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 مير" نياك ع سازايكتتو مانت عام ايلا لماك ذي ناطس_ تام لاكن

 مى ظ ان ْ طارش كاكا ذ ناو قت ا

 رع : كم دازسايكم ا انيتجب قتيل ا دواايكى لن لوركا |

 م1 هي ا ا يطا

 مالا ظ ظ اميل نو تك لوس

 مال ْ | ا ظ يس اجادال لني سا ناواناكقرغص قس ونا يئ يدركوا

 ما ٠ كلج كاقراهسي بسلا ي:ماهناذ كاك ل فول

 ملمس ظ 00 ١ < ارب لع راو زوارق 3

 ميس ك2 ماي صامت سس ساوت يك ثقف انوا يوكل دوا يكسنفوكل قنا ظ
 م كس لب اهوماطقاسدو كل مثنوجر وا اج اغاكس باج فا لاي رواد وتايك زروا نول لاء ولا

 مم 0 يدرك ف اعمال صامق اي لوتوقن»ايلواون نق ايك ثأر يعن ساروا ايككا ذكي عب كس نس دك وكأذ
 م04 كس ابدا دقامدعس لاكن, كرنب دلت نا غل بان لول تعامج كلارك

 ما ظ كومو تن ايلوا مك اكن صامتق ]قوم طوق اسدع ظ

 ا > 2003700 لوم راجع كلا ذل 5 كاي سولاولفاقعس مود ضني ولا و لفات ضحيكا

 إلا ا جب ظ كوم شى راجدع كلا ذولا ذاك وكت اري ناد بي راس مشاب ضر ش فس لقول
 .؟هه ش 00 لومي لق ام كل تاق تيد والا رايد كاي دالك اكسر سدد ةس كك

 24 0 ظ بايك ايات تاعك تدمر 1
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 نيدبعلا لا قتع باب ووو ووو ووو ووو وم ووو و و وووووووووهوووهوووو 1ث 0 1 ز ز ز ز ]ز _ اب ددبا يرثي ادبلا فرش

 ميرا نيترلاد لا مم

 نيدبعلا ل لدحاقتع باب

 نايباكذسومداز اكس لبا 7 لبي لوما اهنود باب ......ممب

 مشا كلا امس لل 3 يكف لوم وم لقاوري لوضد لإ ملغ نأ ا نك

 مك ايكرسررواهسداذ آيات لل ابك لومايك ارودددايكلكيا
 22 ام ُدَحَأ َلاَقَق را َلَحَدَو َدجاَو َجَرَح مكر امك دحأ َلاََف ناَنفإِهْيََع َلَحَددبحَأ هلت هَل ناك ْنَمَ

 .افطخ نإ لج زلرخأل نيدو لع تضيق لزق يأ قل نيكو تان
 ُهَنيِب ٍرِئاَذ لوألا َباَجِيِإلا ند جر اَحْلاامأ ةعبر قتعي ُهنَقِرَحالاِدِبَعلا ىفاّلِإ َكِلاَذَك ٌدَمَحُم َلاَق و فسوُي ىبا

 ُفْضَيلا اَمُهنِماَلُك ُبِيِصُيَق اَهِئاَوَيْساِل اَمُهَنَب ِةَبَقَر قتِع ٌبَجْوَأَف لْوَقْلا ِهيَلَع َديِعأ ىِذْلاَوُهَو تالا َنِيَبَو
 نآَرْيَ اَمُهَيَي ُفَضَتيَق لادا َنيََو هََْرئاَد ئناثلا َناَلَرَحا اعبر ينَلا باجل ةاَقَعْسِ تالا َآَرِيَ
 َباَصآاَمفِهْيَفْضِن ف نال ٌقَحَتْسُمْلا ٌفضِيلا ٌعاَشف ِلْوَْلا ٍباَجيإلب ةيَرَحْلا فضِن ٌقَحَمْسا َتِباَنلا
 اوه درو هئاَلَو عابر هلق هل ثم علا هَل كي ىِقَب عراقلا َباَصآ امو لولا َقَحَحْسمسلا

 لولب فضِتلاَو ىلا علا هن يبق فَصَتيَ فيلا اذه ميا لادا هب ديِراَولَو فص ُقَِْي
 ىلع هش اش م7

 ا كِلاَذَكَف عبَرلا ُهنِم َتباَتلا َباَصادَقَو ِتباغلا َنيَبَو هن هنيب ب ناَثلا ُباَحبيِإلاَراَداَمَل لو دمحمف َلاَدلاامَأَ

 تال قَح ىف علا ىلإ َلَئاَمناَو فْيِصلا ُْيََِو اَمُهَتِيرِئاَحُهنإناَْوَُياَمْهَو َلِعاَدلا ُبِنِصْ

 ُفْضَيلا هيف تيب نم لال قاف ال َواَنْرَعْة امك لولا باَجْنإْلاب كْصَيلا ٍهِقاَقْخِعْمال

 متلاهكيذس لاق آن اسكس لا( ب« فلا) مالظد »بتركيا سقف اد لو مالض نط ( ترعب ءفلا) كس ضل...
 ارسم هو ربعإ لس لا اكلك لاب و( ب)كيادوا ابر لجو( فلا) كيأ تس ل لولود نارعإ كس لا دهس ذاز كيا تلي لؤنوو

 ثلا تر رؤيطولا مااذقاهكرم ىريخب كس تحاضو وكبك ادعب هك لا- جس داذ آل يقتسن لن متابك لور تو لايك ق0
 دز اصح ىلاتج نم ارطت هس لااوج بطر ابددهداكل يس لوم شم( فللاا) ردوجومربارب مالغج كيد ذ فكس ريلعرثلا تصر افسإل وبا ماءاوريلع
 5 هلي آد اوسع ا 2 رطى | ل ريلع ثلا تحرك ارو اكومدازأ أ امد 1 اهدآ الكا ايارو حس لد 6خرروا ب) لوطود قاب روا كس لوم

 0 نايمرد كس (ب) لو ُكلاع لكروا( فلا ) لو يسر رضاع لوقالبي لوم باو طومداز اص لاو فرص اك اك (22)ل--و

 ىت 1 ال يار جا ذبلا_ ل نسم مارب لوفي لديك د كرتشن ل لوفد ناو وجدا [مالخ كيب تس مالك لا كنا اق باطخ

 هسرسمتمو( فلا ) اهتن ايكمرووجوموج هوروا اونجداز آاهد آت ل( فلا )ل اوي در احر وا اهد حن سس( ب )ل اوهكك ثمل قداذآ

 بو كل وقلي حلي دوجو ملال كك ساصح لاق فرصيتسا ناي تح - اعدام لأ اكمالف كيت اسك (جي) لس او ذسآ



 مثلج يارب درا يرصد اوما تقرخا منا كا 0 لا د قتع باب

 كيا ةررظ لا اوم صح لافت يلب تم كس 2س د رج حس لب لسا اليججيري لوك وفود كس لااحد اسود كل لسا جس ايكوم داذ ااه
 وكاس لواهسرسود كح لا-ابد لاب هواي[ ملب اقم كس تسد [ىرسددوج مدابجج كياروا ايكو موغل دواي 1ع ملب اتم كس 2 د 1ك دج مدا
 ركل تس لو لاروااوبداز آصح( ب20 اهقوج نات اك ارك صرابتج حس لوقيسرسودروا اسد [تس لوا لوقا صاحلا_ال تاك رابجج فرص

 دازن 1 ىجئاسو [ لاب اك اوتو مدارم ( خر مالغارستالاو فس [تس ساروا - كة اجومداز آ اسد آ ٌلاباك اقوم مالغ ىيمدارمسس مالك سود ش

 ركل اد 1س مالكه بي ردا لافقوج سس مالكه سرسود لب ايك نام دارز [ف صن سس لبي ت1 لاب كم ايك ا مكر ففنصن فن ك- لا كوم د
 ا انومتدا ام الغ كيأ حس مالكه سرسود بست كلن تل يلع ثلا ترجم اما قلعت ل مان رست ساروا وهدا (لاقوج نقسم ) لو

 لل رست لب اكل قات توكل او ف 1س ست لس ال مرابزج سا الك سس لي لا لكلا ايآن ايسر كس( فلا ) دوج وضروا لس
 لح اول ووجوم كي_الماهو امد 1ك ارك 2 لوود لاكش مالم هزل( لل تك رثلا امر فسول واو رفيطلا م اياروا اكومداز 1 مرابج

 كس او فس 1 رسيتروا لون كسك ن اي مت دكا هيدج_جس كي ومداذ اسد آت مالكه كي هورك ايكو ك- لا مرابجج فرصا كل حد

 "ا 00 ظ

 لي تيل برم هل ووو لل رلا را ةنلا ماعلا ا 1 هداف |

 را ارم قرع توافق ايكو راتكم الفوت تبا لول لش هس داب كح مالك ييمدرلا نيل اناوومداز 1 ًاارول هول ايكالجر ماب وج < مالغ قتددارم

 ميل لا وك للا اتاحامج يونج داز [كياعس لي لوفد كا تبالمب قع 000 آس مافس سيت اناحومداز تو

 وكم الكس رسود دعي كل ا ركاروا < اكو 6> وهدا [ىت لعب هبي قيود( فلا )+ ددجوم ضلك جس كدر كف ابومداز 1ل-فلا

 ءاوخاجركن يتسن دو لب ساروا ايل لم ع#اب كس مالكدي حس لارجب ني انامومداز توق نامت () مالغا ارسمتدارم رم كرك كاي

 وأ جس. اكيرم لولب بلا انتي وت مالنا ستر ؤاداز لاو نس اج نايل دارموك ضاح سس مالكه .صسودركاروا اتومداز 1[ تو( ب )ايوب( فلا) هو

 ا 57 0 5 كدا |ظ

 ريزكلاألإ لع ل فهر 500 0 را 0 ا 1 ا ا

 وما[ ح كي ضاعرأ كفل نكي قدا [ىد 1 ى د [ل بصح لواود ردوا فلا سلمت لاف دا[ كاتس ل مكب نس

 اومداز اد اهد [كيأ ارم لايروا سومداز حلاق 054 كس سرر لاو نا كىدازار 55000 فرصوو تسجيلك

 دع اي بزل زا نط كولا شعر 1

 ةَعِبَس ىهو قتعلا ماه َنَب ْعَمْجُي نأ لاَ ٌحْرَسَواَده ىلاَع تللا َمّسَق ٍضَرَمْلا ىف ُهنِم لقا َناَك ْنَِف َلاَق

 نمو مهل تالا نم قي لوْ عامل ىلإ انجاح عَ ىلَع بَ لك لعن اًمِهلْوف ىلع

 اَهِذاَقِن َلَحَمَو ةّيِصَو ِتْوَمْلا نضرم ىف قنملاو ةقيش 5 ولا ماه ُعْلبيف ناَمهَساَمُهنِلحاَو لك نم نحال



 نيدبعلا دحا قتع 95 2111 0 8 252700 2*2 مثول اريورراحررجيادهلا فرخ ا

 َنْوُرْشِعَوُدَحَأ لاَمْلا عيِمَج جو َمبَم ىلع بقر لك لَمْ كِاَ تضمه لمْ نانماَف ألا

 ٍةَسمخ ىف ىعسُيَو ام هَ دج لح نم يقال نم يون ئف عشب ةلق تبل نبق
 ٍلخاَلا َنِم قي هنا مم ىلَع بكَ لك ُلَعَجُي ٍدَمَحُم َنِعَو ناَتلا و تلا ماَقَعْسإ َتعَمَجَو َتلَمات اذإَف

 َرَماَم جِيرْخُتلا ىِقاَبَوَرْشَع ةَيِناَمَت ٍلاَمْلا ْعِيِوَجَراَصَر مْهَسِب ِقَتِعْلاُماَهِسْتَصَقَنَف ٌمُهَسهَدنِع
 تلاع كت وحلا لم خيا ورك جس كتاب دج حس لومالف نلت سا فس لوك سابك نر بف ص راج فس يطيل قرد مابا... مج

 ٠ لكن ومالغ ننال حس رطب رش كلا وقرا كوم ميت باح اركض لابت فر صاكم وم فوج يكرم لن شرم ىارخ آلب نتن ىلع ظ

 ْ ىكذ_اب ل ٌلاقتج نمل يد ل كوك ل لم تاس لكل طم لقي نمت 17762 جايك توك وصت كس ىرازأ
 ص نبك( فلا) مالغرضاح سس لي لوصتتءاس لامك ث تس ب مةدعإ كس لا- كس ك2 رايك بقررب هس مت كس ساس تدورض
 لكاس ىدازا حرزط لا كس سمداز يح ودود ل كبار تس ل(, 2ك وذ 1 سخروا( ب) لاو ةساج رجا دوا كس لوما

 كل كس لومالغ لا فذ لوم ايو جس اتم لي قتل نكت سيو ءانرك اذ 1 لبي توملا رع باج انناج كيب ببا- وج تاس
 ك- كس شرو قكروا ك2 رئاز خود كس لاري ءانب سادس لوم ذفان حسك لاب كيا هذايز تس هدايز تصوروا كت سهصو كى داذ 1
 سلا لاب سوي واكس لوم كش تاس كس مالغرب كس ىلا لي ذو م الفنى فرص لوم شرك لوو روا كس ليي كسا

 م ا ل امومداز 1 صن نحس ل( فلا) مالغرضاح لب لوب 2

 ظ بتال كة اكل كس لؤلراو لاو ل 2 10 لومداز أ ىح ودود ح كيارو تح لك لولد ناب رواهسرك |

 0 ل را مما اع ا ماوس

 دوام الن ليا مالكي 9و عحسرابتارب مالكا وداد تكح بنك لشألاو تجدد وجوه بحجج لب هدا 1| تدابتغا رسوم الغ تس

 اكل اهد را اع هر كرار صا قوي فردا سدو سل اننا نا ممر 0

 ل عل يل ظ

 رتاظق اسره اكلك هاج وء تاذاكي تفس كن اب

 ْنِمَو ُهُعُِو ةَجِراَحْلارْهَم ْنِم طَقَس نابل لق جّْرلا َتاَمَر ٍتاَلْوُعْدَمْرْيَغ ّنُهَو قالّطلا ىِفاَذه ناَكْوَلَو

 َلِيِقَو ُهُعْبَو طُقْسَي اَمُه َدنِعو ٌةّصاَح ٍدّمَحُم ُلْوَق اذه لِي هُمُ ِةَكجاَدلاِرْهَم ْنِمَو ِهِناَمْفأ هلق ٍةَتبانلاِرْهَم

 ٍتاَداَيَّرلاىِفاَهِتاَعيِرفَنماَمَتَوَقَرَفلااَتْركَةْذَفَواضِئاَمهْلْوَفَوُه

 رمايد ايكوم تذهب تس ناايب خئيسارموشروا لوم لوخ يرن لك( لئاق) سا ليتر وكو ورواومت لبي سراب كس قالط تروح كار وأ... 0

 اكو ىلاو وج لاو وا كوب ص نغ تس لأي لوصتو و ارو اكتمرو لاو تيسر ووجوضدوا اة اجو متم مصح ايفو تكس تروكى او دلل

 قيايكابك واكو (ةسصحاهقوج اكتسروك رسمت اب كس( نيت“ ) وفود نايك كروان اكد اري دوطت ضان ل وق ايطابكرولاكوم,متشصح لاو
 -لز هك كن اي مة لش تادايزوهتاساس تاعي رم انتوا سس ساروا اك عسول وباء فيطعوبا ماما لو



 م“ لج باربوورارركييارهلا فرشأ 0.0606. مههم ممم ان 0 ا ب نيالا ا ثق 9 م ٠ ا

 ا ا لس لق يعاود

 كومدازأ آس نواومدازأ | دعب كس توم

 حم يَ ةَاوحالا ىع ئيوم غتر تنل لاقزآ تؤ امه عاق محد لان

 _عِبلاب هنو ٌرَحالا يت ِرْيدتلاب هج لك نم يتعجللو عببلاب هِتَهَج ْنِم ٍقَمِعْلِلَو ٍتْوَملاِباَلْصَأ يعول
 هل نيف َمََُمْلا قتلا ناَيِفاَُي نا َدْوُصَْمْلاَو هِيْوَم ىلإ عاًينالا ِءاَقْباْيْدتلابَو ٍنَمَلا ىلإ َلَوصْولاَدَصَف ا

 هيْوَدبَو ضيقا ْعَم دِاَفْلا و حيِحَّصلا عيبا نيب قرف الو ِنييعَمِلاَتُم دحأ ةلؤدسا اًاَدَكَو هَل اَلَدْرَحالا

 علا ىلَع ُضَرَْلاَو اَنلقاَم ىنعمْلاَو ٍباتكْلا ٍباَوَج يقالطال ٍنْيدِقاَعُملا دَحآِ ٍراَخلا ٍطرسَعِبَو ٌقَلطمْلاَ

 كيل هنا عيبا ةلَِمِ ُمِيِلَملاَو ةَقَدَصلاَ مِيِلَلاَوةَبِهْلاَو َفْسْوُي ىبأ نَع طوف حملا ىف هب ْقَحلُم

 َلاَقوَلَو نَيِئَمِل امُهَدَحَأ َِطَوَوَاَذَكَو انلْقاَمِل امُهادحإ ن ْتَناَم مث َقِلاَط امك دخإ هيتأرمال َلاَقَوَل َكِلاَذَكَو

 ٌلِجَيِاَل َىطَوْلا نب ُقتعَي اَلاَقَو ةَفيِدَح ئبأ دنع ىرخألا تعي قع رمل اَمُه ُدَحَآ ْعَماَج مث ةَّرح اًمكادخإ ِهْيَتَمْأ

 ىامك يتلا اووف ىرخ الا تبق ةٌوْطْوَمْلا ىف كلا اقسم يطَولاب ناكق رح كمل ىف

 ٌلَعَجُيالَف اُلاَلَح اَهُيَطَو ناَكَف ةنيَعُم َىهَو ٍةَرِكَُمْلا ىف عاَقيإلا َنآِلو َءْوْطْوَمْلا ىف ف ُمِئاَق كلما ّن ُهَلَو قالّطلا

 لاَ هب لعل نال لبق لو ريع قنْا ُلاَُي مك هب ىتفيال هنا هَهْذَم ىلَع اَمُهْبَطَو ّلَح اًدههلَو ناب
 ةْرْصُفَمْلا نال قاّلطلا فال ةنيعُمْلا ُفِداَصُي ُىطَوْلاَو هْلَسْفَت مكح ٍقَح ىف ٌرَهْظَيَف ٍةَرَكمُمْلا ىف ُلِزان

 هملول ناَبص و ءطومْلا ىف كلما ِاَقبسإ ىلع لَ يطال لولا جاكت نب يللا
 ٍءاَقبِتَسإلا ىَلَع ُلُدَياَلَف ِدَلَوْلا َنْوُد ِةَرْهَّشلا ُءاَضَق اًهيَطَو ْنِم ُدْوصَقَمْلاَف

 بايك كيا يارد وك يأ حس ل ناار داذ آل يأ تس ل لاوفود مك بك كس ركب سطل وص الهنود تيس فس ضل 000
 لبا 2 ةوماز ًاهدرم »ودع لس فاجر مكس مال ككوك كة اجومداز آ ارسودوو وهوا ز دعب ذمه تلبي تسلا

 ازيل_ابر لبثت لابنك م ىراز [ حررط ىلمو تسجد 1 فساجومربهايابد لبا نابل 1 ىاذأوو تاك نيد توكل يااي سايد ليك نإ

 انبرب رم ركاا يس ايكو دارا اكشن ركل وصو ماد خيسارك 6 تاه اهي تفس لوسك تس لسد لاروا ايكوم نيش كل كس دس اي قدا [مالغارصد
 فاز قداز لا ليش اوخ ل وطووييرواهس راتركل صاح حفل لا كت( توم ىف ا ) كد بقب قي اك بايب هس لوم لاا تس لئااايد
 كيوم قوما لرزي تاق سدا كيا حس لي لوود تك هقابوتريفا كس ضن وتل سما موا نيس نس لاو لذ

 لي لاعتسا ىف !وكيأ فس ىلوصروا لومج لاي د ابود لي ليس ارك حررط اس كك مالظدوجوم نيك شكتتاي كى دا يل
 لاكن ايري واج سوو لك وليل لود ىت نا لكك اجوم نبخت ل_ كس ىداز ؟ا تو قيد قاب قرسودوج باذ اني دلو مارك كد
 ايو حي ماوخروا_ومايلت اب وميك عتق فت سكس دساذ أ نتن < لكن رف لوكس مكب ترروص ا ومرسا ةئروا خي لم ليم كا

 هدام سوج لب باك ملئوك اني ري قاري رارقا ك دنياندني ءركاج تلوم قلاب دايخ ارش كل لس ىلا لي وشمر عل
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 و ا ل رو يل حا ارح ناي لاشك روس اقروا ب_ نم ْ
 نكي قكي أ لس عس ضف كنتي ل رازاب اي نم كل ومال فوك يأ تس لب لوفد اكس دوج وم تعي ريب حس ريدا ةمتز فس ب

 ل كوت كس يي ديرك كعسد ل قد ياي ردا سركببايكدم نال حس قدا [مالارمد نيس لغم

 علا ايكلت زر احا سل داك تاب لاري ايد سد لع تيل عسر سدوم الغل“ نس )بج اتركي ايالل اهلل

 -(كومدازأ | “مالغ ةارسدد هددوالع كس ل اهسس ل نوثود نال جتا

 | لو ل ل ب ل ناو وع وراق قطا دول "نر موني نس تا طعما

 تروص لا عررط كاس قدرك ايب ديبي ذس متجر يءانب كل صد ىاس ىتر ليث لاب قالط لكبساهدرمدولئويك ةاجوم نبش (هدئ)
 0007 ” [متو كلج كن ابوم ناختتل_ كس قالط رمد ىب ىك دم ل كىرتسب ف سات كيا دس درك
 ٠ ةفيطولا الاقى ركاىرتسبمةيسس فيأ حس لش كارم <سداذ [ك يأس لن لوفد مثل بكس لاي تاب هدايا ذس كلارا كس لي كك اي

 ٠ لالح تس تروم ا فرص لود لكك لكس اجومداذ آى رسد دمك ساهكف هيلا تتر نائتاصرول لوم هشداذ آ رصد كيده 1

 يا لا لي سات ل رك و نس لاس لضرواب ليو م مارت كس نسا با: ولج داذ [ك يأ تس لي لوفد نلا بجد لو“
 تيكا تسجد كف اجومداذ التوك هس نلوم ناب كك كس قداز قرض رداع قار غل نا وزواعنالكب لاب تيم ظ
 رك اواكقداذ لكس قاب تيكن ا كب تاق دئاب لك« ي ليد قذيفطوا ارواج ندب لن اطياب قلوب م
 اسوم سن ايباكن وقرب كس ىلا نر كايا لب قتل الع ىو لكلا كل ساس جس نلت و كلذ تس لراس لن ناتي ا هرككيأ
 مكساج ايكل اوسيب ركب ا) 6 اجايد لك قف لاقل نام سلال لق و تس لافود لطم بسجن كس فيلا ماما كن اسس
 لا اذ فرصم ون لوم لااع حررط لمي قف تل فنود ون قوم قداز اركار و ايكوم لمك قت م الكم و ون لوب لأ ل

 فولو ىتري نايبانوم ناو اك داز آلتي لوم ستلاو قراز ايسر : تحاضو لكلا كيبج كَ اجابآل بئر ( ابك ب باد: كس

 كيا لابي . لكالاح_./ انزل وق ركل كو مرجاظ لبي سا كك يبا كل سا ع لوم عقاو قدا 1ع ناتي كغ اج ايد باوج لولا ياس
 ظ 37 ل رو لع ناحل رو نزل ل وز يعل فجرا ل عب ان لاسم لل قب لم عي

 كيكات جس اهكر لإ لبا كئاطم ل كين لا لكتاب لااانركو دار اكد الواتس دوا < انؤماديب
 مقلب يحس لادا كم« لكك ديلا رث رى فرش لاي كلف تن قابلا ارمثإ كس تاب لارا هد فوم تظانت

 2 هك لب تيك سكك رم سلب ليد كتابا لذاك 0 0 ظ

 مورد كل اذن قفا هدانا ة قابل رلرلا 0

 نيب كومو اذ استقل ب كذا سئولعمر رواد ظ
 قع لولو اَمُهي ذو ُةََِجَومالُع ثدلرف ةرُح تنافاالغ نعول لأ ناك نإ هما لاق ْنَمَو

 رم وأ مالعْلا تدل اَمَُهَو ٍلاَح ف قي امُنَمٍةدحاَو لك نبع ماَلاَوةَبِراَجلا ٌفصِنَو ملا فض

 او ةيِراَجلا تدوم لَ يف ترو ني ةرخ مالا اهل ناك وَلاَ طْلابمأ ُ- ”-
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 وكي اذهل نيالا ىف َُِيمالُعْلاَمأ فضِيلا ىف ىعسَيَو امه ٍةدحاَو لك ٌفضِن يق طرا مَع
 هراكنإل نْيمَمْلا عم ُهَلوَق ُلْوَقلاَف ةَريِغَص هَ ةَيِراَجْلاَو ىلوَمْلاَركنآ والو ةَولومْلاَوُه ماعلا نآ مالا ٍتَعْدا َنَواَدِبَع
 ةَريِغَصلا ةيَرُح ملا ىو نآ ةَبِراَجْاَو ملا ِتََعَع لكننا مُهَمَدحاَو يعي مل فلَح نق يلا َطْرَم

 اني عدت لَو ريكا ٍتناكوَكَو اقف امير ّقَح ىف لولا ِغَفاَصَحَم اًُفَن اهنْوكِلإةَرَبعُم

 ةَيِراَجْلا ّقَح < ىف ٍةَرِعُم ريغ ملا ىَوعد آل ِةَِراَجْلا نود ةَصاَح ىلوَمْلا ودب مالا ِتَقععِلاَحب ةلأسَمْلاَو

 قبس َيعدُملا ئه ةَركلا ٌةَِاَجْلا تاور قح ىف رهط ملف ىلا ىَلَع لكُل ُةُحِصَو ربك
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 . ىاكزللي طقاو لج ّلاجومداذ لش تلاع ليا كس تلاعب كك يار حس لب لاوفود لكك سدا مالفادول لج ياا
 35- 000 تنذو ل كل يكس ىف آمال تاب لابتي ملكا 4 احومدا ز 1 قت كلر كوم حمل انتكس لاا رواومن اومن اديب

 وود ب كشاروا لاموو لش تلاع ىرسودروا لو مداز 1 كان قوما 1 ا بج دواامتاومب اديب اكزلسس ليج نتن لاب
 اى اكس ايككيد مكر كح ىا- < كلاي سرر ش كى دا 1 لب تروص سا لكوبك# وم لو ماديبب كذللجي الج كل د ائدئاباى
 وم واز آرك ع دول ىلوم خيسا لس رك اكاصح اهدآ اك تبق ىئيا قيا لؤود كح سا دازآ 22 ىذا تي ؟روا( لن ) ىرتإب

 هد كل لا_<س اكو وماريب قا لكي حس ةسومداذ [لس لام ىفي اكلي لتويك كس د قت ماله لي لاتلاح لاوفود يار نا 8

 متو وجت كلا كلو رول ايكراكت كا ذس لوما ساني < اوماديي اكزل لمي لايك وكوب نس ىدناب ركادوا كسى مال

 ْ 0 ا فلا ا
 ىازوا لاين ايكراكتا تس اهم نس لومركاروا كوة شدا ىو سي وت نا وف ىل احكم فس شالا كت اج ل م

 ٠ تلا لك عفأافرصي لكك 6 اج ايكرابتغا ٠س لو مارب داذ [ىك ايدك اكو لا لام كا قلت كلوي كوم داذ آكل

 . رواومر غلاب كلي ركاروا كل اجومواز [ل وفود كح سا _اكومر تعمل عب نقتل لوفود كلوا لام انكر اكن ا تس مكى لوم ل لسا

 لا لوم ركوب ا يك وك اكس ثم ادبي هك ك1 الطهي ند ىدنإب قومي لاح ىالسسم لاب دواوم ايش وقد وخ اكىداذ آب اه نا

 كود اكل ام لي سراب كس لك لذلاب لت لويد داز آر ومد آلا قف حس داكن مع لوم ون ايكراكل ا تس مترو نا

 كوت اكت ابك تدوخ فس لاك دج - اهناج انام دا قا لب ترروص ا حس راكن ال ملوك كوه تدابتغا اكساس داذ ايدك انك

 قلاب ركا كيلا - اكومترش رشا قت كر اكن ا حس ملين داب لس لاول لب وكو لوكس فرط كى شل ذلاب لك لبي لس م ووج ور واومجايك

 رك ةاجومداز [كش لي داكن اكس مكس لوم وق وكر شرم اخ تنفو لا لاء كاروااهت ومدي اكلي كس كوك يدوخ شل
 اس لا ل نادم ترورض نيل ماس لوم ل لاقروص نجوا كوم نرتتحم ب نقد كدا وتد اكس لكويك- وع شداذ 1

 لك اج ل ماتس ضاري لل لاس ريب لابي لوك ساد: ادبي كا لبي كومان اب لردك سابا ميا كت
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 ظ 0 ل هس مه ىيالبس لاكمي للترم

 نرخ و بدو مار ابابم ب دبا رسب راجل هادا 20

 لال اوي مك «لاقج او اديب كذلدي ابكي قاقتالاب فس لوعحسك سي تمروص كبروا لوم ادب كرلدبي لاهي ركوب قت
 -(يس دق مالفاك ركل هام ومداز يق لوم ا 1 ”اسكس لادم ل ا

 مكاري ايكواز اكمال ليأ خ أذا لاك د نقاد ضل ا نو
 هييصو ىف نكي ذآ الإ ةقدح نط لابس يبعد قمه لجو ىلع دال دهَاذَو لاف - ال

 َقَلطُي نأ ىلع ٌجْورلاربجُيَوة ٌةداَهَّشلا ِتراَج ِهِئاَسِن ىدخإ َقّلَط هنأ اَدِهَش ْنِإَو قاتعلا ىف ُهَرَكَذ اناَسْحِتْسِإ
 َكِلاَذ لفم يق : ]| ىف َةَداَهَّسل ٌدَمَحْمَو فسويوبا َلاَقَو اَمَجِإلاِب اًَدُهَو َنُمدحإ

 ماما ولحس ايكداز 1100 را لا د وم يكس 5355 2

 خيا دس ناك ابك سس لومن اوك نوب ف ترو تبدو لج كرمك لف ترروصى ذل لوبي للا اركب كيد فيولا
 - كس ةفيطولا ماما ابكي تن جسايككذ ني قالا باتك ذم اءاوكل سم ساكو: ماج اناس قل سايكداذ [تسا تنذو سم
 راج اوك نس ىد قالطوكى دبي ليا يا ذس لاك ى د قتاوك هس لوماوأو درو روزا زا[ خاعو ؟اهر 1من ولاحد
 بابك مح اصروا هس لافتا ب اهيل اص ل رلس سا وده د يق الطوكى وي كا ىف الهياج ابك دمت سكس رج كد رم ارو كوم
 هس درك از كليا حس شن سومالف سوو دكك ايد متل لوم نيب بد لشنلس قالط ىا لك ىتاوك سس ءاب هس قداذآ --

 ما
 ع

 هس ياو بلطم سمج رتخلا 0 ةَقييَح ادع ُةَلِطاَب ةَداَهّشلاَف هيدبَع َدَحأ قتغأ هنأ ٍلُجَر ىلَع نالُجَر َدِهَشاَذِإَو لاق 0 نش '

 5 لوصاكن_ ركل وق تاوك

 َناَكاَذِإَو ةَقْوَرْعَم ةَلاسَمْلاَو قاَقّتإلاب ىوُعَد رْيَغ ْنِم ةَلْوُبَقَم ةَحْوكَمْلا قالطَو ِةَمآلا قتع ىلع ٌةَداَهَّشلاَو
 داَهَشلا لَا فحل ٍلوُهجَمْل نِم ىو َنآِل باكل لاسم ف ُُفَحَي اَلُهَدسِاَطْرس علا ىَرْ

 ىَفاَلَلَخ ٌُبِجْوُياَل ىوغُدلا ْمَدَعَف ٍقاَلّطلا ىِفاّمَأ ىوُعَدلا َمَدَعنا نو ٌةَداَهَّشلا ُلَبقتَف ٍطْرَشِب َسِيَل امه َدَسِعَو

 ىوغذلا نكي ْمَل ناَو ةَقِيَح ئبأ دنع ليالي ىدحإ قمع ُهناَدهَْولَو اه طْرَشِب ْتَسِيلاَهَن اهلا
 ٌبجؤُيالَُهِمْلا ُقِلاَو قاللا ََباَشَق جرقلا مير مصب هّناَمِل ىوُدلا طرشي يال اَمْنإ هنا هيِفاَطْرَش
 ىلَع هتْحِص يِفاَدِهَضاَدِإلكاذهَو ِنْيدبَلادحأ يقتع ىلَ ةَداَهَشلاكَراَص انركْذاَم ىلَع دنع جرا ميرخست
 ىفوأ ِهِتحِص ىف هريبذت ىلَع اًدهشوأ هِتْوَم ٍضَرَم ىف ِهيَدِبَع َدَحَأ قَبعأ ُهَنأ اَدِهَساَذإ مآ ِهيَدِبَع دحأ قتغأ هنأ

 ذك هَ وعام ريذثلا نا ناسخ لفن هوم ضَرم ىف واهلا ُءاَدَأَو ضو
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 صولا ٌفلَخ ُهَنَعَو ولم ْىِضْوُمْلاَوُه امنة ةيصَولا ىف ُمْضْحْلاَو ةَيِصَو ِتْوَمْلا ٍضَرَم ئِفقتعلا
 نْيَعَتُم اًمْصَح اَمُهنِم ٍدِجاَو لك َراَصَف اَمِهيِف ٍتْوَمْلاِب ْعْيِشَي ٍتْوَمْلا ٍضَرَم ئِف َقَعْلا ّنآَلَو ُثِراَوْلاوَ
 ريال لِيَو صوب سل هل ليما لب ذر مح دحأهيحص يف لاهم عبده
 ندا ىف وداز آس لارين كلور لس مالغدون كيد نك ةفيطولا ماا اك سي لسا كف اتخا لا ل لس كس ذا 7

 ريفص عاج قل طورش انك وت اكمال ليد ذه شكا ماما بج ري -جسروه سس رواج لوبن كين كس ناتالي ع ناكل وم
 ولكم كيد زن نا اصروا كوم لب ل وبقت ىو تاوك كل ساس السوم ليبأت م اف للود تنذو لاا روا يك يكن ايب يوادج لبن لسكس
 . سوم سأل يكب ل ىئاوكس ف همن وقد لبي تروص كق الطةنبلا- نايك ايكدن كوترج رك كر لوب اوك كح ساس لئأرر شانك
 321 تل لوفد كَ اباوكل وي دئابود اي اس درص ارك ى د ىكا ميس لومازأو درا ارواح لاكش وك لع ىتناوك( الط

 انوش رش اكل كوكس ييجي كاس لت رش وقد لبي قتاوكى دارج كاس كوم لكل وبقى تاك فيد زن كس فيطولا ماا جس دا[
 لس ملكا مارك ايكو تسبب اشم كس قال طي ازبلا حس انج 1مل نومه مارترب لو اكسر ىلا لما لت حس نس رك اذ امك نس ب انج كا فرص
 داز /ىرتاب كيا تس ل لوفود كل لا ني هج هيت أريج تان لس اناسوم ارح كرما تس فس از 1 كيدز

 ومال لوأود لبي تلاع كس تكي ا نس لوم د ىتاوك كف ركاز آل كيا كس للي لوقا غور تلج كوم يا تاو كنك

 ياي ايكداذ آلم توما لضم نس اوك يأ حس لب لولو فس اكون قد قتاوك عر لا فس لوماوك كادوا جسايكدا آليا تس لي
 دعب كس تافواي لب توما ضرس لوم انركادااك ناوك ارواج .اهكرب دهافيا وكل يأ حس لبي تلاع كل ثم تيس اب لبي تحكي الى د قتناوك
 انركواز [ل ب توما رم حرررط احس اننى تسد هدوم ل ( قرد را ) لام وكوني سلول للم لوف ؤغاوكب اناستساوناومم

 يلخاك ارداجي_ميلعن ضو رواج امابكالاد فسكت يوي ىشبم ساد قواك. ت يوري ضرر واجبا لنك تمر ش

 لولود ح كتروم ا لومووزت 2 اوىداز أوج لي توما ضل 1 ساروا كوم لوق ناو سا ل شسزاوأي ىف كسا قس روجوم

 ذم ىلومذ_ لوماوكركاروا_ملوم لوبقم تاو أ ونايكوم نيش يبلع اعرم مالغرج تس لم لف ود رطل لاج ليلا لومار

 ىئاوككي كيال لاوقاود لبي تروص لاا يس دا آليا تلي لنود مك هت بكل ب تلاع ىك قرد اس شاك د ىئاوك دعب لس

 ا يالا ل لي "نود نا ىراز 1 لوب لوبن تسلل "ا مودروا< لاس سدلكوبا اوه لوم

 روا وك اككيارج ايدك جس ريع اكسر سود كيال ايكوم مولي سلاحي انما [ اكمالغ يأ نايمرد كس لونوو نا نم 32 مرت

 8 ظ - كو وتاكل

 كل ااكمالغ كل تنذو لادا زم الغم انت ريماوم لاو لب ره شرا نضل ظ

 كس لبن اجومداز آم الغاوم لا ليم كر وا دي رغم الخرم نبك
 ل

 قتع َلَحَد ّمُك اكْوْلْمَم ىرتشاَف ُكْوْلْمَم هَل َسِيَلَو رح َوُهَف ِذِبَمْوَي ئل ٌكْوّلْمَم ُلُكَف َراّدلا ُتْلَخَد اذ َلاَق ْنَمَو
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 َتْقَو كلما َمَيِقُرَعمْلا ناك نْيوُلاب ُهَصْوَعَو للا طقس هن لإ ٌتلَخَد ذإ موي ةريدقت ٍديَموَي ُهَلوَق نا 0

 اَنلُاَمِل نع َلَحَد ىَنَج هكْلِم ىلع َىِقَقْدْبَع َفَلَح ٌمْوَيِه كْلِم ئسف ناكْوَل اَدَكَو ٍلْوْحُدلا

 لول إي - ا ند هج فيك ااكالاعس جسدا [مالغليإ رار ناد لاق لاوبب كفو لبر كما ل بت كاب الا ع
 كيأرج ارم كاد لا) ذئه ودانبا رياك الكوك كة اجومداز 1م الغي ؤت_اوم لادوو ليم كاريئادي رالف كيا رعي كس سرك اهقرن مالغ

 دا ار طرا( تض) نادرو( ناري لتار شدلق نوور ا كومنت تلخدذا موي ما كا( مالغ

 لكس كفو لس مدرك ررط ىنا_-اوم تعم ىتنانومجاكت سيكل تنذو كس فس وم: لد حرر لانس ايد نيس وكن يدنا هراشا فرصا ىلا
 قرات طي ذم سو اة اوومداز وو ابدل تيل لل افكتعتتو لس نوم لاو لب ركل نإ ادورواومووجومم المن ل ت ثيل

 هور لع دب يي ار“ 2 6<

 ما الغ ةربايكلاعتس افلا كذم وي لش نبارك 0

 ٍلاَحْلا ىف ِكْوَلْمَملا ُةيَرح ءاَرَجْلاَو ٍلاَحْلِل ىل ِكْوُلْمَم لك ُهلوَق نال قيبغي مل ٍذيَمْوَي هبيِمَي ف َلاَق نكي ْمَلْوَلَو ٠
 لو لولا ٍتْفَو ىلإ هك ىلع قاد قف طرشلا دوُجو ىلا ِءاَرََلا ىلع طرا َلَحدامَل هنا الا ظ

 ش ٍنْيِمَيْلاَدْعَب ٌةاَرتشا نم ملَو انتي

 : ملغ ىلا 7 ارم” كانه اك ا لكوبك اكو شدا مالغاوماري ل ث حب وما «ةنور لفل عقم مت هذ اركاروا......مج

 كوب نية اجومداذ ادد جس مالغ لال لوكا قكبءازج اك يرش مك ارواوةدوجوم لب تيكا لكى كفو ىاوج ب حي انباع كس
 لكس ارك دوجوم احلا ىلممالضوج كتف وم لفاد سيم كاذبل_لوم ريض ان لما زتج لاك  اج ساي كرت جل ساس فاد طرشي ءازج
 -0: لكل اش اداذ ا ا

 اع لاي سل رح وهف ركذ ىل كولمم لك ا 7و
 لي اكومداز اهدانج ير ذس لج قرا

 رْهشَأ ةَِسِل ْتَدَلَو اَذإ اًدهَو قييم اًرَكَذ ْتَدلَوق لاَ ةَيراَجُهلَورُح َرُهَف رك ئل ِكْولْمَم لك َلاَق ْنَمَر
 اَذكَوُهَدعَب ٍلَمَْا ةَدُم لق ٍدْوُجْوِل َلاَمِيحإِنْيِمَيْلا َبْفَو ٍلمَحْا ماَِق ِْفَو ٍلاَحِْل طفلا َّنَدٌَرِهاَظ اًدِعاَصَق
 ةصفما مات كوم ُنجْلَو َقلُْمْل كوم لوي طفلا نا ٍرهشآةَِس نلف ثَدَلَو اذ

 ُدبعْلا َلاَق اًدرَفُم ُهَعَب َكِلمَياَل اًدهِلَو ٍءاَضغالا َتْوُذ سنا لَو ايكوم مسإَو ٍهْجَو نِمٌوضعُهْنَلَو
 ' هاي لَمَلا لح دق لِواَحْلا ُلحدَت يب كَوْعَم لك َلاقؤَلهّنأةَرؤُكدلا فضَوب ديلا داَفَو فِيعصلا

 57 اتفو ل ارواب نا كلدعجما مارايك لري رم لف نمل المرا را "1 0 ازوأ تروج



 مش لي اريودراحررييادهلا فرش ا ظ2ظ0200 2700 م 0 قتعلاب فلحلا باب

 ةوءاوم اديب ري لون ماز حس نا ايدج حس نيكس كس لبي تروص ا مكي كوه هنداز آموقفاوم يهب( ركن كرت كس لص دناب كيا ٠
 1 لمرا كنده كك وم دوجوم أت نفو لاوج ب لبث داب كح ضي اهو اهكذس سا ظفلوت لقريب .كر ناز اهواك رما
 ادب ب كس لانييج رك ررط ا لينكس سب لقد ل يعج سس وج تمد كلضتعب يك اك كى ف دووم
 ولما رول وركب ع در ابك اوج ظفلاك "لولب ””ل ويك اكرم نواز 1[ ليلو قشر وجو اك تنفك ضمك اوم
 رابتغا ليأ زوج اكشيببي كس لامك كتبو لادا نوم لبي ق لطم لوم وثد جس اتوم لول لوم حل تكس لام قي اب اكشيبي كس ائدئ ايدول

 روا نس ان لي اجانب ول م فرص ءانب ىكاد جس ات ام للا شوكسفن مك سبوضكو كو لولب طرقا كس لا تس..'

 لاشي وبكل انا ف صوور اك اتوا يول "انك ..ليكفم نانا رك كلش جسار رفذ_افيصسم

 0 0 يا لاند اروا

 ول ماير بع >

 مثَرَحا ىرتشاف ُكْولمم ُهلَودَع َدعَبرح ره ل ِكْوَلْمَم لك َلاَقَواِدَع دعب َرُهف هلم ِكْوَلْمَم لك َلاَنإَو
 وص ع5 2

 هبْداَرْيواَذكَو اذك كلمآ انأ ُلاَقيةعيِقَح ٍلاَحلِل حلم هلق نال ٍفِلَح موي هكلم م يف ىِذّلا قَتَعِدَع َنْعَب ءاَج

 ءاَرَجْلا ناك ٍلاَحِْ ةَقَلْطُم ةَقَلَطُم ُنْوُكَيَف ٌفْوَسْوَأ ٍنيِس ِةَنِ يَ ٍلاَبتسالِلَوٍَيرَق ريع ْنِمُهَل لَمْعتسُي اَدكَو َلاَحا

 ٍنِيِمَيْلا َدْعَبهَيِرَمْشَياَم ُلَواَنَتاََفِدَعْلاَدْعَباَم ىلإ اًفاَضُم ٍلاَحلاى ف كْوُلِمَمْلاةيَرَخ 4

 رعب لس لكل ولك جاريماهك ع ررط لئلا اجس دا ادع كس لكوو لوم كل اء ليك اكس كولو وربك ابك ون نس شاركوا .....مج
 تيكا كاولموج ند كس متنرمب ساي ؟ندودجرعب هس لكي ذي ادب رخارسد سس لاري جس دوجوم لول ياكل كفو كارو! هس داذآ

 دوجوم تنفو لاوج < تباشر مالغ كا ثيل ل لا لي تقيقت لوب كل اكل من لك زبك اكد ل اس كتر كةساج وم داذ آوت ل

 لاك بج ومدوجومتلقو لاو هس كددارم سس لاروا لوم كل اكرمك ساي لوم كل هاك روكا لكس اتاحالوب كس اس

 رحإ ل لكوو بس دوجوم الفوج لاجل لاك لو قسم وناوم تسب مك لس ووجوه رش لس نر رثلج باو شتي رولر ةسدبن الخل

 - كوم لكل اش لي لاهو جس ادي رضدحب كس م اوكم الغ للترم لا اجود اذ[

 < تاو بلطم مج 2 حلا .....ةغبؤح وهف ىل كلَ لك َلَقرادَح دبر رهف كين كلهم لك لاكن َر.....ترشت
 كس لول ا ىتوم دعب رح ىل كلولمم لكابك ب هكلما كولمم لكاب/ة اق

 كوم دا زم المن اسنوأا يلوي ليا ل دعب هت كل اءاكم الغ كيا وو تف ]
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 ناك ىِذّلاَف َرَخا اك ْوُلْمَم ىرَتْش اق كوم ُهَلَو ئتؤَم غمر ل ِكْوُلمم لك َلاقؤ هلْ كوم لك َلاَقْولَ

 قيعَيِِداَوَنلا ىف َفُسْوُيوُبا َلاَقَو ثلا َنِم اََتَع تاَم ناَورب مب َسِيكَْحاَلَوْربَدُم هيِمُيلا َتَفَوهَدِنِع
 ب وه

 ُهَلّرَح َوُهَف ُتِماَذإ ىل ُكْوُلْمَم لك َلاَقاَذإ اًذه ىَلَعَو هِي َدْعَب َداَفَعْسا اَم ُقيِعياَلَو َفَلَح َمْوَي هكَلِم ىف ناكام

 اذه نآ َمُهَْو رحال د ارْيدْمْوَُراَص ادهم هب يال نيام ىلح لاح ةَبهَح طفلا نأ



 قتعلاب فلحلا 5 000 ااا ااا 1غش*ش*ظ 98 آه 0 ةوءوءءووووم وو ووو ووو ومو وووووفةوووووف . مخ ولج اربددرا سر يادبلا فرم

 هنأ ىرُيالا ةَهاّرلا ٌةَلاَحْلاَو رك 00 ردن اباضرلا ىِفَو ِثْلقلا َنِمَرمَْأ ىتح ٍءاَصْيَِو يتتع ُباَجيإ
 اَمنِإ باَجْنِإاَو اَمَدْعَب لدي ْنَم نالف ٍداَلْول ! هم صولا ىو صَل ةَّبِصَوْلا ىف ُلْحْدَي
 ةَلاَحْللا ٌراَسِتْعإ َك ولمَمْلادِبعلا ُلَواَنتَي قتعلا ُباَجِإ هنا ُتيَح ُتِيَح ْنِمُف ؛ هبْيَس ىلإؤَأ ِكِلِمْلا ىَلِااَفاَضُم ٌحِصَي
 ٠ ٍةَصَبَرمُمْلا ِةَلاَحْلِلا ٌراَبتْإ ِهيِرَتْشَي ىِذْلا 0: َواََي ءاَصِنإ هنأ ُتِيَح ْنِمَو ُهْعيَب ُرَوُجَيال ىتَحاَربدمْريِصَيَق ٍةَئِهاَرلا
 ٌريِصَي ِتْوَمْلا دعو ظفللا تحف لذيالَف صحم ايس كَما ُهلَح ٍتْوَملاَلِبقَو ٍتْوَملا لاح َىهَو

 جاو فرص نال مَدَقَتاَم ىلَع دع َدْعَب وق ٍفاَجبرح َوْهق هلأ ِكْوْمَم لكؤأ ىل كْولَمَم لك َلاَق هناك
 ٍلاَحْلا ّنْيَب متْعَمَج ْمُكّنإ لاق رفا لابس ٌضحَم ُهلاَحْلاَو ًءاَصميإِهسِف سِيَلَو يدا باَجِيِإَوُهَو

 ٍدِجاَو ِبَبَسَب َكِلاَذ ُرْوُجَياَ اَمنإَو ِةّيِصَوَو ىتتع َباَجبإ ِنْيقِلَتخُم ِنيِبَبَسِب نكل معن ٌلْوُفَناَنأِل ٍلاَبقِتْسِِلاَو

 تنذو ل بك ااروا لن داز ًادعإ كس توم 1, الفت راستس رممدك ابل باب لوم كلا. لبن اك مال ورم سك ابك فس كرك...
 وهرب دن قتواقتدوجوم لاي كس للا تتفو كس ذ_ اهكم اك اوج مالغ »واتا يرق كملف ارسود ذس لادعب لحب للا-اهت م الغ تليف رصاكئا

 ف سول وبا نكي كس لب اجؤمواز 1 وود تسرصح لاه عس ثرراو كس لادعب لس لاققغا ك- ىلوصروا كوم لرب ماو ماري هر اكدعب شن
 جس اير دعب كس ما فس لوم مالغ دوروك اجومداز آهواكوم لم تسيلكل كسا كم الغتج تنو كس ذ# اهكم ارك جس يارف لير داو
 ليو لكشسإل وبا ماما_اكوم مكى ف ليي دا اول قاجرم لبي بمجج هو لين مالغ سر تتح ابكى نس لارا حررط ا - هوم لاا او
 ' 0 اهم تكمالغوو 4 لا ل هك كن ايب ديبي متدكاهيمجج كك كس لاو نس اج ساي لالا قر وادوجوم لب تقي فل قرم انك سب
 1 لكم ارو فيطوبا ماما ل نيت طرو اوم لئيم ارمددردل ايكو ريم تنذو كس موتو كس ياس كوع ثداز اوماوم كل اهواك ”رعإ كس
 لم نوير وا. اناجايكرابتغا كابس لا. لاب كس هدر كك لاهيا سات آم زالانركتسيصورولانركبسججا ووك داز آس مالك اكس

 كلا سا لمن تررومت كف كتم كلا لاب يس اكان د لاك يايك_ < ايزمارقفا جاكت لاح هدوجومروا تلاع كك تكتسوسو دنت
 ظ كف كت سيصو كح كس دالوا ىك (ريز الخ ) ضل الفرد اتم لسع لبي كت [تومدعإ لس ف كت يصوت ساناج ايكس اح ك

 تو ىانوث كت سيبصورواح لوم لاو لمع تسيصو ا كو ذو ىلا :#. 5 ديب دب كس تيصو لا وداع كيسدالوا هدوج و كا لش ترو ٠

 اشو الغ كول انس تاباك اقدار ؟لي شاك ترابا لاذ | ايكب وسنن فرط ككل بس ايل ناك الج جساتنع
 اجى انتج وك اسوي ىاس اجدع عو اكو: لش تيكا وكم الغزج لاما نك ساو سسرابقنا كس تلاع مد وتوج.

 ىرخ 1 لكس ا توم لاش بوكو هدنب اك اج كه دي ظرعإ لس لاش كوم لاش وتوك الغ با هو حس تيصو هوك تس رابتفا ارو كد هش ظ
 نال لاتحي تك لدم حب توم اروااكك.اجومب لاش لبي ملا هواك آل تيلي كالا حرر نوم الغوج كتم 17

 م قكرم سيئر ظو لع تخت ظفل تاب يقل آنك ناموكيروا ل ام الغى رواج للي ت تيك كاك نامت مايناودنم 1 آ

 لو داذ آمو لوم كل اء لبي اكن مالغ داس هواي مال مانت سرمد ك سابك ول فس لاي وك كا اج امتي تنذو لس نسم كس لو سروا

 مكس يرو قرف اس اكج وم نايب لكي حس لاك هييج_<سداذ دعب كس لكوو لون كل اء لب اكل مالغ دور جكس لاق لا فال
 نعرف ررط اس لت نايبلاكا هن راسن ناسع لذا از 1ث فرضت ىءكياروا تابت كيا فرص لق

 0000 ةنلاعارل نر قرا نا اكدر ما قرف لش لول د عررل اس بس قلي غاي زودت تتفق تلاع كذلك

 هس لاح بس ليا دابا دج لأ | وبك وم لاك سسرو لا تاب سجس ايلي دركانعكا الوفد لبتتباسا لادا



 مخك لج اندذنا نرتادبلا كرش 2ظ2ظش 9 0 ا ا 0 0 1 ظ20ا00 لعج 1 قتعلا باب

 رقت 6 1 لي تروص ل ءاانرك متو ل ونامز لؤذودروا < ايكل اش تسيصتووك ورروأ الك اكى داز وكم الكفل يأ كلمه ايك عما لويبسورللب
 ا 1 ا ا ا

 دل ساس
 0 از 0 77 5 7

 ا ْ ا يبول
 يهز فلأب وأ مهزد فلا ىلرُم تن لوقتن لِ كَ قَدِمَ لام ىلاع هدب قم ْنَمَو
 مكخللا ُت ثوب ؛ةَضَواَعُمْلا ةِّمِضَق نِمَو ُهَسفَن كِلمَيِاَلُدِبَعلاذإ ٍلاَمْلا ِرِيغب لاَمْلا ُةَضَواَعُم هن لوب يَ اَمَنإَو

 فالخب هب ةَلاَفَكْلا ٌحِصَن ىتَح ِهِيَلَع ْنْيَد طِرْشاُمَو ارح َراَصَلبَق اذِإف عيبْلا ىف اَمَك ٍلاَحْلِل ٍضَوِعْلا ٍلْوبقِب
 َوِدقَنلا َنِم ُهَعاَونا مِطَتني ِلاَمْلا ٍظفَل ُقاَلْطِإَو َفِرْعاَم ىلع ِّقّرلا ماَيِقَوْهَو ىِفاَُمْلا ْعَم َتَبَت هن ٍةَباَتكْلا لذ
 ْنَع َحلّصلاَو َقاَلَطلاَو حاكيلا هَباَشَف ِلاَمْلا ِريعِب ِلاَمْلا ةَضَواَعُم ُهَنِل هِيْيَع ِرْيَعب ناك ْنِإَو ناَوْيَحْلا و ضْرَعْلا

 ٌةَرْيسَي اَهّنأِل فصَوْلا ُةَلاَهَج هر اَل و سدجلا موُلْعَم ناك اّذإ ُنْوُرَوَمْلاَو ُليِكَمْلاَو اعلا اًذك َوِدَمَعلا مد

 وعيب تروص كى _ايكومداز [تنفو ىاهونايلركى كل وقيس انس مالفرولا يكد اذ ؟ٌفتبس لاوكم اخ نيسان ضلك... 2
 لي تروصا مالغدعب هس نك ناقق_ومداز آي طرشملا ََس .ادا متر ورازبايومداز آه دب كس هينهداز, ملك الاول حس مال نييسا لوركا

 اندم لاا لكل ماكتاذ فب مالغ لقوا س لال لي ضرك لانج ركا فواح لكديك#:م لكى كل وق رشي نس سكب هج وعدا
 . 96 ل ترق لتي تس ابدم تباط تنقد كا مكن سكس نيل كلوت كج سس لن تااولكس للا تاب بك كس ضاع

 سر ضرقروطب ب مالغ لا هو طورشموج لاي هورول ايكوم تباث ماكل واذ الكا تنفو ىا كل وبق طرشي نس مالغ ىن بج كس سا
 نواراوم لاك 5 سا فرط م الخ ضن رست وكلا كتم م فرك لانك اء شاك لابي بس انركاوم لبي علك جك

 . راد ذروا تلافك كا ساقي بتاكدري لام ددق كمال ةيسا ذس قلم نبك تااتكل دب فال« زجاج وب ليث ظ
 لكك تبان ل دب لا شم ) كيك ما لبي بنت كم لاكي دوجوصرما كي فنا بكس للا قادت اسكس لا لال شك 6 2 نكلوق

 -< ايكا يك ايي( لبي ثك كبت اكم) جف ال اييج- لو لابراف 1 تيم( كلو

  ناويتروا بايسارواءبهرزقنوو كد لا لاك لابي ساريق لوكروااوكر قلل فل( لب لام ىلع هدسبع) ذ-_فننصم نيب باك تم
 كدي ركن وخأر صقروا الط لكس لاا دواره لبي ركز جتا جس تح اكل ا ريغ لا لتؤكد دن نلت لاهدرج رك اس ل اشيك اء كس مكرم
 سك ناطر شب اش ىو ل وزنج نا كس ك-.ةروا خس اندواملغ حرر ى اد < وب ل 1 رولا كوالا لل رق

 55 لدم حشاد لارا لوا ردا تليد جس ارنا اصب تس القوم لوب ف صواكن لا دتباومولحم



 لج ىلع علا با وقوفهم مو هوو همومه هوو هو وم مو مومو همهم موقف ريل 000 مهممممم .. مر ابريل فا

 7-0-0-2 0 يكل را بوف دب زج سابك

 وم مولعم لنج ول اجاب دبكم دك« لوم سراج ركاروا هس مولعم ان سب كلغ لكويك ا كم لوبي يو ابك ادت ويلف نسر اي الشم قم. ..هرئ اف

 و؟رود تلابج حس نبل اجيد لا يمرد ل الكوك كون ناتي حس لا ةس اجابات مدن رس ديفس اي هس رعك كادحب هس لا كد

 -ئاجايدراررالاجاك جرد طسواروا دماج وقرر كررت لبو رينو كير ايا وحك ل نا ويحرك اعررظ ا لاج

 هس جياوك ايكق لعب كئيادا كلا. وكق تس مالظنكا

 ى رح َتنآَق مهد فل ّىَِإ تيدا لوي ذلِكَ نوُامَاَصَو عَ لَمْ اب قلع َْلَو لاف

 هيف ناك ْنإَو ِءادآْلاب يتلا قيلت ىف ٌحِرَص اتاك ربي نأِر يع نم ِءادآلاَدنِع قي هنآ حَص هِ !وُق ىنعُم

 بلطي باَسِتكالا ىف ُهَبْغَو ُهَناِلاَنْوْذاَم َراَص منو ىلاَعتُهللا ًءاَش نإ ُنْيَناَم ىلع ءاَهتنالا ىف ٍةَضواَعُمْلا ىنعَم

 ٌةَلاَلَد ُهَلاَْذإ َناَكَف ْىَّدكَتلا َنوُد راجل ُهُداَرَم و نم َءاَدلا

 ابك وذاممالغي يروا ساو ولايك وشم ن# ركادا لاموك سوم دا 1س مالغ نيس نس لوقا اك ساهل س كرو دقروا...... مج

 رواومراز ١ 1م وأود سد كيسوررارنب كك مترك بكس ماغي نس لوم اوت تدوس كلاس 0000 3

 كس مالكا لوم دكويكريغب بس بتاكم كرمداذ [تنفو كس نس ركأدا لامه ودك يذ نتلس لا“ جس 5 ””ك يس ايا رفو رج نس باتكب حا
 جان ليت اجو لس للا تكس هضواعم سو نس كل ايخاكراكم اهنا ل ساو ركوب كور شت قداذ آريس دكا داك ثري تس نرص
 اكس خرط لا جس قد بشرت لك سادكل اء نسا فن ىلوضر كس ايك ا يكن دامي ءانب لا وكم الغ لئادوا كح ليكن يب تادقلاء انا م
 كتارا لا-ج 0 "ار نوكطديب جاتا ارم لك لاس بيعت لااروا مس لكل ثم اون كرك دا لاني تس
 ب . .عاقسسستبا كاف سالك اعلم

 ا 2 ات 1س 0
 للا رطل ووش ور قو تلا يق ردفلا عودت ِهِضِنَق ىلَع ُمِكاَحْلا ُهَرَبْجَأ َلاَمْلاَرَّصْخَأ ْنِإَو
 ظ اطل ٍطْرشلاب يتلا ُقيِْتَوُهْذإ ٍنْيِعَي ُفرَصَ نال ُساَِقْلاَْهَو لَا ىلع ُرَبجُماَل ركز َلاَقَوةمِلخَتلب اًضباَ

 قاَقَحِتسإ ا ُهّنأِل ناَمْيآلا ٍطْوُرْش ٍةَرِشاَبُم ىلَع َرْبَجاَلَو َحْسَفْلا ُلِوَمْحياَلَوِدْبَعلا ٍلْوُبَق ىلع ُكُقَوَتَياَل اًدِِلَو
 فقل ىلإ فن قلو بح اهلل هنآ بانك الكوي ةيزشلا هزم لل

 ير | َفْرَس ديلا ُلاَنيق ِلاَمْلا ِعفَد ىلَع هَل ِءاَدآلاب هع َقّلَعَم هنآ ٍدوْصَقَمْلا ىلإ اًرظن ٌةَضَواَعُم
 11 ا ا

 لا كويلو هَ هيلع عيسي ال ىتحٍى لوما ٍنَعِرَرَصِ فدو ظل الم ِءاَدبالا ف ايتها

 اْفَد ٍءاَداْلاَدنِع ءاهتنإلا ىف ةَضَواَعُم ُهاَنلَعَجَو ٍءادآلا َلِبَق ٍدولوَملا ٍدَلَوْلا ىلإ ىِرسَياَلَو ِهبساَكَمب قَحَأ



 مشل اريودرارشيادبلا فرش ا 111111111 1 ا از 1 ز ز 1 ز ز . هن ل باب

 رب هلا هَ لاسم جرم فيل وده ىلعف ليلا ىلع ىلومارمجي نيل نعوم

 َضْعَبْلا طَح اَذِإ امك ٍطْرَّشلا مْذَعِل لكلا ٍةْويْمَلاَم ُقيعياَلُهَنَأاَل ٍلوبُقْلا ىَلَع ُرَبْجُي ٌضْعَبْلا ىدَآَوَلَو ٍضَوِعْلا
 اَهَبَسَتكإ َناَكَوَلَو هَ اًقُحِتس ال َقَنَعَو ِهْيَلَع ىلوَمْلا َْجَر ٍقيِلْعلا َلْبَق اهَبَستكإ املأ ىذآول مث َىَقاَبْلا ىدآَو
 ىَلَع ٌرِصَمَقَي تبدأ ْنإ هِلْوَق ىف ُءاَذآلا مث ُهنِم ِءاَدآلاِب هيّهج ْنِم ُنْوُذاَم هنا ِهِبَلَع ىَلْوَملا عجْرَيْمَلُهَدْعَب

 ملغ ىتدجتاسكس لا( وماتت احدنازبل لام دوركا) عسكر وبكر تم كس لا, نارك وتس لالا احوتايدي دركال لاء نس مالغركارجب......مج
 ظ هيد اك ادم لاقرب نا ناكل دس اعدك يؤ ةسدج نط كح سكر كل حلاو مسير سودروا لي ماتم ا - كة امومدازآ [

 قب قا ضاقت اكس ايقر وا كه كل كر وبكر رتل ركل وق لان تالا اعملك ابك س من ماءادوا بس لاا 1

 مذ ركل وقس مالغ كل لنوم اترك ورشة سس مالكا رش كدا 1 فرضت كم هداب يوت نس لوم لكك
 للي خاج طر لي .انمايكل ينج كك نسل سن لكططش كما نوم لابو 7 اقروا لكن لوم
 ناي قرا لاشي الون حاولا يق اون ناار اد درب اوم ضاع كنا ورك تن نيف خا عع هم ساقي قاهر ول
 كس مال وملوك لءاعم اكضواعميب تس اال روصقلا رك < مالكي طش 0 كم ةلسرابتقا كس ظفل مالك سك تب

 داز آومالغ كس ساهل هداءآري ئيسد لاءاكمالغملا اق لاكي روااوسلس لا بلطم كاع ايلا وشمر ىلع ارا كل ار وجولل_#_ومدازأ

 كس قالطركا كل قا جس انتوم ل دلءاعم كس تبذل اميدج_ وم لصاح لاد لي هلبس امك اوك وصرواو صاح تليضفروا لاذ لكن
 5 علباو نب قالط حس لا ريانب كاس اتوم لشكل قالط لاء يون ىد قالط كس متر ورارنب وكم لايك سر رط سا لب لباسم

 قلعت اوق سا لع آرتبا ن- ما انج-ج ايدرارقضواعم حس رابقفاودروا قيلكمسس رابتنا كياوك مالكا لومذ_ 0 ياحب

 لاك يا ىكمالغروااوم لير ونمك_ كس لوم سانجبوكم الغ لاري ءانب ىا- اجور ودررض سس ىلوضروا تس اجوم ل ظفارج اك اتاك
 سا بج رواه اوبج ليك لوكا كى داز ةلن ساب ليو مدالوا ىف تيس مالخ لا لكي حس قي ادا لكس اردا ادم ليي اتيدوخريروط ل كر

 ذل وكس لاء لادكل اكس كلاب اج حسك تن مالفك تاب ضواعمو/ وق ا تس دابنقا هس مانا اجانرك ادا لابني نس مالف
 هيج ضر ورك قت هس انركبم ري رش كوريل كا لن تس ديبي لاسم سس ارواج داينب كتف يهدعاقت ىا- كة .اجايكد وبكر
 لااروت مالغدوركاروا لكل وبكل ان ارك أد جايك بكري تابراولس وةك يقال لا 2ع نيد ل ( ل ب ومو )يك يكلم
 - لكشتتو ساس اتركوا لام ارولانيام الغ فكبسج دل ن6. اجه ايكر وجب كل ك- نكد ب سوك وم وب قع )لاا وحتي تس المن
 هو و وتايدركادا لال اب نس مالغرواايدرك ل ناكر ل لومرلا _عيع 0ك لإ لارا كك تتو ل 120 كوم ثداز ماا

 ٠ تلم اعم سا نس ساوج ىدركادا لالا ركل ليهو ة# مالغركاررط اج طورشم انركادا لام ارب لترك ةاجوم لاذ | روق الغ
 كس نلا قوموو لوك اكل لاو حد سا لحب ريزنح مب نتا لوم ني كة اوم فاز 1م الغ هوون قدرك عمم حرط ل ام

 كسا باق لوم اكدر هورعب كس لق لباعم سا ن# نارك لي اهكو مواز [مالف تس ف اج هاي طزشروااهق نش حس كيي اكديسدر
 ادا لا تفرط كمالغ سل البج-_جس لوب تزاعا كتنداهتيس فرط لوما ن وكمان لوي -اكل نا تلا ىلوم

 يديكي كلا رش اكمال قوما 1م قود دعي هددارن ول مترك اكواب حس ملغ ذل و سرك لاك طر كفل
 هدركا داعي هررازج ولوج بست ل ابك ررط لسا ف ىلوصركار وا كسري رايقنغا كس مالغ لع لوا نس اتم لبن تكس يسري لم



 لد لع را باب 5 1 1 18 - 221101011110109 مك ولو اربودراررشييادبلا فرش ا

 نوب للي يقتل ل را 0 0 لارعتسا اك 00 سلك سا فرص رشا اك ونوم دا أ مْ

 -6ةامومداز [عرلا اب نع "سس

 م 5 هيف رابجالا ى ىَتْعُمَوُدبَعْلا َقَبعَو هِضَْق ىلَع ُمِكاَحْلا ُةَرْبِجأ َلاَمْلاَرَصْخَ نإ و 7

 مكمن مراز م م متر ورازن دعب ل تدم ريم ايكوم الغ يسأ
 تال داو بالا لاا كرد نر عضو لا دع رد ةنيز كل هيا الل #- تف ا

 ُنْوْكَي ُثِيَح ِمَهَرِد ٍفلَأ ىلَعَر رَبَدُم تنآ لاق اًداَم فالحب ٍمَهرَد فلآ ىلع, ٌدَعَرُح َتنأ لاق اَذِإ امك َراَصُف

 ٠ ىف هيلع ُيعَاَل اولاَق قرا مايِتِل ُلاَمْلا ٌبجَياَل هنآ الإ ٍلاَحْلا ىف ٍريبْدَتلا َباَجْبإ نال ٍلاَحْلا ىف هيل لوبا

  ٌحْيِحَصاَدهَو قاَتْعإلل لهب ّسِيَل َتَيَملا نَا ُتِراَوْلا ُهَقِيَْي ْمَلاَم ٍتْوَمْلا َدْعَب َلِبَق ْنِإَو باستكلا ٍةَلَاَسَم

 جرم لوم انركل وقس ا اكمالغ لا ومد آر ىكّضادا كدي وردازب رحب كح تدوم قريع تكا بكس مالغ خيا نس لروا..: ا

 كيس هدرارنب ند كس لكك ايكو فس لاا ايوك نجس ايكب وضرب دعإ كس توم قي اوكم الك ذ ف للوضكس للا لتي كوم رتتم دعب كس
 ومي مرجعم وك لوب اك لا تلذو ىاازبل- هس اهكمالكودوجومذس لاري تو ىلا بوك ايكر رقم تلفو وج لي مالك خي تا لنا قت -_-وميراز ٍ

 غلاوي بس رتتحما فرط كم الغ لااحلا ىلانكل وبقي مالك امك 00 مترودازنب مك بكل يب رك كاس تروصلا فالك ك
 داشمر جبه مالثرايقفاهس) سلخ لي الكوكا مالفدد كويك كوت دن بسجاو ىلا لاماكل ا نكي جس ايكمالكل اذان كس نسكب
 اكىاكك جبجج_# رك كل وقدعب ل توم لك لوم نيس مالغ رج ركا كوم نواز 1م الغ للسكس (ربفص عرماجإ) بانك ايارف نس
 0 -- 00 0 زر ديد ا تا 0 فيو

 كت اجومدازأ :[ قلك ءاظدادنل از 00 اسر 0

 هلام ف هسه هعاَس ْنِ تامه قع لق نم عي هذ ىلع هب قع نمو َلاَق
 ِةَموُلعَم ِةَّدُم ىف ٌةَمدَحْلا ٌلعَج ُهَنالَق ُقتعلااَمأ َنيِنِس عبر 4 هتمذخ ٌةَمِيِق دَمَحُم َلاَقَو ٌفسوُي ىباو ةفينحخ ىبا

 ىلع قت اذ ام راصق اًْوِع حله يي عير هم مََواجْوذَهَو للاب نه بق ضو

 ةَيراَجب ُهنِم ِدْبَعْلا سفن َعاَب ْنّم نأ َىِهَو ىرخأ ةّيفالخ ىلَع ءانب هيف ٌةّيفالَحْلاَف ُدِبَعْلا َتاَم مث مَمْرِد ٍفْلَأ

 د ةَيِرَجْلاٍَمِبِقيَواَمُه دع هسفَتةمِقبِدبْْلا ىلَع ىلؤملا مجري كلو ةبِراَجْلا تحمس مك اًهينعب

 م42
 ةّمدخلا ىلإ لوضولا ردعتي ُقاَقُحِتْسإلاَو ِكالَهْلاِبةَيِراَجْلا ُمْيِلْسَتْر دعني امكُهّن ءانبلا ُهَجَوَو ةَقَوُرْعَم ىهَو

 ْ اوت يو سل وال ب



 م2

 مخ لج اريودراحررشيبادهلا فرش 1ظ51ظظ# ا 0010101211 ببببد2 لعج ىلع قتعلا باب

 ندا 0 نونا هقيطولا ماما يلم ءالخ دو ىف لبي تل اذا فرع نإ ك نرعواو و نانا لوب

 ف فنصمروا كوم مزال تدق كت صدخ لاسر اي كم الفك سابك سم اءاروا كج بجاو تدق كت اذ كم الغ وت ( ومدوجوسزكا)
 | رين لل وكس مالف كح لا-<ايكايددارق شع اكىداذ ١ آان تمدخ كيتا ناد كيا يك ا وره حس جو لاا انو ناز 6

 525000 كوم بجاو تمدغ كل ا لرب داري مالفدوا < ايك اماني ركل وقر رش لام الظروا كت اجوب قلختن واذ[ 1
 ونه | هم هه

 رار وكم الغ دس لوم يوكل ايكو ارينا ون قلتو ضع اك ار ئرا كت ضدخ تنس ووجوم شريح الص ىلإ ل وكس لا لبي كرو اجب

 هدوجوم لش لس لاك جايانوممولعمن يك كل قت لي حسي ادا لك لاء دعب كس تيل ركل وبقول رشا مالغ هور -ايكداذ اري يسدد

 فرط كى داب نيم كي ىف اسس مالف يا فس ضل يأ كسي دلسس هودوا جس قري فاننا لم لتس نر سود كيآ ل ضرو فالتخا
 سس ايلركل وبقوك ركب اهي اروا ننكل لسا فس مالغ دواس ىدتاب ب ضع اكل سن ىك تخوف تءاذ كداب مس لعل ابك كس ل داش *

 كس كوره ايل لدفع ةيسسا كس كت باث دوا ايكؤوكداكغ سوم كدلك باهي كتاب ا فذ ضب ايكو مدا آمالغدو حس

 ظ كك( قطب دي ج) تنق كت اذ كاس مالغ قاس لا يسا ومب كيدذنس نت” لب تروص ا كك ىدئابه» ح
 ىرداز اع للا فورم لبي ءاهنقف لسير كيس تبق لكى رناب ديعم لالي ساس ياك نادل د 2س اءاروا كل

 نان [ساي كس لون هبي ب 2 الا ا <س داينب لكل دام كح

 داليا ررلا ير يب ينبع هابلمب ش

 7 م ا م اومراز 0 ا 0
 تري مولماي ريت مامر كا - لوم تمرخ اك ةريع انتايكت خورف ضو تصرخ لوحتب ل ىاووفر/مالغ ذا 1ك 82

 تمد سس .اداروادحب كح ذس كل و مالغرلا اة اءوم تاغ م باجي تضج قطر جو ولك قرا زك مد ككت دم ديعسروا رود كت

 كحك اءاروا-لك اج ادا تمي 7 كلاس لاتس لي ل ملغ يد نفاس( تعيب مااريد ما) ند“ واب لدي ح
 ناكمن وت ادا قل بي تمد لس حررطى كا تيت ليس هدركن ايب كسك اماروا نيت كوباوالابججاو تسبق لكتردن ولحم ياك يردن
 نمد لكلامك جس و اكزجج لا نا أكززجج ىاك اكرم لح ب دج واكتسب كرب نيم( لصد كلم ار تكس لاوصا اس
 اكو: مزال بوجواكت سبق كلج نادطاكل ا لشرو ناتأكز جزيلا بحس لااتسم كق تخلي تمد /بج جس للك قت

 رك الحاج موقتتلا. مالغ لوك أكن تج شلاكتم اذ كمالغ زج نيت كوهيب لذ ك (ٌنطس ولولا ماو مايا) ني
 نت كة اع كارا حسبت لكل تاز) شع لاس لي لا كس مالغ# ايكوم تؤفلكي حس تسدخ ااروادعب ك- ذس كل وتم الغ
 رول يكد انمافي متر ارز ذاق آتي جى لاثم ايكو مدا اودوقايكل وقس ا فس مالغ تن _ايكوم تب ان وت تس كلوب مال
 / -ايكوم نك لاج لكي تلا. اداروادعب سلوق

 ه1 ارو عر او هب نوب نفت تأ وز سس لوي جوك لب كبس ضو عم تمدوصر دك اد وير سس لاش لا
 . رك خو رف لبي ل رب ل ى رول زرتم كبار ا كس ىادوقوام الغ تيس ذس اق اكس يدد-<س ٌماقري فالتخا رمودداينب كف التخا نيا

 لات كاق قش ز لاا 1ك ركت بان نتانيا هس ]أ رود كرب كول لاري ايكو هعاز اكس ركل وبق تل مالغ- ايد

 فيو زن هس كم اءاروا كم كل وصب تبق 0 (تاذ) سكس لات مالف لا ةيسل اق 1ك 02 لى ل يدي تذل



 لعب ىلع قتعلا ا را 125221 مكر لوي اريووراحررشينادهلا فرثثا

 لائأتسمق لكن تخ ب لوعاك قير نتن لبث “لا.” ثلج جس ضو اكزيتج ما تمدخ. ويك كة ساج كل وص تبق كمدكذ تنل .١
 ْ كدالفر دكر لاش اكعسدغر كلن 2في :لبج_ج ىرورض انركارا تق آ كسا نع نكن دربي كت دخان لوم
 7 ركادااكلا<س لدباك تذيب اكو الخ تل لان كان ركادااك تمد“( فك ”'بعب ركب جس اتم لي لارا اكمالطدوا هس لت ا كتساذ
 ظ -ايلوم ىزالانركادا تبق قى, سا كح ا نكست 7 نترك تكلا اووكمالغ كيوم ىرورض

 11 ن_ كلل اما [مالغروا تسرجو 6 5 اتتساووجو اب تمكا 1 *ح ومدري قول لو حر اكعصرخ ل واود مالغاي دمى تول

 ١ تمرغ تح (مالفروا ىنولا) لولود نلا كس توم قي اق اي - عك ومرودت(قالغ) قر مايق -(ا81 آ) للوشرم انب لك قتكتايثا تسجد
 هاك فافلم كد اع كلوص قدس ك (تاز) سكس مالغ حا السر لوص

 ل 2 ل ريحت لع متردد ارنب جادكق رغبوا قلاب ايكو ل

 راك اهفلا حراك دن ابابدكا يبا فس لا كس ورك تاس أ كلامك يطرش
 ؟ببسل ْ

 م م ريس اولا وج

 ادي اى اس | 20 اللا يللا سيرا

 رمل لع ب كح ويفي ىلا ىلع كارل فان اجلا

 لبق ْنِمهانِررَقذكَوُرْوُجَبال قالا ىن رْرئاَج قالُعلا ىف ف يبتجألا ىلع ٍلَدَبْلا طارش ظ

 راقت اكل مكي طرش لاركلس لوم مالي هج د درك كدت ا ضكيلس مترددازن مك ابك سرسود نس يلركدوا....مج
 نيد ملك نايل وم زئاج ناجومداذ [يقنيدركراكلا حس فرك ات حس لاف تدك ارك يدرك ايبا فس ا انج دورك

 لوم مزال ب جوج ورلد ةس مهددا يب د(مظ ذا كاك سرد نس ياك كوم لس ال لاب كيري سو |

 لا فالخب_اهت م الغ دو اك سجس اتت تس فرط ضنا انركوان ارواب اتم لبا ري لاو فيك اذ يدركوا [تسا نس نارا ع
 ا ايكو ايياذس سارداك ل« مزال بلد جدد#د قطا م ددازب الديب قلبي ذد عر شوورلا ل تيرو

 7 للا 0 < "جنرال بكت اى للسكس قالط كوكس لاب امال متر دراره ورب كادي
 0 -لز كك كن ايب دي موال سس لاروا هس شئ اجانكررش كل ايمن دس

 كي ب6 مزال ىتري باب هم اك كي اجايك ايي لسير لب با, ل لم ......مدئاذ
 0 -اكو«مذالافدارجيدب يب بايداجس اطوال لابرب صواب ابج

 يدركوا لقرئابؤباذك الب اَهَيَجْوَرَت نأ ىلَع ّىَلَع مَهْرِد فلآ ىلاَع كتم ا قيغأ/ سه وذ ضلي 3 0
 هلل ا َّىَلَع مه رد يفلأ ىلع ُكَدِبَع قيغابع ضي سود نس ىلا ع اكوكن مزال 2 كل اروا لع تاو لاو ىوازأ ا

 ازيل_ت 00 «تسرو ارك حورشم ع كر لا عع .رسودوأت سيل ل رك حيي رجودوا دك ش مالكي رو كل“ ول ؟ايداركو رز وكم امن

 قال ضير لَ مهرِد يفلأ ىلع كتأرمإ قّلَط ابك د رع ا الا أداب



 مثلج يادي وورا حررشييادبلا فرش 19212598 كوالا ا نقط ع ووفد 121 لعج ىلع قتعلا باب

 طرشبب لهب قاتعاروا<#.دئاج طرى نيب كلاب كدا سوم تسرك يقرب علك ف الطاك لح اكس لومب مذا متر ودار برع كدي

 ش -اهكومرم اظن قرف لي نقروص ل وفود ازيلال ماج

 ل اودركدا آرب متر ورارنب حس فرط ريك دئاب اي اماه سدد نس ضلي ظ

 ماك عكس ورك تاس سر ركن اكل تكي طرش
 اَمَف اهِلثِم رْهَمَو اَهِتَمْيِق ىلَع فلَألا ٍتَمَسُق اَهِلاَحِب ُةَلَأْسَمْلاَو مَهْرِد ِفلأ ىلَع ْىَنَع كتم قغأ َلاَقْوَلَو
 َفِرْعاَم ىلع ًءاَضِيفإ َءاَرَشلا َنّمَضَت ْىَيَع َلاَقاَمَ هن ل ُهنَع َلْطَب َرْهَمْلا َباَصآاَمَو ُرِمالا ُهاَدآ ةَمِيِقْلا ٌباَصآ
 هَل مَلساَم ٌةّصِح ْثَبَجَوَو اَمِهْيَلَع ْمَسَقئاَف اًحاكِب عضْمْلابَو ًءاَرِش ةَبقّرلاِب فلا َلَباَق دَقَف َكِلاَذَك َناَكاَذِإَو

 اَهَتَمْيِف َباَصاَم نأ هباَوَجَو هركذَي مل هن اَهَسفَن ْتَجْوَروََف عضْملَوُهَو مِلَسُ ملاَمُهنَع َلْطَبَو ةبقَرلاَوُهَو
 ٍنيَهَجولا ىِفاََل اًرهَم تاك اَهلثِم َرهَم َباَصَاَمَو ىناثلا ٍهْجّوْلا ىف ىلَوَمْلِل َىهَو ِلّوآلا هولا ىِف طَقَس
 كلسم دعي رب لاح غيار ليسم لاب رواودركداز آو مةردرارب حس فرط ىريموى دئاب اى ميك ابك سس ضي مود نس ىلركادوا 50 ير

 ققايكراكن اس ذك اكت كت لادعإ - قداز آس ىدناب كاي درك ئايبا ذس لاارواود رك ضتاس سر حراكن كاك طرت لا شن ع حرر
 ..ادلالاو يسد مكونا لع [ل يلب اقم كس تسبق كلا مترو تتح رياك ل اج ع ميل رورازب وري لشرب لاروا تنبت كى دئاب لا
 -محا قرط كريما لول | لود اثم ذ كسل اوك ل 1 1 ل ا رمفس ل ا مترو تلح روا اعل

 لري ريس قدنابى راب فس لك ابكي يوك لم )- جاي وم مولع ل يع لوصا كايد كوب لاش وجاني هر: ب لاء ادت قر عب ورك دا ذآ
 2 كدا مثمر درارت:وو لشملب انتمكس حراك روا تسبق 1 نزلا اذ_س (نكيمودركواز هلال ل ر كييفر ل وريضرلل ود سادت ا 70

 حررط لا ايار يب هلي اتم كس حراك حس هاكم ردوا فس دير نادر كمال مرورا نس ل اوك نايك ياب كت انري ريلي لا بجد( لو
 . راينا صح لس لاق دركي تباذ كا تن لوم لاوتكس لا حس لب لاوفود نا زج دج ذل و1 ميج ليي لوز لوفود نا مكررا هو
 لوم لير يكس لاا اكن هي دذيداك شك از قرسدددوا لو مدا آرك آلم تيل كا ىدناي دو ل سوم بججاو رب اوكا كازو تس
 روظنم رك را انيادختاسس كس لا فس ىدناب لب لول ل وفود لاك اج ايلر كفي رك باو: لب مجج اوم ذ لس لعام صح اك كس لا

 كمي وو اج لي لب اقم كس تبق كى دئاب حس لباب نادك 256 كسا كرب ايك ترك دولا ضرع ا كمان يلرك ظ

 لوودوو حس 1ل ب كي امك 0 روك قدا وجرح لاب اكرارب دوا ل ام لوك وضرارقموو ل رولا مح سووا ومات اس لم لس

 ا أ كوت بس اكى داي لا لبي لؤنروص

 02 يا ليطرشب ورا رزان و ب كس مرورا ولى نول ىقيا قدك اك 0 راع ري السم يحرر وم... هزل

 مز الوكري زروا 7غ باع ورا هت زف فروا تق لكى تول متر ورازنب هون يدرك ل كي ب نيكل كس نست دي زروا- درك تاس رم

 فس هي زك اترك اضافت“ ' ىنغ" فلين انجب ىضتتناكى رار رخ““ نخفف اكس ةرانرك ل وحك اق آصحاكت سبت كول
 ك ىللكوج -هدركوا ذآ تارك ب ليو ع فرط قريبي هدر كت خو رف لبي لكس مرورا كيأ ىرول ى الاكل وب تدلي
 اجرت ليي نام كس ارو أ ليي ب ءانب كءارش نس اضنقإ وكم الكل ديز ةلحا سس نامت حس فرط كنس سدد عراد كنت ىو

 هي ©



 ريبدتلا باب 9500 0 2121111 1 ظ 00 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 ]1 ] 1 مش رو ديال ودار رس ادهلا فرشلا

 -لياكتيدضد سلالات اوكي برت يكس مالكه اضاقت كدي زن انج - اك اجايكوكال قت اهيارب سارح كج
 ظ حرت 0 نك

 707 ع خام حارب لب اكس قاتل ىذا وطال هداز لع !ء

 بجاو مر ل كقاتطايرفروطبردا كس ابومتاس كلش رانع كف ومدن لسا عفن خف ام لبي ترروص ف # كرافت تارا كى نول

 كلش سا- + وتس تبي تريح لارواس.اجاجايك يت لن تلي دمددا مال ينجس ايلا - اءايك هك سادس اق رع : كومادالا

 ىكا- < انت بجاوانركا 000 ذ_ومادا تسبق كريعروا مس لوماتق اس سبي لذ فوم ادا تف قة كي-<- لزب حف
 ا اكوا ا لويد لوك شم الاتنلا ادام كرر ل تروص كراك راك دواس بجو نس 0 لصور وك حررط :ء

 - لكك اج ادا لب كريم لبن حراكتروا- كة ساج ىكادا تمت كى ذنولاكمدرارق فتاك خوك نتكزبا سن

 تلك اداوكق [ل نتعرثب ( لايت وو) حدد داماك نصت زنا مالم تدوس ولة ارنب كات سبق هررتقسر كسك ضف

 ٌّى يديك ج-ايكايكلإ اقرب تل كرب موب حراتتجاوكت روصو روك لسكر اك امايدوكى ول ل لشرب (لابتتلم اضحك ردا 5

 علسا_ لو ووجوم عقاومس (قوازآ ) نقاتل لاك هس فال ل لت اومكس قاتغا كلا كك لاس. اناجاياي(ىالغ) قر مايقر يرو

 وك ًآاصحاكتربق ىىفلعج اك م تاما < 0 ترروص ليس »روب ل لاعبى اكس رانرلا اداانكو وصح اك رمق كمال تيب كرر

 ل لت ديوك كي ملح لكم لش كك( يف ء دلع ض0[ اجب اكان

 .ريبدعلا تايد

 0 6 مت و7

 فير كد

 راض ذقف كر ةذقورئدم تناول ترث عرش تققؤازخ تناق ثمر لن ىلؤملا لاق

 ١ ربذ نَع قتلا ُتاَبثإ ُهَناَق ريبذتلا ىف حيرص ُظاَقلَلا هذه َناِلا رّبَدَم

 مانام كابي 7 ايدومداز 0 لح 6 ايرومداز ١ 14 1 0 اندر 50 0

 كذاب دككوك- ل حرص لغ ةسانب يدم ظافلاي كيوم قرثاباي وم مالن كولو و داوخاكة ساجد يمهد اع ريكس لك

 ١ 1 -هركت باغ دا ًارعب لة ةياك- < لي تروص

 0 ا!تتواكىراز 1س قدا [حاذ ارو لش تك قوم لا مالغ ألي كرتز كسا لايلا ىف ث..... د

 < لاح ا 9 1ك كس نال - 5 0 ا 0

 ظ بوو اب

 قيلت َنارْوُبَي فانا َلاََوٍةئاَتكلا ىف امك هيرحلا ىلإ هكلم نح هَجاَرخِاَو هبال وجيل مل ظ



 مكر لج اريودراحررشييادهلا فر 110000 1 ومماب 1 0 2 ظ ريبدتلا باب

 ريل نَا ِّبَدمْلا ىف امو ٍتاَِيتلا ِرِاَس ف امك ةَبهلاَو ْعَِبلا هب عَمْمِبالق طرْشلاب ينسعلا

 نير َوْهَو تَرْوُاَلَو ُبَهَوُياَلَو عامي الْوُبَدُمْلا السلا هِيَ هلق اَْلَو َكِلاَذ نِمٍةَعِناَم ريع ىهَو ُيِصَو

 ىلؤأ ٍلاَحْلا ىف ايس هلع من ُهرْيَع َبْبَساَلَو ٍتْوَمْلا دعَب . تش ةَيَرْحْل نال ٍةَّيَرح | ُبَبَس ُهَئَِلَو ثلشلا
 ريان ُنكمياََف ِفرَصتلا ِةّيِلْهَأ نالطُب ُلاَح ٍتْوَملَدَعَباَمَناََو ٍتْوَمْلَدْعَب ِهِمْدَعَو ٍلاَجلا ىف هِدْوْجْوِل ٠

 ٌنيِمَي ُهّنِل ٍطْرَّشلا َلِبق ُمئاَق ِةّيَبّسلا َنِم َعِناَمْلا نا ِتاَقْيِلعَتلا ِرِئاَس ِفالخب ٍةّمِلْهآْلا نالطُب ناَمَز ىلإ ِةّيببّسلا
 ناَمَ ىلإ سلا رجا نم قالا قالا عفو ُاَُ لَو ُدْوصغَمْلاَوُه عسمسلاَو عام نبل
 بّبّسلا ُلاَطْإَو ِةَناَروْلاَك ٍلاَحْلا ىف ةقالخ 2 يِصَوْلاَوةيِصَو هْنِلَو اقَرَفاَف دنع عيل لها ماَيِقِ 7 ل ٍطْرَّشلا

 ْ ٠ كِلاَذ ِهيِهاَضِياَمَو 8 0

 7500 ا 530 رت

 ندم لا انك حس تنيك فيا حررط ىسوكب ماكر لن تدوص كت بانك مج م ةماج قسد ركد از 1كوب روف كا تن <
 هاج درو نركب دوا انجب الر يديك بكس قش ماا روا( س لاقى بم اكءايطعروممت_) جس انكسر كاز[ مكس لس. اج رك تبا <
 قات حرط اجل لوز لاو ذك رمد رطل ب نركق حت مكس طر اذ آلي كس نسايم سكك

 50 م لماو لاروا كل ومن تاج لك سي قلع لو ذءاج قافتالاب لاب ب لس ديرب رطل هدو كوم لاب انرك تروا بم قل
 شوكي كبس ثيي دعي اكمل يلعدقلا لسفلا لوس لد ىرامت روا ليث توم لا عر ونمكم اك ا لبي تسيصور وا حس تسمو كي نان يدم

 ظ 2 نيضر شل كر < اةؤمدا [تك لابتوب - جايك ثا ل ثارهثدوا اج ايكدبم شدوا اج ايكت خور

 وأ لو ا ىراز ارحإ لس تروضليج با ادن انت ببس مك ىراز أ 1 اناني هديك سب لسد كرسدروا < نأ كياذز فسلم نارا

 نادل علل الق بص طر ذاسل ار دبس انا لاك بس لولا |روداوسمكس انبي دملكئالاع ساي اح قم برس لولا اك ىلا

 < لاجوم 7” تيحالص كف .[ف رقت ى كب تاكد دب كس توم سس موو لادا <.ايك ايي لطب كب توضروا.ايكاياب لاا
 ىكرسود فال _ايكومب ببس كى داز [روفلا ل سد 1 يب م نركرخ ان كف سوم ادبي ببسل# و تايلروا تيحالص كلا
 كوك < قكومج سيت اوءاذج سا كتب ذل يلام اوكف نا عر ترم لا عر طل ناو 2 اقل

 لاهي رواج لرامومةقا اكقاتعااب الطدوجوإب ك دك وردوا جس اتومدوصقنىتنانكو رواه ىلو مزيج ىلاو سور مروا جس لوم ل
 ررط ابق نأب تيحالص كاذب الط تقذو كس غابة. طرب انوع نك نكرم ت يبس نام طش
 نوم تاغ انور فيل لم كس تئارو ل تصوروا جس تسيصز ليا م 5 1 201 ارواايكو م قرف لع ت تاقتيلعت ىرسودروا لس انب بدم

 < مزالانركل طاب لبن هريفو بجو عن لالا ح- جس انو لات اج انركل ا وكبيتسروانس

 سيقلا) سارب ب كيد زنكس.ءاهقفروبتل او ري ص الخ اكل كس ناروا ىلاوقا كس مارك هتف ل داب كس مكس مدن. رد
 نيا ىلا لوك جسدوجو ملاح ف بيس كدا غلاك او لف تيل لم هز ركل تيك كسكس

 ساكس اتم لاب بس لول ارسودروا ع اوسلس لاك وهدا آل لا لاقت الاب اومداز دعب تدم كك السا هوروا ايانب رب موكل ولم



 ريبدتلا باب 1201 2001 20000 0 ااا 0001010101189 100 رسييادهلا فر

 فر ا ام سس لن ول تاع لك دئذاؤبا نسل وم
 اقوم 8 مضارب دامت وك اركاري ايكو ادييب بيس اكىداز [ل بي لا ثنفو ىكاايانب تنذو لحج لبن كرت زل ىتر لاب لاب تييحالص
 ظ دج لاما اج هريفوانتجوكرب يدك اوم تباش لب جس لابأزاجيملكالاخ كوم مالا ناذموك بسك قدا آ

 ق الد مااا ذس لاس رانك مدع دعا راب ترحل تاما نا ذأ ثمار
 ظ يو سانا اير فروا ة آل فيرشت ل ارو بأ ةيتوك دي راعرثلا سلا لوسرر متي بج -اهقرش لال وكارسود لاي كس لا لكالاع
 نتا مك يامر فروا ىد هس دوك راض كل 1 روايلدي تس مةروومعسسا ف .لادبكن مم الابد ايانديرثمالغ
 ببذل احساس مااداجس عت ثيدعيبدواجسس كذس اورو لان كتوم ئىراخب تيياور قى ا_ووركا راش غرقانيا تسل

 ركتخضورفسا ذس ب رواق ايكو تهدارااكف ساني بم ىلا نتن اعكر ليت اجانانبرب دن تسا ذس ب آمل كلوي بناوج اكل ار سوك
 < لولوج ىلا | مااجمل لت بانا جس لقاتواكق لمادا بس لاعب ليات نأ 5

 < نكسر كل صاع ف نم كمت كن اي مالغرب سلوم

 هيو تيا هف كولا نالاَهجَري ذُو ايوة ثنا ناو وِجَُبَو هَميخَسسُي نأ ىلْومْلَِو لاف

 | ِتاَفْرَصتلا هذه ةَياَلوُداَفَتْسُي

 0 ير نرراشما ع تا :امورلا رواعس دوي يازك ساروا تمدغ سس مالغرب د ةيسا كايف وك لوشروا 5 2-7

 يا 0 ا 1 0-7

 كوضواز هب ها

 ٍتوْلا فو ىلإ اضم هلا هيَ ناو يامل ثُم قعع ىلا تاما

 ىَلَع ناك ناوي ىف ىعسَي ريغ َلاَم هَل ْنُكَي ملول ىتح ثلا َنمّدََُيَف ٍلاَحْلا ىف ٍتباٌَرِيَغ ْمُكحْلاَ

 لوو مقدر بيف ٍَ هلا ضقت نكَمبالوِةيصَلا ىلع نيل مدل همي لك ىف ىنعسَي نِبَد ىلوملا

 0 ا

 0 رس ا ا ويس

 ةدالعلس مالق لاركا اك سا لوم ذفانحس لات كيا فوومرب يروا تمص يبن ءانع للا ارم لاب ان ملكك دا [كييكا
 وم لاب ضرس دبي رب لومركار ا كس كل اك كلذ دكا داكل راو تسب ٌلاهتود قيارب دو الوعد لاءارسود لاي كس لوم لا

 ّس ارا كضرقركرك اكس مالن لك ءااكومشداز الوب هد لالا جك ./تنم ل لي ارا كت بق ىرول ىفيارب ميري وأ
 1 لات لامك رم كلا 5 ينام انركا ملال للا يتدت اس جس 006 تيضو



 مش لبي اريودراررييادهلا فرُشأ هه... 660606006. م كا 1 1 ذ 1 ]110 .ريبدتلا باب

 و ملا ارك 0 0 ل

 ا يا 0 5 ل 7
 اج ليوير كل لاس لائمياور فالغكس ساس ىكتس لي ارك باسروا جس كتميادد كك ا تسمي اربا ماا فساد
 كاماقذ كرام كتر قر لس ج لت تيل ًنرمج دكا ايكقاقنابب ونا ذس بسك يت
 دعنا اخ اسنايباكل ع اماكن تاق

 م هول ا

 َسِيلَفاَدَك ٍضَرَم ْنِمْؤَأ اذه ُئِرَفَسْوَأ اًذه ئىِضَرَم نِم ُتِم نإ َلوقَي نأ لم ٍةَفِص ىلَع هِتْوَم ربل َقَلَع نو

 قت هَنِب قَلْطُملارّبدُمْلا ٍفاَلْعب ٍةَفَصلا كلت يف ٍدُدَرتل ٍلاَحْلا ىف دِقَعنَي ْمَل َبَبّسلا نا هُعيَبْرْوُجَيَوربَُمب

 ردم قييم َقمعاَهَركَذ يلا ٍةفَصلاىَلَ ىلَمْلا تاَم نا احمل ناكَرْعَو تَْمْلا ٍقلْطُمب فدع
 نصر اهل بف ةَفَصلا كَ قفَحمل هاَيَح ِءاَرْجأ نم ِءزُجِرخا ىف ريتا مح َتَبَ بشن ِثّْثلا َنِ اَنْ

 ل ل َلوَُي يَُملا َنِمَو بدلا

  ٌةَلاَحَماَل ٍنِئاَكْلاَك ُهّنْاِل ٍبِلاَعْلا ىف هيلا ُشيِعياَل

 لا ل امنت ها ووومداز 1 لالثاي لو 00 رس للا ةيعااب لورم

 فوقرمرب ن_رم قلع ىلوم سا ىداز كمال لاك كم ف الخس لابد لي وم كس تفضل كولا لكي حايك يأ
 زولك ن ايب لي ذس لاوجارمديت اسك تضص إي تريفيكاى ا ىلوصركارجبب جس كيب لس لالا ف بس اكتموم لاا نتن جس نول نرسدوا جس
 كس كنز كل وم ل كويك_.كومداذ آت لا. لاهتكس لوم فر صر كو هيي بط اكل مج سا اناج وهدا آرب بت كة اجومداذ [مالغ
 روا كو مرايتغااك ساس لا, لابنك ىكا_ جاوب لبي تمفص ا بوجو اكس مفصل الكوك اومج تم ان مناك اجور ب كس لا لي صح كن أ
 لتي ل لوكا رمال تدع لامك ومداز آم ونايكم رب لاس لداي ل اسيا لبن زكا كس قي حس لبي لاقروص كف ومب د ديم

 لبي رثز كت تدتاانوكضنأي ايبالكالاع_ومداز 1م قئارعرم لاسوس لكك ابكي 0 الس تروصلا فالي لوكس
 < تريروا لاوس اد نا 2 4 للا



 د

 ةاليعسالا تاق دمع مل ا ا ا 1 ]1 ا 0 ارددزا حرشيادبلا فرش

 داليتسالا بانب

 نا نابع يكل ماجا 7 مج

 ظ ظ ماكحا قئختلس ساروا قب كد لومااكدناب ظ

0 

 م سم 8# وص

 ردو نخبر بنل لشفق نك 0 ٍةَرَهاَصمْلا
 مِهَقَح ف تبت ةيِرْحْلاَذَكف ٍلاَجّرلا ٍبِناَج نَِوُهَو بسنلا راَبتعإب امك ةيَْجلام ْءاَقَبَو ِتْوَمَلاَدْعَباَم

 نَح تي لوم قلع تربو اهتم يال هن ثَدَلَو ذف َواَهَجْوَر ٌةَّرحْلا ٍتكَلْماَذإ ىتح نه فال
 ذو هوم غب اهقتع بوو لاخلا ىف ةيرحلا ىلإ ال اَهَجاَرحِإَو عيب زاَوَج عيتميف لالا ىَفةيِرحلا

 راس:

 هللَصب ُريَعُيَف بسَنلا عرق ُهَّنِإَف ىَزَجتياَل ةاليِتس الا َنَِل ُهَل اكوُلَمَم اهضعَب َناَكاَذِإ

 كفود ككتسإ لقد نددا كد تاج عك كان باذن كوم دلو ما كى ادد اداه يبي تس قوه يس كس لاك ق ايدك 1 مر
 كييرع لا هساي دارك 1في كس لاوكتمروت اركي. رف نس متو يطعدثلا للا لوسر كس لبلد لاهو :ءاح نيد لبي تيك
 رواج اتوم مارت انجب حسا الشم لن تس اجو تب ان وم اك اكس لا تس نجوما كس لاس قدرتك ومداز آس لاس بآل
 ني ايكوم تراث انومو دج كد .رسود كيا احس طساو كسب ل الود نلا سن ل كن رواد ماو سرك 18 1 هدا

 هك يبج د, لبن اما رك ايننا لي ناك جس ايكك عررط تا مفطن اك وفود ليك س قاوم تبا تيب لبي لوكس لااروادلو ما ىدئاب للا
 ' رك 5 لب حسدابنتا كح مكدفرص تين يدعإ كس د اعوماريي هي تبلاهس اهكر زلت كاي كشر لدا ]ترب اش تستا

 رأإ للا ديب هبجماج قر ّلاب تيعزج ًاثيتح ل لل نارا يمزق ككبج تمد قار لكل ع تقي
 : ل 1ررط لا قكر قاب فرصتي

 لاب تيعزج حسدابتناك مكروا كوم قدا دعب ك ف اجرعاس لوما لا تي اوم تبان كتل كس تنذو صن كيا و
 كس لاقروك اكو تب 207 نع لودرم نك اكىودازن آس اج توه تس فرط ودرمر ابق اكبسنروا انو حسا اهلك بن اجر

 دالوا كش مروتى ا تسرب وشوكا ككالاع كوم كل اء كرب وش ذييسا خس تروص ارك ترو لوم ىداذ آكك يل اهب -اكدم لد تسب ان لبن نت
 هذ رمل لوم انو تباشاكك دار لكى اري تفو سالي باردا اكو مرشدا ارم وشب اكل تس نس مس ترروبس ا قرب وم ليوم لك ْ

 [لسوميب لاب كوم عر وتميل ع لاقنروصم اغانلاكز حس تسيل ب ارواج نايس اترك سبام ناحل لوكنت قدا كانو مدان اكرلو ماري

 > لكل اصح ىلوكاكى دئاب كامل تس اوان مولخروا لو مزال لداذ 1ك لس عجم وسما از [ىتا رعاك

 * يسن لما_.كويك كوم # زكا سن لزج ىسلانانم دلو ما لكدبك جس مكب وبا يلانب دلو ماوكىدئاب لاس تروا # لن تيك
 كس بشرا سركيس لاما لما 1 00 اعمال لاا نس )جرف كلااننتدلو مادداجس
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 م رلج باربودراحررييادهلا فرخ أ ههه هوو ممم معمم همم ممم 0 0000 0 00 داليتسالا باب

 اىكري بسن توم بد لاك ندو كوم تب ضد ليتنا اهيل وت ركرارقا كا هورواوم تباشسس ( لوم كس لاء كس أ نتل) اب كس لا بسن

 ها اجو( لان غب كس لا)دلو ما لاهو ةلومازيي هيي دولايك الينتسا سس ىدئاب ركب اس ف وضد اايننسا

 تجيك ث هرع لا-< اتوب لاب ماع اني دوك ل تفم لوك فب ياني تا با تسجو ىاردا< ىلاجومملو ما كىلوم خيا ىدناب يل

 -(س او تلمج ةبلطميقإ) ساي درلراذ [تسا ذيب هس ناك جس يار فذ مر يلعدللا لسا لور سل

 كس تح مكر يلعشا لص هللا لوسررل بس الكت ياو تلدعشلا لب ل ار لما تر هج 9 مروا ىئطتاوورجلم نبا ثهيدح روك ....: رف

 فرط ثييدعى اذ ثفنصم_ عساي هرلواز آف ك- كل لا تاك يافا ئايك ايل ذاك طبقي رام ئثوملاو كميتاربا ع دازمجتاص

 رج ملمورراصدشا سم ب ل كت يياورتسدنع ىلا دترثلا سرر مرر طخ ل براغ آل بات ااروا فيتم انسا لكل ناك < ايكمراغا

 سلخ ) يقر وورعب كس لا_قكومداذ آو قاوم يب عس ىلومكس لااوكىدئاب بجج_<س مارت انجيبوك رورو ماك هن نس ار فهسس ذاد ادني
 ماركبباوص ةقايك يراك ارب سا فس ىو يار ف ناايب اتش اس كباس انقريرهنمذ_ قي ب آب جر واس دانا يب قرم لب( ىرثإب

 اكل شمس لاقخ تنبه الس ف# ادواردو حس نعل كب لاك نا فس ماماوي نلباوكق شماس ايكوم تباث عرامج اري لااكمن للا
 ليه ندوه قكك اج لل يئاشضورفوو خب تاكل ايس ىدتا وجلس كت ياورد سنع طا طر جتررطت ب طومفلل اهم اماروأ جس 3

 كف لاطخ 2 حيوانسا لكس اك َةامومداز آي وف كراج مبج هور اهضاهدئاف تس لااكيبرودنز ككبسج ةورللب + قو

 ثرادكس ىلإ ايما ورك يلع يار فدا شرا ذس بس [لكس تباثعحس ملياعدثلا للا لوس لن ثييدع عيكس قي لبلد كت اك

 . دوروااهتازوجيرك "يطبق راب ذل ب [لكالاد جس ,قرصطعاو لس لاقترفلا هوا وهج سموكي جس اتنم ثداد لوك اراه شدوا سو لبن
 داوم ليك كابا لكالاء- اج ىكقدصتسمق ليرات وم ماج عت كرلو ماركا بد سترلو ما لتق آ

 هَ 5 2: ١

 < رايتخا اكل ناب نكن كرم دلو ما ىنب اوك وم >

 ةَرْبَدُملا ِتَهَبْشَأف ْمئاَق اَهَيِف كلِمْلا نال اَهجِيِوْرَتَراَهْتَراَجإَراَهماَدْخِعْما َراَهّيظَرهَلَّولإَف
 هس ا ل _ يل تت ا الل _

 7 ات سوف ىروا سار قرودززم تس لااروا لس تصد سس لارواهس رك و تسدلو ما ىئب كيس ايم ايظف ا يوك وصروا..:... مج

 قب اشم هي يياذبا _<-قتر لابو تسيل للا آس لوم اكع التوبه درك 02

 اكو تب اخ بكب ناك ب لس دلو ما ظ

 ُبَسْنلا تقم هنا عدي م نو نم ُهْبَسَن تيفال َلاَقَوِهب كرين ال اَهدَلَو بسن تيا
 ولولا نود ةَوْهَّشلا ءاَضَق هب ُدَصَقُيةَمآلا َىَطَو َنآ انلَو ىلؤأ ًءاَضفإ رثكأ ُهَنإَو يطَوْلاِب تي الق ٍدَقَعْلاِب
 يعي َدَلَولاَنَ ٍدَقَعْلا الجخ يطَو ِرْيغ ْنِم ٍنْيِمَيْلا كلِ ةَلِزْنَمِب ةَوعَلا َنيدْباَلَفُهْنَع عِناَمْلا ٍدْوُجوِل



 هل باب 227 111111011101010 (”أ | ةموممم 08 مكبس ابدل رثيادبا ف

 هذ فارغ منعم رافي بسن تقلب كِل دعب ث ءجج نقلا ىلإ ةَجباَح اهنا ١ ٌدْوصَقَم

 ايلا َدْعَبٍةَدوفْعَمْاَك اًشاَرِف ْتَراَصَف اًهنِ اًدوصقُم ُدَلَولا َنّيعت لولا ٍدَلَوْلا ىَوْعَدب نال ِلْوآلا دولا

 هذ قفاشءاارواده رك واكس: كس بسن لا كلب كدب تبث تنذو اكسس لوم للا بسن كيج كدلو ما لادا 55 مر
 وم تبا بسأ اب كس تراك ا تس تنل رك اف فرص بج لكك هس لن كو كذاك ادور ج دك كة اوم تب ابن اكلك جس يار
 ىو كىرتاب كسي لكلد كرامه دواس تاوهروارايتاهدايذاكذ كى تح لاا كوك جس ايانوم تبث ىل وار جددب دعب هل فج انج
 رازا قريد الداحس ارلا نتن قوم كلارك ل للا لتويك عس لوم شروصقنا ااوا_ بس لوم ل كاىرول لا وق قي اووصقنسسا
 وه لبث تلف روج تس ىدتاب لا تلج ع ىرورض نرد اكبسن سس لا كل لالي اجدمرورض و مرورك قب تب لكس

 قروضا: رك وكيس لكس دالوا روكسي ساس دالوا لوضتر وصقل سس سكس عراف دق ف البد: لكن لن حس د ظ

 ريغ كس رارفا كج لاري ذي دعب كس للان كبد لولا ماهددقايلركارقا كب بنا ج كيك قدئاب ىكبحرهب_جاتمع لك |
 كارد بجرعب ل لاقع جارك ايلكر ارق رطساكب نكي هيي بج نس لومي« رانج تبا بنس 4 ظ

 رقاب رك نا اقروصت وبن فال زم ق اب كيك ربافري سذس لدنك ليي لكك هوت حس بنس لدم اد |

 2 دقت ديرثاكى ار كحك رمد

 < تاو بلطمسن دمج 2 خل. هب ٌفرتعي ْنأ ( الإ اَهِدَلَو ُبَسَن ٌتجياَلَو 0 هر

 02 نك لق كس دلو ما لوم ظ

 ىهيل تي وخلا الجب جنز فت كَ ف قب هارفي نتي ةفناإ نال :

 مث م[ يي

 أه لَو هن دلل كار هطلا نب جدو دب قري آه رَمَضَانَ ناك
 ناّيَرخأ ناَتياَوِر ِهيِفَو ةَفيِدَح ىبآ ْنَع ور اًذكه ٌرخاَرِهاَظ ُهلباَقُيَرهالا اذه ّنآَِهَيِفنَي نأ ُهَلَزاَج اَهنِّصَحَب
 5 » هلا ةراقك فاه محُم ْنَعَو َفُسْؤُي يب نع

 7 أو تناك 227 1 لي < رول دلل اذ لرعرلا امك انو قرف لرب ب كس دلو مارواكي كس ولمتبلا......مج

 . اكل كلتا تدرم ىذا كلك وطمس لاب يسلكه ساتر درب زك ا نوم شارف دلو ما_لكوبك- < ىلاجوم
 كويك اكومانرك اعل كك كس لبا قوم نك لا ادبلا_ج لو ضر ثا ل كنك ب ب تاكو كك فالك سدا ظ

 0 راسك اق تدم رود اك دبي ل لع اتوب لارين وكرم وشك كت لابي _-ي لموبطم "اكل ا رابغ لس زتساروا سوم ويت

 لكى و تائدناب قياركامك نس ياضاقت كى راد تايد لتديك- س مك قرب اظدد < ايكدك زوي دج سمت ككل اهرب هس دكر ودك تس
 ٠ فارتكا اكبسن كس لا رواد كح ارك س اتم بجو ب ب لوم وف ابد اتم لبا دج عس لاري كس لازنا روا_اهكر طوفتوكى دب ددا
 * رالا تبن اسك لاى وامكر سيئ وفك( اياب راتوما دج حس ىلا لانا ر يخبر كاتبا دهس كايد ك س لئن تاب رماظلتوبك-سك
 ماا ل لتس لاروا- هس كَل تيياور ىت ما تتفيطالا مادا دوجوم قربان ارمود لن ملباقتم كسر اخ لا لكك اكو ماج انرك



 03 . ب لل ّْ
 مك لج اريودراررشييادبلا فا هةهووووووو ووو ووو ووو ووو ١ ١ 00 0001010107 ا باب

 : ل 5-5

 ظ 5آ ىريالا بيتل ىلإ رشي رحل ْنَنهَب كح ْئفَوُهقٍدلَوب ث اج اهدا

  اًدِساَق ٌحاكِتلا َناك ْنِإَو ُهَل ٌشاَرفْلا َنِ جوز َنِم ُتْبثي ُبَسَنلاَو ٌقيِقَر ِةَنقْلاَد َلَوَوُرَخ ٍةَرَحلاَدسَلَو )
 نِم ٍبَسنلا ٌثِباَُهناِل هن ُهُبَسَن ٌتْبِثَياَل ىلْوَمْلا ُهاَعّدَاوَلَو ماكحإلا يي قس ىف ٍحْيحّضلاِ َيَحلمُئِياَقْلاِ

 » ةرارثال ُهلِدَلَو مأ تسلا قِتعَيَو هِرْيغ

 0 ناي 0 ّن 0 2 ل موعدا آس لاء لكس يب
 -< اتومداذ 1 جي الاد سو اراهب تس يهب كح ترروكداذ الوم تكي د لا ياهل( بس اتوم سرب هس اج اكس اك 2 جس ماك انب
 دقي رطدس انجل ا اود اكوا شارف لكوكد جس اند+ سرج شرايط اكبسن نبا هب اندم ملف للان قب اكذلاك راب ساروا
 لومركااوماديبب سرج وشك دلو مارك يب تجر واهس اناحانام لن مكس اك ل حراك دس اف لهن داب كس محا لكويك واو عر
 كس لومدبلا_بس تباخبسناكل ا سرب وش لاا لتوكاكوم دن تبان بسن كساس لوم وف ايكوم ابن يبس ا تب ديب اذ

 ا ا 0

 0 ليل يا

 ِتاَهمأ تب رم مالَسلا ِِيلَعّيّنلا نأ ٍبّيَسُمْا نيس ِثْيِدَحِل لاما عج ِْم ْثَقَمَع ىلَْمْلا َتاَماَذإَ

 نول قَح ىلع ْمُدَقتف ُةَيِلْضادَلَوْلا ىلإ ٌةَجاَحْلا َنآَِو ِثْللا َنِم َنْلَعَجُماَلَو ٍنْيَد ىف َنْعَسْياَل نو ِد اَلْوآلا

 ىلْوَمْلا نيد ىف اهي ةَياَعِس الو جِئاَوَحْلادِئاََز ْنَوُهاَمبٌةَيِصَو هنري ٍفالخب ٍْيِفَكَلاك ٍنْيَدلاَو

 َُحاَهب يال ةقبيَح بأ دي بصل نَمضْناَل ىنح مْوََعُم ٍلَمِب تسل اهئ الو اَنَْوَراَمِل ءَمَرْعلب

 مّوَقَتُم م ُلاَم نال بَدمْلا فالخب ب ِصاَضِقلاَك ٍءاَمَرغْلا

 لا كدعرثلا ىب بيسأ ند يعسترطحر لتس ايد مداذ[حس لش لاو لكس لادلو ماك الك ةاهرع لوم بج وأ 5 مر
 هناي لي لمس ضرق كى لم وكيد لك كك يدا - ايد ماك ة يسدرك ا اكس لايدئاب دلو ما مانت ذة هللا لوسر دكت سد اك ثييدع

 0_1 را ا ل ال ساروا( ع كف ىطتلاو ثيياور ك١ لبن ام كسداز امو تس لا. لاتتروا- 1 |

 اعكر مدقمري نول ولابمامن 2211 ل كهد 07 عت 4 كاع مرقم ضرت رش وأ م لؤراورلو م و كس اج تس لي ترورض

 ص 0 لوم كر ارب رلو ماروارياز حس رميلصا تجاعوج ب تسيبضو 11 2 ما ندع تيبصو ب .لتوب م 2 انبي فالك < انام



 .داليتسالا باب ه٠... 11100010100 0 . مرج ايودراعر رشرادبلاف رم

 ظ 0 و يا كبد نجاد نكران كل شع له [ كل لس ن# ركاوا ضرس لوما

 رضتاسكس دلو ما كل لما-.اكومتض مال نادت اك اكيد رنه سفيطعولا ماا قل هكر كس كب صف سس ا لوك كك ف يل اهب جس لوم لكلا
 ْ /شناقرم ساق ةاكراف رع لونة بعه سا «لزخاك ب ىدلبج جسام شئت ماض

 ] د تملا قل هولك سرب ينال ع

 -ج تاو بلطمسدجبغلا 0 ٌبيَسُمْلا نع ِثْيَحِ ٍلاَمْلا عيمَج ْنِم ْثَقَتَع ىلا َتاَماَذِإَو ضر

 يروا لبن ىفن اه ركق سكس مزال يدلو ما لا قل كل وق السادلو ما كارمن
 ظ قوما آدحب كح ذ_ ركأدا ياعس لو كلت «اهملز رز

 اق بق ماسالا ىلْوَمْلا ىَلَع ضرعاَذإ امي فالمجلا اهو هيَ ند ةَاََلاَو لالا ىف يتركز لاَ
 لَو ةَممقو قاغالاوأ علب كاد و بحاَو تملأ باه للا لاو كهل اَهياَح ىلع ىقب ىقبت ملا سوا ل كك« سو يس ماا ا“

 سر را

 ةَياَعّسلا َىَّذوُت ىتَح ُقِ يطل ماكل ةلرلتر نعر قتل نو قاتلا ىلتف قو تلال كقاشلا3ز5

2 

 ' ١ ةّرخ اَهيَروْريَصِل اهْنَع لذا ُعِفَدنَ نال ةَبتاكُم اَهِلَعَج ئف ٍنِيَبِناَجْلا َنِمَرظٌنلا َنآاَنَلَو 0 ُقانْعِإلا َنّيَعَت
 ثقي ول امآ هلم ِلَدَب ىلإ َىَمّذلا ُلِصيق ِةَرُحْلا ٍفْرَشِل الت ٍبْسكلا ىَلَع اَهِئاَعبال ملا ٍنَعوَرَصلاَواَد مرإمل هش 98

 نكي لذ! اهّنَِوهَدِفََمَو كري هموم نيل اهديك مهل اَمَو بَسُكْلا ىف ىو  ةَسِفُم َىهَو
 ُبجَيءاَيِلوآلادَح اً ِكَرتْشُمْلا ٍصاَصِْلا ىِفاَمُك ناَمّصلا ٍبْوجوِل ىِفكَي اذهَوٌةَمَرتحُم ىِهَف ُةَمّوَقَتُم 8

 ف تورو اهنا هنا هتاَيَح ىف ْثَرَجعْوَو ِدَلَو مهنا باساب تقم اهاَلوَم تاَمْولوَنيِقاَبِل لَم

 ٍبَجوُملا مايل ةبتاَكُم ثتَديِعأ

 ضجر ىدناي سلا كا قثن ُّء 25 اا كتمت قيارلو ما وو ول 1ك مالسا دلو ماك ىلإ ارعن ىدك ارنا

 تم تت ىيارلا اكد بج يدك لوم لب مكي هب اكمهوروأ-هسددكادا ابتلي فرص اووهس ثني ىلا ١ لرب وج لام ترروحص

 00 الة اومداز الود جابك ساق ز مااردا لوك لاقت از 1ك كارا لب (لابتك)
 وو ركاز دم يكراكنا ذس لارواوم اكهياج يك يت مالسا شم اسكس ىلا هن لوم كس ىردناب لا ليج كوم لبي تروص لا مكي - كسل
 زن قالا رد حازفج نادال, ناسا و ويخسر لو لانو سانام قفا كارو ونورت

 ظ كدي كس 2ك سو سئل اكدلو لكوج اج قدرك از 10و-.....(7)سبأ# اح كد جت دو......(1) بلون لتر وصيت

 مك حس حرر لاس رتب ليل تبل لاوفود ىلا رصف وا كس لما لي نعل نام بنت اكمتسادكج سوي لسد كرام دوا ةساج قدرك اذ د
 ظ 51 اتروكيرلا كوترود رطل اكاصقت اك فارصتروا لك اووئراز ًارواارر نكس ركاو اتق 11 ارك اكو ومكتوب 01 هلل امومرود تلذ سلو

 داز روفلا لوركا اروأا- كة اح لك دباكك ل كسل اوكىلا 1 ارم نير لا ١ لومودامًادوخزارب ذساكروا ةس ركن كف كلم امىدازأ

 ركروصت ابقي ياوكدلو ما لما ىلع قارن لكلا د لك تسرب ققسسروا تملففيسس ذاكرا فس كت نك وجي سلم وككالاح ساج لانا
 ش٠ 1 را قالو ها ردا اجايد زوجي دافنعا خيسا كس اوك رمق اذهل يبس

 ا



 مخرجي اريودراح رشيبادبلا فرشا 12122525307015 1 ااا 121 2 212 2ز12 2 2ز2 2 2 ٠ داليتسالا باب

 0 نوضرلا ضقانو شامت ناك < ذس + بجو نااواتاوتا انوم م ريباك ل اروا_<س رورض

 ٌلاكروا تنمرشبهوون يكرم ىلوم ىلارصناك ا ليد صرعل اركاروا_ج.اناجوم بجاد لاءاكتييد ك_ كس لوكول قا قفا يدر كف اعم نتانيا
 ظ درت نع 00 ا 3و تن اكيد هدتن ل ارضنوورلا ارواهرلو ماوو لدم تتيح ل توب( كة اموماز رات 7 1

 م اجايل نام بتاكم اك اك لبث لاب كك لاا ماكل وكاس وده العكس لاا اج ايلركش رف ىدغاب لان تاركا لترك كس«
 -< قاب وكب اب سوو نوم فاكاكى ومتكس لارولانوم نالسم اك نى كوكل ان يحاكم هو تس ببس لتلك ظ

 اما ردا لباقي سيئر يل ذوو قر سرا ,قنث و كتل < لارشندلو ماكنا ذم ِكرَتُْمْلا صاَصِقلا ىفاصك .....عرشت
 هك حس لثءايلا كس لونا الكلم ل عا لاك كس ذو بجاو ناوات مار راهيدوا-هس ىيطورض

 -<س اتاجوم بجاد لاءاكتسيد كس وق نا يف

 نونو كتل_ 1 ىكرعي سكول ٌقابؤناي 5 اعم وثم لاق ذس كيا تس ل نادوا لام د 1قل_اونل صاصت ل لوتس ل....و

 كس كول قاب نادي( اجيد ذم بج اضنوخاك ا كا سا يتلا مازحا لبا قلب لاوتقنزكي 2000
 قرص لارض كاتس لي كس ارد بج تيلي مارينا اىكدلو مالك ىلارصن حررطى ا كوم بجاد لاءاكت ميد ك-
 داك تعال كب

 ْ هس تاو بطعم خلا ا اهالوم تامولو

 007 | ايكنب كل اك ارجئ او ب حس لاادواايك اك تارا الرين

 ع ا سو م راع وسال ع سوا

 قرا ري لزيز هاهو نزل اكلم وإلا زب تفل قود أل دك كرفت قزم

 ىلع يلا َوُه َببَسلا كآاَنلَو لكلا فِ ءُْجلاَوِةلاَحْلا كلب ئِ مالا مزج هناي ردوا

 َتَيلدَفَو المك اَهنِم ٍدِجاَو لك ىِاِدجاَولاَِلَول بسب امُهْنَِب ٌتبَتاَمإ ةيِئرَجْلاَو ُلِبَق ْنِم اًنْرَكَذاَم

 ىَلَع قي اَمْنإَو ىناّرلا ىَِِدلَوْلِ هيف َبَسَاَ هنا ِءاَّزلا الجب ةَطِساَوْلا هذه هب ةّيِئرُجْلا ٌتِبِعَيَف ْبَسْتلا

 ُبِيي هن هيلع ُقِ يال الا َنِهَحأ ىرتا نم ري ةطِاَو ريب ةَقبقَح هو نا حلا ىفارلا

 باق ريغ َيهَوِدِلاَولا ىلإ يبس ٍةَطِساَوب ويل

 رام ديوب دودو جن بوب عودتي اكل 0

 حررط ادي فيري سكول رم كداب يدك يدرك ت باير كن ضل يارب اكاد جالب لودعب حس لارم كدي ىدنإب

 - لو لاو لي لس ساكس قش ماياروا كس ابك قدوم كف كداب بوك ترون هزنعرام ف ايكوم كل اءاكل ا
 -<ناجابب 0 مكاتب 0



 9 داليتسالا 0 1 ز 1 ز1 ]1 1 ا متر لوسي اريودراب ريادهلا ف ما

 كاد دل يكب ا 2 ساق ملغ لا هداقاد ادي جد . موش تيك تاىدئاب كسر مدواورم لاك سب لسد كنا ما
 نايك كل ا ىلا قر ايكو لس لادواايكانرز تس ىدئاب لس رض 1 ل هم ل اج لي تيك
 لادن ملتوبك بس ايكاياب هي اكدر هدا 010000 كس لاك اتم سس رابتظا لاو نوم دلو ماركس يرجو كاس < لوم لكرلو مادو
 5 ف ومداز 1ك جيازبلا < ندم ل فلا قكس لا اندم ىتاسيدج هس لكك وزج ذا جس ناب زجاكل اذ الب تلاع كل
 هما اه ددد ل لاج دلع ديب كدنبل مظالم تس اموم نت كى داز 1م كاس
 كان نا و كلارا

 1 طم ا وفخا طل لوول هلق وع كتر رت بيبرس كى دا آلي مك سي لسد كرام

 كربارب حس لود لام دوا يلي يس كدي مكس لوو حس تمدوص كا تبيع زج لي لوو درا - لو ةاجوم زج كس تسود كيا قانا اناجوم
 تيب جب قلت ما 3[ تبان كح نإ سلا وئاوم دي حى دنإب حولت كرين بج قت ترب ا« تدب ل ملم لااروا_وم تدل ٠
 ظ ىك لا ادد سرك رواها نوب لالاتسب ان ىلاز بن ب . ل تروصا ازد هكس ةسوعدالوادير ذك انز فالخبد قرم تبان

 يأ شدا تروم لاس اتزمءازج اكاوو لي ت تقيقت خب كس طا ىللهس اتومداز [تسرجو لافرص قل. اناج 1[ مب تيك
 وراي لارج نس شوا شرعا اوه ي تحل داق ايا زم قرئ كر سباب كلا قتلو حسان لحب با ةيسا نس
 نا الكوك .او شدا ارب لاك هو كرب ادم اجب كارول نباكيساب كس لاا دودج آ_اهتايلري رخاقق اوه تسيب كح لاا
 لابي رن بام» ههه ن رفح برسل ف اظرب كس لا)- جس لفتم ارك تسبن كباب جلا تنك
 - -(اتاجومداز أ آس ؟لبم تيك احب سا حرر اولا

 وأ ها اياز ذس بامكاني يب لارا تسمع ا لاجل“. ..هداف ظ
 مو لعل ظ

 باياكاردا- كومراز 0 راو م
 هاي دارقاوم ايامك

 121111 ل ل
 كوم ل اضاك تسبب 7 با, ليك بردا كغ اج بجد لو مااكدناب يداك

 نط هَل ِدَلَو م ْتَراَصَو هلم ُهَبَسَن تن ُهاَعْذاَف ٍدَلَوِب ث َءاَجَف هيبإ ةَيِراَج َىِطَواَذْإَو

 َةَمِيِق ُنَمْضَي ال اَمَنِإ َو باتكلا اذه ْنِم حاكبلا باَتك ىفاهئاَلَدِب ةَلأسَمْلا اَنركَدْذَقَو اَهيَلَو هَ الو اَهُرَُع
 ِتْبَي مل بالا ِءاَقب ْعَم بلا ُبَآ َىِطَو نَِو د ايلا َلِبقاَم ىلإ ِكلميلا د دانتسإل ٍلْصَالاَرُح َقّلعنإ ُهَتالدَلَولا
 بالا َنِهبَسن تاكد نم ُتْيانْيم بلا ناك و لَو بآل ِءاَقَب َلاَح ٍدَجلِ| هال وال هنآ ثسلا

 ةياَلَولِلْعِطَفَهَنَل هَتْوَمِةَلِزنَمبُهْفِرَو باَلَرْفكَو ٍبالاِدَفَفدنِعهِيالو رْوُهظسب

 لاقي ياك لاةسهيددا» ادبي سلاما لكى زمم سائد كب ةيل سينا أكل 5 2



 مضر لج يارب 1 هر البل يفرح جاكم بالطو قا فايل عقل 6 ا 22111100 داليتسالا باب

 رك درك اداوك ين يس تدق كى دئاب شاك كس مزال يدي ز لاادوا- كت اجوم دلو ما كى كدنايدوروا كة اجوم تمباخ بسن اك
 بحجاوان زد لم لوم مزا) لبي ىو كاري رولر موج لا هودارم سر قتع_) كوت دن بجاد تجي تدق لاي وارق اكىدئاب ريدي للا ظ

