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 1 لوادلج نال الجر يفكر رشورمج رت ناك

 قدك نب دئاعم# حررت ١»
 ش ككل

 ترورض ل ب اقرج وج كل كس تيياربو حرالصا
 كج اج انوع هن هيس د دك لاو نترالصا روض
 م
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 7 ٠

 رارطكروا يك زرطاكن رق قرت لج
 رم

 تل
 لو ناشد يلد

 نامت اكارش م ىرشت
 ارز لكل يئاربا ترطح

 نحس كرك ك ماما
 ىاارتسارواوريرقع يشن اورروال يم

 مرت وكت اهقاو فالك ايها تلصع

 كة اج ىردأإل نا ىداشرا تفاظ

 م اكد اكس لاروا قتاش مرت اكدقلا

 رو

 بيتو نبت
 طنر

 ارسم اكس اروا كت ارباء اعد م2 كت ذ>

 < اطوم نا اكتلود لكي اب اوت اهح

 عرفنا مالا

 لور نلاشو طبر

 تاما تالنت
 ناارلسم إب ىلا رنا كس دوبي مكتاربا تمرح
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 قرانا سوم لت ورعم

 ممر
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 اند كن ولاوثروارارش اك ادب 4 ترشت لج



 ميعن ىفل راربالا نا ميلعلا ىلعلا انبر لاق

 زاغاآنر

 .اريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لّزن ىذلا كلرابت

 لاح حرر لسا لب هرم نت يأ لب شام ذ كس تلاع سلس لاو نيس اكتب لاسس نخل نتايه قلع ناو متو رم

 ءلاوح مقا كس ل ارنب ماج كرسو درو ك1 سه داب دكت وسكس رشؤريتارا ةنط ياك لب كلش تس:

 كن ومع دون شارب
 رواهتخ نفماراردقلا لمس ياوو نايات مق لت البي ب لع تنذاكص نلاريم ككل كس قس نإ دلا لالجدالع ررط لزج

 جد ىلا لف ترجل. ايدكس رك راكبا ىف [ورهشب لش نعلين فس لونا دهس للسكك« زول رداكن ازا

 لع ليا فصل“ ملكت” ف لوبا اوم لاهي هداج كرجل لوميا وراكر كن لقب شل لاي راهب "د لكني زير اهي دوا -اهق
 ب لكشم وك ترو بيل كور إي ف ضنك قت نلا لش تدم لسا لابي دوا قى دركل كل ريض ن آر قاف ضن ل

 < ناك تاجنايقيان# 1 فدرم 2 لايك” جاتك ب نوم لكريفاق كرك كح لب لا
 هده كب نيج ردا دج ماتا لة اب يزو بوكرعوكن ب رلظ ان حس دايئا كس لولاوت ل ب لسلس لا زل ا

 - ةيتكر رظأ “لاق نم ىلا رظنت الو لاقام ىلا رظن”-<-تصرغرضاءركن امج سي قامياوايا
 -ادخروا لوما كيب لك حر الصار وا حراتووفككل__لاعس بغا عروب شوت ناكر اك وشزفلاوا نويطلف ل مرا

 انرون انل ممتا اهبرا اعد مانت نست نادجتاس كس ماع لوبق

 هاجب هبانتجا انقزراو الطاب لطابلا انراو هعابتا انقزراو اقح قحلا انرا مهللا

 ىبتجملا هلاو ىفطصملا ىبنلا

 منير مت دير
 ثول ومولعلا رار مدان

 مالى إي ياا!« ءاعب رالا ميل حام رجقيذ





 ءج ةرقبلا ةروسارعثو راب لواريلج نايل السر يسفلجررشو مج تنل

 ٍدمَحُم انيس ىلع مالّسلاو ُةلّصلاَو ديم ايِفاَكُم همَعيفاَوُماًدْمَح هلِلْدمَحل
 هدْوْدُجَو ِهِبْحَصَو هلا َو

 سكت افاكم كن احادي زمكس لا روارواريارب لس وتمتلك اوج حس كل كس دثلا فيلر تتر وا ىف وخ كراس كل عرررطرب .٠....:مج 2
 -_ رات ( نيرا )وا براماو ل آل ب رو ملوي دلل سس( ترطعح )ل آس رامج دمج لذا: مالسو 5 ولصر واو ىلاد

 اج ترضخ ردا ايكيكتحس شد وادلب رطل حاف كرك رق .....: ني لك رج تر 1

 داشرا ىج الوقروا_بس ٌقايرفس هلا مل« لو سا. رفللاسرا مانكس ماكد دوا لوماشبداب فل ءادنبا كت ابوك قيم مت خيبسا فس
 كتم اكن اشلاب رولا ذي هورب نم .مزجاو عطق اوهف هللا دمحب ةياور ىفو هللا مساب أدبي مل لاب ىذرما لك < ارك
 هج اهل مارتاو مام اك لمت ذ نيفنو نيب ماع تل سكر مايا و مانت دد لو ريشب كس شرما رونا م ارتبا
 - لو جدة شدل رواش م زاغ اكل وييركروا لوباتكق ياهدرك

 روادقلا مم سوم سك اجا كف لسى اهتروا ثيي دعو نأ رق حراتتفا ار يخت ان ريشي ا قتكقناشلا ىدبسس نيب هلا لالجدمالع
 هذ ءالع انج «ظدمحلا” جلو للا بسوجايكرايتفايصدو ذس لوبا لك مهيار لإ سدرك شدا

 ناين داك ماكس ثلا اكل وركرت لف بس ىلا لملكة ابد< ماكل اظ كاريكا ل ارز: شل وكر اكسل رقت
 لابس لاكي ونس سوف تاب دي« لك اجو دول د ذن كا ررط لانج اهانبإ بك "د محلا” الان ورك
 ىلع اديز تدمح ضب ءانركن ايي راينا ليمج يفاصوا كس دوم و تكريس مولحمرلو رظظوس ؟ قرف ىلا عتسا كرش حرام «ريتظاهلا
 تثالباي وم لكم لدب كس تنتث هنسح ىلعا ديز تحدم بجو _ كن اييي دايظف ريغ فاصوا كس ورك ج تك رددوا هملع

 كس راهن ىلا بز ك- ياا حرراوج دوا لاي تس ناب ز هس اتعب تقثراههنا فرص رفا خي اعانوم راهن ىفابز: فرصا

 دلو« لصأع تسب وصف وك ناي كبس اخ تس راقت اكس تن فرصا لضخ ر دوت سناك

 ىزابا رت ترف تم. داينب كى اه بمن دن لاما كو ملمس --:----: "جت اساك ناد فوج ل رهروأمالسا

 اخوك فو ب آخ تاي اوم دي دجتاروادج ل ان مان اك السرج جس لرد مرا ل ب
 : "باول" لت زك تعكس ناشئ يقاي كمان كس لسا نجود كوع د وبكم اتم مناك كة اج اا رفاطع تعافش مام



 هي لج 5 ربا #روسارسفوراي 7 لوارلج نيل ءاج ريح شور - 71
 ننتج كام كلا 2 ودامت 'ى اها سس لي كل ماروا_اك حا

 .هدماحم عيمجل ق ةحتسي نم ناحبسف_ كدا للرد ضر ا رخو نيل وات ا

 ل لوب ثي دع-تحل اتقا تابعي لق قنا ره

 رايث نا ماو ئاسمحا ةطساو دعإ لس فيص وتو في رعت ىك هرم لج قش معن: رو 00 فى مالسو ولت انو ربح
 دس انش ناسا سس اناقت انكرداي يرث ةاهدردا نت "تارا ن ينسحسم 0000

 ايرث اذ ولت اس راينغ الس موهفشو روم ملي /ىترارتاي تاظاف قادر .كالف الا تقلخ امل كال ول ثيدع

 تب 1س كس و نلاسحا ةطساو اح رطل سالو را فخ ب آاذب لحس ل“ ايون لاس ةلطساو كس: سقم رنا لوسر

 اهيا آيىدنوادغ مت ع |اثنتا تنقيب رباكم السود ورد كح لإ كاك نس ا ناننناو ركل م للا - ة لش رايتا

 ماي رفا نسا كس يأ كاس لش السد ةولف# هاف سيرك [لااك اًميلست اوملسو هيلع اولص اونما نيذلا

 وكان“ راح (ايجّةاهايس راو نخل ودا الط اكس لاسر

 ل ا ا سنحا اشداب حرر ل لش لب يأ :بجذ ناياوزواايند ماك
 كح كح لاو روا لوا نقم يت عررط ىلا ءعس احاج امج اسكر وا لل ملدا انرك ل اعتسا قومي ب لكي وكن ادوا ل سوم

 متو - كس اجايكل اعتسا ديتارس كس“ مالسو + ولص *'ل عسب بدا وس 1ىئ ان مان كاف بن د نلت باد آو بااقلا فذ ب جا عبس
 33 ا تاس لو كرابم ل 10 ا امس ل ب آلة اماني مالوم ناس ارضك اا ايبلا

 ماناكن لش وم ماع - تس انرللاي حس اظافلا كس“ رس دف ' دوا“ طفلا مح” ' ساه ايل من اكمال ءايلغ سس دم نسب تافو - يس اج
 اكمالسو قول قتسس ل لك عورضت ل ءاهتد جن انج جس اج انرك كف لن لا نيس اج انل ل ل اعتس ظخافلاك ' موتر م'” قلة ام
 ليدى خلاتوو لبن لما إل حلباجو و لبي نيب د لسا حر رط لسب نات بس ام كل لس باورسود »فا لعكس متارلء ايبخا لاعتسا

 يوتا كامياروا ارلعإي ثقي حواو ومايكل أع تراي زف نامبيا تلاحب ل لوبن لإ باول تي ب اخ دار عت باجل

 ش - لوم تافوى نا ش

 ردا- لوم ةمايقلا ميل ىلا رانا مانت سس اجب كتيب لا فرصركاوارععس لن ليم .........-.: لول نيج( لل 1 تمم! الع
 نبي د مادخ بس هلو ىلع تام دخ تمروصناابج ىلا ذدوا لي ودنيا ليم ل ل أقءدابج اكن اهات لوج نإ د دن دماج م اممدارم سد:

 - لي ذايب بلط نت لاىصى 7 ج ولف قاب 4 اوم لشاو لمع لا حك نري يس يغروا
 00 2 1 9 0 98 : هرمنا ل 7 مع نم

 مامالا ُهَفْلا ىِذَلا ميِرْكْلا نارا ريس ة ةَلِمكَت ىف َنْيبغاَرلا ةحاح هّيَلِإ ٌتّدَْسا اَم اًَذهَق !ُدْعَب اَمأ

 نب َوُهَو نها يِتَو ىعفاّشلا ُيلخَم دما نب دمحم نيدلا لاللج ٌقِقَدَمْلا ٌنَمَحَمْلا ةمالَعْلا

 داَمَحْعإلاَو هللا مالك هب ْمَهَفُي امرك ذ ُنِم ِهِطَمَن ىلَع ِةَمِتَتب ٍءاَرْسالا ٍةَرْوُس رجا ىلإ ِةَرقَْلا ةَرْوُس لو
 52 كك ريل علا ااا رص ب سار م 2 2
 هججو ىلَع ةروهشملا ةفلتخملا تا اَرَقْلا ىَلَع هيبنتلاَو هيلإ جاَتحياَم ٍباَرَغاَو لاّوقالا حجرا ىلع



 مالم ةرقبلا ةروسارسمكوراي لوارلج نال الجر يظن رو دج دن نياك

 للا ةّييرعْلا بك اهّلَحَم بيرو ةّيضْرم ريغ لاو ركذب ليَ كو زو ٍريْعَتَو ٍفِئطَ
 هيك يحب ىلا ىف هَل حلا نحو الا ىف هب مقل لأن
 ريب اتى قئئاشلا قاكوحا نب جنيب ملا الج نتقدم« قش دمالع» ماما نس باك يأ دحب كس مالسو 3 ولو ٠٠ ل
 4 : ركوب مور هرقل ٌةروم لوا وج تبصر ريتا :ح مكس اىقإ ثاوق# حس نا ريف روا ع لمكان رقلا

 < لئاح كت ايصوصخل ذرب درتعر زر طيس قؤث ماطر واج كيو ارم ا روع

 راقام600)-لس دم لفت مالكحس ننس مك اكل وج ملا للي ل1( 1) 5-٠٠ : تءايصوصتىكن يل الج

 كس تد رابعرقتكروادتإ رط فيطل تدارك و قرا ارعا ىرورض (9- )_<س اهئ يكد اغا رع لول جرار هدإي نس بسس ل

 لكلب وطيب ليج نىك يب رعصوغع ل اوس نقيس رو وكب ارت( كرورضريخ سوال قاهر نيل ( ")جس لكك نيت ا
 تستر لب نير لش تر ردا ةساهنج عئاتس باكل ا لاي ددك جيسي تسافر كريم حس مرلو كو لضفرس راب قك
 تارك

 و موج كس تره نانس آت ارضتن>ر اح لح مان نبي هلا لال ا نيل الج بحاص 0 : 5 نرش

 رلوتنلا قرصم فاش قلك ب لا لج ( )© ) لب قط نم ىلاود نب ميلا ل الج ( ١ )- ل نيفوص يور نيب هلا لال (1): ىلإ يسوم بسك اوك
 /للاملك ضع لمب 2 لس قر الع لبو نبين نا + وتلا قاتلا تيس نب دلا لالج( 7 )ردا روتلاد هكتار

 مولع يل ناار يضل لا هوالع كس سا د ل الج كيأ ف رصر واحس يك م راك امن قر يضل اك فيزضن ب حس بس ند كنج لش
 عروضوم لم سا رك كى شن ري موعدا زعس (1-٠*الوم نيترو ليث ب اولا( 2١ ) ىا ل لنج فيلات اف آ رشم نا آرقلا

 ريسفتلا ىف م رويت س١ يك كاد لاف ب كريب كم الساةناخ بك وموت تاياورفيعضو
 هلك من روثاملا

 ريا نازل نعم وو رام قرن 17قيقا يقع تل م
 لوس ددطسوا مسدد كت ايح ىلاريهشوا كى ذاد أر اوريفت ل قدعاو زيتوروا كا بخ نمامالع ريسكأ دا اي لين مهاربأي رقتاافلا
 اي لكي ئاطعلا ريضأر وار ييبكر يفتن لاي هاك ل مصل بسه رسمت ىرميغو طرق يظل 00

 - هر لا هفص بغار ماما يب تادلج
 (50) وم واع ب تايلقحعو تايارد فرص ( م )وج لتسرب تايلقنو تاياور ف ةرص (1) _ ىكريتنوا ليا كريت تكد

 حس راش لب ثمل انمى ندر قاب ل لاري ردو تاور نعم لكاس بسوب ماكر
 بصل امتي درك ل كوس ارت اس ذ [فضف ك_ كي رك ابكر يي نا ك- اس كذا كر اعدك ريظت كتاف ةروس

 - ةساجومو دليم هس ري فلو ناك الع ىل اخ ضن: رضى كى وبيسم الع لوا



 ةرقبلاقروسارسفم راي لوارلج نايل جر يضحررشومت تنام

 هيا َنْوَناَمَكَو عْبَسْوَأ ٌتِسَو نانا ةُيِنَدَم ِةَرََبْا ةَرْوس
 - لإن تي [78 61 لش لتعس لسرقإ دوس 0 م

 -<س لافت ناقئاعروا لوارت ةيندمءارتبم ةرقبلا ةروس......: بس

 كت الاكو لئاطف باوبا مانت نلارلا فيرتكس لفارس ١١ :مانراكل ا ع اك وناس نرش 3+
 تنمو قر وار هج ورجري رش كن لا ليل سلس لاروا تزرعو تصد و ديقكو تبك »اني لس لناس ممركن رقبتي درك كراك ا

 جوج ىلا لوقا رلسم كيا قكرك يجلب اقم اكم وق فايع موق لوكاج 2 تيكر بشاب دس تقيقتراهم ا لبات يقي وج يس اميل باباك
 - اكله وولي تركو تقف واني نبات مكن 1رقروا ليو ل حكم كيساوبا ع كت كس ركل [خاكتوم ىو ستر

 كيا طن كيا كيااكم يركن رق سوفا هلسنيب_ كرك بن ىتاح كيفك مق لوي جس بااوج لوك[ اك لا لاب كس اين دايك
 ساي دوكر ركل وكب سري هر ل لش ءيذءريزر رق لك لج ئالردوا تاب 20 نيترو نس يداك ر لن أش شكا

 رمز لك سطس ز لكي سطسطم بسلا فورت ل كب ٠-4810 اهلا لك 944 تساي[ لكم !16 ليتر وس لكي اس ا زج ا لكبح لبي زنم للك أشم
 ايمن لو ب تملفك كا ترث ومان كا زيت قسما! ”تاريرشنء اعلا تنا مروا ما ٠ ه18[طقن رواه ”١ اسامح
 هدد مان ىلافصدلس ركن آرق م ترث كما: افصل قب ترضخ 1 نج(99) فانتم ان ىلافص سهلا كس ياس لك
 د لان ليث م انك كتاف ةروسج انج دما زب كيا كس تروا لن كيا كيا مان لقروس فك اوال

 ىرنلبو تال نم ل لسا او لع ىلا« وام حس دسالاروس ايدلبلا روس ةروس ايفل ...٠ ل 01 تثيي ًاروا ةروس

 لك تواصح ضر يا يركن رقت نا رسقلا نسم ةعطق ل لومب نمل شل :يقنؤتوم ايلركب سلقرواومج لالا زوم دوا
 اح كوركف ذع هزمت فوم لئاق كا ذورب ركأ ةيآففل حررط ىلا لج تك تروس ل وب تاي نت ملا مم لا رواوم اهتماروا ءادتنا
 ,رجفلاو سير وس ٌعراؤف حكة اجاهكى ف آرق توام وتس تاهكدنج كغ اج ايلركب لق سايق فاطغ فوم ةرمتنل ذوب ردا
 ىشا كن اروامانكس لوقروس لن البا 1 وول كيادوجو اب ناساف دعا قاروا زفر د رلاع ورشا

 -جتس تما ةلتلكلا ل تت هراشا اب حس قو تررضقت رون تنس قش ل عرالا لكيت جوك

 نيب لوا متل. لين يب متاح حس طاح خروضمو ران صتتروس مانت لك يركن رق... :رظل ى سرس كليا نآرف
 -ٌّس الط نئاهتم ن وقفازم,ر شح عر ةروس- ل تروس لكل وم تاي 18 ان فرص لاي لوثر وس

 لل ورق ةروس لج لر وم ( مد ) ليكتب لكل وم تاب 1[ لك جررط لوذور ئروضمو ا نج ىف ل وتروس نا مر

 « ناءرعقاو «لداجتءر وطب تاي راذ نلوم ءابسع با جاء ءارعشم نات رف ر و, خر ءءايبخا« كرم ميت ارباب لم لفن ١٠و دن ام اسنء ناطر
 | 0 ١ رص موكا رشد« لازع

 دوم « لل « فارما ءم اعنا د لع تروس () لل اه لكوو لاو تما آ خروف رص ل ننس كس وتروس نا منى رسبت

 «نرتز قروش و ريكم رم ء لك تم افاسص طاف ءدريتس ملا« ناقل مور« تمويل, ضن ىلع نرونمومرط ءفيأء ءارساء لك رجتءدعر»



 لوادلج نا الجر يضع ررشو هب تنال
 . -ناورفاكميشاخ» نقراط» لب نانا« ةمايق خر اهم نااتناءرمقب مني لف ءرججب فانا «ميش اح« ناخد

 ةروم_مس( "7 ) توداي نس بسد ارغل لكل ةلروس ىلا« ران ند وا لومب تاي آ خر وفم لن نا جس كل قوما مل

 «جرورب قف ثنا نفط فنا« تراها ابن «تالسرم« نب ءر ول هقاح ككل«( دعب فص, نكت ترج, 0« فسد«
 , نلف صالخاء تبتر صن, وكم نلوم.« شير قم لش ءوزنم» رثاء عراك تاي دلع للا ظذء يبس دق ملأ حرش ل

 - لأوب روس ”لك 21

 ايريس مكرم تع آ اي تروس نول ايك يكب 0 طايل كس نااكمو نام زول وئروس لاري ١١١ : لبصغت كن ونروس

 تاحيرشتكذسوم ل دايك لسى نوكروا لكى ن وك ىرطت ىنولروا جس قرغس كن ولع لاما وم ناكر دا لو لان ل
 ليلا ل اوحرو ار كموج كر ياي - لف سدوم ايل ياني بطاخود يب دم للا ل نزتئروا ىو هوب باطخوكلمك للا نا 0 لش نو فاكر

 حس بسوج عرفى رسصتروا ل ىف موو لوم لوم ل ذان لج راوجو ب رقكس لاي ديب موج دوا لوو لب هريغو قس شم نوم لوم لذات
 - ليث ف مود لع ىلع اوش ل وج لوم ل زان عب لس تررجتدج رواء لوو لوم لوم لذ ان ذكي تسي د ترج كس يسن

 رزا لع لكي رشا رد طه فرلا ل دو رول قت مترو "مه لكل طمس ناين كس نيلراج 0 :ةحاب 0 الج

 - ين ابيف فلكل جر وسا <

 كا يار دوا عسانا يدرك داو لسا ب اوياوأب# 0 فاس 1 حررط لس نيرو لمم : م ان كس لؤلروس

 لاع ع - لي راهكم لت اب بسن مت ايدو لب اة عشللل اب ا ذوج هنو اباد بسك <- نام يدرك ل ب نورا كّناوأكنإب

 لو كك حرر ض صل افي امان كس نا كل ك تكسر ما زايما كت باكل روس نار مس اكتاايآردا نانو ك يركن رق ل
 وك« جو لب نيك ةروس سب نايك ايدك مناك ةرومحس ظنا كس ظفل لحب ليكي ايكا يكد اح اكل وناي فلكل م لوما ناروا
 رشا اب لكلا رس ع ايككا يدرك وقسم انس راينا ك ظفار وك ل. .لغؤروم تا وأ جج- اج انبكءزجا لوا محي لكلا يمس

 اي محا ايكدم جم ناك تروستس ميه ك ةروس: ىف و روك دعت اولكر واد هرينو ميت اربا ةروسء هت ةروسسبج - جس اهانبأ» رجلا
 تنابادوار يقتات سدوم لبي تكسر مان هرقل نركب شري تلا للا مت ايكوم روبل انهي كروم لا ل تاز كس قب هشلا لوسر» رقب
 ترج انرللب ع لال شيم احا” لسور قب ظفل_ جس توري روادايفب ب ةرقبلا يبف ركذنت ىتلا ةروسلا ل انركل يديد واج
 -لا تروا دعو ك

 ةروسحس قاف ةروسملى و دن بينت كا اندر راو نورا هوان عسا بقت ل

 سس 7 م لق كرك ل وسرر وا نما قلعت الا لك ببحر ري بس تاسيس رام نأ روجر رول بجرم نايل نيا كتان

 دوا تافاضا ل باب رج بسانم لكم وولاة باو كل ب انك عررط سس ظن مذ كح فتصم ل يأ ح

 لوج لوج دك اق اكذب ترض ؟ لاو بي < اتببر ىراج كب اوبإ فلك تنفو كيب ف ينصت ليلسر وا جس اماه الج حركت ءافييات
 نئج لعنابيتز كرو داهخ ةلابةح: 2 ري لاقرومبس انعكس لك عقوموكن ايف ب لاما ص لوم لذات

 ا بلل و, لع, تروأ كلا رد ل م قع وروس_ جس ب ررط ل ادووماوم لوزناك رووا تاي أو بيتل



 4 ةرقإلاروسارسنورأي م لوارلج نيد الجر يسخن حررشو مج رن نملك

 اثق ارك هن يقيم نمل: سم صاغ 1 ناو رفاك «ناومام « ماك وك تم رخلاو ,رصتأو رش ملا ياو
 طاع صقل لم يرعب دقو ء طع ء مكرم ءرطاف « نلاقرف» تس ء نر فرعا ء« صب رق قداط: دلي« سبت لف تاالسرما هرم
 «فبأءيشاغءتايداذءفاقتا«مبشاج« هديل ام رو وو ش

 ماجر تربك , نيففطم مور« لقانا راطغنا» تاع ئانءمكب رد اهم: متاح كك رول يتسا ىلع وثم ونمو ايبا ما رباءحر وف« لك
 كن روس ىل مياسا زي لغو ن وصوم اطول اضروا لإن تك تروس لكى رش آوت وب روس بع نرنا ترضخ لن لكيت وس
 نفر شح, نايم لطرد د د دعو لا نوال دق باتا نار 1« لافنا ءورقب ةروص جس للا بيت

 2 رش قل امه تروا وردت | بح 1 0 ار لدا نوت انم+ عر روفر نين

 رن ثا ملك با نيف فلكل تروم تبدوا قل مروا لب كح بك كوسا كس لا جس اوملب كفو د ميروالكل وذاك
 رواه قلك ل ودم ى ذب ل نكت عرالصا لل رطروا بطاختزرط كسر ل لاقتراروارظنم لب اكيركن آرت زر قاب 2و لا

 نر ًارجورع لس لوز: بيحن كن رقت اسكس جرام لوم قط روا لكرتز ىفاعقاو يضفي لو ةكح لكس زاوردو كس مولع فن

 هج لاو ك_وحكب ابكت اذاشنكاو مولع سس تبدوا

 ميحّرلا ن نمخزلا هللا يسب

 ل لوم انرل عر ورش ف نا ماك دس دادس او تر كينغ عر ماي لاا نع

 وولد ارتاح ميجرلا نطيشلا نم هللاب لعتساف نارقلا تارق اذاىلإ رداشر أ... م وعل

 مُيِجْرلا ٍنظِيْشلا نمهللاب ةْوعَأ ليد زنك قفا خم داو يطولا مارا طئافلاك لوم شاي دم عر ور شمع ةروس لهب ايان تس

 < لوا ظظافلا ناري ءانعك ميلعلا عيمسلا وه هنا هللاب ذدذعتسافتي رصد ددوا هاكر ب تأ يدهس مادو 9

 َنِم للاب ةْوعاَح حررط ا لأ كيدز فس قررا ماادا .ميجّرلا ناطْيّشلا َنِم ِمُيِلَعْلا ٍعْيمَسلا للاب درعا لم

 ةساجومأوبس يأ سك اك ارك ناوفسم نع دم ؤوعت يم زمن كيد نكس دوب ميل ُعْيمَتلا اًوُه هلل نإ مْهجُرلا نْطِيّلا

 نئءاروا_ج نونسم انمحي زول امن جر دا اي وم لن ذم كيد نكس ءاطع دلال بت زوتئز مغ ردا وا - لي ارفع و

 تك ت أر ثءازتبا تفواكل ارومج رع د لقب حار كاد ةباج نو كولا تيارا ضربا ب تكلي رس
 نحال توكل فو همت وحن ولوم لولور قر وسو تنأ رك, ارتباك جس ايان ذوختدعإ كس تأ راكم 0 كار كوؤادو سوا نت

 3 ام ىفعب لئلا ب مار درثكسب قدس كنس اجايكء فتكا ول قر وسو انش اب ب كياش رو

 لم رج لو يك لخت تروص لورا رخؤساي وم مدقم اخ وم ماع لب فوزهم تختار م 000 ل
 سمك قف كدقلا لا جهساجاناءددقم لد عب رواوم ماع لنك. يب ترروص رتب سس بس نكي دال هج قار تر وصوم نو

 - هك اج اياكذوك ادتاسكس ماكر رواج ردا رقرب لك تلظكىك سا

 -ج ا: هصحاكن ايش لش ىا ىلاج ب لئلا مسبب ةساع رك جس تيدا قل 000 7 ..:رقلا مم لئاضف

 هللا مسيو اواي بج لثرخ آي دركرورشان اهكدنلا مرهف ذ لاهص لن مال سلفي ي آل جس تيد ل ادوا(0)
 رك ةح ذي ثلا نكس نات احكي دج فس ناطيبخ كيا رفرواد قك 1ىلرك هيرو قؤفي ترضخ ابك هرخأ وهنا ن



 : هكر ةرقبلاةروسارسموراب سوس لاوارلج ني اجر يسفتجر هرم رت نمل

 هذ امكانات سوو كياك جس ايامرفرعركدت واميا ل خلابلا فلا ةج قت نس هرس ل دفتلا ىلو هان ترط> ين انج اي درك قس برأ
 1 قرط لزوم اءاوج بخت كراع حس لج ايكو انك يردد ت داع فاظر كش وج ذلك ور عسديتإب كس نا 3

 ترم عيياور ل قي 2()- ايلتس تلم فس لارا رات نيج الكل يا حس ضن الف خس من لك لوب رك [ثييبظ هورس

 مالا (0 )< ىلاج لتر تسكس سارى ايو تانج حس هن ذي دفلا مم تنذو كح ف اج لن ءالقلا تيب كيس تسل
 هال لاب رج ولا ليث هس سام ب لش لب ناديم كد لماقمكس دلو نيا ترحل يس اهلك نر كريت قذر

 قا رض -ىل ىف ركب شلا مم شا "لري تل # تس ام ازيل نايتما اكتتقارص كن يدك لا ترطح رك شن

 اوم لاب ثا ىلومتضارم زرع ترب

 117 اب يءاللغ تاعقاوو تاي كس لالاتدم لانال#ككوج همام اكتر كتر 1 سا 5
 55 ا لوو انومروو اكل وثواكرروا حل اوصروا نوم اع اكاد بابسا ليك 32 ىلك حي تايد لإ 2و مولعم ل

 اجبرن ررلكلاب حس لويز يجري دب دوا لوز يجر زعم يتقو اج قرم يم آراكاوو فرصء_ لس تقكلوصتروا ترم “لانا ل لوم قرورض

 تالايطو تامب م ىدب راك ايد وق لير اهات رشركا لاكن امي ماكين قي دفنا عم قلثموانعا يق ذص« تين ولغ كل اهب ساب
 (لاق )< حاهور لاكش ايري دل لوم ومر ومر لاري روط قومي رللل تي لاوفود نيت رم قتل عم اوصوريغو ىو اعاد

 لدا وت لوم لات بج مثلا مم 1 لج سكك ياور حس قلا بك بر باج لع رضى ياويودرم نب كوم ني دمتا يودرم نيا (8) .

 لس هللاروا؛ كك يس داكب ناطيُش هلل كح ل رك رك اكرؤناج ءاوج لج لع لور دشمس 100 ذوو دس قرش

 دل ود ترب دور ظل ع لا لي« لكك فس اب قم دياز لدا مل مناك ”لالجو تعذب
 انركء افكاري ع8 دارعا كس لا تس دو كل ادت فلس الع ةقوم لام اكل ا ل تكا محب سرارق ار اوم كررت

 < تكي ثعابوك
 ىلا رفا ذي برع نارشم يس اج ىلو# حس مان كس ادفءادتبا ىكماكرب كح صوم ليا -...........:رقلا م لون لاش

 -ك 2 كايكءادتبارك كى زعلاو تالا مساب هس م انك لودوبتم

 وييسر وا لوجيساب 0 :؟ج . ريل بما ردد سيب 1لاثاباب كرش مايك

 لس نلوم اكانل رم ركب دنت شخير را ماني الشم لوم ح.اظافلا كس مى اوبب قر ادتبا كلم انرج لري اسكس
 ايلودافتتما سرت 0 الك اتكطوب بشري حس ل لن كس عررط ى اجب ىئزئافلا تايتنك لاو شنب
 لج لييبا ل لوس روان , 24 رتل ل قلو نكي لوم كريطتك نا ل ذح ركءاذتبا كميركن رقبتها مسرو اك“

 قلت كلامج كريت اسو ككل ويسر اي تبلا_بس ىريظتل نارتو [ ون |لسم لوي اسعدك عتمة نعد

 ل كحاب ناغ انت ناشنو مناك رد رواش بتكا ان ملاع قد كلل ع برع تروا عكس لس في رتل اتفب ب آن ع
 لكك اورسود كرمت وعل كاوا ل ا اخ اس ل“ ”* خراورروا تعامشا حررط رو لع ككدوا موقفي ا كن ادوخ اكل بانك ى تن اكلك

 ىيادوخرمير وا قليب, ل اهكت ب وف كا كبس عك - سي ورد كول رسول جه تكل ركايعج دك وبان بط اقيا تس لورظن
 ذل ملغ كدر هاعساكراف نام تر, نهيب تم وفك د فاو كك زب تككك نإ
 لباتتان طم لكك. نيا دوا« تس اجو تيك دقتتم لادم ب اروخوو كا سل هدافتتسا ح نا ين م كن د ماع



 دك مزج قبال ةروسا سواي مس لوارلج نال الجر يسرع سمج تنل

 ذ ةخ ب آر 0 اود. تلك لور شع اب كج د لي تصرخ ىلا تي بآرك س فيلا" تشاد
 .ىدسي فاصلا ى كلاي آت لادوا اتاجوم فاضا ل نا اكس قب ب آس ىلا لس ايل ةقثكاييا سب ديلى وردد
 ميالج ا ساني ال انس ىو راع تر ناي الطرد ل اا لك ورود ل م ب قركف جوم ه زارنا اكرلكى رتل , قلك ىرالسو

 « قرشا خلا نموملا ةلاض ةمكحلا 2 هوروشم اكل ورسدداك فس كولن ااحس نيامدو لد هلك روا_ايتووجوم

 الب ينال العا اكن 0 ”ةس مالسا زج قحاب ىتتت كلا كح ضن اهم. يصختم
 هاما مج ايلا حس شيم لم نش تس ا « روا كرت *. لاوصا م ينس نا نثح يكرم سو م فروا فس اري ةييسا شيب

 لسا رك يعج ل لودر روا لوى ف تءاورو مر اطلع تس لونان لح كا رك حس لاتعني قلو يلا ل 1 2

 تاير كرف ناتقاحس م ةزقرنا رف لا نيتي ك7 تتقيفت لس روا يه داشج سدي ري لس ساق يدرك دقي

 -ت ىلاج هد ايكت اب شارتتخا لباق دلل كريطلىك ا كف مالسارواوماب د اله حس بج اخ قرا

 لق لرتز واين د تسرسوو « تلاع ىل مدع لبكي تس دوجو لوا لع لماع نت كن اانا روا ولكم اي: للام لل 4 1

 دقيا لظذا_جس اتطءوراشا فرط ل وتلاو نات قع نلا لس لوظفل نابت نلا كس دفنا من تلاع ىدبا كتر 1م اع سيت, تلاع ىدوجو
 ىسأ دع ل نلانرو يسن روجو تس اهب كس ىلا دوج ةيساوكت ادوج وم مانت كت نس ارك س هدانا فرط كت لاح لبي ل

 سن - تضرر انج - لت ان لوو نس طاف ل لدا ناي قص كس قلابم لولد لأ" الطف ذو ضب اظفل_اهت

 52 5 0000 2 هر لى ل لوبن ذب رول هداي ذدج ركل ليست م ترشثآ آد لو بس كاع دي عل رفاكو مكس ايد تاقئارصم

 ايندلا نمحر اي قادس لومودايز ناي وركل ع تر ارو لا هداي دن ناو ترم لا يندر وكس لوب نب وم فر صلب دس لوم

 | دج اتاعابك ةرخالا ميحرو

 كرت لو جاك تدوس كلفلا مكس سا كم اشو هرم و شي اه س.اههفروايولا ماما 0 :دثلا مس م اكحا

  هللدمحلا كروب ارواج ترض لس تياور كو ىراخب - ب لكل زا كة ركلصأر هب نقلروصوو 5
 رقاد عن حيدان ل زامل ترضخ كس تمن حس تايادر ل دؤاداد»ا فانا لرط ك ةسارفاردرشناف

 و روادتسب آم بن اولاسنح ضن ترو جس لد زج اكتروس كرسود قب جاف ةروسرفلا مسك وم ولت سا سر للدم
 هلو رقروا كرابملا نب ”للادبكب قفاش ماما بس ىدقو دايز بسب ذيب كلا هس لال اق لولاك تع ثم لايك تس ذا ادب

 رواة ترض ناي اب ك- تارططت نا لق + لين تح ذم ركراكي لش زان كل قاروا لون تتش وار اكدتاذ ةروسوكدقلا موو

 وسما سار اكتبي لا تارا و نس امو زجاكد اذ ةروسكذ ياكم نار ير لو يدا نتا ارا 2 قط

 مسب هناوتي 1 قدوس جس تع [ىرو كل نيملعلا بر هللدمحلا هللا مسب 050 تك ضروس قد وتم اىدو

 هزت 0 ا لاا ميحرلا نمحرلا هللا
 ىلا لو لوا نتن وس) لك م س) لكس( ل قو رو راي لم نحب دج يلي كاعد كس اود

 -هتس لابس انه لول خلال قع روا ليث متاح لشر وصلو



 ١ ردعآ 01 ةرقبلا ةروسار سمور م لوارلج نيل لسير يقل ررشو راج رت نيل

 كنت هوب ملفا نك وبلا !
 < داممايكعس لوفرتنلا كاك ساتناج بوخ كش ا ملا 5 : يجر

 هىراخب ( <١" نا[ نار وكل زنبور قب ةروس ل ايامرف قت ب اكس ليت! م امارس ( 1“ :هرقل ةروسلئاضف

 | زو وت يكف وقوم اندحام ل لومناءاكدبا زوحاهرنب بي رقت اال ده ذر رق ةروسوكت ارب يسارك نس تي اور كلا
 د د ناصف سل دوي هناو[ن اتا روسدازجاص ان لاكن ىق بيرق. غل دب يكدر شانه ذب بجرب ايك كرو

 لكأ رباب د ووك اير سكن شور سبيلت بع سنجاب ؟رظنن لاباس ىلا دوف بي وق كم درب ا لامار ظذ كس كف وقوم انعؤب كل لا تس اج
 5 ل حذر ركل نس آر عناد [ق رامبل دك يام رف دق يك رع لي تاس وكر ب رجم يركن اهلج ب ار ظنم هوو
 ارفق تررضقت [لس تعاود لك مادبا ليي مكس( )_ورل ارح زر هرقل روس مت تل هك دانا يعكولروا تجر ردوج وم ليل كت
 كس لاءوركا يرقي روم يدماكاكن يس كل كس لولاو نع ذي خيا زور كس تمم اي ( نلارمتل اورق ةروس ) نإ دارج ذك

 لي ملستيياور كا تتح (0)- لب سيب حرف اكر اكد حس تلكرب كى اسس ترق لش فذ ذوو تكرب لذ ذب

 لي لاس لاح ) ف رمتتسر طك روبشم انج قلو كارو تيت وب لك لولا آح نلارمتل 1وورقب ةروسل اكسل

 -يارف زف ثنا كيا لم ل ايلميل بترو كليك ورق عروس

 ىذلا تيبلا نم رفي ناطيشلا نارباقم مكتويب اولعجست ال و ك ثان فلا تيياور كويرج ولا ذس مس ما( 0)
 كياروارابخا رار كيا- لو قئا رار كيآروارماوارارب ليا ل هرقل ةروسل ل ب تس ارف ىف رع نء!(0) هرقبلا ةروس هيفأ رقت

 أير قلدياد تي لك اروا ع يتم اك الار غي ل عررط كاس ذب حس بس ررط لسكس يب تسيعوصت كة روس ىلا ل م كح دار
 ل قا فضنروا مم ا>ا نايا دد هاي كااجاك يملا انقلش لوا ف ضنك لسا تمي اى ذب حس بس لتر رولر سب كيا
 د نسكن [رثتساب مات ىرلكتمب 0 كت قألايرواهدايز ماك

 ىريو ىروقنمس ص سى قكىكتساوخرد كت يارب ل“ ل ختاذ ةروساك حس طرد ضاخ اكل ا تف تدوم هم : طلر

 موج ايلا يلع ورش ليلس اكمصا و ماعت ريطاب هرجاط رييبلا سس ارعنوتج حس رولر رسمتك تروس ارك جابك الاي نك

 هاا نايباكب قتوازسروا لومئامر فان كل جت اررسا قبتررظ كا ليث طوب مس نيملعلا بر هلل دمحلا بس ترقي

 ماجاب تراتتج كل وكول ريروا كت ا__ نت تاليف ك نيعتسن كل ايا ودبعن كلايا نيدلا م ويقلل سي ماكاو
 ك- نيلاضلاالو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنا نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها ومو ايكايكركز
 د ل تاناونك ل يروا نر او

 ب أرماظأ قد فلا دول ب ل اوم دول ءاير هطيساو تس لوك لكس حررطود فر صول 0000006 :لوزن ناش

 روا ليا ول ثوم زورفا لور م آب لل ديبطدني دم نكي نمور وا فلاؤت لورنب لكك مي روا ل ١و ف# رك يع اطا انا

 غب اح دعي دج اق ىلا نب طا دبكه ورسول اق لتس دوبي صح فك كنج نقم قتلا قياس قس تع انج كرمت نإ

 قري كانوا يكرم لي ب لوريها كا بج حس نال فيرشتك فب بآن ايات دود باوخك قراورسروا داق



 | ربت 1 هياط ةرقبلاةروسارعنراب ا لوارلج ني اوريسفتجررشو لعب رن نما

 ايلا يك كذ كن إ ها ل ل اش لاب اومن مكب تمعاب

 كن ولع ا لوأود لل وكر لوا قس ابك يكل اي رطب وف كود. باك وشرناسساكدقرف السا نلصو ناب هب نس رس لا لابو تس

 - لو زر باعس رك ل نلوم تاي 115 رول سرد در واس هك يلام الاب

 اقتل ضاردرثلس لروما ررق جس مترا جلت: يع رق تساعطقنم......:4 جرش )و
 0 رك تروا ىركر صقم حس لال لس نا لم ءاذتبا < اترك بكرم مالكتس نك ل ءاسا كس كف ورح نا نيتك

 هما كيس قلع كثروصروا بك تنصت رامي نايف ورتب نت ىلا يا رثةداماك الكاب
 0 نانو اعلق فورت وم لراعي 0 ل ل ل ل او رجا

 9 اك وهسروا قحاب: - < انج اهكيش [ر فتم اعطقموكن لا عس اظاحل ل ثح ذب ىلا« كس كلل كنا ع اجاج اهب رتل |

 ردا مي مهنا لدن كس لوادجيو ىكياشتتروا يو لفاو لس نأ تناولي ةنازل كلاعب
 تع اس قب نتف نا كح سيلك أ طروا بمب لين ترث 7ملاع «هتس شين م ولحم ل اينو سا ت تروم لوكا« كمر

 5 كراكو رم نارك العام بكس ركل و مولحم ون ئتن وتل نا لج هقرش رك افلا باتت كس جرد ور تيلا_لس مآ

 دتاقالطال قوتسا ٌقاسءدي طظاقلا بس

 رم دكا داما توبا ترضخ يانج ...........: لل فوج تاع الطصا لان روا رارسا صوصخيس ل
 وكت لول م بانر ج كبس داشر اكلك تيرضح اي - لذ نر قت اعطقمرارما كس مكركن ل آر قد ل سو« دارس اكب لن باك
 ل ىلاعم كس نااوسلس لوسرورّلا ا دقلا كج لايطاكء الع لطب ل تاعطقعب تءاب ضخ لبن مكن ؟ر قس لوم تاب لا
 بس ايك ايد كورس فس د4 يسرد كس دارما نا اناجتضاولء الغ تبا - كة ساجوم ةدئاف ب ورصتقمب_ باطخشرو لو ليتم ولم

 ىلا قب نيت الع كير ئه تبر وا جامو شا ذ | كى رادربئاءرفو تعاط كن لاح هذ ال نايا ناك ل
 ىلوصا لي ار وودي ليي ريض هب انما نولوقي ملعلا ىف نوخسارلاو هللا الا هليوات لعي امو نع لاو لب غنا

 - ل وكن لا لوبان

 مان كس لاقروسىت نلاوتاحطقم نا ملك لبا ضقت (1) نين لع ار فلم كلب ف وجرب دوا فاو كس نيشان عرب
 هح ناك سار د تم رثكب لاي برع ار وتس ب دق كدتكسر مانا راصتخا رادو ىلإ نس ًالظافلار يب لبي عرور شبس نجل تنس.
 - كت اكهكر مانكس للروم نا نا كك اب ضع ترتسم نام لك عن اا ل اما ل قدا او انوسدارع

 نطقت رص الامر صرع عروش ءاعددجت انج جس اياب ال لم عر ورش اكربتؤل نلت لإن تنك بلا نس انس اوك لاء ال ضن (0)
 نا مخ ءارلا كلذ تس اء رف بت ناريس انج - ليوا جاك يبا ةساحاري نيد لا ضب ( مس لوقنم قست
004 

 لك لايخ#“ . العرب (8)- لإ كرش لع كساد لا ودا قرسءلكء لب ء اسال ديب ن رق ب تك ءالعبب (7)

 اهل تلق بجامت ٌعراردتتبم لب لع برع ى اي دف لت تكن فاك ورق واررننب ثراش ل كج اوك حس لايخهس رامتتخا حررط
 ع نلوم وراشا فرط وك ولصتروا تيكر حس فورتورفم نا حر رطواعن ةرطك تفقوراشا بش فاق ىل تلاقف ىفق



 ء رسميا 4! ةرقبا رواسي 0 ع لوادلج نال الجر يبفلعمرتتودسج ننال
 تي لوما عسس مروا نر جج ارم تس مالا لن لتمكين قش هللا ءآلا دارس فلال ب تبادر تس لاب بادن انج

 او لا انري فِي تررضخت 7 نبا نر بج طساوب دنا مالك
 توري ل برعم الكر وا تنارطخ رب ر ولعل علبكىف_ رك عر ورش تاب كرسوو كس رك مقنتسإ تاك كتان لكبرطق (1)

 لور مظل ع اتساو كل لاو ذو جرو رد خير اج ل لو ماوقا لبي فورت لا ديكبا براسك ك و تك ديلا حلاولا( 2 0- لت ةساج سال
 لكك هك اعزب مسا تاس نا ذة ب اروا نسور ضاع بسب لج تمد لك يق ترضخ ادوبي لنج انج
 كش ماوخري زم ف 1بسدب دوا ايام رف مسن قي ب ركن كبي ؟ لوم لاو بل من لي لاو: لاس( )ربك ا تدم لاك نيد
 باك ىلا لو كل ب حس هيياتطا-!؟ادادعا كس فون هك ايانساك ذي رطل وا ضمنا كيج ب133
 ْ -_ ةك رع لصيف وكب ا مت ايكوم تتشعبم مك لماعم

 لس م فورت 0س د آس ل ا فورت كوب وك اك ر اكلك ورو روز ىلإ زروا تغنالي و تحاصف نايغ ري .ليضرغ

 ءسومب'ل ث ماتقار دق ل تافصا اجلب كفن ورتر ل د تس كل اعتس ادت سكس لامك سا لب عر ورشه ل ققروس اس فوأن لادا لن نيل
 ىلالوجروا لاي 1 ير ابق ف ورتف ضر وا لج ل انب زج مم الك اني امتلك ل تكور ل بسور ينو و وخر مي رش هروب

 فورت [روا (9) ولحس لن هروب فورت راما لكروا راي حس لب سومب” فورت )1١( لذ لك الشع ين تيس د زوجي كليك كي:
 < د دوك اب لاب دوا لو هس دس م١01) لذعس ليه ور فورت )١( ليش لكروا ( 7 ) رايه حس ل هدي دش
 (قداضي )لو

 ح قام ك نا ف ضن ل بت نع اسءار 1 مكاو كتبا لن سس داب كس فورت نادك الأ ياكل يصل كرارس لا لصنع
 ل تارت نب اح ىف عا ذا نجد اع انج ب ل عرا زنوك ما نييك وق كف وم مولع ضو كرب اين قلت
 تايش اك جب لستوس_جس يناس ساس ىف نودع ناب نس تارطتن حروا_<س راكنا تس تييطقوارم ناهس ايكر اك ا

 فورت نادل يدرك راش ارك بكم ظارثداو خ_ ننقل لج سايكس ابنا ذس ىلاكس اج كافل كت ناب لترا كن كا
 < خالق نمل فوم ةككك ي ف في ب آروا, لوم مولعمولأ قف ترضخ [لك با نك لن كس هس انج لل وكول ىلاهم كس
 ليتك رداع اتبدبثر طي آن لب ل[ رف ليك سسحارصيكي نس قف ب 12 سا اجو لب رت لوك مع نب د تاي دور

 ْ 57 ٠ - لمكاو متا هملعو هتقيقحب ملعا هللاو_ مي امانه ذب لي

 هللا دنع نِمدنأ ع هيف كمت يَراَل لَسو هلع هللا ىّلَص دمحم ُهْوَرْمَي ىذا ثنفكلا اذه ىأ قللذ

 مُيِظْعتلِ هب ُهَراَشْأِلاَو كلذ 'هأَدَتْبم ٌرْبَح يفنلا ُةَلْمْجَو

 ردا( < حس فرط ىدقلا )بش الب دج < كسا ( لإ جسرا رف تدالتققو ترض 1و )بانك( يعل هو ......: مج 2

 -< اهكايكل اتسا كس مال( ريعب )وراشا مكارواجس ربت ءادبتم فكل ذ ظل طال بيك “هيف بيرال” لم

 باتكى بن كنت جسدي ءدايز كج لاب < ل ورقي ةروس............: تيار يسال“ 0 :4 قرش لج

 ريق راشنا ما كل كس خس ركهراشنا فرط كب تل وقوم ىلا اتاي د زكر يعب نام وك من كى درجت كل ونس كك ارق ب ةاروت
 م اهتم ىلاعروابحر رتدشلب لس مركن آر قايءعس ايا رفوراشا نس ماعرف فرط لسان نجس اجانال !اذسطهاظفاذرو عال "ثملذ"



 م رسي1 40 ةرقلاةروسارسأوراب ١ م» لوادلج نيل الجرييقثعر روج زن نياك
 سوسحملا ةلزنمب لوقعملا و ناكملا دعب ةلزنم ةبترلا دعبل اليزست سال“ كلذ”ّك دس رلوراشافرطو ذو

 ع راو | مابك 2 نا قلة نالوا بيز قنتداف جاجا ازا: هبي تسرق ةروموكل روم ناك اجاب ا
 -4- باتكظفلرابقطابان رك نوكهراشاماروا هس انلسوم قفط حلاة روصو راش س"كللذ” زن لإ

 لع اوك وكول لي نام ذرب البت ساب داج هك سيل نيش و( اكتب اقوا“ لا | هس تاب 0 ١

 لارلكر رار رق ند قار قع ارب الشان إ و بمال دوج يشل ل لسة تابم

 بش الباك اندم ىلا م الكلي دوت اب سني رك وترا أت ابك اباه ن القمل 2ك هللادنع نم هنا شاين لات
 نآرقدقن الك وصقل | را اب جنات انيك يرن لا رخا رج انومو ناد

 تارا رقد قط حيروا مب روصت نبأ اكن ايي لل 2 1مل تاهيل وكول لين رايغ هس هربشالب كريس لك تاب ميركل

 هن يع

 هان جار نانا شب م ةرمش زوري دع ا

 0 كلت ْمِهِئاَقَبإل ئهاؤنلا ِباَنمْجاَو ِرِماَوآْلا ٍلاغتما ىوُقتلا ىلإ ّنْ رئاَصلا نيت د ٍداَه نان ىَدُه

 يماوج )هس ىلاو ةس دلت 0 لا م( ىادتبم كلذءه لاء رشا نت : فد...

 1 تس دبو ل كن سم ةراندو رطل اج نو دل هن رو يمت ل عر كس ىف زا كمال لرعاوا
 دلل ام

 ىف (فورحلا هذه نم فلوملا) فو زيءارشبم 50 14 بانككلا لفوضوم شكلا ذرارتم ملا :تيكر

 نواز كتفي زر ورسم نمر( ديف ورا الا تيونز قل < ترفض ب انكر وا لدبايىلاتر بت كلذدوا لوارمت

 ىده كة اجو# موق رفيف لش تروا ذقو؟ فو ذكر تروا تصرف فوصوم بي راج أامىدهروارت نيقتملل وام رك

 تالامحا قكرواوو الكس لاربت رسود لمت نيقتملل ىدهدروا لوارتل مج هيف بيرالا بم باتكلا كلذ كة جابك اك

 ضر يكل ليي دعب لس اودعبر جددا ةساجايلركللا كاوك ولم سورا ناهس يب بيكا تس بس ناي م علع وب

 ا زاك سلع باتكلا ثللاذ مس مالك شي هرب يدك لوقو والعتاب البي ملا كاما

 روان فاصنا تدي ل يطرب مس لبو كب اكل امك ولد قش لسد لسد ىا لعبا رسمت "هيف بسيرال” جى وتر #فن ل
 نكداهئش ىده_عس لمد ىدئ دريل مق نيقملل ينحت لروما رو نا وا تنعتو ب مل وز

 الح حاطب رسداذاتم قلابات نع تيا يسااو“ ةحامايذرملا لداعق““لداع ديز بج اييا كك فلابم
 متاذ كءادتم ل كرد تروس ا رفوراثشا فرط لسا فس ماطر كاك دار كتم "ىدسه” اجب نة اجانا تييادب م
 -< لا ذل اش تسرثكب لبي برعم الكان[ وعفماب لاي لعاف ما نتمنا كردصم لاب جس اج ايدج اكس آمال

 قدك اجود لاب ىكبشيب تبلا<سرباظ الاب مالك اتاي آن ا نر ....-.: :ىرق ل رق :4 نرش
 قكوم تعاد بس بات" يك هادو درل فيا لاو يصطحب نبك دا دك [رق كبك سا لو تيك وك فأي تييارب دوخ وف



 مس ردم 1 هاج ةرقبلا ةروسا موراي 2 لاوارطج ني الحر يسفتجررشوهج زن نيله

 ريق ئوقتلا ىلا نيرئاصلا2_ك لازال مو ىاق قل الج. قش يكل تيار دعب كس كتي ى قف ازنم ناي
 ماب وقت ازيسروا قلو اريعتسا نع نأ لع دار وقلاب لب ممدراو يشرك ل موق عطل ورع نيف ابي ثيل تس دل

 ى دي ركنا اهنا ازاهم ايوك حر رط سا لح لبن اي أب ووروااك ساكس ل تليضفإلدادعتسا كنا نآ ردد: اج
 عنان نب 0

 ني . لك ءطسوا ءيفوا- نو فلك اجدد كح لوئود علوا تهيادب لس نكس اج اهكى كر زمت لم :ىك وقل تامر

 طايل جريد شنان ىدب ك ا 1ث م كاني ق كي جبد يدابج تجد هرب حج كنة 9

 ب جرذ طسوأ رو 2 ل ا

 مالو سليب تسلا كوب لاا تعامل تاببتشم اس جدد لا يس تس لوم انك س يس ويس مرج
 و فلك ايردك نت لس كلغم لكل وفود قتروا تيادب يضرم وقتاكس ا وتلا ل رمش رسمت, ىو وقت اك ض اوس سود ى وتل

 دارم حس ي وقتل "جس ب يجو هداس قست وب نواعم ورع كس يرد ساو يوا تعاد لمس ٍّ تايم روا لوم توافق“

 كس نانا« رق كوني لل اح اكن لن لل كس ف سؤ تس اد و مى وغل 38 ام َك_ د قف راعتمروا ىالطصا لابي

 كك لع نال ونارواه كما 2اايكاكن وفاق هو احر و ليس هاش ءا صتوج نيل نري دل راف قف تاكا ينقل

 بارقو رعمرلا_درعم تكل كاذغ مك يت ا طر : كيلا قرثوادف تييخ أ كس تيب ىلوصت ب م[كسوب د ينمايك

 يع وو ل مهئاقتالو رمميس كن اكن ةبروا ءرعح ضعض كد ىلا ازعر 00

 قلما ك- لال اب تان مرانه ددلكدج حجو زيتي حس تاعدنكدوا دنياي كم ادام سدرك داش فرط
 نايس كداب 2 كس بس بات نكي تس اال دماع باطن يبس سجس كيمو لويس رايب دوا - كابا
 ب رن تس اهنا ل ةفرمحسلا

 نوني ىأ ةولُصلا َنْوُمْيِقُيَو راَلَوِةََحْلاَو تبل َنِم ْمُهْنع َباَغاَمِب بّيَغْلاِب نْوُمَدَصُي َنّوِْمْؤُي َنْيذّلا
 ل 3 مد 5 طر راع 2 د ل وا

 هللا ةَغاط ىف «-ؤ نوقفني مه انيطعا مهنقزر اممو اهقوقحب اهب

 روا( لن هديشول سنا ىكوريغو م, تلج « تم ايقوج )ول وناب نلا كب ين ( لن تت ايست ) لين تس !!:نلاهئا وج -.....:مج 2

 جرق ( ايدو لا لس ماد )- قزر سوم جسده داموا( ل: ةس دكا داو اجت اسكس قوت رول )لن تح رمق وكرار

 ( لب ادعس ءاه) لج سك

 نوقفنيروا_نوط*لمت ةولصلا نوميقي_ يلعن وط*” ل ج بيغلاب نونموي_لوصوم نيذلا..0--------: 0 ل

 نااار اقف ناو را وترعام كدت ناقل اقوا
 < ناايباكن ان عكس لوا ع تيب[ هزي وم الس نب فلا دبك بج باتكى ا



 ٠ ةرقنبلا ةروسارسموراي لوارلج نيل اصر يسفتجررشو رمت زن نما

 لكي تسرق ءانركوأب نونا ا كيا- ل تس 917 هد كس وقم ح0 أذ“ : ليم لكن ييوم 000000 4

 - نيت هتك نامياوكل وا مش < خداد#» ءاضعتا اك تروا حس تس بلل اضطع الا نااطلس قلنا وتاب لتبين نيب حس لال

 ني تكا تك لامعا قرسوو جس هراشا فرط ا ل خلا دسجلا ىف ناهس اترهح بلت لخاكت ايناهبا«تايرظن تايداقتا
 0 0 اممروا تدايخ لد ةولصلا نوميقي اسكس تايب لد: كاسات دايعىل ديد وواوخ
 كلاعغاعم قدروا مالكم مناك كدت اق انتع_ نب ركل بك كل وفود يلميسس وقروا رن وق يو نيم هير ىلا - ينو دار تادابع

 - كد حم اج اكل ونت نا لقاك رد للكا لإن تك نااسح او فوصل نلف اال ممل ين نك "قم شل 7 البا قف بإب

 ىبنلا هب ءاجام عيمج دار ل لي تع امك ايجى امجا نلاميا كيا اتم اك ررطود نابي ٠ :بييقلاب ناميا

 نايا لاحم عركقب رمق ليصل اللا الحازم دات ل ايا سرمد هروااني ورك إب رضتىك ملسو هيلع هللا ىلص
 رب ناطر تاو جه دلي كيا نايا لج + تك وعم روا ننس امال لبو تاجا انف رص

 3 يك لو لكلا ل لنا حس 017 اج لوسرروارفلا ضب قاب ىو هديل حس شاوتو لقت

 ملاع تجوب با حس لوم ومدن اسك لوماكذ قدام كي كيا ل لئروصود كب يعد حو بح اذ ىو و لتلك

 بو دهب ل ايحررطح ل بيلا بيف اسبيت لوم بمن انمار عر ضاع وشو ودك يب عسرسوو دلتا ايس اطذ ء تسلا ربيع « ياما.

