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 ء كلقلاو ع فرحلا ملعب اوتتعإ ، نييهققلا نامع ءاملع نم ريثك
 . مهتم اضعب انكردأ دقو ، هيف فلأ نم مهنمو { رتسنم مهنم 0 رارسألاو

 ني هللادبع يضاقلاو ، يمايرلا دمحم نب هللا دبع ديز ويا : هانكردأ نممو
 هلبقو 0 نيرتتسملا نم 0 يمايرلا فلخ نب كرابمو 0 يرزعلا رماع

 يق اوفلأ نممو ء يرجحلا ديعس ني دمحمو ‘ يميسقلا نيهر نب ناميلس
 نب دعاج ناهبن وبأو 0 يقايلا دبع . هقفلا ىلع ةدايز ، نونفلا هذه

 ريقخلا يبأ نب رماع نب ناميلسو 0 دعاج نب رصان هدلوو ‘ سيمخ
 مهو ، نيدادملا ءاملع نم ضعبو ، يوزنلا عتام نب دمحأو { يمايرلا

 فيلأت ىلع علطت ملو اورهتشإ نممو 0 ءاملع مهلك ةليوط ةلسلس
 ؛ يفيلسلا سيمخ نب دمحمو 0 يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس : مهنع
 ثيح 0 !! نيكسملا ةدجسع '! : باتك بحاص ‘ عتام نب دمحأ ىلإ عمتسإ
 : لوقي

 هيبايث تحت رحسلا بيبد لثمك ىوهلا نم ابيجتسم ابيبد تدجو

  

 اهناري انون تجز ام ىقتلا الولو

 ةمكحب نيعلاطلا نيب تجز امو
 امظعم امسإ اهدادعأ نم تدلوو

 ايصاع ناك نم هللا نوعب ىيتايق
 يقلاخ ةفاخم الول يذلا اذهف

 : اضيأ هلو

 ةينامث يق ةسمخ برضا يل ليق اذإ

 اهدعب دادعأ ةسمخ دز ليق نإو

 اهفعض لم يف رشعلا يل تبرض نإو

 هيلاقم مهقاف نونلا فرحي اميجو
 هيه امك يتأت نيمسإلا نم يلإ
 هيتالعب ةيتاحور تيدانو
 هيتانق وحن نيصلاب ولو اعيطم
 هيتاجر نم هتنش ام هب تغلب

 هيدازؤق يق نماك قوش يل ادب
 هيراو رانلاك بلقلا يق قرح ادب
هيقاب كلت ىوس دادعأ ةسمخ ىلإ



 : سيمخ نب دعاج خيشللو

 ءاقرم ملعلل ملعلا روت نأ الأ

 اركان ملعلا اذل ىحضأ نمل تيجع

 اهتلصو اقح هللا دمحب ينإو

 اردابم ترص لصألا تلصو املو

 ءاشنم لهجلل لهجلا يجار نأ امك
 ءاوضأ وه لب سمشلا لثم ءاض دقو

 ءارقأ زمرلا الو ىقلأ ملاع الب

 ءالمإ بتكلل نزولا اهيف رظنأل

 هيقفلا ، يخبرلا رمع نب كرابم نب هللا دبع : كلفلا ءاملع نمو

 : لوقي ثيح هيلإ عمتسإ {. رعاشلاو

 لمح يق ردبلاو المع يدتبت ال

 اعم قاحملا و ناطرسلا يق ناك وأ

 رمق يف ءازوجلاو جوزت الو

 : سيمخ نب دعاج خيشللو

 يرتشملاب كافاو لحز اذإ
 دراطع مث اره زلاف سمنشلايو.

 ةبرش ةطيسبلا يقستست كلانه

 ةبيجع لك رامثألا نم يتأتف

 .روثلاو نازيملاو يدجلا يف ناك وأ

 (٢)روكلاو (١رروحلا لاح بقعي هنمف

 روغلاو دجنلا يف وأرقلاو رحلا يف

 ىرخخلا ةرودلا يف خيرملاب ثلثو

 اردبلا قحلت يك لعفلاب اهجردت

 ارضخ ةبق نم وجلا نوج اهيقسيف
 ارمحلا ةحودلا نم اناولأ رهظتو

 نم 0 بنارغو تامارك } رارسألاو هقفلاب اورهتشإ نيذلا ءاملعللو
 خيشلا الثم ركذنو ‘ بتكلا تاهمأ نم اهبلطيلف اهيلع عالطإلا دارأ

 خيشلا هعنم : ىوزت ىلع يضاق وهو } يفيسلا سيمخ نب دمحم
 قرس ىتح مايأ الإ يه امو 0 عنتماف ، رارسألا ملع ةسرامم نع يملاسلا

 قشف . رصعلا ةالصل أضوتي وهو 0‘ ىوزن عماج نم ملاس مامإلا فيس
 عوجر يف هدنع ام لك لمعي نأ هرمأف 0 يملاسلا خيشلا ىلع كلذ

 عبتا : تاقنلا دحخل لاقو } ءارضخ ةديرج يف ارس لمع و لثتماق ، فيسلا

 اذكهو . كانه فيسلاق فقت ثيحو 0 اهسفنب ريست يهو ةديرجلا هذه

 )١( ةدايزلل : روحلا . )٢( ناصقنلا : روكلا .



 رفحق } ةيعارز ضرأ يف ىوزن جراخ تفقو مت تافاسم ةديرجلا تراس
 . مامإلل هداع أف فيسلا دجوف ضزرذلا يق لجرلا

 دقو ، يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا : رارسألاو كلفلا ءاملع نمو
 دوعسم نب رمع يضاقلا ةمالعلا هقلأ باتك ىلع هطخب تاقيلعت تيأر

 رارسلا فشك "" : هامسملا ةيكلفلا ةعوسوملا بحاص 0 يرذنملا

 يق هتكلمو 0 هملع ةرازغ نع ءيبنت برعلب مامإلا تاقيلعتو { "" ةيفخملا
 . نفلا اذه

 . مولعلا ىلع عالطإلا ديري نمو 0 بلاطلا ديفت اهلعل هليلق ةذبن هذه
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 ىلإ قيرطلا ليهست يق هينامحرلا سيماونلا "" : باتكل ةمدقم
 اذه ىلع قفوملا علطيل . ئراقلا يدي نيي ، "" ةينارونلا مولعلا

 هللاو ء ظفحلاو رشنلا ضرفقل 0 اريوصت هزاريإ دعب ‘ باتكلا

 ١ . قفوملا

 الو . ريتملا هباتك ةاكشم نم الإ فراعملا راونأ فشكتت ال نمل ادمح

 مالسلاو ةالصلاو ‘ ريضنلا هنايبت ضور نم آلإ فناطللا رارسأ سمتلت

 راوتأ نم هل حتقو 0 راونآلا فناطلب فياطللا زارسأ هللا هحنم نم ىلع

 نيذلا هباحصأو هلآ ىلعو ‘ رارسألا نيازخو ةمكحلا باوبأ فراعملا

 فرشأو قياقدلا ايابخ ىلع اهدعب اورثع و 0 قياقحلا ايافخ مهل هللا فشك

 هئامسأ لالظ اونيفتو ، هتايآو هباتك رارسأ نم اولهنق ‘ قيارطلا
 ىلا داحآلا نم ماقرألا ددعب ، فورحلا كلت حاورأ اوجرختساو ‘ هتافصو

 اهزونك مهل تفشكناو . ةنوصملا اهرارسأ مهيدل ترهظف . فوللذلا

 ءامنملا قورح اوطسيو ..تاعبرملاو حا ولألا اهنم اوأشناف { ةنونكملا

 نم اوقطنتسأو . تاوعدلاو داروألا ةوالتب اهيلع اوهيتو 0 تايآلاو

 تاعاس اهكاقأ دوعسب اودصرو 0 اناوعأو اكولم اهدادعأ ةصالخ

 : باتك تاحفص ىلع راونألا هذه سومش علاطم تغزبف 0 انامزأو

 ىط لزني مل ام نوكلا رارسأ نم ىوح دقو 0 "" ةينامحرلا سيماونلا "
 مظعملا هيف فلأ ام ىلع هفيلأتب هفلؤم قافو ء سيردإ هللا يين

 هعاديإو . فيرعتلا اذه نع اينغ هفلؤم نوكي ال فيكو 0 سيلاطاطسرأ
 نم لضقلا كلذ 0 فيلأتلا اذه لاثمأ فلكتم لك ىلع قوفي يبدألاو يملعلا
 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتؤي هللا

 سمشلاك باتكلا ا ذه لوصق ىلع ألألتت هتفرعم راونأ لزت ملف

 اذإ رمقلاك هيف امي نيلماعلا ىشغي ةداعتسلا راونأ عاعشو } اهاحضو

- ١٣ 



 ء صالخإلاب اموسوم هتاوعدل ولتي وهو هيفك طسب نمل ىبوطق ى اهالت
 دصاقم هبر نم اسمتلم 0 هلاهتبا يف نيقيلا نيع درو نم حبرايو
 . صاصتخإلا

 :دمب امأ

 اهروتس تحت مايألا هتفخأ ام زاربإو ملعلا رشن ريخلا يعاود نم هنإف
 ببسب ةفرعملا عيباني هيف تفجو مظعلا دراوم هيف تسردنا رهد لالخ
 لضفب ۔ تلجت نأ ىلإ بدألاو ملعلا لابج ىلع ميخ يذلا دوكرلاو دومجلا
 نيب دوعس نب دمحأ نب دمحم فراعلا ديسلا يلاعم ةمه ۔ ىلاعت هللا

 ام ۔ عمجق ، يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب دمحم نب لاله نب دمح
 ء اهنم هنكمأ ام رشنو 0 ةينامعلا تاطوطخملا نم رفوألا ظحلا ۔ هللا ءاش

 ام اهنتمق . اهفونصو اهعاونأ نم ردجألاو مهألا وه امل هرايتخإ ناكو
 ةحلصملاو ةدافتسالا ضرفن 0 يلآلا ريوصتلاب اهنمو 0 عبطلاب زرب

 ملاعلا سوفن يف ثعبت يتلا 0 ةيملعلا دراوملا ىلع ظافحلاو . ةماعلا

 ةنونكملا تافلؤملا هذه هتوح امل ‘ ةقداصلا ةبغرلاو باجعإلا يبدألا

 رماع ينامعلا رطقلا ا ذه نأ ئراقلا علطي يكلو 0 ةنوصملا .اهرارسلب

 ء فراعملا باوبأ اهلها قرطو . بدألاو ةفاقثلاو . ةفرعملاو ملعلاب

 ة ةروثنملا موظلا بكر اوبكاوو 0 اهراحب اوضاخو ث اهراوغأ.اوربسو
 : :. .. افينصتو افيلأت ، ةروهشملا نونفلاو

 نم ةقناف ةطوطخم ىلع 0 دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم قفو نأ دعبو
 ققحملا خيشلا ةمالعلا هفلؤمل 0 " ةينامحرلا سيماونلا " : باتك
 نيب يتلا ۔ ةخسنلا هذه تزاتما دقو ى يصورخلا يليلخلا نافلخ نب ديعس

 خسن ةدع ىلع تضرع نأ دعبو ، مسرلا ةقانأو ، طخلا ةدوجب ۔ انيديا
 ةايحل اخيرات نهيرقأو 0 دوجالاو حصألا تناكف ، باتكلا سفن نم

 ماع يف اهخسن 0 ملاس ني دشار نب ملاس / خسانلا طخب يهو 0 فلؤملا
 نحنو . ه١ ٢٨٧ ماع يف (هللا همحر) فلؤملا يفوت امنيب ‘ ه١ ٢

. ١٤



 ةخسنلا هذهل ىضم هناب املع . ه١ ٤٢١ ماع نم رخآلا فصنلا يق نآلا

 . اماع نورشعو ةعستو ةنام اهبتاك اهربح ذنم

 وه امك جرخيل ء باتكلا اذه ريوصتب ينتعي ; هيلاعم نم ةياعرو
 تمت نأ دعب ة هلاكشأو هنتاولأب طيضلا ةدوجو ء طخلا نىسسح نم هيلع

 ةلح يف دوجولا ملاع ىلا زربي وه اهو ، خسن ةدع ىلع هتعجارم

 . فلؤملا ةمجرت نم ءيشب ةمدقملا هذه يف يتأن نأ ريدجلا نمو
 . (هللا همحر) هفلؤمو باتكلاب ةيانعلا لمشتل 0 ةيملعلا هتايح ركذو

 ۔ كحا همحرراضلأؤملا ةعجوت

 نب حلاص نب دمحأ نب نافلخ نب ديعس خيشلا ققحملا ةمالعلا : وه

 نم ، دمحأ نب ملاس وبأ نب رماع نب رصات نب رماع نب دمحأ نب ىيحي
 . هللا ديع نب كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا مامإلا لسن ةلالس

 ني دمحيلا نب يراش نب صورخ : ىلإ ةبسن & يصورخلا برعلب : وهو
 : همسا ليقو 0 . ىمح : وأ 0 (ريغصتلاب) ىمحب : فورعملا وه .4 هللا دبع

 نب بعك نب نارهز نب رصت نب نامثع نب ىمح : هتينكو . هللا دبع

 نب تبن نب ثوغ ني دزا نب رصت نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراح
 دوه نب ناطحق ني برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب كلام
 نم ناردحني . سيمخ نب دعاج ينابرلا ققدملا ةمالعلاو وهو 0 (¡ةلتتتا)
 نب تلصلا ربكألا مامإلا دافحأ نم ، دحاو دقع مهعمجي 0 ةدحاو ةلسلس

 . مالعأ قيثوتب . روكذملا مامإلا ىلإ امهترجشل بسنلا ظفح دقو 0 كلام
 ةبيطلا ةرجشلا هذه تللختو ، كوكش الو اهيف ضومغ ال 0 مالقأ طوطخو

 اورصتو . قحلا نع اوداذو . لدعلا اوماقأ ، ءاتمأ ةمنأو ۔ ءاملع ةداق

 . مهتاش زعاو } مهرصتو هللا

_ ١٥ . 



 مث ، الهب نم ناك ، نامع عوبر يف مهلاقتناو فلؤملا ءابأ ةرجه امأ

 هذه عورق ىلإ ةنراقملابو 0 لئامس ىلإ مث 3 رشوب ىلإ مث ، ىكزإ ىلإ

 خيشلا اذهو وه ناهبن ابأ ةمالعلا ققدملا خيشلا نأ : انلق 2 ةرجشلا

 . كلام نب تلصلا مامالا لوالا امهدجو 0 هدحاو ةحود ءانيأ 0 فلؤملا

 اولقتنا ىتلا نكامألاو ، ةرسألا هذه ةرجه ركذن نأ انب نسحي كلذكو

 تلصلا مامإلا دالوأ نكس ام دعب 0 هيرشبلا ةايحلا فورظل اهيلإو اهنم

 هراوتأ قلطنت ةيملعلا امهتدايق زكرم لظو 0 مهيبأ ةافو دعب الهب ةنيدم

 . الهب ةنيدم نم ءارضخلا مهتلحمو 0 فرشلاو ملعلاب لهآلا دلبلا اذه نم

 . تاعارصو بورح ۔ ةمئألا ريغ ۔ نامع ماكحو مهنيب ترج ةرتق دعبو

 لبجلا ىلإ الهب نع اوحازناف ، روجلاو لدعلا نيبو ، لطابلا و قحلا نيب
 ةوعد ذيفنت ىلإ اقالطناو ، نامئال ارقم كلانه اودجو ثيح ، رضخألا

 دعب مث { ۔ انفلسأ امك ۔ فلؤملا ءابأ مهو 0 يكزإ ىلإ مهنمو 0 ةماقتسإلا

 ةدلبب ۔ ناهبن وبأ خيشلا اهيلإ امتنإ ىتلا ۔ ةرسألا هذه ترقتسا ةرتف

 ذنم ةليبقلا هذهل ميدقلا نطولا وهو ، صورخ ىنب يداو نم ءايلعلا

 يداو نم لاتس امهنطو 0 رفيج نب انهملاو تلصلا نامامإلا ناكو 0 مدقلا

 . نازع مامإلاو 0 راجهلا هنطو ،} بعك نب ثراولا مامإلاو % صورخ ىنب
 ىرقب اذه انموي ىلإ ةرسخلا هذه ذاخفأ ترقتساف : عماوجلا ةافسم هنطو

 ىنب ذاخقأ نم هيق نيدوجوملا لكو 0 يباوعلا هدلب و يداولا ا ذه

 ذاخقأ نم 0 مهتم ليتقلا الإ . كلام نب تلصلا ىلإ نومتني ، صورخ
 مزلي ال ام ركذ ىلإ اندرطتسا دقو } طقف صورخ عم مهب عمتجت ىرخأ
 . ميركلا ئراقلل ةدافإلاو نايبلا لجأل هركذ

 : هثايحو هتدالو

 ماع نوضغ يف 0 نارمع نبأ رشوب دلبب فلؤملا ةدالو تناك

 موي ىلإ هتدالو ذنم هتايح ةدم تناكو . ه١ ٢٣٦ : ليقو .ه ١

 ىلع ۔ هنس نيسمخو ىدحإ وأ 0 ةنس نيسمخو اعبس 0 (هللا همحر) هتافو

. ١٦



 هوبأ هنع يفقوت ثيح ، حلاص نب دمحأ هيبأل هدج هلقكو ۔ نيتياورلا ىدحإ

 . نسلا ريغص وهو

 : هميرد

 وه 0 نافلخ نب ديعس نب هللا دبع نب دمحم ىليلخلا مامإلا : مهنم

 ءاملع لضفأ وه 0۔ ديعس نب دمحأ خيشلا ةمالعلا هنباو & فلؤملا ديفح

 نم تيبلا اذه بقع ىقبو 0 ابقع اكرتي مل امهالكو ‘ اعروو ادهز هرصع

 ء تبنملا ةيكز ةلسلس مهو 0 نافلخ نب ديعس نب هللا دبع نب يلع لسن

 . ديجم خيرات اهل ‘ ركذلا ة رطع

 : هخويش

 . رشوب نم ابيس ةيرق نم 0 يناويطلا فلخ نب رماع نب ديعس خيشلا ×
 . ةيمالسا مولعلا ىدابم هنم ذخأ

  

 ةفقللا هنم ذخأ . ةنطابلا لهأ نم ء طسبلا دمحم نب دامح خيسلا +

 . اضورعو افرصو اوحن 4 مالكلا مولع و &ى بدالاو

 هنم ذخأ . ينابرلا ةمالعلا سيمخ نب دعاج ناهبت يبأ نب رصان خيشلا ×

 رارساو { ةيتايرلا مولعلاو 0 هقفلا لوصأو ، نيدلا لوصأ مولع

 . سفنلا بيذهتو ، كولسلا مولعو ‘ ةيناحورلا

 : هت ددمالت

 ىتلا . ةيهلالا تاضويفلاب اهليصحتو 0 مولعلا بسك يف هغوبن دعبو
 . ةيليلخلا هتسردم أشنأ . ةيلقعلا هبهاومو . ةيسفنلا هظوظح اهتقداص

 نم ةبخن اهقنادح راهزأ فطتقاف 0 ةعناي اهلكأ تتأو ترمتأ و تجتناف

 ملع اورشنق 0 ةيملعلا ةسردملا هذه نم اوجرخت نيذلا 0 ءاملعلا و ءالجخلا

 رشع ةعيس مه ركذ ىلع انفقو نم ددع غلبو > نامع عوبر يق هقفلا

 يلع نب حلاص بستحملا خيشلا : مهو 0 ءالبن ءامظع مهلك 0 املاع
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 ني هعمج خيشلاو ‘ يرجحلا ديبع نب ديعس ةمالعلا خيشلاو ، يثراحلا
 خيشلاو ‘ يمشاهلا دمحم نب هللا دبع ةمالعلا خيشلاو 0} يئانهلا فيصخ

 ينابرلا ةمالعلاو 0 يلئامسلا يوكزالا ميلس نب سيمخ ميسو وبأ بيدالا
 ۔ ه رصمو هرصع ةاضق يضاق ۔ يوزنلا ىفيسلا سيمخ نبي دمحم خيشلا

 نب دمح ةمالعلا خيشلاو 3 ىولهبلا يحاورلا ميدع نب ملاس ملاعلا خيشلاو

 امزالم ناكو 0 عرولاو ملعلاو ةلاسبلاب رهتشا ‘ يلختلا يدمحيلا ناميلس
 نب ناميلس نب دمحم ةمالعلا خيشلاو 0 يثراحلا يلع نب حلاص خيشلل

 سيق نب نازع مامإلل ابتاك ناكو 0 يلئامسلا يصورخلا دمحم
 ةمالعلا خيشلاو . مسرلاو ةباطخلاو ةعاربلاو نفلاب رهتشا 0 يديعسوبلا

 دالوأ لاخ وهو 0 يلئامسلا يصورخلا دجام نب ناميلس نب دمح / لضافلا
 دمحو دمحم ناخيشلا امأو 0 هللا دبعو } دمحم : خياشملا تفلؤملا

 نب ناسغ دالوأ نم 0 كلام نب تلصلا مامإلا لسن نم امهف ، نييصورذخلا
 سيمخ نب يلع / لضافلا خيشلاو 0 ناذاش نب ليلخ نب درو نب روصنم

 . نامعب ةيقرشلا ةقطنملاب ةيدب لامعأ نم حيغلا ةدلب نم 0 يرجحلا
 لباقلا لامعأ نم زع ةدلب نم 0 يثراحلا يرقصلا يلع نب ديعس خيشلاو

 خيشلاو . يوزنلا يدنكلا رصان نب ديعس خيشلاو . ةيقرشلا ةقطنملاب
 . يبراحملا دمحم نب ريصن خيشلاو . يرجحلا فيس نب ملاس نب دمحم

 . يوكزجا رماع نب هللا دبع خيشلاو ، يبحرلا تيخب نب دمحم خيشلاو
 . ققحملا ةمالعلا ةسردم نم ملعلا رامث اوفطتقإ نيذلا خياشملا ءالؤهف

 يداهلا ةنس اويحأو . بدخلاو هقفلاو ملعلاب ينامعلا قفألا اوعاضأ دقو

 . رماعلا رطقلا اذه ءانبأ ىلع . بستكملا ملعلا اورشنو 0 بختنملا

 : هن ارقأ

 .ماكحألا لئاسم يف مهرظان {. ءالجأ ءاملع : هنارقأ نمو

 ريخ مهو . ريصنلا معن هل اونتاكق ٠ لدعلا دع اوق ءاسرإ يف مهراشتساو

 نب سيمخ نب ليمجو 0 يبراغلا ميلس نب دمحم : مهنمق . ريشمو نيعم
 نب دومح ديسلاو ‘ يشاطبلا دمحم نب ناطلس خيشلاو ، يدعسلا يقال
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 يبأ نب سيمخ دهازلا ةمالعلاو 0 ديعس نب دمحأ مامإلا نب سيق نب نازع

 نب ناميلس نب رصات خيشلاو . يصورخلا سيمخ نب دعاج ني ناهبن

 امأو ‘ يصورخلا دعاج نب نافلخ نب ىيحي خيشلاو . يصورخلا يلع

 ني دمحأ ةمالعلا فلؤملا دلو دج وهف 0 ناهبن يبأ نب سيمخ خيشلا

 ريغ ‘ روكذلا نم ابقع كرتي مل ، ديعس نب دمحأو 0 همأل نافلخ نب ديعس

 نم صورخ ىنب بسن ةرجش يق نهركذ عقوو 0 تافيفع تالضاق تانب
 . كلام نب تلصلا لآ

 خيشلاو ، يديعسوبلا دمحم ني فيس دهازلا ديسلا : هنارقأ نمو
 مامإلا دلاو ۔ سيق نب نازع نب سيق ديسلاو ‘ يربعلا سيمخ نب دجام
 اريشم ، ةيهلجا هتالسوتو ةموظنملا هرهاوج يق مهيلإ راشأ دقو ۔ نازع

 : هلوقب مهيلإ

 دوسأ بورحلا يق سأي ءادشأ هدحو هڵلا ىلا راصنتأب يل نمو

 يدوت نميهملا رصن ىلع يحب اذإ مهليخ دبزلا ماعنلا يرابت

 مهممه اضهنتسم 0 لحاطفلا نارقخلا ءالؤه ىلإ راشأ ام اريثكو

 ةيرعشلا هلاوقأ نم ريتك يق 0 قحلا ليبس يف ةتامتسالل 0 ةيلعلا

 . ميقتسملا هطارصو 0 ميوقلا هللا نيدل ةرصنلا مهنم اسمتلم 0 ةيرثنلاو

 هه . ٠ ه

 : هتاقلؤم

 . ةينارونلا مولعلا ىلا قيرطلا ليهست يف ةينامحرلا سيماونلا ×

 عمج ) 0 نايدألاو ماكحخلا لناسم دراوش دييقتو ناميإلا دعاوق ديهمت +

 سيمخ نب دمحم ةمالعلا خيشلا ه ذيملت ۔ هتافو دعب ةيهقفلا هتبوجأ

 . ( ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو عبط 0 ادلجم ٢ ١ يف . يفيسلا

 يق مكحلا فياظطل "ا : اهامس 4 معنلا ةاكز يف ةموظنم ح رش { ةلاسر ٭

 زمرلابو ى باصنلا ددعل يمقرلا زمرلاب زاتمت 0 ! معنلا تاقدص

 . اهحلصأو اهيلع دازف 0 افيلأت هريغل تناكو } ىكزملا سنجلل يفرحلا
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 لول . ه ١٣٠٩١ ةنس دنهلاي تعبط . هيلع نآلا يه امك اهحرش مث

 . ةرم

 امو ٥ءعا ريللا و ةيدولا ماكحأ يف لوصأل ١ يسرك !'١ . اهامس ى ةلاسر ٭

 . " عسيال امو هلهج عسي

 . داهجلا ماكحأ ×

 . فوخملا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا يف فوهلملا ةثاغإ ×

 . ديوجتلا يف ةلاسر ٭

 . مالكلا ملع يق هتافلؤم ٭

 . فيرصتلا ديلاقم +

 . يفاخلا رهظم +

 . رناودلا حتف ٭

 . عيدبلا نتم يف عيفرلا رهوجلا طمس ×

 . هروثنم ةعونتم لئاسمل ةيهقق هبوجأ ×

 . ي رذنملا خيشلا ىلع درلا ٭

 ةينابرلا داروألاو هيكولسلا هتاموظنمل ىواحلا هراعشأ ناويد ٭

 سيق نب نازع مامإلا ةلودل ةيراصتنإلا تاحوتفلاو ةيهلالا تالسوتلاو

 ةنمؤملا سوفنلا رافنتساو ممهلا ضاقيإب نيدلا لاجرل ضاهنتساو
 . ةعالخلا نع ىلختلاو ةعاطلا موزلو عدبلا ةتامإو نتسلا ءايحإل

 تحلاوسو دودرو ثوحي اهيق هيفاقثو ةيملع تابتاكمو تالسارم هلو ٭

 . هجراخو رطقلا لخا د هد رصع ء املع نييو هنيب هبوجأ و
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 هنارقأ نم هرصم ءاملعو هرصع ةداقل تا روامشمو ضاهنتسا لئاسرو ٭

 . هللا يف هناوخإو

 ليبس يق نيدهتجملا نم ملعلا ةداقو & ةضهنلا لاجر بأد ناك اذكهو

 نم مهي ام ركذ ىلع ٠ ةرصتخملا ةمجرتلا هذه يفق انيتأ دقو 0 مهالوم

 هخ ديزملا دارأ نمو . ريبخلا ققحملاو . ريبكلا فلؤملا اذه ةايح

 ىدتتنملا نع ردص 0 "" يليلخلا ركق يف تاءارق "! : باتك ىلا عجريلف
 ماع عبط 0 (هللا همحر) فلؤملل اميركت 0 ينامعلا ثارتلل يبدألا

 . ه ٤ ١ ٤ ١ : هرادصإ
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 ىلإ قيرطلا ليهست يف ةيتامحرلا سيماونلا "" : باتكب فيرعتلا

 بحاص وه : ةغل سومانلاو ؛ انيديأ نيب وه ىذلا 0 "" ةينارونلا مولعلا

 قلطيو . هنايبنأل هللا رس بحاص هنأل 0 (ةلتتتلا) ليربج هب يمسو 0 رسلا

 ءافص دعب رشبلا وأ ، هبر نم كلملا اهاقلتي ىتلا هيولعلا ىوقلا ىلع

 . هتدابع نسحو هللا ىوقتب ، هلقع رولبتو هسفن

 قناوعلاو قنالعلا نم ىلختلا لهأل دودعم هتاذ يف باتكلا اذهو

 © هللا ةفرعم ىلإ ةلصوملا قرطلا دحأ وهو 0 لناسولا و لئاضفلاب ىلجتلاو

 رارسأ نم كلذ يف هللا هعدوأ امو ‘ هرمأ ةلالجو . هردق ةمظعو

 . تالاهتبإلاو 0 راكذألاو 0 داروألاو & تايآلاو ،۔ ءامسلا يف { راونأو

 هب لغتشي نأ نمؤملل قحي اممو 0 هنامسأو هللا تافصب تالسوتلاو
 . نيبملا رونلاو نيتملا لبحلا اذهب هللا ىلإ أجليو ‘ هيلع لوعيو

 دبعلا نيعت ىتلا لئاضفلاو صاوخلا نم هلوصفو هباوبأ هتوح امو
 هيلع ةناعإلاو ملعلا بلطب 0 هالوم تاضرم ىلإ هلصوتو 0 هللا ةعاط ىلإ

 ريقاقع نم لئاضفو صاوخ نم فلؤملا هدروأ امبو 0 مهفلاو ظفحلاب
 .تايآلابو ۔ اهماقرأو فورحلاب قلعتت ‘ ةيناحور صاوخو ، هيبط
 نم 0 تانناكلاو ماسجألا يف لاعف رود اهنم لكلو 0 اهتاكربو ءامسألاو
 ءارغلا انخيش ىزع دقو . بلسو باجياو ‘ عفن بلج وأ ، رض عفد
 . اهرداصم تبثأو 0 نفلا اذه ءاملع نع . ةرتاوتملا لاوقألاو } ةعونتملا

 . علطمو ئ راق لك عنتقيلو 0 عدتبم ريغ اعبتم نوكيل

 تاضايرلا ءاملع نم 0 اهلهأل رداصملا كلت فلؤملا قثو دقو

 هذه يفق هتاعارم بجي ام عم 0 نييكولسو نييتابر نم 0 تايناحورلاو
 داصرخا ةظحالمو 0 لمعلا ىلع ةبظاوملاو صالخإلا نم . لامعألا

 ةيمقرلا . تاعبرملاو لوادجلل ةيطخلا موسرلا عضو نيسحتو . ةيكلفلا
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 . ةولخلاو 0 غارفلاو ‘ هعقبلا و ، بوتلاو ندبلا ةراهطو 0 ةيقرحلاو

 . بيغلل براجتلا دصق مدعو 0} بيرلاو كوكشلا ىفنو 0 مزعلا قدصو

 دوعرو 0 ةباجإلا قراوب لامعألا لهأل رهظت . طورشلا هذه طبض يفو
 ء ردصلا حارشنإو ى سفقنلا طاسبتإ ء كلذ ىلع ةلدألا ىوقأو ۔ ةباصإلا

 عيمج يفق هلل ةعاطلا موزل عم ‘ ةيلقعلاو ةيحورلا تاطاشنلا .ضيقو

 . العفو اكرت 0 لاوحذلا

 ام . دصاقملا و بناغرلا نمو 0 دناوقلاو دئاوعلا نم باتكلا اذه ىفو

 نإق : لاقي كلذلو ؛ هيف امب عافتنالاو ، هب لمعلل بصانملا لهأ توفي ال
 . بغار نق لكلو 0 بلاط ملع لكل

 . ةيهقفلا لئاسملا ضعب كردتسا 0 فلؤملا خيشلا نأ نم انتوفي الو

 وأ ةهارك مهضعب هيف زرحت اميق 0 نفلا اذه لهأ ىلع ضرعت نم ىلع
 حضوأف 0٠ هكرت ىلإ ةهاركلا وأ ‘ هب ذخذلال زاوجلا ثيح نم 0 اميرحت

 ىلع لدي امم اذهو 0 ليلعلا نم حيحصلا نيبو 0 ليبسلا فشكو ‘ ليلدلا
 ىتلا . تاهبشلا نع هدعبو 0 ةغللاو هقفلا دعاوق يق فلؤملا مدق خوسر

 ۔ لمعلاو لوقلا يق اهيزت نمؤملا لازي الو 0 لجخلا دهتجملا ةهازنب سمت

 . للزلاو أطخلا يف عوقولا نع ىفاجتي

 راد هلحأو . هنانج حيسق هنكسأو . اريخ نيملسملا نع هللا ه ازج

 . ميحر ميرك هنإ ء هناوضر

 يصورخلا نامثع نب ناقلخ ني انهم خيشلا

 و 9
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 7 اونا مو نت

 ترخوهو هتيتايونلامولعلالاتيطلاليمتو هبناجبارسيماتلا باتكل
 دااع ]نامللببتلاككو مركم رماغم ہمرقمو باوبا

 ثالثللركوشلاز ادوف ہمدشقمبفر . ةنال !تن ابلامترلسالازم
 لذالالتتشلاووصفيلإ مسقم زلبخادر:كنلماوزطتاولل

 ہيحقر هروتلادتابإلامإ ورخف ىن انلالتتفلا ع مرو افوالاوزوإلد ء الو

 عونلا هزتيتهتنتلتسومبفد تالتارلمعتببايفززالاعوملا علوفإمشالل
 تشالت لت عومج يالادلا عونلاه هاوحرتلتوسو تاهارملحخجتينانلا

 قلعا حالو بابلطناخمءتطلاب جالعلاو لاكلالتتملا وبوتسلاو
 نون انل ةالالشتتلالوصتتينام ايہضو ماعلاو ىنانلا بابلا يناسلا
 تلانلللتتنلا ءہلضفموزليج لملاداتتال تاليانلالصنقلا٠ةوالللا

 شماخلللتتتلا.تاباللفولصاوخي عنالازتتفلا نفوصتملازتلمو
 دنعدتعاامابرابخالدج خرداملالتتتلا افال اهتيعداللضجعبو

 2 ساكلالتتفلاهربوه ,بهتملعامليكتو عابطل ايم حباشبالتتنلا ١

 لوالزلتتنلا اومسضنجرلض علقعلا ذنلانلارابلا تفوحراخ
 صاخ ٹلائلالتتفلا هرشلاتمشطبتبالعو ىناخلللتصقلادتعلظميقح
 بايلانبنابونلاحأابرمالعي جنألالصنلا هكلزلتبساتمللؤرحالاضمد

 ہعيضلاةافوال ا عضوو الاتتتلاول وصقتتسربفو اول اانعنصو دالا

 ع زافوالإنررولال انيلو انللتتتلاولحابننياللااماخن مرغت
 لتتنلاوهبسلتلافم هزنزلشاجلتلانيلالواف هلاسف انزلا
 بشبالا ي اكساإفسداًمالتتنلاهقافوالاتبيعيق رساخلا

 ه
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 هيف ارونلامولقل الاذطلال نمف ہتنالملاريمخلاباق ام
 رسيلا نحل ارزمجالدن دنأ

 مهال :فو هتابولعممانك.بشكمإيالالولجزمر نتملا تنا انز بعلاتدرلل
 ةتعووبال ةابنلاوبيغلالاع ةتالت وبلط نتانلا) ء ہنللرضف

 رملاددرنجرتلا .جمدت هينير الو ہضرإؤ ةنؤااقُم

 ٠ شرالانامللضوتبجيلعفخاليزلاتصبلاوتاكيتفصاتنرعش ماو

 :... انب كولتلالافتال غافلإتتلاننالظماكبليشل يللاو

 رعملالايكب فررحونمازهاراعمجملا نابإو اكذابن رونمو ٠ ناونابزحوشمرج
 .ت اها"نييازخلاناقولجقلغنلاقرغتكرب مهنعاف هديزلاط

 هئامسارلا التم الرهنمهدادانزف_رجلاو هامكنمرتلا هرنناخلنفمحتو كشلا

 ةيلزنم الف هہلضننرہضصتچجزنلد ہلعفو كلل نناملكيو نسل
 ررماجيزنيكهتداتز تيؤولؤو اتم زنك تول هرنابفطصم

 حشعتنف غرافلا انونيو صتعللت انون وتح هرتنابه

 م تاشتم عيبانيمشفاتفونت ناكسميلتلانتماخنف
 وجزم معنت نيغتلانعؤصب نيسفموجتدننافصوياتازافم
 زرككوتزردعل اتهبرمر بردمولعرمالسورتناا ذزلصو ب ذ افنُاكمو ه كوبتزراطلب

 : زنلايمه اداو بيبا اتاورإلترتنالايرو ديحو طيح
 ہنب 7 هاعناوضالارتع جمار ح انأ مد ذاياورتدا

 تاخفنبللرترغنل ازايعلا رماب برت هريلعل ارارسالافتبنرہلعضاذ إنعمم

 حرشي ؛كرصلاؤنسلارنبامرمارمجبلايكلاذهرنمل ثعبف يبهولا
 نمريدوتشنتسيود خالاوحماعلا بقل يزافتسر هكررالقخلبوتيررصلا

 رس

ن لكا ران لكل



 رصاتتهاهن هداملا اذهلشإع داعسا رمموطاطلااشعصللتألاتاين
 ہبمااقسماالر هربد الطوماعمالت رزف صملا ايالب معلل ادام
 هاليل عشااذانااض٠ ايت الهألتئاغالنفضم امم خسلزناعالتبجوف
 لينمنيريناملاوسماونل ابيتسأف رلاكإبرتاتم يلو :رلامللبصمتف

 بشللموبينب تاتويب سننب نطلا امتاو+رتنرزللمولملإل اقشلا
 : × غم اردقم 7
 ههزازلابلاملاخيفرث سناف عونمعلالنجترلشالاءااعككام نالعا
 :ةفهلذوبميلاتلا نوكام نلهالاريخم»هرلهلش نوكرس جدلع
 ناكنافالاووملعلالنمرليصختلاطخوتموهامفنجامادءقراتلازغنتسم

 فييك ءال ايذذلل بلقو هاتتلاتسنابرسصخفام زمرت ةيداطناخرلكلا
 الس بساكهلاوةابتلاوت نمل قنتسم تاكغنا با ء جلعلا ف روطلا
 ہمالتدابلعحجخغتلدجوطعلدماظعلاتاءانماراكذالإلعمآيتسااذا

 ۔ توكيلبالككاسحللوتاقرلإءاطبضدعباتكلمتيطيئياعزش تنا
 لاشمايهاغاهءاقساقيغوةاجلافهمباونلام حلل حاعم)صاولاحوتنلا

 كلذلو عاجإرحيع هل انا نولكت انالف مل اهنبتمزاكغم قاتافلا امب رتجي

 ہباطیمجباملاورل جنوم مولع ورتب عطعموموحخزييام «زاجهلبتنلم توافت

 ل التعاأور ابخالامإوتنلذيبزكالو ههلسال انالطبعيالاربلم وموبنلإ راغ

 تنا ءاهلمتمفطز ابسانم كبكتلاماةالتلا يناخ التخلماكيستلاف
 ةمراموزعمورابسال اعيالعلاعطتلرتنلاةهالجينممزلنكوزوو بامألاذنه
 ى بابل ايل هاينعدوصتملاماتملإب تئالزتصاختتولمإعبانرالتيوكزلاملع

 دد ءاجقلقرصدىبافصلاطابنتحتلرتاضمفرظنللغتنيعةركاطيلشم
_ ٢٧



 .رك مند ارعانهد+امقولامركاضبفاعد اتعالاةناعتسادو

 رلعلامينالتتابلا هظفكلةاتالاالا بايت ضزليهاتفت ابج اتام

 .اجلا اللا هحلول ل ور كتعلاو ل انلازآتلا

 اضئلل ةت ةالاجاللا ه
 ةرورضل ؛متنييجكتملا و اوئجل تالآلا مخاننال دانمزداغاو .
 تبمانكل)ظاتلاذشجإ ادبعخملينازلاخسالؤالطال ابملعزكو كلذك وهلالع

 تننقحوجملطيداعموا هزن :املكدرذوحظتغ)بقرت ايزتلاوربن اذمرتفرعمدززنملا

 ثتلزووغل ادزنغللادرائالاونتلاهتيرلاذكت هيولا باندالسضال هتناو

 البا اوها وقوللغب اطل ياللوصالعزكلف هنيغهزطنملادن ايبلاماغملاو

 .مؤش نيغرلاال بخخلزاف هانباتنزعنشككإميلعلا حاتفلايومت
 تتلزفلعمت هتررق نظ عرملا دكن نانتلملادامتملاق باللا
 يهوغاملا رتو ىلوالف هتنهذلاكونمازتابلختالناهزطباتتالث
 تالايالابوقونو هزنظف ال امزيزختوميفو هرمل جططسولاد هزنليتقفا
 ةتموغيكرهذلإو كل ذاتساو هريلكلاز اشيوسحلإزاعمخب دانجرانداليلو ال ا

 "ايتسانيومزاتتاوتيللوالزخلم هاشل منعلا يرد بهنلانولمرح

 رخلا نهملالوا» هخرلما ةتسلارلاطسولانزضلم كيتخلانيلميزهنلاف
 >طخاخالمرخومو هاهوخبوبيعحزارعمرنرز زف ارصرتلفاكلاتشونماةوتلل

 شرب امامل اغهارنرفتنو هامقإلاغب اهنم داننكلنوشياعنرتيستلاق قبسام
 داف نانوونانتناخاءنقزنمامعايتملت ورك ملال ضعللالقإلط

 :لالط خامةلاغ تتم انطبلادسيزاف ہلرعتسموهامم دشني
 اكنلاترمتمغوملارطبلارتمرا قمكلوزيوملانثرجنم طسزالازط سفوا

 روك
٨ ٢تا



 اكضتفزعتابعتتوملازاتخاتلاخممحجياشروتو قمحلاوتنوتلازب فلاو

 اضاعه ةاليلامجتماو مملاتلرهالجرلوةواعتنوخاف ه اهالعا نتما
 امضاهعارختساكوتلا تهمج.رخما اناد نالطبوا اظفل انسنزعابفم انلا

 ُلنافمرلعل انرتدادرورمولعمز اتتامرہ لمعنب اهنضهلكهدوَحررظيفرلجالتتلخ

 اذلاعتساداماع نكملا انضاماهزرالانتسانلاخ نهل اق ريتماراضقازلم
 تيبحجلابابسال ادنار هن انلانرمولعملاونوا٥ نائلاف لاف تانكمالشيين

 : کوقلزمورعمز هن ےلورلاف ءزبخولماوزرلصتامازهزلادانمل
 ملعيفداشلعضنعظعال امسلاب تل اتسف فعلكن ال اممةلاتتبلاملجيلعالف
 ہضاف دنّسلانبفتوك نامنلازمزآ هام هاس -ح