 تمت ليي لادي زبيي_ه<سايدرككذ لب نايك راك كس مال لرش آل كلا بانك هت سكس لئزو كس اوك سم لا فس مك (<«ليك

 ىت بي رك رتسا# ينس للاب دنا لا تيك كاب سلتك انقل بي تلاع كى دا آلا لاك ارك اكد شئ ناضل لاك

 باب لوي كرون تبا بسن اك اب ايكمادي قيد اوه رتسمك( ياباكيايالاداو لس كووجوم كاب ركاروا_ قلك نا
 تنل اناا ايج مداره ويسرا رو ل رس ناس ابا لاب_< انه لاكشي الو تنل اراد سوم بسلك

 هدرمدو قاوم ماغي ومر فاكي اب ركاروا بس ىلاجوم لصأع تييالوولاداد لي تروص كف # وم نكس باب .لتوك اناجوم تبان بسن مس للا
 - 00 تلاع الا كسلا 3

 00 ا 0 وعي و
 يف بَل تبا ُهّنال هلم هبَسَن تبق امُهُدَحأُهاَعْداَقِدََِب ثَئاَجَف نْيَكْنرَه َنْئْيةَيراَجْلا ٍتَناَكاَذإَ
 ُدِجاَوْلاُدلَولاذإ ُقْوَلُعلاَوُهَو ىَّرَجَتياَل ُهَبْبَس َنآاَمِل ىّرَجتياَل هّنأ ةَروَرْض ىَقاَبْلا ىف َتَبَن ُهكلِم ِقَداَصْمِل ِهِفضِن
 لوم ُهَبْيِصَن ُريِصَي ةَفيَِح ئبآ َدنِع َو اَمُهَدْنِع ىرَجَتياَلءالِبَيْسإلا َنآل هَل ِدَلَو م ا

 كلملاذإ ٌةَكَرَتْسُم ةَيِراَج َىِطَو هن اَهِرقُع ٌفضِن ُنَمْصَيَو ِكلِمِلِل ُلِباَكَوْهْذإ هِبِحاَص َبيِصَن ُكَلَمَتَي من

 كلانا هي ةَيِرَج دلْوَساذإ بالا العجب هِحاَص ٍبْيِصت يف كلل قيد الييساللامكح تبي

 تبعي 00 هَّدَقتَيف فَي داليا طْرَف ُتْبيَِلانم

 دس م ا

9 

 "ل
3 

1 

 3 رس هد رس وسلا رو واشسووتا
 تاب لكك كوم تبا بسن كا ىككن ير صح قابس كل [اكصتأ د 11 كدت لا هوك تباري اني شالت رك وكذا كب سنك
 ع ا ىكيروا انرمشك طن بس ل ادعس سم لاب ذكي اك ام كس | لو توب لمص لح بش جت 37 او ىأ تب

 5 ًَّ اجو رلو ما كساد و وك لا ىدن اهورمي 3 ايم ليكي تحفظ وركب كك

 < فاتخارواهب لب تيفي, ارك اجومدلو ما كسا ىدناب»»قافالاب < ايك وراك سن كيرش رت نتي -:...هداف

 ش _ لإ ةلعوم لاكي ذلة اني دلو ماكي ون علي اصنالكريك لي اجومدلو مالم يتم لت كيا او ليد: ني اص انج ٠

 تنباش لاي لركوب ذككليد زنك لن ماما نكي لوم لال كاي ترو كوم دلو ما لمأوو لإ كرم نان هدلوما ناب ت١ 06 مدت اذ ْ]

 -اًنياجوم كل اراكصح لس كير شذ اهورمج كك اجومدلو ماصخانيا اكد لا لمي كيد زنك فيطولا ماماروا يار فذ تبفنصم يم انج كوم
 نا كا اعدل قرم تقع كش لي يرش لا ناد كس أو تائدناب سا ناس كل لب اق صح رم



 داليتسالا بتال 60606666066066 م6 ووو مهموم معمم ممم مومو هموم ممم م مه هموم ري 000 1ك م 2-0 باريودراة رج يادبلا فر ا

 دلو ماكس اكو تس كت تاكد لتشمل اوم ماضى كركي بحد 1ك ىرتاب لاروا- كة احوم كل اء صح

 - قوم تبباش تيك كا ول بص كيش وتدجت اسكس ٌواذبل أوم تم نري ندب دول كس كداب تيك كل اتاك فاو

 ١ لئدعب - ذك رس تيك ساني دلدماوكق دئاب كيش تعا الرقم سك و تسركولك بارا 206 هتاف

 اكلاا توباك سنس لا لكويك اكرم لان اضاكت بق كسب كس قرئ اب لادوا-<بس اج [م الر عاهد 12 ىاس سقت انتيك
 .-هالابلك ا رش وك تتقو ىلكل لاس اوب تحس تتفو كة دا راف

 5 مفطن سوم بس ل ت تنيك لك عا كك ىااوم كل اءاك حس كي شير اىت سوم كس ىو لادا ايار رار قا فطن قدح كس قوبل...
 / داق 0 ْ م مك 0 ا رعبا جالب

 مة اجوم تباتيس تس للود الئ كتكا كبسة ل وررلا

 َتاَبْثإ ند ِةَقاَقْلا لَْق ىلإ ْعَجْرُي ّىِعفاَشلا َلاَقَو اَمِهكَلِم ىلَع ْثَلَمَح اَذإ ُةاَنْعَم اَمُهنِم ُهبَسَن َتَبناَعَم ُاَيَعَذانِإَو
 ماسالا وسرور نيام نقي اَدَلول ك مِعَم ٍنَصْحَ نو بسلا ]

 ظ اَمُهَل نيل انيوَو اَمِهَِلَع سيلفا دال هيله ىف حْيَرْش ىلإ رَمُع ُباَتك الو ةَماَسَأ ىف ٍفِئاَقلا لوَقب
 رت

 3 سوو ص را

 َكِلاَذ ُلِْمَِلَعْنَعَو ةَباَحّصلا َنِم رَصْحَمِب َكِلاَذ ناكر َواَمُهَنِم ىِفاَبِلَوْهَو هاري َو اَمُهْنر َمُهَباَوُهَو ظ

 ايه اهو تبا بسن( ) تس لاطوو نات ايل وذاك بسن كس( نس ) للا ققدتتاسليآ سلك رش لوو دركادوا 0 جر
 ودار -اكه اجايكع روجدرب لوقكس لانش فايق كل و نسا راش مانا ده ولاعب تيكا لولود نا( ىرتولا) وو بج < ِتنذو
 روا- يكل كر (تبماشم) كتف مت لوب شبس سوفطنوو شارب اكلي مولعم ليج جس لاك بسن تبا س ايضآ

 و لوب ر وضح جرم لبا ل ىلاءرفشت اعترضت سد مرو لوف م السليل لوسد يلوا لس لانشفإق لم لس اهم ماسا ترضخ شاإب
 اتاي[ ل اي برم ءاوو-<ابايك هس( مانكل انش فايق ) دز زر ل جس مولع اذ اع اايايرفروا سال فيلرشكل اي سره مرق

 0 انشا م )لاوس كل ا لّواي روااعت اوم اع ورس 5 لوثود نلا_ كح ع روسرأ و وادا اج( ء«ءيب اي)هي زروارإي زنك مماسا لابوروا

 7 عرش نات ليلو راما اهتئاروأك راكي زروا هايس كير اك ماسارك ب ساير ةادوبا- لثة« اديب ضتبعسس ضلي سبك :

 ا -ةكرمابببا ىتيرا قب قلوس ع. اهكر ضو فول ءاعم نس لولي رش لوطوورك سناء رف ارك تبرطح ل لس همك تييعفف ا مان |
 روا- ل ثماو كس( لاكي داوم ثمل فدل ائئ(لفد) كاي لبدة تسل
 0 وس تلا اون لج 0 لص رواد 00 اب ناو

 و 14 2 3 م ل | 0 0 ر
 . هك 2« ىف ةريلعلا لصفلا لوسرري لاوقكس لانش فايق لي( لع تاكسي ني ماسسا ترطب ءانب للا دج ههب اشم كس كاييسك سك
 تابنعملاهترثلا قصر شت اع ترطح_منق كسا تك اكرب كول لبي داب كس 9/ اينب كدي ز كسففظط اماما تررطح ئس......هدئ اف



 هك 000 و : : 0 0 د
 مب يارجل رباب كرا ك0 يي 0 0 02 لال زيك 00011111111 ا الا ا ااا ا اال ااا اا ا ا ا يا ااا اا ياا داليتسالا باب

 :ح قورمررظلا
 نارا قلاع لاقل نر ردو مرر كا امو هلاز هلق ناجل رمز اطرد تيراط

 تدبو امهس و ءر ايطغ دقو ةفيطق امهيلغ ديز و ديز نب ةماسا ىدنعو ىلع لخد ىجلدملا ززجم
  ضيبا ديز ناكودوسا ةماسا ناكو دوادوبا لاق . ضعب نم اهضعب مادقا هذه لاقف امهمادقا

 مك يامر فروا سال فيرشت ئاشب اشم لاي سرعيف ند كيأ ملول فلا لسا لوسر كن ين قار اهنع ىلا هتثلا تسر شتا تررضح
 ست زيكا للكوادر مانا نا فلا[ لاي سري قئاوو_<سابكأايك ا رب لاوم مولع وكم ايلا رثت اعلا

 تار يسلب لاسر فور طر روق نوبل درو و كنس ريق دب

 ظ 0 -اتالاكك راكم اساروا روك فراكري زك جابة سدوادولاروا_ تس ايكت عاوز ل راج تس

 -ة بايك روجر لاقل لاش فاقدك < ايكل الدساس قلاش ما تم كف ليف ملكي لعشر لص دثلا لوس ل _ىقاو لا

 فس نولي شل وود نالت انك ترش نتا لير عقاو كيا وج جس نا رفد واكدعرذلا ىضر مت ترطت> ل و ىرامج حيررش ىلا رمع باتك انو
 كل سا .انبباكل ونود. رياذبللاتاجايدركربا محن ن_ركرجاظوكلماعس لوذوددوركلا_وحكر مب رهط ىا قب متل ساس ايدرك مجبر طبخ لاعم
 كارين لكلا ََس ا( قوم ورث كيا لوك نع لوأود ناروا هع مدي جي دكا)روا- ك2 نوه كراون | ى”لودييدوا كوم ثداداك (لوثود

 ده للاي تيياور كى قاس ليتر اي 1 اسكس باص تعا لماعسي دوا كوب لس اوك لاب حس لي لوفد نا
 هدرل امتي عقاد اكل اد كت ياود تس دنع ىلاقتدثلا قبر ترض فس لوبن حس كرعتب لستيس_ رس كلا نب كرايم( لقبت 6 هتاف

 وق ايكق واكف ومانيا ل داب للا فس لاوفود اوه اك لي تح ل كو قوم كاي حس ظنتوو بس: تس ئدئثاب كيل ذس لودرم
 نال ثري لامك ا يكق اقارب تابلا فس لوزن ساولب لانشرفايق نلت فس بس ف -ايكايال سس اسكس دنع ل اقتدذلا ترتبط لماعمب
 كرر لع لويز نامتاومراوسانلا رمصكواددذ اسرتي رفعت سايق قروض دعا قرب تيرضحروا ع قلتم اخ كفو

 نااروا < اباكل وتود نايرك ايد مكر لومإب زول دحر نق نارك اتاك »لييبا ل هم لع لبي لويمو ارك ل لاو ومابي تبيء اشم

 .يدكيجلا 2 وم تل كما كرما الاب حلي للود نلاهوروا كس لي اب ثءارممم كا ل وذودري رو -اكدمم ثراو كلاود
 اكل ايكرموجر كك كوت ياباكل ا قكاذ كهل لاب ارميا تس ل نلابسج دوا < مزال شوري كى ارب لولو د لت هز لورد

 لايك اصح كي اب كياركل ل ظوديال عاج .رم كير اك ذل ركاروا دكر ثسراواردل بلك كل او اجرمارسود بج روا-كوم ثداوادإلاك

 00 ومعك هس ياب وافر صشل ارم كاذب رودتز باب كيادواا رماني جيا يكرم كياركاروا_ كس للحس
 كس لوود ماك ينك يامرفو ل ودرم لاوفود فس بآل ابكت يياور كوب لج وردلا مك كرر طل ب ف نصم في! لح قازرلاربكروا

 د قيتروا- مث ثلا ارم لسا كجسد ايدج تس لفل مروا - كس وه كسراولس لا لوثود مروا - اكد ثراواكل وأود مس نكايمرد

 ريكي كر أ ل لوضر 1 ويس لطي ناك بج جو دّثلا للا لكحل كح تياور تس دع ىلاختدتلا ىلا نبدي ت هررقح

 ردا -ايكم الهيلا جرم لاهتودروا-ايداكلوك يس سامحتك لا الك عرف انه لست الا عرق ايسر وكس بسلا نس بآل كل ل
 1 ف ا فارنيب لب -ايكن ايب حملي يللا لسنلا لوس لصيف يس ل ادي بللي بجل ابك سرا نباويز تزنتح
 جس دوجومل رعي را نذل

 ظ - ل تيل ايجي ارب العب حس تاءالطدوا لاخودخ لبي لشن موو رف يقل لاش اف -.....هر 2



 00 ا 1 ا مثول تيار ودراررشييادهلا فرشا

 . ليو كبس تنم لود ظ
 ماك ب كَ ْنكلَو ىَجَياَل ناك نو ُصئلاَو ف نايس ٍقاَقْيْس الا بس ْيِف اوت َنْهئََو

 اًلَمُك اَمُهِنِ ٍدِحاَو لك ّيَح ىف ُتْبياَهْلَبَ اَلاََوةَيِزجلا ىَلَعاَمِهقَح ىف ْتْبَيةَيِزجَلا لبقَي امه ةيْرَجصُم
 حَجَرمْلا ٍدْوْحْوَل ايَمِذ رخألاَو اًمِلَسُم اَمُهَُدَحَ ناك ارحب ٍنيُكيِرْشلاُدَحَ تاكل ريع ُهَعَم سناك

 ماسلا ِهيَلَع َيِبئلاَوْوْرَسَو ٍنبإلا ٍبْيِصَن ىف ّقَحلا َنِم ُهَلاَمَوُهَو بآلا ّقَح ىِفَو ماَلْسالاَوهَو ْمِلْسُمْلا قَح ىف
 مالا تاكو هير مهيغط ام اقل لق ناو ةَماَسُأ بسن ىف نط ائاكر لا إى

 لك ىلَعَو اَهِدَلَوِل ِدَلَو م اهنِم ُهَبيِصَن ُهبيِصت رصيف دولا ىف هِي ف اَمُهنِمِدِحاَو لك ٍةَرْعَد ٍةَحِصِل اَمُهلِدََو م
 هند لماك نْبإ ُتاَريِم اَمُهنِم ٍدِجاَو لك ْنِم ُنبالا ُتِرَيَوِرَح الا ىَلَع ِِلاَمِب اًضاَضِقِ ةْعْلا فصن اًمُهنِم ٍدِجاَو
 ةنييلاماقاذإ امك ٍبَبسلا ىف اًمِهِئاَيسالِدحاَو بأ تاره ناو هَقَح ىف ةُجح َرْهَو لهيب هلو

 ذي نت لا لإن ربازب لش كوتررمب ل + ريارب كير رش لوطوو لب بس لاقت كس يل قرسود كرام دوا......مج#

 كس نركب قلع ماا يب اوكي سس نا لجج كتر بس سلق ذس + بكيل ركب شرواك لوب ىتربارب لوفود قلبي ْ

 ورمل بسن يسبج لن تلح وم لات راك نتتروا_ كس لوم تب اش لن نقتل لولي لوفد درك وماذا هو وريد ثارهن بج لين تلوم ازا
 اس لا 2 رط لاا كوب تبا بسن ارول اكل ا سس كيش الشم شم 5 لوم تباثكسدإل دول ل نك لولي م لولو وو وأ

 وون ىز رز اكارسودروا كرسي يدوم اييازسودروا ب ا كاك 2 لونووركا نزلي لب كس ربا ىك لولوولتوبك < سلا اسود

 باي دواس مالسا و وروا- ومي توك لاراستسس ناك تميصوصتوا تاب كي ل نت نارام كويك كوب ىرب ارب لين لوو

 رلعرثرا لصلا لوسروج لب تيياذد كى دز رئدتبلا هس لاء ل لاك شعب وكي ايدج قدوتنا سدوجوم تابوت كما كلل قناع

 در ل وثاكل ورفاكه سس لوثكس لانشرف ايف ز/كروا 30 لا ا اسا ترحل ات يءانب لاهو جس لوقنمانوم شخ اكمل

 تاب اىملا ل اكسس لن لووول ايكليوكذ ىتذخت اس كيبأ فس لولي لوفد درك دك اوه مالك اح ف )سوم بخ س1 كك لااا نتا
 لي لوأودروا- لومرلو ما كل ونود نا لاء لاروا- كوم اب اكل وودي هول اكو ملص ىلم ةاع اجى كى تول لش سك

 ُْث ارم كرو 1 تلا تكا ارم حس لع للود اك ليي رواعس بجاورب هس سود كاجول دباكل او اكد بجاور ضجر ب ليا م تس

 كيب كا اج لا لولو دويروا_س تجرب لاارارقااكك يآرب روا_-هتسايكرارقا اك شارب قروب ساو كس لا نس كيارم لوي كسب

 لفوز: د تاك لالي كك زجاىكذس كرم لع سد يت ل مام لوفد لن بيسك لي اب ثءاربم

 لكل اتش ءارب ل

 ش -< او تدمج ةبلطم خلا 0 زف ناوي ٍقاقحس لا بس يف اوس امه نت رع

 ١ كن كن بنعم انجري سلا« كى تاائدئاب كب تام ةيسا ةس لوم
 ْنَعَو ُهنِم ِدَلَوْلا ُبِسَن َتَبَت ٌبَتاَكْمْلا ُهَقُدَص نإ ُهاَعْداَ ِدَلَوب ث َءججَف هيئاكُم ةَيراَج ىلْوَمْلا َىِطَو اَذَِر

 ىلوَمْلا نأ ُقْرَقْلاَوُهَوَرِهاّظلا ُهَجَوَو هنبإ ِةَي راجل و ىِعَدَي بآلاب | رابع هقيِدصَت ربتعيال هنأ َفْسْوُ _
 ردم سام



 مثلج يارب ووراحررشييادبلا فرشا الاب وةووووودوووووهجوو علي لااا تذذذذ1ذ1#1 و داليتسالا باب

 ومار ير و >3 0 35 مسد سرس و رب مس يب يس لسا #7 5 رس رو تب" راي هما يمر < ا 000 ا 2 5 ىلا سم حق مات م2 ور م

 هِيَلَعَو نإلا ٍقْيِدْضَعِبَرَبَعُماَلَف ُهكْلَمَت ُكِلْمَي ُبَلاَو ُهَكْلَمَتياَل ىتَح ِهبَتاَكُم باَّسكإ ِْف َفُرَصَملا ُكِلْمَياَل
 ه5. مشد امس هم ثم ارسم را م ل 2 00 يا هس ب عقم 7 ّ

 ىف هنآل اًهِدْلَو ةميقو هرك ذنامل ٍداليتسإلا ةّحِصِل فاك ّقَحلا َنِم ُهَّلاَم نال كلملا همّدقتيال هنالاًهرقعغ

 م )0 2 اا يات رص - ع >س : 2. >2 1 ١ سد له يابا ص ص < هلا هوا ا ناسا 5

 بّسنلا ٌتبا ٍةَميِقلاِب ارح ٌنوكيف هقرب ضرَي ملف هبسك بسك هنا وهو اليِلَد دَمتعإ ُتيح ٍرورغملا ىنعَم

 5 ريد” سرا وس سلا لا هر 6 هس +. 2 م 2 2 ستوء منيب < ١ ع « < 41 هللا سلا حيال م 2 يا 2

 ىف ٌبتاكملا ُهَبّذَك ْنِإَو ٍروَرْغَملا ِدَلَو ىِفاَمك ةَقيِقَح اَهِيِف ُهَل كلم ال هنا ُهَل ِدَلَو ما ةَيِراَجلا ريضت اَلَو هنِم ْ
 ل 2 7 هر: 55 5 و نام نا نجع اشار ةيومسا ىذ ومس او سا ياضص تسرع 0 ةرااودم 86 ١

 5 : 1 7 ١

 عِناَملا وُهذِإ بتاكُملا

 * بتاكم ساركاوايكى وكاني ارب ديب سا ف ىلوصروا ايكوم يي حس لادا لكل تس ىدن اب اكبنتاكم تيس خس لوركا... مج
 رايتا لوكا كنا رمق كاك جس تي اور سطس وبا ماماروا كس اجوم تمباث تس لوس ىكا بسن اكديب سا تت ىورك نإ رن وم نس اخ
 لكلاب تتصرف قفل رقت كلبا تو ترك لولذ كنس حس قول كبس ةييس كيسا ررط لسن جس لوم لات وتر ورض لوكا
 بابك جاتك اكل دق نسا لاك بنت اكم هك ك لابي < لترات لوكا فرضت لب لا كس بتناك نيس اكل وهل جو
 قب رت كب تاكم تدبلا < لت رورض لوى نب رمت كادوا -ةسا) لي ضع ةييسا ترورض تذوب لكك نس لس دايظفار يول
 هو نتايكروج اك وملكوبك-< قكوم لبئأتق اس تلك كبت كم ليكي حس ىو كوك كوم بتباور قع اكىدئاب لرب ىلوص نكي جس ترورض
 كس لوب اهو قتل وصيتي ومب بجاو تسب كدب لاري لوصروا كس ليكن ايب مترك أبيمج_<س اكول انبدلومافرص

 وأدب ساوو كل لا_هجسايال للي فرضت اوك تج كب تاكم نم لاكي ا هومك ايكسوربب ب لسد كيا لاا فرصف# لا لتزيك جس لي نتم
 كس لاى داب لكب تتاكد ارك اكو تب اش بسن اك اسس لوضرواداز ادب كس نيد تبق هيب يازيلااوم لاب تار تكسر ل يروا نسا. مالم

 -< اة: لف جب كس رور خشب جس لاكتسيإل لوك ىدئاب لا كمل وم لب تقي لري لوم ليلو ما كس لوم
 نب رص كبت اكمل و هك انب دعي ممتلكويك هوم شئتم اخ بسن و كبي ذلك كى وس بنت اكد لباس كوكو بن كرا
 كبت اكمروا < دوجوم ب وجو بيس لوك ك ةلاووم تب ايس اك لاس لوم وتاوملكل اب 6 ا سل ومركارج-< لوي كورض

 ظ 0 | -اهتعلاب رواه كيوب نو
 ايكوم تبباخ بسن فاو لكون ناك ب نت اكمال باس. انه لات باخ بس سس رك قل رمق كب جاكم ثم .....هدئ ف

 -< جاو بلطم سمج خلا .....ُهاَعْداَفٍدَلَوب ث َءاَجْف هباَكُم ةَيراَج ىلْؤَمْلا ٌىِطَو اَذِإَر.....عررشت
1 



 نامل ناك واو 2500000000 8 ما ا ا رك حرر ل

 : عز ع را 1 هس

 . لك نايب لس مبادل. ....مج 2

 : لكشماب لج نييك وم قكلامكمتيب تاب ل يلع فوج الاون امكم نب فلاح لائ كس ذ_اهكم بؤس فطن جس اياناج.....ررشل
 .مزالورافكري سا ىلاعكزججدوركادجانج-كل وامك زج ب لت ثلاو بج ( عس نامي ات كلاس دعاوي يلوم لة مالا تري ذك اكد
 كلا ف ىلاهكزتج هدرا لكك كل اهب لإن تكل نك ى مالكي هتف جس داذ 1مالغار يم قل ل ذاعكر تت هب لن كاك يكس لال كادوا - اكس آ
 00 ظ 0 تلاوؤئق/قماعاناجثت شح _اوماذ آمال

 ظ شاظمامقا لم“
 ضاهر ىلغ تلعلارق نومتفارفل قيمت ةدهتنم وتو يزل عزونلا بولا فاك دانا لا
 ا َوَواتلا ُهللا ُهَلَحْذأ بذا َفَلَح ْنَم ُماَلّسلا ِْيلَعِهِلْوَقِلاَهِّجاَص اَنْ هذه هيف َبْذِكْلا ُدِمَتْعَ
 هللا مشا ٍةَمْرُح ِتتَه ٍبنّذ عفَرِل ْتَعِرْشاَمناِ ةَراَقكلا اهْيِف ٌىِعِفاَسلا َلاَقَو ٌراَفْغِتِسِإِلاَو ٌةَبوتلا الإ اَهيف ةَراَقك
 ىف ٌةداَبِع ُةَراَقَكْلاَو ٌةَصْخَم ٌةَرْيبك اهنا اَنََو َةدْوفعَمْلا هَبشأَف اذا للاب ٍداَهْشِتْسِإلاِب َقَقَحَت ْدَقَو ىلاَعت

 قم ُرجاَُموهَف بناه ناكل ٌةَحاَبُم انا ٍةدرُفْعَمْلا ناَجباَهب طاتنال لا اهبِف طَرتشُيَو موّصلا-
 ظ ظ َقاَحْلإلا عمي ْمِزاَلَُم ِسْوُمَعْلا ىفاَمَو ْذَتبم رايتخإ

 رز( ىدج موو لولب #وغل نيكد مسرب رقعنم دكار لوف نييك دارس لإ نيم نفت كوم بتساب/ة سكدودف ......مجد
 ا رفذ ملوي لسنا لوسر_دكويك جس هانكهريبك نجس انومراكينكالاو نام اك امك س لدم كسك ب-ساج لاحكا د صقر تاي«
 اهكق قفا ماماروا_<س لور افك ل وكء والعن .كرافغتتساروا بوق لم لا - كل اذ سمنت سسا لاهتدنلا ىلاعكم لوب نس لكس

 هو ركرودوكءانكلس ني قروا لعيب كم انك ىلاقتشلا ليس اوم عرورشم كل اق رافك كويك جس اج مال هدافكل مب لؤفت نان ساكس
 كل لاا ايك بي ل اوك ان كس ىلاتدثلا مروا توجب ن# لاو ف هك اكس ررطط للا جس كلاي تسب يب لن لونا
 56 لش تدابع كيا فور افكر وا بس هرمي أنك كاف رص لوط بيكر عسب لصد راها أوه سب اشم كس ,رقعنم تك وع
 مانبهوركلس هرقعنم ف الخ كوم ن قلخت راف سس هانك ريك كل سا لوم قدور تيبن كم كحك ا صان لي لادوا-<س ىلاج كل كر
 < طيفان الموج اس كس هرقعنموك ومفت#ل_ سا_ ب قلت اداب دوا < اتومدعإ لس موو ول اتاجوم انك م مزقعنم كاوا

 مولاتي انجلو ككالاح قاعي تاي ضن ىلع رفذ# مو يعدفلا ىلا لوسردك سس حرر للا ثميدح دول ل نابح

 | هس ل تياور كن كيروا اكسس د لاذ لن خر ذوو تازدوا كس دركمارتكت نجري لما لاختلاف ركضت ري لاس كس كس يس ذك ظ
 مل

1 



 ا 00 00000009 ناميالا باتك

 -وج بضغناكى اختدلاب لالا كه لأي لاح لا تس اتق شا هوك ْ

 حيروا-اوم لبد اعمهسس تءدوصروا ىلاوسل رافغنتساوب وتوج دانك ريكي لكي وج فاعم سس هداف جبس لبو انك ايادي ا مدنا

 انامكم ل وول انك ى امر فان كن زر دلاوروا_انرككرضيتاس كس لات ثلا كس ايار مور يعدشلا ىلصللا لوسر كيس نك فرس ىلا

 ب اكحاو تل ام ماما لق يمر وا هس دك ب ولكل < ليت قاكورافل امك كس اقاوم دانك ريكي بج لاس ل عس لومانك ربك

 ظ 0 ١ هلق قيء العإلا»
 سونيك بابك قئاشماارواخلا...... ىلاعت للا مسا ٍةَمْرُح ِكنَه بن عفَرل ْتَعِرْساهْناِل ةراَفكلا اَهِنف عفا َلاََو

 كتاب ناي لوم كك وا حس 0 د ركرودوانكا كت 7 2 لاتترشلا قو رافكلكوي-<س 5 مزال هرافكع رزط كورقعنم ى لب

 روك بباشم لس هرقعنم ىو ل سا_ىد ىتاوكى م انك ىلاهترثلا خس لا تسقي طاطا فروا ثوبك تسر ط لاس لاجل
 ل د لوتط هر تين ل لارواو لاو 11 اداه زورو -< تدابع كيا هرافكر وا هر مانك يتنقل لو ربك ب 1

 كلوا [تومدعإ كس موو ااحوم ءانكل ب مرورتم 'ركأروا < حرابم هوركم ل_مرقعتم م ف الب_#كوب قلت جراف دانك ري 2

 - له طافان لدتا هرقعضم نوت ساس اوم الس وتحت لي لوف نمرود قلت سرايا

 ليمانك وكلش نس امك ىلا لاحلا ف كل ساس يلوم متن فس كدي كس ماك لي ناس ز دنس 1 قود قعنم نابع قت ....هدئا أذ
 ةانكي حس تدابع»رافكر وا اك ؟مزالدانك كل لا-ايكماكاكدانكفس اتاي ماك ب طمس مف لا بج لشتاء هدنت آتدبلا-<س
 كلغ ثييدح حيروا- لاني دانس وحارب لايك يقي« تايملا نيهذي تانسحلا نازك تسجد كى اتت راب نار فلنا اج شم
 يال لكيت نكس ىرقعنموك وتل سا < لام لامك ااغرلدجوب نااج وت تنذو تس امك هول كس لون يكف الخس دال يشل كلا

 رنج ىف ىو يب لاح نام زكا لي طوسنسروا-هسكرافغتتسا بقل ايدو ىلا عقدا + تس اهكفوخ لابتنادللب <سانكع
 ( ىلا طوس < لوف كروت لامك راوج وب ناج ليس داي كس سوم اية بك

 ناكر وق اهكش موج # لااركه جوي ناجملكالاع سدا [مالغاكل اي قالطوك ديب كاتو تانيناركاكابك حرر لا فس كرك
 (ناشيال» ١ -كةاجوم تاو ىداز آرواق الط ومان امدئايوءانناج يف الغ لاك كك تلاه جس لاو وغاروا جس لاك ومخ

 خيا ف للا ينجو قتاهيبالك سس لاك يكسو ف احكم نمسح اوم لا ايلا لكالاح-<تس وم اينما ملاكي دكا
 تادكالاع هس بجاد جرب جب ةةو م ىد ؟ل الف ضر دك ابك يسرك مدس لوي قالوب لاب سوججا دصقرروا لاكم تقادم كس ندي
 (صالكا» - كوم بجاد جريل اوتار يبن و س تقيقصرل امن سبأ لوكل بك تاباكي ١

 - فيرتلى مرقعنت ناك
 هِلَْقِل ٌةَراَفَكْلا ُهنَمزَل ٌكِلَذ ْيِف َتَنَح اًذِإَو ُهَلَعْفَي الو ُهَلَعفَي ْنأ لبقَتْسُمْلا ىف رمآ ىلَع ُفَلْحُياَم ُةَدِقَعْنُمْلاَو

  اَنْرُكَذ اَمَّرُهَو َناَمِيآلا ُمَتدَفَع مب مُكُذِجاَرُي نكل و مكِناَميَآ ئِف وفللاب هللا ُمُكدِخاَؤُياَل ىلاَعَت

 ماله رافكر لاله كف الغ لا بجروا- اج لاكي سوم ناي سو: كس ماكى ل ينام زودت اوجه مم وورقعتسروا 3 5



 ناميالا بارك ش ا 0 , ه)“ 2000 ظ5ظظش5 مر لوي ادبودرا حرر ييادهلا تفر

 ومع متت سكس لس نيل ترك زضاوم اك اوموغلتج لع لومة ىراهتملاعت ثلا كسمجو كات كداب نا. رف لا - كَ
 -لؤ ير ةييذس مكدج لو ىو نت لا ل ةسدكو زخاوماكل اج .ايكاموبتم

 66مل ةرافكي الا كو حرر از كا قيس كو دارا ةخباكذسد/نإ ارو دارا خب اسكس ماكو لك تامزو رت سس 3 هرئ اذ

 لن تلاع وكما كيلرو اوم ليم ه# دوارة وربك واج ليتر همك سا لب رثلا ابك نسى سري لام كورتقعنم ناي 0 0 1

 سس لاي ركل وجب با دصق ساراس لاحم ني تاب لترك او بدصالخ-ايكدم مال هرافي للدول -اهكارج ثاح و ولعل لس شيما
 3 مزال هر افك لارو كة ساجوم ثناحدو لم ترروصرب سك و لي تلاع ككاو داب زباب جايا كم اكد قرب

 فييرتأىوغل بيك
 ل ْنأ جرت نيل هذه فال ُملاَو لا امها ُنَيَوْهَو ٍضاَم رثَأ ىلَع فْلْحُمْنآ وهدم َنِيمَيَ

 ىلاَعَبِهِلوَق هيف ُلْصَآْلاَو ورْمَع َوُه امن وآ َدْيَر ُهنظَي َوُهَو دير هن َلُْعي ْنآِوفَللاَنِيَو اًهبِحاَص اَهبُهّللا خاوي
 . هِرْيِسْفَت يف ٍفاليخالل اراب ُهَقَلَع هنأ الإ ةيالا مِكّذِاَوُي ْنِكلَو مُكِناَمِيَآ ىف غلاب هللا ْمُكُدِخاَوُي ال

 عررط كا ابكت هوك: ساكني اك وم يس للا ةس اج لامك ترب تاب وم قرف لي لس متوووفلروا....مج
 لكيت متوفلروا_هس كش و ذخاوم لات رثلا سل او ف اهكم تنكس لوم ديمعا كتاب ىلا لن متم ول جس ف اظل دقو لكلا
 . راب نا رفير ليو لي ملسس لاس دلاخ لوو لبي تقي كس بع ىكناكساددا- جسديا لال مكه نس كيب تروصليأ
 كالا احكر ا د تاس ةيآلا ..... ميمي ىف وغْللاب هللا ُمُكّذِخاَوُي ال كج ىلا
0 

 0 0 ا اير د 0
 ُ ُلَخاَوُي ويال ] ع لات ىراب نا رد 59 ادع دلاغدو ل عباد لكالاعس اترك يع رول انك كدي ؛ري زتءاهوروا-تسدي

 كلا 0 الز يردد راف تفس تيب 1ىرول« مكناَمْبا ىف وغللاب هللا
 ههنا يراد

 5 و *كس كايح 0و وو يلا جرا هللا

 نوح 0 تياور كة سوب ف وو ماس ل اك

 اد باج لاك 57 ا الاب ع 50 ادأش مالا[ ررطاا
 هي وغل كير لل وماكو زغاكدرز لا لبن تكي ددئلا ورك ا هك يج ايم ايك ال ارو لب تقي لب تنفو لا جسوغل يق ثلا و لان
 ْ كيا 528 27 لبي تاكو لاك ر كن راو كرطرا فنعم 51 ! ف قازراربكروا_<س تعا فاكر ذ هوك كدي لردك



 مرج اريودراحرريبادهلا فرش ا ا 0 ا ناميالا باتك

 فد آل < يوغا سابك سرب ن ديعسروا-<س ةار ووش كما لش تقي لكلا تس ررطىكا ودك + ناجي تساهم تاب :

 لوري ةاهكم تا ررظ ساي تاباكد لج يوفاك جابك ستاد رعب نتا الورك تؤ ناك امك ري ماكمم ارت

 ملهس نود اناكمملكويك وم لا سدد ان كس مأقصوروا اعرشوج م سوووغل ليد زنك ءالععس داع كس اهكل ب لوصا ف قرسروا-ةساج
 راع  نح لامر رمت ىمادللب ايك يت يباركاروا-هسددكرب الن لاه كا حس مت لقا ايش وعب” ل بع ست ورب كيا لوك

 جس لاغتددت اندوووبع لاما كم ش

 لي دام 2ظ087 الاو ل امك ارق
 : نهد دج َتلَن ماسلا ِهِيلَع َِِْق ةَراَفَكلا َبجَت ىْنَح ٌءاَوَس ْيِساَنلاَو ُهَرْكَمْلاَو ِنْيمَيْلا ىِف ُهِصاَقلاَو َلاَق

 لا ةاق يو ازخلا ىف نمسَو كيل نط ب ىِعِفاَشلاَو ُنيِمَيَلاَو قالٌطلاَو خاكْيلاٌّدج َنِمَلْرَهَودَج
 طْرّشلاَوهَو اركاب معنا َيقِدِقحْلا لفلان ءَوس وُ انهم ِْيلَع توُلحمْلا لف نو ىلع

 راَدُي مكحلاف بنآلا َعفَر ةَمكحلا ٍتناكولَو قي < طرا يقتل نْوْمجَمْوَِهْيَلَع ىمُمَْهَوََُعَفاَدِإاًذَكَو

 بنألا ٍةَقْيِقَح ٍةَقْيِقَح ىلَعاَل ُتنِحْلاَوُهَو هِلْيِلَ ىلَع

 ل و 0 مج

 انبكديت اسكس هداراوكن اكل ين كسلا لب زيج نتا نجد كنار فاكس ملي يطعدشلا لسصلا لوسر- كغ 1م الهر افك فوم ثضاح ند لإ
 م لس او ف اج لوجروا_ة دمك قدري )لس للا (قنأش ماماروا_ مروا الط عراكذ لي هو دمع تاني بكلبي قارغ ىو حسد
 روبير او ف اهكم لستر واكس ليكن ايب لي هاركألا باب مرثلاءاشناوكث كب سا لن تكف ازتخا حس متل ب( سوم بجاد هدافك

 سوي كذاب كس دوبل كويك كرم بجاد هرافك ري ا ف -) جس.ءارب لش مكووايكر كلوب يايلرك اكو لبن روج س لاادواايكايك
 ماكو لم تلاح كقئاديداي لب تلاح كيب يخادس_.نركح ررطىا_ كوم رش كور افك كب جب جس اجاجوم لب ناجاياراكماكايتح
 لوم ثنا تم اوه لو إي ركاروادع كلاي طرخأتيقح 1 آمزالورافكوك نايك

 ظ د لاثييمانك لس

 5 3 ةَراَقكْلا ب تون ءاوس ىِياَتلاَو ُةَركَمْلاَو ٍنيمَبلا ىف ُدِصاَقْلاَو لاق و

 كح لزب رواج دمت لانكا معاك نادك ين ىلا ليز نكس جو لكشييدح للا كملي ثا للا لور ارب كاك كمت
 ثري رعرل - ابلة سى رواج ارك يياور هس رجلي نباو كري ودّواوولاوأ بي رح ل اف مروا ٌالطو«حراكل ماس رع انزل هتاس

 ظ ا ل تيل و ا 5-1

 3 0 5 ًامزالورافكا ل ل ا / در
 ىَقيقَحْلا ٌلْعِفْلا نال -< اتم قرف ليون كس قلاش ماءادتبلا_ب.اهكرمجرداكربارب لبي لوم اتناذ ملوي راع رشا لسا لوسر لك “

 هرافكلج_جانااجاياي وا <اتؤماداْخآل 1 و



 انيمي نوكيال امو انيمي نوكيام باب /0....................... 0 مث ولي اريودراح رشي ادهلا فرشا

 مزال هرافكاى جب ايلركم اكو لب تلاع ىو داي بيت + لشن كأحررطيعا_جس ايل كت فلاي ايل كوم اك ارش كفو بجاد
 هس ممل كاد لركن تذل دنا جاك رثوب تقيم

 ش لاكي ةسلوان انك اقييقح_رب ذ_ /فالغ

 ءانكوكر كر ل :ركحنفلا يس بو كك 2 تقيقح را ا رفا مترا ابو تفاعلا أ مزال تو ل امراغك م... ..عرط / اف

 لن تنروص لاك ورك ياحي زيرو بير كيسا نكس عير لا لامك فد ماك غسان ضو لشن
 ١ ماله رافكي لا كر ترروص ا بأس دركادا ىو رافك اك اروا ل رك نلارحا ري لا تن شقوق ا تنس وطب ورك سس بع مت
 : 7 ظ ده قزق ناطم كف لاكي كس الوانكن كيس ايلركماكف الغ مقياس لاكي ايآ ١

 (رايقفالا)-<س.ندم لربنا لوكا كذاك لي باو
 - هوركليوزنكسءالط ماءاناعكم وريد قاتعردا قالط_خبساج قي طايتعا ل ىلا كرب جس يورك لامك كم انس ىلاعترثلا

 (لاكا» ل1 رق ويتم لوكس ل لس دايز دامك انه سئ

 اي ل
 2 5 اا

 متيم تس لافصو ىلا ذءامسا كسلا
 فلحي نكي ل هاف نة يلا ونحرك الا ام نَا ابان 5 ٍقاَولاَق

 لت يبل لماع ووو . ويلا ىَنْعَمَو ُفِراَعتْماَهِب فِلَحلا نِ ِهئاَيِرْبكَو ِهِلاَلَجَو هللا ٍةٌَرِعَك افْرُع. ٠

 ُهناِلَو فرم ريغ هنا ني نوكيا هَ هلا ْمْلِعَو لوقا لاق َراَلِاَح ُةَركِذ َحْلَصَف هِباَفِص ول

 لاَ ْنُكي مل هطْحْسَو هللا ُبْصَعو اقول َكَمْوْدَم آان كَملِع را ملل لاَ ملم اريك
 ُبَضَعْلاَو ةَنَجلاِواَرطَمْلاَوْهَو اَهرْآ اَهبداَرُي دق ةَمْحَّرلا نال ٍفِراَعتُم َريَغاَهِب َفلَحْلا َنآِلللا ةَمْحَر َواَذَك َو
 َُبْوُقعْلا اَمهبُداَرُيُطْخسلاَو

 لي لوتفص را كملاختدقلاب تس مسرلا؛ نتا هنود كس لاي نجل مناك فلج قومرقعن تل يسايا رف قرون 0 77
 4س نوتفسن الويك سس ىلا ءايربكاي ىلا لالج اي ولا تزرسيت <. لاب لاك الي فرعدتاس كس لس هن تم ما كس
 كارا لات ذس لسد ةسادكم بج مكي. لإ ةسدمدتوم ل ناهد لي كس تاجا قسد كس ماس عرار ناك تاس

 اكو الاو نسر اي الاد سرك اري ماكهسسانركر كذاك تسفصاي مانا واخ نايك 27 ]
 . ودام آي تتسم ذاب جس للا رم اوكف ركن ركاروا كرم هدام آرب سككس لادا واوخ لاعكم كفك مكى...
 ىل 0

 نمسا انف َكَمْلِع رِفْغا ماك اما يري سجاد ليلها ماك تدلع س لازلت



 مشكله يارب وورا حرر شير ادبلا فرشأ «...0.٠ ههه هه... هال ا --.. انيمي نوكيال امو انيمي نوكيام باب

 حررطا ىلا لدم نمي مكوك جاي ماكل بسضهن بك وبرك! سد شوكلا لإن ملمس آو انك رام ىلا قي تف) مولاي
 دارم تننج اب شراب تي ثاا كتر كا ارح ترك لس ارواج ل نار حسا اغلا نا _لكويك-<س لوم لات وكر كالا تق ظ

 ْ -باتومدا اراب .-__كو انو بضفروا_عس لوم

 اسود لوكا 0 لوم اناعكم ألك 527 9 ا ىبلا محا 5 0 7 |
 6 جاور بس ققس»ا:: دايو نادراكذ اهم تس مان لال نكون اجو مس م انرج رك سدي بج ذر اخ قف ايل لين مما
 انب مانهسس لاركاروا_هرييغو تسكر يربكو لالجو تزعج تس ناش ىلا هتر ثلا” كس عيدارم سس تفصل ابي دج لب تضرب

 ل الج يبس زدات كمن ءارواي اشم لبي ترروص لك # وب تفصل باهر ري (ءليلجا يزعل بحبس لاو لبي ءاهسا قم ونوم ايل يل

 2 (لاك) يأن رو لَ تس اجوم سهو وتوم ادراك اك جس تصل أ

 (قرنجربلا) .٠ .-< نا ىسروا

 50000 000 | كراء ىلا بضن ...... هللا ُبَضَعَو َلاَقْؤَلَو
 00 00 0 يو 16 0 07

 ل ص 0 0 طب عسب ل 11
 ظ (علاربلا» -كن اياعلابرايء رحل باي« كبد نسا مكث
 ىلا تيما هدايا تدق كل تدر احلا تسقي تدك يول تن مروا وما ارم وبلا مساس تتليطر شب كن نر
 - كت اجوم م لم للروم لاك ىدقلا مالك اياوبلا تب

 وم لائافلاء تس ةساكم اك شلار
 لاب قلق فيَ مك تاك نم ماسلا لَ هيلة يلا اا ْنُكي مل رعب فَلَحْنَمَر
 اَمُهنِ هربا لقول ناقل ياو لوي نآ انعم لاق فام ريع هنآ ن نارا َفَلَح اَذإ اًدكَورَذَيِلوا

 ظ ٌرفك اَمُهنِم ٌىَرَبتلا َنلاَنيِمَي ُنْوُكي

 1م رع ل لسركيودال ةسال رق كسلا كوس للمتر زج رصف سوو ااعكسدقلا لس لروا..... مج
 مولا وكنا ارق ركا حرر ط كا دوب اب. امك تاس مل هتف واب كبس اح ادق ىتالاد ف احكم دج سلي كج ايار
 لامك رول سارا كي مكن آرقاي مكى هكس لوب كلي نت ساكس ابك فنصم_ لاي راد لوب ومش
 جر قل انما ىكرب تس لاولودانلا لت لكك اجوممي يول لوم كرب تس نر تاي سمج لياقة لوركا يلا ليلك

 ا 0 0 0 را 1( 3 “ب - م 0 0 تل



 يل روكيال ام وا انيمي ن وكيام باب 565 5 5257 ك0 000000 0 1 1 1 1 1 1 مشكور لوبي اريودراح رشياربلا فش

 ٠ ظ ده دوف باعك كدشلاهوؤناي كت يس ايوك اومالاو
 مكس تامر نس تايالاول ا راع ثلا لسا لوس[ حرر خي دعب لع ننس نيس .مرئاق 7

 لم تيباور كيا كيج دادس بحايل 2 لاترثلالغ جس اه تاومالاد ذاع تس لع مو نيام لكل وداد باب ظ

 لكل وام ياروا لك وداد باب نيسا كول تكس ل تبادر كانو ذوب دوا- ةساحكد : مك راو مكس هدد ال ذاك تنكح ظ
 هللا تلكم لن ثيدع فلا بلاد داوم اعدددادوبا رواده متلي تلاح ىياركسةاعباد متو ىلا دقاددا- احكي لتس
 بلقب لومي كلا كمه لع دشلا لسنا لوسرمك سلي ثييدع كى راخبرها- ايكك رشف ساو لامك كس رمد ع لاق

 / م اف ةساكم تل 3 دابزب بج كس ل ثييدع كرسوودوا سك سعيدا نذسروا كك انكيعاور لت ادم( كب لقلا ٠

 ظ يلا و َلْوفْيْنآ انعم ٌَلاَق ٌفِراَعَتُم رع ُهَنَِل ناَرُقْلاِب َفَلَح اًدِإ اًذَكَو -<- ناج ككل بضع حلت كتاذ كاي لاس

 جس ل ناوراك ادد كد دمر اهكتكن آرقركك ركاب. ارا
 0 ملا كلوب انيك ترتم ليوا كك اج ومب فنلع سس اهكم أك شنا مالك كس لن ادب ....هدئاذ
 (علاربلا» < ليزئاجؤ انامل اكل وزن اكرسود كد” ادوا مزور ريعك رهط ىكا- ناعم ألك حرش ريو قول موصي لكل ايءابنا

 شقةردرلايالعرلا كاك رطل ةس لالا غلا 0 ٌرفك اَمُهْنِم ربل ناني ُْوكَي امُهنِم ئِرَبنا لاَقْوَلاَم
 2 .رفك نوم كرب حس لاوفود نا لتوي ََ تس اجو ميول ومن كرب تان ١ رثاب تى

 تل ورك ايبا كن رق كك ابك رطل لش نتن لامك كن رق لربك ٌكراشم ضْبروا جس رات لوق مروا .....:دئاذ
 ظ امرا لي ةسلكلا نتعاري ىاروا- إن ةكم اقتل ةيس مسا ل سلو ناوى ا متروس مي لش دفالعتس ام
 | (تاا 0 -<ب لوى 3

 ( ري ريظ) ليد تلم ل 000000 اك ابكذس ىكركأدوا
 لوم مت بس نا باطمكساتفلاق قد لوم ىرب حس ناضمد ورامي ملبق ابن رقة ل ورك رطل ليك كابك ررط ارادوا
 . .(مانا) جس ىهووبرفكانرل تءارب قش _-_ 00 ررظط ا 1 تمار, حس لوباتك اس آوريو لبنا "او تيبرؤلاررط ا

 < متي كج ابكذس اشم لوم قرب تنامي لوم كرب حس ل ونوم لك بكذا
 - هوجرلا ل ايلد كل سا_وم غلابو لقاعالاو نس اكم دك سيطر ل نس اهكم اى اعتشلا كنيس جانو م مولتم

 قو و ف لركوب ناس لامكمتين_رفاكر كأن انجب لمن 6 مكر فاك لس لاو ناهس ورك حس طرش ىكيدوا#:/رادجب اك
 فرص وركب اموت شمال راقكى ام لاحلا قرب لزق اج وم ثداحركان لي جس منك مالغدوا اوم ليم الد رافكري سا كيد نسما
 ساد لاكمي زج ضرب كس اجد 6 منك كيدز نس دام لامك ذساج كس دوج سس ىاركاروا دهس كدا هافك تس هذول
 روأ- وم سئزقعنمم قوم لاحم انوماكا ا لب تقيل زج ىءارلا ارك كل ىاوب نانا اكسال تقيقحتنو لس ماكس يرش ل

 نا تحت سكس ذ_اهكمتنن# ىلركاروا_ جس لاق ماكي فيولا مالا لكس مذ قاب مق اجوم لاح جايب اكل ئادعب كس. ذهنك
 ا ةضامصاب الفيوم ةساددداعتم كر يسك دكا« ل وكم اكبي لغشلا»كابكن يب شايك ات "اح ظظفلروا ى'ايايدال قل اهترشلاء اش
 0 ده لف لادبلال اا راسب يلاعتدثاليطر بلاك
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 مك“ لج اد ودرا ريب ادبلا فا 00 وووووووووووووووووهووججوو ا مم وةوووووومووو 1 نووووووووووهووو انيمي نوكيال امو انيمي نوكيام باب

 لك نط ِلْوَقَ ُاَو هيب هلْوقك ُهَبلاَووللاَو ِهلْوَقَكَْوا مَسَقْلا ُفْوُرَحَو مَسقلا ِفرَحب ُفلَحْلاَو لاَ

 نال اذك لف ال أ هِلْوقكاَفِلاَح ُنْوُكَيَق ُفْرَحْلا ٌرَمْصُيدَقَو ناَرُقْلا ىف ٌروُكْدَمَو ناَمِيآلا ىف ةْوُهْعَم َكِلاَذ

 ةَرسَكْلا وكف ٌصَفُْي لبق و ٍضِفاَح ٍفْرَح حارتنا ُبَصنُي لَ م اًاَجبإ بلا ٍةداَع نم فرحا ٍفذَح

 هب منم ىأ هَل مشنما ىلاَعَت ُهَللا لاق اهب لدن ءاَبلا َنِ ٍراَتْخُمْلا ىف هلل َلاَقاَذإ اًذكَو ةقوُدَحَملا ىَلَع َهَلاَذ

 ُهنَعَو ٌفسْوُي ىبأ ْنَع ٍنيتياَوِرلا ىَدْحِإَو دَمَحُم ُلوَقْوْهَو ٍفِلاَحِب ٌسِيَلف هللا َقَحَو لاَ اَذِإ ةَفِبيَحْوبأ َلاَقَو
 ُتْلَحْلاَو حلا ُللاَو لاق هنا راَصَق فس َرْهَو ىلا لا ٍتاَفِص نم حلا ناني ُدُْكَيْهَنا ىرحنأٌةاَو
 . ّقَحلاَو لاق اَولاَق هللا ٍريعبافْلَح ُنْكَيَ ُهُقْوُقُح ٌتاَعاَطلاِذإ | اعلا ٌةَعاَط هب ُهاَري هنأ اَمُهَلَو ٌفِراَعَتُمدب

 ٍدْعَوْلا قيِقحَت ٍةحَت ِهبداَريِركََمْلاَو ىلاَعت هللا ٍءاَمْسَأ ْنِم َّقَحْلا نايم ,نوُكياَلاَقَحلاَفْوَنَواَنْيِمَيُنْوُكَي

 مدعللا 7 ات فورت موا هس اتم اب 2 فرت دمام جابك قدوه 50 عر

 روكي بسير ىلا ديب نا آر قروا هس قك ٌئراررواررقشيطس اوك ميار تسلم نا لترك ةلات بيج موس دىلاعت هللاب بج ءاب

 ايبا رش مكشلا) هللا و اذك لعفاال هللابكذ ىلرت ل تيست_س لابو متوكل هزات اناجاعكر ى مهدي كفوا

 وفرت بسب كس اهك كيب نس لوضتبر بجد لإ تيس دارو كم فرت الس او كس راصتنخا هوك بس تداع كبس( اكال ورك يب
 رز للاسبسحا ابا لوضتب روان اجايد#ر تسدجو كني ةيبسداركك فرت او يس ديالو كلا ائفل قش لويد ونايف زع ٠

 يرانا 3 ءوث اذك لعفاال هللاب لش ىلع كس اون 0 مفرتل ات اجاحكر لإ
 هب متنما ىنعي هل متنما_<ايابرفذ_ ىلاتتر فلاي انج- جس اتاجايد لوب لتس ملوك افرك حم

 - قالك سوي ولا ماراروا هس لاق بع قم اك اا كرم تب ساق نق لاعك مف ىلا جاياررفة فيولا ماادوا
 يدك بانرم تاك اقتران جس ياس لم تافص كلا ىلا لدن مكس يا ندر ب تال
 تعاط ىكلاترْبلا #اظفاك ني كرب فيولا مادا قب يفر طروا_ حس كب عرار مكس ظئفل لااروا قحلا هللا وبكل يب سلا
 ٌةّوحلاو لابس لارا كايا رسل كيل لوب كولا ريف حلاك لا قوت لاعتدفلا تاعاط كتبك جس لوم دارم
 ساكس مال فلا يخبروا- سس لم لوم نكس لاعتلاةذتاسكس مال فلا قحلا مكي الدش اًقح كاباركاروا_ كاجو مكي
 جت لويروصقل نق له رعوروا خي واهس دعو تس

 (يباَع) ٠ لك ابدم مب ذك لعفاال هللا هللاايكركاروا 5 هدئاف

 متلاف
 ُظاَمْلألا هلله ّن نال ٌفِلاَح وهف لاب ُدهشاوُا ٌدَهشاوأ هلل للاب لسا ل وأ هل هللاب منيلازا يلا ناقل

 ٍلاَحلا ىف َِلاَح لج يقل ٍلاَبقتس الل لمعت َُقيِقَح ٍلاَحِْةفيَصلا ٍهِذِهَر ٍِفْلَحْلا ىف ٌةلَمْعَْسُم

 هللاب ٌفِلَحْلاَو ةنج مُهَتاميإ اوُدَحَنا َلاَق م هللا ُلْوسَرَل َكْنإ ُدَهْشَن هر اَولاَق ىلاَعَتُهّللا َلاَق ٌنِيِمَي ةَواَهَّسلاَو
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 ' لاَميَحاِل 01 ل

 | 0 يو با ب7 ارو أ... متجر
 ل لم لي فاح افلا بسرد( كة اجومالاد ذ.اهكم هو لس لاقروصم اننا ولكل ودكم اك ريباك ومابي د قتناوكديتاس كس لاحت
 [”اجايكل اعقسا زاهبدجتا سكسي رقى لابقتساروا + ك- < لاعدناءز لبي تقيقت طيس اكد هشنااي فلحا اب مقا لب ناي يلوا
 -<جايارفدوخةس لاقت شادن انج_<- اندم مى انفلاكتداهشروا_< ايكابكا وذ اكل ضل نساك اكس لا
 ادرار ت داب سا تمد لن لوس كس ىلاقترثلا ب كييك سالك ك بكة سوقفانمس_ هللا ُلْوْسَرَل َكْنِإ ُدَهشَن اَوُلاَق
 : فالغلس نارك ج)-< ايلي لاع زو ومقؤن اذ سوقفانمنا ية ةنج مهناميإ ١ ودخل هسا رفدحإ لس ساكس لصف للا <

 عرورشمو دوهتم نر كف لح دختاس كس ىلاهتدنا ل اوم فلع كل ا لوب ايد تدابشاب لوم اترك لعاب لدم اجامكم ف رصري-( اج ايكدندابج
 ٠ ل وقل باق )  عرونمدخت اسكر يروا( روصق لع ىترجت اسس ىل ات للا تن لاك اتاج أم ىبم اهرشروت تال فلعل ) قش

 روان ليو رورض وانو جاكتيين كل كس نيل دارم متي فلعل اك ابك لس ادا كل ذر متو شو فعن كل نلا- )0
 55 0 ل ا قر

 0 0 ل ا و
 ل تل دارم تنذو لس يرقى زابع قتسروا لإن ىزابج تمحو نيل توم قاتل لبنا ركاب خص عرراضم كاجو مت دوص

 نبال فالك تاكد نفك ةسلبو« نيس تداجاررطا لي لقا تيب كلة ياقشد ظ
  تايذرا ارق 100

 0 111111111 ظ
 لقول ايَِ نوكيا َلِبِق مدون َلاَقْوَلَو لاَ هن ايي نوحي ئه يزد مي ٍرَقلاب لق ْوَلَ
 ءاَقَب هللا مع نال هل هللا من ولا ُرمَعَل هلْ اَدكَو لاق ٍفْراَتلا مَْعِل نبي ُنْوُكَياَل مز ينالطب مرو زكر ةّيِسِراَفْلاِب

 ُفَراََتم ِنْيَطْفللاب ُفْلَحْلاَوٍراَوْلاك ٌةَلِص م َولَو هانم َلِيقَو نمي عْمَجَوُهَوهلا ُيَمِياَءاَنْعَمِلا مِياَول

 ظ هَل نع ةَراَبِع قامو ادع اَوُفْوََو ىلاَعتُهللا لاَ َنْييََهَْلا آف ادَهَعَو هلق اَدكَو

 اهكركاروا<سذيص اكل اح“ مدون لكدك-- كوك ميزت لو حاكم كادض ل تاس .ادخب روتر نكسك يكن قاف رك...
 مرورك ل اروا_< لابقتتسا فيصير وف ل وامكم دك قتل سا لوب ومدن متسس لارك يا رف ضن ف روض سنك
 رمعلابكل ب لرعرلا خرط ابك فتصصروا < اناج ناك رظلادكوبلا لدعم ياك الط ىديتاقي :اااعك فز قالب
 هك نوضتر واج لات تس سوف راع يف كل لا هلا نانك ين نس هللا مسيار ىلا ءاقب نحمي ارميركربك- هللا مياو .هلل

 لوقو نازوا جس نحبك حشاد !رروا < حررط قلص كس رداو لشي اروا- يا ماب نكمل اديس( يك
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0 

 قاثيمو هللا دهع 5 باو هللا 0 م نوهمعي مهت دف ول رمعل

 لف نس متبع ريب فطام لنوم رطل فذ بات يحاسب دب »تس يسره
 -لّو كس دبع ننس لاثي روا-هللا دهعب اوف واو-< ايار ىلاقترألا-<س

 مكينك هللا رذن لع اي رذن ىلع
 - نيِمَي ةَراَقَك ِهِيلَعف َمَسْي مَلَو اًرْذَتَرَدَن ْنَمماَلَّسلا ٍهِيَلَع ِهِلْوَقِلِْلل ردن وا رذن َىلَعَلاَق اًذِإ اًَذَكَو

 ذم ىضركج ساي ظفس يطال فلل سكيت »معة عشر نهي جرة مظل كل لاكاد 7 2-0

 ا 0 0 0 ظ

 ا 8 00 0 نش هل 0 0

 اكسو رافل اكس ان انكر سكس اط كف كاري وك كر ذناىما نس لسروا_جس هدافك امو رافك اك اوت ىلا, دن لكم اكل هانك

 دانك جابة ءالع تروا لوقاك ابعن با ثييدعي كس ىورم قرروا كف لاش رواددادوبا تيباور كى هس هداذك
 نا نان ارم حرر ضر وا_هسركش 020017 ا ىكشمدع لا كى راغب < شور افكر زن
 هس كت يار كلاس مس جن لاب كرر زن كت يصحم يراني شيد لا لدحلان

 اذبلا_<ج ايكيا اكو ر افك كب ايارف نس ذكى رول رذن كت يصخم لح يآ ب لوي دع لاوذود ناك نس دب باج اكل
 مو كرم قو رافك اك ارواعس لتر للم ت تيصخم جس لم قالا و رزلاز تانوران ب يعرب ل تالا ار رءا تسرح

 هلابك وذ قوام ارث يبدع لانس تماك

 1 لومبر فاك اي لارصناب ىدؤبم لو ل وركأيبا ليركا
 دَقِرفكْلا ىَلَعامَلَع طْرْشلا َلَعَجامَ هنآ اني ُنوُكيرِفاكْ أ ٌىنارصنوا ٌىِدوُهيَوُهَف اًذك ٌتلَعَف ْنِإَلاَق ْنإَو
 َلاقولَو لاَ مِيرحَت ىف َلوَُئاَمَك انيمي هلعَجب ِِيعِل ِهيْوجَوب َلوَقْلا َنكماذَكَو عاجمإلا َبَجاَو هدفت

 َوُه َّلاَق اَذِإ امك ىنعمزيجنت ُهَناِ رَفكُي َليِقَو ٍلبقَْسُمْلاب اًراَبِتع ءارفكيالو سومغلا َوْهَف ُهَلَعف دق ٍءْيَسِل َكِلاَذ

 نا اهو فكي ٍفلَحْلبرْفي نآ ءدسِع ناك نإ َنمْل ملفي ناك ذإ امه ري لهل ُحْيِمَصلاَو يدوي

 3 ظ .*زولغفلا ىلع ملقا كيعرتعلا يح
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 هس لا بج لكويدكء تس اجدمب مر يذل اهاولو وخل ومر فاك يي ارضنا ياىذوب لس لوركا يبا لب كا ءكابك 25 5 مج
 . نياك ناتو ابكي لاهي دواس بجاد تانج حس ناهي احكم ب زج لترك ايلركر اقطاب ننس لاق ي درا تسمالع يفك رش
 دن كلا رص لت اباك اكسر اا جس تسب اك اع قب سلات ابدج كس سجد لزج اكعد انو بجاذ
 هيا تابائماركادوا- لي نش كس مكى نيك ارتكب الملا تك مل ايم لآ, ماوه ل نال لاظو تاذيرلا
 روا-<س مال ينيب للامم بس اتت لاكمال هرافكل ملاكي دن هسراه مدس لوقو لوم كج ركل يي وو توم ن2 ماك
 كول ضروس ل لاو كس ئاءذ دنت [ءازوطرشذ_ لا نتب_4غ جابك نال اونك كس كلاي اري ماكس لبنت
 ذب وكيك لووك ورك ال يحج لإن لس تن ردوجوم كبك سقس ذو« تك لا كت كة اجو رف اكد وك اب نس

 : فرص لوما ءاو سوو ليط رشي اهب ترثاكل ب تروص كد كورت  [اي وم اكج ركل تاي هئاءز هاوس بع قل ةرك < ناب وءرفاك ع

 ةسامومرفاك لش لاقروص لوفد لب وم لع ا هنامذ ةاكساناجوعرفاكسس مك عررط اركان اك اري تاب اركادوا- سم
 |ج دهس انودرفكلب انومم قت ررير فكروا ايكوم تر ييرفك تس اهلا وكت تاباكماركوج وب نا سلا بج لتويك

 متو ول ومراوخدوسايروتب ارش روج راكان ذ ليتل وكم اكس ا لي ركل ابك ىلا ررطا ذك ُتْلَعَف نإ َلاَك نإ َو......ررشل
 متنا اكول ساروا - يومان لن قتل تسرح كلا محا كل ساس لبا قس لإ دبتو أر اند مارح اك وزنجب نا لتي كل لني
 -هلائروتناكذساعك

 ل ا العسل رايس مارتن تمرح . الشلال ب يؤم هرب ري راف مدا

 روا لوم لب خروسنم ترقى نزايدوسج دكا حررط لانس اجاني ل برا رادعسس لورفاكدوا يفرك تس مار مالسالاراددج ركادوسروا اوم
 جنة حل جرو بلو 00 اا ظ

 لاس

 0 يل يبو اب ا يو رواد ل
 ورا اياك يي يايك اياك ومن اتركرباشو كلل لم ايايك ايياذ شرك اناج شا ابك لك 5 اك اجومر فاك فل ع بجاوانركادولاك
 . وسال كي نر كة جوهر فكك تونز هتف اك ابلة ىرباز لج انوع هددكلاعسد قارس لرش

 27 تسال اوم ادعي كاب بضفن كرا ري جب ولايك ايبا ذس شابك

 5 ظ كك اجايكس كرا غالاو "0

 كِل قَال هَل ىلع ههنا ٍفِلاَحب َسِيلَف للا طَخَسْوَ للا ُبَصَع ّيَلَعَفاَذُك ُتْلَعَف ْنَِلاَق ولَو

 ن الاوبر لكاوأ رمح ُبِراَسَوُأ ُقِراَسْوَ 0

 قواها سال ةمزح نغم ىف نكي ملف للا نمل لضخ لوصختت ءايشألا هله ةَمرَح



 00 ا 1010110 9 ا انيعي ا ال امو انيمي نوكي ام باب

 رمح ب كرد وأ قِراَ وأ ناَراَناَف ذك َتْلَعَف نإ ابان 0 00 ل شوال 0 اعو

 ع شرار كرتلساروالو شؤم تمد دللا مار ةلضا_ باق ل دبة تست كري ايشا نادك ابر ُلكا وَ

 لا اج لاي ىلا تمرتي شع ائافلا نرتروا حلوم ىلا تمرت ب سا قوم ليكن الربان م ظتن كى تدنادكج م ..عرشت
 ْ - كد نا لسا يؤم لبي هرخغورثلا طخ ثلا ببضع هروك ئافلا نا كومرقعنم نب

 5 ٍةَراَقكلا ىف لصف 3 و

0 

 جاو لك َنِكاَسَمةَرَغع اسك َءاَطناَو راها ىف جيم جبر قس نيمبلا ةَراَحت لَ
 ُلْضالَو راَهَظلاٍةَراَفَك ف ماَعْطإْل اك َنْيِكاَسَم َةَرَشَع َمَعطآ َءاَض ْنَو ٌةول اِيفدْوُجَام هدو داَزَمق ابو

 َِناَلَثلا ٍءاَيْسآلا َدَحَأ ٌبِجاَوْلا َناَكَف رْييْخَتلِل وأ ُةَمِلَكَو ٌةَيالا َنْيِك اَسَم ٍةَرَشَع ِماَعْطإ ُهئَراَقَكَف ىلاَعَت ُهَلْوَق هيف 000

 ا 5-5 0 7

 واو ١ , "فرق لا ةَبقَر ريرحت 1 مه 0 1 امي ّن لفت طرا ا امورك
 لوم بجاد ززجب كيا حس لاي لوزثتج نات عررظ ساهر دان 1م الاي ودار اي ودان عك ماو

 لاعتساطاغاكم ان كس دفنا ذس لا باق يد قرول ايكدتارول وم بست ناي اتم ىرورض انركارول ادب كس نوم رقعن اس 0 ا

 رايتفا ثضاحوك د تس نلا جس اتالم لش تدوص بقر نلت اي ووسكم اعط كونج جس اتم منال هرافك ليك نكد هانكس ىلا تننبا با نايك

 روادختاب سرج كح تردوكروا عاج بصح تساك ا ليك رم كتم حاج وم زارغ سس لشتومرادقتم تا مكذا مل ولي و يك احرك حك

 مك لدا أم الغاني قات انركو اذ [مالظر كارا الكا اعكاك جرد طسواوك وفيس و فج. الحكناعكر وا كك اجايناهذ مار اس والعكس لوا
 انرلواز آول بتنا كمروارب يحرر طنا لات سسردانركو از آوكم الغ لا وو مراوشوإ نا مالف ساركاوم قكلاو ىف تمر حس للا

 دهس ضأن تيل ب ناك تسرد

 كسر زور 5 2 ولوج شرد 0 الث شا 87 تك

 راو ل رحلت

 ة َءاَرَق اَنَلَو ٍضصْنلا ٍقاَلطالريحُ ىِعِفاّشلا َلاَقَو ٍتاَعباَتتم ماي َةَثلَث ماَص قلل ءايشالا ٍدَحَأ ىلع رِدَقَي مل ْنَف َل لاق



 ش انيمي نوكي هيل اه و اديمي نوكي ام باب ان ا *ٍ 0000 ةةوووووووووووهجوجوو مريام (رثيدبا ف

 ةَوسكلا ىذا ناب ىف ٍباَتكلا ىف وكما م روهشملا رباك ىو ٍتاعِبَتم مامي ورغم نا يوك

 هَ ُلْواَرَسلا وجال ىتح هَ ةَماَعٌرتسَياَم هان نأ ةَبوَح ىو فس ىبأ ْنَحَو دمحم نع ٌىوَرَم

 ٍةميِقْلا راغب ماعلا نع ِهيِزْجُي ةَوْسكْلا ٍنَعِهيَجُياَلاَم نك ٍفرُعلا ىف انام ىَمَسُي هسا َّنآِل حصل
 مكه ايار فذ قفاشماماروا_ككس دس زور نت اوتم قوم نسم ددن زج لوكس لن لور نلت نارك اك يأ ا ..مجر
 هب ساه قطب ضنا كرس 1ق زن يسب امركارواد_هكر وتم لأ قا اجر كلا كس ءايتف اننا ليي تكد كس لوزورتسا

 5 رقرا قت ٍتاَعباَُم ماي لَ ماَيِضَف حتنا را رو ل ع رفح لي دكر امروا-<س بريت لولوي ؛

 رس اءاج غرك لدين ي نأ آرثر ءانب كس دع لش روهش شيع تدار يدوا_-<س ديق لك ( سال هيسددغيس) تاع 0

 كرب مك هت جلد ىلدااكع رك مك د ابك سو واو” طولا م ااروا_ تس و رم مادا هد ساي ايكركذ اك ا دارج لع بايك

 تدلل كثن ل فرو او هنتي مائي فرص -- جي لوق مروا هوب لت اجاني وز اناي فرص كل لاه د ايجي الصح رفل ا كس
 -6و/ اجاني 0 ياسا ريكس لامك ا

 ني ونوم ا نع ون 0

 الا 0 0 كيا لكي وم انلسومادا يلوي انامك اكل ويمر الذ تس نأ كيسور لفرض ابك ىلأ [شم تم 0 مرت اف

 هرافكتس ذكرك اتبق لك 12و كوهشاداهرافكا ابلة دي ديور ليك وفيك وس تيك كت ابل لاروا لوم
 2 بي ذارامدلا اييج_وماءاج قاف ىدعتم 7 كذاب كذاك كوم ل ترروص لا 7ص نيكة ابومادا

 نرلمرقتمولو رافكري ثح 03

 ل ارفو تي اها هن لاَمْلاب ِهيِزْجُي ُىِعفاَشلا َلاَقَو هِزَجُي مل ثنجلا ىَلَع َةَراّقَكلا َمُدَق ْنإَو
 رق نا بنسب تب ميو ا اجلس وكلا ناو رج نب زفة
 َقَدَص ِهعوُقوِل نيِكسملا َنِدَرَتسياَ مث ضفم ُهَّنَأَ رجلا الجب ضم

 هرافك سس لامك ايار فذ قش ماما هرب ل راع [ يو رانل قل كيال توه واتا هيو ةئانل كاد 4 مر
 ارحب كس ذ 1و تيت اوم ايلا كتل اج ايكادا هرافكدعإ كس ساب ةساي مؤ ش ببس ورافك لش لالي جس:ئاجانيديد

 لوالي سة ا# "لاهي دوا_بسانؤم هرافك غل كس فايع مرتك سيب لع دائراص دوا -ايدركو رز آم الغاكهرافكات هيي حدس رم ١

 تحافو مر لوب كل امس لوم لائىلاو ذايب جس لوم ىلا كسور قدري < لابس اكهر افك دواس لات

 عروم ووو كس مث ف الخس لاكببم كف اهنأب كت هرافكح دي ءانبال ارا اداهزاقكركذ قل اكس لوم لاك كس اروع رلا رول

 3 0 -( ع لبر اجاني ل جاداكق رصروا) - ايكوم قدص»و لوكات لاك با ووكلاء لاالاو نيس درج <ساتؤمن الاد ذايب كت

 هسة ش ةمرلاخلا 0 ضف امل ببسي تسون يجاوب تسب افك ا كو 0 و



 رك لمحل دوف ةبازوا قرنا نتجت هج ومات 3212011111 انيمي نوكي ال امو انيمي نوكي ام باب

 2 بس كمر افك لتوبل_-اكوم 5 انيدورافك لايك د0 فاو يدنا احكي د: تانحال اه ايدركادارافك اكل اىدي

 ول اجايدركواذ ؟مالف ل اي رافككس لا قدي عذابها تن ىاك وم كيا لاه كل ا- <. ايكاياي قلبي تسذييسدهدافك ةدد< ا

2 

 مب شرج لوك جي تلتمس مارا رام رواج اند نايعيو مرج رقم كنيس د رافك كسب لمد قراعددا-<س تام تاج لاقل
 لب لاو ذايب كيور افك <س وم ىلاوك_ رب وكر ىمت 7 ملت 56 «ببساكن وم بجاوهرافل م لجعل يم فرصللب يك

 مث فالك سسك ادار افك كول ندا ووو خ تسال لوب لب ىااروا-هى رول تاىدآلل لوب كس م تنل لوم

 -<-طتاجرمراك 2201 "ىف توم اهمارت آلا

 ىلع 5 كمثز ككهتروا ىراك لج ايكا هك ئاج ك- لاوك يسد هرافك بي س تدم اك درجب ل نك كر تن. .هدئاف
 الا اجرب مقياردك رتل اكتر ريب لفت رانك ءايضااك سرك متن الغ ظ
 كة اجوم قرصبلا- اوه شرا ل رافد ةعسمركأداهرافك يي تس فس دم ثماع لكلا اروا- 3

 م كفلعرب شيم

 نغركيو سفن كيخ ذأ ني نلف لو 6 لي الآ صم نأ لي يصفت ىلع قلع نول

 ا ا ا
 يي ا ا عج

 اك ركل ياب نيس ياكم ذب ل ردو اش ّلاعكم تبي ماكل هانك يلا رفان ىلذ شكت كج ابك قدودق....مج
 ش جو نايف لاك ميلا لصلالوعر هس دركألاهرافلاكمارارواهس دم تكلا ياك اي اق قيس كل رض كر ل

 مس ) #دركاداورافلا اكس اري ل ارك موك ربا ود تن للك ىرتبم ىت لي ذل ف الفكس لا يدعي وا لامك لوك سك

 التباس هرافك لح كد ىرول ماقيل شارك اس لكنايب ذم تروصوج كت لسد ساروا( © كت يناور قى اةسهرفو

 ا 0 تيد مع ا 0

 ظ ل

 ُدَقْعت اَهّناِل ِنيِمَيلِل هاب سَ ُهنِل ِهْيَلَع ثنجالق ِهِياَلْسِإَدعَبوَأ هرفك ٍلاَح ْىِف ُتَنَح مت ٌرِفاَكْلا َفَلَحاَذإَو
 ةَداَبِعاَهْنٍَِةَراَقَكْلِل لأ رو ْماَكَواَمِظَعُم ُنُْكَياَلِر فُكْلا عَن ىلاعَتو هللا مِيِظْعَت

 7 منال ملا تجب كف شم قةو مرحب كس ذ ال مالسااي وم لير فكت لاع هاو ايكوم ثناح وركب امكن را يرلاررا
 تج_ررفاكروا< لا لاح ل كس ميظن كادت ومشت ساد قي تيما لك اهكم نزلا تنذو كن. اهكم لوك. لان
 -< تدابع» رافال توبه انكر تتذإبلكذرلاداورافلموتدشروا-بس لوم لات ييلبا لملم تاو



 انيمي نوكي ال ام و انيمي نوكي ام باب *....٠٠٠٠. ...٠ 7 لإ 000222 يرفق ادد نزيلرب ف

 ١ كوم لات زجج ود تيك جس ماني هدو ١ لب كج لم
 ”كعفاَّسلا لقوا حابس نإ هلع امْرَحُم رص مل هِي ام هِسْفَن ىلا مرح ْنََ يي اساب

 - ظْفللا َنآاَنَلَوُنْيِمَيْلاَوُهَو ٌحْوُرْشَم َكَّوَصَتِهبُدقَعن ؛ الق ٍعْوُرْسَملا ٌبْلَق لاح مْيِرْحَت نا هيلع ةَراَقك»

 مث هْيَلإ ٌراَصُيَف ِنْيمَيْلا بح رت تالاف هرقل ةمرشلا 2 رتب هلاعشز نكن ةمرخلا تا نع ىئسبنا
 ارامل عادوا ريب رسمل رار راك يي رز وت و ا سلا

 هني ِءزَج لك َلَواََت َتَاَذِإ ْميِرحَع

 ا كولا وحلف كرات كذلك سكر طرية. 2000

 7 -[هس [مزالمرافكري لا لكك قل نيبجزئاجروا رابمدتاسكسرززجج لاذ
 < فرقت روج لوم ستقع ادني د تلا رشا كارت الع ليك جس سر افكري سال جسايا رف قش الد

 ىلع مار جبن يدك بكف لا بج قب نام: ركل كفو لاراب نك نر كتبا تمرس فا كسب لب قداح
 ظ 'سا_قلاطم اناقتك متي كرمي قاذتسمرت كل اركي اج كتبا تمرد نام كلير زط ديس ىكرعب تفل
 هلم وج ل ثريا دايك زال هرافكي لا باد قكشم وايلر كتي وقيس ركاجس اكمال لح هذ لا -(ةاجايددارقك
 0 دل ربك را ل اكله ركل ماعم اك راما سكس لاك سواد
 1 ظ دهس ماو بلطمعسمج 000 4

 ا اباهارح ىلع لح لكةساكك

 عر امك تي نأ ُساَيِقْلاَو كِل ريع وين الإ ٍباَرَشلاَو ماَلا ىلع مَ ََلَع لجلك َاَْوَل

 ظ ُلصَحَياَلرَبْلاَوُم َدْوُصْفَمْلا َنآ ناَسْحِتسإلا ُهْجَورَقُز َلوَق اذهَو ُةَوْحَت و سْفََتلا َوُهَواَحاَبُم اًلْعِفَرَشاَب هن

 داع لايام لَمَْسُْي نإ فلل ٍباَرُشلاَو ماعلا ىلإ ُفِرَصنب هوانغ طقَساَدَِو موُمُعْلا را
 راسو وما ييدساساول دس ماا مع ةأرمْلا لواَنتَي لإ

 أل ةيريعْنَع قالا هب عَ اولا ايا اولا رهاظ ُباَوَج هَلكاَدهَو بْوُرْضَمْلاَو ٍلْوُكْأَمْل

 ١ تشو, جز ِهِلْوَق ىف اَوفَلَحْخاَو ٍفْزْعلِل ماَرَح ىَوْرَب : َلاََح ِهِلوَق ىف غي اَذكَو ىوتفلا ِهيَلَع و ٍلاَمْعِتسإل
 ٍفْرُعلِلَة ةينِربَغ نِماقاَلَط ْلَعْجْيْ نا ٌرهظَآلَو هيلا طّرتشت له هنآ ما 2 قو مم ل تْناَر

 ىكىك ا ا و رنج كيو ةاكف رسمتي جس مان ب زج لالعرجركا 0 0 مر
 - كلاس وهتاسروادعبا دوال لالكوكة اجوم ثناحدو ىترجتاسا نك لهب سا كاع زقاضاقت اك ايق_اكومرابتفا اكس اقوم للتي
 5 نا نكي سى كلوت كرفز ماما لن كل ركم اك تروا يجب ىا- جس ل لس ساس لا تشن ىل ركل اعتتسا زج حرابم

 - كف كرابتااك اروا ذو مومو إي ز تناك انركارولوك اووصقنل ص اك اهكم دك نس يرجو كاس مك ىلا هوا دوكيوج ل



 ولع تياويوورا رة رارإلا رشا هةموو كام عم 4 ا ان م

 , ةاهك فرص كن اور ماع ايكوم اك موكب دلاكرد نكرر موتا كل سوم نييثوت نكمل ارو تاحسبو
 كيأروا_ لوم ىلاج كل اقتسام روظس تاداعوج انزل ممثلي لوزج لي ككايبالتوبك كس اجاحكر ىلا سا يتنريب لاو زج كيسا

 لا ل رم نارا اتبلا_اكومرن لئاشرب للادوجواب كس لاس دم لافط لك يانركل اعتساوكى دي ىن الكنز كل كسورم ض
 - لوم لئن كاتس لوز كتي روا ف اكس لا قتجت اسكس للا 62 امد ريادي رب ل ركتين كتمروك سار هوا
 وع لك تين كدي في! لع ن9( مارتربوا يس زج لاطرب نس نارك كيس ابكة س ةراشم هس داعدوا_ بس قباطمك ةيلورلارج انك
 ىيافذ سرا حررطاىا- هس قكؤ قف ىاروا-<.يكوب لن قنؤا لاعتسا بل ناكل مج سال كت اجوم عت او قالا تيرا

 ' روا م ىئابيا لش فرع كود كف سابو عقاو قالط يبت لكلا ىكسس للا قدس مارت ساب لاطغ نتن مارتع ورب لال اهك

 كح ايكف الخا لبي لاا فس اتاشم ون جس مارترب جدو لول ل دقت لحس ادب قسد مارتهس رب ميك سار تسدرب جر مابك س لارا

 ظ هج فراكك 6 ابد: تقطف تيك جس كيما لأي لوم طرش كت يبن لبي لا

 موق مسا رك لونا اب نيل سنس تتوب, م الابل اضاقت ياكل ارق انت وثابكها رح ىلع لح لك 1 555 2 7

 باز ام كليك كلارك يووصق ل سا كنك لسا لادا كناسننا ف ءابقف نيل و لاو لص لعركرج كيب اجو« ذافن
 ناتج يااا كابا از كت يين جوز ىياركاددا ل اح كل اعتتسا انداعوج كوت لاشك ننال تول
 كوم هنا»نئاب قاطو: ىدايد+ كتيناكى ديف انس لاقلت ةسا ذأ راش

 جاكت وج منالاكماكل لا“ قعر زن

 0000 ءاَقَوْلا ِيلَع ف ىَمَسَوَرّدَن ْنَم مالّسلا ِهْيَلَع ِهِلْوَقِل ءاَفَولا هانكس دك
 ُهَدنِع ِرَجْنُمْلاَك ٍطْرَشب َقّلعُمْلا ٌنَِلَو ِثييِدَحْلا قالطال ٍرْذَنلا سفنب ُءاَقَوْلا ِهْيلَعَف طْرَّشلا َدِجْوَق ٍطْرَسِبَرْذُسلا
 ةكلما لاَ قدوس ُمْوَصْوأةَحَبَح َىَعف ذك ثلَعَف نإ لاَ اذإ َلاَقو هع عسَجَر هن ةَفِيِبَح ىبأ ْنَعَو

 اطْرَش َناَكاَذِإ اذه اًضِيَأ ىَمَساَمِبِءاَقَوْلاب َِدهعلا نع ٌحرخَيَوٍدَمَحُم لوُقوُهَوِنيمَبةَراَقك َكِلاَذ نم ُأَرْج

 ام ٍفاَلَخِب َءاَش ٍنيمهجلا يأ ىلإ ٌليِمَيَوريحَيف ردت ِهِرماَظِبَوُهَو عسمْلاَوهَو ِنيمَيلا ىتغَم هيف نال هنوكُدْيِرياَل
 ليلا اذهَو عملا َوُهَوف نيل ىتَم مانعنإل ضيم هللا ىَفَض نإ ِهِلْوَقك َُنوَك ُْيِرْياَطْرَش تاكاذِإ
 00 ظ . مْيِعْشلَرُم

 ا 00 ارول ساري لان يفإ كار شو يق ىلا ىقلطس نذل 02-7
 أك اجومامجاراهب لازف الشم مايك نعناع ارش ىو زتركاروا- كوم بجو انركاداوك اايكن ايب ب وجون يدرك ايبولر زاروا كرذت

 مانكير يو نارواجس لاو كي ل نوم لطم تيرم كوك هوو با واترك ادن زنق كلاي طرشو ورب < منال ردي ظ
 -< ايلرك روجر عس لاقل اا ف فيعالا ماما جس تياور كيأ وكي دواس دنا, كس ف كر ذنديطر شرب انكر نا يطر شب كيو فكس فيولا

 5 | لمت اكن قرص اك كباس نور كس لاس لي يعرب جل لوركا يبا لبي كك هك عر ا نس ىلا كتابك
 كس منور هور عر كن ايجى دك رو جاي تاب ىوركاررا + لوقى م اكضم ءادوا كوم اك انيدداغكا رت ساق
 هورلكالاح ليج بارش لم ركأ الشم نوم د روظن فس ا انومت اك نلوم وكلا طرشي بج مك ىو تنذو ىكا تاب يردوا - اع اجو: كرب حسم

 ْ 1 ظ ا 0 |



 ديرك امو نجف نارك يفارق يا ا ا ا فشل مسيارودلار ,رشيادهلا فرش

 دوو وسب رعب ووو رول درس بج ارب روم

 كح سود وأ < تن دابتغاكيأ الكوك هس ركارول وكي 3 1س اعروا-هيدوزافك امرك الكب ايكايدرايضا تاك

 ظ 0 ل ل ل ل ا
 ظ اع مارخ رادكي كرف سك نيرسج ماسلا عير مداخل اهب رشا رك لابك يئرلا
 - ليفي |داجايب نم مذاب قمل
 21111111111111 هركروا كمر نتف وةوماتركد نيم ووكذس و مكس لتلومار شى درك ....هدتاف
 : ا دارافلا 0 ادار ذئ ةاجس اهبل 0 مما ا

 سامح »ا سايس

 0 ل 57 ل رفد ا ا 74 00
 راف ادرس ءادازأ بجده دايز لي اراض رقؤشب سن و دايزاكذللا دال ندري رفجو ا(

 0 ارحل هس تمار كيال كرنب لاش تيا از نس لكس ل تع دعردا كيا ©
 ير را در ل الا

 2 -< لئأو كر زن لش تيصخم جس لي ثييدصروا كيا 6

8 00 550 

 لا ارونم نابع فدك لب كتاب لا لت ثيدع لاس كتي اك ةس ادا هديل اارنذ
 00 جن مكاكن اعاد لرد راك نسج

 ىدقكتياك لاعمال رووا كتيث قادم لا رم اعتدثلا سلسل لي ثييدع كارلا ©
 جالا طع عطس كلاسلا لايرفان ىك

 ظ ظ لج فءاشس اقف جاد اسك

 لوسر. كج ابك دع دثلا ىسر باج ترطخروا_ < ماج ايت نا ىكرعب كس مكه خ تكدع لادترطا ىنسس سابع نبا ترطعحرا.....هدماف
 لي قطا لوسي لاكش ركن عتاب ين ضر( ل افرك را ندرك ىلا تدلك يا رفركديب ووكيل نقش
 7 جس لاك اجانركء اشارك عإ كيد نكس روب واد كل امأدي-ايكيكريبخ ل مدارج ضو وري _شلا ليث لدكا ارق ب آلا

 دم لائم عاهل اثنا لضتس مت
 نا 6 <. كك ىف

 ىلع لَ نم ماسلا هوَ كندا نب اصل اذ لاو نيب ىلع نحو لاف
 اننا“ با



 0س رلج اربودرارريرادبلا فرش ا 1170 00 ظ 0 ر 5 00 نا باب

 ٍنيِمَيْلا ىف عوُجرالَو عوج َءاَش

 وب ثضاح هو يدرب ىلا ءانا (رعب روف) قت يتاس كس نارا - لل تب شر لاق كرودق.....مج
 لك ايكوم يسعي ميا ووقت ىلاعترثلاءاشناك اب ابكر , لال تا ع يا ل راع رثبا لصللا لوسر_كوك 6

 ظ حس مانادعإ نسم عراف حس ملكتي جس قردرض انبكتاسدضتاس ىلا ءانا ناك تس لكس نايح نئباروا عبرا نذسو حا تيياور
 ياللا ا

 سائل عشب

 غ اًرَقْلاَدَعَب هنال ٍلاَصَتإلا َنِمّدبال هنأ الا هنيمت
 هنيه

 0 0 دب و يأ ويحمل و ورويدا
 هفيظرل نييك ليت 5 م هيدا ب اراك اءنا كس اما بجاكنلا-< كت عيب تس يس آنس لوك نترك يامر ف

 ك0

 يسم نوح لا ىحخ ريس باب

 لن ناني ك ذكرا ثار لع طاروا ل وج لاو لينك باب...

 و ل كثاح تس فوم لا اد ل ارينلكاي معيب ايدج يعك ناك وم لكل اد لي تيب لامك
 ةؤنو دعم َتَِبْلا َنَِل ْثِيحَي مَ ةسِيكلاوآ َةَعنْلاوأَدجْسَملاوَأَةَبْعَلا َلَحَدَف اني ٌلُحدياَل َفَلَح ْنَمَو
 ظ لبق دكَبلا ىلع كتم للا اَنْرَكَاَمِلِراَدلا باب ةلطو ايه َلَحَد اذ اذكَاَهل ثييبَم ابا هذه

 ٌةَفُ لح نَوةداَعدِِف تايه ُتِيَحَي ْفْقَسُم َوُهَواَلِخاَد ىقبي باَلا َقِلْعاوَل يح 209 ب رْيِلْهَدلا ناك اَذِإ

 َتاَذ َةَّفّصلا ٍتناكاَذإ اًذه َلِيِفَو َىِفِيَّصلاَو ىوتّشلاكَراَصَف ِتاَقْوَآْلا ضْعَب 00 ىببت اَهْنأِل كِيَح
 تاع 3-لا

 حيِحَصلا و َرُمَو هِقاَلْطإ ىلع ىرْجَم ُباَوَجْلاَلَِِو ْمُهْئاَفِص ثنا كاذكه َوةَعَبَآ طِئاَوَح ْ

 لغو لب سيكس لال دوب اياجركلس لوم ارضنإب ريض رع نو زغلول وزو تجدوا لامك نس ىلا ا...

 ش - ل لا لان لع سل ضف كف وس يب ك بج و مايك ايانب كل لس وساع اروج لن شكواك ا تريب لكك عر ن ثنا هوزاوم

 اياوم لاو لبر يلب ورا حررط اومن يك اي ا ارو اىراول درابج لبي لتس البهو تيب 0

 روان هتاطا ب لك (1470 لقرار لافي كاني لكك بد ضاع كا قع نر نان ل حد ارينا

 ١ اموم ثناصدو وقوم ىلو م قب تدرب ساروا اج هرردنا دوال اجا يدرك نبوزاورداكل لا بجلد م كم ارز ورلا اكن ايار رف 0

 تو لس ت .ررثكا هو كتوك_- اة اهو شاع قاوم فار دل رو )ف صركاروا_جس كراج تداع لد و 000 527

 لاب كف صايل هر فص اتم كس كس لف: كس كدر اسود لس انوه كك كس لوفر كس رك فص كا سجد ناجي 2 كس نلوم

 2 2«ىديا اسال اد : لوك يراود راو 2ك فص اركب جاكوم لع تروضرل مكي كيس ابكذ#س لوو يك

 6 يلوا و« باج ىبع 0 اا



 م 0 0 ا ا 0

 ا 5 شكا نين ناوقالعمس دامب نايل ه.-حادبلا:م ردنا ايوتر جاب تس هزاوردهاو غيم لتس ااع كف دم يطورك ساه لو .....هدماف

 لل برغش ريش ذ_-هحس انج ايانب نابع اسروطببهذاوردوج ب هورلظ_م_تبس اهانوم قفى ذسوم ثضاع كلا سال تك ياجوس وكر
 : ةيدشإ اك ريو لكك 1لايضد دنا كرك :-لكل س8 7 داق اه ايلرك يدا ف تفنصمروا_جس رولر ناوتانيا

 ا . دهس اةامابك تنجم لابي ج لب

 كوم لاك 56 ار ف 2 د ل 11 لامك
 ما |

 ْتَمَدَهْاَمََْباَهَلَحَدكَرادلا هذه لحدا َفلَحْولَو تََيَْلةَبرَح اًراَذ َلَحَّدَفاَراَذ لخْدَيال َفَلَح ْنَمَو ش

 ١ ْتَدِهَشْدَقَو ٌةَرِماَغُراَدَو ٌةَرِماَعْراَد ُلاَُي مَجَعْلاَو ٍبَرَعْلاَدنِع ٍةَصرَعِ ْمُساَراَدلا َنآَ ٌتِنَح َءارحص َتّراَصَو

 رَبتْعُم بِئَاَعْلا ىِفَو ْوْفْلرِضاَحْلا ىِف َفْصَوْلا َناَرْيَغ اَهْيِف ٌفْصَو ُءاتِلابَف َكِلاَذِب بَّرَعْلا ٌراَعشأ :

 فس ارك وااو كرش ثنا و ؤاوبب لاو لبن ( تررارتيخب) رز ورمب ومن فاو لاول لاكتساب شك ضروب .....مجرت
 ملتوية اجوم ثناح ى قئاوم لغار لع ناريس لادحإ كس هاج ثوب تال تددامت كل ارمي لوهت لظاو براد لسا لربك
 كس لكل خإ) ر ماع راد ل تل وب ل هدداحو )/جنانج < لا لانج تدار يلتبس منكن نلارييم اراد. لبرج مو بع
 راعشا تم ) لإ رباشري تاب للا ىكراعشا كس برعروا_رزنحم نارمو قل دجتاسك_قنك- ناين ةرماغ راذوم تراك لوم ب تم( ديت
 كح فصو لا لش لايك ايكوراشا فرط راد لم بلا جس فصو ليا انوماكت رام ل كس راداظفلازبل ( ل لمتتنس بم ةئافلاويب ل
 ب ريا تفصو يبت نش اسكس نوع نارا رواد ليرات كفاه نس

 ا اح همك ابا لامك اكن ولف بركن ول...
 ل ا كوم تاع هس وج لاو ليي لسا كنب نارييهدعب كس ثدي فروت رابغ لعل ارا دبا تك سي تيب وك

 . لاثم كاد اكل ساب كس راو يوصل - وم رك راش كاوا رم اخ دادور ماع دادس. اناج ابك بي سدد ىلع اتم, قالط اكراد لكك.
 بح اذ ليئروجومنع_اسركرلا رول[ اجوم ثضاح فلاح حس لوو لبث لاول اجد نع تح امن ا اوتالوهش لظو
 ناي كا تال لكفصووج ومما ايادا ارمعس لاق ايكل اعتسا هركر ارك رو كر ترتخم فو ل لحب ومش نا يوك

 - اكوموغافصو ل تروض] ةسراوراغاروا سل لوي بتفصو

 رجالا عراد اكتم نايمركوورر دل هذه لخدي 5

 كك اجوم ثئاعاوم لو

 ب قابلا ننال كمي اَهَحدف ىرخأ ثي 26 دب ْمُث ْثَبَرَحَف ٌراّدلا ٍهِذِه ٌلَحْدَيِاَل َفْلَحوْلَو

 ضاّرِتْعإلاُراَذ ب د مل هنا ُثْنَحَي مل هَلْخَدَف انبي وا اناتسب وا اًماَمَحوأ اًدجسم تلِعَج ْنإَو مادمهنإلا

 لخديال َفّلَح ْنِإَو ِهبِراَّدلا مسا ُدَوُعيال ُهْنِل ههاَبْشَآَو ماَمَجْلا ماَدهنا َدْعَبُهَلَحَد اَذِإ اًذُكَو ِهِيَلَعَرَخا مسا



 ملي اريودراح راسل را 0 و الا مال ل ا ٠ و و وم مد دا ىنكسلا و لوخدلا ىف نيميلا باب

 ىتح هيف ُتاَبياَل هن ِتِيَبْلا مسا لاَوَّرِل ُتَدَحَي مب ْءاَرْحَص َراَصَو مَدهَنا ام َدِهْعَب ُهَلَحَدَف َتِيَبْلا اًذه

 را يااا قعر فقالا تاي لو سا اا ا ا

 . ماَدهنإلا َدْعَب َقْبي مل مسالا نال ُثنِحَي مل ُهَلْخَّدَف

 ش 00 وب ين رظفاو راد سا ل لاكمتب 1 0 5

 * لاب ماناكرادكس لا كدعإ ك- دساج ثوخي ف تونك لك ث ها بجي متلك 6 بوم ثناعااو< لاو ل لا ني رعإ لس لا
 ” وج لفاو لبي سارق _.ايلاي داني زر لوي راباي اف لست كى داني هس وهرعب كس ساس ؟ نايس ردوا( ر لب تسر اركفصو فرص)
 دعب كح ةساجو مدهنمهريثو مام شا لس عررط كابس ايكل رب ماناك ايل. لابد سار صحدو با كل للا اكرم شئاشماع هد
 تكس لام ناكراد»دايددبب لادحب كس ذ اجوم ثوم تروا نلارمد كس هريفو مالكي اكرم لائاشمن اح كك قاوم لاو لش لا

 راد تتم انى سار بلا ترعب كس ذ اجرك تداهت اوت لش ابي دمام تنجب وجدد وا نا تس مان كيك ومب قا ..هدئ اذ
 امو ناد يسرد نايبد كس ارجو نب فاو نط تيب سا لمكتب نس ىلا اروا -كة اج الوب لكس مان لئاروا اوت الط

 وس لون رواساناج لأي اوس حلقو لس تار ناب الكوك -<س!,داتاج ماناكتبيب حسديل | لوي اكو لب فشاع سن وم لفاددعإ ظ

 للركب تار ررط وتكمن سادي كك امو شاع وع كرك تست فرضروا لوم قمر قاب لي راوي د كك ارك اك كلابي-باتل
 ارب لا لكوكدكرم لاش مام قب قاوم لظو لبي سار يككيانيرعكرسودري لبي ى ارك راس تفصو لن ساانوبج تهتردا-<س لا
 -<-ةتامومفالنخا ى كلش لسا تس بس ف التخت -جان مك ينس بسن كيا واب ادعب -ذ_اجوبةلسرك

 كح اجومبب ثشاحاب راب رب تهتك وم لب ضو لير اد لامك لامك

 َفكَتْعُمْلا َّنآ ىرتالآٍراَدلا َنِم ٌحْطّسلا َّنِل ٌتِنَح اًهِحطَس ىلع َىَقَوُف َراّدلا ٍهِذه لخُدَياَل َفَلَح ْنَمَو َلاَق
 َو ُثَنحَي اَهّريِلِهِد لخَد 1 وي ل ار وي سو 1١

 هل اجرت ناك بإب ناضل اذ طيح يالا ناط ىف تلو ناز ملقن ىلا رصف ىلع ركبنا بح

 ٍراَدلانِمج ءراخلا نكي ملكفاهيفامَوراَدلا زا ّرخإل بالا نال

 ودق ايكوم ارك ررط قت تمديت لكلا نيام اك ومش لو لبيك لا لل لا هكم كتاب لا نس ىلركا ل ابك دو دق....مج
 رب تدك اركل كس ردنا رهسركا لاو فس كف اكتعا كيالتئكي د لات يكد هس لوم لئاد لك ا تسصيت ركل كويكايكزم ثناع |

 : ل تول نت لد ل كرمك اركاروا_اكوم لاكش اح لش راورو فرت دامت كس ايكابكروا-<.انزمب لكس اف فاكتعا اكل الع اج هج

 ومر صح اكررئاود بس ةييسد كر نبه ذاددد كنارلا ارك ْشس )< كير زال بيوت جيو لصف ىاد ىلا "لابس اني نكي كة اجزم ثا قتاوم لاو

 نااط يارس  زاوردروا( كوع هن ثا قلع اجور قرم أي مللي كح مب صح اكرر هوركاروأ- هس اجوم ثشاء وو اوم روجوم ع صجروا عج

 د تدم لاو زاورد_لكوبك_.اكوم ليش ماع عاج هر قترجابهو ول ك#.اج ايدركر نب و زاوروركا لا وما زعك حرر لا لب
 يد ا و د لا 00



 نكفلا ول رينا نيميلا بلاب ٠ 6-5-5900 1 اب وم : ششي ةباريودزاحررشيادهلا فرشا

 كهل سس ترروضو رولر نيئزتسم < لوماصح رار هل ول وشل ترد بز نطو

 تدلك انج ببساكف اكتعا ضمنه ذيب تمت كرهساكف كل لوم نرصح اكديم تسهل الت ايكا كه مة اقري تلج
 ْ ذوب لقشمر( شفر( تح )يدار ىراو دراج راد كوك دودج لعق او صقور لم فاكتع اكس فلم ةلسا جب لو ءهصح اكرم
 . سموم فان ضرب اق ايكوما كرب تدي“ اد” عسرجايركاتفلاعركا اوم مولخمسس لسا لاي رارقرصح اكراو تهت ذهلا جس تددابكس
 ذمه ةعج بت رار "رم لع( فرت م )فرت سمام اكس لاق( ثيل لش ) تارت د 17

 ظ ا” ايايكل يصح اك ناو” تسهيت ع ماع فرس ملكي لاكش تاع حس
 هكر ءرطاخاظوف قرف تيب 'لوا راد” كا دهس انتاج امج( تاو” تس لرب لان ىداركت سي لك زاد” بج كس ديك لد

 رواده ىالانكرااحلاكت او ماتا لا ليك “ل ”لي دن برع ارك حا 0 نركر ايتفااك(برع) تفل لا قو

 زل اجه ري( ريل فولك ) ناكم تر ذ لس ثخدداي تب رذ لس ىرهتسرماب كح "سوكر -<- صح قزاز كيك "راو قاع "تره

 «راو” كس بع قت اكعاع فرحتك لوفد مو برن الي اؤمن شاع كيد زن كس نير اتعروا# كوم ذا) ثري فلاح كيدز كس نفت
 رارقصحاو را” تمهتازبلا_هس.اتركءادتنق اك تهت سس زايقفا كس تثيح ىونعم اد”'نفإل وكنب ايانركر انراتمهت م (وميلع فول ج)
 . س( فلاح هدرليفئمارد(ال وم سيئر سيرك نإ رادلا هذه لخدا ال مل ايس ةابكمن سكعلا ا اماناجإيد
 وت كداح لب تءزوص م !فلاع قس لوم ىراشرباب حسك ب تروص فس نه اورد لجهد دكاي ايكوم انكر لج كارب ارب ثم كر 0

 ثكوت لع عررؤص لتمر كري,« مزال تحري فلاح نوم ل اشررتا كس ( راد ل ع ترؤص 1 وزر ُ

 ررثا لس اورد ثكوج 2 لم تروم رسولا كوش مزال شثضر فل احازيلل_لكومروصتم ةرراخ سس راد سوو 19 كل وامان تعكس زاورد

 بد« اج لرب متاكتروص لات ابك .رادسلا هذه جرسسخا ال لح فلاحركأ كب كس لا انوع مزال تضرب فلا ع لحادث
 ٠ ملك ل كوبل كوتش ثشاع له ترزومص لك نوب ررثا كس هس زاورد كس ثحكو روا تاهو فاح ل ت كتروص] ل وئرماب ثسك جس تاور

 تاه جرار بسس راد” اك فلاح علا دوجوم قررنا كساد” فلاح لب ترروص لا _هجسرب اب ثدكوجج كس ذاودد ل تروصل كر كدا
 ترزوض كورت اكس ثا ردا يورخ لا تروم رو ل تلو تكس ئاوددالابذمك حا رادلا هذه لخدا ال فالك كوتش

 . اكون ثناغ كاي درك ناد لاي فيباي يدرك وراني ل راد ذولخ "فس فنلاعرا اهئاج جات« تءاثل وفول
 هوب وهن ه2 هو

 م لب اسس حم دق ساوورول كرم سئ ظو سطر اد سا. من

 َساَيِقْلاَو ا اناس لَ مك َجرحَي ىنع دوُعفلاِب ْثَنحي م اَهيِف َوُه َوَراَّدلا هذه ٌلَخْدَيِاَل َفْلَح ْنَمَو َلاَق
 ىلإ جِراَحلا نم ٌلاَصِفنإ هن ت َوداَل َل ا نأ ناَسْحِتْسإلا ُهْجَو ابا ُمُكَُح هَل ماَوّدلا نإ َتّبَحَي نأ
 > ظ 0 .ٍلجاّدلا

 اكوا ش ثشأع 0 ىادوملكالاح ايل وممن لاو لير كاك منا مكم لكتاب لاركاروا ....مج
 وم فشاح قف ل تلاع وم يسد لابوك اهق ياضاقت اكل ايق كدي اجومم ثماع اناا حس ذو لغو هرايود ركل كس لابو بلا ْ

 - يارب كس ةساج يرط ل كك * اب رووجوم ل وش تاتي اريج ذر ارتبا اكس دك دوا تمدامب ل مكى كنا انّكاع

 ْ 2 نم 2ك كس لاي ماي يده ورك س لال نايا انو لو ل اجي وللا ا
 و هم 0+



 مكر لج ادب وورا حررشيبادبلا ف 7 1511111 ا ا ا ىنكسلاو لوخدلا ىف نيميلا باب

 ش ٠ ش ب<سلات 0 0

 1 6 م ب ب كو سجايا ل |

 ءافتقاكس لاقل حايكي درك لورشمتسس لوف رايدددحب لس جورفووتقاكف لامر ثا ناسا نان نايا هس .1تب اوك > موز
 نالت مك م اذتباماووروا_ قبر( ىكشت )مود لسلسا كووحت يوك اجوممارول كات 3 اكنلاسنسا < وم تن ركن عل 0

 6«( نين ) ساكس رمال وصا لين ني دلكجج جس مكتبا تقيقترد انج رمزا ديج اوم ناج رسال وك ستي دوق سلس

 ترروص وتقوم حلاو لوثر بج كوم تنفو لاداقعنا اكن يكل بي ترروبصو روكي وبر وصتم عر وو اك شم لبي نبك بج تتوج فو لاداقعلا

 ا«( تمض ورشمروا( لوفد طرش م دوتق_ا نس ف قوص ميت (اذج لعدن يق اك شروا_ هب طرش لوفر كلبك > ليجد سل فو ع :

 نت مادو للود لوفد جس بدبي ناسا قي متل “ءادتبا'“ رد ىتاناج ونرسزا ليو وعقل سس ازيل_اجاجاياي لوجو |

 مادي لاسجن ناب لم صاد نأ 6 0 فسحة« لارا رباب سس .ركد عب كس ذاهكم دك كلحا_#«

 جس زالماود هيد وتقروا لأ ئرورص

 م رزا اج 2 000 اد اتاحومارول لس رحاو نأ اي اكل ودروس ماود شن اكدوتقل يلا ااكمالك

 - رمال "الفد" توزر ملا م درارق علاوات حكت رو رفبكس فلام ( دوج ومس ليي )دع لس ذ_.اهكم نانا
 جس اتوب برس اكس وأ نايك ءركوم عقاو ل رعاو نأ

 . 60م لأ شماعايدراتا لاف قادم نيس نا دكااع نسم بأ كي لاكش

 ةَباَدلا هذه ُبَكْرياَل َفَلَح اَذإ اًذُكَو ُتَمْحَي مل ٍلاَحْلا ىف ُهَعَرَق ُهْسِب اَلَوْهَو ٌبْوَنلا اذه ُسَبْلَياَل َفْلَحْوَلَو
 ِهِتعاَس ْنِمِةَلَقنلا ىف َدَحَأف اهْنِكَسَوُهَو َراَّدلا هذه ُنُكْسَياَل َفَلَحْوأ ْتَمْحَي مَ ِهِيَعاَس ْنِم َلَرَمَف اًهبِكاَرَوُهَو
 ىلع تل نق ِققَحَت ُكاَمَو هن ىشتسَيق ربل دقت َنيَِلا َنآاَنَلَو َلَف ْناَو ٍطْرَّشلا ٍدْوُجوِل ُتَنْحَيرْفْوَلاَقَو
 ْتَبكَر ُلاَق ةدماَهَل ُبّرْضُي هنأ ىرّيالا اهِلاَمْم ِثْوُدُحب ماَوَد اَهَل َلْيِعاَف الا وذه ّنِل تِبَح ٌةَعاَس هِلاَح

 ءاديبالا ىوُتوََو ِتيِقَْلاَوِةَدُمْلا ىتغَمب موي ْتَلَحَدُلاَقْياَل هنا ٍلوحندلا ناخب اًمْوَي ْتَبكَراَمْوَم

 ظ ةمالَك ٌلِمَتْخُم ُهَنِل ُقَّدَصُي صِلاَحلا

 0 را 2 لوب لوكس بكى لائم لاكمي نس كسك دوا...
 لي شماع قا ذرزتاتنفو كارب حس راوسيي لا هولكالاع ل وب ل اوسرم رونا لال اعكم درك ررط ى اكو سكش م اع وو ناي دراجا تس ٠
 ءاياروا اجب لبي شعاح ونال لل بي ن_ركل تف ”نلاءاساكمكت ذو ىارجب ساتر لي ىاالكالاح اكل ومر لب بيرك امك 12

 دمك ىلاج لامك ساو دك سي لسد كرام دوام قرد ىوحتج ركع كاي طر ل كويك اك. اجوم ثناح هوكي اهكف سقف
 را سة اجومب ثضاع ناب ررب تلاح ىارمد ى زوجت كاروا اوم يس مفقو اكييد نتا كل كس ذ# كى رون تاك سا اج كائدإل
 لإ ةتسداي يدردارباربمكل و كيام كيلو( اجو فضاء ايل لب لا اب دراوسيبروفاج ساايإب رنيه ريك د ى زوحتوو قئارحإ لس

 لك كلوب كول يخانج < اناجايكن مشت تنفو كل كس لوماكن الوم ةتكب د لائأيك- لت ةساج ةسوماديبب لتس لا تعاس بلاك.



 ظ ا و 3 وخدلا ىف نيميلا تان ومطلا 0 م 1 0 ا رشيادهلا فرشا 7

 و تين كحل ارك لابد ( راتوم لور ث او لا ل لاب انج كس ذ وم لفار فالكم -! كييك ك درا رراوسرلن لد ل

 لال يدك تيضيبدلا رولي كمين ملص لاقي 1 رق[ 36 ؤر)اب سان
 ا رادع راما 0 كلوب لت ةدايددرلر ا ء

 ظ يعول وم ب ري حيرط ا يد كا
 ١ لاع لت ورك يثار ليم كسا لين اك ركا تي اكون ثداح قب فايل اوس روف وتس رنا تس قادس انس

 7 1 لكوك_اكوه رت ثداع(فلاح) هو ق“ك قلايدرك ًرورش انما بيساو لام وت تس امك ان فنلاع. نان -<س يذي ل 1 رك ىاوو[ نع ظ
 ْ لسا تاهو نتقث نبيك تنذوب دج اكو“ نس تتذواب تعاسدودنانج خاج كلبك اى ( ناك ) لاك اتت سهو لاذاقعنا اكن

 . راوسرب رؤفاجر وا كثي د دارك ئانج- .كآ مال قافيالا فيليب تدع ما ىئزالانيو تلق ل تتورارقم ليك بكل يكن ظ
 3 نب و جوز رن ع دال لوطا 0 تائأوو لس تنذواي تعا ةليك( ني ليك عومي متل لذ وبد
 نافل لو هس قرب ذك و تنكس لب كدب جس كتارا تلاع هس ةسوب شد اهدذ ح تيفي افيالا»فيلكف لاع
 تارك كرري «ريغو ناءاسا ني اروفلا لو ورك نجس اي اموكففلاح لب تنزوصت ا اهتاتكر شار ر سي (مك) )يلع فولكت نو ل فلع

 نلمس نروص كنك هي ا رو كما د

 كاجو تبا تنكس قلوب لع ترروص كى لوم ارطعك ب نيل ,نلتت ل بريق نط ورا ْس دس ماع تنوي ناكم كب ين فلع-< 5

 ش نك ولاا اسولف لم تدرك لعاد»« مث تدم ارهاب جام ل ناهس تكس كيك

 ظ : 1 د كدي كن اج لكس

 - يقام 0 000 الل سا رفيطويا ماما
 بابشاو لا انتا حس ناكر فولكفلاع كاك س لاق اكتم اا دع د ثضاح قا يلاحثادصحرثكا كب ايساو لا ةييسا تس ناكم فول
 قمار نك لب اق ور دق قد تا قرش لق طرا افاد لا زرنانر تام نرد يس 8

 ىىراوسروا ( انبي ) سالك كرب لح فلع ليد نس نا كوي لن لت لس ءايششساروا تاب يك ندب ليكن فلام
 روج وم كطرش كيد زن فذ ماءاجسايكااب ىت كيكرمد ى زون دج و اك موكل ناك( كل ةساهكم ش) ولك (انوجراوس) بكر ش

 لكل فز ماما تس ل ع ناك ليل ييد نكس فانها نايا لى رورضو انثشناو تلمح انج ( ومن لويكىت لم اوخ) سا
 0 - كرم كمن نيكل يك قثب-كبس د ليلاب تير اكن اجدد سانا« تقوردا تلك اعلا سر

 اكديكد كو« ببساكك نحف قال اس ىومتم يب لاققروص نادين انج ادم كت عن ليكن يكل كلب سيئأرت ثع باك ايبالا, فيكن لج
 | تكل لاوس اخافلا -“'لقن'”هليكف لع نسر تضوكسوا' لون علمك نبيك كف رك ىراوس“ غرز ” هليل نكي هناك

 لإ لس ماودوج ليث لافا يبا ثلطروا بكر« سالب - لي سك طافت اك د مارتلا ب فق لس يفدادج - لي كك
 ش ل لم اود ني رورو لو ليج لإ ضل 2 رقللس تذوروات مد ماودوج ل لاعف ايبا تنولسروا بسكر سب ل مالك ضالخ 37

 .. ماريا وفرسزا تير اركاد كة ساج كب رمت ليكن _ركمولعم ترين كا حاج قكل اتناكت يعدم قوارب ص لاخ ل مالك فلا
 0 0 مزال لايزال فيك كو تروصبد لوم زار ترو ناز راسا ردا تلجه نرد - جايك وكر اوم الكلس فلاح وذو كسل



 مكر لمي ار الار 20 2 انيمي 17 5 ام و انيمي نوكي ام باب

 روالود_لوم ىئز ال رص حض 21 ذ_رلمولعمت تلو كف لاح ل ترروص كت ريهرع كء ارش اروا تلي ىعتو-ع ما لطي سا ابرسارسوم

 نوم لح امر رق /اكتريو تفو تس نا يكشروا- ليكم اوو لبي (رورمو لوقو ) لاعفا نا لوك لاح ور انثساروا تلبم تشو لس روت

 ورش حس نادت لينك تنير رشم كن ربك لحا- كة اجوم بكرماكف ضاكو داخل ااكوم لقد لعن ناك يلع فولكى وج فلاح جنان <
 < عزراوى وودي زعل رشم رز مارال الدسك فانحا بج ب اندم عتاد تب لاوقلكسرشن ماها ايدج لاتكون

 ” ال ايعو لبا كس سا نااءاسو ذاسروايك كر وخ اكل ورز ليل مك امك لامك
 حس اهوم ثناعجب شتى ءدارا اكس دلروا لو ل 5

 1ع ناو فتح هيلز عرج ةراورب لو اه هلفآَو شمَو هنيفلب خرق زاذلا لك كتبا َفلَح ْنَمَوَلاَق ش

 ترا و راما نراك اورو اق لورا لال يي زال فك كح

 ظ ظ راّدلا ٍةَلِزنَمِب ُةّلَحُمْلاَو

 يقطع لمرورك رك درب وعد لج رك ابا مراكب ذب ضروس قو ا 7

 سا لي نلاكم لا لكويك ايكوم ثعاع هو كرب < لا ودار كف[ جلا كس لا ببر حك ا ىنديتاس_ كس هر ليحل ا( كنس لاب)
 هو نايس انبر ل مرازابر جين د( اشمرارن كود ) ىد [ىرارئاب كيأك اهيبج-اكن الباور "ا

 -ايجا م داوم لكردا تيع-لوماتبد ل «رمكل الفروا لك الث لي ل

 - ضفة ميلا < 3س. رع م لاك

 عيال ُهْنآِل َفْسْؤُي ئبآ ْنَع َىِوُراَمِِف ٍلْهَالاَو عاملا لقت ىناَع رَبْلا ُفْقَوَتي اَلِرضمْلا ىَلَع ُنْيِمَسلا ناك ْرَلَو
 آ لاق مث باَوجْا نم حيحّصلا ىف رمان َرَقلاَو لولا الحب فر ُهنَع لَقَنإ ئإلا ىفانكاَس

 هنِم ء ىَش َىَِقَباَم ىقبيف ٍلكْلاب َتَبَْذَق ىنكشلا ْنَآِل ُتَنْحَيْدَتو ىِقَبْوَل ىتح عاملا لك لفت ْنِمدباَلَةَفبَحْوُب
 - نال هيي اًذخ ذك هب مْوُقَياَم لفت ربتعي ٌدَمَحُم َلاَقَو رْذعتيدَف ٍلُحْلا لقت نال تكلا لقت ربعي فسوُيوبأ َلاَقَو
 ارا ٍلِزنَم ىلإ َلِقَني نآ ىِغَبنيَو ٍساَنلاِب َُفرَأَو ُنَسْحَأ اًذهه اوَلاَق ىتكسلا نم سيل َكِلاَذ َءاَرَوام

 ْنِم هِيَ َجَرَح ْنَم نأ ِتاَدايَلا ىف هلل ديال اَولاَق ٍدِجْسَمْلا ىلإ: ةكَسلا ىلإ َلَفتنا نإَفَرِي ىتحٍرِيِعأَت
 .اًذه ذك ٍةَولَّصلا ّقَح ىف ُلَوآلا ُهنَطَو ىقبيرخا انَطَو ْذَحَتَ ْمَلاَمَف هرْصِم

 ماياكا ايجر جس لف قرسي #ركل كب ارمادا جيم لابن وميت متل وع ل ريشا لنك لامك ركاروا.....مج
 كس لآ يروه تروص بيف الخب_<.انالبك يرش يشل فرح ايكوم ليس ل لكويك س كورم حس تضلوا

 ىرورضانيل رف ل متنينلاءاسس كيا كيا ع ملك كس ذءاهن م ماكسي[ فل اماما اهيجاس كسرت كذاك ام
 ككبج لقلوب تباثعتس بابسا #دول أب رنا نما اجوب ثناعدد ل قر ركوب( ليك نراك اهب

 لاك ىنازيل ركل ختي رانش 1 نم مابا لجل لبشر كلاب هاكجسدانابلإ ا بابل -



 ىنكسلاو لويغانلا ىف نعت تيناي جاو نزعت وق هيت وماعم 0 00001 ثم لج .اديودراحررشييادهلا فرلا

 كس ناءاسؤتتح رك ايارف سك اءاروا( < لك ناكل ا الا سب
 لي رورط نومك ناسا زعسس للا كل كس تنكس كبد ناكني كلى اد جاكوب اول اظن ىراد ناس نيل كلت
 ارواكس م هوركاكون مذ زال كل كس ضي الكوم حتا -هس ناس وداي ري روط سس لوأد دوا ب وختسمم لا قييدك ايا رف ةناشم <
 اب ل جوك كرك ا مكن اءاساني نس لاركاروا_دم ايت لبن محأىياوودك سدرك ندر انركل فلن ناك هس رسود نا اسانيارض اتلب دب
 كس زامنؤت ايل يرش درك ولوج لاب ذيج ص ورك جس ورم لبو كسلا لبي تادايز اهون يسرع موو واكل متن عرس
 ظ ل ناي لاب لت دن رول ا د نا نم يح( ليثللس وكس رفادصروا ميش ) ليل ام
 ٠ 00 لاكن ىلا أ جر ْنَم نأ ٍتاَدايَرلا ىف ......ررشل
 لوبد قروب مكس اؤنايكل تق بيرهس يرجح كلب اهسا خيا فس لارا رواد كرو مك ارك تسد" روشان كلن ناك رمل
 ل داب كس ذامن ذيك الجر مشمس رسل ل لاي نويت ترب يي د لس تادايز اكد تالي مب ئراروا

 ركوب لتسررك هلي ياتي ف ب قايل وكل يدم نا ليالي نك اال مدد وركب كج تكس لب نو ياكل
 0 ا 0 0 0 1 هدو هيكل | جدل لو كهير ناسا كلا مكب ياكلا كبت رانا كهسرمد»

 ل ا 0

 0000 1 لاكن ىل ل

 .-6« ليطماء سس« لثدلث لال عدج طاع ذاككسسإ ديلا رك ساك ساما ثزوورلا اروا رب

 و6 لاش مام قاوم لظاودو لت صح لارج ايكيا ذ بدوام صني لم ديس لسكر رم 7

 ظ يدب 7 1 هدديطرشباكوم لشن مدد ويك اجب تهت نرطاكب-كل الج لأ - ريتسلا لامك كا اروا 0

 | ٠ :تائزفب '

 211111111011011 رب
 - وت احل ايل ل مك ا تادوتواب كس يسن كورس لاركل ربا ذوحكلك أي جاك اهقراوسزب هس ظوكموركاروا

 ا ا لدا نات شماماك“ ؟قايكلسالا ار ذاس مكس سوك ارسود لور كادوا 2م
 تح ”قسروا_هتس لولى اك اشم ماع- ش

 | ش 2 كك نهد كماعيك ردنا لاي فرصرلا اروا رز

 0 ينس قمن كم د كامكس داركررئا عسا ذ_ كوع سامبا ذبل بم كوكي ركل سيرك وا بن
 ش ' -[ة اهو ثا كس نقف ولا يكردنا حس دايتغلا غيبسار4إ

 50 0 كاروا-كل وش خا لم تييب لامك احكم زب
 نجم لوطدو لوكس ككل رواه ورك ك يات ا|تيبب لم رن - قااطم كسروا بردك باب ستاشم

 هني يك لا ني تك ىلا سس دل رنا سك رعبا هن راددو لوم لالزنم لكل ث رو
 1 ليات قف ريوق ردا َُّس ها اروا- كاجو ماع“



 مش لج اهب دددلررثيادهلافرثا و 0110000 ا ه4 هب كلذريغو بوكرلاو نايتالاو جورخلا ىف نيميلا باب

 َِلاَذ رْيَغَو ِبْوُكَرلاَو ناَيِتإلاَو : ورخلا ىف نِمِمَملا باب

 نايباكل وم وريغو ذ_ومزاوسروا قلل عل تاع 0 2 7 0

 ايدركرباب كاملا ذس لاي د مدل يار# لك لسجل لامك
 ش كس اجوم ثشاع ش

 ٍرمآلا ىلإ َفاَضْمرْوُماَمْلا ّلْغِف ُنِل تِيَح ُهَجّرْخََف ُهَلَمَحَف اناسنإ َرَمَاَف ٍدِجْسَمْلا َنِم ٌجرْخياَل تلح َلاَق

 َلَمَحْولَورمآلا مذهل لِي مل لفل ناب تمحي ْملاهَرْكُم هَجَرخْولَو تجرح ةَباَد بكَ امك َراَص

 ِءاَضَرلا ٍدّرَجمب اَلِرمآْلاِب َلاَقِتنإلا ّنِل حْيِجَ | ىف ُتنَحَباَل رمال اضرب

 ا ردة سرب لاجئي تدهش لاك كتاب اف سؤ | ب ابك ريفصعماج نما 5 ا
 اوء بوس فرط كل او ذييسد كل تاكا جايك اد مكس لكوبك ايكوم ثضاع يني درك اب تس ديهسرلا اهئ او[ض سا فس ساروا ابك ظ

 اكون ثضاح ونا يكل_رماب ركل لرب قصر ز سا ضن وكر( ب لايك كر مايد اج ودول اور اوس ريو # ذوحكوو بج ل ايكوم كح لا
 ىرتماضر كارب كس م ساس ضر سوورلا ارواج ايذ لبن شارك ئل لاو ليكب وسن فرط كا لتر اكلات
 جات لالا لل َّش فرط كسر سود مكي ح قرتماضر فرص اكوهرش ثشاح لب لوقت[ وب ونايف را اتا

 هزانجر مب اكد سيدليكو والعاس هذانج ترك اك لاكمت

 كوم لاكش احايلر كى م اكارسوورمب أ كبك ظ

 َةْوُجْوَمْلا َنآِل ْثَمْحَي مل ىرخأ ٌةَجاَح ىتآ َمُاَهِيلِإ َجَرَحَف ٍةَراَنَج ىلإ الإ ِهِراَذ ْنِم ٌجرخَياَل َفلَحْولَو َلاَق

 ُتِيَح ٌعَجَر من اَهُديرُي جَرَحَف كَم ىلإ جرْخَياَل َفَلَحْوَلَو جرحي سل كِل َْب يِضُمْلاَو تتسم جو 0
 َفْلَحْولَو جِراَخْلا ىلإ لادا َنِم َلاَصِفنالاَرُم جورخلاذإ طرُشلاَومَو ةكَميَصَق ىلَع جوَرخلا ِدْرُجُوِ >

 ال َفلَحْولَو هَل اوقف نعرف اَاَ ىلع هللا لاَ لوصول عَن احدي ىنح ْثِيحَي مَ اهب

 ٍلاَوَزلا ِنَع ةَراَبِ هنآ ٌحَصآلا َوْهَو جورخخل اك َلِيِقَو ناّيتالاك وم َليِقاَِل َبَهْذَي

 10 العكس تلكرش لب هزانج سيرك نييسا كس لامك تين رك كس ايار ير هخص عاج رك مادو... رن
 ماكل ا فرص ون انلكن اك التوك اومن ثئاع هولا يك الج ىلا ماكس سود سر 1ك كس تكرثلث و ذانج ورعب لح لا_ ولك

 ربل واج لب ف رطل كلل لاوكم تركوا 6س اجاب ين نلف حسك اج لبا ك ادحب لس سااهتايكى سز_ ساوك جاوب كل ع
 كردتاك كل سار رشدي ىسروا ايكيا يان تس هدارا هذ اج لكلوك ايكوم ثناع قلي [ث وار كلج كل كيس هدارا كنس اج لابو
 كس امون لفأو ليله ورك كبج و الو[ يملك نمل لا هكم دكا رواد اناجاهك ناجرج اب قت وجاد فرط رباب حس فرط
 نور 010 الوقف نوعرف ابافجلاقتوءابلقلا اجد كحاب لابو نتن ركل اريد تنام»



 ' كلذريغو بوك 0 و ,نايتالا مجو رخلا ىف نيميلا باس... 01 1 0 ... مشير يارد درا6ر رشيياربلا فرش

 قرت اكس بكن وضخ ولكل واج لبيك ل املك كرا 10 ل نوع لو ل
 كك فكن جايب ل اك حايك س لوضتلر وا_اكو تن ثشاع اج ومش لأ ان - ايصال

 < انطلاق تس ابكي جيل قسما ابد” ثناماق

 قيمت 5020 آنراج لو آرورضبر ور ضدرعب كلامكم

 ١ كاجو ثئاع ل تاي كرت اكس كدنذافب ظ
 7 كا لَا نا يح ِءاَرجَأ نم عزرا ف تيس تام ىنح اهي ملف ةَرصَبلا يبل فخ نو لا
 رولا عاجلا ىف رسولا َنْةْحَصلا ةعاطبسا ىلع اذهف عاطتسا نإ اذ ةنيزال تَحَولو جرم

 ةغاطببا ىَتع نو تح تايم هناينإ ىلع ُرِفَ ارم ىتجَي ملَو كاطلسلا همي ملَو ضَرَبَ َذإ لاَ

 ْ ىلَع مسالا ُقَلطُيَو ٌلْعفْلا ُنِراَعْياَمِيِف ٍةَعاَطِتسإلا َةَفيِقَح وح ْنآِل اًذهَو ىلاعت لا َنيَبَوُهَسبب اَمِيِف َنْيُد ِءاَصَقلا

 ىو هاي ولي صقل رص قالطالاةدهق راما ف ٍباَبسلاةصَو تالة

 ٍرِهاّظلا فال ُناَ ُحِصَياَلَليِقَو انيباَمِلاصِيأ ًءاصَق ْحِصَي لبق مث همالك ََقيِقَح

 له تتقو ىرخ آس كنبات يكرمك ابيب ربل ارو ضل م هرب لك نا ول اكس ابان قرود 35 جر
 هابل ثا لاعبي ركاروا دج خلل م هرعب تيا كروب متووزياش كى تنيما لتلبي حس تتفو لا لكويك 6ة اجو ثنا

 - كو شدارم تعاطتتسا لك( اضنق) تر دف كوم دارم تع اطننسا كت تس تع اطتسا قذوج تدع اطنتسا لك اكتم ءليطرشب- لو ادور لاي
 كامات دس دازمانوم تنتسب لارا ع اجوم ثناع اب اضرب كح رست يت اسكس تنبت ال آو باس اوك ارك 0
 لم اساو تاب لوى ياو يك ارشاد نر ل6 اوفا ساب ايياركا دك (يارف رفي رين انج-<س كني لرخص ماعد
 . وهزطارتك ل رمقت كانى شق تع اطتسادارم قرد ك ابك فس لارا روان ار كاوا 520 00 0
 ْ فرع الطا كت مع اطتتساروا_هسس لوم لوم لبس لمن واتاطتتسا قسم مكس برو كلا هس رك لارض ىلا ىف نش 6

 تو لن نمزج كسب تع اطتتسا ل خراورو فرع لن .اهكاففل اك تدع اطتنسا فرص لا لج با تس انيمي باهسا تو تال 1 الس لش

 رمي لي كل دارم قس هس لا تس مالك يبا نس لامك م عري رول تنأيد لنك تين كتالي بلا - 2 ام كل دارم

 لأ ايد 00 اهكذ_ لوضتروا_ لب كل_ دارم نم قتذ_ سا لوك ع 7 ليو نكس ترك هكر نوضح
 مي ها 0 0 0

 ظ 000 يل ل 0 مو سمس م
 كك جوج قتال بيس ه هيلا عاطتسا نم [ارفذ_ىلاقترشلا 2ك ذو, لطف ربت نومدوجوم بدسم ريو تكساس
 ظ .روا_ومبر سيم لاءاس رورضمس١ كتوم دوجوم قراوسروا هارد زف لأي هس-ضشلب لان 7 رطل ماريا ليي ثيبرع- عساي تعاطتس

 3 روف 0 زي ملاع للسلة طارت وتس ةزاعماع



 مخ له يارب و وراح هل 1 ل عا كلذريغ رب ركرلاو ناينالا و جورخلا ىف نيميلا باب ..