 لوكس ل اركب يقود رمد» عاشو تدب تافصو تاذ لدتلا بيت لوم دوجوم لوب لكس هد بمن كي كة اجابكل

 جس دارم م رسود لبي لبي وه الا اهملعي ال بيغلا حتتافم هدنعو 4 ركتمي 1بصوبد لسد

 ىلا انتي لع اكف يرتب هدا انا انام كبي رك لووك تاب كلل احر :---.---٠. :قراضأ كن غلا كايا

 هيو نال نامياري يقي لوسر صل ان ءاوج ارك ورب ايدك [ىفي الجدد فيا وق لم تمروص والكيك هدم انئام تس فس ارك
 -ه ءاتراظتااكزهج دوا ىلس ناب هس تكس لافرصل

 فرص نايك الت اهق ايكوم نكت ىلاياكخجي كل كس فاقت بير فسر اب فيكس كت عاود تسل ابع نبا هس لاري انج (1)
 كل سدا. لج حررط ورا لاي هوس تكرب كنت” ليد لاذ نايا با لي ا فس ةقيفب ب[ الكت لاب ددق لن نب كيا

 هدايزس بسر بامر ف تنفاي رو تلامس ل فب يآ - حر ووك ادعت لك 22 هك لكك كح تايرور شرم ك عم *م امئروا

 ليما! كس نا ةيسررضام لهب كا ةش فكم فذس قف ب 1ك وتل اي ع ؟ىس بيج كولو نأ اهيا

 هر هد ياررف ف يقف ب آس بست نامي كيس احصا لس ب آرب ايكض ل نع نس رابع هد لإ تر للهرب
 اك وكول ىلا بهجت ل باث يامر فد اشرا يت دوخرجج م تنل ايل ع نام نلا ل تح ر تحي و قراوخ تاز ل وزيت ني راصا

 برضو« لب ال ناميارب دم عس لد قدصركن سمانا ليس لبس 1رعإ سر هو اعلي د لايجب نس نوبت كوم كاما

 يس اجتا هرم مروا ليث احب
 نكبارقلادبك_ كس هر موريس تدي ذ كفو هللا لوسر م: شوسفا_ا يك رع نس الا مسليا نس ىلا كيا رب ثداع(0)

 لوسر عكس دريخب مت كوم لاح روك متين ذب فيارب مدرس فرش صاغ لا تكس يوي ل ايار فواشرا ل ووعسم



 1 "الط ةرقبلاةروسارعأوماب لوادلج ني اجر ييضتررشو هج تناك
 لن لاميا وو قر قوم نشدد تدون كتب ب تس للوازم ب لا ايلول وكيف ب فس ل وم جسدال نامئاري قط دتلا

 -وم تل ناميا كي دالب كيسا راهتةنامل ؟ كت كيك
 ىو ثلا لوس نس ب يك كسروا اوجرضاح لش تمدغ لزمن هطادبع سيكس تيدر ادد!(

 تعبر كرابم سر و ب آت وأ نياروا" كت اب تاس اجب آس ناين قي اروا ؟ ع اعيد تس لوح

 لارا ل قر نفت تلاع ا نارف لم باوجكس للاب بسس لوبنا؟ سك
 وكوب لس لسدكايامرفداشرا ةس تل بآ-جس كس لن سقي ترضت ؟د لوم احانم قرت خ كيك يامر ف عنا
 تاور را آنا ىلا دايز تب لس كس سلايل نامي ب بكيل جددا لاش لس كح لاايكل وقنا
 هج تمت هر دق كذب كب ييغلاب نام امك انتم مولع

 نقيل ززه_سداشرا “ةولصلانوميقي”َت اب ى“ةولصلا نودؤي" لم دس لامعا 1 زانق

 * ريظأر ب سس دارمان الاجعدت اسكس بساد ىف دوا ىرج اطار انتل حس ل ارمزانفرادا لس ش 2 ركهراشا فرط كك ا
 ءآشحفلا نع ىهنت ةولصلا نازامأ# لومدوجوم بس اخ اوروضتب عروضتو عر وشب ب ادى ليك ابتسم نس

 ليوف ب اج لئتاارم بس امانبكر مفسر وصول ل حرورهبسو تقيقثب_ وم لارصماك نينهؤملا جارعم ةولسصساروا ركدمساو
 0000 خلا نيلصملل

 اراوك اني دوك بدني كيااك لاك ديبي نوف راك ساب نوم ليت طلب لكزج نا ا :تقيط كة كر
 ىلإ رقب لت اهكر نيل ايلا ناونعاكى ا يقافنا هس لاقت تك لاس آن جب آرب ىرطعد ب « اج لج كؤجج احرك يب
 «<ساج آىلاغمتاب ككدع» كك نانا سس كيب كس لام« <! راج دمكتاكق افناكس لس ل اماد كايد تارامدكي ب حاهوم ناسآ
 تاهت ثيل ركب ملط مب قكلاءاراس؟ يكن ديرم 0 علا ني

 1 -او# ش ادا دك يا ف دل ع لد لد كا

 يعرج لامس تاير اق كو روا سس لل لدا متع دين ........:ة للزي ع لكن لأ

 رادقم ىلومتم تي ابن لب لب رقم ل سوست نو خا 1ل- لوتمولكوج لين تل ىو لي هر قاع دعب ل رادقم اخ كيا
 و م انروا تايلوضفبو رك رخل بع ماكل يكس ياني رميت ٌافنا يلارتعاروا حس رطأ شن قتلوه ناوثكل اضن جس
 موك كس 1ع دبس يفينمت نم تكن وفود -ةاج فب نكس الوم نر اتيطوفك كل ولا ذك رغدان جر تق اوس وم
 قرص الانا قاب روا لإن تك رووخ كيا حس لن سن اح ضاوغروا لين يسد ة غن يري ود كي فرص ضهور نبا ايو

 -<س يابس لا يضيتبت نكي ود نا لإ ةيس درك قوهشلا ليما ف بس لاو نلاج ادخل ضاوخر كر تيس دل

 كيا قثج_ايك فاو قول اسر ضيرواضااذاكس نكلابورم امن لك ب موكا مهنقزر امم ١١ ىلع وك
 - خب اج ف كميت نيت تاره كن طابو ملك نود قول يروا ماع



 ا ت م 3 - ١

 300 تيا و 5 م8 هواة روعا ثمر م ل بازل ني اج 0 ا

 1 ١ ”ىللبق نم َلِزْنا آَمَو كرد معلا لزنأ آَمب َنْوْؤُي نْيِذَلاَ

 فقرر هر يدق ىلع ىذامب نُوُفْوُصْوَمْلا كهل أ نومي : 7+٠ نوري ْمُهةرخألأبَر
 رانلا ّنِم نوجا نجلا ََوُرِئاَعلا *دإ َنْوُحِلْفمْلا ْمُه

 ليا وقار وت للحي تس اي بدوا ( نأ م )درا ل زان كلف ب1 لج تك ر نقل و كاببلا تاولوج رو .0-٠ .......: مج

 2 ا 02 اوكا نجل ) لج كر ند لايح 0 لوا ي لوبا م دش اذان( هرب

 ( رانلا نى ري روارانلب تنجب نم ) نيت بايك رك كددي تف ليا نإث يتم ادي لبس

 لن الر رن وس فنفس لولا لن لوس قتيلا لرد ذه لو لوضع نيكل قو بل
 فرظ مهبر نم ٌىده ىلعرواءارتبم ثلدل وا ايوب فطغر نيذلا هيي روااو:لسرلوم ل مجارل ية ل |معفمك نونموب

 _ توم لوطن لولو كل ا نوحلفملا مه_ىلاءادتبم ىلا كلشل وان رن كاس ربقوغل

 تقم ب آروا تسال ناهيارب قكروا لوبان لبيوج جاي دوم ل ذاك الس نقلا دبخ تحج باكل با نات ضعت لابن 0 "نايل

 - يلو 0

 لم يأ وايد: ( نآرش )وللا قو هو حس اي ايل ل زان كي رج 0 هلل ل :لقارص ل اجا 0 4

 نا نت ل اهلس ياا يع 0 ا ا

 لولو لوي وج لم دعب كا 2 ماير ليل اىيلعتو تايادو ايجار دق ذا "له تو خي اذس - الن حكر

 . ىئاود.راومناب كلاس لم اكجادو دكا 2 تنال 5-1 حس تسرد رول الغ انين و كد 0 لم نما

 9 تاك ىرادربشامرفروا تنخ اطم!ءئرايتا ىل 0-1 [فرصو مكر واس اتت ان دول نت ترض 1[ رك ) نيون اق وألا نإ 7

 يطا قرورض إل رقت لاقي ترض 1حررط لل كس نس دم ل و لع مالسسا لاحم سندي ين اكملت لسا هو

 رسود بي ذلك كن كاك ا جس اتم قلبا شن يتمالك تس قرورضروا زال نثق كم ايهناو ناي دام ارتدت

 نرد تان هاينب لك امك س يل وخ ىزاايئاري ىف م السا بهن قيف الفوج لوب فدارع هس بيزلك ىلإ أبنا

 رق [ هر يزل ورح تال ل راسو نع هلسر نم دحا نيب قرفن هل لير هب دقو بي ذلك

 3 يي كرا ب هديل كارم 53 نب ىلا رقت دوبي كسك

 فرخريف روا لسا وارع حس لب رت كد قياس بتكد كيب... تاي تكرر ل يع تك وو لابهي ني : تكل (0)ور

 ل 5006 مك

 لم ضوصأ يل سروا تر ايبا زب نفع يت سل ةيئتب ترر ضقت 1 اج لوصف رصوو لكس لاتروطنم نارلا نتايه ارد ا ب ووصقل

 تملا لوب ب ناسحاو تنس فرط لص و ودليطرشب نجا انجري باو تيادي هدا نتن كاد رام يسال سوو

 ل رصتت كن اول وم النبل تاع دبو موسر« أ .اوبو لعو راشمرلا لإ علل تروا ماما يبس فرصنع اطاو رانا



 9 ةرقبلا قر وسارسورأي لوارلج نال الجر يسفثع شو لج رن ناك

 هس ىف اهنا فو ترضخ[ واحسأ ثلا نوران كتالي انا لمد (رتاشمداهتس مذال تقيل

 هين رطوداسروا ناس آ ساب كس فس كفيت عنا عنج« قرط طاخ كى دقق د : ناك لكك يس

 ئلعافل زن لو قو لوم اج ساي فاصواير لم نملك اي الكوس كل وستر ارو سالب تاق اد صمكس لاك يرينا
 هس لوهنا حرر اس اناجومب تف اي وباقي قراوسراوس حرط لسد ندالج وكن ر متسمواوكذ و تف اي وباق رب تجارب كح نلا حس
 ا راتااكت يارب تيس هراغا فرط نيك تمم اقدتساو ل اتنتسا لس نلا لش لعام ايل قراوس ىف, ال زنك ت يارب
 جس !ءاجومئاد فرط لا نق قيس درب ورعب ذود كاب كت يا د كس وم تيار رايعمروا نقاد باو

 مكن ان التناك الفد تيارب لاكياصتأ حس لعتريم ع نوحلفملا مه روا نوبقوي مه ةرخألاب هيو وذ و :ورا_ عم

 وحر اظفك ساب انركى ال د سا رب كلم نيا اكل تمس اظافلا نا كس لا لإ نيقيأو حر الفلا لاكي تاك حر الفو تيار قلم
 قلم اجي ليس دي تاب بس من نخر نداخ حس لاا بلكترماي وضاع نلمس وصل كس ت بر ارزطت نا فرحت جياد

 رالف كب ( ىصاع نم ؤم) ضن( 0 )رول( ىساع ريغ نسم لاك (1) إن تس و درف (؟ )ودك لنج لترك اي رات اك الف

 قير صحو رفاك حر اف لطم اكيسر مدركروا داخ تدب حس رالف لاك اى صاع نام وه لب هب انركر اص اك حر الخ لاهم قاتم
 -يس تنس لبا كلسم قبر وا اك جسد

 ٍلدبَِونْيَرْمَهلا قي ْمُهتْرَذنأ َء ْمهْيَلَع ٌءاَوَس اَمِهِوْحَنَو بهل ِْآَو ٍلْهَج ئباك اًوُرفك َنيِْلاَّنإ
 هللا ملعِل () َنْوَنِمْوُياَل ْمُهَرِذنتْمَل مآ هكرتو ىرَحْألَو ِةَلهَسمْلا نْيَب لل ٍلاَحْدإَو اَهِلْيهْسَتَواَِآَِيياَلا

 وكنا قو ب اك دءارب تاب هي لع نكح نا( هريو بباوياو لتابا تيج) لو كيوم فاك ولوج هيشالب ...-........:مج

 حم نعتز نيت ( ل )كج فلا طس قالب نزمج نان (1) لين يعررط سما لت رق عري لع مسهقرذسنا ءاظفل )ل اد تاي لب اذ
 ا ال ليكن امي اود( اني د لاب رجتاسك- فلااوك .م ةزمج( ه) فلا اس حملي ( 3 فلا لطس وقالي أيس (”)فلاطسو

 فااقؤروا فسار هس داذنا - كتكر د ريماروا عى نامباك ناو ب 1ك ساس معاك ت لاح سا كن اوك نيا )
 ت( لو كس ارالطا

 جملا

0 .. 

 رعبا, ردع اوتتسا ثم وس« مار ل وفور ءلصا و رفك «لوصوم نيدذسملا »لاب شم فورت نا : للم و ببي
 الروا همدعو كراذنا مهيلع ىوتسم اورفك نيذلا نادم رطل ا مالكي ذتءرجتكن رك بسبب لعاذ عروفرم

 فرط كل يبيت هكر تو ل فلا طمس .. .عم كيد اج ةزنمت ليي قت عم تمتاز او لعب لاخ داو رواه نايب نونموي
 كلت 2س جار

 باتكلا ريغ اب لوم باتكل لا لذ نس ام دكن يدرون آر قيس لدو ناب زوجات ايباكت ارغب ملون كيك .١ : طلر
 ءايشالا نيبتت اهدضب وه حاج اهرب اييرف اكوكن لش :لب ةسدلر نا يشالعا تس وفود لدو نلاب زوج < نايباكن أ اننا با



 < ربتيآ 4 ظةرتماةروارطلاب 0 لوارلج نيل زجر سضتحررشو هج رن نين
 تاو كبش كارلا أ خلا 00 لهج ىباكُز 0 بتادجاك ئاروا لاكشا كيا ا 4

 1 اىصرتم انقلب ا مترك سب بشل اعاد
 مكس يب باوج لصاح ؟لح لبا لا نامي اهب لي ارذ شاي لب ادد ب م حيك نار فرري ل #2 ل نامي تدب ع
 ركب لح ا نب امي كتر اييدكعس ل ل يا قيل. نتي دارصرفاكوودوبخسروا صرب لإ سيرف اكدارم تس لا
 رت ا اك لبئرصقمر 6 مهيلع ءاوسزي- هرج و ل وئاو بسباوبا بج لس نإ رك يقفل

 ىكرلازا كس ىلع ضم رف يف وم لب م ب 1كدعإ لادن انج هى اذ كالذي بآقي لوك سس لت
 اكمل خرر وج ابراج[ هتك رند يماروا حت احس نادألب سئووصق' 0 - لو برر ةراشاة عمطت الف ذر
 وتمت افرلاوو ل سوم يربح تضرو تقفش ل ئوج بولس مالسلا م هك هناروا اندم ان 1م كزجب ربها ف الظلم
 سا كوب اتوموكن امم دص تش ادرب ليا انروا مير دق كاتس فس دمج فالغ اك ارم لل رك قديما كن امياعسس ىلع تتفش

 ده انيد ملك خيل ىف لارتغا لابي كل

 ار اننا غلب ةقطب ةروا تطرد قل خيتو حلا ب اكس لاك مل طم راك ار 06 050000 3

 "5 رتل با هك قو ب [لكالاء عت ودت نارتو الج ةاجابكت قو لا ثبع ل خف رك لشرب عر واراك
 - ناعم 1 خلي لسا ايكأ ارت كيلع ٌءاوس-<ايكأ ا مهيلع ءاوسّك_ قاع كح كس شيم رواربارب
 ل راكي كك ناركي ديم

 نا قدلا بج كج اجانركل بت شيب ب نوتسم ؤسيال :عس ب لودنب لارا رغ مازن اك لامي ع

 جس اج انصر وزعموكن اب ل اندم ند وك وا روك فرز كنا ةئاوول هس ل نام

 لوك ناش كن رع سرك وكرم ل رطخ ىلا لوك مت هس قتيل رفيرك يت قيقترمس ليزك رم قار
 ضنك زكا ذل جابك يكرر 6 يارا ليك حس ساق ابرع قاطع نك كس سا نير مورا هسدك

 دشلا نابع ير قاد الأ جوج رطل ل تلاع كيم انآ زكا ووخل اة اج كب ابكللب هرعت قف ابكت رك ءايكرعدو حس
 بيسات كشاو اها هس لب هادئا تاكرت كن ادخلي« اجاب كابس اكى اعرب دوا ىلاميا بس كن لاوكرثو مكس

 ل

 بد ير «عوييظَع باع مهلوس تزال لطم ل

 ْ ( قوم سيبو ريش لوك بي لما با لك يورك ويعم رك يذر بد يس ) رع لولو كس نلا نس ادخ جس اياز نب -.-.-.-.-...:مج

 روا( لن قل علكو سبل )حس هدرب ب لوم 7 لكن ادا ( لين تلح مشا لج فاس ساكن عتاب نقال )ب لاول اك ندا
 -( كج شيب رول كوم قى د قوج ) كوم باعك ا: ددداسيلا كس كس نا



 هب ؟ ل قررقبلا و روسارسمو راي 2 وادلب نت الجر يظر شوط رن نملك ه بع

 زنود راك زو نر ينس نا دعو ل درو تعب قو نت لاك نيس كد 1: ار

 باذع ايكو فرط مسالم كاف رظظ مه راصسبا ىلع _رثوشءارتبم ةواشغ اوم عفر جروب قلت 507
 - اوم ييم الب راطمرقمريث مهل روم ارترمرل نون وود تأ ميظع للوصول

 نم س ناكل قا فرط دانما كلاي رف نار لب الك كرويف اهيلع هللا عبط لب لكك« ينك شك مخ
 أزامدلب ا لايخ اكر ماه لبا كا مج ء ع ل اوجاع هدب نوح ةروارري سولاكروا بولس ناري روط او الا دارم ىذا

 2 اتبر كرت واح اجومم اكذلا ثلا لكوج كلن ام تود ثا عم' كملف بولت دار سفن كادوا انج لشد دن اكرت
 تقلب جس تدج لكم سوداب ماندو كج لئؤ ين ر»ا تشك ض» لاب ذاع اي وب قل لول نا

 ديت سلس ماتك حش وكر افك ولف, تاس لئوكك 1 يت حس. انؤم سباو حر ررط لا تس هزت تشو وج جس دارم ىلا بد "فر طلق اه
 فرط يرانا ى تشيك راك هعضاوم ىاذ_ ماطر تس مهعمس ىلعايكو:انلكابهراعتسا تس ةييس دايت
 وك يروا عمتوكراصلاروا_يولقت بلا لج تس 1ك نولوو ناكر وا لح قنا عبو كاع فرط عم روم انس فاضملا م دق
 تس ررص»رر أ ل ع درك راشا ح رعدفاوم اظذل ماا رسفم فرط ىلع هو ديجولكيا لو قلد تابت ول ىف كسا الد ,رغم

 ىلإ تك باذع- < ايكيكراياوراعتسارولا زاب كم ةواشغ عمسلا عضاوم ىاجس فاشملاب رق روا عمجيالو ىنثيال

 8 مابك يي اعوذ سو مال آس التجاس سود جددا لي موصخ ل يب فيك” رتب ل زتالرادتاج ى

 50 لي 2 ؟لباقتريغسم اريك كس ىلدايذ ل ؟[تيلرواعريقترش كا 2 1ك م نرخ دف ميظع

 -ج قلاعود زرخصلباقمب لص يقتا ايصع فلام ودايذ تسرك

 لك اب تس نا كف النامي تش ديلا كن ودم ؤيال لقت لي قت ١ 1 رمثادغ د :4 نرش 0:

 همكم ةل بست لث ل“ ل ارذ نم لم دا هيت تنب تي بلك ارواربج 00 نا ميكر د ريما

 070 اموجف وايلر 3 لون ل ىأبج نكي 2 حركح اداشم نان انصح ملا ارو نإ زارا ل نان كارذا

 بايساد حار قيس قت كف رطوما ةسادق تدين ذكى لام وكءاظغا ناكل ابيب بس قم ديم ايكى تيا

 كيش لاب 2 جر سرر عقلا نام لبو لا روسو داس نا عنج تطال هي تاوي ل قرأ

 ترارش فس لوبا دوخر اياك يقم كوي تس امنع وزعم أ دنس  دركف امال اضعا نا ل ديلا بج كل يشن
 واع اترك انك وكبسج دن مكس ايكيا رفواشرا ل ثيي دعو انج جس لك ام .يلكلاب دارعتساو تييحالص م انقر اكس كواسفو دانع
 لاب اجا الج انني رول انتسب نانو اب راحرك ان تباري كلي قذ سرك اح حاج ذم ناشنوايس فيا فن لب باق لا
 احا بنج دوا انب ل احا روايه ب روا ككتجا لع سا دواس عايوجرول قرأ لاح كاس سوبا

 ؟ىك ولو تمادت لامر ىلا
11 

 بارا لا ةسوب تارا ىدي روا لس رطل وا ذغ رول ودا اوبن مولتاسس 2 :زنلف اك ىرب روا ٌّس

 فرط ىفب ا حبتين ىك مقل ا ين هللا الاو ف دكا دي اك وززجج بس كك لن تس + لوو دب اشم عس لوح حاب وكنا
 8 0 50 0 تشد لس 7 5 ب 9

 روا ل كيس درك اهي بابسا 4س ناروا ل ءارغو تبءاريولةس دتلا- لوم لبو دهس حس كر ادام ذه دب رطل سا لي ىورأ



 و عد رم ا ةرقبلاةروسارسأوراي م لوارلبم نيل اجر سفن حر رشو لج 2 نيل

 كسدوا لوتس ومي اي لع لور اه كدر ادسم ذاكى ا كه كرا اولاد لت عتس هداراور ايف انيا هوس ايده د قرير اين وكن

 ني اكواد م وج سمس رادع ز للا هو ك- لا يس اجانب, فلكم وكن اسد لاب وعش اا وج لس وأول لم
 نورا ديم 0 اريج دك ارب حررط اس ارب اتركك ارب ىل عر

 مد وكق ل لس لا بج ن كي لوب ن مولع مرج ركأو م, ث الا را فلا تا ىلاري فال ح ليك رعقاو

 ارب تببلا لاعتسا اك ساروا جا شندي كرزج ىف ليا قاس لوصا_هلس ةمكحلا نع ولخي ال ميكحلا لعفر واس دل_  قلظم
 كروي ضد لس ماع ير لكل البر ب زوجي  ءيضارس خرط اس ىرورض انرأ ادبي داي ورب حررط لس اك اجا

 - يارا لاعر ار لوكا لرب عقاو تا الب وج حس لايعتنسا وقوي كح رم ذب باس

 عقل اري وأصاك كا دقلا كنس حرك دارا اكماكى بج هرب دل < نكسوج قر بش كيا عررط ىلا 0 :ملازا كتل ارش

 اكد دني دوخي نلف ةومرم هدارا كس هرنب هوم قلخاكى ئوادخ ةداراوج ديت ماك ا نيل يم ازا لوك زا شا قئاو تا
 ملكوج هوارا اكرملا اس قنو باج اك لا جس اج امادغرل (لق نورت قرابة كك للا هس ات هدارا كس شا هدادا

 نكاء م تضال يات كل سا ليتر وقار ترراصتونورار اهب دواس نس كلب نتاع لت روتر فر [هن قوز

 تب نو انوم ىدنوادخ ةدارااب روج اكتب ىترتاسرايكوم مولعم ون نوب فير قت ب اق اكى دتوادغ ةدارا تس لاك اتاج هدبشيب ب
 اكو دنب كس لا عسباو تح ادا كس هدنب ل الطالا لكى توارد ٌةدارارك اك اج اهكوساكت نسل لاكن عس بم لاكي رت دج ايكم
 نا ابا ل اب للا اكس رلووخر ايف اب الماك او نب كج اتم ىدنوادخ ةداداهي يرق ادلب اج آم الان تروج
 وم روب كسا فك دارا دقلا لال توم تسباو هتسهدارا خيسا دارا اكمل طا لكي - قاع يكومرلا مو نقكو رايز

 لا تسار مسا رواتب جس لك لاقت ماقتم ا 0 ناد توم تبا انور ايتطما بحاص هدإي زروال ا” 1[ مذال

 ناك ف رعت عررطرم للم كوول ا رواه قلمك وكنا ذك عطس قداوراوراخ كيكو قل دوب

 . نولئسي مهو لعفي امع لئسي هل قلم سشا رشا يداك الاول و

 . مايألا را هن منجل موي ىآرألا مولاي انما لوفي نق ساسلا َنِمَوَنِتل ى لن
 7 عوفر نا مو لا را فمر قو قا و م 006-2 2 م ها

 ٍراَهظاب اونما َنيِذِلاَو هللا نوعدخي اًهظفل َلُوَقَي ريمض ىِفَو ْنم ىنعَم ِهِيِف َىِعوَر 4م9َنيِنمْؤمب مهاَمَو
 لابو ْمُهَسفا لإ َْوُعَدخَياَمَو يود ةماكحأ مهاد رف نم هنن ام ٍفالج ََ ل مج مل, دل يل ا ماو ىف

 ةرخالا ىف َنوُبقاَعيَو ُهُونطْبااَم ىلع ُهينَِّللا عالِظِإب اَيْنُدلا ىف َنْوُحِضَمْفَيَ مهلا ٌعجاَر ْمهعادج

 هلل ُرنوَو للا تفاح ٍدِجاَ نم ان ةَعداَحُمَو مهين مهَعادِح نآ دْوُمْلُعَي 6و نْوُرْْشَياَمَو
 ُوُعِْحياَمَو ةءارق و ٌنسحَناَهيِ
 روارم هللا سال نناميا متل ث تكاوج لوو ضتبروا ( لن لوم لذات لشن هس داب ل نقلا زم تب يروا... م
 ظفل لبن ل ا خمس نوم فيص ) ل سس ال شامي لكل بوو لكالاح( حس ند ىرغ 1غ لوفد وو كري تمايق نم ) ند ىرخآ

 هس نوثارلضروادملا لولي( جس لل كت ياعر كت يثيح فل ك نم لب حل الدر فمر لوقسي دواس كت هياعد كنس نه



 9 خ4 رستم هنن". ةرقبلا ةروم ارسوداب 2 نلوادلج نا الجر يسن حررت سمج رن نما

 سا نست اورو( لور طوفك سس اداب ؟ءايند كرف جلس لما فالغ رك لاب نيس )نيئة ىذايلاو

 رتل ول ثان درج اني اك سول فرط كلت ن رح : زب لا داك الإ نا 0 ا

 و روع تاك ارو ( كس لوم بإيازس ل تا ارواح ليدل ع لوتشارخ ىنطي كنا تفي ى كل شارك نوم لعد

 تجب حس دارس باج يأ يم اقم لا( تيلع ان باب ) تعداخئفل واس قترو م ذادن ا شاري كلا ىكالاج كاك ) تكسر, يأ
 ل تأر قكرسود جس كك مالك نسف رسوب ماقم سا هركذن كدقلا ظفلروا( دا زسالر وج فس لي ) صللا تبقاع سه ل_وإ

 -<- نوعداخياموظفل

 مالكي قت كن مج حنارركوم قلختت سادلا نمو تفصرلو: لج هللاب انمآ لوقي_ وصوم نها د

 قل وصوم نمروااوج ف طخ ١ورفك نيذسلا نااياوب فطعيب نيذملا لمت لي روع لمجارول - لسان سانسلا نهو جس ةررطلا
 نينمو م مالم هن انو قالطا بس عب هرم ورفم انعم ناس در فل نمه ر نينمؤمسبر وامك هع نكسب

 ة ءااناحلاكتيثيح فأل اع شات ناز ل نسم ا ةبانك ل ل يل سا هرمي نزعفتي ردا
 0 إ شك لاعتسا عروب ءانمآءمه« «نيمومّكس دعبل ةيبلالا ل ءرواايلكاب نذوب ثم لرقيّة د“

 كح سالو طظافلا قش بي رقمك لوا كادوا ءروعش مس لامتتالا لدب ب هللا نوعداخي سرت كلا سصانلا نمرواعادتبح انها

 لكل س ب سو يع نوملعيذ_ٌثالعرش جك نورعشي
 باب ةعداخم مسار ىلإ ءنوخءبلقو حرور قت سم“ لضرعو رج وج اب وب ئراب ثنا ذه اعل تل كرك تاذ لإ تس 1

 ىاكذاب كوتا كوت لاكشارب سا حس ائاحب لا ل قت لس تيل وعفضروا صييطعاف جس ناني نتحمل تكافل تالا

 تافصدش 5 دي يمن اما عبس ل علق نالغ بل ىو لوم م رنا فرط ار تل

 ركع ح تطافمباب يكسب لصاحاكل تل جدل ةراشا ساده ةداخسملا قير الو فرط درج كال جوت
 ل دوجومر يطا لب برر الكر ذاجسانكن ايي الاي حس فرط كن يقفز فر صرب جس سي نأمل ناستسكرش لابي
 جومروصقلب اقع سس بئاج ليا فرص قدا اوك دس دوت دوا كد ازموكر دج لس لاير توب لاب مل طير اك ما صللا تقاع

 ري ةييزيت جس لكى دمي داق تلاع كنك يي ماكسس هو راهتسا لاهي كس نك

 رارقس يد وياي اي كس مرابع هللا لوسر نوعداخسي لب لصاومج تروم ىزاوتدانسا كم تس امايكل وجر لتر بك 2

 لرازادس عليا قكر خلا هللا ريكذ ردها لد _رمشرت لاق ريتا نا رشات اناس نالامو ا عد
 ل نادجتاسسكس دئلارجج قلم شئ ديشيل حس لا زج لوا جس هدي اكل اح تقي” بس ةوكدفلا كس دب كبش مرق حس هراشا فرط
 لسا وص ني داتا ني عيالي 2 كس ماك نيف نيل ماكل كس يرق كبف جب ؟ قم بكى ذاب

 لوسرللو هسمخ هلل ناف تن [ىرسد بت ايدركركذ كتي و لبن عر ورشلدفلا ناسي ركل ؤ تعد ائدجت اسكس لاو املس
 فقرا تمس تسود بير فو ركتريت سلس كيا اج با لاحم اك وف ارفس مر وادقلا كس انين قبب للا زبه ايا يكركذ ل خلا

 دك 2 وىل ىذاع نسمه مز وادع لرقلا 22006 عركتهادعوجتاسكس ا للا انج ة اجاب

 ركوب لفارس نرارو سلي وكب حج خ داخن بضيو كس تك يح ةسن أي ناظر راق حراض (ثيدحعلا) ب رحلاب

 _ىرشب ٠ 'تيبلا عدم” بث كلو 6 لوك وصور يشو نط درك اع دخم اج لكيت سرس



 7 ةرقبلا ةروسارسأوراي لوارلج نم الجريش هرج رت الك

 ني بتتمروا يلا ني دقلاربك يت «هكي ناب دوا اهتمام اكن تثس نايب اك وكدلك ملكت حس لابي تيتا طلر

 < امناء ابكن بق نمو جو ريخو.....يثق

 ناز ىف ع دقوا جج لمحأ ف قافن كيل. تدمع عررطد» قفا ...........: لمح ل قافن ......: < حررت ل7
 لياقتع اكو: ل قم ب [ يطق لش لداكي ليا لوو نضر وص نيخ ىكداقتعالا ىف قفافن_داتعالا ىف قاف سس رسودءكتس تنبح
 دورت لش لادم م صود- ةساج ايكرب طف الغرب 4 ناورد ءبذج ار يكس راصم وينو ضبا يترككم انطق لولب 5

 ديس فرطلس لواط ب ذس لق تاالاعراو 1: نايم حاج وج للا فرط لكلا ىلو رك د تللاح تيا كل وناس و

 ري مالسسا تفلاؤتوك رول ايلاب .بلغرجي ل شارغا ىداينر ركل 1 نرى ىزوحتىل ىلا لش لدرل ب تروص رستم وم اناجوم هديقك

 ادرك ءاآ

 نمو ني رتدي كولي روا صوجوم لب نؤميطرور ل. اهفف ترضخ 1 نيم ويش همام نمل : ناو نإ روب كس مالسا

 2-ان لبأت احس لونمش احكم لب ناصر دق سوك وذ السمو ما لسا تس لوم هدر رو نا هت نسال تسب 75 أرباب روام السا

 ىف نيقفانملا ناروا كك وكلف نا لب تا اك تبم قرسودروا عروكرارول اكورقب ةروسرواري ول روس. ناوقف نم ةروسّعل_ سا
 5 يصل ,ع اىسراشاج ءاوم لزان مكن تتنك نيقفانملا و رافكلا دهاج ىبنلا اهيا اي روا رانلا نم لفسالا كردلا

 زور ليا لل ظذ تطحن انج ) ذم بغاك افنردنا غيساوكن لاهي فلاتعتسنارذ كس ناتي در جاك سد فك اخد دف لاك
 0-5 لكل اب ةتيسا لأ ايكروغي تلاعب اولا ترضي درلا روش انج ةلظنح قفان ركوب اتم تلاه لا
 فا كرملالا اهكردا لإ رف ست كروب كنا ذب ترضخ 1و لوب ل ل تمدخ كاتب ترضخ قر لاب _ اوم
 - لانج 6 اج ني لذ اسي لوزا سدابتاكا لج لو« تفي م للك ره#ج قرشا

 ماما ريير

 نم لأ امب  اًضَرَمللا ُمُهَداَرَ اَهَُصُي ىآ مُهَبْوَلُ ضَرمي وُهَف َقاَمِنَو كَم ُضَرم مِهبْوَلُف ىف
 فيدال نه نك أدْيِدْحَتلاَب (ماَنُوُبِذكَي اًوناكاَمب مِلْرُم "؛ْمْيِلَآ ٌباَذَع ْمُهَلَو هب ْمهِرْمُكِل ناره

 ظ انما مِهِلْوَق ىف ُىَأ
 وس( جس سو جانب دوزكروا هروأل ولد كس نااهوك )رم ( قرا كاك افنو كت ) لي لولد كس نا 0 22-0

 (مد فيلل )كوم با زعلك اندرد كح كس نااروا( تسرد كف ركرفك سنا آر ورش لذ ان ) ساي دامب تروا لمع اكن لا ل دقلا

 تأر ف ىرسودروا لإ سكب ي ذلك افق كح شا نش يرش ترق ك نوبذ كي) تجي كهل وب ثومجتاس نا

 -( ل هدب ث انعآ ل وق تيس نع فيا
 باذع لحفل اضرم هللا مه داز يسار رث ٌومارتبم ضرم_مدقمر# مهبولق ىف 233*#* : 0 1 535 7

 ندب « ض رم« رش مهل_ارتمرلل هس تافص ف وصوم تفصرلومررصم لب واب لمت نوبذكي اوناك امبعم ميلا_ضزوصوم

 يا فلا حرر لك مسخ هانا ىك داز- هس دارم كيم لابي« لل تل قتال يذر لئاصخ ىلاحورأ زاب تلاع ىلا نك رغروا قبري



 اسجل متع أ جل جو رقبلا#روسا رسوم م لاوارلج نمل ازهر سفح رشو لج رت نيله

 ركلات منومدعب هاذ لقال اج تناذ 1 ليغث مسبلا_تح صك الدتسا راسم كل كس ل رمل ىلا انرط

 0 رج تلح ل قل وعفم سا فخر واهس لك اتوب الاوكوسد فيلكا تاو دق ديكو ب لاق مح اول نس اركي ورك ورشا

 اضعب هضعب لك اي تددشاذا راسلاك < ل ف ضال كو بارني ل

 بال ل ودعت او فا رواد قنا فالف كي دنس شوا واقعا فالف يد اناس لأ "رق للا تح 0

 تجينا و ( رفد ئرشكر نااعبفا دا ىف اق سمى 0 0 ىلا لت طش

 بدباو ب رابع 1 م ضروس_قل كب لله يابن اكو مولعم ل ١
 لقا نك لور اهو 6 ء قرف طال قوموا لوتس لك

 5 مق مج 7 03 . 1 7< كش

 قاما وحي لثوار ىلا نمسا ل وح رد قوراع 826 :ررشلو طار

 ولة ليث لولو ر كس لد كس للا لين وج نددت ا وس ملا كس نا تايق 2 ى السا زوري زور ثع اب لس دحر وا < لثاد بس

 نازح كيا اكى دبروا لس مولخسح لقراطا كس بلك دارمي سايس دهسا 2 نتج ىف كماقم اج اجابات فاضا

 نقع لوب مان هدهتس ل لو لوم تار حروا

 ٌىخن اَملإ آَولاق ناَمْيإْلا . نغ قيوغتلاَو رفكلاب اضْرآْلا ىف اًوُدِسفَاَل ٍءال ويل ىأ ْمُهَل َلْيِق اَذِإَو

 َنْوُدِسُفُمْلا ْمُه ْمُهَنا هيبتلل آلا هيلع اًدر ىلاعت هللا ْلاَق ٍداَسَفب ِهْيَلَع رحت ام ل َسِيِلَو »او َنْوُحِلْصُم

 ا ال ُباَحْصَ لسانلا نما امك اًونما ْمُهَّل لق اذا و كِلثب 49 َنْوَرْعْشيِأَل ٌنكْلَو
 اّل أ ْمهْيَلَع اَدَر ىلاغَت هللا لاق ميلعفك لعفنال ىا ٌلْهَجلا < 4717 ملا َنَما آَمك ٌنِمْؤَنا اولا ملص

 كلذ هس و َنوملَعَيال ْنكلَو ْءاَهَف ةفسلا لا مه ُمُهنإ

 2( كك ورعب ناماو ل وكونوا رطل يؤ رح اع قعر مث احبك ( نالوا ] ىلا بقي وو ا

 0 راب( ل ل مت ارق ل باج ودرلا لات قنا حس شن نر اسف ما اراب )نينه الصا ون علل تك

 ( يخش بايسا )ت7 1ك نايا ايلا ف 32 مت انج ابيك حس نما بستج دوا - تعكر سيو عش ( ايما )روج راسخ كو

 ايجات )نت تس الس امنا ام فو, هس اسيمج لب ل نامي ايلا من يكل( نكئدب مكان ) ىلع تك تفل سال نامي
 مث(« كتفانو تلج 0000 لضا اول ل رش اب راورجت ( لك يع تس ا« رف سوم تس رك رد لما ىف ان نت جَخ رك سئ ماك

 نا را

 تلى قول او ل ؟كس نواس تجاه وب سس لو: سل ريوس نو املس راين ولت كبك 053
 دم ل

 ٠ شل نوم تح سل د : هنآ رم لكلا وأ تس د تس ايجي كرف هيا 9ع مشن أ ابد للا يشب باش

 نحن امسا ماب ولاقى مهل .ضرال ىفاودسفت الئ ان بنات ليق_يطر اذ :(يثع فو . سس 5905 رار عا و اع رم اخلا ف ىلا ” اق 0000 0 و

 رم نودسفملا مه_ كا مكنات جلا لس مار مص ربت اف تالا .ط ل مرو لم لوعفم نوحلصم
 وسر ي ناس ؤهاي لظاف سا .لسيق تس الصا دض كل ا انابج لك حس لات رح« داس ميكا ردتسا نك ربت لآ نا 5 2 م 5 5 0 2 5 ع : 5 500



 اح مرسم تي 0# اج ةرقبلا ةروسار سو رأي 3 لوارل نال اصرف حرارشو امج تنل اك

 رسهظ بس اتزما دبي داسف ىلا روا قرب اظ سبي كن” لو ىصاعمروا وانك اهييدارمسداسفةد افون دبع نبا لوقإ - ل
 سانلا ىديا تيسكامب رحبلاو ربلا ىف داسفلا

 ك1 ىازخرخ لوكركا ناي سوم عل وتم ىت داسف_شييجب سس ضني و ؟ٍ نال قران : ....:4 قرش و طلر

 زاك نا انليجج ءاسفروا في حس ل زر طا دابق م ناي ذك سرك كتاف قي دئارخ كى ا كوم وبك سبع
 حراطصا فرص وفم اكارامت لك ين قيس د بساوج حس يودع ذب سوم تس كرو اظر شوك ب سوي تيس حس تفاتو تدالب تيان اج أ
 .- هل ثق ديسك ايسءاحضوك مس د دك عرالصاول ناسف ملل كر العايك اك رو اسكر وا بكرم لمت” سا( داسف )كنس انك

 رئامب رج دلاربلا بكرم لمت رو رئاوب هك طئادب و هئادت لك رب
 تهت لدتا ترروص لوى نكن دوا نكن مم حر الع اليا

 وُ اوما َنْيِذّلا واول ْعَمةنكاَس اها ميل مثلَ ُمّصل ٍتْفذَح اويل ةلضأ اوُقَل اَذِإَو
 ه«مؤَّنو ٌءِزْهَتُسُم نحن اَمنإ ِنْيَدلا ىنا مُكَعَم انإ اولاق ْمهِئاَسَوُر' مهبيطيش ىلإ اًولخ اذِإَواانَما دا و اب ناك 35 5000 ا مجم ريا مور و6 ٠١ 21 - ل

 روح منيف ئف مهلهنب ْمُهُدمَيَو مهاره منان مهب اىٍزهَْسَيطَأ : ناَميإلا راَهظإب مهب

 اَهْوَدبَْسإ ”ىدُهْلاِب ةللِضلااَوَرَمَش 3 ثا َنْيِذْلا كلدلوأ اح ارثغف دركي هدي زفتي اكل ةخل

 اًوناكاَمَو مهِيَلَع ِةدّبْؤُملا ,انلا ىلإ ْمِِرْيِصَمِل لا ردح ُلَباَهيف اوَحْبَراَم أ ْمُهَتَراَجَي ُتَحِبَراَمْف هب

 ولع اَمْيِف إو َنْيِدَُهُم

 فذ سااقتراوشر متو اي دعب ل هركى قت اًوُيِقَل لا ىك اوقل) وننقل حس لون لس بست كو أوي أذ م

 لوي اهتتبسج وا ل كس اف نامياركلكل م تك 3( ايكوم وقل قر كي كل سااوم ننل اس عراتتجا له داوروا يرحب يدرك

 مث ) تاس داب يشالب لك و تل نك لو لت ( لجلاو) لاي كس ( لوداوسيررش كلل ) ناب ايش ذي ا دوا لين تاج ل
 ليسوع ازا دتام كدا ىذا خ جركل .فس ل6(. نا هنرام )سلس ل( بهذ

 رقك د مزوا) تر كيلا( لت جس هس: تلت نثل) ن دراو لج يسد لتناول لي ناز قراهم كنان
 نوبنج ل إث باولو قم( عمه دصسي سلاح قم لش بيك )ل درج لادركرس نارهت هداك م( ذكر واهت فرط

 لع تاهت لابي نك ايد ستنتفأ لوك لا نس ت رايت ما كنا ناي( ع. يلركىإ ديت تتم ) سادي ل دب كس تيا كئارك ل
 - لح لاري هيب رطل م( راي وراك ) ساروا نب انكم اكن لا منت” رباك تس د لع هاسكي دم لأب ايماك

 سانلا ناميا لثم اناميااودم ليواتت سانلا نمآ امك _رييش ا ونمآ_طرش مهل ليق اذا..-::--..-: :(ىللم وبسم
 نكل و فئاتملم ءاهفسلا مه مهنا الا طر ساوج ل مج ارو لوعفم نم رنا ر ل ١ ولاق تنص كف وذكررصم

 هيفس_() نوم قالطا ىكري لو قوي -ايدازا ذوب نلت تك حيرلا تهفس: نيب هفس_ كا ردرش المج نوملعبال
 اج اتدت تس لاي تاسوصئروارجالظلكوج داسف انجي وس شمت اج 1مكروا ىلاتو ت ال لئاقماكس ا ءاهفس_ ليعفكذورب



 دحام ع1 رقنبلا ةروسارسبنوراي ٠ لوارلج نب لمريم ررشو اجت نيل

 وكل وفود مروا تجافسرج سال نوملعيال نابي كلا توج سوصكريغروا ىلثلامياروا ال نو رعشمال داس لا
 لوب ليتر رقد سك متن ركف زعل ونن نوملعيالروا نورعشيروا_ج تغنالب لاركوج هسانرك ع

 نفل وراق مو سنار ةواوروا ا ينا- [وركف زم رفع دول لوبا ميشو نق اًوُيَِقْل ل ارو

 رلوم مكعم انا اولاقطر لمت مهنيطايش ئلا اولصخ اذا ءاذ# ادعآ اولاق_ج_لوعفماك اوقل ءاونمآ نيذلا طرشل مب -ايكد#

 مهدمي_رزط اواو ريل فوط مهب ئزهتسي.ءارشسفللا ارق باجر ل وورد يلد نؤرزهتسم نحن امنا شع لرمي

 تردين كامكس اتسم ارت حرررط ىكعرادش قري ءازهتسا_جس لاح نوهمعي اخ لا مهنايغط ىف فوط# لم
 ىروصت ملكا شمري زر طك اهلثم ةئّيس ةعّبس ءازج "لو ب رم هيزاجسي لازال االسم ع فرط ىادخ
 نال تغالاا نطيش- عركزواهتسس دع _رمللاو مضل نايغط_ج ايلي دركريمجتس طفلك ءازهتساولء زم رشا حجو لك

 رماظ هيوم لطب قح طاش موتا نوني تمروص ىرمود جس لسا نود عب وحل اعيفن زوري ناطيش ل لود لع

 و ترييصب منتي قرف تالا ل 'ئمعروا همع لتعم ؤالغ_س قر انما لع مهدمي_عس اولا ليدز تنم للا

 لادبتسا قلم زام لاهي لش ل وم لاعتسا لب د ارضا« تنخر فو يرق ل وود كرش ىلا #رسود كرم الن كيا ل تداصب

 رطف ىتلا هللا ترطفروءا خلا ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك تعاد, ئرطف لابي دارس تييادب-< لاق كح
 تباع كيك دم لادبتتما تابسانم كب بضم حراهتر كس دي ةراعتسا لي مهتراجبت تحبر امف  ظاف-اهيلع سانلا
 اجب كت راهتانسا ىك عد تنس قدوم ىزاج انساك ايكو راش ا كك وحسب رامف ىف قفل الج لن كس كع
 - بساع لوم فرط كل ورث

 روأ ميار فروا سومر جوتم فرط لكى لا ياا دبع خم ىلع ورافع ركربا ترطت وفد كيب لامة للو :لوزن اشو طبر

 كح - لوسر كن با لك ”زوراقر ب تو دص بوم ابحرم_ل ابك # لالخ باهت جس اه ان رش اصلخضت اسس رامجوكء اه داب
 قراببق كك وهاب دبك نك ىا تاب دي ل ابكي هس لا # د ذوب افتروار ؤ تادقرل ايار فواشرا ذلك رطب للا
 هس لو ماشوخرب ىلا- ىكورايتقا ذ_ وجو ركرايقفا شرد لب ى مل يك تبابحا ةيسادعب كح للا لوب نمو محررط
 كيا لك ادم لوز اكتساب نلا لبر لسلس لما قع سنو آي مت لإ هدنز لقبج بآل لوك ابك« ةسكفيرر
 لح ايلرامج سس ليك تراهتلنا كس ساتخ كداب راكزلا

 اريل روا توم فكر يب اكن لا وف سن 1 ساس كس لاف اهفس تم اجو اب ٠ ....:ىرداب نقف نم 2 :4 نش

 «نينمس جسدي تع 7 لوب كل لس تعكر حرروص كن ان نس 10 1 7

 كن اوم لقلاس له اعمروا اجرب لس ناروطبرهتاسكس لاو السم بارون يك يك أرب اهل سا ءاقتعا ناي ناي اهمآ وثب
 ده ايلي باوجاكءازهتساك ناك 1قأدم كلا كلا ضر لبجن نجس امانرك يف خاكرارك



 امتار سي 41+ ةرقبلاةروسارسضمراب 0 هب لواريلج نال الج ريض حررشر مج رن نات
 ت2 22222 يي 2 ا ا 2 222222 22 22222 1 2 722ل 22222  ي

 ُهَلوَحاَم تَراَنأ ب َءاضا اّمْلَف ةَملَظ يف اَراَن دقو َقْوَتْسا ىِذَلا ٍلَتَمُك مهاب نب مهن 2

 ُْمُهكَرتو ُىِذْلا ىنعمل ٌةاَعاَرُم ريمصلا ْعَمَجَو ا ُمهرْؤنب هللا َبَهَذ ٌةفاَحَي امم َنِماَو ًاقدتساَو ٌرَصِباَف
 8 7 ما و ل مر لوب 00 25 200

 ةملك راهظإب اًونمأ ءالؤه كنذكف َنْيِِئاَح ٍقيِرْطلا نع َنيرَبَحنُم ْمُهَلْوَحاَم هإءؤ َنْوْرِصْنُيأل ٍتْمّلَظ ىف
 در مكب لوب ع امي تينا ّقحلا مَع ءاض ْمُه ُباَذَعْلاَو ٌفّوَحْلا ْمُه َءاَج اوَتاَم اذإف ناَميآلا

 اداضلا نع ه0 هَنوُعَجَريال ْمُهَف َُتوْرياَلَف ىدُهْلا ٍقْيِرَط ْنَع ىَمُع َنوُمياَلَف ريخلا نع
 02 ٠

 بج لن ردا ىل نود ل 0 7س كل تلاع لكك لت "را (قافل) تلاعب لنا 0 :مت

5-5 
-- 

 يلوا ا ,ث( خلل نلوم اول تيس هس ىلا تس لاو رز كا "نفور وا اي نعنع 211111 2 لو زج بسورأ راح ل ا

 نت ا د زول لاش تس ري رلاو نار ا تداوو ىف تيانر قومك ىدذلا ع ل مر ا مه رون)ل ربل

 نايا ملك لحس كابذ ل "سس ان مقنع نلا لاح قب لك يع نس لا تلا كا وحاب ييسا)

 ( قنع ساس نابع تلوقو ضو 0 ننس رس( تس 5 اس ففوحو با ذعر ليرعرلا هد لاي

 ريباوس ( لن لت دوال / )ع حدثا( تس تيار وار )رول( لح لتكون يل

 2ك و ل نا( تسايتارك 1

 ردا تداهكج نش ل كس ير 0 اوي حر ررط لبيب بضع رخ ليث لمس, لم د ا يعل يل 1 7

 دوا ل بلم عم فرق ب داك تنغ الل وم لاعتتسا كل كس نيد بقت س تاب دوب سمي فو بيج كك

 تس ءافلب مامن اح امة تجد ميك ردا لايف كيا حس ا تاج 1ك كس لوف و بودر بشت
 فرط ياست رس للاب ا تستولي قلما زل اكس نأ رق مك ل قل اسس بتتكر وا لي مالك
 تاءاضاج نشر وت 0 مالكي د اج رس لايت "دقوا" رع ل "دقوشما” رواح ادرك راشا

 مصاقفا_ت لوا 000 0 ”اوصومامع ل م هلوحام_ىل نو ريم قدحتم لح ءاضا ل اينو راشا نس رطل تراثا دعنا

 قرعتم ضروس مذال لن وعجج رسال لاية راغا كلا ةلالضلا نعج_ فوذم: ادت دكا يلو راش لات مهدت

 وَ هدو لو روما سا قش نطل "ادن كابي د هانا بهذ الوقنوعجريال ىا-ع فوز ل وفنان 6

 ام قش لب ءاضا شي رواج لاف لوحام ترو لوعف”ل وحامروا لع فرم ينس ىرعت ل أت ءاضا_رثرعب ا. ءارشبم مهلثم

 يلع لوطا ؤوطتملم لا وأود سس هللا بهذ شرا لاي يورلاز نإ لوصوسرواءح سوم قل وصوسام, كما ايشادارصس
 0 ل

 هبل فئاته نوعج ريال مهف .ءا تر مهو زيكو اردو ص _امل باو راو

 هلق "ىايئاو راكد ا رف كروان اققانمرل لونك و بوخوج تح كن نعم ا هس لوا مل 0 14 رش و طلر

 ”) 15 ين سلا سل ساس 0
 تييادم روى طف اك نا يللا, د ىلاي سار نبع“ 7 تروا لاو طش يو دنا يت روم تتاط كل كس تن ف نان

 بنكرسفا لوى جاو ىلا با اج ايل لإ ديت بسكات ..رراظرما



 محق عا
 + م لج ةرقبلا ةروسا أجري هزار لوا لج نم الجر يضتررشو لج رت ننال

 يا ٍءامسلا َنَم لزني ىأ ب وصي باص ْنِم ٌبوُيَص ُهَلَصا ًورطَم باح هاك ىا بيض 06 و 75 دق“ يك ا ا ا ا 5 2 00 7 7 0 37 1, 0 7 0
 راع ردن دو ج22 مرام كدرم م تم اود نوم زعم ب اك ع ع رمل تعم 5700 2 055 5-0
 ناعمل قربو هتوص ليقو هب لك ؤملا كلملا وه دعرو ةفئاكتم ثتملظ باَحَسلا هيف باَحَسلا

 2 0 2ك 7 ماع الا 20 هداف 8 رك ا ل انقر ال *ا ند ن3 0006

 لحا نم مهناذا ئف اًيلمانا ىا مهعباصا بيصلا باحصا ىا نولعجي هب هرحُْزي ىذلا هِطوَس

 هيج م #2 ها 8 1 كن زل ورح: ينج 8 ا 7 مام نه ضي ما

 َلَرت اذإ ٍءالوه كلك اًهعامس نم * ٍِتوَمْلا فوح ردح اَهْوَعْمسَيالِنِل ٍدْعَرلا ٍتْوَص ٍةَدِش يتعاوصلا
 .ر يك يبا 7 اا د2 ا 2 0 وه ءّإم را تا را 00 م6 1 .*

 قرّبلاب ةّهبشملا ةنُيِبلا ججحلاو ِدَعَرلاِب هبشملا هْيَلَع ٍدْيِعَولاَو ٍتاَمْلظلاِب ِهَّبْسَمْلا رفكلا ركذ هْيِفَو ٌنارَعْلا

 * طْيحُم اهَللاَو ٌتوَم ْمُهَدْنِع ْوُهَو مهيد ِكَرتَو ناَميإلا ىلإ اًوُلْيِمَيَف ةَوُعَمسَي الل مهناذا َنْوَدَشي
 0007 ل # دق لا عامك ملول كم مد دوا عاف رذل "ل صل ,مر#ر كر 2 م ىلا ع مصل
 ٍةَغرسب اهذح اي همْهَراَصْبا فطْخَي ُقْرَبْلا ُبْرَمَي ُداَكَي ةنوتوفي الق ٌةَرَدَقَو اَمْلِع 0) َنيرفكْلاِب

 هادا 0 250 مل ا - ُّظ . م دا لا ار ا وول ملا وذ دع نع 6-0 ياسا واوا جا وك يومنا بواد ل

 ىِفاَم جاعرإل ليتمت !وفقو اًوماق مِهيلَع َملظا آذإَو ِهِئّوَص ئِف ىا 3هيفاوشم مهل ءاضا املك
 ش مدي وغم اب مهقْيِدَصَن و مهبول جلا نب نارلا هللا ءاشولو نوهركي امع مهفوف وو نو راع للا ل لا ا ا ا

 ئَش لك ىلع ناك هللا َّنإ ٍةَِضاَبلَ بهذ امك ةَرِماَظلا ْمِهِراَضُبأَو ْمهِعاَمْسأ ىنعمب ُمِهعْمَسِب َبَهْذَل

 ِلركذاَم ْباَهَذإ ُهمَو ”ؤرْيِدَق هَءاَش
 لسارو بسيص)وم قروب شاب( تس لاي قم )نا آرب نتجتس كدت ل وكول نلا( لاثع) كنا نم ني... 2
 جه دشرأ) دعرروا( رم ز2) نوب تملا ين ( لوي ) شارو( جس ايل انج سس ومب لازان قمت بوصي باصا#ت بويص

 وكل ولد ايدو تس لل جوبا زوك اه شرف سا )وج قرسرلا( نإ تك ع روك او الد غرف لع ار ل ضتروا حس جوه رشف داب

 رعر )7 ( حسبي ى )كتل لوم تيل سكول ب لونك ييساوك( ودول دوا نورس كن لا تتش ) لورا فيا شراب لاري( جس ناك
 ساكن قلازم نا لاح قيم جس اتومادبب ركن توك اوج ) حس .شيل دنا كس تدم( لب اي ننال اه دك اتجس لوب ساذاو [ تسد
 راو يلئالوروا< قي قديش رغرو :رفكريخورواس 1 قديش ِت الط جر فك ب يئارواع نوم لا بسجج نا ارث

 روا فرط كن اببا ليثاروا لحسن نك اك ث تيل ركوب كل لا ناك سا يق ليث لوم لينتج سس قى دين قرب كن لش
 ول ورفاك ( حس ظاف لكس تردثو م لاتشاروا( < تلوض كي د نااوج ل اهومم رش للاي فرط كب مز كت

 لب ليك ك- 2 نا لابجب دس كي ادك وج انج كلا( لت )كنس بعرق ( لج ذوهجوكن ادد )< امك فس لن سرك
 كاك رق أل دك حس تل لا ليش ) عك هر كس نكي لوم ىلا داج يتلا بسحب دوال كح هو( لع قلو ىكلا)

 لكلا لو تس رفق ركن نو وزج قاوم انروا لن تس كب رقت كن وك و زج لس اوت بسس انم خس ا اي ليث اج بتاكل د4
 ىلاقت نترشالب( لت كركي لسينما ) تل ركبملس قتل بك اروا نلاك ( قرب الخ ) نان تس امرشلاركا( ساب جيروصت
 -( س كيس اكل و زج نلا كس نا ملمس ) لي داق ( لوم تختم كس تديثم كن لاوج )بم لزج نلا

 2ك كس نيل نه روع طم لب نعله كقوا كين يرت نكي لاق كاي ضو ........: نقف بيك

 ع 2دنح



 "مهام ةرسف تع ةرقبلا ةروسا ارجو راب لوارلج نيل الجر يضتجرر شوج رت نجلا ل

 رصفم لإن قتل دك داي لباب قتش لون نك ب وص لت زورب بيص ءٌنيريص نباوا نسحسلا سلاج كت
 ل كس شباب لإ لشكل لداب تلح بيصر واس فو ذك ف اضم لايك راسا فرط اكل 5# رطم باحصاك ف مالع
 لي نمل ءامسلا-ايكايكم انداكس كلن ديت يكل ساس روك اوروا لج عم لي لكلا عكاوانق ب ويصب لما
 9 دسسعر_ لو كل قتال لدار ذ# العر سف لن اع ى لاهم لوبخركزلارخ وم لابي 1 يواوجز زج هدربب كلا 1« للداب# ىلا
 راف الشرع كريم يفك لج )9 ادب كج دج حس ذكر كلو قرسب_-د/ لوادي دكر وحل يروا لح اوم وج حرك

 ست حس انومب لاعتسا ترك ءامسلاطفلرواج هزت وف رداع [81/ بيسو رشم موون اغا باحس

 ماا انج ب ايلرماظ لك و ملا كىلملا ذمار ضع دعر_ترطفنا ءامسلا اذا يت كش ٌرمروا هبرطفم ءامسلا

 ل ابخ نبا ترططت خس سرج نبا هد حس كرميضتج لك قرسبررط اس لامر فل تيا راع وفر تسل ابك ترحل قت
 - اج 1و لق لطارب د7 لكل فلاب يلقنر ييروطب لا ات كك يادجتا سكس لانا ريفا مهعباصا_ ل
 وأ شا ل قواضيب نقرا ل اجي مولع رف [ ورغم شت اجد ل < درك ايب لاحاكب عمم العرس ءآلزؤه كلذك

 اند ركل ءاوورس_ح طوخي طاحات طوحم ل اردو طيحم_#ئد تاجا ذل ومر ل ووو بكم وورفمر بت

 ءاش حس. دوم .يليثم و راعتسا لبي تمي 1ىلامك جس نك اظري دلل هنوتوفي الف_ ايكوم طييحماي دلل ريتعتس ايو اوروا- يديد

 رعإ ل ئش بهذل مهراصباو مهعمسب بهذي نا هللا ءاشول ىاه كت لالو ول باوجري ل فوز ل وعفماك
 مك دوام حررط لا ءايشا مانت سس سا زن < لث نس لوما وو مادج نش اظفلكجهراشا فرط لاس و ءاسش
 مالقووالعاس تاذ ارث قب كل وجدارمءايشا ما رمد كسك سى دنوادخ الب ساجد ج لد لي سا كيل تساذ

 ءارش مهلشم- جد انراغ تس تردتدد ك لاء مز بيكو تافسلاد تاذلا ىلر خت لي تك د تسد دف لدزج

 ءامسلا نم لبث حر حم فاك بيص باحصا لثمك مهلثم وا وج ررط لا مالكي زفن رت كى ا بيصك - تدزك

 هس تلت بيصرأكل لمي مدقعربت هيف رث ةموارتبم قربو دعرو تاملظ<ج_ تم“ ' بيص راو لاخي تسددقم نئاك

 يهل لوعفماكلا توملا رذحر والخ نولعجي قعاوصلا نم مهناذآ ىف لوتخم مهعباصا لاني ل“ نولعجي
 -ج ف رمل نيرفلكلاب طيحم هللاو_<انلسوم ى لاح تس هيفربيصروا اوم فناتسلمج

 رار هلا بنز عنب نارتو قرر رو كك سس انا لورق هنن رفا
 لكم السا نا اليم ل دوي كنب دل لذ تحبي وت اح تفروا لايب خلك وف ارلسصوا مالسسا ب «بج لي هدرتم لش لد نيل و كك ركل وق و
 لوس_<س انا لدب حس راكم ا ن اليم هو تس اتم بج انماساكب مع اصمو فيلاكز" اب بلغ اك ىلاسفن قارنا ءجس كنس نط
 فلا حس جرركروفك قررا كرو !انكذع ذب ع تح كيت لكك عقم قم حاج رج يش لاراب دايو نافوط لوك عررحل
 ووخركل ب علل نع باف رطل نوي تل هك لب سجج كج كم الس روفر[ كن زم نا لاح قس <.انتاج كر كح روم
 زا ل د خلا بهذل هللا ءاشولروا نيرفكلاب طيحم هللاو لو ساب كرس نت ركؤب لش تسلق فن وب« ىنغ

 001 داود

 بج قركى باق 1 طمس ناايب ك فس الفرو ءاركتا كس لاكذنا كيارب ماقم ا 00000000 :باايسا ىكث ”شتروا ل وع



 ماج ارسم تنع1 40ج ةرقبلا ةروسارسمو راب لو؛رلو نيل لور يضر دج تنيك
 لج جسدا تب« لل هير مع دقيطر كوم فيطلر كا تاراخب ىلإي يب - ليث تاج لا فرط كن لاس [تاداخب لج لؤي ب ني ذمدل لإ
 تكرر تارطقيب جبس اهانه ابوكن ا ليث تع تا رت لق نا الار اق تب رع 10
 < أمك تناقل اج هاب تسيير قبطان تراقب وبدا نيل لو تل ركرايتغا لك كف رب رواد ا لل ا
 ل لن ترك شكى دل ريو رك وجي ل دايو لش احومج لاش قا ءازرجا رك تاس تاراخجب نا حرر ىا
 ك نايب كام كبورباشم« تمادب جس لآ تس ناس [شاب كن ايب اكن آر شك ي لأعلي تس وجاري هقعاسص «ق رسب ءدعر
 ءدعز ررط ناهس لآ آرب حس نام الش < اننب حس ءازجا لس لإي دوا ناي ذ لداب دواس قلك لداب شاب تس فالق
 ش 1100 لت باج كس الي تك ذكي ناسداذامآ كاي خذلك ل قل سس بابسا اذي روك قع اص« ب
 لب ساب درخ تقتل نايس لوم سولو لآ حس لدا ثياب نحاس هسداج قدي لنتاب لوفدركن يتلا ني لم
 مكس هيريج زل قرسود ('0) دقيق دريت بابسا تدبر شو نا آر قروا جس اتركن ايدك رجال يرق بابسا رف بس ىل رنا تس نإ آ
 تيار ثب ارسا ىونخمك مكرمو دوا <#.انركن ايف فك ابسا قدام زم سلي تس نا 7يكرواوم ل ؟ حس دابا

 وليا ل ددعتس ب ابسا كس شاب - نو كك وج بابساورعتمو فلم زج كيا« لك أوم تصاززم لبي باابسارواس ىلا

 برسل باري هدب هيج قرسوددوا- كدي اجاب وقاكبيسلا ببسروا بسر رجل بك نس ينتاك سدد ايدك ايي فس تمير ش

 هوز قروسر دا قرع نثنإ ةطب هسرصب» قربا كن نإ تربي فاكس رج رجم سابك لي كل الج 3

 نام ارواح هرباشم كا ميدج بس ل [عتس لاب فرص راب كيس قلم لك ىكرجزنورمت_قبتتو ل بسن ًارقروا ابدل ن ايب

 هايج مامدن كيج لآيككرا فساد اح كس لداب

 نلانس [تس نا ًارقروا-<س لركراك ااكدوجو كس ناس سن وري دج سن سسك يشرب“ بتاوجاك ارو ابشلبا

 نيقداص متنك نا مكناهربا وت اه ّلاكانيكر دق لا فرص باوجوم نا مطور خازن فإ كب

 تدايعو تع اطول لب امتلاك قلت لي رك سكسك اسوا بلاط قي مهل ءاضا املك ٠ : طل
 ٠ د ات طوججونلا لع لبا ملاعرواعجس نالاجج ب

 قعر تو ها اَنْنأ ْمُكَقَلَخ ُىِذَلا ْمُكَبَر اًوُدَجَو اًوُدُبعا َةكَم ُلَمَأ ىأ سمانلا اين
 قْيقحّتلل ىلاَعَت هالك ٌىِفَو ٌىَجرتِل لْصآْلا ىف َّلَعلَو ُهَباَفِع تدب , © نوت ْمُكَع ْمُكْلْبَق ْنِم نَا
 نكي نزيل لل ىف ل طال م طاش لا اناَرف ضزألا محل قلَح َلَعَج ْىِذّلا

 اقْرِر ٍت رمل ارنا نمو | جَرْحأف ءاَم ٍءاَمَسلا َنِم َّرْنَو اًففس ” ءاَنب َءاَمَسْاَو اَهيلعررفتساا
 نإ ب َنوُمَلْعَت منو ة ةَداَبِعْلا ىف ءاحاَرُس اًداَدنآ ِهْلِل اًوُلَعَجَت اَلَق ْمكياَوَح هب هنوف ولك ان مك
 ُقِلَخَي ّنَم الإ اهل ُنَوُكَياِلَو نوفل الو قلاخخلا

 دعي متركالادإ) ايكاديب وكم فس سن كراكددد بي يس( الاجمديح وق ثم ) هر كت داب (ولاو ملكك )وكول سا... 0



 مس ا رسأ تسع أ 4 هرقل ار لوس رص وراي 2 لوارلج ني الج رينجر وداد 2 نيل

 ديما ل سارو ىف اعلن أم 8( تس بانت ات جبل تدابعل 006 لكس -ايكاريبي كوكو جي تتر( ل لتعم

 ونه زك هس دامت (ايكا مهي ) (انب ةلس لس لكلا كاب تاذ هز( تك هع ننس ىلا عك 2 لااعتسا كل تس

 ( د ومن نارا رقت ارب سار ترواوو نبدي زحسسدح بج لانه ايان ىلاس برب لترسم يلا قبس لاع شارف) شن

 قكروخك) ك_ كاذغى راب ..... لج (..... كس ررط عررط) حس لك لاسر شاب حس ناس آردا( تست ) انيك لاس آد
 سم ( هربا ل ني نع نى ل سا( وب خرق وراح كس كس سورؤلاو ةييسا دووم سال
 -( وم قلاغوجب ع اتكسر ىنو الا دواس لب مقل لولا مود للاخ ىو فرصرك وم تو ل اج بسرخ مل يلامت أ رو

 لم لص مكقلخ لوصوم ىذلا.فوصومل مت مكبراودبعا_ىدانم سانلا اهيا_ادتفر يسلك

 مكبرك_وب تصل نووو نوط” لب د مهقلخ لبق نم مهقلخ نم نيذلا ىا مكلبق نم نيذلا _ريلتفوط*نرلوب يلحف

 هش لعل_ ق4 تولدت ترفض رسب در ل بلص ل وصوم لن ا تس نيذلا رم 0 كل ا سنت لعل 1

 بشل ىذلا بتنام -ر رش أ سشسل د فلائعاكر يارب يفت سس ل لري م دادنا_ جس! آي لاوس ديصاودد دبش

 ىايتجاوكن لا باك كن ايي لاح كلا كا اكل تك ارتب لونع لعيب ءارتلا م دقت حس نوب لك قر لا  تلمر ء اني حس لل
 2 لع رف تاارودم 3 ن اص ار ودك مالسادجتاسكس بال

 ضيا طهداسرو» قرطف ل ياوج ع نومض ريح 3 لول...........: للا تاتاسحاروا تابع .....: كي عررشت )+
 كيس تك لود قدي يجو فد لمد لكن راج انج فرط كن بيبر ةرطغ نانا فير شكا, اجيك لاي

 كنج ذ_اهك يي لوم تاراهنا ىلامسجروا قرب او وداوخ ل ب ناءاس ع راساسد وج :ءاقبرج دوا 00 ما سيتم راس

 شاف رعاك مسي بج نجس ب توبنو تلاسررادماكن لت تجي رشم اهدا نتن لوم لو 20 ردا اغونا ني
 | -< ناشانلا اشك قولد دباسروا ك1 قاف فرص نومدوجم نجس نوم رطل فرص وجم

 مكس كس ثم تياوروج لوو طلاب تيرطت# ماه لاب لانماكس هر ةروسانرك سمك اريك سانا
 5 ثلا اطر اضرب انو لبكي كو رعات قوص سس لاس 008-5 اطخح اونمآ نيذلا واول ا باطقس لانلا
 - لاكن الفاس ر يفر ا تمي وري كل ساس اتؤجدارم

 < داشرااك اب نيا ترطح ع كك لادتاسك ودجر يك ١وابعاأ“ :ه تدابير اينب ىدي :ريح وأ

 2 تابع, بس ىدديح ةن_ لين كك ديح آر يغب تدابع.ل كرك ديخ ولوارم تس لاحاب ظل اك تسد اعليك ابج 250 رثك

 رواء وركن كيرش اك اوك سود وكت ددابع كك يا فرص بخ اب كل قم اب اوم زم نك دا هس تددابع ظفلؤ/ يح ل عل ىلا

 «راكنروا كح 1ك ة زج ءهذور «زامف لش ل لن قتل تعاطا دوا قرادعبلاتدللب ل لات ثاياجوب نت تدابع
 - هلع ماا بسوريو تخور فوري رقي تالءاعم+ الط

 نلاكنا ثمععاب لاعتتسا اى لا لب ىلا مالك ل ساس عروضوم ل كس دو تروا كيل للعلا :ك رواص كاس 9

 هك كتي لس جادت فوارتمدكس .يقيرتكن روكا لع مي ركن 1رق تل يورك تيل قيقحتلل مالعرضلازااك ا



 موسع سف عا 4 ةرقبلا روس ارسأوراب هع لوارلم نيل ليز يسفت 20000

 ج ليج يضل س اه سوط ر يفسر 5 وتحس طايل ىرثكا نكن اي اكرم لماع كبك نيقبراب سي

 تيس دارقفاك نبارك اناء ىت كك ديهاروا جب لصوك لعل ن ضتروا جس ..ينيطعن يك نتمني رق لعل ل
 حررط تا لإ كراج حس دقي رط ىلا مالكم اكحا ريغ لبشتتسم ىلا ء نت. «ءاشنا ره حررط لس جس لانلا تدان بدت ىلا مالك
 . حش ضرتت) عل ياك كريج ريوق لضتروا ليج تس اج تساي ل راب مالكدختا سسكس تايصوصتى ب نلا كت املك رينو داك لعل
 هداج ئاشوك اكس ةيديج رتب حس بسر اوقتت نال نيضرعتم مكبرا ةيعا رط ارزق كت دابعز هك
 “لكاس ”*”حررط ىا كس يي تس كذرو ف الف قم اكحا سد ام كل و تكرر ديما كلوديا, لك اج ابى حجب ايل ل ومر

 < اتزم رك دج عذب حس لوما, د نة رار وك ورسوو لحم اني د الحكووكن ركر وا كلج كريما كار ذ كل وذ < هدواح تا
 .مالكلا كاولم كولملا مالك

 هراخاس عام الي لوا ليت كك نايب تكس ود ءالغ لع ًاشارف ضرالا مكل.-------..٠ خخ لا ترلع لاي 2

 لاذ كرام بحاصروا قر زم الع جس ىلوم لسد نراتطروا تلاع تسهر تاج تطل صا لبي لوزن مان عرش كنس فرط للا
 راحت بج اك صرت وا تحبك سابك مي ثدثب كضراعم لس مالسالار ماما جس ايدرا رقى الوتس ل رتعسروا ىزارٌيوباوأ
 لص وك مرت درو كوم حرج ”رمروأ لل اس سس جو كس لإ عطروا 3 ام دعي تركك انوار وموت مرت واو

 - < ام ايكدلاطماكت اوس ليكم الكل صف انيس باننا يع دود حس خس

 اج[ يم ال انو؟ عم يان لكشلا ىورك اكن ز حس شارف قفل كسي تاك ارسودداوا 000 : 5 هت نو ير

 لص لش لوتروص ل اوفو دريان انعم انحش ارب لاول انوي لع تمر وصلك ثار فاك نع زء هس لانس كيا ىلع نا نوبت شارف بردا
 . هس لئاهكق وقر غيب سوم ورك 0 يجر كب_انلسوم ىراوشو ثيعاي لشارفري اوم انوي تبع مث كورك جنم
 يس حلاو تسيل ونجح سا ثوحتروا باج ىثعحس ءاوتنسا طخ صحا ذب تب كيأ اكن زد تح ردد حيين انجح قم لباطم
 اديب ق”روا قدنلب لش لاس ثرداو“ ىلاقوطروا لارابوداب ني قو لانى ورك لسا قبا نن زي داب قول مان ل لل

 ش | قر لا لا تيددل( قشروا لوب

 كرك ناز ايس لوك ناز ؟ح [نلسوميفارغمجروا_ؤ لف ناارييعاك تاقيقتتبس نا نكي ةامف مه معمم :عروضوم 20 7

 عروضوم ل نارك مت ابدت مكس ترف لاسم كس شب رو رأنفر لكم و بكا وكر وارمأو لسمو لب ايه دوو اكل وناع نا 2

 نق تارطلفرولطلق تابت لو قر قلب نا زور الت اقيقختر < فاضنااكل اه مايه راملا 2 كس نارى ب آرق لب نرداغ حس
 - ايل وكب ام بج رداايل قب راجت دوا اه بج كبس ايد اك حررط ا ملا مالكايك ع لا

 فكااروخ لانا ساه ل دارم بز يج ماعرك يدرك راشنا فرط كة # وم ناب كس نم قتل الج حس تارمشلا عاونا نم
 - تارمشلا ضعب ىاد ب .يضيتبتن ملي دنس ل واور احا[ ل وروناجاي لامك



 ممن موس تب 1 زو ةرقبلا قر وسارسبنو راي ما لوارلج ني الج ريت ررشومج تنل

 رولا لعوب لا راق يراك انِدّبَع ىَلَع اَنَلَرئاَمَم ٌكَش بو ىف منك نإ

 ةعلعق ةروسلاَو كندا نع ٍراَبحِإْلاَو مظنلا نسخ و ةغالبلا ىف هلم ج أ ات ْنَِو لَم ا ىأ * ِهلثَم

 هرتخ نارا رك اَهَنْوُدُبَت نيل ُمُكَتَهِلا مك َءاَدَهش اًوُعْذاَو ٍتاَيا ثان اَهلَكاَوَحاَو ٌلوَكاَهَ

 ُءاََحَصُف َنْوُيبَرع مكلف لذ اوُلَعفاَف هيفن ٍدْنِع َنِم لاا دمحم َنَأ ىف ذ م نيقدص دص مشنُك نإ مكب

 روُهظِل اد كلذ اًولَعفَ لَو مكرجعب ركْداَم ولفت مل نَ ىَلاَعَ َلاَق كِل نع اًوُرجَع اّمَلَو هَلْغ
 راما ٌسانلا اَهُدْرُقَو ىلا َراثلا ِرَسَبْلا مالك ْنِم سيل هنأ , ِهّللاب قكاَميإلاب اوُقتاَق ضارِتْعا هزاجعا

 هوُحْنَو بطحلاب ٌدقتت اينّدلا راكمالا رج اعب ةقبت ةزارخلا ةطرفل اهنا لحي اهنم وراتضاك#ةَراججْلاَ
 ةمزال لاحوا ةفناتسم ةلمج اهب نوبذعي +09 نير فحلل تئيه تدعغا 2 يو ل ا م يمه له لاى عقاو [][ دسك /

 روا) ب( قط رت ررطح ) ودنب اخ نيس اس قراتا موج تعين ىك باش اوم ل نايل لول مترك زو ن1 200 مر

 هو نت يايب نهرا لس رق ج)ةرومك دن ام يكس او الانعرج ايت اذن( وم قلت يس خل وم ىلا م الكلس ديب ن آر نال
 امر واوعرش آو لوا اكل لو 3 ل قس ل تاوروعيرمل 00 رق لش تاعالطا يروا مري رتب“ ء تمحغ إب قر وس

 يوكو كلا ف كلا تادغدوا( م سى دنع مكن توك وووبتم نلاروا) ل عقئامح ةييساولالب روا ( لدمج تاي 000

 عت م قف لو كس راني نوم از ياو وخ م ل )وم جس لن ناي للا مترك( كك كح تييامتو تناعا با ) جس اهكررك
 مترك ( لن تس رفداشرا ىلاخت نت وق اذ نب هت يب تس نلا بج دج سرع متن“ عررط فب رت قت مقرخ [ول ولد كسك لاذ آ
 رلمج يروا حسو كة سوعز 0 رت تم يق اج) كس وكركم اك لا مذكر دوا( حسبو رحت يس )وكعرك دن ماك ( هداك )
 اكسل نبدة سك 1 كمت وفر ( حس شمالك لانا يدك ج وب ةتكر نقلي دوا حجو لشاب نامبا- اوما روم
 م م ل ا ع نر سل 011 لس رتب الشم ) لس سومري ر وا نانا نصري!