 نتنالضلاف هعيطو يناسنت ناعونفتيتضولااما اماو ه ياشيتؤللرانسألاو

 هرقنلاماعلاو بضغلاو ةمفلام"ملاكرشاوشل خرشلا بيكنالكزعتابع
 نل و ارهزمونيز ايللدزكملك ٥هكلززم ولخ الخ يلالومتولز ن فعنيطلبطزو

 ضينزيلغاش نولكفظنلا لادع نافطوبلإظمس غواخلدتلللتناك

 شلقتش نوترب انلاعادللا نزي ومتماواروظنفلسناذ 1

 ة دلرماعناكنا اهترنككذ عيلفتسامادلحبغناكنا اههنمرلاعزلبت مكال
 ءالماروت ابل :ا ابيحلزن نفاراعل دان ابيهر نظف احاتم

 هشوه هامتمهارسكأ اهالوت اريخالاهزمتنا طامنال ن
 , رہيلعءاتبللغهالمزغيتتنيطل اتججرنبيضعيع " انلدت ءالا
 جد اركو هرساسال عاتم درىمزرفرز الاذانبجليت

 : نولزكدالنضرتعيبطلا ااماد ٥ "روجو ;نىبلتمعاجلطتبالعحلم__بماننلا

 اّهىسعبتهتريدإكاجلافتلبزملجالف ندولعرعمتتاتناغدرنعلاخلا

_ :٩زجني



 طتف ةةرلا كرلامظفجزلكزميزنلاظفجالنةدوطضناكنا ايتنلافزيقو

 ہبجونو ميرت :مظفزاكا اطظفعالف يلمر بيلإلغو هبلااتسلا عي 21

 نيزكلم م اكلسبيلاو هل ذكوزنو توراه ءايتسالا رزنتننتنيمولزانان اتلارنه

 دورالزف اتضعلتالكلامذوصر تالالامء اسالازمنرمتججالع انالف كه

 الون املاوإ انفننسملاو ؟تالرسملاو “تالوطنلاو خهضالاو١ا “تامومسلللخ

 كوسيورمتتورلكتلذملاقساضفامكن رصنلاب تايوشم

 تنج ءاتنيتخامق اكلاو كَالالَصنلا
 ہثافرازاموا اافلاعولتنواابسانملتاذوالاوتهفعتنوالندظيفجإاخترمسا

 فال اطملارضجيو كتلطو هےلعرمما جورلا انرندارائه الكب زاببسام شوج

 . ,...يب ..ي - ل .يهس

 :.ز وا تا

 7 ك ةاسى اللبإيفنابساماتفمداائ يجام ملاجتسا
 انغ ن الطمتم ن ااه خلاخترضمازتنفزم تاقح رقم هحياتفلادتد ال

 كلازرليحو 7 ووزنضف قوز لاوز

 ور نشو تم هيلعييلاقنرتداد نع

 كدكنلاتماعلاو ظقحالينانلسعلاوطملا اب شيدق محلاعضرازا

 باك و اذ افريرشواعماردننسو يب هب رہنروَص نهو ايشليم

 نيعوبسامامغلاتفاهكتضنانتيطيمموماوفلا [ [دي [ هت

 نلامنرتيزككؤاتملدننسامكجيزجتالامزلكبال : ج 1

7 
 رصن

              



 هنن اوهلقجيككانياننيتعلة ار ةالميرجتلبتللبتتسيوهمةصيررصقز
 ه يبيتشمإورمنلاجولطرجييتنملانحاسرينللمويو متاح

 تت نايالاونلاميلامتإمت انللاداهرساريلك رغ 7
 هتيوباح ملحن كيو كيؤامتتكرلا )لحعيقتدزتعاطل اهتلضلا)امعالزبيلع

 ترلإوتمتل اىتكطريف تيككذ + ءرظفليوةتلقزرعويددرلامزكفدرنصوا

 ةالوم ولمالغنيسعاالسم هاتونياني زان ا

 و هدرقرم انازويظدو شم ةدش افيز
 غ ج حولرانقنو ر اهطلاملدتساف نيعوبساماطزمو مويو ةرولاتيزهد

 هت غ بتكيام ه بجلاسنارمتلامليرتنملا اتلا يخموتعاماتضف
 ي . فررتلاملاليزبزيلعتو ل ہلواحمامأكو رااص خوزازروم اهزعاطلايلا
 ء جنلندضفمأل َيزَو ا هاش انكزنخترم إوخر ى اتبللصرئإ مل اوطملابردش

 : ٤. : :كن مط مهرج معيكرلالملللبجر خيلا ةاريضمونزنضفرصفواعشقتزم

 ابزعوإ هنيعفرباطلتني شولم انناغناكناہسنالن فزسعمحرمري ٤ خ

 هك كشم لعونوم قافرو ايلع عض ءكفمنطعمء جين
 مولن ثيلاذز لا ةدر ابلافولاناكز , اقالم بام ہلتفحیوفريش ::

 بلمتومغلانم)يتقللت ولعرلغعفشاغاف تيش نلعم تبتلاوا ءاغلا

 الع ضنصنبوئاعكو هزانتالن فولتعبسو»و هاشنلاهز ل د دربم اهظمالل

 هبلتاهرابلاط "ظثمتسكرجبملا الم نشفمطه)سباللاةراخلنالرشالا
 هير انلف انا نف اوزو نيعبسنبفحلربع بل اطاط رلاو 7 .ز

 ز دراملا او هدونزرلسسيتاللو ه :رشلظجسيم تاولام \و ه. م هنممطهعا ا

...۔ ١٧٣٦١ -_



 ةموبباتلاد ٠تووعيشاملاد هزنبوصنمشاوتلاو هنيبجونمتعوتمشتيرانلاف

 اتقلااذننكسلاناشوهازتكانومئداهرولكرزليغننذكاهزطنالبحتك
 ہجالعفربيلاددربلاد ناكنازنظفالد اف كيكنمي لاد هلوت ضتشانه

 ةوللامةرزجلغاهنامهريناولافحال ايبالع ناوخ هتا خيغيب اتلاح
 دربحمتيولجلاناكناو هبيازتل ابجالعلافرتجضتنالدتدوفمزنولوااناكنام

 مكو ملابرضتبناالمةلا هلمَلازعنرجبالابتنلانإلرشكالعررانلاف
 بملاعفدلليرادرابلاب كلعل ازوممايلوغل املاس الاتنخكمامزللفوا امحلاك
 نمحنام ظعلماقسالاومالإليابلارثوشككاففحلتا ةلانكلجندالالازاتلا

 هزنم ,العم هةينالننلاراوعلانهحختبسنلابونمظتختدارامثلفلا
 .يطلامزيلعلالهانععلونلل تنوه يصتتلالنهزم هانلقابو هنلا
 نول ناہعضو صلم" هيلع هتباورموصخمل تع علصلا ےجيالمللبنيغو
 فافوالاعمشجبابوتاداتناداغيساك وقلي بتاتإطب يابسزفوز

 :امتسالبوتاكرابلاوتسلا تيال للرصاخجكؤانا

 ءاكزلالتعللرعمولتةابدممظفجلاعروصقمرخبابلاهو ءانكزا تلش
 لككو لنرتاارزورب كحهزتلكرزعناالابإبز ابوتككلوماعل اهزنطفلاو

 رخاعلمتحلناف ريضالوبابلاذنهيابععتلفولمبراساہرصتمجبايؤ لوكم ينم

 صخو تنلاب ثيززمانضغحلمابهو ميغلا خيملامت تدرو ءا زنكحو
 ةدالتلارفبنكللعتيفعذلوالا عونل ١ ٠عياذلازنالونمتناداشم
 دحاولا رتبايننمآةالملكمرفزتف ظفحللحناتدرااذالباغللبانكولاخ
 خناممآلا ةرلفاللبضلتنانرمجنتالناتدراانلبق» هہليرشالدحمخج»حل

 تمارااذلزيقو نيملا ابمززالاوراللاذابتنجمانيلعشامكتانيلع
 3 ء ..يت
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 جل ا يدصترما اتشھرتيامب ةلتلا علفلطن علس اتلاظفحا لتنا

 . 5 يتكن رع مظعل العلامتناب ١١ ةوضالو)وتالوركارشامش هلاال ا

 : املشاانمنف تاقشعمويزكظفحلزتنإ قو ونيهانل)هدو رداكلا
 يلج هران هارا تراب تور اهعسوه براي هتايحب ى يلعاف انكور لور ١

 ت هب : .لتو امزنيكلو ملعا اعاارنفزرام مزلا اينيلآد ةميت ١
 تلن ت هنيهللإمحرااب كنبو
 1 : اًسوترملاذروساقخليتد ماعو اوسانآآ آ]اظقجلترتاللعجزق ككمشمنتلا
 :3 : وقورنهدر فورطاخجتلازميعللاعو هہظنجاللتمم ناتل اہظفجعنز 7

 ؟ متلفلفوسيسافكاظفي هنليخمالكل متنابنادالاد متغالطتم ءتندالب
 . لاي ايهزابلاضحيلع مهزيمي ( امالقا ةخز مشابزام ن اولو تينلانآلا كنه

 هَتشؤزابوربلقهوجشافالحنالسعلشول ات زضقبلاياهموككنم
 تونقلا اقرتنززدانالايهشامالكلاميل اميد تيوغونبيجعلكب
 روييختلارهاظفاكسوأاميعملعكيفزتكدناوفلا باو ننيطلافه
 2فرعاقرصاشي لعو والتلاتبتزاتلل لوزتتصانلاز اكوكتلاو لسلاو اززو طرتشيب

 هبجنيو حلقءانزع مكحلل زاوتزمالسيلع ماب ةروسزولخازنو

 همفورتحاضتورظقجزم_وقلاكر وماي)تد عد ىل املريرزملاَئاعط

 راقتعاےبد كتلليلقزملان تيزوج ءامولع اهلاق

 نل او ملف مم رتح جلرا ١نوتت ةوالتلا التلا نهناعفانملارهاجج__ب انك ركو

 كاس ومنل رامل زوتتأ ل رااالسولري يناقو رجودرلق ودماعا
 نع هيلونيبلاطيييعءاملاقامتهبتدليسابتز تلام موربلا
 ويلعرزؤامنرجملاف ررممزم نآتلالغه : اتف همسوربلعرزااصبنلال \
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 عال امنافريخالاليللاتنزفمزتتنانتعطتنلزاف ازاف تعجتليلز ةانلاتف
 هاملوازنعطتشرل ز انالف عطتتماتات اسام ءامةلاد وهنم

 ةتحتافد نانلا و ورت بامقكلاتتافيلداللفلقن ن 7 جنال

 ہعنإاإور هنرىتل إلا دي انكلرتامنلآتلار 7 ه. هباتكلا

 نصلهلافنقتلدمحافنغفانافكصفملاتدما كرابتو ِرازكلاتختانس

 ةنيت ءايشال الباترعلصزصامزاعتسر هريلعءاشتلا

 اذب ارصاعم كتدينحاملآآت مننايماللب كوضرزنذلا التلغالعتاض

 يضر اموظنلانجيتقنراو هونيخبالامضلكنانإرنمحراو ثزتيتباام
 اي تااسا همارتالززنلاةتعلارمزكلروز ليللانررالاوتاومتل ست

 ُكلةتزراو ىنتتلعاكرتانظنحيلتيدتناتمويون» كللالجزتطرابرت
 ماكلا ليلل انزترالاثتاومتسلإجيهب مكهلاويتعكيضي يذل ..

 مبلانكيروتنا ..و اب ہتنأابدنكاسا ملت للزتلإةنعلاد
 يردسمزسفت ناوه بررصررجرشن نام ىلب حضن هيفاطلريزلطت

 لعلارشاب الةزنالز وحالو هتاالاہينمتودالو هكغنللعورنيعاالرنان

 نننجي او هلافن متح ظدإباجنامبسوااتمعداو يمجشالكلزلعنت ه 0
 لاف امىحاكبسصا اضعب برو ان هطقانمؤ

 غبكيندراموبلالمازاماهوخداناياجرا اال ذضتآل الغاي نكرتالوساب

 همبصخلرسلا ابانتبعكليرمزمومكلدزنع ح غمدربلعرتباوالمص) اننفاهوحخو

 اهدلب انرس انرس انال تيتفت ;شلتسمانه اهتشورقفو هملظفللام ونا كرامزتلا

 ٠ ت اعشاامر لفاسلا انهلوافدردزيرم نا هتحنللاتامتازحلاازهز

 فلقخللت__شرازللف ,انقفلاوفزياب . .امتهلإفزم اخاننهابف وسو
 .رزلا لصفملاروسزعقلاي ا( ١١
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 اهديرلياتاطخالفريف فلت نززاجليهت مستا تكش ايلو ہتنلالها
 لتالووهو :ثلعتستتككبونللغت اهلزنم إذ ناجلل نالامامللع
 دنلغتنعامتاليصنتلا كبررلي ملا تهمم فشكلل تفلت
 حرش تودهلاهل شيف ايياعضالنخااب هدراوتاغ امحل نلا جماعللتما اث
 كلذاهوز يتيلازعب_فّتملاداربف ئيماةفلتتلجمربظتيتجنالمتع جرخ
 الو عدنغ إلا حل 7 : جو طيبلختالوماعروتمفل م؛نظلاصحب

 ,لاا الو ہناغمحانياباا هيفو تفع ملالسو الووركنتسم

 امتزاومستلاهناغهنوانرتتصءابنا لقالوقاف هرابم شنامكليلغبالا
 عوزمزلكاشمو شوقلا ةرغتلاو كمتامتفظتاتاضتلامييتتلاو
 اقطولالتل اذاو ہيلضللتلالررعضوم امنيح ويد هءافانعمزعمد
 مزجلالملابختاجوب امرجلراعركلاذ هرياجخہبضتمااسحم)كل زاكامفونام

 ظانلالط عبوصخلاعضوتمومتامكحنوجالخا نتنلاف ال نفلاف بال

 نلزما ۔ ور ازعامواخعيم ءحابس رارلعركو قماغ ۔اهعلورازامملادتماتروص
 رهبي ادالكريلعماخللرتبغت ظفللافيلاندتجب تاملكلا فورللجياتعلرشتنا

 التخالوغال هاهبداعميبدامنابمعيعاقازهابوهامو ل صقلوتلناد
 ہمقتعمرتتعلكم ةكلزهازبنافالخلللتصيمرناشتافملقمقموشلا

 بباوجللون» صن عانعن فورضتلمتعلا ىجول إ ججمنلادر نجف تلطه
 فيمضارهرحل نيدججنتملشملاف فالخل إماعاف ماشلل احلام ولاكلا
 قجناونعميعضاوإتم ءننلتلختحل ل اغرتالعتال ايض فحتظفل
 كرت زلاطعرتناكممخززلزتميطعد هال ردئوتموهياقتناطنع
 كانهيعتلتحتلشردلفرروامكرل دكذلعني تالمع تالعمتحتكتد
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 تفيكووزنلاظالهوغوا اہتنجمہاغرب نارلع مضو هىوصعنالد موعملطنذا

 : ت ان ۔نينمؤلطنانيلعاقمناكتناشمتملئاتلآوهمدكزلطاب
 تا ,عاص رسوللطن :.

 ي دكاتن اذلصرلعخح هم ميلعتالصتينل

 قنسالفو هو ازاتمم ولظنامنا اذوزناتتاوخيلا هكدنعمطعوهابريلا

 اللاو اين اايويوجنتلام هخيريلمرتيالميبل انزشماتونراع عال

 ييلخإلزمدرو :تهنا اور ءانلوال ابوه لعرتهانياواصرتم انك

 ًلسنيوردايتتسيريلعيتا محر ابعلليزخاناميلهشلناوانا
 تلازالوزاصنالانزجاملخألمو هلمواو ج يتامي لتيل

 ظللموبلاورتدإاوجرز اوهتنحموشآنكزور يلعت مزعاتظتك فكت

 هايبزالاب نباصملا نزبتلا لها ريرمشتزمرغجللام اتلا ديااو
 .يونم يي لعتللصتيلارلتاب لونلاو :97 الاو ءاوللا

 هاب تان ..- توبتعمتتلانيجيلفلد
 اظابصلزمباتلاغ عاجالتباطتلادريإعكدخيلقنتسامرةومنيلك
 هديلدعر علا تئات ناتغل نيشوملزبرعمجيذولمن عبتلاموبلا
 ميزتلالننل امإملشتلالشل او لكعشنيلو هالبلاغاذاخمو هكوملا
 ججيلفابيلعاوتبالو هافيبل انفتليال تاخلخالاوهبالبعبربقتم نمام

 تنكوترالفةانلقا اعفن اللهتاججنمازالوقنت هاهينمربخلا هع

 الزداءاتنللوخزامعاف اكس عفبورللاعتدو قيضل .
 دهزي ون ننن تىر لاخ دلواعو

 خيزيؤل انع نويكيقجاجيالاتومانتالازعتماهرتاواتخبلولا
 :ج

 ر

  

  

   

ب ٣جند



 دزلا ل عضعاللحايلارمقتينعب توكت هامييازناجيغمكور اما
 هنيزيت تارابتعال انهلنل باوعر٥ ىجول ا ناهو رهقلكإعزماطبغناكم
 هبرلونوقكلاغاف ناجيت يلخموزالزاكن امراف باوصلاو راب
 كعجزاكداتبلعإمغولات كيغالضتقمات حدعترانلانءدعكعقتابع
 للزعافظنلعطفاغ ام- ءاترلكنايتغقمامخركرلع ناكو الوعفم
 كلهاضوزاجلط كلاذالولط كيجخنلابعاخفزباتبءانتكارستلامرعلعشولا
 عمجلس٠رنلجوتليعتسملا ظاتللاإمالاانممهيللمت رتيابزنلاننافمتكاؤمل
 تبتوزلااهانعمعتولصانكتتنتز اغناملا انلقتنا نيقهارملا
 حب انه تمماذاح۔اهيتفزجاهوربلاكصبل اذ عملاكعم لل يلخنلنللز
 فلتخلابماكريلادرزيكت گمامالامتلاتتسو فيانكلاب نيلقتسامعيمجالإ
 هتكلغلتمربلواہلصللاجةلكدمعيمالازلنتتاعديجقلا خ
 كاديو اباعلاقوملاب اهرملد١ اتلاهكورمتلا تحترا
 فيكت العللهاظلاك ناهييلاضامانهريلمل زاتماو قرملاغشكج
 بععاالزافايصاتلام لغيه املع ل يفلابإوغلازو(يتاتجرظنلو ال
 اهريتدانهنيهاغاف ملض ايروتلزنوايناملكتملعسابالو نلو كلنبغ
 رلونرةفءاتسو,لعيتياتمرججوجنظفلف مجتززاجمواعر هناشع

 متلاتعملزناكز اف نيغوإم تلام نولننانيشب زلءاعرملاةاضيلعءابلا

 كزيلعلادزنالاهيت عناوم وفادابقام طبنتستابان يملا فلوق
 ياعوتللاح تدوز لعغإالعتيخمشلا نايز اق عرعللتس يوبنلا
 ہملبوأتلانعخ لج ناالمتالا ىبام مكلو يال ىلكالو كبع

 مدالوعنملوتعمالخرناعتساتولستببتلل»امتناكاخاانامهربلاطتهلمل شلو
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 ہتمنمجلارتايازسنلاالام الزماتملالإهجرناعتسالارحبلو هزاوجللالا
 كن :ابلا يفت "تاميرلإعترو فاوعتلزناكتسإود دربلعرتيالص

 ائا» انيبدازاولنسنامالف الاح ب نب هلالل »ابلأتلليتو
 ٠ حصحالخزهاوساموا ةابالوايوتظلاهاوتوعلاماننبرعلانعماهمزنت
 هتلسإ اله لالن هنلا يللا الو ظنللاف تعبإملف مدوملا
 انصاوجن وجوللا النخالك مو فالتخالاناداطنسإلليبسياعانُماه

 لشو بباولو .اغغلكائابوهكنزرنناننم .كاجانلغم تتح

 "اوعلا هزن عجتلامومول اننراعرث اهلقنزلاكربف)ليضقلاظغتال

 -۔انايانتتن رعنمذالطابحرزمي ايلات ربن يتفتلمريغييلوتلاناو
 وبر ززذىاف انمحر انيجور عمس :الوا ه ناوعراعلداطمتا

 ظافلالرباتبو دكدكرء اتمص مانجتزبو هكتمرببخببامداوتلا
 ال و ملو امهنفلعنملاو . ااا ظفلبخال زول اظفل ايهررملنالازت داجثإوت م ا

 ہقاخلث لهازتكخ وريسول .ردزلغمارتيمكياكبلد
 ىيظفللالطلزاوج كبلفا هاطلترلير الو زاهريوزنيحام .نودنيل

 ام ١عامجالو ناكل تممبتي ايفرتنلازوبنل عزامججانلقولط ضا ةاهلواعل دام
 ہزنيؤشل انالف وخالازياجرل ن االالنااطيزكك ءعانل انعنمي

 اشمالخدازنللزننلل اوهام ,نازويئالخد اعرش
 للاغتىت) باتكخءامسللقرتنلاناهدومعرلكانمرفحرصامرلكرغمنخينلا
 انذهزاوونيللشلإ راع دكعبزلغحادخيناكلاموتللزلتحانجنوغ
 . اشإلازم» امتفلاينرلككلدنبغنالخلبسام ام رداالن نيقيلاحوبل

 ةزكواوه تمحر نانون اكةاساف خيتععترل نولينال ه ارليضوانهز
 ذريت
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 نيرمافوحداتنحالعاستكخايربيلو هہبضخاليقنتنعازن ق الفموصخار
 فوننعملاوةربمصبل ش ىسيپ تفن هنيبهازجلالع تبا
 فوقيذ لاقع ضرتصنواع 7إاحينىنينيطاف ءايلمخجللصام٠ايلهتكاو
 تسر اك نه الهخلزانهداظاب الهاف
 هبتيناهجإجشيلشو عيمجلو تويبب ہملازاوج يناولع

 نتم دجمت لتسي امل ١ موجولان ہرلع ہملع راتيف

 شزالاججلعديل رت اطاعوعران نرلوقور يهلا
 يسقاابنعنامالفتملفز اجلابو كاختلاوهرامتيلاد هءامرلاعشلاوتتلا

 ؛هنتنيظفلرباشقرمطعاتمساسميام رلتمودانيئبشأام ن ن و
 نوليناناملوإو هرينلا اع عنصل عم ريلم زحلمزلع

 هزن اضتسالاونعم نولينلختتوتاعزركونلمسلاراتورنلماكق اصلال :

 ٥ربلع ة انكر يلزون ت امنىمان : .كوتدريخال لماعملاو

 انه هتالت :هاعن

 ديجوموهامترللونلادتجمالاد جر يف ٠كنوب عز .7 ربتخا

 نللتخازغوبساعرياب منهجتبانزيللالاذغان يوظلتنلقزاف هين
 +فالمملاذيبسال لوقلا بف تام نيهخوعماخت اءارينككلهااف مض
 ٠ عنميكيلدبغعتهبطتميللوتف ريلوه و نازهازخلازا تتلق

 تتيحتاناو ٧كلدولزغ علات امن كننلالماوع ثند 'جرختعم نآلامسبلو
 ْنميلنرتا \م لرصتلكت الاد ه الصفم ملك ك زابنو هانبت بصنمف_باوتضل ا

 ديحؤنللبنكف ةروكذملا ظافلالا امسالو "رثكالاوهرنالا امل نإرملم كسا
 نزيغو انهف قحلنايبلضعتينا ماو هبتشت طعمغاهتكنان
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 جيل لطلطشامطلوخلابزطضام ع ابلابرر مرفن كهاشااءالولم ريلرت

 بانكر امظلا مارتنالازاك امكل معلارونتوه معل اروما عالا لاخلاو

 اتاديهعزلقت كر اف ه عباتملارمحيزلالعا تزع تم

 اذحوإلبنامرونايفلانيتننا باوت يلما هشنلتجامت
 .ويس اجلبنذيلامار٥لزتلاضجب اعرد هلياع كنتلق
 همولان زنيام ناير تناد ......ي :

 .دتفانرلوم لو٥اهعنيل اقضل الإ انفتلمالوامي ءامرلاغ جنتميزرلف۔ تبعل

 ةماوعلامابشلفمف_بيقنعيعتيزؤنئنام» عراش .....
 و اجل ينييلخ» ماكحالا ىميلا نييرتتفيابظنلا ةكملزكرو
 لا لام اا الب نقزلالضنلالعمأكشو مامهالاراع
 هزمنرل بحب ةررتل انأل هميان ازهكزنرروتملاةتالناوعإوخ

 هبالغننننالورييابعوفتاليذلامل ةيلاغ ةباتكو اتكا تطامللزعنسان
 تزتلزجرع ملعتت زاولصر هايبالإتاختيا :امامتلاراولالزر مين بيرح

 راخلإمولقلتنيناطو نينتومال ت صبتامريهانف كناف تيام
 . هتلت تاباقن زات ءاه نم
 اذكودولاءاعذارج ٫تلظفعتددبيزقو كس تبلا ننكاإانكلاتخغاناطال لواف

 جاحنانآفرنن انننواكويجنازفرال وه ةافلارزرسلل اتنالتا

 .حيساماكانفو كالىل انعزلازامتبسزهآل اديلبلآمرشددرمءاب نيحو

 رشلاننوتو ظفل ةاي)ءيكلاااقتلافماف يدانلو
 نلنعنوريرهاط تافتلا بنك هزنفرعمجلالترلقلا انميبخنو

 م انانمخسدالعفتيللا انمد شورم \ :اصماعقنيم بعز ابرو

 .يس

لاےك اهو



 مولزنعاطلدلنكتاإا !فانللملبحماكزوهناندرتش رنبتاعرزحسرا

 كل 7 اريت كفتب

 تنللزتنهيئ ارف .لشنورنلاثل اشلا٠جيسداانتنخرمخالري ملك
 ي تلات اهم ريلتيالص
 أل ٨١نننالملا.لترفغتساهامدا ابن ريم ذاشلاو
 ... امزح اهنود ا :اتنو اكوا

 ورخفلترن اغىظفحلقوربلت ابت س . ان ناراه

 نما هآمرقبل انناضنكوخسمان حعهساماك اذفعورنو :

 ع باغززيلبابيمشورمخاوزل نل انادبافخلت
 < خسوأشلا هرشنلا طاشبناوظتلل

 تقو ؤ ةسجارضخنفيعو بنكهداعيماملوتلاب اننلاملرظ ناح
 بنتترو اجرخم رحفدان ننوزدردامزعكمونزتسر اتلاتعاممملا

 الوتىہشرض ايتسربونفزكا امالورسصشل ١ عواكبتتاي ال اوتمسيتحبريلزياع

 نينمولللوخيلااتاوماتلليبسفاولتقذلاتبسال . ہعلاشلا٠»حير

 ہتبضبضزتمانافنود بنيوطملاءاممقد نافع رزال |جيالتميالياف بت
 بلتللكوتت امناف تالمعرمخ ةم جلرنعينم برنتن :م عرس تاولضلاض

 يلاغنرتلازز ذان ش ابعلاد اغفكلو ريزنز رتالفو ماعلالوبنل ىفنو يجل !
 وم ت ١ رهب

 مزلاديررمتيإا كقنمميازانوتترلونإا مروااشتو اشنمانلا
 :..م ناخف ملعيل اعبتم دإمنصفموامد انك ١ تنالنلفف اظفكر

 اهبك ان,وهضلزومرتنتملزاكينوبلاز ات لافنرتيان إمزلاوظمعللزجوب
 بيرت لكوعيلزتاامتكللعدوهتمسومساتلا ٠

 يدرت ١٠
. 



 يتل ارهبل للكت اموف ررو> اناس تاسيرمنل نراطشبيضفلس اقلقہقروؤ _

 ظف للينمشوماعل لونت ماعلاي اتعو ةمرغم ابانبيرابيتيوساتلتلامت

 ترتالمراغلرت مورم لخلا ..بيو ارامل مفو
 ةوتتلمةافاازاي الم ابلوزامدانعنمايإ اينيع

 ن رايستل الوا هنع زككطنلاتلوا جيس انسناكناف هريلعانزلعد اهنك

 غرخإآواين تارت نوامو انن لتنا امصإمعزاك نان نيسينبالرناف

 ول -. انلوق ال وز قرتوال
 مو ايمانزتلاءابكنافعزموصو ت انلخ يكموبو ة نبفرزا ةلخلا

 انهز_ تزف ٥ هرائسالو عزللزرعاععييذل لكرنلإءامتشيمربضلار او
 تنقيلاوز اوزايالاو ظفكانونريراملزلصح تيل جيرسزنعبلمل واا \

 َتمانلزنامإ اناانن شف ا هاخنرتداراس نانعاطلاما ديلتلا
 مكلان اناثنان زهنوود اقلربد فاهخإعاناشالاؤ او هانكس افدرت»ءادامتلا

 اتشالاخخيناحولانعانصمءاماكل) اوتا اغملإمشل كلتدالظنالاتانخ
 نررم)اننلالقزو تنابحرتعهنلاو نينللمضرنكلننخليفتققرل ١

 اًميعاندييورألاقرترالاقشر2ببخلإكتللغم كيقاشتسوقلاقعفو 6ال
 >+ضجطرماكتسا : ناشت رزنيرشرن ءاملا ]آاهلمتتل هزعت ,
 تو حاينال اناوزل ر ءانب سيلرلا اعتساجلنفلمقختتنبذ

 لب تلن اف رمشو نوسيب انراذل ارو ءام .تنيدريفوارافپمتلالنع

 غخحنشقلا اشلا ممع اهتداعرتمعتتاوظففلوشمارذابيلاتمخنلتل ١

 ابظايتينؤاغملا مولعلا نزح هنيلهاجللوتتجنايلالملإملانلشوزنلو
 كتكتورتللازوا ةيه ابتار لياف نيفيلابتالتوشرزك
 :ي نيار ةيم فزخنم دهان إ تينرب ا )

 .ةك

  

- ٤٢ 

   



  

 ي د موعلابرنل اغولظت تتبوراجء عونو جاجزماموت

 .7 ديلاختممإب)تعياميشو تيلوعس غند
 ريتيسبقكاونالاوشمنود ء .تتم مام
 : انلكيلاتشتلانزابظمجناختييالعمإباتعبسامطيند نظعنددرورإر زم

 اذهو لييزاماظنالايلعولنتالف كێقنسيررىملحرشاتياملعرزيرعمم
 انلاح تريخيمطبانوتسانسرف تكلا ٨م ١٢ كج
 نم االنانت يفنل ايمطلاط
 تعَمالا هملتات املا اانه

 ءامب ىفتبنكت نيبمماماؤاتنمحلتككومشراناماحمنماب تلن
 تلا لايحإلاباخء تيتلاملباللواو 7 ۔ے تت ادهتزناللرلذ

 نشواشل ١ انل او اليللا بمولفل اءاكذ اجا ممع كل مغ تساہيب

 بيست ماجبنكتظفكلن نيزل ص بيزيلزنمالس ممع
 ارتب .7

 : ف بتكع ةدوتملاخللالنماناحرمليلاانيحماد زرف رشعجاَمل ١

 عبةلا :السرجنتعجلموببنشيبورانل ارتنملزجت)لسعددرو»ابت نافعزنجلمن

 نرلظغللظ ي بنتلاعماعلارزنيلحما ظفحلزروبناف هزعبحمجنلكفلعشانكهر

 ربكلزملونز اهنلا :اتوم مرش رماتل ا كبننرمايقدابازلءطنفتلاو
 م !تانحبمبرنفومننج زكرو ءابو 7 نلفعنتلبجاحنماجز بت

 اليشلانلازاملتعلانيكدتمزهزلاتبمضتو عي هتفل

 ك دزنوررلتتاروثطملاءاباهاحتو تنس اثلا

 تابن)لكمهروتلالات» نارحيمتزاشةلاثوبرزوزز تو : آ ؛ءہظفح
 , ١"ى مايها١ ىد ٨١٨
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 امغخاب ككداايلغم ءاكدلاهاغنمللو ءاتتملأ»اباللو ظافحلاط»امآعلاون ات

 دظنساتلسدهتعمتلاكو عنمزكبتفكر هدوشالابنللص عشات

 راتكن لنعنمشر لط لكل نخليو جيجم اولخ افنتاملنمو

 روصعل ملم كدعيرانرز هديزت هرو نوجشردودنتبإبكمردو
 فيبتيطزصتلإلاعجيانللالف» حتي والنكرنعرعحفيد ةاصعلإ
 جاخ ماهف تاباتك ماقمل جب نايلغ عرجت رنالصملكسيا
 ؛ةنورالزترن نر الكلاذانيدوررر ءابموحدرروءامتك سمو 57

 هفييفنالنبءاخلالظلانر لجي ضييووتح كيمدق ياهل
 لدنج رخنايابد .ب..
 .هت نوم زيال اليز» ءاكدااومهلادةيافلالصحتو

 هديلاخنرتنا نزام رتتكو ززطتلاو اكدل لقاش هطملااماهاجب جلام
 فصتو نفج ريز نيعار طيوتزالكخنكثعلاوؤاثل ١

 ةروسلوزز نفل طغلانلا عبجتللنعانكريلعاسشلعمانتكنل نهذلا

 ثلفخنجامزءانإف نكت كالبلا لزنام ظفلل مزه نلاتينمنلج لويخلا
 ضرزنااف عرطلابنعلابصعشموإطلخمشلتالسبةيراانر
 هرذتملا جلنامظضنللرننلاةوس وعلإوج ١)١هنجعاظفح
 طنعالبيملاملالتلا ةحون نوعلا عرتايخلل ننلاطاشا
 رماطرقاتلاوزالوفياننافطلإ ين حيقوانعصق شقننتنينرالمولعلإلعتو
 سفوا الاعمتتينرمتلا تل بنع ايامو افب,نمياص
 اشالهاهياغنملوف ١9. اهلا انلا اباجلوعالءاضندولافط اشلذل

 درواب ججحنآزنمةدرع نكدزاردوجدريميلك تف مغلادظفضل لجل ام
 نز

    

_ ٤٤



 ك مملاطظفنعو كينلانافورمتلاوزنلاه نيش نزراباهميا نلشغزو
 لاغتلموتلام نون ناهاليقامن افل شلوتنبانتمدلتملا ظنيزمتلا

 اسيرشضتنل اروس نزشعلاتجي ًأكتانتلا و اظذاملرلوهاب
 هباتك ةزرا يف. روو ..

 + ن هتؤفنتم روسو تاابا عجو تقل اثش)١ وبل امحل

 رتلاف تيكت يهللا 
 دعلل اظفليئامجامنيلعَكرَهتيلليهاالاابعربااترتامميلع
 بايككاتافزتتجز ابتشطلالعبتقتلاق ہتلزوسرايراب الت ظفعللايس
 كغافض نترنعملام ءاهتلإلا تدا ةروسو ءاهلا توسو ءاخلا
 تاكمرتعراتلاذزوتمرورءاهضهلاتاول اةروتتو ىرَرتوسرحتا
 ينناابعميتنوجل اهلتواءامتلابلت ولو امآكلعبيمن هذعفاولاقوس

 كلسنيتانمغرئعوم مل بقاش نعو ناهلليفانمن انر حلانكيكوو
 نتوين هئداعكتامتننيتعكبمشلابامتش
 هاف ميهنرالاسرراكيمتا ابالامتعةيلوخرسابتعزيلاف هب .
 لوتلاتاكز اكترتلعت انيماتسابغنال اجرثننس نيتس ةنمزملاو

 همبااسرتالوينلعخللنمالس الاي نبنمزان ليروم
 هانممنءانيتبجرهنلالات ءاي( مميتيي» الوالهتكيومزاناكداهمسونبلع

 ةبمجخاازمكلزلشسماصعةعازعيوتتتوننسنينسنوهزلاقنان
 % وهب هت نباب ربج رين ب.. ___ ةتتفمشظلاذهتمظنلتد

 :سابعلل تعوباج % انل داجلزجيدورباتفحمل
 ؛ساتاعيلجلةلقلا صالخلل ه هدكتتآترشحيبانتلاا
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 ١ . ليقريتلتابرشاولا» افسابفزن زىتفاوزعزتقراق اقلا
 س او لب)وولمن هام % اهوحو امنود الىتشللاو

 ايلقمزتتالئ ن بللاليت % انضنيبترحف شاط

 انؤإمانيتبزم ه 3 انلاشيزتزننععب
 ساش الا .رالفليدح + .بن

 سابلا كآتعاممم نيتعككاو % [ًم يسم الخالاهكتو

 ش اللملرتس ج 3 ريم

 اهذاىلجن % تبضعل ماظنل لادلا ابةلافريكع

 تلات و الادحالازطزيلاوتمداماتعب سف بتكن + نذاو
 دحألل ه .نيغسصز هثرو حيشرمب ليمو كيعتللز انلاؤزتلإررصخل ١

 ثلاثلاو ولاسرلعجحيحملعلتا ىنائلالخللووموتملاوتوهالرلاال ترود
 هغلليزل هعءاتييزب كابيييللتالي افلا هتكابعنميطلرتدا
 سطرصاتلاد هج انلو ب اعئالالحأللو
 كلالعفخليت ه هتومل اوهايلا ااذامسآنان نفرام هرلارط

 مشلا ال :انقو ( هنغ توجناورمرتزلمالام ظفلو انملظ
 نزغل ننجن ظفحيل مملا دظفعالر ناللمنبات
 عللبدالناكيوتتلا وساقتنناماعان امزمتاعاولارالفلب شكشلا
 ىلم ظفعيديطتمغلتمنتربحا ٣ اهنم لمت العلل اطلخ نوليبلع
 "لاد اًتكلالصاتان تتنلألبرل ااكنالإملتييلجلقت تنإو ةطلملكانتبزخملا

 لللانمزاامانيو م اضلغنيت الكابمننيروشالف كفن ريلعلتتتناب

 الكزغنساوخزافة ةرمزلاتبال آادميلجشاتريلعلقتنا مانت
 ,لجو

: 
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 يلاننهدزجاتلاتميلل املايعسكتيب ةكىبلتشمنلزرناكميحجاازان
 دعبالإا ظفحلل ةكيللرظتالوامهتلاوتلاطياف بوم ةماتلا جيواسلتنالل
 اهعبونككومظعاتوللاتمتطلا ينراتخا
 لاعتلكونايزل فهتكرتتتتفنالعواضغلتلااكول هظفحلزاكا اا
 هنت اعلكاد عرتماوحللوجلادي تيمات وواياتنعبس
 یشهانهه_ف :اميونبصرانآفديو :ايت نافمتبشيانكر ىزسعلاؤعلو
 ؛تتكلاننام مخانلاو بن ا ير ےس !ن[تآمجلناسمسب
 ييلع ةليزنامولوفاوهقييالكرسلحجرشابر ول زا جشنياو نرمالخالار

 انليل ٥ اطعتيلعرتالضفز اكوماتزدتز ام كرلعوزإكو_,اننلا

 دبوظغجرفلخغوييردزبزتابقمل ۔امعانلوم هاناعم نزوت
 افللمنيطل ٧١ناضلا»تروتسطاتيلالبجيلع نآتلا انه اتلزناولهمتيلهلغ
 بتێيللخرميشنمايمظفضحالك بلقلا ظن الرلمإ ناكراقيبلكلازمسم
 كي اشلبد شال .نادجيبإانزتلإماجزملا ءانإ ز:بتكدوتبالباقمانمإف

 ہقساوطمارازآوزيز,انييلمخلاو انونح حولو ديجت نفوم ه هننايبانيلميا
 ضهييربخاط هباين فد حعيس الكرتدارك انزح :اعنن ٥ نتنلا اظُمكنرراو

 اومتلاونرتا رونل ازباونتباتلازابالامهاما ةوبزواتباتبمجنلباعلا
 اًماخيزهوجلعزيدوزهومبن اكو هزغدال اززكو بانكلاديلعززناهإافنرلونر

 لبعل حاف هنعمورونل انيبا نكبناتايتازمو تلف ثجقادهاشنرملكإب
 لصيو ررينف رمال ررمهع , افلا شبل ١ ءاجزاايلف هزندال اككاطغكنعاننمي

 تعزتيؤرنالت» تابارونلإز ووم تاب اباللكرربمإ مرنسادرو حنرلاو
 َلَضتتلانالس اردنا ربتعن انرلا . ههررمرججاو رلا ا

  

ا _٤ا٧ل .