 0 . بلو تك اضق تعاطتسا

 تسكن انة دلا 200 000 "ري كويت كرمت لامك

 0 اك اجوم ثضاع لم ايري تاجا هدايددرجب لك مايهداكد ظ

 تي هذ رغب ىرخأ رم ْتَجَرَح مَ تجرح ومال نا هيذإبالإ كارم حٌرخَتاَل فَلَح ْنَمَو لاَ ش

 مالا رطَحْلا ىف لاذ هَءاَرَواَمَو نذإلاب ورقم جور ىندتسُملا آل جور لك ىف نذالا َنِمُباَلَو

 ِكَل َنَذا ْنآ اّلِإ َلاَق ْوَلَو رهاّظلا فالخ ةنكل همالك لَمَتحُم ُهْنآِل ًءاَضَماَل ةنايد ُقَّدَصي ِةَرَم ّنذإلا ىَوَنوَلَو

 دب نما ىف هَ ةَمِلَع مله نوب ثني مل هيذإ ريقي اه دعب تجرح مك تجرح هجر ةَوَهَهَل نأ
 ْتِجَرَخ مث ْثِسِلَجَف ٌقلاط ٍتناف ِتْجَّرَح ْنإ َلاَقَف َجْوُرْحْا ُةَأْرَمْلا ِتَداَرَْوَلَو ِكَل َنَذا ىتح َلاَقاَذِإ امك
 مدطهو ُةيَرص مل ةكرتفّرح ىدبعف ةبرَص نارخا هل لاقف بع بْرَص َلِجرَداَرأ نإ كلاذكو تحي مَ

 ٍةَجرخلاو ةيرضلا ك كلت نعدرلا مّلكتملا د ارا نا ههجّوو هراهظإب ةفينحوبا درفتوروف نيميى مست
 : هيلع ناميالا ىنبمواًفرع

 0 د مج

 راباكرسودرمي ل 1نبازرلاو جرب ايهودعإ ساد تاجا كف اجرماب داب ليا او تروم ار < الطول 0 رخل تاجا كره

 2 م < رورطانوماكتزاجا كلك ةساجرمايدا رم سم متل قرم قاد قالط سا رغب ل تزاماى

 جسر فو لع ليس منزلا لكن اج هو كك[ رطل يفلح تزاجا كل لو: تقاس تزاجاوج جايك نسيب متوكل ذل
 ضاق ثيل يا ضقت اج كنب دقت كا كفي دول < لاك تاذاجا كبر عليا فسكت كيني تت ةكذس لالا دنا _ك
 < قالطوكم و لكم اي ترك أ بكلب كانوا نو فالف رماظر كرز تلت حس ماكس لارج ركاب كسكس يقلق كلا
 شي_كومدن ثءاح هو ون كلك ترمب كس تاجا هرابددهورك كتب ايههروا كديد تاجا حسا _بنرم كيري لود تزئاجا لوك مك كت نابع

 تنذو لامك اكقالطر كلن سرابقل حدير نت لااذبا_لمتت ل كاانتنا( ناىلا) هكر لتوبك كوم نبل او قااطوت روكا

 لاح تنابا كرير ديرك كسابد اجاكس نبا سبا لدديد تابع اوم ليل اكعد ابدت ش

 - لودهسد تزاجادكم مر ملكت لابي 20006 9 و

 ملمسموج لب ظفل لا حررط نا يلوم ليك الط وف ليف كس تزاجارك 1( قر مابا كمت وسد قطب كي دج لب ......هدئاف
 تركن ايي-< نال 7لتر اكابكة رجوثصتفو لااباج انكر جاب ذس ىديب ضن سركاروا_ كاجو م ء ابا كاتس دوا ل
 اامدكمالغ لاذ مترك ابك سلا فهلا تتفو لاا ايان راكم الغ يس ف ديرك ررط كا كوم سيق الط كلك ابر كيمو
 مى رووا -اكدمج لاذ 1م الغ اكلات كوم ليت شاح ملا قارا دعب مدد جيئارام لاكن ديز تنفو لا دس دا [مالغارم
 تلة داروا هلك لا [ام ذك اوسلو كمان لابس ايكذس حدد فيطولا ماا فر صو ناك كا دج انام ”.امابك( روف نك)
 -ج هيفا لد و اب ليلا اور رص كم لم بفركروا_-هسد 0 ااه اك ومدايتهوري فد زك نش



 كلذريغو 7-5 نايتالاو جورخلا ىف نيميلا تايم رق 8 000 يضم مثشر له ياربووراحررشيبادبلا فرش

 مالغ رمل لورك تشان لير ابك سلا ىدنع دغتف سلجا اهلى هد كلا

 كوم لاش اعايكدنشانرواايك فرط كعكة يساريدازأ ظ

 نال ف ني ل ىذتو يم ىلا عرف وقر ئدنطف ثَ ن لاقف دن دف يجو لجل لق

 نإ لاَقاَذِإ ام ٍفالخب هيل اًَوُعْذَمْلا ٍءاَدَعْلا ىلإ ف ٍرَصنَيَف لاَوُسلا ىَلَع ُقِبَطنَيَف با َوَجْلا جَّرخم جرح ُةَماَلك

 با بكَرق نالفةَباذ ٌبكياَل فَلَح ْنَمَو اندم لعب باَوَجْلا ٍفْرَح ىلاَع داَوُهَناِلمْوَيلا ُتْيَدَعَت

 ُكَنْحَياَلو قَرغَتسُم نيد هيلع ناك اَذإ هن الإ ةقدبَح ئبأ دنع ْتَحَي مل نوم ُريغوأ نيم هَل نْوُداَمِيِبَع

 ظ هو لاق كني الن هيل نكي ملأ قسم ريع نين كك او ةدنج هيف ىلؤملِل كليا هلأ ىو ١

 8 ب ا ضو

 هلا كتل هرج ىف تس لاو يلا نب لق لت ةفاضول شنق ثنا عب

 عفو عنمتال ليثلاوإ كلا يق : اليحر اجر ملراو تو م ار زلم لاليخإل

 6-0 ا راف ا 000 77 آل ل 58 ري

 روطالس باوج كس دي زمالك كدلاغلتديك- كوم لئثاذ ؟مالفاكل ا نت _اكوم لائم اع يلاوكر تشان ركاج لمكة يسارك احس لابو ةسدلا ١

 . يو تاكد فس للا لكل كنس تف اوم مكى ا ترب تشان كس دي ذاذبلا كومان باطما لاوس ديزوكب دج لاك لاقي
 كازلوم ثئاعرلاخ لم تروصلا قد جس. داز آمالغاريم وفل ولاوكدنشان لع نر آركاك تم اهي لب باوجج نس دلاخركأ فالغرب ب لا
 باباه سالك ةير دل تال اس دبات ركاعذ أهأب حس باد ني 200 كة امومدازأ [مالغ

 ش ظ ىدشزابا كرا داك اوميراوسرب روأ اح كس مال غب اك دلاغري زج أ يلو لكي اوسرم رواج كس رلاغ لملك لامك ذ كس ديُز شرا

 لكس ساكو ميكر شرقي ملغ لارا بلاس يطول مال ل وقر -اكرم لأ شماعديز قوه دايو ضرقماكى ماليا داب لو
 هرادسيدوفاوى كس مالفاس لاي دلاغ قلو اى تينا نس لاا دكا كوم لاش عكر دي مايك تمار كس ثاذ لك اوال
 ضرقووايز نسا مالغدو كر وادهبس لن تسيلك كوب كلمن مال لا كير زنهكس م مار_لقديك اكرم لائأشمنأع كك وم تيناكذس#
 راوم ور روفاج كس ماله دلاغر لوم كتيير رك ثمود تيبناو ىلا ليتقوات اوم لات شتاع قوم: نضر جيري لأي وشاب ايو لش
 جلا عسدؤناو ىاكل ومو كروناج اكمالف كس لانج لاب تيك ىو لم مافي التت اكن رو ءاك حاج وم ضاع هوز اكل ومدن
 كمالغرول اجي مالغانيل ذس سترك يس ايار فذ قط ثلا لوسر دن انج_ بس كوب قبل تدير رواج انالبكروفاج اكمالغ لاود لي فرع
 7 ماماروا_اكؤ قرورض انوه اكت يبن ل ثرروصىياازبل كوم للرب هذ ركحدبل فرط ومو داني سانا اكوماك عل ابدوولوم# لامي ل تبلل

 دهس ضني تدين كا فرط لوم لكوك وم كتيين كردفاج كب مالغ لير ثب-ةساجوم ثاع لمن لانو ايكيا رف فس و 0
 ٠ لوس نق تتيننجرلا- مة اهوم ثئاح لك لعرب روا تروصرب هوك سابا رف فسم اياروا<س قروض ومب اك ررت لح ا ٠

 0 0 0 ى
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 0 اريودراررييادبلا فرحا ٠ ظ3ظ#*#***ش 95 م3 ود كلذريغو بووكرلاو نايتالاو جورخلا ىف نيميلا باب

 كسا شس_.اك اوم ثضاح وو سس تل امك اناعكد تاس ىئاو لبي تروص ل ا ؤن_سداز م الغار هم ون ايلاعكاناعكاك ننس نا

 ىكذ_اهكاناحكاك حتا كس ىئاد تنذو لادن انج <. اترك ضاقت كير كف امك اناعك اك ردتخت سكك كاد مالك اكلك لئويك-اكومداز [مالغ
 ومن ثشاح ايامك ناك نذو ك ترك اجعل نيس اب ايك د تشاناك رك ىئاد ف# كريد اكو مز شد حس خاج تس اي طرشي تردوص
 ناكر جتا ىئاوازبلا_نبوجؤم اطر شدو لاببي لج ىرورضدوجو كلير كن امك جتك اد ةليك وم ثهاح لاب نيك لح ا اك
 نيبو لن ودبي نق نال لق درك 0, ناعم رتب ةناوك انآ« جر لج ضرب لل ينور سس ان

 اناعكرر دلت قرسود كوخ ين امك ناحكاكتنفو ص وددجتاسك ادوار ثدحإ- ل لاك "ناو اناعكاك يضرك "اغلي قل و

 ناصكاك تر ل امتج ندد لا هو ونيل “7 واصل ب ناصح اك عي عر” فلاي لم باو ل كاد ف وعرب ركا-اكوم دن ثان كدب لانك

 كس اوؤسزا تارك - اك بك الكري روس ب اوج لس َّئ ادرك امها ايفل اك “لع مالك خب ت7 اجو ثشاحا ا 1

 رقاطشل' "فناني جس مزلتموجو ارش ليك وم شاص لب نايكي كج رك هبي يدها يدرك وشمس ندكس“ تأ 1

 ل (اكل داع ين اهكاك 67 ع1 ) لتي هدول يكس تاكد جو لاب. اجو ثنناحاكة.اهكاناعك اك ل ابتج ناد كس" ذك دعب كح
 طرشمسس كساوتس "يآ ”ةئفل ون ايلاصك ا ناعكا و بكي ب كرصد كد ءالعاس ىكادذ_ شارك غلسا_سئروجومار شبك تش انرهتاسكس اد

 | ا عر آملغردا كَ اج تالا تي كوم مزإ ثطبي لا ثنعاب كس فوم دوجوم

 ظ كس نيزعولا ماما وو ول كى راوسزم روث جكس مالغ وذا ك ميلط فولكذ_(فلاح) لا ناي فوم لاراوسري روناج لس ضن( صرخ

 < ىالف كديلع9ولك احاتمالغ فاي تاجا.لكوك- لاي < ضرقنمالغ نفي تاجا كديلع فولكس لاا رن علت مجدد شاع ليدز
 550 وم لن تيل ادوضروناج كم الف لم لاقروص ل وفوو لفرق يغ اب شر تمتلعا_جس تفي تاجا ناك اوم لوا
 ٠ : 20 لامكم ل "اة سو«ةتراوسييدوفاج كس يلم ف ولك

 . ف قزطقمبلا وداي وم وقنا انك يشاع حس انواوسي دولاب كس مال ةراجتلا ىف نوذاءاك فلاح كيدزن كف يطعوبا ما
 تيارا ا ل ا ل دجو لياب -اكه درك هاحوكف لاح انور اوس روفاج كبك وام لام ترروصىضرقلا
 . كوري تييئاكف لاه راو راواكث حلم

 لسيد يع مقيننسنال تامر اتتاسكس طرا فلاع اك ترانس وبما
 0 - ده صن تدب كافر طاق ليك«

 ل رمل مزال ثحب تروصرج ب فلاعر كس لوقا

 ١ لولد نات لاك تيا اق ”1وم قلك ضرقلا ىل قرطنسر واو نو ام وج مالغ سيما ايضا صد < تعم انوه تلال قم اك 01

 تيارا كرر ل اولا ماا مايدور اجل 017 و

 ١ -لز كر نالتخا

 فرط كن ادام ددبكبل بي ماع فرحنا < لوب ب وضم فرظىك ان ]تفي 0-2 ةرات اف ناو ذارمكع 2 اناكمالك

 حررط تيقحو افرع ولج لرقلا ىف قرت الغر دس ب فرتن اكل كويك <ج.ايكدابتطااكماع فرع ذيطعوبا مالا يلوم بوضم
 وم علاو تنيك اق [كيد زنك ناحاصلبجج_.اكوم دن روفر اكت يل ىك اق [ش دع اب كج نس وم ضرة كبد لباب - انامزال تحيي فلاح
 رك البجع كرورض تين ليك هوم ثناحازيلا_جس او للظو شنق ناي تدبن كت يلى اق آي لوق كسول وبا مانا نكي ب لاو



 برشا لكالا ىف نيميلا كنان 001200000 05000 ما 2006 2100000 معمم شر ل ادور رثييادهلا فرخ

 يدل الكدرن تيمي هوم ثئاع لاب كس ظ

 ٠ أ راتبي هند م اءالبج '

 ِبْرُشلاَو لك الا ىف ا بابا

 .2 0 تال فيفي كك نر ب جميترا
 هج دارم لج اىروجكسس سااك ل فامك يس دوك اك لامك

 ىلإ ُِرَصنَيق لك يالا ىلإ َنيعَيلا فاضل همك ىلع وُ ِةَلْخملا له ْنِف لاا لَ نم َلاَق

 1 َتَنْحَياَل ىتَح ٍةَدْيِدَج ٍةَعنصِب ريتال نأ طْرّشلا ّنكل ُهَنَعَراَجَم حلي هَل بس ُنالْوَمُلاَوْهَو هنو جُرَْياَم

 : رذإ | اًدكَو ْتَنحَ مل هلك اًبطَرَراَصَقِرسْبْلا ذه ْنِ لك َْياَل َفْلَح ْنِإَو خوبطملا ِسبدلاَو ٍلَحْلاَو ديلا

 . سرا ويل دب دودو دي اذه نيوأ را لو فل

 0 0 ب 0 ترن 7 07 ل 0 3 جر

 تس تخرد لاوجاك اجو: س لدزيجىما نحكم كلا زبك ناد لام لاكش روخج اك 2 ؟زج سامان
 لاب ببسا زا س لا اندم ببس اكثش ذب دوا فسم اديب كس لولي لا لق تشرد ملتويك 0 اك اوو روأوم اديب لاق كس نس اعك
 فكتكلابيي وايلد الدب لش تلاع لسا تس بسك اى تسكب يرش لي سوم تن احس لجن ليال حس اتزم اجاني دارم بيمسك

 مدا )ردك ترو للا لبر اهكم تيكر واكون ثنناح ونة هكر تك كس اي ىرلاج لوم لاكي كرس يذيب لكيم ياارضركابل
 وم يس هزات ل بنطر للا لبيك احكم ب رك عررط ىلا تاكوم ل ثنناح ف اياحك تس ا كي ارول) طررب اك ذاك لي( كي
 ادهن ثناح ياهلي كس سوم هزار يش اكعدود إب دعب كس ذو كت رار وج ن رز قفاز زا لاك سب هداف رجلا و
 كس قاب ف يتمفص ىا متازبلا_بس لاح ىك ل اك دددروا جس لك دامآ دقو رب متاوساوج حس تفص ىلا انوم يالا يانو مدلول
 : 3 -ج لام لاني د دددت كة ساج كلر اشزتج ىلا ريكس سل متلل_ لانجسانابامكو فن دمك

 كوع دور متلك تتقو لا ل لب زج يب تفصل سم قلو دود ب روج الشم اوك نكن اهكدش كس زج ىلركاكي مالك صاع ا 0

 اكون اح عن ف امك لاح باقى لاني يخول رماي لال سه ددداي أوم ليخرج كروط ليا كسب آل ديت مب تفص كنا بج

 هم :اهزوبرجي كس كمال ناجي لاك احكم“ ظ

 ظ كَ اجومب ثشاحايكم الكعب 0006

 ها نارجه ََِ حاشاف دعي ُهَمَلَكَف ٌباَّشلا اًدهوأ 1 اذه لكي نيف اًذِإاَم فات

 ْ هت لكاق لمحل اذَه مشل لكان َقَلَْولَوِعْرشلا ىِفايِعاَذ ىذا ُرَْعي الق هع َِّهنَم مالكا

 اا ال عمار ولاول تو تا 15 وترحل ايوا رح راب



 مكر لج باديودداح رس ادبلا ف 7 2ظظ10111101010100 ا مث 000000 برشلاو لكالا ىف نيميلا باب

 شيكلا مخ
 و 212110110111111 ىلإ ب لا لراعي رك ف الغرب كس لا.....مج2
 ضمان تعبر شكلة هاكر لب كك ىتىلاوج كاب نييك د اذاكر نلمس هدعاق روك لكلام - )اجو تاع
 يك ابن اكذييدرار قش اراك لك تمفص لش تدار شكل لانس حرس تدير شانرك كت يبج تاب تس للا لقرب( جس ايدك بقنا
 و ايلاهكت شوك اك ا بنج ايكو مام نيم اركب رول كح ذب بج ورمي اكل امك ائاتشوأ كيب كس را ليلا لامك رك /اروا-<سايك

 راكلا حس تشرك ب تي ضجيج قم ع ماكذ_ اكن وم اك تنفع نيكل ل لن نا .احومب ثشاح

 5 امداي "سل تشو( زمرب) 2 زوارعإ ل نس اجو: ساي كس لا ادداكتسك

 لمت قطاف قي نان جي مام فردوس نتيكجدهدش ميت اوصال باب كس نت هع 2

 بمالك تدشروا لايتفا لاقل يي ماع بفرع لكن _اهكت شوك بي تلاع لكل مروا اكس اجايكل ومكر موه نو مح لإ نس
 ل وئادهي هس لمت ئلحا_ي وجم قرش ملت عز وكل تي تمام كن ركن مالك نس نادل عررط كك( نك جاب ت١2 ٠

 قرب لمة يلحا_<س انج اياهكت شوك اك ا لبن ماع فرب لس 2 ظني ف الخ _كدم ثاح هو تس ساكت شوك كنس هيما زون زي ف لساو
 وم شاع فلاح تس ف امكتشولا 121 اوم تر ابتعا كما فروج واب كس دوم قرف ءانب لكتمفص يأن ايمرد لس 2 نيسروا كح

 ادبي حس لمت نومي. اهكت شوك ظنيضاقعن كف لع اذبل-ليئذوجوم تفصح ظني, ل ب جن هرشاريبب حس لسلك بف لاب كة.
 يع يم_و+ ددوجو مارش كن نك ليك كردرن ليكى ضرك اجاللي لج يرش كنك ليك ين وكت شك جس هش

 لامك ناحل : لذ قلل رطل كوم زفانم ا كح ميرخ اك عشا«ةورشاوب كلك فتم انك ذا

 -[ آن مزال ثاازبل < لاجل تفمىىزبسلاب تضم رولي ذك يك اكوعد ثنامقت_ لامك ذكرك

 رم لا شضاح ليلا وككب طررب. اهك برب لاكش
 َفّلَحَوَأ اًرسْبَوأ بطر لك يال َفَلَح نمو رسب سيل ُهْنآِل ُتَنْحَي مل اًبطَر َلكَأَف اًرْسُب ٌلُكاَياَل َفَلَح ْنَمَو َلاَك

 مار شيلا يخي بطلا ىف كنختالااقوةفيح يي دن تيحاَدُم لكاس بو لان
 اَمُك َراَصَف اًرْسُب ىَمَسُي ٌبْنَدْمْلاَرِسْبْلاَو اًبَطَر ىَمَسُي َبْنَذَمْلا َبطَرلا ّنآِل ٍبْنَذُمْلا ٍبَطَرلاِبِرْسُبْلا ىِفاَلَو
 ظ مسكَع ىلع ُبْنَُملا ُرسْبْلاَوِرْسُب ليل ِهيِنَذ ىف ُوكياَم َبْندملا َبطَرلا َنآ ُهَلَو ِءاَرّشلا ىَلَع ُنيمَيلا ناكاذإ

 ةلهججلا ُفِواَصُيهنلِءاَرجلا فالي لك الا ىف ٌةْرَصفمدجاَو لكَو بطلا ربا لك هلك كوكي

 َريثكلا هب هيف ُليَِقْلا عبي

 كي عدا هد لكي كوم سة شاحن ايلاوكا ا مر ذاك شن هدا نيب شل لامك يرد ىلا ...مجر
 تك اك يم 1ك اقامتي كرا وم ليش ضاع سس غي اكم اومن اكل دانك آيس لابي بي )عسب

 ثروااكل واهب بطرشرل( لامكمساي-كل امك يأ (بطر) »انام ابا( رس)اكز هداك( لامك ب( اكرم سي فشاح وتس لاهم[ ٍ

 كس لاي: ويطول ماءاوت لامك (وماكدا ىلا قلب داو ماكي كي فرط م دوج ه راب وجي هو كتم ) برن نس لا نايك وامك ١



 برشلاو لكالا ىف نيميلا تاب هةموو 012111 رول“ | 2210111 1221011 2 رلجي ا رسب ادبلا فا

 روا- اكرر لاكبر بج.« شاع تدم برك[ سة مز يذم اعتدال

 ْ قتكرمبوكب طررب وا - لإ هتك وت بطروكب قرن بطر _دلويك-كل اوك رسب ل: لاحكام دلبج اكدت لئاشعاع تس بن بطر

 ظ كس لد ل قيطعوبا ماماروا- كك 1 لسمو دنت ةشدتب كلت جس لوب مكن ديفيس أوم ىلا ملل سك نس اهكات قس لإ
 اكتيارج ةسامكروا-ايكوم الاد اناصك اك اكلم نتا جس اتوب لكي كس لا بغير واو ردك سا زوم فرط مد كل تس اتم و بشري بطر
 ى "جاسم لج لاك لج الم كسب افي سيف ناقد« كال لجسم
 - كون لاقي سمي رفاق“ "ب اماجوم حل اتكسهدإ ايزوو <

010111111111100 

 ُبْوُلَمْلاَوةَلْهَجْلا ُفِداَصُي رشا َنآل محياك بطر اهّيِِرْسُب ةَساَبك ىرَمْاَفاًبَطَر ئِرَتَْاَل فَلَحْرأَو

 / َواَصَو اًدْوصَُماَمُْنِو لك ناك اَنْيَمَ انيس ُهفداَصُي لكألا َنآَل ُتنَْي لكلا ىََعُنيِمَبْلا ٍتناكوَلَو غبات

 نود لكلا ىف حي اهلك ورش تاب اَهنف ةطنج ىرتش اق هلك يال اريِعَش ىِرَمشَياَل فَلَح اًذِإاَمك ٠

 ظ نلُقاَمِلِءاَرَضلا

 ا ْنش ا : ايلوي ريش 0 ْس 2077 50007 لامك ب ركازوا.-....مج
 ليكاب طر ق“ لومي نس اعكم كادوا لت امومت عا سرثكل ب راب لدا < لوب لرشو عدول وف ىرادي رخل قويك ومن ضاع

 لن اهككل- لا اناجاياكك يادحب لس كيا انامل كويك اناجوم ثمناح ايس اناج اك تاب طز حس ردنا كس شور دك كارب اكل اعك
 وجدل لامك يايا ودي رخل دج تير يعش لاك اوك ساس ايكو اهيا ريدولا كوع دن حلات لوكس لبي لا ئنت_اومدوصقناليارج رسب روابط
 اجو ثناحتس فسافك ريانا لب وم لس قف ادب كس وج لبي ندي ظ وبك بج ل داك بأ

 ا لد لااكما- 200000- 3 ظ

 رضا 1 و عاما 0 0 0 0

 كدت لاكش ايلا وك تشو اكل جيري عل ءادك شوك الامن

 ىِفاَمْحَل ىْفَسُي ُهنإِل َتَنْحُي ْنَ ُساّيِقْلاَو ُتَنْحَياَل ِكَمّسل مخل لكافاًمخل آ ُلُكياَل َفَلَح ْوَلَو َلاَق
 | ءاَمْلا ىف ِهيوُكُسِل يف ماكو ملا نم هاشم محلا كَ ةَيِزاَجَم ٌةّيستلا نأ ناَسْحِتْسِإلا ُهْجَو ناَرَقلا

 ! نم عنَمْل َُْيذَ ُِيَْلاَو مَ هنا َىِقيقَح مَنِ َُمْحَي ناَسنإ مخل ٍرينِح مخل لك ناو

 سرس ا ل حا اًدبك ّلكأ اَذإ اًدكَو ماَرَحْلا
 ظ اًمُحَل ُدَعْياَل ُهَنِل ُتَنْحَياَلاَتِفْرُع ىف َلْيِقَو .

 ادا ااكتشا 7 ذا رك 500 لعلكم ذس ىلا ف رضر فم اب ساما ..مب 2



 . مشكل دياريودراررتيبادهلا فرُشا هوم هوم هموم هوم موو هوم ممم 0 3-3-3 ترشلاو لكألا ىف نيميلا باب '

 لك نمو < لاعت راي ناءر ف١. ايكا بكى تشرك( توتو لب ا كاين رن ًةساجوم ثاعل < ياضاقت اكل ايف اكو ْ

 . كو أدي كدشال وك < ىزاجانكرتشا ناكل الجبهات ارد( تشيك« زاتاكل ا ايرطاًمحل نولكات
 0 يباب كج لاب شا قت ون ايلاهك شو اكن لان ايس زضرلا اروا_<س قتر ل ىلا دوو وم ليك وخل ب لير وا

 جلوب كك ككرزاب تمام اعلق توا قير ل ايقحح رك 5

 ش ظ هل قوموا اكو تهت ثشاح وتوم نلارلسمالاو ذ_اعكم حرك الكم اهكذ ءاهقف ب 5 هداف

 نا كلا عشق كيس تلقيت كة اوم ثشاح ةلاوك قروي كراون سرك حررط ا
 تش تاو فراساع ال لاعلاقة دا.<بةمك ل هتاكارط ل تش رواده سا

 ظ داع لو مل

 ( يكس . 6من المراجل اضاع د دعارة ...هرن اف

 ش تايه ككم 3

 ل شرع 0 0 0 [رثروا-< ل 1 * لم هديت

 اال تيناكتشيكدس لئن تشكر د كوم لش ضاع قافتالاب حس تن ىذاببباي نع زدواك وحجم
 ش كة اجو ثشاح 2 وتس يطولا

 لاسم ظ ظ

 وم لاش شاع لم لو ررسودرواد<س لب ىلا 000 كلا ةضتررمحاو قل اسم اما اك اجو ثئاح ل لولا ونايامك شوك كرار

 كاع وزنه رام اياهكل درك اروا_هتس لاقي يس يو اسم اما اكرم ثنئاح لة هك سايد قرسركار واهس لاق 1 ا مارارو اك

 مانا ل ردكوم تلاع كتيير لزج لع متك_اهكد تشك نس لارا ومن ثتاح كيد زن كس ناش مارا نيام
 < لاقرب اك شمالا و6 ثناح تدهس لش مكس تشر ىو وق لادكيل رج لم رك ارا لقرب وكام نئأغ

 قكومدارم لج ىالا هس دي ظنك هك يلج لامك
 يف ياو ةَتَح يب دنع نطبلا محض فال ثنحَي ملامح ىو لكأيال فْلَحولَو لا ظ

 ةَقيِقَح محل هنأ هلورانلاب ٌبوُدلاَوُهَو هيف ف محّشلاةيِصاحخ ٍدوُجَوِل ُنيِمَّملا ْمحُللاَوُه راضي ٍرْهظلا محم

 . لكأ ىلع ن . ملا ىف هلكأب تِيحَ اهو هنوف ُلْصْحَيَو لامس ُلَمْعتسيَو ملا َنِم ام ُهْنَأ ىرشالا

 ىلع ا ةيِاَْلب هب مسام يرعب اذه ليقَو يخش عيب ىلع يملا ىف ويب ثيحيالَو مخلألا

 عون ُهَناِل ُثِيِحَي مل اهلك أوا ةَيَلِإ ىرتش اق اًمْحَشْوأ اًمخَل لكي الأ ىِرتْسَياَل َفَلَحْولَو لاب ٍرْهّظلا محض

 ظ ظ ظ مْوُحّشلاَو مْوَحْللا َلاَمْعَْس َلَمْعتْسُياَل ىتح ْتِلاَ

 ليرة مال حف رف 44 يأ حرم مك *” ذ_ ىلع ايارف صر يفض ماب ني 0 مج رب



 ش برشلاو لك الا ىف نيميلا باب 50 117 0 0 1 1 1 1 همسي ديال هدرا رسيبادهلا فر ا

 تس اهو ثئاح كل ع يلج كوي كسار رس نول ارز ا امك 000 د لل :

 ل ٠ نثلس- لاب لإ تيصاخ لل رج لش صك سنو نتاج انو تاك اليه جاك حررط كيا ف ج كوفي لتوبكك
 يي لاتتسا حرزط كوت تشرك دا-.ن:/ادب حس كاف دك 1 دل يجن تشات قيود كهس ب لا كيلا مادا جس نب 5

 ري ركاروا- كك اجوم ثناء ايلاوك تروا اكل واع 06 ل لامك كيرلا (ك_ىت اتاتيدو# تلا ققحشورو واس اتاجايك

 ظ بجي لت تبدوصل ا فالتا كسار فذ_ هتف لرواد انوع لقا شمام سيتي كس لاقل وتنال. ج لسلاح
 * هلا قالب دكا لا ًاروا-<س انوه لمت ادري( ل ج كوؤي) ريا مقفل نم لانموسو ناهكطفلاكيب لع ىرافرلا الويك _دمابك رينا مكر ىلع

 5 لاسيما وم ساشا ع لاعكا اب ىرير فوقك يند نس سار كل واحك ئئتياكل ودي رخل بكيل جاي تشوكل
 ظ حلم ىرلاتب لكل جاتشك افق

 ٠ ا ا

 000 هدا يطول ال نتن فالف( شاف ظفلاك ريطتا) ميل كب نايفرو كس نظر وايعلا ماا: 7
 ياي اقل لش راف كارا تيل امر نلمس اصروا- كدب سئاشماح لش يرجى اوس

 ظ ]00

 ظ 5 ل ل ْ

 قعد عم لم اجو رع رب جل لحل رم لج لج ارم

 ظ ظ -هلينالخا لول جاكديج 7 6 بأ هس لوم

 038 ا نو اهك يدك ناسك ناك

 ظ قبيح ىبآ دنع ُتِيحَي مل اهب ْنِم لك ولو اهَمِضْفَي ىتَح ُثيِحَي مل ةطنجلا وذ ْنِم ٌلكاَياَل فل ْنَمَو
 ىلفُو ىلا لَم ةقاقح ل نأ ةقبيخ ئب واف نب موْمهَاِاصَآ تح اَُِ نم لك ثيالاق
 '  َوُهاَمُه َدَنِع تَنَح اَهَمْصَق مكوَلَو هَدنِع ْلصآَوهاَم ىلَع ٍفَراَعَملا ٍزاَجَملا ىَلَع ةَيِضاَق َيهَراَمَصُف مق لكوتو
 اً َْنح ْبخْلا ىف وق ةراَسإلا ياو نالفراَد ىف ُهَمَدَق ْعَصباَ ف1 اَمك جملا ممل حيض

 ظ ظ ل ارواد كرم سن ماع هداك هك ابج وكنا كك مج ن/ل فاكس نوب لا للا لامك نسى. 55 2-0
 وم ثاع ىكبعج اوكا لوز كى اركًسكايارففس ناثتاص ني اكرم تاشمتام ليدز كس فيطالا ماا كك لاك كاي لور تس لس
 لوكس يب لبلد كيوب ماادوا- ل وامك بوك ثور كا بس اناج امج قاناحك ود سس مترا لي فزع لويد(
 تس زا ف راعتموووم لمس ترقي رواد ل ةساب ةسامككركابج كوه رداركل با وبكون لمتس ويؤسس ند اك

 وه ثناع تجد كذاب انو كيد نكس نا اص وياه كابج تاركاروا_<س رقت ليد نزيك مك اماءا كيج جس لوم عندا ىلع



 مسكر انوا رشا دبل تقرا يم: ينس فكك ا 1 1 1 1 :برشلاو لكالا ىف نينبلا باب

 ابا تجامع زك لوكا أوك رقانر ل مكس لالف ركل عك مين ىلع ملوي كنج

 ظ كاع لكس فاك را 2س اجوم ثداح تروصبب اج رو راوساي هك مدان ل رآ ظ
 -6 اهو ثئاحتس ةابج لاومرباظ قس اظفل ثم: ف-) < اناجوب

 -2 امكن ركايج سا كك جن( ثئاح لكشتفو لادا ل راعك ينك شلك تنز# ضك لريال...
 دج قامو كا لأ ىك(اناهك) "لك" ماله تابج د, قا تتوسل ابن انكر ج كال
 ظ ] . (0ز, لا ديبب) فو ف لاسيلا لس نش 7 منج لا

 هدكساظفل ل شرك يرجو كف التخا شت“ < قالتفا نيام كس( ارو سيوباما) نص روأءفيطو مالا لع ترو رك
 مليك منى زان هسسا نطتاص بج كوم لمتتس يب نعم قش نفل وو ليدز نك فيطولا مادا وت لوم تك اج كك دارم (ىزاجروا قمت ) نتم
 حس اج لاكش رك اج كك كبج لي هزل فيطوبا ماا كلحا ل ىف نكس ن__ انكر كاب قتل“ للكا*”لكوج د لإن نس ركل اهتسا
 ' نعم قف 'لك”زبا < ىلا لامك كابج يلو لوب لوجب دا لدم لا كد دار اكد« نزل شح فلام كت تنذو ناك
 ه0 7لئاتهداين(ب لابي)

 مهب تاما كلج« تاك ستصلك
 هن ُدَحْكاَم ىلإ رص لحام ري هع نة كنس ِبُحْنِي لكاف نقلا اذه نم لحال حولوا

 لام ع واربح لانا حام اَجمل تل حيل كب و ها فسار

 يحي ميقا لك اَذإ اذ يال ُلَمَحُم هنا 0 طاري ىلا ؛ هنا كك

 ْ ُتِيْحَي َكِلاَذ ْمُهُماَعط َودلَب ىفؤأ ناَتسِرْبِطِب ناكْوَل ىتَح ْمُهَددِع ٍداَمُْم ُرَْغ هن

 اك ابومثناعق لاك د لدم لب كلارك قاحك تس لال كلاكميي د ني

 دم يايلاعكركلكاهي حرر ىاوك# ةركروا- كوه دارم ىتو كَ. اج لاحلي ززنج دج تس دس [لئا كل ناهس اناجاياعك كداب الكر
 الاعب لزروشلا لامك ديلا رك ارواب ندخل نيلدا رمى لو“ ىزاجبلجس ادري 5لقى -كوب ليش تةماح زنا لكلوك ضس :

 لاثور ىو ص لوريشرتلا 1 لكلوك ايدج دورواد/ ىلاج لاهل يرش ااًمداعروا اًموميج لوم لفاو لور ىتو ل م ناو

 ظ تاكوتش ثلث احدن لاعك ور لوب رايتس (رخم ال لوتس مادايرواى ذلك هزوبرخ_هرك اركي خسر اي) فت اقركاروا- ل لاو لامك

 امك د ارم انثي كس مالك ل اويكو اجو ثناع وم كتيب ىلا نكي لإ تك لبث لورائتلطم ايوا 5

 ا ركاوا جس لتتم ام للا لئ لولو سكس لا و. كويك.كوم لاش احن اعك ور لكل واج لي قار ع نارك رط ا نب تع

 -اك اج وم ثضاع قاس انوه لواج ناك كن دمالاو نع راشيل ىلإ اكن لاتسربطالاد ذاهكمش

 1 كومد ارم هشوكا كَ امك يومان لامك ظ

 . َدْمِع ُىِوْمَمْلا ُمخْللاِهبداَرْيَُنِِرَرَجْلاَو ناَجْنِؤاَبْلانْرُد مخللا ىَلَع َرُهَف ءاَوَّيلا لكَياَل َفَلَحْوَلَو



 ب فيقلاو ,ٌلكالا ىف هلا ىف نيميلا 150000009 ] - قك 1121011111111 500 اريودداحب رشيادبلا ف ورم ْ

 ىلَع َّوُهَف خيبطلا لك اياَل َفْلَح نَوِةَقِقَحْلا ناكمل ِهرْيَغؤا يَ نم ىوُضُياَم َىِوْنَي ذآ الإ قالطإلا
 ٍصاخ ىلا ُفَرْضََف ٌرََعتُم َميِمعَنلا نال اًذهَو ٍِفرْعلِل اًراَبيْغِإ ُناَسْحِتَسِإ اًذهَو محسألا ني ْحَبطُياَم
 كي هقَرَم نم لك ذاَو اًدْيِدْشَت ِهِيِف نا كِل َرْيَع ىو ِءاَمْلاِب ٌحوُبْطَمْلا ْمَحُللاَوُهَو ٌفَراَعَتْمَوُه
 | احِيِبَط ىَمسُي ُهْباِلَو مخللا ٍءاَرْجَأ ْنِم ِهيِفاَمِل

 0 6.« تشك تن قالك اق فاك انت لبكي دكا... مج
 ل تيس ل وم ارب يل رول نفرح ل مرار دبع اره ب تشو اوم انتي حس ليك اوم
 60 تشيك سي قاطا مترا ل6 لاك زج لو لا يب سكاكر تي دكر داد كساد قو متبام

 ل وارم تؤ مخ كس لا كل لابس لكم نعكر لد لم مكب لوم لاكي مكس ندد كاس جس تسد ايقنا سفرك ىلا
 قا رقت كتابك اقم كتيين لك كو 0 والعلس تشوكن_ سرك كيا تشولا مءاياكي سس لي نش لل نازك ل اع
 ابدع تنام اياك راك تشو سوم تسكب سنار ارو سل ةمزالودايذ قي لادوغتس سو, يادكتكد كَ اج

 ظ "0 ظ د 3 0 ْ

 27 «« م قاعاسكرلل 0
 علا لو شيت ُلاَفْيَوِرْصِمْلا ىف ابو ِريِئاَتلا ىِف سَبكُياَم ىلع 520010 َفّلَح ْنَمَو

 ىَلَع هلع فشل ز7 نقر ةقيع ياني رفق زرقا زد ىلعروفتأو كال تحرك ريشا < "هع م ع ريت ص ع
 5 نياَمو ىو ةَصاح مقا ىف امهم ىَِو امه همر ىف فَلا ناكت ناَمْؤَو رض فقالوا اًذهَو صاح منغ

 ِرَصقخُمْلا ىف ُروُكذَمْلاَوهاَمك ٍةَداَعْلا ٍبْسَح ىلَع ىتفُي

 077 ىرك لثم) لايرسدود امس متلك اذنك دامك ين( رغد فم رس) لايرس ليلا لاكن ركادوا ارو .....مج
 | نطولاالاق« اكلك كاكا شر ناجم ل لاج كت ضورف لبي لورهشروا ل ىلاج لاك لن لورد

 نيا فالتخاير_ىوم قات سس كرس كى راك تفك يا رف نايتاصروا- كوم ارب لاير سك وفود ىرلتروا سكي بيدذناس
 دا زكسشاام# ناي صر ات اتاج الوب يكرس لولد كركر واع كلي تاء ذا فيطولا مااا ين انج هس تنالتخا كس نا ذذيسا
 ب سيهس دالك لب ىرو رت اك اجايد قفى اريبووم تداع كد شتاء ذه داع دوا اهتاتاجح الوب يكرس كى ركب تقف

 نر 3 لوم لاعتتسا رب روط كس امك نوكرل فرع ع هرزاوج 0 ارم“ كرس للا 1 تن لس نكمل غلا 0 7 0 ٠

 1 00 رز يرن لاو تشرك نلما'ى كرس” كل ودنرب لشم_ كوم وا ارماك كرس كروفاجرب كساد تشك ايدو ةساج ةاهكتس"اكرع

 ا ا )نايس لت مارتتشوك فو وبب لن مالم جك ا
 سئ ىكردانو ذا داع لن ماع فرع كرك كوب شدارم كل وريد قرع "لك افود ناد انج < اتم نالطا اكن اوبتو روث اجي رارناج

 ص انا تعطل ( < اناجاياهكت شوك )ماكل جول فرابج نب لتأنك 0 رثث« ناسا ) :



 ملوي اريودراحررشييادهلا فرش 0000 را برشلاو لكالا ىف نيميلا باب ش

 لوا طب ح ةامل كرس ك (رزنض نيت نحاسي نانا تم قطان ناوي ) لورادتاج بان ىلاج لامك دج افرع داع“ رس” ك

 < اناجامتب بوبتملاب ل ءافرشاناكت شوك اكن لااي#اناج ليو اياعك سرس لب ماع فرع تشو اكن اكؤت دن ثاع
 دعب ناي_<تايآم زال ثخرب فلاح تس ساهل ا رس( لك وزتت) رك مم ثندا قباطم كس لاق ليبي كن فييعولا مااا ليد

 ثا( فلاحا) هو تس ذاك رس كى ركيروا كف رصيد زن كس نلا با امت ايلرك روجر تس“ قس لك ثنوا فيولا ماما ل
 . قاقتالابب يكرس كشنوا- اكو زلت رحب فلاح سن امك رس كى ركب ”ف رس ليد نس ( كو سولو ماما )ناد اصرلبجج اكس اجو

 "لك ركن ملي ناحل ياهل( وقم كت دوا ) حسا نكي لوم تخورطودي رق فرع كى رس كشنوا لترك( كوم خت او نيك

 نيكل يطا ثئاح تيم ك وصتتح لاب سيلاوك رد اكشن جانو نهكتس لس قناع رك كوم فاني
 ا : < ايكايكرفان ل اا 1

 5 ؟ر” ين (وريفو ىركو 4 لوروفاج ضان يكنس 0000

 لكلامك” هس اجاج اياعك بالكوك لكل او لاير سس كل ولج ءلب « وكر يب نات حررط اج يلوم لور ( حن اهك) نفس و وصقل
 - ناكل باق 4س ةاعكد إب رسل نلا لب مان فرع لسا .اينب لاتجب اوسكس لولدي لب لي عرس كلامك بو لياب-<س لوم تخورفوريرخ

 -رءدقالطامي كنغر بالو رس (ك» ريو ىره ناي اج

 ا لول رسل كان عت ارق ناك لا اكن اي يبو ف التخا لاي رس كايمرد كس نايم اصروأفيطوبا مام

 مانال < جو قيس - ست ل لوم لا ايس كا ىركروا كمون لاو لاصكروا كي لاي ايرسوج افرع لش هاك هفيطوا مايااهق فلكم اع فرع

 -<س ايكو لاي مكس نردبكوك رس كى ركر وا اكلاو #+ لاعتتسا لبي لكس ركروصت تحن اع فرت تيس ف فيطالا
 اكتب لابي هس ايك لما زف نكن يرو رس كرب فرص ل تتسبب ا وب تك ران وثلاف ربا ف اذ ةيسا فس نيا صدلبج
 لمت ليي ماع فروج اكومد ضب توفر قلل ني تب سايل يك ايي ل ترؤصيشزل جسار فر اكيلكو عاق قد
 اننامز ىفو لروطسيرت 1- يب تروصورالمك ب ق-كس لومشد ارم م ويف 51 كرشو قوغلل ب ترروصىما_ 6 رحتو

 ل رووه دامك < يب لطم_لو رون طافلاك-(اكةاهايد قف شرداع بس (افرع) ل هل اءزعراص) ةداعلا بسح ىلع ىتفس

 كاىدل زل وتو انف قلوب نيكد زن تن ركل اعتسا* رس وج كول ماع فرس هدا
 ا  -ايامايد لل اطمكس قت تداعب ستى وفل اعرج مب قرم

 يطب مه ىاسج قوي لعتس انهن ىرس كة سكر دا ّلاج كل امتسا[ ومتى رس كى ركل فرع ناتكا يدك سس عن
 باوصلا مل او جس توم مولخمبسرقالا بير قفرعاكة اكس نلئتاصروا بير قبر اف رعاكة اذ

 5 اكرم لائاشماحققاياعكاريبك ىراكم اخ ترانا «روكارج اك ساكت عك انك امك
 اخيطبوأ اًحاَّفت َلكأ ْنِإَو ُتِيَحَي مل اًراَيِخؤوأ ًءاَمقْوأ اًبطروا اناَمِروا اًبنِع لكاف ٌةَهكاَف لك اي اَل َفَلَح ْنِإَو َلاَق

 اًضِيَأ ناَمْرلاَو ٍبطْرلاَو بنعلا ىف ُتَنَح دَمَحُم و فسويوبا َلاَقَو ةَفيِتَح ىبا َدنِع اًذهَو تنَح اًشْيشُمْوَ

 ] سايل َو بطلا داما ىلع ايه مهي آد معطل لبق ب هكفَاَمِل مسا ةهكاَقا نآْلضَلَو

 جالا ىف ةجْوَم نغم اذهَو حيطبلا سيانب ثيخيال ىتحا دعم هب ةكفلا نوحي نآ غم َبًءاَوَسِهيِف



 برشلاو لكالا ىف نيميلا 55 هوو ممم مم هموم 1 ... مهفنربتسي اريوؤراةررشيرادبلا فرحا

 ُبَنِْلا َواَمِهِب ُتيحَيالف الك َواَعْيَب ٍلْوُعُْلا َنِم مهن ِراَجْلاَوِءاِقْا ىف ٍدْوُجْؤَم ُرْيغَواَهِب ٌثَِحَيَف هتاَوَحأَ ْ

 معلا وغياب مُهلاَوِهكاََقلارع ان اف دوجْوَم كفل ىتغَم نأ ناَلوَمَي اَمُهَف ناَمَرلاَو ٌبِظُدلاَو
 هككقَتلا ىت ىَتْعَم ىف اًروَصُق بج ًاقاهب ىواَدَْيَواَهي ىَذقَتَمِم ءاّيشألا هذه نإ َلْوُقَي ةَفِبيَح َرِبآَواَهِرَيغِب

  ٍتاَوَقآلا َن َنِمْوَأ ٍلباوتلا َنِم اهنم ٌسباَيْلا ناك اَذِهِلَو ِء ِءاَقَمْل ٍةَجاَح ىف ٍلاَمعتسالِل

 0 رك بارو اماني روكا نس لارج اكل ءاعكل تح اذ لطرك نول اك ايارف عرس ع ماج ن# دكماما.....مج
 نام صرواح لوق فيولا ماهاريبروا-كةساجوم شاع ون لامك( ول ورز ايو ) شم بوبر شاي بيسك كوم لكك ضاح ايامك
 ' يكل اسكس للإنتاج ىلا ناك ب لسا كلم لاك اجوم ثاح كنس ناحكرانادولا. رض زاد وكر كبس رفس
 - زج لترواوم رعب كس ف اهكاي دم ليي تس يساعدك اخ ت_.اماامكتل_ كس هزم لويز زر وطب وي زسساذغس لومتشروا لص نلعب
 - نسكو زوبر لك قتل نوم لي شاع هوب لق كك كل ابيب جس ارم نومه ذات لّيخاكل ا وقوم ىراج تداع(ك ل كادت اسكس

 رواة اجوم ثتاح تس ف اهككس لوزنج ىلا قل دوجوم لن لوز ننام كادوا بيسي كس لقت لكوج برا جيساتم لائ ل اتتسا ٠
 و6 لاب شاع تس ذ اهككس ناك سا-لؤنّلاج ٌلاعكردا بيري روطاس كاس قزبس لني زجج نالت لور ج وم لثاريكروا ىذا
 ري لاا فس سود لكوبك# لب دوج وم كل بع نا قتل لقتل تس افظل انهت ناطامص ل سرايا وكاد دبات رانا نيك
 . روااظفرول ليز ج يدك و سارق فيولا ماءاروا ل اج ساي هدايز اؤث كس تذل لش الث لب امك لوزتج قرسدددوا ليئدجددايذ
 وادم“ اس ترورض كقرتز لانا لاهتسااكنلا_توبك كوم كل 3 كس تزل فرص لي ناكل أ لن ىلا كل اعتس اكس اووروطب

 لإ سوم لاعتساريروطلسلغ يي روظاكس تاق ايهبروظاكس مل اصدو لي "امو م لكفوج سلب نا تزياىا

 0 رت«لاقور»ا ستر دهس لاش شسبلا اذن تووم ىلاج لاكي رولكس لقت ااع زج لفك جابك 3 مرئاف

 قادصم اكماداءكل امك تس مادامكا لامك ظ
 ةفينَح ىبا هالو ماَدِإ ُحُلِمْلاَو ماَدإب سيل اقل مداد ةيطضإ ِءْيَه لك منَ ٌفَلَح ْوَلَو َلاَق

 ٠ َنِمماَدالا َقفسؤُي أنَ ةئاَوو وهو ماو الاغا عم لكم لك دمحم َلاَقَو َفُسَوُي ىبَو

 ام َماَدِلا نأ أاَمُهلَو ِوْحَتَو ضيْلاَو مخللاك َُل قِاَُم حا ْعَم ليام لك وَ ُةَقَفاَوُمْلا َىهَوٍةَمَداَوْمِلا
 ُماَمَت َو اًمكخ ٍداَرِفنإلا ىَلَع لك ْرْيَل ْنَأ ىِفَو ِهِباَمِئاَق نوحي ةَفِيِقَج ةَج ةَقِسِقَج ٍطالبخالا ىف ةَيِعِلاَواَعِبت لكوُي
 . لكوشال ُحلْلاَو ُبَرْسُي َلَباَ َدْحَو لك ويا ِتاَعِاَمْلا َنِم هَريَغَو لَا َواَضِيَأ جاَرِتْمإلا ىِفإةَقَفاَوْمْلا
 نم ننفذ الإ هَدحَو لكي هنآ هيه اًضْياَمَو حلل فالحب نوحي ُبوُلَهئالَوةاع هدارفنإب
 0 ا ه0 | ملا َّوُه اَدإب َسِيَلُحْيِطِبْلاَو ُبَعْلاَو ديِدْضُتلا

 "كل درو جمر ملك فاك قاد (كام) محلل لكنى مل سابا رف لطرهفص عما نسما 9 7
 هك اوم مادا كيرا ( جس احا ارامكس لوريم تر لكويكه.) كوم لائم ادا تشن ديرتنا هس مانادد اب لكلا اك تاس
 اساس سس امومكوج رك ا 11 /بمايججيلا/إ كنسي فيول مال لاقي( < اناجاياهكر كاك قورحا
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 فل اكم ادا لوي -- لقى قى كل مبتدأ مناد نس تيار كأي قاع“ فول وبا ماماروا < مادا ىتو-<س لاو لامك

 ىتارواو ريما فا شوك اوم لاهو اج لاه تاس لور زج وجدوا لو كس تتفاوض نك كس لس تشي تمراوم

 . كاتس لورج لإ تكاكزج ىلا لا فرعم ادار سحب لسد كدقلا اجت فسد وبا ماماو فيولا مارا قم ن 57 [ زج ا كرد ىعت

 لاكن اهنتدد يوم علاج راع رطل فرسددددا ةساجايإي تاس كس ىا ماداركاتجس م فس ال اثقيتطت كي نوب لاتروا ساب لامك
 لس لام لاكن ضل سر رجلي 5 «ريشو كسروا بح ام لال لب سود كليا ناار بج كوع نش تيزوص وت قرون ة عفوك كا

 كح لزب بي اروا تشوكف الخب_<اناجوم خلاب كفك يرو كيل_ ساروا <_انابياهك يابت اتداع أك ضروا ل ىلاج ى يل د.للب |

 ماى لزج يقفاومس تيناكل لا قوم لك تييناى كدريفو تشوك فلكس مادا تتنو تا هكم دكان ايا لئ ىلاج لالا ككهتيدكا
 تين الاد ف اهكم بج دواي انتباه لب ىلا قلب اناعذب قرواةيسادوغدو شن نسكن اب تييناكلا كويل ور فو لب |

 -< لقى لإ ساو« زوبروار وكدا( < تركني دصتاكتاباك اكوا قوم قب نقب ساس هس كلاي

 - هس اتكرب امك نوكق الط اكادغ لامك فس كد دتشان
 يلألا يفضي ىلا هلا ةولَص ناموا ىلإ رجلا عم ني ل ل ءافلاف ىذه َفْلَحَْفَو

 ٍفضِن ْنِمٍرْوُحّسلاَو ِثْيِدَحْلا ىف ٍءاَشِعْلا ىِتاَلَص َدَحآَرْهظلا ىّمَسُي ؛ اًذِهِلَو ءاَشِع ىَمَسُي لاَوّزل اًدْعَباَمَنإِل

 هب ُكَصْيامءاَشِْلاَو ماعلا مهن برام ىلَع قطب َورْحّسلا َنِ دوام ُهّنِل رجلا عوُلط ىلإ للا
 5 | ٍفضِن ْنِمَرثكأ نكي نأ طَرتشُي . 2 ديو مِهقَح ىف ٍةَدلَب لك لها ُةَداَع رْبتعيو َةَداَع عِبّشلا

 5 ل هل قاوكمتنب سيل ع ىلا ...مجرت
 ٠ لد [ت دعب كس زان كرمظوج ب اناجابكوأ ف امك اء اشعر واو كت ظ سس دعب كك بأ اج < اناج ابوك # اك ااءاذغ اكل دامك
 هكسرملظ اجب للي لايخ سره ) لعب ثييدع كل سا اناجاهكءاشعوكت نو كس دعب كس لادذ لكي < اناج اياك يف اج ومب تادا
 سوم بسإي لس ةولصلا باكل مب نيم ثيي دعي ) < ايكابك رام ليا تن ليي لوذاود كءاشعوك ارغ كرم ( ىك اق جس اجانوم بيرم
 1 لا ل رس اومب انامكوج كت "ركاب رشروا- عزو هس رح فلي كويك < نومك 72 عرولظيس كار كذآ 1 نامكاكىركر وا( <

 ل ىلركاتي_ومووصقنار يس قل طمس كس تدداع لكلاب حس ضر انبابكا اناعلولاءاشعرواءارغرجب<س.اناج ايامك كررت كرك
 رتعم ل اطم لس تداع لكأس قع ولا رش بيرج جيك اج ابك ا حسا زل 2 هكر لير ع ل اذفود كيا تو

 أ ايامك انجب فس را كابس قرات اجو لست كريس دايز سس ل كيب تس لامك تال هياط شك لاج
 لام بس لكل يزتج وصتنج دارم كري سس لاك ابك #س ارك يدعب- لوم قداصربزججر موا لا ماع ميو جساذ [مالغا ريم
 هشروكن لي ظفلوج-<س لوبن زج اكيد كوم لزق كما كرم تناي وردا يس ركل رمق كى فشق ل يق و نجح

 هج دكامك اجابأري دكا لان عترصت كوب لي لوظفلك ريو انك اريك تاس خي دوا ف هك« ني 1
 زج شر بجما جسام ولع تكل رجالة شكت يدغ ةسةساكو ني ركجح ل ةرذ شلش ش

 -لوموغلوع تيناكلوصت :

 ظ كل سمم وة اراب مراح دانس شكلة زجل بلا ظ هالاق



 ب رشلا و لك لا ىف 0 باب ا ذل 52 335575 م رلجب ةياربوزراحب رثيادبا فش

 دا/ياكر مبكر رح ىدبعف تبرش وا تلكا وا تس نا ارا

 كة اج كلوا رقاق <

 ظ هع ءاعنلا ف ف ُنْيَدُي مل ِء ىَش كو انيس ُثيَع لاَقوَرُح دب ُتْبِرَسوأ تلك ُتسبل نإ لاَ نَمَو ظ

 هيي ْثَفَلف هَل َمْوُمُع ال ىطَعقَمْلاَو اًصيِصنَت روك ْذَمَرْيَغ هب هْيِهاَصُياَمَو ُبوُنلاَو ٍظْوُفْلَمْلا ىف ٌحِصَئاَمْنإةّيِلا نَا
 ةَرْكَ هن ةٌصاَخ ِءاَضَقلا ىف ف ملَاَرَصُتْنرَْو اًماَعط تلك وق تبل نإ لاق ناو ٍصِبِصْحلا

 ٍءاَضَقْلا ىف ُّنُيَدُي ديال رهاشلا فا نال هدف صيِصختلا هي د ْثَلََعَفُمُعَتف ٍطْرَّشلا َّلَحَم ىف

 . فداك وراكص يضخ رعإ كس لا از ؟مالقارم لو ياياحكنعكي انبي اريك نس سرك اهكعزرط سا ركاذوا...مج
 - تاس ذو طرد وتوريد اناحكرو ابك قلم ايكناييذ سافل كك هس زل مق كن نتن كوم نر كلا

 نرضاكرا نجاه فاطر حابين بر را ظ
 1 يول

 0 هةشماعايل 0 (دب ل لص

 هلو قيح دن اغزك انج عرخت يح ثيخت مل ذي اهني برقة نم بَل تلح نو لاك
 ” َىهَو علا ىف ةَقيِقَح ةقيقح و ٍضيِبمِل نم ةَمِلَك نأ ُهَلَو مُهَملا ُفراَعُم ُهنَاِل ْثِيْحَي ءانإب اَهنِم ٌبِرَشاَذإ

 بريال َفلَح نا اعمل ْنَوِزَحَمْلا ىلإ ُريِصَمْلا تعم امام علا يَا ةلَمْعَعسُم

 برشا امن لصف طش اوم فب لاريغاا غلا تن ءاذؤي اهني برش لحج ءام نم
 _ ةَلْجَد ْنِم ُذحاَيِر هَ ِءاَم نم

 مالا ول 7و كلك لاباكل ات نب ىلإ (ند ش رت لامك اداه كمت 7 جر ٠

  خيرلاف لاب حس نتي كس ايامرف ثلا امهتر ناين اصروا-لس ل دكا الردم تساي رد كس ككل ابي اكرم ليش اح كي دز فيطلا ش

 8 اس لش لا” لل حس ناك يل كفيطالا م ااردا-< ناجم ماى لب فرع كوب لجوم ثناع كس
 يك * خرورم لد وكول انفي حررط ل ارو يسرك كهل اكل َُّس 51 ص كس لاروا-دس ىلا ذوقي تالا 120 افباك

 عومي قسم اج نيم قت بج امو م ثناح كيدزنهس بسس ذيب كف خس ل4 كاددانجس ١

 ركل ىلإي لب نقرب تلج داك وب لي سس لاي كس لجو لل هك لوف كعك نس ارك وا دبر لي فرع خم ذايغدج رك ا
 0 نالت نرتب تي يايات 7 ردا جس لايك رلجد »داك دعب لس تنل ل نترب لكويك ايكوم تنام ايل

 3 1 ْ ١ | : 2 6 دليلي ملافسل |



 م يلي اريودراحررشييادبلا فرش ا ووو ممم ومجمع 2522011 8س 6مم مم و همم ممم مم مما موو مم, يمبقم ايل رْشْلا و لك الا ىف نيميلا بابا

 ارز قلاط هتارماف مويلا را اذه ىف ىذلا ءاملا برشا مل نا لامك

 ْ كدب لاب شم احمق لبي ىلاي ليث سوك

 نق ثيم مل ءاَم وكلا ىف سلو قلص أَ ميلا زكا اذه ْنِف للا ءاَمْلا برش مك نإ لاق ْنَمَ

 روصتتلا ِهِئاَقَبَو نيِمَيْلا ٍداَقِعنِإ طْرَش نأ ُهَّلِصأَو ىلاعت هللاب ُنْيِمَيْلا ناكاَذإ فالجخلا اذنه ىَلَعَو َمْويَلا ىَضَماَذ

 يكد هلو هاج نكمل رص ندم دفْهُتاَمُنإ نعلن "فسؤي نإ اهالج امهم
 ىف َدَقَعنَيِل لصآلا ِرٌوَصَت ْنِمَدْباَل اَنْ ةَراَمَكل اًوْهَو ٍفلَحلا ّقَح ىِفرَهظَي ٍدْجَو ىلَعَرِلِل اًبجْوُم ِهِداَقِعنإِب لوقا
 كنا لالا هجوما ىفف ةقلطم نول جاك لو ةرافكلل يجرم زففلا دخيل لهو باجل نع
 يَ قرف قسوم اي مهل نف يحي نفل جَولا ىف ٍلَحْلا ىف يحي ٌقْسُْي نأ نامه

 ىفَو هَلبَق ُتِحَياَلَف ٍتقَولا رجا ىفالإ ٌلغِفْلا ٌبجَياَفٍةَعْسَوملِ َتيِقاتلا نأ ٍقرَلا ُهََوَو ِتْفَوُملاَو يتلطممسا

 يتلطعمْلا ىف نأ قرا هوو امه ار اَمُهَو لالا ىف ُتيحَبف َرَجع ذَقَو عرف اَمَكرَبلا ْبِجَي يتلطُملا
 نيس يمص يمس ١ لحج

 ُءاَمْلاَو ُفِلاَحلا َتاَماَذِإ امك هيمي ىف ُتيحَيُنيِمَيلا ِْيَلَع َدقْعاَم ِتاَوفب ربل تاق فاول

 وضم ذلة قيل كا جو فول نب رنج زا فيلا بجي تقول يات قا

 ظ احلا هذه ْيف ءاَدِإ هدَفَع اَذِإ امك ُنْيمَيْلاُلطَِتوهيفَُبلا بجبال

 راس لال لك امون مدمس قرط ىلع قزف همس نك لاق نزف لان ناكر نال نونا هر 0

 نإ كم اراروا_فينعوا ماما مصر اكون لبئكش شاع بن ايك ا بدابب هو ىاديي تاذس [تاراكوم لاي لع نمار كا روا_اكوب ليش اع 1

 رك حررط ىا-اك اجو ثئاحدعإ كل فاجر ذل ناد كا[ اجو ثضاح ل نوتروصم ات نلا هدر سابك فس فسولوبا مادا نكي <

 < لاي ج لي ملايب لاا ند كس نر اشاد لكلامك كي رك نتن جس فاالتخا ىبم قب توم مكمان كس ىلادقشلا كك ومن مك ق الط كاكاو
 رخي ن_ومرقعنمك 4 وزنك اءاورفيطولا ماما كسب ل كف ازتخا لاروا_<س فاالتخا قلبي ترروص لاو كلوي سا

 كرف طوني كك وفود نلا- جس لرش لكى ا كيد زن فسيلوبا ماارواوم قكروصتاكذ# دكار ولادك تس سطر كبس قاب سلا
 بجاد متكاتوم ىكن كمن وماربلاك اك لوم ىردرضاتسإب يل سا ةساج كد: كعس لام لا د»ا لاك ل ىاة تيس يلي
 حررط لارا جس بجاو لك ؟انركارهي سا قتدتتاس_ < لوم دقعنمم كس نام ب فرص لاهي لك و ترق ضسالاومايارواةساب
 روا لوضفيس_ تمت ىلا مكس ناي نس لاول بج كل )بح اتومهرافك اك ا فيطخ اك ادوادومرجالخ ثا ل فيلخ كس لامك
 هور اكوم ل صاعير ودم ذاك ازا بس ناو نانيدرافك اكس ا مكزا مة لج وو درو كارو تارا باس نسوة سقارو
 ناكنرلر وضتاك الح ىرورض انومايلااكل صا كل ساس ماكل صا ىكديمب هفيلخ )لكل ةيسديي با كا متروا_هسدركاداورافك
 - لإ ةييسد لئراراببساكذ كم زال راف ورب ءانب كا تحاج لا يابدو لن قتل مفيلظلا توم

 2 ايان في اكاوك افك ةج نكت يوري مل ضرأ اك اابابك بي لغ تدوم م .ةدلاق



 ب درشلا و لك الإ ىف نيميلا بال 6 ممم مومو 9 ا ةفممم ومو م ممم ووقف ا باديودراعب رشيادبلا فرش

 ش ' لان: تلاباك# واكىيلغ وأو شدوجو كى لس بجرك

 0 راقب غاي مكب جئتم ل ترروص لب فوم نديق كنب اركاب مكي فاي حسدلايب تل لب لس روكي لارا
 روجوم لاب هلع قبل تروص رصدروا- غنوا امروفلا لوو كيو زن كس فسإل ولا ماهارتدلا اوم ليش اح كيدز كسك اًفيطعولا
 آ توصل املجايكق رف ررط لالش لقلوص لوط نا فس تفس وا ماا لبكي جوم ثناع كيد 0: بس اقنالابةلجس ايكايداجيّْلإي
 ٠ هيدجص كفروا ار مشع احروثلا لبد لوب لقت كت توا لس ترروصض ل اروأ ارم رم امى“ 0 « دوب لوم للوقلك 0 0 تح نا

 ظ تلا حاج اش تفوىرت آكل بج 2س قتلو فس قب تت لاطجسانابايرقن ل تو كلج ش

 ش ْ . مكالم لاومنريق لكتنفو لم ترروص سر وا- ل ل لب شانك ضل

 مامادولايكدم ثضاحا وفود 2ك اس ىلاخ لكلاب لايب لوك زج اع سخني لاي هودلكالاح اومن ركب جاو ادولاك لا قت تسد رداف ح ظ
 -س ملبوس لاديق كتنو لث مالك جس يدب» سقف ليي اج ايكق رف نايمرد كس توري وا قلع وك فيولا

 . من ركاردب جسداينب اك رب لق س بو كس« اي لندلايب لب با جس اناجوم بجاه اكلايي الشم كارد ديرك سوم عراف
 تروصل رو سات اجو ثناح ىو اج 701 مالا اكمتنس دب كيسي يللا يسلكه شايع جيل م 5و ول ايكوم

 ْ هس امومه لو لطرح قر اروا- كوم بتجاو ل مصح رت أب تثول انركا رول لا ا لالديق كنك تآ الش_ ريق كتتتو ل

 وم لب جاو انرك ارو تا سا تلم سبوكروعق كذ# قروب مت ايي اتب لقب لك ا عتوماكذس كرد منغ

 0 هج لابوكبحل اودقعت: رع ررشرلا لم تدم كذس دافي تيت كساب لابد

 ّْ هدول ساني كاتس كس سم7 00 : بر هاو نان اربن تاك طريب كل كس نحس قاب ميت نأ ا هرم ش

 . 0 ابهذ رجحلا ذه 'نبلقيل | 3 ءامسلا ندعصيل ' لامك

 5 كوم ثئاصروا كاع ل '

 ه5 ساد #3 سكس 0 ما

 قلو لاق اهّتقع كن همي ثدفتإ ابق رحل نو ءاَمشلا تدَعصَيل تلح نمو لاَ

 ءاَمّسلا ىلإ ةوْعُصلا نا ُةَقيِقَح ةح يق ٌرَوَصمُم ربا نآ انو دقاق َةَعقَح ِقَح َليِجََسُمْلا َهَبْشاَف َةَداَع ٌلْيِجَتسُم هن ظ

 | ناك اَذَِو ىلاغت هللا ليوحتب اَبَهَذ ٌرَجَحْلا َلّوَحَت اًذكَو َءاَمّسلا َن ةوُدَعْصَي ةكبالملا َّنآ ىرتالا ةَقيِقَح ّنكسمُم

 يحين ُفِلاَحْلا َتاَم اَذِإ امك َةَداَع تالا رجلا مكي يَ مك هِفلَحِ اِجُْم نمل عني ارَوصَعُم

 هل اما للا تفوح ىف زل ءاَملا بر نا روكا ةلأسم ينالجب ةزيحلا ذاع لسا ء

 ط1 نع جب نا 1 ب يسد
 ظ نار رقت ركنات اكسب للدراما كوت سيزقعش تيل نا اهل بباشم كس لاحم لقت ءانب ساس نس اتوم لام
 ْ 0 لاعتدللاحررط اس لي ةلبعنب مدلعآ ةخ فلكي هيك + نكؤكل م تقتنع بنا و
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 ايدورافكاقفياكل ا سيب كذاب ساي تكس لا ل دعجبردا كابو« دقعنن مقاوم نان وب ايا بجد واجب نك نا وانساك

 نك ناجم هر راب دداك اج ركاب اناجايدمكتاك ف سوم ثاحكس ادق جرم الاد ف اهكم ككل يي تروس لا يتكون باو
 اقدواك ردت 6لاب لش لا يقلل ش توصل هدوم للي ىلا وج توك مالو كس لسكس لاي لايب فاظرب
 00 كل سلال م عركرر اكذب ا

 1 ىف نيينسلا ب ةفانتعب

 . ناياكذ_اهكم تروا تاو 7

 الع احومب ثتاح امختاومنايوسدو رايت اد نددك مارك درك اكس ناقلات

 او ديوس بانا مرو وسو هب يك ح و
 2... كا

 « م ين

 وَ عَمِلَ دعب نمد ام ناك ذيله ننام هيلع طق نأ 'ج

 ةحلاراتس نر نار رز يطا زعس نك نان رق لامك ب ورا 0 سمج

 .. وفك روا_ىل ركون لاري روطخيسا ف لاك اك اج وم احا _اهقاومايوسدو كات الس نس( فاتت انك اجرك ) هدرك كت ايلي
 ذاك ثلوج قيل لاثع كاف ليج حا حج دوو لدن قنا دو نايل تأ 8/5( حبو كفن بيرق ) لع نونا ا

 ناكالاعد 1 ل )خجل لاخ#س .سوداي) تلف رك ات السن قار ت( لصاف تاروا) لج ىءااراكي تفس ساو ٠

 تس اجوم ثضاح ليس داكج تلقت اباذي احاركاك جس لدم لكل طرثيي لم تايلور ل ىعوسموا جس تجد م ثناعود لكل ين تلاع
 ظ ل اقري طراق قك ةراشمع ءامرواك

 (مك)١ ضن لقى

 | و 0 كاكا حسد تان كايا ةركم اكسس ساقوم ل اريبوو بج لبو ٠

 ترراداسبا رز( نو شت ارو كيعيتاوا ل (ريز) سرك ورك سيفك يرش شكر اف. /لاعك كتاب سرك اروا

 < نت س ناذا ظفلاكن ذا لوك اك اجوم ثضاح تل كتاب حس ديزدوج واب كس للا لوم لبئمول صرت سا تس زاجا كاك ىو د
 رواج (نلساجايار سك فسر يخبل: [اكذناو [ل م ناكيانومرجتاب رواه تشيع نس اذا 1 ب ناك” ناذاا يد ل كس ذي درب تس لل
 فرص ناب هي دوا انرككعراهمدو اني د تزئاجا م لن كس قالطا قتل ناذالكوكاكدم لئاششاح حرر لامك جس ايار فذ سول ولا ماما
 تل لامعا لدالءاضدملل هياعجل للاجو اروي حس ذم تار فرتءاضرتيت < لاعوم رول ىىتس ةييسد تزاجا

 ظ -ج ايام ايالتهيدارلا مه 0 يكاج ظ

 ام دو يجب 0 00 ش
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 ظ ردا كده د تاجا ةس اكل ورك كرف! تاجا كل اف لاك كد

 ظ اكس اجوم تناعايكمالك سا لولا ظ
 ش ىذْلا ناَذَلا َن ني قش ؛ نذل نال ٌكنَخ ُهَمْلُك ىتَح نذإلاب مَلْعَ مل ُهَل َنِذاَف هيدا مَلَكْياَل َفَلَحْوَلَو

 َنذإلا ند ٌتِيِحَيال ٌفسويوبا لاَقَو عاملا فحمل َكِلاَذ لكَ نذالا ىف عقول نموا مالغإلاَوم

 | رَماَم ىلَع ُنذإلا َكِلاَذَكاَلَو ٍبْلَقْلا ٍلاَمْعَأْنِم ُءاَضَرلأ امْلُق ِءاَصضَرلاَك نذإلاب مينو ٌقالط الام

 ملكت” لابي ليي مولعم 0 ل تاور قوت تاجا اركب كيس كن ماكتنذاجا رمية دل لامك ىو 58 مج 7

 لن راو ” نتج (نتش )يك الس ناذا( تزاجا) نذالة اجو ثضاعمد ول راو( سريع فول ) نس لا
 رك غلحا كوم لبتشم اعرل جس لوكس واما اندم ناتيخا لح تعامس ققكاكل يارب قتشييسس اني ل نلاك) ذاق ايس
 رتماضر ل“ ل سانام وم لعكس (الاو نيد تيزاينا) نذل حاص حرر اضدوج سس "قالطا”ثكن ذ

 ١ هس (جر زك وال _لاعماك (تزاما)ناذاحررطى اهي لع (لو) لق لامعا انو

 . مكس ياضاقت اك ةروص ل فدو قود مب حس نب ل ناك م اكسس نأ يه تشم نر م ناذاولاب كذا فل... 5 ش

 7 اهو اع ذر كتارا ناكل تاجا فلاب جمب كم: تدب كلا (ريغإ سس قثم) راجي تبعا مدع
 يلع زولك هيك اه ك- ٌقالطا نثككن اذا ليد زنك ناك غل لا كوت هن ثضاح ل هدوكرن تروص فلاح لاب هس ضسلو ا مالا ١

 أى رورض راسو لك بي لاك جس لاك رشم اضر حرر لترك ينس. رفخافسولاولا مادا سس آني سس[ مليك فلا جس لاكت اجا
 ىرورض راسو ملكي راسك اغا ناروا بس عس بلق ل اوفا ىرتما ضرك دعاس را لوا نا < لاكن ذااكريلعفولك رطل اى "لاب ظ

 ْ -جس قاعده اح تاب يلف ول جات لع تس فسم ور مازال ثحروا ضف كنك 31 دواليك ش

 كرر تتفو كس ننام ارهش هملكي ول اممم

 جار الهلا ركون دبرها مكوّن يَ َنح ْنَرُهَف ارهَ ٠ ةَمَلكُي ال فَلَح ْنَِوّلاَق

 ملول ُهناِل اًرهَش ٌنَموصال لَو َلاَقاَذاَم فال ِِلاَح ةَلاَلَدِب اَلَمَع العا ُهْيَِي ىِلَي ىلا َىِقَبَفَءاَرَواَم
 هلل ضئاَفْركْنُم هئاَووِب مْوُصلار ْبيفَتل ُهٌرْكْؤ ناَكَف ُنِيِمبلاُدَبَأَعي الَرِهَشلارْكْذَي

 ظ كن اهكمتو لوكيل ديبكا اج نتا قابكمتكت ابا نس ىلا الج ايارف يرخص حاج نسما 7 مج
 ١ تاب وول كرت زس لاادورل لاجوم ك2 كس شيم مير رجب قناتك ورك كدي درك كويك كة اجو وورش نيب كلاس قداس
 ذاك وج ايكوم قاب تام زدد لش مكرم بااذهلا_جسايدرك ع رداف تس ماو ناءذكسدعب لس لاذ دك هس ديب ساتان
 . اوه ارك بث لو كس لا تنفو لا وج ري ءانب لكس فن لما نت سوم تانج لسدوك ا نس تلاع هدوجوموج كاس تاج اياي لن جتا سكس
 .٠ مورا لايك اوم لات ذاكا حس تنفو كس متنزه وحكرو وردا, كيا لي شلال ابك حررط انس لاك كس لانالكي- <
 1“ لا فرضركذاكديبط لادم ولحس لا لة. اوك ناد (رونم ل خن نايعرد لوي تود بجادانحل و ذود شنب لا كرب اترك ترلذوديب
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 علا سالو سنتي لوك غل لاس ابك ًرهش كس ركل اعتسا يفلاكورككلكرج ر وأ .اجوم مولع زارت اكو زور تس لاكي ات:
 نيالا مدامرايفادياىدتا سسك < ذور كح يبل يأ كى ازج بجاد تس منيب لا نيا: رايتغااكذ#كننتنفو تا
 لن وأ يب و تدب ل انى 7

 »+ لن اءاعذي نرش اف كدس كي اكلاهكت
 يقل اذه نار كتل كضيف رو از كحال الم ل ارق كو ليا تان

 سيل ٍةَولّصلا ىف ُهْنآ انَلَو ةَقيِقَح مالك ُهْناِ يِعفاَشلا ُلَوَقَوُهَو اَمِهِِف ُتِيْحَي ٍساّيِقْلا ىِفَو ريبكَتلاَو َلِيلْمَتلاَو
 هيل ل

 اَحبَسُمَو اَنِراَق لَباَمْلَكَتُم ىمسيال ُهنأِل اًضيأ ٍةَولّصلا ٍرْيَغ ىف ُتِيِحَياَل

 رن ا رق لي تلاح كنار شارع كلورك وكتير لاكبر نس ىو 58 ا

 م لش ماح ةابكل م تلاح كارلا املا يدقلا اللا الاي دثلا نابل أعررط تاك نساجذم ثاح ون كت والت كك ايان رثووالع كس زار
 مايا_تساجومب ثشاح لبي لقتلاح لوفودوم ناي ومن لي تلاع لكامل اهتييو اضاقت اكس ايق اك اج وم ثئاع ا ارباب حس ذامغركادوا-ك ْ

 لو < اًرعشروا هس مالك اًعرشش لع تلاع كزافي يك سيب لسد قرامت رواد وق مالك ب سيب ل تقيل توي < لقى ل م

 رايد ماكس سال سلا وكب - مك سافر لاك زج ىياذافييىراعك يس رفذ# مطور يلع شا لسا لوس
 ( مسماور) < لك 2 لينك ماك

 ا ل از ب م

 - لي تكالاو تشب تأ ايىراقادللب جاتاجابك ائالا» ذل اب حسا نتن ينو تك ليات

 .٠ ده قزف ىاروا_ه<ساكذلا ىلا ديبشردصو مالسالا وا ثدلاوا بقفل وقوبم.:..هدل

 قوم الط بلوى ويب وفق ااطوكى ويت قرم ون ل وركوأتنح# لعل نالق لامك

 قَلظُمِهبْداَريُدَتْمياَل لغِفب تَرَفاَذِإ ِمَْيْلا مْس نا ِراَهكاَو ٍلْيَللا ىَلَع وهف َقِلاَط ُهتَرْمَ نال ُمَلَكأ ِمْوَي َلاَفْوْلَو
 نال ٍءاَضَقْلا ىف َنْيُذ ٌةّصاَح َراَهْنلا ىَنَع ْنَِو ُدَتْمَياَل مالُكْلاَو ُهَرْبُدِِئمْوَي ِمهَلَوُي ْنَمَو ىلاعَت هللا َلاَق ٍتَقَوْلا

 وه نا ملك هَل لاَ ْوَلَو ٍِراَعُملا فال هَل ِءاَضَقْلا ىف نيالا َفسوي ىب َنَعَو اص هيف لَمْعَسسُم ظ
 ِتقَولا ٍقَلطُم ىف ُهَلاَمْعتْسإ َءاَجاَمَو ٌةّصاَخ ٍضاَيَبلِ ٍراَهتلاك ليلا ٍداَوَس ىف ةَقِيِقَح ُهْنأِل ةّصاخ ليلا ىَلَع

 مات قا 2 لفرد تادددا ند مالكي < نالطاك د َّى ؟ريم لوراو تفك تب لالق لي كدلك ناك ية ركاروا 00 7 7 ْ

 سا اروع ضأ(زارو))يسووجوم قاتم ا اى بجاظفلاك ندي ليك لابد« قالطاق ديا كلا الم ت تباراي راو لب كر

 يني تس لورف اكن دكستر ضب نه ُهَرِبْدِذِيَموَي رمِهَّلَوُي َنَمَو و < لاقت كداب نار فاك يج_<س.تدمدارعتنفو قل سس

 ككتييناكت ناداظقف فس ساركرواوماي دوج جس لكل هيا وم الكرواج بضف نت نري يَب حس لورفاكتنذو ىو ل دابجج تنك



 هد 517108 ع لا ااا مترج بياطوورا ريادهلا فرع

 نب رمت كسا ىف قلك يتم كيا اتضسيبولا ماادوائجس لمت قري قنا ظفاري لوي كس كل رمق كا قى نان وم
 10 نال لس ت كارل 11 لاك ةعل ارك ارواج فالس هرواح فراعتسدوا ماعبي لديك اكس دك بك |

 2 نركب أت انفلاكن در ط لش لش نس كي رات لعب تقي لفلاكت الكوك هدم ترب تازايتف قالطا اكس از قالط
 د اد[ بكل تنكس تنذو قلل اتت اك تاركا ع ليي لب اتم كس تن اروج_ج كنحاو

 . ىتح ( نالف نذأي نا الا اب نالف موقي ىتح  نالف مدقي نا الا انالف تملك ناابكرلا

 أ امو ثشاح م الكذب تسنذادوا مذ ذك الف ا .قلاط هتأ رماف نالف نذأي

 نا ندي ىتحوأ ناَلف َنَذَأي نأ الإ َلاَقْوَأ نال َمُدَقَي ىتَح َلاَقْو نال هد ُدَقُي نأ الإ ناَلُك ُتْمْلَعُدإ َلاَقْوَلَو
 ُنيَِيْلاَو يع هن ْتيِحَيْملنذالاَوٍمْوُدَْلا عب هَملَكْولَو تمَجَنذالَو مولا لبق ُهَملكق قِلاَط هئأَرماف ظ

 | اًفالخ ُنْيِمَيْلا ِتْطَقَس ٌنالُف َتاَم ُنِإَو ِنْيِميْلا ان دعب مالكلاب ُتيِحْياََف اه دعب ةماعلا لق ةَيقاَب

 تطيتل رخو زوال ترعلا لعب قدولو موكقلاو تذالار ىوحب مدلك نع عرفملا تو فكرت

 ظ ظ ٠ نيابي ةياَعْلا طْوُفُس َدنِهق ٍطَرَشِب ٌسِيلْرْوَصَلآ ُهدنِعَو نيل

 را يا رول را ا اة يال ركيكماكسسس لالثذ شركا 10
 هل سر لي د عدرا ار را و كو ل رق روكا

 م كين لو هم سئأشماعقايماكسس ضئارعب كس ةيد شجي ذم 1س ساركروا قلوب قالطوكق وبن كلا ؤتب_ايكو م ثنا نايلرك

 ظ هس م/ماكدب -ذ امومة مل لاه لاجوم رعب كسءافتارداجس قد لاب هبي تاتا كك ددارقباجتاانيد تاجا
 ات سا نركمالك ياو او نادك دك سب لسد كرام فالتخا كك سيل وب مارال بع سرك قوم بمحو ايكرصدي زركارول كوم لئئاشد احس
 كس ضسيول مااا كلاس [ساجايك يق كروصن اك اؤدعب ل توم كدي زروا-<.اناجومادول ب نس ايذييسد تزاجا كريز

 ظ - تلد سوي هج رع نقل سفر سافل [نومروضصتناك ا يدنا

 - كت اجومقالطق ديك اكس ماكس ضر الن كك م... 571

 1 فيت كرقيكرتسك ضيقا ءانالف دبع م 0

 ْ ني تقاتزأ ةدبح كلف عاق نالف قييضؤأنالف ماو يق ذب كو نالفتنع لكم قلع ْنَعَز ظ

 الف ىلإ ٍفاَضُم لَم ف عفا لغف ىلع هيفا ثيم همك هَقْمدَص ىداهؤأ هنآ
 َفاَصإ فو ٍقاَقَي الاب كلا ٍةئاَصإ ىف اذه لاق يحاَلَق دَجْوُم ملوي اًضاوأ لِ ةَفاَصاَم

 ةأرملا َنآِل ٍفيرعتلِل ةفاَضإلا هذه نا ِتاَذاّيْزلا ىف لاَ ٍقْيِدَّصلا َوٍَأَرَمْلاك ُتيِحَي دمحم دمحم َدنِع ِةَبسدلا

 ُهْجَوَو ٍةَراَشإلا ىِفاَمُك هِنيَعِب مكحلا قّلَعَتَيَف اَهُماَوَ طَرَتْشُياَلف ناّرجهلاب نأ َةْوُصِقَم َقيِدَصلاَو



 مت ليج اواو عرق اوبل هلق خ1 زوو ا مت من ديو ا 52500 مالكلا ىف نيميلا باب

 مَل اًذِهِلَو ِهْيَلِإ ٍفاَضُمْلا ٍلَجأَ سدس سب لا
1 

 ْكَّسلاب ٍةَفاَضإلا ِلاَوَّز َدْعَب ٌثِيَحَيالَف ُهنَيعب
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 كس لاي قوم هرعلعركاي نب قالط حس للا قويت يك ئاإي- د8: ماا فب صل الف لارا ورك تاب حس تسود لالف ظ
 0 مج ب لني مؤيد :+ نات شماع قا ركاب حس تسدداي تمد يافا هس لرب دلو شو حس تسد

 قلعت سسوس صج اذ اوك اهكر قلخت سس لويد آمي اوك دكت ايو نش 2 فرط ضل الث تي كج كوم او لم لسا

 وم لب شماح ابر لاب اق تاس كس نا قلت بسجج باو مئاق قود وم لعن اك ابد مالغ اكل الف بحبو اكت سيك قلو هاوس
 فماح كيد :ن مادا لب تروص كت دبنى رسووروا_اكومم لبئش ماع ك س لافت اكس [ل ونت لب كلي تدي هي ايار ف فص
 ناي يرجو كلا لب تادايزن فس امادوا_-اكدم ثغاح ى“ قابس ل لاب قددددا راك دلئالاعايكم الكس تسدد ايادي لاكي د“
 نار لتوبك_ه# د زوم نراك لن ىئازوا أس تروى ا تروم 00 لوم كك نايبي فرص تسب ىم ارك سك

 طرشي انبرنشيمب تشرك قدروا قوي كلن لاس 2< ناهي كنا فرصانوج تساي كد كافرا ترفن ل لاذ تك لوأود

 ككل الفاي حس تسود لاك لالف كابن د اشم تدي اتم لن سلك ناجم قلعت تاز كنب كلاس نأ
 نايك ور ترف ل لقي كيل نا اجرلا 0 م ا لد ع نع اكالوركل بمالك تس كدت ل ١

 دلل اا الا ل نا اع ازرار اود انا تن رت تزد تدون نا لتعمل

 سس تاذاكل وطوال جس ناكييردا) بيك تاج تمد ى ايدج كلذ تتسرب كاسدس ل« يامل نشا

 اوم ثئاحتس بو كلب ااوكرد قاب تدسن_فرط ضنك البج ب اهكدمادبب كم ررط اوم ترفأسسا

 ءاكل وكل بمالك اسي تسود نا ( ل سب امك نر الغ نا ا

 ياو يد عب ايلا ش

 و ا م ل والا ف

 تروق ندح محم لاَ سو بوقبي نأ لو اذَو يدلل ف نحو دبل ى

 ٍدمَحُم لْوَق ُهْجَو ٍفاليخإلا اًذه ىلَعَرُهَف اًهَلَحَد من اَهَعاَبَق هِذه نالفَراَد ٌلحْدَياَل َفَلَح ْنِإَوَرْفُر ُلْوَق َوْهَو

 اًذه نيل ٍفاَضْمْلا ىف ىنَْم ِنِيِمَيْلا ىلإ ئِعاّدلا ٌنآاَمْمَلَو َِرَمْلاَو ٍقيِدَصلاَكَراَصَو ٌةَفاَضإلا ٍتَغَلَو
 لاَ نيل ديت اهىالم ىف ىضمل لب يلزنم طوس ديلا ذك ا عا 00

 ريس دما ب 7 ايل لا

 دام فال رد مْدَعِل رهاظ ري هيل ِفاَضُمْلا ىف نب يالا نر

 0 جم ب 17



 ا ك0 ز ز ز ز | 5 511111110 مهشزم ايودرا حرش ادبلا فرشا

 مااؤاب رد لب قطتلوكتس ناردا تردد تبن اك وكول نا فرط اك الفراك رك اكس تسدد لااياكدج لا كس
 روأ كة اجوم شاح ل هس ممالك تس تسودروا تراكروا- اكومرش ثشاح ل هس ممالك مالكي و20 رباامجت فسول ولاو_ؤيطولا

 + لوك ىو 0 بدلا لع هد تس مالغل جابك كوت ثشاح "لم ذم الكس مالك حابة ساما

 ٠ - -( لوقو قوما عتب تاو كل ىو قنأش ماءاروا <

 ا ضي 00 لامك ىلا
 كيد نسله قرر فو كانا اكد هن ثناح كيد زنك نسق موكب فالتخا ىتد قل مكبس سا ايكوم ثار ل 71
 هس فسره راشالكوك-< اج وم تخانش رول ىرول تس ةييسد رك هراشاروا-س لوم كس ك- تخانش آل تدبن ل كوك 6غ اجو ضاع

 ظ جر لير تصرد الا نا وو راكي تدبنواد دابق اكتلرث لاهي رطل اك تسب فالخبد<.نابوم مثلك لاا اكتكرش
 قس دوجوسرورظ لزج اي طنا تاي لوكا ىلا فرك داس آرب ف اككم تنك سيب ليلو ى امهتب نيديختروا-ايكب كوتب كركر الغ
 زوجين اكل ب نائى ماري روطةيساذوخ لإ ]زج نملك كل ورك تاب تدري ملغ لاك جس لاك سل تبوك سالف
 0 حس ااه لا باق لا بد حسوب انحلت تب جيد اك الكيك تنس لك اكمال لاح قعر وا-ةساج كر ىف ناك
 ككشتفو ىل مولع دوجوم لبي كل اب كس لارج ناوج تس تسبب ىلا ' ىو فوجي ردو م اندجبب قلك اجايد زوم انلوإ حس لاي عام

 | سأل لالذسم_ؤب تيك حررط رسولي ومان تدبن كتيرا السلا فالك تلاد وسم لبو ك2

 1 انا ارك لوزا ل2 ناب فرع ستتلل نيج لوو ساب ارككترتل قلل اك نا اذكا لاب لن تقرر
 ابك نر خس سا ك- قا جساندب ل نانو ماك تساب كلم لا صاخب جس لكى تبن كا فرط لكل بيلا فاضشم زل ببساك

 هي تالا را كرفس ننال ديبار يرد ايس سيظل ل الجنا ع 0:

 - ريايدرك ضو فكردإو نس لا ناسليطلا اذه بحاص ملكي الامم

 كة اجوم ثناعاكمالك

 ” ٌلِمَتحَياَل ةَفاَضإلا هه نإ تَنَح ُهَمَلَك مُثُهَعاَبَق ناَسَلِيِطلا اذ اذه ٌبِجاَص ملكيال كلخ ا

 اذه ملكياَل َفَلَح ْنَمَو هيَلاَراَشأ اذإ امك َراَصَق ناَسليطلا ىف ىنغُمل ىِداَعْياَل َناَسْنِإلا َّنِل فيِرَعتلااَل

 لقلا ءردررلل رواخلا ىف نجلإوإ ارامل قلعت مهلا نا َتَنَحاَحْيَ َراَص ْدَقَو ُهَمْلَكَف ٌباَّنلا

 لد ورام ىلغ سنمدلا ىلا ةةغانب تست
 1 2 ل ذل كييف رضربخص ماج سو 5550 ا

 رواج كسرات تاب يب تنقو للكوكب ثناع كك لة برطمان اقر ن6 و إي كس ىدا با
 تل تاب لوكا لش داو لوي جس شوكلا ارداهس لت اب لوك قرم دادس ناي ( كل اروصقنس هيك لس
 5 لامك اذ ىلرك ل ؤركل بكتاب تس قد[ ا ليل ابكت هراشا بج يكو مايا نبك الادرداي كك نا اج كى تفدآ

 لخالد كة اجو ثناح ق3 عل ععداهوملا كتاب لش تلاع كا سس لاري ورك باب حس نااوج وفا ل

 ع ماك افك لج د لئلا تفصيررواج تابديفمر يف نركن ايوكت مفصل بي ضاري ايكو راش اف طك ج كوسا



 هه 5 8 1 5
 م“ لج اريودرارئيادبلا فرغ 0.0.6 م معمم مهمل 000 مالكلا ىف نيميلا باب ظ

 ظ ' ٠ < كج وم نايب لكي تس لاك ا ريبجوم ْ

  ؟كومدارم نا, زاثتكانامز وا انيخ ملكي هل لامك

 هب دار َق نا نب ٍرُهش مس ىلَعرُهف كاَّزلاوَأَنْيِحْلاوَأ اًناَمَرواانيج مِلكياَل َفْلَح نَمَو لاق ءلصَف
 همس ِهِبداَرُي ذَقَوٍرهَدلا َنِم ٌنْيِج ناَسنإلا ىَلَع ىنأ له ىلاعم هللا لاق هس نوع هب داري دقو ليلا ُناَمّزلا

 عملا صقل ربل ثا اذه هبلإ ُفِرَصتيف طسَولاَوُم اذهَو نيج لك اهلك أ ىن وُ ىلاعت هللا َلاَق رمش ا

 انرك َذاَم َنّيعتف دب اتي هنَع َتكَسِوَأَوِدَبالا ِةَلزنَمب ُهَنآِل اًبِلاَع ِهبُدَصِْياَ ُدئْوُمْلاَو َةَداَعهِبِف عاَنُمإلا ٍدْوْجُوِل

 اذ ام هَل نك مَ َذإ اًذهَو ىَنْعَمب ناَمَ ُدنُمَو َنْيِج ُدنُم َكََْرام ُلاَُي نجلا َلاَمْعيْسإُلَمَْتْسُي ُكاَمّزلا اًذَكَو

 ظ ْ همالك ةَقِقَح ىو نب ىوَناَم ىلع وهف ادبَش ىوت
 - نامزلا . وا . نيحلا . وا . اًنامز . وا .انيح ملكا هل لامك طا لبي نايل رع ىلركا الكم اكن قرورتء لح 4 2

 جد كت ييش هج ثا اما قطو مدن تيب كن ادخل كت ذو ىكالاعرجبامذ اي ناتي ايرمجكدئادذ اي ناتي ىلاك ورك يبت اب لي
 ىلع ىتا له لات ىرايداشرارلا اهيج- لو وما ارم ل لرب سي اوهسل | ىسروا هس انومد ارمدنامرناسا نوت تاع همس لفل لوبا 6 ا

 ونعم لوبن نلا تنذو مروا نيح لك اهلكا ىت وت لات راب نار فن انج - لو ةومدام ان ؟طلط دج لكرو رهدلا نم نيح ناسنالا
 تايد كوت كوك انوه فوصل رار اس تفوت ذو تكول كغ اير قر ا متل سا لايم ل

 | ركاروا هات لل قت ل وتدل وطالب م بس انزم لائووصقل كا 00 اح زاروا رواه كت داع كفو

 000 دهيو نس مترك أوم مولعم تاب بح ليصف اخ اجوم تباث ماود ولء# كت وكس تسد لئن ظ

 أ نيح ذنم كتياراه- لد تكلا برب. اريبج_جس.انوم لمتتس حرر كن صوكيظف رؤس كحك انف لاح قيس رواجس نيم
 كرروص ادا ارم كام دج لابي - لن تنل دارم قم كيا تس لاطود ناطاغفلاي سس اجاببكن اء ز طفل شم ناهز ذنسه كنتي اراه كلن ليم نخل

 6-5 اطلس تينا ذنوج ىل كت يين كت نطو نيت ل تنطو تدك ف لارا لكون تيب كلا تنذو تل وب لج كوب ل

 يرو دو هبال

 لا ل دام وعاشوا وييودووباواوو ييعاوعو

 ىلاقترْلا الاد ذس ركاربي وبس لو دوجوم لب زج وج لارج د لمي تقي واول كى ل اتن ىراي للاخر واو لات كر دوج لت تكول رب د

 هكيدوخرب درواك لاقت االاو سرك اديب اكرمد لاش لاقت ةرمددكتويكد ركش لاري روا تاك كرم درك ايل ثييدع كس كاسح
 ري ىتا لو ك_ ارم تموج لكي لن كدا مهي لاك كوم ليس ولعم وبكر داقتطم_ باو ن_اهكمتبج لسا كسك

 - قلوب سيمولعس رقم كس اون كس لا ينسوا ظ

 0 ارمند تل تسلا رهدلا ملكياللامحام
0 

 يشل اوه را يف ثاليخال مو رخام رفا رعت فجرا ُلاَقَو اَمُهَدنِع ٌرْهّدلا َكِلاَدَكَو



 ةالكلا نف نيهبلا تابوا ل ص ام اذ 277007 فش لمي اريودراحررشيرادهلا فرشا

 نوح لم كرام ناَمّزلا و نيحلا ناعم لل اًرهَذ نأ أ اَمُهَلاَفْرُعُدبلا ِهبْداَوُي مالا ٍفِلَالاِب ُكّرَعُملا
 هء اش

 ةرارميسإ كري فرتلا واش اي كرمال تاقلل نفق ْيِف كوة ْوْبأَو ىَنْعَمسب رفد د

 _ٍلاَمَْيْسإلا ىف الخال

 فالتخارب رواه ايكرمدرلا ناب شرشر ية. ماذا كيران كس( ) نافذ نلا- < هلا حررط ىاروا ......ممج 2

 مس( ) مادو لبث ماع فرعدار مس للا وج هفرعم (ربد اظل تاس كس ما فلاركا هس يال د دابس لش ذك ركك(3ر رمد ظفل)

 نييحذ نم كتيار اه ( ل برع )<. اناجاب/_<ساتوم لاعتتساررط كن ام ذدوا نايرج د ظفل( لت داب كس هلك ) كيد زنك نلت اص
 ار نايلاق "بايك احنا داو تافاتح لايق” يكف قلل لايران ك (ربو) لا ةسسفيطإلاماءا زهد لسمو
 ا

 1 نساك 0 للم 0 نفاع 51-5 000 قوام تسيل
 ا تر كوانج تروس بكن ايس نق اور كت تنقو رمد“ لظفل كيد
 ظ : بؤرعماي ا وماي ايكل اعتساوركر ادم لا رقت علق شن قرن لوك "رم دروا از

 لم محن ىرداال 2 وم ةسركرايقفا( شرما خ) فقل عب تروص فكل اهتس يروا هرج داظفل فلتر فيطولا ماا

 سارجي وف ايكل اهتسا_ؤرعم تروصبر يت اسكس مال فاو دس فلاح ركأجس.ايكل اعتتسا و ركريخإ كس مال فلا وك( انداج لبتألر دوركت روب
 ىك(ناماص) ناب ايكف الخا ف ناصع ن# ركن ايبه رك تروصبو كرب اظفل_-<بس د ارم( لت ) ماود لافنالاب افرك ب تروص
 ' رهد ذنم كتيازام روا نيح ذنم كتيارام اك رلوقنلاكب رع كوكا جس حررط كنا ذردا نات 6( مرلكتلا الرع طفلك دي لسد

 نكح لوب قثممتو بفوارتم سس رابا كس قس( ل وق لوفود) ياذا لاق رف لوك م لولوقم ل وود ورك تم لاب كس وبرك ١

 ش ايطرثب كة اجوم ثناعدد تس نحر ور وا دنجايمايادنج كيد انس لاصق اًرهد تمص نا الامكان ضرك جنانج

 امك ملح اريروطقرفتماي ل رع زور رئاوتمووواوخ_ءمابك ار ارههد تمص نا اتاطس رب وم كد تين كن تتقون فلاع

 و7 اعكتس اظافلا كس انامزاب انيحاب اًرهد تمص نأ هس فلاع_لبت قرف وكل م طخافلا - نام نار جد كيد نكس نام اص)

 و داففل بحجر كيث ثا. رقفيطوباماادلبج-كدةرابتتااكتيين كف لامر قى كت ين كتتو نارك كس لوب انكر هس ذود كت

 رع طفل لكوج < فوقومرب لنا رقم ىوغل ا افلارواءامسا_لكويك- خج_.اي ل لرايتففا واخ لب تروصل هاون ع. اج ايكل اعتسا و رك تسر وصب
 تروضإر مو ظفل) لا هس غل لا قرش دوا - يبث جوم ( فقل وم تدفع اب تين فكرت ) ضن لوس انس رارشن كم رك وسب

 ٠ رج هدكايج-جسدارمد ارز قلن موكب سما ىزالاةكق اش اب كس ةسد« معيب دز كلعا جس كن ايري كى رك ] 8

 ترزعلا يردقلا للاخ كنا - لي ناب لورايثاف“ لغرب د »لآ اك (رجد) فا. ذرواركسايىلاعت ثلادج جس اناج هك نتا ييربجدإ
 :مك < مالسلاريطرثلا لوس نامرفحن انج <

 رع ا . < .لاقشادازاريقي - ئلاعت هللا وهرهدلا نا
 0 جس لاقت (رب )داك اوبكتمالعب اموت مز . هللا وه رهدلا ناف رهدللا اوبست ال مالسلا هيلع هلوق نس

 ١ «ب يمي يوتيسادومر لولد لا ١ 00



 رس لمحت رووا نو دال وو مام ا 5 ىف نيميلا باب

 ٠ مو كوم كف رضتوج لا لا [س كس كبد ون ( كاز )رمد: لاقترللا قل ناك (ربد) ناكر :ركعس لوك بك ( اذ )رج درك

 .ًاقلطم افلا (وركتروص/ )جو ل فلاح بج لحاكم انك وكب كى اهت لا دوخي وك ا نركل وكب لك (ر جو ) ةس اء ازيلا_.كوجرثلا بنام
 هك فقول اوتكرادقم_قكوم ئولسزارم لكسر مد قل انج د لال قس ناولو ادقم كف لاع تس لاذ اجرئ ونا يكل اعتسا

 لاوجرد لات كس تقوس موكا د”ففل( تا يتانقالي تم ىل) ليدل( تايد ) ص«( تدك )ريصق نو جسد نت
 كيري _كاوم مولع سس لاا انج_بسدوجوم لينك دبش ليي نت كدادقعروا نتي ا لازبل_انسوم سمول جر لوك كرارقمع ل
 -ج قروضا كنق لع لكاس قئيروما ةئازبلا_بس لطي انركرنايق لروما نت رواد( وم شبت بخيل سن قو

 لكل قل ضسإلولا ماما ديلو نب شنو حا ا يعلو و 0 اوه لب ننس الع و

 كس مال فلارعت طفلك < ي( حيحصلا وه) لا سقف وكرم ذ,لاوقسا عم ركسمروعبدظفر كيس لقيط مالك

 0 اسال ارم تم “كاد” قاف الايونوب مفر عضويت
 -- 1 6 نايل ترو تراك شك /

 . هل ديور ربان قر هيل

 و طا وَ عجل لق لَو يفرم َركذ عنج مر ث موت ىلع ره م ميكَل تلح
 'َوُهق َرْوُهْشلا ْمْلَكياَل َفَلَح ْوَل و عوُبْسأْلا ىَلَع اَاَقَوَةَفيِتَح بادن ماي ٍةَرَشَع ىلَع َرهَف اما ْمَلَكياَل َفَلَح

 الع رودي هنا اكد ام َوُه و ٍدوُهعمِ مالا نال اَرْهَ َرَشَع ىتثإ ىلع اًمُهَنِعَو ُهدنِع رش ٍةَرَشَع ىلع ظ

 يل هدد تاركا الكر ردم كرار يمتخلا قلب ارب يعل ل ف رو قاب بح كن

 هنود َدوُهْعماَل هناَلِرمُعلا ىلإ ُفِرَصََي اَمُهَدنِعَو َنيَِيلاَو جلا

 : هر ككل ولو ناش الاكل ورك كاش اب لي ككل وف دنج ل مابا ملكبال 0( سير ع) لامك تنس ىكلا» 3 1
 دورا نكي )+ ددعاكن يو وروا كوم قالطا كارب ددع لسمك: ك- لاس يك يكرك كس مال فلااريخب دوا ست محا مايا كويك

 م اءاوتاهك كسك مال فلا مايا م مايالا هملكسيال لامك يي ركاروا( انزع قت مكس مك عدت لكويك وم تاو يب ندد ىتود لب يرانا.
 ولاول" روهشلا هملكي هل ””ّلامكركاروا- لك ككل وذ تاس كيد ع تام اصروا سد قايم كل وذو لد كيد نك فيو

 سا كك نيخترواووهتشمال فلا لابهي لكويكد- كنس لاب ملون وداب كيد زنك ناد اصروا كتيب لذ كيد ضل ينع

 ركب مايالام كس لسد كدؤيطعولا ماءاروا_جس داينبري ىالكويك يبس هرابإي تغب كيبأ قس قدرك ايب فس متدج كوم نادخترادقم ىو كل
 ] -هجدرع اكلنا جا تس اهايكرابتا كى هك اتومروك يدرعوج هد اي ز تس هداي نس ملطف كس ١ ايلف رعت مال فل

 ٠ لقد اسكس عر مايا طغفار دعب كس لا ناي مايا ةرشع ل يرغ ًاروا مايا ةعبراو ماسي ةثلش ل تس كالو لبي فرعةيسا بعت ....هدئاذ
 لي لاح لوب ماعكس وكول ونة ا رف نايت اصروا- هس ىرخ اري لن قالطااكم ايكو مولتسسس لسا لن لا وام وير شكو ادلب ني تلال وب
 اتاجابك اسعاي ةنسرعإ كس لاك )جنش ءل_ كس لون راب لب زخلسب لان روف ررط حاج تركو كب كس تغب كيفكم اي

 طفل يل عل ناين كرامتك احكي يب ًظروا اوما اكدت دول ناو تلا كل لا لن نس اركموككن لو تاسروا نبش راي ليسوا(

 قى هس دفب ليام يك ساس قكاج كيم لاهم لمد كفيلا ماا تسي لاب اناجالوب ظفلاكذ وردي ساتاجالوب لما



 قالطلا و قتعلا ىف ١ يحل اتناب ومنتج اساساو ا ا 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مثلج يارب وددا رشي رادهلا ف ما

 ٠ روارتمت اسكس مال تفلاوك 3 «لرج سس عمي :اذ ل اوشن لج كو سس تررومصض ل |باوج بم كَ دنكيسفيطإلام اروا ( كس دودج

 دارم لرب لاي تنتد لو تم روهشمروادوهتسوج دان تن نك لي غلا لوذوو نلا كب اهككسركفرحمجتا سكس مال ففلاوك 2 هك يفسم نش
 دهس لاو دواس لاح تر روص لول كف# وم ل تسلا اري كلوب كس كن كراسي: 2 اصرواكس لوم

 ؟رس نوه نوت لارصم كورك اا رح تناف ةريثك امايا ىنتمدخ ناايكوكم الغ

 رك هن ما هَرَشَع ةقييح ْئيبآَدن ركل ْميالرُح نق ركام يمدح نإ مدع لاق ْنَمَو

 ُفِرَصََي ِةّبِسِراَْلاب ُنْيِجَيْلا ناكوَل لْيَِقَو راَركَتاَهيلَع َدَزام َنآِ مي َعبَ اَاَكَو مالا مسا ُهَلَواَنعَيام

 ٠ بلا َنْوُد ٍدَرفُمْلا ظلي اَهيِفَرك د ,ال هنا ماَيَأ ةَعبس ىلإ

 ا يو ل كر امايا ىتمدخ نا ( ني لعاب ماظةسا ةس ىلا... |

 هد كس لوم هدايز وج تس لو تاسركت ابك سلم اصروا ل سوم نادإوت لاوودايز ل مايلذتدك كس لومدارم كد لذي و ن0 فيطولا '

 رايسب زورارمركا”اهكحررط ساروا لامك ال ناي: ىرافر كا كيس ابك ف راشم ض تروا كس لومتر بار ندد تت اس كلاس لي اجور
 تساظفل ا قه انا امل اعزب شدا عنة كيك كس كك لول ات تام يل كر شاك قرر
 1 همي

 2 ( م 1 قدس 20 دعا

 قالطلاو قتعلا ىف ىف ف نيميلا تاب

 نايماكذ_ اكتر ساب كس قاطو قداذآ 2 ا

 _ لبعد ارسل نان جس بماي

 ىلع علا ل ىف نو يدب فل ري ذر ىلع : هادو نْرُكَل ةْرلْرَم ةْوِجْرَمْلا نو ب ةّرح ِتناف
 ظ دولا ٌَداَلوَوْهَو طْرَشلا حمي هلو مأُهُمأَو ساق هدْعَ داو ُةَدِعْلا هب َيِضَقنَت

 الطهساؤتاوماديب اوم مدي اركسارعب ل سا < قالطوم ةرماريب يدل م بج كابل عررط ا تكويني اذ كرك...
 تاق فلس اديب لب تقيقتزولومغ لسا داز قف اانجاك تفس رك ابعت كرئابؤياذس لوركا ا حررط كا كاجو
 نكمل مالا 0 انا 0 كلر لل نادرا ليرد اقتل ب تجبر شروا ماج ابكي
 هلأ لهل كلاعب



 00 اربودرا هرم دارولا لرش | هيوم تمر اج دوم 1817 ا 5-5 قالطلا و قتعلا ىف نيميلا باب

 انج 200 0 ا ا
 كاجو ازآ

 ُقِعَياَل اَلاَقَو َةَفيِيَح ىباَدنِع ويحل قع ايَحَرحآ ككاو تدور وه دلو تلو لاقل
 هسا نع 2 م

 سل تيما نا ىلإ نيل لَ يام ىلع تيما َقفَحَمْاف طرْشلا نامه جا
 سا ىو 7#

 ةَيِرحْلا تاَبلِإ دِصُق ُهّنِ ةويَحلا ٍفضَو يقُمِكَوْلا هسا َقَلطُم نأ ةَفيَِح بالو ُاَرَجْل َىهَوة ةّيِرحلل لحب

 اَذإ امك َراَصَف ةويحلا ٍيفْضَوب ُدّيَقَتَيَق ٍتْيَمْلا ىف تبلور لَ عفد يف رهط يك هوَ هو ءاَرَج

 اًَدَيَقَم خلضيال هنآ مألا ةيَرُحَو قالطلا ٍءاَرَج ٍفاَلِخسب ايَحاَدْلَو تْدَلَواَذ َلاَق

 مامات هدئزديارسددرجبومم اديب كي هدرم كليا ليي وكتاب لاعب هس ا كومداز آهووناو ديوك ركاك ابك تس ىدتاب يب ارك. ...مج
 1 21 هسا رمل توب 6 اكوهشراز 1 كلا أت ل4 لولو نارك ابكذ 2 اصروا كوم دا امدنز قف كي د0 يطول

 هلكالاع_-عس لال ب اقكس اي ودا رطل نيج ودرع كويك لوم عقاو هس ءازجر يخل منليع اتوب يود شاديب كك درع كلاي
 . تمالع لب لس اماباوكى اج اتلطم سيب لصد لد يعول ماروك مااجمل كن سلا نومواز 7 ازج كم

 كَ 6 ردد ماناكت دك اليا معو ىداز ارواج ايكو دارا اك ىداز 10 اري روط لس ءازج كطرشف لوملويكو رع لول

 كدنز ليدي ازبلا_<قك 0 "تبا لم هز قو رك تلك ا لكسب تشادرب ريدا ياو اءاستروا قدري ز

 دلو م اايق الط لسير ردا كو مداز اجدد ون انج يو دن ل ممر اكان ابكري ذ لوملاكة اجاب س رواج ايكايكرابتغا كس اج عساي فصول
 رج ىماىداز /ىىرئاب واق اال 00 < لأ ارثاك فسم ننس سرسسابي نب 2 فالف ماج كى 1

 ش وب لرلا اًضاقن اكذ وم هنزل ب

 اان يضف راظاجساز ود هيلث ماظل

 ظ ام نبع ىرتشا داق ىاسدرعل با لولا ند ٌقِتْعا ٌلَبَع ىارت رتشافرح َوُهق هيرَعش هشادِبَع ُلّوأ ُلاَق اَذاَو ]

 لَو َلاَق ْنَِو ةّيِلَوألا ٍتَمَدعناَف ِثِلاَثلا ىف قبّسِلاَو ِنيَلَوأْلا ىف ِدّرقَتلا مادهنإل ْمُهنَيَدِجاَو قَِْْمْلَرَخا

 ُتِاَلاَو هَل ٍلاَحْلِل ُهَدْحَو َنآلِءاَرشلاٍةَلاَح ىف ُرََتلا بداري هنا ُتِلاَلا َقَتَعَرحَوُهَف ُهَدَحَو هَيِرَمْشَِدِبَع

 تم اذنه ىف َقباَس

 دا 0 وجا واول ايما الز اوع وطلال ش

 لسروم اا قلو رطل اداوم لب البي تس بس ارسم وااوبت الاو 1 وات سرس قت لوس لوئور لمي لوبا كوب

 ل ف دي ريس اظفل لا لكوك- اة اج ومداز است عسسل نوبت نا اكو مداذ اهو ل ودي رخ ابنت ب مالغهدالببب هك اري رك ا دوا-ايكأيي

 -<ل ايكيا البي حبس ىك مالغارتتل مب فس اجه ديراليكاروا-<س لاعاكدي ضن جاب روم فاو لاهي اندم اليك لكي سدارم نوهت



 قالطلاو قتعلا ل باية... 5 كن 2226 هه 222666 عا اع اا س7 2 ز2 2 2 ز ز> ز > ز رع 00000

 م جناناو» لوي لثخ ماظل البكي كادوا

 نوكيا هل ٍقبَساَكَو قجاَ ِرَفَِرَحالا ني مل تاَصَودْبَع ىرم ذاقرخ َوُهَف هيِرَتش ةاَديَعرخ ا َلاَق َنِإَو

 دع ُهاَرْشا مْوَي ُقيَْيَو ةيرخالاب َفَصَناَف قجال ٌدَْ هَل ٌرحاْلاَقَمَع َتاَم مفاد مُاَدْبَع ىرتْش ولاَ حال
 ش . مذغباّلا ُتْبياَلَيِر حالا َنآِلِْثْلثلا َنَِرَبمْعُي ىتح تام موي قيَْي َلاَكَو ِلاَمْلا عْيِمج ْنِمَرَبتْعُي ىتح ف ةَفيَح ئبأ

 ذأ ةفييح ىبلل ولع هَ ٌرَصتفْيق ٍتْوَمْلَددِعاَهقَحَتُم طْرشلا ناك ٍتوَملاب ُُفَحَتَي َكِلاَذَو ُهَدْعَب هِرِع ِءاَرِش ْ

 اًديَعْسُم تبث ِءاَرَشلا ِتْفَو ْنِم ةّيرخالاب ُهَفاَصِتإ امآَف َفَرَعُم َتْوَمْلا

 , 5 1لكوبك هوب لبا وزال وضل يك يس سدا آد لوري رف ع حي مالم ىرخ آكابكي ركاروا 20 ير ظ

 ننس ركل كيأ فس لاركاروا_اومب لايق رخ 1كم نقال ريب كل لا جس اهككا دير يوكل يب حس لالالا« وم ايبكا دي رخ لوك بي
 كف وم ىرخ [ل مي لاك سااوم مالغاوم ا ديال ش دعب الكوك اة اجومداز 1م الغارسدد و ايكم دور ادي رشروا كيا لش د عبادي ةليا لعيب
 ٠2 تحلب فراس كلا ) كيد زف سل فيطولا مارد( - ايكوم توكل اتاك سدي فريح جد كف اجر مكس للكتب )يكب فصو
 . سام امج از آت لاهو كس كل هول هوت يجب اكل سا- اك اجامج دار آت ند لاجساهي رة ساذسلل نو لج 4 سَ

 ومداز ماطر كلي رثاكل وم لم تلاع قتلا رك تسرد وو تذو لاهاي رفسسا ذك التنقو لس تس 6
 . قكوم تبق ىكى تن كا واوخ ) كور يتتمسس كلك لوم دا 1[ أ كب للا اوم مولتن نوما رول اك عرش لرب فسر مكس لارا ايك
 ايلداز سا تنو ل توم فيا نس لئاايذكز 6 ةساج امج دا 1 تا تس ند ىكا<س ارم نلذ لج لوم ايكذنضصاصروا( وق
 اوم لرقم راكد ذ ترو برت قوم قكوم تبق كروب كلاس لا. لابن رك )6 !جاناداذ ايي تس لاب كك هس لنك كا <
 ٍْش قرب ناز مع نع ابدي رواد ايكا دي رخل كروا لوكا رسوب كس لا لبج رم تبان تتفو لاق انوع مالغا كر اك الكر
 تاب بف تومدك سدي: ل د كفيلا مااا كوم تنذو ىاانومداز ارا اوم تفو كس توم كل ا ا:اجااراكا رش لح لوم مولعمر روط
 تيقن اوم سيمولعم تنفو لارج رلا-اهتا يلوم تباختس تذنو فس يخوف انوم كغ كس نك مالفىرخ [ى يكس دال
 اوم قرا اسس تذو ىاادم رن ارى جكروا- كة اوه تباغانوم رن اكل اس تقوس نسي كس نا ات ىرش 1س لع

 مك كسا« لإن قال نسا لوركا نك ل تسل تدوخ أوو
 هبَدَعَو ِثرآلا كاَيْرِج ْيِفُرَهْظُت داق روب لكلا ٍتاقَلكلا قمت فالجلا اًدهىِلَعَو

 ثروا ايش موتة« الا لد سكر شن لقط توتا مكس ةسدء ل آله يي ب 7 7”

 وزوج ديا راس سبل ودوحوبو كاجو

 لشاب ا انتيك لل لاتقل البند روب دنس فيطوبا ماا لوم نق كش ارهمركاب قالط
 لأ كت



 مج اريودراررشييادبلا فرش »5227000092 0 1 ..... قالطلاو قتعلا ىف ف نيميلا باب

 د ا دل تالا ا ك- كوي لالفك دج مالغ» درب ل ابكةناقآ | ظ

 4 كرياج قمداز آالاو ليي قد قرت ضو ركبمو ركل سا فس لومالغ

 ربح م ةَراَبلا لولا قع َنيِقَرَقَم هلق هَرهَقرُحَوُهق ةنالف 55 الوب ْينَرْغَ ِدْبَع لك َلاَق ْنَمَو )6
 اهنا صا

 لكلا َنِم ْتَقّقَحَت

 اس لوما نير _اهومداز آهد اكعد كرت كت دال لاب كس ويب لالف رمش دج مالغ ةورج كابكو اك ىلا را ارواب بر

 تكور كما تداثبب لتوبا 6 اجومداز دل شنان دن نخ "لمي حس ل ناو كلبا دعب لس كيا نس لان ىرجت ثنو رجل ورجل

 امومه لير اكو رج كس لا تسوى يخ نوم قربت لئن لوك ودك ع طر كيب لم للا لن فرك ليس د لدب تدك كور بج دج لإ
 44 امومداز اوت لوين لانس ربل ف اضم ار/لذ_سوت تق ناركاروا لك اجو لموت سرت كمااغ ليي فر صتساب يدا
 < قلاب حسل وتلا تداشبهد لت

 اهنا نر[ جوي انالف تيرتشا نااركذ قل

 بس لائتسردهرافك ب ظ

 يناله يلا ارق طَْشلا نا هبي مليم دمت هيمي ةَراَقك هب وني اَرَتْش اق رخ َوُهَف انالُق ُثْيَرَ رتشا نإ َلاَقْوَلَو
 ىهِفاَشلاَوفرِ هاجد هَءاَرجأ هِي ةراَمك ْنَع ويه ىرتش ذا نو هط ْرََف ارا مَ نبل هَ

 اَمُهَنيِبَو ُهَملاَزِإ ُقاَتْعِإلاَو كلملا ُتاَبثإ َءاَرَشلا ّنِل اًذهَو َةَباَرَقْلا َىهف ُهَلعْلا امأَف قتعلا ُطْرَض َءاَرّصلا نا اَمُْهَل .
 هِرتْشِيقاكو لم هدي نأ الإ هاو َدََو ئِزجُي نك ُماَلَسا هيلع هلوَقِل قات ٍبْيرَقْلا ءاَرِج كامل ةاَفانُم

 ما سا

 .ةاوراف ُهاَقَس هِلوُق ريِظن َراَصَف ُهُرْيَغ طرتشيال ُهْناِلاَفاَتْعِإ ٍءاَرّشلا سفن َلَعَج ُهُقِبعَيف

 اراورافكوو لس تييثىكذركاداهرافكاك م "كادي مالغ ل ارك -«سداز [هووأ اريرركل الفذ ركل اين 21 رار 5 مجرب

 ا 0 00 0 ىداز 0 0 كي مر

 1 0 ١ قي ا 0 58 0 0 0

 دق مضر لأ شورفز مادا لمع ساروا -اكوم 'ماج هرافكّ ب يد ذه دامت واي رؤيا نيس تس تيب كسك اداهدافلا اكمال ظ
 53 حب ىراري لكك -< تبا رق ثرلع "1 ىكاروا-جس ُُط هر قوازآ فرص ولرادي رمل تدع 10 َك لولد ن اج فنالتخا يلع

 ىداز راهي ر فلنا تافائم ل لاب لوف نادال < ماناكذ سكر وداي توتي ىف انركاز اروا-<س انك ت بانركت يك
 مو ريطعدشلا سلا لوسر لكي < اجوم انزكواز اوكا ىبلطم د ل قكوب سسك

 زال يرفع كلا كس لاا ايمالفنوا كول (يناب نيس كس للا ةاوسج_انطسركادا سلب لولاك ياي نيس اكلك يس يار



 قالطلاو قتعلا ىف م باب ةؤق وو وقف ووموم ١ ا ةووووووووفووو [٠ ووو وف ووو وو هم ووو وف هه ووو فقة فو هو هووموو مخرب يدر در ريب فو

 لع ثييدع لا لوي جسايدرارق قواز آو سهير: ب لاا جس ايكت باور وكلا فس هب را نيف اىصاروا ملس ماما اجو مدان دو
 . ش ١ رهيب ريا ذي سوك ورا هاقس ا

 ا م 21 ىدازأ ا ل ةسرك
 تيمناك ناب هرافكا تب نتج ملل اتوب بنت اوت كور افك وا - ايكومداز آى ةسديرغ ( لالف) هوؤنايرخ (وكلالف) سا ىكبج تن ”--
 وروك ك ل ساهم شاداهرافكا ذبل لوم لصتيجتا سكس( ىرازي خ2 ءارشط رن كى تجرب سلات ج ومطر شيب ناهي هيئانج لب لمت
 دكر هادا هرافكا ذب قوم لن يبن هتك ءارش لاهي لكك جس طرش كن تح( راد ارشدوا جس مس( سقاس كليب ننكر يب تمروص
 قلع 23 < رح وهلوقاكف لاء تك تاع ل ب تقيقج ل كوت <س طومان نوم لص 7 اسكس ترلعاكت ين كليك هرافك سا دارك جو ناب 5

 تبطل ل .كو/ بوسنم فرط سلا دقباس ماكنت نطو هس طرود نايانتوم سر احن اندم تل اك امج دكت
 : تريلا ىلا كيك ( تروم ) نقر ارش كلاس رشا تسيل هليكف لام تو ةساهكم نيس ترن كو اهقلس اوت ذب مدقم
 : ماادجد لو: ئاج تدوس كورافك ادا كيد: رنا فاحاقايدرلد َ زآركري وكيلا نيس تين كن اك رافك سكك ور

 ل ل ا كسرفزماءاردا قش

 قات دم لتكن كافل تاسع 0 ةسوجاراكس ةرافكل و رافك ادا. يس ييدصالخاكف اذنخا لي ترو راك
 طرش لكاوكتسييكروا ( ننح اعالج كا قرازأو (ىداييرض كي )ثارت: قفا امم اماروا رفز مابا ىلع ت تروضتو روكي هيس قدري 0 ْ

 تاعك قتخ سيبك تن ) جس سكر كاك تروص الي هدا (ةفيطدلا اروع للك اماما بش القسم ا )هس دام كبسج-جسإيدسهدارأ
 ا ل نانا رايق لبي ا م لاا رواج

 ْ للف فس ا 111010111 90 ارضح
 1 0( الايك تايب لم نتا ثييدع ل ا ايكت يبادر ذس نشد انقود الغل قرا ت0 قود اشر

 عدو دلو ىرجُي نأ لادن لسو هيلع للا لص (ىبلا نع) ةريره ىبا نع هيبا نع حلاص ىبا نبل لهس نع
 خلا 5 ص ولِمَم ُهَدِجُي نا [ الإ

 و ناجل ا لا تسر كشف تافاكم كباب ةيساب)
 26 «سدوجومر يظل وطب هأو راق هاقس ل وقع كيرى ا لم رس كلو دامك د ا ل او لاشودوادولا

 منا آبجب_بانوم تت كنا راب ىف رت لم برك ماكو قو حتا سكس -ءاف فرت ارش افطع اك لاذعا بج ”هنس عيد ص الضو مومن اك
 . . هيلث كل 2 بيرم الكل اهيبج_جاثوا تءءاثدك ل هييلث ارسدوومرك رن سك“ اف فرح 0 هود ف طع

 فخ( ولف )لولو كلاس ل اورارواع لث اقس ل مري وروكرب“' هاوراف هاقس و «هعبشاف همعطا هعجواف هبرض“
 ىراممل )تتلاطم كليم هروب( لاثم)ر يقرا كسر مالك دايدركس ارسركالب لاي وكل تك ير *-هسدك 7ك“ انف”

 ااجياتوت تبث لاك سد مب 1س( هسا ني ) تس لانس ذايب حررط: رك كوب ال( س لكون «ريقو فازحا نم
 دبا ماشا دج طم لقب ةسيفتما) قرر



 00 اريودراحب اع رس دا هموم ومهم ممم وه ممم هم مممو 0770 قالطلاو قتعلا ىف نيميلا باب

 ناطور ءاايفسينكداكامالب

 م لع 2 3 خ5

 لجل قير وةك نع يرمز زلال هَ فارع هد يو وراك

 رافع نب رح تاق ِيرتْشا نإةنِل لَقاََِم فاَلخبهجَو لك نم نما ىلإ تاّضمالق داليسالاب

 رج ا ا ص هل ذا اذ اهنَع ِيِزَجُي ُتِيَح ٍنِيِعَي

 ةييلا ُهتنَراَق دَقَو

 0 سود 77 2 رو ل كوم لا ” هدافكي د ص ادا كورافكولدلو ما اراد اروا......مج رب

 :..ءومراز1 نمو راتكك مل و لولدي ولا م ل ركا ل امت اي دب تلا ثلفو لاا- ايكوم واو ا حس لاروا اك ركل تس داب

 لكى لكوبك#_لوج شادا لشي هرافكه ع مي نايك اج ومدازأ !موباهد كد اجل طخ ةديلي رع تثو كلا تارك

 ريتا ىلركًا لس سا ف الخب_كك اج كت فاضا لكلا فرط كمال سا لوم حسبو كبس دلو ماك سافر ص ل ئداذ أ
 ايلي رفحا تنذو كا لوما ذآ هرافكس ماكرب6ةديفلرغرل ادا ابي لاى تدلو ما اوت تنس ىدتاب ضل
 هاج وماداهرافكه واكل لا لل اطم كس نيك

 " ليان ارمد لورا ةبطو راع ولون يب يزورها

 اَهَقَح ىف ْتدَقعْإ َنْيلا َنآِ ْتْقَتَع هكلم ىف ثناك ُةَيِراَج ىْرَسَف وُ هَ ةَيِراَج ُتْيرَسَت نإ َلاَق ْنَمَو
 ىرتشا نِإَو ٍداَرِفنإلا ىَلَع ةَيِراَج ّلك ْلَواَنَيَق ٍطْرّشلا اذه ىف ٌةَركنُم ةَيِراَجْلا ٌنَاِاَدِهَو َكلِمْلا اهب اَصُمِل

 رك ةَركذ ناك كلما ىلإ حصَباَل ئَرستلا لوي هَل قال نبل هله يت مل اهاَرسَق راج ظ
 ارك مْرْيِصَي كلا نآ انلَوْوُكدم جوملا ُريِصْبرُح عَ ِكُفْلَ نإ يال لاق اذ ام َراَصَق كلمنا ظ

 ٍةَلأَسَم ىِفَو ةَيِرْحْلاَوْهَو ِءاَرَجْا ٍةَحِص ّقَح َىِفَرَهظَياَلَف ِهِرِدَقِبْرَدَفَتَيف طْرَش َوُهَو ىَرَسَنلا ٍةحَحِص ةَرْوُرَض
 اقلط جبت ذل قيط بنآق كفل نإ اه لقول ىنح اجل نطل يح هَ ان ياللا ظ

 انيلأسُم ُناَرو ِهِذهَف اََ ُقَلطْناَ

 0 0 ا. ابكي دس ركزوا ......مجر

 + قلي لع تيك لت متنر ككل ساد قكوم(رقعنم) تباع مترف راب قرنا ساد كول غاب ومداذ د: (يلرك رام )ا
  ىك(رعب ذك ا)ركارواده لئاشوكل بدنا مانت كليا 2 ساهر يداج) قدتاب ل ماك سيرو اكلت
 ١ تق ساكو سارق فالتخ كفن ماا لش لا- لوك شداذ [تسرجع كم ادد (ايكعرامج ليال تحتار خس ارك يرفق دئإ
 ش لذ قل لات ايوا هس ركز اكو فس ال لن تيل كركر ل قم قوم دوج وم تيك كاك اندج ين تونه ى ابك

 ىرامب روا-ايكومر وكر ئانال ل حرا (- تالزه قالط) يوكل لاقل جسدا [مالغارم وقل ود قالطوأم لي رك اك اها حس روك ربحا ش



 قالطلا و قتعلا ىف نيميلا باب 007 00 اا ا ا 1 1 >1 مش ولج ةباريودراب رت يادهلا فرت 00

 ترورضليلابج كس لا هس طرشانإ) لش تكل ابي لاما هيكل كيان ردا فر نا ندر اكلك كيل ش

 وة نر الف تيك لي داب كس يداز 1م روا- لوران تيك ك كرم كرش بدك ابايك ف ءابايلركذاكدك كت ابد
 ريحا قلالي لابي -<س لوب لكل ع نع لومرمالغ لع قتيل طش فرص عراك كل ل ” لم ليم كس ّقالطروا- ّى

 : لوم لبيع ف او لبق الط نت ”ةردجالالإ اعلا اق نازو يب تالت ننال مير ناب
 م دو ُ

 دا د َاءومداز ا 7 5

 0 - لشق ضروضد كسا

 تيل (© رات 0( ]
 ةرح ىهف ةيراخ تيرست لكك ج يرن تيك كو طاليس معسل ةكفاميلكرجترصدأا :

 قلو لطم حولكم ايوب حولكمو رت اب ىرتول كري كس لارظن حطت لوم كا كس كوك رش كى داز آل ظ لح ا لن سكت لالدري للا
 . يمك عرقراكن كا اكو تدي ذك تيك انال ل نقى زول م تروصرركذتدن انج_ قع شفر مز ةرح ىهف كح
 اكن ررانب كار شدوج ور انج < طرش ل كس ناكااقتعنا لج لوم بس كتيير تركو مرقم نك نق تروس: نق تدل ا
 كفاح ماكتيل_ سات يكل اعتتساوركروطب ذلك( ىرثولال“ةةيراج”ف# فلاحي ملكت لكرج د كنس امومداذ ىو شب (ةساجومداقعنا

 يانج جس طيح دارفامانقكس لوخد ةيبسادج جساتاجايإي مكث ركل كوم قالطا نو قعن ا ؤرفا رف ى ولم ىلا ذس آبي تيكا.
 رازآ ولوللَو ل لمت هتك كيتو تناك ىلا ياس فلا عراد مس ردن يك لرب تيد را

 لاى ول ور كرمك رو نع تيل يئاووت تو ل فاعليطرب ىف و ايال للمس متو شن ومرازأ أ (ىرتو كو لم تروص لا اول

 تكف التخا حس توصل ارفز مارا نيد قت دوجو مار شاك تيك خس لات كس قول تنقو كس ناك لوي و شدا آجل اك ني
 . اهمال تيك ضدك كل لم متل لاس هس تنال قم )رق تيك تف كوي كس يلامس اكن

 دازآمالغاريمو دق الط كن ليركا) رح ىدبعف كتقلط نا كابس تردا# بت لن مقرف ذ ىدت ع يالا لكلا
 ١ مورد« عساتاجانا. وكيوت سكيك تنس قرش سي لدتم (اكفانحا الادامم - ايكوم دوخزا رك ذ اك تون لش مالك اد انج ( جس
 1 1 لالطسصروا_ كوم شرماط لع 05 نت نوب ع اك زج كج كوم دورت رورضرزقي (روكزي تيل ) هو كح ساس طر

 0 اك تد# ْلاكرب ىلذ فلاءإي ملكت اوي تسيطر كس بلك دربال لمن توشك ماج وراه اكان سدا 1
 هقلطم تدوكه زف قريد الط ركع اكت ذس فلاي ملاكتن ري ( عاش قفلطم م قوق الط ل# ليركا) اذلث قلاط تناف كتقلط نا
 جئانج كح راك لبق الط انافلاك- فلاءاي ملك بع <. اطرث راك كيك الط كويكاى ومن عت او قالط نتب لا تمد رن عش
 ل للم سداعلساقايك قه لارا كالا رطب ف فز ماما ثم-ايكوب حررط لس ثدكب ري قل سس هدو
 اوه تبني لالدتااام شعاب س ىاد ايكو

 كرم لاش تينريب بع كم لش لا رح ىل كولمم لك اهكذس اك
 : ذإ الوله ىف ٍةَقَلطُمْلا ٍةَقاَضإلا ٍدْوْجْوِل دبع و هَورْبَدَ و هداَلوأ ُتاَهْمأ قيعي رح ىل ِكْوُلْمَم لك َلاَق ْنَمَو



 . متر اريودراحرريادهلا فر ا »157707171010101 0 قالطلاو قتعلا ىف نيميلا باب

 ُكِْمي اَلاَدِهِلَو اَذَي تبن ٌريَغ كلا نال ْمُيِين الإ هبا عَ الو ديو ةَبَقَر ْمهنِف ثبات كلل

 ةّيلا َنِم ٌدُباَلَف ٌةَفاَضإْلا فلتخاف ِةَوّبَدْمْلاَو ِدَلَوْل ما ١ ٍفالِخِب ِةَبئاكمْلا ٌىِطَو ّلِجَي اَل َو ُهباَسْكإ

 اوال نس ول ارو واف الز نال جل نة ضينوب نسل ص ةدسدز اس رع 2 7-5 مك 7

 ٠ تبان تسلل ةسدابتغا كب بار م منعت روا تا ذرب بس نالت ل لاب تدبن روي فرط كن وكل نا لوي 0 اجومداز ملغ < 58

 رب بت اكم تسد ابننا ل ضعت كوبا ابد داذ كود لك تيكا تنو تكل اكبلا_ ودا آمال بتنك كليا كما

 روا < اتم لاثكلل اءاك لامك كلا لوس اكا كح يا حس راقخروا كأ [. دوخاك اك نوما نبا بتاكم لوك بس لاك ترب تيك

 كمي ءانب لاس نأ 5 بروسيا 2 لال زازا مف لقب تلا ني لع ارد قناتي ابيع 0

 ايكايكىرورضانوماكتيين كل ىا جس لاج لاي وكلب تبن كن # وم لولي لع -<-

 ىرث اء الط ارداوكى ايس قاطو ايلا ابدل يب ديب قيا
 لكم اجوم تاو قالطلا

 تاب الؤأ ةفئلح كا نيكولا فراج ُهكَوةَرْيجألا تقلع هر هزه زآ قلاع وده لَوْ َلاَق ْنَمَو

 يكس ىف ةكَراَشْمْلل فطَلا نا ِةَقلَطُمْلا ىلع هَِلاَلا طع مثيلا َنَباَلَحْذَقَو ٍنيَروكذَملا د ١

 را ل امرا راق عل لالا دكر وامر وراك افكر زل نك راحل ل كل ظ

 َنيباَمِل ِنْيَلَو الا ىف ٌراَيِخْلا ُهَلَو

 0 0 بكَ 2 و تكس فرط كل يب ديوي نعل دات

 كك الط ايديا اى لن نا ع هاي كليا تبا# ناو ليلا ل هاج قرن تاع كرف رخال
 2 لرب رواد تبان ون كر كيا ا ىلحس لب لوفود كيس ان آس ضخ لا (اي)اوا ملكك يل اه درك نبش
 ش قانا هوزاج_اتوب 1-2 ترش وك اوكف طع لكك ايكف طعرب تروكرلطم دي كرست فس لربه ايكل فاو ءايف ناهد

 لومالغ خيارك ررطىا_ بس الط أره يا لسا تلا < الطول يا فرص نس لب لند ةكاب نونة كعد اقبال
 1 حلك لع لناس <دايظال م تملا وك امس لل 1 ل لا أ زي دوارياي جسدا 0 2

 ل ل 0 و
 جس مكي كاك ابك س سوماغالا رطل لاند لبسها رافال ركرداص كيو رط

 بق كد هرم يو .هدئاف



 كلاذ ريغو جورعلاو ءارشلاو عيبلا ىف نيميلا 520 221 ١١ ل 22570 رثشرلو باريودرارريباربلا فر ا ظ

 - كلا ةريغو عورتلاو ءاريشلاو عيربلا ىف نيعتبللا باب

 نايباكف امك هر راب كس كن اكاروا تور ديرب باب 0 م 0 1

 اكيد لاك ياركاب ساكس دي راكع كل بك عقل ل اهلا فلع
 و١ سثشماح ايكبسيب نس ل ينيك

 حقا َنِم ةجّوَدْفَعل َنِل ْتِحَيْمَل َكِلاَذ َلَعَف ْنَم َلكَوَف ٌرجاَوُي اَلْو ىرشتيالؤأ ٌعِبيياَل َفَلَح ْنَمَو ”
 ندوه طرشلاَوهَم جيم هيَ يف يحي لاحم دفاعا ناكر اَذِهِلَو ِهِيَلَع قْوقَحْلا تناك
 ىَلَوتياَل ناطَلُساَ ُفِلاَحْلا ُنْوكَيْوَ اًديِدَشَت هيف َنِل َكِلاَذ َىوني نأ الر دقعلا مك هَل ٌثباشلا اَمناَوِرِألا
 داعي مَع سَ عمي هنآ سَ دََعلا

 مايل 1 رمد دوأم كة ييسر ا اورق كلوت سل ل 1 لامك هز 7 7

 ت1 ىو قزف ران رد راع قو سد بظر نال انني ا وو سس موو كل
 ذ_اهكماؤتب_قكلي سطو ورش كتاب لج كل لاك اج وم ثماع دووم لاو نس ركل امم تدوخ لاو نس اهكمسركا كس ىلا لإ
 -<-.ايكا يمك فرص ناكل ادكلباي اك يماوم لون سلبا

 هام لس ناك م لت لن لل وبلا ا يوم نازح ا 55 هرتاق)

 د (06 لاكش ملاح الا ذاك تس ذ ركلءاعم كس ليو 2 لا عسل سس نس كا دقع
 مترا عس غيل ناب كس تاب دلك[ اجد ثناعقو+ لين كاك تاب لا تقو ةاهكم قياس لو ساكن بلا

 كس ليو دس لاك قف-وم اترك يرو فلم اهم اك وما سيا هول مايتم بحاصايياددا ملاح الاو نس احكم أب دس اب نب لس و امك
 هت ليم تداعا لكل انك ساكو حس ماكي اكس آةيسا نس لاكن لا - هاج وم ثاح تس نس كلاعب دذ

 فرط ليو لاوراكم انتوا لتر وفكو ريو ءارش ايات نس ليك بج باو بكرم اكل جب انمى د عاري روط قتال... ورش
 فرط ل يكو تالا ناكل ثنام فلام ب تاطاعم ناهس قفا فرطاكتاذاكل يو اوراكل تالاعم نتج ازبل ليي:
 ا اجو# ثعاح فلاح لي نا ليث سوا افرط كف اعراب 1

 محلل سايل كر ؟«قتعي ال وا قلطيال جورتي الم 0

 كة اجوه ثئاعءك_ روما ْ

 0 0 اذه ىف َلْيِك لا ّنآِل ْتنَح َكِلاَذِب لكَ ف ُقِتْعِياَلو ُوَبطُياَلْو را َتلَحْنَمَ
 و هب ملكنا ال ْنآ ٌتيَنَع َلاَقوَلَو هي ! الرمالا ىلإ عجرت ٍدقَعْلا قوَفُحَو رمالا ىلإ لَب هسفت ىلإ ُهَفْيِضُياَ

 ىلا ان يقفل ىف ىلا ِمسَو صاح افلا ى



 2 لو فا ودنا نرد ناديا رتاج ف احس اسست اا نلت ريغر حورتلاو ءارشلاو عيبلا ىف نيميلا باب .