 وكنا لم سن )-< لام 0 هددوا ( عس لاح لال حس هر نصرنيا دج كوم حررط كك 1 قوايند
 ل

 ىكهلفم نمه_<_اهكررك رظطاعا اكن ا ذك نشمي كن قلمي ظرف لع ير ا 20

 ىرموو لفت! ىار لقوا ذاب هيضضيتبم ب يابعد لن لابحا نت لع نمل سن ؟ر قرار تس لت عج ا فرط كاد زسنااه رك ري
 6 اوتافإثوم ارتب يو تتش لارا اذ كالت نر ضنك دار لوم خت ار فرط كد بع ظفلر ينل سب تروص

 جس رت دايز تروص لبي ك- ناسا داب كاكاو لاح ارو داس ن رقد :ى زيف كوش تروص رسوب وجلس

 ءازوختا زوعكل تنك ليتر واو كل زان ري روط كوم مد بيا نيت تنك للا ا ءاسنمل زن ٠٠ اا ار اكل رت لوز

 اهم ات روا هلم ايندلا ءامس ىلا حوللا نهلوا نوت كسا لو تف ذوو لكن 0 احا يررورط عفو ب احب

 07 راحت زوحتا ثوم بي لاس الاس تشم لبن تموبشو لك تده كرو هوا جس ايك يكرس لان اوك ا ليت ضن كل لاس اوم



 ممسك :رقبلا ةروسارسكو راي لوارلج نيل اجر يقل رشم امك

 « ىلع ناول د نيساء ارعش حررط لسلام قم كح كس ناربش اشفروا هابتشاو اينب-<س ايل ايكريبجل كس ليتل ا كح لا
 ىلا مالك < 8 ثم اكي كلي كذاك لاس ةسكى اياك ىكاتط ب 1 ل تس. ركاروب لس ركا روت زور ما
 2 تك هددخانج تؤ ريد كولو فد ليا ةاد كي أبيح بن كت داع كادوا هس تسد دنع رار ا نومك
 ل اندبعب ايكابك انلزنكامجىك انلزنا2 لاس ركاز كيش ا لن كدت ةدحاو ةلمج نارقلا هيلع لزنا الول

 فرط يرن لادتعاروار يق ولو فيرنا ب آس كف اضم فرط رت يفتك اروا كريت سس دبكات اذ كنق بآ ١
 هس.رامرواس قاع ل تاءاقم بسد لو لش تعدد امو ب آللب لب لكل لي تييمولا م امام 1 ك”_يدرك و راش
 ساووصقنب_ قلتي ءادهش (اوعداد هللا نود نم انج وايلر اك نب كى ا ليد ياو ستدو لذ هسدنب و

 كروب دوق وه فدك از لا رش نيقدنص متنك نا يركن ب بررك راش[ مالعرسش' كلذ ا ولعفاف-<- ريما
 قرف دعا لذ ؤِْضّوروا ٌؤْضَوظفاج انالج# 1[ ىتكؤاولا من لبي تأ قكيأروا نفيا كم تشر تلاوة

 مالك قرتحدنرو -اهقاوم لبر نا ليي تس لل اتلويكس لاانلا ةدام لخير: ركرك ديت نإ لع اولعفت مل ناف<
 -- ازور 2 نحن سلو ركب دواخل كوم لاكذنا كيرععابان ا 1ك ئانافلاس مارا شكد

 - ندم ليدي لاوس ٌلوكاكغ سال م اطلب فرعمايكرك تاس كس هرككل ١ سا اي [ركذاكرانريترم ىلا لابو بس لكي ةروسرد
 يدب مس لاهس يك دارا ن اهيا سرير ذكي تلج يرصقماك اه لاف تدابعج ذل لب دعب اوقتاف
 مكه يل ساعات دابا ةفزال لاح وا- ود اك لان رولانوج ىلا مالك اكن ار تهسرسودانال نلامجاري هلا يا ليؤكد
 نا” -(0وم سئل اععسم د كذ سد« اج ما فاض يلا فاض رملي ”[1اجايانب لي لام ءا 6#ريت اهدوقو
 ةروسب ىات فص هلثم نم_لوصوماه كب ير تف“ بيرت وم ريض ف ذحي انلزن امم .ءازج “ةروسب اوتاف” طش "تنك
 5 ادهش ىا_<س ل لاح حمس ءادهش هللا نود نمي اوتافه_ وطعم اغنارلمج مك ءادهش اوعداو هلثم ةنئاك

 -ج فر تملمب اولعفت نلءءاز# اوقتافرواطرُش “اولعفت مل ناف”ء< فوز باو: كرش متنك نا هللا نع نيد رفتم مك

 3 اوقتاف ل'اعروا._ حس رانلا< لس لام عشوم نيرفاكلل تدعا

 نا < ات عرورشرل تس قداينباكت لاسر دوا تبن سس لاهي دعب كس ديحألا يلتهم موف :لوان اشو طل

 بس تنوبن ليد كس ناد لن كك يسد تاز ود ار حرر ل يسن شاذ ذا جس رك جس ند هزل
 بس قت د كا ب 9 كاي نا؟رقوزج واب حس بسس لبث نلا نسم اطع تاز أ قفو ترضخ حرر ىلا

 ازوعتا طوهقو دوف حررط كن يف ماع ذ اقو ترضخت آلات بشير لكوج وكن اطعم لو كس ساس لعد قب ح
 هابتشا ل تمي را قو تشم ايدك تمن لمد تل سلا يكن مالك يروا تشم انوه جوا ىلا مالكا كاتس لت ايل ك[ف يمت
 -ة امو ف اصروا رافي تندم ليدل اجو ةساءرف فر تس لوو

 كى رابداي 2 اوضورعتتم رت 0 ا :تساقين ارك !ظ اكلونمورو ْ ل ادت«. 4 نر ,

 ٠ اذه لعمباوتاي نا ئلع نجلا و سنالا تعمصجا نحل لق لش تمس ةلوال جس ةررطلا ليزا لبيت كش
 3لوعت تل لوك نايلي اد كل نأ ا رتدسدإل ًاريهظ ضعبل مهنضعب ناكولو هلشمب نوتتايال نارقلا



 مساس موس مع

 نيقدص مدتك نا هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو تيرتفم هلثم روس رشعب اوتاف ايل ٠ تس كفيف بلاط“

 هلثم ثيدحب اوت ايلف كد زاد ؟س اسوي كرب نييك ثوم ”للبآه شه نم ةروسب ١ وتافتي آي وناس لولب سج رب لا
 لس روت برر اوصل نوع روس ى او لوي 11 20 1 في 1من اتقول ابضارل رف نيقدص اوناك نا

 دلع ىلا قرت 0 ىو الب ايلي اسيد بسر نر ل ماو دانا 1 بعل يبس اب لب اطم

 اع لوك شقر وا بينا, خالك شاولعفت نمو يركز اكريلك. ذاضا "رشد ةفاط نم اذه سدي
 باس ءايكا ذو دن رج جي قدي هرمش كى اك انوك ادب مد ىت لتي لبن عر # رج هس ناخازم اك اكوج وجا رسوو لغتنا

 ايثار اهنا لكل ايو نلاج كوم اي آمن بانو ع ء اك اومن شوفو لج هب هك كن يس دوا ايلا يك منع شم لأ ل لو لري ءايك
 َ مسا وو رواج ايد فتوتجت ل ع لب اتم كفته بس شاغا 7 وا رواه زان :تامعدالوا نااوج ل لس مول ىرول ىلا يسد

 5 م ب تا تاي ادلج اكو امر ثادق 1 نولاو للك يلوم ل 51 2 اون ع لو ء مقوم نإ رتبت روا هس م“
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 ول كول لم حم 2 05 ويل لولو لور ينال نوربمج س ةنانزرب 2 اني مل يدعم : ءارج أت 3

 لايك ايكرماظ ل وفن« نا ديدحلا هل انسلا نكي لاك جرارتم ترعنص يس واكس >4قيا واد ال ماع ماندو! تره لاك

 دامو انت زعل حس وقرار وا نول تاروت اسوار ل ةئيلقلا وم ايل ناءاب ولاكن لا يول اينو قراس كنتو

 نورتي طلو جر العر وا قرأ ةروداك ٠ةفيلا لست ايلول د لاين دوج القمح اكن ي دج اس ةرحسلا ئقلاو 1ك اضيي دي روا وسوم

 لابس رك ايكايد ثقف طراكي راك با دن قرج اظن مانت ركةدئزوكك ودرب حاط اود كيو وضم خرا الر اهتروداك

 5 عك مرركوعجر حبا شفتو لي دعب كد نس وكول صوص ركك فو ضصتل اوت كح اتراك

 روز سوم اديب لع موقروا كلل لصق آي[ نومي ود اك في ترضخ رك للام للف . لياكر م نوضشو كسار

 كاسر قومه ذب روا نااوج ك نات تكروا تك كوكو ايند ىراس وو حساس نياك ا هق لاح اكن لا بش قد آنا ذا مالك
 ىلا فرطاليا كر وف تيب رو 2 كتفي سرضق نا ليو رع اشردا يلع ىلاو تيدا كا كمر وى ا فرح

 هد كح هس ددن دضتاس لم ايتب دوا ءاداد« ملاعب نء ناك ن «بابدش لامك كك يمر ب 1- كت بابسا قربا كس

 بسر اوم قول نلاب رب وا تمجج مانا ايتانرل ل يق رجريظني# و لوب ىئالكروا ل نقب ب آت الاح سر دتاع رى فلام حت

 ع اضوورو دعامات كح قتل راع تا جداا ل ضار كسل توج نأ قل يح رع رادع هاج ركب ا

 هد بج لون سل امس لن آرث لل سدود بز فلاروا ملى اع كس نار قدام رم حر رط ىك حر [لتويك وم ايكورركوم

 ىكاكل ثروا_يوغل كلغ كح ساقوم ع اض بك و كس لوم سد هدايذ ى اع كسير فلا قيس ارد[ لج ظوفك
 دهس ذب لامك دشموكن لا كف لومتروا ءل كد كس كارز [تسظرب لاءذ 1 خلل نآس

 كف كل تايآدنج ب زرطا نرقذ باذكم يس ضيا مامي جئانج ......-.....: للاي لكس الاول

 كبر ةقلخخ نم هناو ٍليوط موطرخ و ليلق هبنذ ليفلا ام كارداام و ليفلا (؟) جورفلا تاذ ءاسدلاو(١ راش لكل سولو وحسم
 ةروس ف بيش الع لت حررط ا ؟ ب مالك ابكر وافي ىف مالك ابك اياثا لاذ قت فذ لوأول م ولت كس اري لا لاقل

 2 قربا و روسا سمو راي دل ىلا دلج ني الج رسفث حررشو لج ننال ارك



 ةرقبلا ق روس ارسم هراي لاوارلج نمل اصر يس مرا ننال

 وأول ين ام تقام رول ايل ا دج هوك لا حس بهاد مي يندر لى ل رابم ات كف الع لج ن آر قرل اني نفت روسروا مط اذ

 اور رعي كس اوك ب هن تم م ايو ور وشم اشترك لرب ارب كس نل روك وب انك : ايي دا د” رس تاءاقتم نس

 ترروضتلوق تب روا لين تلح نب بالك تجريب لكم الكاك لا ررط ىلإ لشي حررط لج ماك ادغك سيدا ل
 باح اك ب الك ى زغاكه دام مامر الابود بايش دوا لور لك بالك لرد لارخ ل هرطق كيا اك ىلإ نكي و كان

 كيص دوا ح حاب فتوروا بالك لد .دثروأ حس احاج الم تس ُدساي م رقد باك كفا -ج امم ناك < نت

 -مالكلا ك ولم كولملا مالك _ت لكم الكل اع قب تاتاج اه اسركل اكو ذيل لص ىلا انا

 لافي روا لكي لكي عس ليج حر رط ىو دج لوا قلو تس رسد د هزت يب اكن 0 :هزانرابي نا 00

 كتاب دكت لال تس اال قش يام ضيصاك ىلا تدسعاء جس لإ لك و ل 20 ”ترابب اه هزمج

 ل ل ل هواك انيك اك رت“ ب نم ليوم اديب لورد مث تلج
 9بيغز تكل كس سوك لك دن اقم ايلي حس لب ب وغا رن يد ربع لطب لاا اي رب للا ع سل ماكودئاف

 اكاترك يفرش لوكتنفو لا < اي داون فان ليث يدي 2 م اينما كس تنطلس ىف! ماشداب يش ةسساج ايلماك كب يم

 - تس اعاناللل خ تاك ك اه ” بتي أت دان 1 اون عا لال اجت كي قرع لوكبسج

 مهل نب ىأ َّنأ لفاّونلاو ا تفلملا ا راسعز هللا ؛وُكَدَص اَونَما َن :يِذْلا مخ ٍرِشَبَو
 و

 ُهاّيِملا ىآ رهنالا اَهِرْوُضُقَو اَهِ ءاجشا ترد اه نير ودل ا ا ع

 املك ل لا ُهاَملا ِهْيِف ئرجي ُىِذَّلا ُعِضْومْلا ٌرِهنلاَواَهِيِف

 هد و 2 ه2 ثه

 ' لبق ُنِم اَنُقؤو ام اثم ى ا ىذّلا اذه اَولاَق اقزَر ٍةَرَمَت ُن ”رم ِتاَنَجْلا كلب ْنِم اًوُمِعَظُأ اَهِْم اًوُقْزُ

 1 طا 1 1

 َفِلَتَحُيَو اول اًضْعَب هضعب ُهَبْشي مك ل

 هقارارب سمو مرش !ن هع 1 ًُ د( حددو مدروس

 ,,. َنْودِلخ اَهَيِف مهو رذف ّلحَو ضْيحْلا نم" ةَرهَطُم اهِريغَو رولا نم جاو آهيف ُمُهَل
 0 لا نوُتكاَم

 )كك اص لامعا روا ( أ لب رش ىكدفلا لس ولو نتن )وك .ناميا ىلبا كح دانس ( ري نش 1 0

 لي لي اي هل نا( قدك قأروا تخرو ل نكت ءاذاب تن ) ليج لتشكل كس ناكل كتاب لسا( لس اوا لثاونو ضعف
 سوم كراج ىلإيرمهنرولا -اكدم كراج وو كوم لن ىورمض نا ىلإ دج نم ) ىلا ومب تر لج لير هن ( كن كح تالكروا لقشر نا ين“ )

 تاغإ نا ليج( عازار فرط رمت حسبى سب كراج رواها درع ارح لوول بي سما ىلإ لول يب تك اج لك

 ( ب 1 ىلع ل و ديا وأد لس ليت ولا زيعر ولع نكد تان نا ام لن )كة اعاد لق ندو لاح

 د هباوتأ دير ثروا اكو: تس دجو لكس وم لات تس ولك انيك هي تلال كن 2 200 اكلم حس ىلا متو

 ناعم كلن نرو ( نقلا 3 رع 0 ل )جنم( قرون )6س 5

 لاا ضخ ضمن كل اووف كب تنير 20 080 )فاس ”ي( هر ل يح قش ) لف لوم نايجت



 مهرس تعآ ةرقبلا ةروسارسفو راي + لواريلج نال اجر ييشلا مرسم نا 0

 -( ل صاروا لير ماكو م بس انب د ىدبا )4ك
 الأ : تك كتر رت سراب ايكو داش !فرط فول لاكارك أر بخا دعإ لس رس :٠ ل

 نإ وج دوصقل از هتساروا مكمل اك تراني ربخا قمح ازابر عئ اوم يعج مبلا باذعب مه ردي . لكيلا ة راع

 تدج ايكوم طساو لب للاكل وايلد ف ع بج ج_رجبا فرت دقت ل ومتماك“ رشم" كير يش فرط لانك نابل شر يق
 انه لقشر دراب هس روقساس نوما قب تنجو انج كل نوب رورض وس كبش لم سااكوم لكلاب نجر ودام اكللا

 رم اط تبحانمو زاب حاسج لق نانج تتلو تبوك لافا ةنجب جاجا امت# روتسالسر شب تدب ىو نج تاتبد

 ترون انانوم ىراج ارنب سراب كلذ جسام نركض كبش كي وق جركل اهروصقو اهر اجشارعإ ل[ اهتحت

 ابن فاشل دقتب رابع سرماظ وود < نوم انوع كرام اكرعنردتا لس راي دوري رود دق ل نوم لبيك طا شتر وا

 لل كراجر منك < راش فرط لاهتس 57 هايملارجإ ل ردهنالا_بدارم انوب راج ب كس تالكروا ل قثردردنا كس
 نلح لع كه لاب لس ن# روحك تنكس رمضلقج لق ةساتت يت بوكر نم آه قراجمنأءامدارم بجي اهدانما لترا

 نمل“ اهنم_ءاهكتل نتا تاتجلا كلت نما اجابت كل لا انا توم بيتل ش ني ذ قب حس ةاه دج راماروا

 كيا دييعباكل وف امك وود حس اذهاتفاكل 1 ترورشتل نا ريت لشم ىادعإ لس اذه اجومم مولعم نوبي ارا

 تيليقرارمس تلبي ابا نبك قل الجرد( ة نجلا ىف هلبق ىاج عل ١ امشرارم نكي عئاو فااضوتج سا 1م لانو

 ومدارم انو ل ايند لتي حس تلج عساي اهلج قدتكر ماع ساد كت ارطنت رود لت” ا هيبج لتارم واين تييلبتع دجال

 ى«لرشم اك ولاو مك ماع بم 5 تدرك اوت لف را ل لو اب ما طعرسف لح كح ب تساب بيج لان تلج دو
 روا تيب اسلي لع تمكر ل انج لابس انتا لوم لاسلكي لووول اذروا تدوص سيول تسروصليأ ل ًاهباشتم_هس السب
 هس ثادعاروا تاساجن كمر اك اج اعكر ماع هس يرتب“ ةرهطسم ...ح ةريزش بقت زيكاع اتت ف التخا سرقت ذ
 بجومتم نو كقالخا لش لقدوم رضخلاب لج كب يع اب لووول نر اعلا اي حسلي فد يفالخااي وم تداببط قرب اط

 تفصال ركهنالا اهتحت نم ىرجتفوصرم تبج لوعفماك المج ١ونهآ نيدذما__لعافإب لحث شب لوم تيذا
 ةادتبم اب تنص قرسود يطل خلا اوقزراملك ايكو رشيق لخ ايم دق لج مدقمر مهلروام ١ك نارك ل لوا

 لمت مدقمر مهل ارسال فم ة رهطم_نوضم جاوزاه ضرتالم اهباشتم هب وقتا وب ءزناتسرلم اي رتكفوذك

 تس مهله لاعإب فئاتمل مب قلخت- سااهيف_ربخ نودلاخارتبم مهو فناشم

 4 لاو ذكرته تي ؟ ساق ن ايب ديكو كمن” 2ك هس ني رك لي تي لبي............: لو غن نلاشو طر
 يلا د لب امومعسدإل عر ل وفود ك- تاب سهدعاقك-ءايشالا نسيبتت اهدضسبو كاتس ىلاج قد تداثب ىكتنج ك-

 هلي متوكل لود بيج مرتو بيغتدو كج تداع ماع كنك ةرق لس للا لب جوع دن لوطو مومخموكراوربتارف لتس دود

 -لئ د لومرماظ ىامج دوا ى الج لمث اش ل وفود شلال تجس انك

 نلا ليث دارفا ك- تبهصمو تنقث إي رشو رش دق لح لش ملاع نا دوا ٠ :رشورث لي ملاع ......: 4« رتل )و
 جو لأ زج دج اب هس قش ىو تسدابقناهسرصود قاس رت حس.اظايف كيا زيت كبأ لو سم لس تارا كس رود كيا بس



 معانا رسب 1 493ج ةرقبلاةروسارعفوراي لوارلج نب الجر يسن ررشو عج رن ناك

 قرورضل_سا سل ار شيت رواه ضر زج لوح تاذا اه قمرا تقاس ظافعسرسود زج د جس تببيصصر وارث
 ىت نلا_وم شر زك اب واكر شو مرش قترش عررط ىلا ومدن فكنا اشو مان لابد اكرشرواومر مش لابج لك وم خيياصي ا كس كس نارك

 بس ثثىلاعور اي ىلايخ ضم وم لان لكل و اسير وار فس الف منكةو تن هي دبس اتاج ابك م ب تلخ ل عررش كلاسلوك ل و ذكمم لا وفود

 دبا ماع شارك لوم تيسر سوم اقروا كل دب حس جي كف سوم ثداح ورواد ندا رقت ددوصروا هدام كس ماع لاك ىىزامدللب

 -< لرافلا يل ايق انك ايقرب ملاع ساوملاع ساجس ملافريئز يجرب اك

 ثم دع كب اصضورئارش ل مك ”روا- لوم ابننا لكتقنو تدار: زنا ذل انت لب تن همم مق ةقومو :تقيقت لك وعض

 ناباس سفنالا هيهتشتام اهيفو هي ركتع اروالاق لامك وا ترطح رشب بلق ىلع الو تعمس نأل الو تأر نييع الام

 لانس تداثب كشر لول هيب تروصلوخو نسر وارابيو عراب ذا ذلك ني ذ اهلا للي تعآل اا ل < هس درت ل
 وخلا لبن كك احكم لب اينداي لا هيجي حس ارك رشي ركوب دوك نتن لوم لاس لب تلكروج سديم كس حررط حرر طعس قنرداج
 اديب تريك ليا كرورسو فطل كة اجو الابود تذل لكس نع اهسايند نك ا حك دج رك اكوبج فلل اكر ريق فرص لبي ل اهكأ

 - لكك اج

 ئاذلاب تنجم ءاينب لك فسم هدز فوت الباج اي حس جو لك سوم هدذ تيرم اكل وأ ١ :ىلوصلااع اى
 اينو ساو ىلاج كي اوم كف وت ىلارحاوك وكول تسمسق وف نم تبلا انكر لي اين مي لوك اناس ج سونكيوا كان حس عنج

 كيا تنج مل اتم مولعموج حس تاياور لت, لب تحرر سوم زودنا تذل حررط ىك تنج اولا تس تنالاككو فراعم ةييسا

 كيس يي رصقم للي ج ىلاخ لتخاب يمديك لطم راك اك لائركريتخا سيلك تنجب ايتن ايند ياما جس نادم فاص

 -ج اتلءاهتعنج لكس ل تاهدهس لاف كيس رك يأ عاود رليتقو ان لي نقبل لل ع

 تركن اب تييادب لاك وا كرز و تليف كدللا باك ساد وصقنا و ا[ الامج اروا انمضركا وت اي[ كذ اكن لامبا قلب تروس وورش
 , ىلا رت فرص نامي لب ابر ليا ةيقح ك- سار ظأد دقلاب نايك ارو اشف كس ناميارب ماقم لا نايا
 لامعا ّقاب_< طرش 2 كس قرب ال ناميا تبا هس لائأطر شل كس ناهيادشلا دنكروا قرا رقا حس ناين جس م ناكن اع ذاد نقي

 لبان اكن امباروا قرفاكم الساد نلامي اك اجاهك يكن لاهي ارطش ب طرشوكن لا نايس تكساس ابك اميا مكوك لاس زج دع كيال اص
 5008 لاو اشناري م اقم سرسود كشك د اندم ناصقفو تدايذ

 توْبكَدَعْلَو ايش ُباَبدلا ُمُهبَلْسُي ْنإَو ىلاعَت ِهِلوَق يف ٍباَيدلاِب لَمْ هللا ٌبَرَص ام وهلا لوقو َلَرَنَو

 ةركن ام لَآ لَوْعُمم العمل محي ب رضي ْنَأ يحَتْسَيال هللا نإ ٍةَسْيِسَحلاِءايشالا هِفطْرِدب هللا ار آم
 د رود رب ا ا 0 0 0 م م ارم ل 4 - نر 2 اهبل روق دم

 ىزاثلا لوعفملا اًهَدَعَب مف ةسحلا ٍديكاتل هدْئاَرْوا ناك ٍلثُم ىا ىا ناث لوعفماهدعب امب ةفوصوم
5 

 سالما ىلإ < 2 *” مدع

 اًماف ٍمكَحْلا َنِم هيف امل َُناََب كُرتياَل ىأ اَهنِم َربكأ ىأ ”اًهقْوُفاَمَف يلا راَعِص ٌوُهَو ٍضْوْعَبِل دَرْمُم ةضوعب
 اورفك يذلا اماَو مهبر نم ُهَعِقْوَم عِقاَوْلا ُثبانلا قحلا ْلََمْلا ىآ هنا َنوملْعَيِف اونما نيذلا د ع معا ولا و و ل كو 3 كبد مر مرتك رد م وسو 00 مد

 هتَلِصب ُىِذَلا ىَنعَمب اَذَوأدَتبُم اكل ماَهُفيْسإ اَمَوِلَمَمْلا اذهب ىأ ٌرْيمتمالَم ذاهب هللا َداَرا اذاَم نولوقيف 1 أ 0 5 م جيا مر#دو 9 ع ما 500 1 2 رم يصر 2 52 0 ءشب ماسك سوا ام ماقد سس
1 

2 2 



 لوارلج نيل الجر سفن حررشدممج رت نما ممم مرمي 1 40 ةرقبلاةروساركوراب

 هب مِهرْفكَل ٍيَحْلا نع 5 لعل اذوب أ هب ْلِضُي ْمِهِباَوَح ىف ىلاَعَت َلاَق ِهّيِف ٍةَدَئاَف ىأ أ ُهُرَبَح

 هتَعاط نع َنيحِر احلا «ةَنيقيفلا إب َلِضْياَمَو هب مهِقَيِدصتِل َنْيِنِمْؤِمْلا َنِم ماريدك هب ُىِدهَي يو

 مب و < 2

 نم َمَلَسَو ِهُيَلَللا ىَلَص دّمَحُمب ناَمَيإلا َنِم بنكلا ىف : مهل ةدهغانولا دهع َنْوصْفَنَي كت نا

 يلع هللا ىّلَص يلا ناَمُيِإلا َنِم لَصْوُي نأ هبال رَمأ آم َنْوُعطَيَو لع " هقاثيم ِدْعَب

 ٍنَع قْيِوْمتلاَوْيِصاَعَمْلاِب ” ٍضْرالا ىف َنْوُدِسُفُيَو هيِرْيمَض نم ْلَدَب نو كِل ِرْيغَو محَرلَو َمْلَسَو
 ْمِهُيَلَعٍوَديْوَملا ءانلا ىلإ مه هم رْيِصَمِل «تنوَرِسْخْلا ْمُه ه رك ُداَمِ ةيئاطاتل فلعلوأ ناَمْيإلا

 قل“ ًائيش تابسلا تيس ناتي نس لوك ارنا ناوي ساونا نس وون را

 لباق لمس كه تك ةىكناي لان كى زك ش توبكدعلا لشمك < رك سس: قرسددر دا كنايب لا كى سن ىلا
 يدرك ابلة ارش تأ لايمشا فاو لاي( ؟س السوم ايكرصقم اذا نك( س نأ رق )كذاك وز نشروا ترف

 ولاه لعب تروصىرسود ناك لشه ا ىلاوبم ىلاغ لوعفمرلطر ترفمت لك ارا. ؤوصتوم و رلك اه) لوا لوم ) ناش لوك

 قاب هدايه لاب“ رمي انوع اك ضوعب ب درفم ةض وعب) لري ) وبن ىلاع لوعفصرعب اراك ءاروا كلبك ترص ريك نس احانامورتا ذ

 نابباكن اك سال لت اب كت سك كج سب لولاه نادك يوت لس ىحتسيال دوا ساربكا دامس ق وفاعل لو
 لك نتي ) لج كدعقوم تسبب قئاو( لالا شم )ب ل ث تحك نيقيوم ب تس اين قلد» ليث كك ال تاما تاولوج وس( ةسساج لج ذوي

 نك ار ليد تك ى لوب وو كك نا كرار اك ار مج 7 كدرو ب كح نلا ( ل5 لاح بس انمروا
 ادم ىراكذ امايهفتسساهروا لثملا اذهب ىا<س رنيم شم 0 انطسوبرصققم يكاد لاس دس كك ايب ل لاثم ضار اك( تس اجوم

 باوج لس مايهقتتسا لا ىف ان نهج ترابك رق هيف ةدئاف ّىا ىا_جس رمت لاك لص تيس! حيل وصوم ىذلا قثكذ رواه

 وكل وم ثنبي دوا( حس جي 1 كرا ا ار 0 تبي ل يسر هارك جو كل اثم لاك ع تا رداشما لي

 حس تع اطا كرشساوج )وكن وار رفا فرص كيرى سدفلاروا( حس جو ل رص كا وكن يوم نم ) ل تنس ديد تب ادب

 (اهن ابلدبعحس كاك ال نادرا ب فق ترضخ 00 نوباتك ى يا فس شارت ) نو يد ثول بع لاح شادج ( لب 2 اهوئرماب

 ام اب رفة ادخ اكس زوج لح نلجوكت ءاعطق نلا ل تحسد ةس 2 ونروا ( دوج واب كس لي نو ريك احل )دعب كس خس ون خب كح دبع

 ل حسد ةسايمداسف ل ث ناي دوا( تسر هبه ايدوم او لدب “لصوي نا"هريغوانركى رد صرواانال نامبارم تم ىج شي )

 هكساو سدي ل هراسخ ذب وف( ومب مولعس لي لاوحا كس نب )كولي( هس كاي ل واكر لع ناميا دواره رذ كس لوماتك)

 5 ناكر اكن لامك” دبات ) نإ

 عاوب سرسددوكرتب في ل لس ل ؟ كس: متاخلا برض «نيبللا برض لثملا برض 11 نبت

 5 الس ا تلايغدوم عل اوريغتل مب سيم فون لارج داق ندب لي لل لو + تلو لظ ىلا رتعا سا نام يح عر

 ىلادج لاي ءاع دعتح لف ناطا كسار ىلع نت امو روا قات ع لو ناسا« فو كر مات لاح اقوروا ع

 ك- عازل لش سا ضعب أش ةضوعب جايك يلام موا كس ايل: تاكل احس هناسيب كر عيال ضل



 معرس يآ [ له ةرقبلاةروسارس مرا مه لضخ متارش مة نع

 ناهس ىف ةدحو لي لاا اسسسسست- قل ات لم قتل تفسر نا ذو لوعفمل بي لسا 3

 نلايب فطع اك "الشم ض وعب_ت؛ هذا ذايب تس يم ابباامء ع بروصن كيد لن روصو لظرم مرور نمر رقع برضي

 توك قف نسال كررت حب برعارم مط ع ىذلاث“_اذروا_ادتبميمابيقتسا ام لش هللا دارا اذامح

 العرف احاجومرباب عسى دنوادخ تععاطا ل وج لل اف -ايكو رباب حس تسول يااراوجت. اهرشق نع ةبط رسلا تقسفإث
 باكر اكانكد وجواب ل تت | ريل اذت )١( لن سوم رد نيكس لااهتس اي درك ه راش فرط ايت وركب آ/ نسيج راخسلا
 ااروا ماع ثج حس لد ىلارب كانو 2( - سداد هادي لوكروا امي تداع كسل انك مك اينا( 6 )-جسانيل دك

 <س قكرورضن اليمام ءاقد رثتل_ساع رشم ل نيدلا امان جس اوم الع حسر فك ردار سبي - ةس اجد اق ناسك
 زب تراهرو نق اخى ةدهع دح كرعرر ع ل تنل سات ل مى ذاع قشفرط كى لات نقرانما ل ىدهيروا لضي

 هس اوم لاعتسا كك ل دل_وحكشرب لس ىر ضسقن- لو سل امتسا لبن ىلاعم بس ران: تميصو مب نلاكم» برع ىا
 كل يلي و راهتسا لابي

 اعد تاس ذك قده ايكوم تباث لايدلاب ندم ىلا مالكاك يركن 1رقل ع تي لب ............: للون اشو طبلد
 نيفاؤم ضب غاي جس انركاوم ىرورض ىحب اني د بادج كتابك نضاؤم_جس اتركا وم رورض انرك ين لجو عررط لشن كل
 كلو زج ستضوا ىلو لم ارك و اتم كا تفاظنو تناظر وا لت اكىا جيس ىلا مالكي راك خ تحل تاب
 كسل م اق لس باك تس يب ماقم ةساطغتتوس ؟ ل 1 لبر ايح تس ةسدكن ايب كس لاناب نادك ثلا ايك_ نجس اي اندم ليل كلاب دك
 -< لوم لذانتم ؟ي2 4 لان انج ساب ايد بادجاكل يل هداض تما كن يفزع

 لركتحاضد كامو بلطم حس لامك حرمان ............:هدئ اف اكل اروا تققيقت كل اشع......: عررشت 0
 كل اشم ريتا سلس كس او يسد لاش كن سس لاشوو يلم تس اع لك ات تب انمدجتاسكح زج لا لب لام كس لا لوم

 لح لاو خال لال ع للاشع قت زوار يش نع ذو نا ؟ء ىرلو شع وم ل اب ىر وزنك كى كبج اذ انوم رورظان وج بس نم
 0 ا كس مرن 77 ذاق تفل و كعامل رز ار ردا ىو
 اذبارجكتسس لولاثم حسا مالك اكءاضلب دوا ًايناءء اهتم ازق_اكوم انك ايب ول اج سوم تس كس ساروا ىزك تلا كح نس كل ايمن

 اما ايكابكن وملعيفدعب ل ونمآ نيذلا اماحررط لايك راشا ف نقلل اذ فرط نك قحلا هنا نمد وا
 كاتس لاك دول وقف لات قت اهب لكلا نيام ايوب عيبا قمد/ دق اجانب وملعي القرع ل اورفك نيذلا
 - اجو مولخ تلابج و كفا

 روا تاج [ تو واوم تسلا ربيعوج نايهرد لس لودنب روادّقلا ل لس ٠ اك اجايلماعدارم تس ديب 0 :ىرتوارخغر رع

 وم كرثشواوف نيثام كس لودنب ل لك 11« امومه لاو ىكوو حس ايلءايل تيرصنو قبول كيف ترضخت [رهعوج حس نال كيبل

 بااوج قلوب نق” بلاط روا شيب فانا را بط اذمع لبي تن الم اعم هرمي تي راع ءدراجا«ءارشو عي بحجب زوبج ايكووخ ا اي رينو قر لص تيت

 لابيب - اوم لتر يفسر وا ىفاكب وج ناهد ل كس لا فوج مرش دن اهم ىدط» بط م بسحب نما انج لاح يس اتقن انو نامت
 قس دكت فذاي رودي تمن د مكس ايبا يك ايف ميجلو بلي رتطركل دب زرطاكب اوت كل لاس ا ذي حس لوكول تعي ادا سرواهطنماو



 00000 يع زيود رقبلا عروس رسموا 1 : ىاءارل 00000 - يقع تو 0

 م دال قلب اد كج بس ىلا بلطمار مب! ونسوس_ يس انكسو دصتقم ايل كد ثلا تس سس دك اب هس لام لامك“

 تاج دافت يل امر ابرار وزخمز الى تس ل "ايامي - اج اكو راو كاب م م انتم ا” كس ايي "هرتعرم ولببب لس حف لب كس

 1 اهابك ع 2 ا ابود حس قرط ثمل ن كج لاب كس ياس نالف لالفةس مز سا
 ل ءايح لع لس ل ايي لاثعو ولى ت داع لا كءايفوص راشم س لسنا تي آريس نب زج ذس م2 ةرابتدا
 تأ "يئواورب ل

 5 ع نال ىف امك ايحاف بالاضالا ىِناَظُن اَاَوُمأ منك دولاب كم لهآ اي َنْوُرْفكَت فيك

 ٍءاّهتنا دنع م ا خيبؤوملاَو ناَهْرْبلا ماَيِق ْعَم مِهِرفُك ْن م بجعتلل ماَفَيسإلَ مكيف حؤرلا خفت

 ىلاغت لاف  كلانغأب حكيراخيم تعتقد َنْودَرُت همة َنْوْعَجْرت هيَ ّمُث ثا ْمُكيبْحُي مَ 5 مكلاَجا

 هب اوكف اعيِمج اَهِنفاَمَ ضرآلا ىف ضْرآلا ىِفاّم ْمُكَل َقَلَخ ىلا َوُه ُْرُركلأ امل ْتَعَْبْلا ىلغ اليد

 يف اًهنال ءاسسلا ىلا محي ريمَصلا َنُنوَسف ٍءاَمَسلا ىلإ َدَصَق ىأ ضرالا قلَحّدعَب ىتوتشا مل اوتو
 د "مح د د ةدط 7 د ومس ا كا وع 1 ل ا : 0 8

 ءىش لكب ٌوُهَو“ ِتاوُمَس ْعْبَس َنْهْضَفَف ل ل م .| < . |*] « 5 1 ١

 8 59 1 2 32 - 05 5-5 3 2 نكد ييسر مفك ين 2 |2 1 ٠

 ىَلَع و ملظحا هَ ءاَدَتْبا كلذ قلخ لع ءداَعلا نأ ل مرتع لقا الّصفم هالمجم «ووويلع
 3 . 8 -ٍ كك ه . 4-3 م ع 2

500 . "7" 

 إعاذتكم 

 موس ( كح فها لك 5 لكي نس )2 كاجو مث( .لكالاع لكل با )وم كح كروكر اكت ااكدقنا مث. ........... مج

 هس سوم مان لئااد © بر ابظارع ب رفل كس نار قم اكمهيتتسا لاهيب ليم ايندرواركك تولي رو لن مترح لاما يان دادغاج وك

 4( يرام مقل0 كابا ماين عم )تبدع مو مر ( جركل خور زروادوج 0

 لات نايس كحاو ادلع كلاما دابق ش ءاج كس لعمر ياس لوربق م ) كح وام سس اح لس اب كس ىادغ

 مان ىل مامن( جس لهن نان زكي دج وا ناش ذ كش ) لي زجج لن نفس لس هو تاذ كتل( ل نس اهب حس لل دوكش عل نسرلكم
 01 14 رفدصقق يرحب ل أديب كش ذ )4 :+ جوت ( ركل ساو ترو ع يس نا تا م ) لين اديب كل دايت
 نا قاع ا انعم ا ! اي رايتغا ن راس اد عاب فرط ناحل نصه عم ريت )وكن ناب داني كس كسر ووم_ فرط

 0 بسلا ردا( 0 ا كرسو دك انجاب دك كيلو لانا

 ا موه انطمكاوي أ امتباول و رج كب كد كا داي ذ حس موج كل يكل شع لع ح ىلا مايك نيمار ما

 -( تس لترداقري سمكا اويددابكا

 5 ِ ” اي

 لكفرط ودع. "كس ىلاروالاعالا ا رقور شارل لاكردقمدقاظ فا ذل الجلد متنكو 000 0 7

 نيام ايدلا وتس د اسس ماحد الافرصق لعنه حر ورا 2 يدعم اظ ع قرورض اناا دقاتفل وم للام بج يك
 2 7 ء ويل . - 1 5 ةيزز ف '

 اير اها دق وق لسرملا مهسلاك هيلا ىوتسا نع وب دوعلا ىوتساتماتنتساو لارتتعا ث“ ىوتسا_ تس



 موج رسب ت1 4 "اج ةرقبلا ةروسارسموراب 2 لوزا يري ول

 -ي ورقم ءامسلا مروا هس عري -يدركتسروركل اكن ثوحي ثدي كل ب يت نه اوسف_ ةناناوبل

 ويحس طايل قادصم قوميدارم لابي رس ورفش رأس تيثيح كتفك جس يب لساع اك ل لن جس درك يجن كام ارسفم
 ىا نورسسفكست فيك ل تاك هزمت فييك -ايك ف ليد اهشتتساوكتميب [قرصو دخن انج - ناعم [تءاس نجس خرب نعم
 .مكايحاف حانج ريغب ريطت فيكو حانج ريغب ريطستا بج ابيار رفكلا نع ف رصيام مكعمو هللاب نورفكتا
 كد نوتلاح رس درو اس لاصن | شن مدع وادوجو لوال سس اج وب مولتن حايكريبجأسس مس لج نظروا اف الج كيا فرص

 - لت لاح لت كس رعبا, روا لاحلاوذ متنا رمرمايفتسارلمج نو رفكت فيك -كوم قدروا لاصفنا

 هرلكدنك ىف 1رقوزججروا تل اسردعإ لس سا_قرو ب نوم واينباكتردابعو ريح ول ل ع ٌسادلا اهي عرار تبا... : طار

 ايل تشو اح لور مروا ىرطف لك رط قرود كياروا جس اجاج ايكه داع اكريح ون ومتى طري برا يك ايكلا ا اكت اهي ساوت
 اجو لالي كم اكءاذتبال ا تعج ارداج

 قوم قت لب تب 1 لسا امتن هرك اذن اك تامامعنا رجال و دام ماع تس امنت حرر لسن لبي عردلرأرتبا ............: 4+ وشل ل

 ري اج وم تراث لم لور كل كاد اندم اكيد نيرو اندم مشن رسول ىلع, قار« قل اكدقلا بج كيس اب ءاجاياركراضت ا اكل وتمت
 وتس دوم ذي لوك لكاكل ورمي كامب ولت اناحا داس اكس للا

 قىدايد ب -قووجو هر روا قرع هد لإ نيتأح راي لك كانا لك ح ع 54 2000000006 . يتلو راج لكملاع

 تالاح فلمن ا ع 1 ليئردإو مدعي ىلا كوم ىديادوج واكتر ١ ماء دعب لح ساد < اوما رك ايمرو كس لوضرعوددوجو

 لا نا قلع ركب وقل ع لاو نارك ريشروا هناي وكق لان روا كل اء ساس ابرك دب ودرب ناكل تس اه ىفلا ةر ظنا انا

 كرتلار كتب وكم رمعا قتلو ننام حان نرخ قل كن وكم اك اك تنجم تارا هس لزب تدورض كن كف رص/س يلق تس
 ل كس هدئاف 0 ىو 0 بتمانناك-< انوه وورش ناي اكل وتمت ص اخ دوا ماع كح آ-ةاجومب روجر فرط

 زج لاس لاقرب ان مولع دن اقاكز جا ضوفلاب رواس مولحمو/ن انا ىلا ىلع ترروصى سن ىو د ذاكرتك ل نجا لإ

 كن مال لل "'ملككل قلصخ” ب مولخمو رن افاك ب سالدفلا لاب هاب. قادم اذ تس لا تكس ملكات [ل بت لانوم عفنأ مورعماك

 - لسد نارا لو عطر لت تير شل لسيف تسررواججس لس تحابا زجر لجن احب ية ءالة سلا

 ساي لم لاطىت بس ل ؤ كلب زج بس بج مكس لة يشيب لب لا :.........٠٠٠ بساوتج اكل | دوام يكلي
دب ل هريغورب زر 1س شئ رورض انوه لاعتسا بات اك اس ندم دنمدئاف فرصا زج كاك جي تاب

 رورضودئ اق بش 

 فب تدب ل نلا كس اكد يع تامر لاح كم لإ كسور س لاعتسار ظن ثبت كس بل ان درس شادوجواب كس ىلا نايس ات“
 تاج كركي بيب لفرص حرر مج لع لملم ارواج الايدي درا رق رونا س6 تس دك نات بلانك ات ل
 دس لائق رورض نوم فقاواكم اوكي لاك ناجاك ردا فرص رطب توم لاك



 اني رضع را ةرقنبلا ةروسار مورا «م لواولم نط مرين يشر ةواك

 زور (1) مج شندي اى ملاع روا ناين و ناس 1 تس تءايآ رثكا ايل كري كم لاع ردا لنيل | مو[ ترطح

 لسهايكايك اجد [تررغحب رخماورصقل نايا ولدعقج زور لي سمكس اتون مولتمسس ثم دع لكم نواس لو: مولع ل

 حررط لما لب ىرمظسر يفت قب ىلا ايش تنافر مى لاحاك ل اكتشا للأجانب هاملت ذر تامه دي

 دعب د اذ تبغ لن نلوم شتا زو دج ناك روض ل[ 20 51 م 1ترطت م لسوق رك سابك

 هك ىلا ردا كا تحس هك لشد ذورج كك تقلظكال اد ولو شارب لتن ؟ترطتولى ج

 نع انت لاكغا ثعابانبر مي ناز كتزارو هنا ذاكت انج م ةدعب كس لأ يب نا آو نك ذددا هي حس شأر بي كاد [ترزعح

 تيرضتأ عنج يأ قلتلك ب وكر ل ايند لاس لورازن هدو لوادي تانجج مقدحب كس شب كن لاح آو ناش زك اجابكبس |
 -ايك ايلا ديب وك

 هس رام ل ةدحسلا مح رصد لم تأ "كا هسا الهجن ل رك 1 ايباكب يحن رع خو نع

 ا كيج نإ رتبم كلا ف#.ءالع ضتب_انوم مولتم كفل تاك وهمي سس ن١ فرب تاي آنا لم تاعزتلاو

 مروعا اتود ها كس نب زرع كس لا ايك ياني امض ناخد لكم وج واماكن لاس ًادعإ كس لاايك ايكراتت هداءاكن مذ دي حس

 لغرف 1 ادتبا لابس ا.رفادبي نام [ت اسس ءلايس دام لادعب لازا كك كادي ورنفو ترد« اهي ب اول ايكايد اليحب

 -قؤرورضر ف ولكن ايي سألنا ف تمير شتر شنو ليفت

 ئباكحأ ذِي ف ْيفلُحَي ”ةَْيِلَح ٍضْرالا ىف لعاب نإ ِةبَمْلِب كبَو لا ذإ همت هز
 َلَعَف امك قفل اهُقْيِري ءاَمّدلا كلِفْسَيَو ٌيِصاَعَملاب ايف ُدِسْفُي ْنَم اَهُيِف ٌلَعْجَت اولا موو
 ُنْحْنَو لاَبِجْلاَو رئاّزجلا ىَلِإ م ْمُهُوُدَرَطَم ةكلملا ُمهْيِإ هللا لَسْرَآ اَوُدَسُفأ امَلَفاَهْيِفاَوناَكَو ناجل ودب

 كب ُقِيِياَلاَمَع َكُهّرَتن كلل ُسَدَقَنَو ميمتبو لل داحبش لوعَت نأ كل ٍدمحبب نابل حبش

 م لس. َنوَملْعَت لام م فا لاَعَت لاق ٍفالَحَتسالاب ٌقحا نححنف ىأ 0_1 ةَلمجلاَو ٌةَدئاَ مالْلاَف

 ار قلخا ل اَوَلاَعُف مهب 7 ُلدَعْلُرْهظََف ْيِصاَعْلَوُعيِعمْلاْمهِف يرد نو مدا ٍفاَلَحِتْسإ ىف ِةَحِْصَمْلا

 لأب اًهِهَجَو ىأ ٍضْرآلا ميد ُِم ما ىلا لح ُهرَيمَلَم اَنتيْؤرَو هَل انقِبَسِل ملأ اَّلَو انِم ِهْيَلَع مَرك ا اًقْلَح ١" 0

 ناوي َراَصَق حؤرلا ِهِْف َحَقَلَو ُهاَوَسَو ِةَفِلَحُمل اولا تب رابرولا مح اكل اهيل

 اذامحب ناك نأ 1 لقي انس امسح

 80 رار نخل ناز ا نا رع قب طر 00

 00 رس رك بر لوخروا كح لب ايجي اسمن لع نش ز :( كس رك اينارفان )وج لج تنس اجا ركاب وك وك اعتير ا ليث نميز

 را زج وى لا كس لوتشر في دب ل دقلاري فس اجمد اسف كس ناهس إب اهي نا ذملبج ايلي قم فس تانج م قل اهييج كك لإ كت داغو



 "ن رتعآ_ 4! لو ةرقباةددس اما ل وادلب ننال يضر رشم نال
 لكي آردا( لو جسد ةعاب ِهَدْمَحِبَو هللا ناختبْس نتن ) لن جسد 2س كراع هللا دمك لك الاع( اك فرط كل واهي دوا
 رئاز مال لل ا رتل [ع نا راش ناش كب صاب قتب) نو 2 ناي كذا

 مد [تمباي ناك ) لوجاناج لع ةنساج لت "يح ضر م رفواشرا ذب لاق قث ( نيب تنزه قش ع لام زمنا

 سس مار اكدو ب اهلل تك تش رف_اكومرماظ لع لع نا تس لكل انو نلام رفات اكل تر ول نوبت رادار فاك متم” لي دال وا لكن لادوا
 لل قلرواوت لو كد تدق تسال ايلا لس متروا ل تكسر تاكل ب مت لئويك لب نب لت اعروا مرتك ى مدي

 هس لومي ك مفر كالع لكك كرر ذوحتا ذوي درك اديب سئس ع ذاك ثد 1س لات قدح كس لان انج كيد

 قاب لاحت وبر اماعزو ىنلاج بس فيا انج د كيوم حيدر لش لا كس كر ايت لقياك ادا دور توكرك ام
 وياذ<

 .. وم

 رواج لعاقاكل لا ركذا رواج لام بصن لذا كحك لاننا. ددقتم رك ذا لحي حس ذااظفل............: ىلع و بسبأ 7
 حبب كاولاقزمت_< هلاز كيد نكس ضتاروا خلا لاق ذا ىقلخ ءادتبا ىاج اهرب فوز ادتبموكل ا ف ضل

 ترش تكلم وار جس كح كج عا شيتاتءاج دوا كل اج خي لات ك كئالمإ# ةكئالم_جس.انطومبوضنمر
 مدآ_-تاي ايكايلربلق كساس رعبا كلامو اجاي و ةلاسر تكة ك ولا ركاروااومدت ازور قل اجانام ننس

 رك دوو الواكال فيأ لي ارا لوم نلاس 9” «رمخ يك نا سس لنك انبكم اناك ىلاسما عر ونوكن ار طك وبرج : ل راو ضتروار شبلول
 وم قلن قثمك لعاج_ج_ لوعفض يع لوقمل مب ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنا عاف بكبر لحام تصر هس اينو
 -<ب- خلا اهيف لعجستا لوقماك اولاقاكر# لاف لوعفم ضرالا ىف بس اكطدج كك ريصه شر واس فيظوت كي اي لوميا 7

 كىاعت نتاكر ومي لسا ل داق بجرم لن تفن دوا لوم ل لايغاو تعاط يجرم عسكر قرف افيطا لع سيزقتروا عج
 < [اكرادأتانجوأناسليي نت

 يلع مو آ لس دفنا ل <- ناايب اكن وتتم اع ىونتم سلامي ات ناك وتم ماعدا دام لن تيب آل هنوني : طلر

 -(ا رفاطعر اك ومد الوا كن اوكمقروا لامر ف ىلا فا ترعركانب .لكاط د وكلا سلع ترذار وكم اس

 اكلات نقيس يسرب لك“ ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنا”ووصق :٠ : ىلا عفالغ و 4 نرش 3

 رقناك امن ر اشف اك بلا تعب يروا ات نركمولعم رك وتشرف لب هراب سالب قب ترورتل لاعردناق نحت م وروما وتشرف

 اقتل ايياروا انك ت بيف كن لا اي لا رتعاري :لننلتلا مد [ل أح اكبادج كس لوتشرف_- كح اج ايك مث ايند ذافن و ءارج ا اكهيعرش ماكح كس
 كب رود آل قاس تانجمقاي ك ارظ هداك هانا مو [تررطحرلب ب فاالغس سات ناش كن اوج امن سين لنج
 هتائدولررط روب ضرس . نا نكت كح لونك ررطبسع يروا تما ل مد آر الواي انك رعي كس ل ءايقر م دايغ

 50 :رخ ؟ىي دوجومل اد ذك برق ناجي روض اد جازم 6 [ءرادربشامرفءرادافو صاروا مادشر اد كيسا يمد

 7 دم ايناس تسمدخ نارك ثيل د كأول بسس لاقل روض كو مكاو نس 1م اكو توم لكر وا ليعود ل شم

 ةاهترصقم رت زاين راهظ ال يضر كس

 دن اداجحا كيدزن ع راهبتتساب وجدك يامر فداشررا باوجلا بادج نس لات ثلا انج 00 :تلط كن انا قيلق



 ممحسا سف تع ] 4 "طة را ةروسا مورا أ لاواريطبب نمل زج ريسفر رواج زن نيل ىك

 تالاص باوج يس ىدتوادفء اشطوج ع لت لابد لاسر كر: راب سس كونو اواجيا كيد نسر هجبو وتس كذا
 لين“ 2090 و يل حش رمل ايادي قاس هقاوروا اةاجوب ومان كل ىلا ةن_ اب شع راصم قش تك

 لك ماظتنا و ماكحا تارا سنو دوتجوم الاو ن6 رأ ز واهتس لادتعا دع لوك جب لع نلا بس لى بنش ىلدا لوك كرش

 كل كس رصتقت* سا تن انجج موق حر رط تاس املس ارو لاس »م خت كس لوراوربتامرف لتر صتقتم اك حررط لسا تسد ورضي
 .يلكاب اك رالصاو تييارب تيلباقروا لب اشنو مان كر لابد ل 00 وتشرف لع نا توك لن اك

 هو كس دج روا لاتكت يلباق عر الص تس جو كد اهف مث تانج وا لي تسر ور كم اظتلا حس جو كرت لب نوتشرف لع نارقف

 باوند تن ترورطروا تيزباق لم لاس ايكايكرايت لدم دنوكر ياك ا نولود شورت كس ن لالا ف الخرب < ديب و فيض تي ابن

 3 رقت سرس كياوكل نو نايا سوم لكل انف تنالاككهس نلا ل لوبد قي ىفب بس: لوبا لن طل ءاينذ رمد

 ىلا 1 تركزت يل اى ذب كذب حس ل رج تك قرب« ياحب ءمئساوكى ح ىك ابو ماد تنقال م رست سجاد
 تلون /ايامتتف اط يذم دوا نبي

0 

 تما ومس ةيانلاءداسف لكي لاي ل ع تدور اين كتر اذعا ىما لاوس جيلا رتل ل ملل : لاكن اروا تن / و

 هولا ا و ليف لكم مس لس لاوساكن يوك

 ول لاح آل يئمازن الار تدردل حس لاو كك ذل افا اعيش كسك اضوكت سقس اكس داق ل 07 ناي نع

 ظ تق لف كانا باعت لكدفا سلو
 ىف ىقلأ نآب َفَرُعِْلَو ةَيسُفْلَوَوْسَفلَو ةَعْبصُفلَو ةَعْصَفلا ىمح اهلك امش ىأ َءاَمْسآلا مَا َمَّلَعَو
 ِنْوُسبلا اًيكْبت مهل َلاَقَف ِةَكْلَمْلا ىَلَع القمل بْن هَو تايمسْملا يأ ْمهَضَرَع من اهم هَ
 نيس أمكن وأ مككنم َمْلْعا قلل ْىَنا ف مؤ َنْيِقدص متنك نإ تايم 0 ٍءاَمساب ىنوربخخا

 آنَل َملعالا َكيَلَع ضارِتَعإلا ٍِنَع كل اًهِيِنَت َكَلَناَحْبس اَوْلاَق ُكلبقاَم هّيلَع لذ ٍطْرّشل ا ٌباَوَجَو ةقالحلاب

 هِمْلِع ٌرَعرْش رخال ىذا جو ْيكَحْلا ُمُيِلَعْلا فاكلل ٌدْيكاَت تن َكلَنإ هي ”انتمَلَعاَم لا
 ِهِجَساِب رش لك مسبق تاينسمملا ا مهنئاَمْساِب ةكيلملا يآ ْمُهَنن مدان راقب لاق كك

 ْمَلعأ نإ مل لق ملأ اًَبْوُم مهل ىلاعَت نا ْمهْئاَمْسأب مهب كلف ايل ل را ع

 خلا... انف لمشتا لوم نم دووم َنْوُدباَم ََلْعَو اَهْيِف ٌباَعاَم ” ضْرلاَو ب ةرووشلا تبغ

 نلف ذا ركْداَو مخاد بول الع انْبر َقلحُي ْنَل مُكْلوَف ْنِم ٌنٌوَرسسَ همس َنْوُمَتكَذ متنك اَمَو
 6 او َسْيِلْبا لإ ا وُدَحسُف ٍءانجنإلاب ةّيجَن َدُوَُحس مقأل اًوُدُجْس ُدُجَْسا ةكئلملل

 مْلِع ىف «-0) َنْيِرِفكْلا َنِم َناَكَو ُهنَ ريح انآ َلاَقَو ُهََعرّبكَت َربكَعْساَو ٍدْوَبُجسلا َنِمَمَنَتْما ىبأ ةكفاملا



 6م زج قرقإلا قر وسارسأو راب ها لواط ني اجر يسن رش نا وسم موس رست

 «ر لاهي لاب ل تك اب مان كس لونج مات )ل و» ا ا م عج

 برقر م اقع يش لك اقنع لرمي اوك و زج نا تم )وك ومان ناري ( يسد لاذ ل بلقيس 10م انك بسب ا 12

 000 "ام انكس( لوز نا )وم (وورجخ )هالك( بات هرذا) يا رفرب يدرك يور كس لاؤتشن( حقك دك
 ( تو كت لالد كس لأب ع فو ظجط رشي ساوجب و تذ ذ الخ نت ى مناي انلسركاريبب ليزتبا حس لا ليلي قاس نوم

 كب اي ديد للتو دج هس بآرك يوت ملك ثمن ( لن ىرب حس شارت يس 1) لو كي قنا آل يك رع لوتشر
 (ج شبابك جلاس دلع لأ لإ ساو تدوس ب( ساب دريك كب طق فاك تسئل )ل بآ

 ما عمم ماناكز جرم دين انج مان لوزج نا تل ) مان نا( وك وتشرف قل )وكن لاو ذنب متم [ املك( فس ىلاغن نت )يا رف شرا
 ذل لأ ل (يرال| ةندرزا تس لاح قت ضر مانكس ناوكنلا ذس :ةغيلتلا مد آي هال بج وس( اي دال كس تملك
 قون اوت جد ماظ ميكن واب نتن روا لوم انناج( لت انو ل راد ا مال تقر نا الاتابكس تعس م
 ملظإو مرو داي ذتس متر اكددورياراعتكسانمأ اداب وج دايم ماكل واب نتثروا( خلا لعصجستا ل أياد رام ) نوعان 8
 هس( نلت قت يتم ديدارع )ورك ريتولتد للاي دمك وتشرف لح مت بج( يساء راي ىوكتتنو لل) ردا( 7 انيك ولت
 لير وركروا( ايل ع كمر )انا تنم لا(اهت ترن / ايد ناايعرو كس لوتشرفوجاهق نم اننا * 7س هر ورع

 ا )ام ايليت نشب لو رفاكروا( خبلا هنم ريبخ انااكأ كر واايكربكس_ لا ني )ال 1

 قرات باق تييحاط توا كيس طونى اعسش اذا وير رطع اف لع لاعب ل م + 00

 لا تايمسملا ءامسا لمار ل مظأ ورمل 55 هنخ موريس لارا المدوا قلب اق وقلب 26

 0 طالع لرد جوت تدع تايم سل فاس اليا

 لاا لبي بيلخت هيف لوم تعبان ليضف شو[ لج الت تايم فر صول كادوا يسد تب ىو ذود تساي صروا امس اوك السلا يلع
 مب بما للا دى ل قاعي وا ثم ,ء ب زج ىكتمبب كالا لقاع ركن قكوورواه لكى سيل ار يتكجس! ايد باد كبش

 لك ىن زؤبنادارعع_ لا طرشلا باوجو تيارا ايلركش ف لقا ركن وبس ني <س كى كى ءالقع بيلقت بي ساكس
 ((7) نارفمنس ررصم (1)- ىج لاخا لوزن لي للا ةفاضا ريا نا العث  زورب ككناحسس ج كيوي بسط يس باجي لاد

 كتيلانم فاكلل ديكات جرمان انوه دصمم 1 لبث تلام كت فاضا نمد نات ردصم لع ياسا نارفك سيب ردم مح
 -< ن2 كرصتقروا كيكات لمت يفتإسسا نضر واب كل كس يسرق

 ساس( مد 1) ظنا ريشوكل وقشر فاك جس لس د باوج اكل اكلنا كيأ ءانخنالاب م٠ :ترقيف ص 1 .