 هداثينعيزلميتلراعراغاتنعضضزراعتل!جلهيفشلاملا
 ةبسرتد هانناتمتلزةانكناكيلظرت_بابساو تاالعركدلد هنايزلا
 غنرتمهاورنليضلادارذجلعزالومو هءاناللوتورينهنلارتلطاللخايتلانا
 ملاغللنذلت ريزلا خشك سنإلا ناوتمملاونانااك هامس تظفاهلو
 جتخا ێجنالدمشملممز انلام ثاذولوالان هتبيوطرهاربرعوجزع

 ه نيغحتورنيطلتولفغليلفتبرلبم هنمربالفرئااطلخل ثلفتسإلا
 تافملاهريدكتلاو تالونلاوطوعتسلاونابومنملا ناهرالبرمالصاوربالاتيقنتم

 ككنلروكريلنو ءردززاطملل للع نابعوهم كمنشسالاآتما كندناحي»

 تمهيتفيهاللمآمت تاليكوتلا كجوناهوخشكيوبجنج
 عرجالامرشلارمجهنووررلاتفبد نربلا نرال ناللا طالخالاوق هبشلا

 ہزنمزالغنللبوتدوماعطلإعفبدسبلايمنيلللظبجلورظلا جامدا
 اًنهال نوئعربصرنعنصر "نامضبر حانالوربلرنملابسال انحردبدااللزقرنفت

 ىبهذرنعيتاللكخاميبمناطسم نلفغاينوقسنسخيخيبو نسعيلاك
 ان اكاد هلضاذهاميراقتناليكتخلومصلنتااوطنلقتسالكن

 زمافللو هاندزنييللكننوراسابيبنييرنهدوع حيطا نيملبلل
 لفصللوتنالآيد ناهنزوساهنوقاع توززنانيزوشا نوتياغامصوتداستلاط

 كنزكرتنرضراجبلانهكاو .زككنبنيفساجليلهاطتخلصاني_ز تو
 ال طتضلصإاعش ءازوسوإ هرضللرب كلاربنبطفربكلا نمو ١_كلذك

 جانللامرضللاتفالخلوررول امز مرح سمهرر فضيونيآججوادروز
 اًموسخ ابلغلا جيايرالالح .نيتسغشتوقشيبجر

 ةسنا جاميلهاننلميفجراباك متت هكعللقبوصبالو هازع
 .مجلا

.٠:٤٨



 لشنحمنن اننا توثراغفسيو ك نانك ينهم روسن انعيدانرن

 ع رانشيتيكالمو "نيشملا نالز » انووضتلاتتولنصلاف نيول
 جرخيرصبللييوتيقشلا عالصلاعتملبملالل تنإ ابإتوفلا

 لظنح تتا نيتننماتجتعتشرهزشيللللوس ١

 ہظفليزاطنالعضحذكاسو عزن١ جاب للحمك ابد اهدنس ناينومتس
 يالم ام. غلفتسالل تايمللفتمماضكتحايالاماباقوتللبحنالع
 نعميئززسرترامرقتماالهانكتفزقعفجتلدلكترررظيللورتلاو
 عبضلإبوتو اههبوطرو ةدعملا انر لنعنييغمللتيطإل ١ تكو
 ك اكعمللعاضتنزتلاوزجإل لت ابعفربوازغلا تالاو زتعمتيملاشبوطلا

 : كالبلامتالتلاغعت ور اولوت لببزو نهزلايبررساوكلروملو . املا

 نزسعبيرءا اهرمشاتبطزانزر ايلالنعامزل لرئلعالزغعمنبو اتتالاروتو

 لور ءاخسلزجلرونلا عو هرتمرلمإو البا نوباكمبايلصارخجبييشلاتمرم

 عوزتمالستيلاشاتن ...رودو بزنزمكتلتوابقعم
 هيلا تنضنسانلارتجسو يبوب يرم

 عافنامنآاطنالا كرتو ميتي

 سسامقلاترلم ةرينكدازتقو جب الاو جايليلاوردجرتد زتتلاتان

 خ التلانلكيعلكلدالانايجعلام هلات ,ضييلاتر كوللاو تلو
 فصنو نيتنلاوغبزنوقناا اهواعلاببللذ : !رشنل و ه انلازلاو

 ريثكبلاعطميدععملاو اتتعالازييوقنومجالاعطقو غ املق رغماجناو

 حرصو سندلز ن الم اضبناخعتإلاقل اقهو)وهللبهينر

 هدرصلاتمدمخيامشلليوتج تلامطبيتاجبلهالالكاامرنابءاتتالللج

اهت ٩:



 تيرهاوهرظنلتاطتتلمياطلخلجشاالالتميالنال تلاتو
 داومرابورضم[وعادكميتل انيرتنتللوكاملااماو تاليتس يالم :اعم

 يلار انيلايل زان تلافلا ادوتامنلا
 سايالو ٥ ااتماعلكا قهارزالاو تابنلل لإدعلاكل الإ

 بيلك هدرلا عصغاس خياب نزاك»نيلااهباجوخزملامتلإ
 ىم ده رنإلومضالخارزيع وللب جاجتالموجوزوتلاور ام تبلا
 اتيتابسلابمرلالدلا اصوصخ قوتن عرتلاكتعاممجيت ز
 الباذا نر ابلضلا ن اضلإملانكو متلبالصاتيملتلاب هددوتملالص
 لتشاكبانتجلفيمالو هازج باصا لز بايلا كاخلابواف
 لجوعرتيلو طفملامبشلادلجفاهنمظعاتلمسبلاومخلاكانبلللخيبزتبلإلك

 . ةمشكزدزغالزهلزيمريرخت الوكلا اكول بايا
 ثلنلنلاداێرتوواجيلزو اجليلمالزةرو هايبجت ات كلوتانفللفو

 ذ دزعانرهريلإلتجلاانكايتخلهرنمظنكيجتهرهلويع
 كيكانرهزااشلنئنادهلبتلارتلاط نولبنإلكذؤطنلام انجہظفاحلل يوشن

 ةرشلكدايرو انف عفن نانز التم حان نكؤاايطهالايتتسو
 ك جيغينريعسل حم يبد عبلهااا ناتئام ماي
 نينعييتورسعلللعزليسعغلسةتعفنلمببتشيمت ضيرم جيف
 راس وبرنكةنيلتيوواغد اب هعفريموتا الكل ريللا

 ءاشي نفيغيالنترحاشلزيل مالو كيب
 اكبلا باتمزانككنيللعمهد تنرمياكاهنمتيدامت انيت
 امابتتمو لز ءطلختمنتاماةتعمللتللغغياقراضعيزرججستد

 و" هرزال اب خومطملا ؟وغملا ( ١ ١

 



 مفدنتومعككنكلنتنالكرسإزاونعوومإنانعبسامإورو
 تيلاقسنلمللكز ابلاز عتجبخت فهر دةيلال;نلف هدعبي

 هيض امطرتودو خرينلكددنلرتجاا اماي جنان نانةيلالماعابم

 جيانلاك ةاداهلالأير معنب ةايحل ةيلين ل لزر
 يكوهمررتسلاحامدطظيلقلالوضتلامةءابلافعضراصافملاورتنلاو
 اضحدلونلادناتريلرليبمعوشنل اعتجلت يكلام فمللتتخلا داتعملا
 بيشنمممكلصافماد ةعتملتلءاوتناامراككادب.وهسلسوبلامطتتو
 تساجنتزيروقنفة اصلا تفلو تولان وزلاتتبكلاو ةاعلازعنر
 صاجلاابةهمأ اغلكوتلاكرصومجتر ه مزلام ظفلو كاردالاو ياملا منلا

 جاطشامالوإذراممهمريلعمجارزمر لع لقند هرطتلتايولعلامدرابلا
 يبكسا ملبلامذ اطفغبلاتصلاخخ خئاتمالعتتلاهخ
 كاببالاظميتومةلبلامتبوهزاةيلصاننينوهمهحيلوجت جرونبلاجبدجرصاك
 نبكلإرولميلو طالخإلةيو حرسم نيرود درلاب امنضءاتتدإف
 كيكلابمغةزالتخلعزرالاجيلاتنجننيشو . نيبجاتلاانكر ير
 رننيمرااليتنلفاانل خضو نينسجبراف اهنوغوةننو

 اسهلعرجوتلللوصا نلعلا نه ختولاب يرنه حرطيس ونصللح جايا جايل
 جرانلنق يزلا الفلا بعلاءابط فين نإجاوخابسرعت كام
 مظعيفيدحتنر ه شتلامحإبلاليلغصعملاز ي فظعا نولينريعم
 خجرامرملصنوارز منم حازم ذال ءاملاط ءاتسا ناتفخلنرىنندكزب
 ہيمنضنللوخأترزر نلو»امآ ايز اغاعنالوقتظحالمرتكانجيلكلليتتلا
 . اولاعت يبطنلي وروم ابنتتلاهلكالبرنلآروشتمأمسم يتلاو
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 ةوغزاعو : رتنمالسعاملاساثالميريعتوزخت.اوساكوقوالوصا ئجم تلباتلا
 و و 8 س

 ن الملاو كروتاتا ونهلا كعشيبزلادلش نوناقلاو

 شتاو ارون هرد ١ ہمختہارزتكفاند انزتلايرنوبعملاوهر
 ةولامييانلانعمنوم ةاليلارا كنل احورو انحلا عننظعادتيسجع

 علكرزنانملاوراكل ءانلانلتانل عرهي ن هدز تنرلتمتشملاو .
 -ىجالمدراملازمنلوترنيوطملام خانَمللعتملظوبلو» رامرتمالم عرتللاعدلاب

 ني 7 نينيلعتوت بت هنلا اهرساتتلفرلاختم

 ہشيقشلل ةفيقشللئوييزاعوب تو لاهمشبتبس . نينسجزراملاوعسملاو

 لبنس داتنمرريمر تعنم و سببوحدييلاليررادزلاو

 لكسمهلردبنام وتير هلقنا ءات نيا ا
 "تشكحاباكتانله)اجانايل و هزنسمجاكغيرنكروس جولنلفتتس -

 هندزاناطاوهزييرارينونن نور ٭ نال اتنكلكنيبإكندراسإنتوو مهارد
 تسيبددنج راه لك جنورذلوجربسنالن :تاجوتعيس جلغلا اشف

 زئالزفخاطتالنتنجنايززورفنلنتصنيوكازعبهدشسن
 تبلعضجئاحعنز زة.رييبفاللييزمففطاتا
 ؛ياذاريخلنهمممطالتخلمرلاازهمعتسنر هعنرتو جا برضتو
 لوهلا نيف النلاررككمدهانهزنقن
 حليلهاع يدالبلا تافل : نوك“ تاليلإحاس ركتانفحال

 .:و ١ دالو للش : ةا .ياتربناهددلكودوسا
 ا اثو .نكنلو د ردزبااعمولاكرنم

 و / بطلا ہم خجام)فم ءاطخزاطرالان نزرلا اده ( ١١ لكوااك.ندوفطسم مسو تشمجلا عيصلايرعن
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 نرونير اتنواربصتجييالكخ و نبصر :نون

 ينبالسمعل ابزمتاطاإإت نركعلكزمنعكسم مد الث نيمنس تفو

 ىطصال اكلكيبخنجلج ,تالضع اهزيتبنولجلانبلغزاو ىلاتتمنم

 باللا انورا يمتنن عر هلمنلا ةوق وتبنوربدوخ
 شو امايا خزلز او .يبير وروبهشملا

 قاتتيللمعملانالعاكلاغمولمافه عياف يمارياسانكت عناما
 يلسلا ١اكسالم»تايكوررتف .نلاا معلالهآجيفتصرائاةلداطتملوف
 ىياتنانزيلابنعماميلمرلكاد باليللزاهعتسإلسساف ظفلل دلمسصيلعتا

 درولا لثائيام.دزب يرنهو لقايلعزيرتناملتمولاوانفمي

 اميسلوخملاديولار انكمت اظلغاذافنيلرإنراعدرول ادانتستمنيراتلبام

 دوولاإب اءاممترلعجان لويس ءسلدنصالننقدروعربنعنمنتبتايخني اليلقاليلقانيئف

 ركتبا سعكتوتينامترققمام يصو ا|جلهينےسانمءانإؤرفورام هتيقخآ
 د نطلا رانلاو ,جولل اوزمالهاكسمتيطلافهونبندابدزرطلاناركو هرما
 اب ماعزتلتيلل انمامز خوبطملا رعل اواركسرنان كنل رثنلا

 لزتعم ۔.حتفمد طنللامزاطنال برو ككدإزانض نيب احلام

 راواوامشجالزيوتنورئالنل ١طالخالاضدرزم زهاج تومرلات ١ ةروتكوتخ»ا ب اتش

 ذلاو وهئيلازذعض ةوهنللفعضرحليزاوزاتنتلو ةأللاتاسكلاد ءاييكالالزبو انزللو لاو اباك

 ذ انملتزعزاننملاليلمتلعفليجوت لهلا وما ردادرلقتسولاو يلولا املا»نآك

 نرملا نالازي متيلا اهلتم اكانشلو ناهليداغيذوف امقشتال

 اشيردوبنرزاب جيز :ام_ كصو ننبلازهسالطمالكإارلازنعاملا
 عونتمياباكرتالن[خؤموتخر يي كبطدروزالتمتلكينانم,نئتاكزوبنتولا

 ل »احد دتناو ا,لق اش (ا١
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 ر راتس منمزدوعخلزلو»بييكولز ناعنانلللقتم تخجيرنس ميا
 لكرسبايبتاو جر هاجو ن اروايوجافترامد ,امكل جفىرايوزرو, اننيدل

 مد ابكربنرزجحورر تلفمعدانرتو ه حاختدرجنوككا يرتم عر

 وزت ىتسخناتان ت اب ہضنرهختناللا كزان
 خخ ت تافطتقم انل حجبفم دن ابللزجعرمونيا امنع

 كسدبارغ واكام ماامت نيت
 ساوخلوتروهو ربلا تين نغ هالطمالك (هاظوامانمت اورسازا

 ناقريلا __ هرو هالبلانوہُسوم اعظلاينهرمزل اداغفحلةرزيركنلاو

 اشلاولص افملإجچتز كي د ونقوو مسار ازمانخلدراشرتسالر

 طالخالاقيتو قروتلا وةلحلممامرالووطاقسأإلعنيتنجلاغورتنلاو
 ؛طالتخالر.ر تتح ادروشافامتالدزبييتيلاافنلج هجلا

 ن يي : هال وتوتو خربايمينانلار رامومو

 لتاقن نير اساغيصالقتمت حشو
 : انقلا جوفرتوجتمنانم جرد بيزلا
 ننخاتركاويقنؤلؤل زنيل س حلمت وديكيالا ديولاو تاكنو
 خ عضوترمرمت واا اه

 ائالث ابقنهيزامءامقلعجتيرجلتل ت ءاًنلطقتمملاتلا

 ةنيملانياععجتلطت فصضككخامررابيرو نايو جلنتلل لني

 رز_بزنسخليخباوفايركلرنمز جلت ولزتمفتماتان ايقس
 جنشت ة حنرددويللج رت اقشمتوززبلل كتج نايبو

 ردوكرومزو ةختالزخخاملاغمشت جرملاو زواتوسل اطلخ جيف
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 وجووشخورت :نووري نر
 وش و هناهردتيرسو نيتےتالن يوفومس_ردرتعمبلوالاو

 ديلكولول عوردرابنيزتجنم لكلف نوراسامخلساشنليتحربرروخوطسا
 رتسدبنجؤزرابكرلقاق طالب جداسربنب ناءابهكبوقنحيغ
 ننسب ك دكت كنلشاخبجي ناهردت يهل دن الئ دحأك
 جباطدرشسل اوغصالا 7 .جج ع .عنببو

 اشلزغلفتياعنالا,فصللاطايضطقد يمردلززمتنفنرلولاسعو
 درمتت .ن امهردزبيرشو رينس عبتيزووفبتوالماوز بيب

 يز نوراسالطعمتطلالبن لقن نالو عارم, نفع عرزن
 ثوتنا هصنب لايز ه دلكاوروتابرلتاقسابسناهندليختفعن
 ٥ طومتسلاوم ل اف ننالزغغبامل او ثاب اواو هالشغرلتن انراي

 لثماموعتلا وت ييبرنجتو نيبضلام تفع ادرينعلا مركملا ايومشلاف
 فييبضازاو وبدزاوزرونلانهدزنمغامةلليطتيراناو وتولخللرضدورا نانلززهر
 دنيل اهن افدالاف__شنرساللرمتخج اماماو ير اشف ولكانربنعلالبإا

 ااشماف تابلازجمزينزلارضدمولخلرنهركبس انعلكن ناهدال اف ولوللاو
 عبطلا نرماهنداكريلكل اماو اهوخوزوتلازهدد ابيتيالتمدخرامالليطزتيازاو

 لِضامنانقملوطنلااداو هكلدوحتيزيبجلادنابنلاتلنتلالئمرمكيئرفملا

 ينابلا ےنبلاوخيض نلف ءار دالطنيف نعلو نون عضوملوز يبنا
 نههدلاتاكناوهو هاهلمريبنتلاغيدال قفلمعاش اتهاهونهإرضامرتخشلا
 ةقنلزاكناو ءانتتلاتنيعرآارخغمو نوليفتظفاخلابالعريمتلافللوطنلاوا
 علوؤنزرمزتم ظيغلا جلعل تاكنام «كرحشلال اراح ةرت نتتما

 راموموضبلافريزوتظيلفلا حاياالجوامغماتازروتدادطاشملا ريز
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 نقتت اهداشن كلخاكناتليخاجإلعناشلانشمكزرتوان هجيرجناكنا

 تيويقرزالابانكرعامباماتن براق هافزلاوتلاطالاننمام
 هسبلت ١نيناكلكاد نتنلاعزمايحلامبطلايوخلتصاخلب رايس ااثننلا
 بسولممملاملاظنلاو ءمضروبل اطيمانلا ءامافظنلام رونلا يلولا ةزلقو حانتلاو

 منليماللوباملكام ر اقلاروعاكام ولتتلالبنو عربنأيلرنبو نيوطترلمجنيبوتار
 ماهلاو اطزملاحبشلااذكو نويضالاوررايلازبخل ہلاونلاو عامزللخجيما

 ,ةلشقمزمنيتبتيجبب»ابرتكنيلني تيمركوننلاجلاقرتفزنتنما

 ةامح يزليمإمساممسإصميننلايماجناهع تيغتمظع
 ناكر ابملازنيعداللتإبالمءاسالغامالعرتيناضنارنلعإلافتو
 هيلاناص نالممجمدداتتعلاخزياوعلامعطاوتلإظعلظلسنلالنه نتما
 ةدلآوهومخل اهاسككاورررزمفرتناخف اناهنيكخنف يكوهو
 ةبالاصءتياروسرزاكرقورمنتلاودابمالوفعبلاورسرلاورزكتمازىطاتلا

 ؛وسمزم عز كلاغنيدوعا بت دلوتت اسمداابسننيعتتإ ميلع
 !انش كنباتنلالاخامكوربللا
 هارف تألاتلإتنات . بلطأشتاليا
 هال شاتاصلا تلاز ج تاذدك آلا

 ہلاقاح كلوف ۔علاطيلفيينزتصتوررصلا إ ايالكانه جلع
 لشفلا عاسككاشعلاناز ابنراليلاقأقلمرمأنبانكاتعافتس يفخلا

 اَمتززنيتااوعرارتااوعيالقرلزنزز ين انفس نفلاف جوج
 ةارضلاوةالصلالانالسككأ طشنتناا تابلا هتيصاخ وتلاخإلا

 _ نكاد نينغكرلصواضوتدالهلر يتليل كننعنلفابلكيشلاتاوملغنلاو
 نبا
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 هوليلالفضايتوءايمابللالماعدرو»ابارحامدتتايح نفز جاجتمإحف تإبالا

 ةعجببجخاب.نلباتدلتجال» ؛يكضوينالنإي ء ربجيخلكملاعاي
 اطاشنوماعلادةالتهلتبح لمهم علدو يتففسكاتلينئاكالمضما
 لسب تزرعمنإلالالقتمولعلارزونل امنضيمول سكلا نالون زتناو

 باتتكا ءاميمزذاف صليلصازان ككزرإووجرن ملا
 مالساللت يرست حسيورتلادالفت ملال ككا عيرجنتعلوزرنان اتا
 كتير انيعادنان در لوبمافلاخرلوقو رشلائزنفص هكرب

 ہدلمايتلازكسكوممنتلف فكت ومومغلار اداوج كيلامم
 بالج_بلريلاذاضيودرول اراي م تفعو حانتشلااب جلجنمإمون هايندر
 انرلا تعفنمدوفنوطشينيناغزيلاقمونلادنعتلبللكرايلتالنلعتببو
 اعابتساوزضايزارجرمرفنلاوتلوغلاااسكلانوييتنو اكيب .غلاو

 ہئساركن )ل تخينالكرجيلعو هتكابملادلبوالاماجيزامتعاطلادابتيز يغ

 تناياغلظقلو_بانتووبللغلتتشه جو اءانب حاتفمللاغن
 لاتئالينعنضشخ.نيتياانرنبللزتلاعوبلسا ةكقفزكجنإرجملاكز
 ذهتلكانا ملق قيار جقرزوراظلاغكر هتعركوربيوتنو
 مظنلانرلابانكسكزل ىخيزمص ثهوزاننالظيفخفابصاخنسلاتاهزنصلا

 فواابغالامابراللمتانما مآتلاو عبوقلامورتتلام رداتلاياغممإف
 ءافاعتباجنبضالولنننرتلمماتسامراقنالاؤاعيضعزسيماعولو ةنليتنلا
 ىمسخزعنعشزمو هرنثول كلد كرراربد نتخ اخرصمؤ اهُصضر هزنتلا

 دعاتتوإز نرمتي ءاميم)والا حبنت هنقولروق اهكؤزوريلعرنلعو

 .يل ذاتمازعو هرطاغلكبالمرعيالمسبلالخ اخس فن ةرولالجمبرحلاميوت

.٦9٧/::



 ه ججيمساب ايو : اب هيلعاب ن ؛انزعاب تتف التف مرضال الادايتلالمعضمنللتمفازا

 بيبيوبضضملا» اعدلا داطنم الث انيورومال ايكيا

 دببالزحرالجوتجملاو لامكأ ةزعلا غتومونفتوا تدهلنهوهو يل
 ديخغلابنتلاضاهغيبا ,يلغا يتتووالتقيقالوتفيقرالو ترزو

 هدب مات ككا < رمتاونزبقرلمتوم هيكزعلر ايسول دلهاسانخ_

 ترات ءاتكضضلاو ةتدوبعللتذزاعجلو دينعراجم

 نليملدزشلوزلاشرهللتو ه انلاتلتملاوابتللزغلامتلتن :اكتا ىذاوتعالا
 عالامتج كات امتل تمتال ةينم بسف يوشم
 شجعالسكاذ ناو ونهنمتترالانةلزانالو يهخالامنعضالو وعالزيلذالو
 ہسضبويرو هہتضرالاتافؤلغلازموككرناخر كابجللربلعزاكول ولق

 ببلثروضحدةالمرعخزما "_ كتكانهاتشؤ ريإ 3 اغزيتنعرداوم ١

 ملعاو يقمامةامَتلرمرشفانرمتخليت» .دصضزرميالع هبرض ةنومولخ
 © اليعل اوملعلاز مولع ضنزشقيولكل فكاقوإلاراعالعيونيورزبرال ١ عيرونو نا

 ريشضلاتنلتلنيعلا بولملخلتنتلاؤ اهاثنا عفنامظملتنا
 ااعماةادالمرتتموننلا جلف اكاطاسنام بولتلاحلرشناو هطاشنو

 هلبقتو لاجمب هيلع جيملا ابہسيفربللاومللتفت ن لاجلتجعانهو

 وسصمالنزبان عير بيلداكرتنضالنهزلل» كنزيوسامرعنيينمعابطلا
 يلازغل و.. ةم ويلرموننل اماضذإتللان ناكلدجيولو

 ناك اماركو ننزلامولع ءايياتكنادالمللظش الإ كإرانكلامفالبدالل بيز

 اًمموبملرتاانص نلو ىبانكل النمرقحشببت زغلا انك بايز ئتناللتلا تن

 >بتێكزسميلاججيلف ہوغنلب انزف اًتارانالارضفالو كجتنسيلالفيضل ناولعن

 ,ث"
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 ہةحفيزلنميلاخ ملفل نووت ايب ميجير
 هبغرموضنللل ينامو انهجللغغئفمتروماعلإللزجل ةاشملاعتايتلن
 زاكناممتاغامتكوناشقلهاتلاةتلااور ييراءامتالاتبالافه
 كتشنيبؤدزملا يمناكنااغكإنز حافت فانلا بهزوتنلع

 رالكعاترتم تنما تنانكررزبانجلاقرتا لاينف
 يلاضيلع تنلا هياظنمادابلهاك اش انتزع
 ميصظنلارزلايفانكك ةعغافامم بجيزقرموضح بتع يبختس
 ةسل اولع تهات وللولخعوزميطللافيهرؤراع مارت لنميناثتفص

...-. 
 تعاللانفباقلا ؛تييجاؤيعلاراسالنهرهوزما انياخناكداو ملاظ
 لويمو ثسوينلاززطايلززهاظلازخالا تال رلا ؤاشلاثالا
 اهتيل اغترلوق ةيمملارعخلتفص ماعاتإترتناملاف لزلرمر
 خلاتابنل يايلا نهتيصاخ انوك ائبعلمضراالبليجملبنلا
 تابالفهبتكملاطسوزماباتنالماهنلبابلارومالااع_بلتلا ةوقو
 تاحيبهكندنولكنافرلع امزلعو نلفعند نسه غوبديازخترف

 نئلوزيلجتجلالاال امؤامال ١ةتكرتسافلاةراملازعلقلاتساحتامامأو
 لاجيز ازلزررف عرطميتل اتهولاعتتواينزلزروم لاةظنلاشنجلادلغؤنلا
 اضراف ناكأخلللإلتلا نايتدالرونلانالماعلانبلطلميانعللجتابتهلشنا
 تلفخلالهامللجن عيضت ميلنعلاعطاتل انرو هزينوند هاحس الكو ةلل
 ٠ازايعانشناجتكزانرهارضنانلانمكفراهماتياترلنومةمالنلا
بيابلااهجيلعر ؛متجيريصقبل فلاتت نوهنالممانم» انراو



 لئاتلخرشنلارلتليبيولستايلفمجافا امم عظعامرطخو نع
 اغ و نيتكتكقروطشمهاكرفتصتللنتفزهاندوبملاخيطلا
 باننكلاارتيةريلعانجاليبلعتايالاداءامماللغرتلإ كلغغابُسانه

 ہبلظقلتتلمزاهتلاباغلانتاومبدانكفيوبللمامالزكنتي ورون
 هئينكدمعميطتلمنملل اتنسأكمداشوتيفتلمريلقواعتبتزاكنالا
 اظيتلاسالايالريلعتئلرتيفنمختعموملاتر كابرياعزليينان
 >بيرتاإب 1مرذايلاغرملكماشوتيلن ءنيسيلامتيتلمت رهلا
 كانلراايهي اقلق 2يهقلانعخلنتص هنع يهنتنافاف عتلااذإب
 ابلانه هالت انلزنورلم طع انلالع لتتلءانقفآمتاف» هابننولشمالا
 تسلطمالطلو اطب ئ وسو رضنلا شيدحدسانلإمهولالاهزلامتيصاخ
 ةقفنضاشايولمايا ز شصيلفشلذليزخ ةفلاوملاتلانالعدرتللخيضو
 لعنيترتءرامزكلعاهلمتم خالا دتما دلخ الجيجطفم

 دونىناف تعلو قماهتتنراميلؤنيرجبلاتت عملا الالعت تعات
 لبنجلامنمازنزلاامايلانرلوقوتتميوضتفص هخسبختيالدكيجاينع
 ةسوسولنلازاق انليالتلزيكناهتصاخهتبالاممللل فد نارظللغاريك

 ديعتديلنافعتوطم,اتريحهاطانإزنتيالاهفهنكت ونعرنتلليرحم
 لصبلا بمزملتزيرااعر_مطم ءام جدايللافصنرعالطيعملطفلا
 اليتزتوسوعاولترتو يخرتفصكتةايلانتلند! فعاف
 نرملاوننسوسوللعطاتاهنمرانكالافساتلاقوسامف هتخنانزنمعداتنإبا
 ةررنكسالادتداداطعزجليدياتباام مسف يئاطعلاماكل حيار هتتيرا
 :بهي اًنيبنا فالخل كلهرتاخت تاملكلا دنهم تلوتتسوتوتلخ
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 ہلتنامانهوغر٧ تم بضخلا كنسنإلغتتذايو ؛ييروقلغتاب
 عبنميلن)ازص-ئتوارساوسولاباننا يذ اشلاربكيلعمظنتلانام

 : تيلعل اقل اتالتلريمزملانسلز اضبسلتيلوربلتواع ع
 لغلام امإلمرككاماذهز رتبو زي زر راعتلزابو ربرجقلجنايو لبه

 اعفعانيلعتلملكك(مجن٣ےسلا ةالولا مز اينيچرلنران
 ہستتاف متل هاناليجضاناون انناروهياع املم انبوييلاريصب انسل

 ءا 7 هدرونمرتطنت اكاتمہطنتو ١نكننحرزوشسيااك انم

 رجملاو ةع تاخشيلبارلضغفليت يرنوك جزم
 كشه مداغنالناييرزلا ازاتدبزناموزامريغللالاق تناغيلاقحيظنبارفقناللاتن
 انل عبصافاهدايارتماةنماالمتلطلاتن» اد هكرغعا الوا لا

 ترجيزمل اتنا م هيلعرتااص رتلاو اني زايتتدترا دان
 تّصا اداتخآيدجد هتمجعهمنرنافامئالنهتد اتنهالقيلفاي اينرلوسول ال

 اضيرخاتفص كلح ا انكنزم ائالن كراسيبثزعإنا درنمرتدارؤعتترب

 غك ؤانلاطايولغ ميسارملا
 بكخلز ف صرررسو شرب جباملا ناكمل ةزعرلوزن» ان مايتعال ارراكنالا
 مو)كزتلاتردابلر ماظعل لآرومالازرولاسن دو خوب نوبهسلازبلغيرمواسولاعترل
 هريبك يهل البتامدمراملا" تغلا لتعل ملعلا "كلا ءامساتينامره»
 عئرل ٥ نوصبممهازاني اغنرإوإان اطيشن اماهإاغتملوتيكخلدنفص
 .نري ار) انحلمرفيلا بيرم :و ١

 : |عولطدنع تاقري فزعملموب لفن :درو هامامهننكيلف

 تامام متداائلاينانءابتمجلملع.خئب دوزنقرومولاك
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 يساملا وتزاككلطبالض نالا وشرنتيبتوربوسرا
 ببلاخعفشنرانلاتروكخلغفص يغلا حاتمو ؟ريحفتلابا
 لهؤاممام:هزلاخامجتدوعملا كقلاكررلكسولادتندرا امالغ ناهو
 زىهاعر حجنو خسحمرتنالكرنإلطزونةوعكنلاان ءاسم حابص
 ةليتنياتلرزكةراكب هيعار لقاليجلاساوخ عنامو
 ٠ غلرنلازعهامةهضالموام تجار معالبلاايو:دجلتلتختاوهئلؤشنلا
 ظعالإبوبجلاواعزقشاتمتيوجالما امال "يفز امناياجتو لعل
 ہملكردداضوتنلمباتكبلاملاقاماع6جزلعر مقز خطاتظعنأمتان

 ةهةربمدرغ عبتو تزاف ءنكيسناخايمكموحتلادنيواااق
 تدلإفلاتيخلتفص ٠ كنعهتانافروفالاقسلكداموتيلفماعتلا
 ُهَتئو هاطيءايكااطسهلاءامتملاو ثبظعلاو هيب : ميظنلا
 فؤاللعلاش ,يسو كخلتنمصرت ناملع تمارتا نسزيلالع
 .هافالزنكيهات عنامت تلفتماهكرعسلمرتسيال ناثلا
 تهلبباغكدعنيخلا نتنا نيملعمل نمساازينهو ةنمجخلتنص نكو
 ة وقريلاتلنجبالاماتانامبكرممرتيامنانسلالخرزلا
 هطنالانهاعيرتي كلوطام لاومالا خاعرصنش وتيك
 ايخ عوجلل ب نيض اتمالرلصبكنفرمتلااهاونمويخلتفص ہنبرت تطسبو

 غ ممارعبوخاتفص ةكزينيرغيعمطليا تتبلا عولإلايرمال كن
 "نيتنلليختنورلوةيابتورطتيكهمدع ين اعكلاق نالالوت
 ہغنيوتنفمقارلقيلواتين,تميكيالنللسر بض انإف بتع
 شال دضو ن زوزع هنلاد عوكلعنرارناف ءانب هالهريلا جاضلاذا دنع

 ت
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 ديزو ينلا جو كبقزعملمو امالك نرف هتاياور
7. 

 كانلعبامءاسسواَعابصاملخنيت ناول اضهسؤرنم يختفص كاهنرتزداباتلا
 : كيكعج هكاكنروفرخالزنذ ! هثدشرنحاتلو ه تمماتاولبهرئليمي .و عمل

 ججتيضاانلقنرموتلويو ةستساناهياقتملخني امنع يرختفص هيط
 ىنماهبئاواولكهرمسانانب امن انيعقرسعاتناننم تنافاس

 وهريزوكواججوا جاج ةبض ؛اناف بتك ى دف رالاؤ اهنال هيتلق
 يالجباممفءامقآتلزلعج :ءابازنالئةوياقزرظفمج رطملاو
 يلتلخحبيبخالت ميخ . زالعصتتملجةاعنبلزانبلييللميضت»
 حايلقلادنعتلواننناشتم اف ىغل ءانكدعفلخمبافإينمغك
 بلاطماريسبتغيرخازنفصءءاتسناف كلذلشضمونلاتتعم هنيدتم
 مالإ وسوزنلا كتملا همهالرلاذليزلاتداوه هد ةنئلازميزطللا ده

 هّقخلا ىل الللامنكيلبلل عمطظعلإمواعلاواعتملاويبلكا هيلاملا
 لهكاللتتكوامافعمملا مزملا يلولادصلولا ناما فلاحتلا كيبلا
 زياسغهدوجوزرنم تي مرتويلاغشلتاف مإ !هشينلالواا
 سومال ازرمرىواسولإعت»و عوهسل اتبلغلماظعل اءايس )كهزان . ملاوع

 ولععلياؤإازعابترابطعرشماونغمراليللوتيبيلاتماهةمهتلومملزمظعل
 مالي مككمتنبئاهكتا حال اذلورلابابا هكولمم نانبلو تمسلا
 رارماملرظتوممضغو مبآوهساولليومميابعخشو متر نطسبناو
 تافنضوتيلادمملاداواكيب» اتاد هامتتعمزونتولواتيتلا

 هخ سيريلعتالمينز وراب فهف لبنو شوللع
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 هتدالاملاذل ميلسل اندالنلانيبكدنصرتي اكان مانتو

 تيرمو ه لنمل) ترد عرتلا ترتك اال مل 1 ر

 همالا ك ياذلتي نلعم خ ام ناوزت
 ث رتملل اعلا جدرتيرحار همظنملا لراشرشسا ش

 كزحاو نالو مه طقال اغبااما يجبي و

 كؤاشفةخرع راگزامرميتصان كلزنم انيبا مةلالان

 ةساانو نلزنام |تن اكنب ت كلاسا

 باهيز زح:زلطوترزصرونو ع ززتلامجتناظرنعباإلتنب
 'هنعرتارديدوعستتملرعو : امنا ادل ضوتغلمزويت) بهلا وه

 بتاقرجنمتاكولميلاقرلرت مملا ختنص. ه.ےببشلايناغتس الزنم
 1 !ونلا زا نيهزنرصانلاريخوهدمتا لومةهللبرلوغلالمتكنوتيرمعم

 ك نلمررلهامل امييملزلننل لطو هزر انترايز لسو

 جبئلااي فر نيملو املآ ها انيلع يليد هانهغلظاط رديل
 'يلاقن متدازؤإن ىاب طزدننانتالنلاوتمماياتنالنمشْيرلادا

 ً لتولكراعو زنيج الىسينابياقلرتزامبلنيمختنم ي
 ردصن انيور تهنا -.

 دهدازفرتسا ١و افماننم_تملمتجيرىجعنزنللنع ر اًيسنكدل هالو

 توملادنوعمي ذلا بان يلاغل نميكخاتفص هرن ةلل :
 ءانتماوزروتفوا تتعب نل تيرش اةيالاذه نومجيربل متل متعي ١

 بيزانكتدلبتلانمؤن ب لترملاو اباتنالسوصبوضع
 اسينعاورجتان . النروءايتنلفعزيساغ ل تتككاطسز نملا
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 ہتفوههؤوهوزمل خروس .ةلقاعتيلننمم کوخازنمص٥ .ككزيعنزننب ووولتب

 عفدلرذاف نيطللامزممساللعامل اككرلروشللغو بخلتفص تغورةفن
 اخيت ٥نرحو بيلووض ةسزكلو هماهرأل اورمال آل اومونلارمومل

 مشظمزرلهالزافترمد هئداراغلايوماعلازليمضفؤعوم ناياللبلقون ختغذ منإيلعار

 اشلظمونييلاقفمو تووم نامدالفلزج
 قاولعلا عاخلغكمتملرتوتموهايد ةاراملار انالاوفداهالطاتكرا

 ىبغا ايدو بلاظلاامعحلبلفرنتصمينكتكدلو ومونلاوعال ةابعلا
 داملامتمليننكزلاميدللكورف رصلا ءاتلا ةانتلنكرعنتيمنا
 تاالاملاالموبقاب ىحايلوقن اليد اناغباوفلإاني تمص هراتختابنمزخش

 نمفتنالكهرموتايب سملا ةالصووفلاربتعكرزبلانرلتعلينتلاةابحنيوت
 فلخالئاملونلازإومساكلمشرلاغتملوت ر منلازج ص هامبابلقتسل
 اشلاهزحخماوريلرطعداعاتبن قوتلاغزيملكز اتباغإعمادشيلغ هراغملا
 لألا هالصلمونيالرزل ااهيرشوهزوزو اتنيحتائخ , اناو ١ كاذو ه نزخلاو

 . املو نميف نص ۔رسارانتتلبلغ مدر ار السحوتنللللم ا

 وبون امالانندونل ن ايز خوه ٠نورل اخاهبنمهرلونو نونموملاف

 رتعالا لاغنرم هزمرو انحاو الّضلاتمو)دمرتون م هلنلاو نيشيلا

 نلو امزناكلنزخءابوحش نلفيربعموتلغلا نلو سطرؤل تلت
 الصللمافارنعزنعملمول ن انتلاح افمعمجنالرولمنمل اخربنعوروعل.

 دررلوإلاقنرلوتون يخل نص هرتدارائا داكا اين ونافريعيرريرشيا

 7 ناتف زاجنالا دمه نه ٥ نوبلتترلوتإا ليعش وللسامدييزيك

       تزئامالاابنعالانتابلهنهوا ةعدوضوزيالع بئتوتكسو درواب
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 +لضمابتل اةروسرنموب خذلتمصد كييذافم ايازتئال ناتش ط

 نيلاريئيم حلت اءانآلعاميلفواتن انين -.
 ةمايجلرزهالشلامتملظلغلاتمجهو هتعفاناب اناهنافتلانامت لبو

 هونن هسورنم يخبتفص ءنبطايتلا ل رفاتضالي زو
 نزح اهازو هزنع اطهالش تبنو .ي اي لقلغزمالنلان

 رزشضديجزفوزززيم:ايلعاهلؤزر .جب ةلتنسااغدوق ؤ ايطملاون
 .( ان وتومناك وو ٥ ابعمملان ارو ةزنبےسرد ا

 لبهي ر لتآفمل امزبكافرراتوهرمولظمزنافإإ اغاوزمايصوإتق رز
 درتنسريلتيلايتتز انرلكاب مافط أو هلرنلامرانلامتنرلزخ

 فزرموء الابهمت ادزراخل اهةبصاخ زدولشرملويزانتخ انلاةلوسؤرزمو

 لولنماباتناليموممد انال ليرجانوهرمامولرذخلترلاءا يمالغلا
 سجيدےتتلإاريد 24 "حوللا تاب باللنك جنلامولاو اقرتلازوو مور ١

 بوسورنمو زر .فص ه 5 اتش اناقل

 داتتعالؤسر ثلئل اهمميلغا ءاشو حابمتلت امنا اعننرفاا
 دلحد عبتكت شنا اممالخرتلالاغسملفاعلاق خنس

 ےفذداخلاضزما» عربشيلابللصحود هتمردلبومالاو كشطنعكانلكنكركوا
 هزتنلالاميلارتلمنزر قتا الملكردضالياغتُملكؤنىنتنس
 نفد اهملاورنرب اتلإال اغبرلونؤاممارمماازغيرخلرتص هريللملاتابل نمل

 ے يب اشلليجرتيتازافرل نيل اجمالازشرغشلاد ني

 نيتلاونيقجلاصالخعتتنللرمولختوتو بلقلا اكنال اهتندللزتنابالاذه
 فاروأل اووجلاغطاتلاء ارتكلا ا بزاركسلعامل خلا جنلانملاخلا

 موه

  
دتجنتن-



 شيبالانينلاممافخنوبكون ايلام مالم از اقشزرومنم بوغزف فخ
 لماهرتبتحمراننخلو اكيت ان
 هتلازا نوستللشغامنعووتلاززوسافلزان امبالزعال (تيالو تيلم
 الطوالانتنؤنل 7 الفمزرضإلاوابنتإاو كالمل اومونلإل بمو

 الطاوو املاخلبذلاب رامغنساللطزانكالامن هم هہترةفللتافضتمملاون نوكتل

 اسكنالاترنلاتمنالم» رالطضألامزي اءامنآم هراظاللطفارتمالا اتنا

 ططلايافص ةخ نكدعزمام رابجلا كدملاتظعنتيضونؤكلاعشتسا»
 هيتولرشس ادنامتنلازإز اغيملوفرادانمفص هراضس .يبرو زا

 تابالوذه ميلظعلالضنل ١ ادةرتدا ءات نتع صتخي .:... ,

 لج صيشنتخفازلرماطوهم ةروف جربو
 تود ذاحبابواونمطخ ( ١ كلد فزرزرعم انلحودوعسمرس ١

 جدرتبمغوا ةضنزطعمرا هہدزرو عربيخرهكع نموم و١ ه.ننارشورعسرك

 ةنولادلياغمككلات تيالاّس بريلعاتلاه تصاغ اقرف يرختفص
 هتا تعكروانتتو هنيازورلاريفكموبايرجا[يمهتربيظتعاقلا
 رروراهي ملمرمل اغقبننزعردجاجزم امو اهنكم منييربلل بول انفنسينلا

 ہتلبالفافميشلليج اناعد نوتيزتقرمو امهبكرممرجوو هقمرنرنزهيبو

 . فتاقلاعي انهلاب كانتاننلملاخرلف يرخلتفص عل اقبشسانتعالطزالا

 حلنيللطفختنطارتغاميصاح نينمؤملرمانمضفخلم لول مظعا
 مانب نالبغرعجتتلبل ةتفلا اقنرتيزفغتسيلف تلدداللغ رس اندلساؤنلاو

 ہفقلغيزولورضقب انرتخإ تيلغا

 ب نرلا يش افماباتعيسر نوهل يرشم طم يارآع نايل
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 يذلارنسجللوتيلالعكتنهلومانللش را ت ياقنتنذابتدونلا
 دنجعلفاليب رمايعلاياعررند ر اقنرساتعاطو انداوتمناكزلتابزا نه نولهلاوناع

 نخالار ,اًعبارلصاذافاشو د تيزو شزيغرز الحر ولت ويلاؤ ت ةينلا

 انه تامل يال رتت اكرلناو ناتيحو ةمنيشعناباللت

وتدتلكشد هلرتازافمايا زنئلننياراعابشساو اكىساههبف عضو :. 7
 ب

 .77 ب برخاتقص هرتداراه لع

 ہضنةلبولارتوب العشدمالووعإزانوبجز اكز يبالا ذهرومالامتيلونإا

 دمةابدحہفرحعجاضمبا جاكنماج اجرمالمزخليلنر ض تين نويلريلطرنبعرالو

 اظخمالاطلرعل ااستلزاتخاتلا : اهنماننبزرأبوزتنوه

 ئلائلاموبلازاكاذاخرطغلاةالصرنعمايامئالئكلخلعني "ةعمي ةيال

 هللمشغديموطملاءاتموجيدرولاءانرعنلافعيلا زيالاروكللمايل نك

 ررد افماياتن ال كلذلعيبرظلا : >المروبإا بيلنلاوم اعطمازشموميبو

 ىهتتلاعركت اط كلازتلقلا ةوسق جالعااوا كيه هتدارا كمسال

 ہلقوضزملكز اق .زيالا ةيمحلا هلدبو تضمالاغنرلوف

 تخ ةيرجتفقشزضاىلفغون ببريظيلاجربغتداصزاسواريضللع

 دومعزمملفن الم بتنتو نيمال ولطاكزنتنازل وز ئطولخرات ط

 ملرغولييرتح لجرتي فتني ن اهنينارمخلمرلا الا

 ہناجملارن اهن بريبكنلاتتل اةيعدنبانكإع ذبالا نهشريرنر انلزن

 اذوب نلطعرتيزكافازنذلا نونملا انا داي

 نع_رلقلا غومض درتام مزح نولكزيلمررياعر ان اماناب

 اًمِرنىلعجتلازايئنليلظنخلملللا اعالإخلێاسلاءاطعاون 77

 مرج .تجرخ'اووبزوت ىملا٢؟) ق يحيسرت يا ١

- ٦٨ 

 