 "3 نب ليووكى ل كس لوماكن لاذ سارجج اكل ورك ياك ود لائق الطاياكل ورك تراك سك لامك سكك 0 رمت ر

 0 و ا

 ا نبي ك كب وش فرط تالاعمكس نقكاي قالط ايعراكن هو كس ا- سدرك يب تاباكعسرسود هس لا كن <

 تالا فل ريم الشمس اباه سرك بيوض فرط كل كو مخييس الكب دىد قالطوكم فس لاي ايل راك سقف شاش
 .اكنلا ىتوروا ل تتكسر قلل نا لس اهل سراب قل نإ لقط رول [تر مالا ىر الط ايايكداز اياك اك
 ماكل ولوب للطووخ لبن ماكل قاتع اي الط ايراكت ليكى فر صرارم كريم ل ابك لاو ن اهك يمحو اروا-_باتوقرادممز

 كلا لا«. قتلا نقر اج كابل. تابكل اياك تايد ةوعد ثناع سالك كاع يذلا

 4 ضد كن ايبيرقتت شاءاقنا قرن

 1 مرن ةليعتاىاج قرطج قام قاطو اكرداش دابا تضر يا. 7-5 مهري اذ ٌ

 30و

 6 اجوم ثناع كل كس لاي دمك لوما ظ

 دع بر هالو هل كِاَمْلا نال هيي ف يَ لعق هربا هام يذبل دبع بِرْضَياَل فلَحْول

 َوِروُماَملا ىلإ عج هَل قوقح اذا اًرِشاَُمْوه لَعجيفِمالا ىلإ ةَعجاَر تَرَ هيون كمي ها حس

 نأ قرقلا ُهَجَوَو ِهِرْيَغَو قالطلا َنِم م َمَدَقَتاَم فالخب ِءاضَقْلا ىف َنْيُف ىِسفَسب َكِلذ َىَلْوأ ال نأ ُتِيَنَع َلاَقْوَل

 َمُمِطََي طلو هب ملكا ل كِل اَيلَع العلا عوف ىلإ ئِض ب مالكب اَمْلَكَناَّلا سيل قالطلا

 فرعي ىَبَج لف ٌْبرَصلاَو بألا ءاضقا ناد نيف مالا ىف صوص ىو قب ملكا ىو

 ٌءاَضَقَو ةئاَيِد قّدَصَيَق ةَقيِقَحْلا ىَوَنَْقَف هسفتب ٌلعِفلا ىَوئاََِفاَراَجَم ٍبْيِْسَتلابرِمالا ىلإ ٌةَبْسَيلاَو هرثأب

 سس لارولاد مك عسرسود كن ارب كسك يبن نذكر ب ورام للمال يس ليدل لامك نس ىسركاوا....نج

 ةسرلووثوو كس اج اتومداينااك ذك ركل باي نسناس كج مالغ اوكا. .لكوك- كة ساجوم ثضاص لن ميا يي كاك
 ٠ 16-194 اجانءالاد ذك اك وماكن اوكئ اك سا-اكدم وكت كلا وق حف اكمءاك درب انكانب ماقم ما انياوكى عز دد تس اججبك
 اىريم ىت تنذو تس اهكم دك ابك سس لاو فاهم دكا روا_ لوب ب وسن افرط كبح انج لإ توم لأ وطب ا لطدحب كس لوم اكل ا
 سس هريفو قالط لاسم روان فالخب_ كة اج كن رمت كتاب كا كلاي كس قت كورك فو لكم اك اك ب تين
 تل وبس لج ماناكف مالك فرص قالط كج ينجو لكقرف لش نا انتاترك ل رمق كل قل نا نس حاد قا قال

 تسكابأ 0 رسودزوا غلوب دوو لاك تاثفل لم «روأ_هجس نع 00 ىدؤ اني م كم 121 اروا-حاجوم او قالطيى ديب

 لك اوت اني دري ءانب لا لكت يبن كك اخ لبن ماع خس لا ون كت ين كهنل_ وب كس اضف لما ىتدوخ ف شارك مياس لئاشوك وفود نس ابا ظ

 روا_ج_.اماج انايبب حس لا ىف ا وج لل وسل يا ف نرك جن ذرول انرام نكي ابرك يئقل رقن كا نعت: نكي لك اب قل رمق
 ة اقوم كتي فس رك تدوخ تلا ذي لاو ف. اهكم ركاب جسام خل او بس قدرك ازا سبي لاانركت سبل فرط لكم



 8 - كلاذ ريغو جورعلاو ءاربشلاو 55 ىف نيمبيلا باب ةووومومو ارو 011111 ةووووووووو فوة ووههو 00 اريودراحررشييادهلا فرش

 ماكي ركت رمق كد وك تقروا كرب قير كايد كل ساس ا امس ماكتب

 دا بسر سودر كس را. لالي نيس كلاما متين كسك

 0: لاشم عناق ايدكس
 هَل ةَدئاَع ِدَلَوْلا ٍبّرَص َةَعفَم نا هيي هدنمت يف تحيل ابَرَصُْفاناَساَرمَف هدو بِرْصَياَل َفَلَح نَمَ
 1 رتب اجلا عقم ثلا بزطيربالا الخيري ىلإ لهو بسم خلق فاو باللوز

 ْ هيل ٌلعفلا ٌفاَضَيَف

 'ء ياي اال رو برة دا لح فج ا ل ل ارنا دق
 ا سناب اري تسار هاردوا_<س انها بسدا هو تن < انتج وكي دوخ عفاروار يت كراس كس جن مكوك ادم شاش ام لش مش
 . ساقي د مكي لل كس نس راساكم الفرك كس نما ف المهد ن بوسنم فرط كد او ذي تس سا لظنكب عانس سلا ل

 ٠ كس مكس لوض نيس مالغ دورك و6 يدم ف اكرام لا لكك داوم لش مككح ةسسراب كس ودنعد مك اووف لبث لس ىلا نراك ب ]
 وم بروسضنم فرط لكى ل ومكس سا لنك # راء لا هس رك سوك كراج لامر فالك ادا كرو فك اخس نس كف الغ

 هيلع فولكبوم عئاو قالطري ديب ريم للوقت كل لنا ٌريكر دك 0
 رم لاش عاق لين اج وروي نس فلاعرجي يدرك فوكس كة

 ظ كوة فياَحْلا باين ئفنوقهيلع توما سبل نيا هرقل اذه كل تعب نهي لاَ
 ٌعِببْلا ذإ هُم ُهَلَعَْي نب كِلاَذَو هب هصاَصحخإ ئِضعقي عيبا ىَلَع لَحَد مالا َفرَح مَ تِيَحَي مل ملعَي

 ًءاَوَس هَل اكوُلمَماَبوَت عاَباَذِإ ُتِخَي ٌتيَح كَل اًبْوَت تعب ْنإ َلاَقاَذِاَم ٍفالِخب ْدَجْوُي ملَو ةَباينلا هيف ىرجي :

 ىِضفيف هيل ُبَرقأ هن علا ىَلَع َلَحَد مالا فرح آل ملي ملأ َكِلاَذب مِلَع هرمآريغبوأ هرضآب ناك
 الا لف قرات لك كالا قابلا هزاز هل وامن هك ناب قلو هر وسلا ضاق
 ٍنيَهجَولا ىف ونيف مكحلا فرت ةَباسَتلا لَمْ هنئآإ مالفلا ٍبْرَصَو ٍبْرُشلاَو لكألا ٍفالجب

 ظ 0 ري 0 ل رس ليد كاك ا ذلة يزل 33 جر
 كل ناد جس دوج وم ل لوزيك ا قا زيك هوك ري حسا تنذو للا يسد ريكس ةس يدا اج نع لوك يز

 اة اجاب كل كس ملاخ ضان وكيك اكن اضافت كرا لوركضورف كل راهب اك نبكي  كيياكل التوك وم لاشئ عدد
 تسدد لد آليا نس ) لوم ىراج تباين ل لاك هس زج ىلا وكل 11 اريك ي اك ا تسكب دلا نكون تي تدوضك ّْ

 فشار لب ترروص كي ان ايياريكي ارابتتن 900 ال ءايكل بن دكا ظل لا فالكل اي لكتاب ير( الع 6 ح فرط كد 1

 اناج تاب يدي زواوفروا_ومريخلكس مكي وم حس مكس لاووقداوخاوم نامل ساب الانا «تيلكدلاغفس لاو كة اجا
 دلو« لاازإل تايإ لا 0 لا 2 رت للي ند يجلا سلال ه«اناجتايع



 مرعي ةباديودراب ريا دبلا فرش ا 1111 7 52ش ..كلاذ ريغ# جو رعلاو ءارشلاو عيبلا ىف ديفا باب

 كب بانو[. اكو ضروب س لين اكرم قر ضي ارب كوتا يكنايمكجج لابي لم لاثماك ع ساد:
 وكلس ظلي اروا خي« ذ اهكف الخرب ( عر _انرامدكم الغرو انانب بخاكم -انيد قدص_انركيببروا) ماكاك السدو( ماك اكرانس) ىركر ذا بج ( و
 وم لفكر لوتروص ل وفود نلا كل لا مساج ايارك سس وددوج جس لا ايبا ماك تك لوكس لبن لوصاكن النو كس سا
 - وم ثئاع الس كايا لوك كأس داذ 1م الغ ارهم نار اموكك كس داهتاياهب ىلإ يراهن اياياحكاناحكا راهن لي كرك ابكي دكا شن ف )6
 رمثللا اهلل امواوثروالس م 7 انكم 1 0 اج كلا كيرلوب با نحس فرط كج سود كقول

 ٠ (.-ك اوم ثناع ل اعرب ةساج

 ياو مرا ةمالغ اج امي رشريرم نك 0

 ظ ونيف ما ِهِف كلَ عارم طش دولاب هنآ نلعب نر دبل اذه لاق مَ
 2 لاَ نيبال هنأ قلع ةرتش اقر رهف ةعيرعشا نإ ىرصشُملا نر را

 20 لل ا

 دهاذك لعاب كلما تبي قب اًرَجنول وجمل ََمْلاَو

 ام لصاعرايتغا كلا 7 يأ لوركت خو رفا/مالغ لا ليلا اكابر ساو رادو
 ظ يسم حبا ودخولو 4 ل 0.

500 

 -- امك يرش نب تايلوي رثاح اهئ ءاخطرشرعب لس لا هن داذ آية وية عسا لنك ابكي قررا
 دوا بحب ل كسار نافاس ل قرا ول موك[ اجومداز [مالغي كت فكل ودركل باو تسال لوفد نت ناي[
 هيلو <جسرباظ كلم كس كرس لسانا ماا ررط كاسه ربان 3 باطم لس نط اص انببر لاب لي برروصودوجوم اكس سيلك لا

 وم ل ركروظنم :تاراري رش ( طر شكسي نرشي)رلا امراريرظركاروا_< لوقا ع طرشريخب نايا ل يداز ايطرشروا هس يطل ىداذآ ١

 روا لمت رار قيس رك م رايضااكدنيل: ورضي ذل ام اذ سا قي 0 ًآركاجاجابك اي دركم راي اني

 -ايلوم م .رشرايخروا-ايكومدازآك رم تيك راي رف الفد نكرم كبرت ل رى ايدل از آرب ل رلدنخي

 ادرك ؟مالث» الطي ديت كريمة د وت ناكد نا م افا لعل ابنك
 .. كس اجدع قلم قوي اكل انا يدانب بكم ظ

 ظ قد طفلا را تفطر تضاف قي هَ هما ويح ودبل ذه بأ مل ذإ لاف نم

 . الق َقِلاط ىل ةَرْمِإ لك َلاَقَق ََّلَع َتْجَوَرتاَهجْوَرِل ةأَْمْلا ٍتْلَق او عب ٍةَيََحَم ٍتاَوَقِل عِلا مدَعَوُهَو >

 . َنلَوِهْيَلَع ُقِبَطنَيف اًبإَوُج ُهَجَرخأ ُهّناِل قلطت ال اهنا فُسْوُي ىبأ ْنَعَو ٍءاَضَملا ىف ُهتَفّلَح ىلا هذه ْتَفَلَط
 ظ بارع ورع ىلع هز دقو مدلكلا مزيج رولا ار زون اهرب والك ور قو كرز هدر



 : درت ةاولصلاو حلا ىف ف نيميلا ينال ءءءدم ونمو وقوف ووو مفممم اه ب 6-50 0 ا ... مشوي اريودراررئيادبلا فر

 انينم لع و ةرلا و عرشلا هلأ امل َلَع صَل نيبافاحن هر كوكي ايم لَ 1

 0 ١ ماعلا صيِصخت ُناِ ءاضَقال ةناد قدَصْياَهَريَغ ىوت نو

 سقت ويري فيدات 017 7 1ر4 < قالطركى وبر ة لولا دوك ابي مالغ لا لير ابكر دن لوم سل روان: 0
 ٠ ف قوي ركاردا علنا ذا كي لودي با كوك ايكأ ا ليتانجباكس ا قت كلاي رشد كوك-ىكةاجوم قالطكى دك
 نيت او لوب ل ول نا هل ال اف كسروا كسل ير رائد رع م ايلا مجول ترك

 ٠ قاطو رروكىلاو نسل س تيياود قري تسول ولا ماءاروا- . كة اجوم قالط وكت رروكى او زنك يل صيف كس ىتفات وأد لع لش لط

 يكل ساروا ىكةاج لا. تاباكىا لباطم كس ب اج لس سا كل نا قول باج ىلا يفر شلي لوم ل
 ىك لاي دي اكرسود هدالع كس كويت لاكب ج 011111117 ىئاروكى ويب لا قياس ا سا ضف كر رموش لامك

 ركماعولم الكف سرب وشيك سييرجت الا نك ناي ةيلوزلا ارم اج تييادر ليرد ا- لومريقسويتاسكس لولو ىرسودازبلا_لوم لاو ةساي الط ٠
 كويك عررط ساروا-#ةس اجانب مالك تباري كل لا اي دبر كا هب حس لاا انبأ نب لي باو مالك اننا نا نتن < اك

 " دئازس كي ث-١جايكل الطرب لاذ تدبر شوك مج يك ازفعا ل لماطم ير اريرب وشاتيسا فس قوي بج كس لوم كشر“
 ياش اتبر لاتخا جاكت لاب لسا لبي تروص نسل مالكم اع كس سا ئكم_مل الد تشمدوكت دزوك سلمت كس قالط ذل نا دف( انك
 ىو ارك مم صغرب قدي لتادي اشبك حس لااتحا حما كتاب لرواد ايلوارموكل روك سدد اوس لا كس كمواد اكىدنهاضد كت دوك لا
 نا زكروا ةسامايك فدك اكك يدلل تيحالصي لب لاس يداك ذاب ةسايددة لع ماكس لا لب دءايكداا كيس قال
 كثري د قالا قناتك كك اعل ا ترروتى لاذ ل ل يك وق نس

 كح الالم رم ا فاو ام لاي

 ..موصلاو ةرلصللاو جحخلا ىف ا نيمسيلا باب

 ظ 0 ا ني ظ

 :م ابر كل لرب فرط كف يرشنفلا تيياهكرداجس لئديردا ىلا ربعك جب

 0 ظ < بجاوهر إن لدبي رجا« مال ]

 - ٌةَرمُعْوأ ةَجَح ِهِيلَعف ةَبعَكْلاَوَأ ىلاَعَتِهلا تيب ىلإ ىشَملا ُىَلَعاَهريَغ ىفوأ ٍةَيعكلا ىِفَوُهَو لاق ْنَمَو لاق ظ
 ىف ٍةَدْوْصَقَْماَلَو ِةَبِجاَو ٍةَبَرَقِب َسْيَلاَم مرت نال ءْيَش ُهُمَرلياَل ٍِساّيِقْلا ىِفَواُمَد َقَرْهَأَو ّبكَر َءاَش ْنَِوايِشاَم

 لاق اَِإاَمكَاَصَق ظله ِةَرْمُعْلاَو جحا َباَججإاَوفَراََت سنا ناو يلع نَعْْوُقَم اَمْبْعْذَمَو ضل
 ِكِساَنملا ىف ُهاَنركذْدَقَواَمَد َقَرْهَأَو َبكَرَءاَشْنَِواَيِشاَمُهُمرْلَبلايِئاَمِتتل ةراَيز َىَلَع

 ناج لربي فرط كف يرش عكايدثلا تيكا بكذس لارا سلب قسد داي سس لربعأ ضي مل عرش اج سما ع 0
 ملبس يقال ايق_ه#ركاذا قم ىلاررث ليات اج ركوب راوس لبس ايركاروا_اًكوم بجادانر كرمت اير كيا ليبي ب لاق تن بجاوري جب



 مش لمي اريووراحررجيادبلا ف رخأ هه معمم عمهم ممم عمم عمم 7 ا ا تا م هوصلا وق ةولصلا و جحلا ىف ليلا باب

 لاك ازلاب روصقماب بيرق بجاو لي لصاوب لكمال زج ىلا فرص دوخ خس لا لوي وممن بجاد وكبر لا تسد ذن للا
 تورم انوم بجاو اكو رمح انولم لا نا فرع لولو محن 1 201 ارواجس ورم حس مبجودشلا مركا لئعرطخ بارا

 <ساورلا اروا-اكوم بجاداناج لدي ب لاول بجااناج لدي كك ترايز رشا تيب كيرلا اكن لاكش تروص اجت

 - هوي غابت يطراس اة

 1 بلاد 0 0 1 ا ا 0 1 بس اناج لوب |

 كلارا اتبلا هوم زئاج قانا حرك ومراوس كم كج اهاناج لق لديب ليس راق بسجن حس لبطل ةركوةرادس ايكو ماناج لا
 . كركر اكد وجو ايق نسا نس متنا ب رجاوي دوصقنتمدابع لوك انلج لريب لؤي ءد مزال ل رةلا تي سقاج رك كوم لك

 118 لكلا تيب ايوا يس سلك اكتياور تس مئاربا ليد آف م اءائ انج < ورم سمج ودا مرك كتير ضحى عراجنا
 مايا_لج لديب 7 تالا وب اوبراوسمس لاب رك ولد ورك << ايارفذ_ نو وثاوجراوسروو وي روا الج لربي كترودوب هور ايكم زالاناج

 يال اج رلومراوسرلا لن و كل وقل وق جوش مك جترنحا ة رك يل وبقول وقلما متل بكعب كس تيباور كا ذأ
 2 ادا ناي ورم كياردا عك جي دورا درك د صاح لا نذ لابوول هس ناك ركب كيا كل لس لسا تت كرك
 - تأبى كيما زيطالا ماده نا بسجادمكبب ري لاا هوالع

 ىضر ىلع ديلا نع ةدانق نع ةبورع نب ديعس نغ ةيلع نبا انثدح ”ع كت ياو تأ شريت اسكس دانسا لب ا لي

 ار لربي كداب لب لا كت يبادر“ ' هنع هللا ىضر ىلع نع ىعخبلا ميها ربا نع سس داتسا خيسا فس لئازرلاربكروا-““ هنع ىلاعت هلل

 ثلا مك يسرح م ارياو نسم ل ل ء الع قبس ىوار كس داشسا لوثود نلا- 2 لو ارسل نر رو مانا ظ

 خاج لري وقلا تيب ذس نام قريت جس داكن لت ثيي دع كرم اع نك مبقروا سب لات ناصف كل هس رامت كاتس اب دوا انس لاك تس جو

 الكت ياور كلا فس ملسروا قراخب_ءاجنركومراوسروا اج لري كيا رفذ# مور يلعرثلا لسنلا لوسر ون قوم جاع حس ذساج ليبي ري كرذتاك
 | رول قداجروا لولا تيياور لاهي ىرب تانأ ةقل بهدايز ىثرولاثتا ل ل د 11 تياور ذ دع لاتترشا ضل اع نا ثيب رع ري روا

 1005 تاور لنا نم نلارمروا جس كت يياور لأ 5 فس جا, ناو لانو رن رتودقادوباروا لبي رسم نتا مادا ثيي دعو يدوا 1 ل_ ليت 1

 | فد ارك علم قي يل ايار يدا ايامرف عرس ف ركل شرود مك اك رص ل بي لم للا ااه بطخوج 2 _راعردرا لص نبأ لوس كس ش

 ْ د0 الاداورتساجركومراوسروا ديد ىلا ليا كي يساج تالدكر ذنكذسل هس :ك-# كت ييئك نحرك يلوي :
 همك هع

 يعز ا كيب سا« مزال ناجايانلك فرط كف ير شرفلا تيب يجب ابك نس ىك 1

 ُريغ ِظْفْللا اًذهب ٍةَرْمْعْلاَو َجَحْلا َماَرِيْلاَنآل ِهْيَلَع ءْىَشاَلَف هللا ِتْيَب ىلإ ُباَهّذلاَوَأ جورخما َىَلَعَلاَقوْلَو

 لاق ةقيَح بدا هلَع ءئَسالقِةَوْرَمْلاَاَفَصلا ىلا مرا ىلإ ئضَملاَيأَع َلاقَْلَوٍفَراَعَتُم

 ىلع َوُهَ مارا ٍدجْسَملا ىلإ َلافولو ةَرمعو بَ مَرحلا ىَِإ ئَْملا ََلَعِهِْوَق ىف ٌدَمَحُمَو فْسْويْوُب
 َراَصَق ِتْيَبلا ىَلَع ٌلِماَس ماَرَحْلا ُدِجْسَمْلا اذكَو لاَصِت لاب ِتِبَبلا ىَلَع َلِماَش َمَرَحْلا ُن نأ اَمُهَل فاليخإلا اذه

 يع الا لهب مارخالا إل لع نالِصفنسُم امن ةَوْرمْلَو فصلا الجب هركلحت هر



 انجي ةولصلاو عجل ىف نيل 0 00000000ذدذزذزذزذ ز ز ز ز ز ز ]4 7 521111111 ظ2577 2. مل انددرا عريبادبلا فرش ش

 ظ ا الضآ َعنسْماَف ظفْلا ٍةَقْيِقَح ٍراَبغإب ُهَباَجببإ ُنكْمياَلَو ٍفَراَعَتُم

 0 ري ساواعس مذالوب جبنا يات فرط كدطلا تيكا اة فكل اروأ.-...مجر#
 . كودرمدافضاي بناج كعب با كاكييركاردا-« اكد مذالدكب قت مكى نفاوبإس لايق سي )جس لاف راعت حس مالكي
 ٠ كتر رك بكيي نس للا بج كيس ايار فذ قلما ضروا جس لاق كه فيطالا ماهي اكون بسجج اوكي 2 وأ بجاوانلع بناج
 هدام ادي كيد زنك فيطولا ماا قس بجو اذلج فرط مارح تسري هك كيك را م بجاد رمي جري للا نس بجوال فرط

 5 كيب للود هد لوي جس ندم لاش ىبعك دا حسنك مالك سي لم كنا صادم بجاد هرم نب كيدننس نجاد

 - حس ركز ألا تيري لش نكرر 7 اركلا ريس ايم ىلا-وم لئاشوكد ثلا تبرب احم انبكم رجلا هت حررط سا لين لص سس سرمد
 وكول م ازتلااكذح دئايمارجا سس افلا ياك سي لبو لكيفيطوب مادو لوو كلا تدشلا تبي ل واود يي لكويك سهدرموافص فالخت#-<
 >7 ةةيالا لاا يوو (جدلاىهلاق لا لير ربل ا

 : ْ 0 0 ظ

 1 ويل ومو "اه ردي ويدل

 : اين زف كحق آم الغار لوركش تر نلايس ونا ليتل ابك

 رق ضر لاما رك داك نس نوما دايك فس ل

 - كةناجومداز [مالفاكل اء كل شرفإك
 يفت ملةقزكلا مال حصن كا ندا دهَهَو تجب لاَ عل أ ملذاَرحح ئِدِبَع لاق ْنَمَر

 1 را اوي يا روضو يل 0 ا ا ظ

 7 دهان يغب ها مكراَصقاَهَل بياع اهنا يحضن ُثتاَثاَل

 ش ا , اًرْيِسِبَت ىفنو ىفن رتل و

 11111111 [مالغارهم آل ل ورك جر لازما لب رك امك ابكي ذ : : ىلركاروا......مج 2

 مانا ناك جس كتعسول ولاومظيطولا ماما وقيم - كوم شداز امالغاكاقلجساك 0

 ظ مراحل اهل سالو كتاباكما كا ل ( تسد توكل اقوا فس تانملا نبا ماءا)ك ساجدا ملفه لسا رففسأ#
  فيطول ماماروا- لكك اجوم تباخطرشو وم اوم لبن جر رك اكس قرورض كتاب هر ىتدجت سس انكي ابرق, فوك اس ىكا نتن جس لو
 سيئوصقل نركت با موكب رق نوم تبا جراي دوضلا(ى اولا كوكب هس لد م3. غ ل ناك كه نب لد كنسي
 فس ساكو قتاوك ع ررظ لا فس لوما يوكل ايكمايلاري كلاسي اكل راهم شوب ل ذم تبانكس لاي رق لوك <

 ْ نيتنف ل يكمن ذم ل تتعاكيقت الإ ملل اكلت نب لاما 3



 مثلج بياريودرا ررشييادبلا فرشا ةقو فو ممم ووو ومو وهم موقف همم وفم 3 #32 9 موصلاو ةاولصلاو جحلا ىف نيميلا باب

 57 اهكاتكر ليك قرف لن ثم سودددا فكم يا تس لايك ذيب لام 00 < انكراطاعااكاردا-جسانطسنلاج س

 0 م وود

 كة احوم ثتاغإبد قعد للا

 ْ مرش ذا ! ٍطرشلا ٍدَوَجوِل مَ نر ٌمنةَعاَس ماَصَو مْوّضلا ىَرََفُمْوُصَي ال ٌفَلَح ْنَمَو
 ُتِيِحَي اًلَرطفأ م مث ةَعاَس َماَصَق اًمْوَصوَاموَيموصَياَ َفَلَحْوَلَو ِبْرقَتلا ٍدصَق ىلع ِتاَرِظَفُمْلا ِنَع كاسم

 هب ٍةّدُمْلا ٌريِدقَت ىف ٌحيِرَص مْوَيلاَو مْوَيْلا رخا ىلإ ِهِئاَهنإِب َكِلاَذَو اَعْرَش ٌرَبتْعَمْلا مالا مْوَّصلا ِهِبُداَرُي هنا

 ول ايلزكر اننا ناو تارك نم ترلاع قئارد زون كيف كو زوز ف: ناز لكن وكر ليو زور لايرلا لامك نبذ ىلرلا ا مر

 كسر كس رك تين ىك (هزوز) تداب سس غران دوا كني ف اهكل و نس هنو للا كلاي طرش تتكسر هوز لكويكايكوم ثعاخ

 وم ليث شماع قايد ثوره كر زور مد ىو هل وكر لبو زؤر كي اياك وحكي ل زور نو كي( لل لاكن نس شرك دا امر

 ظ كتم كو زوردوا دكار فلتكن اور و بج سل ومريح هزورابياروا جسدا رجس 1-7 ارو هزورارولهو تساظفلل الو اك

 < عصؤفلاكن د كة ناييدادقم

 جس ناوتلمبت 0 شل 0

 اكد لاش اح ايك رولر دوا تاق ايكوم كر لال نكح ثزامن ظ
 يحي نأ ُساَيقْلاَو كح علق ْمُك لادم دَجَس نإ َو ثيحَي مل عكر ءَرقَو اقف ْئَلَصُياَل فلَحْوَلَو ظ

 مَلاَمَف ِةَفِلَتخُملا ناكَرلا ِنَع َةَداَبِع َةولّصلا َنآ ناَسْحِسإلا هجَو موّصلا ىف ٍعْوْرُشلاب اًراَيغإ حاَضفالاب ظ

 ىلا رجلا ىِفْرٌرْكَتيَو َكاَسْمِالاَوْهَو ٌدِجاَو ّنكر ُهَناِل موّصلا ٍفاَلِخِب ٌةولَص ىُمَسْياَل اَهِهِييجِب ِتاَي

 ض0 يي

 ظ ءاَريتبْلا ِنَع يهني

 هريكريت اسكس ساركاروا اكد لائشمن احزن د ةزرجل يك عروكرروا كتم رقرول اوبك وعن سنامنش كلامك ركاروأ ......مج
 امن ةررط اه انتاج ثضاح تس نس نك ورش ذود حرر لسلك تان طري وأ لايق كة اجوم ثاع ل ىو ف تيينكس كلك

 هدول ل ناك لك تبج كل سا ذامنم ان اكسو لس ناكرا فلكل يرجو 11 ناسا اجوم ثئاع حس نييسد وفك ع ورش

 كات ابا ىيدوا- انمر هس دس لوزجج لاو سف ثنجس ماناكك راك كيادو مكه سه ذور فالي _اكدم لاهم اناك اس دكذ ادا كاكرا

 درت اسكس هرعت كت بج ول كلوب لا مغ لوب م لاكي ركاروا دهس قر لوم درك تاق [بورت لي تنوهح رسل تس تو

 لوب سيكو كرا كك زاب اكل رتحم اعرثرج < لومدارم رف يلا تسملمت ساكس لا ككويك كوم لاش ماعد هذي رن تفكر

 ا 5 0



 3 3 و ىلخلا وبان ا باب ها 0 يي ابدل ظيرمد)ا ش

 و ع 5 57 نر 7 ور
 اهكذنس نلاطقلا نماروا < ناجم متو ل ثيد عرفك نادك سابك ندب شد انجب مالك دير نارك نات انما

 جافا رتكهسكدرمابرط لا اهلا تركنا ترضحرياك ل رك جايك ةسأقزجلا ناد جس اشم عيكس ا

 ظ دهس دوز هنأ م ثعدم لاف ليك جس قلت« لدا يني ناو ناصتف روح لذ

 ” كل اق ووغو قلحلاو بتابنلا سبل ىف نيكتلا باب"

 ١ نايباكذ هك رن ساب كس هر( فيري نط زددا) تبي ريد زرواعسريكه با.-..مج

 - تروكروا دير لور < ىدهألل ونا ريكا كوست: اكدر تاب اكدت
 ظ كوم د عدول انبي انبي رواانب ذس لكارمج اتاك

 ١ بأ َدنِع ٌىدَهَوُهَف ُهَسِيَلف ُهَتَحَسنف ُهَنلَرَعَف انطق ىرتش اق ٌىدَهَوُهَف َكِلْرَع ْنِم تبل نإ هيأَرمالَلاَق ْنَمَو ظ

 . هنو كَم هب قُدَصَلا يذَهْلا ىَْغَمَو ٍفْلَح َمْوَيُهَكلَم نطق ْنِم َلِزْفَن ىتح َىِدَهْيَِهيَلَع َسِيِلاََقَوَةَفْبَح
 نسل نادي ْملَو كلما ٍبْبَس ىلإ اًفاصُمْ كلا ىف حِصياَمنإ رتل نأ اَمُهَل اهيل ىدهئاَمِ مسا 0

 0سم فيجول هر و ول وس هدا ءأرملا لع

 ل نا د م نير 11 0 1 م

 <اهرلا اروا )< كرب كيدز فيولا ماءاهووأ_-ايل نب فس رم وشل لارا ولسيستن ايو نبا ري تبل أعدك لاركتناكتسا فس تراك ا

 م اتروكت بلا _ه©س ل جاو انرك( كدب ربو < ابك ىلا أصروا ( تب ديدرب روظلس .قرصولء ا اتناكت بق 0 0 ناو ْ

 ظ اكل ثري و كس كدب لابي ( اكدت نراهن كس رك لود لوو ىف كرعب) قم بجاد مرج شكد ندكس متل اكل سم ت2 اكتروس

 م ل ل زج ىاد ذنب لباد كلت اصروا اج قب انياب ل تكور للا كرب كويك درك رص كتل
 تكول لي لوقإي ل وفوذ ارو ( جس داذ آي وف لودي رمال ىلا سرك الشم )و تنفاضا كالا فرط كلل تبسي وم كول يا لف
 ينو كيفي مالردا-هبس ناتأسسٍ ل م بابسا كس ابدع كك نزع تاك تموساك تسود انه ادعيه سكاي لاهي

 خراوراي تدلع كل” < اتزمرابتا اككا ل نس اهم دواس قاكتوسحس لور رج وشنتيسا تندوكل جس كراج ررط تا تداعك ْ

 ملوك -<ساناجوب ثن اعرب وش ولون اديب بج حس لورا ولمبولب ا كرب وش ستنو كس ذن كل اجب ببساكة اجده كلا اكسر شييروا-وا

 كس مالا ث لوقا ناذبلاجس لركاناكسس لوركا قرب شاتيسا تبوك م سك وود ف )جس لائرك لوكا كلور لن لوقا ابي
 ء 4 -ةسابايداق ب لاالع اناث اصل اوك اجساد لب حساس سرضإب رس داجست لل ظ

 اة ص



 ششي ادوار ارا 206 2-5 20010 ا 0 ا 6 كلاذ ريغو : كدلاو بالا سبل ىف نيميلا باب

 1121011117 امرك سري كلامك نساك

 لاتفيا حلب ىلح اعمار يحب سنا وَ ملف مََح سياح سيال فل ْنَمَ

 يول كب ايسا ميسواجر داو وحاب

 نامْؤوِرصَع تاليا هقول ىعداننألا ىو عا رغب يحفل هالو ناقل |

 ظ ٌةاَمُْم ٍداَرِفنإلا ىَلَع هب َىَلَحَتلا ٌنآِ اَمِهِلوَقِب ىتْفُيَو

 ٠ فرع ووك ىلا كيس رمل ماعدت ناب ل !(كاىدنإو فن لارج وزب شتر ذلك لامك كدي نس ىو 0 مج
 ايكا حر ماج كك كس لوورمانركل اعتسا ساس لف كرههدو انني اكل ادكك لاهي -<ساناجابكل مغ تدير ىت نواس اجاجاهكرولذ ل

 ب تا اهج هج كلا تف ا 4 ارواج

 0 2 و 0 لكىدنإ >3 8 مرئ اذ

 ْ تا[ اجوم ثناعدشروو أن حسد نيس لو يطرب جس تزول نا بييزاب بت جس اماندم ثاح و لوم لاه ذج شي

 دوخة اجوم ثشاع كس ابك نا اصروا-اكدم لائاش اح ليد زنك فيظولا ماما دق ان انبيداباك لوم (هداس)ةاطجريخباكادما
 ري رويس روب زوكل وتوم ل فرع كي يل كئفيطالا مااددا-<سيكابكر يبول لش نآر كك لاهي جسدي م تبقيتح بلوم
 خبايا ف الخال ايابرفذ راهم ضب جس اتزمرب فرعرا رياك ومقر واس اجايلرك وار اكل اركب ج لو نعي ل تروصى ا

 تداعيات في دليلك 0 ةاذهسرام كوك[ لبايد كة قيي لقاح نت اصروا- هس تسرايتغا سنار

 -<- اوراكل اروا

 /س اوم ثداحزت ايكسركا هج نومي وس شارف لات

 قوق لع ناَو مَع اًمِئاَذدَعيف ٍشاَرَِِ عَنِ تَدَح مارق َُْوْهَو هيلع َمانق ٍشاَرِف ىلع ُماَنِياَل َفَلَح ْنَمَو

 سجال َفْلَحْوْلَو لولا نع ةَسِبِلا عطَقنَبف لاعب نوكيا ِء ىّشلا لغم َّنآِل ُتيحَباَلِهْيََع َماَْرَحا اًضاَرِف

 ْ َلاَح اذ ام العجب ٍضْرآلا ىلع اًسِلاَج ىَمَسياَُهّناِل تحي مَلِريِصَحْوَأ ٍطاَسب ىلَع َسلَجسَف ٍضْرَأْلا ىَلَع

 هقوفٍريِرَس ىلع َسْلَجَفِرْيرَس ىلَع ٌسِلجَي ال َفَلَح ْناَو ابا ربا ل عَ ُهَناِ ُهَساَبِل ضْرآلا َنِيَبَو هَنِيَب
 لهب اَذإاَم ٍفاَلِخِب َكِلاَذَك ٍةَداَعلا ىف ٍرْيرّسلا ىَلَع ٌسْوُلجْاَو ِهْيلَعاًسِلاَجُدَُي ُهنآِل تم ٌرْيِصَحْوَ طاَسب

 ْ 0 هلع ِهَُبْسَيلا ٌعطَقَف ِلْوآلا ُلْغِ ُهناِلَرَحا اًوْيرَس ُهَقوَق

 يدلك اجوم ناعدو دا كيرابرب لما وسي شرفي ارجب داك قومي شفاهك ترن ضكى رووا. ..مج رت
 ونايوسيي اركاب انوحجي ارمددريوا كس نوحي م لف ركاروأ_.كة.اجامب (قتالاو وسبب شف ىاوو ك#- لا < حلاتك ليف ساروا



 . هريغو ب رضلا و لغقلا ىف نيخيلا 0000000008 لال هوو ممم ممم ممم ومهام وم مومم مر ايوددا رشيادبان رم

 ظ ب كسل اكرم لينة اجاكس نر وج اكيد تب حس لوم لالا كا ووم لشن زج كيازجج جلوي موو لاكش اء
 .٠ لوي لاكي نذل اع با ا هر نايك نو ل ايراد ف لسر لاب ت دن كف وسي ذو _

 ظ ممورلا فاظرب لح لا-<.اناجاهكل تلاد كي 2 زو هيا لوي -كؤ/ لاكش فاح وون اهي هزريغو لاثجروا ثاثاي نومي رك # ظ

 | وم ثراث ل ئاعوو كل ساس حلاتك نا لسابل اك سا لكوبك هوم الاو نش كرب ناي زو فوم نابل اكل نايس كس ن نا زروال او ننال

 رك ردا( كرم ل كس ذنوج ابل دكوك كد« د شماعدو باذقا يكفي ساده ايد لاذ بنش ذكر جا سايل شارك اروا_ن )6

 نافاس تنقل اف )6 اجوم ثناح يكف كامجي ريد لانج يانوخجئرب ارب اك وحتي لتر تنكري لامك لاكمي سكس
 قراع حبرط ىا تداع قدي زر تنك لويس اوم راغالاو نش ب يأ تنمو لقاح امك لاح انومجت لكك ( هرب جلا <س تنك

 0 اج جشم اهب تنكارسودريوا كس تنك ا هوركا كس للا فالس <
 0 0 كا «لاحاب ا

 مب منو هوب تضوعب يب يدا واب

 دكابكييرك د تكرم ليش ماج ؤنالج ري لرفركاروا-اكعاجوم ثمشاح الجب نمي زركوكر لاي ب لونا ا يركن وو زوم اي انرجر مب اكن ولي سي
 كتارا ظ0 ا! ميكاب راوية 17 بس لرجال امالغار يه ايوب بون ابرك سدابةل غرك
 2 ترو -كذم ثناع وة فوجي . انك -

 نو نرشلاو عقلا ىقويحسلا بان"

 كيكتاكرارهرف فطن ماةسللاب «باي.:...مم#

 0“ واعف مكياج 0 1 را
 دلو لضاك 326 :لننس زاكونو تذلودرد كد سوم لصوت امس كدنناتنتابعجما لوب يحسد

 000 كغ ميا ذم الغ ارم قنا راروك مف رك 2 لامك

 ' رماليإلاَر نبل ؛ لضَعَي ِمِلْوُم ٍلغِفل ْمْسِإ َبْرصلا نَا ةْويَحْلا ىَلَع َرُمَقّرُ ئِدَبَعَ َكتبَرَص نإ َلاَقْنَمَو
 ظ ُداَرُيهلآَل ةَرسُكلا َكِلاَدَكَوةَماَعْا لق ىف ُةويَحْلا هِي عَضْؤُيِرَْلا ىف ُبْذعي ْنَمَو تيم اىِفُقَّقَحَتيل
 ٌلِيِقَوَرْتَسلا هب َىوْني نال ُقفَحَتياَل ٍتَبَمْلا َنِمَوُهَو ةَراَقَكْلا ىف ىف ُةَرسكلا ُهْئِمَو قاطع يملا
 اي ثا هناا ماكل ةزضفملا نإ لولو ماكل ذك سلا ىلإ ترضي ٍةيِسِراَمْلاِب

 تر يستر

 ْ وهال هربقراَري ٍتْوَملَدَعَبَو ُهئراَيِ ِهِمأَع لوح َنِ ُاَرمْلاَو

 00 ارك يح م امرا !مالا ارم وتاراموك مذ نيرلا 11 لامك ية سلا 27 .٠

 1 ات «ششس ينك ياي ا اروا_كوداز م الغل ارام لش



 مشل ديازيودراحب ريادبلا فرش ا 1ظ1ظش 89 57 ل هريغ و برضلاو لعقلا ىف نيميلا باب

 ا زنك مالسا لردك دي كا جبس نقرب باذعوي درع لنكون تست لن نب كس هداني دك لجو تل كدب
 السوم لب يق كلاب كرتز ئوايئد رواد <س تال لوم كرر 1و لب ) جس لاو كر ( تا صرصت) ةرايود ل ةدرم

 وكت د كنز كلا فرص تركك بج باك يسدد ساب ب سابلرلكوتوايك ا يكن اي كج شدا ةسماسس(<

 < تومان دركك ل ادا امدارمعس لا (وث اكل وو تور وا اهلوكر يزل رثلاورلا يكن ون لطم بج لئوبك_ اكوهش ل اش لس لا | نفك اكل ورهروا- 1

 ا انا < .انكساجايانب سئل ا( اكزتج دا ىلا ي) كمال ذرم ى رواه مكتاكتروسك ب( ناب )راف سس ائكاروا
 رضوان عفوا ابو نلوم ريك د ناك ورك ول ز تسلا لطم م ينارم كل اوك لا
 ظ كوم نائب فرضا ارم تروس

 ا ا ولاانبي ا 1ك اهي لبى رورض ناني كك نو

 تو ل ا انا تسال اتومروصغب در حس ماكل رك صرصتو اسكس كدتز قا: * يوم

 ظ < لمتد ةكراكج لسان كراس ,/ لاا مح

 ظ ناين دم 0 ابكيرلا 9 0 00
 ' فهد ثناع نايك اي كس لارعب كس ةسرعاس لارا كداب -اهللضضللب

 ب ليقف كك خلا. ُهَتَواَي هز هيلع ل وخّدلا َنِم ُكاَرْمْلا و هيفاني ُت وَمْلاَو ماّهفإلا مالكلا ّن ّنِم ٌدوَصَقَمْلا نأ

 ظ + انما لام تروم كل البجا دام لوم اركب طاق ظ

 1 دا نر 00 اح نم لانكم مجرد عب كس تذهب ..... هداف
 هيايكدقلا لوسراي ملكا مج ول فس مارك باس ب [بجروا- لايت فس مددت ايكو دصووج كب اذعتس قف به ابةك ا قايارفرلر ا
 كج يباوج اكل انه ديفم كل كس ناب اى انكم الك سس هدم كا وعرب اظن تس لا_نإث تنس هداي ز سس متل يافا ؤ تنس سدر
 ثييدع كل قادس اناس سئ يقرب نس قوايند لانس اك ورفاكم ورم ناددا-اهقهزجتماكت موب نا انركم الك اكمل يع ا للا لوسر
 لكس ل نثماكا لداين لبد ل تنس دايز حس مدد تندد لكلوك دايز حس نا كايا رف هن مارك باحسن ب ل

 سرك رايز كي لادا و امس فوم اورو ل وخدلا نم دارملاو_ي برو هزت« وي رطبا لص هللا لوس تررضتروا ترث 1 عرامسا

 هلو, تاينالرقاكد اللب < لومي تراي زدعإ ل تددالج تحاك

 7 ةاجوم ثن 0 ةمالغار يمل ود لسلة كا كلامك

 حو رهط هَ ةلس الاخ لسعلا 01 كوخت تانام دفن ةكسققزخ يف كاسم نإ لاقل

 ِتّيَمْلا ىف كِلاَذ

 لب تاعي لشبكة باج مقارعة سن ل ةيش ايس كلة كركم. 00



5 

 و برضلاو لعقلا ىف نيميلا 10118 : مو ا ةووووومو 350000000 ةووومو مشل وسي اريووراحررشيرادهلا فا

١ 

 تيا ا 2 سا ماج« [تسارمضاكرامانايفي متت عل دك 1

 0 ناكل عرعر ع رن ف طمنيرل كسلا
 ١ 0 لبي اكوم ثشاح ورع اياب دالك ظ

 مايل قفحت ذقو وم ففي لاي تتح اهانه كم هنآرمإ برضا قح نمو ظ

 اًبرَصا َةَحَرامُم ىّمَسي هنآ ِةََاَلُمْلا ٍلاَح ىف ُتِيحَبآل َلِيِقَو

 0 قاد نبات اعس ناني كاكا تكل بع نكس سنايا ورا سقت ىئبا لعل لاك تيب نس ىلا. ير
 . اناث دكوي لن لؤماكم ات ناارواوم قب ؟ فيلكس لج ماناكم كيرا كي نرامسلتويوم قوم كلان ىأروا رج ركأك سس اجوم ثناع

 ظ -ج لم الكل تت راكي هد تارت لامك الا اس ط 1 :

  مفاساقاجررشم قطا يز ريال 100 0

 5 اك اهومشماعفلاهاقامتمولتم 20203207
 ليش وزب ىلع ةتوزتفع هل كن دبع تنم الكر قلك قرم هلق لقا مل ذو ناك ْنَغَ

 ويح ريح ىلع هيف هنآ تي ال لغي منَ اعل جعل يحي دمي روَصمْمَوَو هلل ىلاَعتُهللا 4
 يحصل لصف ةاشملا كلي يف سلو فايل ىلا ةَلْسَم سقي وصي نف ناك

 الاد ةاعكمتتادهبس امير كلان ضن الفوكس قطا ى يقرع هول و لك الف لم ركاد كابي قكمكا..مجر
 ]وس ايكمئاقرب كدتذ كيا كودرم ساوكم تقي اذ لا كرك اجوم ىكق الطاكى ديت ىتدجت اسكس اجوم ثاع هوس نتاج وكتاب
 ع اجومب ثئامروفلا لوو كح ا كاجو تسرد مو كلانا جايكى كرون اكتناب ىلا وافسالا ادب شددرم لا لاعتشاك
 هي كما سا دلك كوم ثناح جس درع نو ركوب ذمتك نس اهككادداجسرجاغ زا ء تسلا ةداعروا امل توك

 هالإ لل ملابس اسوم لب 'قروصن اه رك( رول م َ نابع لبق دوج وم وو ركن الاع_دوجوم ل لاوجو كَم اقرب كنز ى :

 ارب (ناج اتوجه درع اكئاركا كيد ينك ضسوب و ماما قم كرم فانا قم ليس سا ٠# نس كساقرب سس يبن تس

 ظ ل خش اهرشرؤا خاج لير ليسص لدار عساكر ذل يلم كسلا يب لاك ايبج كة اج وم ثضاختك
 | < بموعد ش ليكمل



 مش رلج يياسددر ان رشيادبلا ف را 20 8 00001 مهاردلا ىضاقت ىف نيميلا باب

 هدرم لاو يا فس التوك كة اجو قلطم قويت رول اك اجوم ثضاحهو قابس انناج تايب ىتووخالاو هيكسر وابن اك رمى لسي ضو
 تذو ىاروا كك اجومرقعنم م نل_ سا اكساجايك كروت كارو! هك اديبب ل هدرم لا ىلا خت ثلا كل تس ايك اقري لكرتن لاك
 اوك سرك هاا فرط ارك وه دناْفاي للاب لك طيس اين انوم مولعم ف در باطن دج اء تس لاا ندامة جوج ثناع
 ليت ىلإ قلع يب سا تو 00 لاى: رقعنم ملي وزن كس وفيا ماما املج لن هد جس ىلإي رج لي لاك ع
 يكل لاك نس سا داب هب ل اكول اي ذوي ناك بن ىك ناك ايسددلوو وجوم لاي ىلاعترتلا لعب ساورتت ًاركاروا-<س

 ىناكما كف قرد دك أطيب كيد زنك نا لكوك-.ك جون: ثعاح كيد ئن هس نسوي دبا مااروا-هتساو اديب دعب كس متل
 هرئزوأ ا لاتشا كاك سوم عررط سررت كمتكذ كلتس لآ ا لاب رواج كج رزلل بي باب كس بزرشو لكامل ايدج ش

 1 نوع جس اال كس تداعرل اوم مول لاس لائك راج كم ! ىلا تذاع نايل لويرتس تنل نا لل يمس
 .....ثدحيال محب مل ناو-اكةاجوم ثناماذبلا جسار ند اءدرك هتان اجيب توهج ملكالام-هس امس سلك ظ
 5 0 كيمو

 مهاردلا ىضاقتت ىف نيميلا تاك

 ضيعة ف انة عي ب مت
 كومدارم نو هت ةلاكل وركأدا نيبو بير قنا كل الف لاك امك

 ودام نرش َُِرفح ره عب ىلإ لاق نورها نامه بْرق ىلإ هَ نضل َفََح ْنَمَو لا

 رْهَس ُذنُم كتيِقْلاَم ٍدِهَعْلا دْعَب دنع ُلاَعُي اًذكهِلَو اًَدِيِعَب ُدَعْيِهيَلَع َداَراَمَوْرِهُسلاَواَيرَفَّدَعُي
 ا اا

 رلا نس كوم تشواك 2 2 اتا اون« لودركادا ضرقاكل ا بيرتلكل ب 1 لامك ذل ىلا 1 هةر 0

 لكويك لومو امتد ل هدانز تربك ات لازال ورلا ادا ليرد لرلا لامك رك اروا-ا رئاارول لم م رنايكادا لم مع سيباكا

 برع قلوب تقال دعب صرعتسس كلب جب كلن ىلا لف تسكر شريت كودايز ستيلا < ا ايكراش لش بير قوووب كنس ديب ذو
 -ايكر ذكروا ذات لوول لتس يبكي تب را " رهشدنم كتيقتام يسال

 مي ظتذ لايك كيسا ركون 7 50 ل
 0 ل ديس ادا

 ا

 نال ارب تيبس لميس



 هم ام مث

 ل و زل يف حقك علب نلوم يل >

 2 ندا ٍبِحاَصْنِم طاَقْإ ُةَهْلَوُهلِْفءاَصقْلا نا ِةَصاقمل مَعَ

 ١ ا ل رهمت ا وكر يزز رك ايدرلا ارا قت خر ار كل وو ركاوا ضرق كريز يآ[ لاك ل

 اكذب يروا بيك ياانوءانوك لسلوك هو: لبكاشماعالاو ةنادكم قس ل( ضفارمدد لوكان لاي. مجرهناي لي ذ#وحك
 انبادو زال كل وقتسا كس اكلي م تس بيكروا اموت مري لكادي اري الاو تل رك كى اج لاجوم لاتاعي ا الدوا مورعم لثكوو تسجد ش

 ناهس ةلك نت ل لوكارسود اكن ل” حس ني يسر سوم كس ادادا- كلاي رشا قروب مرر للا اك اجومبالاو ةسايارول ضر

 لوك سو مارون لب تفجر وون 67 كس ناهي هرييدحإ كس ةساجدمكدإل مك 0 او ذاك انس رايز ظ

 6-1 اجد ثناعالاد ذاع قوتساي اسروك ورد نا نسف ركام لوائرو مشات
 ظ مككادوا-هبس لا ماج نيل لن ملي اب فرص ع كس لوفود ناري روطاس قل مع 01 كي لابي- ل لئن عس لكك يسهر سلا لافوو

 ىكضرة كوك درك روب متي ادولايدركادا ضرقاك ا ىك وناوي مال كيا شوت ضرقيكس ساعقب كس هاوغ رق يس نس وذاك ظ
 . كتف يتاح خب كسا قلوب تبان تس نك قت عل تاي يروا اجو لدب لوا م جابوا م اق كيس كيدي رطل لي ارا

 هذ افك ايد ركب ضرق نباح هاوخ ضو كس شاركو ذب اهكم تنك ادوا اجو تب فس روطاع نول دوك سك لفرص نفطر
 ظ راو شرق انركا هاك لس لاس لئئلدب لدا لوالي ليك ايكسيادا ضرف نبا ذس- سا دك تأ ننسي رول مويا ذو

0 

 0 ابرج ديس هاب يبو 7 0 1 اهواك لال ظ
 تقفل دكا ادرك تباثيدوايكى واكف يان ضني لرسم للي سراب كس لس مو“ هقحتسم * نورت ركز لوب

 تبالاو لوقت نت .قوتنس_ جس ايك ا يكل اعتسا لن ىلر عوكى راف تختاس كس فكس نس: قولو أن ايار اصر ل رم لش
 ش روافرص سَ اع 20 ىلا كس قوتسروا ص انف نوطدر دج قل لام ىرنإو فرط ل ووري لسلك

 كي رواراري رك < لوي طر ليل لا اني يور لوك كس رشا يجد لن توك إكس ووتافرص خب جانو لات اجاني لات ل م
 رؤااي ير قوتتسم انضاصر سس( ةسبرلا [اهكاي) تان م اركاب اراقب لاك رد ليادي ح دوت ادرج لس ركل اوما و

 فس كيال تصل ارك حاج لاى ركاب مدرب لع لسا لوكا كرم للاي لاعمي يأ قايل سس: سلكي قرش
 : نارك دفنه روروسالشم_ايلهل_انيددت اسكس تاب يش را 37 ا ترو اياب لت 7117 .م دورك ايلاب هضبق ب لع

 ” نالوا ا. بمضي ل الجل يورث ل ياسا داررتاكسةأب كياوج كل ط لوبأ ناي شلع

 دكا يس ةيدجل رع مباع رقيق ايو مرو قوتي (صاسر تنوي ْ

 ج0 اء بلطم سرج أبلا 3 ...اهبهعاب ناو.



 م“ رلج اريودرا حرر شييادبلا فرُشأ 66ه مودم معمم ممم 000 0000 مهاردلا ىضاقت ىف ندب باب

 لاب كوم ثشاح ايكل وصوا ثومتا ثوري اس رك يبل وصوا زوحتا زوم لاكش

 طز و زق د ل طنز اخت شق قو زق زبن يلا كلش ٠

 > هل ىلإ ُِرَصْيقِهيإ ٍفاَضُم ٍفَرعُم ني ىلإ صفا فاضل ىرياا قتلا فو ةثكل لككتلا صب

 ٍقِيِرغَتب َكِلاَذ َسِيَلَو ُتِيحَي مَ نَْولا ٍلَمَعباْل امه ب لَعاَشَتَي ملَ ٍيْزَو ىف هنيَذ ضف إف هبال ُتيِحستالَف .
 ظ ْ هنَع ىنشتسُم ُرْدَْلااًدهَريِصيق َةَداَع ًةَدِحاَو ٌةَعْفَد لكلا ضب ُرَدعتيدَ هنا

 رف نبا كش رس زوقتروا وركب وهتك ورك نعت حرر, ا لاري ضاق يس لملاك ل 50 2

 «# ذو ررظ سا ضرق للك لاهي -اكومب لي شتاح ولايك لوصو ضر وت سا بريك ورك بل وصب ل كا زون لو وا قرت
 ف امك ركام تكي د لاير ايكوم قر تتم و ورع ركل وصو حرررط لا ضر اريل كسي طر كف وم ثنا لتوك س[ل وص هذو#ت

 لاي طرشي كوم تاع تنذو ىكا عل لاو بوسن فرط ضر قيس دب ماك اجت ايكاذر خم فاظظم فرط ياو[ لاو
 كراع ونل_ ركل وكاس اشر قرر روطلس لوصو لب كينج ىت كبارا تشن تيارا اوم يبد ص الخ كل وصررمروط قرت اج

 ش كسرت لوو دروأ|ي ايكلوصوركل تدفدوددضق يارا اربي (اكّة اع وم كئاعول ل لوصو حس روطقرطنرارقم لكى لكلا اروا- كوم

 . ناجاهك يئألاو شبل هرم رجبتوك تيل حررط لاك كون ثاح قاوم ليك وشمل يي ماكرو كن رسود هوا لعكس ماك ناايمرد كس ل3
 00 ل ركض رقي دول للتو ظ

 جنات عت 20 2

 م 6 ا 5510015 231 رس ةلاجإلا انه ريرلا ظ

 هن ةوَصفملا كل ثيحَي مَ امهر َنْيِسْمَح الإ كلَ مَ َقِاَط هما مْ ام الإ ئِل تاك نإ َلاَ نم

 نس وو م

 ظ ءاتثيسإلا ٌةاَذآ َكِلاَذ لك نة ةئام / ىوسوا

 ش تسلا كس لامي د ا يق ل ل 0 جر

 57 َّّىئ كن اروا-لإ لو دايز حسي روك اتومدومةنر حس ماكل فرعا كوب لك مانو را قت يسدد اكبفرص |

 وس حاوم ل تيل قريمركا ابك وب كار ط كا -ةكس ومب كس كس ايي ثم ايكوم ءايثنسا قب اكءازرجا مانت لس نا تس ءاتسا سوس
 ليث فوةكسماقتا بسيدي ب 0س 1 ةسوبهيسد ل ابا زا قالطى دعو ا بكيس

 ظ 00 0 |سم اا

 0 ا عا

 ىلا مز ةرورم عاضنإلا قف افلشت لعبنا فن نومي هَكَرَتاَذُك ُلَعْفَيِاَل َفَلَح اَذِإَو



 ش مهاردلا ىضاقت ا باب 00 00 59 . 111111110100 8 02008 مخرب يار ريالا فرن

 قفا لاكي. 2 تحية يعل لك بطسكلا لاسم قرفشلنج 7-3 مص 7 ظ

 | هج .مراتكك ناش دان تاقالكس افرك لاجساكأ |

 ش ١ هه ناوكت. رش

 دع ارك فدك كورك كيرورشلا اب رورض لي لا 0 |

 ١ ممم ذإ نير داو لمَ ناني ربهم عمق اذك يلع نََحَ

 1 للا َلَحَم ٍتوَقِبوأِهَتْومِب َكِلاَذَوُهَنَع سال ْرُقُوِل ُتيْحَياَمْنِإَو ُهَلَعَف لف َيأَبْرَسيِق ٍتابثإلا ْ

 دوثف_ لاول لترلكوكد لك قروب متلقي اذ لا ايلركبتر عليو ادعب كس لاك ورلد هر ماك كلامكم ركاروا.... مج
 1 هك لعد جملا كم اك هوك يس اترك اضاقن اكل ارجع كتابا حقوصوو لكذيك جس ازيإ كري روط نر رج متر كي فرصوو هس ايكم زال

 ظ تنام باك ابو لاا سس ماكنا بهاد /ةاجومارول لع موا كل كري كي ىكبسج »د كس لاهلك ينس
 20 هضاب لود هات اكييد لش :[-ةاهرمالاو ةامكم كب ج لوب تقو لأ قا يددا- كة
 دااكذبمهنتةل «ةيناضوريو لأيمن متو لو لانج سا قبو ابج لبد «ل وعني زان لانج لاا نيتك اهي الش ....هدئ اف

 امو ثضاعدو لكل لانج اكرمووفدجي ح نع بزاف ارك !روا ُْئ ْ

 لقلب نير شوك لن كك لاك ىد تلف نس تو عائل

 > ؟لهسا قرب لكس يءاييد ْ ظ

 كن صَل كَ ٌةّصاَح هتياَلَو ٍلاَح ىلع اذه دبل لحال مَ لجو ئلَوأ َفَلْحَتْسا اَذِإَو
 ِةَياَورلا ٍرهاَظ يف ِلزَْلا اًذَكَو ٍتَْمْاب ُلاَوْولاَو ِهِتَطْلَس ِلاَوَز َدْعبَتدْئاَف د ُديِفْيالَف هِرْجَرب هِرْيَغُرَسْوأ ِهَرَش

 يق اير كيلر درو وكاذرواددج نتن اج ؟ كرنب رشا لت كك لاك دمتى ن تقول ىلا >
 0 اك ارك هس ازماكد نه رثلانك سس يتةرصتقم اكسو م الكوك جسدارتقا ةنقارسرب كاع ىتوركل بج كس لب ككتتتو ىامح
 00 توصى ارايقفاردولاكوم شنو دماف لوس يدرس ادب ك ةسابدم تايم ام ساق كل سا هبس درر وورش اكل ورصد
 00 1 را 0 « أ اجايدرلو نقب تدب ل اعتسارلا هي هربا

 50 «سيد ضر اقمافاب شك لاك تنسى

 - ؟سايلر»بى لب مايكايك شل حلة نالف) لا ١
 . كلينت عبري الفوط يبرق لن و نقف القل دنع تقئنأ قلع نم



 . مكر لوي اريودراحرريرادبلا فرش 121100 00 مهاردلا ىضاقت ىف نيميلا باب

 نيو ةحاسشا اهل ةزضفنلا كانو ليلو بو لقي عملو مق وتفعل دن

 ٍنيَيِناَجْلا َنِم َلْعِفْلا ىضْقاَف ٌةَضَو اَعُمَف علا اًمآَو هب متي

 00 1 ل كنوز # دو"( (ريز) ضر الف ءاظانيا سرك لامك املا نضر

 اىبب حررط كك خديك ايك يقرب توك كدب كوك < ايكف التخا لب سا فارق ماءادتدبلا#-ل اك كرد ميا نس لس او نساك
 تي انتاج يك ولس ستر وا نلارمح ا ريجتاس كس اى لتجسلاعم ايلا كيا سبب سكس ب لد قامت دوا جس مناك ييسدانب كلاسك سرسدد ش

 سلو قذ_ضرك كي وكر لاخذ ديزل اناجابك ا مومتل ىا- كا ل قب لع دن ةيرك ناش قرضقل نا

 مروا بس اتومراببظا اكو وضغلا سر داقرسودروا< اتاعابا ىءالاو ذس رك بولري زدوجواب كس ذل لوس 1

 06 تلو ثلا سرد كيا لير لوو جس( هضواعم واعمل ىلا ع نكي سا يج

 . ومارولوو بت_ةساجايإي لت فرط ل فطورك اوءياضاقت اكس كس شا لإ

 67م ناعم ب ناي( باك درج لاك تك تكن ناي دنس جو ظ

 اَقاَساَمُمَلَوُدَل َقاَساَلاَمِل ْمْسِإُهَنَِل ُتحَياَل اَنْيِوساَيَْاَدْرَو ٌمَسَفاناَحْبَر ُمُشَياَلَفَلَحْنَمَو
 . وم لائاشضاح هوو ايلوكوس لوجب اكمل اي بالك # لا قكرجب -ا# وحرس لان احجي يمل امك تيب نس ىلركاوا.....مج
 ىليثةروا باكل كالاعوم ليسو ناي زحررط ك ( تلردا) لبتدكب ومن ( دتج) قاس كى خس ماناكتمخردإي دول جلا كاحي دمك
 تل ولا دوي راد ويشن كيارم تاكيد لي تغاروا لج قوي لاشي لس ( ع) ىذتأ للاي دارم لاس) < لوم تاس ىك

 ىتابيلا لبي برغم _ومنراووبشوخ لش لوني لس سا كن كنت كيد فاكس ءاهقفروا حس لاش وتوكل يروا ب الكل يب تنل ل
 حس ردقلاةر نايس ع لوقو بم قجباك اهيلعذلا جر ريبشلاردصروا مالسال رم جايز ذم لإ تك قو ىكتارعىلا- <
 اة ى اوم روبهشمج احبب زيت وج لي كلن لجن كس ساس اتومرابتطااكفرعل ب سال انو ولحم

 اهم م هوكي اي لا
 سا ا#»“ 8#

 وح زول ل يي دز ىل فلخ د قل ىلع اف قوه ل

 ابا ىو هَلِْرَقُم ُفرُعْلاَو ِهيِف

 ت ركرابتغا كف رع_اهومدارم شنب ناو حس 4 51 راى 70 تين لوكت ضو ل اروا كل وريرثلبييش فب لع 7 لامك ديلا 0 جر

 للي فركب دامدابك خس لوضتنرول كوم ىكتاك خذ ديرغ لب دس كس ىا- <. انج ابشر ف شف وك او نكي للبت كشف يل ئاروا لو
 كده ثضاع تنذو ارك ارد شناح حس سيرف شف: نر لش فوكس ماعد كيسابك# يلتف ف )ين لكشف شاك
 ْ ْ ا -<سرما تايب لش فرك سس داع كل وم ابا مجرتم ل هس ركتيناو كاك

 درو ظفل ل كويك لايب :كلهبح بكت« مج كذا ترة كسي رتا بكم شكلكم ركاروا ١-5



 مهاردلا ىضاقت ىف نيفيا اكان انلا ف ع ا موب 0 0 اطيودراررشيبادهلا فرش ا

 25 ب حري ا تاكا 2 "امي لك فردا ياك لا

 ناو انور خرط ا كيه رفسمدر رداد دنط اعلانك

 ش 5 لم ل ل 0 00

 950 وا ال7017 -_

 العباد اياك ايبا ىلوك اي ىد تاجا ركديكر كا تدبلا_ايكوم ثداح قب وف_ايداولك لكك تزاجا هس ناب كسا فرص
 -اكاجايد كفر ىا- اكوههن ثهاح ون ايدي درب اكتسروك يي

 ىف قلم راسن -«سم اق كل اكس نار برا كلا نمت ىل لمرورك 5

 | وة تثشاح لافت الابل د تاجا

 حن لكس اك اك «ام) ضن م ب قزف ام راس ريم قب تسروك لوك جلا قامت ىلا 7

 0000 تناك شئاعآل وو تزاجا

 0 از ل "لبيك لالف ركل لامك 0

 . قءاوم اتبردشركوب عمات كس سود ىو مررت ب ع نت نا لولي كلاب روارع سس ناد لبي فرج كويك

 داري 1 مفسر راجل تدار اكلك قاس رالي

 درت مساك ابر كرم وشل لامك وملوك اكرم لاش اعونايك ْ

 5-5 ركوة شات افلح ضباب شقر ركل جس لفل لكلب سري لاك متن 31
 كوتش ثشاحسسرجو كف سه مد لاء لي ضتق حس ىلا لاا نق جس يدادلا كك

 وكالاو ذاك وف نمد اكوا ةساكت شدو كتيين كف الذ 29 اركاب ١ كر ورضم اك متشلاوابكهسس دلاخ ةس دي <

 ا لرقم سول داموا دال اش كاع

 دز نوصل( لمت الاو نس امك ري زولك درك ايبا مل لوماند م( 02627 مل 34 ابك تملاغ 6

 تاوملالاو ناعم يوت لاخ ساو اما .كا بكل باج نس ىلا هركاميبا تكيس دهع كاري كبك دلال
 لضماخب هابل ةكاكي تينا هدب ب هس وردا كيش لو

 -ا راارول

 ١ كاب هكا 311 7-5 لتس سارا بس نسر كسار لابانآك لامك 5-5

 000 باك مليانة مط سجس للا
 لم ادا دكت داك لا سهير لاك رع حج اك اسك ايكامكم دارو ايكاى ورم لا ةس دي »

 دخن اجاني دى فرب ىا كة اجوم ناو قالط زوم لاك كف اجوم قالطاكى ويب قياس لاركاكك كل اهي ايكوم انومج



 0 0 اا لسع ظل مها ردلا ىضاقت ىف نقلل باب

 يكرم ثناعلكق يكرم نميز كوتش خي#رموروا لالة لارج« وركن قيكر مذ كاف كلامكم تنس كك ا:
 لاقرب عهد ثناع اوم لوليك شاسع لالظ ار« لب سرك نظل( راك فالي

 مات رش لي لا

 اير ابي قر رو لقتسرو ككل قلبي تافداش كريز ند نيك 2 لوم لامك دكا
 وم لبي شعاع ؤنايكوم ثم اكاكى داش

 أ( د تاع ٠) تايب ت الحس لاواوثس جالي يناكد كا مكس ساريا لاي سياكل يدك اد
 -ةاجوم ثنا يكمل لوح لوذددكك ”لاهيايك ْ

 كفل تزاجادي رز معسادعب لس لابس تزاجاوك مس فرط ىريمولك سس سمك قب جرم ىف كابل سس قويت قا نسر وشرلا ا*

 وفر ىارداعس ليرد دركعنضن#رب يلا ك فو قرب كسر لس رورض

 ظ راوس ب كنار اا ك كل اهب وم لومتملاوانوهراوسرب لن كوم قلت زج ىلا ماكس اقناكل وم ليكراوسلا لامكمررلا <١
 : لك ةساعوم ثشاح ل فس ةوراوسي درو لكايو لق روأ او مرش ثا لب ناتسورنب كلن فاو مراوسي عدلية اياوم

 ٌلابج اج لارج وواوخ انراجا كني كس قيس ميل رزه نموكاوم ناك ةسابج زج جركل يكس ذالك ا اجانوم مولعم

 تاكخرد تشو لال رلا ل ابا-انيل رات اهني تقلع اوم قأا كنا را | لذ كس غيروا اجت

 لوعتكف كسار اري ءانب لا -اكوتري تم أ لك رخرو لاق لون لكي بم لاركا ردا كرري لميس س شاكمتنول عل وارك بي

 . كرهت ثنا _اهكة ساي لامج كت خرد لاركاروااكةساجومثضاحتىاعكر ريت
 فئاون 2 اهودد# ا كنا لح توك ل فرص قون اكس را نر اين كل 29

 ىل قلو ونوم قكك نب ببسا كنس اكملت وم تضم لوم ل ساركاوم كى اعلم زج لنك يب لش لي قوم لا _.كومن
 ردك لشاب تكامل تس اجومب م تفصوو سس لب للا بحجر جي دوم هرلكاي وم فر عم زج وواوخ كير كتي تسفم
 اك لا( عسل ادني تبوك وضتب فسر 1 ) حر تعم فص ونال وامك يبو راوي ردك ياكل داك يي ور اوم ( اك مدا)

 ل تروصاكذ# د: ركوو و قكرم ل ساكم وم تفصيل وكركم كرب ل شاع سة. اكس ادعب  ةساب كيك

 اب ايكو ماما دور اكل ولوب لكس ةاوئد لا ليك لامك نىك اماكن قري لوم ليل نوه فرعشروا لو ريتخم
 ا مراسم هساورل يورط ا ايكوم نا رطسمو وردك اى ولوب لب سس رفاك نا

 -لي قلو ثعاباك#

 0 امان ىكر ا زر رح كروس 2
 ابل الياس ع_ رك اون ا”لداعك يس تدك اسك لامك من ىلا

 ش كوم ليك ا اكل ارم راكش + ذي كس لاس تكل كل وامك سس تكس لاروا اا

 6+ لتشنام سنس اهكتشو ركل ا« لا ب تشودس سيك اهي سنك لذاك تشرك - مس

 ٠ نع 0س ش

 ىلاو ل انب ارتب تان 206 كل 2س ساروا ىلاو ةحدنولا ْ هن ل دامك بس لور كت رروك ل الف

ّّ 2 



 مها ردلا ىضاقت ىف نيميلا باي 6مم ممم 6مم ممم م ممممم ا 0 207 مث رجب اريودرا ريب ادهلا فرش

 اال ا ١ | كوم تاو متي ىلاوغنل_١ذ ني روترل ل سيدتنا وكُل لورد اكو د رثااككب تدك

 . علاربلا_-كرم لبي مناع ا يلاعكرادرمركو موج قاجتنا س داي كوبر بي كل واحكم اعط لاك نىك د
 سة ) لوم نانا لارا تاهت سنسد« هاذ نثر ب - كتي لات تك /لئامك ودك لاعك ارش

 0-7 رج وجل لتر واكوم تشان كة اجب نور تس للا

 هك فر ارام قنا 0 لو سوم بيرشكا فوري ل ماعطاظفلا 2-١
 ظ - رحلات اجايد كقفرب ىاس ساب قاعد تا سكس( فس اهكردا) لور رثك اج زج هور( نكانس) مادا تيد كسر الا ١

 لامك ان رستم لذاك يباب ل لاكمتن_ سرمد« فاك تاتش ل لاك تز بياع لي لوتمددج ل 8_2

 لنوم قداح است نت ف اهك سس سا لودر وا يك يكي كملاصم» ذايب عمتشوكب كلامك بن رم كم يبل
 لو اهك حرر ى ا اهب تشكل ابيب هدام كلكوك هس مذالاثوم ثناحاكبسس لب فريال ومات تزتم

 . كوب لبكش ثغاح وتلا 1 رف رون نا ارد ردو 31 لاه 0 نر

 ظ /نيجماخجوربكس لارا . كرم لب شماخ كي دايلي كس لازم «سر ص شكلنا ا
 -ساجومب ثشاحت اعيد

 ا د اكمل - م
 1 لبو «ف الجيل وأد لاب -اهكفس ساند م اكييد مك لوماتي دم كطاوكلسكا اكس لاغ ف هيزركا_اساع

 5 < ايكابك يكل وق فالف س لش ريعاخاتاتني بنروبشل وق

 ناله لوقباقردا 5 انج الياي اف تيعاكل ركب اع لوس لا: ةساهكل الحسي لص ليل ل دا
 دهس يوفر كاروا- لوو زل متت كامات

 هدي كبيس سام يي 2: نع ين انالغا كرف ل ارو لالد ماكي يلع ديس كرمدكا مم

 1 ظ داوم رب تبين كم ولظم تروج شم ط

 000 .. لكنا ةرقل ب زارا ورك يات اي لك لامك انس ىلا. 1

 م6« لعمال جا ضردتا ماج لاط نة از قرا اك اجوم ثئاع ل ورلارماظ وثابك ايبا

 » ظ -ج لائرتخ 6 فاائكس لارداهس فرك” لربك < نادى

 ظ -ةامايداك باكا وج شمام حس تروي لم لل وي لبان لالق ايقروس الق ليك لاك تن سك د سس

 ( تاققاولا)

 ْ ةماعلا هكتار سلايم لاا كعك لامك نك 5

 ْ - وا ليش شاع

 - قرم موو يلركر ارث اك وك هس لب اقم ىلا «لئالد مندا اجب سلا خرب“ جوك ملك "لامك ىل سو

 دعب كس اترات»ددني تيكا. اردا تهد آلي تهتك هام لواردا -اكومدارم كنا داك اروا تار ليي سنيك هاررس ايدام درمغ



 مثولج يار درا ةرييادبلا فش 10 يح ل وا 3211111 مهاردلا ىضاقت ىف نيميلا باب

 1 0 كة احام#س

 ميا) ند كس ىدرسروا كس سودا 000 لا ابيب لي اب هسداتا سرك هس بج سيك اكمال 61
 -حلاربلا_ب_دض ىديي(ارس

 00 باب وتساب ول هينا لاكن ل لو

 كة اجوم قالظس ارا لوقب أوز زامغاضق ذ#س لادعب كس ساد < قالطوكم ولى ذوي زامفذنس مترك مك ايك تس قويت كا د0“
 لو كوم شاش اع كيد نس لاق اب همالع وقى ءاضغقروا ايكوسرجي اكل ورك فم سس تو ةييسا كس اوكار ليك امك حركا - مم

 ل ماك ؤندتاسك ككلاج فس لاب جاكوب لن تدوصاى اكييد لوماتبأم يرتم لبيس تفواكن ا ليترك سل ثيي دع
 د مدوم ىلركادا ناخب 2 و لوغشم

 ا [) كوبر يكل اري _ايك اشير مجال ورك بيوض تسجد كباشي نر ألاسكا لامك نى 0
 < لوم ب جاو تبتاج كل وفود نا تراهبط وأ لوم ع ثددعود بجلب لأ لير لسس لاك اجو ثناح ونا يلوضر دعب

 - و انزمددايز تنهب بلطم اكرام ووك يي اهي ياكل وراد رارفب تسا لما 0 01

 0 ارم موق ذب الاس لاقل فس هدايه ذس راو ايرفاي_ةسابوم شرع سس هوك اك ورانا كلامكم كادوا 06

 هواك جدن ىلا لارج روا دي دوك ضان وقام لبو اوخ ضر رك ياا وكس رك دا لاهور _كلوركادأ لامادابتتر آلم كس لامك 3

 كس لااق_ايدركراكلا حس تنل فس لاري د تساي ةساجؤم تاقالط حس هاوخ ضر قركاروا_ تاج ايد لك فرب لاك اجومج شاع
 2[ اجوم ثاعنرو-لكة اجد رول مك اؤن_ومانلس قريت راك ا كيل ار وتس اجانب رك اك دكر لج كما بيرق

 لكم وريبايايكرم تر دورك اكل ورك أو للك ايدركادا ير ارت وددلا لشرق« (ريز) اف ضي اكلاكمتلا 00
 ( نينمأ) كوم بيش اح ايك اكونت آرك ل اعك
 7(اي داني ماضاكف سرك دا)يداتارمدلاخ وكي ذاينايكررقم ليو كل ةسكا داوكرلاخرم_اكلووركاداض رق اكري زنك امك دكا +

 > -ايكوم ثيثاحالاو نس اعلم نؤ_ايدركاو اس فرط اووخار يغب يس كس لاا فس دلا رك تنقو لا ايكوجارول نين مش
 رئانررب !كس ناد تاررك ل بايد تنو كس ءاشع ىو يدوم انتر ٌقازطوك د أل ود. يبي ور كياوأ مزور كاملا لامك 7 ها

 -كوم مث ثشاح ول الت

 دوجومم كروان ذو بايسا لاي ا الاع-< قالطوكى ويب ى رم لونك كلا شاي وم لاء شاي هس رمد ابك ىلا د:

 قري بابسا قم اء قالطا كلان لم بفرح يس رايت( لوما "رم لير وأ م سنشم اع دو لو ليتل ل ضغ ٌلداهتير كت ظ

 جن ايانيل رورو قو ةيسد قف كل ل اد اتم



 دودحلا باتك هضبة ل  ل 00010 الرا 1110000 نووهووق# مج باردا راجل كلا

 د ودحلا باتك

 < ل نايب كس ميعرشد ورع باك ....ممج2 ظ ش

 كلم ارجاروا قتئرشم قولا كدع
 ىقشزال ع قات ليل ةرفقتلا يزف رف فيرتلا ور تاون ةاعلا كني و عنمْلاَوُم ٌةَعَل ُدَحلآ َلاَق
 77:07 0/2110 27722202هك آد

 متر لا

 كك و را 0 ا 0
 لص حر ينفخ اكن غي دك كف احم اتق نتوكى و ك- ىا) انوه نتتاك ودنب اتق سلوك اجاج ابك يدع قو اق

 | - دس ومدن يلو لكل بي ساكس لوم لاكن اثرادقم لوكا تنس لا دقم هو لكوبس اناج ابك دع قول زختر وا (

 تماثك- اج قدا زسروا يبخل لس و فس ركل لئاوب لوب فيلاللودنب حس تاب رضينا دصقم هن رك ورع

 كاي تسول را ل ا ل صا رصتقم اكدع انو كأي

 وم ل

 مسا ا د م سلا ا
 2 باتدقلا انا رذاك قط ثا لوسرجن انج ل رسال لاهم كلل نار اجاب ل: ب هونج فو

 -ملا ىلاعتشاو وقسم لءالا-جنرفرش باهت« كييك بسلا“ ةبوت

 تس هّييروارار قا انز توم

 هيف َقْدَّصلا نإ ٌراَرقإلااَذَكَو رهاظ ُليِلَد ةنيبلا نال ماَمإلاَدنِع نوب ث ُداَرَمْلاَو رفا ديلا تشي  ءانرلا َلاَق مع مل
 رهاقلاب ىف يِفطقْلا علا ىلإ ُلْوُصْوْلاَوةرَعَمَو ةوَصَم و قله 10 ا سال حج '

 تذو ماءاوت جس ترو ل ياوارعدسس تورو امن انا دتاسكس رار قار واهس اتدادختاسس لوماكت ندا ذك ابن قوت 522 0 -

 كس زج سوفا < لوم بلان لاوس ى كارت كرك < ملكوجي قرارا ليد قرب ان كيا ىو كيك: اس
 -< اناجاينركءافتكا قكر مرات فرص ىلا انوع لاحانهتب كتل: كتم شر ناقش غم تبث

 -(جلايا ف ناديك سا فسمل ملأ لم حس لادم ارادوا قتال (.....هدئاق



 رق“ لوح ونا رشييادبلا ف راو 0_1 101110 010 : دودخلا باتك

 راكد تب رطاكى نارك ظ
 كدب َنهيَعاو دهْشتساَف ىلا هوقو لج ىلع دوه َنةَعَبآدَهْهَ نأتي لاَ

 ىلَع َنْوُدَهْشَي ةعَبرأب ِتنإ هتأرما َفَذَق ىِذْلِل ا ْيَلَع َلاَقَو َءاَدَهْش ِةَعَبرأب اوتاي مل م ىلاعت هللا َلاَق
 ةَُدِض ٌةَعاَضِإلاَو ِهْبلإ ٌبْوُدَِمَوُهَوِرْحَّسلا ىَتْعَم وقح طاَرِصْفْيِفدَْركياَفم قدم

 ئىراب نام رفا ١ ل د“ ءاوأ 1 نذر تددكك ياردادر خلا | ض اوت ل لوما( ل ا 57

 ملم يار فوكيذ_لاقتاروا_هركثطتداوكص راي ل لوبي لاقروكىيا ؤتي مك هع ٌنهلَع او ُدهشَسْساَف تجاكل اق
 لقيا رف لي تلال تمتاز ويب ىلا فس ضرر ملاذ ميريدا لصلا لوسرددا لبن التداوي كو ورمي ًءاَدُهش ٍةعبراب اواي

 اج ساي قتلس قي هدري ل فس كل رش كك ودرع اجرك نس لو كي دوا يد اوكري نسج تابائرابت#ج الدرع او كا
 جفاك لاس زعلان اك كلج لد ج لاف بفكر ايد اركي ديما 5

 “لب كسمكر التو ضوتاس للجلد

 عززت ظ
 ىلا 2 12 6 توب نو اج 5 م م ولم در مم رام مام مرا هاشم م راس كس س 4# لا ورك د ع 5

 ماللسلا هيلع ىبنلا تآل ىنز نمبو ىنز ىتمو ىلز نياووه فيك ووهام ءانزلا نع مامألا مهلاسي اودهش اذإ و
 جرا ىف ىف لفرع هاَسَعهّنِل ٌبجاَو َكِلاَذ ىف طايخإلا ُنالَو نما ٍنََو فيك ٍناَرِعاَم َرَسفَمُسإ

 يطَوك ُدوُهشلا اَلووهاهفْاَل ةهبِش هل تناك ناموا َن مدام 0 0

 ٍءْرَدلِل الاّيبْحإ َكِلاَذ ئِف ىصقتسيف نيإلا ةَيِ

 لابكر 5200 رزجايلا ا المع لهدا انزع نلا ماما بنت ديد اوك س لومماوكن لا بجدول ......مج
 ثلا كل امن عام تير مل راع طا للا لوسردكديك ايكدجتاسكس لكروا .ايكب مكر واس ايكرب لاب انرن نس لاروا هس أتم
 - عررظ اع قكتيياود فس دوادوبا كاسيبج-احت يامر ف تنطايرو ل داب كس لاب مانت نامت يكن ذدخت سكس تدك, سوا تديفبك الك انزز سنع
 ىزاب زن شم قشموم ىل وارع زج كرسود لوك اجب لك فس كدب لي رف ف لت لاري اش كس بسججاو كل لاا طاطا لبي سكت الاساس

 وكلاب دايك ايلات اسكس تردوك بم ايكايبا لية نام ذس ارباب دم يك نذل بيرحماراد ف للاي وم ايل انزن تور انك لإ( فك امج كا )
 < دئاب كب تيساذس بابىلأ لشد لوم تنس جون رواو ناو وخد ولكالاع د قع ل اقرا درع تسي كلم هومووجوم ايلا

 . كلما من7 0 000 0

 50 و هج لوي نول 00 100 ىك 0 كي ضار 5 هر ا

 هك كراج د عرب كشلا لوسي لايك رعرك آل تصدخ اكمل ري يلع ثلا لسصتلا لوسر اومن اج 7 داير تبر جي ايل سول اكد يبت ىك



 د ودحلا تاك 1001 10 5-5 2»ظ*ش57000 . رش لميا وورا[رشيأدهلا فرش ٠

 فالف شكلي 00 جررط ا كوم د بجاودح نايك ا نزلي برك ازاورلا حرزرط ىا نلوم لب جاو ان دحرب لالالا
 لي وط تا بج نس لوماذك لكي اكرم لاباس مو اك نز تس لاق يد ذك از لوط وم كس انزال ماتور تس لق كو قنا ز
 مجيد لاق كس ةييسد قتاوك سو كت كسب قل افدوخ كو وأ دان (رالطادك عرش اعروا كر ان لب يسد قو يتسم
 لكلا عدم ركل ايخان نسا ىكورمدوفو وركب واود كل اهي #و/هناقردثإي كولمان حولك ك ارج رك دبس كشك ايدام تد#

 ] ربل ل ها ماكراو وو 2
 م اجول ثا راج عري روط

 تبي قئاوك بث داب كسا
 ىف اودع مُهنَع ىلا لاس لحكم ىف ليملاك هجر يِفاَهَيَْو هنو اواو كيدي
 اًوَرْذِإ ماا لَ لاف زل للاى تفل رعظي تيرم َمك ةيناَلَعلاَوِريلا
 َءاَش ْنِتاَداَهشلا ىف هني ةيِناَلَعلا َرّرَسلا لعن ةقييح ىبآ دنع ِقْوُقَحْلا ِرِئاَس ناخب متطَتسا اَم َدْوُدُحْلا
 مالّسلا ِهيَلَع لا ُلْوْسَر َسَبحدَكَو انجاب ماو دولا نع لأي ىح ُهْسِبْحَي لالا ىف لاَ ىلا هللا

 ىلع هللا ءاَش نإ قرا َكيتَيسَوِةَلاَدَْلاِرْوُهظ َلقاَهمِف ٌسحَباَل ُتْيَح نؤُيُدلا فالحب مهل اج

 غسورم لاك احكيد ليث تلاع لاو ملا نس ماركو دكا يدرك يقي اك نكس درع لا ابك بسسدو برمي 52 مر

 لابتروا يسكت فايد لاحاكل وماوكن ا نقرب. لوم لئاد للسن لادم سدك نس كو ىلا ل( عرف )هاكر تدك اف
 نا ىنضت لع ىتاوك دو دحروا كرام زول هس درك صيفي قتاوك كنا ىنضات بنت كهل ناجانومب لداعاكاتلا لي لاعب رواج م يشالعداا
 . كل لاك مادي ليحاكف سكن قداج دعما اك ركل قتكاوي مالا كس نرد تروصو لك ران قي تلادع قربا كلوا
 ب و ب 2 اذ ىز هد لاثووورع كم تملك نابل < ارفف ملكي باعرثرا لص دثلالوسررل

 عنف يطب بايك انك افنكا ىترب تلارض قرب امن كل وماوكن اكيد زن هس فيعوبا ماما لش ناك كس نون سود فالخب_هركفو
 ماك لي ركن ايب لب تاداهشلا ب انكدفلاءاشنامت لس راب كس تلاع قرب انروايفخكس لوماوكر وا( سكن ضارتكا لوك لوماوك نا
 كوي ل_ركرواتم لاح لسا اكل وما وك كي لاهي-ككسر لي تاذديقجس ككل ىو لكم سا اق نك جس ايا رف لش لسا نس
 (وؤاددباءادر) -اهتايد لاذ لم يقتس جو كتبت لك ذة دشلا لوسروا_يدزجوم تست ( فس كبيع) ةكم تريلا

 رحب اعتلاء اختار جو لق فروا اجاعكر لد يقوكض رقم كيت وم نر ان تلاد كل وما وكل ب ناك لوضرةفالغرم 1

 -(جايا رفاق فس سمو )كك اج داكن اي

 راكد تب طاكرارلا

 ظ هلحفملا سلجم نم سلام عز نفل تار يرانا يفت ىلع لالا ؛ ناد رفإلاَو لاق
 هع هروب مارا دوب دج يب رب و يجامل

2 2 



 م لبا ريوونا نر شيارملاة را ميسوم مة وب فم 0 1 1 1 دودحلا باتك

 ّرْخآ مالّسلا 4 هيَْلَع ُهَنإَف ٍزِعاَم ٌثيِدَح انَلَو ٍةَداَهَشلا ىَفِدَدَعْلا .ةدايز ٍفاََتِبِرْوُهظلا ةداَيِ دي ديفيال راَرَقِإلا ذازركت

 َناِلَو ِبْوُجْوْلا تبل اَهَرَحأ اَملاَهَوُد َرَهَطََْف سِلاَجَم عَ ىف ِتاَرَم عب هن رارفالا متن ىلإ ةَماَقإلا
 ْنِمَدُب اَلَوِرتَّسلا ىتعَمِل اًقْيِقحَتَو ٍءاَنَزلاِر ما اًماَظْعِإ ُراَرَقإلا اًذُكَف ِدَدَعْلا ٍةَماَيِزِب ِهْيِف شّصمخا َةَداَهَتلا

 دابا ُهَهْبش ُّقَحَتيدعف ٍِتاَقرقُملا عْيِمَج < ىف ارْئأ ٍسِلَجَمْلا ٍداَحَتا ناو انيَوَراَمِل ٍسِلاَجسمْلا ٍفالَتخإ
 ْىِضاَقْلا ُهَدُوَي نآب فالتخإلاَف ْئِضاَقلا ِسِلْجَم َنْوُد ِهِسِلَجَم فاليخإ ٌرْبتعيقَرِقَملاب ُمِئاَق راَرْقإلاَو ٍراَرْقإلا ىف
 ّلُك ْيفارِعاَمَدَرط السلا ِهْيَلَع هنآ قديح ئبأ نحوي ءىجَي اريل يح بهذ ااَمْلُك

 ْ ةيِدَمْلا ناَطْيحنب ىراَوَت ىتَح ِةَرَم

 تالرارقااكفسلا روت نول زقرسراو متلاذاو ال لمد يشر سك ةسرلر رقاظن اهمال 3 5 0
 يركع كلك كح شاطر ش كغ #وم خلاب و لثاع لي سراب كس مرج لي لس لاس درك در عحسا نطاق قف كرار كك بج دارج دوا
 راي لاف رض ليو نكس قناش م اءاروا بج زفارام ناكل طرش كل ومترعد ايوا كوم لببب جاو دعس لاي كب يئس ارق كنا هدا
 راب راب دوا_<س لاوقالاو فس ركربا كيا ارقاركت سهو لاي دوا هس انه لاك انركرارقاداي كيا لب لن وقته سودا ريدج-<س للاكدارقا

 كلو تس فس وج هداي زدادخت لكل ومجاوك تك ذو هدايز درع لم لوماوكف البس انيد لائم ف قوي كر وه داي ز حس فس دكر ارقا
 ل مو ريطعدلا لسسفلا لوس < ىورمدصقتاكذعدذلا ىن كك اس ناي زرع ام تررطح ل ب لتجسيد حدو لعد دامت دوا < اتعذب نازيمملا

 رتل زارت نزلا ل ةقئرا تيلانن لا نكاد اومارول لب لوس ايرارقارإي راي اكن اك لابي - لام رفرخ ان لم سد اق دعرب نا

 وم تبان بجاودص لو ة ساير فش ا” سداد س3 ىلا [مزالدع تس ل اناج وم رجاظرا رثاوو لي كس رايرلا رك <س كف

 داي زاك ماهم لس انزل اخ كوب تايم كيرا رقاق عسر تتم كل ودرعر ام تاو( 1120 ل نزور ليلو ساروا
 < ىرورض انو فلم اكل ولج ل ببر ارقا هند لبس اج حس اي تس قل هدريعررط شارك كك لادا  اهومرجاطظ انوم انفو

 اتوبج لو ليي ىلا ركع متوكن دو زج قرط ليلاس لسد لاروا < كورك جي ذس مت تيياور لل نس ثيدع »و لمد كلا

 ف ركرارقا كل ساس مكاقدقتاس كج لاو فس ركرارقا خيسارارقاروا -اكدم اديب هيشاك سوم رحتترارقا تنذو كس فوم دمت لكك وا د س
 هولي تروص كت زب فلل نول روس سئ ارتعا كفل نولي تاق نيا مرمرتح ف اتخاكل

 هنا ىكاقدكدداتاددا سجال هددكات تعد رك ور سا ىلا كرا رفا تي بسج تسر ابر ضاقت فيس كر ارق نع اسكس ىلا بج مرجب ظ

 اياب موش ع ىلا قتدقلا ذي عا, ترطح مل ل تتؤيطولا مابا هس دكرارقارك امدايددرلب كيد
 0 ا

 ملثم لس يس 00 0 00 0 سَ

 هذ متلي رف مل يطا ىسفلا ل وسد بايك رعى كب اج كج جايك ركوة ر ضاع سس بنا كرست يترم كرست رعب ايار



 00 000000 وم 0 0 . خلوي اهنوززا يرقي فرقا

 - فرصاكل ادياش ذس ماك يامر فس ايك ان نحس تدوكل الفذ لكدلا نك لوبا اي 1 انزع كرو لتكون ايكرارقابترمراج
 ' نوجوكم ايلايارفذس ملم رفد لسصي آب لا -ايكرارق اك مز [نرصلب فقبل ابكذ لوبن اكو ماياثمج سا ذ متدياش كوم ايلسو
 قتل ظرو ار تفوح لب لق كلا لول الكا ايدو وكول كك نكس إي كس سولاورمك لس نا ذي الك لي تيباور كيأدوا <

 . مترك نا ذس يآ بت لوو ىو دش ىداشريب لإ .كاوم مولخم وف لي ( ورش داش ) ننصح ايكدل ا ياررفري - لاك ا هك سس لامن سي
 تابوا ل قراقلا اوم ليك راي داي يل سا بح ريمكس لن تيياور كددع ا هتدثلا ىن هيرب وبا ترض ايد م «ذ
 ظ : (م لست ىراخلاواور) هى ل ث شاربك ءدباج ثعدع

 ظ 0000 ايكرارقازترصود مكس لبي هرم نب باج تررطح تي اورروا
 لكاس ل ندرايارقرابداو لن تمدد لع اعدل وب ديرب ترطخروا جبس كتيير كلى نس مسرد لانو داك يدم
 مكوكر لي ناخد يقوكن ا ذس ب دعب لحدا رقاب مكبس لشي دع لوقثلسس دع ىلا ختدشلا كسب نفل رص ترطتحروا سلك فس مكس تيار
 > ١ دهس كت ياور كلا ةسمييايلا نئاروا لقاك ا- ايكت فاي مد لاناكن لا

 1 51 1 0 رقااك انززب دوخة لوجنارك ساي 1س اهنعرثلا لص رربا ترضحروا

 .( ملسماور) امتي درجيوشعدشلا يس عاءذس بآل ايبج-ليدركلب اوك ل ل جايب آايكلاي ايكضعف لوبن بتات سا

 طمس نوبل رضاع بتنيك ادب ب برمج ةساجومااديب كب ياكل لاهي داج ىلا تكيف ب ةرعب كارا رايد ايدول
 ل ١ 57 ورضا مو بنت اهدار قي صدود بجرب وداي هدوداكل ا رو ككل اهيذاج باور لا مارفذس مي راع لس دثلا لوسرم نال

 .نا شكل لا كة لودي بارا 36 كتشو لا_امت ارامل يود تناقل ركل وردوا كو هك هو لمد | كس نارك ع لاع

 رواتب يسارك امري شوكروا ند نتا تل نا 2000 اك يامرف فس ب آرب بتتد لوب غر راف تس سالي هدودكس
 كبوت 1بنت_اكال ورك دورب ل لسا ل ا رثلا لوسردك اي ايكش عن يلام 0000 دا روتر ورضى ا) امومالاو لوا

 عد نافل ارامرمتب كياوكن نارك بك ظفلا بكب هس ردع ثلا ىسديلولا نمدلاخ نايمرد كس مجتراىكا [ذمطكفس رك ركتسدوكلا

 1110 شلال ا رف لب تلاع كصغ لامني نك ارب لاكس نعش يد لاغ سمي راع ثبا ىلصلا لوسر بتت_كزهنتب نوف

 ( هر كد رتااور) -ةساجوم ناكل كس بس ساب ورك يت نايصزد لس لو ارح نع بدل لد

 ةماعلا هلا
 سا تا هت < سس يع #7

 دوف لزاما لذي بن رف لوكا ل روخل هتف اخل
 ٍزاَوَجِل انج ُهَلاَسْوَل َلِيِقَوِراَرقالا نود َةَداَهشلا عس 537 ميروملا اختو ٍةداَهَشلا ىفف هَرُكْذَو

 ُهاَسَص يف هنأ

 رواج ماكايك 0 يا ب ار رايد اجرارانيابج مب كسابكذ سك روف ..مجت
 511 اجو مئالدعرب لأ | بتتس داب ليل يكب ج هور بج 72 0 وا ايكان ذب نابكذسل ارواح انور رطل

 يسرب كس داي ل سدرك ايي ل 5 ىتاوكن س6 ةسل نعال كدب تجدكي



 مشيه يادووراحررشياديلا ف 01000 5 ااا 0 0 اا دودحلا باتك

 كال ب ار ذك د تبيركا وك انذاك سيبدو كاب ايكك و ناي ترروص كاك كالاح جايك يك سكك فايد
 لخادم زى تركك ابك ةزاشم ضتئروا سيفو شياب لبي تروص رار قا كس قاجؤم لول اق كو ماديعب ثاكر ل قتاوك
 ظ 0 اقاوم لبث ابو يجو مايك ان ز لب تتفو كا ذ لادا لتوبك كوم تاج السل تذدايدد قت

 مكن عركمار

 ئهفالا لاو لس َىِلُحَو ِهعْوَجُر لبق هطْسَو فو ِذَحْلا ةَمافإ لبق هِراََفإ ْنَعُرِقُملا َعجَر نإ

 اَذِإ امك ِهِراكنِإَو ِهِعْوْجَرِب ُلطبياَلف هِراَرْقِابَدَحْلا ّبَجَو ُهئْلَّدَحْلا ِهْيَلَع ُميِقُي ىليل ىبآ نبا ُلْوَقَوُهَو
 َوِراَرْقإلاَك قْدَصلِل ُلَمَْحُمْرِبَح عْوُجّرلا َتآ انَلَو ٍفذَقْلا ٍدَحَو ٍصاَصِقْلاكٌراَص َ ٍةَداَهَشلاب َبَجَو

 ٍِفْذَقْلادَحَو ٌصاَصِقْلاَوْهَو دِبَعْلا َُح ِهِيِفاَم ٍفاَلِجبِراَرْفالا ىف ٌةَهْبْشلا ُقّقَحَتَيق هيف هزي ٌدَحأ سيل
 "م0007 دذلا وع ضلاخ وهام كلن نك كر هنالك ورجال

 ركل وبقون يي لع روجر كس لاق  ايمرد كس لاااي لهي سف كم ئاق عرب لا هس اردت تسدارقا ةييسا مرج ىرارقادكا ب 2

 كوك دركى راجع قرد كرب لسا طاقه ايار فى كف لايلىل نبا بس ايار فذ قنا ماءادوا اج ايد زوج تاداا تاجيل
 اي كاب كنة نعد كايدو نا كس لازوا ذ اجري كس لا با كل لاجلك بجاوصري لا تسدارقا كس ىا
 قمل 2 ل تسول سا قع انزييروا فوم لب قو سدا 1 لا ل ا ا تر سورا

 < رتىلا كيا ناجر مي دارت كسي لمد قراص دواس ىلوم لاق رع ع هس د/راكفاروا ف اجرجيدخب كس دارا كس لافوو نلا نت

 توصى اجري تدارققا سا-اقرارقا تت ( + لاح اق دص ل سن ) سرب كرار يت سلاحا كاك م ب لين لس
 اديب بيش ل ثرارقالس سا كح سا لاتألاو فسكت ب اه مازلايالاوهتك ف الغ كس لسا تباع ليئألاو ف الطب لول ارسود تسالي.