 ضلت هاوج _دارم سيظتتورييرب ريتاس ل ىلاعت 1 نتا وصف اهق ل تمدابع ةرجرك جس ب بادج لاح ؟ايكا يد بكم تاكو رت
 ل ناو اجب روأ نيالا نادك ةالعيلكلا فسول ترحم انج ىتررب ديب مظقكمترا ردا انام الوب كرت نس الاجب بادآ آروا
 تحن م كرام إو اج هاي ناكل نش نوت ىو ىئباع تارا تبي # شوك ننس باد 1 ىئاش قم هدايكه ريك

 ىبىلاعتدلا قدوجقح لوتس [تيرظ> سن رفج ني نيف طب واهب ل لك ن# مكس لا اه سا

 مدآ ىلا_كوم ىلا قثممالاك مدل لبي تءروصل اااه ايك يان وكم آترطت» دج متجر رط كر يعك تبل هش



 . مسج موس م[ 9" لج ةرقبلا ةروسارسكوراي 2 لوازلج نبل اجريت هرشممج رت ناك

 12111111 ا
 تدابعو تعاط ىف ل سوتشرفاوف ننس اظاك تققلغروا لا قمح كوره قم العروا وبسم العوج قم قلي ل لود

 كرم ك_ لس حرتشل ب نشنلا نككل نمت لا للي تروص لاس ايكيا رف نجلا نم ناك لج رسود انج -اهت ف بح جسد تبوك
 كل لس لصتنب ثا هلا اح هتف لبن لوقشر فاح وفير سس كير فمنك دحاد قوغب حار ىرسدروا < لسا يفالخ#

 و كف وم لري ةساجومب تسرد نوب نجلا نه ناك رك اجت حس لدي تانهج ح.اظاخل ل لاهفاروا_ب لصاوج ع اجوب
 0 ايكو كرك وسدؤنج دوا سد لشد دبكل اسوس جراي وس ليالأب كم ليو شر عفا هت اتا يابكن ثقل كال

 تاكل ودل ايلات اكو رتل يحلم نب نس جاك كح كوس فرط نادم مناك« ربتالا ىدعب كس تاذد
 مكس ايك يكل اذا اك يشك يالا ملع ىف ذلابع اب شيل كل بلطي نات س””لكيوركو رانا نرفع ريكف
 م“ ناك امت نوم رف اكسس ىن لحي لي ىدنوادخ ماكل ب لسع اكبادج ؟ايكو ميك ب القاري جي تدب اعروا بر قمن اطيبش لي

 مايك راص

 رواحرالصا لالا نايلع_.اجايورك ايي وكن امن اري قل كك لينك انا سا حس فرط كل ونشر لل

 ى حرالصا لكس اج ايلا يك يي رب بولسا اخ لسن كلاس امك سس انركف اصول ا كس 1 اج قدرك مز تضل يانا
 - ليما, تحس نوتش ةة ردع عروش مولع تسلا الا نول -< اتكراى:ناننا

 هبيشاكس ساروا تقيتت ماكس اكد متنا ب لص ......:رايعم اكت بيلب اق ى اظنا.:....: و عترشل و
 ل حاط وت قوم ىلا تميت سم جور يسكس نانا ترضخ لك رالصاو مافن ادقح الرخا كس لاس زج يرورض اك ؟تسذارف

 ناك لاطم اكراغ يول انو راق نو زج مارتو لاطع كل كس تل شم انا حررط ىا- تييزق او هس تايصوصتو تايفيك
 - خخ كر لى تاك 1 لا تشرف اب نتج انعدم فقاو دق لش نانا تس لاوقاي بس نا تيفثاو ح لون اب زروا تاغ

 نادرا لعشرات نكد جركل وخز وعظ ليزك ووعد تساوع ارمخأوو ول لع لوتشرف

 ككٌقالجب حررط نانا م نير شر دق لا عبط كنا نايل لإن تاتي كيت بس لغ تانج ل انش آان كلاب نس تايفيك
 ا تان روز لووك مس لش شي

 نانا لوبتو وقر نقال كس قت صنم كس ىلا تي كل س..........: تشير فاكتب نانا لبا اكول تين
 دره ناب داينب كى الصاو ان الاكى ول كوت تيحالص لكما بج ل تش 0 520
 نت مارك, يا تبلا لوم لب سرور ظلت راهم ب لس كت رافس فرص بج سا تريثيخ كيال كيبوب باج امرك

 وج وم م ”جددب لش ناهوروا ب ىرورض ناك ؟ىروإل حم اكق لطتمروا تدابم كس كس نا اتمع ماك اكتوكدو الص ا دريس

 ىكتاانج ىلا رب ءانب كققادخ فالتخا تلح ركل بث الصا كلامنا تانج رطل رك اج ايلدن يشري رهط تاس ذو
 تييعماو وج لع ناضامكه يس قرفيردوجو اي كس لا لج ىنتروا نلاسناك سيب بادج ؟ اكسو ليم اراكروا لكك < حرالصا
 زر ثيعس قي انج -اكترك يثأر الصا كل واارسود-<.اتكرك الصا قعود لوا كا ساس لائطوج مل ندد س لاجل



 سماع وسار تي 4_1! لج ةرقبلا ةروسارسُأو راي لوادلج نيل اجر يضنعررشو ستب نيل
 كل يا فقاوعس لقرار تانج ناسا لب ب تانجايك [بلاغ ناسا لثرت بصو تبا فصو كلتش لالود
 ىلا قوم لح تناالخوكن ارو كيس داذنب مولع دفاوأ مد 1 حرر لستر كدب ناجخيي وك[ سرك إب هس اتكسركت يب تو حرالصا كالا

 مكر اك سدي باوجوس ؟تت ةكح امنا تناظر رواه ةكح وم بايماك ضد [لباقمم كمون ىلاج ىديد مدخلا كوك وتشرف 7
 قلاطمك دبا ةداع ك- سا لوم لأب سيصنوك وتشرف نيم قلى ايي وق لن ناسا ود حس ترورض كوارعتسا صاخن لن كل كس

 - قوم تاه ىئاتد 1 ليضفت وا سيء ازاري فلا كل ساب م يروج اكن اج سكي د قتال اك يدب

 اد ث لوك ل وتشرف قبره ر ذاكى للا تماين وج دارعتساو تييلبات ص اخ ورجل نركب شب ب لذ ا ..: قيايح مارا

 وناناج يدرك ديب وك ا ليم نوت فركا حس ناوبح صا كت كرتو ستيسجب رشي ساخن قر اردعتسا هواك كج هوس لك درت
 لص رووس_هتااج ني نااوبح اهب كت ادام و تيدا اديب تكرتو ست بي تادامجب بج امو ناضادللب ادد شا

 نيف رك جس لاوس“ يس يذوا ؟اياني شلون اسضاوك وتشرف نا نس دقلاك جب لبي لوفي رسود لص ح اك اوس للا
 رع لوتشرف عررط ىو ]ته كتيبات م رعروا ىوارعتتسا يس ا لاجوم لطخ م تررومص ا وو ل م صرخ

 هلك لائمازلا لوك اآدك ايلركفا رتما حس ئافص س لومئاروا_هس د ماكات لع ناقتما هو دوج واب كح فس رك يول ء مسا نا
 وجاك ث مالك ردا نو فشلك مولع عررط بسب بس آخ. رف تمي نع مولع نفاومكس لاس تتذايل اديب لع مكر دق ل
 '  وارعتسا كا ملكا بج لغ وتشرف .اتطوم لاغا ب مهئاصماب مهئبنا_اشكي ىتوول إب اظن ل باقكس ماكل

 تاب كيا ناش اوفو ضن كس ب تاب < طل بس انم مدع قوكد جس هدئ اذ ركاروا ؟ هتاف ايكتسس فس التوك ارب لبو تييلب قو

 لاب هتسايك دا بوري دوا سرا لش لايك جار ديكر سس نقي قالت لس ود سس ذ يق نكات نيل تحب يي نو وفوك

 بوت ترام قراه قل اجوركر اهنا اكل اوربي ورك ناك ثيم ود لصكس ايورامج وأ وتشرف ضو هامل ثيل هدالت لابي

 ىئضأروا ىلاف [قش را ملعا ىنا ليث زجاع مكتروا ليث جام لن ملك ما شد [اك بح اهب دق ا سكنا مروا نس. اجوج لايجب ناعم
 د ليصف كب اوت نادك اع ك ايس اطار كح الاص مات

 ماخس اك :يلطلا مو [تررعتروا انوه لوا ملخم اك تت حل... : رت م روامسردب البو حس بس 3 ايئو

 هيي داوم مولعم ايوه ماك اياك وتشسرفروا بايساك اك ةلفيلتل د [لش ناسا ىلكعررلط ايكو ولحم نوم (اوااكتساغللا مروا نوم لوا

 ا ا تفالغرام للكس اجس لمد
 - ل تك رهدايز تم اير كنا

 نوبل ىئاىننا ون ايل نب سلس الامد ؟[تيرطخ بحب ورب اكيلايماكى ا ............: كوي مش ب ىكاعنا سلع

 لن سم ايل يكرقعنم تلا نجل يأ لبي حس ننيل ب تذاالخ تضج انج وم راها اك وفناى كس متو 1 تيرطح لب لس نجس اي
 نانا ب ايلي د محك الاججب قتاشنوبس اد [ ان ضاخرطساولاب توك فج ل طمكس تاياود 1 *روا تسار وارب وك وتشرف

 هك ىدوقو لقع ريكا يكس بل دي ن 1ر2 سادياشركذاكتانج ماع- كميل دايسو تدايق لكمشد اري روط لسن بس

 ىكٌعررت_4 لوم لقاو لي ملك سا لوا جددي ل ل وضفموج تانجو اهل ايد مير وكت عاج لنا ىك وتشرف لب اب



 سو مرعج مسي نه 7 ذو 8 قبلا ةروسا بور كرب لوارلج نيل ماج يقع 22- 2

 لانك سس مفي 2س تانج جس نبي رقي لأب جس يك ل ان اك لسا تبت يكل ا لل ودع فس ناطيش تس لائاتجام
 كفك لب قاب لورود كيو مجتلباقم اكو م توج لس كاطيش- كد لش ءايتسا لبي عرروص

 تت اى داكن اور رط حا جتا س كس مك تعجل شل بس ا او مولخ“ عوج كلوب اناس راسل نوم راك اروا

 - لاب كورك اك

 صاع صج قالت ل تايآىرمود قربك نع, ليصفت ...........: قرف اكاى يش ل ايقر وا ىلاطيش لإيق
 لكي مدق“البي(١) جس لايق بكم حس تامدقمدنج لصاخ اك اجساتوج رشم نوب تلو تملك ف الخ كى رتوارخ ماع
 قبل ن كيم دم - تلياارعجل موش ارواح 1و قم نيط نم هتقلخ وران نم ىنتقلخ

 تستولي 1 فالغ انامل لوقوع نلت( الي لو لوضفم خر رف لك وضقصروا,لضتمإ عررف ى ل ضن ( م ع

 يا ريل م مد 1و م مكر اك ساكس يب تلتذ_اضاقت < تاك ف اظانيدمكتاورتغع اسك تن الكيد

 لات ال قل سان اق ىلا نيو لظب ل مرقم دي بج تا هقنمانقكس لإ كالا ساهي

 1 < طلفانركل الدار نالغب كح سيق ىو يمس راف سارق لطي

 او ١ ةأتر هيث وا تبت اهو ه ديت اكن كس نااطيب تمسرم ناطر لل ا :؟ ات ناوكم شارح م
0 

 يقطر شب لاو لورا ورا رف لكك متل ءاق ارواكل اك ا نقي اضاقت اكتعاطا تيان لئالاع» لن تس ركادا تباين
 روا اطييشل هش سد“ مثد اروالئالدح قم لبنا تبيب ب كح سس وم ةعبس هدبكتسبتج فرص ف ةةانتلا مد آاهتاب ءاج ايلى ىاهق نت

 -ِثعرؤ كلا

 نم اَهَقَلَخ ذاكر دملاب وح َكاَجْوَوَو هيلع نمي رمش مم م و
 ٌةَرَحّشلا هذه اََرفتالَو اَمْنِش ُتْيَح هن زجحال اَعِسَو اًدَغَرالكأ اهنمالكو َةَبَجْلا رسْي الا ِهِعْلِص

 اَمُهْلَرََف نيصاخلا دو َنيِمِلظلا نم ريم نوف م وأمر أ ةطنجل م اَْنِب لكلاب

 ىلَعاَمْكُلدَ لَم اَمُهَل لاق ُنأب ةنجلا ىا اًهْنَع اًمُهاحن اَمِهُلاَزاَفَو َءاَرِق ُىِفَو اَمَهَبْهْذَ ٌسيِلِيإ ٌنظْيشلا

 هيلا نم“ هيف ناك اَمُهَجَْحف اهم الحا نصل نمل اَمُهَل هن هلا اَمهَمَساَفَو دلل ٍةرحف
 ٍضْعبل ِةَيَرُدلا طع ْمُككْضُعَب امتي نم هيلع اَممَتْشا اَمِب ام ىأ ضآلا ىلإ اًوُطبها اَنْلُقَو

 ىلإ اهتاَب نم هب نومتمتاَم عامٍ ِْصْوم ٌرفعْسُم ٍضْرآْلا ىف ْمُكََو اضْعَب ُمِهِضْعَب مْلُظ ُنْموُدَع

 عْفَرَو مدا بضنب ةَء ارز يفر اهاذ مهل تملك ِهَّبَر ْنِم مد ىَفَلتف ُمُكِلاَا ٍءاَضِقْنِإ َتْقَو «-:ة نيج

 ىلع ُباّوتلا َوُه هَ ُهَنبْوَت َلبَ ام“ هيلع تانف اهباعدتدبألا تلك او تعو ةئ نا ف تال

 نإ ولم اق يلع نلبي ةرزك عيه حل نم ان اًطبف ان مهب (-) َميِحّرلا هِداَبِع



 مش ةرقبأ !ةروسارسفو راب لوارل نيل جريت رشم تا سو سرع م 1

 ْىَِعاَطَب لِمَعَو ْيِب َنَماَف ىاَدُه ْعِبَت ْنَمَف ْلْوّسَرَو ٌباَتِك ىذه ْىِنَم ْمُكَيِتأَي ةديزملام ىف ةّيطْرَلا
 اوُبَّذَكَو اًوُرَفك َنْيِذْلاَو هّنَحلا الخد نآب ةَرجاْلا ىِف (جْؤَنْوِنَرْحَي ْمُهاَلَو ُمِهْيَلَع قؤوخالف
 َنوُحجْرْحَاَلَو يال اذ كْوْئكاَم وَ ْوِلخ ايف ْمه راثلا ُبحْصَأ تللوأ ابك انياب
 تسرد فطعر لاك ا تع ك_ كس ديكام كر تسريب تسسسسنا زرار ) ورك ايد مد انكي مك مترو 0 2

 ردا( اهت اان رفاريبي حلى ل ابك 2 ترتر لا ل ى اغت نقيس دلاب طفت اكل لا دارم [ 2 ترضع ) قويت ئرامتروا ( هكا

 ىف اعك) < ترد لا اناج دن كيد زن نكي ءامكد ماه حس لج ل ( ب نسكب قارو تعاذا ل لا لاوثود م

 دس لي( لوئايرفات) لولاو ساما نناصقن ( كس ةاجوم ) ىت مقدر( كوم او اك ريو رولا ء لوب حس ترد لاا دارم تس تين

 لع تأ رق كياروا ا ذوجركل كف حس تضج وك ة وتو شد ؟ل وفود نا فس اطيب ئنتم) يد السي وكنا ( نس سلا قل ) ن اطيب لب
 روا دلحلا ةرجش ىلع امكلدا لما كك نولود نا ) تن شج ( ع درك وو تس تلج وك وفود نلا يكس امهلازا

 هو ل لسع ل لاول إب رك لاف رطرم وس ( ايلاعد بكب تخردمل- لوطودر انج نيدصانلا نمل امكل ىناامهمسافو

 ( ع تاسع ءاهقج تير ذ قد [ىءابقروا وس فرط كن ع )و ناني هك ايدل كرو( حس وتم تن ) كن لود

 رواج هلت كسر ميس دنج ب نع ذ كل # راهو ( كس كملت ضنب ضن ل ) وج نيو كنا( تمي رذ) ضن لم

 لازادعإ ( لك ت وم تمد قرات ) كيبتننو هررقم ليا ( حس نركض عفن سنن ذوي سن وكلك سا تل ) سس ناااس

 لع تأ كك ياروا مت ام رفم اهبل اوك ااكت املك ا نس ىلا هن ثنا كب وف ) تاركدنجج سداد وي ةيس فس :وظيلعلا مو ل لا

 نا خلا انسفنا انملظ انبرى وم للاسر ةتاملكوو شن ايككاه ذب دجتاس كس عفر كس تارلكروا جتا سك بنك مَآ

 لوب ب لب ىتو كقب ( للكل وق ون كنا شل ) لا رف جوت نا دجتاس كس تضر فس شا( ااعد ل ماع ءذدح

 رب لا اكلم كاك اج ع اا رركوكل مج سن )ولكل بسس حس تشب رك ايد مك فس مت ( ري لاودنب ةتيس ا ) ناره سس ذب «كساو فسد
 كت دايم ايكوم اهلا وركم اندا لع مسكس هدتلا زامولم رو ياني مسوليطرش نا نا ون ونامت امه نا لم لص اما )رار ( هل وم حي فطعع

 رواة ال نامي ارب حب نش ) ع لى ورب تيعادب و صئوج وس( لوسرروا بات ثي) آت عادب م ايي تس باج اكرم يب

 م/م

 لش تن هو كوكل ترف 1ث ) نجاح نوم ننس وكول يا دنا بس اي انوم دي دنا كبش لما ف كعس كت عاطا بكرم
 اشم لع اروا لع قل” لاول ب لس سرك يي ذلك ( لوباتك) تا آى رام روا كس نب ركرفكض ائشاوججر وا( لح لبث اووبب لاو

 -( و بيض انك لابد تروا لس لوجان كن لس لج دل لام لا شيب )كلش نجر

 نوطخ ل جالك و يلع ل وطخ ل نيا كشر وو تلا نك هاك لاو ناقتي قيشو بيك

 لوعفصركل رب حس تنتج مس ناكر اه لئاع الكف رف ثسسيح هس ايكو رااح زرفم فرط كن و تفص كف وذكر دص» اًدغر
 تلز لزا ايكو كم 7 ناز ي-<س لاك اوج ان وكشف ب لوعفمكل ل فود ةرجشلا فوصوموزب لمت ابرقنت ال و9: ب
 ببسم ىا_ ع حتار فرط اة رجسش ريم اهنمع-لعاذ نطسيشلا ب لوتفم امسه-< اناء هس لاو ز ف ضن زغل ونمت
 ثم طوبه وطب .معل نم ىلا ىللا لح امم فولت, امهج رخاف ل جدر عقار فرط جر ضنا ةرجشلا
 دارم تي رذ كن اروااوحو مد آن رو« ل دارم اطيشوأوحو مد آس عريق اهتاوم ليت تنج كا رار كن اطيشركا- لوز



 مسوس وسل رسم ا لاق روس ارو راي ه١ لوارلج نالااج ,يفثعر روم رت نانا

 ولا ودعم ماجساتلوم قت ارث نيداعتم اوطبها ىا تس ١ وطبها_ي ل لام عضم 7 ودع ضعبل مكضعب كو“
 رقتسم_ل ل ماابي رو اصر وا ا تت تك هس حرم لك لئدل ا ان نا ورغم

 تنم هبر نم ف وصوم لوعشم تاملك “ف مدآ لت ىقلعف نومتقو تك حس ل رف لاورو نزلوا روش

 ميحرلا باوتلام اى رمش اح لمن نيب وه هنا لم هيلع باتفع. ا لا ل

 اج نرمي ف طع كلج - مكديتاي اماف_بي رار لمت انش ل الج سس ةررك -< اوطبها لوق' اكانلق_رهت ترفع ف وصوم

 زو يسد كتاب خارخا هس ىكبج اق 1م ركل كوك ءاج اياك فد اردلكب ىارداق البجلي رغد ب

 د لاما ايدل 58 م رمح لوا طوبت إبن الدرك كس مكريكا انفرص اي سراب [ واول لرمي رتل هروب ىءأر ف

 يطرب قلختو لوعشمو لح ايكوم اييدا لس لسا عساي اكليل ريكا كور ش نا مكديتاب اهاف تان اب ناي ز حس نلاع دارس
 - فطغي 0 ليلو اانا تا تام ملط فوخ الف ءازجوطرش نك ارتبم عبت نمف

 زارع ري زمول يلا مد ا دختامس كس مانا و مار مك ا ............: تال قااش لس زم ار الد

 ىلا لات قترلل هدام تال ل أ كنار طا كى و ىكناددل ايل ايد متاكم ايق سبب ( تلج ) تالكقئاشرل يك يدي

 فلا ءايثش ا ىوي و تاجا كف ركل صاع غيرو يستقر اس كلج دوا يك ب ذقن لا لش تءروصو لكن كا طن نس ثددذ

 روا نتتارول وكل ام دوا قدام رف تمعن امم كك اج كيد ننس ادلب ل |متسار ساد لاق قت نواس لل ترو

 دات نامجاع كرجل تروا دي دتذاجاهاع كج لنك أيس اوم الغد لس دايت

 جد لكنك ةنيعلا م كب بس رولات اي وم نوعطوووورم س مزج سهرجتراكن وج ناطيشب نكح ...........: ناين اياك ل اطيبش

 جدلا ذس لان قا :يلعلا ما لملك فولكس لوفودرول اق دج ناكر حس فرط كل وفود نا كس لااهتاوج حس

 يلب ذ_ ركن اي تيعان كا تشرك واااو نقلا ىددصص يب اذ ا ةلب نايات يدار فداك [ىن ليي تس ىو لكلا
 لِ تلت ةباود كتصنارئ لعوب تتقو كح تضنامت كوب وا < قاجو# لاح دبا يتءايح سة اهكلس لاك الم اكس
 الم كلير سار جاع با فاكتب ب شبا ككتضام لاجل جو لاكرعوارعتسا ىرابتدثلاءاشام با ىلاج
 - ل ةساج لك ل # ولتبكل ئارب ركل ماناكادرخ قكووروا هيج

 ايللس ل دوف يا روس ىفيرظ متري مروا “١ ل وجو 6 1[ترمح

 نس نو سا يضر يس اجاج لطتوداج يدب لولو هداسس فيرشروا وت قداط لإ نان لاب كاس قالو اسي ىف لوبا
 رظنا ايضا افكر كر كو هاف كسها داش كش دغر يوك لنيل مد اك ايكرإيت انا يري تفرط داو
 د تعلو رز ازو كاب لوم تك د» ذا خس ل انزكش وا نوع هك مر ينل لاق نم ىلا رظنت الو لاقام ىلا

  ىدامتججا اطخروا لشزغل لبيك ركن روى ا ناجم تصر اكمار و شل #سرو اه ناك اك تسخر كل اوكرك وجب جراي

 موفي كل لا امزع هل دجن ملو مدا يسنف_ 0 ناين لبر وا نظيشلا امهل | زاف بت ايكريبت

 طنا مل [ترحاحم لا قط ومترجم حسداهطا د تقيقت بارك »شدو ددج لا تطال ترش انتاج لش
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 مسد سوح ترمب 1 ده اة قرقبلا روس ارو راي 4 * _لوادلج نال الجر يضرم رق نك

 هبل لكانت لي سابا تالية كن آرب - لطب ليوا ا ءاهنا يمص عليم ا م ىلاغيج ردقلا لس
 ل ' ريشا فرط لك فسيتم مخ وا ىلا ماس القا مد حرت كيوم ىوفف هبر مدا ىصعو جاكرتا كب

 0 ا ار قس

 يل نا باش نات

 لو لابكروا تيك تءاقالعس لانا اكو ومدودرعروا ةنكلا حرراخ بسج كاطيش لكتاب بقت 0 ا :تنار 7

 رك و تاق اطرم تنتج ب اياب لوم لات تسخ انش سس لس كويك" آس ركع دبت ل كو ابل ايون ل [تسب هن كف ايي لجو اسك
 ردي :كطيغلا ناش دحاك وج لاسر ارو زادت سومو لكس م تنس درج اب[ رر كرسي دواره دوا عس هدد لاو
 لاذ ورك اين درك اكن سس ترب شين كتب .1لبي قرم اه قزم كيا ري تشر لاعر هب هس دي عكا مذلا ىرجمك

 اموت هب تبع كنز طلعتس ل كى د(رالطا لق” لاف: تدادع لكتاب كد الدادكى دمة يازما فب رس ود كس يسد
 -< ىتاتمم دون يي دل اوس لاش كر ؛ الوارواهس

 525220001 ونيل مد د كس طرا وجب كرك و #دنج حب دل كس د مادد كرك اج ل يند ل نبكي رجب

 دوخ لين مرك رج لس ى ات نتن ل ب لل ا
 رواا ذم لب لك_ تنل يوط ربا مك افق م هنا اراك ع ا وفرط كي درك ف اعمر جير وا حس اءرف نيل ولت الكون لا

 قككروا 1 جب لش ايو لكوج رث نو < ارق لاس 0 للا يت مدان ب ءاطخ كل 2 [قرغدملا
 مقالب قايد لاي مكي زرع اكلم تالا - ايامرف ليت 4 روم ول قب م كر, ل ساس لم قرتوادم نا تروا رات لوران

 7 لاعاد نإ : راو فيفا ادام لاكن را فخ ج دايز رب ذر امكم ارسدد بارول متي ذر طالع
 ركب سيوصقن أك نازتو فون قبو لب ترش 7 حرر سادس احا امي 00 فا «ناشيرب ل ينوون وولي امل اج

 تت ء ةرمود هر كولو كالذي نس اي اندم لتر لزقو ف وذوكن اري روط لقتل ساس راجايد نلاماو نما م اخينا[ اق
 -< ايلا يكن ايب لاعاكد لوا قالا ل

 دارم غراي لوكاكرصشو ماخاب ندع ون لبي لايخ كس نا لين تس ركراكث اكعشمب رت وامل رم. ...........: تيل للف وي

 لو فاك ورك ل هس داب لا ل م نس ا طويت حس تضج تار خرط كاس ايبا يكرج ابوك وفود نلا تس داببب كل امج -
 ل ل !روأ ضر وا لع تك كارما ضخ 500

 انام يلج ناشن اكربق [نلا لم هدج لوم تاذو كونا > ثررطح ل يبل ورا ل م تك تافرعولس ا كل ىلا لوب تاق اتا ٠> قد

 - لوم لب تافورواكس لوب سوم مليت ب ذابت ىو [ت رح اكتساب سا ججس ديرقيب جس لم ىو يش اج
 تاعارم»و عفو ضني لك رأسا كت داع سا لن قفل تم خلا ابرسقست الودي [............:وورع تظافت

 نايات نادك اقرت قلاب بية تضخرد انج سامو ترج فرط ىف عرايسي ل جلي تيد كول لح

 دونيس رطل اطيبش لوى 6 دك يبو نظيشلا امهلزافتم يدرك وكلا كس كس نا سة امك

 - ذي حانت لئن وماموأ



 مون جمس تما 8 رقبلا ةروسارعور اي 0 لوادطج نال اجر يشعر د
 يمت 2 ا تت 222222222227777 2727-27277 2222-7

 نيواحلالا نم مكب ىلع ىأ ْمُكيَلَع تمعن ىِعْلا ىَتَمْعِ هل او رك ذا توف دال ليئارش

 ميل ةثديَغ ىذا َىِدمع اًوُوَأَو ْيِتَعاَطب اَهوُركشَت نأب كِل رْيغَو ماَمَْلا ٍليِلْطتَو رْحْبلا ٍقلهَو 0
 لود هيلع باول َنَم ميل ةثذهغ ذل - ُمُكدهَعب ٍفاوأ مّلَسَو هيلعللا ىَلَص ٍدّمَحُمب ناَمْبإل نم
 اًقَدَصُم نارُقلا نم ُتْلزْن آَمب اًوْنِماَو ىِريَغ نْوُد هب ِءاَفَولا كرت ئب نؤقاحح مم ٍمنوُبَهْراَف َىاَّيإَو نحل
 نا 56 له نم هب فاك لو آؤنؤكتالو ِةَربلاَو ديح و ف خل ُمُكَعَماَمْل

 هللا نام بحل كح ذب مكباتك ف ل يب اْلِدْسَ اًوَرَتْشَاَلَو ْمكْيلع مهنه مُكَل عبت مكفلخ

 َىاّياَو ْمُكتَلَفَس ْنِم ُهَنْوُدَحماَناَم ِتاَوَف فوم اًهَوُمتكَتاَل ُىأ اَيندلا ّن مابي امرع اليلفانمت لْخَو هْيَلَع

 ذل ٍلِطاَبْلاب ْمُكيَلَع ُتْلَرن ىذا َقَحْلا اوطَُِ اوُسِئالَو رع دود كلذ نف دوُفاَح همؤنُوفئاف

 نحنا همز َنْوُمَلُعَت ُمتنَآَو ملسو ههيلعمللا ىَلَص دمحم تت َقَحْلا اومن اَلَو وَ

 شمر دادجا لاب [ء داهمت ؤتل) سكر مذ شوجو وتم ئلا قرض ركاب( بوت دالوا) لسارسسا ىف ا هم 0

 وركارول وكيع رهمدو ا( ورك كس رت نع الا ريع رطل ناسمحا لا - هر نوم نر اسس اك ولاب ءانب اك دنس: تايتيسس وكر

 ايكاكتنج يلوخدروا باو من ليدج) ل ودكادول دبعا داب م ( هت ايكاك ف ال ناميا ب يق تررضخت حم ضدج)

 < ايكل ذا ذع شا( ن آرت روج ال ناامياروا( ور تحس دوا ىو والت سرور تسد ل كد بعدي )ور 1 تس فرصا(

 مروا( لش نب مضت كت لاسر وريح وف لسا لك قار ولكم ) س لاي هس ءابهتوج جسالاو فس كلل رض كب انك اد و هليل ارد ىلا
 نااروا هس لنوم م انه ران اون 0 نا سال واع بس

 قلل س لارابمالع اس تق ترضخت [ لي لوبان رابتوج )وكت إي 1[ نلا كريم ( وركن لب دب )وري رشيد وا( كوم ري قت انك اك
 هحس ماو خيا مج ةايع تمس رشي دنا كس وم تؤ لانه ناوكت إي نا شل ول بقت ى اينو ) لوب كس ضواعم رقت( 5

 وكنا ال تسرد( يس هاند لاح ى هدالع سر اند اداهبت )وجر سدة يروا دول تسحب عادوا( 3

 كافتتم ترضخ 1و (ةايعج د ) وك ثا دوا ( ع تركن اا راهبدج ) تاس كس قتان ىلا ( حس ايكل ذان ب من ضدج)
 دو أ تاج( وتلا ) تليف ارو( ع ل طل لس افي وأ

 رواربخ “كس ءارسا- اك ةةلدنلا ب وقتي ترطب ايلوراشا رشم ا ييج لينا رسسا 50 الا 0

 ل ات نل ةسو؟ لوا زجاص ليث راب كس نلاججس فريف سدو تسيل هل ادب نا ليا لين كح سان

 ايل جررخ أ ىلإ رك تو تاكى اواي ليتر لبن تحس اجانب مالم فس اهو ر كش ناب سالب لاما دج تير دال
 نوطتال ب ىتلا ىتمعنا ورك ذى رانم لاضا بيك لمارما بج قش كؤوج جس بولطع تع اطا نتي رش لأ اتم

 ىنوبهر اف بوصل ىايا_ 0 ايت جب لك دم مور لم فاول نوطتط مل توك دهعب ف وا ىدهعب ١ وف وا يلع

 تاع روطبلورسكر نون قل اب حبو كقول وفرش اب باقون حس ظيص اك ضنا خرم وبه را حس فد ذك



 ممارسي 1 هج و ةرقبلا ةروس ارجو 4 لوارلج ناو ينحر رشو
 اونما_كوبر صحح هدعاقلس صيصختلا ديفي ريخاتلا هقحام ميدقت لجل ولورروا لوم ل نوقتاف ل ياقتو بابر لإ ب

 لف للي لسا ف رقلا ىلع بر وصنم مككعم ردم لاح اقدصم_ لوقمركل بلص ل وصوم هتل زناام ىا تل زئاامرب اوف وا فوط“
 ىلوا فت ماكي ئ اان لل 34 ل سا و ال ل للا اونمااونوكت ال_جرارفنتا

 < فوطختروا مو زبي اوهثكت م نلفت 00 لوعقم قحبلا_ ل اعني ىلعنا وبلال ٠ [عمرواو رقم الئفل رفاك ح
 - لول ل ب كدي اح اكدع قب ادتقاو له تل نقتع_ايلردقعفمب ىث هل ققكل زج _ قارب اوسبلت

 دهس قرف قرانا لش بذل نب قر 0 رم نااطمكس دع قات يباح نو تك قصروا ٠
 دبس لاعرلم نوملعت متناو

 55 5 / ص
 00 ايل

 جس اتوب وورش لسلس اك نوت ونخم م ام نق نايك حقن ونتم روا 1 م لا 1 : طلر

 بسلو يد رول هت راج _لسلس كت اباعنا دوا تاناسنحا حس تشبلاب تشيب هب نم باتل با كو داب ارتكرت لع دي دس للا
 اريج لايئارب ترفل لباقى قس ني هدا زج صو دا ذوتو تسير
 قى بسانم هول ب لارركركرو ذم ىلا سم 9

 روا ابق دوا تائاسحا ىو ل ةروس 0 200000 0 لم ارساىخ 0 : 3799 3 8

 بيرل هراي رث آت الر سرس ودر ايل الدداي وك وتمت ن الاعمال (عررط قادوا تس كا لش تسر وف ىف تاما يد
 نوم ناش ميشو مدت« ابرد دول هك تاج ارم هدوك حلا لام الاب رجب شمع كس ىلا كل آت الصفا نا لت

 وجروا ع قب رمت لوم فرخ يطرشب كن وبال ادلب كس حبو لاا انبكل ل0317 لرصد را
 دقات ىي_وعلخ ةاوةاروأو د كفي اصح

 لت رصقم بوب + :ماجانوج فاك تي جس ىزا راد يقي كل ني ب لطم كف # و رفاك و. :ونبت راك وا
 كح سولاو فس [ل مي دعب رواوم تكرر تيرثيحد (ياوثت# لي م ولى فب كأول ملتي دك قو ريقي شيل تس درك راشا العرس فرط
 قرابه ةالبكرفاكل وا مس دعا اهيلع لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةشسيس ةدس نسم نم اواو يقل

 كيلواروت نكي هوصقم اك اجابكي ردا كس درع ءابمتى كل 5 كراك اكس نا دكت قلب رلرانا كو ةتح تاعك

 | لإ لوم لاري رد قارب قي تيلوا ككل ب سا سودارب رك دما ,” يراد يقي كح كس ةساعاب لاب هدا دوالي هس لت

 ذيل لو هك: مرقم لير فكب رع نيك لعب تس نادت لي لص ري ولووبيي نا وف ترقد تبل ا

 < ءاجدقلا تاي ايعارتشا ل لدب كس رتل شك سيوف سرك ليلق امش ىتاياب اورعشتال............:قورف ل رش
 كر وا ستتم ذ تيان تداهت كبس نكي كس يءاشنللب حايك اي دبا ليلق ايندلا عاتم أي اندرو ل بح
 باح رج مح رولا رك للا ءرد لارب قت ل نورت رجعت

 سا تن ارم كتم ترج اري تماماو نا ذاب مشى مولع ىل [رقاي نإ [رق 0900000006 :ترزج أر كتاباو نا زاروا مث"

 وكوب نوت نت تءاهز و خرتب ملكا نا حب نارك سوم كبري فس نيب رخام الن جس لائأت انكب ستي أ
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 مايجي 1 4 "اج ةرقبلاةروسارسورأب لاوارلج نم ليرييضتجررشو لج رن نما ش

 «تبباتك ظغاكت رت اود لتر لدار ونص ا سداهتت كوس نا آرثر ط تاس كدي ٠ تزاوا كذب تزجاوي منع ِّ

 سبام يلا + انج لوم شما قع تعارض

 كيعرش م اك>ا هس ان التت طلق لئاسمدوا ان اور طرد دبع ندد حمم :ك وأى فروا 5 رف :

 ري 3 ايكوم ترج ظهير ولا ذب تنل ركارواه.ايككابكن انقكو كى إيد نس ون يكرم الخ اير سرك "< لوم كح رط( ؟ )ود ىل هبت
 هايل نا ل افا ذو: ردقمو فوزه ز اهو تقيقت لكي دل ناهبكبح 14 لكش وى ف# ل طلم الغ
 ل ا حررط ا كووول اج لي قل مو وسو اذعسس دام ركل لمت ايمارب دوبي العون نت [ نع

 نام فرط ار روارارقااكتسداهش كورد داحس فرط كل ودب لب بتنا ارم فلكس ربجءافيا ..00....-...: هم اننا

 تمار [تس راولا ل ءاحاو تافص حس فرط ى ياه نتروا < ءانفلاء انس بناج كل ودب جرد رف آ آ- < تضافت كل:
 روأ تءافصريح ل حرر طسواروا لاعف ارييح وني برم لوا فرط كل ودنب هك اج اهكل ؤلاب لذ ىلايمرد تاب احرر نب دا-< 3 31

 مكس ضافي كل اسك بجرم سا بس انه كس بجرمرج وج لف قاالغاو فراعم وو حس باج كى اخت ققروا < تاذديح نجد قرف
 يو اج

 ِهباَحْصَأَو ٍدَّمَحُم َنْيِلَصُمْلا َعَم ءاَوُلَص «-) َنْيِعكاَّرلا َعَم١ ! ٌزاّوقاوك ٌرلااوتاَو ٌةولَّصلا اوُمْيِقأَو

 ٍدّمَحُم نْيِد ىلَع اوتُبنا َنْيِمِلَسَمْلا مهْئاَبِرقاِ َنْوُلْوقي اًوئاك َذَهَو ةهئاملع ْنِف َلْرنَو لَسَو هلعةللا لَم

 اَهَنوْكرَت ْمُكَسُفْنأ َنْوَسْنَتَو ْمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص ٍدْمَحْمِب ناَميإلاب رباب َساّنلا َنْوْرمأَنآ ٌّنَح هَ
 «مموَنٌوْلِقْعَت الفآ َلمَعلا ِلوَمل ِةَمَلاَحُم ىلَع ُدْيِعَول اَهِفَو هوا ”تنتكلا َنّوْلتَت متناَو هب اَهتوُرماتالَ
 ىلغ ةَنْوُعَمْا اوُبْلظأ اَونْيِعَتْساَو ىراكنا ماس لح نيل لمحت دوم مكب وش

 ِثْيِدَحلا ىفَو اَهناَِل اميِظْعت ركاب اهَدَرفأ“ ٍةولّصلاَو ُهَركَتاَم ىلع سفتِلل ٍسْبَحْلا ٍرْبَصلاب ْمكِرْومأ
 ناَمَيإلا ِنَع ُمُهَقاَعامَل ِدْوُهَيْلِل ُباَطِحْلاَلْيِقَوةولّصلا ىلإ َرداب رم هَنَرَح اَذإ مّلَسَو ِهِيَلَع هللا ىَّنَص ناك
 ىفنتو عوشخلا ُتِرْو اهنالَوولَصلاَو ةَرهّشلا ٌرِسكَي هنآ ْمْوُصلاَوْهَو رْبّصلاب اوراق ةَساَيرلا ٌبُْحَو ُهْرَشلا

 َنْونظَي َنْيذَلا ةَعاّطلا ىلإ َنْيِكاَسلا «5)َنيِعِشاَحْلا ىلع لإ لبق َريبكَل ةولّصلا يأ اَهَّن و َرْبكلا

 ْمِهيِزاَجيَف ةرجخالا ىف «"ُنَوْعِجاَر ه هيل | ْمُهْنََ ِثْعَبْلاِ ب مهَبَر اوُقلُم ْمُهْنَأ د َنَونِقَوُي |

 كح ي رواق يرضخ وعزم زار شم ) يس نول كى دعوا درك القا ةداورلة ذا ل جر
 نيد مكة كاب لوراد تبا رن اطسمةتيس اج لوم لذانل | سس داب كس دوبي ءافع نا تي 1 دنت دج اسكس اح

 ردا( | ناميارب يقي ترضكت )ىو تيد روخماكم اكل يترك وكدددا كبس تلفاكس نتن د »و لولو مد اقرب

 كش رقم تبسم باتا ةلكالاع( ةييد لاكمال يت ساوك اك عساكر المج وك فب 139م م لمثل اووخ



 مب جموس يي[ ماج ةرقبلا ةروسارسفوراب 4 لاوار فج نيل اج ريس نا ورم دة نامت

 مايطتسا واح اب هتس ىلا جمب ل 1 م ىلا تل ) تك لاب انخا مايك( سس دوجوصريعو ب لشالب وقل بي لش كت ار

 . روا( ركروججرب لش وخاف الضو م )بص( ورك صاحي لبي لوم اكةعيسا قم )ولو دول( تس “ نوسنت مزج لك ص داك راك

 7 لوم قا لاخي ب وكب و هللا لوسرالس سس فير ث شي دع يانج هس 2 ناشر ماك افي روط مخ )عس ذا

 اهكر كس هر تس نايا لس تبت ساي ددوا ضدك حس باطضخوأو وبي لب لا كيد زنك تبول ترف تقبس فرط كذا
 ومرورك وا ل لومار حض وح الكوي ايكو مكاكزاغرو أ حرق اوك تسوس طور لكل هس لكك نيم كو زور يشر صوك نا

 نوب تكسر لايخوجر ول( اند ناوكسكن نت تس تع اطا وب طف لع لولو كس نب ناكينس رورضر وشو بشال ذاب دوا( س

 ترث ١ )ل لسان ةاي رف طك هسا. تلظا ل سا) حدا يتجاهل كحال

 ل

 اهي و

 نع ور اكسس ايلتلوب ك كس لككرو لماذا ساق اا .يلع ف وطعم قنا لمت ةولصلا | وصسيقل .٠ : لو بل 7
 ش اونا بولطم لمادا كامن اسكس تبظاومروا قدنباي كتتفوروا تيار لبس لنا رفء تن ايجاوو ناسي ارو بسادآ

 ا ولص ل ماطر يئ كتب خا وكر جيت اثنالمب نيعكارلا عم اوعكرا......ميلعفوطخمي اشنارلمتب ةنوك زا
 وحسام زارف ىو السابع نس( بان كودي كج ر واكس 7 لكلا ديت حس يدرك راش هس كج
 لذ تل وب يلج لش كس نع ةيددا فوم هدايذ نمل وز نومي فللا لع فوو توج سوت رولر لن هذاا ةولصزي

 اج ساي فصو ل وأود رز اقرار نق غر رس نات تزال كب اكز كيو زنك ضتاروا قود قت عارزلا ةنوكز

 الف  لاعرلمت بتكلا نولتت متنا < فوطة لوخرماكو زم رج ل نوسنتو يلع ف وطخل مج ربلاب سانلا نور مات ل
 نوصوم نيعشاخلا ىلعءانثتا فرتالا رم سلمت ةريبكلاهناو ب اوركذا هيلع ف وطخم ا ونيعتسا ضرثملمت نولقعت
 تس ركووارااكمزالاكل وب موزط ليت ع ررك تس اههن وكر ترسخ ج تاك نوسدت نر بسير تفصال لص ل وصوم نيدذلا
 عرفا الا تسكس و تاس اتددنصم .نوكسلا عنوتخملا لصعا لإ ج نكات لس نطل اح«
 رواج نيل تكل اهيب نلت انرك راش اكس كريب كن ونظي تاس نونق ةويكبلق عروضتر وا ىلاج ىلا) تمفص كح رداد
 حي تكل ف رك ظفل لا لذ قاوم وكس سا نخسر ع نومل عيال: تأ رمودججس لاهتسالار ثقتنا

 - وم ثعاياك 20 ”جردب لم زجروا نقيا مع يب سكايب عروشخ ل ع نا بحب قرن تاغ آل

 نال متن باهت لوصا ليث جرد لياوج قتيل ويجب سر فكروا تولد كن لامي لوصا كيل ابي ..--.-......: طلرل
 --خ_.اجوب مولتم نو نامبا لموت اتتس اجاجايد كاك ت اعرف

 للا لع وك حررطوو يعرف م اكوا 0.0. :عرا لير موسم زو تادابع ا :4 نرش 1

 ركذ لابي ل دتت كيا كيا كن ويلك وت نا توابع ىلاءاب تدابع ىل دب ليث كس ررطود قى رب الل لا رعربجج ىنلاب ضر وا كرب اين للا
 جيداكرتا تيربروا يش وم لع للا تييعم كب نطلب ىلبا_لكوج ىلا ىنطاب عروض عر وشب تمدابخ ى اد ول تسدابع ل دب ذارف- دار ف
 هنوني مو كاملا



 مداح رض تيا جة # ظبلاق روسارعب ورأي م لارج نم اجر مضت رو #ج رن نال 1 0 / 1 - 3

 ماوج رجول س أ ل, لا بح سة 9لذ روا هاج بح تس ذامغ ا :خرالعرش اك لان بحر وا وام بح

 سو لسا شرود لب اك لول راجي لنا ل صام دوك سوم لوزوصدوا بضإنم قب تمم احب كل سا لوم ملت تضليل

 رج بار تاير اه نإ رك الفرو نإا كاب 1م: بج لا يكد ادييي ريكو مسح سس ل لا نأ بحروا و هاي بح.

 تداع لك تا بستج روا- لوم تب م كواج حس ذانفروا قل امس كارل اب 0 خراعاكل ولو نلاعس ذانفوربص لا لأ امومب

 ديتاس كس كم لا لذ ذامفروا جس اتوم كاك تاشنناوخلتدج ل برص كة ساج تكس 7 قكداضدتفمانقوج واج بح ولك اجو

 لكل ارول ايكو راش ون افك لاس نات نال الكرت تسب كل ث ين لب دعاوي لكلا لوكس تم

 -ايك ايام رفو ءاثشا فرط ىك يي لن كف كلم وكي داود

 لوم ل ئامفردا رنه قواذ [لداكن اشارك < كح ل ور روع امم :؟ت لويكراوشو زامغ

 هولا هير ل18 ديا !روا ري بسر تب عتاب ء بلس دار ةيسور ذو وهدم ةاكش ولي شءوضا .كظإب 0-7

 > عروضتلو عروس 3 نجح جل اح اندم حس ناوكسرضللابخرالعاكى اك لاهي رقع كر لكل اا اكب لق ن يسر واد اتوب كت

 كرب 0 ا للبس رجب دوا لاس أ لك عر راكرزا دين الع بلقن وست قيقت

 يكدكرإب لكى اروا تاقاط فلا كيس ب لصاح قله زايفل فشم وردا مساج ايدرك خراف حسان رثيعدا لت الايخرواراكفا حدك

 اوم عطاوت لج كرما سس داس تس هاج بح لاو زروا_هاج بح ىلي زن ذارفرواذارف لبس عر وشر واس عر ضر لاك رضاع

 ( نايا نام أصف )- جايك يامر فاي دج العم دعاقن أبدوا بترم قايل

 كس نادوا لوزامغ اي حررظىتا_جس تبا تس تاي آت رثمب كما تيظرف كة لكن و زار... :تاي1 فن اطا
 كت عامج د قواضبب ضاق نيعكارلا عم اوعكرا يلا _هسإ لب تاب اورحتم نايباكاتا شورامقم كة دك ءات ارو تاق

 0 هر م تتنس كة اجابكل ناكوم لاكتا كل لاس قاورل مر عدس تع انجب كيد ان لس يفلح ايكل ال داري تضر

 و ماا لكدج تعاد قبس قب قام خلا لك تسر دق لع سا لكوج ني تاج اناء ىق بوجو قس تي آ ايس بن اون بيرت
 راقعلا نايس اتو# غلا لكنت رج دكا قل عج زارن_ك ذر ثوب جوك باتكرم لن كل لاس لو« انك تن

 كس قئاش ب ذ تيا ذقواضبب قات اي لك[ اجاهكب جاو ضرفوكى اك لا اناج اياب اك تع انتج حس لم طئارش كاع
 ايدوكياتكل با متاكت ادابع هرمي ة وك و ذامف جن انج ج ايل از دسار هوم عرورفلاو م اكد الاب فلكم كس رافك حس تب لا قاوم

 تدب" كانها لي تلزنا امب اودماو تمي اب ت لادكا بكة س كراع بحاص تس فرط ينفد نما ليث 1
 أح اظافكس قو رخا: زخاوصر افك عالسالا لها لمع اولمعاو ١ ومدذسا له هرظ لات رابع زقت ل سا لب ومرور

 ردو 1 تاداب يس هيلاطم حس نالاك وصاو تءابوقكو تالءاعم فرص لب ايثد تبا - نو مال نزطم رز زر لوا
 سرك لوقناهباو وليتقو



 مدر يآ 41ج ةرقبلا#روسا سو راب مس لاس

 نك هن ىآ ْمكتَلََف ىَاَو ئتغاطب اهيل ركشلب ْمكيلَع مَن, ئتّلا ىتَمُعِ معن اًوُرُك ذا َّلْي ٍءاَرَسإ نب

 مرو انْيَش سفن ْنَع سفن بف ُىِرْجَنأل اًمْويا ٌوُفاَح اَوُقَناَو منام اع () نيل ىلع

 اًهنم ْدَح َويالَو َنيِعِفاَش ْنِم اَنَلاَمُ لبقتف ٌةَعاَفش اَهَل سيل ىأ ةعاَفَس اهم ِءَئاَوءَاب لَيفْاَلَو نبت

 9 هللا ِباّذَع ْنِم ل رْعْنمَي 8+) ّنْؤَرَصنُي ْمُهالَو ءاذِف ُلْدَع

 را 50 . )ات يلم اعنا م مف سس لاك ورك إي وك تنل لا كريم مب وقتل ال واهس ...........: مج

 هتيعا( رن د نا ذء انباع داهمت )ب لولا واين د( وكوادجاوءإب 1ع تاب )و 0 9

 00ج رقد لذ نيقي) لوك رماد ادور( نق فس نزور كرر نابع ترك ىلا نا دبلا

 انلامسف هلي ىرسو»- سس [تب ف كت يل وقل اوم د كك رفاكىتدوج اك ع اف ) شر افس لوك فرط ىلا( ديت اسك اج( وا
 بارع لبا )كلك لق قراد» فرط كن وأول نادرو كهل اهايل( يف )دضواعم لوك فرط كى كثروا نيعفاش نه
 ( هس اجايلايوكن نات

 قي ىزج نال تح توج فلا مروا واي قس وا سلي ع نلاملاعروا لج تكس دكر قلا كوسم ملامح 0 قاسم /

 روا كوبر دص» كت لفوس | اكو سر صانع ا اجا لعتس ركأ ىزجعتال حيو كتم ردصم اكوبب بونت ل ب توصل لا ىنغتال و ىضتقتال
 ارم ىو سفنلوا نص مداره تسس ىلوا فن هسيف نم اا رذوراشا فس ماطرسن فرط لش :ه فوذكرت اعروا كم ويه تفمرمب
 مه سراب هو قالدحا نالفل لدعا امه ”اعابكى ل لدع - ائيش ةرفاك سفن نع نموم سفن ىنمعتال ىا-<هرفاك

 قوازمرلط لا فاضم ف اضم ليئارسا ىنبجحاتيلاط تاس الا وقشر يذل راس انام عفش شكوك مك تا ترين

 لمتاه اراب ااا خلا ىنا ود ياع ف وطحمرلل_زوصرم تلف م م كيلع تمعنا ىتلا ىتمعنل“ افي لع اوركذا

 -ه توزكد / اه لبث بسر وا تنص اه وبرك يلمج لدا 1

 راتب دوا كش تيت نايئاب كس مالسلا ميو ها ل ل رعبا زوون رق وج ل نأ وكت ثاللو

 ىك ناك لابي -اهت ايكو كدت اكت امانا لامتب الاب ب نادئاخ لا لم عروكر هصتب_ تح كح كح ادبي لش نادتاخ كيا كا هاشدإب
 ار قرط نق نت ا رركنقاو ل نوتات يد نيش ب قرانإل نورس قللت القنا
 ماكل ويلان كنلا فرط رسوددول نم ولبياكم اهنا

 ايندو نإ داك اتم لافتا متم ميلا لي ايو :------.-٠. :لاب كت اداعناري لس ارسا قب 0 4 عرش

 ال يول ؤكروا نوي كلب سلس 0 اوم عم” كيا ىكل وفود صايم ك
 :دياخ تار لول حا لس كن[ راو ن ارق“ : كم قا ة اشك الت داتلاسإ مصل ع ارسا ب ني ةساب
 سوم كولي نمره انوا مرج ذب تنتح كج تسصوصتى سر ان كات ناديا كيد - نوم لون بيوم دق رصدد كى اند
 ايكوم ثع ابكى داب بدوا تاج كم قس ادي اشن كن قراري زان تام دولى وكس جس ذج اع اسس فن كثير يظل ا ماادقا ود ات



 : ةرقبلا ةروسارسبموراب لوارلج نال اجر ييضتجر شنو رصج رت نما

 - نيملاعلا ىلع مكتلضف ىناهتركادا لس بباو بل قي انش يركن روت قيقت اج بج

 دارم تس لامك عدل تاهل 3 كيب انس وولد قتل اعقل رن + مج ةلداس كاوا لاكنا كيا

 ترزق دلك نا رم يم روت نأ مك اينناروا لال لك اوم لاكار مج لوب بس دنرم دنرج تانج «ملئال“ نانا لي لش س مل اعاراس

 ناس وج ىئاعمرب رش نيا تحس تنبع ل نالبج حقكم حيك ت ايطف كل صارم مانت حرر نوب تانك

 تام متر وا نير صام شكا ركل وب "ايند' "لاي هرداجتد 0 مايبي ل نكي ل 15 ترورض كت اصيصت ب باوج ك-
 ايران ل دراي جاع ح هباتز ىملاع ل الع ةساجوم لب لكلاب تابوت و تس اهن كا هرم اكل

 2 لك نكس طايلكس هرواحر كس دم لكل اي ك قراهبس ليز كتب دككالامىش لك نسم تسيتواسايك
 هل نارك دادجا ا 1 ناني لال ب تاهقاوري تاس كس نارج كات دوجومد وبي وج لي دتاءذ كس ب سنك 1

 يارب اطخ حس ناك لاسر شع ابك

 ماسر

 ةسارف بيب لع تي قرسوددوا ع ومضت ا لملم 06 : تح ار راج لس نكن حل تريم

 ترث ؟نليا سرعت ( 0 تعافش ( )نواعم ( ")بلاط ( ٠ ) إن كدب ادد ل فس تعيس اراك
 ريما انروا للا, وكن او دوجوم تلي وصقل يوكولركر لقى سا قب 2ك نا 2 نوير ار يسي ل هارت نامت

3-0 : 

 كلنا وحشي راع راو كن نضر ول زل ناار :بازج اكل اروا تع افشراكا
 التوكل و ب رركوراشا فرط ما رشم اسي قر لئن الداري تعافش ع هنذابالاهددععفشي
 رواه ايكايكن ايبانوم دن لوب اندم شاكتدعافش كل كس رافكر م روط للاخ لب ع ليو ركن اكت ع اذش ماعرك سرب اظن قل لع تي
 لهال ىتعافششهرعحررظىا_بجاب دوم تايئاكتععافش كل كس ةاصغ دم لع مهتبرذ مهب اسقحلا تع رعود
 0 ةراج لكىفأكش ع افش ناذا الب لص سان قاعي رلكاح اتي [ككل اج رواه اعمر تب ىك ىتما نم رئاسبكلا
 ناقل لبو ليام اانبكف اصنا فارم روط لات مع افشل رم رد قى نكن ذالا عمت افشاب تعافش
 هتبلا- را ها لا لا ا

 دك لوا الرا لولا لو جيد لاوك تيبح اصب لس نس رك كف اعمووخ ىل ادت قت نر ابعلا قوت
 د انك ايلا طم لي سا 0

 ذب نوما نك نذ نقي ل لانج اس قل اور دولا لاو لاوروقو عنا :وايغب روا دج لك اكر لص

 وتنامي قكوم ىروب كت بم ىزومت ارم عراص لامع اروا نامي تبا سد لم اكاراهس لوكس نامي ريفا لكى د ثا

 ىرن ردا ايكايال مدقم ناهي وكةحافش كس كا بس اجاني بسام تمي ارك دانيل اتكسر فن تبن كس لأ
 - امو لاصقمارراكلاباكنتك ارا تعابك باخ موكا لبن ليث نشا فت



 ماس جسور تي ةرقبلاةروسارسوراب لوارلج نيل اجر يبفتجررشو دج تنيك

 - عل هل تأ كيم 0 سر مارا راس ل خاض يع ع 0 در مرطع ا و و او 275 رولا
 مَلَسَو هيلع هللا ىَّلَص انين ِنْمُز ف َنْيِدْوُجْوَمل ُهَدُعِباَمِبَو هب ٌباَطِخْلَو ْمُكَناَبا ىأ ُْمُكَنْيَجن ذِإ اوُركذاَو

 0 وس مُكَنوفْيُِي ْمكَنْوُْوُسَي َنْوَعَرِف لا ني ومو هللا ةَمعي مه اريكذت مه ْمِهِئاَبا ىَلَع َمَعنَأ اَمِب اًوُربخأ د راء ا م “اهو اس ا ع و تيد ارق د 4 8

 نيوراوجلا مك هانا عاق اج َنْوَحْبْدُي نيج يمص ُنِم لاح ةَلَمَجْلاَو ُهَدَشَأ ِباَذَعْلا
2 000 

 نْيَس َنْوُكَي ٍليِئاَرْسإ ْىِنَب ُِفْدلَُي اَوُلَوَم نأ هَل ةَنَهَكْلا ٍضْعَب ٍلوَقِل مك َءاَسِن وقتي نويحتسيو
 ذإ اًوُركْاَو «م) ٌمُيِظَع ْمُكَبُو ْنِم ُمَعْناَو نالت ءاََب اناا رآ باَدَعلا ْمُكِلذ ْىِفَو َكَكَلُم ٍباَمِدِل

 َلااَنقَرْعَو قر نب ْمُكْيَجلاَف مٍرذَع ْنِب نيام هوَ َحَو ىنح َرخْبْلا مكسب ْمُكب اَنفََف
 ىسْوُم اَهِنْوُدَو ٍفِلأِب اًنذَعو ْذاَو ْمهْيَلَعِرْحَبْل قانا ىلإ هان ُوُرظنَت ْمَكنأَو هع ةَمْوَت َنٌوَعْرِف
 الإ عباس كل هَءاَص ىبنلا لجل متذَح م ”هر رات ةرزأل اهنا دلو تير للل نيت:

 مث اَهََحَم ِرْيَغ ىف ةداَبِعْا ُمُكِعْضَوِل ِهِذاَحّباِب ه>) َنٌوُمِلَظ ميتنأَو اَنِداَعيِم ىلإ ِهِباَهِ َدْعَب أ هيفي نم
 نينا ْذِإَو ُمُكيلَع انمي (0:)َنْوُركْشَت ْمُكَّلَعَل ؤاحتإلا كالذ ِدْعَبأ نم كبْولد انرَحَم مكنع انوَفَع

 ماَرَحْلاَو لاّلَحْلاَو باو قَحْلا نيب قِراَملا يآ ٍرْيبْفَت ُفظَع َناقْرفْلاَو رو لا بتكْلا ئَسْوُم

 يوت دوو زل
 00000 [اولوادجا اي[ #تايبمت )ول مقدس مق لب د (هرك وك تنشو لا )رول... 7

 لا انت لكل ازوداي سأل وم كيدارج أب 1س ناك دوج وم ل رثاء زك اظقيققب ترض وج لس كب اطخولدوببي نا لع تايآ

 لقب با بنا زع( نإ ندي رش ) نإ رتدب( كح جس ءامكب ) كح دات مزج حس لدغ ف( لأ [لس نامياهي شاه كلايخاكتا
 ةيسدؤسدودنزرواوك( هرشاديي)د الوان رثئرابت( < نايياكل أ, ي) 2 < كن( حاب نو ار لا مكنيجنر يك

 قر نوت تما الاد ل ماد لع لعام اى يي لا تك لونب ات )وكل ونروكى رات( تن ةيدذر )ك2

 راكدرو رب دابا ( ماهناروأء القا ) نامتما( ىلع لوفوو تاايعنو با ذعر هتاو) لب لاا ,لكئالاع ( اك بس ثمخ ابك او زل تتطلس

 للا مدت 1ةروش رش ايدد( تنجو قدابت ) كس هسدابمت (ايدذاهي) يدرك بج وأ ا( ورك د اي) زن دراما ذب حس بتاج

 وك( م تاس ساروا نوف ) لوغو فيدو هس مروا( سن ةيس يلجأ فس مترج( ككسوم لئادركل احبس نت ل

 كسلفلا اندع وافل )ان ايكورعو لن مكب ج(درلوإ [)وكتنقو لاروا( اناج للري نلااك يرو )تس جرود مرظنميب هيلا ارد

 . لع سرك الخوار مخطي 2 ترانا )تار سل وح انا نوم ( حس يكفل رخو اندعاو ئةم تاس

 كفل اج دج ه نا( دوت اق الاهذ ذسقرماس كرمك دابق )كلاسك ايلا نب تربك كل لكي دابق
 مورس اعلا انب روبتسوكل سوك ) كن 2000 ارد( كح لس آد لاي دام لطم هدعو) دحإ

 وتمنى رام) ورك راك شكري ديما سادعب ل( قي لاسك 0 سا( رك نمدانأ راهنت )اير ذكرت تقف مقر
 ريض طعاكب انك ناقرفي) قدزتج نكلصيفروا( تارزن) بانكاكا اليا ) ئومذس مكب جولي )وكتتتو لادا(



 ناوارط نيل لي ريسفر ال

 كك( تيار مكر 8و للا( نا ايمرو كس مارتو ىلإ لص« يلب و نتا حس قراف فتنس

 / ير * نإ 3 0 7 مس

 فاالغ قا يك يكل ل ربت فلاركل دي حس. قا وايه رزمتوك اب ىلا 210 ا نس لا ل 000000 - يلم الاب 4

 نوتوو لاعتسا اكساس ىلا ظفل فال حس اجومم لارعتسا اكىءارب فرش م ملا ايل ىلدب تس فئاولاب يق
 ا وعرف نه 00 رم حاب لك تاع ًاروا سانا ل زي سلو خاض لااروا تاك لاس ماع حس دابا

 توداي لوا ماعم كي ايه شومان ق6 هن دعشامبت كل نحل ؤس-_ىنو هذ ليقروا عساكم
 نوحبذي ن ايباك باذعلا ءوسس_هت نر ثدي رش بلا ذعارسود كي د رح كس ساولدنم ت ريغ دكا اس رمد تسبب« هبا

 حس لوورم نلاوج تصد كركر خس اكاب ول, نذوب شاع لاول سناك راكب قرمود »داع ساسي دوم ناو

 كح قيس فاني ىدناب قس ءايحتسا_ اهتاتاجايكررقمملا م لوروزكروا سل الرو /اتارغا ان كرهه اكل

 -_ لام مرو صم بم قئروا_ لوم لع تون هن 1و ل ل ءايتغا لع لسا الب نيف“ 72 ةلابايح اناا: ايح ةدرماي لو كس

 20700 "هيلع ا ىوم_اومجو رعو حس فرط ل وفود تس د هيما اندعاو

 -تشرو لل“ ئىملا ب قوم ظفل«ناذ لاري ىسوسم_يسدارع فرط فرص هس در 0

 يا قا و عل لدار زك نايا وادا رججونمانقدولاك بوقت ترطنوج د لإ سول كح تابثروا يَ كس ناار كوم ترغ