 تتمو لاخلتتيالالعيكورمتلاعولطلبت نين
 نولبريفرتبلغومونلاةكماداشنب م تدويجنعلولكأيدرشويموس
 كريغل مظنلا ركامدكتججلعم برتغم علطاختلز
 ناملاسماملق» هنينسحاز ف يقملوتيارقنآلاد_ناومتساقلغيزلاشسا
 لظلا هازع نل:فص هنكي تيبظفلكدنب دجتو هاقنمونلطنغن
 لازغقيؤافاتلاوتبتليلفويغدامعاكبلمرجولئئ امنا
 الهلكرذا:فص هامبسِمابتْسالماشالتنافر عم العو درودامك نمز

 هخلاتلت لضان اينام ةيلخللجلايبلكرمالعلايبيزنتيتنلاانجم
 لنقفمزمؤنالوتنس ضخاتاليهوزنمظعلاتبال رمخ تامكلا نهنا
 ١فميضوللزماتتساانياعرعنو حوص نهو ٠مارتعضاماككو رعم

 مس ١٧٠ ١ مسالافهتكرتضنما ةدلاخ ينب فص [ج5 [[ اا م

 سايوهركلورساشالم ترخا ا ١ | ه
 كالاتيئاهزمامتلقتنب وغل نص تهلوصا ٣٣ ١اع ا ٩ ٣

 انهوهرينيلاناةكابينتممااانهلعجازا ا سوأ ٩٩ سو ا اا ع او |

 دعلا حصنت | ب -| { ممع

 تابئلامدعوالاتلتناماو ا كيل .ح ح كه عبرم رعا هجام
 لمعنتاتنلازاف انجيتفتتخعصلممالعتمارتساللايهلدررشللغنا
 جالع هولعي هنلورعسلےنداجنالف كلإضاتْض» هہلاطنالموم هلاكلبن

 توماعتضاومتنفرترمكلتنيلاتبال ا نهتتساخ منلا كال
 لاهزعتابنتلاتولاختابنللنبالاذه ترتهارفمرونتلاطلقلااع
 كيزنافاباكأبو ردسمانزماتتاعلم كرتنل لنهاينكناشدامل
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 هتدامكفغلباليلاقنرلوقنميرخل نفس امنيتننامومارآلع تركو
 طسولخزيكاسم رعماغمامترافكمنايالامنتعايركخلزنلو ماياؤوغنلإ
 مكايا ةافكنكدماباتناليمالصةجيهزفتبقريتو موسرملا
 ميكهتلات :نوركتنماكعل مآ آمكتززتبدكنكمكايااوظضلم تنعلا

 حرمركستعطواعدالوف ن»ايرشتنلعاراع تالو الهاي نولنل نيتصاخ
 نلك بنللان وزو ككد:نعلورن لتل اذنعان ملاو رتم مسارم

 ه!.ايقيبرمشلا عولطيضيجماتلطشتملجل)_ مولت
 ثلشالنهتسف يرخان_فصولاهنتزدامإياتئالوتركعنانماف
 اطمعييدع نلا عاخن ززلابىتسمانكزيبتادكنشيلبل
 ه نروصاززهو .يم ايج ايرتبنزمام كنت ابلاز ابێر كنزو

  
                

 | !-ح
 ا م . :

 ااا ه 1- ة
 لح نعمت ت

! 
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 اتمالكش لظف تملامضدنلالكمش :امتاهملا متبملمكزا غم ا
 هةنرعلطابلاميارغغيدتعاطلالعبلقمشا تمتام لمزنوهوم4 .ميلك
 هتروص تهتآبلامزذانجتبت كبنلليمتسيفدرلاحالاومجف تابثلا
 : : . . هرينالاتىفصلاف
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 كفلو عماد : هناطلسعرنلمتش لا ز اغہم ياكس كلمللو

 سسالازتبافلازوكك يتنطمفاف كماطضالالنتنع _- بالقنالاو وم
 كنزو ح نرتنججاموعلاةيفاشإابلاويل ءااغنتايظننا جلتينخل
 بيابلانهز ةمعلاو __ اتئااإ ش :دك اروصحوإاقرتنا ائزتمشن

 اثمسالرياتقريلعساميلالصاعم توملانمف ءانلبجح ب انكلانعمتلعق)
 7 ؛قدالنلا نوناقمامن "ةهوف زواع امكاهدادعلواننيرعللاتبشلا
 هضامل انةابساكموعولاددقن ةياقو ٨ تابالاواتاملكلادار اسل اوللت
 ةبقلاو اطلا ريراك اكذالانانيتلاوت هل نانلا ةدعاشمو تملطلارتامغاذالنلل

 هيلنلولتمق هاكروك للمو ااهاندل .خاي انهل انلو
 فبولاطسيزخو ۔نينزطلاواوزيضالاد نيلوالام١ ذ الُملاعومحموا هيتدرعرا
 كالم نيلوالا عويجموا ءاتدرعوا اتيظفلوا هيتمترروتتهلتحاداهعرزاتزا
 ؛خخالنلا عوهجموا عفرالإوولعالاخربثطلادا ءاهينهزنرخال او هتنالئلامصيالا

 ا ٩>دمضاتلطمخلاف يهلكبضتجيفلااهجج يراتتلا
 نيبجيفر كان نيبجلكببض د ثرازابوا نيہجمو اهتمرجخأكبتتتتو مو

 7- ةيلات كما اتتنلازانهلمواعشلان
 اناب عبتلاجيابطل اب مازنمالاتلزجيرإف ت ضوداَمتفوالوتسا باتلا

  



 اع اي)مزإوعالاو ه ابرولمو نالمال او ه اهكاوكوزتعبسملالقالاتبس نايا

 ددععوجق :ار نوجيزز . اننل نيشو نامزو |“ قرشملا

 هاي دزعماهاتنلواءانبقمنوتودالملؤادا-ةلالخكزهرشفو لكل

 ملكف لمر اتبرہمسا2قبس اهرهوجرزم وعم اتللخنوحبايوا نيبجولاو ج

 ىلعرلينلاذفاميدامجو هونن : كبللناغيينعام ةلاتن حوب ض

 متتابسزح,افعزع بز اكير يكور املظ هاونلا مزالبصأ
 يزتامانوولدارعا . وه هنيل 3 هدابعلا ر

 | _ ٤ | نلاا فلورللانه
 : : - : هلفلا

               تو٤برا| هدنع الو وؤبرا كبرعلا

 رويز اكسالانهتتقفؤهانمشكياازيكرعقابغيرتللرانوت نإلا
 فلالا. ني ٣ |مسريانترلع حايتوافجهتدرعلاو» هنرنعيملزتلنللاو ززلرا
 مس )اانهخرقلادايعاف هريبكلا نهمليزوزم نابهرارونلاو عسيلا
 انعمجاذام هرج ءارس امامهدارعخلبب نلانظفللاد».|و. فا
 ظنملاوا“ناتوال ا انلق ةظنملاويتذ انافاهلا زد
 ةشصالئلاف عحيرحلومجوا 'ناهطلاف تيدرولائرجلادا"نززعالاف يدرولاو
 [تمشاات لور اذإخآلاانالورل؛|كبرعلا| :ظفلا | نثلا| ميلع كزنامككلزةزوصو

                  
  (6١١مع توا ٨. | ع ماإ او ا. - .-

  7اح |د. : 7 _ 3. ٠ 2

 امنب ةالغلا واا موزلم اهنمو
 نلعمفامل ناوزروقملازس.اغنللخلتمي اناعراتعالاتتفجإلزشنناوجلتيرنع

 ر مصنحرم د ردلا فرح دردكيا فيال سر ر
 2 رح درع ناسمترمابر/هدرعو هجيرارنر رح

 ات : ہن لصلا ١زكز حر رتعمح ١

 _:٢ل٧اتك

  

 



 لوالاةزاخللتيزرنباعتفكبنلكا ةزلكاكلاله ءال شت ر
 س !جيخساوزانوألإعضو ةيظفللا يجنملا مرقذاتا يعز عيمانالز

 كارولاوا وام ظفنلاوا رزمتارما كيز اجلةازاوجوه كالمالا زاوغالاو

 كاتسامازهف_زيعلامتيباغلاو اغلاةةافوإعش و ةئككامانكز امكو

 اهصلزز اجاذاو ةملكخدل .ت هدلت

 .ا افارلهوجالطتلائلإفزباجخ_فانلازاجلخام هخلاناج
 اريفزرلاسزمات اتملوێؤماءافا_ذفةرجمزك_ب ناماو قاف افا

 ٠. | شاللا إ تاقطلا ثاضالا |ةالودلرإ كيعلا|طهلا| تا

 ءعا؟ز |١١ ٣٣ | ١٩ ١ | مرع ٣4"

 هيإ هيكوا كياكواكواكوخر
 7 7 ك ] ٦ 77 مو <. | ار [ امات

    
 ح : ه وم ١ !/و 2    

 4 > ر ! نإ ك | تأ اجر

 :, .. و ةا . ة !

 نذلونافتراونللموازل اامساجرى رعو ابرض ضاهانلصإزنلاعوصولارياسزالو

 هغلب احم اجو اه هنعانت تلك رب اقنلا ىمعلا ج ا ٢ ا

 لنلاعنوماننيمشلاباماو لاحالايحضلصاندكدن اثب .داجترمر
 ريل تنيناوتنباميزايابوطميلعرتعملاواروهشملاوهامانُهاهكم انار
 ._ت ال اسمو رمتنو هرم بيعننل يربج تبو

 :ك٨لاييللاعي بجعلإك,ناداراغيلغلاماطالارل اجإ وال وال آنليسملا

 مجان يوموبزو٨ اهنم جرخمو حاورأ الالكاب هالوزنن ال١اہل زمانازغن النبلف

          

- ٧٢٣ 

  
  



3
 الل اهم فصنلاب وورعب كليللا ا اوللوب ايىلادتدبلاهاط ولخي 

 ہعوتالبتزب زياكلمليدمرملزنننداي لزان تتعستمتعتوت ناع وزلزترخ

 كوزولتورتنو النرتتمبال كلدزودو د ادنلا ءنيكدلاو بافزلادمولعل ايمر

 شيرب وفو ةولخلا ثبلو ؟ عونا ةهريرمخو:امدرعر انلاهلينلاب همق ه؛از

 داجبسو|ا =ه إ .٢ | 4٩٥٠ | رہنروصتهو ةوالنلاننعركم ولورف
 رميشإ ٢2 ,.,ا,.٠٥,إ..ءء

 مہثافواإ ٨ د - رم و

 ةبيبناكل اتلتتمه) تكانمنيطانت حاطلالاتعنم بال
 بسانملاييالاهعبلف لهلرغالجاع تبلاو نادلبلغنا انكيبنلاجاتع
 نيمسالا اولننمت هظع الا امسالاةحادبعف رنيف , تزيمت ننوف

 كلذلامو ه ن \ہد خليبذ .رنافرضبشماياددعرمن اليددرولا ثلدعلماعم

 ہبيضيدو روسو رن طإلعو لمز امترہساو هس انملاهس الف ماعلازبلطل

 اَآرو اميمنيمس لغت ٩ ٩۔٠ كلذف تس

 كلذمزاليو اليلايلوت سانم توؤرضاجيلتزعدانلاءانمو امبف

 و لل / ةوإنلزولتت و ةزرجزحنالهناجتر ذنملانرلدروكاما

 هشاط اقسادمالركزولجيعامزينالنوزين امرمرالندام نطلا حاصو

 نهي ابناليلوالوالاو يونزغلا
 ;تفعبتكؤ اتيل انم ناغوغلارمبداسجخ نادلو همال بداممهاولا

 ضو .يملاس ارجات يرو كلاب نيمرنو ملاب اف دزلعتسا اؤان
 رغلا اناتأ هنر طمنيطاشان 'ريعداطفحل مارت نساملنهراع
 ابورضم هددعمولتبخعروضمترلخا علف حبس انمدروو فيئلامسا اانه ٬مابنا

 ز ملر/مساوهرلا اراش١ىالا مسالل( ار

٧٤ 

        

  

  

  

  

 



 ه ةيتلاموتلادييحاصضلادنعن رف اعلا روميتو ٣٣ هه كلذف ذفني

 7 زلين هإوللالوجيايسامكء امترهازم_رساناجبءايبالزخ عمو زبالو

 _چ انلسار و4..ككزفت يونب !اددع بيضي زإ
 2 "اه لات لازو ٢ عسااجروملا يلكو ه .ميلعإب عيلعايدونبخيبهانر تمد

 _ 2 كللالزممئدرولا اتيالو ,ہلملعلازاتنلات انهكابا

 : دن لاتميز دن نانعلا واي الاذغهتمجبكلاسإزا

 ج ةممرتل ريسم انتب هنا ءاهلالازب اطلو ه اوداقرور مولعلاو

 خ زليت هااه رتم اًكلرتلآاللالانملن فوم
 وتنر .ةره ١ ابن ه+ارنل اءانتة قرم .ملعياغتمساولشن اشيا

 نينسوتنيبننزل انيس اال ادوقجئ ةحلمفجنبالار اشن ل ومسلاو
 هقيطل اهناو ةيم اتهد ةيا _لاءامنل ايرتن نم

 :.اقكناتنصاتاملتتلا. كيج

 7 .يي لذو قياللاروضبابمزجنمزاخعمضنو مز طبخجذلي»
 ثلزياتمزالبو رمتشوإببلوتك_ب بوشملا ءامدل اريلعاولنتمشتعبسف اينم
 لالوررطل اروخجلان كله اغنيلورتت ىريل ةدامتمالعاشافزفولانت نإلا

 لفتسيلانانتاملامت ُهسََْا .انتوم ہتمضاف هتاتاف تابطلإاعالا

 ہبلاداقنتؤاف ى يرط انو نابطاعراز انزتعاس ركزناكودكلانلاح الاحؤدرع

 ةنالتنلا ہلعاخلمامن سرلشيخيو هنن احدر ييلارزنتو مسالارلاوم

 الهلاغبمسافداغتاك ونمل احرہبلعلغنتحنمعزنفيالو تكهيجبناتنما اشلا

 تعلو ١ عولطننعموتزك ةرفنلارنو دنزنىتساتل السلا فكمويفلا

 :7 ١ علعارتلييطروجورب انم نولو نوي تارقمو هدانكربجتناف

    

    

-:٧٥۔-



 -س ۔ہس د ےس > . س

 .ييصبلاجرمتمل اريبخترولاز اممتملا ارتلامهوزلتفممن ؛:زليتيماعلالتسإلؤ

 هال عةاسلتبعلزتلاع جاتنلا نينليداتلاطيجاومفا طيرشلا
 نزي اتكماوخرزعائجم "كراساو ه اهضرساخكرلنامسلنعتشس اركف ضشييغل ١

 ايمجاهرريبتما قرو ةانيالعةهفكناجنفتماجوانا انا
 الفاهبلعماازادانملوعرغتفليدنناف هتحاساهللكلقاداشاس اون
 مريغورسنعالع د الاسالاده اددرعماهكزننات امورر اااخننزاز انرب

 درونادرو اهنتننالارفو نو لورنينراتسو عرونمممزنشرن لع

 لاي ةرطمعوجو ا اف م اقنر مساو ء ءانفلسإامطخرم تلذزخايلزمولوم

 اوبتكف ارهد ڵحلامدعت تق اهلررتيمبخل ئجدانهاهزوجتزروكرم

 اهعةذاضدز امو دنامحوامترمؤلا نهداتمابااهنوركا طاتساجاب زورك
 قناعن ءانبالاطاهنمرلما اماقسايود امري اهداهجاب نويزانلا
 ك اهخام أتلفحاولال اننع مامز كلذضافلمريجنان اتنا هامر
 تعمخبح م زلضفمر اميسال خهرار لس ناب عضول اازهؤرتنار اذادبوس

 _ راللغصتلا ١ىزبدصنم كلا ضض حاصو امبزييالرتسمواع
 7يلظتعبلد امآجلارتعل هدافا اهارا الاد ابظعاوهدارلواف ةرفماملاتما

 + ن ولخو نول هلبلغعاطتسااممؤنيوك انمويمنزإزءان نيقتملا
 اتعيسر,يلعمادتسہلغ إاليشرنض»:لومللننشمبالورنشتفال ةزنادنلاسكو

 ن 5 ءاوبللبث :اهن نوكر ذلزن ويب انلهمرزاف كىنإغمزاللباجتنوك
 فشوكيؤلتعبسكلل خلصمارز زاف ؟ تاومتلاياجمرغئوكوختجسب اشع

 شزملفتضاد تم املككاملرتدامظا اًمولبنمدرا كالئتااذاف ل ناعاللنودكللرامب
 يلروم تار بوجولا فرتمنلالاغتللكيو كئاوعلاملتغخا» ءاسالال

 روليت
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 نكاسمو ثرغنراخلالاطمتياغبنلصلملاز امانتمتياشرهدلتو عرولمثزك

 تزف بنهيراياقتمرملخخ هفسوبلعتت ايملاع نرف
 لبعلا اخانللنا هلصريلعرميمسنعخل تدجوو ناولع بلقنكك بان

 رصان كت افنصمود هدضلحامتشاانا كدبع انيبو املد ةالونهتارزوا

 رلعتسافرنايزو الجتلاالمربضل تام اهداماليلجلرتسلاعلإزا تامين

 رو داموزومت |عسللتاقبطقتضارقنامنلارنمياذ همطعشم ناول

 هلأمويلعةسو ثبلاو ةناف وكيس كامعات مظع كنمز انلاهمال اهنالنالا

 فهلئيكب فيرو هلتعال مساب بجناضنمدارانسسالازهتدلكوما تدهارنالاقننانن

 .. لدخني اججباف عطزل اميلع اتزتحلاقووه دانربركلاربنل

 هكلاربئيئام» حاورالازادد_رانتصلالومايصلازعت يشملاب اهرلعلو هنغ

 ُمسالانهاجتنيدبا نايزو ن انل ضبوع 5 امم ازرص ر ارثانرضلامذر

 يسادئقنوؤإَوجنكبو هالزلاز انبرش مَومإس ٣ ۔۔ ةلبلوموخلك للك مولعم ري

 ريسكلا تيومتالازةنعاركههتن اهتداختولان :بلكو بتكيفرروءانكنلفم
 .تدبيرابك .تو كماو خماهيض مسالاف

 ادحا جردا دجل اودكا
 :. يرح 2 ت ت <

  

  

          

  

 لاوغال ابرلب ريزبا اوزراىعل ال ا ادتماذآكوو

 ٠ اوبآلزمرطل ١ عوتوءاشولو نل اخلبتعفو ٥ ل ايمتشلاطخاخ ارفن الا
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 کراوحب

 نكوورلروتموه اعلنبترل تند :نزاملا يرا كاسملوا
 يئنعوزتففنلالتإبو كهلا غلابهزعلاشالف كريياطنتزا تيال املا
 ضليتلاوموملاونرل والتلا رولكفانلا كلعلف لينابترملتنم خلا نا

 اناف رما ) ه ه ٥ تولك فاقوانتتضشزنلاب نزوو ء ٥.

 ;ماونكززيناَلادعللكلعج ه 5 لافو لنبسان

 كلوز اشوم ارلوتنحمتيطاافرلا ...ميلف اهزاتقنمازاو

 مف ؤ وصيمل اندزو ےس انهلتنزجتايسو سع اًحاتفلإ اررواؤللغمت ارد

 لؤزمو وروملا ضماوخزعر ابخالل يمسر ولامو هنال
 لل ابضلت ياشلاو كولملارابتجلط كيري خاك امي ةيلامولانتتمايلتعبس
 ہنلاوابضالاشہمورب امرہماتميقربضل مانو لا الندورعحموبردحت ةاغرم زد

 زنتدإعفباموزوتلكاتزي را الادلبغنار 0 ما
 ةولخ ى تتم . اعتتمعلكوكدبيلف علر الاتاللمزشرالارابضلوز وريخ

 الما اتفليإنعوت اطع اهمال رضجناإارشان ةاهرمالخلوزنلماك

 ١ دومعلا ءالعراشسااسلويتنليابلطابنانتباح
 ايابيتزف ملكتن اسزلجبخين ايازم |زذدانتلالتملكلاو
 روماب ئيرجتبويلك يولعلا اعلا ةبد تالاجر ةيم

 برس :نيبف ازارتتآالم ععاتاإب ادونوبلازع ازعانكىنانياكل أاوزنكناللا

 دلزخناتبيجصلا 7 بذ ...ي

 ميا مضلا تعمواغلع لهو .منلا عوللطين ميلك
 يئر مورومشريلد امقشورنل اتنسال ازيناحدرريلااغللنرناف

 : ... نلبللكوركؤغنارارتسالا لزنونكوراونالرلومش باتكو و .نيغالكريال

2: 
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 دانين نامتنالأسيبوخنولاجنيينللجق خالا نعبحكربتنااذانومولا
 دمتو وتالكزاممسليلاقنتازان ةتملعلاممايرزيانتلاونونلز

 ةنىلاميبلئلم نالامكرفشكاوتنتاخرتففر ر كالواتعكممونتعحل
 تافساكمرضواتلاهسانان نمتا نيرما يجن انيس ١)اولننوهورعمرلمو

 لدرختكتخلفناة نلافيآطن الاعركؤام تفلئلاصامخرنملغو هہبردارساو

 يلاطضنبمايونب ةةتكفلتر ننم اتافم دنعيلاغرلوفربلملو
 اموريلع_باللالغاو ب ازيوزونمككإ مزملا عضوملا لدنم وت]. روهد
 بتتلالنمبواننلق اتنان مقس ككؤزأآاقم نيافرالعامممتجميا
 هوينزابدتضايزاتيفيكو ةيرابك عراررو مل اندخا جيج
 ہبلرذامزن لاز غولخلالادعيريبكمولزو مضابز اطوش ريننالاابلفا اال

 ةيتكلهؤروكرلل تل اميسالامخجفدلاتيالاولتمرختلاجيطلا واخ
 هةكككلخإاعمالند ءاميداتبالاخود_بةنلزتمسالازفو كنعنوللرخ

 زابنللتتتاف .اميج ايَسال ديلاقم يبرم حوتنلاظنتيتو ب سانتنوز
 انا_لاانهزلطلاحلوعأوعومملإظعإزملانمامال هلمن اماهرتيغل فلت

 ززعم ٠ دالبارلاروصالا زنكو ىت ابمغالعوإلطايزنتيال اوےسالاس تنام
 ركأطاقس ابازوعجرعقح م زبالاغو التركددميمن اليلخ كككاملرموايللن

 الصاي.درعشوتلالاقمس اتاو شرتلارلع تلام
 ةارسالكوس كامنارربلامنتاناف حلدرالاتامقبانتجلعي مساوم

 اث دنرصررونبوتنط ايلاو هرهاظلا ءايشال ارت مشسكلازمارذبري لعفيس

 دبيرشاةمدرعمنكت جاتلا امساامآو تملاتغاوزوتاازوناب
 نكزمواونرملالامتسساامشآو ءكدإنرخم اغلاعلالر تتفت لهاك
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 رسياعبتاعلطاولفتلاماملاجتبادهائماوعاتم .متتف الك

 هتداملع نم ةرمونلادنعريلعمجادزم انراو مسايمل آلا
 ؛ماكدكءاناءاناببنرب تريناناءايئ , رال فوياق
 ؟تكاولزنراعمو هكارحازبازخهرناإبام اباهلامترتداءاَسان ١ ءايمال ىجد

 سولييجيالو زلالرب اانل ءامتحالاالو ه امهنواعت احلارمالعمطمالف

 الهضيوعز وج حاهرارساليصنت اليظاللاعازمميتداابو هءاسامالا ملم
 كيرعلاومالتا ةجر مرساللفازاولو هرلعتالروعلاالالقندالتليمتسم

 ةيبطلا يلتيغتليب اع كفنا :يقلتافلكتيدشارجاتعبس بع
 امتلزتريننكؤؤآتاهفبضتلاو يلاغنتما رامماتمدنلاصمولقتلامتساد اتناو
 . عش هناتيالاهزكزنلارنحمو يي اترتنالا

 اسالراهيلخكتادنا ازلتنالن ةن اولملاننورزننملزع : ةزنممرمانعاازوفف )لاو

 ههفلبمرترا{كيبعنبالكببعلان اطيلخ منلليركا ود امتياغوه

 لك كابيدايعلالوامزرعإوتولطمزف نبنلامشكلاوبلا لايل خلبتدؤزاو
 ےبيتفاوملا طشن دنناعم تيشح انبا عونتل يدتهي ١

 هانفلسااكربجمززاملموا ه ورينابمعض نم ميذساابنذلطن ةدالتلا

 ال:مربع نيعو ربزملا انهت زرصتلانلا ١ ..وب تالات

 7 امالذ إ ال اانيزرتمتلنكم انياعمراوغإو مهلزن ماط رمعو لهانعم ان
 يوم انافع ابلاديلاقمابمول عرومنرإ اناهرتيززيطعم انيتملش

 - ماهلعو ؟]الزاها نههزلاتتيطلا اهناف انباهلاخييناابتمؤ تاي الا

 تفلتلازع زللاهزخاي داف يالومصنببتلمالتتتلانالم طاضالا راعلا
ةنع ياعمتلقنمو :حمسا عمختبار انخلع خ اقللاقاكةنجلاف ذمو



 نہلمساولرضعلابضجل اسيالانيلاتز ١لاةلان۔ )انلادصنمل , . ١

 ى .ت املتشاتم

 ابتجتحالكدل ابعب ايطزدمولعاب ابيلاغتبراججورال ١نداوفز )الا فضش زايللعماو

 ءامسالا ااابفالخيو ررضل |عقربو ءعيزنمرد امارلانحايمنز ائيثزاحي تتادنزلماتنل \

 زقيتجهزلااباغمنعماتاوضو ؟ . صاوخل د جالعناماف نابال او ٥_زارلكلاو

 كدكؤراعدكربو اهجعبلوزعيبمإا امجان و اهتلجيابلطتر اينعايخاممرلملا
 ابلك_حالافهزافءانآاوزيماللاوزيل نعياتجلت حمر يلظعلامالاتنا
 تكنلتئانسلو اه«يندكنكدينمطعرت داسو يالم لابس ايساو ةووم
 ليقام - انبخرا عو ثجابنوحم بهي ناوزعيذ .. ازدورجؤ
 ٥ انفرحإوءاالارتسوء اضادكدحملامماسا جنقكارتسو ٥ اجانكؤ رتم مارت
 ہتدرول اديت انوداؤاهعضولاهنيتاتاطبااعت انكر
 ناعملعلالاتسسازاخ اههفلقزم هانلقاكانياجحلصللاجججتلرلكدكدعماناو

 هماعلا ودطملالارلالخيكاننو تاعونيوللزعونتورفيراشيورس انلازلتخ
 ىببثرغالؤرارارسفندوصتللا نوكبناال [لا مرتيلوتنل اعنرل2 عا اانكو
 تختك اهعناموااهصاوجتضنتاف ابن اطلا ابتقيتحرعابمشعل ١

 زورين ك زلمهاداتآتمفملاانتإل
 اهكغنانولوالاموترزتج بطل هرا اهتهوجورضفلاوظيفلاا
 انيقتجتملرانللماذاامنم) اجييلعلغبنالااهيلازام ن ايز اغوهديرفدع
 ء افحلتلايرمموعسورمريصح_نقمؤعضوانامجيرازاغلااتفوو ءامانكر
 انث ع ا 1
 هيناروتلارماللغاهر يوال ءاسال عومجمو ظعالامسالكينلوالزتمخ
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 كلذلازيلات افا جد .ت ييل لاعلا اكي

 "الخلا انملا انتب افاغازوناقبررلءامتلا .بو
 جهدزيؤاّتمبامهنعبلت للهلذشلاإنطبإررفتنلتلانانا» اهينبي لتقلا
 ةضكلارتلار اماننورامزعانهلب ضراعتي ال هاهرازنانطراوت اهرارمسأ

 كامللظوع _فيبابون ي يض كتنما رىتعلإوتتساامربنالظلا
 .و همل ازور لترام نيتزماروتسلا باتكل احتاونبل" تاێئشيهاتو ينك

 مظنمل اورهسالا تلياعماترنع ناترم اتيط انإدبلرتشرضتضولزاط

 ةلاضإزاكناد كتإبإلاوازاملكلادا -... ايرومتتملا ناكيحلدالاه_

 انلاهلرنيهيامرز ندا ءامتمالافاهياقر ناييشجالازاعلتمنل

 اهولزعتجيقد نلاكالرك ت النداهلغفحياعاماظاانلمخاكياس ناك
 غلاقدةافاابتام نالكش :لمملزيعلاذركولامتاذلابإبولطمامنلكزوليت
 رسيالشونذ شلا انرب افق ميهس كواعملازباطلو

 ,صتمملا نانولطملاخغلدليلانبتلايز ممالل وحد نكو :تونواخلونو
 نلطمززنااعاد هفريتابتتيتللهالاغمارحخللاغ ساو نولك هلك
 ااطتربفصعاض الاروتسيدلعرتعت امجح ايلانداهغم لءاستا

 تاتنامجزابطلالرىتجنماطسلاييدرعالخملا وفيس نلاغئايلا
 حيخاورساوخلوجياملامرل اناه اونلاخزناقر اقرلاو تاببرلاو فنالا

 لاكبرلكاطفل اانه تمادام لوعاو اہكاليا يساوابوجلغواانز افداتماغل \

 نانانكيلمبم امساملصترهم هتفص ايمتلاينمتمللوهنارطوش
 ءاتتكاظلالزنابتكناغللاف التخليعبلاطللونتلغالام» امسالاضلاغحا
 لانهذاكديرناذوص,افتتلكتا ابطاو د هہص ةارعاةنلاراعابفلعمنوب

 ن ر
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 يناف مشح ايلاب اصلبدحرماككعتايالاماءلمتلتتسال بجناو
 عسصبابو تالئجامتروتلاداجمسو هضعللتفلترطلإه نض كب تايثع

 اوفلخارق ماف ىنام .تاللرستستتزطإلامااتام هيولالا
 ثكرءانفلمااكت ناتار ةتلخمنف ههزلمكاذرصنلل انفانخأيو

 كوزيربالو هطنخنعوضوملا ارخرلو اذ 7 انسالل ةوالتلازيعت عمس

 تبففمقائيافيزرمتنمنم اهانعم انباعءامرلاريعاَم سد كيز

 مريكوتمزاوعالامنرالمال اجلزتساوملطل اوماضالانع فوخو جو جيابزاءالع

 نومر ...ج و

    

٠٥ 4 

 رعو 1 ايا ون :هاتلا , ي
 الجمنارايتو هہم+ ذانكررب لزيلامزكليمتطناوتنضلامولغلاراب لم تمو 9هتمبلالا
 يمشن ةرالتناابالنرتيملكملعت مكح نتامتياسلزحف

 رفز لعابانتومايم اهدرت تنا ,

 ايجالهش نا للخل اطلدلوتض هن ىضافرتملالاتعفتلازعملا ف
 ءر_ووتلارمورتعيف فاش علنازللفناتناببجلنانز

 هىمرضح ز :امن باقرلتتلدس افاءامروممو كل انهاہن اجور»ه اتازيور ل ١

 امثبس اباتك افررو غراكملادكدز اوزاف انرراتجشدفين نلالاهتداوب اران

 حول الافجصرا اهيقر الئار آ ...... امإ> كتيلتا

 فمصتلاكاہيزرصنل ريرما ١ انكو ءاملا نهتافولياستدذك
 كشتقونلاب زبخ نالإكماونيبيعانيتبفتا كالم ا
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 لاتانهتابنا ننااقتابالطا انر رتتيتحزطايلععإلطال ادها

 لشلا تلاوت :انتن ميلعلاروتلا اياغىمساالوهريبخييعلازأت
 رؤنرَئدااغنرلوغنإبالاغام س انوييغرترتلا حبرت انطابلاتبصتر
 ر اكارزركرننه مظع وزنروظتي ١)اكد)ر٥ ذبالارنالاه تبلمملا

 هانصداكطلا طني .مي.نبوييرب
 نيعل انايمرجايلاعقرلكفتمتمظعارازن١ةرصابلازيعلائيسنافزطابلا
 ہلققئهرنين ناتف انمزرجخجاملعتسيدانافمالاق اذابطازيملإنيمغتنرموف ككدلو

 اندراعبمش جا تيزعالا مهايو ه اناس هاسمأداتعمنكرمل نامي سالع هر ادنلا
 ؛رلوك_ز ,املس حلعقرسامئه راونل )ملحن دادمالا حابصم علطإ نذانيبلملا ١

 هلفلا اك حاتي ازبسيماماجن انيمك هءاسامورمارنلاكلانزبز

 و هنالس اا 7 ہذككتلتخلمملتدتيوةترضازل لصيف

 باسنالاليهستل امعز جلتنلالاقن زاف  ميلعلاجاتنلاوهمتملا

 نا ةيلكةتعلتانهاهكنننرسابالعجاهوللمكلايرمباعصلابومإلآينذ ذو
 اتتهسلب وب زليو لعللسلمَ زييذاوكزافصل امءامناللتتنراكيلزنناغبرضتم

 هنزلا اطونلغخ تبحم" جاتفابةبلعيلوقت"بخجتنلا
 ہئاسازافم ةدهاشم ياطتنالاخلت هاجتالاب نات
 _ ر اجفالازز امم تدافلانافمبم تاذل - !ألفاأبيف ء هً:عماحنافصو

 ت ا اجايزلي :تايل اليللي ونش ٠: راتلاكلاءامسالبا اهبينارتعللوغؤو

 ملا تل نتن الكلو تايتلاعضالان جت
 لو د انقو تاّلاخنالاظزائلاد “تاێلاجيخوهر٥ تانلازافصزمزوالا

 عفان م و ملعلرتيلمرخل ذلاكيكزلموتلالبانلفزيسلازئالافمنفزاد .عيو
 بللا"
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 .اومتهت نمس
 تلزبظاف اهلاييذلاماعمجروعلامالعرملعلامياتجمامإو هميلتلاقعزلاالا
 نتيبامانهعراقجالاربهانتمرمم هاهرببا ين ككددعرقو كملويايرتتانالز
 رضلهويالفراسالتكامكعطتلنتإنولاككشرركلادتمتملا

 باناهؤلاطاتيتقوف اهتنا» حيفداهلااسا) يمهو مكامتفاب
 تافغلسريناناكزالعويهزنحواناعنا تافالا يلعو علعوع

 ريع يلكشم ايلك اقرزلا ر
 س الكنك يفنلا ةتماغلملزاغمللتبابس ذانههوجرزمياموكتملا امسلا نه

 دئهساكؤخناراغبالمجميفو دض عياشالاوملعلإف طاسبناللبدصتاناطس ابلإلاش
 غخاىيرومالازلبلودتدزلعيناخ وله ةمقرم .۔2الصلتبنزلايلالاخ
 جام حوسضااكات انمطبرتتلاتمزازجتتتجلعدهابيلاعلاز
 ةل دلخذرئساتمزبوتلةالملك,دكللعادرمهاتلالاغيمساكؤنو ءتملاخل
 ٨ و اضرتوزملا تضم اغاميولعت زيلو هنايترسساميريواعرطنتداهمساانزلالاعزت
 هل فلاررسعمسوشنزمحخاراونانهال اجنم لعل نالاضايزاايورشجيلع

 ہمسارنف عروشيلقدككزرها انان هقناتلالهلدانةاللماننوهدديلالاعتخلمند
 اليلركوخ ش اكملالهلبكوبم بقبياخيمساادام هتننملا نهو نتبقي ناف ةناها

 رطّجماحلكوريطلإورئومولطمالز ات تيارلعنتيلإابجزع كفك وظؤرشأ مارا
 هيلعموادومتتعلاةالميلعختاول اعيرسو اغنمملكؤنو عييمالاماش
 نصايتإعكفملكينيالتانكو ننةدابعتت ولت نولكات منم
 بلقف نامالامتاتبئب رومز واوغوإطملاءامواودلم اهاحر هاط انآو ةعطقم
 اكخهئلطزقكلهلز نوليامابتنهبادكؤلعممادزاف حتابيغملي حونو
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 رارالاو . الزمولعلإءالطل عبشن اش مجيميل اغيىهساوو هرارسا انهت ملع

 مضا رعنيزو هبيجلارامسالاو هتهيزللمولعلاعرتآنكؤولت ميفينلا
 فاعمايتطنامناالعزرفميفمشولعلااسألعشارملطاداطعف نف ن
 هالت اف۔رفماغلعكلابضواظفحدادزإ سا تمة المعلكرود كدعرتؤغلتم

 انلهوء لعادتداق وتلاب انؤاملع هتللمنسلاخياتلنوتعي فاضم

 رشعلظيلضنكتعبتلاء امسالفهةتالتاومواننارككزيسممرضلامليت
 نلاراشانن 2 اقموبقرراقرنباقر انق عرزن ىشءامالاو زغللا
 هانرابق وقرداخزينزمرورمون انعمب مازغزاةيهررشاتلاء اتلا
 عتمملا مونلليقو» ماقلازاكينملالسبوغجم تق غزبت
 نعمتب نازسجالوءاَماللضال نافلا مياتلازاو "هقلات فتلا نيبتلاو

 افتتلادءاتسالازربلافاضمارعءافنكالانالاهناوجيكرنعباوتلاو هتفاضالا
 ؛مهعترولالهلمالك عيراشملا نالو "جناتلاهرونلاوجتيترل جتجنازصرا
 رنافرداقلإرل انيمس اتظفلرعدبرتتمازولمنازب رخاتم ًاتملاضعلاتخلو ےیج:انعمو

 ہبانكيزمرصاكز اهنيزي صانخلهنانهلام هرلصللالظنتايضاتلاف
 . حر هر ۔ , : :: معان ذلااكتلاععضاتل[عرلكيف نت ايض جلاف" ءا يذلا

 ابج نيطلماانورحكوتصنماوباط2نلاتلالسنلا
 الهدحاوزبمجمضاولعمركززا» كخلليا نمام ااملتيامالزلطبالغيرتلا
 ہنللماولعل يجن طيزلزلكدت_ نيو للمو( كنافهاظل ماعلاب ز
 عيملت اهبعوونقتلاد زيرنلادرمرملام طلاوهتسرتملام تاغانضلاد
 رزنييوزيا«متظحف لالت اكلهنب يزلاو وجو ةزكفلاعا
 نيملا هلتملاب بو ,انآزتاويللتب» ئوبلزويطل انليحلىطجنالع
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 تلمُتصتسخلو اغيف عدواام انولياغ امنيا انهآكللتصختد هدسالاوليفلاد

 فراعم رارسياتمرالصلضربامد مدت لكف الزن انان . ايلا ابسانملبنرماظ

 ده اشنهواعاللتولتملال اًئبايلضفيبقن ارظعأو نيجواالجأئهانهمد عاؤنإو

 فيشكبوز كايخاالو . الورهولانري اهنشفييالازليابلارومالازتقنيقجزعتظتيلاف

 زيتتجيوسؤ تيللا حامر)لررظتو. ابلا لدلكرمزيرالا لومتو
 ايتف اهورضوملإا اكليزولتزج ووإ وهشو اومل هلامنعظاي ددملا هنويفتسيف

 ديبناانهتيابىزويهز لومت اتياميلاقنتزذا ءا الال
 سنناقنلا الوح ذنةدلخزالزتضننلطاقمو تون ١ال ن اغالوةدهاىملا ابلك

 بت نو . و ذ توترا ,

 ضمز الم ههلا افون اننليشقنراخلا ابالا ہتوربح تي الكب

 درم)ا ركزيطلا انل مت اكرت ااا نولكذالاكملا

 : و كشلوتضْاظنيبزدومفل الأَكاَم۔ انهدمترسانال

 تيبللولنولنالل لإلا انيفار ينييشوزلم نابح اخببلا

 ظنلاياغتئيالتلءاكرموللاناة ةوالت نيوكرلماهتيبلزكل نارت لااغشب ا
 هقالصلوتتهلباطخادرورتزل اقتتهلسونليقشن ولف نزايوظتل غيل

 بئلاويلاتفاظنتمادا اهفات ورللاتباابهل ا انلمليق ميب
 بصامرشيرالنهلام ز هابلا ارلتيجهاغلاة اتابطز اقوتضولانملهتساون اكملاو
 ت تاوتيلاور اكذالاا اتنو , ىراولملامااو اط و ييليتلتاولصعشلا
 انز ازاك البلا اتتساهلان او كال اكلامبادالاننمزاليضانُهاهتبالو
 هلاقرعننبخملاااو ےتدالديلاونلكافهوهاجيرديالنلغتا
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 تيومهنلازنير شل نوناطايتلتمت اهل ت اتنالتا
 ىناابعللنع جتان بلاندليفتاليواهزيننا تمام
 همتملاد"جوجلووزيتملا» ء ولخلا وروماتييرازيطل حلمت خصعناتمام لوفو

 لسهسننتلاذ "يرصممللكو هزرلغصمولو .اناا اربألاتنص ليقرتن

 اننسولين خالا ةالاكنولزرونيواونميفلملالجباطصم جويلايهتلاو ةلعلا
 کوتتوتهرظعلدمراغلرتعب انننلالاظنبنينيغ نال اولا اهنقننوت كراج

 ہلكيسالو تطسوت اذاخربلقدظلاغلاوه روزج لباللخامت ت
 نشننلاتانس دىسازامراعزتيتخل عماق الو تناكلبعزواتدوزذ دابشعمعلتتروبال ١

 اًهاطتكذزعرامتللنتبالف اهدالصدابفوزامإبمخالافعاهرايارانةلطاهيس تلا
 بمال اتيشللبتتاك. اميلاتاتانتلالإلقلاريبطتشابلاتإلاو هانبو
 لولط سانلل اوحلفت المهابساوآفتل . هانبالس لسرت
 كداام ترالومضلا اممو هتجتاوتعاناهضندخهابلا

 اهاشاززتنتعلاروهامتجلللمقلادطبلازفتلالوسلل :تن
 ةونبوعاا . هيدويعل \ رسب لاقنهتررالخال انتب اسو

 نلا الهتماتو هتننيارنلاطوضحخبلعظحلابلال
 رهئمدالكامالنم جرخاو حاهرالتاملخبانتجإب نله كيف ناو همس مانم

 دوزتنز اكنا هلما امال الدتساات رفجبناسا انالذ

 ہلعلتضامرئرنا ات انعزماالويلآغلا مالكو رجلملو بينلإتملاتناولخل
 رماه نليينلاتلاااءاكيت :يم ارةالطالع
 ه_نارالعلإنناورو ٠ ءلواتلاغتحالو دعتال ادعلمللرتزولت متم
 يألو ابنضلالوزهامس الت ايرتمناخنامسلا نناماهقمرتزلتكاالخا