 كهرب لن لكس لاصق فااخم ( ليكن ائراج ملي درك ر ودول دع لب تددوص ل ف و: بش مارك اك اد مككاكتاب سان لب ةروا )يكرم ظ

 21 دود لاب تس ابركاي ساجر كل سا اتوب قلت كورزب بي لامك ف لفرع فاخر وا اهتم قلت نو
 هر ان زرعت لاب عر رش نقعد ليئاكدو رعبا لاعريروا_<س اتزمدوجومىكرالاو سالي

 متين يقلك عروجر كيب ماما
 َكَلَعٍَزِعامِل ماسلا ِْيَع ِهِلوَقِ تليق َتْسَمَل كَم هل ُلْوُقَق َعوُجلَِقُملا فلم نأ ماَمإلل ٌبَحَسْسُيَو
 َنِم ٌبيِرَقاَذدهَو ٍةَهْبَشب اَهَتْيَطَو وأ اَهَحْجَوَرَت َكْلَعل ماَمإلا ُهَل َلْوقُي نآ ىِغَبنَيَو لصالا ىف َلاَقَو اَهمّبَقوَأ اهتْسَمْل

 بلس لوب الش اجري تسدارقا خيسا هد تس نتا ركل جت اباوما تس اسكس مب قرار | كس يب بتل كس ماماو ىاقدوا...... مج

 ل ١
0 0 - 



 دودجلا باتك ل 20 201111 35 سو 210 ظظظ57700 مروي اردن كيال ق

 دودضرب لج ايزايباكو مت هدة اب دءاقاسع يلاقي دبكل بة ظن نكون اي فك مانزل نش ......هدئاف .
 ايادتاسس شئاوخ فيا كاصح الباكر كذ هس قطان غلاب لام قح (ىرايس)نحاكف لكم درم كج ي لبصفاك اوم فوم بحا» ٠

 تس هش ل هرواد# تع تيكا اددردا( ىعنوإ) قر 3 [شامزايوم قلل كس تدب ”ىلاحلا لوجو لمار لم (عررف)هاكمرشاكت ا

 - هوت يسال 0 بارا نال لااا

 هو اروأ- 121111010 ولا 1100
 جرا لة امومطتقاسدع سل اوه كيك "رض توك يزكي ايكق وكي نس لازرلا 10 دوخىرايسك

 ظ د«ذاقتامدع عسب لادكتسبأت لققاليف اياك هدرا ك طا انس ثلة س قلركا و لوب كرد
 رحل اقسم تقوس ناك 0

 ذو محرما ثزنت ىلع ةزاجلاو نجوا نيؤلا نا ٌُدَحلا 0

 ش ٍةَباَحَّصلا عامجإ اذه ىَلنَعَو ناًضخإلا َدْعَباَنْزَو ٍفْوُرْعَملا ثيِدَحلا ىف َلاَقَو نِصخأ

 رعود يداشأ يا ) نصاو فس ركن زروا اهو م بخاددع تجب (زغ آلب-) ناايباكذ كم اق كس لاادوا تيفبكأ 0 - مج رب

 رب تح نالت مواد وخ ملاح قوم( ىكأت نق راوفاد ك ادب كس تاهفصدنج لييصفنلكنا) ناونت ىتراج لاي لري زم ل لس
 نورت ليوا هت نصتوو بث ترروص وا -ايكمتيروكدع مل تدثلا ىن زرع ترفطخ فس ملوي طا للا لوس دك تاجر دورك يدا
 را وو قامترتا نمي هي ا و ع دعب ءان انزل 1 0

 ظ م هي ظ

 -6ةاجايدركم ره ورك- ومايكانةرعب كس ناصحا ذس ل سوو ]سم هوو رسب

 ا ا و راض لرئرؤم اذ روق لوسرو ارو ري

 ظ 0 هج كت مادكل ةسقدما كس باكل راق ماكل دب كس قكم

 جه فورتش ثم دع لش عرتلا ذب

 ر كد واط 5 2 7 ظ

 ةياغلا ويل نع قواك ملا ممل جرة تو ءاضف صرأ يإ بيو لاف

 طَرَتْشُياَل ٌئِعِفاّشلا َلاَقَو ٍءِرَشلِل ُلاَيِتْح انوا هاب ىف ناك عج ةَرَساَمْا مفتي م ِءاَدْلا ىَلعْرَس اي
 كيرا قِسَعسْمرخ كالهالاو اكلهم عقب امو دَجْلا محم الدحأ لح انف ٍدلَجْلا ارا هاد دو مر

5 
 ذل



 ا : 0 .
 مك لج اديودراحررسييادبلا فرعا هووووووووووومم66 ةييوووووفوووفوووو

 1 لا ليي حابس لابو غاب سس ل ناديمهداشكرباب سا ملاح اجو بجاد متري ضرك يا رف قرددقم 5 5
 روك تيياور وت ىلا تسع ىل اخت لتر تتحد لي رار كول مايقعسسوددعب كس ل مامادعب كس لسا لي راتب تل او ةييسد قتاوكف الغ
 اوك باركر حس نب داوم ذاك لس ضكا نايل لإن تل كت ارج كادوا ل تيس يدق وتوك وجج اوك كبل لاردا <
 هشه ايارفف قش ماءارواهس ات 1ك تليح ليا كف ارك كس دع ل ف ارك ردرشدع تس لوماوكع ررط لا لإ ساجر حس
 طير ل اروا تلاع را از كاز دش ىداشرغ 18 1 نع لائطرش وك انك عر ورش مجرى حس اوك كرك. 0 ار كك

 نا قل ب ىف رام تب حررط كا حس اج ايارك عر ور انام تس لومتاكا ىف ناك ىلاج ناكل لات رشيب تنذو ترا. عررط لج وف لب اج سدا |

 لاك سئطرش ىلا كلاس يلوم لاكش ييحالضرو دل اكرام هس وكول يار جك ين تكس ري فانحا مترك جن لاير شع اراب حس
 هرشىداشلج-<س ليك تزاجا كفل_.اذراءالم رجب كارلتالاع-<س نكس ور دانه وسل او تاج ش تااقوا سبب لئوبك

 000003 ده [نرمووصق الار ساكس رايك

 . ل ةقاووم رت نيف زار زاررل اتاك مزار اوك
 ةَياَوَرلا رِهاَظ فاوُباَعْو اًوتاَم اَذِإ اَذَكَو عوجرلا هلاَلَ ُهَنلَدَحْلا َطَقَس ٍءاَدتْبإلا َنِم ُدْوُهّشلا عما نإَف َلاَق

 ْماَلّسلا ِهمَلَع هللا ُلْوُسَر ىَمَرَو يِلَع ْنَع َىِوُراَذَك سائلا ٌمّث ماَمِإلا ًأَدَتبإ اًرِقُم ناك ْنِإَو ٍطْرَّشلا ِتاَوَفِل
 ماسلا ِهْيَلَع لق ِهِيَلَع ىَلْصَيَو ُنَفَكُيَو ُلَسْفْبَو ِءاَّزلاِب ْتََرمعادَق ْتناَكَو ٍةَصّمِحلا ٍلْغ ٍةاَصَحب ةيِماَعْل

 ب حساكلا لاتوبك قكوم طقاسدع سري لاو ايدركر اكن سن دكءاذتبا لب ف داري لح نومك كاك سابك قو دق....دمج
 ١ عكسوم باغي لوم كر مداوكل بج ( كت اجوم طقاس لش تروص اد ) غررط كا لإن ةكر مب حس قتاوك اهيل س لوم تبا تاب
 ريب كتم ركرارقا كس ىلا ئتموم كرار قادوخ مرير كاروا تر لاح طرش كف # راك كة اع وم طق اسدع قل اطم كس ةراورلاربالغ قب زل نوم

 تسجد دثلامرأ ّس ترمح_كس ل را 7 توا ءرسو دري -اكعس دل ءارتتبا ا تلذو م مادخل هدرا لوم لوم تباثات ذدعرب ل رد

 يد 17 دنج مار كي وراعرثبا لص دنلا لوسر ليي حس بسلا اهنع ىف اهتدقلا ىس ير رباغ تر ضر واهس ىورم قتيلا

 ب قارن كو زانج كس لاادوا اج ايد نفل ية اج 208 (روتسو بح )وكم وجرم ارمي مت ايكر ارق اك انزن خيسادوخ ف اهنعرثلا
 لودر سود نيا وج وركت الاعسم ىو قرت اسال اا ان ايام رف لاي سسداي كس عاب تررطعت# ملتي يلعدشلا لص دقلا لوسر لوي اه

 بج اكرم لق اس لس سس لاا ذبل ايكايك قيس كراك دتاس تق ( كب سنت: ) تسكب لاراب تس كاس
 هك نا ذس مور يلع رشا لس ديلا لوسرعل ل طيسدرلم رولا اهشعدلا ريب ريا تررضحرواوم ايلا كلل 0س كا اق انج ايد لي للا

 ظ 3 -لاه ذي زاك ذانج
 * سرك( ءادتبا) لب قت مامادوق ل بي راتب اوما تبا انزرب لا تسرجو قرارا تيس مجدوظركاروا ا رقم ناك ناو......عررشل
 ترحب سلمي 1 مور يلعشلا لس دثلالوسدوتروا<س لوهيت "كتابك وس م 0 الكير نح_ كس نإ رابع سود دخإ كسل 3



 .: ةويلخلا تاتا نيو تلا دك و دلو طوول لوا ام لما 1 1510 مش لي اريوددا رشيرادبلا فرث را

 0 اتا كارد نايركتتنج سب تسبب كلهن ايكوغرارقا ذس لون ييدماغ

 توم داو وكري تدوك ارك يام رف فس سمج و دذلا مرك ع حرضح وقامت ايكرا رق اكان تس ف حارش مرتك ا ير دل
 رب السب قلع ل لا ايلا ارقاووخ تروا ناكل اترك ب لمع لراعي ىو اوكا كما انج تسب نان زيدل ذ كس هاو

 0 | (رهاواور) -اهقروجوم لع وأو نا ل رواه رايب لس لورسوورجلا امري كيا دس آي - اكل ونا

 ليي لتي دمت( وماوك موو اتؤمب توباك : زد ذ لس لوماوك لات اسكس هج ودنا مك ع تر تح كس كتيجاور فس ل ىلا ندا ٠
 ظ م سور ادعت كس ميرو توم اك ان زركا اروا سرا مانتس ردود لس للا ةسدامر رولر امي
 ( يش ىلا نك اماور) ين درا

 رواه 0 لاش اوولا تاع 18 0000 ُى زرنا اينعلاتدللا نضر ريان ترطح_#نفنصم رو

 تراوك ولاا ماع تام كسر كاقيدتنب ف اس ةيراهر بلا ةكهساينكرا لاك

 ممل

 شل( هدوم كاز نصر

 لا امه رجا لحوار ىلع هقول هلام دحر اح وانصح نكي مل نا
 هَل َةَرَمَتاَل ٍطْوَسِ يوب مام الرماي الوم هِريَغ ٍقَح ىف ىَقَبف نَصْحُمْلا قحَح ىف خسمشتا هلآ الإ دل

 ءاَضفال مْ رْيَغَو جملا َنْيَب طَسوعمْلاَو َُقَرمكَرَسك دا مق ندا يعن اطسَوَتْمابْرَص

 راجل اَوُهَو ٍدْوُصَقَمْلا ِنَع ِناَكلاَوُلَخَو ِكالَهْلا ىلإ ِلّوآلا

 فس ركن زاك سو كلا راب نلامرف للا لن # زوو دع كا فوم: قدا ؟رواو جن( ورش قداس ) نصتلاو نس ركن زر كارول. ...مج
 ركوب عروسمم 2 نكس دمروا تروكو رش قدامك كذاك راب روكوسوسو/ ل يأ يارب حس لذ درع او ذك ان ذدوا توكل

 مك فراس سلوي ابي لاو فس راس هلم ادا لب انس لاب كتي ل قتل لوكا سرد دك لايك ب مكاسب
 زيك هر اوت اولاباعاني هم فراس وك سسج ثلا ركل تر كويك سلا, تساتساذاطنا لايم ددادع ندرك 10 "لسد

 7 لا ليدعإ سة ساجدم لت كوك وم مرن وت تبع شدوا هس درك زوج ومدن تت تارامهورل سد ارب حس ةسداب تس زادنا فايمردروا ىو ثول

 هع زيي ةحال امرثت امورك < يرصقتم كاز لا التوك اكون لص |مووصغم 20 راب كو ىلومتصو اكرم كف اجو: لإ 0

 لكلام لوم لوب لك يري ليف شب لمع لج هس ايام سس ذو ييئرجج ىلا *** ىلع نال جس راو بلظم سمج ن...عنرشل
 دفعا رف فراح ذرداه 1 قل ناهس لا يخ ادعم اهتتللا تم ىلع سر نعح

 ظ سنا حررت غش ىلا نب نكي لام سل ايوو_جس لوقت تري اوروج قلخت سس دنع ىلاقتدثلا نس لك تررطح ب باكي لا... .هد اف
 مدا زر قو رت نا سرزل نر هرج وذ ةىرتك سدا ات اتاجايد كك سك تلباور تسدنعدثلا ركل اء نا
 لل تار لس دنع ىلاهتدقلا قذر عسر ضيم فاه اتوب ل تاء لك اهيبا لايك مج ول تس دنع ىف اتندقلا كر ننس تر طحن اجو عرضك
 دهس كفسشلامربيشاىلا نئاروا قازرلا دب كا اتياور لك اان جس كورمألسرغسس مليا لسفلا لوسر قتيلا



 0. ل 00000 12557 ريرك 000000100 50 1211001 دودحلا باتك

 ٠ راك قي طك ةساءشاا ظ
 لاَصَيإ ىف غلبا َد رجلا َناِلَوِدوُدَحْلا ىف دي :ِرجَتلابوُماَي َناَكائِلَغ نَا ٍراَزإلا َتْوُد ُانْعَم ُهَباَي ُهسَع َعَرَتُيَو
 برضا ُقِرْفْيَو اقل ٍةَروَعلا ٌفشكرَزإلا عزت ىِفَو ٍبرَصلا ىف ٍةَدشلا ىَلَعُابمَدَحْلا اذهَو هلا ملآلا

 ما

 ٌفِلُماَلْرِاَُدَحْلاَو ِفلَتلا ىلإ َئِضْْيَْف ٍدِحاَووضُع ىف عِمَجلا آل هِئاَضْعَأ ىلع

 مكرر كويك لاح رانااوساس اذا يل بدإ ارم لا لب اج كلا رانا ريك لااتتنو سكى راحوا ......مج

 ه«تبماك فيلكس رادكددب خيب ناس زكى احس دج لارداخ ةيسد تكا ريك نو 2كم 6ك دودع نار بجوشلا

 2ك ساء لد قابهدريءاكة اجوماكتددقل كة اج ل داما ىلا ىاركا بلاك كك ثدجاىدإل تارك يوترصقم اكان زرع ىلا 11

 ذا ردا كرات سلة لج كيال 2 املاك مءاشعا فات ارا يروا اجايك بيتر تس لاا
 . ده اتوماني دار كك شيم هرتن تنجيتا و سيحمل

 00 2 كتر قمرا 00 0 0 0 0 0 لا
 -اهتاناجايد لم اكفداتارازا كلا ايد هشاكر تيس لكل اتبلا هكلس ثدج حرر لا تاك تهت ةسارف/ كك ف#دانا

 ار 7 1 الكت عاوروج سبج هدا مك كتررطح قا زرلادبكروا 65-5 هدا

 وكن اكس لوي تاب لا ثهيدعرب -ايكاراسدلا امش تاكل سا قول ىل طق واكس لاك ىراجد حي تلاع لاب سا ةسابآ
 لاي جتا رواانرلا لت تما لارلكس تيار تحس دنع لا عتدلا ىدوتس ناداني مال لش مرج سرد ل ىراوخب ارشد العا انزدع
 0 فيعضت بأربع 2 6-5 ” لا ارك 5

 0س 0 0 7 ابتسم هسللس قل ١

 38 ا ديراعنما قش طوب
 را 2 ج

 جر كَ َركادَملَوةجّولا ٍقَئاَدحلا ٍبْرَصبْهَرْم ىِذأِ ماسلا هلع هل وقل جرو ةهْجَووساَرألا لاَ

 َبرَضلاباَهَنِم ٍءْىَش َتاَوَق نمي ؛اَفاَصيأ ٍنِباَحَملا ْعَمجَمَوْهَو ُهجَولااَذَكَو ٍساَّوَحلا ُْعَمِجَم ُساَّرلاَو ُلَمَقَم
 لوَفِلاَطْوَس ٌبَرِضُي اَمّنِإَو ِهِيلإ ٌعَجَراَصضِي ساّرلا ٌبَّرْضُي َفْسوِيوُبأ َلاَقَو اَدَح عَرْشُيالَف ىنْعَم َكاَلْهِإ َكِلاَذو

 ناك َيِرَح فدو هن لاَقْمو هتك حب ْنَمف كاد لاق هلا لَا ًاطَْ هيف نق سأل برص ركب بأ ٠

 ٌقجتسم كالْهِإلاَو ةَرفكلا ٍةاَعُذ ْنِم

 هيلعرلرا لص هللا لوسرلتوبك- كس هاكمرش كن اروا وزبج ورسكس ل اًةاوسلا "اج سراب كادي سلول سس وكس 2 2-5 مر



1 

 دويلعتلا تانك دما اا ا ل اا 0/0000 06 مكر لي اريودراح رشيادهلا فرشا

 ثدت كو كر يس "تس دلال انتا لورا كد الاقدار فيس ارك ايدك وس

 0 اكل وي وفا درت رواسي كذساج سي تكا دس ساو مانقكورج يرطب اكل اوت كس لارسروا < اناجرم ذآ
 . ران كس مرج لا انركاميلالبج جسد لاعب سس ل لويئدخ اي لوتس للا تسجد كرام اكس لا يعب تاب يكل ىلا بس يل

 ( رات ياسرف نس سام رمش للعيد جلا فسيولوجية اقسم كل اسس لتس ظ
 ب نااطييش لم لامك رام وروسيا رف دنع ىلاتتدثلا سر ليوا ترحل كوبل يأ اج سدا ذو تيرس كس اهكري كك رجا
 كوم ماع اني ركل نرخ ا 1 ضد امبير تكي ل باج للام تاور كنا يم للوللا

 ل ل ل ا رف ل سابك رفاكل تيرا كال جسايك ابكى تي ل باوجروا
 - ياي قالا اك تيا

 ارسم

 اف ءاَسِتلاَاَمابقدْوُدُحْلا ىف ُلاَجَرا ُبَرُ ىلع ٍلوقِلِ دْمَمَرَْعامِئاَ الك ٍدْؤُدُحْلا ىف ُبَرْصُمَ

 ضرألا ىَلَع ىَّقلُي ؛ نكمل ليقف دم ري هلوق مهب لَ مايِلاَوربهشلا ىَلَعرَلا مالى ناو
 بْرّصلا َدْعَبُهَدُمُي نأ َليِقَو ِهِساَر قوق ُبِراَصلا ُهُعَقرَيَف طوّسلا َدَمُي نأ َلِِقَو اَناَمَز ىِف ٌلَعفِيامك ُدمَيَو

 ظ ش ٍقِحَتْسُمْلا أع دايز هن لَعفْيال هَلُك َكِلاَذَر

 ص دورع رك سابا رفذس جوش مك عت تررق>ل كوك اج كرام دعرخا كن داب هش 1 1 07 لس دورح مارقروا 52 1

 ْ هةر 57 ى "تمل ارواج 15 كابير اسكس رنس فيفص تيا وري نس ازلادبحبد نس اج كرار ارسل وتروكروا لس ركا كول ؤورم

 ظ ارب نكرر رجب جس انوم لص ووايز رتقميي ل سهلا كم دلججس فيد ترهشاكل قازسدوا تادقاو يبل لم وكول ضف ىلع ك
 تكن اء رام كتب لب اج جسد دناب رك اليمين كس ساركل اذ لب لي اكس لات يب تمدوص كل با ف لوضتل ولايك اررف لج
 هال 2 اوس وك يسا ىكالاو ةس ادلب قت 0 لك ول 0 20010 روال؛ 1

 لكوكب لوا سن ناب نا! لصالا نر راو ندب كس لال ساني وق“ كس للا ف لوضتلروا سانا كتم نيس سا
 > 00 زكي ترو رهداز 0 6 :لئر انعام كلا 0 تسع

 0 0 ظ
 يف ْثَلَوَت باَعْلاَنِمِتاَصْحُمْلا ىقغام فِ ٌنهبَمف لات نوفل ةدلج ييح ةدلشد ع ناك نو

 ىلإ ىعذأ وكيف شحفأ ملفات ةانجلا ا ِةَوُُعِل اصِقنُم وكيف ةَمعِتلِل صِقنُم قَرِلا نالَوِاَمآل

 ١> ةرفطالا هبا ! نم عَ ل ةَرملا َتاَريَغ اَمُهلَمْشَت صوص َنآًءاَوَس َكِلاَذ ىف ٌةأَْمْلاَو َلُجَرلاَو ظِيِْغَتلا

 ”درعقل ناو ور ا يرحل وحملوا ٍدْيِرُجَت ئِف َنَُْوْشَحْلاَو



 مثلج بياريوورا رشي ادهلا فرشا 1536110000 5950 ايزو 1 ]زا 8-5 دودحلا باتك

 اهلْرسا هاو ايوزاَمِل سلاح ب رْطَنَو نع رق امني ٌلِصاحُرمتلاَ

 فصن نهيلعف < (ارذذ_ لاقتدثلال كوكل جك اجه رادع ذاك اجي حساقتوم( عر ىدتابإي) مالغ لوكالاد نسكن ذركاروا......مج
 تع اس لوم منال لاقروكا وج للا زمام ىكت ادد ومالا زم كدعوج ري لوني باذعلا نم تانصحملا ىلعام

 لدول اه ىو ازس كلا كس كاس قيد ورك ضو وق رئوادغ تن الفكس موو لادوا جس لوم لذات لش هس داب < لادا

 نى زم وان 12 ياس < لركاوم قتددايز قاس كل ا ةلوماتك لاف زورو تراس ل نوبت تن تلاناونارار رق

 ني ماع لولو تود درم ل هس داي كس دعرل بس ايانوم مولعمد لن اج سراب سلوك ايجي فرو م الخ فالظرب كس لا )جس لوم
 مس اوس هل لبن احس رانا لس ريك كس تدوس قرف انتا فرص لبي تاروت درم نزكما لن كس كس لت لاف دورعو تدور
 كس وصرواح لوم لاحم اري لس حس ةييسد رات يا 2 ترروغل توك -وم لوم ىلاركب هريغو لور لي تكس 8-0 جباروا نو

 ما أس انس اجاصكر لاب هدرياكن لا ى رمت كس لوك اركاب ج - كل لئاشوب ذاب سسكس هرب #لك

 1 تعدم لسا للاعب اج رايد عريب سا ركاب وكت دوكروا لين اج كن اتا ته واكس لاا ف ماس
 دك وسلا د 0 ظ

 0 م درع 0 0000 ل 0 10 ىاروا < 78
 5 0 ايس عر فردي

 أح لع كم لع لب 0

 50 رك مادآ اك ا. تّنذو لارواوم لك ان رع ىلا بجرلاب لكس لا ”ىراز ًااىدإن ى

 لك _ومراتسسبلا_هع ناز نأ كس ازم فضي لأب لبا لس داز 1 تن<س ىك كي دل طول كسل لونا نبا

 وكس شم نيك كرام بس هدشاكار يا دعو دش داش مظلم ا كل لاج اسوم لفض اكو ل تمد
 :-كلي اح دابا

 مح اكن_ روحك امرأ ليك هلم بوكت دوك

 هرم ة مؤ م لس ي تصر م دكم م اس د ع0
 يئاَدمهْلاِةحاَرَشل َِلَعَرفَحَواهتَوُددَل ىإ ةُيِِءاعْلَفَح ماسلا ِهَْع ُهناَراَج مَجّرلا ىف اً ناو َلاَ

 ىَلاَرفْحيَو تس هنا ُنَسَحار فَحلاَو اهبايثب ةَروتسم ىهَو ِكِلاَدبرماَي مَل مالّسلا ِهْيَلَع هنأ ُهَرْضَياَل كرت ْنِإَو

 201 اا دصلا >

 000 ظ ْ م َكاَسْمِإلاَو د

 0 0 مذ 0 ا دقلا



 دودحلا باتك ك0 0 م ظ131110010101 1 1 1 1 . متلو ةباربودراح 0 رم 3

 (رتاءاور) -امتاياورعا أسر 2 عي ءارهتحا 0 كتررغتروا

 5 لعد شلا ىلا لوسردكويجح سرراصقل لوك قاياو دمك ا عوكل كس ترةكياذةس مادارا
 ْ لوم هداي زله دري كل كس تركت سكاي ابنا لكوي < ربما «انيرروك( اه كت بلا ب هساتبد قابايتتن لو رب خيال لاهدرباكتروكروا ْ

 ظ روك رح كتل كس ورعب لو كك ركن ايلي ل طسلسكس رمان ترزق هي بل تبث ثيدع لانكا 1
 دي لي نابلو لاروا ات اوونكل بجرح دك ساو لس لعام, تر مل طهطا لسا لوس دكيك كب

 جس لاك تت باغانكوردواانهرئانةسسارواجدوصقلا نيو عرش

 ظ 0 وب يح عسل و يوم ا 0 '

 3 0 قى 0 عا ا 0 هل 14

 (مواور») ١ 2 جلس ةورداادوكاه كه ناىتتروااعدتاب كلا تفو لاس متلو يك جر لم عقلنا ذس مكاو >
 ل فويس حرطا ة نا سوو اووحكا دك ل. لس ناك نس لن ثييدص امك ادتدثلا رد ذوباوهديرب ترطحن ي

 ( زيبرلاو) نقود لنك دك حجب عا ذيك رواجد لبنك نوتاسكس نقر واتحاد تا ةيدع
 ْ ميلر ذ كس وماكان نة مررت كلارلا اراد ادتبلا هس لثا رشا تناك ركن كايا ا

 ٠ -هس ل انيك اريج ئاج قوم اكوي وم ثباغ 6 7 ١

 37 1 نكسر راه يمال

 ظ ممالك يلع فلم اكو نأ ُهَمِيِقُي ْنأ ُهَل يِعِفاّشلا لاك ماما نذإبالا بع ىلَعدحْلا ىلا مِنْكَ
 .قالولا ىلإ عَ ماسلا ِِلَع هلْ انَوِرْعتلكَراَصَق امال هئمياَلاَمِهِف ِفرَصْلا َنِم لِي ىلوأ لَب
 طاقسإب ب طقسيالاَذهلَ َوِداَسَمْلا | ِنَع مّلاَعْلا ُءالخإ اَهْنِم َدَّصَقَمْلا نال الاَعَت هللا ٌقَحّدَحْلا َنِلَو ةؤُدَحْلا اًَهنم
 0 بطلا زعم هيلا قحاب فرت الج يان منالاوهَو زملا نع بفرع مقسم دعا

 ظ . د عوضَوَم رشلا ٌقَحَو

 امر كيك لوشل < 17 سرك تاجا لماما بلا - 20 اتدع سدو مالغ خب ا 0 5 7
 ناب لوم لس اموكت نو ماما كيس لم اح( تييالو لمص )لطم تيالوري مالغ نيبساوك وملوك ل سك اقدعدوخرب مالم ساهل 1

 / تل مزعل لا -هبسانو؟ لوالدتي ايف ناش تاذرتكس ريد ل ملغ ذيول دم كوكب لكس مال
 ..اارفذ_ ملكورلعدثلا ليلا لوسر كيسي لم رام دوا( سل تأ نرك مئات اكماتدبلا-س لاقط ةتردجاو كلام مالا: لك
 رولا نركل وص ة وك انركاقولدعمب لؤي نلت قاب دوا ) +ايكدكذ قل وودع تس لش نا ل لي ايتن كس ناروالازتكس ىلا لزيت دارك

 مكتمل لاما نجارة ل قيس امنع رهن تتيح يشي ابا جلل فصيلة 8



 7 ل كتاوت نير تزيل اعن 2 وس دو اا ...... دودحلا باتك '

 < لوم لب قاس زا درك كي فاقمرعوزتيرلا |تصو يك اوم ىلاغ تا اك يرصقتس اكن رك اتدورع لوي أ 56 ارم

 ىرموو) مزن ف الخرب هريغو قنات م اقم اق كاي ما ويكي بمن ساس فرط كت دير شو: كك ئاقدع ضخوتو كلا

 | 0 ا ا ا

 ا ا امركاتببا- 0 امر 0000 زك ملغ
 مالا) هب لأ نركراقدح اكد اانا ايققاعسس ارواج است ةقكورف لوبن لوقت اولا ا ماداد قاما ني جساس ناق

 < ثهدع قورم كددع لاتقل قس وريزجوبا ترضخ ليآ حس لن ناس كل صارم ان كك لم نيس ا هس تيب داما فلك قناشو كل
 . ايار فول شوكو رش داش تن د صكروا هس ايكانزز سلس يك ةايكتنايردمكرغ داب كدناباع احس مور يلعدثلا لسصنلا لوسرمك
 نياك ع تاب لك ان زرلا ايو ران سرور # رك عزرا د و لا ىف "كورا سرد تاو دك: نزرلا ا

 -< قت ياودكل اذ ملسرواىراخب (رب وكر بظتروا ىلومتمي ص )وم لوكس لولا, تس ذوق سس جلا ا ودة

 كلا ) لوتشإي لومودش قداشد داوي لو داب ذيك أس امك ا رفي رعب ل لاعب ريطخراب كي اذ مجورشلا مرككتيرطتروا

 + ل نان روزا مترو كبل قشر دكت فس وامك عز قدئاب كمل هياعدثلا صا لوسردواوركم اقدعرب نا( ظ
 هس واتا لب رك كلر اكتاب سات جس لي تلاح كفن لاحلا يله وروا ادب ب تن ليبي هي سس اكو مولع ناب بيرق
 ةيب ايان يزني لا ردت م ياعرثلا لصلا لوسرك نب ا شل كنار نا لا

 ا رق ملررعدللا ىلصنلا لوس مك لي تيياور كدتط هريرجولا ترضخروا_ىرن ثلا هادر-اهكامجا تب( ركر ايان سسا) نس متل يار
 . هس كابر كس ورامرب دكني ورامي دك: زري هران بس لوكس قل طمس مكس ناآرق قيس كنزا كدئاب كى حس لي قبسج
 رواودركل ية اسكس ماما ناي تروص مارك سيب حس لاادارم لكاس آلى اتي كل وثيدص نا ذيول رك داو هاور هد 6 تا
 ش ني كدت زاما كفل اةدعوابج ودل كلك سيرف «راعرثبا لص هللا لوسررج انجودركى راج دعبل م 7 مس يو تزاوا ل بمم وركا

 ل لومالل  شملاعم لاذ تجيرشبك يرن ىك حس ثم داعا لوك د لوجدت لوم ارك اسرع ليو اتيي سكس يا رفمامبلا نا
 ظ -ك اجايكل كر ثيد عربا كبوت هدروا تاور كرد لوك راس لس ل !فىبج2_ى ابهايدالر رقم ب اناني اوك وللا

 ءالع لسا تنكر لايخارولارولاكدورعو قوفقروا تس ىكماقري لارتكاروا لداع بس م“ مل اهترثلا ىسر اكسل ل وم نبأ "تم ل نكي

 لأي لو ةلعوم بع انعررط نا ىلا رصد ايك لات لطم لا نايس يكن بلي حلوب بت نكس لا فسيح

 فيكى خمسا كس ل دايز عسهررقضودع ناكل اسك اشبد لاب لانا اكتلاب لا لكوكه س شئ تسذاجا قرش لوك ه ليك ورصد لكك

 ا. س ىلا نقال قرلكويك هس دن تاك ودنب انك اقودعروادم لوم ىكتب كر انس لاك بج لب تروص لارض لب ين
 ءالع2 يشمل اكس ني رتل بي كل لسا. اهوماي مدافن اج[ كرالص كه تب افخم يتب
 . ب اوصايمكرثلاو < اهكب جاور اننا كس ىت مادا اًطايتعا فس فانحا

 9 نقب ناصحا

 ىلا لح يَ اكبر عرق مم ار َنْوْكي نأ مجّرلا ُناَصحِإَو َلاَق
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 دودحلا باتك هوو ووو وم وووووو ةوووووووووووو #1 001010110100000 1 راوي 0

 ٍلُماَكَل طَرَْشُي اَمُهئاَرَواَمَو اَمُهتُْد باطل ةَبوُقُعْلا ِةَيِلْهأِل طْرَس ٌحْوْلبلاَو ٌلْقَعْلاَف ناصح إِلا ٍةَفِص
 عرش ذَقَو مَا ٍلِئاَلَج نم ُءاَيشآلا هِذهَو اَهِ : كدليل ارفع ذإةَمْْبل لئاكتةطِاَبِةيَتجْ ْ

 ُبْضَنَو اَمه ٍراَبتغِابدَرَواَم َحْرّشلا نب ملِعْلاَو ٍفْرَشلا ٍِفالْخب هب طاَنْيَف اًهِعاَمَجَتْسا دنع ءٍءانَّرلاب مجَّرلا
 طولا َنِم َنكْمُم ُحبِحّصلا ُحاكَلاَو ِخيِحَصلا حايل ْنّبةنكْمُم ةْيَرُجلا َنَوٌرْدَعَمُم ياَرلاب عْرْملا

 / لكلا ُنَوُكَيَف ٍةَمَرَحْلا ةاَِتِْادُكَويَوة ةَملِسُملا جاكي ني ةنكمت مالسالاو لالا ٌعَسِش ةَباَصِلاَو لالحلا

 ٌفُسوُيوبأ اًذكَو مالسإلا ٍطاَرِيْش ا ىِفاَنفِلاَحُي ٌىِعفاَسلاَو ظلغار جاَوٌرلاٍرفَوَت َدعَب ٌَياَحلاَو ِءاَنَزلا ِنَع ٌةَرِجْم

 . هلق ديوي َحَسَن مث وروُتلا مكب َكِلاَذ تاكا اينو ندوب مج اتا ىبنلا نأ َىِوُراَم امه ِةَئاَور ىف

 ُبجْوُي وجو ىلَع ليلا ىف جاليإلا لولا ىِفرتعُملاَو ٍنَصْحُمِب سياف لاب كرش نم ماسلا ِهِيأَع |

 ْ ٍةكوُلَمَمْلاوأ ٍةَرِفاكْلا ٍةَحٌوكَتمْلاِب َلَحَدْوَل ىتح ٍلْوحَّدلاَدْسِعاَمِهْيِف ناصخإلا ُةَفِص طِرْشَو َلِسْغْلا

 0 ةَمِلسُم ةَرُحَىهَو ٍتاَفَصلا هذه ىدخإباًقْوُصْوَم جزل كاكا دكر اََصُحُم نوكيا صلو َنْمَمْلاوأ

 قل ِةيبّصلا ىف ٌبْعَرَياَنلُكَو ٍةَنونجملا ةَبْحَص م ْنَعَرَشني عِيَطلاِذِإلماكتَت َكِلاَذِب َةَمْعْيَلا َنَِلٌةَعِلاَبةَنِقاَع
 00 ل

 لإ ب جرو ريب ل

 َفسْوُوبَو يللا ىف ٍفالجخالا عَم قالي دا زيلزلا ىو نعمل ة حو أهلا عزكم يلاقي ْ

 هيرتز ةيدوكملا علسملا نوحتال مالثلا وباع ةلزئزانزكذ ام لع ةخخلاز ةرِفاَكْلا ىِفاَمْفِلاَحَي

 ٠ َدِبَعْلا ةّرَخلا اَلَو ةَمالاَرَحْلااَلَو

 ظ 03 لقا هاذ يت كا لع لاجل يش كنس فكر جس ل نسما 5
 اجاب لم لولو تفو كس لوفر لا تف كنا صحارواوم ايلرك ورديت سكس لا كسرك اذ حس تدك كن لئارو اوم نلارفسم

 قار داجس ترم سلخ كيل لاو ناكل جس طرف كفو قال كح ةسازس اندم غول لقاك ران .لوبوتل
 ىرظشإو لل وتقل لا قكرعب ك1 تبل اي تن ىردي ىرإل لكك ةاجومارول مرجاكل توك ن اجوم رول تتقن لو طرشل_ سال زج

 رسم او قوي 00 5 ") اكثروا اناجايإي مالسا لم لراروا نومداز | اكن لاننا ضن له علم لوتقأ دب قري زج دواس تانك

 نوتات نعت كل سا جاد رورة تس جو كان زاوتدعب كس ذساج ساب تاس لي[ كس لو نلاروا لزيت ذبانوم
 اكل و رج نا لد تعا هلل لتر شن ملكا تف ارمفالغرب لس نوت اوم ىت رعب ل ذ#اج ساي كك

 50 اكرم درداجس لاحم انركتمب وكس يكس نار قب تفرد < تمار لكل ث هسداب كس ار وانس اوم شتم انكر ارا
 وم لوشوروا < لوم تر دق كو لاط رخل لس 31 رايت روا سان قوم كس ارواع لرقم نال 7 نتج ىداز دل 3-3

 لم 0 ا راك تل ترروث نارا اع ترجو لح لل ا ردوا "سسكس ملأ ماكل اطل 1! 0

 . مم قع شما نوكيا ارسم ألم اب كراسي دعم لب-<س تم قواقع كفو« مارت ان تسجد كماطعنا ىاددا-<-ل لوم

 نارلسمءل_ لس ذ_ ومب نصيف غ مارا نكي ح__انم تنته دايز ايل كان زاك نم ساووجواب كس لوتفف ارصروا لاكر داي ئتأروا لن قع
 لبد كغ لولا جبس لوقت سس فسروا ماا تيا وزي ات ما ل 2 رف تفلاغى رام لئسداب كح ذكراك غنم
 5 لوو دليجوكت دوك دوبي كي روادرس دوبي كي ام يلطرشلا لص هللا لور لوقنلسس مل «راعرثبا لص لا لوسروج ثم رع »و
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 مرش رلج يار هدرا تاما 1 508 1710 ووو ص اح ا 0 د ودا بانك“

 ش ( نايحن؛اداور) 710 ظ

 2 0 ةايدضاواميك يرضي شمع دق مكوك تيدا اياكلإ ةيسد بادي ماكتعاددلا
 كف يوما نئءاروا نأ ت ياو اك ا_بس لئن موو ( لرشم )يكل شيت اسك ىلاهتدثلا نس لسد ك سنام رف راكم ريلعدذلا لسسلا

 نوم اجاجوم يف ىلع سس لسن تس اجدوج لضد حرر سا لبن جرف كج ةيربتتم لن لبس وب لاوفورواججس رتب ىتانركف تقل لي لسسم لابس
 101 كتلابي-< للا 1 كبوت 1 ص لوودورمو كترروكت ذو لس لوش ل اذ قرورذ ب حاصروا اجو بع ان( رايس ) نح

 نلا لبي درر كا حررط ىا_اهدوم لبني و ايل وو خت اس كس كرب لاول داي رلولملاب دختاس كس ييهارضن اي, يدوب حولتمىفي ا رموش ل ارلسم

 كويك قوم شم دصتوو لك ووم خلاب روالق اععنارطس از 1ىويي لكالاعوم غلاباناي نون ايءلولمت ومر اكسو تراي كيا لوكس لي لولا

 كل اع لوم لك ماوخدوفلكوج و لاي انروا جس ىلوم ترفل تديبظيتسس تبى ىلا دك ل لاس لوم دوي تمتص لوزن سئ
 .قككوو ومد الواوج سس لاك س لوم قطر سي ءانب للا لب فس رك ران حس كولكروا جس فا ج وم مل تسيطر كرب وشم تسبح كنا:
 5 آتابو كف التخا ىث يضرال ا روقا دفا مز امال وراق لدار لاح تخ كبإ أ وقل | ندع

 ليي ذس مترج جس ىو لمد كراع فالس نا لو كت فلان مكضسول وبا ماما ألم ث سدي كس تدور فاكلا_ لامه نثنفلا
 لاي سى ويب ىدتاب كل اولورمداز [حررط اس ىلانب ليك ص تس روكيب ارض يدوب دلو هرم ناار سب تيب دع كرسودروا<تس قذر اي

 ل تيان كلر 52 لاس لورظن شي دعب ف جساترك يئن ن صر مالغوكت روكا آردا < لك
 . لل اكو مأ دكر اتم راك تسلا كيا رف ملي اعلا لصلا لوس وانك راق يدوب كيا لادبفاك .٠

 كة اجايكل يي رول و ثوكروا مير كليك نمت

 ٍدْوْصَقَمْلا ِنَع ىرعْيَدْلَجْلا ٌنََلَو ْعَمْجَيْمَل ماسلا ِهْيَلَع ُهُنِدْلَجْلاَو مْجّرلا َنْيَب ْنَصْحُمْلا ىف ْعَمَجاَلَو َلاَق .
 هكالَم َدْعَب ْلُصْحَيال ُهُرْجَرَراَهاَصفأ ٍةَبوُقُعْلا ىِفَوُهْذِإ مجّرلاب لصْحَِهِرْبَغَرْجَز َنَآِل مْجَّملا ٌعَم
 نلوثود نا ف ملوي اعرثلا لص ثلا لوسر لول لب اح كدت خم لب از ل وفود لك فس راء هس ذوك يت اسس ذ# كر اكسو نمو وردوا...

 ترص رئاف اكربنت 1 كورس د ملوك ع اجومج لب سور ان لوك ول اك رام سردرب# رحإ لس ذل 6 1 قك“ "تول اروا<س ايس 9 3

 ظ د يرام عنب بعل ار [ باساب < ةييسدرأ جر
 ش ل قت

 0 حام وب 50 00 ا لاز لع
 «كلل امماءا_بتسإب روم لس امس سورا كج جاتك ر تس فوم بترك ا: زوكل ورسوودوصتقس از ملح | ل ريهورب / افانومم عم 3

 ايك يوكن كو الجرو, لج لبي لم < تياور لككتسم اص نإ هدابع لم دروا اك اهايك حرار لجروا مب دالإب كس دمج ماما ل تيياور كياروا قث اس

 اليبس نهل هللا لعج لوكس لاقترشلا ثييدع كودابع رنتك ابا فانحاه ايكايكا 1 ردوا هس روك كي ت تيار قرسود كياع اتايك

 راع | فن ذ_ قف روض” غمس رايك فيدل ةجاص اكسيل ىكفانحاروا<س نايباك
 0 لركن وذل تم ا
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 ١ مك "عقم جوا لووك ل 42 7

 ظ ُةلَجرْكيل ابرك مالشلا ع هِلوَفِلاَدَح امه ُعَمْجَي يِفاَملاَو ىَنلاَوِدَْجْلا َنيِرُكلا ىف ْعَمَجباَلَو لاف

 لك َدلجْلا َلعَجاْودِلجاَف ىلاعتُهلْوقاَنلَو فرامل ٍةلَلِءاَنَرلا باب َمْسَحِِيف نَلَو ماع ٌبِيِرغَتوةئاِب
 ماَدعنإل ِء اولا ٍباَب حق ٍبيرَملا ىف َناََورْوْذَمْلا ل هوك ىلاوأ ِءاَقْلِإ فرح ىلإ اًعْوجُر بحجْوملا

 لَو ِءاَنلا ِدْوجو حب نَِوُهَوةَبِسكُماَم ندير ِءاَقَسْاٍداَوَم عطق هيف مل ةَريِشَلا نم ءاّيحسالا

 بيلا ُبْيثلآ ماسلا هيلع ُهلْوََوُهَو ِهرَطَشُك ٌحْوْسنَم ُتْيِدَحْلاَو ف يفثلاب ىفك يِلَع ِلْوَقِل ٌةَحَج 2 ٌةَحَجَرُم ةَهجلا

 ىلع ريف ةَحِلطَم َكِاَذ ىف مامإلا ىرْيْن الإ هضم يف هقيرَط قرع ذكَوةَاَجحْاب مبوب

 لمي مامالا ىلإ هن أزل كف لاخلا ضب فيَ يزف كا ىف امر
 .(نيومْجَأ ْمُهنعهللا َىِضَ) ِةَباَحّصلا ضب نَع وَما ىفنلا

 ّْ ا ا د ١ كامن اك غسل رب برهشروا سس رام سول 11 (تنروك اي ومورمواوثو رش داش يشروا ١) 3 رك 7”

 ردب رم لاس ارواء رووس لم 2 ايرزرتمت اسكس ىراونكو أع # راؤكلاو رش كس ثهيرع ل ا- الإ ترا 0 ّى 'رحر وطول وا: و

 دوا لوتاق البس اج دع رلى ثم الكوك اتؤماني درك نيو اودداك ننس نديرها 7 "تلال اروا( ملسماور )يق نك ظ

 ٠ ىنازلا و ةيناز زلات راب نان رف ليلو قادوا( لن سكود دان اري لوري لب ايحاو تسود ىم -)+ لاو مى ت تبع ولاد نسا
 لكل لادا رذازم لال ءاشن ل انس هذ ناك اودلجاف ظن“ ةدلج ةئام اهنم دحاو لكاو دلجاف
 ىبمازس تاو لكلا ارو مولخم ل بإدوران هس ركاز لكما ىت او كلا ايكانز سلمت[ توم مولعم قت سس نعي دوك ف فرص لبي لا
 كيربت لك ررط لارواه اجاج لدب مكل سا وت اج كورك داي ازسايكرسدد وكري لارا لب )ل ترأس بم اير لوك يبي
 سس يس درك ماب لا سر هش لبلد لارا( حس لارا انرك نروضميسس ثيدع قيادكن ار ةلكالا حد انا ابك اني درك روش
 . اكءاقي دوا تعيعم كسا نب نكرر شبك مايوه تراويح لكلا حس نارتاخندا نكت ينال 4 اجلك زاورداكذس دك ز
 كس كراك نز تاي يروا كد كرر قم يرو لقنتساك اركي ىتؤكى راكان زذ تندوكت اقل اب حس ف امو مننا اساك ني نس امك

 ثان ي)-- ناك هيكن كاهل انكر ريتك فوم ين وكل وكس دعا ىلع رح سس جو ىلا ِ 1 نوقلرط | ظ

 ْ داش يس خروضم وكي اكد رع لا تني_جس روش وجايك الدشسا نقاش ماء تس ثيدص ل شروا ( سكن اي ليراغ 1سم ا
 0 ايكرايتخنا فس ىرزنمر وا ىزاعوكب لطم ى اذى انركم بر حس لور هدااعلس هس ذاك س اقرا نزعت تروكمرش ىداشوج دم ورش

 ْ < قكوب نأ وزب روطكس دعازس كف سلكردب رمش لالا( بس ايلا يكاكذ لب( فاتخادتي طلت قي ادب طاكذ كروس تاو ا( سا

 رزقنا كوم لب ل رمروطب رك اياكم اما سدرك 7 رم سولت و لي لوثر تح وار و سمول لوكيل ىرورض(ركا ايبا ماماركا بلا

 .م(ريرباوص) عار كارو تلى مايل صيفارولاكر ما كساد. انرمديفم قا نر كامي ليث تالاح ضتبركويداهد مي رولكس تسايس
 ١ 0 هرتاكا»ةجيك ١ 0 ا منكرا دم

 . (ىذ رتاواور) 5 يا 2 رك



 م اودراسرتييادبلا فرش ا 88 الا ا ا 0 ١
٠ 

 : كوم نيف ل ل

 ده محاكاز مكانك الجل <- ماج

 مكسيك( يم ناز نم
 ٌةَّدَح ناك ْنِإَو ِضَرَمْلا ِبَبَسِب , عيبا ٌّقِجَتسُم فالثإلا نال | مج مجرلا هٌَدَحَو ضيِرَملا ىَنَزاَذِإَو اًذإَو

 سو تي لل حل ١» و: هر

 ٍدْرَبْلاَو ّرَحلا ٍةَدِش َدْمِع ُعطَقْلا ُماَقُياَل ًدِهِلَو ِكاهْلا ىلإ َيِضْفُي اليك اَرِبَي ىنَح ْدَلْجي َلُدْلَجَلا

 نايا لرزاو سيرت از قنا نزلا نق سما لإ, ك عين كار خبل و وو كا كلا ... مق
 كس لاذلوم كسا هاك زس كن ارك ارواج ليت كور تسري ىرابي كاك ساب دوصقتتى تاني درك ك الب ولسا كتب( <

 كىركر اكرم تتس جو كا سايت كلب ةةعتس ةساج سدا هسا اكس لب اج سام ليك وكس ا كلت حاجوم تسردتت
 -”اما ناكل اكروج ل لوكس لذيذ

 50 6 ببسي عتتمبالف قحتسم فالثالا نآل مجر مجرلا هدحو ضيرملا ىنزاذا 52 ع

 ا ا 1 ومووصقنرجز ل سرا فول بلا ساجايكراسلس لي ضم تلاع حاج ومووصقلا رك

 00 ا ”نكرزاب لب جس لاوصت' تسكب للا لكلا ءاك جدك لزم

 كساب كرايم بكي لام

 ساس سرت 72 7

 اًهُّدَح ناك ْنِإَو ةَمَرَتحُم سفن َوُهَوِدْلَولا ِكالَه ىلإ َىِدَرئالَيك اًهَلَمَح عضت 1 ىَتَحُدَحنْمَلُلِماَحْلا ِتنَراَذِإَو
 و # ه5: يي 7« رب

 دانؤ نار سرت عا ميلا كاذب عرف هب فقر نأ هذي نب قاض نحب لأجل 1

 هدو ىغتسَي نأ ىو يهنأ ةقبدَح ىِبآ ْنَعَو َلَصَفادََِدَلوْلا لج لَريخاَتلا نآِل مجّرلا الخ ءَربْلا

 لاق مالَسلا هيَ يورو ٍعاَبصل ١ ِنَعِلَولا ةَاَِص ٍريخاَتلا ىف نال هيرب موُعَي َدَحَأ نكي مَ اًذإ هن

 نيا اتباَكَُلا ناك نإ َدَِمْنآ ىلإ ُسَبْحُ رلبخلا م أ ِكُدََو ىغَتسَي ىتَح ىعجرا تعضرام َدَبةيِدِاَعْلِ

 | | رملَعأ لَو َسْبَحْلا ُديِفياَلف ُلِماَع ُهَنَع َعْوُجّرلا َنآِل ٍراَرقالا ٍفالخب َبْرُهَت اليك
 دلال ياك ا تسب كلارك ات كف اج كى راج عرب للا كتف. اج وادي جبس لاقتوم يكن نس هلماح كبروا...
 هاجم كاي حس لاف كس تردد“ وم كف اج داب وك زم كيش ز.لماح لا ركادوا جس ناجح ماجا لاق كيا ذب بلكيك- تاج
 -4- يدر اك فالك اجايكم اظن لتتذ_ ومكان لحام كليا سان لكوكب اج دام دنس وكنا كت

 رواج اك وم اديجهورواا هت حس لايخدس تظاذق كريب فرص :ركريخ الكوك جس قكاج كر تكتف اوم كاي تس لاف لي لاك
 لوكامدد مليطرشب برد تراتفاك شور كاي مك اج كرين ان لي ف دكر ابك كل كس ككتنفو لاك تيياور سريال ماما

 لش ثييدح- اجو( اضدوملس تلظاف”س تاب للا كرب لي نس دكريخ نتن لديك مترا م ذاك كلاعب يبد لب سا ضن



 هبجويال ىذلاو دحلا بج وب ىذلا ىط ولا تان ا ”* 1817 . هايس ودم ِ 21100 5207 ل

 . روي قراهةجياداهقكك لابي اج ثول ىلا ىلا قتلا راضي لما داس رطل ”ياعشلا لسا لوسرك جسدا
 هتاخريق ليتدفج رب هحسا_وماوم تباشتسس لوماوك انذاك سن رلماح كسار ( خس ايانوممى ظفر لااروا جس ما لولى )- اج وم هاوي ال حس
 خافوا ابزاز ة يسال دل 2ث رر رتاحسدو اظل اهب د حررط ىو وللا ان ماكر 7
 000 مالوش ان لولاك

 000 لو امام رفج ترام مد زعيما ل ذا برنوكب اص زير عرب وا سددلا
 تاز كالا حق ران نفل اوبر دزكت ب أدي دج كاب كى راجدعرب لا عررط كلب 12000
 كس لون اشتس هس دا.دحت اس ليا جسادك اج ايان حررط لدعم كيأ كل ويجب لولوي دذلهساد أش مادو سام كيك 3
 هس لوب 1 لبن ثعيرع ل ا ةخيبدم لدعزألا نو دابع بد جس ريع ررزعت لسا ل لا ا-لي "ال كو فانلل ا سرس يدا

 0 وسر نس زعرثلا كر ةدايع نب رعس رمح ول ونايلرك ا نز عس ترون كلي اهسل ارواامترورتك( لاجنا[رطن ضو 2 لل كيس رام ايكناي

 تشادرب الراب ىسا < دورنكا :تبمهددلا لوسايايكش فس لوكا ورادع اركي رفق ب يكن ايكدقاد لا اساس مكي

 بكلمتي ايكك اكاكاهلا جان درا حارايدي رك دتاباجت كيا اك وييوسل يار فذ بأبها جارك يأ
 | -ج كوتا نشا ميا ةقياشم» ظ

 هيجويال ىذلاو دحلا بجوي ىذلا ىطولا باب

 -ج لك ادماجس ل كبجاوع# نايك باكل 1 م

 - ةيدعبجوم لوك 38 0

 فبل ى ازا ليلا يَ ِداسْلاَوعزشلا فزع يف ءَوْعيَحِْب بجو يون لاق

 ديوي هتَهبْسَو ِكلمْلا ٍنَع ىرِعتلا َدنِع قالطإلا يلع ةَمرحْاَوَروطَحَم لف نال كلما ُهَهبْسَو ِكلِِلاِرِيَغ .
 وواَبوشإ هش ىَمَستَو ٍلعفْلا ىف اة ناعوت ههنا تاهيل ةْوُدْل ور مالا هِيَ لوك كِل

 للكل ريغ نط نأ عمن لع هش نم قَح ف نفح ىلوألا هيك هه ىَفَستو لحما ىف بش

 نط ىلع ُفُْقَوََتاَلَو ِهِتاَذ ىف ٍةَمرُحلِل فانا ٍلْيِلَّدلا ماَيِقِل ُفَحعَتُةَياَثلاَو ِهابيشإلا ِقْقَحَتِلَنَّطلا َنِمَدباَلَو اليل
 ُتْياَلَو َدَلَوْلا ىَعْدااَذإ ِةَِناَثلا ىِف ُتْبَْي ٌبْسَنلاَو ِثْيِدَحْلا قالطال نْيَعْوَنلاِب طْقْسَيُدَحْلاَو ِهِداَقتْاَو ناَجْلا
 رمال هاش َوهَو هيل عارم اَلُدَحْلا طقس اَمَنإَو لوألا ىف ف ِءاَنِز صحم َلْعِفْلا َنآل ُهاَعْدا نإَو ىلْوألا ىف
 هَ اةقْلطُمْلَوُهمجوََو هَ هةر َعِضاَوم امك ىف يللا ُهَهِْشَ ةَياَكلا ىف ضَحمَي ملول

 ىف لوما ةَيِراَجَو ةّدِعْلا ىف َهَواَ الوم اَهَقمْعاِدَلَو مَ ٍةدِْلا ىف َىهَو ٍلاَم ىلع قالب اَنِاََو ٍةَدِْلا ىف
 لاق ذَا عاما هذه ىف دولا باور ىف ٍنورُمل يَ ىف نهم ياحلو دعا يح ظ

 ٌةيِراَج ٌعِضاَوَم ٍةَنِس ىف ّلَحَمْلا ىف ٌُةَهبْشلاَوُدَحْلا َبَجَوماَرَح َىَلَع اَهْن ٌتْمِلَع َلاَق ْوَلَو ىِ ٌلِجَن اهنا ُتنتَط

 جراي ىف ةروهعمْلاَو ميلا لبق عيبا يح ىف ةعيملا ةيِاَجْلاَو تاكل اناا قلما هينا



 مثول اريودراركيبادهلا فا 3ش57770”5 21 عار 2200 0 ىدذلاو دحلا بجوي ىذلا ىطولا باب

 هذه ىف نهرا ٍباَكِةَياَوَر ىِف ٍنهَمْرُمْلاَقَح ىفَُئُهرْمْلَو هِيَ َنِيََوُهَمِبَبُةكَرَْشُمْلاَو ٍضِنقلا لبق
 ناك ْنِإَّوِدَقَعلاِب . تي ةقَِح ب دن هبا مث ماَرَح َىَلَعَهلا ُتمِلَ لاق اَوُدَحلا ٌبِجَنال ع ضاَوَمْلا ظ

 ىلع مراَحملا جاك ىف كِل هجر مع اذإ تيما َنيِاَبلاَدمِعَو هب مِلاَعَوُهَو هميِرْخَت ىلَعاَشَفُم ظ

 اذه اَنفَرَعاَذِإ ىلاَعَ ُهَللا َءاَسْنِإ كتياياَم

 ْ 50 - محجر

 اكفنصم# ا- < ىوركذ ب لكي حس سا فيقتل كنز لا # مترتم) ا: لاس كك شدوا كت تدي دكا عه ككل

 بأ ان زمكه سس دجو لتا-(ايار فن انج هس انك ايب هدا فاك ارواج كف كن ايب كدي كيأربب ىلا ضف كغ كن ايب لم خرط لا
 وك فو ناردا( حس تنيك كف: قرثا دوا دي )بقر كدا راف كرك اكرم تقر ىانوب مارت مكتك روان بد لتر ونم

 مروع تس هس اجوماديب جكس لوم مك لوم قت نار اكس ملكي راع رللا لصرفلا لوسر داني كتاب لادم ىلا كس بنك

 ىلا الشم )< اتا ابك يما شارو بش ل لك ًارىدد-<.اتاجاهكابتشابشوك لا ال 1 21 أد نإ وبك لومأوو يشرب #_هورك

 لووك تدع لك ارك داب قالطوك قى ويت دكا رولاوم بشائر ون كى حن لا ككل ايخ قويت ىفبا لي تار كرد ئاوكت دوك يأن 1

 كلم لب( جس لك شريت كلذ جب قدئاب كيج ياا يس لالع ل رهن با يدك نسب سليب لكى تلال
 رت كمال زب وكن نت كس ةاجومادبب بشوك تس اذوب يش لش لوم كك ج_اتوو ل نقل صب ١ فرصا نوم تبث اك رول نق !
 لل الس لاانوم تباخاكى اروا ققكإ 0 (كرسودرؤا كح اجاياي بشل تدهور ناكاكل نك جن لي نلت ترقي اوج ىلا د ل

 كس تاذاكلا تست كل اكد لوم فاكتب لاعس لتر مقلم كل لوك ردركب جب تقلا جساناجدم ىف كاك
 روا ناك كه او ذكى لا بوجو اك ئاروا- ( سكي اب دامب بس لاء اراهتروا ماكس ايامرف لبي ثيبدعاسمج ) ب لاك يسرابقا

 مكرم نة للاشوكت اممم اقلطم ثييدصلكدك- جس لاج ومقاس انزدعاىبم حس لوب كس لوم ل وو نارواهس لاثكف قومي داقنغا 0
 ٠ كبس ركأاكوم لائاتسب ا بسنوو لطريش كس مارس و درك قرف لعب لوم لوم ل وفود نام جس اج اناج وم طقسا كد ح تسببش

 ظ ايكقوذاكتاباكلا ذس لاكي دقاس كلف رصد حس لاا جان زرع ار نكون نر رخس مت//يل #وكقف ظ
 هال اإل تر تمم رت اي ديمكاب ابي د سى قلت ٠

 دج انمار ل لوقلم



يال ىذلا و دجحلا بجوي ىذلا ىط ولا تايد دا 101 هوب 1طظ2ظ25ظ*”9 ... مثيل يارد ررثيادبلا فا
 ظ هبجو

 ْ . . 000 رامكروا- # هزلا به تيباورراتخلسروا )٠س

 هك طلسم ةقاكل ع يدا ةسشل ايوب نس لس او ذس لورا ( لي عئ اوم لوحت 1نلا لب
 هلق اوسخ لول ابد« بجاد ماني ل امتنان ب نسر ل ابك يدك
 3 0 0 لوا

 ا هب م...:لابج

 | . تلك كرا ا دا م

 0 0 او كيما 0 ل قاوم ناك ظ
 ظ قاب نو اناجب كوخ الاو سلك داو« مام قاقتالابدد كيدزن هس ءاع جلا د ا يب تي دروب ل هاو ف كو

 0 نلا_هس مارت حال دقعير لوم مولحمع تاب يوكذساو سك 1 بج لم تروص ل اس اتم لد تبا يش سس تل ركرقع كيد: هزنلءايق ْ

 مرت ليك اشلاءاقا جس مان عراك 2 شيب حسنت كدر جالب ليث هسداب كس لاقت ملا ديتن كف التخاهروكن كءابقف
 ْ 1 ١ أ رك رقت اسم ناورنت مآ و لإ 2 000 يَ كاوا بج باد 032 7

 هيا 0 لش لولا ارك رواج لالبكنزهووم بجاودع قر شمس لح لدوره ملا ىفيرتك انزل ترابك ل اك لص 0 2 7

 2 كيان اع تاءاقم»وروا لو كني مانقا كيش ردا كوةش ب جاواتزدعرب ل نس كويت انزوووناك راثناب ا وماكت بلل وواوخ 0

 لب( زعل ننال لاو انقاسانزدع تس يشكس من وفد نارك لك بش لمع نير وا لفأ لرب
 ارق لحرس سمج

 لي لكم كلل لة رح ل كد لزق ىو ثق قرض ولك نق
 ِقَِحمْلاُلَْْر الو عاَممالا َكِلاَد ىلَعَو ِلحْا ِءاقيناب بالا َقطَ ََْو ةَِهَسُم هلا وكف هج

 ' ىف مِئاَق كلان هِضْوَم ىف نمل نها ىل لَن هنأ ُتِنَ َلاَقولَو تاليجإال قال هنآ
 5 ةَقَلَطعُمْلاَو ةَعلَمخَمْلاَو اَهاَلْوم اَهَقَععأ اًذِاِدََوْلا مَ ٍدَحْلا ٍطاَقْسإ ىف هَنَظَربْعاَف ِةََفتلاَو ٍسْبَحْلاَو بَسَنلا ٍقَح

 ٍةُدِهلا ىف ٍرائالا ٍضْعَبْماَيِقَو هَمْجاَلابِةَمْرُحْلا ٍتْوُبل تلال ٍةقْلَطُمْلا ِةَلزنَمب ٍلاَمىْلَع

 ناقل مارترب ريدك اناناس لك بكير كل كلو حن للا ل تدر شر قلع نقدي باذن فلي 0
 ٠ ... جت هلل ك سرك الق تسافأدرم لك 21 0و ' اه سدا هس ذواوس شرواك اجايكم تير لس نلصوورلا نس ) لكم اج كراجدعبب

 1 رو عسر رولا تتاح راو - هذ ف« رجول قب كف



 م دلع تاريودرلا نر شيادلا ف رثا ةخ اخس الا مسا اذ لام ةيقورأل ىقلاو هلا يضر ىذلا ىطولا باب“ ٠

 الكوب اكو رايتطا قتكعررط لا 0 كج دم رامج اكءايع انقر تاب كادوا هس قدرك
 ولا لاالط كك سريمدو لي لايخ سرس ابكي نس ل او ف رك ورك ا دوا #.اًنكس جايك يف اذتخادوا ل تك بكف اخوتك عل
 < لا, كك ارب ارث حراك تيك ل ويك( حس ليو ميب#)ج لي قوم نيس ناك ماك التوب اك ةساج كى داج لعرب للا
 يرموشروا هس تنام سا لال لوفر كس تدع ارا كوم تبان بسن ا سس درماى ال غامد د يب جي تسد هناك تدرك اش
 اياد ركاز آخ لومكس لاوكدلو ماركاروااكةساجايكرابتعا اكن اكو لايخس لا ىلع نو طقاسدع ك- سا بجاو قف كلا

 ربارب كس اد ذي سّقالط نلت كاك ن اقلك لأ تس لا لل لوف كس تدرج قد الطوكى دبع لكس لاي ايلركن سس لدي
 -لإ قر لاب لل لعد 0 ا توت دم اس ويحل

 تا يجو

 ماَرَ َىَلعاَهّنا ُتْمِلَع لاق ٍةَدِعْلا ىف اَهَيِطَو مث اهَسفن ثّراتخاف ِكِدَيِب ِكَرمآوأ ةَيِربوأ ةّيلح ِتنااَهَلَلاَقْولَو

 تانك رنج ف تارجل ذك يهجر ةَقيِلطَت اهنا رَمع بَهَْم نوف هيف ِةَباَحصلا فال ال ُدَحْي م
 ا

 سا تس م حجري

 كلاذ عم م ٍفاليخإلا مايل لَ ىوناذإاذكو

 شرايفا ضني اذ دي ها دق رهاب ايامك ابيب مناي دم يلغ كبك تس قويت قي اركاروا.....مج
 لايك ابكي روا لك أو تس لنا ليي لاف كس تدع كلا فرم وشبك لاادوتج واب كس للا أوم عقاو قالط لانك م لانروص مارق نايل |

  ىئيرعتررطتين انج جس فالتخا لش ساكن هلا ونس مارك باحد كام كرام لد عسا ىف جس قو مرتب جب دكا هتان
 الط انكر الاع ج كر لوقا اا كرسودروا_س لوم لاو قالط سس تايانكل حس بج ب لم لمسم لاا اكن

 ا 0 ا ا ا ظ

 ا 0 2

 هنا ةّييكح ةَهبشلا َنآَ ٌماَرَح َىَلَعاَّنا ُتْمِلَع لاق ناو لَو ِدَكَوَو هدو ةيِراَج َىِطَو ْنَم ىَلاَعَدَحاَلَو
 ةنم ٌبسنلا تو ِدَجْلا فَ ىف ٌةَمِئَةوْبْلاَو كيال كلامو تنأ ماسلا يلع لووول نَع*تأَشَن

 ِهِيَلَع َّدَح حالف يل لجان ُتنتَط َلاَكَوهيجْوَر و وأ هب ةَراَج واو م اًركْذَهَو راجح مهل |

 اًطاَسبنِإ ٍءالوه َنيِب َنآِل ُهاَلوُم ةَيِراَج صو اَذإ ُدْبَعْلا اًدُكَوَّدُح َماَرَح َّلَع اَهْنا ٌتْمِلَع َلاَق ْنإَو ِهفِذاَق ىَلَعاَلَو

 ُهَفْذاَق أ ةَحياَقُةقْيَِح وح ٌءاَنَر هنآ الا وابيشإ ٌةَهبش تتاكف ْلَمَمْحُم عاتنملهإلا ىف ةئضف عاَمِتنإلا ف

 ! 0 ٌدجاَو َلْعفْلا نب رهالا ىف دي مل ُلْعِفْلاَو ل ّلِجَي هلا ٌتنَتظ ٌةَيِراَجْلا تَلاَقاَذإاَدَكَو

 هيك هوركا اتاناج لير لو ماهيب ةس لاا دكا د« لكل فحاكدنب كسا ةساذس ل لوع ئنالدعبب ا .دمجت
 هةهوم ههو



 هيعوبالىدلاولخلا يوي قل ىطرلا تايزييتردو ب كهف ينس كس ام مهشرلهت ياسو درا حرش ادهلا فرشا

 2 كلامو تسنا-< ناري اعلا لص 2 لور لب دود <سو/اديي يشيب هس ميد كل كلا ا كوك ب عشر كوك جماع

 0 ثهدطييدو(هسكل 6 قرا لس نابح نم اورازيو ىلا ارمورجام نإ اتيباور كا )جاكي ابهس دابة بس لاءاراهقروا موف قت كيبال

 م ومو اوبر لوما در نرجو اكاداد كايت بايددا-( <
 ناب( لي ققرلا عراك ) متوكلسسم اد كوم بجاو تمت كى دئاب للا كثب نيس اظقفرب بابوا اك اجوم تبا بسن كيب حس بايد
 روا ومش مزالاتذدحري لا لع لاطط2_ هني كا هقري ناك مسك ل ا ا تل روان هك

 كذاب: دهفرمدبلا جب ماقال لم تقي - كابل سان قرع وكي 0-16 تسب” كدا ذب لال ْ
 ٠ ل مالفركررطىا- كة اج لاك وكل ا قاس مارترب ندي دك قت اناج وب دكا بكري سباب ركاردا لاجلك ف رقدعري لا تيد
 ' . ةناعايإب طاسمنا ل لب [نايسرد كس لوك نا ل ذ_ كل عفر يي ع كامب لبيصفتر م ىبب "11 قل لوما
 : تاي لكوج لمن تقي كم يساتشا بش م ناك يش لا كس ساعد نان زا وب ليم تاع نوف لاق ناي 2 نانع

 ” اتناك ابكي قرت كرر عا لكس املاك خف دقدع كيسا بيع «ق راك نزري ضخ ضلوا كاع

 000 طمس ةيلورلارجالخ قت ونال با وكوب هس مالف.كئالاع ده لال سرهيييك |

 | 0 لددت 14 ا ادعس تدب ج 2 لاجل 0 1 يا

 ال كلام و ثنا ير دج تي ف رع تاعك ل تا

 ظ لو شاقراجسازبلاو اوشا د كيب
 ام كا ظلال 4 ع

 ظ اذاً لاَملا ىف طاسة ل ل لج اهنأ ثلا وجع عنج ةنراجب يو ذا ١
 اكيَباَمِلٍداَلولا ىَوِس مِراَحَملا ٌرِئاَس

 ظ قداجعر اة لالعل_ ره فوك ا قيقا 1 لا باي لامب يا ذس ىلا اروا......ممج
 ١ تك 1 ريو ل دوا نوما الش مراكب مد كو س رداع الانفال وش داب 2 لادا دال كتب1

 ا شكوك ل ب ةنايمددكس نال ج_ند« انااا أسس لا تسجو كقرادتشباكتدالو تس نتتكس لاكوانلا نوم

 شامي زر هدام لماما جس لص لبلاك ض ل نار اد اها حفاتس لام كس سرد كيال سلو

 هس لوم 4 دس < نوم

 لك ا

 ىلع َكِلَذِب ئضَق ٌرَهَملا اَهْيَلَعَو ِهْيَلَع ّدَحاَل اَهَيِطَوَف َكَتِجّوَز اَهْنِإ ُءاَسِنلا ل ِتْلاَقَ هيما ريع لإ ثك نمو
 ٍلّوأ ىفاَه ريع َنيَبَو هت ارم َنيِئَُْمُماَ كاَسنالاإ واَبّشالا عِضْوم ىف ٌراَخالاَوهَو ايل ع هنو



 مك رج تيار ودراعر رش ادبلا ف 1م 121210000222000 اه* ............. هبجويال ىذلاو دحلا بجوي ىذلا ىطولا باب ظ

 ةَقِيِقَح مِدَعُم َكلِْلا نال َفْسْوُي ىبآ نت ِةَئاَوَر ىِفاَلإهُفِؤاَق ُدَحِياَلَوٍرْوْرْغَملاَك َراَصَقِةَلْهَوْلا
 -<- لوي ىدابةيمك تعدت تكي نأ ىو 5 تنروكك ؟ددهدالعكس كدت لال ا كرم وشكت ار كيالدعإ ل اكرلا م يا

 اتومرمعوجاكترروكؤ تس اك اجؤمب م الربجاكتسروكريدرم ل نبل لكك اج كل بى راج عري اقل كو سس تروكل ا نس لاري اني لا
 قا أ ا 10 اوربي. ج ركاد/نيصراخ ناي ) ايدك اكذ_ وم بجاد لس رول ل فس هج ودشلا رك ليعرف انج كوم انيدوو<

 -اهترتشم لم نيفلو تخانش اسجد ىذا ق كدي اج سرع لوب لاك داجرع كس بول اروا-(عن_فس امج اري
 يالي "رزقني ورم كالو ايلركو عارم ساروا ايلانب لو كل ةييساوكة اج للاي كس كدي قيامك كرت كرر سا كل فروت نا نس لا

 ىداشريفوكروخ فذ تروى سخي نتل_) يكرم شبس نانا لا اهلل دتز قاض كل سا كبي نا يمدد كسروا كوي

 دعب راك حس لارئانج -ىقتز ماعم تيقيقت ساروا تؤ دناب لدم احب صخب. يلركو دام آيعراك نسا ع+ كوبان دش
 ْ رضي اروا-( لوم لكى راج عري درى "لب ثرروصو روجوم جررظ - لوب لاثى راج عري درم لب او_ايكوم مولعم محب روا لل ٌّئي

 اولورم لا لبي تقيقت ل كوك حس بو كف وم تبا مارق لذ لاك اج ناكل لأن زقدع قاس اق تسبتاك ان ٌلوكركا
 .- ساه ىرايصول ل او نيد ثستالا ل اك جس تاور لي تفس وبا ماما نايس < هةيلورلار مال قت س لاكتسيلك ب ترو

 ٠ وم قراجد عت كو تب لادداايايوكت دوك رت خيا
 ىلإ ادِيَتْسُم ٌنظلا ِنكَي ْمَلَف ةَبْحصلا ٍلْوط َدعَب ةابتشِاَلُهْنِ ُدَحْلا هيف اَهَيِطَوَف ِهِشاَرِف ىلَع َةأَرْمإ َدَجَو ْنَمَو
 ةنكمي ُهْنأِل ىمغأ َناكاَذإ اَذكَو اً ىف ىلا ِمِراَحَمْلا َنِم اَهرِيَغ اَهِشاَرِف ىلَع ماَمَيْدَق ُهَن الاَدَهَو ٍلِيلَ
 ُليِلَذ َراَبخإلا نال اهَعَقاَوَف َكَتَجْوَراَنَأ ْثَلاَقَو ةّيبنجأ هتباجاف اَه اعد ناَكاَّذإ الِإِهِرْيَغَو لاَوّسلاب ُرِبيْمَشلا

 كيال كوكو بجاودعرب لاآت ( س لكى دبي اك اهو لكالاح-) لروح اركي كتر ليز يس ان را...
 ىلا كاي سئل و لوبقل باق لو كيتا ناك لاك لا حتوم لي ابتشلا لب تان كى ويت ىلا حس سددت سكيتش
 لوو لي دارفا كم كروا هرينو لب نام لامهوالع كس ىويب ير تسب كس نانا دك 8 جوج قابلا سكري داوم ل اتش كل

 عبلا_<ه السكر ايتن نايعرد كس .ريغروا قويت لس رك وينو نمت اب ركوج ل كب تسلا | ىو زوم فد امرنا وكر كا حرر طع اب لركيوسك 1

 رارقلاني درت كوك كوم لاب جاو دحرب لا بتلك و حس تردوكل اا ذس لاا -ايلركر ار كفو ويجب نيس د اذ آل كانا لارا
 ١ بتل رك و فس ك2 دئارب لاا -اي دربك اجا فرصتس ناب نسل اي لوم هدام آب نارك و فرصوو رك اروا)» ع لصد لوبق ل باكيا انك
 ! ١ تما : ظ دن( ل ةاولامعلا

 ا ا ا ل اا
 ا يرومو # دوم سمو ساو م ل" يرث ديار سارت ا صلو ساما سارا سم 1 < يأ م مهمو همام

 ةَبوقع عجوي هنكل ةفييخ ىبا دنع ٌذَحِلا ِهيلَع بجي ال اًهيِطوْفاهحاكن هل لجي ال ةأرما جوّرت نَمَو
 ملُدَقَع ُهْنأِل َكِلاَدِباَمِلاَع ناك اًذَِّدَجَلا ِهِيَلَع ىعفاشلاو ٌدَمَحَمَو فسويوبا َلاَفَو كِلاَذب مِلَع ناكاَذِإ ه4 ”د م6 4 سا »* 9 دهني 2 لاي يل سا # ىاس ص مس روس سى را 7 در ذ 7 قس رولا < 5 2 لا ل ا



 0 ويال ىذلاو'دحلا بجوي ىذلا ىطولا تابءءءو..ةمم اهنا م“ رلوتي اريود وو ريب دهان رد ش

 همك اَلَحَم ُنْوُكَياَم ٍفرَصُملا لَحَم نو 0 لا ا
 ُلَبفئاَم ِفرَصُملا ٌلَحَم َنَل هَلَحَم َفداَص َدَقَعْلا نأ ةَقِيَح لَو تام َرَحُمْلا نم َىِهَو ُلِحْلا هُمُ

 عني نع فد أنهن اكل رَوَى تان نب يضاف 00

 الإ ب ِتباغلا َسْفنأِ َتباَعلا ُهَبْشِياَم هلا نال يدنلا» ُْت رويق ّلجلا ة ةَقيِقَح ٍةَداَفِإ نَعَدَعاَقَت , ةناالا | ماكخآلا

 وَ ٌردَقم د اَهِِف َسِلَوةَميِرَج َبكترإ هنأ

 50 0 2 5 2 . سا نج اد جس مارت كب شيم ب لاوجايك راك نس ترو | ورم ىكركا اروا......نمج

 ٠ .ايكاياركدجوب ن اج ذس لاليطرتب كة اج قدازمتنت لوك ساذنبلا_لوم لثكب جاودعرب لاا كيد: كسيرفيطولا ماءاق ل كك لن سلا
 .(قكذس ءاهقثم نر مودروا تاو كك [ مارد ا) 3س قفا مادام ارو! فسيل دا مالا نيل ( < لوق بم قا كف نروا قر ايف ماا )و
 تال سوا( تاتا 7 را تح ل 2 9211101 ومايكا يبارك دج وإ كاج دست |ليطرشب- لوم بجناودعرب ل الاب

 م دايو لاك لك اتم تو فرضت ل كاتو بناتوموغل وو ايلرك حراز دخت اسكس كسك بد رمى ذى 1 ايكوم مرحا اكرواوغل

 نلاوو بس اوم حراك تت كرروك ل لب ليم هدوجوملكالاح وم نلاطع كس كس كساو فسر نآ هوب ايكايكع اف علت 27 تيا

 ترب كو فرقت ل جك يك كى اج هسا ىا اكل سيب لد ئيطول مااددا ليث مات كس شي وج ع سلي لاقرو#
 ل ماكحا مانقول حران كلن اج وم لوصح كر الواووصقل لا حراك بج ( ل وب لص أمووصقلا تنل“ اب)وم لاق لس روصقنوج

 كل لاناكوب سئس اهانومدت اذوجاكذسومل العش رانك سا يدرك ارتوك وكول ل وصخ تدل ب يا حج اينانوم ثوضروارقعنم
 ابدع كلت ”مرج اهيل ىتوو -ايكزج ابكي اذ ضر كور واود اشم ةسدم تبارك ن تما طفت او« ش ايا كي !تادقعلا
  ىؤفي لقا اص نعل لا نيا )- كة اه قدازتسسدمز قوبل اج رقد نيس بنا كت دير زم
 ب (تا ريم 2( -جا عفر لوي نم اص لش نا وتمر 2 لي زوضرلا خم اهروا_صالخلا_هتس

 ده واايد ؤفي لقلة مالكي لا كردقلا جي اسس كن ت/ل قيس ماا لش لوباتكىك عرش
 نمودرب ولا لوشام م رم < لع ش ثييرع كدعرثلا ضر اكرم بت 2 مايوركا شك اك ل نوم بم رف للدم بسأ

 كلو الدكت اكرم اكل اه ايك ران تس ( لال وس) كويت لك ال لرلا انغاوبسرل# دارججيا هذ: لوسولز اي

 ' ىرزتتك متون س وبارد رو ساكن قوش دعقم كى دتاب ب اي تسدد” ى ركل ككل لاروانجس كتيياود كىلا سرب

 ااا 0 الداجرب جسهانك/ هبل *ح دانك ارجل كور لا قياقل دام لاز د

 م او جس لإ نإ /ردب رواارب لف تب“ ا

 ءأب 1 وم يفرم

 عضل ىف ىنأ نمو ردم ءْيَس هيف سيرك هن رْرَعُي جَرَفْلا كود اَمِف يسم ىو نمو

 ظ ىف وو ٍرِْخَصلا عاجلا ىف َلاقَوروعُوةفَِح ىيأ دع هيلع َدَحاَلَو ٍطْوَل مق َلِمَع لسسعؤأ ةؤركملا
 ...مالشلا لَ هلق لاح لحي دافي لق يف لاو يفشل ىلوق ُدحوَْو 1ح اَنِلاكَر الاكَو بست س2



 مثيله يادبودراررشيادبلان 0 12ش اذن تمم هبجويال ىذلاو دحلا بجوي ىذلا ىطولا باب
 ٍةَوَهَّشلا ُءاَضَق هَل ِءانَرلا ىتغم َْم ىف هنأ امُهَلَو َلَفس الاَو ىلغ آلا اوُمُجْراَف ىوُرُيَو َلْوُعفمْلا َو َلِعاَفْل اونتقا

 واني سين ُهَلَوِءاَمْلا حفَس ِدَفِ اًماَرَحٍضْحَمَتِهْجَو ىلع ٍلاَمَكْلا ٍلِشَس ىلاع ىلهتشُم لحم يف

 انياب عفَتْرُم ناكَم ْنِم سْيِكمَتلا ٌَوِرادجْامدَهَو ِرانلاب ٍقاَرحلإلا َنِم ِهبَجْوُم ىِفةَاَحّصلا ٍفاليخإل

 اَعْوُقورَدنَوُماَذَكَو باَسنآلا ُهَِوشاَِدَلولا َُعاَضإ هي سيل هنآ ِءانزْلا ىتعم ىفَوُهاَلَو كِلاَذ ٍريغَوِراَجحألا

 ىلعوا ٍةَساّيِسلا ىلع ثربحن هأَوَراَمَو ٍنيبِناجلا ّن نم ءاَّرلا ىلا ىِعاّدلاَو نيِبناَجْلا ِدَحَ ىف ىِعاَّدلا مادِعنإل

 ةاَنيِباَمِل | َُدنِعْرعي ُهَنااَّلا ٍلِحَتسمْلا

 خيا هرجتو ثديي ل ل اوبل رقما زراف حرر اولا 007 للم ةروأ......مج

 نات متت دهس فرط ل تنل ةازم لوك ردوو كج لا ناعم نوت تلد ناك هنناو كيوتل نا سر ش

 لذ لم دعقم كدي ايدرم نادج (تطاون) لا وام وقذ_ ساي كب لدعم لو قت اق وركس تروى نس درم ىلركاروا

 مولاي رت أح ل ميلعرتلا قرم أءا- اجد اسكس لوك ومش مالاتدعرب لا اكدت فكس يللا ةعر يطول مالك :

 ساد رطل ان لاك تطاول كس ابك اهلعألا قر نايا صروا لنسدكرب ووك 2 ك1 ككشتنو لا قم اج ايد للا لي نادي

 ل لاوقاود كس هيلعدفلا تتر قتاش ماهاروا لب اج را, # روك صير وا متروك صا )لك اج كى راجع كوكو سك ايا 2
 لاك ايارفد قلوس كوك تاس لونة تنم واذ ركتطاول كيسي لوقا رصوداكت ارواتس بي لوألا
 د رود اهي دال وريال 00 تيباور كياروا اروا وول ا ا ىكعضاولوت اسكس لح )ب لوعفشوا لع 73

 قت ضاول لكسب لسد ك نيا -(س نشيد عيكس اجس كت يد كل اسلام ناسا قف ةمؤلوادتا) لا
 وك مئاو ارواح ىلوم شم اوخرم وطي دول كى |: تومانكاروب لب لير اوك لاف با تس تطاول ويك نس لبي قتلوا مكس ان

 حررط ىك انز قا زم كاوا يك آل يروط لكس سا ماكرو انزكبج با-<س اتزم ناب( مس ) تدقيإ نر مارى أ اكس ركىرو
 ارك اهو لس راب كاز كا لكرل لذ تطاول ف تقي يلو كلا فيطوا مادا ليم عرار كس ادد
 ميواروا .اجايداركلس رك اعدنوا تاس ناكمك#وااي-ةساج قداركرايئدرب للي اجايالج سك 7 < فالتخا ليي لب

 كنز شر جات لازال: ريتشمو برو نرك لا ضنوكيجب ل للقول جس لان نطل انزل خفر روا درو ل اج ع اسري رتب
 50 هوة تذلوتكي لبي ل 1 فرط زرسودروأ < لوو سس اون ( قول) فرط فرص لوك جس اتم اكءجرو شكل بيل اهتم

 5 ف ريلعرلا عر قش ماياروا < لوم شاوخ لس اوك لوو درو كنس تلو وفود ل انزل مج 50 لوم لاب اون قلم

 ايبا اعمايسروا لتس اراك لومترب تاب لاهو < لو هول نيل ننس نورس وع لاير فرك تيياور
 ميلا ايج كَ تاج ىد(ازسب ساه ) زعل سا كي زنك ثلا ةمتردفيظتيبا ماارداوم نت لاو ماك االاو ذك تطاول ب تج لي تروص

 امج الابون تطاول ل م رعقموم او ىةدساف عراف تلاد ج كا تس اىويتاياكدتاباقب اي مالغ عيا دصرلا م او)_ لو لك كن ايب ليي

 مارت ئرامج اايانركلذ لم رعقم كس وي ارواع عرفت كتل ىلا لب تادايز هس مات لاانكأبي اياج لا ناكلا- كوب لى راهعري لا
 كاتب كدنر تنزل هر تشا ككل جس نم قالا دوا لاه لإ زغب اوت قارا عمرا كورن قمع
 < كت هاور ذاب ند يعستررظ>ر واع عرامتب اريل 7 قمار اهسيس_ىرنكت ضتروا مارت حرر اًبرطو اًءرشو رتك تملي كوبل

 عت ناكأم ايكا يك ش عرايا 008 مك الارق للا ضلت كاري ديرل 0 ايكا مجول ب سنع ثلا ب هي



 هبج ويل ىذلا ودحلا بج و ىذلا ىط ولا باب 5 0 9 2200006 208 20 رش ل ةيازبودراب رس يارهلا ف ضرما

 ذل /تياووتسدثعشلا يركن لبا ترطح يب آكايك ابا عفان تررطحروا#لاسنلاو اود انركايباا لارا ايك يامر لن تس كلو لع
 . نوال قالا واورةجس اياكل مازن نوب تب فس لوول نلاشلا مكي رفذ_.يلعفلا تر خان تسرح جس:اجانر كو لش دغقم لالروكل ل

 رواايد مك كةيسدالجل“ كل آس كلك راوكذ_ دف ل تيرطتروا دارك راوي دري لورد لوعفنروا لع انك تطاول لن "ذه ربو تر

 ش -< يكن ايقاف اب ذيسالي هس لفطد نااكفةخممارلب امهم تاور لمقال

 5 0 ا ىف اوما تا نم و رقم نش هيف سيل كم نال رزي حرشلا نو اسس ينج ىطو نم و 7 هو

 دج او بلطم

 لاعب جوملأو تايد

 طلال دزخز زانت نزع نوازل ىشت يف نا وبكم لهدا اعني نمو

 ىِذْلاَو انيباَمِلَرَعُي ُهَنااْلإ هَرتَس ُبجيال اَدِهِلَو تْبّشلا طرق هفّسلا ُةَياَهِ ِهيلَع لُمِاَحْلاَو هسَعَرِفسَي َمِيِلَسلا

 1 ٍبجاَوب سلو وب ثَدَحَسلا 5 !َكِلَدَفقَرْحَتَوُةَمِههبلا حبا هكا ىوْرُي

 قاس انذ ليي لث ذساج ساي لاو نروا لش فسد متكما لوم فقراجدعرب س3 لك زتاسكس ايي سكر. 2
 رب 6 لاسفل تموج يا<س انوماكتفامج لابتاو اي زج ىلاد سده داسآري ماك ارواج ل كتف ماك املس ترطف لكاس جس لال

 كس او ذك ايياج ركاب ع لاذ الرب لولكا« كس ناكر كل ياه ذوو« لا كريو قري نيتي كرف اج داء كن اس <ساناج
 نايب هلي فس مترجو كاس لودي نبيا: كيا بشالب اتركي لكوكد كغ س اج ىداؤم اواي ريزختيسسا قرب كس اج كك داجدع ري
 . لاول تلين سادات نذكراوايكل ايتام برجر شكل آد نو دي واخ رلا
 ا ركبج انا الاولي د ةسدلا م

 ب 011 اا لال 177 ا

 نايس مارت عرامج الابانركىلذ حس ناي دج كوم حا )جس لاب عجاوانركأيبا نكي اج ايدالج كس كن ذوكر وناج لكس لي لاتاور
 باج كيبزتألل نكي لوب ليك راج دعب ل زنا هاتف لارا لأ دار تابز/ راج ززع و لأ ل الع ف الخال م ليس ل ١

 هي تاق دلال وسر ك ب كت مياود ذل ابها تر وأسر سادس تمام اكس رايقارزوكماما ل شيز ا 1
 ْ هدود كس لاروا ساجاياهكتشولا هلابك تايراشإاو كار[ نا خلقت ليلا ارم نيله اننين

 ٠ ظ م رلاواور) كس اعاياشا فس و 77

 ظ 0 ور ا ناك ل لن ابدت اسكس تنحارص ل ثهيدع كرسددكيا اجد رسودروا

 ظ 1 اد لانا دوادوباوهضاداور) .٠ < ايكأيك ايادوا ياريت اسكس لتي دؤفاجدو بم .. يلع نكس م لول تود ورنا لا
 - ناليم فرط( يس ثيدع اكل قر لتر

 .٠ كتاب كراج لع مالم لا راددع  ث سد ةكب لم شلرادروا براد

 مَ ثلا لد عب يههاشلا دنا هلع مما عر مل يفلارذ وأ بحد يف ىنز نَسَو



 مشل اريودرا رثيادهلا ف را رجل اول ملا اونا راي هبجويال ىذلاو دحلا بجوي ىذلا ّط ولا باب

 َوُه ٌدوصقملا ّن ّنإِلَو ِبرَحْارا يفوح ماقام هلع هِيَلَع ُهْلَوَق انَلَو ُهَماَقَم ناك امنيا هماكحا هِماَلْسِإب ظ

 ةَبجْوم ذقت ملال َجَرَحاَمََْبماُماََوةدِاَفلا نَع ُبْوُجوْلا ىَرْنف اه ةَعِطقنُم ماما ُةياَلوَو اناا

 ىف ىنَز ْنَم ىلَع ُدَحلا ْميِقْيِرَصِمْاِرْيماَوٍةَق ٍةَقيَِحْلاَك هسفنب ةَماقإلا ُةَياَلَو ُهَل ْنَم ىرَغْوَلَو ةَبِجْوُم ٌُبِبَقدَتاَلَف

 هماقإلا اَمِهلِإ ضْوَمُيملُهَنَةيرَسلاَو كما رئي الجب هدي تحتها هركْسَعُم

 مج مالسالارادد درج يكن لش كيس لاي يوم قرا كب كرام حس نت يكانز: لش كك نوفاك ا نس ىلا 5 5
 عر يقفاغماياروا ل. اج كلت اقدعرب ساق ايكرارقااك فس كنز لي تاءذ 4س تسد لابو فس لاا لابي دداايك آرككاهب لاي كس لاك
 كتل بج دوداوخ كلكم زال مادا مالسايوا سا يدان ذم نادل لادا كج لد تاك يا رف يلا
 . رواووخوورل يي ووصقت راهن دعرلا آس معنا اروا لن ةساج كل سا 4 اقدورع لي بيرك اراد < يس ثييدعري لمد قرامروا ةساعالع

 دورح»و ليس لمت ىت مالسالاراد كلن خيسا فرص ول تمي الو كم اءاذأل ع ترروص ارك لتر فئ ا ضدوا ليك تلت ماه دنت [سرصد
 ظ تس لابوروا كوم هد اق اندم بجاودخ كل لا-س لايف اكتوبر لحس نب برك راددا رلكلاراوركك_ انكسر اق ريو

 ظ قب ل جاو عراب لا تننو لا كحك دان ا تنقو سكيك جس قحاب كل ةدع ىكدحب نسا[ مالس الار

 دوجوضرادرساريبا لوك اك وفارس بع قا لعكس دابتج ركلروا تاج كا قدح سجد كاك ك اجو قال سا رطل كل دبوو باذن وت
 . كسك اقدم لع (هاكرلل) ءاكم ايق عري سا وقل لكن لوك كا حس سيرت وق اح اكدر وصي تنذوواشداب سوم انكسر كم اقدح لطددجوم
 هس لوزادرب الكول كس هر كك اير كافل تقاس لا 1

 - كى دلي
 مولعم ليو 27 507 ا ا امل اتومرماظ تسال 9

 رك ايار لوط اع خيسا سنع ثلا رك ترطحروا جي ايكت يبا ور اكدنفط تبث نب ديز لاقى ن_ريطدألا عر قاما ني لم لأ

 مت ثيدعللا يكب سااقتاووروشملس مارك اوصيك روابشىلا نباداود-لسركد قدري ناس كر برا
 لي ثنيدح كل اطرأ نير واهس كت يباور تاور دلاوبارنئاء كس ىا ذب شاملا نئارواج تنجب ىووخوج اوه عرامج اري لامك < ل
 ١ (لاتاوءىزرتلاهدادوباداور) ل ارش اكدت كس لوددج لي دابج كة رفاق لوس

 7و هوم دس عم اهلافح امه 0

 - يرن لاا ياس ااسلا ناايلرح

 ءأب ةقلادقاءىك اج ٌلاكذدعوك كان ايكانذ

 حيا ةفيَح دنهل ىلا حو يرحب يو نو عفى نمبر يب لحد اَذإَو

 دنع ناّدَحْياَلةَيْمِذب ُىبِرَحْلا ىَزاََِمأَق يرحب ىنّراَذإ ع يب َيِمِذ ىف ِدْمَحُم ُلوَقَوُهَو ةيبَرَحْلاَو ٌيبْرَحْلا

 نيس كفو بالوجالا لوقو هلك كولي قس لاق الو تو ب لوقو مح : و نا ودرب ريم ”ت يأ



 هبجويال ىذلاو دحلا بجوي ىلا ىطولا باب........... 11 م ا مقري ابودزاح رشياربان را

 ٍفْذَقْلاَدَح ُدَحْياَذِهِلَو ِهِرْمُع َةَدُم اَهَمَرَملا ّىَمّذلا نأ امك ِتالَماَعُمْلا ىِفاَنِراَد يف ِماَقَم َةّدُم اماكحَأ م مَ |
 دوخلو راجت وجال لتر مقل لحامل ا يرتد 0

2 

 . قاّضنإل مي ٍفاَصنالا ىف مطمن ديلا قرف َوَْو دم لب مخ ىلا جرا و كا
0 

 رو

 ِباَب ىف لالا نأ ُقرقلاَوُهَو ٍدمَحُمِلَو عرّشلا قَح ِءانَْلا َُحاَمآ مقوم حل رو تاق دخر ضاصقلو
 يجري ضالا قع حلا عاجياف ىلا هاذ زمام ىلع عيا لمجرد
 يصب عِابْلا َىَراَذإ ةرِطَن لالا قَح ىف عاتيمإلا بجوال علا قَح ىف عانيمالا ام عِبلا ٍقَح ىف هَعانتما

 هانز ِِاَمْسُمْلا َيِبَْحْلا لف نهيق ةَقبيَح ىو نونجَمْلاَو يِبّصلا َنِمِةَعِلاَمْلا ُييِكسَتَو ٍةَوْسجَصوَأ

 | لف نم ُنيكملاَو اَنِلْطأ ىلع عِئاَرَشسلا ابطاَحُم نك مَ نو ُحيجضلاَوْهاَم ىلع ٍتاَمْرَحْلاِب ٌبطاَحُم ظ

 يزال تالدخالا اذه زو اركاب اهيا وحلا و يقل اا يلع ةحلل بح رض ترف

 0 ٌدَحَتاَل دمحم َدنِع َو ُهَدنِع ُةَعَواَطُمْلا َّدَحَت ٍةَعَواَطُمْلاِب ُهَرْكُمْلا

 0 /مالسال بادر 22017 از س ترو مذ كنس لاو [لع مالسالاراورك لس نانا يفر توكل 4 5-7

 روا لوم لاب راج دعي درست ك2 اح رام دغو تروق لك تروص لبي كك بد: كس ثلا عر فيولا ماما وق ايلر رن نس درم ىلذ ىلسس ْ

 -جس لقا اذار ال لتراب كدر زا لوا اهدع تدين كسل قراسع اذ تداقرم»

 اكاننتستدوتيمذ ؤس رمل ركام كَ هاج راب دعالو هرم ذ كي دزلهسدذلا ةمرمم اذقومايك نزح تروي ب تفس دمك ذ بج قم

 - كَ تاج كرام لتر احول وأود كي داس ميلعلا مرام اءاؤأ

 ناد 0 هول ا امادار_< قم كل وق لبيك سونا مادا
 تروضاؤباككبج دلالي يدوتذس ساقي[ ماسالا نانا بج دريد + تدي هاف قلي ليك

 ركمزال تاب وم يدوخ كل كس كدت قراس قي ا فس تدوكد رمى ذرك اريدك ورك سيب نيم اوقو ماك> اك تكل لارا رماكك وعد لابي سس
 لوو رك وو هركاروا اج كاىراج ف ذدعرب لاقي انك تهتك انزب ىكىذ لوكركك 2ك 0
 -_ انحب ابكي ارش ذوو لكك سدع كتي بار فالخب لتس اب لك عرب لا لبي ترو ذل كنز ررط وكاس نايك

 1ك كسهريأو تراجتروا تدورض ب افرص ل ابي درص اي تروى رتل جس يب لسد كريطدثلا نقرا ماو ريطدثلائةرتر فيولا منار

 رم ءانب وكاد: لاح لب لويمذ إب لاق السم تموج ليس لبي لولاو تسرك مالسالارادوو كلا لا باج 1 ليس تبين اكسر
 ل ضاق ساؤن يكل ان ىئذ ىلا ناس تس ردا اج ثول بحار ةييسا بس اج بج كج اتم داينارب ترب حا

 < دزب ثوم لصادوصتقناك اكسس لج ايكمال يا يسارك نسا. ماك اهدا هتقاىكا فس ادداججس تاجايك للذي ناس

 0 دعو ضامقروا اجايل حس واكو عمال كيج وج حس فاضناو ناك, اجيب فس لاق ام فاصنا سمت نس ل مر اكوك نوت

 ٠ عي ري روا( لق رباك ت) اج ايل ص اصق سس لتقل ىبماضان كفانا نتي انوم قلت تاكل ودب سس لتس زج افق
 مادا كك اج دازم كف قدمو صامتق نام هداراروا لصف تس اكس لوكيل تكل ىا اج قدا زم تس كج اضاقت كف تمت



 مشكل اهمودراركييادهلا فرش... 211212311111100 917 م هبجويال ىذلاو دحلا بجوي ىذلا ىطولا باب

 ةايدري ترودو بس انتؤم لخن كر رم لاس ني دحر اه قرف لم ت تروي يم ذر وادرم ىذ مك سري لصد ” لكيلعرألا قرات 0

 0 اي لبست كشك اداء شنان انج < قل كل وقيس ركن ا تكس ساتسروتروا سايد لاذ 2-8

 مكي لابد حم ناكلدح قل ين داب كس تدي مذ تم فات لامك ل 1مل تس اب يس لا يك يك عنز كدع لي داب
 فس درم خلاب ركل يري كل شوب خف امتي( درم) لت كيه ذ لامك لكم زالييب تسل ااوب لامع ل قس تدوكي مذ تن حلات

 ع لفل وك روعلار رك ناي قوم لبطأطقاسدع سن درمسس موو كف وم عرونسدع ري ىلاوي ذاب كذا ةنايك انزع تدك اوي داي كال
 لرتم ا قيطولا مايا بس ىفوم حلاتهو لديك ومع اسدح سس توك سس جد كف و طق اسدح حس ناونجبروا لفل اون ارك ننس

 بطا كس نس كل كب تعي رووا لق وكس الك دمارتل جس مكتاكتلاب لا تكل ورفاكروا جس انذدبب لاك لااتسسكس

 ركل ريق كف التخا يا ا كف وم بجاوانزدع لابد حو مرؤارايظ اكس كان تدوخ تروكفاكي جوا لب لجأ
 6 نكس يلعدثلا رفيف ماما أوك تارروا شخ ل كح انذ لا تدك دوايكد وبري سرك: ازيك كرو ب قدا مدابالو ا

 طق اسسدحر ءانب 5 ىروبجب لكل اتسمت )- لوم ناراجدعب تدي نك يلعرتلا عر م مادوا كَ كاع قاد كوت روكا
 ٠ -(لدت ا

 راع تدق لوين ةواراقاوو ا يناق فال

 ءامقث ل اوثا ايل« كدب

 اة كف لو ٌدَحاَلَف ُهتَعَواَط ٍةأَرْمِإب ُنْونَجَمْلاَوأ ٌىبَّصلا ىنَراَذِإَو لاَق

 اذهَو صاح َلُجَرلاَدُح اهم عَماجٍَةَريِغَصوَأ ٍةلونجسمب ٌحِيِحَص ىَنَو نو َفْسْوُي ىبأ نع ةَياَوِرَوُهَو

 نال اًذهَو هبناج نِمْرْذَعْلااًَدَكَف هبِناَج َنِِدَحلا طوفس بجوال اهبناج ْنِمَرْذُعلا نامه عامجإلاب

 ايئاَزو نِاَوَوُم ىَمَسِياَذِهِلَو علا ٌلَحَم يه اَمَنإَو ُهنِم ققَحَتي , ٍءاَنَرِلا لعف َنآ انَلَو هلعفب ذَخاَوُم اَمُهنِماَلُك

 ىَنعَم ىِف ٍةَيِضاَرلاَك ٍلِعاَقلا مسإب ٍلوُعفَملِ ةيِهسَناَراَجَم ةَيئاَر ْتَيَهْس ان اَهب اِنْزَمَو ل َءْوطْوَم 0
 ملفين حبق ْنِم نكمل اَهَقَحُيِدَحْلا ُقَلَعَعَق ٍنْيِكْمَكاب ةَيَسُم اَهيْوَكَِْأةّيِض
 ظ ٌدَحْلا هب طاَْياَلَف ٍةَفّصلا ٍهِذلهب ٌسْيَل ّيِبَّصلا ُلْعِفَو رفا ىلع راو هن لكلا كيتو 7

 عررط ىلا ىكدبج لئدح ري لوفود نا و يدر ايف اروا حقوصوكن لاربوا يبس ادوخ فس لس اهك ا نذ س تدك ىلا فس داو ابدي ركأروا....ممج
 ل يلعثلا قر فيل با ماا تاور كيأ قب كوم قداجد عرب تدك 1س ابكف_ هللا ةر قف غرور فز مادو لون كرب ترد

 عراف لئاقج حكاوي اي توك لاول ى لذ درم تسرد اروا-( < لوقو بم وح اكديلعدفلا ترجو يلع را قر كل م اناروا-)
 حررظ لا فا)-< نامجاري تاي لاروا- لوم شقراهدعي كدلرايؤاود س قبلة كى ءابدغيدرماقف ايكوم لد

 ماما شم لوود نلا-( لا 0 هس آم زال د حرب ترو ول ابارك انرز حس هئاولد ايدج فس تراك لاب دك بج كوم ل ترروصل ا فرص ازا

 5 ل اواو مز ال دعب ل حي 1 سام ةايدزعل ل قل تلم اسر يغاهلكثلا زجر قف اشورفز



 هبجويال ىذلاو دحلا بج 5 ىذلا ىطولا تايد. مم دا همهم م مسد ميم م مدعم وممممم ملص روب ودراةررييادبلا فرشا

 ذا كارو تس ل تا روا ىلا زك للا كو شاق اسرع سم كس تدك سس ذساج ساير ذطس بناج كدر م ررط ى اس لوم لبيت
 م66 51 ارواح اتم نق اك تورم انزل تقي” سيب لسد كراصددا لإ نايت ل بانت نوطووروا دادس ذاكل

 موطوم ليي تقيقتترروكرواهساناجابكوك تدر فرص لا ايالاو سك أو كل ىاد جس لكلا كك كنس ليد وك ل

 مناك تانوكل وتم حس قكويررجو كلل( ةيآلا ىنازلاو هعينازلا )يك ابعازا زاينوكتسروكل مث كاين راي الباب زمروأ و

 ع ىد ثردتوا سود دو ل 5 2 اجو ىاو لاو )سكاريب ببساك انزمكت سجو لااي- ل تار فارون ربت انت

 كس تك اوك جت اكورم لا لعن قرا ركا ايو عقوم كف كت كرت ني ترب ف لا كوم قلت سس جو للان زدع لن نت تددو“
 ظ اومن قا تاكدح ريتا سكس لختلحا سا كل ساس انج سيأك حرر لا لقناكن سل كد رواه مكتاك نس ردود تس ناب
 بلطم عر 0 بجي ئعفاشلاورفز لاقو اهيلعالو هيلع دحالف هتعواط ةأرماب نونجملاوا ىبصلا ىنزاذاو لاق 5 2

 لايرع ول ايلرك زن #_ روبير از حس فرط اطلس ظ
 َنِم َءاَنَزلا ٌنَِل َرَقُر َلوَق َرْهَوُدَحُي اَلَوَأ لوي ةقيِدَحوُبأ َناَكَو ِهِيَلَع ٌدَحاَلَف ىنَر ىتح ٌُكاَطلَسلا ُهَهّركأ ْنَمَو َلاَق ا ل هنأ و تورو نعد هوا ماو وو 3 يدالط كف ع اوروع ا عهم هوم عام لع ع طاع 0-5 ا

 ىَجَلمْلا ُهَبَبَس نال ِْيَلَعَّدَحاَل َلََقق ُهنَع َمَجَر من ِةَيِعاَوَطلا ُلْيِلَد َكِلذَو ةَلألا ٍراَشِتناَدْعَباّلإ ُنْوُحَياَل ٍلجّرلا
 سا رج يو وهي مه

  ىفاَمُك اًعْوُطاَلاَعبَط ُنْوُكَي دق َراَسِتنإلا َنِلِدصَقِر يع نم ُنَوُكَيذَق هناِلْدِدَرتُم لِيِلَ راَشِتنإلاَواَرِهاظ مِئاَق
 ْقّقَحَتيْدَف اَمُهَدْنِع ةاركإلا َنَِل ٌنَحُياَل اَاَقَو َةَقْييَح ئبآ َدنِعّدُح ناطلَسلاُرْيَغ ُهَهَركأ ْنإَو ةَهْبُش تَرَوَف مئانلا

 لإ ُمْوُدياَلِهِْيَخ ْنِم ةاَرك الا ُهاُهَلَو هيَ ْنِم ُّفَحَتهنِإَو كاَهْلا ُفْوَح َرَّثَوُمْلا نإ ناَطْلُسلاٍرِبَغْنِم
 هل مكحالرداَنلاَو حالتتلاب سفن هعْفَ هدُكمَتَو َنْوِلُْمْلا ةعاَمَجبْو نطلب اعلا َنهيْكَمَلاَرداَ

 ع

 اَقَرتفاَف ِهْيَلَع

 ”رعرب لاق ايلرلا زر آب فس نارولايكروججريانرن فس تنقوواشداب وكنب 1س ايار ف طر جحا نس يلطعرثلا قرر اناا 7 الا

 درع لترك تس لولى اكيلعرثلا ةمتررفز ماما - كوم بجاودع قرت اك اءرفيي اذوا_يلعرثلا هيرتر ينعولا ماما نكي كوم لائكب جاو ظ

 هس ساكس لوم لبد كتاب لانو ءرشتنماكاروا ةاجوم ( كبي لسائر ل )ل ةراخنتطأ لي تاكب جب سات ثنو قانا.
 لاب جا دحرب لاك ايار فوم سل روجر تس تاب فس ميلطدثلا نقر مفيطعولا ماما لي دعب بس ايكم اكااييادختاس بس ىلاسفن تاو
 اضرولر اتش كسل لس لاروا( ع نااجهرطخيسس امك سات لوم للك )< مئاقزماظو <. ايلروبب ماكل اعسا لس ببسبسج لت( 17

 لوألا هدارا نم ل لوبععس 1 اص انتى قد لاموم ىارخب ل لودارا 04 ةاتيفيكر لوك < درت هك اثي لوري ىرنم

 ماما قوم ايكر وجعا فس سرس ود ىلووالع هس هاشداي دكار ايكوم ادي يشري ءانب لاس انو لبي تلاح كب اوك امي انو لس

 قواد بكوب . كوم لاطىراج عرب سا كيج يار فراكذ الكا فس نات اصروا كك اج كى راج د عرب للا دانك يلعدثلا تر فيطلا
 ْ كن 0و كح سود هرطخروا [:ومورطخ اكس اع ناج أسال ئروبم ل الكرنك سك صدد »والعكس هاواي قو

 اناجوم رك“ ايا تى لاب < اتبر ل ايدو هس اتوم قايد سس مودك اوس هاشدأب كس لصد كدشلا ضر يطولاماءاروا < 7

 ل راداقماك ارك ارايمتت ىتووخ هلا. ددءعس تعابج ل وفارس اب ماحس .سودروا هاشداب لك اتمرايتغا اعتاب اتا لربك



 مسكر لي ادرار ادبلافرشا 1210111 هيو هال هبجويال ىذلاو دحلا بجوي ىذلا ىطولا باب

 ك1 ساكس ةابدك هاشداب ف البد كوم لائق سدح تسب سا تسب كايد ابل دم سيئ فتنس كساس. ىلاجوم قات زجج جرا
 اا شاب [ررط اج اساارايخت: ف اظاس شوب دخت داج نسل لا تس ماك فاكس دابا

 ظ ٠ . -ايلوهرماظ قرت ماشا 0

 ٠  2 2وهوماحي الوا لوقي ةفينحوبا ناكو هيلع دحالف ىنز ىتح ناطلسلا ههركا نمو لاق 0 5

 للاي كى وتذاكر ات تدوكروا دكر رقاد د اياك نعت تدوم

 ْ للمطربة ملتي
 لم مج ورح

 ىلا لا 1

 در ب رو تاج ليت جايا كر ا كلذ لول لع لح

 : لارَطَحِل اًمِيِظْعَت ُرِهَمْلا بَجَوُدَحْلا طَقَساَذاَو ةَهْبُش

 اب عراب رج هس تدوكى لا نايس اي ايل انز حس تروكل الف ذس ليك ا يكرا رقااكتلاب راب راي لس سود فلكم ما 1-7 0

 بايك ناقض نيك ابك نورفاابكلا رثااك ان زوجتك لتاررط للا فس تسدوكذؤخ ب دس ايك راك تولة يس درم لامك جس

 كاسر لورد كاروا< لامااكل اح قرك كس نا ل -ك96 مزال ارمسرب ل اتبلاد ل ال لولروص ل وفود وأ

 فركب تفارشإك, 3 !ك ساب كرم ست ةدعتسبو ليش بج رواايكد مادي يشري ءانب لا انكساج انا عا
0 

 م 007 0 ب

 ظ لك ىلَعَرفَويف نيتياَنَج ىنج ُهَناِل ٍءانَّزلا لغفب اَهْلَتَق ُهاَنْعَم ةَمِيِقلا ِهِيَلَعوُدَحُي ُهَنإَف اَهَلَمَقَف ِةَيراَجب ىنَر ْنَمَو
 2 اكد ا 1 وي ساس ىلع "ىلا ىلا سا ” ع ا يح نو لمص م6 ره ع نا ا مايل وا لو و 95

0 0 
 صا سادسا » م

 زاك رو داق نأ نزف هدضا نو فلق وزن قلص نك

 تبعي كلهْلاَو ثيفؤتسا اهنا عضبلا ٍعِفانم ىفال قوما ِةَبه ىِفاَمَك ِنِمعْلا ىف ُهبجْوُي امن

 79 اًهتَمِيِف ِهْيَلَع ٌبجَي اَهَنْيَع َبَهْذاَفاَهِب ىنَزاَذِإاَم ٍِفاَلْخِباَذهَو َةَمَوُدْعَم اَهِنْوَكِل ىفْوَتْسُمْلا ىِفَرَهْظَيالَ
 يرث

 ةهبش ْتْنَرواف نبع ىهَو ِءاَِمَعلا نجلا ىف تْبثي كِل انُه كلما َناَلدَحلا

 2 اج قراقع بنس ةذكس ساكسي بلطم ذل رايدر درب يكنس كنب كى كنس كل 4 جر

 مرت كير كس اانا رام ول نركز تش كك مجودذ ضدك لردع منالوكتستت 11 اكدتاب اهي ل اردا كن اج ناكل صوور لاا
 مزال نامت اكتسب قر ىلاز لاو - تس ام ناكل ليكرع تارك تيباور لبا تسيلعرثلا متر فسول ولا مااروا اكول بتم ملك ماري



 .هبجويال ىذلا و دحلا بجوي ىذلا ىطولا باب 50 00 اربودراحب رشيادبلا فرش

 00000 ى ايلهير تسر اع ل ذك ننس ىكدئابف قئايوكل اي اكومايبا الكوت ايكوم كا مادا سا ضو وتلبس لك
 ظ ذاهب قاس دعاناجد اديب بنساك هيي سة« مشةدعدكل و تس فلا قر فسر ادد فالتا تيا لكل يلم لا
 ضرر فيطولا م اماروا < اتاحوم مت ”اناح ناكر جتار اكس اون وم ايكوم كك انكار لادوخدو ليكي تس اجلس كر اب اكردج ىللسعد<ا انو برس

 ظ لل و دو ا سا جان يد قسم ل ها تققو كلل بوت لكريلعتلا همر و ريلعاطلا

 ٠٠ تيك كل اوكتاذ كى داب حس لااؤاتوم كب بساك خدم تباثك تيكن اءرجركارواهبح لاكن وفك لاا تعمق دلو كه جساس: ١
 للي تاجات | ذي ااكزج لوم كاكردج ةيساروج كاك يت ( لا 1 تيك كا يك دناب قروي تنك يت اتركم ذال ل ظ

 0 ا كيرلا ضجر يطول مامارواديلعرثلا ردم اراروا بانتاج كراع اكدجتاب اك اول اجو كلا
 ْ ندم ناءاس اكسل ن اداب للا رواه لع اكن وخ ووو لوك دهس لاب جوم كت يو كح لابس نلاواتتروارتام رج اكل تنل لا
 ىلا ايكايدسد لامادءايكى روج اك اوكر دج بج مد د ترد مرا لا تحج _اتركمزالوكت يكل كى دئاب لت قكبج
 رواج ايكا نر لم اح ىت ليي قت عقب لكويك سس لاب بس اك ركل مح امن هاكمرشكاددانأ 5 تيلك كنا تاذ كى دئابررط

 رواج وم مددعم با خو لك .اكرم لبان ثااكل ا لمع سا كيب ابايكل ص ىن لبي رج عقطوو كل اج اوه يرافق تدب اكلك

 - مال تبق لكى دتاب زي لاق درك دنا دلك [كيأ كاك كنز تناك دئاب كس صدد ول كبت جس فاالظرب كس توصل مكي
 - لاول [ك يار دلقوج د لوم تبان تيك( قتل ودلك آبي كلا لي تروض ل الكوك كاجو اطق سدح تس للاداا كنسآ
 00 ساقوم قرات تيكروا تر للة نس رف تيك قره درك مج ف تزيين فاي ماريب شلبي سا كل لا
 ظ قرمدد فال هي حف الكيك كوم شيئ تنل لع تمعفنم كا لوم لي تاذ ناك كاكدنإب
 ظ ا 0 00 0

 0 و يجو ظ

 'َّنِل ٍلاَوْمآلابَوِهِبَُذَحْوُي ُهّنِإَف ُصاَصِقْلالا يلع ةحدلق مم هَقَْق سيل غيل ُماَمإلا ُهَعَنَص ٍءْيَم لَو لاف
 ِقْرُفُح ٍفاَلخب ديا هنا هسفَن ىلع َمِيقُي نآ هنكْمْياََو هِرَيَغ ىلإ اَهَتماَقإَو ئلامعتلا ُقَحَدْوُدَحلا

 اوان ُلاَوم لَو صاَصِقْلاَو َنْيِعِلْسُملِةَعَمبةَناَعيْس الاب هيك يحل لَو يفوت هن داع

 ْ ىلاَعَت هللا ٌقَح َّىه ىتَلاِدْوُدُحْلا ٍرِئاَس مكحك ُهْمُكَحَف رَشلاَقَحِوِيِف ٌباغُمِلاوْلاَق ٍفَدَملاَدَح

 كس ضامعق اوس كوم لب جاو دعرب ىلا قك راقي ر ككل رع لا ل اوت مايااذب لوكا ًارسددريواكس سس *مال ياك وفارلسمو 55 مر

 اجابت كل كس ساقوم باور لا لاء اك وكركم اجاب سا 2ك كس لا فوج بمجاو صاصنق كن لامه سر سرك ب
 للا رسدد كس ايل يدوكمءارايظظ اك ل فانروا قراجوكل ا تبا "سف لت كراج للا فرص ل قت اكدو دعك جس ييجي كاك

 هاد يس وو كح كس لارواساذب عس بس تو لن ماا كس ايند.لتوك
 لوضرا لولا ورأت اه عر اح نابي 0 اس نوفا راسم ةاي-مس ديدرايظاولر ادن 0 ظ

 ش 2 جسار هس ماءاالش) ل ت م عال ل دات انيق 4 1



 0 مربي اريودراحرريبادبلا فرش ا ةقو مومو ووو مومو هوو وو وووف 5-5 للا هبجويال ىذلاو 25550 ىطولا باب

 ف ءاع جايك املاك نق كس لع لافود ناك عساني دير .جس.اندب قلختنت وتب اكودنب لب سا حررط جس عر نر لشي

 0 0 0 و

 ' 0 و رم ا 1
 فشل تلاع لشن متو كس ارلاروا ١-

 . اي دوم تبان انوم اوم اكل انتل آ 0 ل 5

 كس ترو ج_ كح ومرت لاول [ناايسرد كس ناكل وم لوم لس حرر للا لاي ب كريو كس هاك اشي ئتنوم كراع كة تزوكت دز
 مكر ءانب كل امتلا لاو شاك( ل نادم يك قواك زد سكس درع لج ترو كب كس سناب ومايكل دار ذوق
 ب ارقاكى دج يان: لع تلاع كيشنركا روادم لاجو م ططقاسدح تس بي كل اركب قحاب كل بيرم اس ناب ذوجوم قو تابوا ليي لا
 ظ اجى رادع كى روت يايك ان زغ اسكس لوماوكر كا تبا وما يكرار قنوع # لادياشي كبك لك لعمر اتا

 اندترتسالا تاقايا تسدارقاي-ايكك احب تو كس ف اج لاك دعايايك ردجرعسدارقا بس ذس باس اوةسكر ارقاركا -«
 ٠ -هسانلر كرات وم طيرك جام نيلرك

 : اون ايلركع روجر تس لارمجاي ايكر امو هه

 5 لم رو ءارسج لوقت تس ل“: ا قوق 4 لوئش تال رارعلا قوقتوجوورعوو حرر ىا :

 ظ . ه5 وك اجري تارا خيساددرججومب تو

 507 كا سارا اب شافدقذ ىو نفسر امك مددت ذكرك ضو 5

 ةومايك ا رصق يبا خس لاركابا-ايكا ايا ساهي فس« مكررا[ مزال ضي اك ادنروا كرم مزا)صاصق لد
 بوم بجاو تيد لومار اليخركاروا كوم بجاو ضاق

 ا سدا فك ماتا تح كب قيل تح تحاك اق هب نكاد بج دب ليل -4

5 01 )1 

 ّ بس ىرورضانو ماكل واي دثج كل كس لاس اطر شانوماكناصحاوج كس كس ذس دكر 8
 كس تريك نصح ىك ده نوم نارسص د” نومغلاب نس نوم ل ثا  ضنوهواز1 ١
 -ةاجوم مى ل انوم قب اكل وفر كس رك حرا تاس

 ْ وب ىتراجلاي تفص كن اصحا لمى لوفد ندب كادوا ىو تتنو لذ 1

 نال م را ولا نا

 يدب ع اسس وح



 .اهنع عوج رلاو و ءانرلا لع ةدلهشلا تان بوي مود وراو 114/7 م اس واو فقس , مهر لج بياربودراررشيبادهلا فرشا

 0 ا ل اييج ٠١#

 ٠ نس مايل اماه ويز فكي لع شف كت راهتفن دل لو تاجا تلاهت/ءاف اياك ف نق تس قفاباك
 ٠ هدايناو تسبق قوت كن اج كل ادوغروا لا كس لاي هس لادجوءايكوم شرق انت اكل وكلبي مالغ لا لكالاع لك هس لوس
 عبار وولي كس ذر وفكرلال لش مالسالااو تمي و اوغلو تساقدناب كس لش لاو هبي سميت تسمي
 ديد كة اجوم رموجوم لى تاكديت كما يا اي- لكل لاى دي < تس ذم كاي حس ليت كى دناب لوم كريري - ص

 رب ثلا تس( لاس)لا كى دتفب سر ايي تديدغذس نارك غلب كرش ساي كدت مانب لاح

 اكناركروا هس اكن اهكاكغ سوم لالع ل ظ ا لوم ماتور رك 0 ناقروصم انتا اياك نا تا( لق وس) 11

 نارك قاس لدا دو ايكقواكن اكن صلي ركاب ا_اوهشاناك اج كا كة اج ايكرابتعااكس ان ينك وكدا
 - قرود لوب وتنام واو لاك الكي كيلا اتايكرارلاذ ع

 ا ماقتل ارث لونوورلا 21210111 سدو يك وذ اكن لاك كي از قرر ورسلا ل
 99 ك2 اج رادع سرج كس شيش ترروصضيى ل الخ

 1 ايدل ل لآ ياكل دايك ماب اركاروا- كس دامس ل اهو اجو عرب اظركارواا بس مارت انرك (لرز شم )قلب ٠ ا“

 ] (هرجوجلا) ١ كوه هش بجاو لحما زصجبرب لارو اكوم ورك ايكوم لا فاك لابي
 ش ”٠  (ت)- لوو د بجاودعألا يكرم كس فس رك انزرب وظل بارك ثروتك لا“

 ا ل عل ا ردا يأ 17 راوارل ل تقر كير لالرلا اع كيبهسكو يسال

 ل اجلال دص ساس ميس هاشدإيو لوو بجاددعيب لا تداعب وايل ةذةسمادب سال انكسر مشى

 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب

 51 كل 5 كل ا د 7

 جس دودرم بكرواهبس لو م قالوا بك توك دحاّْلا ظ

 ْ ّدَح ْيِفلإ ْمُهَئَداَهَش لَبقتمَل ماَمإلا نع مُه دب ِهَِماَقإ نع مُهْعنمي مل مَداَقَتُم دحب ةْوُهُتلاَدِهَضاَذَ لاَق

 لنج ةغتونزيزار خخ بشوق وله هاا رفصلا عاجلا ىو صاح فقل

 ظ ظ ظ ةقرسلا نيضو هيدخوُي

 نع اسكس ماداوكن الكفاح كد تاو ا هذ لومباوكلا كاب غن يللا ةقر كرو 0 ا
 لن ىرابي صاخ ىلدوالعس ىاايانب ردود تمم حس مام الش نتن لرد و : عنا لزج لوما ل نيد قتال داب لا تقوم

 هدد ذلك ثم )- كاجو لوب للسكس ف ردح فر صدتنبلا»لورم لبث ل وبقت ىتاوك/ كنا وأد هرجنو فوخ اكتسارايانب د الخ
 لوبا كتكتنتفو لاايكى طعددعإ ل تدب كيا ف ( فاو زئم) لا يؤكل تستر رب لل ماو لج لال تمت انو
 روا(_ قريب جاو قتاوكاىنلا كتلي حس لا تس بو كف دم بجاد قتاوكى رف كرك( فس اجوم لوب وتوك كنا قا كد قتادكذس



 مخلي ادار شبا فرقا ةق قمم م همومهم هموم وو موقف ةقمقو 0000777 .......اهنع لا ءانرلا ىلع ةداهشلا باب

 تري ىئاوكى مال ىددخب لس لوفر لاك اوى فس دك انذاي كى روب ارثاي كندي ضل لوجاوكر لاك لير خص عما

 - ومدن لوبقنطساو كس دع دووم كروم يخإ كس رزذع لج اوك دقتل_ف )ومرور ماضاكل ا.د: كك قرزج كاك ا يأ 0

 كلا مك قروب وم ماقدع كى روج يروج بج دببلا_كوم لوبقن كى ءاوكب لع ساجس_اندم قت اكودنب ىستج لاءادمايكاىردج نكي
 <11 كح ني بار كس ررط لما ليفت بي رادقم كف و نري دوار خاج هداك نجا انوم مولحصي يرجي د كو م الري ىلا تنام
 ردت ان رواد ىد قتاوكن لوماوكر حب كس لاوم لوم مب دب كبار شبس نه كس لاو يني بار كب ج كاجو م تنفو لا ان
 ىئاوك ان دعب ل هذ اجومرمخ اجا ركارواد<س عنا لاق وعر واو قد قئاوك حب د امد كدب يآ كس د ذعر يغب كس يرن اليهري
 - (نانىتقلا)- كد اج لاك سبك ابكش س لورصدرداا كه اج ناكل( رع كتمت )ف رقرعوك وماوكن لا كيد نكس ءاهقف ضن ول ىو

 حساس لهاا 1 لاو لوترذماك رار اتدوروا لمد قتاوكلؤياداوكه حب كس لاروا اجور خاج بج لص
 ْ - ناضل ا كرد را فق

 557 6-50 مَ ماَماْلا ِنَع ْمُه ُدعُبِِيَماَقإ ْنَع مُهعَنمَيْمَل ِمَداَقَُم ٍدَحِب ُدْوُهُشلاَدِهَشاَذإَو َلاَق ا 2

 ءاهقفلاوقا: ل  لاجومطقاستس ةسوم ةسارب لو تاك ىاعتدثلا لوب د ورعد 0 : د هه ه4. ٠ ٠ هه ا|] هما! ٠ 00 ش

 داَبِعْلا قوقْحِباَه ٌرِبْعيَوُهَو يفشل افالخ مُداَقتلاب لطب ىلاَعَتِهَلِل مح ًةَصِلاَحْلا َةْوُدحَْلا نك ُلْصَلاَو

 . ٌريِجاَتلاَقِرتّسلاَو ِةَداَهَّشلا ٍءاَدآ ْنِم نيتَبْسَحْلا َنيَبْريخُم َدهاَّشلا نأ اَنلَو ِنْيتَجَُحْلا ىَدْحَِوُم ىِذَلا ٍراَرَقإْلابَو

 كاك او اه هي هكر واد هج عَ كِل دب اذا ىلع مفاعل ٍرايخإل ناك ْنِإ

 ءانّزلا ُدَحَف ُمَسِفَن ُىِداَعُي اَل َتاَسنإلا نإ ٍراَرقآْلا ٍفالخب ِعِناَملاب اقف املا اًِساَف ٌرْيِصَيِرعّسلِل الّريِخاتلا

 هيف مالا وكف ٍراَْفالاَدْعَب اهنَع عْوججولا حصَي ىتح ىلا ٍقَح صلاح ٍةَقِرسلاَورمخلا ٍبْرْشَو
 عامر مُاَلاَوراَفالادْعَب هُعْوجَر حيال ذهل ُهنَعراَلا عد نم هيفاَمِلِِلا َّقَحِِبِف فَلا ٌدَحَواَعِناَم

 مُهَقِِسفَت بج وبالف ىوغعُدلا مادهنإ ىلَع مه ريحان لِمعحيف طرَش ِهِبف ىوغتلا نا ٍداَبِعْلا قمح ىف

 ترش اَمْنَِورَماَم ىَلَع ئلاعَت هللا ّقَح و صلاخ ُهَئاَلَدَحْلِل ٍطرَشب ُْثَسْيَل ىوغُدلا نا ة ٍةَقرَملاَدَح ٍفالجب

 ىَلَع اقم ةقِرَسلا الورق لح ىف ةَمَْلا هوجو ريمي ان ذَحْلا نزح ىلع ُرادُي كلا نَهَو لَمْ ظ

 اَمُك مُداَقَتلا ٌمئاَمِئااَقِساَفْرْيِصَي ناَمتكلابَو ؛ همالعإ ٍدِهاَّسلا ىَلَع ٌبجيَف ِكِلاَمْلا نع ٍةَّرغ ىَلَعِرا َرْسَتْسإلا
 ضب برضا دب برونو اند ءاضقلا دن ةاقاا عتاب واقي ىف واش ليك نم

 ل ا

 ْ ملة واحصل راع :لكهو ىح هنت لاق ذلك رشا هك ىلإ رهشلا عواجلا ىف زاقار مقالات نى ع » تا

 و لِجاَع ةنوُداَم نا !رهشب ُهَرَّدَق ُهَن دمحم نَعَو ٍرصَع لك ىف ىِضاَقلا ىاَر ىلإ ُهضََوْفَو كِلاَذ ىِفرَيَقي

 ريب منيب ىِضاَقْلا نسب نكي ملاَذِإ اذه ٌعَصااَوُه َوُهَو ٌفسوُي ىباو# ةفييخ ىبأ ْنَع ةَياَوِرَوُه
 برُشلاَدَح , ف مُداَقَتلاَو ةمهتلا ٌقَفَحتِياَلَف ماَمإلا نع مه دعب َعِناَمْلا نال مُهَتداَهَشس لبشت ناكاَذِإاًمآارهش



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب لم ممملم ا ةووف ووقف ومو فوووق ةوودف ه وهمه ووقوو : مشكرلج يارب ورا رتيادهلا فرش

 لس سارح رك لق لاجوم لطب هو حسره انك تاوكىانلا لوم كس لو زعلا نتف رصدودع تحرك جس ب لسا لايلسم للا .....دمجج 2
 مرترارقاوو حرر ا لوم سيئر طي ىككي لي توم سئل قب قوتك لودنب بيرك و سر فوو-فالتخااكثلا قرانا

 ظ سوم هس د/رارقادوخ مريد وجواب كسر دواي ركا لو تس لب قدا دود صل رج ركاوج ومبدع كريو نزرلا لب ة لق قر '

 - قوركق راج عرب مرج سوم تسلل وق عسا فوم تونك مرج حس لوماوك كا ررط وتاب لا كى راج عرب لاق نس اج قلل اي كس كاع
 | لس كيالي مد سد تاو ل تييناك كيرلا أح باول ب لوا _اهترايتغنا اك كيا هس ل نو ايودوك اوك جس يلد كراع وا كج

 7 كس لاف ارق ةاج هد ل هدر حس لاك ريش تك للا ل ةييسد قئاوك وجواب كسدايتفا نس لالا ا كرب درب كبي
 متر ىتاوكى كا ليي لاقروص ل وود لوب تسجد لك لدار كى ىلا -اهو# تسدجو كف ساجوم لدين كيب انو ةذام آرب قتال ادب
 ري ءانب كل جب قوم ولحم تاب كل ءادجت اسكس نقيل ليم ترروصر مم او مراكهكر وا قنا افدو قوم ن تس تبين كل دري انك ارك رول كوم
 "رول روق بارو ان: لبهتساتوم سئل اكناج اكن لوالديك كس ذيل كرا رقادوخااكمرج ف اخي كوه ن لول باق ئتاوكى للا ٠
 . ىتاوكل م نا انوه مد لب قتاوكر واهس اناجره حس نلا قدح كس نيب ركرارقااكنازيءاتب اكاد ليك حس ل بلا وقتل ندع كاد
 كرا كمل هس لولو انني ايدوو تس 0 كل تمت 11 مز رادع َّ كورن لت فن زثرعرو ا الور سس وم لوبقم ل

 بل ركرارقاك تت يانج اجو مرود لرتمر شدو حس ضان هذ اهادعام جب يءانب كت سنه” لارج ( سات اهغا سير ا

 طرشي وقتل لس ىاوكى يل ,لكوك ساه 1ك قرف حس نس كن ان نو اوك م دبعلا قوقتروا سلا اناجر ب تس نادت ا
  لاكاكوم لوثر اان ركرجخ اجلب قتاوك يعلم احمتير اك اوم يك كوكو لي مللس لبا ل لادوظ بس ايكيا مارا ب كس لوم
 2 كس (هق, لوك دع كة زمن الكان[ بكم الانونع قل فاكل وم اكسس قئاؤكخ انتل ىكا:ءايكا كلن قا كت
 جرئ( لوضك لانس.« كري دبل جساهابالغ يكبح جس نقانق يديك فرش
 اب تيك لي ساء انب سا نوم دن لوبقم كو ناوك شم. )وهب لبو زرعرثلا قتلا خدع هوركك سس ف وفور تاي لانك ى راج مكس للبعد لادا
 .٠ اراراكمككتل_ ىاد سانا سئ لوكارموو زيت اسكس ناقل سيجد لإن ىلوم لوم يت تاب بكري جس لياتسرد جس تدادع
 «رافتحس بو كذ_وم تقشم لير نساك ) جس لاى ردرضاناجاابك تست ب ترب سا( ومد ىلا نقلا نقولك جايك كرب تب
 واينب ىلا كلك ذ_ركرفقزازن كل لاس تاباذوم بج ققانوءاك تقسو نب ل بعجج نع ذب لدتتكر وو كس لاتع/رراج ةاججانركرعت
 - قرد كس لمد لااروا( وشاي وم فيكن لوك ير فس لا واو اوم راني درك انس اجري لصف ةتتساك جس لك كر ييدادقم كرفس

 بجد واه # رك ما لطم اوكل ل اء دعب كس ةغخ اجدك كوم م ا يدوخ اريهاوك اس ىلاج كركي يتسن درك وكل كك
 كل روج ردا ( لوم لوبقم ىتاوكلكق اذ لا باردا ) ايكوم راكبنكروا نسا هونك لثكتتاب لك ىتاوكهن دوا ياتي نوكك ل انت اياه فس للا
 رواكتس لكاكدوتب ذس لمسك اتم ليم ولخم سس اون فون كذب لاهي كس ل كيس بمجااو كن لا قي داوكتاوك واول ساو غن اجاللماحم
 مل عري لس او تيرس لاك سا اليوكن اوك اليحب دك جساعكيد ذلك جس اكيدددا لاي جس ل اعيد ةس كارب كيا
 ...٠ لصفاكى نات حررط احس عاب حس فس وم لوبقم ىناوك ل ع رورة بج حس ف اجو رعد ل اتاك هس د تاو ىلا رك سدو امك سانام
 لك رادع قزوز قيد زفه راع يءانب ىا- كس لاقل ريلعثلا ةقررفز مادا ف الخس عناب تس فس دك ئاقدع رعب كس ساجد
 . 4_2 قنا رطل ضي لامس ودعك كة ساج كو داجدع لاببب لايك ذكيه ورحب كس لاف تبمربجايكك اهب درك



 مشكل ناو ؤديا رعد ادهلا فرعا هو وانجلاوما نمو 26 2ع و ا ا اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب

 زاير رو لس بج لب هساكذدع اي عدى كذفان ساكس مزال كي [ررط اا انسلصيف ل هس داب كس ساكس قدورض ظ

 62 امامنا زوكتيد قت سنا كرنانإ !ماصترج-جسادم سكوت كك ارا لمفاك نة دكتتو لا لكى ل
 ماماروا هس ايكر زك بي باب كس ماك اريدج_هار دج كس ايك د راشابيب لتر يخص حلا ج فرط كا ف هللا ةقرا جم اءا_ جس فالتخا كء اقف
 ظ هج كسرات ت دم ف قلع كس لا يلع قر ذيطالا مااروا ايكو راش فرط كتابا ىذا ةقناؤداف

 كويك < اهكاردن تام ذوكت دم كام كي ليث تيياور كي ف ميلطدلا مترجم ارواج ايد طوير ساد كى تت قك نا ذرب لصيف كلامك
 < علا لاق وسروا < ةيلور يأ يس حسيت دثلا تر فس وي وباروارملعدثلا تر فيولا ماما. اجاجاهكدنامذ ىحر قوت دم ملى سس للا
 زوم ىرود ب تاركا واو( لصاف) تنفاسن كداب لين ايمرد كس لومباوكروا ىض:] 1س: اجانب ب تدوص ا اردتم ذوكت ام نقتروا
 يب روط نيس دس لوما ننتج ثداكر كيا تاقيقترو لب قئاوكا 03 ادا انجري لصاف سا تس مالادلقريك“ كة اج كل وبقا روف ناو كنا
 كرارقم كذ_ومزارد داء لشدع كغ ب ارشروا قكليئاتسمتاك» ل سور وا نيكري نا كل سا < لمد لب قياوكك يي اوا
 كوب تدك فس د كي ون يعمل تتر فيلو مناولة هفيطعولا ماا نكي <س هان يأ لابي كح ييطدلا تتراكم اما
 ىلازركا......هدئاف) هس [لبي نايب - ىروخ باش لاقت اء اثنا نايك اجنانج سل لاجوبدب كج ةمعر دم كس لساو تي باش

 ىفنصم اريج لنوم لوكا اكتمل ب لا لتوبك اك اج ايل نلامددا رقاكرر وك ونايكرارقااك [ز ارعإ كس ةالئاسدانن

 5 تارا هيي ذ_ يطا عمر

 ل ا م يشير رميا افالجج مُدقلب ُلطبَف ىلا مَ ةَصِلاَحْلا دودحلا نأ ُلْصلاَو 0 0 ْ

 ( شلاق وح )وو لو ل حل 1س - ص زك ثلا نوت [تملاخوج حس "ةورح نا قلت كلم -< انك 50 نيد ياو( 1 سن لولرلا

 تمدارش تيلوبق نهض ان” يب ساروا بس حت انزا روجر حس اوال كرار ثلا قوق” كو لل دام وم لطب ووجوب كس تمدامش نا
 . ( ل رئادودص ٌءةصلخوج) هريجوان زدصرلتوك نوم لاك ساب ىتبدذلا قوت حررط لك وتل لودنب كس ا رفا مارا نيلي ع عن خلاب تس

 كح ذسوم تباث مرج حس تاابثش كل وماوكع ررط ان جس لوم راج ع تماقتاري اوقف سرر ل
 كتاب كيا تس لي لاؤفاب ودول اوك م تنداهشرمت ات” سب لالدتتسا (اكفانحا ) ارامج للي باج كس قئاش ماا كوب كراج" دع"

 لب تروص كب اورج اه نجده كت وكسر ءانب كول دري ايلاف قزم انس تين كب اون -(هاوك) هدو ل اهتقر اين
 نا ا فرت ابنت سد( نابي تسال تمهل تماعم شئت آي الد جب كرا

 . فارم( تزاجا) ماع ذا اكرما لاركا-<سايكا روجر

 ا قيركرايناع نا ووحد او ووملا _

 -هاثكوأبي متن 11 .يزارورعو قولت ريع لاقترّلا لاو كرروصرا !