0 

 اب تش مكنيجنر يكب نوعرف لآ < لاعرلوم لمت باذعلا ءوس مكنوموسي_تس للجن وعرف لآ نم لإ مكديجن
 - مدمر مكلذ ىف سال لف طاعواو كس كاد مكنوموسي لإ ناي طخ لولود نويحتسيروا نوحبذس لود

 انقرغاو يل نوط#ب مكنيجناف_لوا لوعفم يحببلا لاف لوعفم مكب لع ذاب لعن انقرف_رث ةمءارثنم :ميظع مكبر نم ءالسب
 متذختا < لوا لوعفم_ ىلا لوعفم ةليل نيعبرا_اكاندعاو ب لوا لوعفم ومس انقرغا < لاح نورظنت معناو_فوطتم
  انيتا لوا لوعفم ئسوم_للخانوفع كلذ دعب نم < كاف لاعرلم# نوملاظ متنا فوز ىلا لوعفم ًاهلاك

 -ج ىلا لوعفمركل يلع 9 وطعم_ 9 وطخ يرق ر فلا و بتتكلا دوا

 جل! ابايكراشا فرطاكل ياها باس سرمد سلا لا : طار

 لل جروطوو تاقاو لكرام ع رق دج دع: :ثسملف اكتاعقاو رك يئرواررط لبي رن را هَ

 ناقل نبت قلاو ذ اي فركب اهصا بج كن كس نايب لود كيا فرص نأ رقع دول مك بيا ول ضن لع عي تس اءرف نيب
 للعام ىفب دوا كوم ترطب حس ايلا يارم دراي ماي وكن خلي ب. ا تاعقاو ضنروا :فيليلا فسول نلاتساوروا تاعقاو كس يلا
 ىخب دوم« لليل «فارعا «ماعنا «هدتأ. ةءاسنءهرقب ةروسد لذ كلم اربد ل لونروم ليش نادت سكس لبيصفو لاا تعتاد كس
 -تاعزان»نافد فرثز»ن م تافاص لم“ لام رعب نايم لع مكرم« فنك ل رسا

 نرمي طتبس تاققاون رجب ...........: ل يب يف ادخا لع لولاك ى لامس 1 ىرسددروا ميكن آرق
 لىلارمص ناتساردوا كمن قر حض رغ كمر ارق لوا نو لل لد ةارو فرص تح نجر وا ىلع تل لعمرك ن 7

 جس مورا ؟ لج ةر قبلا ةروسا رسم راي



 هاريس 4! لي ةرقبلا روحا لوارلج نيل لج يضنجررشورمجرت نيا
 ضل لح نسا اتوب تيربو تظعومء اشف لست كام حرك ب لابب كس فعسول نااتساو ربك ولصق كس اهيتسالانوو كس ياس
 2 ات لاج ىو لدب تاقوااسب ىبييتت كت ادقاو دواس. احاج يلام قانا ب توم وصقل كتر رق سر وقوم
 تت فاد مث كلاي خر روصو وول أ !و كاهل 00 ددث ]خو تريني 'نررثيح كادقاو لكروا سرا دما فرص

 كنان ا كل ساب تدعم ل
 5 مما نوب لكل ولا زجا سراحه دك ايب كس مك أ 0

 وأونأ او الب( تاب دا ايل هراشا لام الاب فرط وات اعتقاد نت لمت تاي آن نا :........٠٠٠٠ الب هد اك تح ارسسا ل

 ىتديي لير زكى الث "لا سا ىف د قالته وقى راس ل مب لم ات اكلنا ز [ت نت عي حس تددالد لك ديلا قوم حرنت>
 ا لايرطخل شل ريب كتل قوم طحوو قدرك قروب سلوكا تنام كك ادد لوب ى رك
 نو دكيتعلا قاوم رسولا 218 + بنلي رو موت و رار ا ايه ع نات فرط ل ووكر ف ل ال

 ع ابكي باس تناظر هت

 اوم نوعرف ل نيومفا تدم مشا ماتم هد مك لوي تس لأ لل

 مساح يد زوم م دئز كس كس ساني داكغ اكن وأ /انسوم ىقراوك ل ويل 2 كح كس تك مءاينرواوك وري ىئالغ لب شكو فرص

 قو ول ىف نا د بأ رع ع لوك كا نول وي نت مكن اجومب نر زن وبمن وبنى ير صقم اكساس ناسا

 -اهت اي اي درك ئاءاس

 ا لي تمي قرسوودعإ كس ل 1. لست تايم د حس تميم ندب ا ةسادغ لاعرمب ا :تايتشس ىالغ
 هعمل فرط كن اعنا لن مامن كل نأ لا 1 ن ارك مار ملص ارسا ىف :لديلقلا يوم تررطحك سا وراشا فرط كوتا

 حس اس مزلف ادد هدكاهقدارمت ىاتمدباح كك راهم سك نفل فسوب ترتد هت سدرك ساق بناج لاشي هار كود لدا

 رداع تنلرب كاعد يك يطل رض نال ومر اقتاردا لعيب تنكر اهتابر آله نم بق هت هب ركل نوكرفرول يلع
 قئألس 3 لصارسا ىلب حس نت هك جي درافور كس ل ةعساروراب كح لوفد وداب لش مزق كس تمالك وصوم تاسع

 لزم ١ [فيارطل لاك نان كش ملال ' نشل ل "ايكو ردك باقرغم رلشلاكى وينور فر تكس وماي ح

 -< تقى رم ودانركوراظ

 كس هركذلت اكد قاو سرس كيا لع تي لك لو : ل اكروا كيا ااك نتج وعدد م

 روا لوم وظن سس اور ورجن انج كت ساوخرد كبس انكى لاس آيا اقء ترص مةدعب كس قاجاكنذردا تابت مزق

 نلاوج ل لما نة اوركك ةارول حراولارواعسد سوم فر شن ىف الكم فر شرب روطو وكن ور ليل او وم ترج

 هس ل ايداكز لهي نشتسم ىلا كركر ارحب كيا كى دئاج فسوق ا در التب ليرتف خس كيال قاهقرلر زدولا قم نما
 51 ورطظنمي بت ل: وسب ىباوهنانج كم لزلتمديح اينو درك ضاق يطا وم نزح

 -لوعب دسك لاا عببع



 2 مهرس ةرقبلاة روسار سو راب لوارلج ني الجر ييضتجر رو لج رت نملك

 رعود ىج مزحلاولوا هوي كرب كس ارخ كيا قرف اكن اس آو ني لذ لوثور ناي د: وسور ل مان ىت فيا لن مق

 رماح اكن وكر فروا تسر دق ىف د جس اناجاصكر طظوفكل لاك سورو يول لوحتب لس ناوكرف نو كس ناوي انزل دلوروا رج
 شيب ةكاوم مولعم_ جانب تسمن مورو ورجب اترك تشرف دقن اهيج نانا لرب ردي ىلاقرعاس ومني كح سك
 'لاكريبرزادوسجار تم اتسديت”ةما نطب ىف ىقش نه ىقشلا و: تدلد» لم ترطف تيباقرم دج ليج جس ىلوءركراكتتفو لقا

 لموملا باخو ىبر نم باخ دقف لزالا نم اديعس قلخي مل ءرمل اذا

 لسرم نوعرفهابر ىدلائىسومو 02 0 رفاك ليربج هابر ىذلا ىسومف .,
 اق لبيد رككم لوك عرانتنااي نااكما دعس لاس تء انس قلى يركن ار قوج جس هرج تمداع نر ثليأ «رجببلا قلف

 هس دراو لبي داي لاكشي دعوا قرصا كلج كس عراشم لب لا نيعبرا ىسوم اندعو ذاو-اكسركع بك

 يلاَلجِعْلا ُمُكِذاَحَئاب ْمُكَسْفْ ْمَمْمَلَط ْمُحَنإ مْوَقلب لحل اوُدَبع َنْيِدَلا ِهموَقِل ىسَوُم َلاَق ُذإَو
 قل ْمُكِلذ مرخملا ملم ريل لفل ىأ *ْمُكَسُفْآ اًلَقاَف تان ْمكِلاَح ْمُكنَِب ىإ اً
 مكعب رضي هَدْوَس ةاَحَس ْمُكلَع لَسْراو كلذ لغم ْمُحَفْنَوَن* مُكئِراَب دنع ْمُكَل ٌرِيَخ
 ُباوَتلا َوُهُهَنإ ْمُكَبْرَت َنِبَق ”ْمُكْيَلَع َباَتَف هل َنْيِْبَس وح ْمُكْنِم َلِبُق ىتَح محراب
 نال ْمُكْعِمَس َو لجعل داب ْنِمهَّللا ىلإ اًورِدَمَْتِل ىسْوُم ْعَم ْمُكْجَرَخْدَنَو ملف ذِإَو 0) ُمْيِحّرلا
 ٌمنناَو كف احِبَملا ٌةَقعطلا ُمُكُدَدَحَأف نام ٌَرْهَجَللا ىَرَن ىتح كلذ َنِمْؤن ْنَل ىسْوُمي
 سمعي ()َنْوُرْكْشَ ْمُكلعل ْمكِبْوَم دْعَب'ْنَم مكانييسأ مكعب من كب لحام «مد) َنْوُرظنَت
 هذ مكي انْ هيل ىف سم رح ِْ يقرا باحشلاب مت انرس معلا ْمكيلعالَلَطَو كتب
 ِتيَط ْنِم ولك انَلُهَو رصَقْلاَو ميِمْلا ٍفُيِفَحَتب 1 انه” ىولسلاَو ّنَمْلا

 ْمُهَسْفْنأ اونا ْنكْلَو كلب انوُملَاَمَو مهن مف اورو ةمَعَبل اورفكف اًوُردماَلَو * مكررا
 ظ ١ - ْمِهيَلَع ُهلاَبَو نال مءَنوُمِلظَي

 هس مكرشالب مول ريش سبام رن( قت كري لاسوك حلوب #دارفا نا) لس مقي ا هيلا ) يوم وا... هجر ٠
 نل) ركل ل طنب تب ل مقرب دكر ف( سكت داب ىك )قا هناك اع ايكناصقا ثانيا كسك قي لاسوك

 ثق نونو كد رطب سا ف هللا انج ) كررت كيد ذك داكددورب #داببت كل # داب( لش( # لل كا

 مجهر عشا( هلم يكل لا مرار رس تكس اكدت متر ركب دوك سود كيا مقال ا ايكوم طيس ايسر كيري مروا

 مديل اوه نك مكب جوردي ىكتقوهوروا- لامر فتي انعروا لث تس رك ايلاءرف ل وق قود بشاب( كل وق سن ىرابمت)
 بزل, مث قوس (اهت انسى م الكف متردا كح سومر ضاع نكت رذعم كرب لاس ب اركد+ لبن ىلاكرمت كتوم ترعح
 نوح قبايل ارد( ةلسرم مك دك لكي متى ذي [يغانج د لل كد دوك عاطعدوخ م ليقواتكس لانا. تس هيك

 ىرام.....كوركو را زكر ريق 3 سادعإ سة اجرمس داب تيك دع )اياشال رب ( قو رك تلج ) خ سدجد



 هءاه سف تعآ 4؟ ف ةرقبلاةروسارسموراب 48 لوارلج ني لور يفت ررشو مج تنس

 ايكل زان فس متروا( ومرت حس رك يود لشن تت ناا ديسك ناي داك) نابع اساك داب لتي ) لداي ب مايك شطر اسسدوا( كت ضن ما
 زر سنو اهك(اهكغ متر واس تاس كس هروصقلافلاروا فقم لاسم لير 3 « 2 ) ىولسو نكن( لبي نئاريم ىلا )ب

 سا) فس لوما ( ايكوم عطقم لس اك وتم سس لس اي درك عر ورش رك رمش ذ ع وج تركت نق نئارفك نس لوبا نكي رك هرخ ذ)
 -(اي ري نادوخ ب داك ارك )جسد تس كن لاصتن ى تانيا نيم .........ايك كن لاصقنو كب ارامت( حس

 ىكتل_ هس لثبارتباروا لاب تاج هنيد نم نويدملا و هضره نم ضنيرصسلا وبما ماما لقاو ك2
 يدوم قرب تتوافق ولك ورك دبي كى سوو داب -ايامرفادبي جس ىئالمد 1 دفنا قم هديط نم مدألا هللا ع رس-جس اناج الل
 اوم ملكت اياووبخمكس ان التي رواه الا حس نيك ساو وصقل كيس لوب حس قلاغ فرص لكس رماظ صفا قل

 موني اولتقافو# < لتق يلاراشماكم كلذ < لش برضو كت تقام كت لتكن ومد قرفارذ ل ماكل لش ةجس ا
 لاخي تودع اف يع باقرواومي نم نكح نك بدوا حس ريرييققن اذ لم اولتقافرواب_ يريساف ل اوبوتف_<تساب دوك

 اهطساوباي جس اتوم فحق رعت ناهيك .اجايكد بشك لاه لقاك رعت يليطتما) كلذ مكيلع باتف متلعفف ىاجس
 لون كيا نايمرد كسر صمو ماش هيت-<لدارعلاكا ىلا 1 لضروا لذكر قم ص انج ليكى رعتط جل رك مالك
 نات ن_اهتاحم لي هار دم تاب نااعنكوك هيلا كوم ترضحوج ات ليكن لانو مانأك لاي «تاد» لاهل بي ستجس ميش نلاديم اك
 فاكتب رواج يدهس انك مر تتوج لن تيكر ول ضر وفاج ا ذب ساي نوب حس .نوبكولس_ حس اتم دنوك اضن اب اكن ض اخ كيا
 لمت ول اوم بار كرس اناهكر كاك اهلل ب ماظنلاو هابغالا بانك كح #2 رك اج لاه كب كيس يروا تس كلامك وخرج
 موق اي هموقل لكافاك لاق ئس وص_ه لك 5 م لاعتسا اكن اوقع ايو جرادوإ ب رك لف عووو نا ماهوب مارتروا

 روقم خلا ئسومليلكافاب لم تلق_ع فاص بك لاب كيرف جب لوقت قوم فذعرب لوما قدانم فيفتي ى وقيس
 كم اغ مامعلا لعافإب لا يللظ نكسر ىكل اع لوعفم لعافروا هس نكس قطن وعم .ةرهج كتالجال ىف كلل

 يان اضم مكنقز رام_فاضم تايب خلا تابيط نهنايباكل اج فوذ ًائيش ل وحنساك ١ولك ةمامغك كس دعاو<

 -نوملظي ب لوف مهسفنا

 - ليث راش فرط كت اءاضفا لي وفي ليون 1 لي ولاء تت« لب دج اي لعب تاي آنا ..: طلر

 < وب لص حاكم اهنا ليدي اي : لس رك انام لكس لالاب تومجكس لؤنا] ......:4 نرش ل
 لوقت يغب لاؤتقطروا ايك لرب لكس رارط تس فرس ل كاد ف م نكي قت جاي انج للك سس لازم لكي لاسوكدك
 54 اكل وبر عسسل او جول «ىلإ « لت تس كك نال ترم مولعم ن الطب قل اكل ولعو ريق سمسم ا ب درك ف اعموأ بس

 -ةلاابدوريقل

 لم وف قل رطروا لعوب زر وج ع از تمل لا تس رك نام ليس لانا توب كس نوتالروا قم وتر رتل كوج لم ارسا ىك

 ضنبروا صاعق ازرس للربع لش لش ع كى ررقم لل بوتدوجوابازس كل ومرج ضخ لع تجي ش ىرامب دوخرك ايدج ايلا يكر رقم

 اىدايند ىببا سئ ازس كاك لا_ جس لوحتت رايح ىدبا ذ مح ك# ل: ل اقري لش لازاددوا قراسلتسازس يل نزل لاو
 لبسك ماناهج - ل تجر ل ركو راما سي لتواكب بسا تما يلوا دك ين تس ادري ا لن فا انم لذ



 35ه رستم 1 4 3+ مقبلا ةروسارسبكو راب 9 لوارلج نا الجر يسضنجررشو لج زن نلت

 0 كيس اج سار لنا لو ماءاكس ىزافمو ترين قاما نيه جس فاالتخا ناايمرو كس ءالع ل
 هب سوم رضاع ري روطوولر ليتم ةسايلوا بتن( + )نس اي اللا وم رطح حرر زومر وطب
 انا الاه لا ال هللانا ىنا لانس ارم كل بسروا وم باي داب ريل ةكءايع تع امج ل ١ نينا وم حر طحرعب

 بكل نمون نلايكش كذس لوول نا لافت الاب يلا ىريغ اودبعت الو ىنودبعاف ةديدش ديبرصم ضرا نم مكتج رسخا

 ةرهج هللا ىرن ئتح

 يف وم لاهكس تعقد كلا ةقعاصلا مهتذخافمل_لوم م. :قريسورل تشر وارادي داكرقلا

 بس نق تير كلا لاي لب عم لي تاب نت 0 الريش

 الج سثاتفاط م نانا لي د١ دوكادخ لاين دتبلا حس حركت مئالورب للا ئسسنرأ تر ل اوساك :ةنظلا وم حررت اريج

 نادك انك ءاتيب ىف لول رج ىلا جس للا زعيي كنا كل ساس يدرك اوعدك يب فس لوجثاودايز تس داوهتسا ىف اركي فاتك

 تجلا تقورب حس لعب سايق اقف نت [ وك ابي هو رواه كلم وب شو ضيم مد ص لجلب قل وم سيكل او تروعوا

 دع ا + تالايخ تالا لبق 58 راك دللي هت ترى تكل ا دارش

 كخرو اكدت لاب تنادي قد» قلاب لس اكرم عنا لي ومش 1 لب وقاسم :٠٠ :كزوزغا ور رفا نر

 لي راتشروا لقي رن ل يستدل نا رفنيةراسري ناو واب لتر ليا ذ_ىلاهت نتاخت نانو م ناك لاي رول هتير اسوا

 ذي ذلروا ني تفيطا» ل تاكل ودرب دوا دنوك "ريش كيك اك اتاري تنم بس اكن ف اصكرا- انت انثي انوه راوود تس تبيبتم لك

 مكي قت دجتاس نليلاوم وزي كل ست وسي لغد افي اك زج لولودي -ايكايؤركا ايبم ل تروس تضاف ني

 لوبن نيل هرم تن ارفك» اذرو-انركدت ذكر لع كووجوم كب يخشاه لكا ناش ف الخدج كى زودنا هرم ذل يكتي د لك
 - ضرك ست تناسى ىكىزرو فالغ ككل قرات

 ا ل رمل ا :ت لم تفرط ارخ , بتم تس لس لوب انك
 كلوب. تزنارطو ترص هعاب لادا اة رار رخ تع ع اتوج حرار رتسا تلقيقرو نب ىراج اكن وتمت نومازك
 ل ل رس رفوو لو كم ركيشمع اب ترث هاجو لاء دوج واب كيل اءرفا:

 متن تْيَح اَهّنِم اوكف احر سيفنل عمك وه اولا ين مهجور دنت مهل انْ

 0 اننا ولففو 280 نخشا ابئانتلا تالا اوُلْخْداَو هيف رجخلال اَهِساَو اًَذْعَو

 هد) نيب ٍرتَسَو *ْمكيطح ْمُكَ فلولا يابو لج ئه رفق اناَياَطَح

 رات ين ا هك َلْيِق ُىذْلا َرْيَغ اَلَوَف هَ ُمُهنِم اًوُمَلَظ َنْيِذَلا َلُدَبَق ا باَوُن ةَعاَطلاب

 حيبقَت يف ةَعلاَبُم رَمْضُملا ْعِضْوَم ٌرِهاَظلا ْعِضْو هيف لع َنيِذْلا ىَلَع اَنلَرنأَف ُمِهِهاَنْسَأ ىلع ٌنوُمِحُرَي
 0 ير رمي 0 خا نع 6 94 وسر ماج رم  صخك لامار 7 2

 ٍنَع مهجورح ىأ ْمِهِقْسِف بَبَسب ©0:9َنوَقَسفَي اًوناكامب ٍءاَمسلا َنَم انوعاط اباذع اًرجو مهناش 5



 هدطه هرب تيآ لوارلج نك الجر يملا رشم تناك

 لآ وَ الآ وُ ٍةَعاَس يف مهنم كَمَا
 ( اجي راي لبقملا تيب ) ىداب [س اواو لاو( رعب لس خلك حس ع ناديه حب ناا) اه مكب تب رو مر
 ( ل سا) ليت هزاورورول انوج اورو( كو تاور يس دوا يرد سس ) فلكتالب دم اه حس لابج حلي لو زج كا ةاصكرجب نع

 كح لي درك ف اوم من كس دامرفافاعم لي اطيخ كرام نمد كيوت( تساوترد رام ل. )انبد تكد( ةس:, لحب )كلج
 الاؤ لريوس( باور لس )لح ليد ككل ارم يعدو لب اطخ ىرابمت( لا ني لوب لوفود رَفْغتوا ٌرْفْغُي لم تآرثىرسد)
 نير سرواهل_ بك ةرعش ىف ةبجح ةطح ةس ابج) كف الغرب ل لك وب ككل تس نلاوجوكت ايلا نس لول الث ( عسلي
 لايم ل ناشي كن لانس ف الرب الخ ما ةساجج قرم لابي ) قراتابب لومل ان نس مت كد ىلا( سس دج لد لشرمش لس
 نان انج جوك اجو« رباب حس تع اطا نك“ لوجانك لس نلا) حجو لك ىلا رفان للتلا ىلاح 1( نام اطال سالب -<سانرك
 (_ كرب كالبدر وف وكب تس لاي دارج تمس لل

 عالج ةرقبلاةروسارسوراب

 وم +

 بيا وه

 شاهق د قلروا جنو تاب لايم لطاخ ير لتوج ءاندم ناشي رب ء انو نلارت حس برضباب هيت. ثم 5 بس

 هراشا فرط كا ومب لاوس رك( سينجح دم دعإ لس ًادجس-ايلذي ماني سات لوم ىلا ب ىلارت ل ا تك دح

 تاو ماوو فرط رح بس ةطح انتلثم ىا-هر فوك ارتتمدرلج لش علعفن زورب ةطح_ لإ برك

 ل لل لولاي فاد كس لوبا زاد لدب حس ةرعش ىف ةيخل نوبت نكي اهترافختتسا_هلككن لاري_<سايكأ ايل ورع

 رهاظلا عضو هيف لتقل حررظ ل وفود اعف ذوقك ج بس دال اولاقف يك يكاريلا ذل بسرلاوب مولخمسس .مهنم

 ام آن اسركل لاري كنا كس كى راينا ك- سا وملظ نيذلا تدابع ل يوط اجب كرر كو هيلع كبس انبي ح
 ضتيروا تءارثاك- سم ىلاطيبغ ترو اسف» ندب و حرازطد اسف لذ تس وم فلك ابسا كس ناوعاط < كريضتت سس ناوخاط ىلا
 هيف لوعفمر ل حفص فزوصرم ةيرقلا هذه _لكافإ ل اولخدا_ح اك يكن ايبانوم ل زاب ناكل 1ىلاس [لل لوتتاور

 رت ةطح نيعضاوتم ىاهتس ١ولخدا لاف س لاعدجاس ًادجس_ج لاعإ < قلل وعفمادغ روما القرواك اولخدا

 مهل ليقىذلاب لكان اوملظ نيذّلا_ ل لدبف_رماوباوج مو زب مكل رفغناكاو ل وق جس لوقم و كف دز ادم
 -قكازجر< ىرفصرأو ب قلت ءامسملا نعبلاغ ل وعفم ومي تنفص ىذلا ريغ_فصومل وق <_ فو زحل وا لوعشم

 <! داجايكراشا فرط كل يهتف لاوس لاومرايكروا اوووي .:.-.......: طل

 : اي ناريس دقاو ير ني رفا ضنا ل وق ............:.ث اك ىر فان ىل ىرتوادخ ماها ............: 4 قرشت لف

 راذ_اهك ريشي اوم متلك لس ركتساوخرو ون حلل مكس لومتم ناكل هس اذكا تب اكنلا تس اهك نس امك وسد ننابسج <
 بدا ىلا ىلوق تنقو كس لغاد نا اج لطرشنسس اسس ل لوم راكردركلا ؟ لاه يرزجج سلم ناايايب لكتج لسا نين تلح لل ع ترش
 رسم اقداجتب ب لس ارب قلت رمشوكدتقاو لما ل نب رسم تروا ايي رك سول لب لاف اك كح ردنا سر مش جلا ءانحر اخو

 لكم ليا بس , 7 الجأيي رق جسد تسر لادركرسو كارت لش يت لايم ككل اس لم 32 انج اهقذوم كس ذلك

 اوف نب حبوب نلمس اج كس نادعب لك تاقو نا لوم ليكى تافد كم السلا هبل نورا, و وم تررتع>_حينس دارفا لف رصايك



 «اح + رسمتي 1 4! ذه ةرقبلا ةر وحارس راي ف لوارلج نبل لور ريغ ثواب 2 نمل

 داركم اوم ترعى لا مكتب اكل خا لتر يش يدك لام رف بس فن ري تاب كس نا نس دقلادوا ب رسم دامت ب ل كركر مك
 كس ضالغا هنن ًاروا كس نيد فاعمل فخ ل سل ايبا نوب لاو نإ ركع دينمو معرب اهوهزع لق و ذك دامت

 -.ايكش وجي ملاح آءايوروا ناوعاط لك وب مايا ىلا فان نلت كس ليد م عناد موك ولاو نس رك اص يلع ادت

 روطس[ ايدج نث لس و: دام دوا قبس ابساهتس تبي لاب كس لاوابو 00 : برس قش اكل ايوروا لول راك

 انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف ين انج لوب بيس ىونخصروا قش ىلا ىو تاعمروا ىلا. رفات كا دضرلكحساتطسو مار كس الب
 روا لت سرك ملال وي للا ةحارص وصلو ريو سانا ىدبلا تبسك امب رحسلاو ربلا ىف داسفلا رهظروا خلا مهيلع
 د نت لوم ثيم كح كس ناؤفامر 0 لو راوي لس ايوي شهي دع سورا

 ٌكاَضَعَب ْبِرْضا اَنْلَفَف لا ىن :ادْشْطَع دقو هموقل انقل بلطي ىوُم ىقستسا ذإ ركْذاَو

 كَل ٌتَرَجفْناَف ُهَيَرْصَف ناذك وا ماحنر لير سأرك < عيرم فيه هبوب ره ىلا وهو > دجَحْلا

 هدير عضومهَتَرْشُم حالم طبس ان لح مَع ذق انس دعب“ انْيَع َةَرُشع اَنْ نم تلاسو

 «.) َنْيِدِسْفُم ٍضْرآلا ىف اواو للا ٍقْرَر ُنِم اَوُبَرْشاَو اًوَلك" مه اَلُكَو ْمُهرَْع هيف ْمُهُكِرُْي الف
 ةنم خ ل ماََط ىلغ ريض نل ىسْوُمب مَ ذا َدْسَفآ ةَنلمْلاَر مْسْككِب ىنَع نم اَهِلِماَعِ ٌةَدَكَو لا

 5 نايل ' نم را ثبت امان ان جِرُْي كبَر ئذاف فاولسلاو نَا وْهَو احا

 ٌسَخآ ىتذأ َوُه ِذَلا َنؤُلِدبَتْسنَ ىسْوُم مُهَل لاق " اَهِلَصَبَو اَهِسَدَعَو اهيطنح اوف اًهِئاََقَو
 ىناعت َلاَقَف هللا اَعَذف اًوُعجَرَي نأ اًوبأَف ِراكَنإلب هْرِمَهْناَو هَّلَدَب ةنوُدخأت قف 5 ٌرْيَخَوْه ْىِدَلاِب

 ْ هَلِذلا ُمهْيَلَع تلي ُتَبِرْضَو ِتاَبنل َنِ ”ُمتَلاَساَم هيو ْمُكَل َّنَف راضمالا َنِم اًرُصِم اول اوطبإ

 مول ات اوناك ناو ْمُهَل ةمزال َىهَف يَرِجْلاَو ن كسلا زيرسفلا رك ىأ ةكسملاو ةاَوَيلاَولدل

 ىأ مُهَنأب ُبْضََلَو ُبْرُضلا ى كللذوهلا ْنِم بضغب اُْمَجَر و ءآَبَو هيكِسِل ٍبْوُرْصَمْلا مهْرَيلا

 كللذ اًملُظ أ" قَحْلا ِرْيغب ئيحَيَو اًيركرك نيا َنولَْْيو هللا ٍتياب نر ورفكياوناك لات

 ديك رَركَو ئِصاَعَمْلا ىفدَحلا دوَواَحََي ؟9نْودحعَ اًوناكٌو اًوَصَع اَمب

 مج ) ك_ هس موقىفيإ ( كب لط ىلا ريس) مام اعد ى ىلإب هذ (ةةنيتلا ) وس دج وكت قو ىلا ( كت داي دوا ............:مج رت
 اكإ - اق اكاحب ل يكس ةةفيطلا وم ترتد اقرت هدي «٠ كيرا. يرتب اصح نياك ايد مكتف# متوس ( ل ينج نا ديم اب
 سلا( كل هني رواش تي ) كوم كراج لج( رام ب لف اصع فس وم ترض>ين انج -اهت مرر وا يفسر مارب كرس كس لد ؟ءداك#ج
 ركليرشوسرسدد لب لادن كغ خي ىلي) ثاحلا اذ (نارتاخ) ضحي يركم ولحم ( قل طم كس دادعت كوفر تاخ )ورا

 يور تس الي ت تدافع ني زك كليم لارت ارواح قذر هثا جب امك دك ًايدربكت سنا ذس مروا خ تساي شأ



 داع رسم 1 ةرقثإلا ةروسارسمو را لوا لج نال اجريت سراج تنل

 هور يح درك اعد كح هس دامه تس داكددوري غبسا كح تاي( قولو ننس يلارسسكبوج ىشع ل اع ةيسا<هركة ملام

 نلا ف وص )يام رف زاهي «روسمب لوبسكم رك تاس( ع يضايب نم) ةساكا لي زج ىلا ةس م اديب تس نان ذ( هي ) كس داع
 يي ار ساو مس

 وم تررطتي انج -ايدركر اكل اسس يس تس تءابب لا سس لوك نلامليضر جس قراكن |ماهيفتتما لش نول دسبتسستاو ما وم نس اج
 نس 5 00 ىل( عم لع لوربش )اج( ايام رفداشرا لس ىاعت تتنك اعدم :ةئيلغلا

 انو مال يم كل كح لس ىلا ملك ررط لن ( قش روا راكي ) تلذري نا مبرد( لايداك م لإي ز بؤ ) وملك ماو خ مك

 اكم اجاكس < اور( جس هس لا ببيسا) كل لا( بضف راكي )يبدوا هس قدتدادخ بف ( تك ثدل) كوم نق رول( تس
 وأول ننال ومب ى تك لاري زين سد بن م ادق تس ( مال هيلز تحيي ايما ]وا حسد نس درا

 ( يكرر اريك تر نادك عب كجدش نثق ماوس )مرتك حس تع اطارئاددوا ل ل مث

 هو
 هع 53

 ىنيا انتل ىو ت رطل ايكو راشعا فس ماطر شا فرط ل سرب شا ة ودار رجس... يلم 3 كيسي د
 سر علا تا ريل ان كا 21000000

 اب ب رج ماع ىكركر اجا بكر وا سك سب شنت عل ل لست :هيلتلا وص عفو كيال يكن اماسي اكل ذاك ىلا لات
 ننرظيارل لج بن ذل رق موق ل رس قفا رع نا اجل رار شح تح اهنا بش كرر

 2 كح لو زيك كي تيرم لانطخ تس حازم زيت اغبط :يلعلا ىوم_ كس عر لوما بست كول لي لاا وج لكى داب 1 اج كاع
 كيااهتزرواريفسر تبي - 62 آم كوكو لي وفتول مي ارك ام ارك اذااكم وذي بسلام ك8 لابورواس وددت دب
 0 دج سس سا ابرد

 ده بسانمود إي زك كس تر دقوابلا | لي رواتب ماع دك سب

 وك ميلك برش لش لال سي دتلت لش ف ذع لا جس ايبا نار دهم هب ,رضف لبي تلا كس لاس وصل ع ترخفناف
 اليكي ككل اهم ىتب لسن نت جراب دكهج دالدا ك ذليل ب رطل مفعل كارول مروا لي للأب ع لكل

 روا لووتل ل اوس اكن زمر علان روا نرمترب لكج 1و7 كح سوم لاذ ةاذي لش هيسرما كس ليوداب دج كس رفا كال وج كفو كاكا وب:

 -لاثلاي اح رب ل وحا.دوركروا كيتى ادي امنحابد 7 لوررتم

 دارك ايكملا زااكل ا ف مالعّرسخماهتن انا 0م رروا نب ركل انقل ليا نعل يلع دك دحاو ماعط
 اىاجس نجوم سخج ةكقدآ آبي ركوب حس اتومدارم اناعكا كت وثوم لادوات لبا ركل وب دعاد ماعط يعاد(
 نراربعروا ىواضييبلا لاق امك ل تلود ف الغرب لوم لكش لب ماعطو لاايل تبين اسلي لاي كس لا اني كت عاق
 هرايخاركل اكت ظفلاك ١ انيش_كت كر ينال لج لب ديك ينقع عم دحاو ةاعط مو اال هنا

 موثاتفل ليم تاياور لب نين يل قتل نستغل لبا ضر وا لإن ل كس لوب حرض وكس موف جس يضيحم نمايدلا
 جس ةقالعباداشرما فيااحي دادس لئئارم كلب ضخ جسر ماعدارم تس رصم_بدارم قت ني ةار اقروا هسايآاق“

 لاننا تنيرضدع يكل اهتسا اوطمبهاك_ يا اقاوم ب تب كعب ترطح_ لوب ترك اذادم نك
 مهردللةكسلامو ا رط لسا ليي لا 000 مكر دلا مورتا_ ب يلمو راختسااي يكن رعبتو راهتسا



 واسال رس تب[ 2 ةرقبلا ةروسارسموراب لوف لوارلج نال الجر ييضلحررشو مج تنل امك

 0 اوم هزي كر اكسو لست ايككييلرك باق اكت رابع دحإ كس للا ةكسلا رثا موزل ىاناشلا نزك بورضملا

 « لت رجفنا لوقت خللا برضا لع اني لش انلق رييقعناف لمب ىقستسما اذاو- هس ًاررساتك ةردسجت كل
 يلع دبي كلدوقن خبل ئسوم اي لكافإب لن متلق تا ودعتال < دك لاح نيدسفم زي ًاديعز مل اف ةرشع اتنللا
 امهر زمن لاح ا لع لثا ب وصن مناي اهلقب نم لص تبنت لوصوم ام نايب نمو ذك ًائيش ج رخل كاف كبر فطع
 خلا نولدبتستا_< مز كس لااكع داهسرعايساو# ج رخي و: نايباكانيش لل بس اهلقب نم اننئاك ضرالا تبنت

 نمدفوصرم بضغ جيس هقناتملم تبرض نام متلئسام قناه رمكل اثنا لم اوطبهاك لاقج لوقملمجادإل
 مهنولتقيورم قات نولتقي_رم نم لايلا لن لا بولس .قحيلا ريغس_رت خلا مهنابءادتم بضغباو ءاب- تريلا

 ده رثاوصعامب_ءارتبم كلذ .نيلطبم

 لإ تاداشث فرط يك تاءاصنا لب دربتروا ل ومراي ل تاي آن لال. : طل

 هلل ناديماكنعتبسجب لعيبح ل داو-...........: تيننب شارف اك تس ل كلتا 27 :4 نرش ل

 ترورض احس زج ظييسا فس كوم ترم” كل ىلا لايك ابد إي « لوم شالح ىك ىلإ لكل ايب ني لش ديفردحب كس ةسك
 نا رسفا كل كس ناا_اهتاحاج مكر كيا كلا طا ى اظتناوك وليش اب كس نلا قس ايار فارول مجتاس كس قدادرب ذان قروب قتلا.

 ىك نلا فس لوبن رك ا يكر رق كت تن ناو لا لاول حرام د دب ني ايكى نايا لابي ك- لاه تس اج كس رقم لكلا للا
 -جس ايا رفواسفورتتفوكم اك> لامر فانروا ىلاي دارس ني ليولسو نا ارم امل كرر را نازل اوك ورم

 < العرابي دارمسرجترواانلج نحس برض كيس لبنت ركل يق اتياكل وبرهتن ضب ...........: لب وان كرت

 اكتاار رواج 1 ىف لل صا لاا ومب كس كلج رك تلح برضرئويك ورك ثالت ىلإي لهذي ذاهب راس ذك شن
 لا ذ# قواضبب ىضاقر كدي حس بسروا_<س اكمكديفردخقاو ب روا حس رك اك حتا ماتم لبي لسكس شنو كل ساني دلو
 لتس قوافل ب نسل ديربي اايك د ةجح_(لس خت اعل يربك اي لإن تلح ركب ذي وكس وللي رتب وتتم ضب كل, رفتسإ
 ني ركض نلا تنيقتلا ف١ رواج نجت حس نا ذوكااد+ لم سوك كس جس ل: تيب لدهيتيسد لال خلاب
 - هلل نك ل اوناماع تداع يف الح دبل كتبا ىك تدقيقت كل احب دوا لو كك ذب رتبي سولقكىكقراوخ

 اه قلل نك طم نإ قي قع تناقل كي نسر تلة لوري دق د: كرلز لوو
 ياس كساس روا دايس نوتطلس ىرسوو قكووروا سيري حج لوك ركب غشو روش طباض ب 5 اك وريث ضر يبا

 وج انكساي تدب ل داق تمزح م اقنم دوا اني دارك تس نورظنى ايند متاحا "كلبا حدطلس لثاع لو كوك عا ذن_ تختار كس ارا

 -هس كرك دب اا مداتبم لكل وكن ساو نج- لسد لاب كربه كت اذ تقي

 قو دقه بساندم كتل ومس سك نازحة يقاكق تانتاس كس اين ل ...........: نلت ان ل اك ايبا
 رك اكدانعروارضومبا دي نكي ب تعب نانو ها كو وخد ورك مرهق كن ةلديتاي لب ةسدى قتانكس,اينا لأم ات ؤتن



 1 مح عرس تيعأ 491 جرقبلا ةروسارسطورا لوارلبب نبيل السر يقرر شو مج رت نيل هك

 < قب لل اهي تي[ صاع جس ايك لذ لم ارسا ىف. اينا( * )رس ل ناد كب كيا ين انج جس اجي دانياس داكن امنا د
 ناب لو دعب ل (يظف زوال ل دارو لل يضم يعرقل ءارابغا للا فكروا نا ماج ب تييصعم

 - لذي دنا لي اورو

 ا داو لاو ف راع :قر كس اوشو ماوك

 نيلي واهس لابد لاذ لع لولد كس نلا_تببحوايند كس رك اسم نايغطو تمل ذرب نا حرر لل سس كل بئربتري تييدتسر وا
 -< ثع اراك خان ل ارواعس انك ب ديتول ماعم كس ىلا تت نت انك ب سكيك سرور ضال وكب سسك يبس امصاروا انك بسس
 وهيل ني ةَمِئاَط َنْيِِباَّصلاَو ىرصنلاَو ُدْهَبَلا مه اًوُداَه َنْيِذَلاَو ُلْبَقْرِم ءاَيبنآلاب اًونَما َنْيِذَلا نإ
 ىأ مهرجا مُهْلَف ِهتَعْيِرَتِب اًحلاص | لِوعَو اني مز يف رجالا ٍمَْيْلاَو للاب مُهن نما ْنَم ىذا ءاًضنلاوأ

 طق َلَِحَو نما ريِمَض يف َيِعْوُر +« َنّونَرُحَي . مهالز ُمهْيَلَع فْوَخالَو مهب دنع ٍمِهِئاَمعَأ ُباَون
 ْمُكَفْوَف انفردت ةاروتلا ىفامب لمعلا ْمُكَدْهَع م فاكتر ديس ذا و انام نب اكل

 ٍداَهِْجاَو دج ٍةَّوَقب ُمكلُيتا آم اود انهو اَهَلْوبُ من امل ْمُكيَلَع هلضآ نم هانعلفإ َلْبَحْل * وعلا
 *ٌكلل ِدْعَب نم ُُحْضَرعأ مهْيَلَوت مك َيِصاََملاوأَرَثلا «- نوفق ْمُكَلَعل هب مَع ِهّيِفاَم اًوُرُكْذاَر
 َنّم متْنكسَل باَذَعْلرْيِعاَتْوهيْوَلاِب مل ُهَتَمَح ُةَتْمْحَرَو َرَو ْمُكْيَلَع هللا لضفال ٌوَلَق ٍةَعاَّطلا : مَع قائيهللا

  َنْيكِلاَهْلا "و َنْيِرِسْحْلا
 ( وم قدوبي) اير ايظا دوبي بجي نس نوهتجروا لو كك ال نامي( رس أيما لجي) لولوج اكس تاي قو ي'٠...........: مج

 هس لال نلاميادب تممايق روارع دقلا كولو: تس ل نا( بس ماناكتعامج ضان ىلا  راصن اي دوبي ) يلاص قر فروا لارا

 باوث ) ضواعم كل لس اول نا( نفاوس تهارش كي 174 لكى را كراك كادوا ( لغد ناء زك تم روض” دام)
 لوريم فمك لمعروا نمآ كح لوب مومخموو دوا لقي دن اكررط كك كس نارا إب كس اكددد هي ع نا (لامعا

 لوس مذ م:لج كح دايت قو للا زيت ع ير لقتل سا ل ترب هن كرب وا قكىك تاعك نمهاظفل ل

 راكل اه دابق لور داببقركذ اكاوك ابي روط) إي درك ل ركل ب لور سس دابر وطو وكر ( يلد بج اكد ةررلكر تارت )ايلرا رثو

 نأ وكر دوادجتاسكس( شكى رول ) قبس د بانكوك فس متو ا ومال( كايد مكروا اايكاتكا» تو ماها تيلوق

 مري ( رك ف حس صاعد مث )اب نب قس تلك قوم مئاق عن قات لش ( كس رك ردي نلا) لن دوج وم لان نادت ماك
 تروص لب ازعر احرواد ل قاوج )توم مترو لنك دب مترك وس ايل زوم ىوبطم كت لع ان رك قارعإ لس رارقو لوقا
 '* 2 مدح م( لالب )اج يقيون ( اوم ل

 5 5 ا ل
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 هييتجو) لو تكد واس قراض_س باتت“ داهاي_ ل لا رج ناوج لج ب وشمر فرط كس دا زم اص ذك

 كل كس برع اسسيلكق رف ص اخ كيا زين < تدب فرط اه جا لك تررطخ لاب ع ل كك يأ اكم ان هرصانركك سب
 لوما ل كوت ع كلاب هاتي لاا .ةنارصن ة ءارما «نارصن لجر له تل دب < ىراصن عم" كن ارصناب < اهاجالوب فلي
 بأول لع اونخو للجار مشن جس ماناكد قرف نيب رن دق كاري ىسباسص- كس البا لارض كح لسا كوادماو ترصن كى تسر >

 ل ولعمى تيفي ردا ناك نارا لوح بك يمولم نا لو ارنب اه تسد لج داء زك نقيا مت ربا ترطح

 كيارخ ك- لاء داب لماخ نان ارواح ضرب لكوج ادض دل اخد قت اكان لا مكن احس برا طنا لب للاوقا كس نيررسفم تل ىلا
 لكل وراس باتا“ تنال 72 اج هاج كلو لا تردقرباظمرل ل لا رك نيك رروص لوى لاسر

 هاكربعم تس م انكس لوراتس هر وهرب زل كانإل - ورك روش نسم كن ارك جيري اكتم ينم انصا ف ضب لان راعشوك

 وكنلا *- ىاديضرف يوم سا كورك قكتسسرب ديوك ناتسودنج تسرب شن آل نارما ركل يآ نأ سات نيس

 تس نايدا مامي لتدج تس لاب قمنا اما - خرب اص قس ل را يلاص ظفاري -كوج نس قل فاتن ذا قا دب
 اوذخ لع وراشاتيذقنك دقاتتلش انعفر دقو هللا ايه يلام ساد« ل, فرط كبس ذي اركلك

 رخل رجب اعلق مهلف «رمش هللاب نماءءارتبمدرطرش نم « نام ارك بلص لوصوم ١ونما نيدللا-بس تيلاحلا ىلع لك بوصنم
 مهرجا ليد ننس شل اء مهلف_ارّتم مه رجا انعمورظم يذل حس نيكو ذاظفل مهنم نمآ نم ىادج لنوزحدتاع .نا

 ام اوذخلاملمت خلا انعفرو_لوعفمو لكافإب لعن ان ذعخا_يسرا رقنتسا ل نتا لئاع_فررظ ددع رواه روفر حسبو ىلداج
 كيد اناس لوف وك رضاح ىا رمت ف وحاتم هللا لضف .نيمزاع هوذخ مال اح ةوقباكف وذم ادلق<_لوقم مك اديتا

 ش هانا 1[لارعإلالل

 لف كن يفد كح ومد لون امياروا ترزعم كى لبياغ باك اق امت انو لايخ رعب ل ركؤ لح لالر ارت نا “١ : طلر

 نوراررم ا رقوتاسل رك ناثرجم لب اطمح تداع ماع نأ ارقي دوا يدرك رع فداك ارك مرد ايشرا لك روف اق كيا ل تمي 1
 لاوصدوج تس اح باس لسلسر# لج تيب لكارعب لس لاء لب امومه تريب دايز كايين وكت اهتقاد نال تع! اج ايكركذ اك

 مه ناجايكرلذ ماه

 ار مكر طل مرو نيرا ع :تنارج ناك نئاروارقتملا 2000 : رش 1 5

 ل راك و يمحو نر واتا نع آ نمر رعب لنك اونمان ب رذلا ناهي لاقرب

 يتكرم ليما لقت لاهل لئاس لسا ايكو راش سا انيين نمز ىف فرط ىريجال لاس رض لال توم مولعم
 قداصنودوبي عب لس لاري ّلوكروااي ىلا ارضناي لوم دوبي ووو اون لو نيت نبق "اسءايمناماعدارمهتس اونما نيذلا لي (1) ني

 هل رم تسار ج3 تف ارم تس اونما نيذلا لع ريجالقرسدد(7 )< يدوس ميمعتلا دعب صيصخت 1

 لاسروا نتن يتلاط وري « شالا فو راف ناملسم بهار ريك نقرأ نا قرار: ءع ادى عزت راع رع سك نا سيوف
 ميج وأ رسمت 1١( )روا- كل وم نك ل ساو اى هلي تبر زا ليوم بيدين غرابنا فب روت لل نتج تسارطن ثان

 لس مالسا لب لوك نتتروا كس م ناامطسم ىلا, ذ كتتدح كن دب للك فوج لوب ارسم اعد وداره نس اونما نيذلا 03و

 م انقل ترئاخم لمجا ف لع لوط” لا وذو درك ىت كيل كتابت بسس الغ. ا: رك بلاط اك الخ ا تس نا ابيك نمل ىلا



 م رس تع ' ةرشبلا روسارسمو راي 5 لوارلج نمل الجر يضنعررشو هب رت ناك

 لءاكبت عع اطا كاتب ب اسس لد ريشا ساو فرم داكت ع اطار ي روط رج الغاب تسري لبي لوب تسب نا ةببدا خلل
 هلت را ينك نا

 جس ماع نوفاقارامباكهيسدوصقن يركن ايب منكن دناق لضم 0 : لو ريارب بسس لم "رخل ىكمالسسا لوف اق

 - ضن ريتك اطاحج_رصخ تان براك يل نيركل وحكن اكسس نفل اي ومب او نري م داك تع اطاروا نفوس دام: نسي
 سن ل يس لق رفاك وام ل ملكي وفاق لما دامك يس قع ذب دايز حبب تاب دوا تحقو كم الكت للا
 هس تمموص لاذ نرواهبس تييصوصخ لا ذدن حس كلت ربا بسعر طن رام يس شنئلاوس لوك كاين لينا ر غم:

 هداك رما رضاك ن وفاقوج نمو فللاخعاي د: مال ادرهتامرفبر قفا يوم رم زو لان ربارب بسس لع ظن كن دوف اقك هس كن العا هاش ايلول
 كلو فيس تراوح وكن وو لكن وم سلوا رم ١ونم١ نيذلا ركادحإ لس مر قلل اء باغ بج وستر واكوبج تي انعدروم

 -< لامو«ابغ

 نتن درس وس نازيبطااو قل رصتر وق حلك اما قيررعي سك ارق لوطن :عراشمر اك لغ روا ءوس الع
 مول ذك ظحاط تر دق تاع فلك وجواب نح لوبا نايات ايكروط مناور لهي تيعم ىك :طيلطلا ىوم تر طحوكع سما يلوا

 قيل وارث درو ورك كح وم لك تمل و سرع سا سس مقرا قل اطم كس نار فكس لاقت نال اي ديد نايم زبم اطلاغم يبرأ نحس اسكس

 راك افاصروا اهي تسمي قوم ايش ل احب كل اع تنم اكجاوب ترارش لت كنا قيس نوم اكد ابي اكلك _ وب
 والي ة روف اكحر كس رك لخم نورس نا فذ لكل ا اكتب كل ساءت سيترك سا 7 يدرك
 ورك ل ام شاروا

 ور نر رو دا :للو "رت

 تروص كى رتب فيل 3 ف ركرتجحررط هاك اكو بغير ب قش لبيبلا«ةك د1 »ون ذس ذل اهب حسا بج اق
 ضئروبمر لوم رايقخالا بولص وزب حس لسكس لارج اهنا لك جس هي باو كلا تس ايك ياني فلكم هدنب اكل قر لب لإ
 موت 0 يروا تساوش يلوا شح لاعوب بلس ل رشف ا خلع ماركا ودايز كهدايذاللب كبش دادعو# اجو

 - هوم هدا[ كس لاابركة اجي لك ًاعوطروا سراي

 ببن ليي قتإي(1) ليث بوت قككس لاو بش س نسيدسلا ىف ها رسككا ال ري لل نكي... تنقل جيم
 لدن رونمو ارك با تن قطر ذ ل مالا عروش ينل اج انا, عروض دابزج متل ءاركا وتم دو اي( 0 اكرم ماج ارك يب لل
 ب ىنيدلا ىفهاركا العجب 1 را ذل ل وب جذي ءأرتبادك < يديج رتب حس بس ( )و: لاكش كس

 صان. بت كة ابايردجئر ورضي كرد اجب كيت ماخاب قة ابايكل وقك بهن تسل شيخ بج كك اب كتر

 جس شكلسو لع لثم لوك ىلا لن ومر وا لب اسك اصتقودودحرم لوعرج

 زا نالاتناج يك ير وجكوكى لكل كس ذو قرب لبي سال بي روط راكم انج م... 37 رطاكت مولع واين



 مهرس تعآ ةرقبلا ةروسارسموراي لوارلط ني اجر يضع ررشو مج رت نالاك

 فانا نيد نروصر روااكربب لش ءازمبجوتسم درو اجايكروبجرورض لي كرو اهم كلوي اس كل وق سم الم لوك كاووخ

 لوج لين م فرص لي ترض 0 نب عفش كر رطل نع دين ردح /ام جدل حالا

 قوايندو نإ دوج ومووبي ناشر لي قرص دوجواب دوجو لس ب ال جلع م ىف سرضت 1 !لارص» م عرو ل

 دل واح باط

 ُدَقَو ِكَمَسلا ٍدْيَصِب تسلا فكن دحلااوئاحن اًوَدَتُعا َنْيِدَّلا درع مْمَِع مما ُدَقْلَو

 ماهل دعب اَوُكلَهَو اهوُنكَف َنيدعْبُم (,0) َنْيِئِساَح َةَدَرق اًونْوك ْمُهَل اَنْلفَف هَ لَآ ْمْهَرُهْنَع مكانه
 مَمالِل ىآ اَهَقْلَح اَمَو اَهْيَدَي َنْيَب اَمَّل اًوُلِمَعاَم لْثِم باَكَتْرإ نِم ٌةعِناَم ربع لاكن ةَبْوُمَعل َكَلَب ىأ اَهْلَعَجَف

 - ْمِِرْيَغ فالحب اهب نوم ْمُهَنآِب ركدلب اوُصْحَرمْللا ««َنْيِقمْللةَطعْومَو اه دعواه يف
 كس تفماقت ايلزوابت( عسدع) لي مح لوهنج لاعاكل وأو نا( يم قس ال لي دقت )وم ىآ تس اع كروأ.....-......:رممج 2

 نردنب لذ تكا يديد كلنا ذم كل لا( كح ه#رخشاب كما كو راق كورك لاح لك ركن لص ورابوو) قلت

 هس ماك بج لا ) تربع بج وم ( وكازيس لسا )وكلا لس متري ( كح ومب كالب دعب زور نت وا تكسو رهو دج انج هدئار )اج
 كس سولاودعبام وا نو لذ ان متكس نا) 4-4 لالاو ذس رعب رون 2ك نير صام ناي داع( ترث كس كر
 ل ركل علم لصارد_/م ك2 سا سيسي )دانب تحض يرجومك_ كس نولاو سؤ( حسشنا) دوا( كل
 ( لات سود ل ساو

 - لكافإب ل متفرع نم متمدعانرلخناؤتن م ذالدارم لابي« ل تكواديقروا يب لاكن. -------.: 57 كر
 - نوم ليو ءاسيخر الن", نيئساخخ يس قلخت لس لا تبسلا ىفح اودععاربملاع مكنم لوم خلا اودتعا نيذلا

 -<- لال وعفمالا كنس لامس اونوكاي < ىلا ةرشاي ع تنم ةدرق

 -< احاجإيامرفرك عقاو(1١) لاوهلوساكت اانا ءلسلس ل :........٠٠ طول

 هيلع واو ترطح رعب لاس لو زيتي انااا قوه تررطح م١ :راش 7 هاما ودعت 4 رم 0

 لك عن امد لير اكل جز ورح تغمر وكلنا نس لات قلعت اوريكم نري هس رانك ردنمسم اشكل لي ئاء ذك
 ل

 دعب زورو امتاحاجايلركراكشاكئ لا زور كس راؤتا وللا الم لا لايلع# ردنم ب جبر وا تاه يسد لوك مكس نويل ىلاو ذآ

 تت 0 حر له ر وصى نا كرك اتم لع ءايو ىلوعاطت ىو اسر [ىلهغانج سلفا كذب نايل رهخب لس ليح لا

 نوراعش نع اط...باتمورل د لناكل الاقبال باباس" لصوتك كك رم لوارخت كل ورا دعب زور نتروا كس وب مروتم

 هس اراك كس كس لؤفا,رفانروإ تظعو موك نق اك كس



 هاساج *رسف تي 4 ا ةرقبلا ةروسارسفوراي لوارلج نيل جر يسقلجررشو صج زن نياك

 اكنااسنا نتن سك سا نيب ناكر كينج نانا كسك ال اكردنب كيد نكس ديدج :فماظ..-........:قلالا ب را كوراُد
 , قسالفروارباشم تييبجام بس القنا فرط كه رسود كيا لييرصانعنلاءاوج« لاي ءك ةرخ [؟ سناك وك انج ردنب ل كل زن

 زج تافثلا لباق لوك ءقرفاكذ سوم ىلا ذروا ىف آل نوب القنا لوتوداب تس جدايل لك لاير اردت مس كى دن
5 

 لقت هيس دام قوم ركب هادم شئردص سكسي ةساد كال نيمو ..........:ىلاعورو قونتم عي
 تن نك نمار و يتم قف نا رورط لي 10 دارم لابي قا انا ايدك عركر وا لت حررط نحوك فولو سدو

 كخ روناج رواه لاجوم عر سور لوم لئاز نلعب روناكى ا اترك يت ادرب اك عر مث راضوا ضخوج_كهس لايخاكتطرتم بابا
 دهس اناجوم ىفطابنررب < ىلاجو اديب لم لا تعيب كى اكس لوم راد ل لا فاصولا
 نإ ُهاَعَدَْمُهَل ني نأ هللاوُحدَي نأ ُهوْاَسَو هتاف ىرُدْياَل لِي ْمُهَل لق دَقَو ةِمْوَقِل ىلسؤُم َلاَقْذإرْكْذاَو

 ُةْوعأ َلاق كلذ لئِ نيت ثنَح انبًورهَم *اًوه ادت اًولاق “هرب اوُحَبْدَت نأ مُكُرمأَيهلا
 نبي كبَر انل ذا اوُلاَق مْ امِلعاملق نر هَتسْمْلا «ءوَنْيِلهحْلا نم َنْوْكأ نأ نلبي

 ةريدَص ”ٌركبالو هب ٌطرافأل ةرقَباَهّنإ ُلْوُشَي هللا يَ ُهَّنِإ ىسوُم لاق اهنَساَم أ” َىِهاَماَنّ
 اَنَل عذا اوُلاَق اَهِحْبَذ ْنِم هب © َنُوُرَمْؤتاَم اَوَلَعْفاَف ٍنْيَّسلا ّنِم ٍرْرُكْدَملا "كلذ َنّيَب فصن «ناَوَع

 0 2 وا 2 يا 20 ٍِ ” ياط يال با د و سر 7-0 ا 0 م

 رست ٍةرْمصلاُدْيِدَش اَهَنْوَل عقاف " ءاَرفص ةرقب اَهنإ لوقَي هنإ لاق اَهنْوَلاَم انل ْنِيِبُي كبَر
 نإ ةَلِماَع م ةمِئاَسأ هام انل يبي كبَر انل عدا اولاق ْمُهْبِجْعت ىآ اًهيْسْحِب اَهِيلا ©0) َنْيِر ظانلا ع مد لمعو#ب ارمال ع مر دسم سرعع ا ل 2 * كا ردو را مال 01 ا 0
 هللا ًءاش نإ آنإَو ٍةَدَوُصُمَمْلا ىلا ٍدَنْهَن ُملَف هبّردكل انْيلَع َةَّباشت ٌركْذاَمِب َتْوُعنَملا هَسنح أ َرَقَبلا 0 84 هبت لا ارو او ترها م وم مم 22 كاش ا ع عز“ ب 18113 يا رد م2
 0-2 2 7 2 - و ءرلك . سرب يك رم وري ره ر< 5 م ً 5 26 ”عرو

 ةَرََب اهنا لوقُي ُهنإ َلاَق ٍدْبالا رجا َمُهَل ثني اَمَلاَوْسَي مْلْوَل تْيِدَحْلا ىِفاَهْيَلا «.) َنوُدَعُهْمْل
 ل د ع ل رج عا عل 20000 7 ل ا دم الرمل 4و ربت م 2 2

 ىقست الو يفنلا ىف ةَلِجاَد ٍلْوْلَذ ةَفِص ةَلِمجْلاَو ِةَعارزلل اَهِبْلقَت ضرالا ريت ٍلْمَعْاب ةََلَدُم رْيَغ لولذال
 نلا اولاق اَهِنَوَل َرْيغ اهيف َنوَل ةيشال لمعلا ٍراَاَو ٍبْوُيعلاَنِم ُةَمْلَسُم عر ةَئْيَهُمْلا َضْرآلا َتْرَحْلا ما َُْ سرد سرج“ وو م 7 0 مرتر# 2 3 هورارولا ل ا رمب 0ع م م3

 نا ا ول ا ل ول م دوف قارن“ دع نوف 2 فج افا ع حطت نق للا ١ ىو دن هفاط فقر
 اَبَهَذ اَهكَسَم ولَمَب اًهْوُرتشاف ِهّماِ َراَبْلا ىتفلا دنع اًَهُوُدَحَوَف اَهوُبلطف ماتلا ناّيِبلاب تقطن قحلاب ٌتئج
 م8 عرس ار ودعماو عع دال كار اعمل هم دفعوا عد د ا رم ع ع عارة يلو 2 58 7

 «. ٌنكْلَو ْمُهتَرْجاَل تناك ٍةرَقَب ٌَ اًوُحَبَذ ْوَل ِثْيِدَحْلا ىِنَو اَهيَمٍَءالِعِل (مْوَنولَعفَي اًوُداكاَمَو اَهَوُحَبْدُف
 م 2 5 راد ه3 تا ل 2 ل سل ول لا رع ا ل 2 سادة <

 ىأ ٍِلاّدلا ىِف ِلْصآْلا ىف ءاتلا ُماَغْدِإ هيف مت ْءَرَذاف اًسفن مهلتق ْذِإَو ْمهْيَلَع هللا َدَّدَسَف ٌمهِسفْنأ ىلع اَوُدَدَش

 جمال وي بو ا ا ل ف .©#.ء ود“ وة ا, وا ةاودأ ماط معو 5 هل 28

 نلف ِْلَتَق َلاَقَو َِمَحَف اَهبْلَذ بجع وَ اهِناَسِلِب برضه اَهِضْعَبب َلْييَقلا ىأ ُةوُبٍرضا انلقف ةّضقلا 5 ,امعس م ميار سم ل م 0 8 1 مدط وما مر م 5 و . ل 5



 لس رسما 41 ةرقبلا 5 روسارسنورا 6 لوا و رع ريسظتعر ودمج نما

 ْمُكْيِرُيَو ىتومْلا هللا يحي ُءاَيْحْأْلا تللذك ىلاَعَت لاق الِتُقَو تاَرْيِمْلا اَمّرُحَف َتاْمَو هِهَعاَنُبإ ُناَلفَو
 هداهم ياو هارد يا وفا وذ دقح ني مانا ندوات كودو ١ نوف ا ىلا و

 ىلَع ٌرِاَق ٍةَدِجاَو ٍسْفَن ِءاَيحلا ىلَع َرِداَقْلا نأ نْوُمَلْعَتَف َنْوْرّبَدَنَت هو َنولِقغت مُحْلَعَل ِهتَردق لِئاَلَد هقبا
 1 و 2 هاد

  نونمؤتف ٍةَريِثك سوفن ٍءايحإ

 لكى لحس لعب نا كيفن ةرو) ايار رف موق ى نبا هس( :ةيليلا) وم ترضخ كبعج ( ورك اي) ثا هدول... 0
 ( لا رفاعد لس ب قش ساوقرد كل كح سوم جا كس لاس "وم ترف” سس وكول اهق الج لاتتي اكل اقروا اهتايك يدرك

 اك عررط شامل يطع رانب» رس ) لن عسر ان سم يكس كك تكد من :لتايا م /س يد متل لاق
 ّكايكق از وج ) لوب حس ل سولباج لك( اد هاني ) لاب ذوعن ل يامر نس ( ةةكفلعلا ) كوم ( نإ جس د سد باو ط7 بس

 وأم وورلة كحد اعد كح تسدام تسداكزدوب ةيسا هك نك ( له هسا. رفوهتاس كس لكتب يكرم يقلون وكول بج! لإ

 للاب تركن جس اج اندم ليت ايبا ج تس ايرف ( ىل تن نت )ل يامر ( فس "قوم ) لبن ايل( لاس و نس ) فاصوا كس لاك دال

 كس سا ) جس ايل يد متو موج ور زكر اوس_وج اكن لايعرو( كس ونس ل وود و روك نا )وم ( رمعوف )اني لكلاب تروا ( ديسررمع )وج اح ذوب
 داشرا لاقت نت ابك وم تررطتءع دال قتلك اكل ا ك هس راهن ل كح تساوخرد تس داكددو ب يسال نك (6 هزَذ

 تبوك لروصبو !)وم نك حرف كل لس لولاو طك وك يردد زيت ) نس اح انوم در ز اكتر لك ارك هول ب ارز

 مو الاد لس مل )2 لام ايلا يك فاصوا حس اركي داق: هولك تساوفرد حس داكدروري نيا هلا فك ( ومرت بت

 للاسر كدا لييرصقنم كل ساس هابتشنالا ركع كل انج وج لنك ا ) حس دايت سداد لج هس رتبي لقول ( مودال
 0ك هت تابائدإل ب لا كفاح يف ف تك شدا اشناوو راك زاغرا نم كييرع )17 نأ ايو لشلا اشنارورشملةروا( لوب

 تشاك )وج ىلوج نان زن( ل ماكس كن اي لاك )وب الج لب لارج موك ين تس اهرفداشرا نقل ايد بادج: نس ( تنل ) نوم
 ج)2-ك- تعادزوب كى ايس حس لادتروا( جس تروا تفك لولذ “ضرالا رسيثت ” لمت وم قكراومب نا ز كيك

 واكد افلح كر مام)وه د( بعدد لك[ تدتنا آرد'ب دما: ماسخ( :؟ كراج سكس تشكن
 او ولاا رمي م ماروا ىف يدر كاط باد انج ل 'لوخكر قي رطع_دول) حس الق تابفاص سس ب 1بلس تك

 ا ا كف وسري لامك نا نس سوكذلايك اققرادربنامرفاكل اءاقيادج ىلإ
 رك قا رج اس لوك واكس اح لعب ثيب عدوا جو كلارك ا سدوم شئ مولعم وب سرك وو لحي هلكالاحال' رك
 هس متليجروا (ايا رف رباك قكتاسك لا ىف دقلا قيد توجت كى دنيي ددشت لوبن دوت نكي ات اكمل نك اذكر ذ
 درك مادا لش لاورل "نب لادوكن سا تر قات ملا لي مت ْءْرْذاَف )حس رهاعانلا ذرب سرسود كياوك ارمي اكلك د كيا

 5 لاحم )هن جاي اع و[ انج نال ترو كر ان اكتم ب اوك ثار وا( نركب حس سر سود كيا نت
 7-1 ال ا اول ل اوتمال_6 ع ل موس( تسمح ندر اص خ خلا معلعق ذاورواع ضرضالمإ