 ,انلم
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 تيفيل تومززايارتامتادتااكلليللش ابماتلابلعرتهئزز
 بانكتنلامولعب يفد مالمألانتجرعاتشلاايمكؤانكءلكتاملخالو

 ,امغنفطتستنالاملمتلالعلنمرتامتانا يبري نيبتلياج رت
 زالاطتستزللالكيع تييف خنوداكمتلالعتيرابباكنلكلإوبشت
 ظفللاخوصرنمسةتنإلالكذاعتبئغلتلالعظنللاةوصتتفافللانع
 تمعبغتاكلانمو 0ةلحساملكخامتراخريلعالافمل اتالرملاؤارضاحممللتس
 ةمنوهامرتلهامتو هطلاعطاوتضام تافام حضتي للفرتواسولاهرطاوخإيلع
 كشت انهتبالف هتفعلاراوغاوريحخلال مساف نملا زلملضفابو زكر
 هلقن زنتكت زنيام نرالاف ہلاميلعخي تزاح
 تلنمفاف- ججاللشملتجامر نتنوام ےييعلادانتعاالافرالاو
 ؛ايابداتاامادتادشلوش نازلا ناييورتعضمشتلاتو هنالم
 نجقلاضتبالم_مولطملال توت طارت نتفللوال اد كتاملكل مسا
 ةرفتلارفت_جاكولو٠قبابن٧انككانتلانكلاةلتيتلا
 كلاشلناياغلاصاروخالناتؤر تناطليلالبوقهيلاراسلككلانا
 هضنناداعتتاتلام :ةمنجوناعر,يناتتاو”ءانخلالاعلوال اننمافولزانمنالن
 الهاضربدالاهمرمتخلرملاهروجمورفتللاض»انتزعتابع:انتلماخد
 ناهزاتننالرتنالارلآآكماقهالنهورككنبككلبلطلاخ» الالياداموج
 ہضافمييلعلقترتا انرلاالراغاببلعةشنازاننوونملاانقتلاوختلكلا

 نالرتناشسامتامركذ_بمزجتماتملاانعووض تمومزملارئلبطخنو نولا
 ماتميلادهززععنترااذاف تافضلليغإلاججيالفج لاو تابلال إماقعف نالا
 ازهتوهوهوهشماتملاطهف ركو رضيتلاملاعفومنرطلينويروكدزمن
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 مسالرافنبككلمنتلييانتباوتلاتز تيلكاج خاب تاماقم
 اتاو٭جملرميلامسنملكلاف ماشغ يلظفتبتلتياالووماملاطيلالساامك
 لخت نالا افصلاواامتكاف تايلقا نييكاع ملكلا نوكنف دكوي
 كلانهغرلئاتيلفلماكلااألطلصييالاؤااكمظع نافع ت ايالاب
 همانرمااعيلاقنرتداعمتتهانونالضايلاوةخناءمكتالسام كلدل
 ;فعتلاياطلءتكتايلجتيتوبلاةرمجلالحيلمشكالكززصحلنان
 ريرشلانالڵكنو ...... اردطيجمالاب
 امظافلاريسخيؤاغملادنندابات قفرت نالابدنجفاهريافضال ةلين
 عابطلاغاينتلاةايهرانباالغرولمازلاتلضبفاهدلزلاحمرتستن
 دؤزينميلنولاخيشانتتنفتكزيالا ردلا ءانالغجعنالو » اكنالاؤتستلا
 ہظملتنبازلرمامأل اهالك زلااتيالالصتعزتملانه ن نانع
 تفوتملاقيلع رومنلا اهز ابيبهرنبلقياجم حرشا
 ترررضنيبلمولعلاناماعازاترولهزانكافراظتاتيطوقعفائكتسإف
 هيرريال يميخ اهناك تلام ج٢تاتنولاصهجبتبلتلا ةنلصحلنإو
 لميبعنلام امابلازتتليلؤلاتنحو كب اشنكالا) الوت الاتيلمل بستكاو

 داسجاوتتلجخيرشيزموالفزاصبتم انات تتالرتتتلاب
 عبہلعحلبب الادو لصحت محمكناربعللكرديال طلامنقندبعللط
 الا ىزتلاوزلايزلا نلآ تهاشموهممعلاكخةنمرينسايذللتما
 ہبمزمتخرزالاو ءانمالليرتتايممرعيؤائلاد» عيلافاماملادانفنوتس
 ه » ادعلايرمتجلالرت الال زلكاهلشينلام"هايلطالاءايفصالا

 هنهنليحاغاواماكايسالفضتتيتحبراجتتنالزعتبلهلا نلوانتي
 يك
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 حولللنببلملا ةظوبلا تلا ليحماكوفاهكذزبلاتسنفاجحالبايب
 :لنينسولهلؤيامجلجتو تماينللييتآلاهتنا يي ختنوه لانم
 كانننلزبايوانلاتت للا ةوختروتملاعيبطتاهاضترتلا وف ل
 ببحت ننكؤاطألا حلي بترت دكنلكهركج يلاوب خسيلالان

 دنع اتنولرو ظيفحلا سوتلام روطسموها عبار ونلا
 فشنيو توللاي عات اماغز عبتتملاو نولي وهام مظيفمآتما
 اديتلاف مينيلاهرتنم مغفلا عنقيتناشبانظتيمافر "ءاطلا

 ماووف امزهلاراونلاياجبخل هطاخلرلاكتان: هلعلا لانت

 هببؤالولججالوبعلرل ف كباشكلاممابلالا رراينمافروزلانياغو
 مالالارحولازترافييلوهربلارايتختيريلكلةناد_ بابل ادززييجفرترانرو

 ةطبلوبانولقةلصجتاغاهعلازان ماعلل يفملاشدملا ةهاشمفالا كز
 ٥باهحاروزواايحدال اتملك نلنبلزاكامو هلاغنملوتاتشاميلام هتككلملا
 هيمابلالاريترللطولعلالافوضنلازمهاليمرإلعاف انهَتنعاناف»الوسرا يوا
 نوفتممل ارنصاليصحتورلعل اتسلدوواعإوشوجمركرزف ہنملقنلامولعلازور

 . ضانشلاوجمههاجلامزنتنيطلاارتاقزب ةوكنهانلدالاتداقاللنعنجلاو
 ننزاكتزاضحامجو كاخنرتجاياعتم)إتلابفالاداملكزيالعلا علخو مونلا
 بلقلطارتهايلؤناذإو هلعلزراوناب"عربنانكتللط ديعبتليلونماوهلام
 ئضتولللاتسيلمننكاو ررصلا رانب ناقاس ف
 و هينلالارومالاتنايألألتو هتمللفطإتزكلإرابج لتل ممما
 شطخملاوةداملا ةرزلا م ةملاراضحلوه ةزاتيفصتلابدليعتالاالارلع
 تفكللأكالا هيالو هررم تمتضاهراظتنال ماعلاو متل
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 اتس ا{بتكتنتسارلإرلعتلايال وبون )اهرسي عضافوزوت افوزوتال

 نرتهيلاغنممالعتملانبلانفالام هاماغا حتلا خ يتم هنشئالعمتلاط
 عيفيفلكلإناينتلاخنالع ةناالدالكزو تيطلانالومتز هدرنلزاكرتلا عم

 هيمعالب هابح الولاملعلازعو حطولامرلولامزاماولهالاز تيلت حطن ههنيرلت
 اتتالحرتداز رضل ہمرعوكلألكووموريميوتلالال
 "الم نلتةنلعت تز مل عوجلا غيافرمليم فاون اهشننلالع

 اتلكو يتيل ابنطخالزالرجلب يعم _فيصتبانكالو ريسا
 باملاروضحعوماترلؤلعتن امتناشسنارت اشلىليلىات و اخلسيومممجلز االو

 هيلجر هانندللنيرابجنلكأك ىرو اتلالرغنيتتلامللوتنشنالا
 م اہيلع بظاوي هكزلالعابظاومرلخ " ةاصبف الزن نغنال
 هيفاضاحريلخو ازتعزلكلا نعم ةنيكلاتتهدورفوحوظنللاةودعرلملا

 كهزماوتسا مش كابتخلو قلاتملا مره نالزلبضلللوششر اًتالرلمزالن ك

 ةضارالا بالت لفار اسولإعفدتلال
 اكبخنيلاتمجمل انرز تااظتنال زمجللناغلضفشت

 رم ري .

 تنصيتشزفصود هتنرداياتتصانا كلدرنعو طلاخ » ارال طولب الل

 تمتف انترزاتنالمسسنللتيجملعتشتلو هةناوسيمدناتلو هتبظاوم
 777 ودون'تبالفطالاقبل اكربابإنيإ ول و هملتوقالعماول
 لفر ولولير الرقوتن اناوط ينفت يئ ناو هاًمطاخنولكن تبثيننفدافتار
 ےمخاليفرتناءايلمالزانمو رهلوزخواع ر رتشرتو قعالتلالاعرلانماهاظ
 بن اهخرنعييبطنلاغيطل اذنهججزرتو 7 دالخلو ملو وافنرصمججالايك

 ايرينمافرات اتعالاوددزاظنلااماو طتفراظتن ااددالعتسا من المجزيفصتر
 .نييح
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 لاوملرشككناخهرمزنلالعبصتملالاةءاضفادرناكياوتويطلا انهدوجو قنح
 خاتملادعبتمامتةشاءآطبتاوتيمتلهاوعوتمارتتم" ءايلوألاو رايملا
 ہتابضزنلاحغلصونامدزعتماكتم نكةملاتنالعلاوخز العو طورش

 وةييلهتراس ةلوما رنب يفانت
 داطاماخنيعيصرزيض مالفاو نابظغ تيللطابقتش بلط

 مقشتراذادتدبلابضيلقعل الت جسنت تهامماوزه ,اتناو

 ىنهازييطت تساف تالخلتلإنبؤهلولا وناكيم ةرفتاتنياي
 تلطلاونهتينسيورونلكفحلخلانرضتنرملامالمزتنالاتلبوطقماملا

 ا-ابتلاميرل تنلل لعزتال سني بوللا
 كلدنااومند١ر تلاز متارفئواوزتو اهغتلاقيباغتعالان لايخلا

 امتناهزلكوماخنيرج ريل لموبلانامعزو-ہتنلالغت اتنالتا
 دتفرمززظغو ريلاتنهاطلإ رناب اضباانافملقرلمكنيمانلالاروجلا

 ننزكمزنلعروتعلااجيتلصمبيكلاتيطكززكوهل ومسو فنم
 الَسماليصلاننالانه الات كلذل انجديجنلكزلعلكنان
 فشكتياتضرامتملاماشكيلابراظتنالاب كلهريررسابالمخ علاخا مد
 اهال مرقلا بنةولنخيزامارانن 2يتناتفوكاتامدكدزب تهابلا

 تاكدلا جت ضصماوغعلونلبلغئكتردكمهلتاضلا منت
 لاضخليرنلليلغل ةينبلننككاريا_مرزكبلتكلانعنلمولع لبان
 ٨مزما ومو جنل لال صفلا زيلا وزيطلاف عونتل دوملا

 والو ہلعتلانيلغزرإلا حلعاهزاتكلفلرترلاتزامراقرلوت دوزن تاملا
٩٣



 سكزالاتاطو وت افشاكملاتوروتو ىن نابضمالصجتط ازاف عنمرتيداخرلو

 خيار نختلو . ورطتيلفكلياغ نيحليتولإوزجلو
 , لكرہكنللراطتالادنعز اكانان
 رهاطلا . زاانهلقنلم قتيئاليتنيشلابال التقساناف ضر
 : الهين هز حوللا نوعيطملازابالاذسبنولكملادريتقلإتلصلولا
 امزلنإزنساتتانهةحيعمكتياميرراونااوضينأت يانلاتعياويجا
 ٭.آ روخ انيومزآرنعوجملااميملو اةداهزناكلاب تزذظضل ض

 بالامنازعزم جاح اجو معيو م هاتهروابت يولقلا

 _ يظنل ارلا و ل .... ٹاسمدرروءام

 ن ابالاننككنإمتلازعا ابعنرد ضراو تيزجولتو :لعلنزفالاشت
 ت مظنل هرذ امزسررلا ابو كهسو زافعزمافالمرسالاوام :احم اج2_

 ظدليلومايزتعبسطابزت تاذل ا انو هتچارز ألم
 2-علزبذلو هنعيعيامالكلابماكتنو ةتحنعبمنإيالاولنتياك لايخ
 هدئيزماض يدناف هبابو منيلنركززعناا افدوعل ارجع صلاخ

 عفنل ارتداننزيلال تدس ث كمالايلنتتلا عولببوئمو كاس 7 ١

 ابميكل اليلالوضلادارزن يمي الاتتهالكءةاللقياقتملوغخمغيمو
 هعامش اوتماموليعير اييلورطنيجف انلف اانريلإعضخلاماياعو
 ةلش ركيلاوتل ا:ياذزليللاراها خم اوہمانمردنعزنلبللكأتن»

 ريختي لكعرتررن :اناو اونس امتبساكبنيتيال :لالكلا
 رتدلوامي لالج انيهتنا تكاساموتن :ىلتو . :اهخازيككل

 نظخامنكرد تمك كتلخنيكجنتتيزلامعلاطيتناط»خصريلع
 خ
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 تباورفرالاو تيلولمتلاميل امفدببو كنماكلام ناف 2 اهيرمعيم ونيف

 مانمللجندا زظتبلا لطابلا دشينللاغنرتيلخكلزلفازان زر لكلع
 يه مالطانإوتإال ناهمكرلزب انرا ادنىنلگالت رونل اداراخو
 ةراحنضلتوفضلل اءاهتلاءايوإةءايوضصالارلملهالا ءاير نلفعرو تب

 لكؤت ان افص ١ :وبي ي ا هادوبتجامر

 الئلزينآانالاتصشالو اعانبمنإلااميجاقحتبهنلا مانيب اناب
 ةرموتماانيرتب |نكالطالمتتوتق اولكش او
 اهلاو هتهالمتتلالعاصىمتبلريلاممنزاكاذاف نينمو
 للا ارن ةيعنعبصتلضنتسام . ةزسنعبناب ايالاانذار ه ا اونتن

 اخايما نز نغكن نزعزيوبةسرريلتر:اامونللع
 لان 1 اناكم ذل ذلعفف» ؛ينيبلارنوتملانأوين
 مهطاخيناجيلارصاخالرظتوالاليمامنجيسوات عقنت اف ةعماتليل

 ءهككااتفلالرو ربوطت : ابو هندوربخنعدريةنيلكعملايو
 اتتاتنيالامتاتناوهالات اكضرالاثزرإومتسلانا اهشكريز لاميلواإلاغملوف هك مو

 بفيضطمنوطملدالعامإتت ن الو ملعملوعب الومالكريض عق الرذلارلتلاءايما

 2 اغىل نو ثمو هرجا ززتتدافزنعجموللكمابا نم بحيو نزم

 تابال انه ةنئمتملا) ات ونلاصلار دايع ہلونيلااملعناميلودواد انمنازل

 نالل يخن اناجبعرياوظلاتخلمفمريهضمولعلالع مالكلل نيكلس
 سنكلواابلوا يوننهيرامميلف ككدليزغ ةايمككامهبزتعانصلإفلعدرككملتر
 هدرولادايبر :جوزمم بنيتمزولو زولوزوموكسو يراعكنخلعالا ازطيئالمر«تلواز
 كونابلاصحنعتعالت نوايرزفاضتلاو ة اهشلاجزيلفاموزوعل اذاف

 يرز ناجرطايللضيالارا ىاوعانبخ (؟ )/ اهفصاكرثالرب رارملا لكا ١
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 هدرولا,ازيتواواكبملاممجتتوزيلاقملكانوستاتلنلفرادرانكمادمسو

 7 الخو زبررالازتستن ييا نزرزين اهلاو
 ههاوخلربصننال ابيل انيلمكرنيلو رانلغ)ى بجب لازن رزرولادام زعتو

 ياو انزلل هنالو نرزاباعج ريني خم رغضاناف
 بورق ركلرفيفمدراونالارون عراب رزالاطتكغتمم 72 ءانزتلمو

 هم ديياشمساطعمتر نلا حوبءاتيزصتورمتدرنبلزا رر

 كلزنمل خاذافهمايتعبرهاطزاكمكنجخييمةتئالتمالكلاذنهددر
 ردالهحمونل ادنعووروطمرنعينمل وانشتلبللكوهو .بجي

 نمازرنداز اذعاظإلللغد يتككمنيوتكگجلكندنا كلدمي اذاخ فمنرز اتس

 تاباليللعولينونيضرهاطوهومعجانلبلرتض حولو تشيكاتاللفب
 دلذزان انلامصجضجو ميردبسبرمد ہيلاجلخملانافرردلامل مياق

 هركداىتتنا دلانيضاقدزرأ أاهمامنملاتتتتس اتوينتو
 دادنسانابصتلابو هيضظتغمالف مالتلا تايتنم باطضامضو

 اضيلرال اداننزنزعرملللابجزئكانمزان زيل اخشلانينعتجلاذ

 ةنونتبالاامتاومزنلااتيا لاغملرفع يمد هممزعختفزنلاماهتظنلا
 كيبال انلوق : درلهلاز راغا زيالااجوصن
 لتتهزلاخولاد عوجرلا نلا هسملي , صلا اناوبتمكىلاغتشا

 صخشينانروطفلادنعاممنجبرارلعفيلف ث : 0 ويبطلاوكر لني

 بي :7 كلدررنف .. اماع لكتنداهمأع دابإاكدتكالاوئاضلع

 اهيلغ نيي انلاواننإب[ميرسلاخملوف اونا ىن
 ہعصجيملكفجيمحيمآتبمتكالكازوجعاهلةيظزافرلامزونكلالع الطلا

 ; رمح" نياس تري»ي نات ا ہجخرم 1
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 "اقنذاوونكيدبامنبوببتظتيلعونشتمامورازان اتلاح ةبزللستب
 ے ي هااا هانرشاولارابنللاو بيغتم ايلدراتلاوتنتلارابضلو

 كقلا باتكيزخورتكال انوكزلاد ناعللا اتمابآإ .تتلف
 كن نيزانز "عطاتلامنتلاو ءعطآتنارونلاناف تيسامتنشام

 رر كِةرصاَعللاَصَتلَا ,ريلعزاعا» تلت حاولالاتعض لزنن
 .تم مةالتلاوه كلزنم "عفاد اومل ريميالزءاو ضح
 هز ازتىلرتجتضمإي انرتدارامكةزلمن تيب .: ١و امنيبو

 بصيو اموتنيلختكزرااز اف هضرظنلإابذضينو راد

 عفاخاخرونلاتبامتحتاتلابمين بنج بيم ت انجتايضرلوألا

 _نسمد دمحل رتلمييلاق يتم هغسييلع نراسي نس
 ےبوپخلابزساجتیافم كيال سفلالوم. ىرن ماخرس حجيشدملام حرتدمان وساي
 حبستخإب نونجتسو مونلا نتكننا كناكللكاسا بولبلاوناياشمو

 سجتاعلصت فلعكاس اموبفإلرموهفككرلابستبخنطامدمولعملك هالع

 ءاليتتال اهلآاعوجييلعتالمحانتاسلياطل اطلررطمو كئامسلجرامم

 ديلع ماعنت الك ولل كب بابوككريغ ربهتتزلو"ءاينصألابداحعاو

 كياتبنلعكمراونالاجهاج عبار ويرتمازافقما و ملعايلوتيمف :.
 نايالب انكو ہنجيشتلاانهيجورتمت افال افاللمش وتنا ورا شال حوا
 تلت وتيككاتنإةغافلطيلوالافتيلاقزنالوتبسلامال ت انز
 البلارضرالاو تنهاومتلارؤلرتانتانلاروبازتينائلات اوو كنزو

 ةبالامويلاصضكءاطعكنعانفشلت ;زيالامريورنمالتتشط كت
 ناال انفيطلاتالنجررصوهو كتتا ايو شلغالن _

 , يدنملادوحلارهداهيجبعحت يوبازيتملا

 .٩٧:ا _



 انانف هدوصنالغيالاانهروكناوتبشراكوالالتلرلا ةامرلا
 رش لولمعزولك يناوتينيخت املكلاهاندايالإوا ءاتإلذدوكنهلكزاوهد هربلكتعات

 هاللانام هجوريلع تالص ينلالع 77 اننولاترنل ات ةالص

 الطلا ناتزاف , ىهغلاسانبابزنخاتلالجناهن ةدالنانولك ناش

 زككزلل رار اذزذاو ه رونلا

 عسصابالإيفل علا ضافم نعا مزسكا و هتمابال :الاتنيلظمررال ١ لعاج ١

 انمئلَك يالا داللتنإومتيلا ولك يهال :كلذكت تايالاخخللكلعامياجبمتما

 روليقدإ وي \م الع يزور تاق 9نرجموبلارصفاءاطغكنع

 برو اناتن جرت اد نيزل اهتررونيرعرالاتقشاو بالرترالات تاومسلا

 نهاك ائبامت غم وهبرلاوار نب نسلالا ت اباللكردمل جرس ١

 دوماہاكت تاغنالغ:التێم اهتفز الاغتلباتين

 ةالصل اتكا خيماقت ب بوليتلارضغلال
 لقنننكرسينالاتهتن ونيعمءاترموصخ_ تزاف تا
 مب ابازفاوتحتافل انريتالاوو :نيريم بانكلتغانملرااو

 ٦ ٢3 مصيبلع تالميا ث داذافىنتوتسلاخللاواعفلادمبر
 ينبسنوزمرورتنوت نو وجبتس ابر هيأديمقزهو ىتماقفلا لتم

 ل و عمادجزادو عتيبخموخ او هت :ياج مي هززروبظرلتو

 ؟_ هاد اغ يمئو عس نيسو هشاكزوانز هرربوطن. :لبو زو هكزبون

 ءاظ ه وببحريضزعوالطاءاطو ؛کضورعشرد انمموتروستبأظمةردصراصو

 هتطاحلذاخو عزاطفرافو ةرقف يبانتربعو ىينبعروبلغزيعو يكروبانلرافح

 :لاحلل اع روف نونو رونو وةولكناكم يمر ينطلزنلممالمتكوزولاك
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 تاخغبل تبن ناتلاسإوتفالفلزتت انك للزمالووتبالوولقرآمو هنيع
 كديعو وكرئاكتوفكلعاتكالتازجيووجد حولة يضبن
 كعيمكلاغ غضاخاف مليلاناشنالإماتماتلابماقيذلارميكلادوللان هبعل
 ربقو ريلعتمبمولعلاغمطانزلراابفغتيتن هلوالصامهةوريلعالصخنلا
 تطاننق ةلل لوقإو وزتنامكزشبناغممغلاابالل خا نانرقداص
 جزاشلاكتلدكششممرتو ويداعمتقيقحمفابلف رنيظنللننملبود امتدلالنهخ_
 ءاملتتفعز اكاذزمن لعاف ىرا اسلارفجبييلغماكتلادآنهتنابنانببحافنلام

 ضندمي ؟اتلارننواعقتوجلضاالفاضللصنيالبم زهو ماق فلالوتن
 ُكطايزوت اف.عربعوإن اجتيامهةعيللنولي لغب الغ ناش ءارتلاؤح

 فدانملاوهريعتاكنا» عس رنافصخالولاغنتارامبا ةن يلفوجرلمسازال
 نيمعولالعج زانللونعمإلزز)والامجرظلا» كمبيغلفوجتءامتتاوه نولكلغالن
 هةتاحستنللا عيصيناليشميغشإلازاتهلكبننا كلاسالوترلاتتات

 !جاب اتإنلأابكنوقمباسسنالوشلكتف هبلاتنتلملابمنعتنتلمالوتلو
 :ياك توصن نلتق ناو هنكافكشراب لتتالكاسااح
 ہِضاَممانلسإتفقمےغ تك يابعطنل اب يرداالانا» ماعلتنان
 ريم شارقءاسللماستالقولفللملافعةرن الهاي ملظوتلافانصانج
 ُةانالع ريتريعالافوولبضيقاناف بيغمانخوةراوعنانام كلقا
 وقم ال العالل بيلعالتخلليرغملانيلعفج انيفام هختباكرمتتتتخيزلزركلا
 مالكو نواهيجتايو هيناقفلاروتشالباواو هةينايغلاشخلاعضونتستقماشان
 داقلاليلعانلزناايمطوجنو هتملالجتآياك ودجو غومال اهبلمر صتخت ما
 مالكزمنياتمالزاكناو هلكنكدج دكديعللاق ليلب تتدنوصمح قشنل
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 ےتلقزاف هيلعارتداد علو اوظعا ااعالإنزرالل جامتحإلاركلهبقلمقوياخت ١
 ملصعاشلتلت رنفتافصلطظوالاتناسإتبشمياف ظفللليجتانفنامنان
 هلاحرفتقم طلاتموملكمتلكو ه عتس يز نبنفشولك هيفس رت :مدرياعلكزد
 ةدرعتم ر هالنمامترسانللد همميزغن وفيزساتابو هنعف وجي اطغ
 اَمَشضرينالضال وصلارتبد اتم اسه عضولاب اساهضرتعيخمنف
 ءارلاف ءامتعالاك اهباوج جهلمانال ابلكتماقللكلالانالضاكشلذك

 نلا مجم "منتلإورللاكميبشتلاؤاهناتلتن هطو يتنالا
 اخا اذهلارءانككم نذالاكرامقآم ديلاتلمكاتيكإلالاام نلاا
 هضنبلا نروصالعاجوتتففحخاتعتززعرم عتماقنلاللوتنءاقتلإماص

 يلالمالاراعاهومتتقاكهنمليلارلللغافجوضككلاولعج تفنكتبسانب
 رويطلارءإبتلاوريحلاوترلاتاناويخوززاتلا»جتملاتكاوتلادكالفالاو
 ةداضمو يللطتاءامماهاطمابآكو هتبفكيننكخ تن الاتيطب كلذفيداجغي
 امتتتاامسالامةبسانمكالماهن طخو يصخداكنالدكز ماعلاججاضدايلعلا
 ةيم رتللا وتب ناانتهلعتجتد اندنعام زترطلاذهلعاجي عدابخسام نافصو
 هنكيبونرانو لماربهنلتءانو ميرحلا ةرهم هہيلمالافلالايتلاالتوتمدكسا
 : دلاونور طلتخاو "كنايمجرمح ءاجو ةكلام الحو هدتابند لمنت

 هنيصرتياند "دئايلطالرتماترءنكالعاللكالذلاد» هلئاطلسماعرلادو
 ٠الكرصدريزهمداصد كج كدوزي كعمسدلمالسزيسد ديايتسال
 كلمعرنعوههاظاب كروبهظءاظد عهابل اركوطاطو ٥ كلختكتلاخملنرضد اضر

 خ ,. جيس . ج شلذلمال» لينكاب ديداكورهاتاب ديررفزاقوزلطملابل انيغب :ة
 :اهو دتينافحود كنموامو نيبنملانرذنخروزتما شب بوكيمج ي
ز :



 دكاساآامتللاوتهل ريبس 7
 ننتد لقام دنالللمغاجننتفمطلطرتناورلاورخ انيتهلراصتنا متنا

 ؟برشراهي نماي دشناو رصا حرتقي ريصباب اهيرصبن» لقام

 ضنترولعتفعلل اشام نو ىت هر للإابحابعترتو ىغقششلاز اناملظلميضنلو

 ٠_ببريضاشلاشتوتناتنروب تيام تيزل اماعلاراجامب
 ثببويغلامالعليو كدولتلارونماب فولطملانياغمجزلاتف لإ . ;

 ات خلد ون يزاساملل انملزمزنسايطحلعن ن تات ر

 كوكالفكالبهضلاطنانناللاككتكنبو نمدا اي.

 ق ماببوعرت اجات اناركس
 ننم زووهم “دوملبةلوعت دشرمل اخلذلهف زف تمك ةالصب
 دموملاميمولق تملاميلملوملمتسااذإمناف راعملطنتاومالو ةب تللغبإ ممع
 ... ابلالا جورم وتاباغلإن .مرشخ نريطاجوزليلبلل

 ةتلاداولاكزاماهيريا ز ظفممولعلطخليكتتوناظيكمنلا تالمطظعينان
 كبروخزيوفاظفج» حيلّملامريضتلمامءاميكللادةرتلامامنياجيو ارظنملعنوو
 هتتيامستالبريخنلظن نولبالناط ريتلاإاجيكتمارومينار امنتتل اللا

 هتقتضامسرايعإلا تابمبكموفصتر_وتتوهانهتلج غلم
 لكےيفنونسيلقات اخيرات نط ريلانوتمرتتانش

 حراف مامساباملانوفعلا روش ةلت كيكفري ممت
 هبمغزلزائلاد ہنمابوزبتقيقر ا 2 :
 لكينلا مككأاذاي ملعلا رملعلاللا راي يحمسا الاتقيقيؤزباقرانهواجج
 اًننانهمرنم تنيع لانت اومالالاججتولادلومف انلا
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 هشيدظعل)شملارقطني لامالا نزلانح
 ٠ __بويغلزمزلعيتادكباسلبايجتزلتدتاناصذزلتنتتنلليمالف
 اب يداهلاب ريمملكوهراجليينلالاعوتلإف خنمجبتنماملمنفلمت
 تعا_يهإف لمن اعزلاطهةوالتزالعام هن اتللاعاعويلامتع
 ةنمانلامازينئالازليلرموالادتالمومتسداتلاكننملااعابضزناك
 رضآءاقمزاهو هازهلعرقوينمنتانلاطازنن الزيجنزينلائلادا اهينم

 كناسيوهزاهفبلاناملتجاتاتماتلمتملابوشنم
 نبي خڵكعرنايبلكهرر داضقدتلتيب طافلاانلتطظعشتالمماقزيملا

 لابجللائليد ةآسترطا؟نتدارا-بفنهنت لكو ريمةننند “كينفتريلع
 افل عيلتاشظاخ تكروب تننسيوزلاف تيرطضافاجللو نكف
 يمعسبيزىلغباظعزيكلامنتزرايهوزنلانمماتشنيميقا
 لوتلا ايحاتعزتلاد رملنفمإككنعالزدنمضلونمالعشل اغنتلا
 لغشا رلضنلا)ينيرساقتلانافمنعماترعسالر نوعدتاملونمعتمالتح
 ي اطيالاماكذال كالفالا ادلغاس عيعالابرامتبس نيحللصلاطدابعلمكو
 ةكد ن ينتمر زولملتطاحاكنالانم نركتلراكخأمرالرتساع
 انراهمزيتسازم ثريبيغتسللييغمإيونغا اكنزوهمينزكراجس يكتم

 فئالليإاغنرتاتئاغانيئيغتهللي مانغ ساشلرتورلا عولليلاكتلا

 نهير_رانتؤنا انكخزإ)_زنيعتلعزم لونلا اهنملهنتفللاز

 تيلازف اكلتباللتنكلكنما ثموتعلامالع همالعلا غبلعلاوهدترفلزايسال !

 مولعلامينييهوماللكيتاببحاكذلامانبسانبنليتايجيه» "يئاهبلا
 ١مالاطباجرظنامتمو تيبظاهنعمتمولعملالوصالاهمولعلارا تجا

 ن
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 >سيلعخنادبوداهتخدا يلجر هاهنمءاكرلاومولعلاظفلوتامانملاساو

 الكزكو ,قطن بيزجيورار لاوملا يلصي لضنلامماعلاررلاعلابلتو
 ةلانيسالاملاططختو نع ابثمونلادنعاهكاجررو تمكاقطنلاخيمو رم

 ملعلإيممالالاجايهرداللول يم دكولعنكبظيف ريعدلغيشلهم انلعف
 مولعللمةكراملنتمنككارااذافتصاقملافاليتسالاتربنلمابريحخلا
 اما اتم حيلف زندوتلماهاممانزمنالمركدرلرتيلشتي"اهسانملدريفننلا
 لومازاناللكلاتمزالبعيرتاراؤزابساكاتتنرااميييتنمااشغيز مولز
 دكزنبز انرهظئربملو هكزلانكونل اورعمدرنزتحراتتل ازروضحلاب راكزال اجيمج

 قاوخ ك ليصنفلاخصتر هينانتعاسكزلتاتمزالملال نترام نمف
 نالل اقبرئ اماز شلانليتو ةبمويغلامالع»نيبملاو يبخ ملعلالاغيسا
 هبل بفاےلسانفيداهلرمسااماد "نيبماممساكرزسسالامنتفاكهلابتنرزما
 ريبخإرداهلاعيشوءامتسال كهكنورهريرعجلنوانض اغوي مالسلا

 كلهالوتب تبي اكس ياعم موناليلغينال ااهيلع فيو بوبعلاملع نيبلا
 فوه درياهيحو بوبغلزمانعإب نلع نيبماي] نب ديمخانزضا يداهاب

 ركزلاازور ٧ ات عزهيلفرابلطفشكميفرلاثمتين انمونلا سبلت مكليللا

 طسبىنام يداللمهازيللفملزعاطلاد ماضلادليلغو هاهيلساةّنلاقلتن
 اتعبيرفوانناكوزت نعم ننكددلرنمس عب رتكورب مسالاه
 ةئامإكرواعوريلكمسالاكتوابيطرع لبج نابج بوتلالع» ناكموليلطبررتشما

 هبلقورتيصانز ونمو عوطيلعملاو م رم ير هارت ليداهر ونب
 لنناكرناعاديز ىلتنذراطعلءامتدانهر اظيغ زنلادابيتتل نيراف
 فاوح ترنمانتشالزبننرلمللمولعلتيتزييرتتيتتلا اقرف

باجإتوا؟ د



 اهلاوررتسلاهزلجلزم زولا جبانياتماملماقتونكمل جاولايمتاهزاكقرعلاب
 جولنابكعنعررص عونأكو كهةنديوسبيكديبالمسانشضرمرتعلت اكلاو

 فقيل افنلتلالمتركاسابيكزنزنلخمنايلكلاخؤا برظافليتسا
 .كجشمننكتاساه دوجو ناكم اموير تور مزسيلاننن» هنوزلتعلالها

 قالخايبءاب تناوهإب وتناب ىكب قابلاحملاب ايبخازلهامتعيبعلا
 هہبالاتنللنوتبنالق بر همظعلازتلا خاد وهناوهتامالا
 الع رنبس انملامتعا ينام اناهخم هميكي تارب هينلارلاعلا ءامل
 نانتهيتلزافاهرتمزباعيايلاقستالانمو تافكامة الميدعد ةجزاط اط

 حيجبرزوهر مولعلل مز جيطتيال ۔مزيلعےتفب هزتقخێباه ءاضقرلتيب
 تنئصولاتلفغلالصالر ه تالكشملادمولعلانوف املاحتن نوثزيماان ةالبلازهال

 انهاعرتن عيعلالهاتظحلامزعممتختزطابلاو نود ماوغ اطثنيرج
 رذو,نتمجرعنترتسغلونسماوهمازهيغزفننقيليالنافربسانيا
 كرهاق لالوتندراطعلزيتييتعساتلاتعامتلالمد ازه دكن
 ؛فزلالجتضمتلافن لئافمتلافت ريسالاغ هتيننزافن كسقلاش

 لاختمزئزعائلاعتمإبكاشنالالبلبلب ءامتالاآبمعأب كلاح تضعنلافن .
 تيلجت "فاننادريعرمافدوعصللمسالكو"شفامناييلانتألاف جلعلك
 رموبانالجو كن عيختسابنوكملكةساتعكلاضإف رللبظف هنباساه
 لغتخيزلغنابركعيمتاممانتعضبف تنشساوتشخترليلجنيلرظاب
 كلاه هلوحامركسا دنيغنبرربينرتريزكلان تاحترلاجيفرللتاف هرمع
 "دتيانعجلعملع .27 يروجو ا كلمگعرمناصخد كليسارابلخ
 دهساةفلخكرداللللهماو ؛ىتاما لعلالمساو هنتورونلالمساموقون عبزلالكساف

 ن
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 . ملعاف شتسملتاسانضمتلاتآالف جياشزععيتلللسامينيهزعظيل
 لاتنالعونجمبايبضمناقترمونلرطاوضتبالضنالف ام كالعبيعلاؤلشتسإيآوم
 لين اكيبمهزيلساتاإب عفايرضمعتكيامجمشو هنطسبيام الايم تالاعتلا
 :ظعضلرظوتلاعواليلللكلاطنهاقمزتملخبللاةوقالليتابحملشلغعد
 ةللللاهيسالدةابترامرئاجبزننفصعمربننالكذزتمالعو هہتحمولعلعريامتا
 :ضشيؤهزعدانيع تافتلا فنإميتلغنر هلما
 ةلوألاتعاتالتنلكمالين عملا ةاكرلورشلااتخامراهراخك
 ليباوتيارفيذللزونككاليمإىلألكاسا ءءامتيلالنهو ءامترالانليلغغلننلا
 ك ةلاتلتتفررعلانلكنباتورط ارصن : .. زدوجولاةايصتتلا

 تببترتو س انجالاننغجتو۔عاؤئالاتعونتو سصلافدالاتباتند ءامسلل
 اًضبقدتلاوتحجظلعفضا ؟تولرتعصككمرلد ؟بوعيبتتن ةلك ؛االنالا

- 

 ُدقْفلَّتلااناد عولطمنتضتلتناف۔ارينكاطبلئبانعرزن حاعطسال امب
 ىنبتي اسناإبترلانيموميرناتاف نككؤاجعغفعم ناورم ابدتجللاغح
 , تايوبحملوت لبتروب ضع
 هبضامتحعانقمتبروهبانجومو لكر لاتبلكززاةرطضماهراناتعشاخ

 كل زنالك[ولبزتفاف هكيلعضييالدفملارضفتدتا ه عنربالددراليزل ادع

 بويغلاعالعتنادكا هملعا نكرل املعلؤتح وا امتبسنزعتكاوقح قلس
 بيغلالاعوتملاف فنم تمالمخخفملوف :ةيال ادنللغزتينالنتي
 درفاالكذ حوا ضفذرذامتابالانييلآتامرو يكليمفاريهلاماعلا ءالا
 اتتاملا . امخنتسالاوةالصلابجنتلا عولطيلامامترلاطن امز

 ناجلرنحونافصلاليمجسيلتبظ _ ذنيعرنلعورتنكوو هاعم املكركبابسا
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 جالمسرلاححلمضتبسانيانزممتتللاتياد "ككزبت رفغ ك مرا
 يتلاب امهنئتسالاو :ةيالولاتييهلار نيلغ ايومولعلإمة تنلل حلسرألا
 :انتلاسر هربنعركزوببجياقيتزان "انهبسانياكملويغ
 تحانطإوزهاظيؤوبم اهالب اغمكشابوتيزملاقبيرحصلوتتزلااتكلخ
 حاكن انارت يرجزنيجييالربابلكلاكشلتاطختئق
 ياوسايطناو ينفضا اغا ضخالف ع يوهو ت قتسميلقنم

 كمع ولت ونال اعرومإبثل ايكلا اذاي ىقعللسلام عولطلا ايكللكرلمتج دتميو
 الابغل اتلن.كنعد نتفلل بسانيو ثاهجليتيجاب كيتاي عرسايابالا
 عسابزاتماحياصقمونتعك:الصروباتعإتهو ةتس اعتلانساقوز
 هنهياتنلونو يلعو يفنلا عرتخم هاهذانضفياقتسا
 نيبماطريضابجييسا كلمبضأزاجرليوياعوشبلتسسمروكمادرعلا تناد
 ُكووهو تروتكداد دكفزناكف ةطتمالاغسالاةفاوعلفكييم اطب
 رطاخ مهلعرلأمكلادهيعاومادانإم:اف تعلخ ايإف تافساكللهالسب
 زولتلاشتاابري رمننترنكليعدالظانهم ايخ .معلا
 ترلاعتلا يإو ؟ركماج ينملا ج ساليل هانمي انلاءامنلإو انلام
 انتناننيكالط اتناف لخلإميطتللرمليغخرلف تيمماايدكسا كتطا
 رظعننل اشمنضلكز .حيرمضر اكاكو : حورمنكيلؤد نصحلل اًممانم

 س نولهاذدزوهزلاخ نولاو اكذالاكلتيمشامبنلخفان لياهماوديلجت
 نمو كا:آنظلليمنمموهمفلوهنالييخر يتا مسالليهكلفتلا
 -ركعااملو ناكم ةناطلبرظع زنائنتناتلنمض»ءاهاهوامتللئيح
 نجلرغركودتييتوفنتتضشنجيو مد اكداراتزننو ٤كييزذشخيسم

 و
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 اليفو ناعكلال اهفلخ يغالبتنالركنمنافزطابماظتو
 ةناوهتجزعموطنسرمسافسوزعروخأروبريياتلوتتهأن رت ريشيروهظل انو
 علميلادامعتلالسبامرتعنيمجتامرامءانطيلافطلااب طني ظابهايروبتم
 لاسوءاتدلارتةعيرتبلغنلوحاهنمزيعافاهيز جز اذإيايوفلا
 دكنزبجيزافنتزافتدعيضياشيع لط (مه جيتتدإفتننكرارت ميبلا
 للئيمختايخالاتعاسسضلونلعويغاك نوكرلا ولاو نكو ل
 ةناهلعلو تيلتلتنالونكتمنتمانالئاهتممالكبفنزلاامسالاننلتو عش

 ہتدايناضفلانام راجملقبجاكللل ع فصو_نماميجالامظعلاكللالنه
 .ةلطاتلبهمةرملانفاوهاجزلاطءانلالظيةجاليمرنشقر ه ءاتب
 ةحسيهتلاتيلالا تختلا كبباانراطخإلأ سمهو نيناع
 فيغشلادبعاكللهلافتالجنييشامبستالستبابلانجتخص
 رطاخللررت . هلعلاخنمسالريلكلاميس اتجلاغمضاملو شزيطلااكتالنهابظسزاكم

 ہنياطببمعنتيلو يوتلالتعالملغناكغيضظنلامعبلفيدكماتماطنهوكبإيا
 ميانلا ۔_ب : هاننمووفانهو هلتلاتدزلازها

 ككنكمللكاونايولترونتنامنكلات ةيافط عملعلللكملفابركسا ميلع متلا
 زوممارقتلداوراويكت سيت هنمضلانتضماقماللايتببسبتو
 ناكرنشتوحليلاقدتعجلومإ طنتكاليطعجدو+ن وبنيباكرم
 فيتيخليهملعايتتعلارهعلز تبان لال بايرزرمنوكاتمعلاترما
 مولعلا ثعتنماةنليوتلالوتخلا۔ ءةيناميكهلوججيجفع ةناسنالا تالاهج
 ءہتياوزلان كنوقام هةينالميلا لزر ةبنامعلانراعماد هتيناا
 الياتزويكتضايتللجج ييلع ننكنادكسملتيمأ ملعاي
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 كلع ننوياقتح يورب اقد لاسا نينلم فللاو إعيتعنتم :متم رادمل