 اة ا لا رس ل سومو زرسسرج لوك ل 31

 ظ كن يكن يا جبل تيس قب نارك يردد ليجد ل ة.كلامتسا مكتب رد كل سام لاذ ياعم

 . دل ةساج كك لاهتساي لونان

 ىئاوك ١ تاب رة ثعاي كس ةسلب ةسابكس نب داضاذاد ل لآ ثم زكس نب داض لية مق كت يقفل 7
 11 4 روب اهوب قش 2 4 "نعبر الث تدم اك اقول هدر ” و كر ا نركب رحم روج تس تاور ءان 11 (انركرد لع



 اهنع عوجرلا وءان رلا ىلع ةداهشلا باب هموم و وهموم موو نيم لكأ فوفو ووو قيوم و ووو وم وفوق وق هوووموقمو رضع اريودراحرريبادهلا فا

 رجحص يف تاو ق سافروا قف وج اكومروصنم “موج بيع غرك روج تس( قيود بيب ) تاثر تانج انكس "ركل وج بيع”
 - عماثا_ ل ةرسروانرك ردت رس قتاوك شرح اب كس ذوب قف نرك روجر سس قئاوكد حب كس(: كو لبن تا )ل تدابشلا يفرم انازيلا هس
 ىاوكعل_- لاقت شاروا) هلل ة ةراهشلا وميقا و-هسداشرااكىلاختدثلا لهب لياب-اككساجوم لطب ليج ( تت هترثلا سلا كيج )دع
 كسرارقا كن: للا-اتوم شنو ناب با كنان ٌلالكهب كسمارقا فالس ند لي تاهغ تلو ةدامشل فرخ تذبل (وركاق
 قوقترعب لس رارقاازبل_ لمي قوت لاقت دثلا لا قسوم رشوان زعلك سلا روجر تس هريغو كول بارشرواءان زدعدحإ
 لئانركس ايقرم ارا م ) تداهشلا يفر انالدفلا قوت كنا شمام ارض انجب كنس م ال( نوم طلض) ن الطب اكل
 «لث لوم زي دوجو لمت و او لا را ا اجركا-< رن

 تارا # 202020 -عئور -تابش ضع د

 ] لرصد ةسسبم كب دهام ثعاب حس نايداضف كسل رن عبق ل قمم
 سنا نر روجر ت قاوكر حب كسرت تل ( قول هدم وا نط يداسف)

 زو م دب لئبشا قس لاق« لعشاق ير داجس لتر تلاع وافق ل انرك روجر تس تام
 #0 هن رواكد نادت لوماوك د راع لوملاض 27 لول ريلع مايد تروا اطمن رحم ول اكو لل دابعلا لوقت (غئوجر)يرلا

 - لي قوم ضروصو كررت تابثان لين تك رقاعتسا لس نادت رج ىكبتب مر ناي ءانركلاب قل ارق"

 ظ د( تبان) نقتاكمرج تس تمااباك لوما ١-.
 - مذيل لش تدمر ةمام قت رستماباكلام 7 تاركا وم( تبان) تثمر تدارقادوخزا كس جب 2

 كد شال اتوب لاثوجومراكلايفخ اكمرجب لبث رارقا” كب ج < اتاجايكت باح تداهش لكل وماوك ا جس اتومدوجوصراكلاريخخ
 ا نم :مازبا هن ا لش مرج لاو نس, ( تبان) نقم سرر نزلا مقل ١ نو كفو كا كفاش كلك

 مالك ( روجر م) الاودحب لقد جس اوم تباغعتس تراه اك وماوكو جلبي انرك روجر تس تدهش كم رج كي ادخإ كس تدابلا
 ض هو لش تروص نط اسفنج حس الهدر اكرم حس نكي دارن قلك روجر لم سا كل لابس فل ضراعم نس مالكي
 ْ] ني لاقروصو ذرب قتسوا تام ماهل ربلكوم ننس اف لب تدروص لكي هدي دا - كوم فاي تمت ب ىئاوكى ب ا(اوك لاو سك روجر )
 - وه مورعم تيثيحكع روجر كس تذاهشرت )كوم مولعم ولع. اجايكروقب تاروت كتاب ضفنلا_اكوم د لول باق تدابشلا ىلا روجر
 اتوب تدابش كب م اكل ولصي 20 ادع لئالاع-<س قي درك شم هل وكت داههش لفت 17 جم روجرروار ا: ازبا-( < لاو

 لكان اج ايكر وغرب تاقيقح كارا ”بلا [ررط ىلا ةيسد جس ل قاب اكت يا كبتمداهش لرد تمارة انج- <
 رن ل كير كس يق يرق” لمس اكو كأس سا اني لجثا لوك تداهش سفن تس عروجو تداهشري اترك كوم مولع سس تريز
 ش كل سا لدور شم ود لم انزلت - هم رنا طرت 38 ”ةكهس قرف قردان ذلك جس

 قوز لس بش تس فرط كا اروجواي كس دوب بن انس يزعل م اجايل شي رلا لوب ىراجغ ”حررط قرارقادعب هرج

 دوجو لاهي ملل عساج وم طقس“ د ح”نس :-6 ان مزإل مك كبش ووجو تس لاا كوم لول كرات بيش لا ون دوج وم لاا

 رخص ري كدج لاع اكديترم مكس رف سفن عا ايدجيداك ميشا بش هواي تس هداي وليش متو لابي بس اتاعابإب مو كر

 27 كساب وءطقاس(ريات) ةرمدعتساردردعب سارت مكس لانسر كر كبعج



 1 متكرلبدي اريودراح 5 1 1 5121 اكل للا ممل همم معمم اهنع عوج لا و ءانزلا ىلع ةداهشلا باب

 - روان حي انرك روتر دعب لدارقا تس ناا- ليئدثلا ق وقت ادورح صل .قرسروا يف ب رش انذدح ل انج- .اكوم نماضاك لاي:

 لبي دايعلا لق وضروا- سف انرك ع روجر هس لاارحإ لس رارثا_دابعلا قوتي ف تدع لبج_ جلا سس تيلوق كنك برات

 هديشإلايبا نط واسف_وب: سس لب ثلا قوق اتصلا وج بس يك دح”يلارادم راداكم اكرم لوك ىو مدعر خان كل ساد شيلا رهخ ام
 انوش اب انوم كت هر - ءارقمر فس بصقزامنكاريبج لوجو ل رف ( نيد اسف ) يون لبن كم نوب عل سس لت سرع

 اح ايكر رول يفضركي#د_كوتوكك ل. مسكة رس[ اند+ لايعيب سس( تقم فما رعقزارن نر فس ) لي رك ذ تاني ل رورض

 ريتتم تداهش لك لس افيغانج اوم روصتتم نسا ( اوك ) هو رك ايجي عرالطا كى ردج هس درك ا روفلا ىف هولك س مالم اوك اد <

 - علاء ودع تماقادعإ كة :ءرداصلصيفاك نات حررط ا عنا, تبلوبق كتاوت س ريق لي ءاذتب رطل ذبلا لي
 زاروصرعروا_ايكد مرار فدعب كس ذ_.اهكرقتب اب # ذوكدنج مربركا نلاطم ( كس فانحا) دام < لوقن/ا ف الخالي لمس لاف ماا

 كويك( كاجو م طقاسدح ّلاب قم )- كدت ذفان صح ّلاباكدع ( ليد زن فانحار كيد ورفعوا ماما ) لبي ترروص ىلا ناو راف ركرعإ كس

0 

 - تلوم لكك

 "0 0 مح اوساي_ 0 ا ا

 قلاع ( شون كا ارش )خب رش عررط ىكقرسو نس اكدم لو قرارا - لود لوقا وزنك لل بيلا نست بيم ارا ب"

 ده
 -كس لومش ل وقل باق ل ؤتودرا رقاد ىئاوكل اب - ليا ىلا نبا نع

 نات اقم دمعت ةسيلج باس سلق ممم كونك اقر 3

 -جايكلش

 0 اعل الفإب ب يس يسال”

 . قرفة اج اناكل ثق رواكةاج لاك دعكانز مسد قنا

 مل َبْئاَعَوُهَو نالف نم َقّرَس هن رده ناويه ةياخ دلو الف زها لبر ىلع ادهم اذ

 ىو مهََيِرْصُلبَوِزلا دود ٍةَقرسلا ىف طرش هو ىوذلا مدع ٍةَيعلاِب نأ قَرَْلاَو عطقُي

 موُهوَملابَربتعم اَلَو ةهْبْشلا |

 001 از بان( تسرهش) كج حس تدك الف نس ضال (ىد ىكاوأ ين 0567 ظ

 نال 2 بن ستة بتنا حر ترج دكالاع-<س ايكى روج لاءاك ل الفذ نارك د قنا ظ

 ارش انك واكل البي تروص كى روج ملكالاح-_<.اتزمرابقفايب# كوكو لام ترروص كف و بمن انك سي قرف لب لوس لا وفود
 ىدركى راج ان زدعللب كة جايك راظنتا ترجو كك فرص لا ) هس اتم لابنك وم متو فرصلبج وم كواكب شدي اشك



 اهنع عوج رلاو ءان رلا ىلع ةةافيشلا تاي مدن ما مول مع 200000 2000 م رلج براريود ران راد رملاف نشا : ظ

 ظ 00 0

 طتفروا ع تا ل 0 0 11 20007 00 لوم تن يأ ير
 نادت لايحاك روجر ىلا رقاهس لاقخااك روجر قلم اوكا كة اجوم نكدوجو اكرح“ كود ىزاج رع لوك درو« ماو ليا

 م ال د الر و ادد ل بالو« نراجع“ ومد لوقو سد قئاوك لوك مب داب كس قددج دكا مكب لس ليس
 ظ جلو وم ل ارق لي لوس لفنداذبا ل أ مل

 شايك كابس لي ظن ب نق تبلد وا فب شرفا

 كلا راو رول مور كار اسر اهتز جت تايرلا ا كلا

 ةتآرمإوأ ُهَتَم ِهْيَلَع ىفخيال ُهَناِلَدَُح

 للا كد اج لكل لع تسال لإ تنس ايي لت تن ايل 1171111 ا لزوار نجل
 ( ب ّلاج كريما ساروا هربا يسلب دم قدتاباقيا كلاي كادي كلا تدليك سجد كلا

 ظ ماكس كيو راكمارتركدجوب ناجاوماس ماكل اطدودك خب ايكيا كتابا تس نلاهلس ليا لك هدا
 ني اج لءاززعب لابتجساك ننس لش لابدكاب ايلركرارقااكس اى روخن__صخسركاروا
 ظ 5 ا اي

 0 ع ١ وغسل 0 ل 0 ؟نابي لت
 بس ايكوم نييك ل

 تلامس لور زا جسايك ئقيز سدر لاك د ىتاوك هس لور

 ظ ”كاكدع ةاداىتاول لة وسان تالي
 ء ةقيَِح بأ دنع اعجب اَمُهْنَع ُدَحْلا ىَتِردُهنَعَواَطاَّنأ ناّرَحاَو اَهَهَرْكَْساَفِةَنالفِب ىنَو هنأ نان دهم نإ
 هاَركاِلاَوُهَو ةَياَت ٍةَداَيزب اًمِدَحآ ِدّرَفَتَو بجْؤُمْلا ىلع امِهِقاَقَبِل صاح ُلُجرلادَحي اَلاَقَوَرَفُز ُلْوَقَوُهَو

 َفلَمخإُهّنهلَو امهِف الخال ْثْيي مكَراَهَح ىف ٍبِجْؤُمْلا ٍقُشَحَت طْرَض اَهَتيِعاَوَط نآِ اًهيِناَج ٍفالخس ظ
 طْقسَي اَمّنَو اَمُهَل ِنيفِذاَق اًراَص ِةّيِع ةيِعاَوَلا يدها َنَواَمِهبُمُقَيَدحاَو َلعف ءانّرلا َنِهبَلَع وهما
 ل 5 َكِلاَذ يف ِنْيَمْصَح اَراَصَق اًهَتاَصْحإ طِقْسُيةَهَركْماَه َءاَن َن ٍهاَركإلا ىَدِهاَش ٍةَداَهَشب اَمُهِنَع ُدَحلا
 لوماوك هس صفد نكي < ايكات زد اس كسرت دوا قدري زتس تراك اق ضرك د قتاوك تساي لا سس لوم اوك دره. 5 ا

 قرر ماما اكساب مع تس تسال 01 فاول الا ةزدتامكس قفى توكل ارك اكاأي ج



 مك ولو ا ةق فو وفم وقومه ممم ومعمل اه 50 هوم مو ممم اهنع ع وجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب

 كسدرم اقف ل كك اج لاك صوكورم فرص[ ابك اهلطيلا نقر نايا نايا حس لاقى ىاكدثلا
 كرو مس لىتق ىد رية ورمل ىل لدابزن ل لوك لاذ رتل فرصروا لل لش "لي هس كى راجعي لادواري ةس دكان

 بد اوك ب لومماوأ( 1 2 207 تع لو كرما ضير فيطعوبا ماءاروا لفل رف ل ونود كس ىئاوكل ب < 1 اء

 اتم حس روطكلرتشموهت اسكس تنرو كيأروادرم ليا قلتثك نيب درك لس ماك ايلا لي انزل توب < ايكف الخا ذس لود ل يا

 لقال روان 00 *لوود قرب زر وار تاس ىدتماضر لبي 7 ا 2 نكسوم لبي ايبا ماك كلا ا اح

 انوماكل ويمد اراب لبي قتئاوكى ان ز.لتبك )كس وم لس او ف ها تمت ل نيورت كى رتماطر
 انزوخت اسكر تروا( قوه تسبق ب نقي ترروكد ورم نا قناوك كل وفود نلا_-اكورب لب تسول نس ذم ل كليا تسلا رش
 < ايكيايا نجلا لاري هلو قوم لد صف جرروك تو رزعمدو ل لاو جوكر وج وا لوجو وكس ةتيسد تاو تاي لانس داب كح
 ظ -2ك نبل رف او كر تست ىكواوك وودي[ ررط لسا اكدت لانك وكت دوك

 2 56 ف فرح نبأ دل اْيوَج اَمُهدَع ذَا ىَرُ معو ناَوَاَواَهَهَرْكتسا طالب نها انف َدهش ْنِإَو 0 2

 ل كيلا 0 ىكن رذرعروا ع لاول تردابغ ناصن 2 نا كود قراغ انزع لع كروزر لاب كس ةفيطولا ماما
 00 ايكو رافع ماهتال# لطهاوكرايريانز لكل يسد تدابش

 كود سودا كد قتاوك 1 ل هزولريت اسس ترروكك يا كور ظ

 كد امومطتاسدع قنوات لعوب
 هب وهما ا َمُمْدع دَحْلا ئرُةَرصَِ توه ناَوحاَو وحارب ىو هنآ نامفإ ةهش نإ

 ُدْوُهْشلادَحُياَلَو ِةَداَهَّشلا باَصن اَمُهنِم دِجاَو لك ىلَع متي ْملَو ناَكَملا ٍفاللتخاب َفَلَمْخاِدَقَو ٍءاَنَّرلالعِف

 ٍةََرَمْلاَو ةروصلا ٍداَحَتإ ىلإ اًرظَ ٍداَحَتإلا َةَهْبْسَِرَْرِل اال

 درا 71 70 مرو رود اي اكان زل فوكس ترروكل ا ان شن للا ا ىر ىكئاوأ( تاي ام لوي را 300 7

 نوأوو ناو ل صاف تب ل لوب ل وفود. لئالاح جايك تلذو ىف كيا ارو نراك تملا ف )ب ايلانز لع هرضإ تلت لروك اس

 نار نر راش ليت ير وسم ناو ار زل ب ل لن لا تيا لاح نا زر

 تاج ناكل لائرح كتسمب يول وماوكر وا ل كك تساي لااا اه هدول لرب ى قتلا جس اوم لاول باصن ىتئاك ناوى انذ كيال
 < فالي ةعرفز مابا لع لا جدرجوم لكي شاك اف قلي اكد رج راها تنزل ترش تلك 1
 7 4 هوبا 41 انهن ذا رك ةرطبا هي ىو نواز قزف روب يؤ هن هتلر هوو 35

 5 ا

 مكي الخال ىتاوكل م وشوك د كس هك نبا
 اَذهَو ٍةَيِواَز ىف ِءاَنّلا ىَلَع نينثا لك َدَهْشَي ْنأ انعم ٌةَأَرَمْلاَو لج َرلاَّدَح ٍدِجاَو ٍتْيَب ىف اًوُهَلَمْخا نإَو 21 ا يا لوم 81“ ا هر وسمت امر © ةدءروإ هدو تعور” 8 4 9 7
 َنْوُكَي نب نِكَمُم قيفوتلا نأ ناسحتسإلا ُهَجَو ةَقِيِقَح ناكَمْلا ٍفالخإل ّدَحْياَل ْنَأ ُساَيِقْلاَو ُناَسْحِتْسإ



 0 عوجرلاو ءان زلا ىلع ةداهشلا باب ه.....٠٠٠ء+٠...هه.م اه 10111 ا مربي 07 رثيادبلافرلا |

 ىف نم بحي تيا ِطسَو ىف عقال الو باَرِطْضإلاب ىرخأ ةَيِواَر ىف ُءاَهِتنإلاَو ة ةَيِواَز ىف ٍلعفْلا ءاذتبإ ٠

 هَدنِعاَم بْسَحب ُدَهْشَيَق ِرْخَوُمْلا ىِفِرخْوَمْلا ىف ْنَمَو مَدَقُمْلا ىف مَدَقُملا
 وكف تروكوادرمسقايكف تغتال لي ساب كسكيدظتواي كح ةسد) ةرك كيا رق را اروا......مج
 ناسا و يتاوكا لد ران رثواع رسول سس هد رودرا لرش شدا ا ا لوماوكو 3 لي اق كب ١ كيج لادم

 نوم اكل زاب لووك حسي ليلو لكن است رواحجس فااؤنخا رج قرت ح_لكوك- هاج نك لاح لان كيس عيدا اكل ايقروا سيدو
 ا ونكم لج ل ذورمدركل دب لين نم كر شدعب نك وم لوك عر ورش ريت كيءاذتبا ماكل ا سرر لاس نكت

 ! روا ليث لير صح هكا قيال د مايكل يخرب نسل او تسر مرح هك ع رك ا نيو جاوم لب صح صب كس هرمك ندتقاورك سرر لا
 ومقر قتاوكذس وكول نا قلاطمكس لايخةتيسا ةيسارمج مايكل يخاكذ + لي ات "كس نال طة لورد
 7 0 اَذهَو ِةَيِواَز نيوز ىلع يتق لح دهن ذآ ةنشم زف لجن ٍدجاَو تب ْىِفاَوُهَلَمْخا نإ ا

 ْ ش 6 احب ربلطم

 ايكو كابس لداقال اك انز لش نعيمد نس لددرمد اجرا فوكس لودرسد اي
 هرب ٍسْمشلا عدا ىو سمسا عدلي وأذا ىذه

 لحاف وهلا نعاني ريع نب يقيد بذكي اتيت ناو امها اعجب مهند نر

 1 قرت لك قذِص

 تانآ عل كيب بير قدس فوك ) ليوم تس تمد الف فس درك قر ىكناوكأ كتابا ةس نوي راهرل 00
 تركو درم لوأود نا وأ ساي الان ل رب رد مو اسكس كرروك ىلاذ ل اك ىد ىءاوكن ك- لومتاوكر اح رسودروأ تسأي ايل انز تو لس

 ريغ ل لإ فرب كس لإ رف لولو ناك وج ليكى راجدح كل ساري ترداكروادرم سس لي نلا- كَ كاع كراج لم قر داو( 1000

 لاك توضع زول 7ع لا خرط لاس نوجد دركجحاتبد كل تايب كس ناتو
 ظ جملك 7

 ا ااا

 لوم لاثى راج د حري كس ل لوماوكروا ينم لاذ

 راكبا اق عمقا انزل كامو امهنَعدحْلا درك يَرَوْا ىلع عباده ا

 فة َسِيكَوِرحْلا طاَقسإ ىف ةَح َنُنداَهَسَوُرحباَنإ نفاه كرت ًءاَسِنلا نآةلأَسَملا ىَنعَمَر

 ٠ ' ْمُهِيَلَع ُبجَياَلَو اَهْنَع َُدَحْلا ُطَقَساَذِهِلف هباَجيإ

 نوملاوكم انقر وادرصروا ترد زلزل ل كر ا 0 ساكني تدلك كس لويد اراه ركاروا 5 رك 0



 متسول اودرا حرش ادبلا فرش 0 اضل لا اوس موو اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب

 5 رب ترروص قت كلم ا سوم سي تبب ان ان دم سك تداكإهدرب لاب ( كك اج ناكل لن ) كوم رح تس ش

 ذى داجدعب ى اعل لوم بج زل نك نقاس تناول نروك ادوا هس قادرا ككبسا :دمل ابكي د داك رش كا نس ناقد
 هل كاب ناتسوسال ا م 0 0 ا

 ا فقام ناب << نك 3 ا اكسل نقر 7 0 0

 كا جايك تسب نكد س وكاد 010

 ل ل بي 1 نزةس لودرمداو يا

 ظ 02 تاج لكل دعولابسوم مالغ ليا ا

 ٍِفَذَق ىف ْدْوُدَحَمْوَاَدِبَع مُهُدَحَآْوَ ٍفَلَق ف َنْوُدْوُدْحَمْوَأٌناَيمُع مُهَو ِءانّزلاِب لحجر ىلع ةَعَبْرآَدِهَشنِإَو
 ٍلْهَآ ْنِماْوُسِيَل ْمُهَوُدَحْلا ٌتْبَي َفِيَكَف ُلاَمْلا ُمههتَداَهَشِب ٌتْيياَ هن ِْيََع ُدْوْهْسَمْلادَحْياَلَو َنْوُدَحُي ْمُهّنَِ

 ٍءاَدآلاِب ٌتْبثي ِءانْزلا نال ٍءانّزلا ةَهْبْس ْتْبْثَي ملف ِءاَدآلاَو ٍلْمَحَتلِل لهآب َسِيكُدْبَعْلاَو ٍةَداَهَّشلا ٍءاَدآ .

 تمب#ك ) فتم ى دي ب نت ياي كت دنا بس ورك قتال 171 نزف الغاس ضن ويم اراورلا ارذأ يجر

 ىكانزرب لتليطشب) - كداب لل عيب لوما اق مل اجلك ف دقدعبب ايد« مان ىكسإي ان لي نايك اسلاك( دعك

 تاون ين هاو ان تيرا وقرر لكوكب لكل سئدعرب ناس ايك اي مارا ريب نتن ني( لك ئوك ىروغ جس ىكداتادك
 هذ تبان بشك انز كح ناجي نوم ليلا نس ركاداروا لج هاوكمالغددا لوم تباذ حرر لكدع لتس اتم ليتم ان كلاس
 انيد ناو( قوس و لبو مولقمتم ب يروا دف ) دج اتم لري لاا انام تبان انذدعإ كن يد توكلوا
 (80) اوكي ا ا ل لا انبكا اكنلا كل ساس لائائاج“

 ا ا 0

 نارلكب 0 1 0 ظ

 هب هبل طم كس لايك راكذ نا انتر ع لسن اذبلل« اكد تبان اكذس تدب ناسك لح لا كساب كداب فقد عي لداك ظ

 - لوم كراج ف زقدعري لوماوكن ا

 8-3 2 املاك لبحر ىتاوك انز هس لوقا

 اكو لمحل آلا لهَأ نم َقِاَلا نآَلاوُدَحُي مل قاس مهن َرهظو ا قاف مهو َكِاَِبودِهَم نو

 ةَهبش مِهَتَداَهَشِب تْبثَيَف اندنِع ُدفنَي قِساق ٍةَداهَشب ئِضاَقْلا ىَضَق ْوَل اًذِهِلَو ٍقْسِفْلا ٍةَمهَتِل رْوُصُق عوت ِهِئاَذآ ىف
 هبف ىَتاَيَسَو ناَدَحْلا عنسمإ اذه ِءاَنَرلا مْدَع ةَهِبش ٌتْبثَي قسِفلا ٍةَمِهتِل ِءاَدآلا ىف ٍرْوُصُف ٍراَْغِإبَو ِءانَّزلا



 0 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب .......... 0 ك0 0 مثلج تياربودراحررشيبادبلا فرش

 هَدنِع ِدِبَعْلاَك وهف ةَءاَهَّشلاِلْهَأ ْنِم سل َقِساَفْلا نأ هلأ ىلع ءاَنب َىِعِفاَّشلا ُفالخ

 لكل ليف ٌيقدعوكن اوفي قطاف ول اوم مولخصدحب كس يسد ىقاوكأ | لوم قاقوو لكالاح ىو يتولى نر نس لوماوك كارو ..... سمج رت
 كل لاس دوجومتييحالص لبي نا لكتيسد قتاوكر وا بس هاوكى رج حس رورض بيك بي نادج دك سوو كفا قب نادك 1
 رولا اجب كييك انزتس يتناك ل قءافروا- م لمع بجاوهو كي ا ةطفرام )دس من رع نقر قالا لك قسارلا

 زن سا قد قتاوكف الخس لج لالا كردي رش كي كل لاس لكم ل نيس تاو ل تسد بيعاك سل
 [2_.امايكن اه بعرق فالتغا كيلا مرق ش انا طتس لد كوك ل بجاودعوب ندوة درم لوفد نلا كلا ومايكل
 م مابا 35و وزنا ناييك كل سا جاتوم ليلا ىالكض زن كي دنس ناك عسب لسا كفالتخاروا
 هايتي انش توسان كةقام كن اقع لادا فج

 00 ايك يول دب عا عيا دوب :ءاياي ضرب 7 7 قاف م
 0 تاكا :ىراج فن رثدعءانزدرع لي رهو كس لاه لانى« ةزعماجسشاك قس

 ” كد اجلا ساقوم ايدو شارع

 ش نحت ةداهشلا ْورحَو دعا ناصف دج ةبسحالا) قذف مهاد وب نع دوَهشلاهدَع صفت

 اَهِراَبتعإب ِفَذَقل

 ولو ناكل يا د ب ربل لاب كرا دفا قرع كرر وفادتل كلما ردوا... مج
 ماا ند جرراغ تس نس( ناتبباكوتادك ازداس قكرم ساو ب ل يو اول

1 0 

 امال لح 1 ا

 ظ كك ام ٌلاكلدعوناهتفذقلا دورك ظ
 مقلق فذق ىف ةزئختزا ادع قتعانجو ف مهفهتب برق انزل لب ىلع ع ده ذا

 3 لت ُدوُهشلاذإ ةفَذَق مهن َنوُدَحَي
3-7 

 توق نال اوم مولر رعب كلك دعوكرم ا تسب كاك نادوا كد قت نذهب ىكذ لديه راهركاروا....مجش
 بنيد اكذسابدراق نتاعك داك كة اجل مكبس ناجل الاكل دعيرانب كذا تتركي جس مالكي

 ظ ا



 رثش لم ابا را الا ذو بعبدا اضم - فتم اال اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب

 م نلاملا تيب تسي لومااوك كاصقل لاك ساو مكوك ين ءاززوا لازم عج ب( هلا

 كو ةفييَح يبدع اًدهَو ِلاَمْلا تَِب ىلع ُهئَدَق َمجُر نَِو ٍبْرَصلا شرأ لاما ِتْيِب ىلَعاَلَو ِمهيَلَع ّسِيْلَو

 فال اًذه ىلَعَو ُهَحَرج اكاد هنعمل ُهَمَصَع ُفيِعْصاُدِبْلا لاَ ٍلَمْلا ِتيَب راع اضْيآ ٍبَرّصلا شرأ

 َبِجاَوْلاَنآ امُه تْوْئَمْصي اَمُهَدِعو دنع نْومَمَصَيال هولا َعُجَراَذإ اذه ىلاَعَو برضا َنِم ٌباَماَذإ

 ىلإ ُفاَضق هرََو حالا ُمِظَنيف علا نع جِراَح حرجا نعْواريخإل اؤإ برَصلا ُقَلطُم مِهتداَهَش
 ىلإ ٍداَلجْلا لف لقينا ٍلاَمْلا ِتَْب ىلَع بجي وجر ِمْدَع دنِعَو عوججَرلاب تودَمضسبق مِهَدامهش

 َبجاَولا نآ ةَقِْيَح بالو ٍصاَضِقْلاَو مْجّرلاكَراَصَق ْمِهِلاَم ىف ُةَماَرَعلا ٌبجَتَل َنيِمِلْسْملِل َلِماَعَرُهَو ىِضاَقلا

 كاد ةلِقَوُهَو بِراَّصلا ىف نما اًرهاَاٍَُج ََُاَلف كِلهمالَو حراج ريغ مِلوُم ٌبرَصَوُه وُدلَجلاَوُ

 ةماَرَلا ةَقاَحَم ِةَماَقإلا ِنَع سانلا عم اليك : ملا ىف ناَمّصلا ِهَِلَع ٌبِجَيال هنآ ِهَِلَعَرَصفْفان

 تيب هثروا اكو مري لوماوكن ان ناصف كمت 5 3 مج

 ج قلاع لكس لش ميطا مل ليك تس امالي لاما تبيع تيد كل اقوم يك يدرك مير سما كارول كوتا دج لالا

 -(<سقاقتاكمام اي مكر تروص يدرك جركل )

 فيعضربع_اكيممانركادا قم حس لاما تيب ( ناواج اكن ) قل بي ترروص لك اج سراب مدمس ايار ف ف اههطكلا قر نايس
 مز مكي وم لك ثدي فرص سدا تسد تاك سل ترروص ا لقاك هللا تر ناصر يار فذ.( يللا قر فتم )

 مالي كيد زنك ريلعدلا مر مخك مارا قس ع فاالتخا بم قذف اهكموو تس خاج سدا سدرك ررط و تنا_ لوب كس 1
 ايبا نك ايلرك روج تس لووكد تيس فس لوماوكر كا حررط ينا-ل عاج كاداهسس لاما تييب تيد كالا كيدز نا صرواا كو لاك

 اكمثز نكمل لوم نك ءاض كيد زن كسها تتر نائم” اصر كس لوم لا ل اضوو كيد نكس ميرا مر مشل مامات عكر تس قئاوك
 كس ليد تيد لك انوا يكرم هوركاروا كس ل دئام رج

 ناد درسوا دايك 0 اولا قع كل وماوكن اكسب لسد اهلك قر نا أص

 نلا بس ناجم سس مز يانوم ىف اب كل ساس للا كلر ا لاو ذلك شرا يك نا جب ليكم يلا هع س ةساند# منكر نول

 لايم حس قئاوك فس لوبئاركاروا كس لوم لب ماض لبي ترروص كش ركع روجر سس ىتاوكاذبإل#.اكوبم بروسنم فرط لكى تاوك كوكو ى
 م انتم اكرج اك نال كوجر ببكي كمون فرط لكى ناقك كس ندا سدد تنذو لا لكك كوب ماا لاما تبيب تناغت يلا قف اوم
 لضم -اكوم نيد سس لامملا تبرم نم كوم بججاو لي لاي كس نالوا اك 1ناواتجري لا كل لات اتم ماك اكل ون ارسم
 قرب لش 2-لا اصقروا مير 1 تلاعب كل ورد

 نفاس اوم بجاواتر اب سدد فر صبح ناو ناك سيب لسد كري دثلا ترفيع ماا
 تكا لوالد تير كلان را بج ركوب ش ىلاو ذك ثدج 5 ميرماظب دوا ح انزم لاك لا الب قم لادا اروأ

 رتل اور تر هس ل ةرادسم ذك لا اكدر لاو ذا درا د مذكرا ثدى قس( ومن عيان كفاك نتن 0

 55 رار هوا هوايا 1 لقى أ ا وى



 اهنع ع. وجرلاو ءان نزلا ىلع ةداهشلا كتاوت وماما 0100 0 ]0 ل لا يادار /

 سس

 مح 1:

 ك6 7 رد ا م را سرسود ذس لوي اراه كارا... مر
 0 ا كساد

 ل كذلك ا 1 لريال سد بلوراح دا ع 0 يا
 ابيك لومار سف اهنيك ساناج وادي دبش دلي الكوك جس ايكيل ماذا ي لش حاج لاك لبيت دعو ريان كتاوك لا
 من كاوا لكل اداوكع سدد باركت بكت ستي ط6 واف لوكوانلاركاروا جايك لوقسسا كا هقانكوم لاا يي لب سك سانت
 كاما كسا را 00 00-7

 3 2200 00 ا ا ا مال 377 5-
 هع الا َكِلاَذ ىلعاودهَ ُهَْماًْ حي مل ناكل َكِلاَذ ف ةَاَعُمْا ىلع اوُدِهََ لول ءاج ْنإَف

 ىف مُهَماَقَم َنْوُمْئاَف مُهذإ ِةَنِداَحْلا هذه ٍنِيمع ىف ٍعْوَرفْل ٍةداسهَش ٍةَرنِب جو نم ْتْدَردَف مهتذاَهش نا

 َىهو ٍةَهْبُش عوتل ِهيَلَع ٍدْوُهْشَمْلا ِنْعَدَحْلا عاَْمَِو ُلِماكَتم مُهَدَدَع نا ةْوُهُشلادَحُماَلَو لْيِمْحَشلاَوِرْمآْلا

 هباَجيإِل اَلّدَحلا ٍءوَدِل ةيِفاك

 . هاك 0 ا كني د ذيب اري ماقتم ارك فس لوماوأل ا نت“ لور اي ليي ركام .....مج
 كوبا سا ناكينس يربو كلان( كس قرف ىلإ ) قد وتادك كان لا ضيع كه ةيدارم سس نيس ماظن لا لج كرالنع
 كيس 3ك قتلو «ووك م دد) مور فاس ناهض( دقو ) داع اكتب تروا جن لكى درة د تس رع كي لقا

 فقدم ىو ومان ارب لإن ماقم مق كس ناس مكس نادك نود ) زور فيكس نلا لب نسكن ايب تسارجج نس كل وبقول تارك
 ىتاوكن هن لوبان الفلس سس :رزأ سدإل سدإل هلل دارختلويك_دول ومال رساؤرش واكل وم اوك( لماروا عي ن- َُء اجلك لي

 مه الرج ك2 ةسك مالا بفاكداجس سك ساب ساب ثم قاما انا

 ل



 رع“ لعبا وزدنا نر شارل رت بيو دم تدان # 4 ا اهنع عوج رلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب .

 وجايك اكبر حس ىتاوكى كادوا ىد ىتاوكى كان فالغ كس ضلي ذس لويد آر إي
 قة اج ل كلدعتااك رجب تاىادكق بال

 0 ل اا مابا ديد ينال اا

 هَل اَمََو لاعتمْلا ًءاَشنِإ تسل ار ٍصاَصِقْلا هش يف هلضأ ىلع نب لاَمْلا نرد ُلَْلا ُبِجَي

 ذ*211101101111111111118
 هب هنآ عْوْجُلباقَذق ٌبَقَتاَمنإةَداَهّشلا نآاَنلَوةَهبس َِلاَذ تبق ئِضاَقلا مك مْوُجرَمَوُهَف تيم

 فَ ف ُءاَضَقْلَوهَو يعي ُحِسَفنيقةْجُحْلا ٍتَحَسَنادَقَو ِتْيَمِاَهَذَف ٍلاَحلِل جف ُهَتداَهَس خسف

 ِهَقَح ْىِف ٍءاَضَقْلا ماََقل ِهِرْيَغ ّقَح ىف نِصخم ٌرِبَغ هنآ ُهٌرْيَغهَف َدَقاَذاِب ٍفاَلْجَِهْبُّشلا ُتِرْوِباَلَ
 ل بيب ل يب حس حبس ا ل يب سس سس سس حج يسال سلا

 سس اوكا لوك بسج حس تنذو لاا -ايك ا يكبر تساي ءانب لسا ىد قالولك سرك ان ذزيب نصور لإيأ أذ لوماوكر اجرك...
 اوى ب اداوكة نتحرك يجو لكن امنت يب لا .كوم لكلا اضدداكلاقتج كتي د كك اردا لك اج لف دفعا كس دج
 : كا تجف كف اهرب تس تاو كلاي حررط ا لن جمر لاب نت اتقدج نات ريتا كس نا قدا لت تيا لن جسد لاب
 اني درك اسس كربج لطب سج او لام ريب لا اجزم حس ىئاوكلىنب ا هاوك و وجر لك حس ايار فخ يلعدللا جر قنا ماداروا ايكوم تن نت مل ون
 اوك اج لدب حس قئاوك يا هاوكم حب كح صاصتقرك كج للسيل لوباوكلس ضاقت قبو لسا كيد زندكس نالت. بجاد

 دذلاءاشنا ليفني زم لللسا_.اهرب ىرورضاني درك باوك سسا ون اجري لسد ىتادك مير فالغكس قدا وك ررط اج اياني درك
 هذ اجري حس ولذ خيساددا ( جس ايكون وك دعو للا فب ميلعدثلا متر فنصم نما )كس ليكن لايب لي تايدلا باي هدنت 1من كاخت
 210 ا رفذ_ميطلا ةمتررفنمامارداس لوقاكا مقل ةتر كيتا صروا يطع فلا ةردفيطوبا امانا دصول اوك لس و
 ىلا فز فدع تي هاوك ادعإ ل ذساج مكس لاول تست زري ضن رثز ل هاول_اوذنل ركع روجر تس كورلا ل وكدلك
 -ايكة مادي بشل لايك اكرر مكس قد ل تتعب نس رك شاركوا قوم

 قر وتاوكى لاس نسر وجد ىا لوك <-.لاج لرب حس تم ةبسس قئاوكه و تسدجد اكن يسدركر كن اك قتال جس يلد قرا
 تجكس لاروا كه اجوم موو قتج وج كوم تباثكس انذرو كة اجابكان ناكل تستر وورموكتل ركع روجر كس لاازبلا-_<س لام«

 ىئاد . وم لاا ديب كبش لوكا اكة اجد مت ىو داهتلصيفوج اكون واخت سا نيد كه ادم تندد كين كتي سم

 ضم رسوذا للان ودك ل2 ناب لا لد قزم لاق تل نكرر نت ىو كرات الب

 ظ . علما وس شالك داك م

 0 ل ل مرد

 هاد عرزز مادا كساب قاب كف قسم ساد كساب لص تلقب كسي 56 تدار تنازل ضد ظ



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب ...................... ا مشكل جي اريودراحررشييادبلا فرش

 -قة اجل لاوس تاكله ايار
 عز كتر كا اوكلس .صكوز_ ضرك لان لكل لش تروص وا ف رفدعول اكسس لاالدتسا يلع تقرر فز ماا 1 هرئ اذ

 اجرك روجر عس قئاوكى ياداوأه ورا باباس ايكك ايدك الكا قد ىاوف الاس لج لب ترروصو وجومرواوم ل تست ف #
 لنا تمت جز لل ىت كرت كاوكم ازاي ارك .اكواع ايراد اك ع قكم ضفدستك انزركل دي ىناو ا نس

 ظ دج قكرب سرت ررط كشف لع كوي جلو« خف قرع تسي مزن ا تسجد كساب مكس لالة ساب آ
 ذك ز كح لاه ايكا يكرس مكس تاق وول اج لا تستاك ا نذري لادعإ كس ف اجرع كس ضن اوكم ازا سرك

 ىن رك يرحل دولا دل لابج نايل قرم شئتم لوك ىلازوكذاو
 تقو سا مكر جرذ_ اقلب ليد ىرامردا قوم تقاس ىكف قدح تس ايراني ايكو ادهب ور ضف كيس بد كنيس مب

 بركوب وكرت كات ل راي كس اكتسب كن اجرب كس للا ايكرمي اوك يا بسج دوا لكتب ل لقاك ى روإ تارك جباهت ايد
 كوم لات شوب كل اج للاي مككاكمرس فرط تناقل داي كس ل اولا ف كذ تسمتلض سيرا قام نك نع ةيساداوك
 زل تبة كانذس رمد لوو سكس اللا حبلا جلف تمتلك: زج لئلا اي كيا سماك

 ١ -قةاج لاك لان دتدع ك لا اكعد قاب لم قت لام كاك نق
 نر ضال ال لك راس روب

 لكك ام لاك د حوكبس 0

 ؟محُن لاَ دلع دزهفملا يللا طقس جارد ميدو حجر ىنح يلع وهما خب لإ

 ِءاَضُمإلا َدْعَب عَجَراْذإ امك عِجاّرلا ّقَح فال خشي الف ِءاَضَقْلا ْثَدكأَت َةَداَهَّشلا نو ةَّصاخ عجاٌرلادخ

 دهم حلا طقس اذهل ءاَصقلا لب مهم 1ِحاَوَجَراَذ امكَراَص ِءاََلا نم ءاَصمإلا نامه

 ٠ مريخ ىلع فذَصُاَل ها ةَصاَح عار لاَقَو اً ِءاَلا لبق مهن داو عمجَرولَو هلع

 دوُدَحُي اهَذَقََِب لص ملا هب ِءاَضَقلاٍلاَصِيِإبةدَهشربصياَمْنِاَو ٍلصآلا ىف فّذَق مُهمالك نانو

 ول نيس لوادي قوس لسن نااكم لكلا سموك( كد تاك الفكس سج) مزمل قدمي س ىتادكل يتلا ى..مجرن
 ماقتل رفذ يلدا عر ااردا كاجو تخف ةقدع د تس مز لادا كساب لاك ف ةقدعهب لوماكماقنلا ويريح
 قم اموبعسروا ديب ىتاوكى وكل لا قتتيضتاسكس..لمبف كس ىنتاقلئيك- كس اج كى راج عريب اوك عرج فرص لائرب لوخاوك
 اىراجد صرب( ريلطدوبشم) مزيد ب ارك روج بلا سل لو ير نقكح كافرا لوم لف ب ناو مكي ساس <
 ٠ ىنط يجب ايكو ماسيارب كل سان حس ل راد ذ كادوا اجلا ف دقدعوكى اقف و ايلرك روجر ةساكي لعب نساك
 كف هاللي ىلذبي تس مكس قتل 01 ا

 - نا دلكوك كج لاك صول اد سسك عدد فرصا رفذ لعد عر فز ااا كنس كراس دعوكل وماكان الر ارقد
 اىاقرعإ كس لاا بج ركع مازتلاروا ناتي ليل ب لص مالك اكل واول سيب لبعد قرا دوا لو شري لاوماوك ردد نب دمت كل اكس
 ظ هم تلاع ىلا دوذقاو+ لت مكس لن مك اق بج مث تروضودوجومدواهبساناج لاب حس قت نب ىتو #3 بومرداس قلك



 مشرع اريودراحررشيادهلا فرش 206 111111 ]1 1 ا/م؟ 50 0 اهنععوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب

 0 : لقا

 0 ا ا
 نق عيال ُةَداَهََوُهَوقَحْلا لك ِيداَهَشِ ىقَي نم قَبْلِ مَع ئَشاف ْمُهدَح ْعَجَرف ةّسمخاوناك ُنِإَف

 جونز نادر يلي نايا نال ةماعلا زك عل دلال يذلا عْبَراَم ٍرْعَو اًدخرخا عجَر

 َفِرُئاَم ىلَع عج ْنَم عوج ال َِقَبْنَم ُءاَقَب رَبتعمْلاَو ٍقَحلا

 7571 ساتر مك دااكدم لازال وكب رب لوكول لابو ايلرك روت تس وتناول تس لبن نا لو عيري هاوكرلا اروأ......مجر#
 املاك ف دفدعري لوفد نان ايلرك روجر قذف هاوكر و! كيادعب لس نئاركاروا<س 00 ل قاما اج لمكو#تتقو ىلا
 ودتس ل“ اي بحجب )< ىدركن ايب 1 124 كوم بجاو توا اة نر عل نردد ل

 اوك كتر بالا كن كى را لصيف قت تاب كنا بلا لت قل دب تتسم ةتاب كبس نا نايلرك روج كن لوبالك
 لابي ىتاوكاقيا اوك جددا ايكمر لاي نت لاهتدج نتي لوزن قاب كس سم كس سا وفود ود نا ءاضدس تيد لامن دا ( اج كس

 جايك /اياعب يابا اص 0 ا ىلع

 00 0 لويد 7

 ءابهقفلاوقاءس مزالرب سكت يي دونت ىو إب مالغ اوك اوم مولتشدعإ كس لاا

 بادن َنيِكَرُمْلا ىَلَع ُةَيَبلاَف ٌديِبعوَأ ٌسْوَجَم ُدْوُهْشلا اَذَف َمِجرْقاْوكُرف ِءاَنَرِلاب لُجَر ىلع ٌةَعَبْرَأ َدِهَش نر
 انْدَمَعَت اَوُلاَق اَذِإ اًذه َلْيِقَو لاَملا ِتْيَب ىلع َّوُه ٌدَمَحُم َو فسوُيوبا َلاَفَو ةّيكزتلا نَعاوْعَجَراَذإ ُهاَنْعَم َةَفِيِيَح

 نار هيلع ٍدْوُهْشَمْلا ىلع اوْناذ امك َراَصقاَرْيَح ِدْوُهّشسلا ىَلعاوآ ُْهّنأ اَمُهَل ْمهِلاَحِب اَِمْلِع عم يكل
 ٍّلِعْلا ةَلِع ىنْغَم ىف ةّيكزتلا ٍتناكَفَةّيِْرتلاِب ةَلِماَع ٌةَجَحرْيِصَتاَمنإ َةَداَهَّشلا َنآُهَلَو هناَصحلإ ىلااوُدِهَش
 ةداَهشلا طارد اَمُهَب قفا ٍطْرَلا ضخم ناب نَصحالاٍدْوهُش اجب كسلا فاضي
 نإ َنْونَمْضَيالاُدَيبَعاوُرَهْطَو ُلْوُدع مُهاَوْلاَقاًَذِإاَمَ مالسإلاَ ةَيَرحْلاباوُرَمَح اَذإ اًدهَواوَرَبخأوَ
 مهنا ِفْذَقل اًدَح دودحلا ٌةَداَهَش ممالك عَ مل هَنلِدْوُهشلا ىلَع َناَمَضاَلَواَ دع ُنْوُكَسدَفَدِبَعْلا

 ةنَع ٌتَروُيالَف َتاَمْدَقَو اًيَحاْرْفَدَق

 روا لواعوك ومجسنلا نس ( لولاو اج ) نولاو سري ا 11 نر نفاخ أ ىو ًاراهرلا 7 جر

 ولد ل مالغاي( مل رب ) لا بسه وركل وب نيب كك اما لاخلا بنت يك دركمجروك مز لاعب كس ىلا انوا لاةع يتم
 لكل يئس ةسالق لدا اك“ كس مزال لولاذ ذيك تروا نانا تييد كلا كيرف كس يعدل رفيع اا
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 ١ - كف آمزالرب لاما تييب تيد لك اكس. رف هللا ترج اباو فسوي دبا مانادوا يلرك روجر تس نساني لواعوكل واو س لوب
 دانقاهكل داعوكن ا دصقركن اج لاحاكل وم اوكف سمك إيدك يس نكرم ناك بجاكوم لا توصل ا مكر كساب ءالع ضخ ظ

 هس مزطووخ خذ نيكزم نا بيب _ايكوم ايبا دق كف يرقت كغ # وم لوداع كس لومناكن لا ذس نازك جسدي لص كاملا ةنتر نائتاص
 ظ ا هج نصكضر_كوبابكي الشم كن اي العب لن ساب

 نايبانوم لداع لت راب كس لوماوكن لا نيدو ركب سدب- كوم اراكروازتحمتنفو لا قاوم كسب لصد كريب ثلا ةعتفيطوبا مالا ٠
 وم بوضم فرط كا مكين لاق لوم تع كت لع زج ايدركن ايي اندم لداع لي س.لاي كسنلا فس لومتادكب مج باد ليد
 لوم فرط كت ملع أي ات قدس ( تمااعلا 11 ند اهبب كسانز مكروا) أر هر نوبت نلاصحا لوي كس لوماوكل- ناصحا فاظرب

 هذ نايا ب )< اندم لائق فو قدم ايك يب حسرتظفلايدءاهك سس تداهشاففل ناز ركارجب لوم لئافرط ارش فر صاب
 لورد ولت لداعروا ناسف از [اوكم انقل بسد ىناوأممتمك اكل وباب لت لدا وا ناسا [داوكم انيك ين ةيسدرجخ كابر
 مزال لش ترروصوتانوم نمأضر يكس لوب نلماضكس للا نيلي ورم مالفاي لج هدركارعب لس لاه لاك رف لمي لقروص
 مالغهدرجي ل داوكل داع كوليي كد ءاهكرياطقف فس لومنارلا ل كويك وم قدرت كاك سوم كاس وادا [لس نا ذ نالزعن الكب جاكةسآ
 لاكاتمدابشروا ىتاوكم الك اكنلا فرص كويك_.اهثمم لكن امهضرب لومار واتس اكسو داعى” مالتي كح لوب لب لمان ناك موو ول ورجال
 - تقلا ساف ةقدعوكن ا ناكيم_ايكوم ناز دا ارت مارلي سيئا ملكا وماوكن اق ااي رزقا عي مكتاكىنناقبسج تنل
 0000 دكة س شارب اناس ديم _ىكلا تمتلك زوو رنز ليا ذس لوبا اجلك

 ىكبجأرا....نيكزملا ىلع ةيدلاف ديبعوا سوجم دوهشلا اذاف مجرفاوكزف ءانزلاب لجر ئلع ةعبرا ادهش ناو....ررشل
 لا ؟جس رب سك هب نوخ) تيد ىو د شراك با قلك مالغإي ى دج داك يرعب ايكوم ذفان مكددا ايكوم لصيفاكذ# هم راسلس س لدآ

 طا ىكز نس نيكزعركاروا كومش تييدري ىكقافتالاب ولكل مالغدو لس عبروا ىد تاابش كف سوم لداع كس لووك ل نال مرا كي ترروص

 لومناوأ فال م ةيناارع ناالزم بج رواسب لاما تبي تيد لب كرروصي ل اول كو ىتاوأأ كم الساو تبي رتل لوماوكر ءانباكا ٌى

 2 رفبحاص مايا-<س تيدي لام ا تيب لاب كس نك اصروا هس ثييد لاب كس بحاص ماءاري نيكزم لب ترروص ل ا وأ ايل ايبريك ا

 -غ_.اجايكروصتم عروجر اكن يك م تقيقرو ون هك مالف إب ودم هاوككبستج با قلك وق سس نب دصتن كن الزم تاهت وم اولد ب
 هوم نصترعإ لذ ومداسس ب سم نصي ىلاز رطل شروا هس قد نادك تايضفروار يش لكل ومو نيلزملل ب تك نيطاص

 | د قل ابييررط لاهتس يلون ل املا تبيب تبي دل يدك روتر حس اوك ياهل او يسد تارك( 1

 -  كالعررط راع لو فرط كت رلع عررط لن تدين كم كروا جس لاي قم كس لعل تاع تيثيح لديك ل ةساءرفبح اصمم نكي
 0 يه لاس رشا اصحا تنفصل لوم نمل ملاذ فالخجس لوم لفرط كلا
 2 ا < هنادي داينب قرف لا كاسم اكبحاص ممالك يصالغ 9

 ذى كايد د متكبر نح ىضاقتىد ىتاوكى انز فالغكس ضيا ةس لوين راي

 | < تييدري لاق قمت مالغ اوكا وم مولعصرل ىوا ثا ندرك مب ظ

 ىَعف دبع هْوُهّشلا َدجو م هع ٌلُجَر َبَرَضَف هرب ىِضاَقْلَرَمآَ ِءنَِلاِب ٍلْجَر ىلاَعةَعَبْرأ َدِهَشاَذإ



 متكرلِم ادب و وراح 0 0 ا اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةداهشلا باب

 ًءاَضَقْلا نأ ناَسْحِتْسإلا ُهَجَو ّقَح ريع ٌةَمْوُصْعَم اسف َلدق ُهّنآِل ٌصاَصِقْلا ُّبجَي ِساّيِقْلا ىِفَو ُةَيَدلا ٍلِتاَقْلا
 ذب حرص ةداَهْلا نا ٍءاَضَقْلا َلبَ هلق َذِإاَم فالحب ٌةَهْبُش تَرْؤواَف ٍلْدَقْلا َسْفَو اًرهاظ ٌحْيِجَص

 هِلاَم ىف َةَيَذلا ُبجَيَو مُهَتماَلَع ِيَلَعَو اتيرح هدا دزامك راصف حيض ليت ىلعا دعم ِمّدلا َحاَبُم هن ُهَنآِلَو ٠

 ٍلَمَقْلا سفنب َبَجَو ُهَنآِ َنْيِدِس ِثلَن ىف َكِلاَذ ٌبِجَيَو َدَمَعْلا لِعَنالُلاََعْلاَودَمَت هنا ا

 ظ نارك اذ ضن رديتر كرا نس نقرب سا كاكا لفل زري شلي ور 5 مجرب
 ري امك < اتباوري لايق ج لا 0 مزال تيداثاس خاب ضيل_.او ذاكرا قسوم تبان الغ اكو وت قافنا تو سائدا ٠

 ترص تاق تقوس لس لاه يدبو كناسنقلا سايكس نتوكنبواص وتقليل سركو# وم بجاو صامت

 ب لاريغإ كس رش ىك ناي درك لمي الصيف كب ذقت رك سا فاالخج-ايدرك اديب بش لب نسكب سجاو ضاق فس لا كل ساس
 اتاي جرام وكس اذ لتقل قي لطلد قرسود كن استقسار وا قوم لب دمج لاق ىتاوكك يبتنفو لا لكوبب ات مزال لاصق

 ومدوجوم كت مم العا كل ديبي لاك جات الركن اهل تتسا ف لاق يوكل ايكواريلالسس رن قوجوم لصو ىلاو نساك ابهر ْ

 راتو ركع شاورب اوان اكل 2 ترروص رع كي لاو للا واعتقل كوم بجاو ري لام كس قتلت اق للا تبي دري روا

 1 ل 0 لولاس م ت 0

 < 9 اوت

 تيل ا

 | نب شنو ل ل لتقل رن نال ٍلاَمْلا ِتَب ىلَع ةيَدِلاَفاَدِيِبع اوُدَجْو ملم نإ
 ةَرْمارِعَتْاَب مل ُهْناِل قع بِرْضاَذِإَم ٍفالخباًدهاَذك انْرُكْذاَمِل لاَمْلا ٍِتِئَب ْىِف يذلا بجي بجي

 لالا تبيب تمد كلا ليبي تروص لا نكت مال هاك راسك سال لوم نر دعب كس سا ايلكاي درك جر ضو كارو... رت
 فرط كت ماما لملاك وكول مال او فس ركب 2ك لا اهنيك يك جر تس سن: سكى رادرب لامر كمت مامات لم مال
 تريب تيد لكل تروص لا حررط ىلا ىلاج ىكادا تس لادم تيبب تمي د كا ايقنت انيدركم جر حسا اهئتدوخ ماما ركأ فلاب وا اكربب بموسم
 كس ماما فس سا لكويك كوم ليس وسن فرط كم دا لير اك اوم قدرا نادرا ف سرك فاظظرب كس سا وج بجو قري لالا
 0 سدا

 00 ا

 لوم لوبقنىتاوك( قنا قبس اعيد قت
 ريا مر عش <

 راحت زور مولر حيال مينو تل ركفر هاجرت رالر وردا عز ين رايح



 اهنع عوجرلاو ءانزلا ىلع ةدافشلا تانيا 25352 000 1 1 ]1 1 مسرب 0 رش مادبا فر

 ش 1 ةَلباَقلا و َبيِبطِلا َةَبْشاَق ٍةداَهَّشلا

 ظ 11111101010110 00 جر

 اوم اج انجيد ك_ كس لانج ّلادروا بييبط كار يبج_< :ءاجوكل ومباوأ نجي د فرط نا اًئرورض أ كس نيد ىءاوكل كوبل وم لوبقنض توك
 يقل و يايا ولاا لاراب ا

 0 1 ل ارا
 ل اجايكمّ روك اعني تارا ديت كلا

 . ٌركنُي نأ هانم ُمَجرُي هَنإَف نم ُثَدَلَوذَ ةأَرمإُهَلَو ناَصْحإْلاَر كنف ٍءاَنَّرلاِب ٍلُْجَر ىلاَع ةَعَبْرَأ َدِهَشاَذِإَو
 هداك ةهلز هلع لأ مك هني بسلا تاو محلا 0 طيار ٍرِهس هوجو دعب لوألا

 هلثمب تبعي ُناَصحِإِلاَو َةَعْجّرلا ُبَقَعُي

 ووجوم وب لكل اءاكالاعايدرلر اكذب صادم ناظر قالك ذك زفاف كنس لوي اريل 5 مج
 00 راسك اصحا ردنا خبسا ذسدرمى ا|كاوجيي بلطم المج شاد ١ 6 اجايدرك رولر ادم لا وأحس اومناربب اديب 7 كيا !تاك دم ارواب

 بج ركل ةساب كلل وقت اباكل ا تجد كذاب ساي كيلا لب < ايكرال 6غ كلود جدو كذاب لاي لش
 ةيسدسدز اطووك تروا كل ىادايكدم كوبان لوفد تح رار ام را اكذوم تناخبن كس يب تسلا

 ري اء لسعر لاكلا ْ

 | كو ._ كيب لؤلروكودروادر مكب 200 تت تر# ا

 كاع ايم راو ىتاوك ظ ٍْ

 ىلَعُرَم م لوفاق نيف رك اال مج ناكر َلُجَر ناضخالاب لع دِهَضَ هم ثَدَلَو نكت مل نون

 ُهَدنِع ُطْلَعَيةياتجفلا نََ ِةلِهْلا ىَتْعَم ىف طْرَس نإ ُلْوُقَيرْفُوَو لاَومآلاِرْيَغ فة ٍةَلْوْبَقَم ريغ ٌنِهَتْداَهَس نأ هلسصأ
 ىنَ يو ىلع نا ده اذ امك َراَصق اسيل هَلْ هِيَ هب هل كلا فاَصْب
 نو ٍةَديَِحْلا ٍلاَصحْا نع ةَراَبِع ناّصحالا نانو اركَداَمِل لقتال لبق همه مِلَسْملاُهَدبَع

 فال ٍةَلاَحْلا له رَْغ ِْف هباو ُدِهَضاَذإ امُكَراَصَو ةلِعْلا تعم م ىف ُنوُكَياَلَف انركَذاَم ىلع ِءاَنَلا نم ةَعِنام

 نق عسا يوصي مما هك هنآ حذرافلا يبس ُتْفَياَلاَمُنإَو اَمِهتاَهَسب ُتْبَي قنا ناَركْذاَم

 َملَفَقَمعْرقَهَررفْؤِلا قال اناني وسع طي اص هزه عم



 مر لوسي اريودراحب ريب اهلا فر 6ع معهم عمم معمم عمم اا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 فرشلا دح باب

 ميرسى أ كده د قتاوكن هس لؤفروكودروادرمليا كوم نم 6 ةران 5 رووا ثدوج وك لوول رار 30 محك 7

 هيلا قيادات واش ماما لن فس كف التخا لا-جس فالقخا بيلا ةمتر اشم اارواد يلعن ةمررفز مما لش لا ا

 هوس طرشلج نلاصحا ل ث تس ايرفريطعدثلا مرر فز ماماروا جس يقوم بتل وبقم ىتاوكىك ل قنروكى كل يلم اعس ىلع والعكس لااوما كل ين اق
 جس اناجوم مرج اذب دوا تنته انركنزدعب ك- فذ. اج تساي ناصح _لكؤيكد يس تملع كفك ترر ناصحا يوك ثا جس لبن قل تمل
 او لكل وتروكل يلام لس ان حررط ل سروا اه باشمكس تلم قو كاس لابس لوب فرطاكن محا قات كر كنا
 نارلسم يأ حس ىئذ كنس ايكوم ايلالسسم باد كوم يل وبقت قتاوك[ى ل قروك كل لعام كح نااصحا ررط ادب يلومب لال وبقم
 يكاوكي واهس ايدركد ا آو ليي تسانزكس لاومالف لا ةيساذس شكك د اوكي ف الغ ىذ لا ذس لايم ودول ايك ا ئ.ذ ذس مالف
 ل ركزوا بر نيتلصت نوتلصتو عر واهب ماناكدعومب كس وتلصتب يتوكب ناصحا كسي لد كرام دوار ءانب كرجو هان ىا كوش لوب

 لقا قزف لاو نا نوير ناقل لت نايرم |لاشم لكلا برا_اومب لال بي قتل تملع ناصحا ايلا و قلوس

 اكس رك راك حس تدي فس ضد تاك 5 ا تلاع ىك از ئتس_وج ىو قناوك ١

 رف مادا ضخ كس ليس مال نارلسم وا فالخب_لكغ اوم لوقو تاوكى ابيب ررط اس ىلاج لكل وبقى تناوكهي دوا ايلركل وفر جس
 هدرل كوع ت تبراغ كل لاا نومواز آدمي ان تببلا_لوم تبان كرا [تس لوماوكل ووو ليت لابو لكك جايك كو ف يلعاذلا تمر

 هد كرفاكروا لكك اج لاك دع رول تا كدا [كياركا كومان اص سس )١ اه كت سشاورب نااصتقنعسس لا اياكم كرات ا تلا نااهلسم |
 لوم لي تسبا قل كراكذا اب لوم ليك ل وبقضووم انركتسشاورب كاصتقنوكل وف ارسمسس لاك نلعب قوتك نادم حرررط شساوتج ىناوك

 كح هيلعثلا ترف ماما نياك لوم لاكن ءاضوو كيده دام ايلرك روجر نس نوماوك لاو نسكت بان نلاصحا كارا( عرس ظ
 . تكس د ل

 0 كدح باب

 - لايعني لس درو بارشيشن« باي.....مجر

 كك اج كى راج بكب شرم
 حالك كاذب اع َوُهشلاَدهََ اَركَس باو اجو ةدجْوم اَهُحْيِرَو ذأ َرمَحْلا َبِرَهْنَمَو
 ا اراب لصااو اوما او جار رول برا والا زوو رص وحر نزلا تا

 و تري سد دو

 0000 7 نأ 0 )يل با 0 3 7
 هدا تس[ تكمل اد كذب ارث لاذ لل #ب 111 لف تلاع كن سا كولي ع دوجوم
 كتل 0



 كف رشلادخ فاو سا 2011111 0000 < ا د اربودرا عر شييادهلا فرشا

 < لوم سيور اللب تقوروا- 0 اكن بارشبسس لامك 0 وكب وم دوجوم كوب ل شمدواو/ايلركرارق
 شسدابك ةس رادع لا( - كتاب لاف د عسا كج لل ف لوك ورق لياركا لبس شئ رشاندد كراط باه رت سرش)

 ىكراب ىرستترلا دوران هس ددهرايود ويس ةرايددرلا ارو ران سدد لا كيس (رمث) با ارشوج كايا رف ب هلا لوس كس ثيي درب لسا

 -< ل, ل ازا لدا قثاشو لا نو ام لاو ل و رك بارا سدد قيس
 / ناإرح نبارك اريبج_وم انت ل الع سا كن ومدن لق ىناك سوم مارت بسر لاهور كوم لور تابلا عركل قرر ىقج سن سا
 . تررطخرواد_جس لك فس جل را نسر واتا تيياور لكلا تعاور روفر تسال سواهم هام كس كاروا < رف ىك لا ل تياور

 ترتر واس تس تيياوزلاك اشر وادقادوبا#ج لش ثييدع لد رادو! حس تمئادر كبش ل ناردانارح نا لم ثمر لح ديلا ظ
 ٠ .ءلنديكر شل لكم :فهش لس ل بروي بذاك يل أي بي كجمال لع دعدم كتم

 (دادوباهاوز)- دو ل ثييدع كب وز نء يبق ترطت تاب ىو هس لك تعاود كلا ةسداذم

 ظ كى اء اوس# اجاكس لأ ل وكلي خيب اراب كتي مكس ايكق فتاه تاي لا فس بس ف ظظروا فلس اكو يصل
 ام اكلات ناملسدع كني با اشك تب احانوم مولتماتساب هيرب -(ةاجايكل م ءانب كفو رمسيس رك لالع ساد ا

 .” موالعلس لاإي دم ايب ىورطق كياج ماجر او يف تس وخان لارهثإ كس تلاخ رار طا وادم ناكر داوم غلاب دوا لقاعو وركب جك
 هس سس دم يف ب اراك وم كيوم لنا اكمارك العماني نس مات ل“ تس لاي لوبا قرود

 هليطرثل_ كت اج ناكل دع حا وم هدوجوم لب مالسال اراد هومك سس حررط ل إب وب سس ندب كس ثيي دعو نر قواوخوم انناجوك سو: مارت
 هرطق بلي ام سان تم لبيك مي وم و دب كاك يبد ارم هو يد لم يب مل ارواوم قوه تر ا: ي”تسبم

 < ترورضىتكتروا بلطدنك ل لاس يس لكشم كوب دب تي

 لك ال سف وكب اهكرارقادعإ كس نوم شب حددم

 0 اعاوُدِهضاَد َكِلاََكو دَحُي دمحم لَو َقسُْي ئبو فَ يعدي ملاَهجِاَر باف عبّر نإ
 ٍقاَبالاب ةداهْملا َلوبق عمي ماقتل دي َدمَحُم َلاَقَو َفسْوُي يبو ةَفيَح بدن اهححِبِر ٌبَهْذاَمَدْعَ

 نم ُنوكت دَقَدَحْئاَرلاَو ناَمّزلا يِضُمب ُقَفَحَتَي ريخاتلا َناَلاَذَهَو ٍءانّرِلاَدَحبا ٌراَبِتعإ هَدنِع ناَمّرلاب ردَقُم هنأَر يع

 دقي اَمُهَدنِع َواَلَجْرَّسلا ُتلكأ ْلباَل مُهَل ُتلَقق هَماَدُم ْثيِرَ نإ ىل نْوُلْوُفَيرعَم َلِقاَمَك ٍهِرِيغ
 ظ اللف كف لَا كالو هو كاف ٍرْمَحْلا حار مَذَجَو نإ هن ٍدْوْعسُم نبا لوَقِل ٍةَحِئاّرلا لاَوَزب
 ٍدَتْسْمْلِل دَتْسُمِْلَّنكْمُم حْئاَولا ني ب زيمتلاَو هِراّبتْعإ عدني نامل ريل ىلُوَصْباَمْنَو بْرُشلا ىلع

 طم ىلع نزلا حى ا فحم ل ليتل فلفل انو لالا ىلع هي ُهبَتْشَي امنا
 نبا يارا عاما نر رغملا اجر تنورترا علا ٍةَحئاَرلا ماَيِق َدنِع ًالِاَدَحِل ماي ا هس
 ١ انيَوَراَم ىلَع ٍةَحْئاّرلا َماَيِق طّرش دق َو ٍدوعسَم

 لكل بسس كيد زفه ثلا ةئقر فعول وا رواوآي لعل ةرجرفيفعولا ماا وق ايكرارقا دس لادعب كس فس اجو قضيب حسدمركرو...مج
 هاما: ل ىد ىتاوكف الكس دعب كس ذ اجو م دب ذ# لوماوك كرر ا كبس اج ٌلاكلدعر كبس ايا رف فهلا رد ماماداا ىف ساب



 مث لج ازيودرا 00 20 700 ااا 1 1 12121212121 يي ف كك باب ش

 روك جس اهانوم ولحم 5 - 4غ اج لاك دع كي ل 0س كك دز اهيلكرلا همر ف سو وبارواؤ يلع

 ها يأ د: تس كل ايقريان زرعنا ذاكذ جوه يمد كيدز كسطلا ةرر ماكس قرفانت !نيل لوم سلوق اك اقلب
 ل رق ازا درا لك يجف نام تن داك مج بر” ةيوراع لوزن هيصة اذوب <

 للا زوبرب ف رصو زادت اك وم ريد كيد زنك اههلكؤلا متر ف سولو باور فيطوبا ماماروا د بان بيسسللب لوم ابار ب اذرذ ةربقكع
 تياود اك اا)وراب سرد تساوت واي ودب لكبارش مترك لكج.ايارف قلخت ل سا نهج وحسب ثا ربع يرطج ل لاس تس ذل
 وبري لم راكبا سل ساروا( حس قل بع تيياور كن دج موهف ويمر واس كل سا ىكن_ قفتلولاروا قازرلاربكو ىلا بو نك

 ةرهجتو بارشو بيسرواو من نأمو زارنا تس ناك لاب هجاكومم »زارنا تنذو ىادختا سكس نا ذدواس لبد كذب حس بس كيني باارشانوم لإ
 رخات لع لا وقوم ايكرارقا وخلا اك خب باركت اب يي دوا <. اناجوم هابتشنوكل ومباج تبا < نامتيل_ ع لاوس اجيب انركق رف لوب ك

 ش وباروأ ف يطولا ماءاروا ( © 12 اح ناين بدا ولك ا ال اهييج ) ع لع نزاع كت لوم ل 1 ا دع دنس الكم ارا تس اجو

 كح دي مارك باج حسوب ككل دوم ىراج عرب ني بار لوك ومدوجومول ديرك ع ترروص ارك اج كلك اق دع كيد نس
 رهداذس مالكا ايجرواوم لاش ق كة ارك هلت وعس حل رثلادبكتررطح قثلىلاوصردقتلا لب بي سال كوم لمكتفو ىل عراب روان تس امج

 0 ا مي

 0000011011 اون ا ا

 ل كيا ل كيوروتسأ نانا ترض يمص الغ اكل وتاور نام انج < ايكمالكلغ ا طرش كف وم دوجوساسوبدب تسد اغآ

 ( ملسو ىراخناواور) راب د صتسارك باي( دم سك ّلا 001001 انتوا كل آر قرواومم تيب بار متايكدلك يار فرك يديد

 وك ارك يابرفذس يآ ة نايك نع اسكس وعسى با ترطح ل يب تلاد شنو أدي نيسان نر لي تيياور كرسودروا
 لئاتال اعده راب تدور رك ند 5 2 مئاخريق سا سا يأل ب لاي وبدب حدم كولو سا فس وكول ببر ومأرم

 هس داب لس نادل لك ادجامولا كوارع ددروا بابل ا ةسكذ ة ور الايك ايكم الكل لي داب كس نت لن باجل قس لي رنسك

 ناولدج اوبال يك اجد حراج ل ا كنا شلون لوبي لج سايكا بلي
 كشعب ديا نجس للعب نال كل شتر لهب سا ذس سول قاب ىقيذج ليز كي رف قرب سك
 كس ؟لابي سماع لارعا كيأتس نيكي رف يو ضن وادا بال هج املا سيينا نايفسك جايك الب حسد

 ردم كلي رولكس لاري مي( قكادج قي ذج كيا جس كل قتسرابعج فيل لا ةقن ةمااك جس اتزجمالتمتس ناي لاك
 ظ دك دعبل سر تخ ذهن دن ناهدعز نت لل

 الجرفسلا تلكا لبال مهل تلقف ةمادم تبرش هكنا ىل نولوقي رعش

 هساكرع اد صتقم_ برش ى روكا مي مضافا ده_انهكوسدماكى لجذب كرما تس حشفروا عمس كشر, ناو كرما تس حتفا هكنا
 شب يف لأب اشرد ذل اذ ضقت ي جس كر بارش روق لادم كل لس كفك

 (ءاو9 ريتك قات قكراونا) -( ستوب لرش لاك اتوهدنلاء كبيسوج) قع اياهكل بكيان

 5 كلا اا ل 11 ان راع لك يبارك ب اشك ل م .رسود كي اروا



 فرشلا دح بابو ووو وقوم ووو ومو موو وهموم وهموم مومو وو مف 007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا م ”لعجر باربودراحررييادبلا فرشا

 > -جاياهك تاك( كبس

 اب ووو 0

 كك اج لاك دع لقوم لكاذوب تجي كى رود 2 ةي ركل فرط >

 لبق كِل عطفا ممل هيفرْطِم ىلإ ضم نم هاَبعَدف اَرْكَسَرهؤأ هن دَجْوُي هنود ُهَدَحآ نإ
 ْنَمَو هلثم ىف هب ْمُهَتياَل ُدِهاَشلا َو ٍءانَرِلاَدَح ىف ٍةَفاَسْمْلادعُبك ٌرْذُع اًذه نب اعْيِمَج ْمِهِلْوَق ئف د ِهباوُهتني نأ .
 وكلا ىف الحنا كس ياخ ىلع حلا كرت أ مل لح يلا رك

 ىلاعت هللا َءاَش نإ ِهْيَلَع ّقَحَتسُمْلاو ِهَّدَح رادقم

 1 ىكئداج لاي وب دب تنكس لالا زل لب لاح لسا ذس لوما وكل او تي ارك ..... مج
 ش مانت قاقتالاب (ايكوم تعنى ااي) قكوب تبدب كد كس سا كتفك لابورواعسدوجوم ماما لابتج ,كم لش شمر ود ارك ترش
 ريدا تاو سجد كا اىرود لس تعارلا تروصك نزرع سدت اسك نزع تنك ا 1 اع لردع تاني اكس ءالع

 ْ ل ىراب رينا ابوو تسع نعول ينج ل وروأ- انامايك تمت ول وماوك ل م ترروصى مت الري ءانب لك اجو

 رثلا ءاشنا- تقرت داحس »كي ذي ل سلي نعت رتح يس كتمياور لم نايا نس اوك كداب

 -كيريجا# املا !ت كي رارقم 0 7

 ل ا هل 1

 وح و سوم او ا وللا ولا

 روج وسر رع تس دو 1 وم رورل صاف لوك كوم ىراجد ع( غرام الإي) 53 اليره ل لول م ام لام ترروص لاو والو مرو اكرغت كبار م

 كت ( رود )دعب للص اذ ررطىكا_.اناج يار مب كم ازلاوروصوكن واو سرج تكي قتاوك سس جو لك # وم رودرلص اذ لي ءان ذعر يب هس
 هور سيب لوصا اك "رت ان” سلب او” دع تمت اج اصكردار قرب ارح تمن سوم تيس درا رقررذع لن اقوكر شن عراطقنا اب لاو كسب
 رزع ل وقتمكل_ كسرت روا- كوم بجوم اكرع ا وقس “2 ان” لبي ترروص ل ااؤتايكأ اياب زع لوقتس لوب (رخ ان) سارا _ومرزعالب( رت )

 لمد كوكو سان انج اوم توصل وتحمر زعارسود لوك اوساب كس درفع لسا لبيس هريشو تنذاسسم لب ولع فوخن اك سار“ لم” رع حس

 -<-ايكا يك اييردناك نت طئافلا-( ل لاق ماتنا)اعيمج مهلوق ىف” خ امج ااكاهتفئادوخ ١
 رج ىو قتئاوكر قوت ب ارش كدبقتع نس لوك أ ويك ايك اعلن داي كس قبس ارث كب عس [لامتتسا ائفلاكل صا سرس دقلا ١#

 وب لاو كبار دمك ريق ل اثم ىا 27 اما فرط ديب دبس فوك اي كس نبي رونلا ىف لاثعاندييس شمل فيل هسا
 كس رزع ل وقحم_ج_ ووجومرزص لوقخماك ( ىرود) تفاسم دع لابي ملكتي لكك كراج عرب( بقع) ساو انج (ايكرمر فاشن اي) كك

 كقول ارو انج لوم لوس انمار ماب كلص ان لوط مانذدع كاي لوم راقت لبات رت انك تاك سب سوم
 ترلاوط كمل الكوك وك شاكراج ف ٌرقدحري نا ن_.كة.اجايار هل يم ازلاوروم ثدعاب لس هرميغو تلاوط كل سص اذ قول وماوك



 م رلج-اريووراعررييادهلا فرش مو 0 011 فرشلا دح باب

 كك ل رع عماق ارم مرجع لباق ىللكوك- < عن( تست ) ماها لوماوككس وأب ارشوج_سرزع ل وقح نتبع نزال

 4 لايبخل ورم ع ىفطتاو نسيب لارج كراج غوري ساني نر كل زين لوجدنا"
 تيياور حس دنع ىلاخترثلا ىرريعسولا ترضطحء اوروبا ترضح_ اه ايكل سار نس ذي لش 00 ىراج دعب( لاههيد) ىلارعا لا

 اتنب ليج( لج ذيب يك يانب لي دق لبن حس تتوابب/ سس ؛ايك يال قد الاو “تن "لبا لاب -ةقشا لوس بج كلش ةسل ظ

 ب (زي) لوججاهش مشكور وبك لن ترب كس دك ل ني تا لا ديلا لوسر اي ايكض بع ( الاو ل ) صنت ا_

 كى احس ماالسلا يلع لوسر تس طساو كسل ةرربالا ت رص حرسو "سود ليا ايلي بماودز تاؤنايد م ع [السلاريلط لوس

 : دج دع بج ومى يب *ريجرو اثنا ادم تبانعتس لئاد نا( موسدلج مج رم كو اج )< كد م

 0 ام وماحاك اساذوحت(زيبن) درك لابي-<اناج ايكيوكس اع .اجايكدايت زيناكزجج لت < لوم ايتح د ابل
 و مول هللو

 ' -< اندم دايت يحس هر ورواه رجايراج ل واو جرب مرن دوك تبر شاك يري روس لا ساو

 دع اصلي د لات دم خيي : ب ك3 كس ارش. ون تر آول كبار كس سس

 لوم لاى داب
 درعا نع قذف بشل اَذُك و ٌةَلِمَْسُم َةَحْئاَل ُناِلاَه ْأَيق يَقَتَْأ ِرْمَكْلا ُهَحِئاَر ُهْنِم دَجُو ْنَم ىلاَع ٌدَحاَلَو

 َّدَحلا و د م

 حلا ٌبجْوْياَلِهَركُمْلا برش اًذكَو ِكاَمَّرلا بلو . لاك

 دعا ةةكدرل كب ارشف لااايدمب ىتر ةوإ سر دمك ارك اعلي د لانو سوم تخيب با 1 يا
 و دجى كا ةايد لب ىكانبب عررط وت (س كوت دا قلي سب كا ىق بارو نتثل )لاا وبدب لاكي جل سن

 ارواج لشن وت حسيني كس يفضي كن اهوو وعنك لابي كك اج لاك لايعو( عم سفن ى كل ضو كس

 شن ني حدودك ىذوككاي أ رج اىلاسارتيسع لوم لاب بجاذرععس ناو شله رج حرابم.لتوبك سايب د انك رسمة

 1 ا زيدا ارسل ' ا
 مج هم ©

 واب 0

 اطْوَس نون ئاَمَتِرَحْلا ىف ركّسلا َوِرْمَحلاَدَحَو ِراَجنالا ٍدْوُصَقَمِل اًلِيِصْحَتْركّسلا ُهَنَع َلْوُرَي ىتح ُهَحْياَلَو

 ٍدَمَحُم ْنَعَو ةَياَوَرِلا َنِم ٍرْوُهْشَمْلا ىف ف وجي كرام ىلع اَناَدح ِفاَمكِهَِدَ ىلَع قري ةَباَحَصلا عامجمال
 ريمة س١ مد مس يع

 ايِنائْرسعُيالَف َةَرَم فيفختلا انرَهظأ اَنأ ٍروُهْسمْلا ُهْجَوَو صن ِهبذِرَي مَلُهنأِل ٍفْيِفَحَتِل اًراَهظإ ُهّرَِجُياَل هن

 لال و آلة اج اظن سن لامك كك اج لكل لائع ل تلاع اوكري لرش 1 20

 فالك ندب لس لا يي لاه الارواج ايكرامجا ف مارك اكسب كالت ب سدد ىا كسر ًاداز ادع كاشف ر وارجوا دك



 ف رشلا لع ناعم ا را اا اهلا ملبس اهيودرا ,مكيادهلا فرش

 راما ن ليل ع اج كل رانا ريكس لاا ديبي سس ندا. قل اطمكس هروهش تي اوردواجس اكو اجاياتب ل انزع اهيدج لي اج سامري لوبن
 ريدارص لب داب كس لا كتويك حس قف لي دع لاك درب اظيت رك ان لب اه هس رانا ليك ريكس تهادز طرد وف سريلع ثلا ةقر
 تنل الآب لم -_ رووس حررط ىلا انز)_-<ىدركفيففل ل اراب كيا ادم السيب كورولا تيادردوا هس لبث ع ترك 151

 ىهرطقود ليا [فرصؤسوم نر شن ج ركا 0 بر ثكاوميي مالكل ساحل[ جايك رقع اكفيفورايودروا ( لو تس ىافرصك
 ارفذ_يلعرطلا مرر فنصم ىادهئررض و “انا اياب اكشن كل كس دع تس لد زيجج كرسود رينو زيبرا - وم نت اكد قتل لوم كيس
 كا مكانا 1 نحس تناك نلوم ارمعس ةسداتا 0 وا لو سب وى 0 ًاشدعرو 0

 دن

 ما عج عكركشلاوِر غلا برب نَمَو فرعاَم ىلع َفِصُْم قرين عب هُدحَفادَْع ناك ْنإَر
 ٌقسُْي بأ ْنَعَو ةدحاَ ةرَمِراَفالاب ُتْبََو ٍنيَدهاَشِةَداَهَشب برسل ُتْبثيَو ىلاعت هللا ّقَح صلاح ُهَنالِدَحي

 ئلاعت هللا ًءاَشنِإ كانه امنبَْسَو ِةَقرَسلا ىف ٍفالبخإلا ٌرِيِظنَوْهَو ٍنيِتَرم ْراَرَقِإلا طَرَتْشُي هن

 زج دو اشي خلي باش ضحوا قي درك اسد اذكازس الغ لكك لن سدد لال جدع لكلا قوم مالغالاد غي مكر ل 2

 رؤيه بارشرو اه. ىبلا نتةرلانيربوبك# كت اج ناك لاح تا (ايكرجب-)ايكرك سارا نسا دوره ا يكرارقااكف# وم لشن

 جيب تمارا أحلا قر سول ولام اءاروا<س اناحوم تبباشعس نيم ركرارقاراب كيا فرصاي حس كاك ككل وماوكد ايي اكزجج اوشن ىلإ
 5 مالا رقاكس رج مجبر ظأكف الخال فالضايرواهس شان ارقاراب ليال يا لع سكود وورك

 ا

 ا م برع

 ناَيسِتلاَو ٍلاَلّصلا ٌةَمْهْنَوةّيِلْدَبلا ةَهْبْساَهيِف نَا ٍلَجرَلا ْعَمِواَسَيلاُهَاَهَسِهِفْلَبْفَم ةَباَلَو

 رتب كوك( كلة لوم لبي لوم ىكااوكأ 11 لولروكو ع 1 نو ليل 1 راغب قدرتي ارو... :٠ صحو 7

 ا 0

 86 ا

 ل 1 ل ُهُدَحُي ىِذْلا ُناَرُكَّسلاَو
 ظ لَو فرعا ىف ناكل هنآ هاك طِتخيَو هي ذَا اَاََوةَيَح ىيآدنع اذه ُفِيِهْصلادِبعلا



 هه

 | 0-0 جاربدورارشيبادبلا فرش 5379 19 ف ركل وا عا م عاب فرشلا دح باب

 ىَلَع ٌرْوْرسلا ُبِلغَي ناَركسلا ٌةَياَهِنَوَذَحْلل ٌءرَداَهاَصقأِب ٍدوُدَحْلا ٍباَبْسَ ىِفذَحَوُي هنآُهَلَو حياَشَمْلارعكأ َلاَم

 جذقلا ىُوَتُمْلاَو وحصل ٍةَهْبْش ْنَع ىرْيال َكِلاَذ َتْوْداَمَو ءْئَشَو ٍءْئَض َنبَب ربما ُهبْأسَيف ٍلقَعْا

 هتاكَرَحَو هتّيِشَم يشم ىف ملأ رو ٌريمخىِفاَشلاَو احا اًذخأ عاَمجإلابااقاَمَمرحْلا يح ىفركسُمسا

 هِرابِتْغاإل ىَنْعَماَلف ُتَراَعتباَمِم اًذهَو ِهِفاَرْطََو

 را از زا تي زر ءوكواتما كب رج ضو اج اكل صج قد [تسم ابا كشروا ......ممج 7

 م ضم ور تسمح ايار العلا تر نيت اصروا يلع ةمردفيطولا ماا لقي سكه جس ايارفريلعرطلا تر فنصم_لعرك

 ] رطل نات سرؤا لو تنك تسون لع كر عيل ( ومن عيرس لوك ) لوب هتك ابرك لكى سر وا ( رك اول #7 كاي

 فيعض يبو لكلا در من م اا_لكويك حم راقطروا بس انم لوقو بم كك ةييسد ىتقفروا )نس ناليم اك راش رثكا فرط كى لق
 لروح حررط تاس اتوماكمبجرم لا اكوج < اناجايكر ابطا اك ببس ا لك بابسا كس أ نوم نم لكي حاض مانا( - -

 اممم 0 ل ا ا عابس شن اكجرد ىرخ راجت شنوا شل

 لدزجدو آش كرسوواوسلس ب ارروا- ( تبدا 00010 تؤ )ب اتوم لاا 0 عار ايبجروا

 ورصيس )اد التخاروا ( سولي ) ناي زب حس نعي كس لمت كوم مارلي دوا لالكا وتد ( وب: تاج ىف حس لاا ايملاهب ل ) ل نسم مارتكس
 رابقتاكغ ورب ثال ساب كن يعدل عر قش ماني < اهكرايتنا ليتها نس لوماما لويتوكى ا سكذ_وم لاب ك 0

 لة: لاق ناكل أذ: مغ تما كة« ليش لاس لاك الرمد وعتاب لس سا سل ةسلك
 نال ا اهنعا لس 0

 0 ا د ” 0
 كس شن ل اتومروزكاييا لوكر واهات 7س زف وكر ناقل كساد داب 3-0 جلل نوم ىوق د 1 لوك كولا )لج سبت
 ظ ) < انتب رات مك لرواانتموعب كب رم

 رى اد <س از لمار اني كلا كيتو لاا ع اج تر شن كيب ل لاو زجج دو شن سو داون برش وم اورو

 جاكوب مال لادايب ىرخ [ بس ةفايك نري لايب كت دج ركرواجسزماج ك كس لاهو اي آند شنووجواب كح نبل ىلإ ل اهب نت
 - جي اهانومدئازععس فض نك مالك كس لا مالك ايي نير (اب#دوا لاو ) طلخكروا نايف ذيمالك كاك د ارمي لافنالاب سدس

 ع م لدا رنراعس مانو اروا لج كب درا هيوم لااا حسم لع شنوو وتوم اوم اما كوك "تح مالكف ضرلا 01

 تي كد اج ىد(ازمبسانم )رف الكب - لكان ع ينع 32 اج قلد لافتا نوف نارلات ا ش

 ) يالا نكن بما انو لل سم 52 تال امل لتوبك-س حرابم ككل >2

 نا تر - ل كضوورس لارج روا نوفا لك بسج جس تركو داماك شنورك مكتوب لان لتس لب عيدك لوم نبكي مجرم لي بارا

 < ثيدعوي ل سإما تر تحلو كلم جانركاديب رقفروا ىروزنكل مث لاوتروار تاني درك لبس دا ءاضعا تت ييدتجو اك فسد مارت

 ئ ريطدقلا مرر باجة ىاشردا-<- كت يبادر لاذ ددادوباوضتاس كس نسنانسا_< اياءرف سس رتفمروا رغب لسة دثلا لوسرمل
 تاج مرا كانا جس العيب كس سا ىك وع قام تداع كذاك ن وفا خر ايكل تسري



 فاذذقلا دج 1171711111 ور 3110 . #22 1 0 1 0 0 0 م راجح دييأرب يوورأر 5 رهلا فا ةم1

 ا ناوى رات لتس هوب لكلاب تسال كلاجي تاك أملس حا ةرمهرطخ كي راج تكا لغة ةوهجر رطل 1

 ا 7 نملك ل يدلل 2 بيتك ماجن لأ نمل ولومب (دلباقناس لوتس رووا كى ومنا ل ةسانب لَ

 . مك ليقتشاو <

 1 ولا 0
 هلا يح ُصِلاَح هن هند لاحم مرارا ىف ٍبّذكلا ِلاَمِمح انزل فق ىلع هارفي فاركشل هَ الو

 هِتاَقْرَصت ٍرِئاَس ىِفاَمَك ِهْيَلَع ةَبوُفُع ئِجاّصلاَك هيف نا َرْكَسلاَوِدِبَعْلا ّقَح هيف نال ٍفْذَقْلاَدَح ٍفالِخب ئلاعت
 ةَفيدَح ىبأ ا لوقاذهوركشلا عم م قع قت وقل بيز 5ث يم ُناَرْكَسلاَدَتْراولَو ظ

 0 ظ . ٍةَّدِرُد ُنْوْكََِياَوَرلا رِهاَظ ىِفَو ٍدمْحُمَو

 ش 7 1011 7

 | فرثرع فالك هلا انت ان ةادصرب لديك .كدم حاصر هدوكرع تنل اكلنا اه اتبر لاا هداين اك روع ل ظ

 ل بس لااوخو لج وج إبل ومب تمسم لبي شفوج لو تنسو ربارب بس هو لام بك وقت يبا دوا جن انو قلعت تاكد دنب تس لاك 4
 -لث ةساج يسرك فانري لا وريغو قاتعاو قالط تالءاحمروا تاافرضن رس كس لاك لج ايازس رولي اتسم لين كاتس لوم

 ريتا شن كا للا ع ملءاعم قرات ا كيا زركون قلطم حس ل كوي ككاو: اجوم زرعت لرش قي فني ابارك كي
 ظ رمان دبكاو ةرحو نة يطع لهي هميم هب لقيت جات تلا
 00 ك0 0 0 7

 / فذقلا دح 5

 ناكل ناننيباك انرزع بسس كيد مج

 مكهناندع

 مكاَحلا هك حلب رذفَملا بلاطو هائل حنرصب هُم َرإؤأ نَصْخُم الجو لبولا تَق اذ
 ةيالا ٌةَدَلَج َنيِاَمَ مُهُو ُدِلَجاَف َلاَق ْنأ ىلإ ٍتاَئَّصخُمْلا َنوُمرَيَنيِذْلاَو ئلاعَت ِهِلوَقِلاَرُح ناك نإ ! اًطوْس َنيِناَمَل
 ٍءانْرلاِب صتخُم َوُهْذِ ِءاَدَهشلا َنِمَثَعَبَوأ طارت َرِيْشاَوْهَو هيلا ٌةَراَشِإ ٍصنلا ىِفَو عاَمججإلابِءاَنَرلاب ىمّرلا ُداَرْمْلاَو

 'انولتامِل ٍفْوُذقُمْلا ُناَصْخِاَوِراَعْلا آ ذو كِيَع ْنِب فعدم ٍفوُدَِملا ٌةَبلَاَطُم طَرَمشُيَو

 داز [ىيلا كوك رباب كل وجب ىلا تمتص ىو( سريا انك الابن نلاتس لانزط....مج
 تتقيقحؤم لال ت منك رز ردارصولد صك راكي رم 7 2 شن قا (رمنأ) جس هرم انكي ورم لكم 2ع (قيادوخوجولتدوك

 000 كب نيل ناقل لكل تموةسخن) فو ذقمروا -ايداكت مازال اري لادوجداب هس لاههس ناك لاذ اًعرشدم ل



 ماش لم ابودراع 0 0 0-5 ل ا ل فذقلا دح باب

 نيذلاو لات ىراب نام رن ل تم كة كة د ىاوومداز را 0 ثارتمازنا ساس أ امونايكأ ىبلاطماكذك

 يلوقذيساهورمجبد ل تس 2 مازلاكان ذب( لو ةسر) لاقروك سك ولج نق“ * ةدلج نينامث مهو دلجاف ....::تانصحملا نومري
 لب صئروا ح انوارمعسس قر لي تبي 1س ا قافتالابككتمي اخ 1نوركدت ا لا اورو

 ١ صوتا مكس انز فرص اند رش كدر الكول كل ال طرش كل وماوكر اب ام ل ساكس عررط نود ىو راش فرط كت ابل
 ةارواع لاس لوم كشر واعد تاكو. /يلاطم «ذ ف قدح يدا نا ووو كن لاك رشد لابي روا<س

 ظ -ج دق تانصكل كاي ان تبيأ ل الركوب نصوم كل اكل تست ل كه مطالع جست كى اس ءابتعاكع

 7 رض ياقلب نا رفذ_ ةقطرشلا لوسرو يك واكف كانت اسس كويت أ اهي انكتب كير رشف يما ني لالي ترطح ب ج) 3 نش

 تمئارب لن كاي ن رق ليت اع نيل ما تررف>ذ ىلتدثلا بنج رواه شن ئداخب عيل ايدج لوم ىراجد حرب هيب كرامتي نردوال داك
 اذ( ف د قدمو تتعب دقو شاغل نس وأ تبا لب ارح نر طحرك نا حسربكروا لن اعد لقبت ووك 5 عربكت_ةشا لوس لاف رف

 نال ل ا الا يلا ووادولا رحال اسيد
 لب لال صالة تمت

 تقبل 1 د فر اءرع ١

 ذل ىلع مقلب عطف يس كة هب هباَيث نِم ُدَرَجْياَلَو ءاَلادَح ىفرَماَمِل هئاَضْع ىلع قََُيَو لاَ

 هب ملال َلاَصْنإ ٌعْسِمَي َكِلاَذ َنلُوْشَحْلاَوُوْرَفْلاُهَنَع عّرنُيهئاَرِيَغ ءاَنَرِإاَدَح ِفالِخب

 2 اس سسداس كوبر زمنا نزصرلا ا اج أدبي ندبءاضعا قرظتروا فاتك ل اول او ذ_- هز تسمتروا 53 ا

 لكك اقرت سس نتعب 2 ا يب نر اهم راحا لب رك ندي كس لاعتتاو

 ْ واس نويل اتوب نسب كو كوتا رام ماا كل

 ّْ دلني رثاسمبالا

 يب 0

 اعِلاَب الَقاَع 7 ُكوُدقَملا َنوْكي نأ ُناَصْحِإلاَو َقَرِلا اكلت كول َدَلَجاَدِبَع ُفِذاَقلا عر

 ىَلَعاَم فصن َنِهيِلَعُف َنِهَلَعَف لاَ هللا َلاَق ناَّصخإلا مْسِِْيََع قَلطُي هنا ُةَيَرحْلاَمآِءاَنَرِلا لف نع اًمْيِفَعامِلَسُم

 يح مذ دوما يصارع كل عوبلاَولفعلاَوَرئَرحْلا يأ باذعلا نم ٍتدصْحُملا

 هَقَحلياَل ٍفِيِفَعْلا َريَغ َنآِل ةَفعْلاَو ِنَصْحُمِب َسِيَلَف للاب كرش ْنَم مالّسلا ِهْيَلَع ِهِلْوَقِل ْمالْسِِلاَو اَمُهْنِم ءاَنربل
 ا ش - ِهيِفْقِداَص ُفِذاَقلا اذ َوُراَعلا

 عا كس سو نقع ل ام اك لش اتاي كى الثاك او مال وكاد نس تمبتكروا....مجرت



 قلل فخامة عما اا مم اق 7 نا زنا ملا لاا ... مخرجي اود رش رشييادهلاف رشا

 ا عر اىداز الم اوم نانو لأ أ مك ذا الس ا لثاع داز آهدل ل

 11 ٌتروليو لوا لد ارم لمار وكزاز أحس تنصح سس لاا باذعلا ١ نم تنصحملا ىلعام فصن نهيلعف كيقتىراب كارز 2 ظ

 » ةةجش ل دك مرات, ادج صم ألام لسكس دعا: ذ دايس نك سلا
 ظ (قئكماور) . -هس لاكن م هدايكل رش اسكس كلاعترشلا ذلك ايار

 بانا« مماتي كاس كا تمرواعس برع ويت و ودب ناسارتاا

 5 ا

 تاق قيقا ان ةميشم ةرغ هم ثناكاَذإ اًدهَوُدْحُي نإ كيبل تسَل َلاَقَو َْيَغ بلت ىلفتْنَمَو

 0 0 ظ 1 ميغ نغ ال يالا نع ىلفنُياَملإ بسلا نب ظ

 بجاش تروس مكب كك اج للدم و ل كس بابي ثلا ايما كيقكبف غر رد رق 530 2 .

 نزف رصر اهنا[ بسن كويك لان ك) تست نذر لام لكلا قت هان اس بن لقول وب ناش ودا لاب كض توك اكتمل ظ
 ناديا ضي وجايك نافذ باب سي نس رج دنا قر كلا كاكا فلات ردا ستاك تكس اوغسك
 يوي لس بابي كوم خب كك, لس. ا١ سال تمت ا لاس مالفاكك لا. كس

 . دل ج لل وعدا باتيك ًّئ رك 0 ْ

 0 7 ظ
 دنع ٌاََدَحُيال ؛ بط رف لاقل حيل نعي غلاه نالف ناب تبل بضع ف ريل لاَ ْنمَ

 ةورَمْلا باس ىف هاب ههَباَشُم يفَمب ةتاعَمْلا وب ارم مريع ىِفَو هلا ةقِقَح ٍهُداَرُي بَضْغلا

 01 ا ا ا ل ل ل را
 ناهس يستلم تلاع كس لديك لك اج ل لح ذوب ىك ل يبرم تلاع كرصظن تاب يك اذؤا ل اج لف قدح

 > 6 ردو لل طال «ضماع رزاسساظفا لال تبرم سؤ ترسخ اكس لوم ارم تكس له نم قس
 ظ 0 اس

 نب ووب سو رع

 قاصدا دج ىلإ سنو َو يال ىف قداَص هنآ اهئ هج ئيغي نال شاب تشل لاقزلَو 0 يل ا مس مه



 / لودي ابد عيال فرش 212111 هوووووووهججومو ١ ضل و ؟ةوووجوجوهووهوم فذقلا لوح باب 0

 201 ٌزاَجَم ه هيلا ُبَسنيِدَق

 000 دجاج جدة ككل ل نس اة« هددت ليلا ل مك 7

 ظ هوس را ََ ااا 0

 د اا كعمل

 "7 ل ا ظ
 سقس حد سا 8 ربا سو م يا م # 7 ءيروي كا ساس - جرد علا و 00 هر 7 لا ا الا الا ا
 دعب ةنصحم ٌفذق ُهنال ُفِذاَقلا د َِدَحب ُنبإلا َبْلاَطَق ةَنَصخمُةَيم مَ َِبِاَرلا با اَيهَل َلاَقْوَلَو

 هب ب ُقِحَتْلَي َراَعْلا َنَوْدَلَوْلاَو ُدِلَولاَوُهَو ِهِفْذَق هبسن ىف ْحْدَقْلا عقَ نَماَلا ِتيَمَلِل ٍفْلَقْلاَدَحِب ب َبَلاطِيالَواَهِتوُم
 ب 0 7

 ني ِثِراَو َلُكلِةَبَلَطُمْلا ٌقَح - ُتَْييفاَنلاَنِعَو ىنعَمَل الوان تذهل نْرْكِفَي ةيرجلا ناكَمِل ٠

 ُتمياَذهِلَوانرَكَذاَمِل ْلَب ِثْرإلا ٍقْيِرَطب َسِيَ َِبلاَطُملا ٌةَياَلِواَن َدنِعَو ينام ىلع ُهَدْنِع ُتِرْوُيٍفْدَفْلاَدَح

 تقي دمحم نيالا دكَول تي امك تنيلادلول بو ٍلئقْلابِثاَرْبِمْلا نع مْوُرْخَمْلِل ندع

 رقُرِلافالخ دولا ماَيق َلاَحٍدلَولاِدَلَو

 د16 ةاكئقكن تخل الخس لاف كري لا لكيرم لام ددص كل الكل اح ب كس ياذا ابك سدر كرك...
 لوم هرتز تدوكدورلا كلان الخ ل ىزاكانزدعب كس رس لاو روكدتصخ ليا نس لال اجلك

 1 ضي ضرس وع كفك لوا لاطماكف قدح ع او كس هدرسروا_يانعلا_ه لاجو مط قاسدع»و لاجرمدعإ ك- تستر
 ايوه هرنوادادروا ساب بضاج كريو لب ل < انكسوج قتابنباي اباكهدرمل امورواوماوم |اراعو يبيكس ف ٌرثاسهدرمل 2 بسن

 دا ري دعا 2 2 تس هدرمولو ادا كي دلاو لوك دم كتي ومذالدا كن ادد تلد ول ا بناج لب

 كسلا قت اكبلاطم لا كيب دنس يللا صر ئاشماارداكرمنالدراعرولانر كف ذقو/ماقانلا لح تقي نركف رق يودرم فرص, اق ياني للا

 ميلاطم كي دزه رامز واكس ل رك لايب تساددنت م لا ايج-ج لوبش ارم كيا كي هن زلرع كب ب دز كس نلا.لتواكوموك ور او ما

 صضنوج ك- ىا- ل ةسابوب كشك لي ف زو مازال اجياتو' حسبو لال هس اننع ليس جو كش اره تتاكذ سك
 مبلاطم اكدالوا لك ع ثم عررط ع انومرايتظا اب لاطم كس ف رقدع كيد: دانه رام تو 17 زيا هدرم ف لا ازشموم موركوس ك ثار

 قم وتوم مووجوم اهذلرلا ارواج فالسغا [يلعلا ةعترركم بان رلتس لا قكيكيئاطماك ف دفع ىلا لك ئكرطى اقتل

 ا ا ا ل ا 1 00

 150 نتا دك هسا 1 اة ل تسبق ل
 سا## سو

 ُهلَواَنََي ُفْذَقْلا ُلْوَُيَوُ ركز اها ٍدَحْلاِب َبِلاَطُي نبل َوِرِفاَكلا ِهئالَراَج اًئَصْحُم ُكْوُدْفَمْلا تاكتاذَِ



 ٍ فذقلا 000 1 1 1 : 0 اة 221001011 .م رلجبياريودرار رشيراوبلافر م

 ريع هنأ اَنلَو ىَتعمو ةَرْوُ هلاَلِ نم ناك امك َراَصَقنَددِع تزال ُهُقيِرط َسْيل وَ الا عوج تعم

 ٍلاَمَكْلا ىَلَعرييعَ عل طْرَش الا ىلإ ٌّبَسنُي للا ىف تاضخالا نا اًدهَرَدَحْلاِ ةلعابق ٍنصخُم ٍفذقِب

 ُهَسْفَن د َكْذَعْلا ُهَلَو وانتاذِإاَم ٍفالخب قاَقْحِتْسِإلا ٌةيلهأ يف َنياَلَرفكْلاَو هِدَلَو ىلإ لياكلا رييعتلا اذه عجْرَي م
 ءانّرلا ىَلإ بْوُسنَمْل ىف ناَصحِإِلادَقَِل ِلاَمُكْلا ىَلَع رييغتلاٍلَجْوُي مل هن

 5 0 لا -,ءرايظ اكياس عون سن اوآوم نصتوورلا تا نزركش 2 «روأ... . رسمت و

 ادوغتس تهت الك جس لاش يغب كس لاا تمي ترابقنا كس حدك ث موس فاالنخااكذلاةقررفز مالا لب لا ظ
 ري روط طابو كرجالف تست ايوكهل ايكو ماينان ك- كاهن لاي دوط كس ثار تاب ب كيد: نه داع وا ساومزام قابلا قس كسل
 كيب نصكيس لالا دراع حرب ناك كس لاس كلا تست بخ سل فس تمتكجس بليد كراهدداعبس لاش
 | كنا اج ايكوم فرط زوكض رج -م 1 ف زاتك لاك ذكى راج ف فدع ازنب كل ساس ل تمت

 ف كش كس لا لاوسرروا كدنمر شك اري بايك دنمرشروا لالدراع نس لا كك جابي ري روس دون كا د طش نوم نم ظ
 ْ فاظرب هس لاه لاوم سك تقايل كلا تفس« فاكلث اقتتال اولاد كبلاطماكذ_اولأد م 201 اجو ب وضم
 > فراك نزركا < ناجي لبللا اطلاع لش ار جات رتب ابدل ايكف تكملي اكس غل
 دز لأ قكعسن ىلا

 نع اوم 5 لوقيوه رف افالحخ دحتلاب بلاطي نادبعلا ا رفاكلهالزاج اضحم فوذقملا ناك اذار 5 0
 "5 | شا 3 9”

 : ظ لال تمتي رادار ياي فتك نزذاق [يلانداذ 1مل 0
 500 2 بالمس دعاك دوا ملغ

 ُنَآِلِةَمِلْسمْلا ةرحلا 4 هما ا ِفْذَقِب هاب َتَلاَطُي , نأ نالْلاََو ة ٍةَرحْلا 4 مآ ِفْذَقَب  ُهاَلَوَم تانك ْناَدِبَعُيِل ا! رملو

 'نْبا هَل ناكْوَلَو هبي ديالو دِاَا ُاَقياَلاَهَو هينإ ببسي بآل اكو بَ بيس بهَا ىلؤَمْلا

 املا ٍماَِهْناَو ٍبَبّسلا يحمل بِلاطُي نه هِيَ نب

 ظ 211011111111 الك غب ةييساايايكف رؤوكل ادا 1م الغ نلوم مالغلا....مج 2
 ايد لاك ازعتتس بو كبح لس ل | ىلك هواي ابررط اد قطا اح ىو لبتا ”ازمحنو» كم الف تيس لج لاو وم لكوك س لئرايقفا

 ] < نابايك ]أل وهاس لا كس يداك مالغد»اجس نابايك لع صاعق يدان كيك يب يمان اس كج
 لوك او نلساذ ثواكر ليي ساروا دوجومف رف ثم بسلك( جراي «بلاطموك ا ونوم سرج وشن رمد داكث لوكا كتددوك ارك ا بلا
 ثعدع ل5 رم ولا ترحل اريجاكو مب ازعل تر ونيك مخلل بر لا تمت لوغجركا ردا هسا دايند مكي ناي فس ل 2

 * ايدابلا لب وكاد كبك ةسب اس تساق7 ل تسقك نزوكم الغ ةيسا ذس لتس ل
 ْ 0 و ىرافباماور) .. ومى



 هن اما

 مم 0 امد راي امملافرلا ط3 ا ا 00101210201ذجببب فذقلا لح 0

 ءاب قارا وو ويصح
 َطَبَدَحْلا صميم دعب تاَموََو لطنزالئيفاشلا َلاكَردَحْلا لطب ُْدفَمْلا تاَمَف هر تدق ْنَمَ د 3 وو 8#. ضصاص
 لاول َقَحَو عْرّشلا َقَحِدْيِف نأ الج الو ُترْوْاَنَدنِعَو نع روي هن ىلع ءانب ُهلافاََح اَنددِع ىلا

 عر هنأ مْ ُقَح جول اذه نيف ٍصْرصْلا ىلع هب عقتني ِللاَوُمَو ِفوُذقَملا ٍنَِراَعلا عيفدل عرش

 نكي زج رشلا رح 10 انهو داجنلا نع اغلا ةدلعا حارا عرش نو ةرصقفلا راكع وس نيرا رحل

 ٍراَبتغإب دْبَعْلا قَحِل اًميِدََت ِدبَعْلا ْقَح بيلغت ىلإ َلاَم ىِعِفاَسلاَف ناتّهجلا ِتْضَراَعتاَذإَو ماَكَحاِلاَدَهَشَت َكِلاَذ

 لح ريق الوم لوي قحْلا دبل كل عرشلاّقَح بلْ ىلإ انْرِص ُنحَنَو عرضا ٍءاَسِعَو هبا
 ْ لص ل اًوُه اًذهَو ةَباَيِناَلإ عرّشلا ٍقْوُقُح ٍءاَفيِوَس ! ىف ٍدِبعْلِل هتيالوال ُهْناِل ُهَسكَع َكِلاَذَكاَلَو ِهِباّيِعْرَم ٍدِبَعْلا

 فال دنهل قف يف ئرَجَي ثرالاذإ ثزالا هن انف ملا علاه جرحي ىلا وهما
 نع ضايبعالا وخال لا اهنيو ةذدع عت زان فزانحلا ونغ عتبال هل وعلا اهنيو عزشلا قزح

 لاَ نم نباح ويا ٍلوَق لثمٍوفَملا ىف َفسْوُي ىبآ ْنَعَو ىرَجبال هَدنِعَو لالا هيف ىرَجَيَو
 رهظأ ُلّوْلاَو ماكحالا َجَرْحَوِدبَعْلا ُن ٌّقَح َبلاَغْلا

 لير كير فذ#.لعشلا عب قش ادم لي فذقدح كرس ايكدلانرمب لف تست ةسديذرل 2 0
 ْ كس يللا قر قش ماا فاظرب كاجو« لب دع قلب كيد ننساه ايكرسدلا كوول ىو يذلا تمتد لد ظ

 كف التخا سا) < لوم لاكش ارم كيد رنه رام لب ج -<س ىلاجومم ثار كيد زن كس نا ف رقد حركي ءانب لاك فاالتخا
 مكس ررط ل اريعلا نت ربعلا نتتارسودروا عررشلا نايا ا يف قرقوري وس د سقدابك فقدم اشغال( سي تبطي
 0 لاك تمبزلل ةاجايدرك مكر عدول كردنمرشيس ضار هب ذك نال سايكا د2 نت كنك راج فدع

 ترسدك  ايكا بك ابوك قكسدع لا كنس لادا نقاكهنب لم اوما ىاس اندم لسا ى اكان
 00 ا ايلا مكر دص مناك ا كل اؤمن تسمم لذ جر سوك وت رثت اروا لب احر 1 تس تك تاب ىيادارفا
 نتاج حلي قوق” وفود نلاروا جس نايتب كف وم عرش قتتتس ب وبس رواد ىلا سداسفو رش اع اتجهت سس نس رك يور

 ياا النا ا نا مط د راق: نيش راه ناسا ل رباشم كس كود لا ماك امكبب كس
 يرتوك- اب لا ذس فانحا مهر وإ لت نراتفتمجير شركت اتوا رات دنب لوك اج احكرمدقم وت نت اكودنب كس كاس بل ان تاكد
 كورت كك نا < كلاقتدقلا كل راك ادود جس ناببتروا ىلوتماكس اس نقب دجاكودنب لكك ع بل اذ نتاكت جير شب لبي لاك و

 نب كلا. دوارارذفحاك عرش قوى كج سيفي وك دنب كيكو جس شركتي حس سرردا لرب تظن كك نق سرع
 ثلا ةمقر قش ماادوا سامي ان كل جروب ل سأ عاده جس تييثح كب ئانهس ( كاهتمثلا) لشكل دوو جس كي دكا ةساج
 رشق وترا لوم ىزاعش ارم ل ل وت الود دا ل ريدثج حس ل نلت ليث سابو فلم اجا لاسم ىو نايمه ريل

 ا اباوع ناد 21011 ةزنهسرامردا لوم ثار زنك نا كلب ف ذقدع قس جس لوم لثثك كراج ل

/ 
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 لهبدلا# قراهسول اهراياكذس» رشا ع كوم ل 0 اريام مر رت احلل لافاني 2 2

 ملكك هت ل 0 559 دنس دامك ا ل راح اني ل شع كنان 7 7 0 هزتاكسشا مرو مني

 : ل2 اب لال دع قي أ 2 بست ل6 تهت لعض 1لانس قلل بكرم ىراج لغم ساروا بل اخى نقر ا

 5 كذا بايىم لئا_ (قةلب كىدايدع ريع كك يارب كب ) 6 سيئ فو عررط سا كيدز كيلا ةعر قش ماب نكي

 ثلا تجر _يضنح ب احصا هس رام دوا < لوقش 1 2ك لاقي ريلعذلا همر قف اشم الا تاور بي سس *سسريلعزتلا ضر كسول ولا لم عرروص

 للقرن < اجلسي مأتم واحس بلان نت اكودنب لمي تروص تارك يس اهك لوضع سس ليغ
 ياهتا) هال اتا ًااط داعم فج 0

 1 ا

 لع طع بي زخات ل غاز: إل خر اقل
 تا سدو # سرع <

 ظ 71 0757
 كسول سا ل عروجر كس ناو وني ايكوم قلتو ب تحاك ا ع ايكيا مازتلا ب لت حجو لك
 0 7 دا "ا

 5” ا يي رش 0 ظ
 ش تا ذكر اصل مع ٍفالإلا ىف يلا فان لاذ م قي ييزعدل َلاَقْنَمَو

 ظ ظ ْ ظ '" اَنلُقاَمِل ويرغب

 12 فرك مل ساس ةياكياقب ل قم) لبست رونو 7-5 ا

 ظ « لإ نك هيما كلل 1حررط واد وصقناناكل ناتماك انتم ج_اتومدارم نين يبث نوم دن أي ل الخام
 ١ ْ "هل قاظابرصت:ل اخس اكتم ١ 6 24 د هول

 - مكارعتا امسلاءاننباوكىك

 ةاو وفشل يودع هيلا رم 9 فوقي سلق اقشل منال لف
 0 ِهِاَحَسو اقص هب بقل ِءاَمَسلا ظ

 قفكؤت لير[ وون طف راك دعب تسلا 74 ليم ةرابكعسهيرمدةساكل ط6 2 7

 هلا لدنك لاب 1س نك د فاه تسيب لعحما# لانس بقلك لينا اه“ < لومروصقلربشتل ع دايعلار رم



 مث لي 0 ”تيرادبلا فرش 0 ا ا .ةييييونموييمييويوويك بلَلَقْلا 52

 ترو ث كثيدعلك لوس ؤ_دعا توربو ترخ جس سل امنرضطتاك فك نا |حررطو اج تتسرب هواي تب 5

 دارا لاي آى” ءامسلا ءام ىبنااي 6 هذلهف ج اكل كش سدابكسءإبدلا كمال يملي 0
 ش ((قراخاهاور) ْ -( لا

 0 2 شيد لمه هع راقي التسالا ١

0 5506 
 75 0 لساس

 قف لولا ىفَسُيِءاوهنٍداَ لح نب فاه سل هيأ جور لاو لاح معى هَبسَت و

 مالسلا يلع ِلَقل ىنلَو لامع ناحت ٌليهمْسَِو قخسإو ليهو مارب ِءاَآ هاو كهاةبْمَت ئلاعت

 ةّيبرتلل ُتِلاَّثلاَو ْبآ ُلاَحْلا

 هدول ياجتاكلاكيلاب كيت وساي لوم مايجب 700 ل ا 35 مج
 كئابا هللاو كهلا دبعن”باي تيب آل ادك ا ييج_<س اجاجالوب تايدككي ارو حس ل سكوات كة اجابك لاو ذك تمت

 مالسلا يلع لم [ساملئالاح-كس نإ زا تناهإ م نول ساو بوقت ترطعت سلا قاخسا و ليعامسا و ميشا ربا |

 كه روزا )دفنوا قاتلا حرام نق وعن تعم ا نانا باس رنا كح مالسلار يلعب وقتل ترطح

 تيب زباب اليود( ىالتزلا_ لي لانك لا سما كس لاقةروع تهدئ رلاوكس ليك تيا لش لاورفل نسبا جس بير ظ

 ا ْ

 لاا لاذإلبجلا 0 تان نس لك 59

 َلاَقَو ٌفسوُي ىِباَو ةَعينَح نبأ ةَنعاَدهَوَدُح لَبَجْلا َدْوُعُص ُتِيَتَع َلاَقَو ٍلّبَجْلا ىف َتاَنَز ِهِريَِلَلاَق نمو
 ٍلَبَجْلا ىف َءَِز ٍتاَرْيَحْلا ىَلِإ قْراَو ع ِبَرَعْل َنِم ةأَرْمإ ثلا ُةقيِقَح ٍدوُعْلِل هنمَرْومُهمْلا َناَلدَحْيالدَمَحُم

 َنيلقلاْمهَي نَم بَلِ ٌنآَلاَصِ اًووُمهَم َشِحافلا ىف ُلَمعتسُي هن امو اًاَرُم هْوَرَفُي ٍلَبجْلارُكَْو

 َتأَنَز َلاَقْوَأ ىئئازاَي َلاَق اَذإاَم ةلزنمب داَرُم ٍةَّشِحاَفْلا ُنْيِعَت باَبّسلاَو بَضفلا ةَلاَحَوُْرْوُمهَمْلا ُنيلْياَمَك
2 

 ىلع انو لاقل لَمَسسمْلاَرُذإ ىلع مينغ لاح ارم وُ نيُِياَمنإ لبلاك

 ١ نكد للا ىَغَمَْحُيَلبَِو انهم ٌدَحُياَل َلبِق ٍلَبَجلا

 ْ 5000 تاب يولع ذج يثاب مل قدا أرمي سلا الاي وكر رب -لبجلا ىف تأن زاب رود سل 56 72

 الكاب سيلعلا قرر ما نايل < يللا قر فسي ولاول تر فيطدلا مال لقي كس اجلا ف ذر تايؤك ا ظ
 اذا ل يا لل أ 0 ا يل و ول لاك لترع



 فذقلا دح باب 0 52 100 2 221101 0 520000 0 :..ء رمش لو يافا :رشيارهلا فرش ش

 قدع مذاب قش - لبجلا ىفانز زاتا ريخلا ىلا قرا ار وح كب علا ايج_-ج

 ْ لدارمانرك ان ز لبي ابيب واجن دارم قئانع ذي زاهي اك انك خت وق اان ركرك ناك واهي لاير - ايهذج حرزط كن وي وخ حررط

 رح افروا نب قبب ( تاس كس هرذحت ) تانرن حررط ىك ( رضتاس كس فنلا) تان دك سس يب لسمو لك هللا تتر فعسو واو رفيطوا ماماروا جس
 . ةمكاوا تنادى فلاوأو زم سند لإ تحل لوب حس هزتوكى لا فيج لز كتيب ا بربك جس اجاوب لع لتس تلو
 قام نزئابكل الاي ل اباهك يل لوكيل ساركار واس لركن يخت كن وهوازم (ءانزز) ل سشح اذددو بارق ل تلاع كوكي لك يصنروا لإ
 رذابي نبك . ليف واكس ليا ف بجاكرع نخدم ب قخاكس لاعب تقدر لاك(زاب) لما اكريروصق بم وك
 تاس لكن لوك 11 اع لك تدم ابكذس سوض#ب و لبجلا ىلع تأن زاهكل ول كاد ارواح لمت اهعتسم روابي نه

 ْ تي كساب لاف فقام جابكذس لضرب يلا لو نيا م كد ىدعا7 تن ظ

 00 نون لاو كراةراسيت دق سكب

 مو بالم ايل نراها رع

 كرم فاطم ملك ىهذإ ناز تنآ لنا هم نأ نحب امه نأ ليَ َلاَقف ىناَرايَرَحإل َلِإَق ْنَمَو

 يناثلا ىِفاَْوُكْدَم لولا ىفْروُكدَملا ٌرَْحلا ُرْيِصَيق طلقلا اهب

 . لوك 1 7 ل 2 2 باو هس نبت لاذايدلا ع و ا 2-7

 ظ بلبل هيب ايست لباكيوي + لاذ ل سكن قس تك ع د
 ْ ل دم لا 000 7 ظ

 * يل ل

 َهُفْذَقَو ناََللا ُبجْوُي ُهُفذَقَو نا اَمُهّنأِ َاَعِلاَلَو ٌةَْرَمْلا ب َتدُح تن لبا َْلاَقََهَ هَيِناَواَيِهِتََرمإل َلاَق ْنَمَو

 ظ ميك ىف لاطنإ اول لأب سيل فقل ى دخلا ناز داّللا لاَطِساَبَحلاِب يتبل ىِفَودَحْلا
 3 : للاي لغم ف ُناَعيلاؤإ ٍءوّدلِل ٌلاَتحيفالَصَأ

 | نامل لش نفس ان لك ف رقصات د 0ك ّش ليد نويل اياك تس كوين ىلا 0 اروأ...... 1 ظ

 ١ هس اتم بجاد ناحل سس ذس كف دق .رموشروا كوبل او نت ستي تدلي لود قويئدو ارب ويل ل اع ! 27

 ْ / رلكوبل < لابد تاع ةترروص كن اعل تس ةييسدركى راجدع ليكي رب تراك عترروص كي اد لوم بجاورععس ةسركف رس تداروا

 كس نجس لو لاا 2 بف زقرع لل ركن اول هيي ردا هساثبد ل نر اتح ةسرك ياحلو لك قدرك ى راج لي ف رقدعري نش 0

 ْ نا جس ل اكان ذدع نادال كريلت اي كك ةسكردك ناد

 ٠ ل ل واب تاو ةأرملا تدح تنا لبال تلاقف ةينازاي هتأزمال لاق نمو...« 0



 مشو لج يا ارتودرا رع راربلا فرش هزت ما اا ام و 000 11211101111 ]1 فذقلا دح باب

 دحرب وبيج لي ثروص ل ااؤل_ <. ىلاز لدي لدا ز لع نتن” جلب لاك اهك باج سديم كب عج ماه '””اهك سو تسكب طا
 (,:ن) ففي كدت ليا شل الي لوصا- ل كسارة ع ردد يأ لودر كوي ناسك فج

 < انتة بجو“ كاعل' ب لاوس( نان

 وو ا نقب قال” لا ل نا | ىو ( ويب لايم) لوثوو نادعب لس نالت انج 0

 ا ايل وفددعب كس حراك هس درملساو سك ناعنرلا الا جك رك نا هرابودروا- لوم ىراج ف قع ريدم نس مقداص لم لس النت

 7 را يل ا كك ريف سن كيد هزل اما قفا ,افيفعوبا مابا نايك يكل وضرر اكل لال با ورب” تس ىويت نعال

 رم لم ت تروضرلاةمسك( ناتبباانذ) ف قيياكدتاذي 8 أ لوب راج ف ٌرذدعري كوين لمي توصل اةاهس(مازلا«ةز) فذ

 كوم بجو اعل

 فك )دع كرسوذ حس رم دقمول( ناحل َ فرق) رم ضان كا تنو ا 1 أي وم حم" لإ صور بج ل << يهدعاق قرت ظ

 دعاس دم انج كت اج ومقاس( ناعلاي ف رقادع قرود تس ذك مدقم 2ك ل وقس رع مودك اج ُُ هموم طفاس( ناعلاب

 ظ دس ىوتيرواايكب طاخئرلد بك «يا زيا” لك ديجي ال رب شبك ”انج-ة.امايكمدقنالر علم مل 6 © بجاو_ليحروطل كل لس وقس

 مازلااكءانرز) ف دقي سود يأ ذس لوو ليي توصى اا ولج ىلاذ لب لائيئاز لي شن )تلا لال) ل سيك ابك باج
 ش ف دعرب ىو وم ناحل لي ركب ا امان« ' ىلاعل ري رئواخروا فكر م وياذ ل كوب ف ذات ل فود( ىويي لايم )وو لي- يك )

 ظ تيحالص كاع لاك ىدب فمها هسا بدم لي ناعم بج فقع ع دل ا-<س انتج ددارقرب بزجوأك
 -جش .ابف ديا لكن اعل دكه دن

 ايثرروك 5958 00 ووك تع قل اا نكن نلاعلمل دوووم عصاوو 522 قف بتلك < :9 و

 020 6ك يسون قع القل ادم قي ليحاكن.كاتقاسوكرح كيا ذبل_-انوم للأب اقيكس قئاوكء و اناجاراب دع لب ف رت( رم
 رق لم فزت)ف زقلا لدوري بول بقلك ناعل»ووأ اج اكمدقداف ذقدعري تدل 11 (قويي لايم) نا

 -او: مدقم انك راج ف رفعي تمام اذان ةلنالنالطباكدع لم ةس مرقد اعل كب جدلا اة كس ناعل(ايكأي ايكئرام

 لأي جس ناعلروادحايلا انرجت اسر مت فس ليابكل بي باوج سرج وش ويت

 مهم ٍدحاَو لك ىف ِقلّشلا جوله ةَيِناَراَياَهَل َلاَقاَم َدْعَب ْتَلاَق ُهاَنعَمَو َناَعِل اَل َوَُدَحاَلَف كب ُثيَنَر ْتَلاَقْوَلَو
 ُهُلِمعْحَيَو ُهنِم هِاَدِنَِوُهاَيِإاَهِقْي ٍدضَعِل ناَعَللا َنْوُد ُدَحْلا ٌبجَيَف حالا لبق َءاَرلا ٍتَداَرأاَهّنأ ُلِوَحْحَي هن

 ىلَعوِةلاَحْلا هذه يلم ىف ُداَرُمْلاَوُهَوكَريَع اًدَحَأ ٌتنكَماَم نا جاكييلا َدعَب كَم تاكام ىَئانز ْتَداَراَهل

 انلُقاَم َءاَجَف اَهنِم ِهِمْدَعَو ُهنِم ِفْذَقلا ٍدْوجَوِلٍةَأرَمْلا ىَلَع َدَحْلا َنْوُد ُناَعَّبلا بجي ٌبجَيٍرابتعإلا اًذه

 ناعلشروا لوم بج اودع ف جايك زول قتدجت اسس داب فس لن لاب دكا ابكي بادج( 00 55 527

 كوب سل نااعلدح قل ايكان جتا دامت ل ابك بش باوج كس للا ذس لاق داي ابك سويت فرج شؤم اكرم بمجاو
 < ايياوأ_نسايكا ذك هي تراك شلوميبدا ارم كت دوريا لتوبل ايكوم كلش لاي كءأرب تسلك نوور لوبا كولا دث بجإاو

 را لسن 2 رت لاح يدا ل رقت لإ لول ع تروج توك كوم بسجاو نوابه دصتسة سمي



 ْ فذقلا دح باب. ا 221111111111 05 ىنر# 00000000000000 5 تفداك 0

 52 ا آ ا دالععس داب سركيس لوم رعب راكم بابة جب لف قو نارك ارمي كرورياش
 قرب ركود لوم ليت جو ف قزح ري تزد رم بجاد نال رابتفا اديس قوم زف نكمل تلاع ىيادواهجس قد لا دامت ْش

 مك اداب الث ىوجنن 3 ةلث لاجا لورد بنج دواس يك اا لفرط كوه ناديك اياب كاتبا ان نحب فرط ٠
 1 باو ادما وبما كاد سجل 1

 نش يل ارق
 يو مافن َنجاليفاؤاَراَص هدب يلو راف همز بسلا نا وَمَا مَ

 ٍفْذَقلادَح هِنف لصآْلاَو بواكتلا ةَروُرص ريض ٌىِرورَصْدج هلآ ُناَعَللا َلطَب سفن َبَّدكااَمَل هن الَدَُح ْ
 ” دل

 تو ِء ُكاَعَللا راقجالوأ وأ قياس ب رافال ٍنيَجَرلا ىف هدلَ ٌدكَولاَو للا ىلااَصُم ٌبُداَكَملا َلْصَباَذِإ اًذإَق
 تع يلا ديا سلا 7 . ادللا دودي خصيامك سن

 سارق سليب لكي هت سررت تلو سلا )بندوة قل ارواج
 . يت هي ذل داك نال كل نايم فوذ ل # تمت نذر كويرط لاقل أك بسن بجروت مزال بسن ظ

 . يثرب للقب ناحل زان لان نوجا فس نتا بج: كيس ل الف فدع شنب ارامي يدل يلركرارقا لي دعب يكراكلا
 .. مادى بلي لاي كس نااملكالاحب لو تس الجت مريود كيك ل دادي دوا لايم لديك جس ام ايد كاك عليان لور كالو
 + 2 ننال النجار وخ وشل ره وشر وا سس انوع بجاو اكنذتدع ل يئارودا #ةاع ايل ناسا رورض لش كنرروص كب هس 4

 دافي ارقا كدي ذس لا لتويك كوم اكدزم ىابكب هد كلغ لقروصل وورد اكر«ةركل كي فقدم نحن كرس[ باق درك 26
 ١ ا قفا كك ذا1هيت- + قام داى احا كيال بن توا دد«ايكلدعار يكلبي

 5000 نعاليفافذاقراص هداعب ىفنلابو هرارقاب همز بسلا نال نعالي هناف امن مل دلوبرقا ننم و......عررشأ
 - بجاد ناحفرب نا لع تمروص لاف: ب زكر كلا نس (رقم ) لا لازئاذعب < ار يهدي الاون دءاؤين لالف كايكرارا ري لبي هن 7 ال

 روش بنوجو اكن لاحلم لا اازيل_ايكومروصتم فزاع لك ني ايكوم موزلاكق ني ل ينس رافال توي.