 هدانا دواس ايل لوي اهب دا ذاب د رام ماكس نان[ كلف جل

 ناتو 5 6 0100 ايكا يدل مدرك حس ث ارم كل تق سوك ون احب ىاوفود نادين انج - اكرم ريك

 تل ةس اكو م( ترد ل انااو )رئاظنأ ي ادوروا كس لي ا رفد دنزوك ودرع ىلاغت نت( حررط كف ياجرعتاو) لا( ين تس رف



 . مر تعآ 4 ةرقبلاةروسارسبأوراب لوارلج نيل لير يف جررشودج رن نايا

 كر هذ ركورتزك بسد < دداقري دس الج ناج كيادت لك ءاج كبري كس كرر رو )ورك ا يلم اكسس قرارت مكي ديما ىلا لذ
 ( 5 اه كامياري لادواعس تقر تددن

 ىك ل دع ديز_< ل كر رصم ءفلبماي زهوذ ىاف املا فزحبي لوعخمم ا نثر رصما و زه ممم :لع رس

 لب اقاظفلود فرصرك  زتوتحأ ل لوك لب لن باوج لس تغالبو تحاصف كن آر لب تطال مالكل وضف_ ع :ءاج حرر
 هراب اونا نس لولو كي د الحك 2س هز | غو جوتن ياس قاقتا -رابكظففل رسود -ةرط اضف كيأ ل اذ ارت

 رابك خيش اناو اسم اؤزهتساكأ اققيموالكل مج لبي وج تكبد تروص ؤفاوج فس نايك عي ايل صفاكذ_ ايكو
 هس لاو هيت باوج دا لاوس اق ي حس هيلا ء اش اك يارس تك هر كوم لصيف روا ىلا نسا كول بسس
 لابي ىهام_ < لو تباغسو 534 نارنروا لك و نايسردك غلاك ىلا ماكحا لكسب لص عاكس اد الدبل ىوم رح
 مامن ك_ء 1 فيك 2 لاية ها رو فاصوا لب  دباشم لوو < كراج كل كتي رو تقيقتك رق
 - حاج وجاس عقم روا ارض و 1-2 لاررعش ا علق عمير لف ضر افع ضخ فيك لابي جت حول ستين

 يا تندد ارواب لوصوم اه نورهؤتام_-< لوءفرطىكرو شا رعت اي شقر طك رعاورما تنااضا ىلا نيب

 كناحو كلاح دوسا عقاف رغصا اىبث ةساج سال ظافلا ريكا فلق نر ل لج ب لس ل

 كنوتجو هدج دح كت ل 2: كا ظافلا ديك تب ماهدمو رظان رضا ىحيروذ ىناق رمسحا قهلو ققب ضيبا
 ل. دبالا رخآ ليلا كليلو نونجم

 لص كس اوم ف الضرب ل كك ماع وج ل كيس وبعد عراد لا تيشس سدا ارم لي وطن ام ز نكي ليث كس تممايق نكس لا
 ك4 ل ل اركان ور نمل ننال افنداك د واود تو

 أروبكراكرخ ا لاشي ب كذساج هس راب داباب ذو هدايز لس تمت اي ىاندب جولات ل نأ عز ؤ»دارا وطي قايد لاك

 < لوق# خلا مكر ماي هللا نا ءايحالا كلذ لثم ءايحا ىتوملا هللا ىحي ىا-ه - لب لكى لذك_ ادي نوم داأ

 لوتخلا ض رافال فوصوم ةرقبم اريل اهنا ع .لوقملمجارول ين .انذخعتا لأ لاعرر نبع بوصت» الك اوحببذت :نااك لاق
 نادت رست نيرظانلا رست تنص ىرسود را مقل ةرقيل راع تمو رفيع د اك اولعفاف <_ لوعفم نورمؤتام_ تنفصرأل

 ريثت حرم لولذال زوصوم ةرقبه فوزكب اوج لي دس درجروا-<بس نودتهملبا# ب طرشي انتياده ىا هللا ءاش

 اذه ئلع_<_ نكرم قرت كف وذكر ادتبسروا تفم هرقب ترحل رش تل ا ناك لولي ضرالا

 تقولا اذه“ ل كس هراشا نق لس لش لد ::ل-ئراج زرواهدئاز مال فلا لم نآلا ةملسم

 موموم تروصي هس ل هرقل ذدعقاو لم ساجاج يكمل ذماعنا(18) لاومرامتاء(1-) لاومرتمعتس لاهي :.:-.-٠-٠٠٠ طل

 جس دوجوم ل تيياور كا ايع نبيا لبصفن وكت

 رادلا» لوك مم ل ارسا ب ل وقم 0 عا شك دل رنا نك ل با .:4لشت 0

 اوه بايتصاكت اصور حس لاهي ل ضكج زج يورك سن د الوا كلج ايت
 فرص تمت لادتبا كلج هقايد ل لدتا دوك # رعب اروا قديت هيي دوادجب مكس ةيسا ف لس نق ضر اصروا لكم يأ



 ها“ ربسعأ ' ةرقبلاةروسارسأوراب لوارللو نين صر يسقلررشنو لج رت نيل يك

 لركارلهرقب ذك كسبت لل قم لاسوك صم ىلا لتوج - ايد ماخنا كذا ث قدام تلرب كلك ابرد اند نن
 لو < حرالصا لكم ارفا ل "لما

 لونود كدتتاو اكر خاج مرفق سا رصقمروا ج سكب لع ميركن رق بيترت كدتتاو 00 :ْل ارث بيت كدقاو

 رعب وج لواو زج ءانومد لت مز فرط كش ارا رات مت نا وات دهم روطبتترسدقاورا - لي كاك رانك للا ت7
 وج ل ء زج قر ارو ص ود-هسان كن ايب تملك لوغملاث ليث دتوادخ|م اكحاروا تيما كت ادراو اننا لش ا - اومروكي لي
 د انركروبطضراينب كو ديقك لاشلاب مت” ىلوشء ايحا_!وم ناي لوا

 زوف ركاروا س تبر طوفت لي كبي مكب لق اك ف طل راغب كلا تقيقت لك عرورروا كدت روم مم : رولا رعإ تايح

 تيرا و هيرست ناو ابع ب أي ثم نونا لسا قتل رعقاو لا - سور (لا) ري قسد
 جس لاو كلاهتسا كس لا ليو

 قه اسومرتحم فالس لاق نايباكل وتقم فر صركا رك اج اهكدن بشي لابتي أ با 2و تورو ش

 د م و لوس يالا يمل
 اهنتوو كوم نايب كيا فرصا لوب وكي قسد رولا يكب رحم لل اس قل عمك قا وردا ناسك لاش لير مات
 لاوو ل ررورضايكى ذكر ايفا كس قير ط ضان اوكا د كل د .الج د اكل تاقك جاين قب شي زين - كوم لايرتتم
 ظ . مكحلاو حلاصملا نعولخيال قلطملا ميكحلا لعف نالامت كسار بانى ريف كس
 ربوع ورز كاك فو يانج لإن تيس ديت اسكس هرقب وك انوص فكل ا -....-....: قرت قديرس
 - كوم لصاع ىديرسرو قش يترايح سس لانو ركن ايرث ع هاد ىكدقلا ل ىلا

 ٍليتَقلا ءاّحإ نم رٌوْكَذَمْلا كللذ ِدْعَب 'ُنِم ّقَحْلا لبق ْنَع ٌتبْلَص ُدَوُهَيلا اَهيأ ُمُكبْوَلُف ُتَسَق م

 ْرُجَفتَي اَمْل ةَراَجحْلا َنِم ٌّنإَو اًهْنِم ةَوْسَق ٌدَشآْوَأ َةَوُسَفْلا ىف زاجل ئهف بان يات ظ
 معاد طربسر 2

 ناو ْءاَمْلا هنم ُجَرْخَيَف نيَشلا ىف ٍلصالا ىنِءانلا ماَعْدِإِهْيِف ققني اهل اهنم َّنإَو ”ةهنالا ةنم

 هللا اَمَو ُعَسْحْناَلَو نِْتاََورئاَعَتاَل ْمكبْوُلُمَو وللا ٍةَيْشَح نم ٍلْفِس ىلإ ٍرثُع ْنِم ُلِرْسَي هيدنلوب
 باطلا نع تاق ِّيِفَوةَاَتحتلَو ءاَرق ىِفَو مكفول ْمكْرِجَوي اَمْنِإَو (هنوُلَمعَت اَمَع ٍلِفاَغب

 هدتزوكل تقم روك ) تاحقاو جب اهب( د لكل اق كس قتيل ووري ا )سدى تنك ل د # داب لرب ............: حجج

 لبر هشس ناكل تيا وفرت تروا توداي ل ل ( حس لال ( لبي تاوانف) حى لام ىك لسا قرر ( دريد انرك

 لب ديت كل عفت ات ققشتي لش للص ققشي) لج تساجوم قشج إو كسير التسع لوري نلاردا لين أسر
 2س ج ركب حسب دا) ليث ةساج كعلاج لوو ا تب سس لش نااروا سان 1ك للاب حس ناره ( يدرك اهدا لش نيكس كا



 -عآ #' ”ةرقيلاةروسارسموراب | لواريلج ندم الجر سفن حررشو لج رت نال

 رثي حتر ى رابتملاخت قرا( ل ةسدض لذ سو: من ليث سو ماتعدن لو داهق زكي ) حس فوكس للا( لإ

 ل تروصلا .نوملعي عد اساس يا نوملعتل م تأرةليادواع كره دسللب# فاد تبباوع_ لأ
 ( _ هوب دلكاكت افلا فرط كتيب حس باطخ

 نسم < كك داعبتسا زاهي نع ك كس لاعدعب دللي + لكك ك ناءذ دعب لابي ا

 ماكي سقا-< فهذي لش واكس ري ءاني ع بوم ةوسق*“ اهنمع كك دكا” كى ىك كلذ دعب
 نك نيف عم ىذلا تل وصومام ني اهلها نول سو رواوبؤ تس فرانضز زنك ةوسق دشال اهي ناي لصف

 او تحمي لج باوج كك لاس كيش ثععاب لن ىلا مالك اج 12- ك- كقوج وا-< اكديك اتم الدوا تسجد كف سو نا

 ده سنا ليغ نع
 لااا ركوب قلت“ قرا حلاك ارم قى, قلخ” كلذ دعب نمء لكان مكبوملق» نع تيشرت ل تراقب مث

 ,لوصوم اهري "اة مالرنيم ,ةوسق دشا ىه وا ىاري فاكج_ نزوطت دشا-بس ليك رورض كن ركقلختا حيلي ف اكل

 - طبهيمج_ لكأب وشل ةيشحخ نم ركنا ةرامجحلا نمرلصرمب رجفتي نام

 ل ةسارفتيياكشرب فوم قتيل قروا كر ذي ثا دوجواب لس تاعقاو زيا تربت نا. ةقم معو وفوق : طلد

 :تماب بيرت كرش ان لكل ورمي لابي 0 70 ىلوكار ين ىلوكرتنا قد آد ا 4 رش

 ىلا كس نترقب ىذابب بت دز 2و تلا لب خف ارججا لو كس وكول ضب انج < خب تمي هذ لب ووقت ةداذاروا فيلا
 سير قير اخاف عضو لكلاب ضروس ار مكب حس نجيب تس دب هجيج لور علك نا لو ضب ضتبروا_ لن قلت رن

 ندرة حس ل رم لان تس نق نال ةسرانكو ل ساب اع تل تنزنتس لقال نإ
 - يئن لاشنو م ناك يمي ثا حررط ى لبن نتن لن توم مولعم تنته إي ذ

 ىاناج كح ذاب حس .يداروا هس اشرت نانا لاي هدي ذايكسس سورمتب............: لكك ءاروا لاكش ا بأ
 رو ساحات قبل لق ون ودلف بوس اك ركل كويك انو مولع مالك ل ركن ايب رت اخ ف وخ حمل لك # ركن لي جس طاشم
 لى رورض انوماكل قل كس نسر كس سبا < ليل اهي دج ع قرورض انو اك ضرواروعشو لمن لس ىلا تييخ

 < فولومي تايح لشروا  ىرورض انو «(صلب 2 تذدباع وج هرباشماكف وف كل ع لورولاو لقي نانج

 000 ىاروا كسرت ىارواو# تايح لوحي وا فيلل حرررط كت اناوبتو تاجابنا كيل من لورمتب كس ن 509
 قيمسف فو ضتبرواوم نب اطمم كس نايب كس نا آر قعفد ضني تك لكك دئوادخ فوق ببدس اك ركشيبب مزن دس لوم ىلا

 .بابسالا ىف ةمحازم ال يوب لو 4 50 قركل 1 ترواوج لم راي لرماظ ببس وخد قأ اويل نك



 < اع هرسم تعآ 47 )) ةرقبلا ةروسارسموراب لودر نيل لصريسفتجررشو جرت نيله
 مففد هوك لرد فت فدل د و مص لق دش] وهو 0 ا 8 هل 00 طف

 َنْوْعَمْسَي ْمهُراَبحآ مُهْنَم ةَمئاط ٌقْيِرف ناك ُدَقَو محل ُدْوُهَيلا يأ اونِمْؤَي نا َنْوِمْوَمْلا اهي َنوعَمطتف
 لرسم ير را نما ع[رجمام عم اونو رفا رمرع محل ما يمر رسمو «ةع وس عا كو ب تى ا و

 َنْوُرتفُم ْمُهنأ (ءهْوَنْوِملْعَي مُهَو ُهْومهَف ُةَولَقَعاَم ِدْعَب نم ُهنْوريعُي هنوف رخي مث ةروتلا ىف هللا مالك
 بوق 2 ل يو مرسل يرجو ,< 0 < و 0 دارو ه2 نو الاس و رع د ريو وق

 اولاق اونما َنيِذَلا ٍدْوُهَلا اوقِفانُم ىأ اوقل اذإو ٍرفكلا ىب ةقباَس ْمُهلف اوعمطتال ىا ٍراكنإل هَرْمَهْلاَو
 كه

 ىأ آَولاَق ضْعَب ىلإ ْمُهْصْعَب ٌمَجَر الخ اْذِإَو انباَتِك ُىِف هب ُرْسَبْمْلا َوُهَو ئبن اًَدّمَحُم ّنأب "انما سول 00 8 هب هو ع هو وو حالا وقر لا مرو د # ل مل د سما #< 2 2
 7 نور را و رطل حا 5 يا م اي هو رجول ل مج م دمر د2 بف رو يا : 1

 ىف ْمُكَفَرَع ىأ مكيلغ هللا حتفاَمب َنْيِِمْؤُملا ىأ مهنوثّدَحتا قفان ْنَمِل اًوقفاني مل َنْيِذَلا مهْواَسْور
 هر دنع هب ٍةَرْورْيَصلِ ْماّللاَو مكر ْمِصاَحُيِل ْمكوجآَحُمِل َمَلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص دمحم ٍتغَت ْنِم ٍةروتلا 7 >7 9 سال نع سا و : 3 ” ر# ا, و رعب ل و ماوعرو

 0 سو 0 7 3 7 7 يم هدو 3 3 يجد ارك ىو رشاطد# ل 5 2 1

 ْمُكَنْوُحاَحُي ُمُهْنأ «) َنْولِقْعَت الفأ هِقُدِصب ْمُكِمْلِع م عاب ِكلْرَت ىف ٌةّجحْلا ْمُكيَلَع اوُميِقيَو ةرجألا ىف
 هللا َّنَأ ٍفْطَمِْل اَهُّيََع هَلجاَدلا ُواَوْلاَو ِريُِفتلِل ماَهَفِيَسالا َنْوُمَلْعَياَلَوا ىلاَعَت َلاَق اًوهََتَف ْمُهومنَدَح اَذإ
 كلذ ْنَع اًوُعَرَيف ِهِرْيغَو كلذ ْنِم َنْورِهظُيامَو نْوْفَحِياَم 4 ءع)نونلعيامو نورسيام ملعي ا ا ااا ا م ل ا يمد فق مع معش 010 رود

 ةيبس دركي دبت) لج تلا ركل دبودروك اري ( لع تار ون ) لن ةتنح مالك اكدقلا هدد (ءاطتكس نا ) لإن قس كارلو تس
 هزم ل ث“'نوعمطتفا' ردا لج عدلى زاد مءارتفا بك ) لت ىك خس اجري هلكالاع ل سك اييادعب لس( تس اج ) هتك ( لإ
 قأانم ) له كلل بج روا ( لول نوم نس ذب كح 1 تب لبر فك لوي حر اد درعا لك امي كس نلا نس راكم ماهفنتسا
 قى د ت راغب كل كس ىق نا لع وبات ى رات دوا لين ىف يي رك ) لا آد ناميامت لج جك الع لالا( كدب

 نقانم ليث دوب هيعاط وج ءاسؤر هد ) لا تك وق لاي كس ضن ضن حس ل نا( لت تس اج ) لن تل لن ىلاههتبسج دوا ( <
 ك- قو رجل تارانوكم قل ) لو ىدركف شكك ب مخ طلاوج لش بود( حس لوفارطسم )94 يي دال من ايكدك( حس لال ب

 ل ساه لباب [بل نب متي ركاز: )4 يدرك هولغم لب تدجوكم ب نلاداسما كاك كلل ( لإن يس دالتب فاصوا
 ست قادص كي آف مك ليدل اق دج فالظرب هس دابهقروا ل تا [ ) اسس داو دوري دات( بساكةيقاع مال

 ل درك اق لصد ف اطظه ءاببق نراه )0: لع ليت تاب نتا مايك( جس ايك عر اتا اكس ادوجواب كح فسم فلو

 هرم" لي سا )جس تاك اكن يك( هك تس. رف لاقت نت جس اين اج زاب ليك سوم نيكس نت بدكم تس نلا بج
 اهعني يوكن لن كول وززج ناهس رم بولى اهق قدك( جس .فطاع ةاوالاو فسم لاو لمت ب ا دواس كل كس يرق مهتما
 ءافننا لسوريا لين نيس ددكرجاظ كي وج وا لن تكسر لحم وج هدالع كس لاا ب تقوس ا) لن دكر اهل كنتوا لو تس د
 ( - خج !عاناج ًانابوكن ات

 وي
 امي هه

 < فالتخا ضم بيت تك ادبلا_بساتوم فادي مث « واو ءاف فطاع فورت نمت م اهيفتسا ونمت ............: لش و بسبأ
 تس ام نام لاف و ذحاكزتج اكاد كسا انا لش عرورشوكل ما كل ساس انباجوكم الكت ددادص دلو هزمت كيسي ساد قدوم
 لوثر لدباكء زال يسارك مز مالع عقوام اذا مثو نوملعي الو ن وعمطتافلوبررط لا تابعي زقن-؛4



 قة م سمعا ةرقبلا ةروسارسمورا م لوارلج ني الورق حررشو لج زن نال

 نرعمطتف مهرابخا ن وعملا طر اترايعر فن لابي الشم حرا اهلل الو ترابع يفايسرب ل اوبن وزي

 < فرص لبث ع ار لكبر وا لين نس مروا فه ترضخ [ط ابكي. ايكه راشا ركل اك نونهومللا اهيا نس مطرد حي لس لا
 مالك ترددرصمالوكو ججاحسيل ج ءيلجامالايجسدئازمال مكل-هسايكأ أ ا[ ميظت عما ةيصروا لن بط ائيقي روض
 جس ادرارقل دب حس هبرة قواضيب اقروا اوجاحي ب للخي مكبر دنع تومللا ودل يتب اكت بتاع
 دس لومووصقل تول لهب لتس كك فارتخاورارا زكا نوملعي الواد لات ف وزي ل وعفص_ سفر عل لس نولقعت

 حرر لما لب تابعي ق_<س اجاب يورك موك ا تس جو كم الكت رادص كد لزمجركلا اتجاه ان آه تس لا لسا رورفطاع او

 سي عئر عزم مهيم جياع لمت ناك دقو«نونمؤي نا ىف ىا< رف رتيي دقت: اونهؤي نا نوملعي الو نولماسي الاعس
 ْ رواطر ساو انما اولاق_ طرح خلا اوقلطر شف رتاذا ما قيرف رواه ناك لمت نوعمسيرواج تنص رف

 < يردصم اي قوصوم اي لوصوم ام لك هللا حف امبار شبا خلا اولاق_طرُش خلا مهضعب الخ ١ذاحررطىا

 قلما تس ان التيوكف اجو لولا, ردا هيما ان حس لس ال نلاميا كس نلاوكل وفارس كس كرك لايقثالان دوب 00000000007

 لاوسروا لاوسيلا ري ئ.اهو/م ادبي للا رتتغا لب ساس قار ىل 1 تفلكو تطوكس شمول ل هتان لاوج لم لسلس الصار
 هج لياعم

 -< لكل تخاقب نلغ كوبي لشن لات لا ود نا ظ27701000 : لبسك جب نأ كودو 00 4 عر

 كامب ثئاكروا لدبودر ل لمادوج واب كس نح سس مالملا مبدل يناوكتسار ولت ىلا مالك لوتس كيف ربت نع انجب لوا

 تريعم كم السلا يلع وم تررطعت ىلا مالك سس لويمد آرتسوج ري روطووكعرط كا لونوداي ونعم اي وج كى نغير فواد جس قدرك
 قلك وم فال نارك كف الخال ناديي لاعاكف السا كس نتتردا لت لشار سن سا قود لكى درك م ين لن لاكن كالي
 .. رواه يلا نئارشاربكودركرم اكن اكن قل مدوببي لبن تمي 1 قرسود- تكمن حر وأ لوك تي اربد حر الصا كبس نا كس كا لإ
 هد ليأ قدح اسكس لوفارلسم لكلوك كس تار ليم لم اشوخ لملاك اج يك تنل اكاد افك يئاطع تع امج اكرصد

 : لاعاكن نجل ه2 زوجي لارخإ كل لايابو» ذاومسس ناروا تماطو باغي ناددب اسر ل ةييسد ىلا كت يقتات

 عك كو تريل ىلالاعمجتاسكس لونارطسن افلا ري كس نازم لش تروسءارتبا_س لوضلت يارب ريهاعتس ناو اي دق للا
 - سمايلات اكرارمتتل_ سا قكل دب ضل كدج ساب داج يك كنا لع لبي ذ كس نامبا ديم ان لاهيا لن كك

 ُمهِئاَسؤُر نِماهْوَْلَت بِيِؤاكأ ٌىِناَمَآ ٌنكلالا روما ْبتكلا َنْوُمَلعَيال مَع َنْويمأِدوُهيلا يأ ْمُهنِمَو
 مثل يعوق ممر ج 0000 ا ل” 5# ل 5 يق رار يا اما شرق سر <

 «(م)َنونظَي الإ ُهتوُقِلَمْحَي امم ِهِرْيَغَو َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص يبل وبن دَحَح ىف ْمُهاَمُنِإَو اَمَوُدَمَتْعاَف
 مادو وم و د ا ر ماكو ف رار لا ألا ورث طع ل 28و ةرقو ا "فمك رر+ شمل تبعا #ع

 َنوَلْوَقَي مث ْمِهِدنِع ْنِم اًقْلَتحُم ىأ ِمِهيِدِياَ بتكلا َنْوْبتحَي َنْيِذْلِل باذع ةَدِش ُلْيَوَف ُمُهَلمَلِعالَو انَط
 ./ و ِهْيَلَع هللا ىَلَص يبل ةَفِص اري ُدوُهَيلا ْمُهَو اند نم اُلَيِلَق انَمَن هب اًوُرَتْسَمِلللاٍددِع ْنِم اًذهه

 ١ مماررو رام ده ا دإ يي كس مس مم "سلو ب مل .-_ ومر م م عع رم سقت ل هاو تمل نال 8

 قلتخملا نِم مهيِديا ٌتبتك امم مهل ليوف لزنا ام فالح ىلع اًموبتكو اَهَريغَو محرلا ةياَو ةروتلا ىِف
 000 م د72 22 و

 ىشرلا َنِم (ءهؤَنوبِسْحَياَمَم ْمُهَل لْيَوَو ْ



 عفة دعأ يق ةرقبلا ة روسارسأو راي لوارلج نبل الجر يسختعررشو_هج 2نبلا ل

 ل نب نأ فب تحك ر ليلك ( تارت ) بايك ج ل( ماوع ) هدئاوتت ان حس ل ( دوبي نا ) لل روا مج
 "كس لو ابهريغو تون ) لع لوي اولي دوا( كنس ايلركو اتعاب نلا لس لوبماروا لت ىداالتب فس لاو ثب كح نلادكد يغب بس طلغ)

 07706 تحف )يلارقى ذب( ع سيطلب كال تكس لكلا لإن تعمل اهي تاذايخر كك( ل داكنا تك
 | وطور جل رذ كس لاك ع لوجين حس فرط كا دف بك ين تك نا كل ( ركز رك ) بانك سلوق ساو

 كدا ل 01 رواوك ف اصوا س " ني رك أ ذ- لوقت لق دوبي دارعءايند سدد ) ل ركل وصو زقناس

 كك( توشر ) لسا لوم ىدايرم دوا هس اعتز 5 ””خس وحاب كح نااوج تلودب لك سوك لا( يورك يرد لل نر لكنا

 -2 تسرك ايار لوصو و وول سن تلو

 عم ىناما _ لل لس لك بانك يصار لاهالي حست ءانشسا كام نك حنا ح١١ 0 ضم

 ترضخ [ى”لابيب جاتدم الطاري ءرسقياسمرواب ذك كات ناي تالايخوج لش لد نانا .ةلوعفا ازور ةينما
 ا نتا كب دوا انما 8 ءابحاو هللا ءاسباولوثرولانركل بديل ت ارا ل هروكه سيطروا فاصو اك يؤ

 ليل عم قلق دقي مقا ملكى م ل طا اكل ا نظم - لون لمت ابدايفب بس بس اكس ل يثو ظخاومرب ل قواطخ تس مدطلار وا قاع
 ضار نراهن طفلي لش ناين ىل رع ليو 6مرات نلمس اهل قطقوغ ا ليلو ب ملزم قي فانك
 نئءاابكسابكل اونكا اكرم وأ لا حس تيان“ درو ال واذا تلم ريق و فت اح ايكل اعتسا علمك
 ىلا, ةاروتدارس باك ل تسرد لاحم بس كل ىا-يس انام راهظا اك ران كادخ لبي بسس نا < اهكذ اهب كمن” فس يد
 < لمت نيذلل ليوفع ءانثسا ىناماالا مدقمرت مهنم تنم نوملعسيال_فوضومارتبم نويما- ل ىف“ لووداي تاك
 - ب لوعفم ن وبسكي اممروا تبتك امم نولوفي_« للخأورتشي ب لوعفم باتكلا

 اكتلاع ىلم اوكروا هدن وخان لم تيب آلي حس لع للوقود كاد اترك اك وكول ءرتاوث ل تاياح ا : طلر

 -< قداج كن ايب ادب ل لغكس نار لي تيب آر < اماينيك قت

 هوركه نس دوك لاعاكم اوك تن تعانجب قج لي تمي 1 لب 1250 :ىنج لل ولاوث 0 4 جشج

 لدين وكنا تمس هدركا ديب كى اعل نا لصرو كارب يروا - لو داب 1 ل تلج لك وباوخر تسي و لا

 ودرة يساوي دركتسصدب رق ل اوكن اركي لب ناك ب ارش كت الخوار الكر الكر (رإي زبك ولسوف ىلايط ركب يد نوم

 -<- اج لب لم لودا زريبه لك ريو لو شدا 1 قرط كل كتلك حس لاب قربنا: بس كس ليش

 لكم اوكروا تلفن كن لا هداك ا دي ل العكس نا تلابج كريقطدب قري ب3 كراسي هلك رول............:روصف كوس ع

 مام كسهازم انتل ىلاج ىلا 1 فري ناك ساس ف آبو العا نا ىدادم ذ ةمات كساس هناك ربت تس تلاع
 لع اك يقم ركن جخ انج وسد تس كى رج ريمي ليف تارا وقفل باكر طاخ كت ظاذج كرا قا غيسادوا لج اضد لمادا
 سلا سلال روش ةعبر «نيعلا لحك ءرعشلا دعج ءهجولا نسحارفر تاس ائافلا ننال تاراللرابم
 انز حررط ىلا كك سدرك افلا( للاي لل ديس, لت لي ءةت) رعشلا طبس طبس «قرزا «لاوطركل ديوك( قلتم يح



 ٠ موجه رسما 4« ةرقبلاةروسارسموراب 5 لوارلج ني زجر ييضتحررشولج تنال

 - ورك ربت اس ة كالا مشل ميمحتروا تلوث شن ودل اجي كى ا لكاس ل داماك

 نايهاهكه اج نول تجارب تءاتكى كن آر قحس تع[ ا فس لوول ضل سدا قررت (راق آر تاك
 كك لينة و وو جايك ادتسا ب فد« دان كس نع عرش ماحا حس تعب آلا فس لوكدل لحب ررط ىاهبس ليي
 نايكي ليو فالف اينب لكى ترب وم لمد الب دج هس ناسا 0و جس ايل يك فاو لب ىىلاءاوك ناك ) نس كس رافك لي تي 1

 -< ديت نوب لش لوفود كل لابس اتومرتتمافرط كل يو هت كانى هو دابفا اكن: لن رش لوصا
 ةَداَبِع هدم امْوَي َنْيعَبرأ ليم ' ٌةَدُوُدْعَم مايل زانلا اَنبيِصُت انّسَمَت ْنَل َراَثلا ىلا ُمُهَدَعَواَمَل اًوْلاَقَو

 ماَهْفتْسإلاةرْمهب هَنغيْسإ ٍلْصَول ُةْرمَم ُهْنِم فذ متْدَحَتأ ُدْمَحم اي ْمُهَل لق ُلْوُرَت مث لخْلا مهاب
 الاَمهللا ىَلَع َنْوُلُوُهَت لب ما ال +ب َةَدُهَعَللا َفِلُحُي ْنَلَف َكِلدِب ُهَئِياَناَنيِب اًدُهَعِللا َدْنِع
 دال بطن هب ُتطاَحَأَو كر ٌةَنيَس َبَسُك ْنَم اه دلو ْمُكْشمَت ىلَب (.وَنْوُملْعَ
 ْمُه رانا ُبِطْصَأ َكِلوأَف اٍرْشُم َتاَم نآب ٍبِناَج ّلُك ْنِم هب ُتَقَدْحَو هيلع ُتلوَتُسا ىآ عْمَحْلو
 ,ةنجلا بح كلو ٍتْحِلْصلا اوُلِمَو اوما َنْيِذَلاَو ْنَم ىلع هب َِعوُر (9نْودِح اهي
 3 «()َنْوُدِلَخ اَهْيِف ْمُه

 لك يأ ) قومي سئمت زكر اك ( لي ةسارأ تس مر وكن طوس رض ج ) نإ تك ( قي دوبي) وا 00000 مج

 سام ىلانب ل“ ادعإ ل لاه تس 1ق تي لاسوكء اب كس نا ضم لتس ذود لان يرق“ )< قتكزوردنج ركل 1( قع
 توك دوجوم كم اهتسا وزنا متذختإ أل صارو متذختا) ايلا ذاك ةكع دارفس نا( كيسا )ب آ-(35
 , (<س لالا رك ف اظ هس هرباوم نيا ىلا تقلا لش لت( ناي وكي لسا )دب سدقلا( بس كى در كف ص ل زنا
 هشيبب ل لا مقروا لك وتبوك مران )وم تتكسر لباب نيس ا دنس ل لوك توب سداكز تاباكما مس ذ كس شلا كأول منا
 تاس لس خص عمروادارع ةعيطحخ ائذا) لبر كرطاحااك ا ل اطنخ كادوا( كرثوارم )اتركي اب ىربأدصق ض خرج ( لسور
 قالوا!( ٌةساجرم لش تلاع كك رشد ول( لبر كيس فرطرم حررط لماوك ادوا لب اباحجت ب ل روضفوو نم ايل حب
 كس يب ركماك ليتر واه ليكال نام كولو دوا( سلكت اعداك نهي“ ىلع مه ريل ) لح لين رشي لش لا هدرا لذ

 : 4 لين راشيبب لش ناهد لاذ قل لوا

 لاهي لب ما ال ادهع هلل ادنع متذختا متنك نا ىاهس بارت اكردقماط ري فلخي نلط. :نقو بير

 كورنما مااعرف ا نوم كس لاقشاو بارضا نخل لبد واهب كح كس ذاختاراك !ماهيفتسار واهب لب تش عطنا ما
 ةئيسذ_قثلالج ةئيس_ه<س رت الكرداه تابثاكتختا كس ماروا للك ا كسهزمت كيس ايكر دقن ديفان ال باوج

 يبوصنمم ا ,مايالا لوعفمل مج خللا انسمدت نلء لكافاي لنا لاق ىنفاومكس بابوا ايع نما ترطتدجتا سكس كشر يأ
 لمي زخ راتلا باحضماءادتيم نت ابيالك لب ايلا يدرك اغداكس هل ايدو اد عاق موي امت ماوي لسارو مابا ةيف رظنا ىلع



 مح رتعا 40 ةرقإلا ةروسارعنوراب 4 1 لوارلج ني الجر يبفتحررششو لج تنل

 - لب نمت ع طقتنماب روا كوب لصتم مان تروص ا نئاك نيرمالا ىاهع ل “لس مابيفتتسا ةرممت ماء باو

 لذ تع ةاكرسود-بس لاب( ")لإ سيكا كنايايوكس اكن اي جرت لم ل لاا انف عع 1 لي : طلر

 دعا لور ركل كو للاوا تيت كرا دن ساكس ناس لتس اتاج يام رفد اشر اه اض كيا سن لاطبا كس متن ساكس نا

 (1)كمخ كرام ضي سولو ذي لح وكت ىلايطيب نس دوب :نانيرت لاح نم 4 رش 1+
 اوسررواءايبا لئوج دارج! داب 1( 97 ) لج فاهسو انك داسعس دامب كل ىكا لج لوبقمو بوبكك ادم د ءايحا و هللا ءانبا نحسن
 نانانا فرس عر (00)- وم زور دمج وف اوم قانا ل مثتترلا فلاب ( س0 لح ماجن تس نر ذودوكم دو كس ىلا ل
 كنس تحك روض ريغروا ىاووكق وسوم نإ دوور امض ناك اك لاواينب ريساف لك ديقكي كس خلا انمسمت نلت قا لح

 دن دعإوت قلع ل غر زوو لا شاداي كمانل ىلا كت لاك رف كوك فوت عس ف ادن ناميباري مالسلا يلع قس تررضع>

 توب لك خر ررطحروا مالسلا يلع 5 ترطحك لاا دسافلا ىلع دسافلا عاشب كنا تس اروي ءلئالاه- ل أوم تاي

 ساس لاتووجوم كس كس نلا كلي بات ىلاع 15 مدعو اكت ناني دنج رعب زب -اكة اج امج تر فاك ا تحجي كلر اكل اك

 دهس دودرمحسج» كف سم لسد ف الغالب لصدالب قوق ياكن اكس

 : ل م” انك جول وج لثاو لع وول ل داري قكدتس طابع لاح داشراطاضوت لس آ و :ىلايم اكرايعم

 اوقوم يكب لكلاب نابي روناكوماينر كرر سا حس فرط ور ايوك دن لس فس لوم انك سيب صاع اكل سن لين تسربت
 لقي اكس قي قا ضاقت اكليباض لاك اج يزركم نت لا دوكس اك رك مط بدون اه نوم لكم اكديت وا طك كيرلس
 لوم ف لبات

 * سن نركل الرتسارب لاقت لس مك ىربا كك كس لس او ف كهربي انك تب[! اكل رن : ذر مل 0

 اهنا مرو ار انو ولخ اكرفاك فرص ل ب لاك اتوب مولي سس ل كر وكب هتئيطخ هب تطاحا طظافلا زين دوبي لام دير قب لئول
 تع 1 لثكح سو مولخشسس تاي او تايادر قرسود هس لكل تي 1لارطااض كنس لرب دواس ايكايكن اب تنج رولخ

 ٍةرذ لاقثم لمعي نمروا_هدعواكت اين الكاتب موت سس كلأ نود امرفغيو هب كر شي نا رفغمال هللا نا
 ل بي تك فاك خي لقوا ب وكس وكل جب كدب دوا لسركاوم مول هريارش ٍةرذ لاقثم لمعي نمو ةرياريخ
 نور راها ناماذ رف اكروا نت اكتب ىردبا هو كك دوب طافت لوفودرحلاص لاعاد ناميبا نس لس لاك وم

 - جس ا انوم صوم اكءا زج و ارم ايد ليا واايكا رئاض اتت كيا ف ل نوم لرب وا نش اكمن#” دبا هواي دكت وف وضاقت
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 نمي ريحها لِمَ انا ودا َنَو روما ىف لي ٍءآَرسإ ب قام انّْدَحأ ذم .٠
 ٍنيَدِلاَولا ىَلَع ٌفطَعِةَاَرَقْلا ىبْرُقْلا ىِذَو ارب اناَسُحِإ ِنْيَدِلاَوْلاِ اًوُنِسَحَأَو ١ وديا رو ينل

 ف ٍقْدِضلاَوِركُْمْلاِنَع يهنلاَو ٍفْوُرْعَملاب رْمآلاَنِم انْسحم لق سانلب اَولوُقَو َنْيِكسَمْلاَو ىمْنَيْلاَو
 هب َتِصْوُرَدْصَم نيا نوحُسَو ِءاحْلا مَضبوهَرَق ىفَو مهب قفلاَو مُلسَو يلع هللا ىَلَص ٍدْمَحُم ناَع



 ةرقبلا ةروسارسُأ داب ٍ لوارلبم ني الجر يس رش رن ناك

 نَع تاتا ِهْيِف هب ٍِءاَفَوْلا نَع ْمْئْضَرعَأ يلو مث َكِلذ كَم هو ةوكرلا اوتاَو ٌةَولَّصلا اوَمْيقاَو ل

 كيد هلع ووصف ماو مكن اليل الإ ما 2

 ناد عمان ل مكروا لي تاد ,ك)ايلرارقو لوح ع ارسال ذم بج( قعد تاذوو )دوا

 ايل اح ذب اودبعتال لع تمأ رق رصد دواس أ قت تي ) كهذا :#:( حس ررط لافوددجت نك اي دا اتتتسأ رثأك و
 م ني ملاو فطع اك ىف رقلا ىؤروا بل رق مت ىف رق ) جتا سسكس لورا تشر روا كوس اهيا ريتا سك يب لام( وركن احا )دنا( جس

 تي نر ضك ةرواوركت نارك ىلا رونو ركم تاك ىلا لعب نس )وبل ل اب ىلا ت نول ول ماع رواد سلس نوفيلسروا لومي وا( تس

 يكس ردصءاسن راسك هن وكسر واو نمسا لا دك نولولر واول كح كذاب تسار لم تس داي ََ

 1 تكلس رج متري (امتق ايلرك ل وثوم اكجا نا ل مروا )نجر ل ركارا زكر روا انكر كدت اي لك امفروا ( كة اجوم لتهلس فلابمر وطب

 3 اكس نادارمحس لايك ايا تافثلا فرط كب اطخس تبي لش معيل وستاطفل_ايلركض رعاه نس دكار كر ارق للا قئا)
 - كن راي حررط لكء اب انيس مك سدا را( ىلا )دوا كس دارها دنجج زج( لين دادججا

 لا-بسايكه را فرط كف طعرب انذصخا .”نايردقم القلي تان ودبعتال.-..-....-.: يلام ف بسيل ل

 غطا وداي نس أ ترص نر كرار حس روصتبوى أر واهس كس أ اودبعتال لش خس رتلم نودبعتال تأر قروب ل لع أ رثود ل

 رواه 1 ةررلم يوك كتير جرد للا 18 ردا قلع وب ورانا نع ترروص ىلا ايدكس ماع جس

 ايكوراشا سم اساس لير اش ئ رقفرط لل هج ذاشتسأ رقي 0 اسس ترص بص اودبعتال تأرثىرسود

 قلت احا سخر قووكذاش أر فردا تس كريس ٌةءارق ىفواظفلوم راوتمتسأ راك يات داع بلاغ كرست وا هس

 نرقفارو حس نول ولا لمخش زور نيكسم .اناسحا اونسحا وا نونسحت < حررظ لا تدابع دقن كرك جس
 متيلوت-هن رطو لدع دي دز د رطل فلام ردصم لع لوتروص فود احلا رو ءاحلا مخ اًنسح تاي دانب نا اسوكىا

 لهي ل .... مالك ل جي لح يبلطماكتاهنلا- اجو ف طع اكل نع اا ددقم ل نا متلبقلي ح

 - نت خلا اودبعتال تس اجومرود ثبات 1 كب ط اثرا ع اج وماذا زئااروا طاشنعس لاه كورك

 رجازلا اذهيا الا اسم ! ودبعت ال نا ىلع ىاوبرجلا ف رترزقتو نا ف ذكإي مهل ادلقو مه انفلحا ىا-< لومداتم
 نبا الان ي لومتساكس ار: فر تين ذكي -6ةس اجو لدب حس قاشيم ودبعتتال يرزق كش يصروا جس للي ىغول ا رفحا

 -هساصُد نودبعيال ل ءارق لاب رواح نرودابعتاال لم ترث كراع ورك رماع

 حس روك ب لماعم ( 900: ) لوس اياك بكي حس لابي ٠ : طلر

 5070 :تمرغو تعاطا لكى بر لاو رحب ل ىكدنب كتل 2 :4 نرش

 اكن ملاو تاس نتخذ ىلاقتدثلا كح لسا لن سوم نإ دلاو رماظي لابي بيس فرط قرسوددوا لن ىلاخترفلا قش قل

 لادا مدقنرواعزرم لة اجوم تصازمتننو ىكر قوق وفور .كمعسريشج فرط كمي قف كلا قنا دالتب تتسع نق

 ل تي قا, رف يقلي كت شا دبلكق وقتي سورادتبا رقي سود هع بررقالاف ب رسق الار اسد



 ما سميا 4 ةرقبلا ةروسارسأو راب .. لوادلب نيل الجري جررشو مج تناك

 نولولزففان وزوار اع سرع الا بج * ماطس نك لادن كيس 37 دال موركتس ٌقالغا سخروا لون رمت قرابصتي ل اثنا ماع

 اللحن السا كس دبع رج ركبتي كرف تدهع 00 5 اب اكديع لاا ةس دوبي سرسودرب روطم اعدوالع لس

 - اباه يرث النا لش باتو باطخ كل لا ل لتس سوم اكل ناددبيودضومظياايك

 َنْوُجِرْحن اَلَو اضْعَب ْمُكِضْعَب لقب اهني مك ٌءآَمِد ٌنوكِفسَتال اند نقوم 0
 ْمُنأَو قاتم كلذ كاب متو مَن لنفس عرش كرام خب 1

 َنْوُجِرْخَتَو اًضُعب ْمكْضْعَب لقي ْمُكَسفن َنْولَْفت ِءاَلْوُه اي متنا مث ْمُكِيفْنا ىلع (َنْوُدَهْشَ
 سوك م 2 نا 2 5 2 لال # جر را ساه ه صرإ 5 واو و طقم 5 2

 اَهْفْدَح ىلَع ٍفيِفحتلاب و َءاَرَق ُىِفَو ِءاظلا ىِف لصالا ىف ءاتلا ماغْدإ هيف نورهظت مِهِراَيِد ْنِم مكضاقيرف

 ْمُهُوُدفَت ىرشأ أرَ ُىِفَو ىرلمأ مكون ُنِإَو ملظلا ”ناَوُدعْلاَو ةُيِصْعمْل ملا ْمِيلع نات
 ْمُكْيَلَع مّرَُم ُناَّسلا ىا َوُهَو مهي َدِهَعاّمم ْوُهَو ِهرْيَغْوأ لاملاب ٍرْسإْلا نس ْمُهْوُذِقُ مُهْوُدعَتوَءاَرَق ُىِفَو

 ٌتناَكَو ٍءاَدهْلا كرت مرح امك ُىَاَوُهَو ضاري امُهْنْيَب ا َنْوُجِرْحُتو ِهِلْوَشِب ٌلِصَتُم ” ْمُهُجاَرْخا

 اذإَف مُهحِرْحُيَو ْمُهَراَيَد ُبِْحُيَو ِهِئاَمَلُح ْعَم ُلِتاَقُي قيرف لك ناك ّجَرْوَحْلا ٌريِضَنلاَو ٌسْوآلا اًوَفلاَح ةَظْيَرُف

 نْوُلوُميف مُهنولتاَقت مِلَف َلاَقُيف ِءاَدِقْلاب ايوا مُهَنْودَْتو مَنِ َمِل اولي اَذإ اوُنأَكَو مهودفأ اًوُرِسأ

 َوُهَو “ ضغبب َنْوُرَفُكَتَو ءادلا َوُهَو بتكْلا ضع َنوَنِمْؤَعْلا ىلاََت َلاَقاَنُواَقَلُح ٌلِذَمْسُي نآَءاَيَح
 ٍةويَحْلا ىف لَ ٌناَوَه ٌىزِخ َّإ مكدم كللذ ٌلَعْفي ْنَم ْءاَرَجاَمَف ٍةَرَماَظَمْلاَو جارخإلاو ٍلتَمْلا ُكرَ

 ٍدَشَأ ىلإ َنْوُدَرُي ِةَمْيقْلا م موو ةَيْجْا ٍبرضَو ماسلا ىلإ ريضنلا يفنو ةظُيرف لقب اوُرَحْحْدَقَو "اَينّدلا
 اَْندلا َةويَحْلا اًوَرَتْشا َنْيِذَّلا تلبلوأ ٍءّثاوِءاَبلاِب هؤَن لمْ اَمَع ٍلِفاَعب هْلااَمَو ”باَذَعْلا

 وهي در ةووو

 . هْنِم ْنْوعَتْمُي (5)َنٌوْرَصنُي ْمُهاَلَو ُباَّذَعْلا ُمُهْنَع ُفْفَحُي الَف اَهََِع اَهَوْرتا ناب ,ةرخالأب 2
 ' للا دد كي ) كل ىذه فوت مناب دك( اهكي دوا )يلدا رقو لاقرب حس متن مت بج ( ورك اي تام زوو )دوا ............: مج 0

 نارد(ايلركل وقل بع سا) ايلركى كرارقا ل مترج ( ناك تمس نو وكم رسود كيا ) كش 00 وكسر سود كيذا( يركد

 باول لم [)و: سدرك لاق لمع مكب اوك سود كليا ( وكول ا) مرد كل دس د تدابش( ب , وضد ا) ليل

 ضان كل دب ح اهنركج اق نورهاظتت ل كارو نورهاظت) مّ ركواماوع جدك نو الجول رسود كياروا( دب سك

 تيصعم ) ءازك لي لب اهتم كس ونت( ل لس كن واهتوو قس ىكنوزع كلا 2 تود ل تأر ا كرسود دوا اي دركم اهدا

 وكنا ول( تساي[ ىرسا ظفل لي تنأرث كرسود )جس اراب  داهرلومر ال ل لش ناركاروا تاس( ملت ) ىلاصنا دوا

 اني دارلواز آت ديقل شر لدب كس هربجتو لامس مهودفتك اب ىك مهودافت ل تأرثكرسود )94 يس ركاب رركاركرك جراب

 نوجرصخت لمج قلك ا )هت ايكايكم ارتب منى تبان ركن ل الع ( كس يتب ) ككالاع ( هته لود بعت كل حس نادل
 مارترب نا قت انك ضو ءالج حررط كي دف كش وشن سف رمسلمب ناايمرو كس لولمج لوفد لاهل مكوتاي ناورؤاه حس خلا



 : لوارلج ني الجر يسفتحررشو مج 2 نياك

 ا رب تح شن نأ -اهقان 221111110110101
 ءافركل ركادبلا_2 بد مج ركن لو الجر وا لس ركاب روك ور هشبل سرسوو كيارو ا قكتران ادب لوفل 2ث سريم

 متم يفك بةكل ب اس واللا حركت إي ردي لوركا سنا -.اهت ان اجايلار جت كيدي دف زن ةساجوم
 33 لَ مر تلذ ى ل وفيط خيا لبيك ذك نأ سر باقلازب تكلل قو لاك حاج اهك بني روا حس يكاد

 كتان تشي قط الج نا بر تس ا كاما تا انك ايك( ع اتوجداشرا)
 رق انج ككل اند كس( تلذوريقخت )اوس زب لك تسكت قيادج كني ا تس لن جاي اج لوم از ايكرواوس( نومي

 لي اه جسد لا 3 لبث بازطع تن زورو تم يقر وا سوم لذ حس طلق يزد واركوج نلت ءالج فرط كم اشري بركوب لش
 هس لونج لمد للي( عسةررط لوفد داس كس ردا تأر فكن وملعبزتفل) جس ستره حس لاقلت قراها - 2

 فيفي لازم ىلا دوس( تس كوي دن 00 كرتز ىورخأر جوك دتز قوايند) ايل ل عك لرتز قوزخأو رنز قواد

 ( سد اورعس نا باعك نادك 0 سكى رارفرط كنا لوكس مدا لوم

 اقالطا<س دارع أ أنياكس صاصتقروطاب ب اياب[ فن اازاهعوكل كس ردد كيا مك ايم 0

 رواة اجوم لشتاتللب وم تيكا ب ضرار! ن ودهشت كس كك لاس متلقي متررقا ءببسملا ىلع ببسلل

 ل لاوقا نال ل جرم ساروا ءءادشبم مسن ٌقواضمب لوقب_<س كح كس داعبتا مش ايكل ومر دكا توكل ا فس قواضبب ىاق
 بليد زل سوس كي ءالؤه اي ىااكوم ىدانسرج اباكومب لع بص عم ىنعار رقت ال ؤهزئتل كفو ىلا ومرت نولسقت كس كي

 كح لوالي اج نءرمثت اسكس لص نولصقتت كي تدوص رودس لا اج ف ذع اكءادت ف جركوم مب” قدازم ءالوه

 ىاومر# ءال وهف فاطم ارب رقت كمل ب تروص رست تك لاي اج لب قتل ىذلاوك ءال ؤهبىرصب نايس 22

 هه < ايكايلدا ارممز الركوب موزلب كيس دراشا لش يف نوكفست الك اجوم لام نولتقتل مث تروصىاا ءالؤه لثم
 نا ودافت< لاح لب بيك2 نو رهاظت_تسدا ازين يسا تاتو را لن منالاب نفك ل"
 ركوب مج كيخ طا رتبم قعارما جب مرت ةزحج_ 2 2 فلا رفا حا 21 لإ تماس لاح )وك للابلا مان

 مت دج لن هه ور كس دي جرد ارو لوا جس دوج فطخ أ رامقتخا رب سرسود كي اك ولومت كس لومل ا فلو دري كوالا لور
 لعن نوعا ل لور بوود كان .رديج ليت فئلاؤتوو كس دنياه ناوريج ريض و هير قون حررط ىلا تسرك | ر ناي لو تسد

 كل تفل انو فيات سدد كيأ لعب لب ردات الر كل ءاعس.ن افي لع تعاد يل وردنا بيتر

 اك كيك كن ارمي د واعمس دن اكدبك لا لج تي آلا جس اا رفورل دج لج تي 1 ليكن اثيب لتس دوبي فس فلا 0-0 : طئر
 ب اابنيك شقاكازم كا ليف ارواج ايكركذ

 احر ديرزع تاع نات كو رياعم ساكس ب لع ا :تاعئدررقل هرباعم 0 4 نر :

 لو نارك انج - ني واركا ادوارد لن ا نر 1000

 زارعا هيلا ا ل ا

 ل خد لوا كح راكد م برضى بو رد زروال تسود مكتب دل .رقوعو لدار انج - اهب يم انتعاراورو رولا يدرك



 هامدعح عسا 4 ظجقرقب !قروسارسموراب لوارلب نيل الجر يفتر شيم رن نياك ْ

 لبي ست( ووو ىف اجو لأ سولت ناغ انج ةامومراكرو نواعم لس حرر ضلوا لس لوا ظيرقوتو لوب

 مكلادغ ياك تكروا ةس الد لاب راكد ييدف ىلا حس قوش ة دك وب ديق لس ردبلا هت حي انوع راج دو بس سه نلت لل ١
 قفل 2 ؟كراعح لوتسووروا لوغبل خيا و حرك ا زعا لوك ساب 0-2 اه ساوروا كر كت راي هللورلا ني

 ليقود ةس كى درع و تيا كليب قسج حرر اكل ين تس رف تي اكن كات اي لظود ىا ل اخت تت تك

 ضعبب نونم ؤصفاوى ا ىكىلاسرءاذ اوك ودنب واع ىىلاءي كولا ماكر بي ساروا ل 1من نذل لاسر ررضو تفلااك
 ركن نطو الجو لوو تس كس ديو كوم كاكا رك قدنباي ىف ملا تنس ايكيا فري .ضعببب نو رفكت و باتكلا
 -ه لاذ تايبادايلي رم [؟راكذ اصح كيارولاننام وصح كيال مكب ىفاج كل دبل 15 قنا ل ماكا لادخ وى

 كس ذ_ 1ث صب تروص ىو انكر وا ترف اتاك دب كس لفلم سرفك....-.......: باج اكل ادوار يش كيا
 ةولصلا كرت نم_ لإ ةومدارم تى زايبدلب لوم لت رقيقتر وصقل سس سا ل ةساج يح دك اعتساططافلا ني دب كس
 سا كن ادوصقنتنفو لا نكي احاجاياي ىكرفكى دافتعارج ركأ يدوب قرف لاهي ل دارم تل ابي لي رفك دقف ًادصعم
 غار كل كس جرراوخروا سيرا حس نامبا» اد كس هريكب كك سس تيس اك كس لزم لبد جس انركرج ان لارج كب

 - لو شضيئارم نتمسك كركي سفر ادت عقوم لكك ذكرك
 رفاكمدإي ذعسهداي ذدوبم كس ايل شييوج دس قزارماءاري باذعلا دشا اذه ىلع............:ملاز اك ىلارو |رشارسود

 ل ىكادخ تس سرسوو لوك لو ةسحدم بكرا مرت هدايذ عس ناد هيسرب دول اهك ابكر شا بج وكب اع نا«

 مكبس لاك ليش وام حس تمي شارك ايدي بساوج اكل لا ل ىلاعملا رود فس يول آس الع ادب / يكب ازذعاكن لا لذ سو
 ري ا كوب كك بسير دولر رس 097 كج بازعماودوروظر ارم تيب رشا ع #7 ترورط ىلايلع لض وو لضم

 < دارم تي رشا قاضاائاخلس نول ل جرد مك رفاك

 »و كبعض بي ىف كرابم تسايح كاتب ترضخ لاو عررط ساب دوبي عر قواك اوسرو تل ذو با ذع ىايئد للعرب

 كح كير ثونج لل طمس لصيف لس لاوس نب رعس حرر ضح ول ال مالسا رد فو لوا ب تسرب قت سد ل. قبقي ترضخ [بسد لاما

 ةروسروا ( بانا ةروس) قكءلس نط اله فرط كمان كلم يضل نج .ايلتايلركر افرك وكبدوا لتر وكروا كس لس لأ ل اوج فو تاس
 داوم لد تار آر ولد طر يك ىكعررخ ارواج دوجوسوارئور فت اهقاو ل وفود نا لمرشح

 000 هرم اقر يبرر مرو برامج ,.ءررق ردو 22 2 0 سور” ”دثياف هوم

 انيتاو ٍلْوُسَر رئأ ىِف الوَسَر ْمُهانعبتا ىأ لسرلاب ِهِدْعَب 'ْنِم انيففقو ةروتلا بتكلا ىَسْوُم انيتا ُدَقْلَو
 معارو روش اد هكر 2 ”- ا يح 1 ا 1 را ب 25

 درب هيو هندي صضربالاو همك الا ءاربإَو ىتوملا ٍءايخاك تارجعملا ٍتييبلا ميِرَم نبا ىسيع

 لف راَس تي عمي ِتَراَهطِل لير ةَسْدَعْمل حولا يأ فصلا ىلإ فْوْصْوَمل ةَفاَضِإ ْنِم ُْدُقْلا
 ٍمِعاَبتإ نع ةمتربكتسا ّقَحْلا َنِم مكسفنا بحت ىوُهت الاَمْب لْوسَر مك" َءاَج اَمْلكفأ اًرمِيقَتْسَ

 0-0-5 7 00 ررد ب 2 م”. عامعل د 0 ا ا

 اقيرقو ىسيعك متبذكا مهنم اقيرفف خيبوتلا هب دارملاو ماهفتسإلا لحم وهَواَسلك باَوَج

 انبْولق ءازهتسا َيِلِ اَولاَقَو ىلَْيو اًيِرَكَرك مُكَنق ىآٍةَيضاَمْلٍلاَحْلا ةاكحب عر اَضُملا ةرمؤَنوُلتُفَت



 ' كتاندطتعتسلل , ةرقإلاةروسارسمو راي لوارلج ني اجر يسفلجررشو راج تريلا

 دعاها منع بارا ل ؛دلاعت لاق ُلْقَناَم ُيِعْن الف ِةّيِطْعأبةاَشَعُم ىآ فلك ْْمَح *ٌفْلُع

 ام ا الّيِلقَف ْمهِبْولُ ىف ٍللَحِل ْمِهِلْوُُم مْدَع َسِْيََو ُمِهِرْفكب لَوْ ِنَع مُهَلْذَحَو هيَمْحَر
 اًدج ليَ ْمُهْناَمُيإ َْىَأ ةَلقْلا ديكاتل ٌةَدِئاَد

 ل اطع ( تارول) بانكوك( مالسلا يلع ) يوم لس مروا هلم مل هرم دل

 وك رريعروا ىو ءيركه دخول ود رم سس مرفاطع لئالد عيا دوكم رم نبا قسسف# مترو( جد ةيئرءا برقع سرقت ) سد

 فرط كت نفص تفاضا كف وصوم لع لدقلا حر ور )هه دؤ كس لرب ( تيب قف ) وين اح كن لا فس مروا ( تاز حج اني درل اجا

 بج ) كك ومد ليف كري نايت ر دقت اسكس يد سرح برب حسبو ككل يك اب هني ليج دارم لير جج لادقلا رود نش جس
 ورش انكر 0 كح تس كك اوخ ) خ تساي لل د داكن لش سس ال( ف ) ماك> ا ببالي هس دامت رت لوك
 اكل ا م اهفقتسا ومات لي املكفالكارد_س امل باو“ متربكتساىدرل عرورت لادركو رس راجاهس سرت )ايدك

 وم يدرك شبر وا( نرصد اان” حس لب نلا) ف مترك وضتبوس ( انكم هس ماهيفقتسا سادارص نس بم لك

 دوب ردا( ايل يكلم السلا مب واب ركز ترط> بج معلتق “هب دقي راس الغاء لاع تحاك> عر راض ضي نولتقت)

 ب آآه له فالف لب” ك فلغا < خي: فلغ اظفل) لو بوب ب ولقس دامك ث تك (ءأزبتسا حس كي ترض 7)
 وكناك )راء كادخب نا( كك بارضا لب )لب( لت تس ا رفواشرا ىلاعت ققدات [ل ل دج اقدام هد لث تس ركب د
 سرك ل وقس بو لن اصقن د كس نا) حس بو كرفك كس نا( بايدك م ورك سس تيل وتوك لارا جس اي دكر ود عس تضر ب

 -( < مى تبع ناميااكن انك“ ك < لقديك اهي دئاذ اه لش اهااليلق) ل تكسر نامي ااسا ذوى تب دس(

 ىسوم انيفقوررط اع ترايعغ لما هايا هعبتا هب هافقو هعبتا اذا هاقق بث حوا انيفق ٠ : ل بلر

 السلام اهنا سايلا» قس ءاي ركز ءنااميلس داو« خب رعب كس كوم ترطح_ايدركم اقم اق هدعب نهك كف ذع لوتفم لسرلاب
 هت لماما فب بسر رار زتساي رارنم راح لان نس [ل يي د ادت تك مارك ايا نايمدد كس ماطسلا ميكى كو كوم تر فت لن س1
 نو آس ريد دعب كيس لوسراي لوب جس رددعتم ل ئارز يك كيل يبن وو داود اسس ح اروروا قوسوض نإ دروا

 هر دع لجرروا دوجلا متاح سدقلا حور_مداخ غتككيرمروا كرايم نكي ائفاكن ا ذي مجرم نبا

 لير حررط اس يلون نلادبا سايح رطل « ردد أل تس اف تام اني كتب لإ رج ةسدقملا حورلا< تئاضا

 ايل ايام رف ميركل وسر لج قرسود -ايك ابك نرشم كل ىا اىان انتا نس لالدل 1 قفار قرا نع بلت حان دفا

 عرداق لم لكتهديطفىك ين ترضخ وج لزج تليضف كك ار و ”تررعح
 متربكتسا ل صاروا لوخرياكو رم: _<س انام ردقم يلع فوطخماكم كك ءاج لك ايكرم ا نس مالم ا وميقتست ملف عن

 ك_ كس طلابمع دئاز نايك هداش' فرظ لاا مت ربكت رعب ح مت ريكا م امبك ناب قحلا نم_-<
 < فو ذك ل ب مالك هس حس تاور كت يآ ام ذقن كل وفم اًفيرف مك ءاج املك مست ربك تسا كرر للا تسريع لسا
 مب بلم اكميضاب لاح تسياك> نولتقت كة اجوب فوط” مت ربكتسا رب ايكمماظ ذرش اي متبذك مهم اقيرف ىا

 هو ليج با نكي نق تسرد انلوب اكل ا ظالم قت ل تننو , سا ىتؤكى كرات ترابغ عر دامضعبيب لمع كام ها ذي وك سات



 كنا قل هك ةرقبلا ةروسارعنو راب لوارلو نال اجريسضنعر شو مج رت نياك

 ميك ترض لوقت كت ايكف رطل 0 اولاسق_س ايلي دلل اك تيراكد رطب جس ايكن ىتتام لاع
 لكي يرصقم ةع ابكت يأ خافت ل م تكون تري لصارو فدع _ءازهتساو ريقي ومرات قاس احس اكدوبير ص اعمل
 لوم مولعم_ قس كل وقل ا نادجو هس راه رض لوم ىف ذوب تاب كب ركن مرلط_فورظروا وفك ولقي رام

 كر بلطم ولي انركو ا زهتساء اطر كاوا ليج لكلب اق لسا هو دوخ ول ل يرث جى ملكا بج تاب 280
 عواارذ يلع[ نيل ختر وطب ضن تع ارسلي لوكس. لومارذ ىتدحبى رام نايا ومرور 3متر كبسآ 1

 د نايا قب سررت تارا و منكن زير رش ني ب بز اليلق؟ّك وب حسو ؤارؤ- لوم ايتن

 افا ب مكب الس نب ثلا نموا رفا احب تقال يس يب تدوص قرم دد جس سدى لرش لارج ًليملق ًانامْئانث ع

 2 ل ناييارلاىقج ةليلق ًانامز نوسموبف اال فردت( زري كرر تروس البل: ناك رالف نام

 . هرخآ اورفكاو راهنلا هجو اونما نو تس اجري ىأر لري فلو

 0 فلغ انب ولق اولاقو تم ًادعإ 1 ساروا هاب داجايكركلاكلماعم (21-) لب وسكس ناس لابي 0 : طلر

 -< هك ذن كل ياعم ( 20 ) ني وسيتوج

 لورارطروا ماسلا مي سو قوص تسرح نافل 1 1راكىتكقارون ىلا قف نرغب 06 0

 هور روان اكو لاين شن لك ارغ ردات 2 ارجو لال داي رار روا لوم كك 1 ل تعامج لسن لكر و ايبهنا تررملا ميظوردقلا لب

 لوم سن تاقدا فال ا نلكمالسلا يلع لس ترط ؟جس قاب كريما ايلى كح الصا كنا لل وم كح اضرب تسر وار كول
 نو رع راس (وسس) علك كر جوف تارا ىلاطيش تدالو توب (6) ا ا رارق لما ردا مر: قل بج 0 ىر
 وناجح وكنا تمم ااسو رت ىلا ملك ون ليش كن #_كريبشوك نا بج سخن آل "00 )عكر اهب ح نول لإ دوب

 -ايكاي دا#ب
 د ال آش با دك ل ل ركن ايي تاس/-لاودنيص نوفغعقت ا :داتلبا

 زول سيد لاب ايماك سبه كولا عانس تاباكرمدديبدلؤ ل مركرء لبا لش اسكس لس يفي ترض 1
 تس ار نفذنوي لع ىتاسسم كوتش ريو تمم يق« تدوبن كم السلا يت كوم ترتر و ديد ولف رصركس دارمي سس تسلق كن امي

 نآ,ةل كويك لدتاارم ناميا حس طاح نت الطصا_ج لع قتلي نقي قلم يربك اهياوك اس انامل كنس لإ
 ؟لاهكن اهيا ارش سات كت توب: كج ترضتت ارو كب
 لق فك رلاك و كر كلارق ةنوللا نش 'ْمُهَعَم امل قَدَصُم للدِعْنِب ٌبتك ْمُه َءآَج اَمَلَو

 رخل برقم كلاب يما رن ولك زل ركل 0 َنْوُرِصْنَْسَي ٌنْوُحَتْفَتْسَي هئيجم

 افوَح وا اًدَسَح هب اًوُرَهك ْمُلَو ِْيَلَع هللا ىَلَص لا ُةتْبوُهَو يح أ نم اَوُفَرَعاَّم ْمُه َءاَج اّمَلَق ناَمّرلا
 اَوَرَتْسا اَمَسْنب هم: َنْيِرفكْلا ىَلَع للا هَل هد بو ع ل نأ ثا رار ىلع