 نماوتملتخ هالماروكخ دابعيعناقلغاب عملهبنتلالمم دتطلمالرتس وص
 دل كاتنميهدزلياقييدلاب ايجنيبقلمامماتن ہبيقمولغز نالك ز ةسيسقيف

 اتنالكاسامبلعاتللا [مبجاطهيككامعايافتنانماتزا ملعلانراتب
 هيسنفلفراهلرتشضنزم ولواب ربتلاعتنلاثمولق ةلزع
 كيلم غضتتابلاتا انضعبو ةريستتلانال ي ه
 فرامعللتافمياعو "انياممملعللكرماتسنبعلكن انه رتسنالانباطتلا
 »_يلعاب ينبلا نيلاداببانمتمو ع ناللا تاوملا
 هم ولهلارثدلراونا تيرانذح عرمبلارزيتلتر ونر اعلاريامجنرضنماب

 اضغعزشتتا» هيناملالا هياجلازتمازياطلتتقناو هتنايزا
 ےبويخلارنرالمو ىك ولتلافاوف تقف هرين افظنم
 بوطلا زافلال لف ثبوجاوت يللع ملعلا سسابتلرنتمإو
 هرهاليل وو ي . ١ربلعاي لذ
 سضدنماونقكجتتوديب ا اروم ربوه وارلا ةمقشلاأةيفتنا

 مظعالاليملتبال اديعس ملعلابوتب هديج ز ولإوتح هةيناهملؤصتانبو اهي
 نوجب هنمف تاليا ا اًساكرئايلدالمعتازماب هميلعإب

 .ل دلزاوس اتاف بارزينتوم ت ديلا
 دف ملتجدا هنييزت مرمي 7 نماهلالامجولا \ى

 هلا اطلاماببو ہيببغلال مولعملا اس ميلعإب مجلا :وب

 “يضلرالتو دامسرطماوجننلمزا ٠ ليلل دبع عيبن ويتردالالتابح ءامسو
 لكنإ يلعاب كربهاطيخبلت هنيل لقرخم تررتمرمهلب

 ر »
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 ةةلضحيواستليررماتاتوتز عيضن تالاو
 اشدحواسف ءلمل ميلعلا مسي عيحلاهيلل ةلفو اتانع لش
 گلاحمرچفانااهملعاتمبتا ملعاو تمجعسيكا كامبالإناتلعم كال
 يغو ثتفتنا اعدكنم مجانم اباحتتنتمو«ميلعلالامس اباكبتحمككا
 دركدامتعز زوم ةعرترلخطمهو اعبتو لفغان يتمليإ)جاص كنس
 مولجلؤنماونترظممل اجتيلابلل نوفصو هرايككزديبكااسؤناميلعإب تنام ميلع
 ةئاقطصالاننل ورتس صخلزعمم ديتوهاللاراتجوصمزونلم جبنم هتنلال
 فشك ق بافخللز قيقح تعبتلانضكلاجفرشزاونع:تولاعتفيقكحير
 فضيرللكوونبعجإالع ييلع كنسمإلا ومركاملعلاعاخابتباقرلاإبابخ

 ديناهتيب غرالنإو ايم ہلعاب دك؛زروجملل ١هةالقتلااشفا ملل

 تيرلظف_جرقو عماشرونو لم اكتسوبو ؟ملعلا مساب اهموتتتيلملكؤ م
 : رهنيفزفوو هلممساللنل نا عماعتسمضعن اكرفو هراز كرب

 تويبالل بلكل هصسالان كي زناكرقرزصفانهاه يان ثارسابالوإؤ
 ه نكدزولف تبلكف تلع ةربتلتسللا
 .دابلا

   يباايلتكي جاتر

  

                  
 ث ٠... ....نم :ر .دس :9 ناجم 4 جنإ :
 ل الب متر لروربضرزرحو .عار دهنت .تاك

 ينال ١ً - )ا2_٠بتاكمينتملا ك : | حك ؛ اه - ؟
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 رسنةيعمرتس ناغ 2 .! سرش خ
 ۔. ٠-\ . مم : ` ۔همرآ؛د يج -:يرر إ د كح

 .يجنو .نترس . ج زيكل و» يج 2

 ممسااالنزيد ةالمص)كزجن ءاملا | ¡ جك : _ . جح
 ...زو ك ميكحلا يرجم جحت ي مإ " ج ح مساللةدالتاكدجزومانوأ :يكي لم .اودبت و) " . .مإ 2 اإ وح هر ا 25 ٦

 اليب رمزافانمننام| |» ن كيل ن ةياو >مجتإ ل

  

  
 :زجوم ك ا ج .دخبت لكأ
 كمساركساامسل ءاميلاذنهف | اةكتمإ ب > يمح يتيل جا

 "عيؤافللضازداويه هنكإ| طاني مل لك
 نججرمتورزانيزررسيرااتتتخنشتل جك تتشي تس رااا ج

 هبهزطيلعحمتجبم فلتقتإبز لاز اهجنالرللساالالهابفيلوامكرتامام "ةنامللالع
 هبضد ننعتلعاكاحنوناالاناججريشلاد ىلرهالاصيازف ضزلتخو ةلرع
 هاب[ازكرنلاذانهارتمرتزينغلا دملاو هيففلتخنلنمنانهلخمنامج
 ہيعرألارغم اتيرتر كرتفماشلسااكادهلطالوتن ليعافم شلا
 حيصامروكداينامالكوو كلوخالماتزالنمانيئلفياشؤ ةلجملا
 انينميسلزيضقطيصاناضضنمانالاط هفتئدفاتعالامراكذالاكلن جره
 كلذلو كنعزاجالاراعلدامءانتلادحيلابامميطتمومعفراههتلخبتناباالو
 ہضاننص زيو كطخ انما ينلباق جئاتنل ضيف
 نغلانال نزايلزغءانلقاياولتطلخاغزرولتباطملالنقخينو
 انلسار ملعلالهاتملانمايتبياكر غم ام لعزابناالللطابلإشيالنامب
 ن اهللزمياعننرمزرلهلزاكم فيزلا تديملاوذهو تايط
 قاوفيمتب اغ ججاليزلاييتلباقب توتلا الهج بالجفتتكو

 وال

 هنب م 7
                 ء ل
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 م لاوقاللن زوضتظحالمياج ضماح كاهلزعللزمخاباد هبابو

 : ہسيضيفزتدلللط سمل اليبب جحرتلاوبزعال ااهل تن او

 ييب اداكس نيتيلامالبحشحؤإملابلتنارتن هنيدرقرمتجامتكززانطو

 ٦أ&: لاض رلسونكزجتاجووفو وباطخؤرعللزتجتنالذا هباوج ةكنانالف
 رب انايلعانتنبعسدالجالطابلاانينام هعابتا اتقزرزام , ؛انتحقكاانرنا

 ظ : هيتلعرالليلات نوكتملخز ناناتلتلك وت
 ةضعضاونلإبلرإ معنملا هإكرلضغلنهر يلما نركلااشبنادبعلزوكياض

 2 :ةيربو ال هزع__باوجتر" هكرعملا

 فالتحزت لو اهضارزتلعاهضدتعلاناز انيناما ايالوازعلانعم
 س ايز ١ اييررمتزد نودام كناميا ملزلا

 ہرلطخكتم هفلميزان لبي دضبزاكز ., :ينسن هايلل
 يةمبؤتتسالنوتنشحلعبهموعيتر ةش نكلولطباعركك جرشياضنا
 “اعاخللعل انرتدللإرقامكامافنصمم تنام مزر ابع لواو ءابتفلا
 _ افضرهإلننفود د هنوبي اجرنحعمةسير ١اطاكزح )اللاو

 ريانم :77 هادروتداتسو نلضمبتسالضيليوزوتيصعملا عاغاغزاكالك اكاملكر

 تيوننإموآلنو اقتانعاطتجكاّمقحانيلملززتول انلولزهم لتزحلابركو
 هليبالخلنهيعلرملانلهتالكنيصعللظخف اتعانيسفانمازناكلا

 نلغزويكاةلر غناو ةلاهلارتنلاطنهوع :ىلتلاق يلكبلدال» ىقسلإز
 تنزالجولاون نم حمر عا طلاو الضالريلايزرلاوتمبملولا

 ةعلاانلاغنرلوتري ايمسخورتوزيغ ايعمهنلا ةماش وابنتكلو
 فيفزيفاكلادع+تخالوتتركتت بلقلاسمانماه انك ينوملمرلومس
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 ياللالصتاجارتكعبيلامصموجلطرموصخاتدد "ناوجعتممؤزانلاولاوه
 ضخقلزن ذيالاقنلااغلففريلاراشملاوهم كلف نونمللا»اطيدااةغللاؤ
 اغئواتاكورتضفماخامازومزنولللاغتابمواانناللاكسال اترازو

 كيذلاةحينمتمميننكنمايلعر سك ىفعغلاقتانعتيتو
 مانزافلبتب تامصب يلاغتاهيزتوتلا» هابشياترسات هفيس

 هلاجيعترمجبرلاكسعمعمجلانهاهزاننارماللف انلسار
 ن اوجتسلاروبمتد ١ ۔نالتاتلسب رهازو

 رةوييديكرتاباكنملولانماضز حابسملا حللصمامخ ةاكسكينلمالا»
 نجيو نوان, ز ةيلولم ينيام داميدتوخلو هتقالزنوتينكام ةخ
 تالاقم «ملع لكاو نللاسالاقإيضحءايضكولتلر
 رهتىلعراضن زالتاساهامتك نلك طحاو" اميرو اكنعمميذلاتناميلعايروداي
 تروز ةقيثدالو نيقرالومزو تللارمل الح كيولعراذن انربلقرونب هط >لار

 تموطناارلعلزرونرهاساخض ربقلا اهنقنيننتكاممعليشن
 كارك راعمافاناطجوتزاو مكليلد مولعللاغم ر ا]اللياجتضيلع
 ايتترم مالالا واخلظحمونضابعلانتامصنياطلالجابيف
 نتتلعاهورجاخعفنشلتنلمةللللاساو ٠كاين علب ادورم ءامتملاتاتبللا
 الاكش الوروك تالس اهنزخ اخس تلت مجم اناضوتسواماطا
 :الىاهيرزتتاهمقجزدمأد اهيكابطساهجظلزااعمزالتللعايتتي

 فضزراعملاةنات مهايا اهتنضام ملتسامشياطللاابامخعاجترتوا امطاينتسا
 ةروسو ؛لبلدرهتللطنيزكةياللعباو ءاليبساصماخناتكتساهيللعيلم

 اوشخ هالراكزاو كئابلنمنييزلةمإااعخناو عرزرارمماونايولعتنولملا

4: 
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 ةنالنم كالخيتقنام كتكدوبنبالرز يلق لبو لظتل لجعت
 ةليلعااتعاالو كنبلا الاتنشتلاال» تيلاترضاال» :ةبراحم
 نسواورلمكانمطلاكجد دىبباشجرحلكغم طصلاخمللكيلبتناليلااعان

 ةيعركاعغه هاقسارتيقكلعخم هاقوانتاعنزنو ههبكبنالس فلك
 ةهاكف (انتلانتوفمونعلاياتجغو ههانغاتميبملابجغو هانكا
 ءايساللتالاينملام ينمدالهزكمتمام قريب رتريتس
 نجكمتمفتباد ءاينضالاغبكلعجلم ءايشال اهانيع >ايماازنالطط

 ءارعمكموليبلقد" انكسم درتليرمتعملم الت دبلروونامبو
 ريزلعو ئبسللاعلالعضمإم يمولابعاتيتيرمام كنولو

 وه الاابماعيإلبغلاتافم دنعو بويغلامالعتنامتانتبيغلاتبلعباطل

 برالوزرالاز امامت بحلوالمايبالاتقروضطفشاموجلارملافاطليسو
 ةلمر ةلداروتتفءامتلانهلاغتساسيرا اذامبف نيهسانكف لساب
 ذرنااوتتمئ تبحر يالاطتامملرونيتيروتتتن ءعرمح م وبإبساإب
 اذهلادوغتل.؟ونيممايوتنئ عخللالمتلاد ةيالاماتيارسالطتلومتلا
 ةتريتسوزنمولنعيريلواامبسواائالنثاةتنعلتاناتتناببنتلا

 رت ٥ م ٠ د [

 ودزنمو)نيع برطا

 راوبالاوهشرانكلتنلاباهكتنواخيلا باو امسالإعربمحعال اوايسالط ىتوروامالَصفلا نيتنا سزنزالطصنصما تا
 بي بويغلززتخزبلليبياقمسا انلقافراطنال يرجاو
 الهذاعااهولتتم نينا اتوهشيمآلهليلعلايلاتسااضنانش كمضي زلبلغ ن مانانعبشييللك اهدالعلاملتتهاتومجبو اتوهربايهارش
 انشلاش يزنمت مربت ديعمشييالزانماباننمياتيمزكيبلمب

    

وو



 ناتيامو فالاتئالئوشماهجرملتت ك يوغيصو بوغتبس بنعلطالع
 .كانافرتلاابسلازعجتبملكخت نالدزانسلجيعتيملكنوبوتعستيو
 بامتولإملعلا اتناو تنتلالاوحلبكرمختوتظتب كيلعنتتميناح
 هبناهوزازاف يامسزناداميولرنعيراةالصلكيرغرتزناماهلقت هدو طالبع راس

 روببهبيورطيسرماكالاذزاليللادذ اههيماخو هيزن ابدتوتب» ككلم
 نوفقيابياععازاف امولشع نمام لااهدللعا لبللكاهإتت ويسيم هوها .
 يشترمش_روبغلاملعرتمشاربيكاملاا سداسو هيتابدتوربخو كيلع
 لوتتتيطاكرارراعرتعزلاتلبللكاهداعليرعاهولتكاشنغدييلوهاش
 =ويغلامالعاب « ملعتل نيساي نبيب خايداهرهااتومرإب
 ہتيناجهلازاف ش يانتلايندخلمتسويحمننتلالعلتعاتلانهو تاب
 دوييهؤشيسطسابلإميككلملعلطالعلا اهعياب هكمب ربجو نييلعنتنا
 املتنوكرلاانللارخنابويفاهماتااهدادكياهولتتلبلكوشامقو لشف
 ايبضينناصاوعمخازمملا اهفمائو ديتساب ديلتقيا ليختلا
 سيملو زيحلمج تالا هماباتضتيملتاهدرهلتنوتزشروماش
 ىميلا»اهدادعاءامتالالقند مرالزغءالخلا تداكو ازاكاذاف يتحجا
 .همنلانت انلككدكرصخنىنلوزنوصسعمتميزتز ان روسالإرنلإوهبرعاص
 هازنزذ يتن هاهاوطمسةوغيطوانوهاش نيبلارببل الهعسابو
 :الحلا جت سا المويلف تيبت ماتلاتييلاباهدطعاءامترا
 ٠رعاص نابللابوخل اوروكتملادزملاءاساللضتتناو دنداجسزوفدغاعل ١جرظنو

 . دوجفوروببهخينون ريمعلا اهرشاغو كيتاي إبونكمرعاكطجركان
 ن ابللايجت» امون امام انليلومجلكاهدطعا امال نهلواتنهعولطعوسو

 د
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 _ اهبمحخ يو حيعماللتلمخل يجابلا اصتامتيلشرمزكلرتجاتمتتلا

 "تزينمنانعام ةجاوت ارزن هلل اويياتلكناف
 تعبتا اسارََفَل ا۔زيفزىلاتشابورنعزلائان كنك

 كامنلناسالاتباي مرهو ويناسراشاساتللمينراشيناويصجلاإلا
 ہشؤعاوتماونس حلمرالاتلكاشملاشاللهاتنايعإزاطالإ_ے ان
 رسددوولإ اذللهمتعيطإلالع حلختاتريازمل انرنترصهترلط

 الادكببالحايلاونلظلإبأولم ار رنمماتوطإطبف عيجازلطعنمونتتيلفل
 بربخإو ةافئل جيجخاللغدرونللبملامانملرمخينر ناوخ ترصف

 وه» كاكيجلونتنداناذاماتلالكالاتنوجتنلاض :تس انكلازيوب
 ہطظتسوزوامتوضوان اضزننيراز لعف 5 اتهياجتساررشلاليجزيجإمينزا

 7 بقلابناجلاعضت» و هايزسكسعونو جوزو لط جلهتماج
 ہلشحزف قئىاسوفلادلزابممئ كلفغكبنونبجلامتف تغب بر )شولم

 فنلالضاماضتن ,ينيبلف سيامنلافجنهدزغلتن زلزهداولم
 لقو هلترومبرخل ودو وورنتيرطسم زج ناول تعتعم تمح 27

 راتيونلأ حورا لا اننمكومناربداعهنرمادعمداوسرميرسيعاجل لامك ماكلا

 :عؤونرمنمام زوبيجاخامآعإلعو > انفلا نطف ؟ايكحيتئكيتلا ةبلاغنملا
 هلع االايروبلعورمجالايرومرمو كوشا و ر نبج

 ترتفتيوب اداز لادلمجلايتستلملا تآتالامنعلوخمدل» وسباالام نورو
 اوندكوملاوزبيملط زطقبلامتطفلط نكم ,ولق تنك نذلانيلوالاءامكزام
 ك اقو_راعال يلعام تف حإورالإن .بج [ام كللت ر قوقرافنالو ل

 شتناتنسلاف ناتتاعلطتا» هنوريو اغىزلاتلان اتام
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 اتيرغلافرتلاناكانلعراقناالاملمريلاطاطزعانجوخجرجيتقو هظنمب
 ہمجالاءامتالتلغفنم هتقشتوازف عضي كافط اشواديي
 نتاهةازب هةداضلاتغعضلاوايتنلالرزنسبالازانالانعاوفضداعلاتر

 .بيزدهارنب رشا كيعزداهنلكاتنوولكللاربت من حفزاقت(ريتظفللا
 الخرتلاوازنئالنوانالمر خوعرلاضمتاب رسانالفانلكإبالنلتعزمو ثكن

 نتيمزبل اومههملإلاب ريبلتنتوتلاخصهنإمعزو هةلحإنملكاتإلو راب

 كاحي واعارتامريناميرزبعخصااامغلبملااهليمخجارقتيسبلاط
 الجخ حبورالازنيفتوعاهرادمويبنصسالاه يالل اتناك
 رغصالانظعالزينلارتنناكيزؤظعالاجاتفملادعكتتكايتلكاشتللكابمهلا

 دص ورفلاوخ اننإو تلدزاتإازله انزرطتيؤزلمانا ببكاجكو ابف
 ض عاشريلمتحارلكواي اممزغربورغال نت إلبازاتج 7 تباوهنل او

 ةعالإعلضللفرضننرتو هقبموبلافرلخنويكماملقال تفرك
 .كلسا مدقديهبالااهمججوحلطالاو انتيرق
 انكلاافراعآيتامرإوم_ممتيفزالنعجيضالتوزلكيرقننا طش
. 
 ٠رل ظفللاتوتنا >ههييالااهككمالانعنسيماوالخلفواهخدو بلاوللا
 ٠ لاعلا صرت ديكاو < عرسا لهاماع زديل
 انلةافررنن انتدجول طنيانيالصنلا

 ةزع زلالسودرو»اه ملاسل نيطتلازتلرنم نلاطبنكرأ] ١ ] ثلاللفع ة
 كىندلطنندرعلاليكاذانقمفللنعكومنعامىجلادنلزنمالمت اباتمعز ه

 محل نكاد راطخالزابتالإل با تلضو مضشلالو ةلزلا
 مل
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 نهمزكوملزاهولااميا هفل اوربكتامتلاانهمتنرامراتتال[ راد
 لاكلاديتلاامشاهكبكءاشاغومماوفتكيرعفكاتضتتغيزلاب كتلاسإلك

 تغردتيجملامالاغنالتو جنول عرانبملسالاهلمجزداغمروكخ تفلا

 ةيسزنايبلغقتم ياومإل سنولا نام1يصبظناوكرييبابع
 هات خلاو لاوجليلانضلنام رمفعللفصانقرخم كزوكنييفز
 زمساميرنت لاطت نطبلا زرلاو تزع انيلارك
 فاككرمزعاصموجلاعليلامتوتلتهالكناطلانتلاتن ن عزللتلا
 انيعيمزلريكتمتياجااتبانلع وتير وكتامشلاتنروكمطملا
 اين اغكهينروصد لوحك ةراس لمافزملا _امديبجنافانتابنالع
 ماتنعمرعاصروجلايروكمادولاركنمعرذللفملا تبب ضمغت
 عبراو ارسالازوباتريفددماز امراب "نكتلوروز تنب متلكخندرز
 انكهرتروصدضاكلافحممنافركيحرنان تاماكلااهيلضاوراونالزمواع

 ضخييلوي م رنلزنعشاطفت نازلتيفلاك ازرح
 ٠نضل2دلوندر "عزتني (لا رعا تمتاتروكزل اددعلا تلزتملازلليرشلاد

 _تتننياكل)رامالا» نويعلا ءايمضءاطغلإعف ي كاعجنعبيلز امولامكلاا
 هايمل ضالتغاسهانتنءامَملادكع ياف يركلتخبياغليوخمل ايرلا
 هنزوبم,اظلاورحملعاتاب مدان . ريغي املعامزبالافابت علش ر
 رثلاهمتتخالازعبسرونعد دسح بلفعزودرواتزييلاطتف تك اتنان
 ةزعم نلايروك رهلا كنونازماباتوهيتما نشت و
 مولوللزياسم ملام اظفل همان عيز ادها انيام غيوتتو۔تنل منا
 نيالازساتعانتكتاف يلازغ بىجترهافمورتصااعع ب ابكإلعنرابتنماغلا
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 ةمهزسنلانهتروللرلاااماجم ه,ناعالامرذابالاتيلو امهام رمتلا
 الشمدالمر وروتاكوعدروو هربلاغد“ن ايرود كلنىلزوك شعنم يح

 ثتالوخلو "خزدذللصتو هبصلاد"نلفعبلاد "نادوتسلل وجو يت .

 كضوملتناهنيو كشن :عبنت امينلنز حشو داعيععجج هتيملا

 ديبو يناوا ا باكاليملس

 تلاتلا ةلا إلا يفنت بدانهاهامعنتومالواهكر

 لقعل تتفتلا اونياشالومتن
 اواعلاون افل اعلاوب اغنام ييلموميدل رشلطتيغجم انللم هرمالقلد

 هيلعرتبامنلازتو ةروما اكرملابماعلامقلتر ه,نرورضمولعبتليحمهليتد
 لتعلاتميتممهلنهموللابامزالزسرييملليقهبلهلت هتغلو
 ابابتتفييغلمنم_ےلوالان ه .عراف انيرادال اقو ع انلا

 .. الاكاردالدادعتمسالادول_ للا ےفذقراكو ةنظنلامولعلا ارو

 4 ديبلكنللو زعل نيتنا تترهاتاي د

 ارعنلززإيلعل اكرزروضمولعتلمجنلمةعيلونز نضعلاوخراتلا» هامعامل
 "كتبزسينانمار نتساد اتتت اللزم
 لاننانبلو_ر هاللا .يش هنيبي .. ائلاد

 انريمنعتعتتلارفر عناتمازضلامهجنإلاد كهاجت نالك فصن ملزل
 يسمهتجلالصقللا : فالا انناو .ل درلتنااص تلوس
 بوميهلززولكدورضللظتل اتللمضلاغدافتم اهاعلالامعتسإترلا
 مج ءاروتسلاداطعربالاخ اعمتللبتتاوهم ءذاتتمرامتسا نضحلا
 برت عتلاداعتإو انكام ب انكول ٥ هةضالامانلامهوفز اكانب)و٥ هدايتتالا

 يو
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 االايلام هليس عيلبزبو رميمكلاطبانعلانصبيمزااوهعوتلالتمر
 ليقنزتاغلالآتن هل ويمرايرس انلال علخت ناتس انه :ريلميتاياميلون

 تامزا انال اتاكلا انالمتكتكتاعلا اتهفرسانلادبغ
 دلحرايكفلدرن ءامكقدءامنلاضتلتضلظلتعاالعااوءةيكجنعملانوز

 هن ازيبنولقهدالمولقمليل يمتلا مات)تمومانلانم غملا
 هشيتدامذمدوعسمبا لقي ااسلبونلاونياالالتتابفم هلحنتاتعا
 العف انهالسفلا مالاو حيابصمامن :اكس ن كوناس
 ةتيةلنتكميبسكلووونلا قعالملا نتنلا تعلاج
 كقعلاجماتنيلكرعلاناينعامتلسالا» 9 ابنعالاانمرتبشولالعولطنا
 د فغيجللعلكيالنالقعيتينمولعل انرلناتىمجن يولك نللعبيالو هناو

 رعادلا امولتعلاخعخللإمحليوهات اعلا ظفلت بانشكلاها
 نتوليافف اذهازانالخآمجخترر اوت ينكملمولعل ابان لنعلازايانان
 نتاكاتو ىبراضلاورتنتلاف ئجالم كلامدابللابنىداتهللتعلان عومل :1

 ةالنلزتطساويتبنارونلاتادابمالاخ هرتلقعللكجتلالجنيباتلارتبهولليولعلاز
 تايلكيملالاكشلاوتناينايونلاذم كد ايباتلاءامتالاضتلاماكزالإط
 بلول اانطبسبرخو عريصبنورنالجو "عروننحزقعلاز امبيلالصال انويجربامتملكت

 اماما ةداعالا كو ماحتآلم تبسن نيملكتملا ةتاغياعنامللمللوزيلع
 فواببابلالاهولوضينربصشيلقلرجت اكذلاونعمل تعد ةالبلإ عل
 بم نكراشهظفجمإمو ءانكاناو؟زنلامفد مفشلامخت ميعزل
 تالريلع مد ابود انشعا ةةشررنعمهرننتو مجم يلع نل البوغلو

 بماكلا نآليرحتقعةداعإلارنستلر الهلانسا ل وففليمد تهاامولعلانل
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 زنشضيطللخليإتالتلوفااعوملاطهمكنننارغن لاخإوجمطلان ركم
 انناررانتماطاهطجيظعمالافالاانزلمامت لامتسا مظعمف
 ه_بيمعلاارطميرنشجنالتالر يلاع ذوصوللملاتياغف فيمجيغ
 فحاملكاتبيتيرغلل بيعك بمغ)تالخاقلانااعاباكتتيلغل
 بلطتي زلإمسادفاهيزعالمعتيدااناف نلملكتايماعلاخلقيللا
 .حز اطلامساموميبللاهيونماممطط ءةعاتلالجلوتسلمسام بلاظلليساط
 هرتلآيفيذلاجيلالكوتبمسطولااهمزلاتلتملمسام علاطم
 وههلاترتدامسام علاطلإمزكجنملاز امساو علاطللتي لكوتملا ندهإسلو
 ى صمةججدلامرنممحدلت ةلالبللمساصمالا فح عنلمينللسالا
 رشألاواعنتلتفاتدرعو اتطفلواستكمممسالكجحاطسبت ل امسا
 ىنمسازكفخيلبامو نازبموما نفز زبورضمنم يجىلاةحلرؤرمسللك

 هنم درعلام تارد خيرم يلنمضبنمسالكرظفلللرع رجايوف وب
 نتيطلكرنكافواام,كزيتشطلاف_بماخللاوطنتتفبعكره كلد عومجنولم
 هفش نرطاالكؤآكيبج_ راغلاو امهعجالتلزيماق امم
 تبذما جزم نلغال ازكورسلكلاىده يناوملا رانلا فمرحجحطءامسابكو ءافوب
 ٠ةفلاُم ةنلائلاو ةنينانيتيفائلطتقيقجتقبفالاوبحربتجمرلاو تيتب
 هالننالف.ايعيملاتيلاتنلاجطوقوعمومتساجتسماخلطتجليتملاو

 زرهيفح.مخلفوهإظناكادغاللفصام التخلاؤتيتيبطنلانع نلا
 القاكمنلينملاا اهد.ياوبلزقتتينالستلالملعباف» انآاهيلماتلاغناكنا

 دابزااناالكلاشم__انرظفليملجحإللباخولعتفعتتكلانش
 كلاتباالولوتبارمزالاتهإايلناكو هرنتالتإلمآناكنيلبلالعلاناتعلا

 ولاز
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 لضاف اعالح. علا" انالوم مهلتست
 كبلكاخاشعرنشمزعمرلاتم اغليرش اكلم ناهمولعل)يااكراساتس
 ناولحتللمو ءجااناجتحتل ؛كوليتسخبلومف ه اكلطزوجدوكل بكيوك
 شاالايطارزنوبعتلم» كبلازايحتلمورئومولازاوبحتلو طاني ءاتب
 لاخلخاوبلطامناكعلهلني لجل ةتلاوعلاعرجبلالبعتسامبوتلاداناكو
 هزالرلاخلتكنونوهد كالملاظن الم صل_لكتملواوبلطام ماتاذناوعلةرخ
 هنلبضادا"نكتفوهم .نكو فراتزيلو ملالا لوطام تنان ءامس
 تلاق يمس ويرزيضتمكاننجزللطلاوساعلراتختاانكلساباولاندرنككملها لمك
 كلخولوتتايولطدكملا_لاقنورداتتخمكرنضنتجيلدانلميصفاتداس
 ززيمتلا اعألييهجزاكو بابلاف علايمنديلف عر ين نيشو تك
 لقلاطابلاطرنتلاوقيدَلا مالغ تخلعيرلمزياغعهطاتتدتناف علاطم
 ةسحدبرسل اوههرلاممالطببل افين وطبسرنشتلا هل اسو ۔ابولطم

 يدرعللتكادمانونمنسمجلادندننيرمال فالتكنكانمتيلطصفد
 فعلكخافحنوئعولتالل ةعبرا يبمد يتس تيال زر حلوفو
 فيضتمئ لانف ايلواللنتتضاتيللمضااذالاغتنتا )٨انمايدالوعا تعام
 انقاطنتننسيعلكخلمرعر) دلحتراشن رعرع حيهكيجلينعنتفمجيالعلال
 فصانسلقعلايةلإساطببلافتدطيلفلللياتنااهاكوملاتدملفا
 يدزيلا زكاجلمجيلعوافصا ةرملل - تيعمالف لامر الاوامتيلع

 فيجبدانعائزمشيلعمافحيرع نيئالتهيامتيعبستيلاثردحا
 ميبززعاللقطلسو ك ينانجاهيلتوملاتتتتاجخابناطن بعلل

 مالضإاذفالاو ےزولزتسخررم ن لريس ١ طيببلافمتد امرض
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 رم ثللشث .نىٹثال فر حليدرملللاو هاذررتتخن برس يم نىرشا

 لكوماندمالضوآجاطنتما الوت كعللإغمليا فحل تييتنس نيعبصا ةيا
 م لغيك زكامزح٥لم جيلرةانكمكلملتتنتاط كيلنصدا

 نيعِاهينلمنتيضال تح حنعلات ككاريحا٤٢مالميماح
 "جيلادكيناشمجاملكوملانلملا ع _بعكلغلبيافحت تكشالث

 ةتس خكدملاوثلاف للصراصو لئياشصجنتوملا ربالاب
 ترتالشردحايالعللمكاد افولا خاينمبممادددفكفتت
 ةلزايناغنلاةةاطتتساافحم ةيامترسفشعتيتيلمتيعبرا
 مالفر اهتكامس نيامشلايان"نيطنلتلااهنمرأل
 مهيام ثالث نينال ثدحا يدرهلللادافله تو ناياطل تيت
 رصاامويرلسلئياظكاناطنتماافحتس نيم خقسعيت جح تنيتي
 ١ ييضاذقوادازتفللتفتن ا يئاكقورىقاافليايقمنلاللل
 دحاششىةي م ة تنرمتنرتو ( ٦ يدنعللنتكاوافح_جمالاماياينل ١

 (كزنللز ايلزرمداخم ليان فاطنتساا فحت كينلل قرع
 م كماحفلامللذرجادختنرمحالاوثافمالارسالاموسعلاطتر
 تامر عبر١ةينامثرد حلنىنيالشرحل يدرعللمتكاا فاخ ارم

 خزنويرا:للارلاتإسا» لئاخلطتفاطنتماا فحت تيت
 ةرسم ختركضإل تريتالند حايدرولاد افحللادملزمال فلاو

 زهتالعليدرولارجهفذيضجعملاتانس[ةكافحنيمالاداعاما فا
 يباعترخيمضتسملا ءاملا اكليلنداطنتاشكريميتورملام
 رياخ حياخنللليالشجليافصجلماتفايهظعال[سال ادجاس

 زيلا
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 بعكعيجت اطشان اهدالعلافرحتنيفطانيانفطبان نباك
 قراب اندكذفلنامنخخححرلتوملادتلا عغغغغح جوتت

 ةيناشاخرلاخ هنزو تفروزودءاليززوج حزوخت غ حوش»

 تانيغلاو؛ ا3اككذكرهہسماخءا الازنرو عفحوزنجيرا ءاملانرہنزو خ خي

 "مللفنز»و فرجضإامبحم»اتلخؤنو حضحجنمفهزنسماخ» انلخزننرو
 دارو حفرحم هببداطرانلاشنزو م فرجضامرش نراوت نزوررزبجر

 هسماخ انزو عفصي 77 بازنلاضنزو ث فحنا :ايزوير اءامل

 تاداشلا امجن تانيبلا اال نلو هتسماخباتللشذزو ضذفضجبمنام

 ع اًكبِطابتانلممضعلعلسةخوخللكتت
 نشب اهتوم لاضنو بكرلالنهتضو مضلفيكلا
 بيكلانهلعبلاغلازاجترفغر بغرن غغغضف تينمو ونلا لهلموبد
 يد ةيانركالنتليو جلهنماج ةضحل افهتنانكلاهلازاكو اهلصنع

 زنلطنلاماكدللغلزاكوإلمائلاوهمزائلاصالزموبلاوتةاامرحزميزلهمميرمإا

 لقوتناولاعالارياسضوتازولككزكو "نايزلطنا داش ءهلارراعريزا
 ةافللزلبىبجنلنبانعلاز اونا النخاي,غندلزمولخالايتملالنهو
 عرصم ےسزاكحامتال امخنلزابرد نتزدوضنلانمزت افلااناو عرفب

 و تاظابممداخزنداطنتمارميحاعوجت يعت ينونناطتشا» دك
 ةراتو هيحت را يختسااديرظإلايتا
 الاظنلوشو فكن )نارود انهاهاهكلملانيلطل

 1 ٢33 اهجرعا همالمللىفراطفلاف هزلاليإلمسإز
 لب ارتحاهاتوتحاضاطنتماف ادش عيجولاؤحهتنزن يلايل
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 كننانبنايوخرر اال اةليكل نكر مولانههناتختلات دخ زيمم

 نيعقبلضطاتسانآتفمداي درولو ننلفلازنلألاطاقسإيتتاخليلغن
 ہتفحزكرصنزدغمرميعاغفقالزاف ءامسالاهالنهوهرش
 هامتلامجالامامو تفار كلك ماقو فتنلا حرصامالاننيطلا هلع
 اًنلغنفزوماوجا حيللباتكسشلاضنشيلمو كلنببجرعرتن هريفرمؤفزاو

 هزخالايلع<ناإلزمتعضضقنزو تياراكانهانبانفرظفلب كلدكنع
 بانكينتتبثملاةرينملاذهااا ةرينلا متاوتمامناشانهطلالجيتناغام
 بيرضتنيالكلازمرشزربيتكيزاوهو "ىيعيمإوج حاولا نشللا

 تدنزنالمسفبرضتافحاك يدرملازلرتفتلاللمساقرلاشس, اشن
 يمام ملعف امحضاأو ٠ءاممالاياحتدنكويتلمعانكينطاشطنتستادك
 باذقلالنهتاذاتيافلمحند لاطإللزتتال ك غتلتردكريو يسزافتيطلإف
 فلتت علاطملا يريجلا عونلانهإابزنلاسيلماتعرملاانقنينزا

 عاهعمازبونسم "مبفلملاد "عبربلاتنلالنهننفعمانيلعرتلمهنا اماهب
 انملتشازنلكر انهم جانخبالزيددرضملاكشاو نىوصنيوإجز

 ضعلكتلانالضفلاراغهتزقيزلاوءاملرتماوانمجلاالا
 ةونو__فلالازوح ملل حلباننةففلفو كرماوخ

 كاجماد , يعبسابوزتريالللازتيمتابغملالع خلنتسالام ءاكدلا نعلا
 نرمماننابلزمال تيلع مرالزلنناكبو ىنتلتينايرناجبعاف تالاو
 ءال انلفلابابدناناشالالللا اذاف و ظعال امساو زاليعو

 لزانتي جلونماهز دعلل جتيفزسايلاهزنطنلام ملاو
 رالهلتفرنيلرازوبزبمالسورميوتعنل يا انالكنينصيواب

.٠٥ 
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 دونلامرامتلاف توقو بتلاهونرتلوما يلللا هزيافنان
 ض ايينخغلاراعلشال اهءايصلامررباو اد زنطنلادتصإوياعل اةوقوعشعنتل او

 رمتتوننلايتزحيلفداع اع بننرشرضو د رباو اد ةاجت اتلا وقد
 قلعمحوتلاحانآبسيسدير»ا ةريل الهتفود رزلايبارايتشملا
 دمبظعدقدبفرشوءامبوقزعور اقووزمظعز يهيلزولكرلماتات كيلو دبكلاو
 ةفلاذ جنر محاول ه هعم حولل : ط هلويم

 م نبشزب ازنباناكفراقول تن اووطنلاةزحلمصنلاو اننننازا ايمجورزؤتو

 "لغ حوللع تبا ي ےزنزكنا هحبنؤضنلاو وملام لمعو مومو

 دحاصترلعافخبظتناف نال انليل ا و افصمحماللب

 ہتنادولافوصتيفككوكهطص جب ةللالل فا تمع
 كانورامبدالاوتلنااهجارعابالورنارللفوهرفجالانزاطنتمظدبكغقنلانا
 حنفناذاظنتمال_ خسنل اةيطوزلع وساي زمزرميلالوصحانب نوكبت

 نيزاي مللزعلا . اظنتسالات دك ولطملاسلفرح
 تخ :سال اغساغمتياشالاملايصتلاللسش» هتك :كنلا كاينتفوج
 ہكيعلاانلورفعاهنمن طنلا اذهغلكت ككزنيغومالظماذ رف اضاوما

 ێمفونلليابو اتزيطلازبنز ا :زيال ياشلا اهربلوتلاد جيل

 يتو اكشألك زتالازتَص اص نلا دسبإا

 وصكؤ 9 :الات رحيسانملا اااناو

 " افامهتلوفرلإ أامتنبلكنيسيبطلاعيتلافافوا لزالا ملا ١
 لعمدا ًانالعايتايرزكلهللزناميو امتملانننكلخلتابهوه عبشلا رهنو )
 وب رين ازنىحتلا2_ ةس 2 ةنرم 7

 "ناع)ولر زنوت اتنا عرجت ن ( ذ ز
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 ہزموء اهرادم ايهلعوز افوزلاجيل_تطنلزناجركاهنؤو

 -معيسشتلادالعالل_لوصاليمالنالا حملاو هلمن

 زطاعالاو ىل التخلمروصترتتشلاد دا احسالراكتربزلاف

 نشمهو كادغملماكتبيضازان_هلانكلاوغزوتضالإب
 فش اصسالار ااا انشنمضاناو ةمظعلاو .ليست يضتلات

 جرمو تياطبللإلصعإو

    

              

 .نبا ال لبلإال رحيعلحع 2 ايزبروص كرهد هنهملا

 معرع إ ٩٩ | مم | مه إ ٩٥٠ إ ٣

 مسإ 4 | 3 ٧٨

 ١١ | ٨٨ | حد ه | ه
 مامتو تل | 7 امد ةالطزاا افوزلار

 هتنيز عهمعايز اذنكسهبيز تان ك الو
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 اطساني زنياف زونرازكنال لد |  
 تزه نياغمادشمبقمواب انتالاوفتيمتلف .
 تيثعترسلع اذإزكك صفزبصننل انرتيلعمويتلاو مشلاف
  

 كلذ ادا.اغسر هارطوا اًئكعزقعنص ريدااذاانكر كوخا )او دنكمر
 ف اكور قمعنوفزيتيوساختامإم اماد كنا ااي زايساكجيراللميب امطزالتخاب

 الوا اضيلبطو عبتم ضلآعبضللطيلب .كرتنو علضلاخايعضت
 امويو نومام ائلإ ن مننوپ ١

 ا : : : : لاو دمو همنينالامزجلديتل ايقتلا
 ٣ 419 [ !ءع[حع] نزكيوصيتوتولاج ح _سيثزنل ااو دلو :

 نيرصحتراكال

    

    
 ال: ا إ مسإ مع | ٠

             مز 4 | حإ ١٨[١٣ | ة% :. 3 .
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 هعضتو ايان ينلاسايتلاركول الئوساتلابعلفشف الوايض
 ءارمالا الاروجيو توبور اشلائلامتلاد ےنرويذئال يتوا

 رمد سن بم .

 ةتزمعايزا2لمرتمن نيتا
 هرن ١ ..,... ٧٣! نوليم

 عبشلا ,:... ءاضمازإو
 نعلي لازت علاخنيتيتيلمسمترمتسلا
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 تنيز ...9 ١نولكناطتلادرتيفرعايرزيالميباباترا
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 فلن هد .يخلرومبو جو هکيتجتو " ان

 ياترتقولااناكدنعانمفابيتراا _
 دتبط ا .اي باخلوفولاكرمضوتنيطن

 _ ١.
 هرلانمو   ئلن كنوم بدفدلعلكرساب انل 7 ةزطم _ .