 تال نا لس ها كدماكاب فارع ع تدمج يل ارق رعب روأ كأن داو ذساي تدالو ليي ذس
 - باج« الدعركبج-[ةساجوج لش نال ”شمعاب كس ف االجترلوو ٍ

 ل بعزل لك رم ين 2 يغزو ضو و رداع مابا رعر ست لت سورتلا قرط نامل يا يا

 . لج ولم تجب حجه اهم كشرل روجر فرط ناقل ترورض غرز اننا ني تعي غرز كم اوم تنجو كل
 ثعاب كس لسا دوغ انج ع اجور قاب( فزذ) لما و ورك تركت زوص كب يي ذلكم اب كح دكر ازرقارذخب كح فأل توا بج دج
 نوم طم قايل رق لش دعبرب قلي يورك ئدجب اكد رق عي فان كوز كوع منال فقع ب (رق لانا
 كفا كبس (4:-0دلق لب تروصرم نر ارق يما رقاد لوك واهس لش بسر مش بسن اك (<:) لَ 1

 ع اوما كسب تدالو ليسا انما اكس لاكي نب هداك نه حبن



 مث يله تيب اونؤورا رشي اذيلا رشا اوس مح فو كام اا 1 هوقو مومو ووووف ع ووو فذقلا لح باب :

 0 لاك اب هس ناعلروادع كنباب الو ىنباب سيلابكة رب وش ظ
 هم عه

 افِذاَق ٌرْيِصَيِاَل هب َوَةَاَلوْلاَركنآُهّنِناَمِلاَلَو دحاَلَف كين اَلَو ىينإنب ٌسِل َلاَقْدَِ

 ظ اراك تدالو ةس ال6 نم بخل كادلناك؟ بجاد دم سا جان جسا ارههشاكلي لابي تقوي ركاروا 5 جر

 | 55 هيفا 000

 . ص إ ولعه اكن لإ قام ص ا ل

  مكاكدعايكن اول قاتل جنسيا ترج شتيسا ةس تسد

 ولات دعب هدف يحلو دلو ةنجالملا قذق ذأ بأمه تري الوهم رم فذ نم

 ناَصحالا طرَش َىهَراَهْلا اظن ُةَفِهْلا ٍتت ِتَناَقَق هل َبآ اَلَِكَوةَداَلو هو ان ِءاَنلاٍةَراَمأ ماَقِل ٍهِبَأَع حالف
 ِءانّزِلا ٍةَراَمآ ماَدِعِ الّدَحْلا ِهيلَعْفِدَلَو ريغب ٌثَنَعاَل ٌةَأَرْمإ َفَذَق ولو

 مازلابب تمروكى ما فس للاي -وم ثني اكتيساب كس نلت لوم كنس باهت اسكس ل لاك تست: كان ذرب ترو ىلا هس قلك دوا.....ج
 نازوم لاك تسب ترو ادعب ل نرمي 21 ومر باد هورواامتايكن امل ل لخ تي سا سرج شيما لس لكك اك ش

 ا ككل كرا مد لو دوجومراب [كسانز با تل تدوكل توبا لري ناقل راج كل فز الز رق تورت روع ون ف ْ

 لن اركي طر شاك ناصح لكلام تر اج تنفع كا سو كذاب نسي 4 لوغاشننلا كل نناا#:+ن بابك انو لاي كس
 لوك انذ لبد سلي كة اجل فدع اانا يكن اهل ريخا كسب ىلذ سس لا تهتف كر تدك ئلار ارواومروجوم ترفع / ٠

 ظ تمت سا -:+ ككباج لكل انذدصوك ترو جبس اتوب نافل لكك ذة دع لب تلح تدب ةساجابري رك تف) < لائكتمالع

 جاع ل ث سدا كرو وث فان نادلة اجيكس نذل نتاع تدلك ند بام جس لاب طرأ ازور او
 . <00 يعم ا 7

0 

 َقِؤاَلاَناْلَو ناضل طْرَ َىهَو فِ تار فذ ُدَحي مل هكلي يَ يِفاَماَرَحاَيْطَو َىِطَو ْنَمَو َلاَق
 ْنِإَو هع ل محملا ىطَولاَوُه انزل نا فذ دَحْلا ٌبجَياَلِهيعِاَماَرحاَبطَو لَو نم َنآ هيف ْلْضآلاَو قِواَص ]

 ىطَوْلاَدكَو يعل مارح جو نيوأ وجو لك نم كل الار يَغ ىف ىطولاَف انزب سيل ُُناَِدَحُي هِريَعلامَّرَحُم ناك
 َنْوْكُي نأ طرتشي فن زر ورمل مرا ةقأرتم مةمرخلا تناك ْنإف َةَدَبْوُم ُةَمْرَحْلاَو ِكلملا ىف
 جو قا أقوم نكت وهذا يدركوا عربا رجلا برخلا



 : كايلوعوا# ةووووووووو ظ 2010100 05335 66 11111111 ٠ م : 5000000 06 ووو م ولج ابدا[ ريلدبلا فرغ

 > 0000 ِهْجَو نم كلما مادهلال لع كحق نيه وكرم ةَيِراَج َىطَو |

 ا لاب لاف ليعوكى فاو نساك تمت ساق كى مازتل ع كرف ذيل نس لجب...مجر

 سرك عسي لسا لي باي لاس ايسالاو نس مالا لن تروص لاك كتل للارواجانومفيفعيروا نادك اي طر كن اصحا .لكالاع
 - لي تاذافباج لإ دال وف ىلاانز كركم ل سل اذا تمس لاق مات تاذ لب اج كذا كالا

 ابكس بو لك ىمج لولا لا باه لائأن نير لم تقيقح كوك[ اج لال وفن نك تسب لآ واع مار ظ

 تأ 12 ان 1 ورعت كل نقلا ةررظو ا_ لوم مارتععس تاذاؤيا لو جس لا لك ل تنك سا 00

 ماما لم تلاع كيتو م كلك تو لصرصني ندم مارت اك كارا لو مارتنس تااذا ياي ىو مارت ل كس شيئ يلا

 روم كاي رامبا توباك اكل ث نس أ طرشي لن تمر م ديلا متر مفي ماماروأ نس سرب قدا كت صرتي قس لوم
 8 ىرئاب ىلا نب سك هي لييصف كن لين كس نيبو لاس لس لسا وب: توباك ريف كد لك اتوب ثيدع

 هيد كهدية تمن بسكلا7 انكر سكر نك سس

 اخ يو 0 فا

 ظ ا ا

 ف سانا نيرا در نز) تو رقم قدخاب كح دوو لس كو تمت

 ١ نال لبا ليال نا ناصح ف قرع فز ذظك اشي كس تس انك ف لقدم ب فا ذاةكربو لي لوا ش لاب
 0 قايل (تنبتكل :ز)ف رف بك مادو نسل ازبلا لوم لأز تفعتنغمتس لاف ايل كب الئ راكم ارت ىو بج فوم

 ١ ل اح فداك لد داكباي نقع( ل هياط وسما“ كنوزقم

 0 ١ , 0 < اتمقرسب نلقاك

 7 يطع فاقع 3ع دجاتسو كش كو ىف كيلا لع تك عزا تصد

 0 3 - لكم دع بحب وم ناكل تمي عا لاذسكا و« واحمل اد انز سل اخلص ديل مازتلكديك لو«

 ل * ىو ىساديبعلم ارت كو - ا لد مارت ىو تسرابقفا كس لس الع جس اءاناج

 ظ للاعاتمرتادبا تروهدرككب ج- 2م كي ذاب ساب كسر كك نا: كلاي دبل طساولب يوجين لف جنك
 00000010 كاويداطع ”بجومف رفاكد يعلم او) لا ازباب نز تقطر[ سيدار د يعلم ارتاكو لش تروص او«

 3 لاق تسزاتسجكو نانو يع ساطع كنك تهم اطعم ريخاماتلأوا
 0 0 3 ده ناثانز لاول ةسيئارقو ريق امو ل تروص

 ل ىري رول كم د 0 او: بجوم ان زاك( رامات كو) ل ارم ءانم كطؤقنس مدع كس كاصحا تفصال

 ىرباك م00 اراب لوروص لوفد ناو اهي كلذ حسا ظنا كل اءافيا راي رثاي جس اك رك ىو با ظ



 هل رلج- يارب ودراحررتييادبلا فرشا ٠ ا ور سوا 161 ا اجو حال فالفلا دج ناب

 0 رنا لا دك ليعش يظفر ب فنا# اضل” تصل ارناف زت(ولر ارير خل حا ضي هنتيرمقو

 نكس هروب شي دعاي تم حرامتبا( تدبش ) نقتتاك( تمرتىردبا) اك لإ ةيسددا رقى ذال مرش لش تمر” قرب يطول ماا نيس جس
 | بايك اس لك ظوادو كادي رث) تردد اكايبج_ةساجايي ندد ةاكمك نقكس ( هجىربا) شاك توم( تبان)

 مك اريبج_وب تباث هروب اشي دع تمرتئاداي < تبث عرامج الاب تعج ىدبل ى( كى حسنا لاء في اذ دادي غاي كلذ
 ب لابوم تبطل اطدد زاب تدد لشي دع ا ينانج لب راما وسانكس لوجالك)“ دوهشبالا حاكنالا جدل ل ثييدع

 ك- فذاقازبلايكومطقاسناصحا سي تدوس كسك تلااهئانج < مام قدبايلادغايك ران ترو“ لان
 لتخر ل) كت وشد رالب ري هدوم شمع دع اي“ عرامج الاب” "لي تمرح كو لوقت كسيعولا ماماروا - كوم شرع بجوم ترروصر كل '

 لتشمل كارل يانج جس كاتشاب نايمرد كسريغروا لوو ل
 فرطليالا الا [ةشارجوب لكك كوهش بحاو ف رقد عري ل ارتابك قفز 4 0 رتسد“) لو تح ىو

 وجو "تيل ل رف 3 ( ىٌرنولووطوم ) لاك بو ل 6-5 ب 11 )0 او)ل اقول ) هد تس

 عكف ذاق لاه ليكن لئزفكتلاءاي تين ارصنوج ٌلاكل تمت تمدوكى يا

 كد اج ىكىراج لأ

 دَحلا اَهْيَلَع ّبَجَو اًدِهِلَو كلملا ماَدِعنإل اع اًعْرَش اًهَنِم ِءاَنَزلا قّفَحت اهيناَرْضَن ْيِف ْتَنَزَةاَرْما َفَذَقاَذِإاَذَكَو

 ماَق عم ةَمْرُحْلا َناُدَحْلا هيلع هَل ٌةَبتاكْمْوَأ ٌضِئاَح َّىهَو هنأ ماوأ ةيِسْوُجَم َيِهَو هسما ىتآ اَلُجَر َفّدَفْوَلَو
 تاَصخإلا طِقسُي ةَبئاَكُمْلا َىطَو انآ تسوي يب نحو نكي ملفي ةم رحلا ناك وم هو كلما
 قاب دن ُنَحْنَو و يطوف مَ يطَولا ٍقَح ىف ُلِئاَر كلملا َنآَلَرْفُر َلْوَقَوُهَو

 1 . ٌةَنْقَوُم ىهذإ هِريغب ُةَمْرَحْلاَو ظ

 ظ ا رذك خس اي كس تين ارهنؤياوج لاك تسبتاك | وكسر يلا تسرك حرر 2

 لوم بجاودصري تروك نا كس ىا- كرب تبان تيك كارب للا لكرك_ هس يوم تبا نرش زم لاك ل اجل لم
 هاف تمت لان كو تست كم !اب لا شن تلاح تس ىويب قي اي-ىدناب يس نا ص لال تمض 7707

 لاذعمري كك ناد ليكم ارتند كس تقولو ليا بكا ليئدجون شكك كلا بسيد كالا عيل

 م نلاصحا ل فس كو حسيتاكم ب امك تيياور ب تسريطعدثلا تر فسول وبا ماءاروااو شات زديازبلا دبس تصرت برادلي لوم سيخ
 ذك تلا كح ىا جس لات تاكف كو تلا ناي ءكولكج ركام و لكوك جس لاق بم اكيلعدثلا ةعررفز قع وا جس اجاجوم
 :لكو ع تصر: راغيبانوم مارت ل وماك ارواج لي تلك اك لومة اتباذاك اكلت تكي كروان مزارع ملوي

 تام ىاقسل نرفمك تاتا نجس نكم لاطلاق )ل كك ككتتودو رج كيا تمرتي

 ا



 فذقلا لح باب 00 هوووو و ج4 7 00222201 ب 12 2 1 ل ةياربودرا[رييادبلافشا

 ا هن اوعي

 اوبس كنج نك ضدك اغسل نيكل نيج ل تستر أ ا

 ُحْيِجَصلَوُفاذهَرةدبْوُم ةَمَرُحلا نََُدَحالةَعاَضٌرلا َنِم هُمْ َيهَو ُهَتمآ َِطَو اَلُجَر تَدَفْوَلَ

 فرقد لاو ذك حسبت لف تمبتتفن كلي نا نفى اضر كل ادج كاف قدئاباكما قبة شت ىلا. سم
 < 1 20 ا 021 را ىفرودكي لب ل6

 داك 0 8 اشد َى 00 2 )ى 2 ا ىلباذ نم لك
 1 ظ 6 اكل ارواح تبت ى دباب لتر لوم

 ٠ 2 7 يصرف ركدقاسو“ فزقرع 2ك فذاق ل تروص ىكذس كف قوي ىف اوت ا لب ترروصو رول مك سر و

 | ش ا( توكازأ مرتك ةكتع اضردكه ساتاجد م اورمارب سال 1ك غ6 رتسم) لبس ( سي لزب( ىيالووركوك نم 21 اضرار اس

 | ل (ومراز 1م هرتورلب مج ) نك“ َّق اضرتررط لس .- كوب( ترو قت مقربا تضرتلاو لاتريد ج(تباج) قت ( ىظطدل) للم

 قدما الداعم [تعاضر نقول 0 اا ليال اعةراكلوصتاس
 نحن تريقط نابل ىيوم»

 ضو 1 جامي لاج اكو تح _كوأككروا حران س7 57 ْى اشر( ىول) لرفكيوا( تروظازآ ومبج كلا

 ى( ىلا را وخ نب ىئاضر كيك لكوعد كراج عرب( فذاق) لا لكى و حس ناب ار كول ست ايكف دق درعا نس

 ش فاق: قدصر يلا (زار اتم انن تسبت) فزت ث ترون اال هجساتركتمين عز””نركيفو تنام لوك
 -<سبجوماكدع اوقع 0

 ظ مكساج تءاكلببج لة تتيب كميلا
 ةباحَصلا اتش نام ةَيرُحْلا ىف ٍةَهبملا نم هَلَعَدَحاَل ٌءاَفَو رو تاَمَو اَبَتاَكُم َكَدقرَلَ

 دعري لاو ذه تمت لاق يكرم ركزوا نال ياا كتب الدب جن تمبتك نزرب باكي اذ م
 د 0 0 0 لا

 2 اب - مهماذس رياك
 عزت ذا ىلع ان نهانا فب نين لعب لشن ف أب عوف يوم تاز ٠

 | ا يا ل هس طل فل ال ا



 مث لع اريودراح ا ا 1 2121110111 د5 د دز 211 فذقلا دح باب

 ماراوت ىو رك لطالب ا حس لاءاؤرا ليبي ح ذل ل و السا خيسا ذس لاس ناي لازوكى وبما نس ىلركا.....مج

 - لوم ل زالدع كوبري ات اهكف_.هلبلا ير نائتاصروا كج لال حو/لسلاو فنا تمجترلا كيد زنك يلعلا هجر فيطلا
 36 ب0 :زهح يلا رفعوا مالا وع مارت كلك شيك ب لاوجايك ال تس ثتدوكىملا كن قاكرا ال2 ب تاي لادا كلم لا
 -هايكر ا م ليلقي

 ش ل كاكا مناي ظل

 هاك دال قف اق موو دما حنو نايل السم قََقَف ناب نرد بزل َلَعَداَدِإَو

 ٌةاَذَآ ٌبِجْوُمَو َىِذّوُياَل نا مِرَْلُم ُنْوُكَيَف ىذ ْوْياَل نأ ىف

 نادك 1 11 اك انوك املس كن ساروا ايآ[ل من مالسالاراوركلس ناءا لحلو... مج
 مووت للا كل ىا اهب فيك ضلوا[ ارك يديما سادت يكم ارتلاك ف دلاوا تاكل ورتب ذس ىف ”لادوا هس 7ك دب لك
 -.. ديلا ررااط ديه سلاسل كايد يدنا ارو ابيددك ا قايلركمذال روك
 وج لائرافلك بسم لال جس يرللس تروصللا ا . يبا ٌّقَح هيف ٌنالَّدَح امِلَسَم َفْذَقَف ناَمآب انّراَذ ىب رحلا ٌلْحَداْذِإَو 0 2 1

 9 عروض شا زنا يكف رقوكنارلسم ىكدكير وادب ارم ل واش تيييح لكن ماتم لن مالم الا راد( كس نوئارس) رام قبض

 يانج - يي شفيك لوك مالسالاراد كيلا ار مرقم ذوب لفارس( ماتم ) سالو ىراج ف قدري( نلمس ) للا ْ

 كج كد ايهم ناءاساك لاسر ءاذيا كلك نادل ىككووركوم مال وكم ذ كس نفاتسمر كس قبب قت ىدصقم ير ررض دع
 فقع ري ناءاتمتس جو لعد اتوب( توبث) نقتاكءاذيا ىلايفنروا قلق نا حس لت جس بججوم اك راع” نركف روك ارلسم
 قزاز كما كم يدع قرا 0 رز راما نرتاح عسل تنل يشم" فرق” لكورك-س بجاو امج الإ

 < لوم فلات يقول وذ د«د زري ناناك شرت تابرب-<س رم

 لاجوم كيما ا تاق ضر ا قلد شاق وقتل ع نا سن قلخت سببا وقتل ا زسوجدوا لين كس حررطود لج قوت
 فة ناب راهن رار ف لس قناع ىراجدعرب ماتم كيسرماىزنال كل ساء لاب ررط لا لي دازعلا قوق ايس
 انك ة عا نا اطلبه امانا ذالك ةرمعم نصره فاظ دك تس

 -كوهدىراج كساب اًعدْتلا نلبي سال

 57 ياو كلب كذ_ تبت والم
 ٍتاَداَهّشلا ىف قاع ىهو َباتاَذِإ لَبقت ىِعْفاّسلا َلاَقَو ٌبات ْنإَو ُهَتَداَهَس 00 ِفْذَق ىف ُمِلْسْمْلاَدَحِاَذِإَو

 الركبة مرعب نس لارج رك لوم لوبقمان يوناو كس اون كل اكلدع سجد كف كف تمت ارسم سكى بسحب وا...: دمج
 3 كح لوهمولخم بث تادامجشل بانك اسيل لوب وتوك للا سخني كب لك اهكة سيططثلا عر قا شما رداد



 فذقلا 0 باب 60و م 2 0 ا م8 هوو ووو ووو ووو ووو ... مب ديامد رشيلدلا فا

 0 فس نترك يدارمعتس حا ربت نيذلا نو بج يب دج كسب قاما 5
 روا_يس ءايثتا نس نوم نوقسافلا مه كئلواف ءاوبات نيذلا الاروا ل ركل اارتسا حس سس ادن ةداهش مهل اولبقت ال نانخا ٠
 عر لق كاش ابل ل وعدن ف ذقلا ل دودج اوكدك جس اىكيطرش ليس ل طارش تدابش سادات اسكس قنات

 ل : سنتر فاكىذ ناوى ف ذقلا دودج فاك

 ْنِإَف ِهَّدَحِل ا ٌةَمَتْوَرعَق هسدج ىلع ةَداَهّشلا َُل َن ملال ىلع كُاَهَسْرجَي مل ِفَذَق ئِف راك ّدَحاَذإَو
 تحت لخذت ملف مالسإِلاَدْعب اَهَداَفَتَسِإ ٌةَداَهَش هذه نإ َنيوِلَسُملا ىَلَعَ و مهيِلَع ُةَتَداَهَش ْتَلِق َملسأ
 ٍقِرلا لاح فاض ل ةداهشال نال ُهتَداَهَش لقتال يح ّقِتْغأ مث ٠ ؛ ٍفْذَقْلا دح َدَحاَذِإِدْبَعْلا ٍفاَلَجِبَدَّرلا

 هَّدَح ماَمَ نم ٍقَنِعْلاَدْعَب ِهَتَداَهْشُدَر ناكَف

 ةضمدزرت عع سوك ىاكك ليدل لك زق زواك كرا 6 فاما 0 مج
 مالساهوركارعإ كس لنا لك اج قدرك د قتاوكى ساو ف كل تمت روظا_ تن ي جب ركارول لس دع رك جس لوم لوبقتسج كاري لورفاك ٠
 10 كاد كوم لوقت بس سون لسمو لوم وتوك اققي آس
 ل تلاح كى الف دريك اج كبل وق تاؤكاك اونا يكتيدركداذ ادور كل: ف ردع ارك كل ملف ناهس فال لدم
 اكذيسد قكاوك لور اكوكر فكروا )- قة اج ىددلو رار رولكس صرت ناوك( كى ادرعب ل ىراز كسا كح لا انف لابن (ئتلطماك توا

 دورا ودواكل ا نقيا اكس ا رعب كس نسال مدمر دك ساتر ناس مف كذساب سامر لب

 آ ؛ - -( كابور اوك لاق اج لاك دعس وو كتسست ل مالسانتبلا ادم
 د د لل ل َةّمْذْلا | لْهَأ ىلع ُهنداََسُْجَي ْمَل ٍِفَذَق ىف ٌرِفاَكلا َدْحاَذإَو 1 م

 يسارك اسلاك سارا درب دوا ايكوم نلاملسر ياي ايكازاءارد كيا رفاق 7
 > 00 ا ٠

 9 زكية نهم ثا قم برص مك ملأ مف فلق ئفاطْوس برْص نإ

 ُةئداَهَضْدَرت هنأ َفْسوُي ؛ ب نعول ةَفِصةَداَهشلاَر هركيالقَبعلا صب مالسالا َدْعَبْماَقُمْلاَوُهَلَدَفِص

 ظ ظ ظ ظ .ٌحصآ ل َوَلاَو ورثك الل عبات ٌلكالاَذإ

 ىلا يداك لورق تادعب لس لاا 0 ردو نيل فدل 5 8

 هلا ةرقر فسد وبامااروا ومن تفص انو مدراك اوك كالا كس ىلا جسم نتكدع كل اني دل روك اوكا الكت لوبن تاج تاك :
 ذوب نارطصركاروا) ع ماد قتلوا لاقيس جاجا يدرك حلاتك درعدايذالد دع كل كويك كة ساج قدرك وتاوك اكس تيباو تسيل.

 . ؟طدلص وك قلبت ط اس ورب تاعك ١

3 
1 

' 



 ا 0705 اا ا هدووووووووهووووو ةهووويوووووهووو 5 4 510000 2010100 ل .دوووووةوووهو ف ذقلا 0

 مم يصعب

 1 َح ِدَحْاٍةماقإ نيدصفَمْل كالو نارا لم كده مريع برضو ىنززأ قذف ْنَمَو نا

 ٍفالخباده يتلا ىف ٍدْوصُفَمْلا تار هب كَم مِاَ اق لولب هِلَوُصُح ُلاَمِيْحِاَوْراَجِرنإْلا ىَلاَعَت هلل
 اّماَو ْلَخاَدتيالَقرَحألا َنِم ِدْوُصُقَمْلا ُرْيَغ سنج لك ْنِم ةْوُصُقَمْلا َنِل َبِرَضَو قِرَسَو َفَدَقَو ىَنَراَذاَم

 يركز العلا فرامل قاع و يزخلا اقر انور قل هرتبل هز ند دو انحلال تالا

 ش ُةَدنِع ٍدِبَعْلا ٌقَح ِهِيِف َبَلغُمْلا َّنَِل َلَحاَدتياَل ءاَنَّرلا َوْهَو

 اا 1بببب

 رع اراب كيا ليو ريتك وخ بارشروا ىلا ذك < نوب ووصل 0 ذل قرح لح او كس ى 120 ترروص ىروخبارشروا حز لولو ظ

 ) ايكوم تبا بش اكفاجوم توفل رصتقم لا لبي ذكى راج دعراب قرسوددوا جس لاح اك اجرب ل أح كس رتقم لا تس فس كى راج
 | نا رب لوتس 5 [رشروا كروت رواايكانزركا اكس تروصل اىفالكم_(ارفرصقم الاكس رابك سد 2 لص ايطتسس اراب لبو را 5208

 ل ترروص كن كل ل تسجتوا اوه لق رن ل رورعل أ اضل ومر صققمو ربع هيلا 000000 لوبد ناكرع كاس كل لاكلرصراب

 ونترك( را لا ل ماا لب ب ارشرولانزدح تيب كح لاس لصتانح حن رتوك ضو زرعدطلا نقلي هسدام
 ا و 3 00 ا 0

 ا 0 :
 سيكرت لل علا

 ظ كك اجلا زق ل تمتلك [زوكرفاكايدلو ماء كرنب «مالغ

 ناَصحالا فقل دحْلاُبْجو عنا ذقَو ذة هام البرادو مهم ادب فذ نم

 ظ ريزعتلا َبَجَرَف
 رصركلد جانا سيدك لاب كيرالا تبتكر دلو ماي كنب ما كلذ ل.
 دلوع بعام م ا وم

 0 ا نر

 الّودب هنا َّقَحْلاَو ُهاَذَآ ُهْناِ ٌقِراَساَيوا ُتييخايوارفاك ايوا ٌقِياَاَي لاف انزل ٍريغبامِلَسُم َفُذَقاَذِ دكر



 ١ فرذقلا دح باب . 110101195 9520000 ارا 11117 1111011111111 .. مشوي اهدورا رشي ادهلا فرش

 م ينج نيا لال تجف ى تاغ وتابعت رنا تق مزال يف سيب لشن

 ماَمإلا ىلإ ىاَرلا ة ةَيناَثلا ِهَجَوْلا ىَفَوَُدَحْلا 4 هب بجي

 ىئ ا كل سا-ءابكا فلاب لوكا اردو العكس زك راسم كل حرر ل. مَ

 ظ لبو ايق لم لاس دودعركب مج يا لب يحس اديت سكس لرواد د فق نال لا لوكا كة اج كيرالا
 كاري لكويك- كة اج كريز كم تنس تست كا نزوكن صرير بسج لي ترروص لبي ني لوم بجو يزن كل ادعس اتوب لبيت
 0 لا ا ا

 57 ارتب ترورض ب

 سلس مس رجس رج

 ٠  0 0 0تالت ةيلطمأل 0 ُتْيَايْوِفاكايْو ٌقِساَفاَي لاَقَف ِءانّزلاٍريغِباَمِلَسُم فذقاذإ 05

 2 ظ ا ماك مرظايدامإ

 < 8 ا رمم بإن عل - د0 هيدر د

 َليِقَو ابَس ُلَعي ُهَناِلَرَعُي انفرُع ىف ُليِقَو هيفنب هن نُقل هب َنيَّشلا َقَحْلاَم هن رزعي مل ريا اراَمِجاَي لاقل
59 2 2 1 1-1 

 اغلا نم ناك نو كاذب سجل مهي هنري يولع ءاَهَقُفلاَك ٍفاّرشآَلا َنِم ٌبْوُبْسَمْلا تاك نإ

 ُنَسحَأ اًدهورَرَعِيال

 00 ا عر ننادكى سدد 55 2
 لوضعإر وا__ لإ تام كك لاكدمج نوف اج كوز زتسس ا لي فرس دامك ابك نوضح واس طاخرسارس انبي اك ا

 هل. اذنك 7( تاداس)هجبا رك لداددا مارا يتوج حس لش فازوا ني نزعل كس بكب دهن يضخ كابي

 وكل او فيك قلو حس لي ماوكدو ركاروا حس لوم لري دشيلانروا فييكت لا تن لي س نس روا نك طافلا نلا لكك كت اج كريز
 0 ارادقمددايز تهدايذاكي 0 ريموت ماس ليصترا لقياك ابكي رع

 00 ش

5-2 7 

 | نيس سنحت لي قسم لآ لاك َو بالج كلف لاو وس تؤلف و ةعسي رت يعمل |

 ةغيلبت َرّذَعتاَذإَو َنيِذَعْعُملا َنَِوُهَفَدَح ٍرْيَغ َىِفاَدَح ْعَّلَب ْنَم ماسلا ِهِيَلَع ُهْلَوَق هِيِف ُلْضلاَو اطْوَس

 م ارا

 وعبر َكِلاَذَو ِيَا َُِكَرَصَق ٍفْذَقْلا ىف ِدِبَعلادَحَوهَوَدَحْلا ىنذأ ىَِِرطَندَمَحْمَو ةَقِبيَحْوبَاَفاَدَح

 باور ىِفاطَوَس صْقن م ةَيِرحلاَوُم لصأل اذإ رار فرحا لقا نحر فصز ار الرس ةرادقلا
 مص رك ل مامصا را ا

 ىف ىنذآلاَرَ مث ؛ هدفك يِلَع نَعْروُناَمْوُهَو ُةَسِمَح صن ةَياَوْرلا هِذه ْىِفَو َساَيِقْلاَوْهَو َرَفُز َلْوَقَوُهَو
 ٍردَقِبرَدقُي ماَمِإلا درعا نأ انحياَشَمركَةووَجَّلا هب ُُقاَهتْوُداَ نال َتاَدلَج ِثلثب باتكلا ظ

+ 



 عربي اهبودرارشيادهلافرثشا 0 ةوووو وااو ةهوووووووو , 231010010010000 فذقلا لوح باب

 وِرْغِصَو مُجْلاطْعرذف ىلع هلال سؤ نبأ ْنَعَو سانلا الين فَي هَنارِْنَي هلأ لغز

 ا ا ا نال انا وول يو

 فُذَقْلاَدَح

 ل ا راع هم ل 0 نو سدد
 غل ..رلعرقلا ضر طولا مارا فاو نر اجاناينبب كك صوكريز خل بسج دوا ايكت يبادر السر سسا كس مروا لك يلعششلا عر ليات تيار
 2 والك وة اعل 521 التو لد اصرارقم ىو سي رمل ل ادع كم الغ لم تروص ف لنوج اهلك ووكر ادقن مر تحب 0 لع

 21 ا كك نواز 1 .يطعذلا تر فسول وبا مانارولا يدرك سس سا هدد كيأ كن نا لوب عازم كيزقت
 لوى اكيلعثلا ةضررفز م اياك نهد ىانالسملإلو رد كباس لي ناك كري تيار ك يارس قدا ؟ل سا لبي ناش اكتر

 | تسلمه دثلا مرل/ لك رع كويك ل تدر 4 هل رد 3 تلك نلا بس دول نا باكو ب تيباود 200 ص و يروا

 زا يمول بي باكر( يكل قيم لي يفسلا رش سسليل ىلا نبا فسيلعدفلا تر قوخب ) جس كريلقلا كت كس ساس لوقو بي
 ايل ناي ذسرمنأءادوا ًاراشض دامس انج لكل صا احرصقتم كبت حس لوردود ليا 2 5 2 كويك لؤ أ تايفح در نع راقت

 فذ ينحل كوك حرك ى راج اجو لس اررتحسسسرارقم قت س لايخ كس لا شه فاللمو ار قكمانارادقم لذا ملى رزقنا

 م ايارو [ح ص 1[ ناسقلا لورد ذو رس 09 اموري ح لوردؤد كيا فر صول وضنإ 0 0 لوب فل ط 0 وكول ْ

 هس أت هاوربب تس نادوا بس كد راقي زارنا كس فس وم كيدوا فوت هس مرج لامن اكس تاو تس يطأ ةئقر فيلو

 تتركوا خ#جايكب ير قس انزال وب ادعت سس لؤهتب كت مد# ينحلركأ كلا لاس. اجايكق ختمت لوب و مج متبل
 لبث ثييدح كيا لك يس اهانوم مولخش فا برقع نة دعتاآنايكف ف لحس ريو قو الاطر اتم لا نت ل

 ظ اهكذ مهلا تر ميغو قا شكل و فيعولا مارا نليا_ملسو ىراختلا واود لب اج رايت وداي نس سدد لذ ليما وسلب قالا دودعر كس
 لب« تباثا 0 رو لكسر ضحووخروا هس قدازسداي زن حس للا ف اكسلكوبكد < :ئاج اندم هدايذ تس سدد لذ
 د( لو تس اهرفراكن اكياس بستم 0

 ترا سر7

 را هك لقب را يف رشم ور هل ا خف لك ع ىلع لنشا

 ريرعتلا َنِم هادا ىف

 | ترا ل كب مرير بس انهي ماماركاروا م 8

 . كان الجت اسكس سرسدد تاس ذمئاج لح انيدازس ريق فر صب ج كك كل اهي دهس اكتب ثري لن تدير شك تتدع ىو بس بس انه



 0 ا 1 ا 0111 1 5-0-5 اربووراحررشييارهلا ف 2

 | يملا ف 1 تر ا ابيص_عس لا 23211111101 مللى ا اكوا ْ

 00 راسا راب تام علا 0

 0 ا
 م ردا

0 0 
 لح يضر كح نب نياق دعا كن نمو تلا ىرج يزل برص فاو لا لوف

 ش ءاَضغآلا ىَلَع قتلا ُتْيَح ْنِم ْفَْحُي ملل ٍدْوُصَمْلا ٍتاَوَف ىلإ يدوي

 قزح ءايتناكرادقن كل وزوراب فأل سا لترك ل اج هس وك قكتنو ةكر وأ )ع مؤهللاب ني تضخ اهك...مج 2#
 رم كا 9 هع ذي ليال + كساب كرتقز سات فصول شل 0
 ش تليد يا كذا

 - ءاتاس عج ابيت 1 سى 7 00 رس ا 20 0

 0 0 5 + اللفه ريدم رراج لاك كفة شرت

 0 0 - وقررت لكل انذدع ظ 0 . ظ

 ف عرش ىفح هان مغ هنو ةباَحَصلا لْوَقب َتْبَق بْرُشلاُدَحَو باّتكْلاب ٌتباَنُهنِ ءانزلاح مَن لاَ 0

 مرح ةنالرالوام رج نايا ريحت مالا داو ال ل و اا مجّربلا

 5062 1 | ٍفْضَوْلا ُتيَب نم طلبا ِةداَهشلاَوَر ُتْيَح نم طغت

 لعمرك ا قروخبمارشروا حس انه تس ديب ل آر ق تدوم اا جس تي اطافاك قريد ك نزرع سرر موقت... >
 . رعب دعاة ذرب بايك يد كوكا كس كراك لن لامك ك كلاب اهي ساذب تبي رجا ذعر كبل ارد اجس لوو ت(عراإ) ظ

 تيت نننل نزلا تع ليت 1 ناذع قيمر ين ذنوب اكد نا لتوبل < لوم تخدع كبي باث

 ظ كراج لل ضرع اب كك لاكج كي حايل جاو ذك تنيك < اتم لاما سف
 را دك ل 0 نودي مراحب تاس ةنبدسر كم رش : ١

 سل توا در مااا كدا و ظ
 لس نيم ميلا نلاوضر مارك باهصد ورك برش دع حب لس لارج انا جايك كراس لي لااروا هس تن انس نأ كان زعبي لجن
 حس دابتلا اا ذبلوم انج اي ومايكل س لاقنا لي هس داب كس لس. او ذأ تمتك سف قدر هس مرج قي يي دواس تبث تسأرامتا



 5 .٠ ٠
 تؤ 0ث 1 00 :

 0 ا ط9 ال موو مف مومو و ووو هوو هوو ووو ووو . فدذقلا لح باب

 هك نيكد نق شراء كلا

 5 زعلايدح س ماياول ل“
 ةمالسلا ٍطْرَشب ديا وماما لْعِفَو عرشلا رم لَعفَ لَ ناره ُُمَدَف تاَمَف هرَْعْوأ ماما هس ْنَمَو

 السلا ٍطْرَفِ ديت ثاقالطالاو هيف َقلطُم هنآ هََجوَر رع اذإ جوا ٍفالخب عازار صفلاَك

 بيِداَتلِلُريِزعتلاِؤإ ِهيِفاَطَح قفالتإلا ند ٍلاَمْلا ِتيَب ىف هيلا ٌبجتىِهِفاَلا َلاََو قيِرَطلا ىف ٍروُرِملاَك

 امَل اَنْلُق مِهِلاَم ىف مرَعْلا ُنْوكَيف َنيِمِلسِمْلا ٍةَماَع ىلإ ع ْعَجرَي ِهِلَمْع عفن َنآِ ِلاَمْلا ِتْيَب ىف ُةَيَذلا ٌبجت ُهَناَرِيَغ
 . فاَمّصلا ٌبْيِال طوب ْنِ نامل كاكَراَص هر ىلا لا ْقَح ىف

 ا ا تمل رت ل ل 9 يع”

 لوم لريق كا راك يس ماسك ىا-جسةاجايدللر رسوب ماك ىو تجر وأ جس اكد انب كرك تدير شدو <. ايلى كيج لس ماما

 ل كوي لااكى روت هزل ءانب ىلا ديت قياس نارك ب جك رموش فالي -الاو نس تشو( ل وروثاج ايالاو شل رصف لكل وي 1<

 روا < ايكا يكل كر رك لا < ءايتفادج ركأاك ركيزة كى ديب ىفبا كالا حا كوك كوم راو رز هو اكت وم اي وشك اص
 هجر فكسار بلل ذسزكتسب تارك يقود ناصقناك ماك لن تروص كذا كس لو طريب ل لااا

 رثلا مر قل اشم اراروااكومب نأ اضدوؤن ايكوم اصب ىلا اح تل اوجد لاصتن لوكا مى تن 5 < كى د تاجا

 رزقت كوكل غم كدت. لالا تيلي ليس لانس ماا تعد كاك ع كلب ضو تس ذكي كمال كباس

 د اتوموك وفارس ارق عا كم اكروا مس كل كس( تكرر قاب ننماروا) يسد بدا فرص يخت نكي جي طلو مكانين نناصتنا حس ش

 ل ل تر راو بانك لم نتا قاتم( لالا كب )نارك نال هسا رانا« جارارلا كلل س اك لا
 قد توم كاقتراطساوالبدوثسساىكقراجد عددا ق دازمتيت كيكو مايلاي وكان جس.ايكل ساس مكس ىاوك تسلا نسما .
 ع نا تع هك 5 0 اج اتوم روما 0 ريما 0-2 0

 0 هي 0 ازياج ارللميف للاطم
 30 لا ا ا قشلكو اجل ١

 لئن اداترب لاو ذ اكدر صن ايكو: كلب روناجرلا ذاكر صن يت ناصقف

 لاقيت كب باق اكعد ادا نلاواتييب لامملا تبي حس فرط ىكىتتاتت ل | كس قناشماما
 ظ م اهايكاداناواتتس لش لاملا تبزب فرط نتا ازيا رق لمسك # دب ان كس ماو يداوم

 فلك قلاعترللا توميز ايكوم تكا ابكر باقر بح فرط لاق ها نتاكذ_.كدميف يوكو ناقا كبك فانا
 قت



 ةقرتملا هينانكأا نيب اقتل ا م متكبر ارب للا

 ' ةق ةرسلاباتك ظ

 ماكنا كاك. مل

 نسب موكوفاك ترم

 ىناغتهللا لاق عمشلا قارس نورس 212111118

 ىَنغَمْلاَو ىلع هللا َءاَشإ نيب ' كاجارات ىلع هه رشلا ىف تاسوا لطي ذكر مقل قرح بالا
  َّنِم ُلاَمْلا ٌدِجاَوِراَرْسِتَسإلا ىَلَع رادجلا َبَقْئاَذِإ امك ريغا ًءاَدتباوأ ٌءاَهِتلاَو ءاَدتبإ اَهِبِف ىعاَرُم ٌىِوْعْللا

 - ٍظفحل مي نال ماَملا ني ٌةَقَراَسُم قيل ٌمْطَق ىنغأ ىرْبكْلا ىِفَو ٍراَهجْلا ىَلَع ٌةَرَباَكَم ِكِلامْلا
 1 ُهَماََممْوُقَيْنَمَو ِتِلاَمْل ِنْيَع ُةََراَسُم ىرغّصلا ىِفَوِناَوعب يرطلا

 ور ووكر ايل ركع روادها سكسى 0-7 6 57

 تا بم اؤح وفلل اروا كس اىجبركا كن ناكر كن برففوج كس ناطيش ا سادس( ٌعْمُسلا َقَّرَتْا َنِم الا» ارفف لاقترثلا
 ٠ وم حتاو-لؤ فاصوارتازرواكب هس اتاجابكا رسب لع تديرش تنكس برق نكاد اشنأ ناياكن لك اهب ع تمير

 ناي لف بقنر كيه ذ ىلع داود كى سهبج_لؤر تحض ادت تفي لير تحمل ع لوط اجا دءادتبا حض وفل ع قرع لرش
 قولو تسدد تدك لكم ادا لش قل ْئشس اىرقي اكذب رواايكه تامل را مكر اعكس_ وللا, كس نا لاءاك ار دريم لأ لابو
 ك1 داب ا جرتحم ناجي ولك 1 لبن روج كتم اع تم ىروج ىلوجيروا اترك هظافت كل ورشا روا لوتتسا رده رذ كس جن ذفؤبا
 كس ركبصن اياه يلى ات وكر تنام زج حب لاي ل يبا الش لاجمل [كماقم مات هس- كل ايّلاجب
 ا لاء شاك# بي ةايسملا ا اه لاس فكلام) طابت ايل لدي سس رو ماقال ْ

 وبي

 فة زج نم ةيؤرضم مهر ةرهطع م علامزأ مرق ةرهطع علا لاَ قر اذ لا

 رع را نيل يال مهر ةَقِراسلاَو قِراَسلاَوىلاعَت هلو هيف لَصآلاَو عطقلا ِهِيأَع ظ

 ., ٍِتاَبْعَرلا نار يطَحْا لَمْ ٍريِدقتلا َنِمّدباَلَو ةياَِجلا ُءا َرَج عطَقلاَو اَمُهَنَوُد ُقّفَحتِياَل ةيانِجْا نال وللا

 ٍةَرْشَعب ريِدَقَتلاَو ُبِلغَي امْيِف ف اهّئاَلر جرا ةَمكِحالو هكر َقفَحَتِاَلف ىفخيال ةذخأ اذ َوِربِقَحْلا ىِفُرََ
 .. للا ٍلْوُسَردهَع ىلَع عقلا نامه مهاب لاموني عبرا يفلان َمهاَرَد

 ْ ب نمله لالالا شل .



 مرج اربودرا سري ادهبلا|تفرشأ هه... م... 20018 اا ا اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 21ز 1 2 2 2 2 2 ةقرسلا باتك
 يو ومر

 لقا امَهِْدَرَشَع ىتلإ ماسلا ِهيَعِهَللا ٍلوْسَرِدهَع ىلَعٍر ايلا ُهَمِمِق تناك ُلوُقي ىِعِفاَّشلا ُنآَرنيَع ىلوأ |

 - ةّياتجلا مَع ةَهْبُس ّلَقألا ىف َنآل اًدهَوَّدَحلا ِءْرَدِل الاَيبحِإ ىلوأ باَبلا وِذه ىِفرَتك ل ابّدخالا َنآ اَمَلَو اَهْعَبَر
 مهاَرّدلا ُمُسَِو َمُهاَرَد ٍةَرَّشَعْوأ رايد ىِفاَلإ عطق ال ماسلا هيلع هلق َكِلاَذ دّيأَت ْدَقَو َدَحْلِل ُةَنِراَد َىهَو
 ِةَياَوَرلاٌرِهاَظَرُهَو باَتكْلا ىف َلاَقاَمَك ٍبْوُرْضَمْلا طاري ا كَل ُنيئاَذِهَق اَفَرُع ِةَبوْرصملا ىَلََع قلطُي
 طا ُبجَياَلةَبْوُرْضَمةَرَْع نم صقل ام ارب ةَرْشَع قّرَسْوَل ىَنَحةئاَنجْلا لامك ٌةَياَرُحَصآَوْهَو

 نأ ىلإ ٌةَراَشِإ مها َةَرَْع هم علبياموَأ لوقا ةَماَع ىف ُفَراَعَملا هنا َليِقاَعَمةَعبَس ُنْؤَوربمْعَملاَو

 اشي َُيَسَو هناك هلا ن ال هيف ةَهْبْشاَل ٍزرج ْنِمَدُباَلَواَبَهَذ ناك ْناَاَهِبهَميِقربتعي مهاَرُدلاريَ

 ىلاعَت ُهَللا

 هع مملح مووت كلش زج م امتنع ىلغلاب لقاعركا 2 اذ ططلا ترضع. ب. م
 ُهقِراَسلاَو راسا رجس ان ايلا ةسابايدش بكج لالا اسي طافف لالا لاهل

 ظ 0 ا 5200

 تيل لا, لوم ض رينج لاج [ىكل ب تبغ كف اج شع لا. ىلومت مكوك جس قرورض نكرم كلام قي هدي ددا-(6ةساج
 اجاب لال يع لا حس لو متم طك انايعج نكد كيأوج كل كس نس كى رد كل لا جس انك توشك فاي الاد تبلل تن
 لوم 9 و ثلا وج لاجل لي ترروص م ب تلكوج ل. هن ركل داس كوب كوتش لا اح توتا اكيربنن لا عررط َى اج

 لاك نومراني د لاهتدج كي ون يلعدثلا ةقر قش مايارواس مترد لووك سيب بم اراب لبي ذكر وقشسع ك مسهدايزردام رتاج

 ضار وب ثلا لوسررل 2771 د ككيلعثلا مر قل اشوكل اء ماا قرورض انوم مترو نامي كيد: زل ,يلعتلا ةقردا امم اما نلت

 نا )ءادقم سن نكاد ل مرد نهد ايكاي يكل ب زارئاوجاكتسمق كاع ىلددوااهق اناج ان اكوجتاب ري امج لامه كسب ل
 -<س ترو لص نيتي لكلب سر ادقم للكوكب داني كلو( مكرد

 اوم اكمكتر د نكران هلق حررط ل اقانوم كمدرب رايي د ليل نا ذا قف هللا لوسركل إن تك كبير يلع اة قفا ش ما. نكي ش٠

 م رارقم تكل 2 ا تاهو ثايب روا ليسو اك اهومدورضرلا تح رسم «انيلولو زادئاو داير تس بس لم بابل اك يلد (قرامردا

 ' ديدن رازتم ف هيام لوب هدد ع ا اب كيشروادم د لكس ج ياش كج حاصر لاب شيب
 اوم اله ذ )رادلسوج #.اتاجابكوك كا مترو لم فرعي جي اناج ائاكدجتاب لبن مكترد لاي داني د كيا ا ارفف قط شا لوس كس لوح
 روارعى رش ىلا كمر كات ضي ع | ىسروا هةللورلارماظ قر وا <سايكركذ ل تاكا اريبج_بطورشم انومراورلس لاب مولخم تسلا وم

 0-_اكومب لابس جاد انعاكديتاب قلك را ل لنوع مكر وا تعا تبق ست اجازكى ناو سىس ا [لكل اهي وم اهنا

 لومار ورك (-كة اج اناكدجتاب م كددج كا قت لوب لعق كنور لا .مكوج وب لع اع لوك درا حرر ىا

 ٠ كلت لاه زج ىلا كايا رفييدت فس ريطدللا تر فنعم جس ا-جسجراوراكاىكا ل لوككم الكوك سرت زواكل اشم تاس لل
 لوم ردو زارنا كتمت الوهن لوك رسود »والعدس لومتر ورك[ هراشا فرط كتاب لا تس للام نب« ككل ورد لو تبق



 07 ةق رسلا 1:00 1 ز ] ] ]ز]ز ز ز]ز 0001---بب8 57 ا 252711 5 2 رم رلج اريودراعب رت ادبلا ف رم

 نوم ظوفكلس ارك كويك سرور ش الدق 57 لارج تاب فوفكرواوم انوسزجج كرصددهورج رك اكو رايتفا كغ كس
 ا رك 1)- ك2 لركن اييوكش نحب لارجت انك تحاضو هرنت ثلا ءاشنا- كح اج لاك لبيع حس لئاون كبة بخ كريري ورز لع

 7 لات 5-5 7 كرانيدرلا كوري باجل جايك اهله زادنا اكرانيد كيا لي ناهس لكى نيب ث يي دعوت لكلا اكو# لكل وكر ابتعا سديد

 ١ ْ هد ارم تسي لاذع“ درا المكية كلا ادم ابوعلي مك ارد ل اتاك رو

 00 ايل دال 00000 اذيايومانوجج

 | كادت كت يياور حررط كا نس ملم ئراخب احاح ناكر جت اكل لا حسدقي كج هتس نا قرروا اناج ناك راك ا كس لا انا

 ا كي كذاك قرروا اكسب باج اة اجاناكوتاب لش ةسارج حبس هدايذايدم لاءاذوت ل جابك ءاهتف لفت سوو شمع دع

 00 :٠ نوما ايكاب ب[ عرامجارب تاب لا #ي اسوا كس امايد ثاكدتاب ظتس قرود ظ كيك سات الثمالي تس اجبسيروط
 1 لكلا ليون رمةقلا ةضتراتاو قفأشو كلا ماها دين انج وم ناتخ رورضرادقم لوك غل لابس اناك ب ب غنج زج ىو
 ْ 0 اك لوقو تنس باكا د ضال لادتإ «ض دية سقط سرك جس لت تمس كرت انانج-ج ةرد نال رارقتم

 ظ . 0 لاه لاعأ
 ] 1 رنا كايف مس 0 اع تررطحرتناب كيسا

 5 هللا ةمتراى رت تس ةسث«ربارب كاني د ناقد مكرد نلت لع تتذو لاس كف ادد مس راب تيياود كلاس. جاناكل راني

 لكس تاور ةسفطدوتسم نبا ثبرطحروا لإ دخت لرواد اعد تطل دصركوب | تررطح ب نجا جس لك ىتااكء الع ضب كس ابك
 ١ هاكلد/ انيس لذ فرك ادا كر يغسمالارداجس لرم ثعدعيب -<س لت ساكت ,ريخإ كس مكرد داي رانيد كيل

 ٠ ْ < لوم تجب ل تياوز لم كيدز هس رام |

 000 الوم رد لذ س#ووعسا لب واى نارتو ب لوس هكر آف .يلعثلا رجم اما

 ْ قب تسدثلا :يترووتس بارك مدد لذ نددت يل ل ومكر نس مقاوم فالتخا لش هس داب كس دددض كن اكبج

 ةساصريثو لانريد قداح اك ثيدص لا تأ اانا ناك ات ( لث/تحس مترد لل داذ كراس كس قف لوركا تس

 ش ٠ -<ايكت باور“

 0000 0 ا ْ

 ترزح فايهو ليث ىوار كس ثييدح لاوجج نك ريروا هس كف مكاعردا قداح ليو لان تيار كا تاني د كيا تسبق كلاعذ لش
 ٠ لوك داب كس فوم قلك نااروا- هس لبي بع شلال اهيج_-هتنل من رقو_رشا ىمروا_ لو رلاو كس حاولا ربك ابل لوملس 70

 ظ < لوب ث حت ث ثم دح ل مم كيد: وزنك ءالعروبمج كب جس لكم ايهذنم شهي عيدك جس فالتخا شب تابل ادبلا_ م لاك تالا

 هناءذ كس لوسرك سموكي ل ثعرع لفضل ايي لم (تررطحروا لوم تجنن ناثن الار و قاوم ترون( وك ل وس *ح لوادر كرسودروا

 | رد لاي دانيد ليا تق لكتب يك الاكسس جو كف كى ردج لاه كما كيأ كسي د راكم كيا ل

 ' 0 لقا ا لي دقن ىاور قلك ننال داشسا لكاس يس كفس مكاو لالا ءداادوبا تييادد كلا

 3 قيس هل او نا ثم نت لي كل اهدا ارالرسد



 مشكل اريودراح را ا ب يسحاو ا” ظظ00 “8 ةقرسلا باتك

 لت عاور لك هذايز تس لئااي داني و فضن إب مرو نايت سس دانسا كرس درا راني لات كيرالا ب ادن هيرو اح كت يور مرد

 قكمترد لدروار اني د كيارك وعر كت يباور ل تسرجو كب ارطضا ى ارواج برطلي رعي لكياامرف سس ميلعطلا قر قداح كس كاس
 - ل كف اومواشداب راع ليوم تبت | يو للا راو خش وطال لف لال سس نا مقرا لل إق تيا
 ويس ع رج ب ودم ديب 4

 ظ ا قواسم لفر 7 2 لوا مالغ

 سنا لَا مكتمل كو صلصه
 سليصف لوس( )1 ةقراسلاو قراسلا) ل رض كويك ل زياري لن لاهم كة اجلس ظوددأز ردا مالغابك..مج رن

 ات اج قدازم ترو قم الغ كل لا. انلس اج اناك ميج اه 16الف تنس لاك انيدازسىت ؟ل ابيك كتل شارو
 لاكبر انو فك اس سوكر
 -ه تاو تاج بطمة 000 ُلِصْفَي مل ّصْنلا نال ءاَوَس عطَقلا ىفْرحْاَو ُدِبَعلاَو لاق... 0

 نوم بجا ودي خطا ةسركرارقاراب قتلا« ىردج

 ٍنيَنرَمرارْلباَلا عطقْيال ٌفسوُيوبا َلاَقَوٍدُمحُمَو فيَ ادد اذهَو ةَدِحاَو هرم هِراَرْاب عطا ُبجَيَو

 ىف انربتغا َكِلاَذَك َُنيَبلا ىهَو ىرخألاب بعت ٍنيتجُْلا ىذا هنا ِنيَقِلَحُم ِنْيَسِلجَم ىِفاَمُهّنآ هنَع ىورُيَو

 ةَداَهَّشلاِب َراَِتْعإاَلَو ٍفْلَقلَدَحَ ِصاَضِقْلا ىِفاَمُك هب ىفتكيق ٌةَومِراَرقإلاِب ْتَرَهْظْدَف ةَقْرَسلا َنآ اَمُهََو الا
 قَح ىف عوجبرلا ُباَبَو ةَمهتاَ هن ائيَسِراَرفاْلا ىف ُديِفتاَلَو بذكلا ٍةَمُهَت ُليِبَقَت اَهِيِف ُدِيِفَت َةَفاَيَرلا >4

 ىف ٍةَدايَزلا طاَرِتشَِو ُةُبْذُكُي لاما ب َبِحاَص ٌنالاَلَصأ ٌحِصْياَل ِلاَمْلا يح بع و لاَ َوِرا َركتلابدَسني ٌلَّدَحْلا

 رّشلا ٍدِروَم ىلَع ٌرَصَمقُيَف ِساَيقْلا فالْخب ِءانَزلا

 اء رع 5 | تروا ) ا ا اا < تبل رارقااكى روج رايت كيا كسر وجر وا......مجرت

 لا ا ا رف ريلدفلا قر فسولولاماماروا ( يس لاق بم ىكاكيلعثلا تتر قفاشو كل ا. مارادوا جس لوقو
 .كيارارقا عسلي( نوتكود)رارقاروا قتاوكل كويك لوم لب نوصل ف لو درارقا لاول ريمكس كي تيا و كيا قس نادك اجاناك

 لهي لمد ك للا رفيع مااداجايكرابتا ىابيا ذس م” ىكانذ-«نكل اق كك ابيت ساب تنجج كت
 كاري قئاوكر داحس اتم ني ف رقد صروا ضاق اهينج اك .اجايكء افتكر ىا كس ىلا كوبا كر <حسدارقا كس داب لي لسا

 لير ارقاروا < ايد تبي لاتااكتست كفن لدلك عدل افريل ذسومهدايز ساو يا لبي ىءادكل وب كرهت تسرد لقت
 ىئانركراكنا لوك ترعب كس رارقا كركر واه سب قوم اكتسبت كى لب لا كوبل ساتوم لاب دف وتركب تس نس وم هدايذ تساي كيا
 لص اكل اوت دختا سكس راكنا كس لا كويك س ليج لكأ اناس رجب س دارا لن ساب - لام نيب انس لن كد لوكا نجس



 رضا ا 0 0 اريودراحررشييادبلا فرش ا

 7000 ل” و نسا تبان كت ابتج حس تدج «رثولسا_ ل لاق ف الغ لويز كرارقا للي سراب ا ذروا ا( هس دانت سا كأ

 -(رم د انك ايقاك مارب دب ىرسود نتن ) كج
 دهس راوةترمج بلم 000 ةَقيِرَح يدع اًذهَو ةَدحاَو رم هراَرْفاب عطقلا ٌبجَيَو 0000 5

 ووش اخت كليك يعط ]

 قرا فيك نَعماَمإلا امه اسي ْنأ ىغبنيو قوقحلا رِئاَس ىِفاَمَك رولا ققَحَتل ِنْيَدِهاَش ِةداَهَشِب ُبِجَيَو لاَ

 ِةَمُهتلِل ٍدْوُهْشلا نَع َلَأْسي نأ ىلإ ُهَسِبْحَيَو ٍدْوُدَحْلا ىِفَرَماَمَك ٍطاَييحإلا ٍةَداَيِزِل اهِناكِمَو اًهِناَمَزَو اَهيِهاَمَو

 قد لكي( ب لف لتخااكى كرش ا ) سناب وم بجواب حس تاو ولادك درك ساهك سلا ةقرا زود 55 ا

 تيفبكى ىو ناهي نوماوك وأود نلا ةورلك سيب بس انه كل كس مادا عقوم ساس نوم لم قوطتم_رسد بج مس قو ر بان بخ

 ار زك ناب كس دو دع سود د كت فايد تس لا يذك طاطا همم لا روا ئام ذاك ادا ( ع ايكروا د زج هول ) تيما د

 لن لاك كلت داغديق ككتنتو لا حسمبم ل ساب كل تسال دن ب لال دج لامك جس بسانم ىكتناب يب كد كس مالدد
 ش وسام

 ظ 2
 نب عَطقْياَل لَك هَباَصآ ْنَِو ِْطُق َمِهاَرَد ٌةَرْشَع مُهَنَم ٍدِجاَو لك َباَصَأف ٍةَقِرَس ْيِف ٌةَعاَمج َكَرَتْشااَذِإَو َلاَق
 ِهِّقَح ْيِف باَضَتلا ُلاَمَك ُرَبَعُيَف هِتَاَنجب ْمُهِنّم ٍدِجاَو لك ىلع ٌبِجَيَو ِباَصِيلا ٌةَقْرَس َبجْوملا

 ْ كلم مترو لدوكك يارب حس لش نلاروا لوب يرشد رفا يكل لماع كس دوج ىكركاسك سابك يي فس يلع ثلا تتر كرو فروا 55 مجرب

 ىايردج ىلومنرد لد لتوبك- ا اج اناكل بتات كى ية نوم كس ترد ركنا كَ احاناكو اهاكبليارب حل نا وأ لوم ظ

 ظ را ل ل

 ا 02-0 جانك يتب ىك 1 ولون ل ارو 6 اك ا رو لذ ل

 < ليد صقل: كيال ثيي دع ل يماوبا كنب ايانوم مولعم_( اكون بج واذن اكدجتاب ادم كير شرك رو ذاكسإا اكس لاي شايل داي يب لوك
 همكم رفرك البوك ارمي -اهك ا ناكديجتاب حنان - ايدك اكدت كس لابتايكر ارقاراب رايس لارواايارمدراب نلت ايودرارقا اكل اذ لوسرمل

 لا شروف سة ب ار لوجو واس لاروااننباو ترفغمسس لددتدثلا ل يمك ابك سلوق ركب قنروارافغتتسا تل اتتو كلداتدلا#
 -تاكذسا رجاروامكا او ىرادلاورجلم نا: اووٌواوولاو محا تيياور كاد ١ اءرفل وقر ون 7 امك لاير فاعر طع اوك

 1 كا قشتوو تنذو ارو لا ىروت ذل ىلا رثاب سس أ لاي كسدفطءاوردلاولا ترتر جرم ليا
 .لايأ 1 ايلدنفيد ءاذردلاوباهس ا لاهكذ سوكر اركويكو ب( هس كل ىرج) سك وبوو بجسد بكي < كردي ذس مايك ممالس

 ] ارادوا داوم ايكديتاسس كس ساكس لا ولتم قير وكوب ع. ااوكت دوك يأ وكما لاي سرعت فأول ماك يا رفد ل نس الصخب



 تر م ا 1 يالا للا رة مخ انما .. عطقي الام و هيف عطقي ام باب

 - لو اكن ايب ليرات اتا وديي فس يلطشثلا ةمتدم جس ىورمحسدلاةمتراكراضنادوتس برم ام كس ادول لددث كريت باكا يدك
 وكساك يرفق لاباس لاس لاه يدداح اك ضكس اذ مايللا مار فس دوج نس ةّيقب لوسرك حس لش ثيبدص كريما نكي نلاوفصروا ١
 ريتا فرصرك اهل بث ذس لاا دياي كس اجايكت فايد كل لا لبي داب كس تيفي اك روجر مج لاسنلا واود ثاكديتا باك ارك اج
 كل لا لبن داي كس ئاءذدولك اج اناكل بجتاٍ كيد: نكس اهدا تراجم اماوفيفعولل ماما ليي تروص ل الكوك وم ايل لاكن لاءكل اذ
 توفل اجاوب 2 راو سل ةبوااسي حرت 1
 -اكه اجاناكل جب رار ايوا لوقا

 عطقي الامو هيف عطقب ةبام باب

 ] هس اناج ناك أل مث سدو اناكديتاب لبن ىروج لكل اء لك...

 ظ نيل لب سار ؤا ا اجام اكتب لبي ىروج نك ظ

 ِرِيطلاَو ِكَمَسلاَو ٍبْضَقْلاَو ٍشْيِشَحْلاَو ٍبَشَحلاك مالسإلاٍراَد ىف احاَبُم اهِفات ُدَجْوُي اَمِيِف عطَقْم اَلَو
 ُلوُسَرِدْهَع ىلَع عطقَاَلُدَيلا تناك ْثَلاَق ةَضِاَع ُتْيِلَح هيف ْلْصلاَوةَونلَوِةَرْغَملاَو خير َرلاَو ٍِبَّصلاَو

 هيف ِبوُعْرَم ريع هِتَرَوُصِب لصآلا ىف اَحاَبُم ةسنج ُدَجْوُياَمَوِريِقَحْلا أ ِهَفاَتلا ٍء ئَّشلا ىف ماسلا هِيَلَع هللا
 ُّط

 عرش ىلإ ةَجاَحاَلَف ِكِلاَمْلا َنِم ورك ىلَع ُهَدخاَدَجَوُي َمُلَقَف هب ُنِضَناَل َعاَبِطلاَوِهيِف ُتاَبْعَّرلا لِقَتْريِقَح

 ىقلت َبَّسَحْا نأ ىريالا صِقاناَهِف زرجلا ّنَِلَو ِباَصِنلا َنوُداَم ة ةَقرَس ىف عطَقلا بجي ملاَدِهِلَوِرِجاَّرلا

 ىلا ُةماَعْلا ةكرَشلااًَدكَورفَي ُدَبَصلاَو ُريِطَئْريَطلاَو ٍزاَرخال ال راما ىف ُلَحْدْباَمَْو باَوبآْلا ىَلَع

 ىفر ٌىِرَطلاَوُحِلاَمْلا ِكَمّسلا ىف ُلُحْدَيَواَهب ُىِرَديدَحْلاَو ةَهْبُسلا ُتِرْوَت ةَفَّصلا كلي ىلَعَوْمَو ِهْيِف ثئاك
 هنأ ”تفشاوب ىبا نغووبملا ىف طال 0 لا

 اًنرُك َذاَم ِهْيَلَع ٌةَبْحْلاَو يِفاَشلا ُلْوقَوُو َنيِقرَسلاَو باَرَتلاَو َنِْطلاالا ء ئَش لك ئِف عطَقْلا بجي ٌّبَجحَي

 عك راك رواج ورواد ب« لحجم لكم ساعي ىذا لج بيج جس لاجل يروح حرابم ل ماسالا زو ىرقت» ورم ......مج
 لي لزج يقترف ات لب كرايم بعسل لوس دك ثيي د عري لكدشت اع ترفع لاس لبي ليس نما هرمي اندج رواوريك و لااتج دوا لإن تاج
 عرابي تروص لست ىف 2006 (< لاو )زج ساروا ىف قازرلا دبور بش ىلا نما تيباور كا ات اناج ناكل تحت
 اياك ساوم رن لي صيبا ب ( نرد نال كس ) لارواوم: ىو تسمم تبر فرط كدب -و دن تضر وداي ذ تا فرط كادواوم: لاجل
 نا لكويك سلوم لاش مرورض كف # كرر قدح كل كس خل ركعتين سا ذيل لوم قراوك ان وكل اب لي ني كس شارل اتوب ملى تب“
 لو زنجت لامك وحس سجو ارواج اتم لكك سجاد اناج اكدت لب نس زكى ردج مكس بان لح او كاس 0 اًضر ككل اء

 كل كل سا فرص عم كروا ل ىلاج قد لاا ذر لوزاورو ا ومر اي ذلك ف البكي دري مترج نجس لوم ضلي ليتنا تظافح اك 0
 ل ةساج كامي راكش ل ةساج لاني لايثت دوا ل ةساج د لا دنا حس شرف كتظافت> كس آماكدو تفو كريت و ةساج

 كس لابو ومج وف لوم رب تلا ىقيا فيا لزج ب بعجج حررط كا هس لوب لا تمدورض كد ىلاو فس ركبت ليي ملسلس ما كس ا



 عطقي الام و هيف عطقي ام باب ١ 3757#3*#1 الإ ظ 555+ مشين ايوورا ررشييادبلا فرحا

 | ريكا مواز لاو ادحيس ل اكيرف ءكيشىار اروا 000 7 تذبل رك لورت ب داس

 ل-(4.اجايكرإتتا لك كروز ىنازآ كلم كس اهب هريغد هس اوراكل لؤي زك لش ركاك يس قكٌلاكز كل للا“ كرروص ل

 2 ىئرع ل لدن داك سا ناك خب ل قرد كاىتسس لم نا تب ليث لاش بس لجو زاتردا لجين كدا لك ل سيب

 كروت كل ودنرب .ريطلا ىف عطقال ث 12111 5 حسو لاروا ل لالا ل إنت لل ودنزب لتوبك- لإ لاو توك

 ' ل1ين تاور حس يللا ةقر فسيلو مااروا ب كسلا ترطخذ_# قارب واش ىلا نك تيار كابس اتاج انك تاب ل
 وج تب ثي دعو فاكس نارك لقى ىجباكرثلاهحر اشك رب وك ا ثم لكك وا لب غ اوس كدب بج داك تب لش زجر

 كس قولك ابث[غإ 0 7 اي در هاب

 بيكو همت 8

 ف عقال مالشلا لَ هَل افلا ملا نياك داس إعراب اَمِف عطف الو لاف

 ْ ٌعَراَسَعِاَم ُمَلعَ لاَ ُداَُمْلاَو ماعلا ىف طال ُمالّسلا يلع َلاَكَو ُىِدَوْلاَلِيقَوْراَمجلاتكْاَوِرتكالَوِرَمن
 َلاقواعاَمْجاِركّسلاَو ٍةَطنحلا ىف طق هنارملاَو يخللاكُهنَْم ىفاَمَو هن كال اًيهملاك ُداَسفا بلا
 ظ خر الل ف نالوا رحل اال لور رف نعل دا لق نر ور ئِعِفاَشلا

 مقل ِهْيِفَوِرمُكلا َنِم ٌسِاَيلاَوُْمِهِتَداَع ىف ُنيرَجْلا هيِوْوُي ئِذلاَو ِةداَعْلا قاقو ىلَع

 ا دود تلج حس اتاي ناك كس هاج < لاس لابو باغرلج جز ب ىلا -اهكغ سلا ةقر كرو ف....:مج
 ش ل ا و ا ل ل

 ابك فس وضتبروا لإن كس( طتاسكسدي دشتلم يروا لكم )راقت ترشد . ( حس لك هي! نس نابح ندوب ناد لاسفل

 ١ قرسوواوسس معطر هد رار الا ناد نق ل لير نا يرو سداووس 1س لا دزوأ زر قر ل ا

 ماعط لاس اك تيادر كى سطام كل اءوررش ىلا نما ققازرلاربعروا لكتيياور لك االسم ةسدؤاوولا_هس لت مار ّ
 ركشروا دوبلكس كل ادا ارمي لب و تشو صوب رطل زج لاو ف كرم وعقب اح لامكروفلا لوجو جى اكس يدارمعس

 ذةيخشلا لوس لكو- كس اج ان اكرجت اى لب لو زج ه وكرم لامك جس ايام رف لا تر اش ماءاروا كس اج اناكدجتإب قاف الاب لشن نسامج
 رع ناو "ا 2ك قيراط ل( و اج الر كلش لع لس نا دزه ) نا يلحك جب هد نأ جس اناخ ناكل كتاب لب رثك تكس ايارذ
 كس تما لبد دب تمرت( كيو يمال هاه تاع ءايشسار نكس .اج اماكدجتاب © ةس كد

 -<-اناجاناكدت الإ يو

 0 7 3 ا 5 ا زج لوفود ناك
 ايارف سلا خرم اءااكوب راو ف6 اج اناكل يئن عس سا 7 افك بل تشو ذود كيد نكس فاز ارواج



 مثلج اريودراح رت رفا 220011 1 زز 0 0 . .عطقي الام و هيف عطقي ام باب

 0 را رار رول اك اجاثاكل دكت .تيفبا# ةمازلا» ا |

 0 رثك الو رمث ىف عطق ال لي ثيدع لوك كن اجاناك تحت ا[ تاهت سلا اكعشرد

 -<لثرا# اللا اص لولي وع *اكيلعرذلا تضر فيطولا ماءاروا لو ةسمك

 كج سابكة سيلعألا ةقب رمت عش مجرم هرستو كف ةروادجام ناب او لانو واو ىلا نسور محا شسمو ملا امو ناايح نك | ثييدعري

 ؟ر اركاب لس ديالا زل را نقرا يح اكل هت غانا غ عدم نال اسيل دع قراها كان للا

 مو هطا دب تدرج حايك يك ثلا لمراسل تروا تعدم للا لة اج كرت فرط قطع مكب |

 نيل ان عع نأ ارثم حرورضوج ا ايارثوت ءايك ا هج و قلل كس لوا 2 وه هل-ك- تخرد تؤ ثلا لوس < 2 كعمل

 لكي بجرم كوم نما ضاك سس لاو وف اجل فتاوي حس لب لادج واس لام زم لوك لاونج ترك رج وحج
 دقادوبا جس ىرورض ناك اكرضتإب كح لا قومرباب ك- تم كلا يآوج كسار جاتا لوكس لع لادا اج جلي ( نايلحك) نسر

 17 كادت اب لرب وعجبتني يو روك كل ثلا نر واحات لد ايزي تثور واس كت يباور كى اذ ٌلاضرو
 اناكريتاب اكس ا ذقومربارب كس تبق ل اهذ ليا تق ل اج لس اننا تس ل نارلكوج روا لت اج 2 هل شوكت ءادواعسد تبق

 : -< امك زم اجانناكدجتإب لين روج وليد ذات فلام ردح ردا قش كك او فسي هبا مارا للا طمكس شاروا ام

 ماكر ليد زف دام لا ترروص ل ا_لّث تاج ل قدا وجل خزي نايل ايد بااوج يف هقلا متر فنصمروا

 لإ اج كس حساب ومي ( لي ىدا)ر دلل ابج لج .ءلج»و نيتك سدا ب لذ نع بخمس اه سلا مجر مابا نبا نايتس حاج

 جس لوم سئ وفكى لا نير هوه دالعس لاا - لو ة اج قاب ومي آفات ليي لابو رطل ل امو كك لابوهورل ا:
 وميك هكر اىففام وكل لا حسروط ضان كب ترو اتبلاو# بجاوانناكديتإب ل فس امج تس لام

 27 200 1 رثكالو رمث ىف عطقال ثعلب باوتر تبا بسلا ظ

 لت كسا قول سس لبن تعامج كو العلكالاح < كَ لاكن لادات نكس د لبث ثييدح كني رج هوالع كس لا كوب مد ودع تسأل

 راي حس ماعطك ل معذال تاب يك للا تبث رام ايان اغاكدختب لع ىردج كركشنوا لاك تب اياندم حاد قير جس لابن
 يوم لع نايلحكوو واوخ_لج و زاترروا تشو حج اي لزج ىلاو تأ امك ارز ع ا نال سا ع ل ارمزج قياس

 هدداوخر اك اجاناك تب ةوعركا اسال كوكو« او اسطب ك جس [رامت الث تدوس ماري نس اج ةساكدتب لي لوب كرد الوعد دن

 ايدل فساجذكر 70

 ري عطر ىردج ككل وم لكروا لب # مهلك م لقد ظ

 كين ا

 مْدَع ةَهبش ققحتيف اليخ اًهِضْعَبِهتَمِلاَم ىفَو لاَمِب سيل اًهضْعَب َنآِلَو َةَقاَرإلا اَهِلَوانَت ىف ُلّواَتَي َقِراَملا نال

 ظ 00 ظ ةَيِاَملا

 رواج ليفت روطس دل و.لوكا جس لاثأ ماكر | شئ ردت كىاوم قت ىلاكدج قوواي لومهكل_ ري لؤنخر دوج لكجووابك...مج

 تيبناك فس دلواب مروا ةيسدابب تسا فن ليدل اكل ريددج لد < لي ئاكم تاب قلن ىردج ىكساوماح شن لس زج سال ني



 عطقي الام و هيف عطقي اه 5000 6*5 55-55 | رارمجل 50 1 ملا متلي اريودرارريبادهلا فرش ظ

 ظ كة لكس هزج هكيرواج قرم ضل« قاقالإ ريغ بخش د لادا زجل يدل كتل سروا دانيل
 ايكو شاك سوم لاك سا كل لاس ءالع ف التخال هسدإ

 ضاق كيج شلال ع ْدصْحُي مل للا حّلاَوِرَجْشلا ىلع ٍةَهاَْلا ىف َعطَقاَلَوا لاق 3

 ظ اك اجاناكيثجت شارب كروب |

 هنا مطفي يِعِفَشلا لاقوة ِهْيَلَع ناك ْنَِو ٍفَحْصُمْلا ٍةَكْرَس ِئاَلَو فاعمل َنِ هناا ىاَلَو لاَ
 َنِْثَسِل انا باص ةيِلُحْلا ٍتَعلَباَذإ عطب هَنااَضِنأ ُهنَعَو ُهلِْم ٌفسْوُي بأ ْنَعَو ُهعيِبَرْوُجَي ىتح مّوَقَُم َلاَم
  ىَلَع هَل ياما ُهَناَِو هيفوطَلاَو َةَءاَرِقْلا هذخ ىف ُلَوَتيَدحالا َتآِرِهاَّلا ُهْجَوَواَهِداَرِفنإِب رَتْعُيَف يفَحْصمْلا

 َقَرَس نَمك عيتلاب رَُماَلَو عباَو ىه اَمْنإَو ةَيِبْحلاَو َقاَرْوالاَو ٍدْلِجْلِلاَل ِهِلجَل هُزاَرْحِإَو بؤتكملا ٍراَببْغ
 ْ ٍباَصِيلا ىلع ُيْرتييالةَمِِقَوٌرهَح اه هيلا

 ىىا ارش مل و و | دسا  ةلا جودت ابك كير ا....مج
 5 نافع لالا كة اجاناكل كمت ىلع ذات سدي ن1 ًرقروا-( حس ليت تبل لول ايوك عررط اس تنام

 و6 كا رءانب ىاجس لاق وو لكمال جانا | كس اج لاب يعش امر ف شوك | ناك:
 : يقر رقركالكيجس لش تياور كرمز تسلا صر فسر | ماارواجبس تمور لت ما كس يلع هللا سر فسيل وار واهس :ئاج كبار

 روااكٌس احايلر ابتطا ارنت كلا كل ساس لاك لي نأ رثرإل زهد لابي ملوك كة اج اثاكدجتا ةوءاكتسبق كدت تمرد لدا هب اك # وس

 ته 2 كي درا ذركت والتلال بل ذل اتي تتفو لاالاوة بال هيف نارك تس يسدجداك يالا
 رواس تس دايتطا ىاانرك اوفو ا لكال اعد حس لاكتسيلام لوك رلج لاس رابقفا كس لاهم دج لب فاي فنمس كيل لادا
 لد ارتعا لولاك وز حم تلج لو حسن لعب علا وفكس لاا لين زري جس سس رابتنا كس ةازج كس لاي ل قوس لاايدلباك نا
 جاب ةاك ثلا 0 نا)-< دئازس مرد لوتنق لكل باج لاه ايبا كيااوماركك ارش تيك ان«
 ل 0 ا الالو تقرا

 00د
 ابونا ل لَِرادلا بابك راَصقٍزاَرح إلا مع مارح جملا بان ئف عطفا :

 ٍهِعاَتَمٍةَقْرَسِب عِطَقلا بجيال ىتحهِيِفاَمِدِجَْنْلا تاي زربخ بالو اهفاسمراذل

 ئمزادديب كل لان سلف دقن راووفكش لج لكك كيكه جناب اناكل قب ككل ةسارجذاددكم رتاج. دمج
 هناورد سمج رواهس نوم دوصقن نر نوفكاب ابساو لام اكر عكس هاورد كسك كويك ايكوم رك ذب قس لاب لن مكس كابي سطام
 بسلا تسوي مجم وم رازوفكبابسأ جساس
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 وليم نع ايها نم لوي دل او ئَرطْملالَو بهذا نم بَل او لاذ

 ناك نإ هنأ ٌفُسْوُي ىبا ْنَعَوِرْسَكْلا ٍةَحاَبإ ةَهبش ٌتبثيالُف ٍةَداَبِعلِل دعا اَم ُهَناِل ُلاَبَمَتلا ِهيَلَع ىلا مهرَدلا

 ٍزرْجْلاَوةَيِلَمْلا ٍلاَمكِل ُعَطْفْيَرَخا ٍِتِئَب ىف ناك ْنَِوز رجلا مْدَعِل ُعَطْقْياَل ىَل ملا ىِف ٌبْيِلَّصلا

 كس سادوج ك6 اجاناك خت راك اق ىلا بج ( ريتاس كس قف ءارروا ناوي رشي بيلص كن وسن كدلك ..حجبت
 ىنب روت كى كب لم ايلارج مكر واسيا كف الغرب - لا -اهتايكوذادااك كسور س زج رون رو لوك ول فس لي كبس إي هاتي لن
 مكب ددئم يشيب لاي هسا كس لاك سا نك انب لا طس اوك تدابعٍروصت لوك 4غ اج اناكديتإ اكساؤوم باضنرارقموورواوم لوم

 . رثلا متر بعسول ولا ماما وات ايل ساو كس ل وقس فس لبيك اكس انب لان اهب يروج تنذو تار كس لاا ثنا نا اني دم قلسا ظ

 لاي ناكم طنوفتوو لولاه اج اناكل يتب لي ف ارج حس لاب فوم لايم كج ركل نلا بسيلص لك ورك كس ب تيياود فيأتي
 ش ا ا 0 0 هي - 0 1

3 
 - د -ّ 7

 تور هل 0ك خل فس لو عجرخ ل لحق يكل ش0
 مام هن <

 يف تالجلاو رزالج كرفت قرع اذه ىلَعَو هِرْيَغ َعَماَذَكَف هَدْحَو ِهِتَقْرَسِب عطَقلا بجي هن

 .ٍهِيْنَِي ىف وكي ابك ْملكتياَلَو ىِشَْياَل يِبَص

 ٠ وجروا اتم لكل اء قد وار كروم كرو ذرب نادب كس لارج رك ك اج ناك ىاكفساو ذات سا هداذآ اروا..... مج

 اه ايلا كك ذلك يحرك دارت اذ ل كس لكل اي الاد تنم تس. تل ساروا جاتك لاهو يارب
 رولا ار رو ارك كيس مر فف_هيلعرللا تجر فسولوبا مادا نااعس ياهلا كل كن اهني ككل الي هدد كس للا
 اكرم بجاد لكلب فاد تاس لدززت قرسود ول انت بسجج ا واناكد تت ولي ف رج ىترول زانت ا فرص لوك كة اج اناكم تارك او

 1 600 بلا هس طا انا ياكل اى ساقوم يرثي باش بي لس اياد ناديا لوك اكاد امرك ررطىا#

 جاتوه لاك دايخ لاذ يس هدو ومشاتاوب د واانلج ْ

 قاسيه مغطس اروا- نا روج كس سا( امج الية ذوب رول ةجاك ارا 0 هداف

 كس اجاناكرمت 9



 عطفي الام رز هيف 52 ام. باب ا ل ا لل ا لل دايز افضل لل لل داي 0 لع اهب ددلا[ ريالا فرش

 لبث ياك اج اناكدت | اكد اكمال سروال ]
 هَحباِققحتل ريشا ةقرَس يف عفو حادا ْبَصُع هنري ةقْرَس يف عطفا
 ٌلِقْعَيالاٌرْيغَص ناك ْنِإَو عطقُيال ٌفسويوبا لاَقَو هِيِراَبِيْعِإ ىف ُءاَوَس ْعِلاَبْلاَوَوُه ُهَناِل هِسفَن ْنَع ربعي ربعي ناك اًذِإاّلإ

 نأ ضرعيؤأ هياتم هدول قلطم لام هَناَمهلَو جو نم لام دجَو نم ئمدا هنآ ئاسخِلإ لَكَ

 ةَيِمَدالا ىَنعَم ِهَْلإ ٌمَضنا ُهَّنا اّلإ ِهباعِفَتنُم رْيِصُي

 كس اج اماكدجت 5570 ل لي اج ك مالغغلابدد ب د
 نسا لالا لود لوك كة اجاناك تخت قو مانسالتب مانانياددملدم مالغاندجت انتاركان كيس ّلاج ل يافير تى روب كى روج ل لادلترا
 ناكل اتت لي ردح لكم الغ ل # وبل اهك فس ميلطدذلا تقر هطعسإل وبا ماءاروا كح لومار وفود غلاب فياروا هو تسجد لكس وم لول اق
 ترانا سود ةاجس ىد آت ابننا كيادو لئويكس ىلاما مكبر _وماتركل ناب دوام نحبك لشهور مانوج انتا وددج رك! كذساج
 كد ًارهتاسكس لارجرلا _ومركل ورع يوم لاحلا ىو اوثيعس لا قا كس نس اهنا عش وكس يب لد شامر مو فييطولا ماءاروا < لأم

 را 1 هدفا سول ابنا

 0و

 ُدَصقَاَل اهَيِفاَم َنآِل باَسِحْلا ريا فال ٍلاَمِب َسِيَل َكِلاَذَر َواَهيِفاَم د دوصقَمْلا نب اهُّكرِتاَقَدلا ىف ْعطَقاَلَو
 ٠ ظ ُدِغاَوْكَلاَوُهَو ٌدوصقَملا تاكفِذخألاب

 71 قع ذات كس( لوياكروا لورطجر) لورتط» لكروا 5 هممت 7

 يكسر يفارو'رتفو لاكي جلوك -.كه.اجاناكدتا ب اك ددج لاء رتفو كح باح ىلا سام جس لكلا هو.لئالاع سلا
 0 . دامو 00

 ا لاس 6 ف ياام اا لو ليان 1 زو رسل وضل, كليف

 < لوم حرالصاروالاطم

 0 علوي نالوا حادايخا لانك ربخ عرط ا ظ
 ميسي اا ١

 ٠ -< ةرداوب 2 كت اذنك نوع مالم“ ارواريزنإكا حرر لا .<س ا

 اكس اجاناكل يجتا لاك دد لك حج روا كس

 نيب فالهخإلا ّنََلَو ِهِيِف بوُعَرَم َرْيَغ لصآلا ُحاَبُم ُدَجْوُي اًمهسنج ْنِمّنِ ِدْهَفاَلَو بلك َةَقْرَس ئِفاَلَو َلاَق



 مث لوسيا يوورا رش اوبلا فرشاه ةقوفمفو ةووووف ف ووووو ا 55035 عطقي الام و هيف عطقي ام باب

 يرو
 . ٌةَهْبُش ُتَرْواَف بلكلا ِةَيِلاَم ئِفَرِهاَظ ِءاَمَلُعلا

 ا قلم قردت لك تح روا تكس دوا ابك. ....ممج 2
 لايك ايهما راج لج فايا ذ ل 2 كاك ياي ل ضاك ش

 رايب تي كراحج لا (جاكىاناظكع فسلم رلكيز لاهل

 مك كىرو ها |

 ُلَّوَاَتَي اًهذخا َةَفِيِتَح 2*2

 اهيِف َرْسَكلا

 ظ نفل ند وا( نلااس لبا أاكذس احب ذك قتاساس ديرشتاى افرول قلو مم لاو ) فدروا ......مج 3

 ناسك 2 اج اناكل ب لك كروت كرنب قي( ريتا هرسكلس م )را رض اي( نلاءاساك_.اهبدوتتاسك فكس بابي
 كيل ركل يوان كس ثقتي نا الاون نااءاس كما كي ةزئكس يللا تجر يطول ماارداجس لكسب كب للا كيد زنك اهلعبا تر

00 

 0 يع رو او ْ

 ةَيوناَلَو سلامة اول رحم لَوْ اَهّناِب ٍلدسصلا و ٍسْوْعْبالَواََمْلاَو جاّسلا ىف ُعَطعُمَو

 مالسإل اراد ىف ةَحاَبم اهيروصب

 لرص ب لونب اي رجت كس زيني وحك ل نموا تبان نا عاق 58 مج

 لان ابميي تروصوما و دولا نوب بيوض جاما نر
 1 - لإ تاج ةسإب

 /2- جانا 0 5

 ضال حام جال هينا لَو الز يادي تاو رضع صوص ف عبو ل

 0 - ةَضِفْلاَو ِبَهّللاك َراَصَق اَهَيِف ٍبوُعرَم ريع مالسالاِراد ىف اَهِتَرْوصِ

 12200 700 20 اة اج اءاكد جتا لبي روج كدعر ب زروا توق روا لون جسروا ابك ب 5

 - كروت كل ايرلاة سالب سيازجا_لئ ةاب سايل اقام نر ستدعم



 0 و رعب محو

 روحت انآ ىرئالآ ٍةَسيِفَلا ٍلاَومآلاِب َقَحَمْلِإ ٍةَعنّصلاب هنا اف ف َوَوَيِئَوَأ سَشَحا َِمدحُك ذو

 ةَيِداَدَْبْلا ٍرْيِصَحْلا ىِفَو ِزْرحْلاِرْيَغ ىِف طَسْبُي ىتح سدجلا ىَلَع ٌبِلغَت مَل ِهْيِف ةَعنَّصلا َنالِر يِصَحْلا ٍِفاَلِخب

 ُبجَيامنَو بكرا ِرْيَغ ىف ْعطَقلا ُبجَياَمَنِإَو ٍلصآلا ىَلَعٍةَّصلا مَع اَهَقْرَس ىف عطققل ا ٌبِجَي وَلاَ
 هقرَس ىف ُبْغَرَياَل ةنم َلِيقُتلا ٌنآِل ُهَلْمَح ٍدِجاَوْلا ىَلَع لقتيال اًفيِفَحناَكاَذإ 1

 كش ارو ثا رتروا ثواني ولده .اجاناكدت اكددج تس اكددج كنا ءاد كم 2ك انه :ريغد ع ذاددداي نقرب تس ىذا 5 0

 هب نجلا لاب لكلا لب ساكس لانج فالخب_ج ّلاج كت ضافح ىنااكو: ةتكيد لايك لو كوم لع مكس لاق سبب
 ١ تاكد كاك ابان رام قلخت ل ٌلازج دادخإ تاج ىلاج ىدامج قل مرج كد اعروا ظوفكريغوو كل ىا- جس لكل اذ
 رواج بل انريب لص كتل ثوانب دوا لاني كانلا لديك( م ىلإ لتس ك ( ثراس لعرض ) ناتو نم روا لانج قرص بحج_ )6 اجاني
 50 زوروا رامي لكوبك_ و تاوم كلوت اسكس راول د وجبس بججاو لي ىردخ كو ريو زاورد م كة اكدكا "ع تب اوانوم مولخي

 عما نكي )هس لوم لاك تنير كسار وك لدور كرام ومد نارك كل لس ضل اناح ل كاش اكل ا هس لوم نكت سر

 ْ كياح تذهسكدا ما كلص دك جل كلل زهيد عة ودعس كي ارش

 ١ 00 ا تيا

 ظ بل كسل مو
 لاَ ذَقَو فيك هلي راجي نال ٍسِلَتخُماَلَو ِهسُم الَوزرجلا ىف ٍرْوْصفِِةَئاَخاَلَو ٍنِئاَح ىلع ٌعطقالَو

 ٍْئاَحاَلَو ٍبِهَسْماَلَو سِلتخُم ىف عطَق ال مالّسلا هيلع ىلا

 ام ناكل جت ع سم يا ل لا تيل 1 نر لال قرنا ق7

 م اب هلا لنهج تلا كو

 ظ 1 ا 8 لس 0 و 000 ل 0 ”يعاطاروا تسرب زوج جس
 نكءاروامجلم ناد لانو رن زةروادادوباو حا ماداود تس كرك ثييرعوج ف#ريلعرثلا تصر فنصمروا ب جاواناكديت باك وكلنا قاتل

 تلاد كي طسوا م اراد جساقورمسئاج ترضخ ثميدعيداجاه فتحا ةسا ماجه اكت ير ةس نب

 ظ دس كت ياور تس دنس كفي للا ترنعح
 ابنك اكساول_.ايدركر ات اكل لاء هذ لارج -ايكهس ب يراعي تبرك اكو: مولتميسس لا



 متر ل ايووزا عري ادبلاتفرشلا منعم و مما يالا 6مم م وهموم وو ممم م همم هموم معو عطقي الام و هيف عطقب ام باب

 رنا لوسر لقب دركراكت اكل ارمي فاح لس رك اء لب زج حس لوول تردي مونكي اكس تياور لم لس 66 اع 52000

 داب حس ثياور لاذ نزار رح راك راراو نلت( قال ريق رزاق كى اككسديتإ لسنا ف

 ري حس ثدي دع للشتاء تررطحرب شدو العلك لاس كت ياو تسرباج ترض # مكس تاب يبدوا كاد فس تدوكي يمزج جابك

 نبا رواج مكتاك خس اكديتباكلسا بنت كى ردت نس لا بجرب قوم روبي فس اب كنس ركل ا طي اعاىلا تدك مكس دارم
 ! . د ىكياصق راك دو موز اكساب سلديعلا قلد

 : متفاوت اك اجاناكل بتجتا اكروج نفك

 هيلع هِلوَقِل عطا هيَلَع ِِفاَشلاَو فسويوبا َلاَقَو ٍدّمَحُمَو ةَفييَح ىِباَدنِع اًدهَو ٍشاّبتلا ىَلَع عطفال 1
 _ىَلَع َعطَقاَل ُمالّسلاِهْيََع هلو اَمُمَلَو هِي ف لطفي هلم رجب رم مو ُلاَم هنو ُهاَنْعَطَق ٌشَِبَن ْنَم مالّسلا
 ةقيِقَح ِتْيَملِل كلبا ُْنِل لما ىف ْتَكممَهبشلا َناَرِةَْيِدَمْلا لهآ ٍةَعْلِب ُسابلَوُهَو يفَمْحُمْلا

 ٌةَرِداَن اًهِسْفَن ىف ةَياَنَجْلا َتالْراَجِزنإل اَوُهَو ٍدْوصقَمْلا ىف ُلَلَحْلا َنكمَت ْذَقَو ِتيَملا ٍةَجاَح مُدَقَعِل ثِراَولِاَلَو |

 فاما ىلع رهف ٍلَقَفم ٍتَْب ىف ربا ناك ْنَوٍةَسايل ا ىلَع َلْوُمْحَم رهو عوفَم ريغ ُهاَوراَمَو دوجْولا

 اَنَيَباَمِلُتَيَمْلاِهِيِفَوَةَلِفاَقْلاىِف تْوِباَت ْنِمَقَرَساَذِإَدَك َوانلفاَمِل حسيجم ْء

 لذ تبق كن فكي ركأد جس. اجاج ناك تراك ا-( حس انا ل كلاوذ نكس. هدرعركووحكربت] نوب قشير دج نفك ) اينو ...مجر
 < انج اناكد جتا اك اكس ايسر ف ف (تاو كل ب١ قنا شو فحسب وا ماماروا سلوق بم كدا تصر رو رفيبطعولا ماما_وم هداي زن تس للا أي مدد
 لج ىياروا موقت ا. نفل بكل ساروا كس لبث اكدت باك او ايارج نفلروا كوورة # لنك تسب كنار رف ساكس يف شل لوس
 كتيياور ةسدطلا تمر لاق شمع صر نروا )6 اجاناك تاكددج لسا كس نتا < لج كت ظافت طحاو كس زب ىماوج طوفك

 نا ) لن تيكر تروج نفك يقلب ناز كدي ريا لينتقل ّى همقلا مرر فيولا مناد( جس
 مدقم تجاح ل تيمدوثروا لوم لائكتيبك لوك هورم لبي تتقي” تربك ايكوماربي رش لف تيك كل شاروا-( حقك 1ْ

 رواه اتم تسب« قمر ايا لتوبك ايكوم للك ذوب ربح ير صقمل شد اكوجتابروا- هس لات سيإك كشر او تسجو كس

 قلي ذ_ارج نفلاكس ا قباطمكس لاق كب اح نو ولديك سئل وق قب ثلا لوس هوس كت باور ثيي د عوج فس قا شو سول وبا ماا
 ل زر محو لل ءورغوو نلق نانؤا كسول لوك رق نعترف ىلا حررط ىا سس دبو كل سد ىايقروا اراك ب ثييدع جس فاما قب

 ل كدا_هحر مك ماباكعاهك طنا تر تروا )- تسجيلك د الاب هروك نجس فاالتخا قب قال ب نسارج ناك اللون سداج
 -( تس ىدقروا عر ولم لصد كشلا امه شو فسويلمامداج لأ ظ
 دهس تاو ثم ةبلطم را 58 ٍدّمَحْمَو َةَقيَِح ُىباَدنِع اًذهَو شالا ىَلَع َعِطْقاَل َو 5 2

 اكد اج اناكل يت راك او سكى ردت كل املا تبي

 نامل حرش قرا لاَمنماَكَومُهوَوُه وَما ُلاَمْهنآِِلاَمْلا تيب ْنِمقراَسلاُعَضْفْباََو

 رواجس رف ليلك ث ماع ىرد مي رداججساك وكدا مانترد ماع لاهو لقت. اجاناك تت لل ةسامي سلال تبيبدلا.- هر



 عطقي الامو هيف عطقي ام باب. 5509 0 م مكر لوسي ارمودرا حررت بادهلا فر ا

 -< لن ايبا اذ مس لو سكك جراف است 0 ظ

 /2- امان 111110
 ناسيا ءاََس يلج لاحلي اقيم ه0 عطف مل لفي هل قرف مهارقرا ىلع ل نَز

 هيف اكْيِرَش ُرْيِصَي ِهَقَح ٍراَدَقِمب ُهَنَِهّقَح ىلَع ةّداَيِز َقَرَساَذإ اًذَكَو ٍةَبلاَطمْلاِرْحَأَعِل َلْيِجاَتلا نَ

 لأب كل ملاذ ل اذ دي زىاروا-لوم ناب مز للاخ متروهرذني كس [لش_ لوم مز ال مروكي ري سس 7 كارلا روا ا

 واوخ نتي روا ايل وصو تت انبا خس لا حررط لا لتي كة اج اناكل جتا اكسو ك_ لاك متروورزني رباب هك لورد تلح

 فرص ول انوي اكرم تشو 527 < 4 (اكبأ كلود لإ ريا ليروص ل وأودري ءأنب 11 لسو ىلاخما_وم ورقم تتوب كَ كلا اي وم ىزفت

 كويك مايلاهج قنهداي زوجي حس نتا ةيسا فس لامك جاتو كلي تدوص تاك اجه اكتب كون سك كر تن بلاطم
  (ومايارج ذس لا ىتاانتاابق نتا اان كس لي تنفو لا مير ) اك اجو كير رشد ربارب كس تتنيسا ل لال اج لاا

 ده حلاو لمج تبلطم را... غطي مَ اهم هم َقَرَسَف َمهاَرَكَرَخا ىلع هَل ْنَمَو ......نرشت

 كة اجاناكمتابؤثاباروج ناماساكر اد ضرق ف هاون ضررا
 طفلا قسم نَعَو ئِضرئاب يال ةنم ءاقييسالا ةحلو ل سل نعل ضرع هنا قر ذا

 رهاظ ٍليِلَذ ىلإ نتسيال ُلوَقاَدم انف ِهَقَح ْنِم انهَروَأ هَقَح ْنِم َءاَضَق ِءاَمَلُعلا ٍضعَب دنع ُةَدَحاَي نآ ُهَلَنآِ

 ٌناكوَلَو الا عِضْوم ىف نط ناحل ُهنَع رد َكِلاَذ ىغعّذاول ىتحح دب ىلا لاصتإ نوكبربتعيالف

 دحاَو سنج هولا نال ْمَطْقْياَل َليِقَوِدخأْلاُقَح هَل سيل هَل ُعَطَقُي َلِِقَرِِناَنَد ُهْنِم قَّرَسَف َمِهرَدُهَّقَح

 راو ض رق لاتقل دب لولا التاي ناوي كرب عطقوت اكس اوقايارج ناءاسد لاءّلوك ايراد ضرقيذ__ هاون ضر قرك ردوا: 0 مجرم

 ل م (راو ضرق ) ص ارسودمكبسج بس نكس تّفو ىا ناءاس اكل ا وكيس رق يس تبل كسار ج كب تس ناءاسكس
 راد ضر ساو اخضر كيد نك لع ضب كويك .6 اج اناك ياكل اكس تيدر حس لامر فسولاو ماادوا يك

 كل ساد شفتوا ىدق وكس لبلد ىكلوقاك وذو هن ايلادكل ب تكسب مكروا جس. :اج نبل وم كس ناةررولبل اي وهب كس.ادار ولعل ناءاس
 دع كارو تس لاو ايل وئد ديت اسكس لبو ن# روج ديت سكس لارا ا ظ

 وضخ ون كار راني دوب كح لا دس لااا لوم متردوكي ل نال هاوخضرتركاروا نبيا لب داتا ماتم لكريك اك اج ىدركر ود

 ' رانا اكل اة لوض#ر وا سو لول اكل كس راني د لاوأو اف شرقا برفكس اك ليي تروص لاس

 ا با نوفود مروان دس يا رف سد
 0 م



 0 لد اريودرا 00000 11 و عطقي الام و هيف عطقي ام باب

 ظ تما دج درابيل كلك لمدة كى دية

 ظ لايك اجاماكجتإ

 بأ نع ةَياَوِرَوهَو عطقُي نأ سايِقلاَو عطقُي ملاَهِلاَحب ىهَو اَهقَرَسفَاَع َمئاَهَدرف اَهبف عطف انيَع قَّرَس ْنَمَر
 ىلا هلاك ةنزثلا 0و لصف ريغ نب ركاز نزل مداخل وبلغ لزق سؤالا لواوخر فود ْ

 ٌَطَقْلا نأ انو ةَقَرَسلا ِتناك مْ نم ُةارشا مث ِقِراَسلا َنِم كلاما ُهَعاَباَإَمكَراَصَوِرجاَرلا مُدَقَعِل حبق لب

 ل ل ا ل

 يرتاح ةَقَشُم تسول ةنم اجلا روك نو د فالعإاب َفَلَمْخاِدَق كنا نلَركُد ذام
 ' َلَوآلا َقْوُدُقَمْلا ٍِفْذَقْلا ىِفُدْوُدَحَمْلا َفَدَقاَذِإاَمُكَراَصَو ِةَيانجلا انفك ف رورمتملا ِنَعُةَماَقِإل

 روج ىارمجي ايكا يدرك باوك اى ”لاموورواايكا يد تاك يت اكل اريءانب كف اج بس كيرواايامجت اءاسم لام لولا الى ىللا....مج

 ب ماج اناكهدابددمك < قبب لايق جرا كة اجاناكل ثق كا هرايود باو يكل وفكري يا ىلا ايلامت هرايوو ناءاس تونس

 5 17 فال نا ثيل اكس مي "_اءرثرا لي سلا لوس لق ىك اكرحاوكا ارزاق أشم اارواجس ل“ حس طسول ولا ماما تبي اور كيا

 ىلا ساكس كاتب لتس اب لوك ما لبي تيياور لا لكلا حس كت ياورد كا ف ىطتاد_وثاك داي لاياباك اليس كى دوج دابد
 لازم ذب اراب كيأ سا لكي حس لا كوكس ةئرب حس لاراب جس لمح حرر كى دوج مبيت لس رواومن اوم شاي جاور و كي

 ىاةذءاريرزدجي رك “ايلي ريس لات اذ كل امري ايلتضورلناءاس واني امج نس رن [ بجاوم ايبادعقاو يروا < كب ُ

 ظ بس ان: ؟مزالافعاكل ب لاو لارج وكلا
 . لاتورتم [رثلاء انا ليفت [تايس ل و عبق هر ظ
 ءانبلتارشاكف اجور م زكري لا نايم. ايكرم مك هزني وا موصخل اس ووراظب رك سجد كتيس درك جاو لاء كك ل ايدول كة.

 لي لاك لس ترروصو روك ب لك نت لا ف الخجبا<س ىتند قا زم كس اكروا جس قتد كدلك اس تو قل امك ايكو د قت لابي

 لو 00 ىراصدوا( تسجد كى رادي ليم يجرم كرسود دوا تجي لك ل ترم )< 00

 رجزرع كل كس لاوم ل[ كه كتاب جوا )< اكيايازمع تتجمع كيا قود لكك سان هن وربما .
 مرتك اتوم قت هدئافاكذ .اكلدح ىءالتوبك اكو مدن لسا ح هوامت جس اح انو لاح هدئافوجب حس دس اكلدخ هرايود تو لا( لوم ليتم اق ظ

 لاك تنمتراب لي وكلش لاك تمهتؤكى ارمي لاي ازم كف دفدعرلا اي تمت زوي سود ف كات اطار روارم

 00 ابك لان تمع هودكاءدند

 نأ #2 جنات هرابدداك 0 و لا / 1
 َنيعْلا ّنآل َعِطْقُهَقَرَسف َداَعف حَسَنملُهدَرَق َْعَطََو ُهََرَسَف الَْع نْرْكّي نأ ُلْفِاَهِلاَح ْنَع تَرّيَعَم نإ َلاَق



 عطقي الام هيف ل 1 ' ' »115*525 000 مثلج #يراربووراحررشيرادهلا فرش ا
 َُيِشاَنلا ُهَهبْشلا ِتْفَتنإ َلَّدَبَت اَذإَو لحم لك ىف ٍلّدَبَتلا ةَماَلَعَوُه دعانا عرب انين تلذسو

 و ساروا تدسذ_ ىلا ر بربع تلاع لبي اتق ايكيارجيترم كيا خي لاهور با اكو ظ رب

 انما با ايلارج هرابوو فذ دوج دمي ى اخ ايلاونا ريكس تموم لاا ف كل ايدول يدرك بادوكك ل مك تدوس دور مب -ايك اكدت راك اس
 ارك دج وس كشر ري ءانب ىا_<س ايك دب حريك لباب لاري تلاح ايا تدوس كتم لام لبيب لتي كة اج اناكدخت
 - كلبة لاه تءالع ل لك مل ديتيرم حير ا كوتش لمان اكس ريك كوم ماض اكتسبت كت روس لا فر صوو وفل اونا
 دز ا علال 5 6 0 يا

 هنم لا ىف اسك

 ظ . نيب اكنبلل حس لب ارؤا لبان وفكؤ زرت لف ب 2 ظ

 اة اج ناكل ثقتاب تفس كى روج لاماكراددتشر قرد الدا«نإيدلاو ظ
 سار سا

  نيفو ٍلَمْلا ىف ٍةَطْوُسْبْلل 0 ُلَوَالاَف عطَق مَل هنِم مّرْحَم مْحَر ىِذوَأ ِهِدَلَوْوأ ِهيَوَبَأ نِم قر نمو
 ٍفاَلْخب اًهنِم ٍةَرِهاّظلا ٍةنيَ عِضاَوَم ىلاَرظنلا ٌعرّضلا حاب اذهل ىناثلا ىَنَملِل ىناَتلاَوزرحلا ىف وحلا
 قاتلا ىف ُةاَنيَبدَقَو ة ٍةَديِعَبلا ِةَب اَرَفلاباَهَقَحْ ُهْناِل يِعِفاَشلا فالخ ىناَثلا ىِفَو ِةَقْرَسلاِب ُهاَداَع ُهْناِ ٍنيَقِيِدَّصلا

 عم لوا نت لاو رك تل سا كرب سيعطي اون لارج زج لاح لسكس مك ذ اكليل باين ملا ةيسا نس كسل 5-9 مر

 ْ يمك سوي تاباكرسودروا هس لوم كك تاجا ارش كتل تس لا, لس سسددوككيا اكسيل تءاباك#ا 3 نادت ىراودشر قريب لع ْ

 انفك مدد ليا قبعلاج لاي تاباكردديبا ل م نركب ذددا لب كنس اج تس ؟لم لوبي وفك سس رود كيل لب 1و

 هدر حس ناهس داو تزاجا كت دواءاضعا كرب انك تنني ذك قنروك رح ىانلا فس تدير شرم ءانج ا لين تتكسر تنرورم 1 لوب
 ( < اتاجائاكدت |اكنا وة لبا كىردج يركن كيت نس لش ورك سرمد كيأ تسدديي جرا ك )4س. لوقسدو فاظرب ساهر لك '

 فانا يلع ثلا تقر قئاش ماما ل لماعم كس لوراد تبارق مر متر ىذرمي د ل يس داعذب ىو اجب كقدد تاني كى زج هلاك
 تنال 2 ناب لا ةوكشنك ل اد الس لوراودتشر اسود رتب ارقذ# قف اشرت < 5

 -- ياو مب بلم ارا... عطب ب عطقي مل هن ِمَرْحَم محَر ىِذوأ هدو يوب ْنِم َقَرَس ْنَمَو 355 هةر

 * يح ليي لتر لك دج لانا رك ترا
 اف طف ب تي نام قولو عطفا ان ئه مرن ات مزخم يو و تن نم وسو

 ظ ظ هِمدَعَو زرجلل



 منكر جي ايوا زر دادبلا ل 21 هةية هاد ا زوم ا ع وما .. عطقي الام و هيف عطقي ام بابك

 ( تسبب كف ومن تظافت رول تس اهنانناكل اتت كى وقايلارج ناءاساكى فت ىلسس هرككس متراكذ سا ذب ىلا ....- د
 هل قرت صير تاع هورس راد زال تقاطع احامشاكر تا اك اوفا بارت سدرك سرين ىلاءاكركب تر ذ نيس ركأدا

 0 ا 1

 مج ل 0

 ا ا

 ٍةَمْشَحَو ناّةيعسا ريغ ْنِم اَهَع َلحْدَيْنأل عطقيال هنأ فَي ىبأ ْنَعو عطف ٍةَعاَصَرلا َنِمِهَّمَأ نم قَرَس ناَو
 اًهِنْوُدب ةّيِم هَرحَملاَو اركان رهالا ُهجَو ةَداَع هيف ىنغَملا اذه مادنال ٍةَعاَضّرلا َنِ ٍتخألا ٍفالِجب

 َةَعاَضَرلا نال اًدهَو ٍةَعاَصّرلا َنِم ُتخألا َكِلاَذ ْنِم ٌبَرقََو ٍةَوهَش نع ٍليََلاَو ِءاَنّزلاب ن ْتَتَبناَذإ امك مّرتحتاَل

 بَسنلاٍِفاَلْجبِةَمَهتلا ٍفِقوَم نار َحتةَطْوسْبالَنٌرِهتْشَِاَمْلِق

 < تيياور كيأ ضو ولا مادا نما( س تيياورلارمالن م 2-7 امانا لج زج لوكا. ىئاشن فيا نس ككاو ب د
 8 راىكويخارواعالطاردا تاجا كل "ركل س لاروأ لاي كس لاء اضراب ار 1و اج اناكل بكتاب اكروج لبث ثنروص ارك

 تو لوقاكم عزك نيل )<. لاب وكيت سكس قدا آتنا لهي كس سائد وك نا؟ ىاضر فالك ساني داناج اح ككاو
 لب تدقيق رك تبراغ راك ترجل نر لإ 1 ان ةيراورلارباظروا( جس ايكا يكركذ لي تيباورلار جم اظج

 اناا م ىلا تم لاك رجا اكل لابو دش تبا رق لوك وسلس تيك لل اعواد لب راو دشر لوك

 رواج تنم ليما راك لش لوكس دمنا ىفاجوم مارتريدرم للا لام كت دوك سسمج» كى لاجل اون ايل_ولاكل ارت س لس توب

 امج الاب تس ذكى روج لح لاب كس توكل اادوجواب كس ماتا كس تعاضر ترجل توك )سناء ئاضر للا بيير قو دايزز تس لا

 2 ذك حس تمت سا جاور وشنت كلف لوك ماع دنشرك تع ضرك يديبب لش لا( ساقوم بحجاوا ناك اكردج: لا
 هين لن لب آ2- لاج تيوب لش لوكات بسن شر تف ) 4 بس فالس لدم سئتضددم ًارواطالتخاهدايز لي لب

 0 ل يل

 000 0 اكمال 0
 مكي ية دوج زج كبش

 عطقُي مل ِهِيَدَيَس جور نو هِدَيَسَوأَُمإ نموأ ِهِديَس ْنِمُدِبَعلاَور خألا َنِم ٍنْيَجْوَرِلاَدَحَأ َقَرَسِاَذإَو

 َكِلاَدكَف هيف نانكسياَل ٌةصاَخِرَخ الازْرِج ْنِم ِنْيَجْوّرلا ُدَحأ َقَرَسنِإَو َةَداَع ٍلْوْحُدلاِب نذِإلاٍدْوجَوِل

 ةَداَهَّشلا ىف ٍفاَلَخْلاُرْيِظَنَوُمَو دلاَلِدَو َةَداَع ٍلاَومآلا ىف مهيب ٍةطوَسبِل يِِفاَسلِل اًفالِخ ادع ُباَوَجلا ظ

 رم رثكس لاياكدكا بايت ىاقآ علا اكان [ نيس فس مالغإي -ايلركى روج لاءاكسس سود فس كيا حس لي قويت لاير... مج



 عطقي الام و هيف عطقي اه ان 071111 متر لي اريودرا رس ادهلا فرش ا

 : وفك وكاكى وي لايمركارواس قركاوم تاجا كف اجرا ُةس 00 امون كويك_.كرمم سي تول ايلارج لا
 رام لكيلا لان فس رصد تس لاب ةرواو# لول كس يآ فرصوسس لش نا نت« نات لكلوك ضب ركن

 جر فالقارايماهس فالي لاك شمام لو ةسدكاوم تاقلعتوكي الددو اثداعدوا انو دي ستوب كيدز
 | ظ هت للي اوك

 تر لاق قالو خا 5 . قار نيزأ دبس نمل ننجح قر اا 0 رت

 نر الوش سرا 6 تاكا |دعب رج خلا ا هتَديَس جر وز نِموأ ديس ٍةأَرمإ نمو ِهِدّيَس ْنِمُديَعلا وا ًارخآلا

 -ت قالك ىراز 1ىككفرور مك واع كل كس مالف كوكا اجاناك راكم الغرب نساك ردج حس لاك اري ءانب يدوم زنوفك

 ا ايكاوكذ برك ؟لتاي كس دنع ذلا ذر مع تررطن> ترم كي فى رضا ورمي ب دئلادبكر انج تف <. اناج هكر لئن وفكى ا سس لارا
 اكدت قرم ذس لاك ا هك فس ومنا هس ليكى دوج ايل فس لاا ايامرف لي د ثاكدجت ب اكساس 1ك ساحب كروت لاءاريم ذس مالفسريم

 كك لاك ة اج اناك يكتب اكل ادد زوجي مسا اك يار فس نع ثلا ل رع نرخ بب_ تمنراست كلش ايات كي
 ظ لفل ش للا تيار كى اسيا جلا قاراهق قس مالفدسدابت

 -اههضاعاكي انباع اماما ليف يئس لاس يلاكت لوا ورم حسذعردثلا ىضووعسم نب د ئل اربح تيرطح حرر ىلا

 ل كثر | ابار نس ىدك سمر يابا مج لاكن اكمل اة

 يعن هيف هَل َنغَمْلاَنِ قِراَسلا َكِاذكَو هَ هياَسإ يف هَل نب عطف مل هيئاكم نم ىلؤَمْلا قَّرَسْوَلَو

 ظ ايتو ءرد يِلَعْنَعْروُاَم َوُهَو
 111011 1 1 1ز ذ 1 ]ذآ ذ] ] 7 3 مج
 لسير رداج ندم نقيب اكل او ذ امج لالش تسي الك كرم سن وك ةايلاهجس لاك تميفز_ىرقاو ع رط
 ظ ا 5 هك 0 -- دير

 0 ورواد يدويا 0 1
 زخم كيا هس لاي تمل اء لس ايل رز ضن لاي اب كسمهجوشلا ملا لكتر م حل اك نعررط شاذ قازرلادبعثاري)-اناك يبن

 . دعب فكس اه قتيبة وتاكل شل لاك ير فذس بآل جدخ )لو كبس داك كس ةايعيرس كلب نادم ن١
 ا -جس كجم تاما بلان تراك ة سئل كات كس كاب جس كتيارك ا ةس شد 3

 ماتا ىكتضازت
 يقال زجل ُفِيِعْضلاُدَِعلا لاق ِظِفاَحرْرحَورَوُدلاَو تيك هل نمور نعت ىلع ُوْرِحْلاَو لاق

 ظ ِتْوْيمْلاَوِرَوُدلاكٍةَعتملاِزاَرْحالَدَعَمْلا ُناَكَمْلاَوُهَو ناكَملاب ب ُنوُحَيِذَق وُه من ُهَنَوُد ُقَفَحَتياَل َراَرسِتَسِإلا نَا

 هه دعو دجملا ىفؤأ رطل ىف سلب نم ظِفاَحْلب ْوحَيدفَو ٍتوُئاَحْلاَوقْدْسُصلَو
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 ا ل ل ا

 ٍدِجْسَمْلا ىف ُمِئَنَوُهَو ِهِساَر تحت ْنِم َكاَوْفَص َءاَدِر َقَرَس ْنَم ُماََّسلا ِهْيلَع هللا ُلْوْسَر َْعَطَفْذَقَو ِهبّْرَرْحُم
 - طوف جو قت اج تضافت»و لبا < نوم مس حرر طور ظنوفت نااكمروا تل افجو زرت_< ا كر

 روط لص امك كس تظاط كلش ووو تظافت كك( اىرسودروا ( يمك لعد كس ةوحكروا ع اكبر واو ءقورنصروا) رول راع رك

 زج قرورض حضن انتو زرت <سايا رقد فنصم ل عر يوا وم لوم كر ل ناريموورج ملأ لوم لي ناو ظفح 2 هوواومررشم لون ْ

 ناااسوج كة اجامج# ناكر ىتدظظفاحبروا هه قكرم ىكريتاسك ناكر ى”تاذترواهجسانكساجايك يلا سر وط فخر يف س لاك كلا

 تمار ضن لول الشع انج تكريت اسك نذوب قنات افضرواو ريو ناكوروا قوص, ع # رك كى جب _وما يكب انب نك كس تظئازخك

 نا ذ# مور يلع ثلا ىلصتلا لوسردوا < لري تلات جو لك د 1 كا لام اكلك ىا قلومج اوم اصكر للا كلاي ل لاروا ايك فب ليتم

 -ك2 سل دك اوفر ليج تتفو لا_ قا رج حني كرمك ناردايب كئاوفص ررطت ل يدخر 7

 دوجوشر لابوك قد اظظفاك ةروا_<ج لوم ذي دكر رم كج صوص فرص كا تش نق كلا ملضو هيلع ىلص هللا لوسر عطق

 -[ اجامل ب تظاؤتو زر تحس جو كنتو يوك لد لا نيس دولا يكب لع يتسا ا تار ضن لوك ل شمع لوب سابو كتبا
 جروس ل تسلب كلامج دداح حس فس برس لوف لس هتيم رفحا اكدت اكفنا ف# ملت يطعدذثلا ىلسسنلا لوسر دك اريج
 مله ب ثبي دع اقدإل ح لكياود ثيبد عريس مريد لا امورحاو ٌلاضودةادوباروا هس حت ثيبدعري كساب[ جين بحاص_ن-ت

 ريكسروا ل ترج فرط ىلدنيي ريك د وعكس لوبمنا كل لاااومجداب رب هواييك ينيب هك ترج ضجر اكابر ل ملك سيما ناب ناوفص
 ثلا لوسرركلسب ارواايل يوك اذ علاوفصرك_ىل ل رداع كن لاك [ف# دوج كيا لع تاك وسرور يي سدد ىئي ارك يك
 اتباج لب لي ثلا لوسرايايكش رع لاوفص تمرح نكس ايد مكتاكخخ_.اكديتار اك اا فخ دثلا لوسر بنت ومرضاح ل تسد ىف

 هتس سال لاي سروال ا بس اتؤم ايكب امك بامر فذ فب دثلا لوس _ىدرك دصتسادداجرب فس لب باردا اج اناكديتاراكس ارك اق

 تيياور لما باحصا ماركس كل ام ماءاك ابك فس ربلادبك نءارواك كت هاور كس ا اوصرم ل كل ا-ايك سلوك ايبا مى دي

 4 11 متدد ليرد اهبمل < لل تيياوراك لارا يك لوصمل لوب (لس راوس نب ئابشروا لين اعولا اوس لإ 2

 ظ - لائأب <دابتطا اكظففاح لب داب ك-تظضاذح زج ظوفك لي نام

 ل ني مل نو توه هيو وُ نال حبحَصلا وهو طفاَحْلاب رخال ُيْماَ ناكملاب ٍَرحُمْلا ىِفَ
 جارخإلاب لإ عطَقلا بجيل نال اَرْحإلاِدصَمِل ءانبلا نب ُهنِم ُقِراَّسلا َعطَقُي ىتَح حوتفَم َوْهَو تاكؤأ ٌباَب

 ِدَّرَجَمب ِكِلاَمْلاِدَي لاَوَرِلَذَحَااَمَك ِهِيِف عطَقلا ٌبجَي ُتْيَح ظِفاَحْلاِب ٍزَرْحُمْلا فالِخب ُهَلِبَق هِدَيماَيِتِلُهنِم
 هنا حِيِحَصلاَوُه ُهَدِنِعْوَأ ةتخت عاتَملاَو اًمِئاَنوَأ اًطِقْيََسُم ِظِفاَحْلا تكي ْنآ َنْيَب َقْرَاَلَو ةَقْرّسلا ُمِيَيَقِذَخَلا

 عييضتب سيل هنا هلو ُريَِتُْمْلاَو عَدْوُمْلا ُنَمْضْياَل اذه ىلَعَوِةَداَعْلا ىف ُهلاَطِفاَح ِهِعاََمدْنِع مِئاَنلا ُدَعُ
 ظ ظ ىئواتفلا ىف ُهَراَتْخااَم فالخب

 ْ كوت للك ركل و َ 1 اتوب لشكر ابنغا لوك كف وشابة دمك سقف املي اومن وفكر را لس ناكر د م ردا

 لي تظاهجروا زج كررجيوماوم الحر كوم ايوه شم ذاورد لوكا ركل اذ ركن لاجلك لوم كر لع تظاذح بربك ظفاحت كس بوك



 عطقي الامو هيف ب اهةياي دات اح ا 0 0 ةباريودراةرركييادهلا فرم

 ْ لابو شبلا_<س لاج سب قس شرف كت ظنت لوك يكب اركي اكد ككاو فسار لاء حس ل لاري ءانب الكاس

 لكلا زج هو كتلي حس ف الرجا لكوكب اهلج ابك اكل ام سلي لاالبج كس اج ناك ب تدوص ادت ب اكل او نسا حس
 لدتا كس دج لاكي تس سب ىو م لع تظانح كفاك: كس لاب لا فالخب-< ايد قاب ضتقاك ارواج اج لكل يقتات
 وم مولع رجب قلاب روج يدوس دول لل للا -يكوم تخف اكل سوت تحل كس روج كويك اندم بجاد اك اكدت ب كس ا تت
 . موج للك ق رف 20 لاي كس للاي وم بي كس للا نلاءاسه ورواد نسايم امك أح دو واوثوم هل لاح لكن ظفاحبك ساي

 لبي ترروصى ماري ءانب ىا هس اناج انام ىت ظفاح كلاب تسري روس تذاع اتم اي كس ناااس نبا نضوج لوح لقى _
 ابيكا روف تيااي تنال لا لاكي كس ل لس اندم ل ماض الاد غياب تياعر يالا تكسر تنال لاي سا .