 نا مّدلاب ٌصُوْضْخمْلاَو َسْنب ٍلَعاَْل ْريمَن اعيش ىَنْعَمب ة ركن امو نبا وثلا َنِماَهظَح ئ أ ْمُهَسْفنأ هب اً
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 هللا َلّزَنُي نأ ىلع اًدَسَح أ اًورْفكَيِل هل ُلْوُعْفَم اًيغَب نارا َنِم هللا َلّزنأ آَمب ْمُهُرْفُك ىآ اًوُرف
 نب ٍبضب وحرواقةِاَِعْنِ لسل]عاَهم نع ىلع حرف هِلصق نو

 ىسِيعِب رْمُكْلاَو ةروتل تلا عيبْصَمب لب يا * بضغ ىلع مِيِظعتلل ٌرْيكَدتلاو ل امب ْمِهِرْفَكِب هللا

 ُنِمْؤن الاقل ِهريَغَو نارا هلا َلَرنأ اَمِب انما ْمَُل ليَ اَذَِو لاما د (-و َنْيِهُم ٌباَذَع َنيِرِفكْللَو

 َوْهَو ناْرقلَنِ هَدَْ وأ ُهاَوَس ف َءَرَو اَمب لاَحْل اولا َنْوَرُفُكَيَو ئلاعت لاَ ٍةرْوتلا يآ اَنْيَلَع َلِْنأآَم
 نإ ُلْبَق ْنِم هللا َءاَيِْا مدَنَق ىأ َنْولْفَت ملف ْمهَ أ لق مُهَعَماَمْل ٌةَدَجَوُم هينا ُلاَح اَقَّدَصُم ٌلاَح ٌّقَحْلا

 هيل هللا ىَلَص انين ِنَمَر يف نيِدْوُجْوَمِْل ُباَطِحْلَو مِِلْمَق نَا مكين َدَقَوٍةروتلاِب مو َنْيِِمْؤُم متنكا

 هب ُمِهِئاَضِرِ ْمُهْؤاَبا لَْفاَمب مّلَسَو
 ( تاروت ) لاي كس ناو < ىلا فكن ب رضن كب ات اوج قييرفلا باج نبك اي كس نلا بسن دول..........: تب

 ل لباقم كس رافك ( كح سس ركب لط ترض ) كل تكل ا دادلا ( هلي سنس ال فير شن ب10 لحي ككالاع( نر )
 هو لاي كس نا قُم ؟بج رمي ( رفد. قراعب لم قرص ناءزلارغ ؟ىج ل لبا قع كس لون هس راه هشلا تاس ةس كب )
 «حس ثيل دنا لح تسايد لاو ز روا رح جوب) كيش ركراكن ا اك لا وف لن تن ايخب مودك ل ( تعب كتم تررضحت 1ك تاب نت )
 كس ركرايتفاوك من تلاع هوس كدب تبع ب لورف كراك كدشلاوس( ساب دكت ل الدرب بساوتج كح امل لب ياوجاك امل عرصد

 كح آس زيك س دب لعاف ئش مو رككاه لش امسشب لبي لدب لح باول ل ) لو جس اجانارثجتو كل وفاج ني( كسك عضورف)
 هي يط لا ضث( ن [رق يتم ) لم رف لاذ ان فس ىلاخت نتج اكزتج ىلا( انكر اذ اكل نلا تشم ) لا تس كفك( سس تمم ذمملاب صوص
 2 ل رايز رت لزني) ارفلز شلال( لزني نا ىلعا دسح الكا ورفكيل ع ل لوعف لم بيكن ١ ًايغب)
 يول كرم سوح نلف زو ل د تلاسر ) امو ب ( قو عسل للطب( < حررط ل ونود جتا

 ا تارتمع اضا)ك- بضف غالب( ع ك2 كس متن ربك يوت بضفروا دب كورال صف هثلا) بضخ
 رد( لرجل اح ضر مب ا طورم تلد 2_2 نور ارا( كرب يشن وك ىلع ميرو كلنا

 ني كك ال نامياول كل ب تك ل بادجي( هريغو نآرق ) لوباتلا لوم كلذ لكشاو آل نامياك < اناجابك نا بحب
 ءارو)هوالعلس نتا( هس يلام ؟1و) لي تس .كرتكدكااس( جس داشرا«لاعت نثر جس للاكل ذاني متت ب بانك ا)

 لاحارسدديي )جس ىلاو ذك دقن ( جس لاعب لبث بيك )جس قد هلئالاع( جس كآ أر ثعتس لاادارم هدعسب ياو وت

 نولعقت ايل لد نر مرة ع دارف( تنا) ب اس لي نادت كبت نكس ا( رك
 نا اتاي كورس دينا تقرع تاروت لكلا عب تارزت )و14. نسال نامي تراي تس لا( < معاق نك
 -( كل دضماضررب تاقركس دادجاءايآ[ةيسادج ولد وببيرصاعم كيج ترضخ ؟ب اطيذ

 وم

 بي وو

 حس من لقبر ل سا ىلاكث ف مارش ذقن كج فو ذك يلا فام اك لبق نسم 00 لما و بيل ر



 وامه رسما كلا ةرقبلا ةروسارنو راي 1 لدار نيل راج ريسفتجررشو هج رت نيا

 اص ركن ايب نس هملع اذا هيلع حتفى جم تع ومب تكرر قت سود_ ع كى رات لع: د صيرصن لتمن نوحتضفتسي

 دعب اوبلط مهناك اكس اجاناءدت ازك_ك فلام لع تروص ىلا مكيلع ه هللا حمف امب مهنوثدحتا < ل تي 1[ قصدك

 وا هيو رقك قزف زم تا امل لحي 2 ساه دعاولكوج ىشاب امل ل وثور مه ءاج املف مهسفنا نم هبلط

 وفود لش ىح لوقو تشو ويرمي حس لش دادضا لود ىرش قاف اوعاب- ادرك اقم مئات كس لاوكبس اوج لح هسرسود

 نينو ايزو عصام مو لف را ل ايس نر امك ننتهي تح اف دس يبرق ل ساب لس لامس ظفل
 داضم للاسر فكس نا-_جس لب ءاتردصم او رفكي نا خلا اورتشا اًهيش ئشلا سئس تفصل .او رتشا فوضوم يملك ىا
 لد اورفكي هب تلعي اًيغب ف ؛ - جايك يك كل كس خرط ولت شابخ كرف كس ناي ولا يا لاح تي اط تس دغيم

 نا ىلع اًيغبج لاك تر لاح ترارعي قل حضروا هللا لزنا نال اوغس ىاج ل لوعفم كيا هللا ل زني ناك اورتشا
 نم انلاك اًئيش ىا<_ ترف كفو زحف وصوشي_ يئادتبا نهد هللضف نم هيبن هب هللا ضخ ام ىلع اًدسح ىا هللا لزنا
 ْس هب ىراويتام قحم وس انو لع افلا ىلا ف اضم, فظيع ردم لسد ءارو-اك لري نال وعسر لبي بيك - هلضف

 اظفليإ وك ل تس السك ارو مارق م هب ىرا وباسم“ يس اتنم ل | وفمأ ىلافاضم بج روا لإ ةس آل هير وافل
 0 مزلسور فكروا حايك اب الك كس ديك ا تورم تن كلم نوم ىل اخلاء رب اقدصسم- هب اتوب لاهتسا ضرار

 «لابكلا هل نتارقس مقشر نواس لوم لاملاو ذرفت يمك اروا لي ش قحلاوج لد لحم
 -< ايام لاح تياكح ايوا اجو لقيرتت فرط كى اسكس لك ةقققب ترضخت [ىكبس اب اهم راض

 -< نايباكل ماعم( ١0 ) ب وكب لس نال تاي آانلا...... ....: طلد

 تس كال فير شكل ل اند ل ذهب ترض 7 00 : قرف كت ريقعطءاغروا 6 0 : 4 ورش ا:

 كنا لبث اعد ل يو ترضفر كغ درطساواكت دينو تصرت كيس ري ل

 7 لس ل كل 1 ىكربحو تداذب وف  [شع اس ىو بولظم بج ن2 دايك رك ذاكت ارو تارشما تحك

 رول اذكأ ثوحب رسح ل وردنا وف يك تلوو يي لع لع ساو حس اهحب كل يارس ىف ناي كوم موق كج ارامج نام زلارخ 7 كنت لبن ديما
 بكي ناكر قروا ةلتخ حرض 7 اييوك نشوب ل تنار لل يك تبك كل احم تارولقرصمون ارق, كس د ثمج تس ناي هديك لاس

 رو رمل رق[ قم ترضحت لاو سام وكت ار بسا قكوج نب ريق ىلا تس لوكس نا رورو نك دا

 5 امال بي ذلك كت ار ووتش رو حس روب

 تس اورفكر حي ةخ نسا. قتلو ي بج لة جايك بشي ب اوف رعام مه ءاجاملف لاب :ملازا كرش كيا

 حررط اج رفك رطل انناج نوكيا وكنت قف لوا سب تاب نجس اجاني درا رف اسؤصوكن الكب نجس اج نبك ترف اكدكن ا
 هي ا 49 اهنا ماووجوأب كس قس اج نقود ذ تس لاك

 ترعم سلم اب رتتتم ايرون حس ىرايطفلا ناهي اوج اب ننس قم نس اء لب حاج ج شئنا وه ناسا حس نس اج لا فرص
 -ءايكابكاو رفك 2 سال يئتخمو وانت يروج وم لاهي هد اندم رع صحو اك



 وسو رس ع1 61 ةرقتبلا ةروسار سنو راي ١ ضم لوارلج نايل اجر ييفتعررشو راج ظنه

 اكناراسر كنك وا ىصاع نؤمن مولخميسديق ل نيلي باع هلام ومهم :بيزحأ كر اكروأ بي زيت مم

 هذ لإ ة ايت شك آروا له تس ب ل1 جرط و وب روستو تنال كرم لكل كس نإ باز

 -< ان امطس انك اح قبس تيناكب م ذبقللب ستين كب مزقت ايو سك

 لوبا قرسود-_كس لبن ال نامباري تارا فرص مك سنك تارك وو دمنا :ة وت لبيب ل روعي

 اىرسود بست: مكي ىلوا- ليل تس امر حرر نيتي د رن ىكى ا فاتت نايك عما حس رهط بس وخر فك دسح اكنلا كس لبن ال لا نام
 لا له تار قرص: ن رقبتك ي رصد -ةساج ايد كرات اكن لا لد اليك دوم لوكيل لإ قرروا قلو قات
 قوم تس زنا هدول مقلب ثار قتلاب ناهيك رسمت جس اي اندمج للاب ع راببت:ل وق وج بس مزلش تار ةقراكنا تققيقتلا داكن اك

 رض لسا دابة لازم ترص تاروت كحاب لكالاح ؟اوب تيك ل وجتاب سراب اك ين رار زتس ل زور كيب كيا

 دس ضاغرواداينب س تاب يائرامبةتسهخافرج هل بيضرغ جس قولد يد 2 لل قيس داب

 اهلإ للا ُمتْذَحَا مث رحب قَْو ٍديلاَو اًصملاك ٍتاَرجُعُمْلا ىأ ِتيبْلاِب ىسْوُم مك َءآَج ُدَقْلَو
 بي لمعلا ىلع ْ

 آم اود اَنَُو ْمُْيَلَع طُقسَيل وب نم مكنت َّنْبَح َلَبَجلا ” رولا ْمُكَقْوَف اَنْعَفَر دَفَو ٍةروثلا ىف
 وو
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 سو سمار 5 28 1 عدد تاو دا ل ا ومو د ص

 اثيم انذخا ْذِاَو هذاحتاب «)َنَوَمِلَظ متناو ٍتاَقْيِمْلا ىلإ ِهباَهَذ َدْعَب ىَآ ِهِدْعَب 'نِم

 لمآ ئانْيَصَعَو لو انْعِمَس اَْلاَق ٍلْوُبُ حام ب ُرمْواَم اَوعَمْساَوٍداَباَو دب وهب مدين
 اَمَسْئب ْمُهَل ْلُق مِهِرْفُكب ُبرَضلا ْطِلاَحُي امك مُهّبوُلُق هّبُح طاح ىأ َلجِعْلا ُمِهبْوْلُق يف اًوُبِرْشَأَو

 مَتْسَل نعمل ْمُتْمَعَر امك اهب ©0) َنْييِمْؤُم تك نإ ٍلَحْمْل ٌةَداَبِع ةروتلاب ْمُكناَمُيإ هب مك َرُماَي ايش

 هروب َنيِنِمُْمب مسن من كلف أ ْمُهْواب داَرُملَو لجل ةَداَبِعبُرُمأَياَل نامل نإ َنِنيِمْؤُمب
 راذلا محل ثناك نإ ْمُهَل لق ِهِِيذُكَُرمأياَل اهب ُكاَمْيلاَو مَّلَسَو هيلع هللا ىَّلَص اَدَمَحُم ْمُسْبَدَكْدَهَو
 منك نإ ٌتْوَمْلا اًوْنَمَتَف مُتْمَعْراَمْك سانلا نود نم ٌةّصاَحةَصِلاَح مللاَدنِع ُهَنَجلا ىآ ٌةَرِخألا

 ُنَمَو مل اهنأ ْمُكمْعَر ىف ْمَُُدَص ْنِإ ىَأ ئىِناَثلا ىف ٌدْيق َلَوآْلا نأ ئلَع ناطْرّشلا يمت قلعت + )َنْيِقِدص
 ْمِهرْفُك ْنِم * ْمِهْيِدْيَأ ُتَمَّدَق اَمب' اَدَبأ همي لَو ُهَُْمتَ ُتْوَمَل اهيا لِصْوُمْلَو اهُيْيوُي هَل تناك

 موُيزاَحَب َنيِرِفاَكلا «ه) َنْيِمِلظلاب أ“ ُميَِعللاَو ْمهبْذكي مِكَتسم َمَلسَو هيَلَعتِل ىَنَص ّيِببلاِب
 تعب نيركنملاةَوكَرشأ َنْيِّلا نِم صرخ و ة ويح ىلع ٍساَّنلا ٌصّرخأ مَسَ مال ُمُهْنَدِجَعَلَو
 قل ُرَمَعُي ول ْمُهُدَحَأ ىنمَتي ُدَوَي هل ُمهراكال َنْيكِرْشُملا ود ِراَلا ىلإ ْمُهَرْيِصَم ذاب نيلي ايكع

 هجِزْحَُمب ْمُهدَحأ ىآ رهام دوي لوم رتصَم لوا فاه َِهَو نأ ىنعتب ةرتْصَم ولئن



 هلو طرب تمي 1 ج8 رقبلا ةروسارسفو را | لوارلب نيل ءاجريسطلحر مشو رلتج رن نيل
 ةححبببيبب__ _ شب )1 بيل ب لل جي يي يي حل

 الو الاب +0:ةَّنوُلَمْعَياَمب ويصب هَللاَو هرعت ىآ هحِرخَرُم ُلِعاَف ”ٌرّمَعُي نر باَذَعْلا َنِم مِدِعبُم

 ْمهِزاَحيَ
 قوسوم ّقاصخ ست تاز قم ) رك لالد فاص ف اص تاي كس وكل مت( م السلا يلع ) كو تر فقتترول ............: صج
 كاع فير شت ر وظل ”ئومتررضح دعب ) (يلازي( ووبتس )وكل اسوس لولو ميري سار كت( انش اكل ب نس اي دودو ضي دي دوا

 لكالاع( كل كسب مي اررطك تارآقماكجا )ايلا رثو لاق سس ف مك ليج رول( لش قري لاسوكل ا ) كس جس راح 4 متت مروا( كح

 ول( كايد مكس متروا ته دارا كس فسار مت ايكر الاس نس كل وقلنا نس مك نفو لابي فر وطعم مق ماه يكل
 نتف مهل تلت ( ع لاو اكس تيلوبق/م >1 )ونسروارتجتا سك( سولو جورج ) تمم د لا جس دس دوك م قي وج وم اق
 توج ار رطاكب ارم لولاك نلا تحاك قش ) اتاكد تسوج لاسم ش لولركس نادال رفا( قتل ب آب

 ادرك( تاروتلاب) نام راهتركم مين ل لاعفا ب لن ذب تب( حس نا كيس كام رفا تس جو كرفك هس نا( لق
 نا ايد ليترك م لاس اميا لوب م لبنى اؤم مك لسا سس نامك راب اسمح )وب: امج ىلا امترل1( قري لاسك )<

 ىدرلبي زلت كونتي ترض 1س مترك لت اداونلاب نيمؤم قمت حس طاح للا نكن لو دادج قب 1س نلا لصدام سس لوك
 هللا( تنج ) تر آمل اعركا( سنا )يآ تيتا رف ( اب د لات ذاجا كبي ذلك ل ايو ترض [تااروتلاب نايا ل ئالاح جس

 وم كس مركاود الك سرك انك توم نول( سنا اراب "اريج ) ٠ رغ تارشالب © نك تسابقت تن

 كوم جس لش قوت للا نيس مترك قر ديق لا كس طرش قرسددطرش لوا ب قاس حررط لا سي شو دوت سس توين )
 ا لاا ءلكوج دوا كدي رترورظول اود ومب سرصنحررط ا كح لجروا ع لووصت2 ل # راب فرص تسرخ اراد

 قش ) تارك يا جيب - كلر انت كروم يك ذكر را (ي لك كوت ناقل نام نكرم ترم

 كو رفاك )ملاين ناس عرالطا حرر ب وفول ات نقوا( جس زلت بي كك كي آدج ثم اب كسرفككس نايف ترض آ
 هي ىلاكدن ذ قوايند ضير هواي حس وكلم اع( جس مش طوال لعب لسا )ل لب ايدك نيتي ب ردا( يدا زسرورضوكلا هو
 تمإق 7 نكت نيف ذم ديسر من” بلا كس نا دريك ب ككل تس ايقدج) كح نيك شم ( صير تود زروا)

 ضيا كي ل نلا( جس ترك نمت )حس انكر لوم ( لوبب ىف كس تءايح لوط جو كلشي دما لسا هول لتلقى كس

 ( كوم لوعفم ع د وير مردصم بات سلس يساند ع نأ يردص» ولاظفل) اعدم لدار رع لا ل

 ىلإ هانب < لعافاك هج ِزْحَرُم ٌرْهَعُي  نأاظفل)[ايوهرم سس( رج ) باع ارك ود )ساي لا ضو سس لع نا )وردا

 اسكس ايدول انتر ثىك ن وملعيزظفل ) ل لامعا بس ءابتاب ل ن رق شه لاق تروا( ريمعتئ نس يدر“ نا
 5 كح يب درلدب رور ضوى امو كس تاس حرر لونوو

 < ايكوراشا فرط كت يلاع كلمت ساركل ا هذاختابرعب ل َنْوُمِلظ مشن او ماعرف 550 : لوك

 لي لا-ع قورارقافاضملا م رقت تبل اح لك ١وبرسشا را ب شيب مق ىرابتؤ تلبس اسوم قاض رخام

 هاهتسا تايثاك برش اوال هيهح سا هلاديشرجو هس قى ودرس دب ذل بارشوكت بحكم لاس وكس انك اب هراحتسا
 نااميا ْمُكَناَمُيا هب ْمُكَرْمأَي هج درك لارمرولااقن مول ك تدب كارا جعلا 1 كف ذفوكف اضع ب هيلي



 و+موعس يآ 2 ةرقبلا روس ارسبمو راي 8 لوارلج نيل لور يحرر شوج جرت نرسل

 ركاني لوا لكنك ممر ايق تكل الي قحاب ووصقن ماب لوفوو فرط كن امي بان كرا حر رط ىلا اف رط لكننا تعض
 اطسواص عقرب فُك وهف ٌكلذك داقسغا لك رواج قرنم لجعلا ٍةذاَبِعب ْمُكر مآ مك ذاقتغإ ف” لن جسد لاك
 ميكي دزنكس ناس ائاجانانب لاح تس م10 ناك كيد زنك لابوك: ةصلاخ_ب لك نر فك مك داقتعا ل كف ذع
 عب يل شوو لاه مكس ياك دعا ل لصاح هينمتب قلعت_[ة اوم ل أحس رس يفكروا ةرخأل ارادلا لادم لام
 يقل لابي - كساب داك يرش رصدد باج ردا كة اجدءديق كرش قرد لواط رش ساب ابا نايعردكس كادوا لي امو

 قلم لكي بيك كرس ثاؤملا اًونَمَتَف ةصاخ ْمُكَل ةّرخألا َراَّذلا َّنإ ْمُكِمْعَر ْيِف َنْيِقِدص ُمُثْنُك نإ وم ررط ا

 - كه رك لالو باو اكاررش لبكي لن كوب فو زج بادجاكط رش كرسودروا ساعي درك سبات اسكس طرش لجو باج لامك

 لكمدقم عيل يرسم مهبذكل مزلتسملارواحاي اياك خلا هونمتي نلفءاننس 2 اثني ىل م طيفك سنس لايشتا اي

 او لب لوا لاف لتالاه جس اينو راش ا اكف# ومب ف وطخمب 000 اوكرشا نيذلاركل كث ص رخاو ل برر راشا فرط

 لك اف فطن رج لابي تيا فل ححصمن رطل هيدعتلا دعي رت# كلك مو ل رت تدلل اع ناي

 را يهملعي ثلاجة« ل ةوداب ز تلم نااا مرشح سوم ل بشي با دواس كس كس ناشي قروب ماعلا

 ناددام للري رواعس لدب حس للا رمعي نادوا ب ددصماك رمعي ماكرو هام لن جس ايان الت تككاكف طع لا كلام
 :ج تيا رمعيروا هي انمول راك فايتر وطبع نايياك رت لدإيز كناري مهدحا د ويك انابكن اياك رمعي

 لاب عفر عم رمعي نامت امانوب ٌرْمَغأ أول شدو جس لايتتسا سخي بع ا لت تقتفاوم مهدحا دريك ىاى دوي
 - هريمعت هح زح زمب لجرلا امو ىا تبي لحم لتاف

 لوم اور لكاس كك سهدج» قريد تك ااقق يك وذاك انيلع لزناامب نمونّل_ دوبي لب تاب 007

 ولو لا كس دوبي ضب قلد سوك لاهم (0) لاوس اكنلا لي لوي اود كدحب كس كارم روا ع دوب هنتتاكدر ىلا لي
 هروب قلك اشي هي ء«قوسوم ب اهدار حس تس أنيخج - كك دب سيضختوتا سى اراج يروطل علاج يتضح ررغ اك نيد باج

 هك تارطماظرب تاب كس اوم تررطحذ_ فاتت تلبي تاتا لح تاز
 5 قد لفن جرس قب لاسوك كيس يدر ل ............: عايل كلوب 000 : 4 رت و ْ

 -<س انكطوج تسرد عررط لكن اهيا كود اداهبمتس دآم زال بي ذل كك فود ومب نلاميا دوا دّقلاب لاهيا لم لمت سوم
 وراح لاعدب ىرامهقحس ص اذب تركك ارب تروطووك كك كس في وت قت لكل ابي قرن ىكىلاعت ناعم وأ ليلك ارد

 جس انكسوم و زادتا ل وس اك

 كس نا لابد نيج اج [ دي حس لاي رك ركذاك "نوط عر ”دا قي لاس .........:راركك ب ىلا مالك
 كلب © جاك يئرارككريل انك سا روصقلبي زك ديد نكن مبا لاو كس نا لابي دوا ات نايب لمي لي ذك .عيبق تال اعم
 رواه تيفال ن_ومرارفار طروا احس نلاوث ايوس- ذددب نإ دوجومدوببياب ر- كة اجايكل ومر ض ارغاد عتود ركروا هداف ىشا

 -< ايكايكل يرش لع باقر وا باطخ دك لوم يأ ف لغ فلنا كح نلا ل كا فالس اك نترك ل لئاإي



 وموسم تأ ها قبلا روسارسموراي لوةرلج نيل ماهر يسق حر رود زن نزلا

 ىرورض تاج رام كل للا لن ع تنير د مت (1) لقرب لل أح اك قون كس داب يلام ورمل :قر اكمريقعطاغروا م

 0(7) هس ل اج هل لم عنج ارو د اا سا م انا

 ترروص كف د: مقرب نق نتسد كس ضن اكس م نقي لصارو- لإ نا رو وسل از تاهادوالوا لو ل لو

 تال نازك ربو نر ضو دوو كردي ل دوب رونا نوع لوك نكي و قداصروا عيرفن لج رك لع

 جس دالذن لابي هرقل دقي طيس نا لم لا

 ليرد قلق راو ظنروا منو ملك بج لسن كح رك ديل صيف حس هر مرا ك9 أو مج ي مالك صال 0 لعق لارك

 ةدايزغل ارواح [تجول كد تس الب ناز فرض ف لج نع عن لج كاز ان ردا لبا ليم” اس ل لج ترورض
 ساروا بويول تتر 1 راد لوب كاي دمهك دوا ىد الكر ل دكان كتم ومس ناب ذاب ا نسل اكس ذيانل تكي دا لان

 تداع قرترواد اخسر يغ لب رطب ول لج ركن توم مب كل لاس توم فرصة سار لاسر كيكنلاروا لع بوم سيتصت
 تس اجدم حضاواندج ب ذاكارابتروا قداصار امج دب لس جتا يح بكد قرب كادوا تح تروا راي مك لاي د بك لكاتتا فس تركك
 فكروا لع راني ادوبي .لكوج رارطضا_كاوم ىبيريخ انج كح الب ليكن اب ز كرب تس تين ها كأول كلي ل ب تدك ىلوكن نتج نيل 3

 نالارايىت نابل امج تبيبب ىءاوكب ك- لا تاج يرطب وذ نوم ققروا نام اك ونارلسمرو قي ترضخ آردا انوي
 مالسا ثرو اوم هزم ذب ىت تبع كيأ كم السا تيياقت ينس انا تقيقحلا يل ليو هو لل وب راون دلك وكب اوكي وا ىلا
 ب ًارورضروااهن ب اهان [شرفو شوا بركن اريل نمد لالا قي ياضاقت كسا كفل ائروا تدادع جرد ل“ تس ماطسا 7 2

 اج تح اسك لاصق حررط لج كبل اوم موتي لا ل ركل سرب رتب كل نق ده تروم خل كن
 0 ا اذ

 -- 7 اكرم يفس/ ناكر اسود نازك دل قر رواد كف

 كح دا. زك و ترضخ ؟فرصدلب ع ليتك كح دوبي كح ئاءذرب راقت اي نا تاو اكناروا تاب

 - لك ارواوم لكان انمقويل ذس ىدوبي ىلع ناك اجايك بشي زمن - ايت ءابتاس ف !أربا ظفاروا ع باطخس دوبي
 كسا عسى رق ةداعوت لوم لانتف ىلا ب عد نحف طددايز ناعدسن 1 ل عا

 هانت لاه اتالاز زميفوخ اي ل لوم قاتم ارك لح تروح نانو وق رطل اهل ايت نير قودي زان رطوفك
 هانت رورظالب كس نبا - < كت ساوخدد كى اير حسنا كل لاس رونم ارش تموم ةانمتز- لرمك

 لكوج راد وراد م امقرب فس ومدن ل صيفدوجواب كس ف »م يعمد يلق ا درب لوجدت تاهيل لل نيستا عيل
 لح 7 قو لي اهنا لت تمجارك ضو... تر لي تارك اعرب ا كح ساس لرب تدوم اندتاكراهنا كس تان حق
 لىاذ سس لاقتا تزن 1ك برع اكس ايلا اكرام اكرر اكد نذ ضرك زب حس ناكر شن مهن دجتلو

 ركب الوكت اي للا نقم دع كت دومرواوذر 1س فيم ل يندددجواب كس لا لو تكول يس فرص نت م كس لون مانت
 كن نام كبح كل ىا- يكب تكا يك تزف دك ةنساب بوخ كي لث لدهس لاب ذ لق وكذاكئاتخاكج
 ل ام تس اجب



 ١٠و رسم تع آ ا" ج ةرقبلاةروسارسمورا . لوارلع نام الجر ييضنعررشومتب نيل

 للاوحاو بتئارم بست

 َلاَقَف ةكيلملا َنِم يخول يتيم ُهَنَع هللا َئِضَر رمح و مَلَسَوهّيلعللا ىَلَص ىينلااًيرْوُص نبا َلأَسَو
 مهل لق َلَرف ملَسلاَو بضحلاب ينل امال ليئاَكِم ناك لَو باَدَعْاب ياي اند وُ لاَ لْي ربح

 اَمْل اًقَّدَصُم للا رْمآِب نذإب كبلق ىلع َداَرَعلا ىآ ُهَلّزن ةنإف اًظْيَغ ُتْمَيَلَ َلْيِرْبِجْلاَوُدَع ّناك ْنَم كن رم 9 ١] 1 أوم مارك سم مم رد ير مر ”ري ا » 8 ااا م لسع د

 هَلَلاَوُذَع ناك ْنَم «قَنْيبِمْؤُمْلِل ةئحْلاب ىرْشُبَو ِةَلاَلَّضلا نم ىَدُهَو بنكل َنِم هَل ِهُيَدَيَنْيَ
 2 مما له د ”لمس» مادام امل - 2 او ع اس م ل ع“ ىف مس ”واوا راق 01

 ةكِئلَمْلا ىلع ٌفطَع لْكُيِمَو اَهِنْوُدَو ِءاَيِبِهبَو ٍةَرَمَهالَب اًهحتفَو مّيجلا رَسكِب ليربجو هلسرو هتكئلمَو

 ٌوُدَع هلا َّنِإَف ٍءاَيالِب ىرخأ ْىِفَوءاََو ٍةَرُمهب َلُيِئاكْيِم ٍةءاَرَق ُىِفَو ماَعْلا ىَلَع ٍصاخلا ٍفطَع ْنِم
 ِتاَحِضاَو تسيب تيا دمهم اي كلي اَنْلَرنَأ ُدَقَلَو ْمِهِلاَحِل اناَيَبْمُهَلٌعِقْوَم هَعَفْوَأ 0و َنْيِرفْكلْل 27 م ؟سسش ودق همرس يأ ”آك, أدي ف ملا د مار ”سم مراك ”يقاس ةم يد م2 1

 3 1 ضال ملا ا اذ للا يو فب سا كوب دق حير اقوا ول ا نول“ باف 1

 «)َنَّوِقِسفْلا الإ اهب ٌرْفْحْياَمَو ٍءْئَشبانتئجاَم ْمْلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص ينل اَيرْوَص ِنْبا ٍلْوَمِل ْدَر لاح
 ِهْيلَعاَونَواَعَتيال نأ ىبنلا وا جر ْنِإ يبنلاب ناَميِإلا ىلع اذه هللا اًوُدَهاَعاَمْلُك َوا اًهباورفك تا ع ع عسا و قمم اعل م اع 0 در ياا الع رو فنا وح متو قد“ © لك ناو دما نا

 سم مام قيد مخ نا 2و ا رو ل و درع 1 لطددم سس معد 5م« معة سم سو #20

 لاقتنإلل لب ىراكنإلا ِماَهَفَيْسإلا لَحّم وهو املك باوج هِضَقنب مهنم قيرف ُهَحّرْط ُهْذْبَل َنيكٍر شملا
 اَمْل قّدَصُم َمْلَسَو هيلع هللا ىَلَص ْدمَحُم للاٍدنع ْنَم لوسر مه ءاج املو (..ؤنونمؤيال مه ١ لل يت“ يس سا ريب يتلا ىلا رش تل يو درر ذب ده ا وس “ووري اور رسم ا تور 2 1 10
 ايف اَمِباَوُلَمْعَي ْمَل ىأ ُمِهِرْوُهظ َءَرَو ةروتلا ىأ للا بك بتكلا اوتوا َنْيِذَلا نم ٌقْيِرفْذَبن ْمُهَعَم 2ث مس و4 رم د و يد صلال ل اى م م كما 1 1 5 ميس معو و ةموكو امس
 ْ 7 0 ا 7 5 ذا ولا م افا ناو فك تعا ا عاو 0 ها

 هللا ُباَتك اَهَنأ وأ ٌقَح ّىبن هنإْنِم اَهيِفاَم (.«ؤنومل عيال مهناك ِهِرْيَغَو لوسرلاب ناَمْيإلا َنِم
 قوس ضم ل وتشرف ل ايكراسضتتساعفد كيأ حس دنعدطلا سرر مع تررطنح اي سيفو ترض 1س ىدوبم إي روص نا 00 7

 نامي مت وق حال قو م كيم رك دج ايد اج ارك فس باعدت جس .ركارام ند شرفوو لاه نك ! لير جاك رف ؟جس جال تشرف ناو"
 نير ضثوج 1( حس نلا) يآ كيرا رف ( ل وم لان تعب آي لسا-<س تشرفالاو فال ىقسالسروا ىل اشف و لديك 1

 لاس مكس ادف لب لق ب 1(« كاي ناار ق )ادام ذس لامن لكويك ( خس اي اناجرم حس صفاك اا )جس ان فد سس - - مس . .٠ 8 58 ب
 ( تىارك )اب درك امنتردوا( كل وبات يبس ةيسا) + اسكس لات وأزج لاس دك إف دقن يك سب تلاع اك
 هس متفرج وا اك وربطروا نوتشرفكس ساروا كدا كوم نم ضب وك ولاو نامي( ىكتننج ) جس ب دانس ىرجتوخدوا

 فطع نفل رطب ري لكال فطع اك لالا يم كيمروا( جس اج ادت اسكس ايري وا |يدوا هزم يروا كس هزمت يب جتا سك 0

 لورف اكل ا قر شلاوس( < رفا ل تأر قل ياروا ع دحتاس سيروا هزمت لش ايم لع تنأر قسد ورواد <تس ماسلا لبا

 مي آه لانة مترا( كك ذلك ايبلاعاكن اجسايكا يكل اعتسا كس رسمك“ مسهل ةاجترجاظ مارت ب )جس ناك
 تاهل اكل وقعا لس اي روص زمان باور وا حس لاعب شبك حضا و) لردك حت( يق كيس )١
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 كس لوب ايل / )ل ىداع سك 407 كح سكول ناز اكل ارو نا احرك ا يراك لور وا( "ع آل سس دب للاي دام

 ا 0 ا احا نامي يت 2 )هرعو( تس ثا )م ايكددب لس لوك ول نا قب ج دكا لاع ايكيا

 ( + يد كي )6و يدرك ادغارظن( لح سرك يق د تيا كن كرش ننس ب مكب ايكو ماهم حس اقوي ترض روخ
 هس ضيا انفلوي )للي ( حس راكم مايفتتسا لكي روا ع بااوج املك كرب )كا نافذ 00

 إب ح نا بج ردا تكر سئأوت نيقيوب كح شكوت يبل كلود اين حس لي ناهس كك لاقت فرط كغ لرسدد

 لالا بيعي جس لاي كح نادج كب اك ا نيج داو ف كلل رضضوج ( قمر ) حس باج كفا رمت سل فير شت

 لم نا لإ ماكجا درو لوسرلاب نامي اهكبدج لع تروق ني ( تنثي لب حررط ل اوك( تادف ) هقئا باتل فس نب رف هلا تس ل
 ( -س ل باب كس دقلا باكر وا سوم نقرب ب كس با آللي سادت ) تكاد سوت ملك الص اي وكل (ايك يبن

 لوزن ناش ماعرف معو ا- اق ار قع نال نزول امو روسو و هين ف هبل و نت“

 قياما لاك هم ىلاوك دوج نا ذ دع د فلا قرح ترد لاح رمج جس اا رفوراشا فرط كن وتادد لولو
 مكب اكدوب مس اهغروا صحبتي كتر نك 110100 بو ترص لام مالسساروا نات وقوه لاكي آه لراس
 رم ترتبي باو ل تبرهن لانكا كا نبجا دقل رمسع ايل نك كوم لونام حس ب دوب هس ل تل نو ك ا
 لاو ىيلي ررميعب ل راب كس فج ترضخت [فرص وف لل لائاتبك حس محل ادخل ايا رف سبب تل ماكس لوك
 - لوما ؟الع كل كس ذك

 تاي رد هي زم ل رمت تررط> وم تكد راج مالك ليس ف لوم ولت الاب .جردنم بسحب اختل نياكي و لير جرم كيا
 لب ب كلم اكرم روا فرط ىف كدطلا يرتب ك ايد باد هس لوجنا؟ + بردايكاك كي اكيمو قير بج كيد نكس شباك يامر

 0 و ا ا ا

 عع وت لحي تسدقاو لاا قولد ذوق ب آس ومر طاع لبي تصدخ كاتو ترضخ اركامإ !ب نراك ادضوو نراك او

 هرزم اب دخت سكس متر سكك يا نين غر قرا لب ىلا ليربج- رمع اي كبر كقفاو دقلا(اءرفداشرا نس ب ؟-اهتاكج اج ايل
 كوز شل رو ناس لوب طبول نيرا هزم ترا ليون زورب زمر يقل تاس كس مث مي قرود لين كور

 كنس م ب فرص عجرم اك هبروا_ت#دتاسلس لورد م 0 وام عرسك كوز الب ليغ شر نا ذو رب كس ءايالب تاس

 قيتسصمت يلم را رتل له ا كتر فصيح لب لانأر قل ورا مكي دص الخد ميت ةرسك
 حايل رار ق تالا ىف ,ءاختل زنبوكف صولا ىف ماتا ي وك. انج لامكو لضفيلكر ع سا سس. ظال تغالب صاخلا فطع
 نادال ديب تل لانو لتر طرشمص وم جس انه كلا كلاي ء اذا مامتهكس طر بلت زتاكر زج لكدج مهلاحل اناسيب-<س
 در اقوا واج عوف توام لد زارا وا لك از راتس الرس يل نا ناحل تروا ره

 لوثر اكو رتل يدركوراشاركل اذ اهب ١و رفك ن# لالش ليكي تس املك واع فطع صقاك آرب ادل زنا دقلو

 كسي لوعفمرباني ب وصنمأ د هيع كاني ردقم 2 لاا ىبنسلاا هللا ظفلدحإ لس ١ودهلع ب فو ذكى اس. فطاعاوروا < فوذك

 اج لرب نومي رباعم لعب لوتروصى ونود ى ظفل ايدل اظفلاي - < توذكل وا لوعفشر واكس اوطعاح نا اجعل

 ذبن مهل ل رطل ترابك ذقت ماهفتسالا لحسم وهو ايا رفوراشا ف قتل لفرط ض4



 را عا 3 ةرقبلاةروسارسمم راب < سرع لوا يلج نا الجر يسفلعررشنو اج رت نالت

 يد لا تشي لبوكتءار لكل ث لدار شمل كس ذب: لابي كج ايك م ردقم 2 لااا ولمعي مل دعإ كس روبي ارو خلا دهيعلا
 __ روصق ليلك لب ل تس اكل تس يسر سوك اروا لن تس كم يشك تار فدو كت جر آلا

 ىوركن يب لو: نلاش لب ذب ل ماعرف لصف ك نس ناب اكلماعم (7-) لي وسمت انس ناس لابي -----.-.:-.: لد
 جهدك لت كل ماعم (08) ني وسمت اهنا لادم زنا دقل وروا جس

 بات اس آديج ركن آر قلك ب لص .............: م اين اك د تس لولاودّقلا 0 :4 رش 0

 لكنلا_ لو ضكرفسو و.لكؤج وسوم كلر جاب دبس تقفاروا لوقو بس ىذب اننا شوك ا حسبو كت وادع كن ير ضوء

 قلع ٌلراقس لاب ح بتب وم اك شو كدطلا انك ى نو دخت سك دفلا لبا_لاوم مويس لما فواز تعكس شو كدفلا طمساولاب يفسد

 كح تناك ير ترج دكارماقب تجد كد انعووبب ونتج ناهس رسودءومر وصابر يغسل واهس ىرورض انوم كلو زج هد كح كس لاوس

 عيدك ايكايددو ذرب تابعا لع مالك يدفن كراكما قرب الف ىا ليي تع 1 ا كتت لاق تارا كنا تقيقتلا ىف نكي نورك
 < مزايا ت وادع كم اح تدادع لروما, ك- لا ايكا ينل ذانري ب 1 لطرججطساوب وج مالك اكثلا

 كر ب نعت لك تربق تانك نك بن قو غ3 .: لو ىلا مالك وود ىلاعمو ظافلا ك- نر

 نملافلا كل ساس اتوج حس لوناكدلب اندم لكس بلك لخ يزال دواس نمبر ب بقل وج دودو اك ىلاعملكخ بس اي انك يأ
 كك ارد اكذظافلا ه0 اتوم س بلق حررط لت كارد اك ىلاهم مكس ري باو ؟ لوم فلا نمل زن ىلا هم فرص لن ليكم قلا باج
 لن ىو تلا صولا نكس ا ايل لت اكد داما كب لقريخب حس نجل تال [ض حو كن+ ناك دلت 1 جس اترك وت بلل ارد
 دراو رم ىء بلق ىكخافلا نلاك ءطساوالب تو ىلا تيسر لكل عاف سارح كرب الظرروا جس ىلوم قراط دونت ىك حررط كيرا
 >3 كاي فكل كل دبش سا كس ساس ووجوصركذ اكل ون نرجتاسكس ىف رعكاسلايكءاج لب مكر نن آر قس سود ل سوم

 باوجاكل اوس لال اي روص ربا ىا قلي انلزنا دقو حم ٠٠٠ : ل راكرب ىلإ رار كل كس رئاجم

 كو ووكن نكس يم لو لور ارث مك عس دب باو لشر - تبلل ناب متو لوم سئل زان لو ماو ىلا لوك ياكم

 ذر ل نى تلس لن نا قش بع ايم رم داينب كت داع كك ىلامرفانرللب لاس نس اجره ران اكن لا نيل تنس اي
 ا آى

 ساو هرج مالس نقلا دبكه لع راعش تع اطاروا دش ف اصنا ضتبتدبلا__لهت جسر تس وم بتر عكس مرج لا شيب وروا لوم 3 هن 0 ا - 8 1
 : ٠ -لا تداغكسل ف

 6222 مارسعا م سى ع شل 2 هو 5# هل[ مس اع مما ع مع سا شقد ل عر _ 0
 هنفذد ناك و رحسلا نِم َنِمْيلَس ثللم ِدْهَع ىلع نيطيشلا ِتَآَت ىآ اولتتاَم َّدَبَن ىلَع ٌنِطَع اًوُعَبتاَو

 نووي ةئهكلا ىلإ هيلو تيؤلكأ بِ مْصقو عْمَسلا قست ثناك ول ةكلم عت اَمَل ٍهييْرُك تخت
 اَهيََع ُنْيِطاَبُسلا ِتْلَد َتاَماَمَلَق اَهَنَفَدَو ٌبْتكلاٌنمْيَلُس ْعَمَحَف َبْيعل َُلْعَت نجلا نأ َعاَشَو َكِلذاَسَفَو

 َلاَق ْمهئاَيبْأ بكم اًوْضَقَرَو ُهْومَلْعَتف اذهب ْمُككلَم اَمنوُلاَقَفَرْحَتلااَهيو اًوُدَحَوَق اَهُوُحَرحَتْساَف ّساَنلا

 الإ ناكامو ٍءايِبنآْلا ىف َنْْيْلُس رك ُدْيِدّمَحُم ىلإ اًوُرظْا ْمِهِلوَف ىف ِدْوُهَيلا ىَلَع اًدَرَو نمَيلْسِل َُئِرْبَت ىلاعَت
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 همم

 (ىوسسإ سسك 7  ا ج3 قبلا جروس رسمك
 رم.
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 ل ا ا ا ايلا اع رد مالا

 اًورُفك نيطيشلا ٍفِيِفْحَتلاَو و ِدّيِدَشَتلاِب ٌنكلَو ٌرفك هنا رخِلا ٍلَمعَي مل ىأ ُنْْيَلَس رفكاَمَو اًرِجاَس

 8 ِنْيكَلَمْلا ىَلَع َلِزْنأ آَم ْمُهَنْوُمِعُيَو ازد ريدم رب ناخ ليلا" ركشلا يالا نوفي

 َ 00 رمل ل 0 7 مقالتك 0
 ملم عاق

 سانلإ هللا 0 نعام و يع د رطل انو د ل

 ُهاَمّلع َملعتلا الإ ىبأ ُنِإَف ِهمْلْعَمب ب لال ا ل ا م لا دمي تملا - تمسي

 ىآ مُهاَمَو رخألا ىلا امهنم الك ضْغْبُي أب ”هجْوْرَو ِءْرَمْلا َنْيَب هب َنْوَقَرْفُياَم اًمُهْنِم َنْوُمَلَعتيف
 ةرحالا ىف ْمُهَُرْضَياَم َنْوُمَلَعتيَو ِتَداراب ”مللا ندب الإ ٍدحَأ ْةدِئاَر ْنِم ٍرْحَسلاب هب َنْيَرآَصِب ٌةَرَحَّسلا
 لمعلا َنِم اَهَلْبقاَمِل ةَقْبَعَم ٍءاذنإ مال ِنَمَل ُدْوهَيلا يآ اًوُمِلَع مَسَق ماَل ُدَقْلَو ُرْخَسلا ْوُهَو ” ْمُهُعَفنياَلَو
 نحل" ىِف ٌبْيِصَن * قال ُنِم ةّرخألا ىف ُهَلاَم هللا بات هلَدبتسَوآ هَراَنْحاةَْرَْشا ٌةلْوُصْوَم ْنَمَو
 ا وُمَلعَت نأ ٍةرجالأ َنِم اًهظَح ُىَأ نْيِراَشلا يأ * ْمُهَسفنآ هب اَوُعاَب اًوَرش اًئيَش اَم سْئبْلَو

 56 َدْوُهَيْلا ىأ مهن وَلَو ُهْوُمَلَعَتاَم ِباَذَعْلا مّ نوُرْيِصيَمةقبقَح (ؤُنْؤُملعَي اًوناكَل دل مه

 هيلع لد اوي ىف دخت ذل تاوغو يضتلا يقتل ب هللا تاقع اًوَقتاَو نآَرَقْلاَو ىبتلاب

 اًوناكْوَل ْمُهَسْقنأ هب اًورْشامِم ُهرْبَح ”ٌرهخ هللاٍدنِع ْنَم ِمَسَقلِ هِي مَلاَو ءادعْبُمَوُهَو ٌباون ٌةَبوْعَمْل
 - هيلع ٌمَوَرااَمْل يح هنا (.)َن َوُمْلْعَي

 كئرداضم اولصت) © 2 ا يكأي جاك م از ىلا( < ب ذبن فطعاك ١ وعستا) ايكع راج لس دوب روا.-....-...: مج 2

 دخاسووقروا كح تن ناتج يروج شن اب ىلا آن اد ايش هت ايدرلن لذ عب كح يدك ى با تنفو لح تنطلس ياو ذ لس مالسلا هيلع

 يهتس دقي رط لا كح تس كي لركب جرعو ناو رم هع ابوك عا نك اكروا تنس بس دانسوك ونت اكراوا كت تحل الع لل لا دس ونس تنبع

 انتا وركن ف كس ركع توك وبنك سس نا ف مهاطسلا يلع نابلس ترن انج د لو تنس اج نم اب كب سيخنتس انج دل لوم روبل اب

 نول ولحس لا - الكفر كل ب لاقت ايكو كن وبال رش نو كى امتبر فرط سا ىك وكول نس ناي يش ون لوب تافو كا نلا بج نكي

 انيس تن وكول ماع دخن انج 2 د رك ا يك مولع مس دونك هدام كا مالسلا يلع املس رض از سو اهات لأ

 يور للا وو روا توت 2 ركب تأدب كن اربلس ترطح_ شيت زوو وبايكر وا تءابلخت ىف ًايكاروا يدرك خر ورش

 2 رفا شرا ىلاعت ننح )تن را داج كيل شك بلس لكل اح لبن درك بن هس ينفك اكن املس وكر بكل نسل
 ٠ حررط ل ووورجتاسكس فيظختوري رت نسككانفل) نكي( سر فك ولت يك كل دوا )) يك برفكس قابس رعت ( لإ



 !«رساعا لستم 1 4#" طظ ةرقزلاةروعارسبنو را لال ننال يبت رشوممب ظنا

 وك وأو دوا ( سس اورفكر يمت لاح لمت ني ) خت كايد كريت كرجل وكول هليل نا رد تنس تسرك ايكرفك نيا يش ( بس ايك اعذب
 لغ تأ رث كياروا اهك الب ماببلا هير زب ركوج وك وتشرف لوفوو نلا شم ) ايكا يكل ذنب وتشرف نولور نا وج كح ترك الصلح

 و تدراب( جسر هشروب شاك ارع فار طاوتج) لم للي ب( كح ل وتب لتس رفد ايكا مهذب م اهل نيكه بابك نيكل
 6 ةداج لولاك تسب ساد كابعبا ترطن_اكن يك ضنا فطع ا ليث لدباقف لو دي لم بيك 200ج مانت

 كح راما كيك نيد ميت كركوك وكولدثلا بماينم نايت رولباوج لا تش رفود مكس لايخاك لبر وا تس تركي د مد رول وكر
 حررط ديا ىروجو اد امل يس دك ( تيوب ) يقوم( ع دئاز نعام )تح 2 الصك ليلى كلود درو( كش

 00 اكاد فاكس ركل صول اوج حساء عي رز كس ميت اوك وكول كس نافاس فرط كنا )جس شك ذلك

 وك ا وف اتومر صم نبع لو كرا قرب كس لسا رك لوك ا ) اناج نب تمم رفاك كل لا( نس اج ايكر اهث نلمس د لوحي
 كيأ) 2 ابو ل رفق يب قويت لك اا دوا دره همس لس ننس تل كأس لم ايبا عبس لاوتشرف لاوفود نا تول دين انج ( نيس د الصح
 تروا تا(دارا مك تادضرك حسرح )لا ةك ات سنا صقنكى ل( .كرداج )دكا( تساوي شت ل تسرد

 ةطوممال لي دقل) يقي( رك ارم) لوجدنا: كس كس كارو( لي ترخ ١ [) لوم هد ناتو اد لي زج ىلا( ك2
 راق رن( هيوستن زا يسر تنلوكل كل اولمعلت ا سيما قتبا مال ل نمل) ضرب( دوب ) لو ةتساجانت ا( ©
 هيشالي دوا( جس لاصح نا تنج ) لست وي اكل ا لي ترث 1( لس ليل دانك دفلا باتل اكرايقفاوأر خ3 هس اتك
 لاهو وصح ترف [خيا هاو غئيسد نااج نك“ )9/ل ولج ليا لو يو ا رثوو لي ل جدو تاكد

 مناك اج ناجوأتقيقث كب اع لا هداك. وج لاك نا لك ( سمها كل كح نادك نسب ناب وكتاب
 ولروا_ركذوجت انك ريدر كس با زعاشلا) ةسدثروا( بن آر رواي اق ترض 2)1- ل نايا( دوبي )هدركاروا(

 ٠ ةطقطمال لش ةبوغمل رواج ءادتبسر( باث ).ضواعم لج لاد ةبوغمل يبا لاجئ انج -اوشيال جس فوذكب ادا
 هدقلج رك كس نايك ) تاج مو 1010 مهسفنا هب اورش امم ارت الاقرتمكل ابي ثلا( عي

 -(ةيسدد ولا

 اه نتشس تأرق تت والتر فرط ىكيضاب لاح تيب جهر اشا تلاقدعإ لس ١ولتق م ني بيكر نا

 ي هيسرك تحت ربك“ أكلمرداج ىف "ىلع ل ث كلم ىلع << ذبنلفطعاكاوعبتاو نتن حباب تك ولت

 ودارت ” جل اسوا بسخف_مالسلا ريع نامل رت نك نايف نما لي فرط كد قاو ناكها

 لاذ نت لياركوب لكتب عرروص كنا وت فارغ بلطرك ل باو بج دوا ىد تنذو كد اج ءالقلا تبيب ركراتا قرشا نر اوك
 تلوم ل آل بناج كدطلا ب كعك جم السلاديلع نابلس ترطغح_ ىناي تدعم سوت كس لا اق يلركل ضو
 ةرحس لاقي #ب . تك وكرج قدروا فيطل رحسلا#ةاجابكرفكىل سوس قداقتارفك اس اتركك الركود رفك هنال
 لد لزنا امو جس قلب اكسب تتنك ىلا تصرح اعلم ىفخيو هيلع قديرما هل ىدبا اذا_ارحس

 كل وود لوك اج وم فطر كس اجو ولم نوم لبي بصتت ليوا لوصوم كام كس لاك: ك- لا عهنوملعسي خس مانع
 تب لابي لي كس لدبتز تا ليا قريش لا هين قش لرزنات ىف لبابب_تيملا “م

 رب يشأ ىا قكل وق كنس ام اكو داج وكت لا كس عربع نببا-ه اعذب مالا سكين "لاوصرو نحن يلطم_ باف لتخاك ونبذ



 اءوسحا رسم تسي 1 ط5 قبلا ةروسارعبأو راب 1 لاوادلج نماذج ريضنحر روم تناك

 ٌةراتأر قروش كرسود جس ماج قي الط اك كلم رع ناسا رفا صوصخيسير اهل لوم دارفا كس ناادتاخ قئاش اي هس داز ريما <
 هركلاع رطل لاذ م ةرلقاف_ تح سل ايلورعو تس لولو ل رم تاس تاس كل كس نانيبكتري زم هل وقي ىتح ملل

 هس مال سا تن رقلعمءارتبامال_عس كح كس قئارفتتسا ريك توج دل اذ نسم لب لوعفمتمدئاز نسم اج قا لب تنل
 ءارتيا- هى ل عفر لكي لوصوم نم 0 1 تايصاخ ىكب ولكل اهفا لم“ يورك قي لم لق اومدع

 اهظحروا_ دراي كوهسفنا نرش نيراشلا ىاهس مبا ةرخألا ىف هلام رواه لص اك اوارتشاروا حسبو لك

 مايك راشا ةس مالوش مهسفنا هباورشامم_<س مزلاب لص يب ررصم نا لي دايت هوملعت فاح يدرل نيب شل دب ح

 2ل_ ك- تليطف ضلي ع اجاتايدش كلبك ليغ اوك امك جس ن نكميوتكي رواج يلع ل ضف كلااورشامم_ ليف ريخ
 ملطركلاكوبع - قتتر لبيوت ترورش يلع لن | ترو لاس ل ريخ راثلا ىف ىقلي نمفارواةدجلا باحصا سوم

 -ج لب جرد دوعد لسلك د ول ”نر ل ناار ركنا

 عرابتا كنا تجاه لك رانا وكول نيجروا للون اب نترك يروا -اهق نايباكق كتدبع دوبي لين تب : طلر
 تر ةسرك رانا قروب كلا تس اي لك ئراا كوكل نلجروا اوفا نترك انك ايي ب لي تاي آنلا- تس كل
 - لج تس ركرور شف الفكس لاا نس اجايك يس تاير شع لو

 اك رأوواج لم لورجش للاي لل آس شارو لباب لب هشام كيأ نمل :ىرلوداو ىلا أ :4 نرش

 نتيمب روا انت يد ذوعيوكك تس اسيلخت كن لاروا ءايبنا لب دلب انعكس نا ف كدلك اتق ايكوم ايدج ردق سا اك ورك وداج دا راند تجب
 - لوم روظنم حرالصا لاح ترروص اوك اتت نتي كوب كرين ل بع لغغاغم تب ل ىلا

 ماكل ها هدعاق اب وكل وتشرفود ى ان تعورام و توداب حس م أهقتبا سلو :ميثتر رط اك تورامو تراب

 كح كرما حرر ىلا رو رفو لوصا لس رحل يك رورمش حررط لا ماك اني ا لبي لوشن ى ذكر عدس للباب نس لوبنااهكر رقم تل كس
 روا لوم عروش تفرد 011 و. رصتقم لارين انج هل نكن يل كت يرفأو زيتي حس لورا داج وا نكن حس لوك اك

 ليي تلك انايق اش رف لوطي هك سكت اورو كدت عرورفو لوصا لم اك 2 نكن حس داق دبا لك
 لسا كلو ميت ركن وكس شذ [يأ حح فرط كاد ان آارامج دوا متوججي دمك دك لء6 ارك اروا تسل ايلدبع
 نانيبملنيادجتاسكس ديك توريبنح اه .اتركداب ب ىو نايا اك ركا رمتسا هللا روا نط ايش نوكر راه اني تس درو تاذآ

 ضرك وب لح امس لا رج افق ماجد م لوغشم بش ىلا سرايا كقلرك و قوك اهي ودب سا لوكا ب : ل راو ا
 -ةاجوجرفاك تانك اهتعااكى وقير طىرفك

 داشرا فس لوما لكويكم ارألا لولب لوتشرف نان تس للا 500 ل مازن ارب تخل رفءرتلا

 راوطو بع لوك تيك قتال هلي لتوبك_ايك ادبي سويأ كر فكبابسا نا تس لوبا رك تزن ارم ىل اخت قات دوا( درك ادا نتتاكى الص ا
 قام تما ايس ركل اغتسل اهب رول خدمي قرب هد نايل دالتب ككل اعتتسا لكروا لاتتسا حف رطوك ارو دي درك نب وكل
 دوش لاك نارتا لوك كري ايبا حرررط ى ا نوم ليت اع مارلا وكرم ساو يسد لس او ف ان اولا لود اعرب ىا ئرادممذ ى



 رءرسم ارد 4 ةرقبلاةروسار وراي لوارلج نيم لور سقت حررشو مج زن نايل امك

 دودع كراج مدعو زادج حس .يلكدعا ولك ارش مارم ايا ول ىلو التوب كبد ماجتارص تالا وأى راورم ذروار ضل رف لا فس لوبا
 قس وم تيبارب عينج ايا لوك كى الجخ ليل رذ ل ايها حس جو كدت ل نحا لييصفن كت اين زج تدي ىوركن ايي لبصصفلىاراوضروا
 نار ثم كس عاصم ىل ولك ضبيس لك ف ذب ايلسايك ينيب لايت اكتفي تارك سدس اي تارك نس نا يكل جد ىلإ
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 نك لاك تحكي رتاسولن لاووبب روا لي أ مزتخلاولوا لكي مازتلا نايلي ره لاربع اا ىف بلس لك“

 رواج لام انومرفاك اك ب اجو نكرم قا دا ساجد ولعلك عوهرفكم زلت رح لاء رف رطل ترب كنا ف لاقت
 اد ترحم دع قولد :ىنننون اك را امر 1مز اا سه ومرت اس

 جس امبكر عا وق ف الضو ا نس ءالغ نت ل كا لتس انس تيياودرتخم تقر و كور يرونه 0

 دهس لاف قومبب ارضك ت إب 1م: نحس ايكل ير وك ا كسك يلو تنكر ل الن ضر ايك ل

 - لينا نبارفكو/ركق لطالا لكك يس يار كزوصنرب قع قلعت نوب قف فكل حر لاب ...........::رك 3
 ريغ نم رم مول الأب لييرفلم تو مهكر لصربلا اقف حرش ليكشرو سرنا وسي نك ف الخلا كن لامبيا ترج ومد

 ارسود ءاك سوم مارت لوا - ب لوم نسم ملت ا تبلا هس مارت امج البرلس لوأ كمضور باص روا <

 اكل نابمارسا ع 1

 نواس بسس لي لو مثل وخل, تبي رك ج ىكذ_ نتن لعلب ضب نييك حس بسس نكي لمرة م لل قشر

 قالطالا ىلع و قب ططوادبا حس تانجو ناي ايش اي شربخ حراورا لم نجل يبرفك يسارك - كس اجعلي وأحس ارلكروا طئاننلا

 بفاظى را كاب كرظأ كيب شرج قدوم سوم لافتا دايم تاركا دموعطاي وهدد فس سرك ما 2

 رابعروا :ءاجرجي دل ليك كو دارا اك لاسر ناصقفروا ليج اجان كك ضرغرلاروا حس قسرا مجان ولج انا اصفر وا ررض عرش
 : لرفع ىروضاني كري كح سا اكتم رفكل احا لج لل وج وهف وا قم مولعما: نافلا لكي ترص رس
 < تق الطااك كفك عاج ترج ردا ذعاج تروا ذا دجتاسكس لوط قت قون وعدن قل وغوا لوبن روم انوا موهسر يافا

 موقروا مالسلا يلع وم ترطح ل ميركن رق ئالاع لين كرات كريات تيجقاو ككل زم ............: ل رس واررك
 دوب ىف اند يبل يقي عرضت 1ح "راح 0/01 كو نتا نانا رعت رار او نناب
 ب ىكحإ 7101 38 رط اح لكشمراكذ اكن ننس ايلا يكن ايب لبي تااياورودعتم لو اكن ف وعمري لا رواانركركاك
 قرر سا هس لابي ككالاع لوم للطير كت ار انت كرسو د سهره و نايئو لا كلين نإ رفتفرصإلا كرك هك مكي

 رعود مل ايل يلج يكبي حس للا بس ايئيكركذ كريشان لن كيا كرك اهي حس دجو ضان قسرا لوب ليم زنى طم ىف
 -_ لوم لانك اب تار اح



 !ءواحا »رسمتي 4 ةرقبلا ةروسا سنو راي لوار لج نا زجر يسضنجر رود رنيم

 بس ِدْوَُيل ةَغِْب ِعَو كلذ هَل َوَلْوُقَي اًوئاكَو ٍاَعاَرُمْلا َنِم رمآ َىبتلل اِعاَر اًولْوقتال اًونَما َنْيِذَلا اهي اي
 نيا ْرْظْنأ أ انّرظنا اَهَلدَب اوُلُوَقَو اَهْنَع َنوْنِمْوُمْلا َىهنف ّىبنلا اهب اَوبَطاَحَو كِل اًوُرَّسَف ِةَنْوُعّرلا َنِم
 00 ا 500 فازوا اه الا ا سا ىف وا يرد < ار موو محال ىلع قالا هع

 َنْيِذَلا َُوَياَم ٌرانلا َوُه ْمِلْوُم (.0) ميلا ٌباَذَع َنْيِرِفْكْلِلَو ِلْوُبَق َعاَمِس هب تْوُرَمْؤَناَم اًوُعَمساَو
 76 1 قا ا ا ع ١ لر نيا ا ل هرعادفا ع م 0 0 1 34 ىلإ * ير

 لزني نا نابل ٌنِمَو بنكلا ِلْها ئلَع ٌفطَع برَعْلا َنِم نيك رشملا الو بتكلا ٍلْها ْنِماورفك
 000 مسوم مما ير“ يسر م مدام د اص را ل مشد ماس س را 2 دمر ف د معد
 هللاو ءاشي نم هب وبن ِهِتَمْحَرِب صحخَت هللاَو ْمكَل ادَسَح مكبر ْنِم َيَحَو ريخ ةدِئاَر ْنِم ْمُكيِلَع

 «.دؤميظعلا لضفلا وذ

 حس نش ةاعارم د في اكرعا عرار لم ناش لكققب حررضخت 1) اسعار اظفلو رك ابكت سم !ولاو نام اسس ..........: مج 2
 ناشي تنكر ادق اجو لمتشس لب نحس تلقارت لش نلايذ كلا لئالاح تس تس كا يكل اهتسا يذل ب لهب بانج لكي ادوبي دا
 ورك ايكروا ( حس ايك ا كور تح لاهتتسا كس لسا يوك وف السم ل لسا ومب كوخ رك انه بطاخم س لااوك يق ترضتت ردوا كسل

 وك ورفاكن ارول( تس ناككس تي دق حاب راج يدوكم كو )ونسروا( ا. رفرظن تحل ئرامج) ان رظسنأ( جم كافكا ا)
 فدع اكن بكر شم برع ) نياك شمت وا باكا ىلا للؤث سرك يني قار ذ( حس مران دار مص نكد ) كج كا اندرد از

 كراكو يب باهت( دئاز كلي سيخ نال بييعأ ى رتب ىلع لت ايل اج ينايب نكرواهس ب باتكل ا
 دوا ليو تس ار وصني_. نوم روظشاول ل سنتا سس ( تون ) تضر قب اشاد وا( ع نكد ص حس متاكن لا شد اب لس لا ) بن اج
 ! - ليث لاو لس ذب هثلا

 لفلارم حب لوعفم اكترس راؤث جس ذوخان حةاعارم جد خيص اكرضاعرماري اتعار :للما وبس ر

 تايد كيا, رفرك ف كتم متم مالك س تعد قدام ربة اك نس كشط حس تيبناىكا ف نامفسم لين يشل تمياعرلا

 نعم ركقتشنر_ تنوع, ىلا كك ىلاك نا لب ناب لاربع نكي كس دارجج ةرابودوك ا تس اج رايس آن لج كراع
 ل ىلاعمداضتمروا فلثكود سانا كس ناوفاب ذود اظفل لي ايدك تيل لن نت كس جاور 5 ئىاراي_ك ة ركل اعتسا قم

 الوك لومي ءاني هع بوصنم اذ ادسعا ره هلك دب لت ء ازهار وار اكس دوبي تو كولو داس كارل ات لمس

 هس يئاذتبا نمل مكبر نمرواج_دئاز نه لش ريخ نه ترجو لحوم فوطخمب لبا لعرت عم نيكر شملا

 ا راج ايل ايبوكل ماعم ( 1-9 ) ب وسيتلا كس نلا لمن تب 1قرسودرواوكل ماعم ( !س>) ل وسيكس دوبي لش تبي لبي 0 : طلر