  

 املف اغلاوولااهو .ج
 ل تاباتتل اعصولإب نولبنارهوجترصلتر

 هزلييوموساغشتلا طشوجيب ١ كذلا

 :.. عبعيفيخ ز بنج ؟ ضهرذو ععابزا
 دالو ناتيعابز تاززرجيراييدوز الا

 هه بر . ةي يرت
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 ءعا١إ | ا٠ا اا ا4|٨4|ءحإ ا
 .حص وبلا :

 :ويبل اعبضتدرتعايرةرورجريد م | 4 ١4 محا م 4 13

 قفولمتيامز اانايشتازيفح انلناتنذلر | ء أ ١4 ع س١أإ سسأ دإ 4
 بم آ ٣٣ |٢٥ | ٨ ١ ١ ٣عإ إ -ح 44
 "تايلاوتم :و ١٢ | ٢اإ م| حعإ حد | ٨ إ 4-
 777 لاعلمضزمعضت ه)١هرتماإ |3١ ا 2 | ٧ ه سإ ٢٢4 ١رع

 وءإ 81 إ ] ٠ ' إ؛٧' [١٢
 :. ف :ماقا [ :واو :

 .ن ان ول |حتتشلاتلتتا 13 2٥
 هعضو جما انليربالشلا فولا انإو : ل |8٥ مول مأ ١ ١[آ ¡م
 عز ٤ إ٣4ح|ا٣|٢٧ |٩ | -| ع

 اولزنا اشهيازو م ةرينكجذرإع لع ال ١ا[ 9٦ دا عا مأ
 ووو اللا ةدلنف |٨٣إ| 9 ےإقعل ا! "إ م
 ٩ 9 اإ٧ ١٩ اا مس مع٧

 س :بطل اكمزككالاضق ادهوخم ز ٣٣٣١سإ اهاقلا ٨إهدإ سأ ه

 ر .ريكزز| ل اظتاتاتاتاتااصم
 2 ١1١4٣

:"" 

 مه | » | سمعإ ٧٩١٣ إ٧٧ |]٧٩ | ١وع|اء
 سوإ ٨٣إ ممسإ ٧معإ ٨اإ ١٨ "٧٨١٣ | اا

 م »إ |٣١ ٣عءإ٣ع |معو| م| 8 ) ح

 |١٩ ء ٧٠٢إ ح٩إ عا|عم| دس 8٩

 حعإ ؟8٥8| 5؟٠[معمعإ| ٢ | مع ح إ حاإا ح

 و| | ٧١ “|ا ٩إ مإ ١4إ ٥حإ عب
 ٨ |٣ | ءمعإ ٢ | ءا |٠ كم

 ٨ |٩ء |٥× إ اا ٭إومسإ ع م|

  

  

  

  

     

  

  
  

  

  

    

    
    

  

  
  

    

  

 ءادتيألامزليف نونسكلالاهحا ت تشاؤاو .. .ا ٠ ء ري >س

  

  

  

                  
 عناوم منا ينتكيهتاملظيمف رعق

٥ 
 رزج
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 لقس.

 الاخغرلعال اطبنورعلضفصنؤربوتلابالوا ابالوارنب الننذ اكدوف النابيمرياكاب انسلا

 ہقفو ايذلخنن غ طمسولازلراتملاتتنلاماازارسلواتج الامڵكمتي نالال زالاشلاموملا .

 تس اف ه عامسولانخماتلناقلز اكامال انربورترنتسن انلتزعنوفوز

 قلالنه رن امتنلناقمل !ربش ةرجمو انيقل عرغتتلو اانل حول

 لكزجوامتعاشلاوابتاوا 07 تآ ة7٦1ععحمص ىسا
 ١٧ امف ح ٣

 انصهقىض راغ سانافيوذقركن ا ااال
 ٠ ت ى س ٨ ن حال ب ل

             جح مريقالنل ١ ةروزل ايبرتمتف الئهَرسا \ا | ٣١ | ع ,
 لوار نتوتمتت تسال عبمز بايلا جف توماو
 ىمامكازتلب انلاجر ف نو نداوزاز انييطسولاتبتلا

 ك _ناملعتتنالوؤالنلازتوللماتوامزلباقملاللرتتف تفتيئالثلارلوالاةعتلاالا

 =] آ 718 هيكرت انًيونول اجضينككاحيلصل اباوزا
 |[ :[ دا ١ء قرتفمو

  

              
    

    

          

 ] ١٨ ء [-
 7 ٩ ١٣ ] ا[عرإ ١٧!

 1571 ح ٣ ام[ -
  !][ [ 3[اا٣ _

 ١ ا ١٤ ٨ 7تلاالل ::

 اتيؤصخيزال عضولا اانه نولكنإ : : ١ نىحس اوإ ى (| - او

 .تش انيبششلالوههحياتلاوساخلنمطيتبنزلااستلاختولا
 نإترزفالاغهللملس انلخ ككذلابدشواتجارتفرخاناو همينلابلتتا
 رلعأالنزيانقلآللغاونمخنبالطاهاوساتنفتتتتيطيت االناتلطم
 - بطلاكنماتفبوجت هاور ناوتابتلان ءامآشدطم اولط نازآلمتا
 ةيماربلاانلجخرالئلافنيملافلفسالاخعاللغعابتلإف ةباييلاناكنابضانمزتلا
 اوريآباودالبفنلاهخللالكانمتل ادكفُسال اةراعألافا اعتلاغنيملإيوساخو

:٩ ٩٢ 

  

  

  

  

    



 ةيمامبل امطفراعبشيتناننا اهنميتكزيج نولا ناكانتويب ن ت اعوهوزتت

 يئر انكو الل جمس انجلئنم امورامرمامت اتاهئونول !عيبصنيشلس وبات اقنام

 ةتفيماتاوس انلدي نناساس اتتت
 . ت تعايروارين الن ةدمرمابتلازوطف [[[

 ع ١٥ ٩
 سيرود مامت ججتدنتيمياتنعضتن : : مع : ز عاري
 تبناقملتساخغتتملانم . اننم يختترماتىلايئابتلا وعإ د ٨" ٣١حإا بإ اع

 ةدذلاإهينالاتبناتتااكعابالاجتش نارنمولا ح|\9|\٩| ح٣| سح ا

 .ي
 م" معأ إ٠| م| مث. اع |.

 مس | عاإ مإ 8 | اا ٣

 % | ح | ٣٧ ) | ١٣

  
    

            

.}! 7 | 4٩ 

 م ص ٧!

 !إ ح ٩ا ٣ م|

  

 ہذنلطن :ىاشلاو لوتيلنمواسشتل انانتتتلازهزم انهزمزنن هتا

 مع [ ٣مع "] هازلكيضتماتلاو لتلا
 دجا ١-أ ؤ 1 7

 : ء٣|) و| ٧١ | ع إ رمعا ٣ ٣

 رمعا ||| ١9 | ٧ ٧٣ ٣

 ٣ وإ ٨ | ١ء | ٢رعإعع

    
    

   

    

    
 [٩ ع [ ]--            

 ء }!ه|ا٨١ا٩١ |حس٩إ و | ٩ »إا ٣

 [عدأ هأ ء٨أ ح ٣٠ أ ١٣[ ا١ ٩ {
 مع ب | مع٨ 4 ح | بإ - إهحإ| د

 - :اتزلخيننلوساض نووز موب ترانبيةياالاسر

 ينال لا;ىغصلا يقب يرت :رنرو ريرشلا لوخرجاجللراايلل

 ي٭

                

 حن١ زنت



      
   

     
   

 ہصحخوجتيزلاعا_تنآار اما 7

 _تماًصاليساختنبييرعابتلا ل
 ١ \4 مهرم

 غهييينلرا رشحلا . : :

 ننسو ةمزق عاكلا اهت .ر 7 : 7 7 ٣
 ٠٥ رم ٠

 يزان بنكو |عبتدنووه : ٢٢٣ |إ ٢٢٧ |ا -١إ و ما و ء .

 | معإ |٣٩ -| ٣ءإ 42 رع ٧ فيطللغلتهغءاتيرجيتزتو

 ٣ |٨{ا!٨|ا حإ ح ُك}١ | ٨ ا رت ربكال ٣ ربالاب هيدولا

 ٣٧٣ | !ء س٩| ب | ء٣| ١١ ال +

 محاإا ٩ [ ٠. اء٩|)امح معا إإ ذ" 3 ( شا رلا زلاريدزيالزو
 ١٠ ] ٩ |٨ عمسإ ء | !اال ٣ | سع -٦. ٠١.

 2 ! . ي انطبسفو هزيان هاندؤاعدرناوخلف
 و| ء -[ مك.إا ١٩ ٣ | | ٨

 َ .ج .| ]2٢ ما { اب ج تلاننداع_فالنزحلالنهق رونلا
 4 همسإ م٩4|[عع] -ح ح٨ إ س 2 نخالالنه جو نالبلصنخلاازنهف

 يزياجككدحموهوؤالنلللتو نولكللااتيوجتجعاتللنخ اكاهنإيلفنلم تفللا
 يعابل ا التلاتنالللال اكشالا )ازيفلا داوتحلل عاضإذ اوعضو

 تتككالون يليلاغ الال مخز ةلين ككنويايلفالثكو
 ي ةللا كلرلئبانفصتو ؛دكدكعشولا هانتخالكدلوككشاياحف
 فخلا ١ اتاك اتابورصعزعتوف ةربنكسيروصلغلمعضدلربتينا
 كضشؤففولللجو ف يبتيراتدالناغاعوسارتلإحلضوهمعلضفيكاشملا
 ف املالغكو "نفلاجمزناكالكودطمزمتلانن(وهو -تمناقمواسلعواخطيمتنلا
 ارش داعام امام دنلنتالف هہلتباغالاملاجهزلاجمنناكخلكو رطم
 ةرمكونزلعزمه انشحتسا اماد نيكلالوضرل احلاص۔ےسلانمو رسيلاازموع
 ة 2;ر“ من زيتالإنغتلا_ ٥ هك يزنايك
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 .... افوإل _ :

 . لزلوصآمزرو ٧ مسآ ح٩[] س س[ =ه ١ إ٩ء)9ءإ.ء | ٣٩
 ةبترلا بوألا_زاممم ٨2 ][ 39٩ حإ ٣ إ معإ ٧٧ ا ١ 1٣٣ ٨!

 انزو ١ بتاع مر اتش ١ مع ] 4 ١ءعإ ٨ ء - + { ١ ء\١
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 العادخدانكالطادامتكنالموامحاناو | [٣٣[ ٣ ١معال د ¡ | ع ع 4- . ٨٧٨ ٨]
 . . ., ۔«“.., .._., .إ ا [ 8 [] ٨ عم ىد | ٣ مإ ءا ٧ ٧ا
 بدتييمعض.اہيرنؤاوملتخازتك : ٧ء[ ٧۔)

 .يانلا تالسوت [: ظف :
 نيساضال جاد يايتل ينمهام مأ ٨ | حمسأ ح [ ء ] عا ] ءا ممأ

 : عاستبلشضلإد ؤامللرر ا ابتل نهي لمتلو
 لونلزولعو ه ءاشحفلا ب اذكهد دراطعل دراطعل ءايلاب

 :ي راشعلاتااممجنف ةا هارا اللجتمامسلا ادتلان
 ةع ا يونيلإ االغ بلوإتكيلا بسايدبظت_رشتلاله
 :الغ ءانباو ٍ للررضنف ر نفو صننفوغ د تالعمد ككَممركَمو

 ةشئاللا تاوخا نالزدنلف كلبكختنلا ح اتلإانرمتماما

 ہنراظنخئبايذكرضمرتو ييلا وراطملاعتاتولايك نوعلا
 ناه ولرتضننمو روز نزعيشلايدعلي اقزكول اايإه تز ذالئلاموه

 سبلالف عل اهجرتدصالخالاشوارموابون ٣ مومرون ةيعستلزنم ه2زنلادريلع

 ناغا _ت اوليلميتاظموابتتلان ع لاقنرتدانزرزمأيموماانه

 انهعضواذإو هركررترتفزتليليلام :كنازيم خيراوت
 امون 3٢موتملالعيشمورطماب ءاحججرز وز اشم 1 دردرعانقرحوس اا

 انث زرف زيطزبيمرانطايولهاظطتلإ ايريله تبل اغيتالنان
 نفهربعشطعميارسالملاكشأللفرشاغوض زلجم ةا 1ارم عتمتل
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 :نشور اتاوما لم اتيلءصه اانه اهكؤزعانن
 س ٣1 اكنلاوةاليلالاوزو ظفحلم»ءاكرلاوزتعل اجتنلرتريففرنما

 د ةاسنانرنافريلت متيو اومس ئيمدروانزرسمو نلفعنمإوالااخقلا زرحلا

 ربوخإلغانامردر اطعغبؤعبترمصقشكناز اقاللمشير ه هلامتشا

 درفئالطاجہلشتلاوا هانوجلعلاطلاد ىت تمانت ل و خرلياظففوناتحالاط

 الزمباايوطنوتغلبل اوزدامصمل اعم اندلاز ايحم اتعننتياخنررريليرم

 اظفل هنخزنيعنكنو تارمو املك ؟وتنارلس

 ےدغغانشو ءانآ انلسغيؤيادراطعلممانان ووظنذدراطجدالصتم

 نيملعتملااجتبمللبضو يلاقيتلنذاباظفاجرميبوروكرم:نانانننلاعبللع

 اًتيبلاكق ابمصيناف»امل :... الىليازاكغو بيرتس

 تاعنماجترتملا ةروسكسكناليترشهاغلاوول ااَيأَك عباتملا
 زيزنصالزرواعرومالابغلوعملاطاظفجلعرت)لتم ابان امزيرالييونو

 يسب انكلاانملتبس انهزمرإلنبنةناف عاتلاوفولا 5 انأو ز

 انوم افإلاربمّصحامصكترتنجويل الغل ونمللكرا ملفل انو

 بكونكالكد نفو ازبامطعفتوالكفرئو رنود ةرياعامخامةينان
 لاتقبيعيرطامراعرمليلالو نادلبل اےتثوريرخلرفعل انشلاليطرتسبن»

 ىنبغماسادسايبواشتمنعبتلزد اعلا ععو عضو جربل ن ناخوهر
 جولريغزمدوعسبرزمد حشي ا6كادعلر فتنا
 راسالاور انألامر اجلاورضول اطلا رجور ض الاييمجلضبلطاحزن حالو
 نيطالش ارابج اقربدأب 27
 ؟ ا سيألاو كتينارونلاحزورالامزتتستم كالفالمطفم تكالكأبور

  

.. زر ر



 ہجسملاوصلو هزنم يلظع زميلنعنامزكأوربتو زموتككلراساللغداناام اعىندزنكود ثنناحززا

 اشروطنيلخزمو ةاعتامركك رانلل ىلالالعلازامهلتيفلاخ
 ثررص حجرشبوراب رال ادبكم رارمسالا الارتشنع متخ ببد هب اتللومولعلا املا ان

 ہيمدهرتفلرصنلات اعوضوللشينكتمرخن زسم بيشي

 ذئهزذ اتلوفلظحول ف ہفتفاكالظعي_ لاقو ظعالانتن|ےس اتنا
 نارآلا_نالجيباخم تراهم ناح ل ١
 رداهالارتالذ ملالا املظزيلع ل هاًرلمزختميزلارترحجلانو "فللا

 هلا ارشرسلغ زيمرت "نضرلرسابذخللوعابتملزتحرطظعو
 ےرنتارمضل ةايز دشنابب جيبلا
 نانموالوإ فولا اذانمنعضضريالوق : انجاؤانلال مع [

 فولالانم هزنانبموبضرعلضفصتؤاوتصصلططاقس اريجنويببيظتنلخولك

 دحادركدورعلضرنصإو_نيضفزيف ايزرثريلد اهنم امتسازنعشتتوبب الملا

 ماضعالضابحلتربامتلعترنناو ءرنانبموز هنتم اضثزيصنو
 ہنانيوقوضزئالنرناذاةالئلانإيرتال نح لێكو ابدرعئازفولازيعيط

 "ةضووفولا :وسرنلجقوفرولولالرنانلتلتنيشناد ةعلضم ئعتسصاص
 ناةفرنازمزولي نيعيل عاض توبط طاقسابو هہنێعبلونرعلضفنف _

 قيس اخازنبضيطو يرنانمدرييع ءارا )انعبطو وتساكؤنيعيطوتلتل ١

 انمو ه عانتلاتيغيشطوم إ-ةرنازبمحإلا ىمل تانيعيبطووي مداربمو

 ميش ازيموحوةعاشتلاتيتيطم و :عر ,نيور رزااتضيبط» \خ٨
 ي جقانوزاياسةر يفانت عو4ر نازيمو 3-گيراشملاتصيبطم وي
 نوفولاناكزاىتطخلمزتولالضاتنانمطقسافزفوورعافحاندااذاف

,2 

  

:٦١٣٤



 هششويعابتللقرعبسو جيهالتللف متتسو ییس انلوتسجموانازر مر

 رونتلا مزر انمو ۔انكهود اكانهلاو ستعمادتافہعضوزاتلات الإو

 اليئتتنا ءاهاشريز ااناو عث كلم :تزهفكدتمل” اماهتمنازمملا حطدبتيعيب

 :1][1: ءا هيملا ازلإذعلإمسالليف الغلااي كانضانهلع

 !اه إ ٢٣ !حعا ه )و) انهلعظينجإلاقتيمسا ثيغانإا .اتو
7   

  

      

        
        

 /ةرإ فلتل هيدوي
 ٢٨ هازنكه ةيروصد - :صح ا/سا ح ) ج

  27عجإ,:ةوكاةحتتإ
 ؟ 1 إ ث :

 ج ها ثك 9 موا حا 4 3٨ ما
 رر -ت بحل ... ن .دبي

   ؟ | ١رع١١ اهدركيووككإيلزت دسالا .وتك
 ,وس و مإ | عا ا هو

 _ٹلب " معرع ٥ د ع | ٣ ء ث
           3 !| ٨ !8 إ د ا

.< 

 > ٠ ٤ ه 1 . ےمعزنل الاتخم اداه انلقداىنالىكس اختاتمزد  

 : . لي .هك أ ٣٦. 3 : نامالاعتاسعوب ٢ ١ ,ماهتاو

 ٠

2 

ح
 

1 

 يك٨ ةلإ ك
 .,ه ةح م| ,"إ"عومإ مكا الضاف فرتنناكمنانلما حيرجندرمل اكش

 قفوزكؤرطمانهولسشا ازبسامواعخكابال ابينهريجووتولازتيتوجف تدسلولورازن
 ةنملاقرمعلوللغ يبداي انتن م نيتو کزورع رضلا زلرغو عنصو يراج

 تتالززاتتط ننتخالاقيتشلاةملولاف نبنلزاكتأو كملو شك اناخا
 مادام اغيس افلز يلعمكلا.ننوز ءانس ءانما الولف
 اس زرقمتضجيرالاجيالطلإلا التابعضر فالخ انانا !ل
 ىلتھلکن ونفدعيطإعتاتلاوش ءات هازتيال ختو لمتكتل العناشط اًبضتلع
 ةبوللاطثؤامفيسبلاوا ناونمونملاتمهحقوا جوارتوللفسأما : نرانوبمولعا

            

_- ١٣٥ 

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١ ہيدارن ىسلاو :رضاملفتالخزملام ؛ہبئاوهکسيلام ير انملاتاتاللعل .

 اذهومرقرثرانلارقوتسمق لجب ز كزک علاطو . اتم براهلازجولاىزرصتلاف
 هال ....يوج اهنهآكلو اهبا توت

  

                                

    

 تس تام فاوص وران
 . + _ {" ] وع مت ٨ ح ٢
 َ : ٧7 ا_ا8 . : : -
 ٨ ٨ ون مع[ ٩ ! ك

 ٢ , ا نزتيس انمو
 نيلات 7 تف و اوه . يران

 ١) إ معأ؟مح ] ع ء[آ,ح [ ك آ ١ ١ [إ!٢[ ء اء[ [] ١1
 رمع إ 8 اح إ -٣ م" ا١م | ٩ |إمع ہ )إ م ٩ ٩ ا ادإ
 ٨ ك 4 ٨ : ٩ 4 |ا٣١ | م ٩ | ح١ا ٣ |١مع

                                     ١ :1 إ ء ١ مع |؛مس ] ع | ء امس | ع |اا ¡
 المنال اههذاني تيوأ 73 افوإلاونءامسالاعبضتنرقر ت

 ونج هنلللاعضتيئالئلاف» : راظتناب :ل
 بلنل الئل آعمتيرجرغينيحمالهمإا اياوز هتيب ولماييتم
 لاقت همساكريلعرززواديعلاعفتسااذلاماعرلملالع حالصاللرعفيدتجضس_

 90 عد [ت ريجب 2٨إ 5 خ دك ت باق سلف انمومزلق] سان
 معأ رمرعأ م تمبتولكلغتتتنسز افوالاغدإنافوبيزاوفوافو

 ز لؤالاد هلاتق فوفاولادرولإظننذاهمم
 .لتكلا اشوامهج تلا جحو اهخهيا ةك اتشلا

        

          

 : , : : ىاليلاوفولا اكرت : امكو ادقلغ وح اعرد |

 : ,ناسو ملعيافمتإتماع
 .... .يتزتلاف

 د
 ب

 -= ٦٢٣٦٦:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



 مع ٥ ] [ م
   يار مكرجا

 ا 9 { ا ٥ رم .      

 رت تامتلليلفوو :لامو اًكص

 مع | و | مسا| مع اتات نكابنف اهلين بتلزسيتتستر

 قلتخأ ٣ ] لنارياطاقس اهعابرلاتتولا ةيعيبطزبت ر ونوتمازان

 2 كلدزانموء 1 الللعتبمب اهترلنيلونيلادرنيطلا نهو ثعتعست

 هزن ايد افنبہهسا
- 

48 

 تبنتف جنول ابضاخلاتّتفصنل هنارق | اَو

 نبتبن ةلمن ةزن م عيبطل نهتتانتةسَم

 ريسسلاجتينامئ طاتسآدعدنعلانسل اداييتانمهيزتخالا ا

 فخلاجتيةقيخر ١ نيت لللوزفاتعلمربزتف ةفششكرنمزاكناف» نز ادهإول ااي

 ا٣

  

٣ 

َ 

٣ 

  

 ءا ٩

 مع | ٩

 م|
.     

٣٢ || | ! 

 ء | - | 8 |          

٥ 0- 

 فاقو اللذشل اناس

 يلقدالغلوأالثلاللةادءرتلانيلانع
   ء دن نايبذلالا

 ك اللل اعيرللزتلضخزنشررمقتانرو تاب ت اكتلتا " الث عموبو ارحانفمتيب

 .7 ٥ اذكهل امو يكور

 إغم 2

7٩ ٣ ٥/ 

 ه متفتدروصت هووس

 7 صو

 ز 5 لاغنہعسزجرل :

 ےرزيزنونتحنلاق فودنت ياااه
 رت الرعرتاول هراح امب انكلزنل اخززظفن نسو

 تير اكالٹ_ سل انمو كتالزلاخزعفول

 ( ينآلازنىغضلا

 ٣ ح 7 ؟ ح آ - ....
 ٣

      
 .رت

   55 ع » م

 ؛لللاتولالعت يبتالمحانإنوبانسلاناتانإي كام

 | كيسن تراي ايلازطان2 ثنيذلاري

 ي

 4 " ٢٤:
 4 7 ٦ [:٩

 با ؟
  

    
.١ 
.5 

 _. ٢}؟١۔

  

  

  

  

  

  



 ةناب ١ هہتحمااقافوأ الارد :احيفبعرقو :

 ل اخلمول انمضي اللمنينا_ردقلللاخمعضتتيطف ٩ أ [٧ او

 لس العفمو بيبننرتوعرنم نمويه حيم س ارتل >

 جرش وبسااعتاحف بج يكز هزاكامللل

 لك 2 رطممووعابتلزتطرلتكو " رتاب

 ثلئلكو .جتنن ير يظفمول 4 ]][[ ع

 ارمزززي نل يرضرتيطرل غامشلا , :

  

          

           

 :| ٩ا ||   
 افيتساانهاهولهلارميلزاو هابوُعصل انهإاا“|ا8إ ما إ ٨

 هزواع اتارطتشإ انلرس تعتوناال امهاذالاوز اوق افوالإميمجعمت و

 خي ےننيبن[ياطيليرما دنرب ءاًجعم جيچيساخلريفالببداتباس
 طفش از ر هيلعرتانحانواسلنصاننلاعتدد حالا

 انهوايالايضتلانينياااكيك. 0
 تبقماعمضبناوضيناتفيطاماف .7
 5 موالاةالاہفيضضزب اهعير لغيبمنعيطلا اعضوتصتانلاجترنمإوالا

 مساومل هار لاضولصالاباعدكاو هر مرساخلنزنبموهدرنمزازملا انيلا حطرجوتولامعيط

 ةكبنلي :ةيلخل اننال ]]ع]عع] ح ثك يلمي غ
 لتكمادامدرولزننزتماطاشس[ناتتاتاتت
 اكمهلنموضولللفو طاقسالا :

 ه ينيبج نيازفولاجانتلوجزتمنم ي حجطتاكناف يتلا
 ةريضالاتبزملا خإسكلجطاقكالالتج نو .ن هضالاسننالا ةايز
 اظێسزوتورلاشسو رتول ارزييجؤتولاز اككلئككزلتحامفلع تطغ ززززرنيمشو توا

 خ

            

       ٧ 

 ١ | ح ) او

 دإ مه

 ع
-- 
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 يكاضوالغملشوانهلعرتيياغللطبسمتكؤاكزي تو ١=توزرلع
 ا٭آ ٧.آمرعا ماحء هاتفلا ...وجج افوالا

 :تاعادعكاباكروااصاهيل حاتت ز صا ا
 :ةا | يسالعت بايالا
 +دائنلاطشتبل ااعينأنكد .نو اےخآزفرميلزال اطتبلاخلخ _غجنخانتنا
 تازامل لعل يرل ءاشنال ملهامترل هقبست لاش ء وماج جين اهللانلاو

 خشلائلاف هانربمنااللمايمعللعمينانللطشلالنهد مز عيم لامنلرس
 مناغو هن؟علامملاسيعل ناملام مإلاو ٠ملاليزماعتلملرعتما

 رضأرومضإرلم ےئهتينامانرولمايتا احير انككيجتو ءيس عاللنرمامماررا
 !:و طنت تلان جلختسان ناو هي يبلتل امتوهوالا

 ك : ليخي لاسرم هادموامك تازاهاطتليتت
 ے _ بايعلاجمكللاا ثياإلالنه جر انللو زكبقحنغ بانلا انكلافامبلا

 داظطخالاو ان يتتسير حضوزنوؤريسلتل اعضغنوكبو مل انهامزحمالف

  

            

  

      

  

 71 ورو هملاشوواطقلكينال ايغزكم لفؤاللادل
 ِ ر

 ٥ [] 21 يزناتوساختهواباف مض دكنلاو
 نتإرم إ ىإ كإ م - -

 تاعلت مل ..:.: اكاك
 5|٨إ ت | مها ح

 ث إئإ بأ مإنإ ح إ مإتإمإكا.

 اعاعاتاطاك عرجت ايتلبةطميسسزتيعنينلإتلت

 ةتلتاعلتاتلغل يونلافانماميفانليساعشيطدتجزنافتالا

               قإجبإلتزعإؤ ) .ه.دصزتت ءاغبا رطتن تنلل الا

_ ١٣٩ 

  



 تورت اتس اجنام _

          

   

        

                

                    

 | رسائیتإ م |: اا

 " فرفيساتلايتر شم لاو لاز شل ااما ٣
 ط . ١ ر | إف | م تا

 ا | ح إش إف إ م | ط | = _۔_تاكحح انور روم
 : ط !دإ

 .اجاتن م [اى[ [[] 11٤
 .الل ى [5[مهإ [ م ][] إذ
 = . !..{ » ]نس . ك [ مإ ع[ ل | ىإ م |] ک

 م |عإلإىإ٦٥إ ىإح|2

 ضنيدينترتتقتهاتموطلااو ع لإكإ م إ ح كإ ىإ م

 ح | م إ ک | ك إ ى | ذ عم
 ١١ ١١“ ٠٥

 يرم اكعاهشلازفول الغو ہننزربل انن "3

 ل إ يإ جإم | ٤ إ 2 |كإ ى
 ث إ م | ك إ ه | م |طظإک اافإ > .

 .ىإت]ة[٥ [[] < تئإطل امزه موحو كننتوا دادغنرزملادازو

 5 إ م | ط | ى | فإ ح | ب | م | ى .: :

 م | ى | ت طإ ح | فإ ح|اى _ بانكبيلخن اهيراب انل ب

 فإ جح إ ى ك إ ن م | طإ ح اول ٠ تب ٥ ١

 اتوي عقت قافدالال تس ذلا

 ظ ة 0إےإكا-ا فاخنوال انهل ناس 2 ؤ
 ح ئ زنإ مر طاو ح

 ع | ىإ فإ ک إبإ| م تليانزراوسال زغالنم زم اراخنمچختسيامو

 ُافتتاكنيلمامان جاعلاو حقالا واولاو عنرلاماف الوح
 عبلفيررمعيو» كل ذل فيلف اهير نلك يلموز

 _؟رعر اهجرععوجنميلتمس الاورترلاظلاللابمديل : ضرم

 لاسا

 اذهاملزتولاو

 و

8   
7 

 ١١ :ع

 آ
1 

  : 

 ٩!؛

: 
 ح )١

3   

٨ 

١ 

 اق

 بن اطلامسادرعنخابن ہل اثفنامر   ١١٨  
 يبل اطلاللائم لت انبالزويےےجس انلايسال ١ا»ه_رولطملاو

 .س ركارت عومجف افتلهي ايمسا ے سس انملاو اوبعل !۔_۔۔بجولطماوريع

 ,ولت
 تنل2. -

  

  

  



 " هةجالملنكلالتبازد ةتنوانهو

 : س االاكنا[آلآ : . ييب ذاضمجللالمظانل)صن ..نم

 ٩ 1 ٠ معأ ]

 [] ا ` هتفدانهورلش عوجمااغي لاطل اساتضو هرععجن

 ام (٨! م٠| ا يبان
 +٩|٧ح|٧ء٨| ٨ تبعتتل .لاجيلغاباكو ز سكاظن

 ٧٣ ا ٨ح٣|٨؟-| ح :
 دوا . [ و0 1 تانافياعل اانْهاهانن

 عدأن انفير او ييراتنابحياع. يملاس -ب نىحعسازن
 تزاف نالل نج نواف تاالاهلتابساغللتاهكلاد احدام اا

 1 لهت ب رلالموري لغوتو
 ل[ ع: م . 2 , كلالد الطوحيت اهنازعوزافوال انرالماجيتنترتج

 : إ يلم :ظ انلف او۔اهالمباو ہبناحو)اشاطالالععن

 ل .. ٣ اهاماي كلوندرعوآالو نالا وا بوتنكإمسالا
 ناومتالام ز لل [سكننلررضميو هدا تارتن اللامثبرسسالاو كمغنيي درولاو
 تفولإلملوننمخحمام انالا االلظناكلسنبتر ههلامثرزنولازتهزم
 مالقاللخلياارقولابطوتج قات نولافا اياجسلا
 2 معزول اذاكاناايل لاغيتوتنمياغامومناليخلكلا اذامزتلب ببنرت نرت نودناينر

 تكن " (تاوعبواحبولالاغيتل الاختتل ندال ك لخين عضولانامأناامإ ابورا

 حلختجترطااو تفعاض :اننتكلامملكلكددرتمهد انتاييلعايشلزا
 يلين تنلنت ونوا اتاميهاجرعلاتلجع تلك امحل ةجض ١هءامسالا

 كانلاطوإزئطمارنيطزظفل ديلاب ...ينير
 ي يا تاهوانتيهمازتوهوارتناجداز وازشومصا ننح
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 ليب وهور مزع اہقيضيترنهغامزطنتبمدرسلاتلخءامتالا :

 نلاغت.مسللاسوشمتتفلكنابلفتماو زاهوغوزرتوطهارنيلو خبساكتانولعاز
 شيطتنزمشتلا الباق يولعلطيناحجمب نمت انت اغنخايوزوس خرم

 تتيناجوز هز ك ادهكليايرمبنمانمطفزائلالوتمإلاعم ءرتالارونلا
 ه انمط ماف ٢نمرب كفورعم همداخ نلا ل ١

 تفاللا ناوعالامرالمالاد اسا مخؤنجد هانهلر قدحأ
 :ہعلضرو“هلدعوذالتمو فول رسجو ادارلغتحختسم

 انوعو اتولعابت اجور جس انيافتحبملكت هزنباغو تطداضو دتحاشمو

 .ححج راغلا ججلتمتتايفس و
 نهنم انكزجيكجيو علاقمتامح اتينان كلميناضتغيو

 ثولكعماجلزصالازازتعبتالوصال ارزنعلولكتداضاينامال للد ١ د
 ففولاوريرواحيتنماف هتالت لشت اكناوتالات تالالا جلت ه
 عرومجتمتعلضورتفموتيسنمعلتلكو تلدعاموجتديفدعضتالغملام 2

 ہتياغردكززعضو ءطباظ » ايازيرعلوملشا عومجم همضل عرشلا تإ
 ۔ےحہر,ہزو انيل اهاور اشر لوطالا عومجتاجيهاذاتبإا اغلاف

 م زلعإاقسمساختنف ۔ہاسورلصلي ش عالضالا تويهورتي اغ

 ےروريلانمإمك» نل التلافول اداحلبلمن عوضوملا

 ه ل المالالورجوهدوززالالوتلادا_غواع

 ريتالامختتلاو

٦٤٢٣



      
  

    

  

 حبطمتا[دايعترا]زوصالاا
 هتكخلإ_ا۔ !حاتفملا
 ٩ا | ٩٦٠ |ذفالفما

 ١٠٠ | ٩١ | كعلا
 4\ | اد نعصولا

 8 ا |:ع و- |ہحاملا

 4 ) | هه اطباض
 ١٣| 4١ ٠ه هيألا

 8١ اتم٠۔۔| رمالا

 هيزنامتميطلا نهوعرلفتلامانكللورج ىلت
 ا ك ٢ 3 ٩ :3 را , 73 ح . س اام

 .... كنأ , | ا . ن .لنب لزرسر كله

 ت بت ل | ٩٥ 1 ولاك | " .

 يتمو كنإ 2- ہلقيإ ١-۔[ هر
 جم 7 2 !و |٠ هلما ٥ ١ زر

 تمر ت -3`اا م١|"ا٩|مو۔|َ
 تم > ح ١٩ ٣ ٣٨ .. ه |

 -:: لاللاتقلااك اك

                       : ة ب ن ي ..ز 39 | ؟

١٠٥ 

 مع ا

٩٩ 
4 

4٩ 
٦٩ 
1044     
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 انرا

 پيرإدبا

 دتكامف
"- 

 :همي إلا
 -ااتيإ لبا

 ۔اتمإ ليا
 ۔ههيي ١

 `> {{ ؛كرزسبا

 وألا ل اق وزيلوربز دأ هآرم ردكزروصنفلمألالا اتفاضملايينانل امتيملالعانا
 & _ ةك ز اعاورتيزتينااملاهد .تاعاريلا تالالوماس

 : ہسص ., .. ۔ :

 رسالاتصلاد_

- ١٤٣ 

  

  

  

  



    

.١:٤٤ : 

 هرلورزلاوماضال ا
 --. ء

 3 ةزنإقتإجر دالخ

 و
 _زايتلللازبملظتيضل نخلتزاومم

١ 

 ا ,

 ي
 .آ

-
 هتلاحناكتاكتاكتاكتاكتاحتا   1 

 ر   <  
2 

      
      

    
 ك7رإ تمي             .7 ؟؟ ؟&ر ر 4 , مر 77 - ,

 . ا أر ٠ [7<ر.,أ هع
       ,, و, ري( =وا را ةك

 \۔0 ٥ ٩ ١٠ | عر و س
٩١١ 

 ۔ ١ ٥ ۔۔إ۔۔|4

 ا
 حر

 ة 39 ×ي هير ةمير .

-    



 توعلفمإلاللابككوتولاوا تاشلا دلولل
 . تاكنيبمإ ات ....

 :اناس كاكجنكطديلادويخدبكهكجلدكنيحروتت رشلا
 ح | ٣٣ |٢٩ سا لئاكاكلنتالكززياكملل اكيجروتتتناوفلاانام هلل

 "إ “ إ ]٨" ١ تكو هعانىيناكتن كولوين الكليايطل
 نا اتضتكمنالؤالتاتفولإف ملعلافرمس و انع يرل
 لوێنزاون٥ ظ رااا ر , رلاباو وروتنن
 ةتزعشتعشه ازتشعفما نامور !لور ا اهمد . ععلثتتملا

 فيحيباطليراصنتتياتلامينايلاريماخلام هتيناوزتمإتعنعشمل
 دوردجتمدتسملا اهراربسازراوعموارعال اراح احوريتشب زلكوملا ه همياعمودافرو

 .. انو 7 كرتو اهراقالابعبابطرم ابيطرماوع موصت اىپبزرتعفاومدومو
 كناضطغقادوان ليا كّساطلغشابعلئاطضضغتإ
 هنا اطمتغض ابد لنئاطصشفمجت

 شطالضغزن ايورٹسط افدغزة ابو شيطاعز ذغرقابو ةابورثط اصخغنةلببحااتف

 مكيلعزيلاغلابنارونلايئامتلايتواعلاز لمالا رطفا ىرنيلالفضف
 ةني اهلاني آتانضخفياننا انل ينوتلا
 ضهاكلارتبرمامزج انكدانكولعت اواو نحلعما زنام 1
 مهاذانةعلوتجيتالاتناكا٭ توليتنيكللوتيناايتشيللا ااذلقحااتا نونلا
 رتح انالخوقالولومالو هبسعرل اهنلا انتيصتالصم توضحاێرل ريرج

 :رجو اكو ههبلعرشت ايلام كاكو ى عمابعلالعلا

 اتمسامسقوامز ;اتسوزوصلا نزهغومزنليفاننلوق افوآلالج قافا الس

          

_ ١٤٥ 

  

  

  

 



 ہتناخزلاحإرالا هنانف ازلينبلادجللوقين.اهيترنيلتتقيملكمط
 ممر . ريجب "لش ..م -. ء ! 7 : ١

 مكا لفإةراونايكممومكروتمد ماقلخبذلالناكزإككنيياضطإنابونلازهاطلا
 لباق حواجيريبكس ةوجرزيلو يلعل اماظعلائ امسابيياعالارون لإلا

 پننازبمطعإريماازنهمتي مريت مطالمل متل يبلحاوضتزو حا
 ٠ ررق كعنتاضلمونيميفوضكزالتزناشرنعامتجت لشاهب يم
 نيمشلارعمقتللتتو هزعلضلامتلتوكمتملوطلعجنز امزال لزاكناو
 بانكآلاادننينانلالاكشالزغو ہيفصلاكشالاةيربراّمبالصقلا هملعتو

 ءاخلللكس _لقألالكتلا:وراملرلمت_ب امد انرجداكلتنلاب دروتسا
 هبلق هتارتعوموتملتهرالاالرتإالتهمتمادمجنكراظنجتلملا
 بضفلزتش ءاقووقعملاقاو تقزر سورو فذراوعلازلساب مكرد ىكفياحملا شاط
 __ تروص نه زلحملليمطنار :زمظنز كباعبشلطلاخل ذنظفحو

 ح _وخنج

7 

 .ةرحتاتح
 //. و ىح

 9 ب {/١؛ | ١

 ٨ ١ ء إ 1 .! [ ٨

 ٩27 ٧ ١

  

      
  

   
         مع

 ستيتأخظتتنوونانلمايلافت ةيمشلا اال
 رننززونديزاخلالكشتا,دغتاوتمللنكز نةررنمول جا هتكامس
 رامسأفراونابتطابتيلرونتياللسالااولتللبزتاتوهم ت ميلكلا
 هہترروَمذهديبتلارإتتيا:طهد صخرقم دفزرعسمر رسحم

 ہننالزنىفصلا _

 =:٦ك:٦ =

  



  

  

 اتتت ماقتل ىهن هريينكباطنت:يلزملنز لالكلا
 فيال شتوايجليشلاتاقرلم حلفي اطبليمتطنامومولعلاحلورالع

 :« دےخضروتم ثهدوذادنجج جنت مربتن ؛ :نلك

  
 ءهوميلكؤةرم«نيالكنيللظنت ياهالب نلابنضز لمخملا اتر

 لهلغز ننس عفرو رصيقلا حرشي داي تسلظ يملكت
 ف ةفاغلل ست ولعلاباشزعر"نرهجنلكف راقلبلم ياهال
 :ش انهاشراراشملا ابلكش ةروص نهو

- ١٤٧



 رر .راظي ضفنحواق تنب يلاف عنمتو 2ااقر

          

 [ ع
 -تنازاو ائاطلتاتيضيمولعلاا العا ملهاذئز {

 :اريسلا هةجربلاككو كةمفلارارمسالإب : لاغ

 حتالا ايجرررذ افىمزێزنيلعرتلح الر ءذائل املاع ج : ح _ :

 ىت إواعلامواعلا نزخا كلوز يبنا تنك الجا
 لم اهيلعتبيمل اوزنيحلاسفلبو هيدرتولاقح ناذ : :-

 ة-ضشبايرجفوتكوانيللهحرتزز مظنب 7 1 غ1ٹ
 ہبلخازابرتلعااف ٥ نكر اغنرتسانمطن .. ون اخرتفوربكروزوم اذانق

 اع

        

  

    

 ينلكوتيلإظنيتهجماداخإ اءاخللكس بإ :اورت عناما :هور

 عش روسزهد يلاحب تتام نو ءاراالماممإ اليبب :ور "١
 تيجلااقاإلكيرسافلاكشل ٤

 ,..] لعتسوترم_غفلاموالكريلازتر

 اصاخإ نيلما رافصوزهمجداظلافرمسإكريوهو
 تاالكننزوسهمرنيجخكظحابنامتلاتنرخلا

 ےصااليلنكوروبللرونملكتوهو كاوارس ا
 >مانركدلتضدماظللاشمملزال | 3_ياحلجا غ

 رمظطاتبتناكا بساكم ا گخلغ
         كيراك انللنماعتبالتلاما خضلا 7

 تماكزنناو عيرق ورو د دمسالاحتسارظاخ ءلالكشلاانهمل حضفت

 هت جن 777 . اطللازاكنتح

3 

- ١٤٨ 

  



 :ةناتملا يشيكات
 طوتجبتل 2۔رتيلكلانلآ كلززولفنياعستتراشتالتعو

 ظيازنالارمئياتمتصهاهكتاليمئ نوسعشداللدشر ةوالتلا باللنامز
 الاثمت دامبيناامفاثه-تامنليجبنلالطلقاف رسلا
 هما صلا سآمم- مالبلا اليللو - دكدكماهط نا
 اننماثوهنمجلسحوديذلكبانتجل الهجباسيو ميك انلااهسدآتيو
 لبقتسبجناافشامو. دكزاارغتشالنااهساتو.نبلغزعالمانيالنا
 لتطمرللإعضاخنولكنااغتؤاجم عياتلاداصكيلعالارمجالناعلبنلا
 :وضولزتماداا هيغ تانو _بابزنكابرون اونتتتدوللكوشنإاهشياتو
 موباذلوعييزا نيتئامات وجنيو وجلااهنعجلآرو-كماخنوارتتناان
 .تللم ملكيالنااهن عراص ابان برينلا
 ءاگلاغرتتن اهنرجباسو ٥ كسرلاجلنخج انلكش ايينا امنعرب)اسو

 واااهتعحتيماتو .نالاف ہيفإبابثبليالنااهخرماثو تمام
 ٠هءاعدبيجتيشتانليتيلعتولنا توبلا ه۔ راسازبا بل
 ه فيجلوهوهدانعمزانرتلرننارلناع كان لاطو لا ذهدق ن
 "ةبغكفتشيالناو ةبلغرمالامانباليلطامتشااد_خشوقافريلعيزاناعلو

 رتوه» قبضاميفاهوتي :البللمساتضايؤاكندزكمئخاكرمتخز ماخل
 اضكار وليتامإو ٨زكواد حيرصت انف لتخي انمعملاالكزانملانهاهكلوا
 لصداللتتبنآاجرئزقواعرتعنا مقع اتخليمزلبالملاكع فيو بالاو
 بايلالنف ةهلعاضالزمهاتللابلطلك لاما عفيباابثتكقل طسب نإناومتص
 تاورلوفاام تان جياغتلاعالا» نيفولكورلتو ننزكنلاتناحملال

- ١٤٩



  

 ےمركررديتلال ادتسازنكزلبالناانضح انخبوتور ءےپچعانر ؛بلازيصتسعلج

 تاطقنالاورنلعلامضمرتتامت اندع راكيزاتا انزو “يبجكرنع

 هبارسورماعط ريتتلاكلعملا بانلا اوياكنب نا نتفرالزلكغال
 نالوزكتوتتلذنعلغ انلتشازز ديل اجلتا سيج 1 كميشابي دناورلوتامام

 ہب حرص امكرؤلاتمعلعم اهةبيقلاتلا اوداطلاؤ د الو هہدجرمالجرتزل

 لامكلا اطوريزوب» اًمنربيالنولكناوب اينلاضأس وتا لطشسامإو املو "ربغمإازخل ١

 تلل نالوتاام غك عرشلزمجاربلبالنا بحللو بنك
 مدرابع ععنيناللاح اهلو كبعيعلاشرتبملعااخان ةمالتللط»اكبلا

 بزنو انيكانتوود ميوولو موز عضومو زق اطللجرلجتننلكلالعتبالن

 الابدكذف دايز حمرألنلاتلوا دلعلننخزتل كلع نآلاو
 انللصألمكيعيلفرترءاتل عرزا هتاليغعهفلدنالانرنماملاجراعزويج
 ناكامكزااوعمارتنشتيإلءاتىوتنلاتمزالماماد هامر ج.