 ١ دهلايك يكف الفلس لال وأ رك < لك نرش ملا ضرب لئوبك اكومدش نا اضل ايككل روج لامدوا ايكوسرك كر

 اهو ل ف نقر رمال نسر اس ةنيسا تنادا لام دولايكوسارطكارتكالاو تكسر تنادا ركل سس لش يرلا وأ حناني دف
 هدا 5 "مت يلاعزكاروا يس اكنع رع تلاد كتنماق اضحك كوننا ان اروااكو ترش ل اض

 درع لهما كارعس يدمر ساي يفوز ااا و

 0 ا اكس زرف زكا
 ٍنيَورحْاِدَحِاْوَرحُماَلاَم َقَرَس هلال ْعِطق ُهطَفْحي هَدنِع هَبِحاَصَو زْرج ِرْيَغ ْنِمْوَأ ززج ْنِم اَْيَش قَرَس ْنَمَو َلاَق

 تنل اذه ارولاومدوج وم ىق لاي هس لاء لاك 227111101111 0
 دهس لب تاق سدقيإ رطل يا حس لي لوقت طود كس تظافتاج ايام وك ا, كيا نس للا تويك-ك اج اناكدتتإ اكروج لاالومار رك

 كلا لا < ايا رول لا ل رعبا تانت كح ررط كيا قب انوم لاي كس لام كس لاو لا,
 00 ظ

0 
 ىفةقيقحزةذاغ نذإا دوو هن دلو يف سان تي اح نم لام قوس نم يلع عطف الو

 ْفَيباَهْناِل اليل اهنِم َقّرَساَذإاَلِإ ٌتاَناَحْلاَو ةَراَجتلا ُتِيناَوَح َكِلاَذ ىف لْْدَيَو زحل ٌلَعخاَف ٍلْوْحُدلا

 . ا ' 4 اهلا صتتخَي ُنذإلا منَ لاول زارا

 كرر نا اركي ايس ( دز لش زمام يسلم ار... جر
 روايك ب للغرب ساس ادب ليم سيئر مك قوز رتل نئاس تس تاجا قت شكو اس لوم تاجا كف اموكض خم اطوال 2
 لوك اج اناكرجتاب ل رو ع كارم اب كارلا تلال لغو قكك فاخر فاس لب ارسروا لب اكو كورت اننى
 جلو« وصل كس ند فرصتسزابا كنس« لد نا نكي نياك لمس ليف كتفك,



 مثلج اري وورا حرش ادبلان 0 00 "- 11000 0 الام : هيف 0 ام باب

 كوم 1 000 57 رو اديس

 ٍزاَرْحإل َىنباَم َدِجْسَمْلا َنآِل ِظِفاَحْلاِ ٌرَوْحُم نال ْعِطُق ُهَدنِع ُهبِحاَصَو اَعاَتم ٍدِجْسَمْلا َنِم َقَرَس ْنَمَو ا

 عفا كيوررخا رف يار زا كر تسر هل ا يابا لا

 ظفاحلاب , ٌلارخإلا َرْبتعباَلَقاَز رج ُناَكَملا َناَكَف : ٍزاَرحإلل نب هن

 لفنان ذيسا ناسيه 72 اجاناكج اك وج ساو ا ققددجوم لهي كس لاوجيارج ناد اساك نيب اى رو رس م را

 دفئا ل تفرز نإ ووك كل سا لاب لاني كك ساند لوم شكت ضال كد هصج رك د اقع تظاح

 لركوب تزاجا كف اجوكن ولو لب لسكس مك اوما فاخب كد لل اساظفكيتسدب لكي كن اءاسرؤاردناك دش زيلع لوم
 نام دوووم تظاف» كل ولك يب كس تس انب ك ىلا ناك لكك كاجاناك تت اكروج قري مدوجوم كل ا لابورج رك كنا
 | كوم نرابتغا كتل انج كرظف احجي سد كس ل اه ظفاكرواز دوت

 ها لعسمةبلطمأ ل... اطفال رمل حف هد ةُباَصَو اهتم دج نم قر نو... نرش
 لاي دين كسل دوي كس كام

 ناو هلزح فنا يوك هََح ىف اًرزج قيل تلا نآ ةفاَضأ نعم قرا ٍفيَّضلا ىلع عطفا

 ةَقِرَساَل هناي ُهَلعِف ُنْوَيَف ٍراَدلا له ٍةَلنَمب

 لقوم كربلا ةمترامتاو قأشو كل اس مارا )اج اناك تراك او ايلا هج ناءاس لوكان ايزي كنيس نس نام ىرك.....مج رت
 مك كن امو بارواجس كى دتزاجا كف اج لك اناا لاكن اكم وفك كس نامت نااكم دولت 0

 لايفهم اكسس وكل رج 6 ام 0

 50 اا لبسك 1 5
 نو عدل َنُِدباَلَق دجاَو رح اهلك َراَدلا نآِل عطقُي مل ِراَدلا َنِم اهجِرحُي مَ ةَقِرَس قوس ْنَمَ
 ٍلخالا مْلَع ٌةَهْبُش ُنكَمَتيَف نعم اَهِبِحاَصِدَي ىف اَهِيِفاَمَوَراّدلا

 هاكت ضاحك ملا ارول لوبا اجاناكل بتناك ان (ايك 1 )اهقالاكت لاب ركيارج ناءاس لوكس ىلا 5 2-7

 ناكم كيتو لادجتا سكس ناداسس مانت ردنا خس نااكرلا كس لصو ساروا كوم ىرورض نيل لاكزرجاب حس مكوك لاي سا كس ساس

 زاروا اول يل )بارا يس ا رمال

 -< لاجوم مدع تو كة ساج تسب سيدال



 عطقي الام و ةيف عطقي ام باب. 0 ل ا 1 1 12 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 .. جي ابدل شيلدبا ف 1

 اي ل

 ظ كك اجاناك اي لاك فرط

 يكس ايبا وصف لحنك لب راذلا نحس ىف ني اها يصف نقرا ثنا نإ

 انيَباَمِلَعِطُقاَهنِم قَّرَِسَفٍةَرْوُصَقَم ىلع ٍرْيِصاَقَمْلا لهآ ْنِم َناَسَنإ َراَغَأ ْنإَو ٍةَدِج ىلَع رج

 ( نك 7) نترك اكن لا حس نكس لع نلاروج دوا لوم لاير كر وا سرك كتب روصقننج ردث اكس ط احا هس ذب كياركا لب... مج

 لي لولاو نيس كس لوروصت نارك ارواح زرت ل شنت كلا تحسدايتقا ل اوبر يساوروصقنب لوبا كة اجوم مزال اك بنتإي را

 ظ هدا يلام لا كويز تس ناي مرد ل ب حس ليي لئازكاك) تشاوري روق سود فس لاو هروصقتك يا اى
0 2 - 00 

0 

 هم ذَجوُي مل لول نا اَمِْيَع عطا تلا َجِراَحَرحا لوو لَمْ َدَحَأَو َلَحدف بلا للا بقا
 نم َقِرسلا مِنْ ٍزْرِحْلا كَم ُهِمْذَجْوُي مَ ئانلاَو مجْوُرُحَلْبقٍلَمْلا ىلع ٍةَرَعمِدَب ٍضاَرِجعال جارخالا

 ُجِراَحْلا َلَحَْ نَِو لادا ىَلَع مطَقلاَق جراح اَََاَنوُهَدَي لخاَدلا َجّرخأ نإ َتفسْوُي بأ ْنَعَو ٍدِحاَو لك
9 

 د ل ا ل ا
 سس 7173 تس ره المس .١ < لاس

 > م جول قارا هداية يل نانو ةُريَغ هلام اكشلا َنيَلحل التون
 اذوقادِجاَو اعف لكألاررتاف رمد باح ضرتتمكَوراَرلوراذلا بجاص لاقل غَرفعيل وأ عاملا

 0 ُقِراَساَل ْعْيِضُم َوُهَف ُهذخاَي مو َج جرخ

 ظ 7 اسد رت رولي لاك سلع شاركو لاو لبي سال رك راروسسس لب ب ناك قكذ# روج قرروا .....مج 2
 و د ا اوس ل لولو نا وقوم هكرجاب كرمك اوجايديد

 ل رايز دلجسجر لامر ديجالا ليفت -برك اس كيب تير

 ماامدا لإ لاب لكنفي رت رولا ىردج قرب كيا ىحس ل لود نا ازبلا < الا: وفك اء فس لاك س لاق داصري ب لا سايل

 رمايدلا دل اكل اوك اون دي دوك ضل .اورماب ركلات اياذ ضنأ_.اوناب كرمك الكس تيباورتس”فيطولا

 97-2 بجاو عشك وود ون يلحس هت يلي كس ظو رداع اياذداو

 : العلا عتمارم لن لهذسةةةساجلغ 0 < اناحايكن ايب ىك *1ىلاعت لااا جس ذي لمس لا لا رولسني



 مر لج هارب ودراحررشييادبلا فرشنا 27 د ل ا 56 عطقي الام و هيف عطقي ام باب

 < انزم لابس اك اكدجت باني د كيتي ماب لوي كة اج ناكل تأكع اهكف رش ماء ادد ك اج اماكيتا ذقايلانا تاكل كنس لبد
 لاو زي حس لوا تساررلا حررط ناهس اتم لدئابسججاو عكا قافت الاب ذفايامما لبو اي دنس راذبب لينوكس ارك كس لاب ا اان

 اناكل تدب اكس ا قات الابن اجلس ضف اردد لوكا وسا كس ددج ركل ب جان 1 مزال ليد ننس رفز قب قال اثاددج لوك
 لك لوب تاع لكل وروج وج هس لمحروا قي طك يا اك ى دوج لسا ر داني د لبسي راي رك للان حس مك ني دائرامت روا بات ام

 دجتاسكس كلا سرمد ذي تدور ضرك ادعب كس د اهوم ىلاخدجتاب كج اترك لس لااني ايس دم لشن ماه سمك تاس ناس
 سارق اكس ا لصارد_ج انبات اكد اند حبلا رأسي ايكياتت كا سبيجروا  اجومب تاو كنك ابعت ىلاخ إي كح رك لباقتم

 نيب تادديلي# مالا دكردا6 ابا ىاربارمانلكتر كل تاس اياني د كبدي ماب يي ركل كل اءاكردجاذبلا-< حو لاا أي انتم كس
 ش 0 ا 1 -

 مد بو يو

 . ِهِقْوَسِلِوِيَلِإ فاَضُماَهَرْيَسَنل ُهَجَرْخَأَوُهَقاَسَف راَمِج ىَلَعَهَلَمَحْنِإكِلذَكَوَلاَق

 كو ل بجاو عطتتك ا قب ولع اجايد لاكترماي دوا كذاب تارك ارب هتك يأدكن ام اسرلا حررط يردك اذن قرون نقل

 داتانكر سا ضو لكي بوض فرط كض ل ةسالي ىاراق لتسدأ

 ليي اك اجان اكدجت راكب سون كس كيا قر وج اسك بيم كه وكي
 نآس اَيِقْلاَو ناَسْحِتْسإ اذه ٌفيِعَّضلا ُدِبَعْلا َلاَق اًعْيِمَج اَوْعِطُق ٌدخالا ْمُهْضْعَب ىو ٌةَعاَمَج َرْرِجْلا َلَحَد اَذِإَو
 ىنعم لكلا َنِم جاَرخالا نأ انو هب ةقِرّسلا ِتّمَحَق ُهنِمَدِحُو جاّرخإلا نركز َلوَفَوُهَو ُهَدحَو ُلِاَحْلا ٌعَطقُ

 ظ مروا رخو عضل سعلا لوخبالا يي مو داملا لا اًدهَو ىربكلا ِةَق ٍةقرَسلا ىف امك ٍةَنَواَعَمل

 ّلَحْلا ِباَبّدَس ىلإ ىذآ عطقلا َعَسْمِاَوَلَف عفّدلل

 017 2 257 ل حا لن ناكر نوفا معارج ( رار كرك. 3 0

 تطل كير لاك سلة اكرفز مارا <. اج اغاكدجت راك اد تب طفت جس باضافت اكل ايت ناي ىلا سنس مترك .يارغ
 تس فرط ووك دولا تلازر جاي سمك ابك جس يلاسختلا لصور ولاو مارد سى ماكاكى دج كل لاس ايككاياي تسفر ط كى اانا
 كرو بت-<| تار روط تشرك ف لوم اك اماه يك ىا كت راكدس و ناواتم كس ل اورد ادار فاه راسم لتوبك ايكيا

 م تعامج ىرول سازم بيو ساونا يل نب لادا كب 1 لق تلال ل عل لوو نا

 ش نلاكم كل ا.دارفا لاي روا لت تس اهنلا ناءاساكر كه تدارفا كياودركس ىلوم تداعب اكل دوج ياك سيرجي لسا كلاس لاج قىداج

 مص لا وكن لاركا كل ساس ل

 ا



 0 عطقي الام و هيف عطقي ام باب .. وا واخ اولا وو اعلا مروي ايودراحررشييادهلا فرشا

 ' لا 2 انيدا 0 عرروص ى 50 01 ا اكذييسدازس لع اج قدشازساك عطخ كس نال ب ب ترروص

 ركاروا كة اجاناكل متت لا ل نااار ناز كسلا اح لا دارس لك شس اكدت وكركم للباق االاو تل تلا
 رواه ايكو مادبي بشل كوم سبيع طتو اكىلحس ل تعامتب لا قافتالاب قوة شاول اي لكلا لي تعا سارطوم غل ايالاو غل اكن لا

 ظ ظ كرم عطتوارفاد كس شاول ذاي دج اولي ا

 كرم شي طلال سمت زج لوكا لك بقت سد

 جر هلا ف والمال ىف سؤ ني نو حطم اية هن هي خذو تلا تق تز

 َجَرْخَأَف َىِفَريَّصلا قوُدنص ىف ُهَّدَي لحدا اَذإ امك ِهِيِف ُلْوْحّدلا طَرتْشُيالَف ُدْوصَقَمْلا َوُهَو زرجلا َنِم مَلاَمْلا

 َنكمادَقَو لولا ىف ٍلاَمُكلاَو معلا ٍةهْبْش نَعاؤَرحَت ُلاَمكلا هيف طرتشُي ٍزرجلا كت نآ انْلَو ىفيرطعلا

 ٍفاَلْخبَو ل وخّدلا َن دودي لاخذإ هيف ف َنكْممْلا َناِل ةوذدنصلا ٍفالجخسب ُداَبْعَملا َوُه َلْوخُّدلاَو ُهْراَبِتْعِإ

 0 ُداَمْعمْلاَوُه َكِلاَذ َّنِل عاتَمْلا ٍضْعبلا ٍلمَح نم ُمدَقتاَم

 سس تيياور ل ء اللا حس ضسول وا ملام نايك سبنعطتك اون ايلا لامك اذ ديتاب وت سرج ابك ل بتقف لني رك سس ىلا ا جز
 كر لرش لكم فاو كس للا نا ريك ا كل سا _ارتقووصق تاي للا دوا سالك لاب سكب ظوفكا# ل لتوبكه  اجايك عقلا
 ول لك قرشااب سيور ركل اذا لل ناك نورت قراززاكتس مدا ( قر هناك تان زج لون كنار سوس لد

 هيدوانج رو فالخ مرو لل مك يع طرش تساي يب ل فس وم فالك زرتو تظاذتك سيب لصد قرات رواه انضم تيب امم اك كك ردج لابد
 ماع لب تافتو زواج كن كمر اك ادا ةاجدج لظاد لمن ناكمدوهركئاسكس ميسا وددك بس نكي تروس تا ش

 جاك ذسع«ل ادفع لا ناجم نك انا لي ساكس قورنص فالك اجو لور دنا هوك س قيد ل

 ا يبس 0 ا

 دق واع د ها 0 ميرا

 لم ثنكب يزرواهساتم انلاكزرماب كس ركّذخا لا, بس( زرج ) ووصقن ل سس لكويكا 000 زج ب كاذدجتاب لبي زك
 كس فارس اج لوم بجاؤاز ازم كدي يد يانج جس دوجوم قرم نقترب ايكوم تب ان ل ساووصضقن ب لا, جراراروا لا ذغا ل
 دس انو نقتاكل ا. جرارناو ذخاركل ا جت ل برب ضني لعب قؤرنص

 دكر لاجل سي رقي لوف لاكن تروس شك يذم بس طرش لوفد لاك ليك وم لاو لب زرت سب لد تم اكفازحا
 راو رايقف اكل. تورو لا. لاو لوغو كس دوج ل زر عراطقنا قوم نكمانوج لظ اهروج لن زكا قرف يي زميل لوغو لاك

 ريا وبا نيم ومرت لا ذخارل لا ذنب لش تروس لا فر من هناك غي لاك اكروج لم لاك ايلا زرتركا
 ْ 6-3 0 0 دالي دوو « بح ,قورصزر اكترروصي رس ودر واس سو 7 وظف ةاهلابزرج

 نياك شح رموا زاك نظم لطول عمتي كاسل 0



 ظ مثلج يارب ودرا حرر شيبادبلا فرش 218 132357000000 0 عطقي لام و هيف عطقب ام باب

 قسد حرم روج يآ كئرجاب ركل ك2 لام رول اوم لور راك كر بتقف كورد عكر دج كا نكمانوج لفزو اكروج سي لتعس.اهيلاذرتي لك

 تاب فرصرلب لن كمن انوم لظوردناريروط ل مك ىروج لب سا قوم هريغو ليي عون « لايت « ننس اع بيحب «قودنص“ ا ””ركأ_ كوم بجاو

 . مولعميس_ لا_اكومروصت ل وشد لامك 'انلا رجتاب' ؛ فرص هريفو بيجو و دتصازبل_جس نوم نقتل كينل_.كنرا رولان لا تنل

 -ج- قاب تيفيكو تلاع تلك كزرترابظنا اكل تا-<س | وب نكت اكل وخد لاك زج لص وصقن ليل ام جرارخاروا لام زخاووصقل سوم

 لاركوك ع نامئازلاةرهتب كاك بقت ل ا رظأل كف ماك يس درا رقزرج ل فق اليوكهرييغو قو دصروام كا كف عسي وبا مرادي نج
 ري ىرورض لكن اج زج تلاذمقإ رك بتنيك هب هرباشم فاظغروا نكت لوغو لاكمي قورضص ني لوف

 < ةلباة فق ّوماكفانحا كلاس كس ريو قورنصو بيج فالخم_دمدوجوسري لي كب قف زج قت ولطم

 اب حس دارمضسويوبا مامال ىلاءاذناي تس ءالءاج.ايكايكل فلس اللا "تيار كضسيوبا ماا لس شب يزال وج مولعمتسس لاا
 رللاو نت حض ءابقف لير ود لس ناي قت حس اكن لودركاش لس نا ليمن لو وارمهملع تادافاهدركن ايب ك سول وبا مابا تس ءالمالا

 مك دئلاو#- لين دوجوم لب نام لاء كس ناي اقتناع جنان هت ةنيسد لدوري زر طك "لما "تفل
 لن اسارغربما ىرنالاء الع نب تفي رطختوج مر واريلا كيادخت اسكس رسل نان يل رطغلا_ نيمو دج ءاًريمشت عيشلا ره رسشتي

 دامت شي سلع قروا مناك راغب لشتاء ذ كيسا متردهوروا ام ب وسافر

 لا اكومري عمال ثاكردنا ايومرجاب حس ننس آوج لكل وت ذكيا
 جاَح نم طاًمرلا لولا جلا ىف نال عطقي مكلا ىف هَ َلَحَدْنَِو عطقي مل كلا نِم هجران ةَرصّرط نِإَر :

 َنِمدخالا ُّقَحََي رَلابَق ٍلجاَد ْنِم طاَبّرلا ىِنَلا ىِفَو رحل َكتَمُدَجْوُي الف رهاطلا َنِمّدخآلا ُققَحَتي ٍرطلابَف |
 ةّلعلا ساكعنإل ُباَوَجلا سكني ِنيِهَجَوْلا ىِفَدخألا م طاَبَرلا ٌلَحّرلا ُناَكَم َناَكْوَلَو ْمُكَلاَوُهَو زرجلا

 يم سس ب

 هد هنا ْمكلاَوه ٌزٍرجلا انلُق هبِحاَصيْوأ ْمُكلاباماِزَرْحُم هنا ٍلاَح لك ىلَع عقم هن فسوُي ىبا نَعَو
9 
 لا الا ا

 .َقِلاَوَجْلا ةَبْشاَف ةحارتسإلاو ا ة ِةَفاَسَمْلا ْعْطَق ُهَدَصَق اَمْنِإَو

 اناك وتوم ىف كل اوتو عس لب تس آلا ل112 كو ب مل لا يليقولا نس كلارك 0 مجرب

 لكلوك( اج اناكريت ب قفءل تاك سر اي بيج ركل اذ رك دول كوم لعل قزم قر كيلر جار سرك لترك عررط )4 اج
 5و7 لاي تروص رددوا كل ثئكاك تب كتظا ف2 # للا عررظ للا ايكيا اناك سراب دكه ىلا جس رباب نا نباك بل عرروص
 ل راج ورا نو ماب لل لؤنروص ل وأود عا كس تث_ اكمركرلاروا انك يايانيل كش اكل رك و 7 اع تردتا نو 7

 اناك ين وحكور كس ردنارولاكة اج اناكدجت نو وك ورك رمادا نب. )ج قب لكتب عل كايد( ابو؟ سك مك قيل ل
 به لي زرت لاروا تظافجد يي رؤس نالت وني لام لكي كس اجاناكديتإب لبي لارج مك حس كت ياور فس سيل وا ماماروا( نا كما
 دامتعاو نانيبكتارب تظناذنىىكا فس كل التوب سنس [فرصز تروا نلاءاساكت لن انجل إن تكس دي متروا حس لي تظاذت كل اءبحاصدوخ
 00 0 تا 007 0

 مع ماس لف 0 لاه يركب نيت 17 ميا رفاسايىرابدراكل



 مطقي الاه هيف عقيم تايوتا اسلام 0 ل ليك رولا ترابا كر

 . . رك ةبد لي رايك اتومرتعم ىتووصقناكناسنا لحرب م حسان مووصقنانركم ار زوم نانجج دوا حس اتم انرك هس نسا فر صروصتناك او
 روا زرتوكى لا فس لاو فس هال لام دي لبا لتويك-كةساج اناكدجتاب ذل ايل لاكذ لاء دم اجي وكن لوك ا نس كي لوم لوم قدل يوك دؤلاج
 م كبك مدكيس جس سناعه كد اجاناك تت وأ لارج اوك وم كرس لاا رك دوا - يس ااهكررس ان واكتفت

 : -هن ليتووس ركن اذه لوك ارواهس_انركيغس تعارف رصروصتلال_.١ ؛تاحل ,

 منوي يو ولعب اب لور جرف - ناوكى لولابايكوا_بس لقيلاوج اي قلاوج ع ا ه بخت مل للاج)
 9 و

 - 7 نقرا جستن اومان حس را اش ايو | ست حل 2

 57 دين اوعي عقلا ناو !اك اي شنوا كيا تس دافتتا قن شاى

 نال اذهَو مذعلا ُةَهْبْش ُنُكَمَتَيف اًدْصَقَم ٍزَرْحُمِب سب سيل هنآِل عطقي مل الَمَحوأ اًريِعَب : راطقلا 0 َْنا

 امال يدار ناجل ردود َلفَتَوِةفاَسَمْلا َعطق توصف َبكارلاو َدِئاَغْلاو كاملا

 ] طي اولاَق ظفحلل اَهُعشي

 انك ليت اكس ا وف ايلات دج وب 008 1 راب ثتوا كلا تح :نع نورا عر تنبع 2و كح نع ىلإ داق سن قلى: 37

 ش هركتت لوي -ايكوماديب 8-5 رش 0 لا ا يا باز " ل اي

 هس الي فرظمل لزنمرل راو ماي( تاق )لاو ذساج ف هكر 10 ا اسوكل ور واجر |

 ا !ءتضانج ل  اناسكس واكس - نلااي لورون اج نا تفو لاروا ع اتركو دارا اكس ركل خت اكن اسمو حس رس تسر تفرصالاو

 -ة اجاثاكدم كرد كايا فس ةراشمالل وعدت سكس نا كات فاك كك تظافت كل ونا اساي لورؤناج نارك شبلا نس ةراشمعس

 1 -ج ابتسم ةبطمأل 3 ظ ٍزوخمب سيل هلل عطقن مل المح اربع راطقلا نم قَرْس ذو... نرش

 ميري عطتو يلهل لاس ىلا زاهي شك وم دب فس روجرلا

 َمكلاك 2 هيف ِةَعتمألا عضّوب ُدِصَقَ هنالُزرِج اذه لثم 8 َقلاَوَجْلا نا ْعِطَق ُهَنِمَّدَحَأَو لمحل قش ْناَو

 ناكاَذإُهاَْغَممُِقهْيَلَع ُمِئاَنْوَأ طفح هُبِحاَصَو ٌحاَنَمِهيِفاَِلَوَج َقَرَس نَِو ٌعَطْفُي ززجلا َنِمُدَخكاَدِجْوَف
 ا ب او 8 مله رو رود يلا كل هدم » يوت 7 7 يي د تلا 00

 ةعفجلا صرت هيزك) ةجاضب اررخم نوكي يت ةوخنو قيراتلاك رعي سيلوبق عضم ىف قااوسلا

 هنم ٍبرُقب مولا دك ةَداَع اظفح َُعُي هيلع مونلاَو هدنِع ٌسْوَْجْلاَو ُدامْعُمْلا ظفحْلاَوُم َرَبْعُملا َنآاَذَهَر |

 ور اورو رج هدا رات صر حسا حا ير رف رح

 ٍراَمْحَمْلا لوَقلا ّن م ُهاَنمَدقاَمْدك وي

 0 اك اج اناكدت [ةايللس لب عس سس سال اهي ركنا يشك سد ب عدن فسد ركام. م
 لج او كس لبس كيس ورمل يوم تل اذ كامكس انزم ليم رصتقم ت1 لا لق نو لاقل ت3 دم اكافابجو رجح ىق نو

 . الاو لانروا تس ناءاس لبي لم ايار ليج يباركأروا........... 0 كج اماكدخت اراك ادن انجايك ياباني عسل شذ 7ييءانب لاس مكن



 مكر لي اريودراح نادل 0 0 2557 ا 0 هلق الام و هيف عطقي ام باب

 لابي بى ياظوفكر يش لبي تار( ىرول ي) ليحتو ورك سب بل طم اكلا- م اج اناكدجت قاع لاو سلك يضرب سايس رركحظافح ىلا
 ظ اان ديتر واج اندم تاع رول اخترنا لاقل سدو لاس نادك لا كييك [لي تظافح لكل اء بحاص اليو لكك
 لول ل لوتس طرف عم اجرولا وج ناي لبيس تل اؤحزوطب ى انك نين بيير كس قروب حرر اج انتم رانتسلن اذحرولطب انكر نيني

 هلو 0 ا و املج

 " هتابثاو عطقلا ةيفيك 20
 نف ناي لك ننس قارون زي قا لق يت:

 كك اج ااكت لابد ضاباكردت
 رغم يب فايع ارقي نيل لبق نم هلام طاف سيدا نم ٍقراشلا نيب حَطْفبَو لا

 نبل نأ ٌحَصْدَقَو فيك هب نقم عسا ىنغأ لِصفَملا اًذهَو بالا ىلا لَو انتي مسالا َناَََّرلا َنِمَر

 ملوأ هالو ةوُمِسَحَأَو وطاف مالا هِيَ هلو عِبحْلاَو نزلا نو قزاَسلاِدَب عطَقبَرمأ ماسلا ٍهِاَع

 ٌفِلتُماَلٌرِجاَرُدَحْلاَو ٍفلتلا ىلإ ئِضفُي ْمَسْحُي

 كت للاكل ث لابد سانا سابك: كس يتب ليج رك جاي فذ افم 59 57

 هلا ىتيووحسم ب ثا دبك ترطت لبلد كن لايادروا( هيالا ......اوعطقاف ةقراسلا و قراسلا)_ل كك كت والت طبي مت كل
 لو انيق. لي لا لاك يانج تم ثوج يروا لئاش كيل ضن ل اكدت كيب لسد كش اكتسب( قالك )كفي دوا جس تدان لكدنع
 روا_جس ايد مكتمل كس تح اكد باكردج حس زوج كس لاكن ب كس تاغ كس مل كوريطط ىلسصلا لوسر ل يدك نس لتس يروا
 تاركا تس جو لارواود رادو ارو ثاكجتاراك اكس تباغسس نلاءرف لاك ملترياعدللا لسسنلا لؤسر ى يي (انيدغراد شن انيد
 ظ ذك هس لوب كس ذكيه فر صدع اكلاح جد قكوم عقاو كك تيوس كاتس تجسد ككل نافع لاب أفاد

 ش ْ جلع 0

 0 7: روب ا عصا ا

 ثلا اركي اهسدوا مل يعدنلا لسا لوسررب_ج قمت ادق نا لكويك السرج سيكس لاكن كيم اع طوم_ ارو ارسم ( لاك )
 كبر هبيذس لونلجلا كدب لاتردون ماجساكاب لأ سكاكا شيئ تر تع كنا“

 -< ناك لاياد ل ردت

 حر هرميشو ىرخ تول اكدت ا لاياداكك ا ُْشس تالا اننا اوعطقاف لم تنئا رق كدر ثلا كر ووتسم ناد ئلادبكت ررضت» والعكس ل ١

 تبيح 2 دل أ ماا ناس بجاد لي دنس رام قاب * ب دعرادوك ادعب كس شامت 7 < كت ياورررطو | لعرتلا

 لم ام ايل مداد ميشو ل لج ل هصشمور اخ 0 لب رسدقلا رمل ايدج



 عطني الامو هيف عطقي 5 ك0 1 1 0 ا 1700000 2 رلج-ياريودراح رس ادبلا فرش

 هلا لوسرإي لبيك وبكل كوفي جنس لاك سفرك ارفف يآ ون ىلا ج(ىذ (ماع) لش

 وكلا ذ ناطقلانئاروا_<س كت باور كا ذسداذب_هدرادرب_هدركري حضتوا اجلس تسال يار فس يبت جس يات نس لأب

 ديب وخل اج تاغاد( تس سدا مرك )دعب ل لس كرك كس يدير قر لاس بجو تراكي[ يدها كل ان ابك أ
 ظ را 2ك ىاجاتوم ليئرصقم انا راب ساه ام انركيبنتالمبرصقتم ذراع ركام بوك قو تونك 1
 نة علا بتتيج_.اجاجوم ىلايمرو موت بج روا ل تكسر ل تاخد يقولو جةماذاج لانا

 | ماكرو كسا: نقر رايورعت

 ناَسخْسإ اذه بي ىَح نيا ىو عصي ملكان قَرس اق ىَرسُيلا لج ثائر نإ

 ىنميلا ُهَلجِر عطقي ٍةَعِاَرلا ىِفَو ىرسيلا ُهُدَي عطقُي ِثِاَثلا ىف ىِِفاَشلا َلاََو ْخئاَشَملا ُهَركَاضَآ ُرَرَعُيَو
 م 0

 ٌَنالَو ُهَبَه ُهبهدَمْوه امك اَرسْفُم ىورُيَو ُهوُعطفاَف َداَع نإ ُموُمطْفاَف ذاع نإ موُمطقاف قَرَس نم مالّسلا يع لَ

 ىيختسال ىنآ ديف يِلَع لوف انلوبَحْلا عرش ىلإ ىعذأ كد اًهَقوق لَ ةَيانج اَهنْوك ىف ىلوالا لعب َةَئلاَشلا 0
 ست 0< 0006 4

 مُهجحف ٍةَباَحّصلا هيَ هيَ حاَح اًذهَو هيلع ئِشْميالَُرواَهِب ىجتسيَو هب لكي هَل دا نأ ىلاَعَت هللا نم

 ٍدْوْجَولا رِداَ ُهَالَوَرِجاَرُدَحْلاَو ٍةَعِفنَمْلا سنج ِتْيِوفَت ْنِم ِه ِهيِفاَمِل ىَنْعَم كالهإ ُهَناِلَو اًعاَمْجِإ َدَقَعناَف

 ظ هيف َنَعَط ُثْيَِحْاَو فحل اربَج َنُكْماَم ىفوتسيفبَعْلا ُقَح - ُهْناِل ٍصاَصِقْلا ٍفاَلِخب ٌبِلْغَياَمِيفرْجَّرلاَو ١
 هموم و

 ِةَساَيَسلا ىَلَع ُهَّلِمْحَتْوَ ىواَحُطلا

 ا لاا كت 01 ار ا ا نا ات ل ل 0 رمز
 د 1 واحس كروي كك كسدنت اهوملك لابي كة عايد لا لج هادي تاشبلا# اع 5

 هرترم وج رواة اج اماكدجتاب لأي اياك اري نس لكى روج ريترم قربت ايارفذ# قفا شم ادوا لك تس اج كد قك *( رتل )ارم بسانمعسسا .. ٠

 ةرايددركارجودازس كة خس اكدجتإ تاس ركقرجج ضب ليسا رفق ملي يعل لسا لوس لكك كة اباناكل اي لاياداكل ل

 قلك تفاوت رئيضنررط ىلا ثيي دعي رول( ددادولا هاو )ورك عطلو راب رسمت دل رك ككراي ىرسمترك ا رواورك توك داود فيسك

 لك قمر هس بتم لبي ٌى مد اكراب رسل 5 "رح نا ارواهس كت تاور الل 1 ىلاريطروا ىطلاو_ ببزياكقف اشم امامك جس

 لسو ىرامروا بس اج لوازم كا ىلوا يدب ك- لاس قدهدايذ مرج ليدل اتمك كبير انزل رج رعب كنك ازسدايداب للي حررط

 كلبا رواد ركءاهتت يس رواد ايل وحب نت 21 لو زوم قويت رك 5 اكل 8 ا ىأ تداهم لاق راكدفط لمت يرطح

 ا -لح لوو تكل وثوب شكل اذا

 ركنلا تس لمد ىاذس يأ 17 كوسم نا للم لا ماركا اكسيد بج روا جس كت يبادر كى ا فسروا بيش ىلا نبا
 مكي كا ذرابانلا ثاكل ايت لوراصر كس لو لاردلايكو عراب ادب تاي للا كم ثلا نس اركب احس حرر ا ركن يمطم
 لوم ك_ كريب” فرص قرع لكالاح جست مالك وكت ييحالص لك ركل خو مار [كس مس لا لي نس كيلا

 عروقرلا لملتو اردن لكلاب ح_راتركى دج لوك كرب لقي رونرايىرينت زي تكول الاس بو ساروا حس تنم شوق وتلا راب تا ظ
 . يراد د را هزل در هت ا كات ات# 7 اج لاب كول جاكي زم كيك ع انو



 م لع ا يي 100 1 ط5 .عطقي فو ل ماج ْ ١

 . م احايل لاصق ( لربك ادك وم نامل لاب كك كس نس اوووي لا كل لا ب اوم نت كمن دنب كيا اذادول سب لاصق فال غر

 .ارمود اك او اناكدهتاب ى كنس رسدد كر 2-اجايو تاك رولكس ناطق كوت كا ووم الا كاك ائظرحت اكسل نشك

 ش لايقل ل :

 وحي و سم دام ناك ا
 يكل ا ا 7 0 00 تم اثم دعوورل لرفع

 ا ا 0 ب يولد ماابي ودرس اان

 ٠٠.٠ ةراط رطل نو تي دش كلا ذاب كيا ااا ارمي ذكى روج قكتترمراج قفا شم امادلبج لو تسجل ليلو دكر وا

 0 ديل ثلا طا لس داره لع ليد لت يسد كيد تاكلي دادتب سابك لاسم ةسك لدا

 ٠ ْ 0 نة ١

 5 ل قو ف توتة 52 000 5 زيا تفرط كفانحار 7

 كدر مجسم انضم ل رواه الغ ل ارا اكد مارك ارا لاق بجو دامك يرتترك جس لوجو كنس كلك وا)

 ظ دواس لور ب تضايس قافتالاب تبياور كف كلب ىددج لرجرم نيد اب لكالاع_يلركعزامتاب قالك ثييدع ىرإ اص قايروا ٠

 اك ل رم كت دوا هقردا بسك اكن اكتسب هنا ل واي كي دل العشك دالي دهب را ل مرج كرد ثج اجانوم م ولعم

 تمتادر كتعرفلا ى شر باج ترض ف # أش ماادوا لوم لك ةساج لاي لاب لذا اع كوم نارام غراضروا كيك كس تتذو ماري للاي راها

 نا وكلبي لا هدر سس ال ايار فس ب1 نايك يالوكر دج: كيا لاي مل لعدثلا لصرلا لوسر.كبس يك ااتسا
 5 000 ا يا ,رف نايك يال تساورايددرمي يك ايد تاكد اكل اين انجولاؤ ثاككا ار ف بتيجس كى فرص لالا لوسن

 ظ 0 رم يدب حارجب داوم لك راب وتجول رست رلى 00 عتق ار فج كىردج فرصذس لاك ايكش عري فس مارك ا

 ١ نك تباظ نك بصعم وار ليم دانسا كس ىادادوب هادد-ايدرك سس نس مريت انج ودركل تسال ارفق ايلي ال لي مازنلا كس قردج
 بتن# قانا أو نلاطقلا "لان اودع ندا نت نب اورما نب ثا ديكرواس كش صن يدك سابك لان وا نو ففيعض 1

 ظ 0 ذل لاطخرواعس لكل ساعي لكلا رك شيبدع كذلك سابك ررادبكن ءاروا < كف يعض يا لس:

 تلو جاب ال ثلج ايار فة لان داق لزوار اف ذل ارم ايكل الع نوخ اكروجت فس لح لوبن اناج لبتريقف يا قك '

 رو ندوب درج انكي روادتاكليأ لن كرد نس لاع كب ناكتنس كت يان سئ مساق ذك. ماادزإ لوب اناج لا شيدع

 ظ ماا يد ايل هن نان ل اكس آملا كت ياك رولار هل لاي كح نعرفلا ركوب تر ضحك للتي

 00 راقب الي نشر كنج ابار كداب بطرف( حس لايخكس نايس ا) د دعرفلا تركوا ترضي لا اتاك اهل

 نا كوت )وودوخروا ككل لبن شالت كروب لا كولو ايكوم مكروب ز كيل اكل نت نب ءاهسا تيرضمت ناد كيب ا( وب توم مولعم_ بك

 هورث الاب هكر اقركل ش باع يان اج كىرذج لاهي سكنا ذى اك امتاتبكيدوا_امتاتاجاتضنوحؤرجتاسكس لولو ظ

 م تح اسمن ابتدع ايكو لتراث واي دقت | دي يب د كبك راس لاري جو لي تراس لاس ايك اياب لاي كس دانس كياروب

 رواد 66 سال إي لابكل نس دعشلا نإ دمرت ترض ياي رس لادضايطر فاك تبا ةس لاكي بال
٠ 
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 نا اوو لازرلاربجتيياور كا لوم مولعمل 00 كساد تسرب وا ةييسااعددب وج هس لادشلا وليا رز
 فرص اكس اا هتنايارج رول اكل مت يدب راسا ضرب هي كتل اور حالا تشاء ترطتف#/انكي ب لكن روم
 ظ قيم تر” 1 ابدمككاك لس اكل واي لايباك ا سنع دطلا ركبوا ترحب كس للا اىتناوم اك تاب لاياد

 - كت اور فالغاس ل اتاينكشلا كت

 ل 1 بل كاب اواقا يوت تبا كلوب تب ل
 احس ملكي يلدا صا لور كج لكيم مولعمتساب رواج رجاهظتس تيار كر ومنا ديعسك ا هيج جساوم لشن زكس دعنا

 لن روج ليي داتغعا ترب رامج اكس منن ملا كل مارك اضن رمح سادس قي ل كمت قا شييدع لوكس دانس جل راب
 نع ةفينحوبا انثدح ست ياو ليرات الا بانك ل هس م اءاجئ انج ةساجاثاكل دي لاياباكل الش قرد قرسودروا اج اناكدتاب ل اياد
 منسى نس قتشلا ايارفذس جوش امرك كمر طحن خلا ...... لاق ىلع نع هملس نب هللا ع وعلوم قنناو ريع
 رود لاذ له ند (نريق ساد كبس كى ددج هو راب قست | لو كلاي لاياباك ا ل يلو اكديم ىلإياد

 اكسل مشعل. اهقدذلا كن لوك سجق نلايب كراك كيد ولكى قش ةساج كني المج ردا نبكي كنا كك يدابي
 رش ىلا نئاروا قطا دلا اور دهس لري ناو كل تايلر وام ركرايثتسا ب لس اه وحس لترك وم شدتاب لوك سالك ولا ذك اياك .

 واي كيادوادجتاب كيم كر سمج ودا مركى ع تير طلت ياو حس رقاب هئدلاو ةيبسا فس اني فتة كت يياور حس لل اسا ني متاح فن
 كلود ذوب كسلا هاواددلا دابر 2” رفوف انا ايال سا ىدحب كس نئارلا- هت 2س رف موي ذ تس لسا
 ( ىو ور) _هدلاذ ل مامر اشملا- لح راد ترابطل_ حزام

 ديب جرش لل حاوي نست صون ظلاذسرقر فتصل لار نمسك رحم
 - كي اك افقرطاح ل يب تصرخ لاجودطلا مركل ع تررطت ل يك تيياود ساق ريق يعسولاروا حس تجب كيدز هس دام تيياور لزم نكي ٠

 رمي اهك س لوبا: تنسج مايك ين هراب كس ىلا كلمتك رف تس نير ضاع يس نس يآ نايك ايالاثكل اي تاب ددجب كيأ إب
 د لاب اكلم ملك لاح يدرك تس ا فس لابوك: لوركا يلا لك سك يامر ف لد لب "ار فرتكة خس كلوي تب لس لاي نسما
 كس تايدورض في اح زج لاروع ركل ساكت بانج حس زب لسرول هس ركوضو كل كس ذامف تس زج لارا اك ناحك ست 9
 ظ لكلا فس روصن نب ديعس ايد ويل [ سرد تنتر كول سس لابو دحب كس لا ايد علب تا ديق كل كس ناودعتب سار وما زك
 -ج قوى ةكي سمس كس شاك ة ردن فيان كا جاكت

 مكاوي لس لاوماوماثك اي لايلداي دما اوم لشوجتاب لايابا كد
 عملا سنج تنوي نب حطي مل ىلا لَا عوطفمؤأ عطقأوأ رشدي لَآ قراشلا كاكا

 اشو ةَعْوطَعَم ىرسبلا ُهُماَهيإ تاك نإ اذُكَو انلْقاَم ءاَلَش ىنمُلا هلجر تناكاذإ اًذكَو اًيشْمْوأ اشطنب

 ٌةَعْوْطَفَم ماَهبالا ىَوِس ةَدحاَو عبصإ تناك ْنإَف ماَهبإلاب شعبا ماَوِق نال ماَهْيإْلا ىَرِس اّهنم ناَعَبْصإلاوَ

 نالت 240 نيمبضالا كول واي تطال رع طلاع بحرا ةَدحاَولا َتوَف َنآِل عطف ءاَلَسْوا

 ' شطبلا ناَصَقُن يف ِماَمبإلا لِ



 متر لج اريودرارشييادبلا ف 1000 23»2ظش رش 5006 1ظ9 .عطقي الام و هيف ةلاقرام ام باب

 ثمة اجى د لاب زسك عطل ةوباوبثك اي كاد ابواب نكي ا وم( راكب ) لستار لاياراك اكد مروج ايبا ركاروا.....مج رن
 علو كوبر كلب اي ركل تس ساس نسا ايبادكول_ كة اجد أ زمالك ثساكل أي لاياباي تاب لاياد سا لم تروصل سكى دج

 كف ركل شا عبركل جلوي كوب قب قوم لل ذأي لاياداك اركاعررط اجسام لاني درك تبل كأي وكتييحالص كف /ل أع
 موب قي زاروم لشي لوب نك لاي ودوو غسول اوم لسا وماوماثك اهو لاياباكدجتإب لس ساركاعررط كا كاجو تثتييحالص
 ازرس كش اكس اوم لشي وم لوم لكلا كيااوسل كركر كارا ع لوم تس كلا#وك 5 حس 2
 هك لا فال جس لوم لجل ذب لوس هم للا فيا كدت لباب لكي 6 اجيد تاكدتت ا نانا انت ل

 معقل الياس نك + لعل 0 1

 00 رو هرضرئج 557 مرثاف

 ل ودارح سم

 7 تاج د ت لاما تيب 9 اثكاوكل ومتاوك وزو حزم رافت لكل يروا ىرورزم كدادع أ

 جرش اجو تم اش انومب تان نري كج "عسل هيلع كسروا كد نك“ 2 كح اه لوط

 (يزاز زمل) 5 و كسروا . كب دمك هك لوضع ردا س روا_ كوت مذ كسى ا

 نا نلا دنس رام ترج كلل او كمسو كس اكروااكة اج الا قت تش اكدت راكروج لع ليت...
 -6::مذ لسد اطمكس تيياود لي ذاب وامذكسددج لل اطمكس تيياور ل اخ قلقا جررخ اكل وماوك ونة اموم تباثاكر#ب

 دادحاثاك اياب ءاطخاأر صقل ايد كاك خش اكدت ل ايارولو ادعذس ماع ٠

 ءاهقفلاوقا»ليثلاب هس مالي

 ع ءئشالق طش دمع هَراَسي عطاه رسم يف اذه نبي فا داقإ مكاحنا لاهو لا

 ضي اَطَحلا ىف ُنَمْصْيَرْفُز لاَقَوَِمَعْلا ىف َُمْصَيَو أطَحْلا ىف ِهِبآَع َءَْشاَ الاَقَوةَفْيبَح بادن

 ُلَعَجْي ال ِراَسَيلاَو نمل ٍةقرْعَم ىف اطَحلاَمآ ٍداهبإلا ىفاطَحْلاَوُماطَحْلاِب ُداَرُمْلاَو ٌساَمِقْلاَوُهَر

 هنإ امل اَهنَمصَبف عوضوُم ريغ وابا َيخ - ىِفاطَحْاَوةَمْوَصعَم ادي طق هنأ لاَ اًرذُع ُلَعجُيَلِيقَواَوْفَع

 انوضعافرط عطه اهو عضوم داتا ىفأطَحْاَو يَا نيت نس ١" ىف سيل داهتجا ىفاطمخأ

 ىلع ده مكافاة ريحها هيج نم قلو لأ هلة نال حنش هال

 َجَرأولَو ُحيحّصلاَوه اضُْنَمْصَياَلِداَدَحْا يَ هَعطقو اذه ىلَعَو عبر همم لب ُهلاَم عب هرب

 قِراّسلا يَ ِهاَع هَدنع ِدَمَعلا ىف مث هرم ُهَعطقُهنِ ٍقَِتإلاب ْنَمْصياَل ىتمياَذه َلاَقَو هَراَسَي ُقِراَسلا

 يمضي داتا ٍةَقيِرط ىَلَعَوة مةيرقلا وج يع كراك راطخلا يزال رانا لالا كقح
« 



 عطقي الام و هيف عطقي ام باب ..............................م..٠ اا 2121221 مشب بايودرا رشيبادبلا فرش

 اا هصق ذسدادع لا نكي ود ثاكدتاب لاياداك ايامك اس كقردت سلخ ضر تك ابداع م امركا......مج 2
 اكريجأ مارا ىكةلعكي ل )1ونتتذتامرج لوك وادع كي د:نكس فيولا ماما وفايد تاكدجت ناب اناس ىلا

 ةنيطالدا) 6« كايا صقار ل الاياب لكل اك ايار فذ نايا صردا( ب لوب
 (ربنأ) - رد نم اضدادع لنيل

 ريلعرثلا ترف زروا- ا لورق ادوخ وو ولايك ايبا ةسسدا ىلا اوسكس دادعركاروا بس ايد ثور 2

 ْئشس 0 ايل وج لم دامتنتجا درك سيد ارمعتس كو دوا اطخرب لاهي تس لع امتى روا اكو لس اضىك لت ترروص كفو: كج مكسب

 لع نس اهني فرصه ان اكدت نبارك كرككاجري نس اراد اناكد اياب دارس نن اكديتاب لبي ىل [رقصنال اتت يلج سس لا

 ظ لم د كفروا اك اجايلعكبت دروبع اززا لوم نام لك ل ردا كوب لب 2 1 ل 1

 ىلاد<س عاب اك يف اعمدج ايكف لت كءدنب كيا ]أ لا دلكوج رولات ما رجا لل اقروا انك وج ايو تاكد جت ارينا فس لاك تسيب

 نا ةرقن لكك كاطخ داتا ةيسا ذس لاك تكي مدا [هسكادا تيد كدب لادن رم كا ضاكت سا شنو ب

 لم اصروا#.اتوم لاكن ءاضاكى ئاالاو سك تنس لاك ارم ف ام اعرشوووم او ءاطخوج ل دازتحجاروا حدث عرضت كوتا لس ارم

 مو مذ_ سادكيكد ب قكبم سر دن كداتج لابي جس ناكها جسايد تاك نكوشك انك بسك اذ سكع يلوا 7
 ضاصمق دج رك حسبو كه وجعل بلسم لارج جس اتزمب فاعم لبي لاقاب داتا رج رك -ك اج ايك يي فامم كل لا-سايك
 كفيلا ماارواوم ماجى اكدت لاا دياشر اوم لأب مجاو صاقق سهو كاجو دي ج كس ربع لا ناك اق نجس م انج بسجاو
 . علو بارك ) ايد زوج ( تاب لايار )وضحت سس ليكيدااا اردد لوكس لا نكي جس ايكرورضواب ب( ديتإب لاياي)وضتيأ فس لامك لسد

 تبق نتا لاانيا هذ ناك ى د ىكاوك اف الكس رود ف ضو (بم لرش ع سمك بلك اس( بايك

 هت عررلاوا سهر قلاب كماضلا عررط ا جساتدم لال اضهدولايكر ب ستاك بار تمم ماع اوت سايل
 سئماض قافتالاب سة اكل لاوس هضتب لايادارجييدلا اب/ركلاكمتإب لايااتبا دوغ ةسددج دكا ا يارس د نءاض ىو وناثاك
 يددت روج ىك كك دنس فيولا ماما لش ت كترروص كن 1 ًاريعري د ناك م كا ارواب ةاتت سددت دوت دادعل انوي كوم

 ترروص ىف شد اكءاطخروا- لوم سيدا رول هو رضا زسوج كى روج كا تس كلك اياب اكل ما لكويك س بجاو تنامض كلا كح

 ف لني وم بجو تناك لاء ك قروي سا كح نا لوم لبنت اودصرلكوج ثم هوم ناماضاكل اد كس ىددج م دقي ط لسا كل ظ

 ا لد ل اور ( يبقا ثاكب لاب تار اوت اهيدح كراج ةماعلا نشيد كة[ ئنال تاضيداجت

0 7 
 ا الا ا ا ا ايإ

 دعس يو وو
 نب قالو اَهرُهْطِل َطْرَ ةمْوُصُْا نآِلةقرّسلاب ُبِلاطي هم قورمْلاَرْصْحَي نال قراّسلا ُعَطَفُيالَ

 اَذكَو هْموْصِْالرظََ فل ٍلاَم ىلَع ةّيانجلا َّنِل ٍراَرْقإلا ىف عفا ٌفالخ انَّدنِع ٍرَرَق لاو ةداَهّشلا

 ٍدْودَحْلا ٍباَ ىف ِءاَصْقلا َنِ اسال اًنَدنِع م



 5 د اي هدرا رين ادبلا ف را 1 اا 1 عطقي دام رو ظيراف كاب

 اط كد: دلو سرك بلاطم اك كردي ل مضار واج لايك اجا ناكل بي تروصى اوتار اكروج كوب راو برح 0 5

 0 رق لذي تررروصت 5 راصد اوم وم لش ماو ف الغ دس اأب وم ايكرارثا نس دوج دوثواوخا_ عس طرش انرك لن كيل ل كسول

 روا تمور يف ووك ستب حس انت رمج الل تنطو تا انكم رج ىلوكل ب لاد كسر لترك )( بايكف التخا ف قئاش ماما لبي تدوص كرا 0

 0 لك [.ابانك تت كي وزن راج كل جوج بت او <سايامج لاداك ل تفو ك ه اج ف اكدت رك حررط اه ركل

 | ظ لج لف لافت ملح لادا كرادس كا كا اني دركارون وادع لي باب كس دودع

 دارو لتي مات وة ندوجومدوف كد تننو نس كارلا تلا تاج ىداكلدع قرا بج اتم ,ءارول تنذو ساكتين يم. 275 هدا

 كة اجاناك لت اياكروج كل لسا كوم

 مكتوم كيأكرارقاروا ى اوك ررط كبه نهسداع ديدن قف شمال ياا ...٠ نر
 شي لو ةكا كد كرب تدلدو بحاصرو ا بص« عرووتسم

 نحت ان قطف ذأ ةغيوولاَترِلو مهن قراشلا اوفي ذآ اويزلا ٍبِاَصَو بِصاَْلاَو عمم

 فالخلا اذه ىلَعَو عدْوَتْسُمْلاَو بِصاَعلا ٍةَموُصحِب عطقيا َىَعِفاَشلاَو رَقُز َلاَقَو هني ٌبرَصغَملا

 ُدَي هَل ْنَم ٌلكَو ُنِهَتْرمْلاَو ِءاَرَصلا ِمْوَس ىلع ُصِباَقْلاَو ْعِضِبَتْسُمْلاَو ٌبِراَصُمْلاَو ٌرِجاَْسْمْلاَو ٌرِيِعَتْسُمْلا
 هتَموُصحب عطقتي امْنِإ َنِهاّرلا نال ءالوه نِم ِةَقرّسلا ىف ِكِلاَمْلا ةَموُصَخِب عطقُيَو ِكِلاَمْلا ىَوِس ةَظِفاَح

 هِلض ىلع هان ٌيِفاّشلاَو نود نعل ةبلَطُمْلا ىف هَ قَال َُنِلِنَْدلا ٍءاَصَق َدْعَب نهرا ماَبق لاح
 ظفحلا َةَرْوُرَض ٍداَدرِتْسِإلا ٍقَح ىف ةَموضخلا ةياَلَو َلوقَيرَقُز َو ُهَدنِع ٍداَدْرِتْسإلا ىف ٍءاَلُوهِل ٌةَموصح الذ
 ْتَرِهظذَفَو اهِسفَن ىف عطَقلل ةَبِجوُم ةَقرَس لا َّنا انزال توفت نفل عطقلا ف ْيِفٌرهطمال

 ىلإ مِهِتَجاَحِل زاَيغإلاِذإ اقَلَطُم ِةَرَبَحْعُم ٍةَموُصَح َبِيِقَع ِنِيَلْجَو ُةَداَهَش ىهو ةيِعرْش ةَجحِب ئِضاَقلاَدْنِع ظ

 ِمْلَق ٍءافِيتَسإلا ٌةَرْوَرَص ٍةَمصعلا طوُقَسَو هّقَح ءاَيحإ ةَموصْخْلا نم ُدْوصَقَمْلاَو عطَقلا ىِفْوَتْسَيَف ِداَوْرِتَسِإلا

 ىف هيموضخب عطقُ هَ نَمَتْوُملا َباَعَو كِاَملاَرْصَح َذِإ امك ٌضاَرْإلا ٍةموُهَوَمٍةَهشب َرِبتْعُماَلَو رع

 .ةَعِباَ زرجلا ٍلْوَحُد ىف نذإلا ُةَهْبُش ثناك ْناَو ةَياَوَرلا رهاظ

 يوت جل دو كل انوا لي دال جناب اك ا سر جالا حن لاي هس نا لال كج سدايقفا ولل_اوووسروا بص اؤيروا عرووتسمروأ....: مج

 21 وتساوا بص مكي رفذسدتلا ما ًاشورفنم هاربا حب_ رايت مارد م ب وصخمحررط اس داوثكد تراك اا )حدايق

 رول لع لاو ف ركشتق م روطلس ل هي رقوك رج ىاروا عيتبتسو ب راضمورجاتنضروار يتسم ف اونا نيم ولا” جانا يبتقتاب تس تيا
 روج ركروا ح_ فالتخا لش سراب < بس اوس لشرف كت اذجذغتريزتج قلك ارواو ماوس كلل ا, لوب لن يسيل ارجوا نجم

 1 !شرقبجرلا اك اماناكتتفو ىاعس أ لكنئار كي | نس امان اكديتب وكس شلئروا تميت كدا 1

 ظ ده توم لتر اننا لاطم كس ندومترموكن ما رريخب لس ٌلصادا لك ضرةتوب اوم لاب ىلا نور للاي كس نس دحب كس تحل رك

 ندم ليتنا كرك ل يك شيل لبلاد لام تل اوك وكلنا كيدز فكس ناك حس. ءانب كلتا لا ىفبا لكنا لقياك أشم



 تل ديف عقب اهب 2000 0 0 ا يش. ماسي ازبددرا رشاد فرش

 هلأ يرو كب لك 00 را ا لوم تربط حل ار 0

 ده ل ك دورنا طاريك لن تس نكي اؤمن جكس رفرفز ماا قتدجتاس- لين كح لبس لبلاد دد يدنا رقت مارا 7
 ١ تامومما راك ارو تسمو تين لاذ كلان لن نان نس كدت لوي الذم نقم اظل تراب لس نساك خب اكردج دايقفأ يايا
 ش جس ل تفادي تشو لد ل ثدي اتمااجس بيس ساكن قاب ىلا ضلك سي لطاكرماج 9

 2 لكروت ماو لوكا نا (س يرابتغا لل سا تاكد سو نق ناوك لكلا سس لومناوكو ددعب لس هرتتحم وصخ اقلطم جي تحج

 0 لد نكرر لفات روا كاجو م تباع قددج حررط ا مب راتتخا كبل نيلاووكلا مسج
 ْ 0 ادع ل اج لورق سسك اعسسد كدت اكل لقوا _.ااعكر قاب نتاكبكلسدك يس تزن يزوصقن لس اكين# كش

 ظ اوم متو فرصاكذ 1 كح سن اكدع ابتدي اكشاي ا ىسواوج درتحم ثوم قاس اك حصص حرر ا كة اج لكى رول ظ

 ياما ها م ؟منال حس لان كدلك انقل اطم كس تيياورلارماط نجد :ايلو عبط اراد تنئايارم يك ال

 0 ا جا كدوة سنا ظ

 ظ مادشل 92 0 ا 0 6-1 ظ

 هم رثاياحت ايل للان بابل ايات يداك ا كلا هويات ابك“ ؤوس ا تورش برص ايام اوم هكر تشم رولي نلبي كس لح

 00 بقرب لا, تاج ضخ للي لكك | لصااكناي(هرش روج ) قورصوب هرم ياهتادمايكض عتب لا غنك
 ٠ كرسي دج فرط كك لا لأ ك- لا قوس ةليك نسل ذفان( دي طت) قرع يروج ودك سس لبا رايققاوكى دك باق لت

 لادا كلككبج اوم لبيروت قر لي تيفو لا لنا ركنا لا كويك بركس رصوصخ ل بي تروص كل # كراون
 روأ بت طرش تموصخ عليل قرم ت ويشعل رذ لس ىئاوك ا زب جس قكو م مولخمتس بلاطو تراوص تراب دب دعس كلا رت لس ددج ورسم 1

 وري اتصور وفووم بص هاد تما الب يب < قير نر تايش ”ةح تموصخوريغو رج انصب روخدوم: بص ان راد مادا

 قمل جس لاك ( اوم كتسيلك كرين يكر وج ) ىبع كليك قرم تابئاردا جس انركت باد وج داك تيك كري لت قس دج امج لا حس 0

 - ْ 3 0 ١ 6 اموم ققتىكزافناك تما كح ريغ ) قرعة اجوم تبث 1

 اج ىاقاهعسضسسا جلي ارق اقف ورم لوسي“ ل وصال مس طم تدك م ش
 0007 ظ ب لل ليتر وصزو كس رموصخو اتت لف تر وو رولر اني نين اق ا« سموصخوو سين وطزاك فرو

 | ' قد قق جالا زج قوص لوك هس كحموضفب زك نترك ايي تسلا كس كلاب لصور جركل آ

 7 م '؟ تورس“ "ونقوم روج لإب كس هريو رج انمءبص اذ وتتسم ( راو تنثارا) عروؤتنسمركا 3

 ل ادس با» كل لكك قاتلا« تسون فاظاس دب كبس نا ةساد فاش ب لاب كسبنا ةاهتاما ثنا 0
 ظ - كورت موصى هز رهتسم رج اتصراد تنما) نلاميانعاك نتالس تعالو ن

 0 5 سكري عطر روج حرر دوست و رينو براضمرجاتس« ريت آلي هيرمابلطتحاضو لاهي
 1 هي 0قةرمغ يدوب د 06 0 ميما هكا سيو ا ةنيطب ماشا



 ريحا ال م و موو 00 عطقي الام و هيف لد ام باب
0 

 للرضع ل اظذاكمهرابود لايك تت تدور تاك موصخ ليك ا تنظافح ض رطب ير يني لسا فاكراد تناك
 تنام ضر وطبق اكو رييغو رج انتم مرضت تق كا تاعك اء لس ثئاءاهورك انتاج

 5 ايس مموصخر وكول نبال كج ليس لل باوك ل السا“ لام ةورل ايم كلحا تييالو لكك موصخ لعل ننا_ ببي 2 تمموصترولنل سس كس

 0 عطق 0 (تررورض) تملع لا لا او لاب عع ب كس تموت سس روج بجاقت تكس ترورض

 ا اعلي ازمه تموصت روج 7 ازيا لوم لاب جاو دج ريش لس تمموصترواايكو مو وقفم تاك رموصتل ع نك ازم

 0 وكي عطر ققاك اد كن .كلوصو لانج جس نيك الس فرص اقتاك توصلك جس لوقا اشم

 نفح يرو ضوكوو الع كل فز ممالك سب للص لكتارطنت نلا_ لكل صعب تم روط وتلك صوص اوسار كس كل اء لنا لبي ترروص
 - قيد لد تسموصن نقل وكوأ ناري روط وك ل قلاش ارا نكي ل نيس و تموصخ >

 0 نقلي 522 اء لسا لن كل ايدجو نتورك سب باز موو قد فذ ماياروا لكون كس قش

 > مايك ردت لج رف دج لكلب تعحبب يح تانكي تايقرمد لإ مهمتك ا لهي تموصت
0 

 ايك ابك ايحيرو اس 0 0 ا
 مارد حررط ل اوال ص ضيق رب لي ةسداديرروا لوني م رد لشكل مترد ليا 2 لك < يدياشدا ارم ل. اوووسج را ع

 لامك اتم راينا بوكر فلس سسجرل قي 414 ديف بك لابك لاداج شقا تاكل

 نوازل 0

 وتب هاو فدو اال + اح

 رول لاي خيا لامك مدرس دقلة سل 0 د نام اكل لس يلاووكل ا نشرب ارا لك مكي طرا نوم كس هير

 . ماركا مكر لاي نكهح .رسوو تننايضروطبلوج لاموو نومرم_وماكر تاي :

 ايلارج هن ضيا سود لا درج يك كنت اك اس لج يار لاءاكى كف دج >

 ؟ لباب لوب تعا نكد قت اراكر وج سود كل اء لس ايدج ابي
 ريغ َلاَمْلا نب ىِناَثلا َقِراَّسلا َعطَقَينأ ٍةَقِرّسلا َبَرِل اَلَو هَل ْنكَي ْمَلَق ُهنِم ْثَقِرُسَف ةَقْرَسِب ٌقِراَس ٌعِطُق ْنِإَو



 عطقي الام و هيف 5 5 3111111000 0 0 11009 ووو وو مم مموو 6-0-5 انزل ران رع

 ُهياَلو لَا اَهِسْفَن ىف ُهَبجْوُم ذقعنَت ملف كالَهْلاب ناَمّضلا ِهيَلَع بجستال ىتح ٍقِراَسلا يح ف مّ

 ْلوآلا ْعَطقُي نأ لبق ىلا قَرَسَْلَو ِهيلَع ٌبجاَو كرا ِهِهَجاَحِإ باور ىف ٍداَدرِتسإلا ىف ةَمْوّصَحلا

 اَصق ذبول عطقلا هوو مولا طوس نا لولا ةَموُصْخس عطش ني

 ِبِصاَعْلاَك

 واكل لصور يالا جنس ءرسود حس لا لاء يرجت# ايكن اكدت اكل اسي كلج اياهج لاءاكى فس دوج سرك. ني
 دع

 وب ل اض باودر تمجد اج موقرجر وا تف قبس لا ل نكس دج ليي لريال ارد هحرمدد لاك هس لاترايقفايي

 كاني دس اج اناكرجتا اكردج ا ىردج كاك ارد ليتل ئاق سا تس تاذا اي لاس هواذبلااكةس ليكم زال نان كلا لاري للا ول عاج

 . ووجوم لايك بج لكك هس ركل يلام اي كس قنات كك كس تيل لاو تس دج: هس رسودرك سس لساع نقي وكر وج لبكي لي تيياود

 دعس جو لكسمش لبي 2س نس اج هن اكدت /اكردج لمي رك رواه سجاد رب قراسانانول ل باو لاي كس كل »لسا كس لاالتتتنو اج
 لا لتوبك كة اه اغاكدجتاب كعسرسوددي مبلاطم سدد هيي ايلاج لاء كو تسدد: كبي لا ذوي ردا اج وم طقس( ناجاناكدت)

 روج البي ك لاايكاياي سكك يللا عت وروا انف حس ترورضروا روب كف كى دوي تاز نؤمن تشك تسمبق كلاس سل: كس فد:
 للا نعت صعبا رقم انف اهديتإب ىككل اب ودول زم رول كىددج نس ىلا كس ينل كا ) يكب لن مكس بص

 ل و ل تروس وا رك < تبق بى لكلاب اطال الاء يك نتا لرب اورو رش كتابات كاف ظ
 دع كرو قمن :: 2-لا جالا هددت رو عا ازسدك حس ايكا يك زف لير لسسلكالاح-و/ ايكناكديت اكل

 0 2 0 0 0 دقو ْ

 0-1 وحدي رد
 > ءامقث ل اوقا« لبي راكم ري عسلي > ظ

 عطيه َفْسْؤُي ب نَعَو حطي مل مكراَحْلا ىلإ عايز َلِبق ِكِلاَمْلا ىََعاَهَرَ ُةَقَرَس قوس ْنَمَر ظ
 1 ْثَلِعُج اَمْنإ ةَيَبْلا نال ٍةَقْرَسلا ٍروُهَطِل طرَشةَموُصخْا َنآرِهاَظلا ُهَجَو ِةَعفاَرُمْلا َدعبهُدراَذِإاَمب اًراََْعا *ر رم بك ل

 يب # خ

 ! ٍةَموصخلا ءاَمتنإل ةَمفاَرُملا دَعَباَم ٍِفاَلَحب ٌةَمْوْصْحلا ٍتْعْطَقِنِدَهَوِةََراَنُمْلا عطق ةروَرض ةجحأ

 اًريِدَقَت ىقبتفاَه ٍدْوَصَقَم لوصخل

 ناك تب اك ا بنت ايدانولوك ل اد ىت ليكي هس ذكي لءاعم ناي كس اح كيري -ايامج لاء اكعد قلن يسرك روا....مج
 اى ةيسدانولدحب كح فس رك ية لداعم للاي كس مك اح حرر ل ناك اجا اكتب كت اكس تمي اود كيا ستسهل ماءادو اج
 را و الا ا وو ومما اورلار بال ح اماج اناكمجتاب

 1 كاع اومليج ل تروص لا فالخب( ع اكياج اي انواكك لاء للص لا لوك )حس اي وم تشك ورلبج دعس لكى ودا رتتج ىلا
 رلءاعموورعإ لس( ذساج لئلاء) ف اجرب ل صا روصقنا ل صا اك رك يي لماعم حررط تاك ومايكل باد لام دب كس فس اج كس ليت ساس



 0 مش باطؤوراحر رشيراربلا فول 25 00 ل 9 م 0 200 : 1 0 ا ا عطفي ام باب

 0 كم يما نب ناوفص ترج لوكس 3 راى ياورلارجاط )سس 00 ناد ادم لير هورداع اك لكم ىرغ آقيا

 اك ااكاقت اباه لكي لعشلا لوسرإي ابك سفن نااوفشواا يومك خش اكد اكد بج فس 2 لد لكن لو ون ناعم

 0 ش ةلمى دي فذ لمست لاب را اارفذس اي آي لاه قديد سا ذل رولكس قرض داي بابوا ةسساج نادت

 0-0 ل اتت اة شع يا ايد ث اك باكر ل ادعإ كس للا انك لوكا ايا

 ْ 3  ىلاجوءاقاشدعبحاتاجومادوببجايتقاي

 ظ ' 5 05 . مكاخلا ىلإ عافبزإلا لق ِلاَمْلا ىلا ةقَرس قر نمو 000 -

 ١ لاتباومري عقيد رك يب وكردج لامدد نس كل اهرب دانس لصيئاكري عة لس روج نس نت“.
 3 قيل ب زا تتش ا تمول نق, رو لع ف نو َ

 ساو سا اسمعو

 ٠ هلع نقيا عقول بانه يف ءاقلا نم اضنالا تنهال ةقزشلا تف كلامي

 مط 5 ار رول َوُهَو ىلاعت هللا ٌقَح ْعطَقْلرِراَهظإلِ ًءاَضَقْلاِؤإ ٍءاَفِسِتْسإلاِب

 1 ش ٍءاَضَقل لبق ُهنِماَهكَلَماَذإ اَمُكَراَصَو ءَقيَْسالاَدنِع ةَمْوُصْحْا

 ظ ا 77 ا دعب كس لا يدانسلصيف كغ اكد ماكددج هس اق سبب كى دج رك. 526 مرر

 ليلك اجيد سكري عطقوك واي درك خو رفويتاب لس روج كا قورس ل ادانيا ذس كلاسك رطل ىارولاكةاجاناك تت, قير |
 ىروإ ىروج لو لوقنم أن حس فسول لا ماما تيياذر كيرا كعساايك هر ايانرفذس مك وقلا تضر( تاو كل و) قنا شوزفز مابا

 ْ وهل شوحب لد الوم ل النانو مم ترك تناك كرو تنس اوم اقروا يرئاتس كدب كر باق داس كرب كرت ررولا د

 هس حس لاكرادمذ كادوا مككس قنات كرك راجح كش باب كس ددص كنس ينل فرات روا كوب نينتش # بهخ ل كك

 ١. رواق ناقل وكس لاجوم ىذاين هس سلا قر لائكتسرورض كم اود اك لصيف زم ى كس ىنناق دعب كنس اجو ىراج دعاك
 0 لبد اتدم ىتنفو كح وملك عطر رداجس ىلا نيا جيد ثاكاكو دعب ك- لاهساتنج كس مكر الاف ص ةلسف
 قباب كتتنطو كس ناب ف اكدت, هيءانب ل ا-(اكون هدم ع هلكب شو دماف لوكا كءانققر اهنا نس اجايلدد لاش م ءاضتق ليفت رك 1

 | دود شت دوبلكس كرد لاذ - دع 5 0 1 اكتيهيصوصت

 1 قلاية مباني ا دب اس لت

 لَ َْهَو عطيه دمحم ْنَعَوِاَصفلا دعب ءقِتسالا لبق بي باص َّنِ اهم ْتَصفتاَذإ كِلاَدَكَو لاَ ٠

 00 ٍءاَضْمإلا دنع ُهُماَيِق طَرَتْشُي اطْرَش تاكاّمَل باَصِتلا َلاَمُك َنآ انلَوَنْيَعْلا ىف ناَصْقْنلاب اًراَبِيغِ ُعِفاّشلاَو َرَفُز

 تهلك كلَ امو اع باسل لكَ كوم نمل يف اصفنلا فالي نا لمل ظ

 رتل وحسم قرت دا 1



 يحل دو وف عطقي ابابا 900000 ممرغ 00 7 5-5 اهدنا[ اضل د

 ش وم 7 - مور ديدن هميم عدس 0 ب 7 ْ

 - يعاود للا كم اهوا( دوام هتاوي لابج كس اج رت رجم كج ا كاتس كلا. لاردا)-كةاجانأك تاكد - ْش
 راق هع لدعي وج كيب ساب وم مف لام لصا_خد قب اكشف ماما لاو قع ج فاكتب كبس كك 1
 عررط اديس ابر قب تك نسكب لك 2 اجدم عكاش[ ةسابون اكس لط نا مرد ليا كاذميف تقود وا سادت كنز ل باغ ٍ

 ظ انوج اكتر هتدإل ب صن كل كس حمال جس يلو قرام دوا جس انبد لايك ك اس ذاجدج كتبت قراذا ىلا ودش كدب

 < لك داق رول ىرادسف لوك تقل قت نيد ."يداجدع ليج قرد ذانبد لي ككتتو هس ةساب هاك, طرثلا ةعسل*
 لاب سا دوي وم سك تاو لا م بنجاو شرارولب تك جرو كتو لس ةناجوم كس لاء لان فالي
 0 1 "اضل ابا كى روج سا فس دج دا تكمل ؟ باضنارو انعقد دش لاب زواووجوم ل لوب 2 كنب لك

 ظ قر هدا كى احب ةاجسات»ج شتان "اش ادد نا احب قراند ساب ةةكمتبكل أ مكب وكر لبا اجب وتب لي نوح
 م 000 *يورماقت زرع ةابدم هس لمن 1

 00 10 يلا 37 تاعدسإلا زق يختم ناقش طك 5 مر 7 0

 ل يتب تس 0ك يندلا 0 قو لج دايك قوص لس قاس ١
ر نع لع فس كلبا ةقوُرْسَما نيَْلا نأ قِراَسلا ئَعفااذإَو

 ا ْ يمن دوس هلام ا كيند

 نالوا باَبَدَس ىلإ ىَذُْبف قراس ُهَنَعْرْعْياَل هْنآِل ىوغذلا ِدّرْجْمب طفش ال ىيفاشلا,لاَقَو ة ٍةقرسلاب
 ٍراَوقإلا َدعَب . وجرلا ٍةَحِص ٍليِلَدِب لاق ام رِبمعماَلو لاميخإلل ىوغدلا ٍدَوَجمب قف حيو هبا ةبَشلا ٠ ا ءه

 هنتر لال هنران كما . نع ) ان ماج لامتلا اقف لا 0 -

 تاق لاممدس / ناو را - ناس لوماوكه قبل لب نوت رلس لاس هس ركاب اوكري قو ةيسادددج دكا
 ِخ - 12 001 ناك فذ قئاشماءاربا لوبكك اكل لش يح قار ةلاهدملاي اق ةسدوج لادن
 كدت تل نامت ابني لات تجاء وت ت صن ىو ثيل بكت اي ىؤتادوا ع [كسكت ناكل كت رم كرك كرب لاق فري ل

 ري كاوا تا رس يقل ل قام رولاكة اجو نب قه اوردأكة سكى راجدعب

 انيلظراكنا ىتدحب كس لارا يك جس لرارتلاكا 1 - ارث قش الاب دج رواوم اوك كيدي رياشكا كة ساجامادبب بش
 م 2 جلود اج ثاسدحش مى ب 2 جي ترغب كل ا تل ركرارقااكق روج رز رك ن) تك 3

 ظ قياكقناشرماما لوم ةياورا- بناتك“ ل 7 د زراعات افا دعب كشر رق لكم ل وق نيج جان هاج

 52 نأ يأ 5 ى”نن دما طرا ع 0 لالا ا .- اشم اوف لي جايز ةماعلا

 . ع تل يل ا هلع عطقلا طقس هلم قسما نع ن قِزاَسلا ئتذاكِإَوس 3 يرش

0 0 

17 



 000 ديازيوؤرا يرتد ادبلا فرعا بتردد ماما همام عنز 0 يوب عطقي الام و هيف عطقي ام باب

 ةكرَقلا لَ امه راب ُتْبَتةقْرسلا ناب رحال يَ يَ
 ريتا لوكا الوفود لن نيك نو ناب ارم لاك ابك كاتس ل نلارجي ايكر ارق اك ىردج تيا نس نر للا نري

 رايق لع لطرح جلل مطور رع 3 لاب عاق كة اجاناكسيصتفو لا

 أ 0 0 ا

 ظ و سوا ا بام ]

 لئاياقومدي ايري دوجوم كد قئاوكق

 َوُهَو رخآلا َةَقيِبَح ىبآ ٍلوَق فرحا ْعِطْق امِهِقَرَس ىلَعنا َدِهاَّشلا َدِهَشَو اَمُهُدَحَأ باَغٌمْئاَقَرَسْنِإَف

 توي عَ ةَمْلا رجالا لو هوَ ىِعَُي اَمَبْوَرَصحَوَل هنآ عطفبال اَلوآ لْوهَي ناحت وامه
 0 سك ريل

 رماَم ىلع ةَهبْشلا ِتْوُدَح ْمُهَوَ راو ةَهْبُشلا ُتروياَلُموُدْعَملاَو اًموُدْعَم م ىَقب ىقبَيَف ٍبِْئاَغْلا ىلع ةقرَسلا .

 ل وقس زقينعوبا مارال ىد قتاوكر كدت 11 نوتود لل لوماوكو درواءايك م ب اف فكلا تسلك نكاروا 11 ىروجركل نوصتوورلا 50 رج

 ناكل ثا راك الكت تلون دعي ةفيطوبا مادا لاقى بع اكن تا صروكة اجيد ثاكدبت راك ا جس دوجوموج روج ارمدد لبا مكس
 دوج هسصسدتسلاروا اتاجوماربي بش لب ىروت تلك نيلرلا قو لولا اييادو ياش وت اتومدوج ومى هول اه بع / ائروج وج لكوبك- كام

 يرجو كل وةيسسود لاس بجباو عل ايار فيسك عرج ح لوقا اذ نانا لرش رك < لاعوم طقاسدح قس
 وم مورعمد وتوتر واس نانا مورعم ووركاي ايكو مايا 2 لاجل لون تب انىددت مل 4 ت20 لدرس 00001 8 ح

 درا لوكس موك سهشراكةساب انتل ل ةيسا هر دووم لاب كل ناس الاف لج شير سا دمر«

 ا

0 

 اَدهَو ُهْنِم ٍقوُرْسَمْلا ىلإ ٌةَقْرَسلا ُةَرْثَو عطيف اهب مهاد ٍةَرَشَع ةَقرَسب ِهْيََع ُرْوُجْحَمْلا ُدِبَعْلاَرَقَأ اَذإَو

 لوُفَوُمَو ىلْوَمِ ةَرَشعلاَو عقبال دمحم َلاَقَو ىلَِمِةََشَعْلاَو عطيف سيو َلاَقَوةَفِيَح بأن

 ىلوَملا ُهَبّدَكاَذِإ اًذهد ىنعَمَوَرَفُز

 نشروا اك اجاناكديتباك اون ايلزكرارقا كفك ى دوج مترد لد ايكك يدرك نس نسل ب هراكستن نس مالغتيل كدلك 6 مج
 مكس ابك سضسول اماما ناجي فيطولا مارال هاك .اجايدانول لاي كس كل نكس لاهو جس ايات فس ساوك( نات حترو ناو لأ
 لا( مترو ) لاءرين ىتدجتاس- اك اجاناكثجتاب كس ايف مم الادوااك- اموماك وضكس لاب لاءاكى ردج هوروا اك اج د كرت

 الت اموجولر ارقا تباب كف سكى روج كس مالغ يا لوما ل اكو بلطمر كلوا نكي لوقو بم قت اكرفز مارا كة بس اجو اك وسلس



 عطقي الام و هيف عطقي ام باب 220 100 رشم ازيودراحب رتياذهلا ف رم

 وأوج لاو تزذاجا لف ركت رايتس اكو مايياركاروا- فج. انوكج راق تيس مالغبي ارهرواهسارهن لاير يكس دبكي ؤتن حد

 اكس امج مترو لذ ناكر ا ادرك درسنا ايرلاللا- كة .اجايد ثاكدجتا باكل قاف 57 ارا كلا

 0 ا -

 سما عب ب ومو
 > ظ ودب حسم كج دم ل اضرب روط

 ظ ىف فاك لاَ نها ىف طفيل كاك هدب ثقيف كَم لاق رسب ٌرْفاَوَلَو
 هِسْفَن ىلَعُذَرُي هلال ٌحِصْياَل ٍصاَصِقْلاَو ِدوُدُحْلب هِسَْن ىلع دبعَْراَفإ نأ هَدنِع لضألا َناَ اهلك ِوْوَجولا

 ٍلاَمْلاَو ناَمضلاب ُذجاَوُ هَل َنْوُداَمْلا َتَآاّلإ لوم ريغ ِرِيَْلا ىَلَعُراَرْقالاَو ىلْوَمْلا ُلاَم َكِلاَذ َلُكَو ِهِفْرَطَو

 ْحِصَي لَن حَتَواَضيأ لام راَرْفإُحِصياَلِهِنَعْرْوُجْحَمْلاَو هيه نم ََْع ء اطْلَسُم ِهنَوكِل هب ِهِراَرقإ ةَحِصِل ظ

 اَمِلٍراَرقإلا اًذه ىف ةَمُهتاَل ُهناَِو ُلاَم هنأ ُتْيَح ْنِم حِصَيَق ِةيِلاَمْلا ىلإ ىذَعتَيمُ ّىِمَدا هنا تِيَح ْنِم ُهُراَرَفإ

 َو َلِطاَب ِلاَمْلاب هَراَرْإ نأ ِهْيَلَع ٍرْوُجْحَمْلا ىف ِدَمَحُمِلِرْيَْلا ىَلَع ُلْوُبقمُهلْدِم َو ٍراَرْضآلا َّنِم ِهْيَلَع ُلِمَسْمَي
 ّنآ ديوي ىلومْلا لام ِةَقْرَس ىِفِدِبَعْلا ىَلَع َعطَقاَلَو ىلوَمْلا لام ىقبَيَف بصل راَرفالا ُهنِم ٌحِصَباَ اذهل

 ٍهِسكَع ىفَو هنود َلَمْلا ُتِثيَو عطَقلا نود هيف ةَموُصحْا ٌعَمْسَت ,ىتح عبات ْعطَقْلاَو اَهْيِفْلْضَأَلاَمْلا
 و 3 سس

 ِهِدَي ىف ىذا ٍلاَمْلاب راف! َنآَ ندا فال عملا ىف لطَب لصلاَوُهاَمِِف لطب اذَِو تيا مسا

 ةاَنرَكَذ اَم ىلَع ٌحِصَيَف هِسف ذ ىلَعَوهَو عطقلاب يشي هن فس ىيالاعِبف عطقلا ٍقَح رف ْحِصْق َحْيِجَص
 ىف يللا ٌبوُقلارحلا لاقاذإ امك هنو قحَعسَي عطقْاَو هن هع هقَح ىف ٌحِصيالف ىلْوَملا ىَلَعَوَُو ٍلاَمْلاَبَو 337

 ٌدَحْوياَل ىتَح ٍبوُعلا ٍنييعَت ىف ُقَدَصُي اَل ناك ْنِاَوَرِقُمْلاَدَي عطقُي ىبوت َوْه ُلوُقْيدِيَزَووِرْمَع ْنِم هِيَ
 لاح ىقالُي راها ُنآيلَعءاَنب لَمْ حِين اَمِ هن حَصْدق طلاب َراَرْإلا نأ ةَفَِح ئب ودي

 الهين فب معقل وتسمي راجي ال ةمضج طفل ىلع قل عي اا لح فلام

 ىلا ُلاَمِدِبَعلا ة ةَقرسب ٌبجيال ام عدْوُمْلا َ نم ةَقرسلاب ٌبجت اَمْنِإعطَفْلا َنالِرْحلا ٍةَلَاَسُم ٍفالخب

 املا ٍلاَوَرِاَهلُك ِلْوْصُْلا ىف ُعطقُي ىلَمْلا ُهَقَدَصْوَكََقَرَتَْ
 يدها بيرو رايت رايك رايقغاج ايكرارقااكفارج كلا كيبل نس (ومايككي در تيس نسر ابوراكست )روكي م الغر كارو...
 كاك اجاناكدختإب لي لقةروص ل وفووو ( ومب لسا تاجا كفك ايو ر اكسس! ت:ث )وم ناوزام مالفدذ رك اروااكةساجايد ثاكدجتب اكل اقوا
 لاءاومايك روج عررط ىاومروكبمالغداوخ كم )اج اناكل يثاب لبي لاقروصم ارتب سس. اياررفذ# ضر وادم اك وم كال ايو نا مادخل امد
 ىنيا كس ارارقا ب لكوك <س سين نركرارقا كات ايدودعرب تاذاقيااكمالغل سي لسا كيد لس نلا لوك و6 مؤرعمإي وم دوجوم

 هك لوضكس لارا را يراك اك سا ل لااكى وضءاضعا مان ذيبسا كس للاي نا ىقب اك الكلاس انزم عن او ربءاضعا كس لاي ناج



 0 لج باددبابرشي ادم قرف يع دعا 0 ١ 1211 "ديك وبايف عطقبا ام”بنلب

 5 ل ني "لوم مالغ اكل م الف يضرك كررت اراد م الغر 0 ريغ لولاك ترارقااهيادهلا ومن لاي

 0 بج بنقد تذاجا ل. دارا لوضلس ساوكمالغ لبا( تساند لشي رارقا ةيس دال الغ كنود ىلإ اوس ل نيس

 1 باه هيلا نس ناعم لكاس حال ناواتكس لباوم اكيد م كلب لاذ اسكر ارقااكف كرد
 0 0 0 بهي ارق قلت لاء دك 6 0

 0 ل 1 ل 0

 ورع دك دال لجل حربا سارارقا كم اغسل ب تكي مروا حن اتم لاير رق نقلت نا.( وج ايئت يدرك
 | . هل هال 07000 رار ناد لك ارد لاس سس 5 05 ولع اناهوم نفر طك ادار رمل

 ' بيل لي ابرج اجد :لوبقم وت 0 ل رمدداميلردا ( تس تدم ليت )ات ىبناصتنإكل ايدج كدة لوي 0
 2 لاي تلوم شم )جسم ليك مترارقا# بصي فرط كاتس بو ادب اتم أ "ايبارقا لق ناتج نانا اترك ملغ 0

 1 5 جروا# افون لا رح الا بدوا ة ادن لإ لاك نان( تس ايكب صف اك لالا هيف نك لس 3

 4 لك ارواب انج ناك ياكم الف حس فات لاءاكى دس ليو ةاج سوت ناك باكا كن سااحت نركرارقا فس .ارج كين لاني

 0 ىسازي ءانجاىا- 6 و دا < ساناج تاتي بوك اج لاى 2 د ا ل 00

 ٠ نيون عع كمل ا ركزوا مل انج تبا ل | ى مل ومد كوم لل 217 نه ع نك صو تيغلا لآ 0

 دحمان ثبت تحد 134 كل سس لب 7 ل ك0 هن توبا لود تأت قش: وب رلاطماو طق وت با طم اكل 1

 : 0 00 َ لدم اتت لابنازج للم ش
 0 5 د زاحف وذ ضجيج 0 ا 00 لشزاجا تراس ماليا فال 1

 كش اهب رتت كا ايكرا قااكل قئابدو ذس مالك نيس لل لك بول 000 رق نكت قلع ري عزت تاع عا

 ظ .مارارقا كي نا نارواتسايكرا رثااكل ان نس مودرفاتس إي: نا تان رانك نار شا قا نكاح آد ٠

 . 1 00 دل فكر قل لدفاع لك

 -ة ساجةاكدجتاناكروج ىرارقا ولاد تسارما ة اتبكري زرواةخض انادج لعن كك رلاغ سا نس عب خب ريتا كش دي زوجك ذك

 كس روج كىان س) ليد قل ةيطولا امارواك اهني فس يزددر»ا وجنت دق كت باكل وقلت كا نايل 0

 ظ كلا لود بادحب كح خاج يسد ثراكدج بكسل وماي درك ئاض لاء اكردج:ركأ كاس اسك ير

 ىلع يرورقا لوك جسق قكرارقلاكل ارب ءانب اد جس قد آكل اب دا رقا عانس فرط الغز 0كوب ل
 تمسك لاب يداك عطرا كل اهي نس انوم لت حطوا عمات لاب لب تلاح كف ولا |

 ا مقا [فالخروا نام لكى روبزم ليا اكتم دك اضل اء ددج كار واس لادم تن( جزع لاقنمإ) ٠
 . رجتاراكسا الب امج لاك ماي مالا رول اتوب جاوهطتوكو نار ج لابوك هما عناب لوب ة رد سمس مال 0

 ضلال ا قرر نإ رمت م لاقزروص ل وود نان طوعا حبلا ايكومرماغ قرف لي نلوفوو حررطحا حس. اتوم لب جاوا 0

 ظ -ىرر# لابد با قارب لامزير جلب يذ_امافكوت لم لغرت سردار قت اياكم اج لاكمال افيد يت _ ا 1

 ا يي ع مرش رفقا هذه ضو نت لطب ال:- 0
0-5 



 عطقي الامو هيف عطقي ام 505 ل الا 0000-0 ارسال مشيا اديودراحرريادهلا فرش ا

 ال نمر لدور ص اسس دنا و
 وم ل ؛ةناامضرب قراسوت ايكوم كالب ركاروا كج ظ

 نمضي مل ةَكلْهَتْسُم ثنا نَو كل ىلع اال اَهبحاَص ىلإ ْتدُو دي ىف َمِاَ نما قالا َعِفًذِإَ

 ش نَسَحلا ىَوَرَو ُرْوُهْشَمْلاَوْهَو ةَفيَِح ئبأ ْنَع ٌفسْؤُي ىبا ٌةَياَوِرَوُهَو َكاَلِهَتسِإلاَو َكاَلَهْلا ُلُمْشَي قالطإلا اًذهَو .
 عطَقلاَف ن نايا امُهْمَس فخذ نفح امامه يَا لاَ كالهإاب ُيَمَصَب هنآ نع
 آ دْيَص كاََهيس كَراَصق لَا د ُيَْسَو علا ُقَح ناَمّصِاَ ُْنَعَِهْن مَع اناا ُكْرَتهسْيَسَو عرّضلا ٌقَح

 هيمي ْتَعِقاَم دعب ِقِراَسلا ىَلعَمرعال ماسلا يلع هوقو يَ ةَكولمَمرْمَح ٍبْرُشْوَأ ٍّرَحلا ىف ِكوأَمم
 هكْلم ىلع دَرَو هنأ َنيتْقِذآْلا ٍتفَو ىلإ اًديَعْسُم ناَمَصلا ٍءاَدأب كمية عطقلا ىفاني ناَمّصلا بْوُُو نو
 َناَكَل َِقَبْوَلْذإ ٍدِبَعْلِلاَقَح اًمْوصْعَم ىقبيال َّلَحَملا نو ىَفتُمْلاَوُهَ الا ىلإ ىدؤُيَمَو هش عطَقْلا ىف
 ٌرَهظباَل ةَمضِهلا نأ ال هيف ناَمَصاََوةَيمْلاَك عرش هَ امرَحُم رص ِةهمشِ عطفا ىف هَ ذ ىف اًحاَبم

 بيسو ةَهشلاذكو هَقَح ف وَ اََوِةقرَساُريغرحا لفل كالهجولاٍقَحْىِفاًهطْوفُس
 يف ةَمضملا و قس رياح دف هيف ةَهَبْشلا رِبتعُيَف ٍدوَصَقَمْلا ماَمَتِإ كالِهتْسإلا نأ ُرْوُهْسَمْلا ُهَجَوَو ِهِرِيَغ َنْوُد
 ةلئاو راسنا وهل نع يناير ركل تارا سيان نوسة رع

 تت قا لام دو لكوبك- اك اجايدركل جب اووكك ل امو قلو دوجوم لبيت لس لسا لاء كيتتنتفو لارا ايك انو تاكدخت ار اكروج رك رول ......ممج
 ايقوامعف ًادوخوو ايو ايدك داير ارو _ روج اوفو ماكي دمدابربعررط قل امدد ليبي حس ل اركاروا < تيل كا ىلخلا انا

 لوقىسرداع الكت يياور م حس فيطولا مارا نس سول وبا مامارول كوم لبان ل ءاضاك اء لاددج يب ل تدروص ملا قوم ايكوم حل اض سس صا
 < ايار فذ قناشماءاروا كوم كماضاك الاردن لب توصى ييسدركد اب ربا رصق اكس كتي اوربي سم فيطولا فس لتزوير وشم
 قفا كل سا نت فلك ب ابسا كس ناروا لو قوطتود لولو د يراني د ناض اكل ام دوا اناج اغاكدجتاب لوب اوم ناضل لاققروص لا وطو دمك
 . اقايكاك  ى دي تلج انركى روج ببساك ارواج عرش نوي رازعاكدجتإب هك سس حررظ للا كة مايك ياك ااكعس رسول تسرجو

 لراس نم كس لاباس ير سود بيس اكل ارواج يتاكد نب يأ آل: < انيد ناواتزج قرسدروا لكى روجر ولاناءسينوج هو نكي

 مرج لتس كيانه بارش تس )يكل مكانا بارش ىلاذ كى ذايايدركك البلد نس ضي_رسوو ىلركور لررعكم رتب ايكو ياو ا ظ
 . رك َعلاضولر اكن كس ترودروا هس مرج إي ركل ارا لد بعلم رت ا وهم ارموديياناج ىف كل قَد رز تيل كى ذروا- <

 درا لات رح نتن عرب د اب لحال | نانو لج قععو ل نم ريلعرثلا لصفلا لوسر لسد ىرامت دوا( اوم: مرج اسود
 اكد: لاك ركادانا وأتوب ملول لانها ذاب اكد ماده بجاد نادات كنس ليد لا روادتس كت ادد اك اس ىارب

 - (ا2)يللايدج ةس اكس 1مزال برر لا سايل لاهو فس لاك تنذو لم كة اج وم كل اء تس تنذو اكن لاء كك
 - رولامارت نش لا راش ار داع :لئالاح-كة اجو م مث اكد ةا حس ليشردا سايل لاقت سل اج

 0 [مزالانوم لطاباكس اق يركب سجاو نامضمتركروا هس تاي 11
 هدئب ىرجدج اورو عراب دوغ دونا يكمر لاب مرتك ورك لكك رباب لا موصخشو تكيس سري كفو نتاكودنب لادم ايك



 رم ادور رشياربلان ور ا ع ل عطقي الام و هيف عطقي ام باب

 مناك تج ل وللا حرابم لاذ سا مترك لاجل لركوب حرابم ل سارد وس الاجوم مارت ل اجومادبي أ أ

 روأعس اوهرو امراد < 2-3 لوم مارتتسمبو 11 5 قرش لومشم رك 11 نت هدنب»دازبلا < ليكع تن الكل اح اكرم حرابم

 -<س اتا لائم ال ناوات لبي داي كس لاس يلوم مارت بو كرش نتزوج
 وب مث ىلا مارح اكل لاء لسا لبي ترروص كن ييسدرلو 000 ا مزال نافاناك” لب يسدد بريول امك اي يبا

 تي شئوروج قوق لخ سس لارا هروب لع اىردج جس لكل قنس كياني وركوب رب وكر ىو جس اتنم لير اانا
 ىروجب كذلك عسسصك كاك كس نيسدك اضع ساروا قلو تصر تاك للا ساكت كى دوج تاكد كس اكدت
 ببسروا< ابد لاب كفل( ىروت قبب بس ةظرابتطا كرش _لكوبك-<س لبى رورضرارتفا حلاك شين نيس دك عئاض لاى ررل تا تدلني
 رلكالاح -اكونج كلم اضروج لم روض كت عر فلل - ىلع كتياور لا ايجاد ن 55 د رك لات واهتفرط رو لى رود 202

 ايم انركارو ورصقم قروي لضارو نركو ازيوكل ا كس كروت مك © درجت 11 تيياورروب سوا( جس اتم لب ماض ةورك تسي تيياورروهشل

 " هاما ىدابرب كلامك كوت رابنتااكف اجو تكس تمص كي هسداب هس نادات راى كو ةرابتغا جاك يش لي سا كساس
 ل نااواتروا لي لأ كارب 5 لاب ىت لاي ىدايرب وق كلج ف ركوب رم أ صقر وا جس قرورض نوم متاكتسسمت كا

 قاسمي اسم ظ

 ظ ا و يو او
 00000 ءاهقلارقاءشأياكع مزال ناداتي قراسردا كاجو لك

 سا رم #8 رص ع”

 اهلك ْئَمْضَ اوي د ايطُنَمْصْياَكَو هيج َوُهف قاد ف َليقَ ٍتاَفْرَس قَّوَس ْنَمَو لا
 ائْيَش ُنَمْضَياَل مهِيَموُصخِل ُهُدَي ْتَِطْقَراَعْيمجاْوُرْصَح نإ ْمُهُدَحَآَرْصَح اذ ِةَلَأسَمْلا ىَنعمَواَهَل َعَطَق ئبلاالإ
 ملف ةَقَرسلاَرَهظَِل ةَمْوُصحْلا َنِمدباَلَو ٍبْئاَعْلا نع ٍْئاَنِب سيل َرِضاَحْلا نآاَمُهَل الك ِتاَقرّسلا ىف ٍقاَعتإلاِب

 ٍدجاَو عطق للاب ٌبجاَوْلا نأ هلو ةَمْوُصعَم مُهلاَومآ ْثيتَاَهَل عطقلا عقب مل َيِئاَعْلا َنِمٌةَقْرّسلارهظت

 هامل بوجبا ام ن نيا ا رار كلا ىلع واصلا يل كر ىلا
 ومو مي: م

 ا امل ِتَناَكاَذإ

 ا ىيونايك ا الس ل كارو شكل ايدج قف ىلا... حجر
 0 اض ضو كيلا +2 قردج كي 2 فيوز كس فيعولا ماما لش سراب كس فسد« مزال ناوات نكي 6 لافنااك 1من كي لامي

 اهات لا رغب سا كدب كلاما ةساسك»« كشكل ماقح لاجل ا



 ةق رسلا ىف ف راسلا ك ثدحي ام باب م... 52000 ظ ١ ز ز ز ..مثشرلمسي اريودراح رس ادبلا ف رم

 اكلك وكول قاب كيم: ن0 0ع هوا و
 د وماض اك لع نيل دوج مانت افالاب وم ايكناك ب اكد رب تيك كبيس نلادوا لوب كسور ضاح بسس بس ورك اروااكونءاض
 لاثب ان عبس فرط ك ولاو اج هر بح ان سرد »داو رضا كل ام ونج اكل امسك نس دب لمتد كن دج اص لع تمروص يل اذتخا لرب كوم

 اعماق دج فرط, نا كس هر باف كلج ذاهب قرور ضال كس نسر قد نكس دقوا تيك كالا عاكس ظ
 كس نااددج يؤدي ما تلكم كس نا كل نئا جس اوم ليطساو كس لاول دج كن ادولناج اكدت اكروج ك_ لئااوب لع
 ٠٠ وورصرلكوك < باو يماني كاوا نت اناجاناكدضتب د ابرك كيا حس فرطاكل ويد دج ماقد كيسي لسد كفيف ماادول اكد ناضاكل اد
 ظ ترب اوبر ونس ىلع طرش كل سان ركش لن رول( س تاج ايلرك فد شد خلي اوكوورج قم ) <. اتاجوم لأ زن ل
 ظ ملك تملا و لي يك قار يزول نير سوزان يك يل تكريت | داب ليا بجرب سس مرج كددج كج 5 نادت بر وادم

 كروت ىلبا هو بدلوه لاو حس فرط كبس از ىكبم كس لا 1 اهون ديبتترب لاول دوج مامن كل اوكر وج م «هنير/لكخ كسا
 راب أ كلذ لاردا لوب كل كوت كيا بسب تس متردد لاك دج كرير جلا را وورد نما روارادرمز

 ليسابكس لت اوسكس راب كيا كيد زنك قلتاص قتس_اكوم فالتخا ىئاسيلا لك < قايداوثكدي ماكل كل يلاطم ليل سس كرب ك
 ا 0 اوم ايكأ 0

 ةكرشلا ىف قراَسلا ثِدحُياَم باب

 ظ 2ث نايل لدبودد كرب لع ل سالب 6 كلا ل ١

 لوتس كاي سرب سكس دكو ككل لاك كردي ب ا
 لاكي اة اج ان اكدجت ومب مترو

 هلأ ٌفسوُي ىبأ ل ةَرْشَع ئِواَسْيَوْهَو هَجّرخ مث ِنيَفضيي راَدلا ىف ُهَقَمَقاَبْوَت قَرَسْنَمَو
 َراَصَو نْوُمْصَمْلا َكلمَكَو ةَمِقْلا ُبحوُيُهنِإق ٌسِحافلا قْرَحْلا َوُهَر ِكلِمْلا ُبَبسوِنِف هَل نب ْعْطْفُماَل
 ُتْبَ كلوا امّْنإَو كِل ال ناَمَصل ايس عودا نأ اَمُهكَو عاري فام قَراَذإ ئِرَشَمْلاَك

 دخلا سفنك ةَهبُشلا ُترْْيال هلو ٍدِحاَو ِكْلِم ىِف ناَلَدَبْلا عيتجياليك نابّمضلا ِءاَدآ ةَروِرض

 اذ اميف ثا اذهَو كولا ٍةداَقإلعْوْصوَم علا نلَرِكْذاَم ناخب عب هُم عئابلا قّرَساَِاَمكَو

 ُهَناِل قيال مطالع بولا َكَرََوةَمفْلا َنْيمْصَتَراَمخا نإ ٍبُْلا دحأَو ناَصْفشلا َنِييصَت راما

 تي ناصف د رطل مر ةيض رز يور اكان انك ركل دجدا تور ل نر و ظ
 ةَميِقْلا لك ٍنيِوضَتٌراَميخإ هَل ٌسِيلْذِإ ِكْلوْلا ٍسبَس ِماَدِهْنإلٍقاَقَيالاِب عَطَقُماَرِبسَي مي ناك نإف

 اناكد يار اك اون اكتسهق ىكمترورازنب لد دورها ايآر كس رباب كس رك وكر كس لانا ع ىأ رك ايارج اريك ك ياذ_ لسن ......مجر
 ٠ هن للا تن ايككاياب ببساكت سيل, بي زبك ااكردج هلك 6 اج اناكل اكدت إب كس وكري تاور كيأ حس اضسإلولا مامادوا كج



 مشل اريودراررجيادبلا ف را 7-53 11111 ا لا فطام ةقرسلا ىف قراسلا ثدحي ام باب

 لطم روا يكرم كل اكسرثيك ادوظدودعب كس لا كوم مال تنبأ اكس يك ارب سا تسجد كل لثة درك كك امجد

 سابا ب لمن نتح_ اوك يك يس لك هت ابك رط لا مامن اهكررايخ ك- ختيسا ف عاب لي لس ايلات لاموو ف: ىرتشنيسججب ايكو مايل
 ديتاب اك ادوجوأب كس لاا -ايلاج لي صرع اسس قرش لودر م فير وكر قايوأل اوم سا تبا ولرك بكري ناو نات ماعم

 بجاو ناوات نيل ل وكل امسك سدي لبد كا هلع مجرد ماماو رفيف ماياروا ايكوم ل صاح بس اكت يبكي و كسا لكلاب اناك أ
 دهس (دركادا نلاواتفس لاك اجو م لسع يءانب ىلا تيكا كا تسارداججس لاب بس اكن وم لص تيكر كس قابس كفل
 0 روج ومب ببس اك لاواتوج ايل حررط لااربلا دل اوبر ش عم” ناوانح اك مادو ريك ودون كتم لب ززجج ود لاي تميل لك 2 5011
 اك اوك زتشم زج راو بي لوك يا فس حاب دكبسجب وا جس اتم لبس كيشازب لس حسا فر سيسبب < اترك أ ديبي يش لول ةسالد
 1 وبراد بيتس لاجل كة اج ناك خت اك ترجم كاك دج نا لات رهو تلي كس لارج كعضو فرخ نب بيع
 بشوك لاررفرك سيو مالا تروصوج_ءاكررايخ كيسا سناب لج كس ح تروصرلا ف النبق تكس ىجاو زج هو حس
 وم لص 187 تشعر زج كلاب حجو كت ىكا تن < يلوم لسع تيل س لش للاعمال كيا اك كل لاس ل كادي
 هذ لاا ريك سدد: فس كل ا كايد للي تروص ىلا فااذتخاي ردك نجس ايانوم مولتسررمجل جاوب لذ فان وما مكئيرج كاد قك
 تس اجاناكئجتاب لافت الابن ايلركل وبق اني وروما كروت ىلا يك كه ناواجذ لاركارواومايكل وق اني لجباوا يك انياروا اني كاصقناك

 يقاس ايل لاي يس تالي كس لاري لاادلبج كة اجو كل اء تس تفو ىا كعك اددج تس ةييسد نا وات اكسيل
 للي تروص لا لبيصفنر لك اح ىورك شرع حس لااذبإلايكد اديب بش كيا تنذو لادم اوم كل اءاكدسرثك سجد كم لولي ايكو مايا
 ري لاء شاك لح سا- كة اجاناكديتاب قافت الاب ؤقايكن اصقف اسم لومتسركرواومايدركن اصقن ذب لوكس لبي لاء سا كس كددج ةسددج كس
 ف انا ترو تي 0 00 ا ل الا

 2 ل

 هيف َمطَقاَلَو خللا ىَلَع ْسْمَتَةَقْرَتلا ند ْعَطْفْي ْمَلاَهَجَّرخَأ مك ًءاَهَحَب َذَف ًةاَش َقَرَسَنِإَو

 اومارول تتنو ىلماكاكئددج القوي كوم سيو طق سؤ ارباب ادع كس شاي درك مذ تاركارت ىرككذس ىلرك وا ......مجبت
 3 «لثبالا 0 2 0 0

 روا اكدت عقيل ا نير 527 5 ا امايانوسنس دوج
 كوم مزال ى در اكريخاندو مك ارد ش

 ىلا ريال مارلين را مار هَ عطا هو بجي ةُضفو بهذ َقَرَس نمو

 ةَعْنص ِهِذِهَف بّضقلا ىف ُهَُلْصاَو اَمِهيَلَع ُهنِم ٍقْورْسَمْلل َلْيِبَساَ اَلاَقَوةَفيَِح ئبآ َدِعاَذَهَو ُهنِم ٍقْوَُرسَمْلا

 ُهّنِل ُبجَي ال اَمهِلْوق ىلَع َلِيِقَو ةكمَياَ هنا هِلوَق ىلع ُلُكْشُي الَذَحْلا ُبْوُجَو من هلافالج اَمُهَددع َمَوَقَُم



 ةق رسلا ىف ق راسلا ثدحي ام باب... 2005 ااه فهم وو مومو م ومهم ممم وومموف 6مم مر ل

 | تي اهلسم ابش .ةوعنضلاب وسان بحسن لل 7 1 متع

 0و ب وجور موعدا وب سدوس راسو 4

 - ةسآودت اج) لع بصخلا باتل صا كرلسم لابس نات لوكا اكشن متردرانيد ل1( ساياهج حس )واكل الساكت ايار

 كت لوكا لير زنك (مايارداه لو 8 هك 05 انيد لربك رئاهروا وسل لك اكرازيداب امتد يدان ناك

 نايلون سأل كلا كس كدب لارج لكك جس سرك لش ةس كفانا زم كن كقباطمكس لاقل ماءارج_بس لبث |

 - رواراني دوك رئاهروا ذسوسذ دوج لا قطبي تدك علو ومد بجاوازس كدي تل جابك نوضح يوانب لاق كس نلطاص
 لروما ام)لا كرك كوة بجاوري ست اها ضبروا_ ايكو كل اراك ئاذظر جهد كك لاس ايلاني مكر
 دهام« كك كه را راما قالك باسمك ملم

 ليي راس زيت 1ك ةرسمايككسجا

 . كوم امض اكسس ريك تشد
 رار فيي نانعهو كرذلا ةكبو ناشي كلوي كزشلا يلع ا علو فل دخلا فيفا بون قش لزق ظ

 بنا دوك اَمُهْنِب عِماَجْلاَو ٍبَصعلاب راي هِي عبَصلا داَزاَم ىطغُيَو بولا ُهنِذَحْوُيٌمحُم َلاَقَو َفسْوُي
 اوم َُمْضَ اَْوْبْصَم ءلخءارو ىح ىَتغَمو ةروُص ميلاف بلا نأ اَهَلَو عيا عبطلا ُوكَو ابباهاُلْسآ

 ِكالَهلاِب ِقِراَسلا ىَلَع نوْمْضَم رْيع هنأ ىرت الآ ىنعمال ةَرَوص مِئاَق بولا ىف ِكِلاَمْلا ُقَحَو ٍهِيِف غبصلا

 جل اذه ياسا ىو وص امد لك قخح انآإ بقا فال يفرش بيان

 انك َذاَمِل ِكِلاَمْلا َبِناَج اَنْحُجَرَف

 ها زيك مورو كة اج اناكدقتباكل ايد كير حس كير لال سارا جت ازيكك يا فس كرك...
 . كردوا كة اجا يله اريك لاك هك نس مادارا كنسويدبا مارون يطوبا مما لقب -اكوع هن ىكن لاا اكتربق كسك
 بصق صا مج :س -ه, لسا بصق اق ايف اك اروا- كَ اج قرد تاهو لوم لدايزوج لم تلي قى اتنيد

 يو كلت رروا# اج يالدوك ( ب روصخم) نيب ارك تام وخلا 71 1 رك داوم ايد تكرس كرمال ريك ا

 هن لن( لاوس كك يسفر رد: ) لول لفرد نادك نسج قدرك بلا ووكينص يهد لوم لدايز ل تبق لك اوج حس

 مامادوا-< حماتك يك اوج اوم كك كر فرصفاضا لن للا هت ليي دج جس قتووو قباب لا وجا زيك كس كلاي تلغي
 ١ لاش تلاعوكا كلاب لارا كج دوج وم وكس دايت كس مكروا جس ىيدوجوم ول لعرب كرك س لمد كت سول واو فيطلا
 2 4 لا تاكل مروا #“د اراووك لوم ىلوايزوج ( ل ت تم رس رشا 4 منع امانيل ل اووكمس 8

 1 هه لاكي يري مكساج لإسناد كن د



 مولي اريودراب را ادهلان قر 00000000 ظ 5 0-5 ضني 0 نفق ومهم ومو مومو وو مومو ووو وهف موف م وم هوومم قيرطلا عطق باب

 اكبصغتف الغرب كس لا < ائرامب لب اكروج حس 00 ايدواروج رك ارت ب ذس مت تسلا اتوب لب ل هاض كم ا لاروع واع

 - وم ربارب للود كلا دياي اج مق ناك ( بصائروا كل ام) لولود تن دابتقا لولد قت رواج اليو جلس ظ

 لال 0 ل

 2 5 9 7 را ا

 نا ٌءاَوَس ُلَوالاَواَذَه ٌفُْسْوُي ئبأ َدنِعو ْدمَحُمَو ةَفبيَح ئبآ َدنِع ىِنعي ِنيَبَهْذَمْلا ىف ُهنِخْأدَوسأهَعَبَص ْنِإَو
 بأ دنِعَو ِكِلَملا ُقَح عطقُاَلُهنكلَو ٍةَرْمُحلاَك اضيآةَداَيِز دُمَحُم دِعَوِةَرِمحلاَك ُهَدسِع دايز َداَوَسلا ظ

 ِكِلاَمْلا ٍّقَح عاطقنإ ٌبجويالف ٌناَصقن ُداَوَّسلَأَ ل

 اجل سلا كيد زنك هلا مرر ارو فيولا ماما ثم لوم اوتو مايد كرس ككروايسوك ريكا خس روج ركاروا.....مج
 ل يل عتب تكرداحنلا دل نسوي و بالكوك لون لالي مر وص دايس يول رس كير لوا ود كب 2 نسوي وبا مادا نيك

 .ىك عررط كاف رس قى نايسدج دكا قايد ”مضايازوا-<س لوم حسنك ر هس كر عرس ررط لسن جس لاعوب لدايناك طا

 534 طباع سوم بأ تحاك كلاب لت سس ازيك ل سا انزم لانه ا زيكدلكدج كر نايس لوم لدي
 1 ظ 170 تريب كك لا اناج ؟نااصتفروا كس تاي

 ها زكس مهما كويك تلاع كاز يس يسلب سئل فالتغاي كنا اصروا بحاص مادا كس اهكذ# نوق....هدل ف
 2 كنطلس الايام لش نا نس ٌلضاص نا يك اتومر ابيع كم بأن فكرداسردا كم كريم اروار دف كك ير رس لبي تمول يما ىقب لب

 صالة فالثاي 0 ١ ميما

 ” ينركلا عطلت ا
 لق نابلس لوكا باي......مج 2



 يس

 قب ةيرطلا 5 تك 2225252375770 رمال هدمه ه دموعه ممم مممممم م رص تيراريوورا حرر شير ادهلا ف رشا

 لا 00 ظ دهس لتر شانوماكلا تسال

 هونك لاك ير لوح ل نورا / 11 د سمات يك سرقوا او داسلب ةنمملم م ئ

 تاكوهشبجاوازماك علب لّووكاذ اذ وأو شاول داي وم

 "فا م فوب زرلا 0 ' ام ذب ليي تس سرايا ذهول سيب... مرش
 عطقت وا اوبلصي وا اولتقي نا اداسف ضرالا ىف نوعسيو هلوسر و هللا نوبراحي نيدلا ءازجج امنا ارف ىلاعتثامدا ظ

 - لكنا لب ليجد اسف ليث ككيدوا سكاس في ل وسر كس لاو ىلاقتدثلا لولوج ؤتشس ضرلا نه ١ وفني وا فالخ نم مهلجرا و مهيديا

 . راس... اهل ذه نا ذايب امة اكس تمسفلكل ذايدواجتاب كس كاايل امو لوساي لب 0700 درك جس قيء ازع

 ! 00 2 وب ناطر 1ك دي تلا لابي دب كدي رءليفلا ووري رعقاواكن لا هتس ل راب تكس لوكا اذ ل اهتنائكرايناءزفي

 2 لاجل دكا فس ميلا للا لوسر بتل هب شيب كس ناد خب دراج وكن ادد لو« نفاه ازمه نااومو ب آى
 1 حس مالس اريل وب ككتا ورغ ًالبايكىءايياروا كس لابو لالي لبلدي ب شع رواودود اكن وشواركاب ام لابد 2 كار السر

 كناذ اة لورق يلعرثلا لسا لوسر بج لب_ك سك كج بردناوماتكس كلم نرط رواد جددا كرا
 ظ لكناركا فكل واي لاي دا تب لاياداكك يارب حس لع نا نس في ب دعب لس لاا عكس ةسال كس كراقروورخآلاب كس داود لدبي ١

 7 دهس لك راك ييج_كسصركالر رد نايا لابجيداول صورت ماقمركل وليك[ هبس لي تيان كي روار كرسبي الس لب نوع

 ظ هن رك فيلتك ابر يجج اكس لوب لوك كلو اج اذ ناك نارك يم لوكس لا سجس ابك ساطع
 ظ 200 تلارلزا تع آية للاقتشا كتولاا اتايلمدك 1

 ياكشغآل اتسمت ردا لصالون مالا يعلي رم تر سس تهياور حس دنع لاختدثلا ىس لابعد ثلا دبع تررضع>

 | وايل لي فرصذ_ رواة مايد ىلوسدوايل كلاب دواايكىتذا_ ستروا تس جايك وويل لامدداا يكل فذ سى نايبرينت

 ناي ز لا همس از اباكمعدرلللاب ابل لايق كلا. رول يك كنس سر وا سابع ناكل اب كبها لب اب رواريتاراكفرط ل ارك سوقنا يك ب

 هاجس نالوا لارج ا تحاضد ان كم را نار أب نك ذس(منرتم) ل جس عاكس ْ
 لن تميل ني درك سس مز

 6-5 نكي َ "احلام 1 5007 اكيد زن ل تعامج فكياروارجاو قلع انماء انج

 كيال مدام يدياش كل لاا كعب لب يعبي داسف لب نوككروا لربشس ردد نك مالسالااد كيلو: حس فس ركايلا لش مالسالاراددك تس اج
 ماخديقل دا ارسل دز تعامب كلا كارم روف يطول مااروا لإ "ام لاف لش وقل فلقد وروا سا ايدركق تس سر صدوكليا

 | -(ةابدج كي عساف نادك "اح سدرك رانك كبس كل نا كرش بدوا كلي حرر ا ادي لي امد لاذ ل

 ظ فيرتاكلاط« ماك ز مالكا ئ

 ٠ وُذَخاَي ْنآ لبقاْوُذَحَأَف قيرطلا م ٌمْطَق اودصَقَف عانمإلا ىَلَع ٌرِدَقَب ٌدحاَووَ َنيِعيتمم ةَعاَمَج جرا لاق

 ْ ْ ةَبوت او َدَحُي ىتح ماما مُهَسبَح اَسَْاوُْقَيو الام

 ْ 018 رغب ةيل» وج لابس كذا تمام يكلم 50 27



 2 رلجي اريودرا حرر يبادبلا را 2113100008 0 171221111111 1 ]0 قي رطلا عطق باب ش

 - مالزب 12 0 وره مي حس لاري هلل لوعكة سا حس تيبماك ل انفو سوارا ثولركا نين تع
 ا ايا

 2 ع اا ااا 0
 5 ةَرْشَع ْمُهنَمِلِحاَو لك َباَصَآ ٍمهِتعاَمَج ىلع َمِسْقاَذِ ُةْمْحاَمْلاَو يَيِدْوَأ َمِيِسُم َلاَماْوْدَحَ نَو

 مهل المادح لَو اول َنِإَو فال نم مُهلَجَرأَو مهدي مامإلا طق كلذ ُهَتَمِيِق ْعُلِبتاَمْوَااَدِاَصَف 2

 ملأ ُهَللاَو ُهنِمُداَرُمْلاَو ٌةيالآ َُلُْسَرَو هللا َتْوُبِراَحُي َنْيِذلا ُءاَرَج اَمَنِإ ىلاَعت ُهْلْوَق ِهِبِف ُلَضالاَراَدَح ُماَمِإلا
 ِتاّياَتجْلا ّنلَو ىلاعتُهللا َءاَش ْنِإ اَهُرُكْذَنُةَعباَرلاَو ٌةَروُكْذَمْلا ُةَنلّدلا هذه ٌةَعَبْرَ ىهَو ٍلاَوحآلا ىَلَع عْيِزْوَتلا

 يفنلاب ُداَرَمْلا ُهَنالَق لوألا ىف ُسْبَحْلاام اًهِظْلَعَتِب ميكحلا ظْلغت ٌقِئالْلاَف لاَوخآلا ىَلَع ٌتّوافَتت

 1 رد ةفاخإلا ركلم ينزش كلالا نر رعت اهلا نع مفرش عفن سال وخر نق هن ارز
 ُهانولَتاَمِل اَهاَيِباَمُك يالا ُةَلاَحْلاَوٍةَعنمْلاباَّلإ ُقَّفَحتياَل ةَبَراَحُمْلا ْنآِل عانيمإلا ىَلَع ِةَرْدَقلا

 ىئاإيمترد لدوككيأ مكساج يك ”لاهوري تعامج لارا لما لامير ايل لاماكى ذي ناهس ىكيس سوك ناركرو...مجرت
 هس وكول ن ارك رواد سس اذ ثاكالل اي لي ايدوادجتاب لي اذكس لوول نا تنذو مارا بنتو قت تا تسبق كالو زج ىلا يس اج لودي تس
 ليصل < ترروص كج سولو ايلا ئ 0 أنام اما دقو ايل ل نوما يكل فرص

 5 ' ازمراو لبي لا ) سي آ/ هلوسر و هللا نوبراحي نيدلا ءازج امنا < لاقت ىرابنا رف لسا ليث باي لاس تأت | اس

 تلاعرب تثليث لين ازس كمر اج لش لولا رايك جس ويم ولحم اردت سا( نرك نسم نه زايااكل قايد ايولوساي لش لين لكني
 هدول ليكن ايب كك ال اهتدطلاءاشنا متوكتلاح تت رواد كر ا ل بسام
 -_ لب لوم فلل كلب امس جو كف, فلكس لومانكلتسدابقنا لادا نك كاين لاز ؟ازس كسا تق اوه تلاعرم

 محب نك زوج لاب تمي كج 2ك لازم غل اذ ل ئافريق لش مرج هبي كس لا نس الو بس انم ىتاززسراحجب لن مرج كراع دين انج
 داسفودتف كس لاوكك لل ناكدنشابروا ني ز سدس ذكيا لوك لب اجل ١١ ل ئاخ ديكس دارم قم حس للا يك يكن ايبانركىفأ
 كد نورلا 14 قرد رترلإ ايكو رانك نكران اذاكر لانبنال 0 700 انا سا

 34 بج كت كلامى طرا 37 لبو لا بكون ثديي وكيلا كت بج مكتوب كل تردتلا عاتقنا لوك طر

 ظ ا وجدتم هادم 1 هيا ا «اقايلا يلا سداد
 مع ع هج

 ا

 نيالا ىلع قيرطلا يلهو ةديَم ةمضيلا وي يف ميسم لاَ وحامل رُكَي ذأ طّرَضَو

 ارُمْلاَورطح هَلَمِهِلو نبال فرط حاسي الكر حاَو لك ّقَح ىف باَصِيلا َلاَمَك طرَشَو ُعطَفْلا ُبجَياَ



 0 قب رطلا كابا »7*3 02 #2125 ةو هموم هوم وم مودم مرمي تارا ريادبلا فرشا

 ُهانوَلَتاَمِل َهانباَمُك هَ ةعلاكلا لحلو ٍةعفمملا سنج توف ىلإ قوي اليك ىرشبلاٍْجَرلاَو ىنميلا ديلا عطق 0
 : رشا قنا ْمِهِْفَع ىلإ تقال منع ايلا اََعْوَ يتاح ليو

 عرمصكروا م تالا ساكت جس لل كلاش -دءاكى ذايملس لاهو كس ل طرشي نس كرو دقن تدوس. 58 0
 رو رذعرزطىا-ك 21 لكمال اكدت تس اوت ىدركق تك ذس لولو اري ساروا رك نارا لح لوكا كل ىاوب كك شيب

 هوركك ل اهب ةساج ومي رايه كل كس بس لاا هقاباك ارك اتس كرش كد كا ذ كيا رغد كر شاك د+ كرد لوكا امن

 الواي كح لاك اجو اياك دورك ات ةساجاناكل وأي لاياب دوادجتاب لاياد لتس لامك جس ييدارم تس لااروا ل لس زج مالك
 م ساروا لز كك ناي هيي مترج سهو تدوص رست هكر لص عفن لوكا اكس ارب هر تس كا هوك ب اعددث اكحررظ ادت

 : كس نيل قر كك كك لابي - كك لسا 0 ل 11

 ظ جلال ودك ج اراقب تاب م م

000 0 

 مِهَبلَصوا مهلتقو ٍفالخ نم مُهلْجَرَأَو مهيدي عطق َءاَش ْنِإ راّيخلاب ماَملاَف َلاَمْلااو ُلَحَأَو اَوُلَتَقاَذإ ةَعباَرلاَو
 د بجمال دا جهال عفو بضل دمحم لاو لص ا اوه ءاض ذا
 . ٌةَدِجاَو ةَبْوُقُع هِذَه نأ اَمُهَلَو مْجَرلاَو ِةَقْرَسِلاَدَحْكَّدَحْلا باَب ىِف سفنلا ىف لَحْدَي سفّنلا َْوُداَمَناِلَو .

 ام ٍلْجَرلاَو يلا عطق ناحتاَدِهلَو ِلاَمْلاِحأَو لقلب الا ىلَع نما ُتْوتَوُهَو اه طلع كظلََ 0

 ىِفَرْكذ مث ِدِحاَو ّدَح ىفال ٍدْوُدَحْلا ىف ُلْحاَدَتلاَو ٍنْيَدَح ىرغّصلا ىف انك ْنَِو اًدِجاَو اًدحَح ىربكلا ىف

 هلع صْرْصنم هنآ ةكرتيال هنآ فس ىبأ نحو ةَاَورلارهاِطوُمَو هكرتَو بلصلا نير بيلا باتكلا

 فُرَْحُيَف بلُصلا ىف ةَعْاَبُمْلاَو لقلب ريهْشَلا لضآ لَوْ حنو ريغ هِبَرَمَْيل يهمل ُدْوُصُفَمْلاَو
  ناواجسايركارلا كو مرايتغناوكم اما لم تبروصل اوال ىلا تس ناادداايكأ كركر نول 1نال يسن تروصوقروإ ....- 2 ر
 نسال انهحرألا أف رصوك ا قل اي ركادوا هس ديد لوس ايه دك لاروا د ثاكل واي لت أي روا ربك ا 0

 لاوس مرج يا غقكلي لوهان لايق ناو سولو الا لال هر ن1 مانا
 لومازس رصد لعل 2 از كفن ال ئ هس ل ادلى لوب لكمال ىلردعددري نال تاابكاسل كس |

 ركوب لضاو لبازس كلي قاوم مزال ى نا اناحاماكرتت الشدو ادم مالوم لب ضدي كارلا ليدورملا بايك -<س لاموم لثاد لي ى |ىقوو

 1 كة اجايدركمرفرصؤناوم بجوال 0 رة سرج كء انذاك اروااوم سجاواش اكو | تجلى ددج ب "ج2 مايكل ظذرص

 كمر ذب كج دهس نك راش زم ىت ليأرم اري روطٍى وم نيو ىلوس ا انركلظكت اكذب أب كش لف يلع ثلا ممر دفيطولا ماا

 ل قل كيس هوو لاس ا_ىداريمك از ل امكاوكري مرج اير وا تروج لوم ازا تسدبو

 نو لبي ترروص | لف رن لع دورعروا ل لوم رصودرب لبي تروص كى روج جلا دهسازمس تكي أ كد انناك يت اسلبا اكل ّذاي روارت ا



 مش لع تياريووزا حررشيادهلا فقرأ 0. مفسد دسم همم هدم مهم 000 قيرطلا عطق باب

 #هلوسكجسدايقفاديو/مااكجايكركذ ل باتل ئرودقرب_ انعم نائل نش دع ات كياردا لدم لع لي دع كدبج جس
 < يادوا<#س ناي اكساس ل1 رقص كويك ذوهي دوك يسد وسكس تيياود حس فسول ولا ماءاروا < ىبم ٌعيياورلار ماله ددثإب

 لوم قت ذل ةحرفال اكدت كيمو لم ترب اكول ات اجايكر وه اير تمم ساكس يووصقل
0 

 ظ رو دا ا 4

 ٠ هد رانا كامل تروم ل بم

 بكلفة واحلا نحو[ ركل نع ةلئمو تبن ىلإ حمري طب ْععْيَوَح بلص لاق عل

 يدْوَصَْملاَوهَو عذ ذولا ىلإ يي ال ل ل
 م لس

 تلدص

 هرعت ا سدا لا و لون 0
 ها يل 5 6 ا للا ُ 0 ظ

 مست 0
 شح ىلع كربلا قسوم ني نحو هب سأل ىلا دعب يار مئة نيرتخأ بلم ًاصيالو لاق

 ةَيولطَم ريغ ُةياَهِتلاَو هاَنركْذاَمِب راما َلَّصَحاَملْفهَرِيَغِمب ريل طْقسَيَو ٌعْطَفَتَي ىتح ظ

 7 اجو ودعإ ك- لانو تكية اباد 0 راك ارحب لس نيد لوصول ا لاكا ابا دوا... ير

 35 ككل اهي اجايد زوج نري تخل لوس اكس تيباو كيا 0 لش نو للا و ل ظ

 تاكئجددل رانا ام تربارت ستكر ناد نت نإ ليي ةرواوم لم احترس ل اول ورسدملا اتي ورلوبم#ؤك

 ظ يحلم لابش

 كيه لل نابع فم س 00 زر
 1 ةقرسلاب اًراَبتْغِإ ةّذخأ لاَمْيِفِدِلَع ناَمضالَقُعِطاَقْلا َلِفْفاَذَِر َلاَق

 - لمالك رض م هربا هلابا ادناكرلا اطلس لا ذسرا لدمج بايدك ذركاك ابك يروا.“ اولا رج

 ديب بالو سل# + لإ اير



 قيرطلا طق بلاب..............................» 211110100 ل ا هه ... مثلج ياس ودباحررشيرادهلا فرشا ش

 ش 0 ماو تدمج تبل طم را 8 ْيَلَع َناَمَضاَلَف ْعِطاَقْلا َلِيُق اَذَِو لاق... رش ْ

 كيم كىابسهبسة يمة ىلا

 فنا كيب قلت ت نمز ونزل نزع نو وتجاه اعف ىو قلع اقف طم ف

 قدومه باو ُلَقلا طْرُشلا امنا هل وواَحإ مهما تلال ىف ٍضْعَبلِ! َءذ

 32 ازمة ويلك 0

 | 3 وه ثيروص اكان تس ارواهكك_ هس دابالاو ذل الس حررظ لا اومريدم كل الولا ردوا هس لول للا او حرر 14 دكر < تت

 : 0 تك تسلل نا 00 رس لان 0 سٌادتيلةماقم

 000 ظ فيا لا شل

 ظ110101001111ذ1 11
 " ةَئاَمْلا اب ينرطلإ قط عَ ب

 عكس دوور سكك امض سارا سلسال يع 0 جر

 د كس

0 

 اب ضاقت ضاق يا ا يالا 5

 0 شدالا هيفا هن شرج ُصاَصِلا هي هيِفاَميِف ينم صخأأ َحوَجذفوالاَم ذي 0
 2 لا لا ا

 لع نع 211 اج اياب فزت 0 رن 57 0 3-0 22

 ل لم ذالا زم كدص لن مرج لا لتوبك كواكإ ايلوا كس كن سا تاك وصو كل ارو اجايل,ناءدجج تنعي ناهس اتاجايلدئام رنج ىلا, فرص
 . ناكاكولا لرب هس لا ةلءاياش باككك ذك 1 الشمر نش )كوم انهل تاج اي ملدب لي للسكس لا شن اوه تاك تشب ب كن لاس

 د 18 كة ابايكل وصرانرجري ساق قدرك كت كارلا رواة اجاناك

 4 متيسابل ةاام ُصاَصينلا امي هني ُصْقْأ حرجا ذي ْمَلَوُِطاَقلا لفي م نِإَو 00 نر

 . زجروا ةساجاناكعح بتاج فال لاي دوا نايك كررولانول لالا

 ظ 2 امد سنو سا مث

 ظ ياله نقتل طاغف َبَجبَواَمِ نا ثاخاؤيلا تلت هاجر هذا ثيل خرج مقالا م ْنإَو
 يم



 4 5 0 5 1 ّْ ْ ٠ ١ 5 ١
 مك“ لج جاربووراعرركييادهلا فرش أ همومه همم مو ا 000 ا 1 1 1 1 1 2 2 2 ا قيرطلا عطق باب

 700 2 جاناكل اي لاا رواتب لاياد اكوا يدرك كوز رعب كح سايل لس لاء نس اكاذ رك 37-5 مك 7

 ا اا و وم نو دوو

 هس اي لاقط يلو اق يكل وعظ ساروا زك ولولا
 يدفع مرشلاقت

 ساو مد يو مث

 كح رهط لذي يف عقال ا وا قر ا فوم ٍءافيْسوإ وصد مق

 َكَلْهَتْسإوَ هذه ىِف َكَلَم اَذإ ُناَمْضلا ٌبجيوأ وُفْعَيوا صاَصِقْلا ُىِلَوْلا َِفَوَتِسَي تح ِلاَمْلاَو سفلا ىفِدَِعْلا

 والا ساعت روطق فتم ورك اكومم نتتيوكءايلوا كس لوقت وتوم ايك ار صتق ن# سا لك لاعوما يل ذكي عب ل تل رك قولا ذر ا
 - كدعرعب - كب ق لع مج هس قئكذ لوك نو تع ركوب ف اعمق ين اجانر كف اهم سا ركاروا يداك شو ين اجانارك يري صامت
 رك يبي لطم اكن ب1 1 "تسمو لاروا<ايكأب نا رع نوظفل_فاص نال ريجمن 710 - لب تاز

 كك سااوبرب هن لبم لادا سفن رئبازبلا_ ب قك ىو لأ زم كارب تروصماروا سيدرك باووكل اب تت د؛ ك- ذس مب
 ايكو ةداير لاس ساي دمايكردابرج لام ةسدلا رميا رص لص هداج اكومراتاب وكل وك ضاقت

 ا

 . قة طادشر رق يل رحنا ا ور 0006-6

 ظ كة اوم ظفاسع تل قالا# ْ

 إلا يعل طقس لع عوطفملا نب مخ خو كزئجمٌَيب م عاطل نب نحت

 َنوُقاَلاَدَحُي ِءاََُعْلاَرَساَبول هنأ َففْسَوُي ىبأ ْنَعَورَقُزَو ةَفيَِح ىبأ لو نؤُمجَمْلاَو يبّضصلا ىفروكْذَمْلاَف
 ظ للبر لال ةَرَهم ىلا بَ مَلاَو لص َرِاَبملا نأ ىرُغصلا ٍةَقَرَسلا اذه ىَلَعَو

 مهِضعَب لف عَ ملاذا لكلاب ْثَماَقةدجاَوَةَاَج نه مُكحْلاَو ىنغمْلا سكني ٍهسُكَع ىفَو علا ىف

 ِذَقف مَرْحَملا مِحّرلاوُذامَوِدِاَعْلا ْعَم ئِطاَحْلاَكَراَصف ْمُكُحْلا تبا بو ةلعلا ضب َنيِقاَبْلا ٌلعِف ناكاّبِجَوم

 ىلَع ةَدحاَو َاََجْلا نآل َقلطُم هنأ ْعَصالاَو مِهبلَع عوطفمملا َنِبَب اكَرَتْشُم ُلاَمْلا ناكاذإ ُئِيٍواَن لِ

 آل واسم مهيف ناكاَذإاَم فالحب َنْيقاَْلا وح ف عاتتمالا ٌبجْوُي ضبا ّقَح ىف ٌعانِيماِلافاَتْركَداَم



 ظ قيرطلا عطق باب ا ا 00 55 0مم ممل : ... مث ولج بيابودلاب رشيرادهلا فرحا

 | قِجاَو درج ةَكفاَقْلاَوِزِْحْلا ىف ٍلَكَحِل عاما انام هّصُخَيَرُهَو ٍةَمْصعْلا ىِفٍلَلَْخِل هَ ئف عانسمالا
 ظ تس لوكا ذاب ونوم مرا ذ لوكان ادد بايك يكملمتب نترك ضخ ايا لوكايرشاول داي غلايات لوكن بي تنعامج كل ووك ذك ......مج2
 .مانازوا سايل ايكركق وج هس قاد لاق اكيلعثلا ةضتررفزو فيولا ماا لش راب كس اول دوا غلاب اتركك نس اجانناج بكة ساجد ماقاسدع لك

 راحو وكول اب اوساي كس لوف وروا غلايات نا وتوم ايك( لت اول هروا غل ان ) نس لاو لقى ماكي رك كج تيياور ساسي
 راكددب كب اوجد واهس مرجب لس قوه ايكمزج نس نكسب لد كلا جس مكب قتل ىردج فر صروا كساب كدازماك

 3 اك وم لاننا فس اون دروا غل بان شم علاتروا < لال ظبي ماك كس نلا لن ل اوروعشو لقتوج لب ناادوا لإ حئاتلس لاهو ل |

 اكل قتل لااقنومب لكتب كس ساركاروا وهن تتاح حس لوري لأ حسبو كل ا وق اجوم مترج سس حلاتك كل لاس لتراب
 ري لبد كاهبلفلا تعررفزو فيولا ماداروا لك اجومب تشرح قوم لش ل بي لومرجب لص واو د للبن عجلات قنا اوم لكتب قرم

 تلف نابج لب_ قات ع بسووروأ- باو ب ايماكرواارل حس ذ_ ككل كس بسوج جس م ىلا ف رسم كاك قلك :

 مكر ول حس ذم ندوج وم تسلعو زج اي لعن انروا يلو تمل لل انماك كوكل قاب ون لون تملع لمي جاو كة ايازص دعم اك ل ظ

 ظ طتاس كس كس او نسلم اكس لطب ضخ سوو كيا تاس لاو ذم اكك يار ضقلاب لقوم كيا تروص كل اازبل-اكو هن تبا ش

 2 وم تفك راك ركارام ريتك ا كن ضي_رسودروا را ريا د صعق فرط كنا تح: نجد كس مدد ن# ضلي لايك كيش ١

 117 0 سودا اىكرجت اس كاع ايسر لضاصن أوو كس ارام رك ببر اكش فذ لسن لي كرروصض ا يكس 4-7 ضو لسرهت

 سرر ذكيا ىلوكا#كل ورفاسسم لس تساردختا سكس لولا لج لبي توصى ىلا روا اك اج ثوب ىكوولاب اك. اجايك سرع ارفف

 يبل دان كا( كغ اجوم تشع سس لالا قاب حسبو كاك. ) <: فريطدألا ةقر ار اصج لي تساي هس لام
 رج لوك ناي لوم كوتش اء كس ناك نس يما لاق نيم طع سس لوكا بنت لوم كاتشاب لل كس ناس لكك قب ذي نترك
 ل ناك لا او؟ لكس ذكرك بس لوكا ذ مان نلادج جستن مرج تكي ماك دولا قم لكؤيك كة اج وم تقاسدع لي تلاع
 وجوب قيلت لوكايبا لع نور فاسمر كا فاظظرب كس لا كس ام وماطتقاسأ ذال كس لور ش لبق قوم طقاسدع تسجد ىلا تاع
 . لظظر ب نوم مارتن وقس لاك جس لو ءطق اس ل از دع سس لاوكاذ لن داب كج لااقتوماوم لاو لا مالسالارادرك سن نا
 < لبث طقص لم“ )ذك هس لكى ورا رق عرونم - لارص لجلي مارال ( [مالسالارادر كس نااوجب ب لئرضيوتا سكس ضير

 -<زرتوتكيالصافارول يروا تسلقاقعسرول ب روطوميرللب جس لاتات اسكس تلاعايدرف ل وصتز رتل للقب اركب
 - 1 ير واط ا مَرْحَم مُحَرْودْوأ ٌنْوْنجَم وأ ُئَص عاطقلا ا 7-

 اًوَفْعأو ءاَش ْنَواَولَعَق اَو ُءاَس ْنِإَف ُهاَتْوكَذاَم ىلَعِدْبَعْلا َقَح ٍروُهْظِل ءاَيِلْوألا ىلإ ُلمَقْلا َراَصُدَحْلا طَقَس اَذِإَو

 كل سك لاااكومربالخ تاكل ودنب وف اكسوم لايك لا قتبج لوك .كوموكءايلوا نتاكذع ضاصتق ولع. اجوم طق سدح بهتجروا......مجر
 . ١ -سدركف اعمال ئاواب سداوركل الل تاق قل ئاج دورك لاكرمرايتخا اكرر اوكايلدا



 مكر لوي اهيددرا رشي ادهلا فرش 55*53 1 55050 55 ركب 9 »غ5 558 وولف قيرطلا عطق باب

 لوم لاثأ ىراجدع كرك ذقنالا دل رب لولاو.لاق سرد لن ا ا

 ٍةَدجاَوِراَدك ُةلِفاَْلا ٍتراَصَق َدجاَوَرْرِحْلا َتاَدَحْلا بجي ْمَل ضَْبْلا ىَلع قير ٍةَلِفاَقْلا ل ضع عطَق اَذِإَو
 اق لوي سادسا طعس سل... وضدف اسلار هفكااو» كاع ره - هس مكن وا عسا عك تهدم

 0 كوعش بجاودع اك قيذي كا اب ورك تب صحف لوكول 1 ب حس نلايمرد كس نا سم تجسد لك ل فاق اركاروا 33 ممر

 0 00 الفات 0 0

 ضد ميشال وصل ها

 0 قي زج يلطف يبطل طز: يال
 مه بَمَحلابْو هياليلوأ حاسب َراَهَناولَباَف نإ ُهنَعَو ثلا ُهفَحياَل هنا هيف ناك نِاَورصمْا جراح

 ةَراَمْلا عطَقب ٍقِيِرَطلا عطَق نإ ُلْوقن ُنْحَنَو ايلا ِطْبُي ُتْرَعْلاَو ُتِْلْياَل حالّسلا َنَآِل ٍقْيِرّصلا عاطف
 الاَصإِلاَمَّلاََ وُدَحْوُيُهاالإٍثَْل قوُل َرهاطلا نهم ٍبرُفبَورْصِحْلا ىف كلذ ُقَفحَتيالَ

 ةاَنيباَمِلِءاَمِلوأْلا ىلإ ِهيفَرمَل اقاوُلَتقْولَو ةَياتجلا مهباكترال َنْوْسَبْحُيَو َنوُبْدَّوُيَو ّيحتسُملا ىَلِإ ّقَحلِل

 قلو تفو ل ناي تنذو ك- تار.لص ذاك بيك كا فرص ايضرو كس لوثود كاك لايمرد كس هرتروا فوك شاي لّوولا اذرلا اروا......رج

 تقيل مس لوقكقفاشمادنانج ساب ابك قل قالك ىباضاقتاكل اقدح ركا-4ة اجاب يقل تااناسقا لك
 زورا الشلل ذل لم حازم لك قل تح ةطرلر تقلد ارت دم ريب فسروا الرو هن لل وك س
  قكرسود تس ناادوا ستات لا 24 انين اك سم ب هناي 4ك دمية ا ثولروا لاذقو لبر لج بالكوك و م ىت بي رةلسر هش ج رك

 | راوعتت_ و لب البى اوكا كول وون كلا كل سس لوما للي ناداي رايت تتفو كح ت تازاي كرايمتتتتفو لس ندرك اكس قي تيادر

 لس كتعراكومدكش ارروا لابس عي مكن وأول لال .اورهشي لابوك لوم ليرد تروا ان لبو ماين اوك ورود لي تدوص لك فسد
 ْ كلا 2 شر 1 ل را رو ناسا ور تك ران ولد

 ايكرا فلول وصرجب ك كس نس رك باو لامك وكول بي فس دك ايبا لاي كر ثنا لو ةاجىت راكد كسري لج سرب ايدك كسا
 ايلاوىن هس لوبناركاروا ل سوم بكر عكس مرج هورلتويك- كس لي "ام 2 هركرنب لي نام دقه وروا ككاو كررت وسرد[

 3 < 1ك ل راسي ال 0 24 0 00 0

 ل بمب اك معو

 0000 رسس# عا كة م 7 يل يد هي ع 00 |[ ل وا ب 0 ا

 باب ىف نيبنسو ٍلقثملاب تقلا ةلاسم ىهو ةفينح ىبادنع هتلِقاع ىلع ةيدلاف هلتق ىتخالجر قدح نممو



 ' ٠ قيرطلا عطق باب... 00111 1 1 ]1 1 1 000001 1 ديمو م ممم مل ةبارجددما(رركيادهلا فرغ

 0 ْ ْ ش ىلاعت هللا ًءاَشنِإ َتاّيَّنلا

 ل لا 0 7 مونتي ة هادسون كك آ سود ةس قكركاروا 5 مج ر

 ْ كل رام ١ يهبل ا 00 0 0 0

 ١ ياكل شغل 1
 ظ ملفا هَ قي داس ضل ىفايِع اَسّراَص ُهنَِ برقا سلا وللا إو

 ا ايكوم الاو ذ اليد اسف لغ كك كيك( نبيك قم كاك كس سالب بدع رشف رك 32 جر

 مرا -اكةاباياجيوكل وار هشس دب ترثاس اكسل 2 لاس 0

 52 1 اَسَراَص نهب لَ ٍةرمَريَعرْصِملا ىف قت ْنإَو ا 2

 ظ ريسلا باتك هيلي وءدودحلا باتك ىهتنا



 20د
 قب ارم ولخلار ادد عساج ل 6 ووجد رار ايس ق فم بيتو خيا رلج "لع اكتاروال سل نرخ يح

 ولت ساديغر قف سطح ب ةمي بشر لك واف

 ىونايلك كا نار الوم. تءاقتفنللاو :لافكلا بان
 ”ىقريلا ىلا ساءت الوصل ىرورقلا لال ىرورضلاليبجت

  ىزلاخت فعول نال تير ضح #- لتكش لل دمع 0 ظ
 0 ١| ودرا ريمان ىو اتسم

 7 رع 1 تجلى ميمى داق

 نك تيقن ص5 انك تل الط ظفل عسل! و هاكر اًعئواش

 ضن تلازم ىتشس الم | 00 واف

 مر خصوم الرس -. نماملعا تنس اكل را اكىواَض
 مر دم وا يي 0 ظ

 نظ "ا تربو 052720 راع ئاس

 3 ني يي جيت تس نر 7 اضعاى اش
 008 2 0 ا ا ا |

 هر ىذلاش رجا فيلرظيملا ب ماككل يتضمن كسا

 ر حر تس(: سا المس

 2 0 ا ل

 تفامّمع لالف كلملا ديضف-- ثشارو قرط حكي نوداقحالشإ
 جر ىرنك شرات طبعا تي تي دع شلا

 موس ناككه شدا امكن ا بحس ( عاج راهيان

 | يس شيش نسل كشارو لزلاك ظ
 تحاسب ىراخ طع سس تتيح شى ىصئات

 7 لعا ىرددق حر در شى دولا عبصلا |
 هد ىذا ل وش ذل رولز تشب سر كس
 بحاَم تف ام عيسي لم الرس ل "اوت اعيش امج

 وضيف خش تت سس ىلا عمران
 ىّركتر_ئزيصم قوم__ قاتل 0 اما رحم
 مد ىكز ” ذات ل عسر او ا اناس بت لؤظل ليل[ لش عا
 ك تسل اتارى هج اندلع
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