 يتلكرعاطامولكرل تل اقبتاعالطلغم رر اعانرئركتجولعيلابتا

 تنلمالو "هبوكتمزكفاغيغوكت كر زيبناونهرلككن شعت الهو

 ببيضديتحةريغتظحالمزع عرتسلإتهات رتكنلاحنوكلب مروضمت نعي

 ٠ نحرتعسوا:نلالحيروكتملا: زظعلآع تسم ٥ خسرف ةرضمو __ضذزع

 بيلولازفدروب نيقمولتملازاكن اددكذكاكزفعممديد زنام تنلاجتيلباكرتطلو

 فل هناولا راليهاِضاملغنامدشعتتزن اقرنرتينالويلع زيال مطض

 دحلو خوزلن اكيت الصتم نول وا ..... ناونعلا ٠
 ميلظخن ايفام تيما .... بينيزتب ة ةلتلا نولل اتخب و

 دظتالودامتلامنميويالتيض تييل لكنلمةمجندنم كلمعل حتاور ملا

رش



 هلللا .كهاجت اكددجيلعع)لمرظيامشمايتالولخضمتا
 تبنكافاءامتكلازاصقنللطفج ةدهجاتد هنمنيالافبضنارهاطعنوملانوكرشو
 اننبا موضبيملبحهاهبلع نوال حمكليلامتمللا قخا جتنانضافوو
 اجنامتلاللنرلاوجرابالنللعيلزت م اههود هتارامككابساك
 رينملاير امنإكتكارزك اًصوصخيزاكامالاراماتعدناغليلاب ةتالتلا
 تعوبذزتوامالارزاتيزكامإو عياعلمتدام هونملا ناوعحفبمؤ اكظعالا
 ةبؤتتانهترقزوتبامال هنوتتومةنارنااوعجالتاكملزيؤاطوشلظعا
 كوهمتلاككدتب احالنامت تادعم اجللزيشخت عمضلارتخنلاترصمو هما

 راقداهزيتبايميناع تختلا اليرنتاكاطرنلاغ
 انناالفضتخافلانيلوارززبشكةالصاهتنمراستسلغلشالم راختلتئاخاب

 تبلمتالئرورنلاءامرلاتخانلالد تلت الماال يتاكللي وفاك
 كلضقنتكاسام كترزند كبرتتمام كملع كخنسإفامتلالزمنامبما
 ملغتتكةامممهقلبويولامالعتنام دزنااليررتتو عيلعالملعنركا عيطظعلا
 كرتاف هلمكورلماعو عئواتضاعميابندويندعلت مساب ركاتولضاض كفر
 كييدتاعدكاندويجددمافيارتش.لخنتنكرام هبلعينعط لريم
 زرهونلكيعدتاريوضو امئناك نيحضوت فصامزعمصان ربلل
 حالقلاناتيهعبيالاتيتردكتتيتمالالكزلاولا كرم تيييزان
 ه!سيعيتالسيتلالعةرلضلاتم الموهوكارشمضجدانو ىلكلا الور
 هب سوريذعرسااصيلعإصاتعش الامءاهتلارتب_ب يجاتلا فشعزام

 زيرّمتلادلت»نامكلا طامتشلختبالو هامزيبايهزصالاعتاومتلاالم ةالص
 رظنل نافايياتختلاظعلتليعااطرر مرت نلزن ةلغ دييوماب

- ١٥١



 خو اعللمزلشنتنلإرظز لوتفم واهتمالملولتاعتلاتداجللاملقزىتنلا
 ال ادكزلرتياغدرمبويحيالصؤنلل ةعقشكلاكنول ن العلاللهجتاتلبف
 تشاقنلالا{غوطلغل اهنلفغلطوهةلزعملادتد نيلصالا الدهركاددا

 منتناملاارتيصم وخا طرساهستيانكاصنخترتو دلولامراملمزهالاتالميا

 ہعالضازيوترطشناتند نان باكلا هرتداراتبتاطرنلا هن
 ىسواناعمياعابوتكموك ك كهلينلايملإن ارم امعوالوط ر اطاو
 ديعلاراطعلوعرجلتلا دونلا تلاق لايل وان
 اًموبصم۔ ن اميلاةسلربو كربشزإارستهلو رسالاو ١وهزنلو رلرددروتعلملا
75 

 قنظناننكاف ٠ زعلا رلريمرعلتللوتسمالو هرملاونسال اكتاكاضولاولعم

 طنتسابرترالا ,طفالكووتيزالاتوايلامروتشارابعلللربو بشسالا

 بلاغلاذتتيضفدتلاز نبال ه نوطزلذالطرتيدفلد. نراعمارببطنايآقس

 ءااتؤازو" حول ايخليدقاوتتاوهرانل ارقوتسمف نفييكرانلاف ہعيتعبلع
 نمالو هتيطواتبيلنككبيولطمل نالعن عض دوموكِبمانتلا هيات .

 يدابلاكاتلنمبتلامليطللوتلاب ...
 تينلكواتملاكاتلطمتتمبللامعالا سلكلاو ذذال ا لاوونملاووو .
 تدارونلا زغ ونيكتل ١نابتلاذلتيغمرازنالار_ بد كسسبيلاوموتلاو
 ہم دجم ذا ناينللفرشالع تاحلاّتلاراقلالاباتكدءاقلطم هاقلطم

 ااولضطخ ننلاليشجوانتتعلعاوتنمو ١!تونتمناكاب
 يو رانللف-عئابظالنبسانم انمراوعازئ الظوتعوتصمنييسق ہي

 ششأل زا ,بازنلاو”نومتلاهلناتزا ريئام رتللهاوفلاشآحلادنخلاوا
 ان

- ١٥٢



 بكلتككتدوسنملزاطلالاب اباو "هاوس ن ا>هاقلطمنتلاملالجفتبالت»
 ۔ةشمصلا سمتلاو ةيد ختمالو۔ةر تمانو اوتسلالجتلفانلمللففال

 ةّببكوتكاتالامتنالا ةاعلامو رضا 71 )د ہقرزادراطعلو "رضخرجتنو

 اذهلهاب.حزتصاكربقفولآ[اننكافايسالو ءاتلا نميلاف نيكفلاو
 وتنهيفانوونيلوخ اهلهال انناغتس يعزنا :ح انهل الوو هلما

 الو . اطالو ١ةعارالوزمونالو ٠تتولازتتلبالقو ترشا منتماجلالصخنز ١

 بانتملفسبالثعرخمل انو هرلكادنهرشبامتتتالو شيلنتالو يو ه بيراغ

 دترتو انل نوجح ديدوي سين ناملامب الا

  

 : :ااال
 رشولواشلاداطإب مه اقؤن+ 7 تنسعدلانؤتخينالن

 ر برحب وي ; تموشمر»نيئعلا علوو

 هر متلق تزامزالورهتللكدمن ا افررتالعودلكو
 2 ه زوللئغؤاج ائم .3 امالمتطاعتبالفرضلا انانيعتماول نلكو ككف منبترازو

 ينو لوالاياعخ نيعلاو .رن هرض )جينزمانو ىا وال اجيرجنانم .رمحناعو
 كاونهتانوناضمزنزيعلاجيإبوء انعكزنعتلانو انو ثبعيئكابو ةينالا
 ليش :لقاههناببنغنلعاهظنرتر ه ينما انو - كغتللكغ نضلازتابو
 ؟انهليصتواولاوزنبتواهزخ+ :+اتحجبدانولاووررهلك
 ه اللو هشملااهتعزعليبفي ؛ تعتموفمطميزقغفحإ
 ٭ انسم ب لد 4 7 و "يو بو لو وذو يد ي
 ٩٨ ص۔..:النررونارح

 ٨. - .4.اهو .ي ه .. _ ك ٥ دك هزع =

 ٧٦ ك اانلا ١ : : ١ : ها ةك كي ةع

. ١٥٢٣ 

 



 سضاهطاتيلاننالارتتمللاتو يومهملالرقفكلفلازتهجرجبتزتاماو
 ہتاختلارمتاميتناتنالفادومتلا ريك متلإيتكنا

 لكاشايمجيتلاعنطعلاورنلانلمتلام رلمه حإلصاك ةفرصلا اعامس

 -تنلاهتفيلاكةصلتناظطسزاف ملا لجخ ريسعلملف .يلوت هك
 اًَما»راطجورمتلا.ريزتممللف نينتلا ح طخك نبلغلاطرتلاكجزتململكو

 نلالنزيرمتجامرنمكجبنلب كانتلاانهز دوج ضنكرخيزتزبضقايظ زيملا

 كارمارغملوختيافدوبعلاابافخناماغخليلوقاف .جونصمل اننكلو عومجلا

 >ضعمهفترهوعسملز جتلا نولك ناجنف دراطعلتتاشاركجاترو

 تهتضتنفيعو عضوت يوسيعلالتللةلمانشلد هتاغاةريلعتالتلا»
 جيزادوفعميعرتملزموثوجالاوزوراطعةقعوناد هبلع ر خزلدوقعم

 :يرن اكح نازرومرعول» ءاوتلإبزنعبتملا نداعملا عوهترتخصتن

 :و قتنمتارمنات ر
 انغاماحنر لاحرت اهرزت انيتبتالم الزنم آ . ك

 ٤ [[ هاعتباطتوم الجباقرلام نويب

 اس( ترمتسا انيل
لزعو ميقوملطعمسازيال ة هيلمي اغنام 2

 رعلا وولي مه

 و وجاو بيجب نت دوب
 راعهاتاكإرنطداومولعلاوراطلممفم هاعلآداتدملام هركا يللعإافتتا
 هقارف نيورعتموو >ذرئؤدر اطعيرتمض مت اخؤرعضوزو ةدوزلارزلسالفوهو

 هے___ناقطانمضمرتضرعضراكتلظ ناا لاعيبلقغ .جياب
 ٠دززاآنها هر وَملاذهلعلكزنكرعمشنزخف ننلللد انللالنخضتالزمك

 ںیبراف

        
  

        

 ۔- 90:2٤:١٦



 ر - ٠ . ء <= رو ف ه . ٨

 -_م4كابملعلبطت اهز ١نيمسالتننهام 2 رذ اف رمآياآكآ ح
 هاالدج مل ةبسانملاغءاننلساامالالكذايو ةصاغيراطعفش 1 :

 -{ :اه حإ [ ٨
 ہيعرتلمولعلامز اكرتخال اومل يرتملاكلبنو ركلاو :3

 انناملعاجتمساشضإيفزيقلنل» طملاارشهنييايتكابعلاقل نابرد
          

.٠ 

 ,عاخن ارمتغلطناملوخنفطزاام عوزن ك ريغتمب عولط ةبلطل
 انرلابومالاو يلقعلا يقالايزاقلت ةسرنلاختنانكاورتلاد ةنبع مولع

 رعتتلاوهدالارن هينهملا هنعغززخن هالاكاشياننليكلمراكأد عارذللك٭
 بتالرنغم ام:لكنولكنلنمتنالزلكدراطعنالاو ىنملا ن معلاطظعال

 تضردتنراقباّسمنمالو هلابونيمفالو هبناهالمرقتحالم لررعامتتسم
 كيهتإكاواكنمخاجوعسمنوليناكدزعمرليزظزام ةباقالو ةنمجينالو
 تضكصولانجإلبنالا» ةياغ شدانشييفم ءامعلصوهوردشتدلتيلنت
 الهئاث» هبنزاموهرتوسرما يتدازفالانىلاظلانولنااملةاف

 ہنركنيهعياطلنوتناالهلاثو هرةزاجن هتيوسم عباطلا
 اّتمامو هيفاحبغيهوزئني.علاطلنعناالملارو هينآموهو
 لشغياليعلااماضنبويبلاتغلاججتبشناكجيي علاطلا ره نولنا
 ““مكاناكاملكو رتمجيللتاعاتاتبسانم» تمتلآنزانلاو علاطلا حولم
 ہيهفكدض داخطاتلاراغنالطاصل ات اسه انززاع غتكفالاو كوسالاوجم كلذ
 دايعلعومجزخأي ززوهر"ا كاانه يخلنتيطادالهلعبلو دصتخااننهت
 بوستقلكواكافااشاوبوقباف نيبتب امع طبضهلاممالآوانيالا

 زااقنروبوزنباطموئعؤنالارملميشمنيالنعاصتلا الب ادبش كملا
 هارتيالورلانلرزنمزااقعاجزبام ةيذصلافرشاملاب حيطلا(ئزيلبدانبال و ه

_ ١٥٥ 



 ب انم هرذكركددوجو امود خ زيزعت الفنيطبل افزرهطئلا ب

 لغد :نامز متلللواك تدز عبطتلا زاظتيشجي اقيم
 انقنعيتوبن نبوكزلبوهد اتترننم 'نبئعلاطش دبل او"روتللبولاطذ

 انهويواهتبوااهيئتجنلامنسوكإرلبزنلماذا_بهزننفسي_
 ندلو وولو تلاتزل نامرونلا طاو

 دوو رظاتنالي ئس البو حعرتول ناروحو هر ايلاو نينوش

 ةاعلحمنلتان عنولاو انف زلقزاف هراراتلازيامإت ط الزان

 تاقوالاة ؟وم ايب اةوالتلل بككفلاتما

 لض متواءاقتيمالاو_قولاءاتتنإيفوتكرلو يلللا و
 زرفل انليكنك ةميعن مطمولكو لركزلاز اكاذارجبن ايكضنلك

 ہنمزيالفاتوزوتمخطئيتوالن ےرمقضلابو ؟وجتوعالموللكخنكنزل اك

 نتالنهو زنكو اعلإماب ضوخ ناغاشتنل وتسانس لضت ك

 كبس انم بانكقلتناجو انناانل انلزعرقو انل النتجورعضم دانر م

 دت ةاَك هتنح اطتنسملاده نعمجتانملسا ذ

 ةل رصحزاكالم باتكلاف هانزبوأ امن ,ہخيعلالوباغختسياف العا

 ہےزمضنرزاهاناد۔ عونتو واياد».عفتيمدادرنملوميلعلازال
 . انيجاماو ءاتزلءاشآط

 ہعيبحرتسبلتبطاحإلزتجل ا انشنانالع٥ كافسادےتتكيراحتتوبعلالنهن افد

 ہناعسأوزآترتلار !هاجام نايع انريما كناف اه تنجضالوامتئک
 اناق ال عردمالتمتالا اس الجركرو .نابلطبنكتر املكو هتافصو

 رينابونلا_ فتلاو تينااالمسال ةينالعا اضيب تجلككزتع
 زيلا

- ٥٩٦٩ ٦١:-



 ش . و

 صالخالاو ميظعل ناا اطدب ملا
 ايغيغدءايمتلاو وءانمكلاكتلاتم ظعلارضاخلمولعلابوبتناه;:لمزا

 انتخاملتموضعجتعل انلو ثنيهييلاظلاتتلباق بقاع تكنو نانالو
 "زغ ذغهانيعداالرهاشتلاك كلزعةملدانمهاهانزززاو ٥لوا البلا وج)افرب

 هوتسلإبابتيلوازهشماف دكدتلااذلبق تاذلتنلإب كاتهرساالف
 ذه ةنتجلو "زاكمنيإخيضوان يرتمناتللظعزو همويلادلزن

 ةالصلكتوميوكل» اتتنفيباانؤربلبمامنجياخل حيتيالاتاطزكا ةما
 دجبو ريمول ةالصيعلامءاتبالاو "ةيقنيارمالخلا اتوتلم
 رتيتايوبم ةلنعاضزنكزمي وتلا ةوزلت مامتلا اتملاةالص
 ةنتستليقلاطمويلاف نوته اةوالننولتت هةعنلاةروتلا اتنم
 سميختانزاكاذاف ه ٤٠ ٠٤٤٨ه والىلا ويت نولم امولا نالل ال ٥ةّعزالا

 لواجنرروعل اندر امغر نجلالطوزريظاي اين ايل لفيلف ئيهي
 لكردجدد ةعنلإءاتلققنللئعنتتلبللاي اونبو انكذوت]نكلازتشلااولبر

 رمصايرفانما ه انكماؤلمل_ضزنتةملومزمءاملااطنلقتلا
 كه ماتفلختناييلئ نكنم مرلولمرليخإباملدالطتبماسنتياب

 ءامتلا نايقو كادرتاهلامفيز تو ككفعنتايسرااخلخنوبيجنهنلاةوتلا
 رماظالانروستمجيزيصلخلاغرلعملمتالا يعلزطاتلمب هاذهوههمقترزلا
 انييتناعيتماسو رتنهلهاوملاد ةيلارتسا نهرماوجمانقبليان يريز
 ن نامءامترلااره د التلإم اريباتتم انيإالفو ئيعملمسهبحدرآاورخ
 تالكاسإؤامةلا العوتحزلكتعسهيذللتاتاتلزاللميلاووتن
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 ككدنننلت هرتلالوبرتتتا اتلازوتجنلوبتمل انش لامزوتسل تددش

 نولي:نيليلع نوليف اقالاكمهومحتمتللم نزاو غولخلبارجؤنننب

 سلاف افونتور انارصلولالي الاوما تحظاطمتتاق نيبرش

 كابرمتلابيعزاتاماهرابخب دنابنرالادككوطرةافرملوليعلييللق
 اناداع كالو ني :نابر كعنتتعتمالرسننئطعإبرمتل اقماعطلام

 ابنمجبلاو انملح ا_انستل اكتييغلطولعلارتاعنوشمزلدالاكتروتلا ةنلفميلا

 ہبيؤنلا ابو هىلالمسونرت اذتمتقحووب انإو ةملعامتد اداورذانكه 7

 هنعجحر نلو اهوىلاانه اهگرتخ)طأل .ي و ءانتلتتفلتت

 نتيالا نهروزتاخب هريمانملا_زدار رابضللياخالخننماہسلوه الا

 تحني طروخيجروندةنفضوازا ہدالاخل اي امع)زععنفلللا

 لوت ي مدع نييبليلون تملكو ر زي .جز إر

 ها ناته هايرناغميلع نتمو عاب عايإزرام :انكرانلانمران كت ز

 بوضلمزتمزمابقزتييبنالتوإ انملس عنمتو يجت 2 _

 ةةلليكئاومونلاتيطنالادا هدعبامو ادي اا
 "22 ءارتندانهرنحالوا اهلعجت يهل ك يغ

 \ح٩٩| ٧ | ٣ | / هببضملعلازات اقازهر) انلنتلاقز اغلتان

 ا شازمح تارتنلا امدن اهتلامفملاغتلونو
 _ نشنيلككيلاساناتك :نالنتتزك ادابعزءاتيي مع
 ةكالطللنبانيعلززلاالم ن ءامسال تابالالج تاحاجن هلزن

 باتكل ةهكنلا اق هرالعا!.لتنم_بابلالنم احلام ةرخا
 كاغنمليبلكلوتلزمطال اظيخنايهتنلكمعابتجتتالاخيلف ةمللا

 ريا"

          

          

 دن ٨

  

  



 اببابنخلهنينرلاحضوموازمالزطيؤاب ينما نأيامللتتتايتاته

 لمعل ادليز . يجن اح تنخ .رم انبانتيتسنلب

 جيخيوبوو : ةتوت تهإب .,. \

 ءاًرال ازنليلتن اكاذاه2تالورمتس المرحل هاربالش يج الطشوجف املعت

 هعوهزماتومالظتاليلاججالتيلو ى مضمزخلبلف غرتلا ءانعلا ةالصرج

 هننايذ انرمانونة ملم نول كرات ١ يرا الىراعيشلا تبرت هلك

 ةليل كالو يخم هيلخي :زيللاككنو نايا ديب :
 ىللوةومشتللات ااذه املا رلامالعمجكتليلف نجغايناق هعم
 هتطابلازونلكاو ءينصرومالا يزاين رسا ةيلعو دوظنودوعلوجتو

 كلد نولب بلايلشنمملاجترااناريمطافاسللب :الإنيو هزنونرلا

 جييل !نيماوزيننالاتلعص تليليلاوتو يلامترتانزإن فاتدايبخح خلا

 بوتصام لين كرولا و ادبانزغلاز اكاذامرول ا١جتوحواروتلاوا نازنما

 ۔عن تزيح بلتنتينتقلانإبالانه» اتيز
 انزباجبال اتقدوةاتشابوولاوزبلاو اايندوهإل ابماعلالبشل اضافمون كنعو

 ہبلاسالطتاومتيللقتتد نمي انكجتااوبا اماطبطرالورتيالاناياظفتبحالط

 اشنا اماباتدا نولهتنامتذاخد دكراميلع كوت كبعافر لكالا
 كجتردء)اقلريبلكا انمكليناماعر تي تنع كداجزتامماجئالارشفن

 ن ذإومتسلاؤ ةز وتوج
 ادلصتنلكفنلاءاملاانه اانهم “نيبم_ باو الل لالعلتزخغصاد الهاو

 نذالا ارانفع اهينع ملعنينتعم نيساي بب» تيمل ربخل عكداهإب تق

_ ١٥٩



 ٨ألسينومرلاخزاك اخزاكه انولو د هرورصل رصلا وزعلا غم زاغل 9 هانكوانميزيلع

 تقملا همعل تمنلتمجمنان نيبلا بايثلهاطتنام
 ىلانللرساخيىنيوبيلعلاش سانلاف انريما تل انييز
 نخورروءاير ر نمعندردربتكت يلاخغلامس ارعضونوسزضذمقد رلفلا

 بايلئلامبظن نريلزهاط_تناملغف كدعإأقاو ثزرنجعام رطا

 باب ا ١٥ هيربخئانريزيلمضاكلينلا امزيه اللتختمتكرتاو ؟ اص

 نب :اهلزنا ااتجضيلزمل انمالك تن مظنللزلا (

 دعتتلتقزلل ازانہمانمدنعم زلفانلاتضونما تاجلتلااتعلونبشالا
 س انلاغريم كرامو املعو مكلا هعاللوسولإلزنو ٥ىربناارد "عبنتو

 ہمانينعنليللكاقلالجللعامتيطمتايلاوتمابود ممببلر اهةلطتيلخ
 كبساح ےركزل و نلا او نروسو كرللاف روسو هاهانتير تلاو روس

 .., انا الالوتنم ءاكبساتتخنبإا كلهااللا, لامالا

 قيزمانريىئاضننال سادقالا .
 نسلبنكدتيلاكلتغمنلعتتسيزل زيال تبةناممن يريغص
 بتاومتل ريلاقمتييبوددملاككام تآ ذناف كاويرمعمونيغت» نتلخ
 2_ےر لطابلا عشب لإ ارتاس لذلا اذاف هذف لكإغتناوضرالاو

 ہتينتوع يلاف اننلاوقولإطإ :نرال هماعزمنناومانملاوتداتضقيلا
 هفيقحورلوصميباينس كانم كزتناتيدرااذاهغرببهشلاّتتهيلا

 كنتهنعتماخناتلظتيت انامداقام ىلاغ .نينعكرمتوؤو ايان
 كينها ادکواخن ابل رطيروعنرجدرروءاتزلسد تافعزيةفولاتكاو

 تممساذاف ةرمز اولتاوهلقوتحتافل انعكرلتاتننيتعللسوا ء :اقرطاو

 ونل
-- ٠ ٦ ١



 تحيقنا» ديرهعيشاشانكطانكيخانهماتةيتنالكاملتملا زيرا
 ہ_تولالعنيجالانالاقتا حاكن تلاق اونيع

 تبلحےتهتاناليللام اهانيرسمتلاباتنتمئ هراعرتاوتهوكتمذبر زم

 هيمنامنانودةيذللرنارق» نيالالكةلممل)خزنو امماننوه__ننيلوا

 "تتمضاايتتيقجييجوه ديزناجلاتفزاصملالكدزرايرو "رظنمييللرمخش
 تواتلا-هلعلمجان ؛نصجلاعلللاكنالتنوخلا زمرلاو
 ةكافدتمامجيزففجلسابنا تااازلطلاق يتف اتهێلمتندابم خسار

٥ ٠ 

 ث“زارنهاه لضفاو جتنا انر ابدرعتفولاالتت تفراش
 ::... ه

 دع

 ماتنعكقاف قوتت .تتمااتشياتتيالظان ملتسي غاف

  

  

 نتتتنإلال ذ ايهريلرا امانكيلعل و رعط َرفد وعزا م ٧ ٩|٣مممإ٧٢

 . اه ۔.سهوارلوح رعجإ رف | رس "٣٨٣٨ |٨ ٣

               رمح رعو فإ ٣ مسإ ٣ ء ما

 : ٦٨ ٨٣ غ 7 معلصو ہلفولو ب .ور : ١ .:.  

 ركت بزلا
 تيمومتلالانز تخيلا يتلصسم ب
 اوهنَعالرم لارتنس نورعبلونوتشورترايعزعنورلكيالزلا

          
 تماذكرطيماامتطنمازياتنتلاناووارطممراتهارمتاريلتم مم 2 مو 771 _ .رنرو( .1 29 و رر .رر ر ات

 يي امهاتلاَفن نابل نك جيمتلووالكنرلوملا نجا م
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 عبتلإاعلادابامهضالولوحالاجولآاجولإءاجلليعلا ةعاتتاتختلانوضحانرل
 كلال_ًلوتازانه نينمالئعخةداللاو هم يبعرلااعبارتعتلام

                
    

 فول 'اغبتكتكنكاميال راتحي اتلا ٥ ےمٹ دكلخشرجتد هصالوزتل
 نينئالاتنيل اخيم ريررت كلها اديز ناتتمطني 2

 مآ نبت نت ٠ انهرهد قوعلا ربافريبصو ١
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 ١ ةزرك 1 يو ١

 حل :ة...ببش مسن اننم

 ١ " لصتف ت اطينلاو تايللوزج ورين حوا ,

 رينغا
 و . . ن٠جبيواولحضؤازمتامهناواخبو

 راتوالا د ...صو
 ١ يينصو تلنناد ه لعرينمصاا تم جنوت
 واتالزعبم اعللدرغلزنن ج الالال نونكم ب ت

 نونلاو نيت ىلعرتياولصو م ييدملتا انلا ةفالرلوحل ول يوناع

 يتس رزاتلا ون
 ,كاكوعبيطلاياقلاب رتوو فرسا ذلالكتاننصدغرتختاني

 لس شدعزاطلازم انمنعيرداشلذاهتش ةيدؤمامت نهااطولاحبعلاقلا
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 ہسشنتميللضزكااتبمنلابمولا نافصلاو اتصل ويني

 اضتةو ايالع هزننلال اوتنا ثإعتو" اشذألإم امرمشباعدرياجوار

 بسبببيلتلاوبو لام منلامكاعتكتللضروتلا تسج ياوك
 مت انل انهلا نالاواينلادوملسل انتيلك زتكبلاتشنرا نئل
 هتإاعبآناف الت الكلابلخحبالم اببجز اكانارنقنالطهاطوهد] الإ. سسلبال حرشا
 هدحنانخترلعتلكابمارتإ امتماوضخوربانلازعيتنونلكاتنهلماظعل ا

 ناو ٠ مانينالبت قط غازولالو» هنعل اسيزاغبر يرما :کربشاف مانو

 ل امل لاك هتلتق عنصاملكربخا |جلنرلهاوملج

 كمخملمانمز اتناف تالطوخضوتناومانت نالبق ديت ماخللمحان
 : اشتنابيتفالطمولعا بكرعاناف ءكوملشنعلانتايلكورلاج
 نرضايو ررزن الكتريغترمخنتا اف ددم رنعرلعصلفكرخىماوا للروما

 تنام مانتذللبت دمليرنجتاخللججافنيروازنل لگسناد فعم
 ش انلا امنازلهللبو هالو)ہنزملتزلهد هر ززنريزن ابدمؤنفربختدتافؤنيرم

 هس داررزن انلاعصد ةنولخلمرتواي اندابلكرومال اعرححم يلغ كشازا

 شااباهتربن لون هدارا امرمؤن 2 خينان ن مواخماتو 7

 ہنكتادج جف توتو يابلا اهزعفن» ؟ ع
 َيعيبطل و كدنملارتزولا ايرننصخهوبراجتلاال ابيذكيوزكدتهب الو هاتح

 عط _- تدنملاعسطلا هزاتترتدارات يرتو لعان
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 " باعلالا 6 ,كا عار =

 جاتناب تال اسجكتبابهصقافوزاتلا ؛أ..غركلصإعاىإ

 تكقافوأللناايشنلاقم ناتالز تدرعللطهاظللف ةبصزنلا كالب
 ت هيبطاناعفنللمألا او٭ءاش هرايتخالؤإ اهيهنت تدلليزيسانلالامنت

 ضيب 2" زصوداو ؟ءذلبييياللاقتلاشاتبجك زركيتولعلاتار هلت

 تنتلا وتلا كقغويعحعسطلاابتنيروضبيزتل . نالل تيوتسملاننكك
 تبيوتلابوا ملا ےتيالزلعاهتيظانلاتعيل عونملا ازه ةتنا الف
 هتخا بتعلا ا امان
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 ہلضض ة تميا :53 _

 زجبمءانيبزتقرغيا فليو بنيكوفول ز ١

 بهدبلرضف تامو اج كلرننوهربتعلاوروعلا

 ِلياكل انان كنعل بارضفصاساب 7

 هرلفااتلم امشاعلاتازلإا بيلغلاو
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 عحمم

 ٠ رز نانر رذنو نوص نهوانه3

 عيمطلاوتولاازرلاعمن :كنياتالتخترتت [

 فافوال |حرملحو دمففتملالاكسإل ثخيعالاكشا

 ؟بكزناكمروتل ١اذهوعرماوزتف لمجالا

 رمد
77 
 22 كديإ

 ع

3     
 رطلا ناضلا ننكغلتلالبيو نازللغتنام ؛نيتكراقايننعواتلا
 فرعإ للرميخلخغالولاغو تيوناليع للملا عزنت ميسكام
 هفآترحانيمعضننالكاها يرن مقالتت ت 4 تناآلاملاالا أاالككردكال

 ني"
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 ہبخاينبخببهازبملعايلا_عبويفلطالعلرتناامنانازتتتنر
 دح انتلجم وقنلالصوريظعلالعلامت انا ةتتالطلوحالورمننرت تيال
 كلنهنا_ةممنتانظقتحماقيمد اخلالياضطليبم و ممما

 مانت لاعتنامةلملإهتزهدتيعبضتفولاد هرترجوتخدكديمرتر نم
 شاطلإننكاخءينانجتزنصخنتنلان تختلا عستيل
 كلاشتئاهييوبسالييلعاولتتيارز هالت لانهبلت
 تكوزتانهوخف عزنل داكرباسنعناامريخامناجز كبنلا
 هدبرجموبلانزصضكءاطتنلتعانفلاقبلوف شعو الاشهنوبإ يما
 رتعالانكنزيناظتدرااعلكتنكنالامةكلانتمننااموات
 زيبسارساوهجلوتلاتيياليغلا اف كنعيلاخرلونيمقللزم

 اننكم» اهي زييلعيينشسااكينالاسمشسانتخاهسنومناقتفرخامتك
 جيخررجرنرتالارلنتلرلصطانر ننجعانلع,مهاطشلفرماطومر
 ان ايلهاخزنولئالم و رالعممجلتادتملولاقلوشفنعرثنلانلا

 ہفضتبايبلللزنالولاولاتو نوهحيريلا متا مرشبيرتولادزوعم زنل جنب
 - تممظعتابالاذهملكلات و نوليالمشنلنكد ةيلتنتالعراقسانللت
 سييداماارر المي يضتياعاللمشرابوي مامخرتلانليطتتساخع
 دبيمالانمهلاجتللاذانمونلانعتبلع-انلامكماغنالا نوسزلللكفلمن ملقلاو

 ىليتيلالعةالتلالعنمخننعلاختتالايدابوجينالالكذلفم تلع فالئافرك
 دلوج ايرلحتيسيبوردضومزلإو هابرنافءاتيا ينار وريلعشا
 ہديآلآاهبزيدتبدوإزل « اترامتللضلزتااخرلوفرنمد ع هدارلإاناظمن

 نليلوايوبمعقتم تايالا نهلفيلخايتمككاوهتعنشلايعيجب نايتا
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 اتظينآلز الابعثعرب اهعلابظمبزييللكرمنكتيلمم تناغتيدوممرك

 كل اسايينوئلكوعوه تينم نراخللبلدو هربقملا 7 عنلام

 هطع مانم ربد دأينداف بريمتنلك ضرتعم لل ن ١

 عييطلامراتضملطاوضج2ناتاللرسضجباتكخجعماقل هدا طلا دشرمو
 تافصوتهعمكدباظعفنو رمدم افقرشتفز لاق راطملا

 هبمتجووولها نطاومو رشق يورر ..ي

 خ اللا اسفز و عربىعميفو" , اننع داتناههللضتما

 كنادلملت يجحااياضد لاهنت اقترتياذذابتنم تبهتآل ...ر

 ميسلا ليلوايئلائلاتت هاليل يلظنناعممشنكاينمم
 آوصللخانج ةعبق ماعطلخةتعمولخم ت ل
 لضانلابحلريتلااباهدآطعناحصطاختنتاك__لونتعصربفخات
 فذاكللماعلاقطاتلإ اذل اد رزمسالازببم كبباغلاطاط علاكللبيبملا

 لرشتمونتملارمزملالكملا تدامسا ابككاسا يل اخنمتاززاب ك كنلا مم نمسلاو

 طتسابلاورولاضشمإزرليزلا ميللا لعانلاتوتنلاو.ءامملاتظعلا

 ۔تاوتسلاوضرالال : حجإبرالا تتمدابلاونؤنلا

 طسانابيزاهايرخإتناايدكسإززمةلاديسلااميا انكناغكيانميغيتنا

 كلاَساطساب٢يداهآبرزيارمتلاكلزيابترودراطعتيناممجفناتنتا

 انككانيؤاكنياكيديتااتيا هانكانك_ييتدللباكيلبناتا
 تلدنج مكنال تلتجيا هزتكت نرندح>ضدربجيرتاتظج
 ؟نلاعت اعترسا ..ي هرنعزلاسيذل ادكذكزنككاذ ٠ ماننو

 تحبم ابدالشرئزوء اسان فمهاتلا زطسارلارونل ااێتمساا شعو ١ ٣

 زرم
١٦٦



 ... - ٠ ٠إ ء ے ٩٠ ۔ ٩٦ ؟تاضشاكما

 ع وهو رانلا ..تج بم انزالاشلل

 راملا الم جاتكلاانهؤانلتساتمانرتآآنهو هرلعاتسام زوف
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 ةيدامحلا سييهاوتلا باتكل عجارملاو رداصملا
 فالألا اهنم دمتسا جتلا بتكلاو

  

   

  

     
    

    
    
    
    
    
    

        
      

        
        

      
    
    

 دئاوفلا

 ثيدح نم لوصا عماج ىلا لوصولا ريسيت|   
 () لوسرلا
 فراعملا سمش باتك

 ج رايزلاو رفجلا

 حاولخلا باتك

 رارسخلا ةنازخو راونثلا سمش باتك
 تاياغلا فقاوم

 بلاطملا ريسيت

 ةبختنملا ةردلا |

 ميظعلا نآرقلا صاوخ يف ميظنلا ردلا

 هردلا ةيشاح

 فاقلا عبرم لكش يف يفخلا رسلاو فاطلخلا فرطأ
 يفلألا لكشلاوأ

 ديرجتلا

 ةرفسلا ةفحتو نيدلا مولع ءايحأو ةداعسلا ءايميك
 اهلك اهلعلو

   قافآلا سمش
 ينوبلا

 نسب هلل ١ دحت دمحم ويأ

 _ ينميلا يعقايلا دعسأ

 ايركز نب نيدلا جات

 يمكحلا قيدص

 ا نب رصات ةمالعلا خيشلا

 يصورخلا ناهبت يبأ
 يلازغلا دمحأ

 يلازغلا مامإلا

  



  

 قافوخلا ملع يف قاقألا جارس |

 بلبلا اذه ىف خيشلا ةملك عوقو ىلع فلؤملا هيبنت
 يصورخلا ناهبت يبأ نب رصان هخيش هب دوصقملا
 ليلجلا ملعلا اذه هنم دمتسإ ىذلا

 هدلاوو ناهبن يبأ نب رصان هخيش نع هبسنت امإ

 ىف امهتافلؤم ىلع الوعم ناهبن يبأ همالعلا ققدملا |
 فيرشلا نفلا اذه

 راونألا سومش إ
 تالاقم |

 تاعبرملا فرشأ ىلع راونألا أ

  

    

   

       

  

    

   

 يقوكلا دمحم نب

 يكاطخخلا دؤاد

    

  

   

    
    
    

 ىرذتملا دوعسم نب رمع

   طارقسو نوطالفا
 باتكلا ازه ن اهركف وراول) رواصثا) تم

 فيرعتلا عم . هفلؤم ةايح ىلع مجرتو . باتكلا اذهل ةمدقملا دعأ
 بناوش فذحب ءانتعالاو 0 ليلجلا باتكلا اذهب

 . تاعبرملا حا ولأ ةعجارمو 4 خسانلا ءاطخأ حيحصتو . ة روصملا

 هسراهف ج رخأ امك 0 ى رخأ خسن ةدع ىلع اهيف ماقرال ١ حيحصتو

 يبأ نب سيمخ نب نامثع نب نافلخ نب انهم / هالوم دبع 0 هعجارمو
 . ه١ ٢١ ٤ لاوش ١٧١ هعمجلا موي هنم ىهتناو ‘ يصورخلا ناهبن

_ ١٧٠ 

  

  

  



  

 ةيدامحرلا سيماونلا باتك سرمخ

 عوضوملا

 يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم / ملقب ميدقت ه

 نامثع نب نافلخ نب انهم خيشلا / ملقب 3 باتكلاب فيرعتو ةمدقم ه

 يصورخلا
 باوبألا بيترت ه

 ديهمتلا ه

 باتكلا ةمدقم ه
 : ظفحلا يف لوألا بابلا ه

 قافولاو فورحلاو ءامسألا يف لولا لصفلا ×

 : تاكرابملا روسلاو تايآلا صاوخ يف يناثلا لصفلا ×
 . ةوالتلا يق لوألا عونلا -

 مهتاماركو ءايلوألاب لسوتلا يركنم ىلع درلا ه
 ةيهقف ةلنسم ه

 روسلاو تايآلا صاوخ يق يناتلا عونلا -

 ةقرفتم روسو تايآ عومجم يق ثلاثلا عونلا -

 ( بوبحلاو نيجاعملاو ريقاقعلاو بطلاب جالعلا) ثلاثلا لصفلا ×

 : هب صتخي امو ملعلا يق يناثلا بابلا ه

 اهفورح ىلإ ةبسنلاب ءامسخلا رئاس سايق يف لولا لصفلا ٭
 : ةلصفمو ةلمجم هيملعلا ءامسألا يف يناثلا لصفلا ٭ .

 ةدرفم اهلامعتسإ يف لوألا دصقملا -

 ضعب اهضعب عم ءامسألا فيلأت يق يناثلا دصقملا -

 ةفوصتملا قئارط يق ثلاثلا لصفلا ×

 تايآلا ضعب صاوخ يف عبارلا لصفلا

 تاولصلاو ةيعدخلا صاوخ نم ءيش ركذ يق سماخلا لصفلا ×
 ةروثأملا
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 عوضوملا

 عم ةيمجعألا ءامسألا نم ءيش ركذ يق سداسلا لصفلا

 | | | ةيبرعلا ءامسلا

 لامكلا ىلإ اهجيردتو عابطلا ميمتت يف عباسلا لصفلا ×

 فرحخلا ضعب صاوخ يق نماثلا لصفلا «٭
 : لقعلا يف ثلاثلا بابلا ه

 هماسقأ و لقعلا ةقيقح يف لوخلا لصفلا «
 لقعلا جالع يف يتاثلا لصفلا ح

 ره وجلا حاولأ باتك نم تالاقم ه

 ما رجخلا ملع يف ةيفخملا رارسخلا فشك باتك نم ي رذنملل تالاقم ه

 ةيفرحلا موقرلاو ةيوامسلا

 ةدرفملا فورحلا صاوخ يف ثلاثلا لصفلا ٭
 : اهصاوخو لاكشخلاو حاولألا ةعانص يق عبارلا بابلا ه

 لؤخدلا ةيفيكو ةيعيبطلا ةعبسلا قافوألا عضو يف لوألا لصفلا ×
 اهيف

 قافولا يق ددعلا لاخدإ يف يناثلا لصفلا ×

 بلقلا ةيلاخلا قافوألا يف ثلاثلا لصفلا ٭

 اهكالمأ و اهتمزأ جارختسإو فورحلا ريسكت يف عبارلا لصفلا ٭
 اهتيولع و اهتيلفسو

 قاقوخلا ةميزع نايب يف سماخلا لصفلا ٭
 مايخلا سوحنو اهطورشو ةوالتلا بادآ يف سماخلا بابلا ه

 اهدوعسو

 هكاردإ و ملعلا ليصحت ىلع هب ناعتسي اميف ةمتاخلا ه
 دمتسإ يتلا بتللآو ةينامحرلا سيماونلا باتكل عجارملاو رداصملا ه

 فلؤملا اهنم

 ةينامحرلا سيماونلا باتك سرهق ه
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 فدهلا نيع ةعبطم عبط
 ٢٤٤٩٠٧٩١ : سكاف ٢٤٤٩١٤٨١ : فتاه
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