 م اماكل وزن ناش لح

 لااعتسا زئذل اك ىئار كل كس يقم ترض 1 تدار هار ا دوب 1 :ترزارت قم 0 4 رش

 للا تيياعر قمم هس ظافد قتاتتعا نارطسروا_هتل نإ قتل او رجروا لقت سس اظافك- ىلاربقو رواحة ادوا هس سك

 لا ملى ذب ىل رك الصاروا شنب ك- لات اب بل عئوم اكتر ارشولة وبي قولو اس كل ف ارسم لكوج كت تس رك اعتتس وكان
 ورك اييك اعتسا يذلا رعود ركل دب انوا



 لودر نايل اذجر ضن حررشو رج رت ننال

 ىلذي اك [ل كتاب كسل ذب كيا حس للا 127 :ح احاج نب 'ماجان كم اك اج تنفو لن

 رجتاس ل فب ترضخ 1و انج امان تك بث حتت ساووخ لجو نوم قط يفك كو انكر وا ارب كى رك حس حرابم لصف
 لورد نا كك ابتج لك بع تس اانبوكق مث دب لكن لا دجت اس لونا ل وف لعب تيب 1 قرسود انت لاح اكل دا بس دوا ىف انس داب
 انوع روسفساكن ناي دا مافن 2 تانك مالسا نإ د تسوده انو اكس لك لو الب ضن ون واو سس قلع لشألا

 كل ادد قلع باوخ خر وا قوردمب لكون كس دوبي ككل ابجج تدبلا انت ليك سادجج لاقل ادق لوضف كوكو ر حل لا ايكوم مولتم
 الري حس لك رفوصرم لي لاوفود د ارب ناكر شمروا ملم هراب ساروا تس رك يع راوك انجب دوك وارسم ير ظنا مك سطل
 و ور

 اء رست 1 4 ةرقبلا ةروسارسموراب
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 روا هذ انساب لين نيد مادو كس ميلف كب الفلا ل بنز لش تب 1«: :بدا6 عراشمر واذن اسا
 كح لئ حبات لل ب اطنخ لسا قو رام
 ةَيِطْرَس اه ُلّرَ اَذَغ ُهَنَع ىِهنَيَو رمأب مْوْيْلا ُهَباَحْصأ رماَي اًدّمَحُم نإ اَوُناَكَو خلا ىف راَمكلا َنَعْط اَمْلَو

 ل ءزبج وأ كرما ىأ حسنا نم نا مب وارق ْىِفوالَْأاَهِطفل عمان اَهمُحَُح لِ ىأ يا نم خس
 البق َءَرِق ْىِفَو ٍظْوُشْحَمْلا وألا ىفاَهُرَجَوُت وا اهوا ُمَقْرَتَو اًهَمُكَح ُلِْنالَف اَهُرَحَو اًهِسنن وَ اًهحجسنب

 ةلوُهسلا ىف الل عفن اهْنَم ريب ِتأن ٍطْرَشلا ُباَوَحَو كَ ْنِم اهُحْمَنَو اهم ىأ نايل َنِم ٍةْمَ
 نر (.ؤْرْيِدَق ٍءْيَش لك ىلع َّنآ مَلْعَت ْمْلَأ ٍبرَبلَو ٍفْيِلكَتلا ىف ”' اهلثم ْوَأ رخآلا ٍةَرثك أ
 مهي ْلْعْفَي ” ٍضْرآْلاَو ٍتاوُمَسلا كلم هللا ّنآ مَلْعَ ْمَلآ نر ماَهفِيسالاَو ُلِْدلَو حمم
 منا نإ ْمكدع هد عني +. ٍمرْيِصَ الو كفي يو هدب ْنِم هِيَ ىأوقلا نود ْنَّْمُكَلاَمَو اضم

 مق ذك اكلي جر ةوك اف نيس مجدل يروا لك عيشو نقط ب1 ل لسكس ار بحب فس داك ...0٠ مج
 خم واخ ) ليث تيس دركف وقوم ملتاك تي لمت ( سيطر )كا ( فوم اذان تمي اريل يس درك حاس اىكا لكرذا لإ ةييسد
 كح سا تجين نتي قتشنتسس راسن ا لااعفا باب تس نونا مضنخسدن لي تأ قكياروا كس طفلا الباي لي كل از مكس اظافلا
 رنوفكخرولاي - لي درك نؤكد الت كس ادلب دج ن لأ زمكتاك ارك ذي درك م ارفسس لونا: وكت 1( ليز ةسكمتك غر
 ظني هروح بلقب ةركانموكل ا م نت قس نايس كس هزمت الب ىسسدسن ل تأ رق يانا ل دل قومك لسا لي
 سا( وجم حف انوداي ذه ظايفكس رتاة رك اي تلو ل كس لودنب ج) لو 2س الرت حس تي آلام ل( حس بطر شيساد دنا لات
 0 نو لي )- لي تك تر دقو زيجرج ىلاتت نترك ير وكما يك( للي با وذو فيلكا )نا لايآ

 هس ركل جب نا لو تحس ايدج ) لعب نين ذو نانس تس تمول ىملاعت قتلا لزم ولم وكم ايل( ع قرم قلم اهيفقتسا لن لما <
 كيتا 1010 ضيراكد ديرو( ست ظ افك راب ) تسود( دئاز نم)ّلوك (هوالع )اوس ىلاعت نتارابمتروا لب



5 1 ' 00 
 اهم هال ربك تبي أ هه." وجنة رغب ةروسارعكو راب اين لواريلج نم الج ريش رش 0 نيل

 نم ديرب لارا تروضال رق قرط تفل دعي هنزل نحاس كت هللا لملم ملل : نو بيل

 4 لئاروب كلا رخخا باتك ىلا باتكلا خسن اي سمشلل لظلا خسن_موقلا راثا حبرلا تخسن هيا درا
 ا "نمرحي تاعضر رشع“” تاور لشتاء تررطت  مكقاو توالت روس لع لير وصود لكلا اهز سوم لامتتسا لب نتن
 45م وبارك ءاهاسعن  قكرءاع نا نونلا مضي لم تأ رى رسو د رواَُنْوُفْبطُي نْيِْلا ىلع و يوم مقا (روفرم فرص
 قست روض متم والحر واج لاب متل نس ب لع اكى ل خسنلا نع مكحلا ريخات نع سرت انتم فلاب فيد

 جس ناثأرسو ناونلا لن ىسنن لم تأ ل قرمو دوا امهومج راف اينز اذا ةخيشلاو خسيشلا تيرم وراشا فرط

 لك فاكر مدعورق ل تاي آر قر مالا مالك كايك لس سا تاس كس علا نرفع جنتل افا ب ياكنايسن
 مكس و يكب ناكر دا بيج قرف عفن ريغ فلا حس رابقنا كس تلوهريخانب حب ووصق قر في اطال ريغ علب
 مارق نيتنام اوبلغي ةرباص ةنام مكنم نكي ناهد وشمس هللا ففخ نألا يدع نيتئام اوبلغي نورباص نورشع

 يهدى 7 حب اتس ظاف كس رجا تشتد واهس كاس ١ نركب اتم كس هدوك9 يأ تدل ىك فس رك دل اتم كس لدول كيال سرج اظن ايك

 قرن باف اب نكرر يفرسلاو رسال و هده اهقراضن ايي رفرواد زور لس مالسا ىلوا بج لام

 هروب روس لثدعإ - اهتاطرش ل دقملا تيب لابقتتما كل ك زاهفر ارتب هبجب لاثم كف وم مارب لبي باولو فيلل عررط كا سرا

 تا تس اوم نأ ل اخو ماع ىلع لولد ريصنو ىو ني دمارب  اظالىا مكس لاو - ايكوم ل بتحس شا تيب ل ارعتسا

 لي هدام ّلا رفا لولوي داكدس ىذتا قو روا تسو هروزكر وا جس. هدام ل انبا تسود ىو

 نثلطووخ فرط كل وذن نلاش نس .1 اكل ياعم ( سال ) بي وسب كس دوب لع تاي لام :ىلوز 7 سو طلر

 0 ش ضر تيرحؤسفم لكم اك ا قلي نر شروا اق ضنا ب اج [بيي رت كاك ري لبق إب وداد وبي كج ايكو راشا نس

 اان الب ادض كج سرج اظر واهس ىف [م زال تم افس كمت وا ملا قلع سا ؟ يحميك ىلي ديت زور ذرية ليث ماكح ارو مالكها د
 5 3 را د لكى رئوادخ ماكجامالسا ماكداروأ لب مالك رثاكاوم مولخمس لاس هزم تس بيتك

 ش 0 ا - لوم لانى ذ

 تا دافعا كريس ايكرافيلظاباك غض ةف_ءاطه يغرك نيولسي..........:ررال/..........: 4 عجرشت ١)
 ا ل كافصو تءاذ ىكادخ الم ل تس دم داينب لكم اكحا

 نوتات علاش لوصاوج لين نلا محك هده لاا نلاكمااكىل 00 لا نلا لل دباب يكس رجال فد تع قلت
 0 8 ا نالوا ا ل قزم تاسناو لرعء تع رد توري ورلظوا قس تب صج ل + جس ريل قنتوج لع

 تطرب دامت شن أر كيك اس لت أر كلت نا" ولا لوق ونس زج ماكؤا فرص لإ اجاج ور بسا اكتسب مي لاوس لوك

 لازلنا لو سو تحس تم ىفإ | ىلا لوثودروا_بس يلوم تبج ىرسوو لبي عروسسرو اس وجع تب رواة انمكئالاع

 لوم خروس تا ال7 تس طر انو: 2اونم عج تم اديه لاق نوضاتم ليك ثجس لأن يت تاجا

 هلا هلا أوس بحب نإ لوب تس لباس وار جارد فيض عروضرم لع ل جرا ًارايخاوو ى اج لإ سكيت ل ارنا ون سن نا ىلع

 لو رسود الر طوف بي ولن لج كلن اهل و فرص ىف 1 ق تساي سك < هاب طزكس كلا نق يت ايلوأ نا ل ني



 اهماحا٠ "رست آ 40 )ب. ةرقبلاةروسا سمور رعب لوارلج نيل الجر ييظتعررشورمت 2

 تي[ اابرهس لوم لا اروكر خب سا رثا وتم ري وفا لك نملا نر وج نأ رقودوجوم نك 0
 اظفلاكت اب ارواح لوم ىل' ربت نان نين تيل ليو ارم اكحادارم سل ماوورك سس لات كل لاوس ل الرش ار خب 0
 -ح اذ لاش قالطااكس اهب اكد الكب جس شئ رض تاس نات و

 كح لدم قرب سك تس ل د جم اخ ريت تع[ ير خت عبو ا .-..-.....-.: ار كن يرش خا
 ركل نوم من تهت سس موق سلام رك و لتس دفا ككل بن تي 1ك أم ديئ انج - ليث تيل دارم لب دبت كل اوزو جور فاسدا
 نب حر رطل كرا رقت سات < راعشرواورط وق رصخار اموت تملا سرد تونك توصي دن كل ايخ لس ال دوبي و ناكر شم

 عقر ورام ل ادلب تن نت قراقع ىلع مركو لفك ذياكس ووصقل يك نم ل روم ىسإ لب لبي تاي نا « تس
 دهس هرودزودال و ايدك اجب كداصفوووبع م با مهسفناب اماو ريغي ىتح موقبام ريغيال هللل 3 نسل اقل

 هد خس لتس لما لي ميرك 1 قد انج -دجتاس كس اكارشدنج نايل ب لاق كس عر الغ عا أ“ :ةاد ىو الع ماع

 امب ملعا هللاو ةيأ ناكم ةيا انلدب اذاوتم آلا ل روس ردنا خلا خسنن امورقل تءآل اك يا_ب ايلا يش رتل
 رواه ايلا يكل اعتطساء اين 100000 الح ردت ل انرصق ذ- نوملعيال مهرثكا لبرتفم تنا امنا اولاق ل ارمي

 لزني امب ملعا هللاروا ريدق ئش لك ىلع هللا نا ملعت ملا لم تاب 1ل وفود ّقاب_<ساوم لاهتتسا اظفلاكل ب ربت لكم آ
 دايك تتم ير ارسارم روط لامير كا رف ومعي هل مهرشكا لبد

 ْ نال لوم كك حررطود ىلي ديت ماكج اك سي تاب احل ليات ليي حس بس لاعب 0 0

 لايم بلا ماكحا ىل هبت كم لاء ايك يدركون كس رك ممتد قلو يروا تشا ذو رف لوكس لكي لن مكروا نان اقدك ل
 لب نول ربت بث ماجا قصروا هن تس رك ارتعا رك نشوب سقي نايضر نم با نم بيعو تسب افس ملتي لدي
 -< لوني ءان كلاعب القلا

 لوب قرورق لك نا ىلا ل ري اا حالا :س ىرورضمل " دهتاىت ل ماكح ا ررط تاج زن
 لوضتاو لعل ىاع فانا زقنو عج ع لوم ءانكل ريتك مروا يرعى ريت لون ذاع مدت

 توم لل ديت نلايب تس راينا كس لودنب دوا اتزمب ناايباكتسدم ءابتتا حس طاح كس ىلا نس ان ندتتوذ ردك ل جل

 تاب يدل حس لكي تببا ايوب تخط فرعب هس ذم: لري تماق ماب كيد لوم يمل ربت كحق لي <
 لم تك هرم اير ول ةس اج اي درك سس راو 1 لوب ىل ريتيغ_ فايف دا نك تحك عاب كك ا قر يمولعم
 هررقم سس اال ل قرتوارغ سزقنروا تققيقكا لكلاب ايكراش سرج نبي تري دش لعل سا كوم مولعم تنقو ذا ل صروم كا

 -قة اجلا تومي تت

 جيب تب ايان لبن عازل بجاد ةعبس عر لنج مو واكس اهك للسعر مارش ءابقف كل ىلا 0 :ر طئارش

 اسفواوثديء انو هشدب ةمإي تتفوصمكتوو حر رطى اوم: مدعلاو دوج ولا لفن فاللي كرشو رغب تح اج انومب تاذلاب تمنوا لاب نام



 اهنا الرس تع أ نأ "+ ةرقبلاو روسارسجو راي اهو ىوارلج ناي الجري رشم نيك

 ءاناحوج لدي هدر لب اق اناكت سئ شدعب ل تافو قوت دقلا لوسر توم هلااد ديم اح يروا ومجد ييقسرجتا سكس اًذببا اهييف نسيدلا بخ تجوب

 هبط تنير بادحإ لس هاجد فيرس هي ؟نلات برز كرهت اف لج احا اكل دب هدر ريف م جا

 مدعزاوج لع لدافدس» اينقفوج مرو ىو سس اظافلكس ناكمد كر ناك ار ل تل
 لارارلا رثابب فس وبدي مدس تدير شوو جس سئل وكس لاجس لوم ولحم 01 م م اكحاروا فناانخا«ى مرت تطزاوج

 1 ناك ةابوم مب تن ير رن دول كي مدل[ ناحل لج عنا 6ايرا لكه لاعب
 ايكوم طاغريثت د عبوج امتي نام رهف آر باق: لعب اكرم لاي ب كب لطماك عجل م لا نع قدبا متل عررط اهي نم

 م ونمت ننس اجانام تتفو اننا ناايهرو كس روسو حران كيد زنك ل زعم حرر :فالخا اك تم

 هم ةررطكيس ىلاكانلم تتقواكت لقيتو اوئتعا قلتي خروف فرص لير زن تنس لب ناي يأ يدع ل سايل رك ردم
 00 لب ذامن حراي فرصرلوم ئروضم ب زامن لايجب ل رارعمقاو جي ةيليناي دم ءلاصا تداتعا دوا - < ليش

 روأ اجت ايلعس وم ايارسوكت يق انتدعا ثلث روا ٌءلاصا ذ_ فيفي حررض#ت [حيبلا ام ءلاصاول ملاك قير انتع ار وا تتذو اك ًاررلم“
 ايكوم ناك كك بسك

 رواة اجانام لبثت انو اإيق كح ثلا باك ا ساس ديق كر يخب تان لد لب تي 050

 عئاوش ني لوو تلح ناب قران هس سرسود كا كيد زن فحين تي داحاروا فلا باتكت بلاس. [نكس نب ران رثك لادثك عرامج ادن
 اح ا لام ينس ب كس ىكا لكي حس بسوكت اب كاد تكي درك جس قل ارك ا شيخ ن هتعمل لاني لا لن سوك
 لى ارث ( يس لكشم راك كابي حس ني دئام وق لوك ين تن كود 2 اوك لاق سارح ركلاي الط ادخلو

 يا ا ل ل
 لكاشمم لمس هللا لوسرروا ككل لور ةسثل كبد لابكض زنك لب كس جد. نايب بح نسع حرم

 ا ميوارم كريارب يرتب كاظفا- هس باوو تلوم البان جر اك قرب تسلل امل روسو جنان هلو دواس قدا انتا

 مخباك ان رط ا جام نوم لكل اا ثعبان ران رمد كي طفلا تءاقتددجهإ شعم نأ
 ب انعكس تي تس اتالاح باوك ج جان“ كا رتعا كل ىكلنوج لأ ران لعلب مكس حر وسم اب انو لد

 3 ثارهم اك جاب ثار إي« « لي ذامم جراي فرص اجي كلو زامغ سايبي جيب انومج لك وسم دسم اك ران لين لزج

 لب اقم لورفاك داكن السلي ل داب ا. انو روس حس هورس كد فرصاكو نورس تار نادي ء اند روس تس :ارقلاب

 0105-520 - لايقنتلا تحج لاشع نوب ل ام لولو ئروسطمو ران روا ورميت و ان 1 لمع هلب انتم كس ود اك كيا كو: روس نو

 هوفر( أ مل لأ رول ةقدص مكروجن ىدي نيباوم دقف ب لاشم لكل دباب راند خنروسنم حدقلاتييب لاقت

 ا رو د ا رسال وتم قت

 هس قدور ضان انام ترج كل وزنك تايآكس كسرت رطل 0 قرشا رت أر

 ىلا تينأاو لذ وم لرعح ل لد 12 "اك جابك رو ا ” وأتم [ ىلاو رعب 3



 اء اسبر هك ؟ زج ةرقبلا ةروسارسأو راي رع لوارطج نيل لمر يفتر شوط تنم

 ناثروا ليث ضروس (*) وج لكوو لك تايآ نان فرص لب لاوتروس ند انج - كح اج ايل ادا ا اكرخ مقفل اتجس قدور
 ادخل لكلا ل تنإب 1 عروس فرص لب لاتروس نشروا لي ( اهل ) لول هو ليش تاي آ لك حرر لا ونود روسو ران لي لل روب
 - لو لير زله جيب تس اليعفت لكن تب ل( 00-) سد نيت ين ىلا خس خروضمو تر اندج روس قم ارواج ( 0:3 ساي

 ىلا تءاح الصا لك ايان نيب رخ انهو نابي ظقنتم لاب هس راب لك“ ل ذاك تاح الصا ل نب رخ انته ني زم

 كل نادك ق الطاهي لوبا م ريت سار فرج كس ايل اس ضوتو لا ع نابع 2ك نم رثش ده نر

 قرارخن لك أ ناي ند نع تك تياينورئاد اك حرالصا لكن رخاتعروا كو هدايذ لاهي كس نالدادعت عي ةردق
 نتزعس ىرورض نومجاكل ناب نل القتع كل كس نان ىلا مكر يو سر نا روض تي آ تراي لكدفلا ىو وامن تر طحن قدرت
 قلك( »)نم تدق بحاص كلا اح (7) انو تماتيك سا (1) الش ايدام رف ور امشا فرط ىلا نلا لي تاب آنلا فس ىلاتت
 يا انرك اما لكن لا قس كتمت اززع تنس نا لوك كا( 0 ) نوم هاون وددت كل لس ناي وككاكم اح ( 7 ) نكسوج دن متاع اكعد
 اع لس لاا بك حس للا ىئاخن نت اج ومب ب ولخم ب ىلا زري كس رايتخا لس كلا س«وراو وج لكس هدانا فرط لا لبي تأ
 - جاه لكل ةرتحب جمد لانا ودع يسدامرأ

 امك ْمُكَلْوُسَر اَوْلَتْسَت نأ َنْوُدْيِرَت ْلَب مآ اًبمَدافَّصلا مَ اهَعِيوُي ذآ ةكن لفأ لاس ام 0

 رفكلا ِلَّدَبتُي ُنسَمَو كلذ رْيْغَم ةَرْهَج هللا ان ري ُلْبَق ْنِم ةموق هلأس ىا سؤ لي

 «..) لْبَّسلا ءآْوَس لص ْذَقَ اَهرْيَغ - اّرتقإَو ٍتاَنيَبلا ٍتاَيالا ىف ف رظنلا كرب ُهَلَدَب هٌَدخَأَي ىَأ ناَمْيإلا

 220000 وف بتكلا لأن رك كو طئزلا ٍلْصالا ىف ءاَوَسلاَو ِ ّقَحْلا ٌقيِرَط ءاطخأ

 نم ُئييحل مهئذنآ دلع هلم ىآ مهِسفْنأ دنع نم انئاك هَل ٌلوُعْفَم اًَدَسَْح 1

 الف اًوُضِرْعَ اًوُحْفْصاَو ْمُهْوُكرْا أ ْمُهْنَع اًوفغاف يلا ناَش ف احلا ةررؤتلا ىف مهل نيب رّيَبت اَم لْعَب

 ةولَّصلا اوُمِيِقأَو «.هؤرْيِدَق ٍءىَش لك ىلع هللا نا لاَتِقْلا َنِم مِهْيِف .ورفأبهلا أَي ىتح مهران اجت

 يللا دنع هَباَوَن أ ُةٌوَُدجت ِةَفَدَصَو ٍةولَصُك ِةَعاَط رْيَخ ْنَم ْمُكِسْفْنال اَوُمَدَقَتامَو ةوكّرلا اوناَو

 هب , ْمُكْيِزاَجُيَ 009 ؤريصت ب َنْوُلَمْعتاَمب هلل 95

 يول كح كاك وصول ابيب افصروا كك د هداشكو كب الاى تساوترد ةنخ ترض [سسج لح لكلا) يام م مو ملم ممر

 ايكل اومعس وم تررغحاريبصورك ا اورد حس لوس ةييسادكا# جس اعرب م( ع .طعقم شم نشكم ا )ايكى اب( لوم ل نان تي
 ناري صخب وا( رك تاو ظرو وريم ة ةرهج هللا انراحس نا كلما 1

 ( د ركرايتفارفكل م لدب كس نامياركك أ لش لوتس وفرد قرسو دوا لس كك ضر يب تاني تاي آنك ) دكر فكة اجج

 تبع حس لش باتكل ا نا( سات 1 ل طسو لارو ءعاوس“ ةاس ركل وار كريس لالا ينروو حم تارا تو ورا

 ( ب. لوعقم اًدسح )حس ريو كرص كرا فان رفاكرجب حب كح نس ل نامئاوكرت( سير دس ول )ا 52 جاع عباذعب



 ااءحاء حرس تب 41ج ةرقبلاةروسارفوراي ١ سم لوارلج نايل الجر يسفلعررو راج رن يمن

 رمال نب ا( رون ) كس كس نئا( بس جرل هدا آي رح ثربخ ضأن راووخ شم )ع انرجا حس لولو لس نلادوخ#

 نونات ىلوكانياش الق تتتك توجب وكن ا تح ىف مع ١اس زاروروا( _ ذوعج كن ا) دك ورك ف اعمر ( يو ترض ةدايدو)

 كيت روا جد تيس ٠3 ةكذروا اج © ذب حس قدنباي لي ذامفدوا جس دداقرب زججرم ثلا بشالب ليث ( لي داب كس لاق نا)

 امنا ل كوكل اي كح دشلا ( وكبسا لس لا )وك اكول ي( تاعاط لت قدصو زارنا كح مر تسل اس لاعب قرا قم اك
 ( كح ليد كل دب اكن اوكم انج ) ت سد لاعب دك دوك وم اك

 هج .

 دا للا نتف اسر ل ناقوس نوب فرعنا و لل نوال حدب لونا فيروصؤتو 117 هم لس

 /2 6 [لتادعب كس لاك جس ب بلطم كبر ردصمول نكس جايلدارم ضرار وكيس فرط دوبي دواهتس يك باخ
 فرط ومر قشم فرك مهسفنا دنع نمر ل ااه حانئاك ب لوما دو ب ادسعد نا يل

 نياووخانمتن ايي نجس انساج يدرارق وغلا فر لظيكسركق لتس دوك ا زين اك اجوبب تفص كدت ير سايد 0
 قحلا نيبت دعب ىاج يررص» اهروام قلخس دوى ي دعب 7 ا ل

 5 اناا وردود رووا راو اف تسرع ةني ف الع قال ناش عم هدام كتل ل ىلا مهل

 الاكت ك_ لاا هباوثدعب ل هودجت,انيلر كش ارا هيلكلاب نالف نع تحفص ل ب تلا وب تمال» كل نت س !وحفصا -ازم

 ارم قونخم تيب دتقرارم حس للا هس هللا دنسعاكل امئا نايت نكد نادجداكى رواسب با وأ حس لاما نا لسفر وصقنن جس ايك
 0 ْ -<س انوه مرت ذروا ظوفت سلا

 ا نا ا جر 030000000 :لوزن ناشو طلر

 ا نقلوا ضكز_ سوكر يبل ساي طاش نحقق جدخ فرطك لوزن اشك تي آل واع ورك كل ماعم
 نسق طروارسإب نك دامكل (ح يلون ناشاك ربك دوت ااكرسود-<س باوج اكن لا لب تي 1اس بلطي زون رفودوب

 لات ابأ نعلوارزا لل لومتج لوم تقال حس تعامج كإبأ كدوبي ملح سدوم لاباو تدع ةوزمن م دقلا ىر ناميا

 رسا؟ تما كلر حررت اوك وباسم نيس هوو ات دتجتا سككس اا تلا را سم قررا انف رض قابس تيدابي

 هس متل ايار ام رح! نك زافي ولد تل هياكل يطابق سنك ل وب ال امحارل اب بساوج لسا

 في عموم تكسو لاصثك اك مارا ذسددبي-ةكعذ زلت ل كس عايكديعاك رااح اقري تنك 1كتمد تلمع

 لاب جوك ويفي ترض انا وخا نيئموملاو اًماما نارقلاو ٌةلبق ةبعكلاو انيد مالسالابو ابر هللاب تيضرإد با
 لو لة ايرواامتحلفاو ريخلا اهتبصا/اءرف لايك تاب تدققاو

 ضنوو باطخا نا رم ايوبا دوا بطخلا نم قدك كت ياورد تس للاب نبا ترحب ل طررب ديعس_## اح ىلا نتباروا
 ل مالساوك وكول كتترص ثائر وا ومب ثروعبم ل ويك ع لب اا ىل: يفي تررضخت لك ع ىو برع تا دوبي نإ رب
 -لوبلزان ٍٍثك ذو تع ريد لنا جسد ائاسدلا مر

 هب مب رع تك حروب كيرالا 0 :قرف اكت از قر رف ريغروا قر رف ط2 :4 عرش لج

 لام اعنا ةروم لينك ن يخجل تس ركب لظ تاجا رفبكس ررط ررطد وافق ألا فد ضب كاك تن لكنلادج لين يا



 ااساحااا رست م 23 قبلا ع روسا رو راي مو لوارلج ني الجر يسقجر شوج رت نملك

 ارك شيب لما وخرو لكما كس نامي سول 7 رود كل ةنساج ىلاتثلا لقد روسو ت1
 كح قنديي هلا تداعى ىلا لالا اوجئارت عم كور ىل ىلا اسوم لبن شل اراك ولاو ف. 1 رف روان رس ىلاج د

 اك ارحإ لس < دج مانت فة ال نايا لب 4 لك تاس كس طرت لاا أ انج ايكا دول كارو اماه يدرك روك تا رف ل
 ردقتم نلارجا ل قت نإ دن اعمر طرا حس شت يقول ءاشفنركد تروا كالب وك اس تما قرف لج لاهي نوم ىف[ باع
 - يكتب ب تىىلص زرق ركارولاكتاشن رف كل ساهجس لن

 م .٠ و ٠

 كس ورشتمرعروا نوكسو ريق دول دكا زق ويم ىلنس ايراد ل تلقو لما كل ون |[هلسملككوج 1١ :ر روووثكر وادا

 لات الاو ةساج ايكدهل رذ ل يززجو للؤ تلم ماع نما ناوق اقري تنذو بسانم خراطع اكل ةنر ارش كن فلم تس اج يك ياو تنذو جتا
 نصي رطرتبك حس لال اك فس مترف تقفاطو تدق ل وردتااروا قش كم وقروا ايدو روشم اكل مكبر وا راس نس لاحت تت

 رواج نوم فاضا ل تذاط ىل ااعورزوا قالعاح كا تداع كس كت شادرب تالاح جرار يفالخروا لوحام داك استيل

 صتروص ىلا لك لن تلاع كى انتو لسروا كتب نادك ىلاج ب نشك يحبس لاشي هدنخ تالاع ند 00

 ترورض كن اخر وضل ركل ومر تالاع قوات ب1 ساه لذي ترورضٌعراصروار ذكر وووفتل م نجل ث ىلاج 1ث

 قاض ردا لاحد د حس تحط وود فب مدعردا كج دج لبن نم امد جس لال اق مدع لارمتحس ووو ل كر لا

 ىلامروا لرب لاجلا قلك دالتت ماركو كاكا لدابعريغو «ةوز زور «زارن ل كس فري يد فرط كنج رس تقاط

 تا احوررلو دوسي ماكدا ىلتمد كيا كس رايت الب ترووكس انيو كيسا لب اق كس ماجا لشن كاس كاتب ىداعاك ليت نيوتتتا

 ىرضََو ةَئيِدملا ُهُوُهَي َكِلذ َلاَق ” ىرضت ْوَأ دئاَم ُمْمَج اًدوُه ناك ْنّملإ َةَنَجْلا َلْخْدَي نأ اَولاَقَو

 َلاَقَو ُدْوُهَيلا الإ اًهَلَحدَي نأ ُدَوُهَيْلا لاق ىأْمَلَسَ هْيَلَع هللا نص للا فدع نا ورظاست امل ناَرَحن

 ْمكَناَهرُب اًوتاه مهل لق ةَلِطاَبْلا ُمُهناَوُهَش "هيام ةلردتلا للبت يامل اعل واحلا

 َداَقْنِاإ ىأ لل هجوم ل نم ُمُهُرْيغ ةنَجْلا ل 0 ا هيف «9َنْيَقٍدص منك نإ كلذ ىلع ْمُكََجَح

 سرع

 وك هَيَرَدنِع هرج ُهَلف ٌدَحَوُم ْنِسْحُم وقر ىلا هَرْيغَف ِءاَضْعآلا فرش هنآ ةحْبَوْلا صحو هرم

 ةرجالا ىف 4م نوري : ْمُهآَلَو ُمِهْيَلَع ٌفْوْخالَو نجل ِهِلْمَع ُباَون
 دمار يدوم ) لوم ىدوبي وج لح وأول نا كساب ةساج د لوك كج ل تشبك 92 قكراصلو روس روأ ممر

 نم ءككل_ تكي ققاوم هرطظانم لب للك افج تررضخت [بسج ناايمرد كس نا ب ل داصنو دوب ) لوم ىلارصنوج كس لوكذل نئااي( ل
 ( تب )ب( اس اج لات وكل م تن كح لاصق زك ابك قراضندوا اك اج لبي وك دوبي زك لش تن كاهل نس دوبي
 جت رك( ورك يق تجج قياري قوت ىلا )510 لمد قيامك( تس نا) كح دمر فايس آ ( ليث تشم وو ايفب بس ) لو كف الب لد

 رادربنامرفاك ا شم )6 داكعج فرط دذلانررانيا لك ( لح ع اج ليث تنجب سر سود و والعكس نال ( لن لوكد للا )و
 ىلوا يرد ءاضعاعسرسود ون اي داك لس لس طباوك ا بج ع فرشا م ءاطعا مارقيي كل سا صبت دم ظفلروا 2. ايوب

 رس

0 
 م



 كلل علب ةرقبلا ةروسار ميموراي ريض لاوارلطت نمل لج ريغ رو _#دتج 2 نمله

 باو اكل لا )رك قيء ساي كس كوردي اكس لدي وك ني ا ونوم ى ( صوم ) اشوو ليلى ارد( كس لو: يداك
 ل متري هع لوم مومو وشر و اهي د 58 لوك وليل اردا( نل ترروصضل

 يث*دئاسه- ةيدوهيلا ىف لخد اذا- دوهي داه- ذب ذاع جرا عقووم............: لش ا 7

 جو لم رعبامت اياك الطااك اهب نلا سوم بم تس قري لاسوكك ولوج لسارد ثلابلا ادب انا كليا انده انا تب بمب ا"
 اناس لم لاول اوقع كا متداتخارب حم اسكر لن ”ورطخ لو اكس ايتلا_لكوج ايكن ب ماك تعاتب ردا ايدج م رعت
 #ايدركف وقلم المج وكل اوقا وود كس لاك اج

 سابع نبا نع رسيرسج نبا هاور_امت اهتاوج رفا تصرخ ضاع د فورا راصن حس لابتج تس م انامل كس ناك نار
 لك ةكوقمل اع كرت لوديما كتم وو تاقيقكلا ْللتديك سا لامار لك ا ورا رق ل وقوور فيلا اشم اك كلت
 انقوتا لي لما اوتاه "مهين اما ةلوقملا كلت لاثم'' هنت تسر اع تاهل /دقتمل هس يديج كرش وا» ةدحيلع لئاق

 تل للا تءاب كف لا لإ فس ذونا/ حس ةعطق فت“ ,ةهرب ناهرب او رضححا لحس البكري ايلى ديت هز
 ىلباك اجو فرص ل ب ترروص رسووروا فرصنمريف طغل ب لب ترو أ وا نايب نمي نم هع نعم مداه لاجمل

 تن تت»ب لب ىاروا كردقمترابعوه ريغ ةنجلا لخدي و ماطّرض ل ياست 2-12 لأ اجياد

 نرعمرواعس لاظظا ل اساوج د كودك دك 2 اانبكءاضعالا فرشاوك هج وج فئات مالكعتس ملسا نم د دعبامن*

 رو« لوضوم إن اماه ط روكي ماوفحع تسردانالاكيئازج اف يرتل_ سا لرش ؤتم نك رتبم_لكوج لغسل رووا ساو
 مالك رجا ةلق ادم تدل ملسا نم اهلخدي نلسب وم لاف ذيل ل نس بنك« لكي تروس

 "لقمالاف لثم الا مث ءايبنالا ءالب دشا” ولايك عى ىلا ف قفل طريق ل ةرخالا ىفاكة اجو ف وطام

 ايد كك قت” باق ث كنا دلال إن جس دهس ركب ش لال رد« نازتن فوض نزع دد:ك

 ناشروا < دود لاح كبل داعم (سيج ) نس وسفت لح نلأ لج تءايآ لا ٠ 4 رش لو لوزن اشو طلر

 للا ماقال مكبس ب لالدتسا ص الضب كتر كا راصا اسكس دوبي ل لجس ايف ناي دون نس قلاب لون

 ل كما نوك يب لوف رسموا كس لكراصنو دوب كس انجل دبي فرص ل كور كى بادب مس ناوثاقهدركل شي واس ناي داد
 راوربئارفالاد ف ركل كر سارعي ل ناي وم روض نوفاق كلير وسار نق لأ اكسس وكر للا تول لارصم

 عبلا- ليث لترا نم روك ةدعاقب 2 لا لينارجج لكي دوضم نايدادوف كدب لراصفو دوب هينانج بس لول كة ابك
 رفاك ارش نام لوم ىتو نت كس تنجب روا لن قتو قر ادرهت رف لما كل ىلا لا رادعب انس ران نت: لكوج نارطسم
 -2 اهايد لاكوكناتسديق كس لقتل سال راب نق رو

 | م بس فرص ابك كبروا #داهس نيش ىرك شكا رواه دازرجب لج هاا امل درو را هولا ل نواز

 نر رو رو ل راكي آروا لب ركل ص قبس تضج لاي لا 4 لراس وزو مواز حاملا زار

 بس فرصا كمر يفم كل كس نا بسك يدلي



 اوم رس تي 1 473ه ةرقبلا ةروسارسأورإ لوارلج نام الجر يسضنحررشدممت نشات و

 ٍتَّسْيَل ىرصتلا ِتْلاَقَو ىسُيِهب ُتَرَفَكَو ب ٍدنْعُم ” ٍءْىَش ىلع ىرصنلا ٍِتَسْيَل ُدْوْهَيلا ِتْلاَقَو
 ْىفَو مِهْبَلَع لربما ” بعكلا َنْوَلَعَي ناَفيِرملا يآ ْمُهَو ىسّوُمِب ُتَرَفَكَو هب ٍدَْعُم ” ٍءىش ىلع ُدْوُهَيلا
 َلاَئاَمَك ٌكلِلاذك لاح ُهَلْمْحْلاَو ىسْوُم ُقْيِدضَت ىراَصتلا باك ُىِفَو ىسُبِع ُقْيِدْصَت ٍدْوُهَيلا بانك
 ىأ َكِلذ ىنُعَمِل ناب * ْمِهِلْوَق َلثِم ُمِهِرْيَغَو برغل َنِم َنْوُكِرْعُمْلا يآ َنْوُمَلْعتاَل َنْيِذْلا َلاَق ٍءاَلُو
 نم مو َنْوُفلَسحَي هيف اًوناكاَمْيِفةميقْلا موي ْمُهَنْبَب ْمكحَي لاف ءْئَس ئلع اوس يد ئذ كلان
  رانلا َلِطْبْمْلاَو ةنَجْلا ٌّقِجُْمْلا ُلَجّدُيَف نيّيلا رْمآ

 اك تك قراضنروا( كيش كرات يكن تطحروا) لن ليتر دايفب( ري دتعم ) ىئراصن كهل يكدوبك دوا ...........: مج
 لذانج نادب ل ةحذي لات" (قيرف لوفد )يب دلكالام( كس . لد نيستا لو سب دين( رتساك 9/1

 0 2م يف 9 7 3 نا
 كح بس نا داوم ( ع جالب لسا يروا طلغوك بن سرسود لل فرب قل نلايب اك ننس كلذ ي) لاق اهيبج نا ( هربغو

 تنج ونقل يانج اك ناب تن ) ليث سدرك الخام وو سن نم اكل الاب مانق لاك ليد ركل يف زور كس تميت نايسرد
 ) كة ابايدركل ثا ل مك روتسيب للاب ردا ل

 - م

 لاق ىا"”-ح تفك وزكر رص كلذك لا ادرك راشا تعال وهذ ماطر“ 0 :ا يلم ثان ل

 رورو يرق ل ل العكس باتكل باهت سكس ناكر شم “مهل وق لثم ال وق نوكر شملا
 ةرثكر وا لكل ار 1 ابا لو هس دب وذ كول حذر كلك بحب ل تح ركل يخي وقوم فيطلب راح لج ل تبارك قلتو

 ولى ظ نيم اياب 7 اوك كى ابي وكوب شرد لج لكك امك لن ادع قكوم ريما اكسس ناا لت ىلا رتا
 كلذ < نايب مهلوقظفاروا-اكفاك< نايب لشماظفاك < ىدب[ررظ لاس كلك بح ناي مهلوق لشم_اومماكز
 لفمر واه قردصم قتل وقرارم حس كلاذك 1س اجاب إيزواخس لاو دف الب رارطك غل لاس يرقنو ريكا تعس لا دوصتنر وا
 د ياعرب اسس .رسود كيا وفود لوم اكنادارمح مهلوق

 نيرو قداصن لل بىامداجس لاك ماعس0[-1) وتم دوي م تايآنل :....-.٠.. لوز ناش طار

 دلو كرثفبع

 ئراصنددوبب مكي يترم كيا ا لع نس ةفرصم بلا 6كم راي ديعس لإ ر طب نس ماع ىلا نبا
 روادر اكل كراصن نإ دهس 50 دهيم عقارك ذك رظازمو ظحابم لن دوا سوم مث لي كرابم للكس ١

 هيلع ىوم تررطتروا اكدوبم بسم نس قراصن حررط كا اكسو: بانك لاك لبكاروايكرا !اكتموبن ام السلا يلع قس تررنع>
 < ايارفور كس ركاكب ص زن سا ف لاقت نت ايكل اطبااك وم دثلا باكا كت ار دوا تل اسمر كم السلا



 م رعأ تلي 00 مذيب ةرقبلاةروعا موراي لا لوارلج ني اجر يشر شور 00

 لح و | بصقلى تري تاه هاي ثلا يرفرف 0 :تمز كى دنبهورك اج ......:4 عرفت ا

 3 لكايصتل_ ته درأراث | قاكل وت اهيا ىقلاو كل ورسو داوم ةييساروا ع اجوركم راكناكن وح رف مهيدل امب بزح لك نانا

 لع عر ن ناار لايث اصجحا ىف لور سود موا ركن لااا نايا ىب اه نايدعاعا ىلا اس لابس راند بح

 وسلا ال و اضراعت | م ريما 2

 روث نراك 5 "كاب أي لوتس لالا لق بما نون وو 1 رتب يج م 7ث جرد كلا طافاس نواس هوى

 يق يمسح راينا < تاريح قاف لابس ادكاق لي سؤ نادت
 ن2لا كنا لإ روع ور نال مش تممايق لاك كك نادت اح ذم« للا به لص كي نع
 0 ورك ملار را مورا اب

 لا سرعتك و سوم كف ما "ارب لوقيلرط تيس لفررا ررج ي راق يلع رشم

 - ل رفاظحالم سكب ا لعدم ةلاود ترش ليف وكسسريقت سبق نت
 ىعَسَو َحيِبْستلاَو ٍةلَّصلاب ل

 امَل َنبكٍرْسْمْلا ىف وَ ِسدْقْمْلا تيب اوُبَرَح َنيِذَلا ع ولا نَع ءارابخإ ُتْلَزن لئطتلا وأ مئَهلاب ”اهبارخ يف

 لإ آَهْوُلْحُدُي نأ ُمُهَل ٌناكاَم تلِجْلوُأ تَيَبْلا نع ةّييَدَحْلاْماَع َمَّلَسَو هيلع هللا ىَّلَص بنل تلا اوُدَص

 دازخ ىرخ اَينَدلا ىف ْمُهَل انيا دخأ اًهلُحدماف داهجناب َْوُمْيَحأ قت رمآلا ىَنُْعَمب رسبخ 526

 رَئلرُم 0 مْيِظَع ٌباَذَع ةَرخألا ىف ْمُهَلَوِةَْوحلاَو ينل / لاَ لقلب

 ا ا لودي نحس سا تم) كوم مل الف ناوكروا هداي ننس ا و

 ئالطا ل وم اعد لكاس لع هس كرا هو نا)< جر ناشي ىلارو كن ارواح انكور ح ( ُةساع َء ع

 0 رات سل طفوا فن قال[ عك رقما كب نس ناجل هيد اريك لاف

 )ات جس اهانحتر ليوم قب دجاس تاس كا ا بقال وكول ااه كود تس فسوم لد لثدذلا تيم وكلت ترض َّ ١
 نولول نا( -ضلح ومب لك ظاو ن مم نال دأب اح لين متاح اسس كس نانو نك مك ار زوكنلاس دابج نع ل يق سم2

 5 وم( من )مي .ازم لكم تزف م ناارد الس لوب نزور ور قر, لن) كوم قاوسر كايد لك

 راما ماهيقتسا ل_ ممر ربك ا ملظا روأ كس ءادتباربانب لع فد لتس هيماههفتسا نسم. : لول 7
 ايلءايك ب عت اوم قكل بع ممكن [رق يضئ يرعإ ىف اطا اك تيرم لاو سرور م اذتم لما سس ايكه راش فرط لك فس

 نمم ملظا نمف (") مبر تنياب ركذ نمم ملظا نمو( ) بذكلا هللا ىلع ىرتفا نمم ملظا نمو( ؟ )اش
 م لود لك ااكدمب نيب د ض عرامتجا ف لطااك ييممتارب كير لب هللا ىلع بذك
 ل تبي [لا الشم كوب وصقل يره قاض. لوب لي قيقح يبرم يوكل اب كس اظافك .لصروا ماتم لص ما يمه



 ام رستم 40ج ةرقبلاةروسارسوراب 1و ىلوادلج نايل اجر ييضنحررشو مج تنل اك
 نيرتفملا نم دحا الوبحررط ل ارءزقل لع تي [قرسو و رواعللا دجاسم عنم نمم ملظا نيعناملا نم دحا ال لل وب يب

 يجو كرسود_هرجوهللا ىلع بذك نمم ملظا نيباذكلا نم دما الوبحررط لالش ىرسروا هللا ىلع ىرتفا نمم ملظا

 نايس لكى ىف ك تبيماظ حس ىو زب ىرمود لن نلا لتي ح شيئووصقن ىف. ىف تيصاظزلا ىف تااداسم لب تاي آن اك يس ب

 طال سوزجج قرود كي لص ند لوم سوف كق لطم ىفل ديسك آليت ال ىف تيم انس كت يما

 .لاكشا الف_ج د قواصروا ليش لي ىيماظا شباب ,كارتشااكت يملا فصو ل نادون نيل وم فك تيم لس
 ربو كريت < هراشا فرط كدب ماع مكيف عت لش تم 7نايلس_ كى بصره لوزن ناش ليدوج واب دججاسسم

 وهوهبرنمدبعلا نوكيام برقا كج ىاركو شرا اقم روض اريج ايك يكن احلا كو دب كر فرش انس ذا نمت

 ناك اب هس قا تييبب كريس قت“ مهل ناكامج_تادرد» تناك مار كيس كال دعت قطا ل 538
 ني جس اهانركللا ذا كبش فيا تس للا ماطر بخ ني كت تارج كالي لاقداب ب لك اديب ج تساي لوم نام كس تكد دف

 لاو ركوب نوم اب هوك فرص ل كالا ومد لقاد ع نانو لمن م ىردقملا تيب اك يوناضاقت كرت ل تع عال

 قمل ءاغنا رتب بلد نايا .يارك اقتسا سس نا فس ني لا الص ناطلسمك قير نفرد ب نار لانا مب
 انبايلاع لجوال ساس لكل ب باارعا لك ع مفئاتس لتي دعباءاك ارواب اهندلا ىف مسهل رن ل خا ل

 ب 2

 تك نايلون ناشود كس تمم آف مارس لءاعم( [نكس) اوستن تش دوبي كبر ............: يلو من اشو طر
 قراصن-اهتداشداب ىدجم اكل اب وجر صن تنخب قفا يدرك ايسج وك اير كر نا ع لت ن ارز كيأ فس ل ارسا يكس دب لص حكى لوا نإ
 قراضتروا- ايلرصح ل داب يروا قراكب يكره وذ ءاشداب ى ات سطس ررط عا اومرو آلم لدقملا تيب ل تامل

 رواعم ضفلي_ايب كول بخ نايلاقداكتسرايزروا ٌجردلبقاكراصن لدقنملا تيب ملكدوج وايد واسد تس وج لخلل لا ندوب

 تفاظر ووك دعدشلا ىّض ورافع حرر طخ ل اعرب -اهكر كي رش كلنا لبن باردا باطخ ةس لات تكل اسرار لب
 لم مكس يب ل صاح اك قاد سرسود - قوم باداشو داب [ كني مول تشم مو رق لس مث قوراف ىاد ناريو ركب كت

 م( ماقم كيا ) يبي دع ناياخ تاهت زمرشلا تيب لثاد تريد دم د حس تين هر لع تنيعم كك اهصوس وزوج فب ترضخ[

 ملا اي[ لادقاو جت احروب شم كرمي دع سوا لع بد كور حس فرط دكر افك و تيس لك الاس دعب - كنت
 بايك يك وسف راها

 فرط تك اقاوور نات ل لوف ننال تي من قل زون :بي زكى جاسم اك :4 رش ا:

 وكتءاهجشروا ل وقرار دوب للسكس لبق ليو يعج اوله اك بيزا دقملا تيب دهسروا مارت يس قس ناس اك داش
 لش بس دربك دابر كلو قولو زورو ذامفدجت اسكس تلاسروديح وق وف 2 اج وج لب ذا لع لولو ركام روط ماع تاهو وردوا ع اجيال
 لوم ىلاريوو بي /كدجاس صاخو ماع هيض ثا ىذ الاكى اسم افلم الضر ىلاج دمج ىلا رمد كدجاسم م اننروا ىدبن بتحس

 دات يو للا ابن نع نع قا دعيت مشب موق نزلو لال لاو خ نان: ورولا
 َُت الاع هرثكت سول لس ىف بس ناكر /ر سرا كر اصف دوبي ماطر ل[ * تارا نا نايكروإ كم ةرواسو نك ( رنلب



 الحارس عي أ 1 عر تلا روسا رسم 5 لو لوارلج نيل رامريضاب 0 5-9

 لفك قر كت رض اروا تي اعر ىف لوئارطسمروارا ليج كس مالم ىن بس ”لقوع قاوسر ناو 1 ل نا ا

 -تال 1 زوو كرب تقل زو نك نإ 2ك واس لا موبلخ لا هدا ل

 0 [ او تيل ىف حام دهس مكانك و روك وكول حس هريغو ذامفروا مرو بي ردم. ....-....: كرب 0 رججاسم

 قف بنتك اكوا لص لس دج ارمي بي رف لاب. تابد دلع ليا ىدنب لكتلا_كس تاق رجلا اسدتدبلا بس ماج انس د
 وْ رج تاجا كساد شره كسرفاكإ الك فالتخا لاما عجب كلمت اهولخدي نا مهل ناكام_ 2 هر ل

 . قو ربك مارت جريس يدش ماما نكران لوم لاو وكر فاكتر رورط الي مك ل دبتسم م تل ام مايا

 517 5 وحس تبا كلوالس ل ثدجاس قرد »لعكس ةلئدج اس ناداه اج قاطالا قرش لدقنل تي دبس

 سلبا زمانا هتس لد تمدلب هي مل كس يظنح تم اي جس تاذاجا كرلخاد ليد ج اسم مارق دجت سكس ما رثخاو بوالين لس يفنحروا

 د نيد للقدس داحتا مدع ل نوظو دوو هس ل رنج ف الغي عساي اا دتسا ري دامت كس لك ماسلا همسا اهيف ركذي نا

 هلو توت مليح رفش نو ولج ىلع لي ةلص نفؤأ لتقف عشت ىف هول عطا كونو
 مف هرم ةؤلصلا ىف موس الماما هنااا اهلك زال ,ءأ ”بِْعَمْلاَو قرم
 اوُلاَقَو قلخريبذتب ةلمإ ميل ع لك ُهَلْضَف ْعَسَي عِساَوهَللا نإ اًهيضَر ا للا ُهَجَو كاتم

 طا 7

 ةنحبس ' ىَلاَعَت لاك اَدَلَو هللا ّدَحَتا لا تان ةغيلسلا نأ معز زمر وطنا هويدا اه: رار

 55 ربع دال هللا ىفاتت هيكلملاو ادْيِبَعَو اَقَلَخَو اكلم ” ٍضْرلاَو ٍتوُمسلا فام لب هنَع هَل اهيِنَ

 توئمشلا ْعْيَب َقاَعْلا ٌبِيلْعَت هُيفَو نم ُد ُاَرياَمب لك َدْوُعِيِطُم إ0) َنْوناَ هَل لك ل ابا باول

 نك ُهَل ُلْوَفَياَمْنِإَف ؛ هَداجَيإ ىأ اًرُمآ َداَرأ ىضَق اَذَِو قبس لاَكم ولَعاَلاَمُهُدَحْوُم ” ضْرَألاَو

 ريا ائاَوَج بضلاب ار ِْفَو كْوكَي وُهَف ىأ بيوك
 تبي آي ايل ارتا بج هس دوبي هب تب نيم الب ب ىراوس رف طر فس تلح اب ليث للسكس .لبق ل وجت ل ...........: مج
 مى فرط لوس ل لود لك للا بررغمو رشم لوكس نان ز دول دار ) برغم قر شمس كلم كوت ادا( لوم لاذ
 يشالب( ع لبقودرلررقماك ا ) تس نر لا( كانب نثم )رت( نباطم كس مك ىا لع ذافكل درب ذا )1مل

 واو ١ رئاق)لكث تك كير( ل فقاوعس قطو يدن) ل ملأ لاك ( حس اديجركل وزج مانت ل ضف ) لين ميس ملاهت
 ( كل تقلا لايشب يف ادد تع رفوج لج مك شسروا لتر اصفودوجع هد تحس يئادارم_ هج ايكامس دم حررط ل وفود كس ءاوريقا وا دجتاس لس

 لو دّكم قكدشلا لاف للي ( < قر تبيكو تمت مات اذ ىدشلا )هلا نااعجس( ىو تس ارفاباوج ىلاخن قت ) عس انتكرد الوافل

 ليث فس مريس اقفل وا هس تاقاثم لش تدالدو تيل وا لإن مالغو قولو كول لابس ) لإ زج مانت ناي زو ناعآ

 ارت عاطادد 00 ةداراوت هد حس زب ل“: ) لإث مولك ونا يرن بس ( < ىركذ بيلخترب لقتل ىوذ كل وقعلا وزي

 00 راسن ومما ) نين كس او رك واهي اكس نا آو نان ز( سقى ركب يلخ كل وقتنا ىوذ نوتناقطفا اه



 اانا رسم تع 1 ماج ةرقبلاةروسارسموراب لدار نيل ير يسفتج رشيد زن نبك

 حا وموو لج احول جن يس دار تبنى ا لا ون( اكدابحا لا )اكرم اك( حس داراؤت“ ئدصق) لن سرك ودار بج روا

 ( - م ءانب لك ةسوجرما بادن ع بوصنم ن وكي ل تأ كيرا < نوكي وهف تابع دقن )ت
 م.

 هه وه

 دلل تل دارم نان كروب رك وب تبتج هددك ث تنسج خس كو راشا فرط ل ارسش قر شمل .-.....: يلام و هبسبل د

 ناو تما نيا اولوت امدياف < اناوايلر رد ناسا عمولات رواه تاج اكل هس انفلورفم اك وتبج ل وأود نلا

 لكس لوو كس تمي ارواح طر باو لمت يد عسر عع ادم هللا هج ودا مدقمرت متف سمو رجا وللي دئاز ام

 ' رثلااب ١ع تاج دارمعس هجو ع فراك ا اهديا_ عفو زحل وعفم ياو ةوركه وج و كس ةاي الاثنا لين هس ورك ندمان
 ادجسم اهلك ضرالا ىل تلعجروا:ركررقمم السا هلبق كتل تيب + عسي ايلهراشا فرطىل وا فس ماطرشأ تاذك
 كس ل وتاج لو ع اولاق_هح لأ ياي ا دامه رجس كس سون لسان ةسدرماقتس دمك اروهطو

 طفل حس لوظفلوو حس بكم ءاظفلو ب لت تس كل امتماب عئوملس بجتبررع ل اظفلاك ناحبس_هتس [رلوراشا فرط ى رت اقع يك
 وتب نإ ون لش لاا لاك ايكوم ظنا مكس كت وفود كي دانا ناحرواجات 12ل كس بقل ابي كس برع ل اا هدف

 لثاع ركن دهتاس كس ناوفقاووج ملا سرب عمت نوتناق ضرالاو تاومسلا ىفاسص لكك ررط سا ترابك قل ميلا فاضم

 2 نا قا راو نان م اهاثغا ل امج وارص بست يل | وقعلا ىو ريغ لوقحلا وزاييلغتلابي هس لك

 نوكيف _ رما داجيا ىا_ج فاسلارب دقني رما لو دارم و ىرت لابي دارا و ردق ورماو قلخ تس [ىلاوم

 فيش ماباوج رباني بضئروا ن وكي وهف ىا-_تح جب كف انتا سجو ل فطغ, لوقبإ حر كير ن4 روب

 دوجو* بطال ابي دوا جس ترورضى كر وما, بطئ ترورض رم آر سك كرما لاما قشرك كلا

 ---نركت ةعرس جس يانك لب امتلأ

 رواج نايباكلاعم( 8 لوس اكس دوب لش خلا ُقِرْشَمْلا لل هنت مو :لوق راي لوزن نلاشو طر

 - م رك تاكلي اعم ( اس9 يوسي روك رتش شب اولاقو تع
 ناي. اك لبق ليت اي د لون لاوقوو لصاح اكن ايكهراشا حن قمل اج فرط كل وزن لان كس تمي 1 لوا لاي اولا

 هل تحاب افك رك ير فرط ككدللا تيب ص رشم لوا لب مكس هاد لكك ابع نما هس لن ورش هدي سود
 تل دب رولا يك رع راغلة نايكل |قتااكلبقلا تيب كه باق فني كودي ىلا ماكس ىو تس لوس لي بدي دمر
 لج ماب عرشك سار جاي طسلا# ذل لثاني ل تاه نان اهتنايلكن ب زج ماكتب تي ابن لتسرب

 هس دوبي باه ةساررفلئأقدبي كتم ليا | كدا تر تح ثازايفركوجداوسرب ساي قى نرد ل ىراوم ل

 ندب لرولا ةبارو دس باطن قاكبا ايه ور غرور اعد 27

 رول نوت فلك د نا لا قوم تشم لبق تولت ادد لوكول تب كن رقم لل ع اري كر سس وا

 تلوم ان حب اسيا كلب ترسل قرتفسم تاما ردا له ئي زان

 37-3 ناك تمس لإ انج مالد# نسل زرواع اعدل تي لا كادوا ضب دا روصو روا

 2# من ديرو يكل وبك لسا كس لوبا ل عا 1 انتم ات لل نوب لوا عالما



 ااه حاا مرسم تع د "الب ةرقتبلا ةروسارسنوراب انكر لوارلج نيب الجر يسطنحر شوب زن نبل

 شرع .باحص نيا, رفل_ كس تع كب هزانج زمن كتل سراح كيربج ةراشاب فس يس 1ايام لاش اكن لا لع هاد اننا تس دج سوم
 - لارج زارف كنب هيكم حج كل لا ترب لت امنخ فرط كل قيس اه نس يهنيك

 هللا ناو د سررطح ل اسيعر واتس تكد ذلا نباور زعتر طوب كس لسا اكل ون ناش ولاقت قرصا
 تينبا ةديق ل اا-امن لئاو ماج لوك تساين كلش لضمه ةس كل ايخ لايئيت ىكددضوك وتشرف ب رع نيك شسروا تن تت
 -<س قى لاند ديد رو طييلفت ككشروا

 ماع دابسدفلا كج سب لاح اكباوتب كح تاي... هس لب كاكمو نام زرشلا......:# قرشت ل:

 نايخ ل كس كك لاب تدعو ىئراقتباو تييقبدوا ف كادي لوسي لاو تمس ليآ ىلوو لن كل م كس لاتحسم اق كاوا

 تمسي ناكم بيأ ىلا ؟جس تابايكا كا زتكا ل لا قلي درك إي دبت تس تمس كرسدد تس جو لك عرامكت سمس ليي ليدل
 ىلاو تحك د ليطرشب حس لايارغوولج اكل ا لبي هر ؤرب دللي اك ساج هرالو م لولي دود ل ياوقك جس نيت ا مرر نا ع

 هس لائتسرورض كري رلدوحكوو اي لبي ني اضعسم اك ساس يكن كلكرج كاردادق>ام اكتاافصو تاز كشلا_ومدوج ومد
 ْ جس ايانيإ كريت توك الامتبا سب

 ,دهسى ب لو كتناذ كرقلا فرصتي لصا لب تادابعىئالسا٠٠٠٠.......: لف ف اك( قاده تمب دوا قام معك ا

 لاسر لتقيم ولطموج كل كس نركب ئراموو بق وسمي ب تدابحعب تسرك كن لارلسم شنب كى دقملا تيب إي ثلا تيب

 ري طقف ىذكم كياولن وف السيكس اين د م مقرا ف دكا يدب امتنا ل مالسا ماع مانقروا <. .هيرذ نلاشلاب متت مياهناكىلارم اكروا

 لكك ابرج ناش نايا نيد طكرمروا بسانمكسديح فوج ىوامرف بختم لبق سمس كيا نس ىلاعت تت كيك
 ياكل ومريح تسدتو توليف ا لااحرجج دس ابد ةهدنت آمالك تمت كاد مارت كدلك تا هوك يسم صيت

 تب قي ادواهكس د انياوك رقت اتسم تمب لوكا ني قت لين اينىبخ ل ارباب هد ذى تسرب بعل( ناهس ئازنعا

 اديب ريو وسل ضر رتل تر واو ري روك وتب روا لن تس رك كادخ لست للا تت ركل ف كيج فكم لع ذات كح قي

 ش < مل كس نك

 لك ارتخا حسي لوا راسو وج واب كس تنأرب قود لا قف أول ولم .١ :بلاو 54 2 لاروازاوج ك قري تب

 شيف ؟لاوحاو ت الاصل ناروا فس ركزت تلاح كل وتتسم تمب ماعروا لولا رس ع اع سرسود جس ماتم دوصقنوجاب رشم لام

 سرسودروا ليث كس لبي شم مدع كدطلار يشر واديح ون وكل اكن وفارس لسور الن قرف لايام فورم ل لوف ود تس نسا

 ري قلو عليكن بش كحال ساروا ملكك سدي تاباطرسمت لشد كر آت بسروا لإن وم مولتمول ت سار ان كول
 لقوم وركن يد خروضماي ىو اكيد كل ورسد> حس عسا بر ادوخن بس كرورض نركب نول اق كمدير ش رارروا عروضم

 كل ساء لو لك وب روش لي دا رسود لو كح ركل يعن ناوفاق ى بناني ىت نلاطسم سس اظاحل لسا. !ج امج لج تاج انك

 نول اصقسار وار طاحا اك اصمرارخت ا كرقلا شروع كل [لاثما فرص ولصتروكر ىلبقن سراح سيئررعسروا عرار او انناكن لا

 : -هاتعر



 اسماه رعت 1 0 ب ةرقجلا ةروسا ربو راب اينو لوارل نال جر يسخن رشورمج 2 نال امغ
 ا ممم مااا ]ذا اها لا

 هما

 دجسملا رطش كاهجو لوفوكت يي [ل اول اه( هرارق_ لوعفمر لاو امدسياظفل نيف هم للف :تامجوللتعيأ

 رواٌنلاقتا بحاص_جس لوب روم آي لب حس بس لب ن آر قاك حس ساد قربا ذ ماما كا سيج اكس يانناىروسن اسس ما رحم
 رواة جايك ومتر هريغو لبقو بتنا اب ب لحارلا ىلع لفنأ ج وصب رك دانك اي لإ م سوم لك فرطىا واش قنات
 و مودل اك لقلب لإ نقع نما ل اا عروستي رب قنلصا قي اجاعكررارقري يف لوعفم اهيل ظفارث ا

 لوا اي وقل رطراح لاطبا اك رينباو ديقك لس نال اولاسقو تي :دراك ل اروا تيثبا كو

 لوراو نارواعس ارما ىضق اذاو2 2 تومسلا عيدبهلر سى نوتناق هل لك بسورة تاومسلا ىفام هل

 ةالوا عل كس دلل ايكوم لطب تييزبا لو لوم هيج مانقا كساس مس كي د ننس فلعل رفانوم اخ جتاس كس هقياوكل اب
 سس بيار واهس بي ةلانوم اكد الوا لات لشاب ي بج لطم ايو الوا م لا ىلا سس لاعدد وو لديك حس لطب حب لق انوا
 قات نتي لاك للا نوم طر كر لورد وراشا فرط ىا لبن شاع جس هزنغتس الو تان لس سمات كأي

 اهي ابل تش سوم ضان دجتاسكس ىلاعت ققدو ليث تالا مزالدج لامك تاغ ىكدقلا لقي س لاا لم
 نوزع ََّ يا لوب هل كئالابس» لاك قاتم كجم قابل كوز قرنا ركز م ام

 د ليكى توالوا لل ساوت 096 اي لو 32264 بج روا اتوج ترقيع لك ير ل 34 "اك لا كا وج بسجل او

 روا تاب ف لخ أرتبا ل وكول كس كس 1 ل قحاب ردا نق لاككرو 5100 لك ل ندي رقع

 اع همابطاراهرتح امك ثا قدير بث لأ ا ت قلت يب باب لت قايل ماك لوراعتسا
 هسا كب لول اا روان تملابج نا ص لاعم ل فلا ناروست ا لما لارا عت نر لل 57
 مان نا سس مالس اء يس درك 3 ماييحا يداعر ءابحاو هللا ءانبا نحن ري رايب كار داء يس كس دانبي ىلاعم قس راض افلا نلا فس لوك 00

 تل لايم ىل تهت ةريقمتل ارو اي الجر ترم لو رج وادايفب لص دجت اسكس لاالرارو زروا تقى روت ك كس نس كرنب وشر

 يارا 2 نفت ست قيقا وخل ناد كوع اا دنا لاا ابن ةنار رنة ولم : تبي تل اسم

 نا تس م را ةيلرقلا عمك كى دا [ة لعلي: يظن>_ج هيلع قتع مرح مح راذ كلم نمشي دع ل با
 اوي هذتت قرخ آل هلعراداكم تلو حس قرف رط كا تفاضا للنت” حس جو ل سوم وز كر [8 لغ# اعمذدع

 راس قل” لع ا ىلاوب دازايتب يت مرح يغ بي رق عر رط حاروا كي 7 اضرب بع تري مخير كس انحف اج هسا

 كدا قش ساءاروا كم رداع لئببا رق كت واد ت دالوكبلاد ل شيراز احس: كلا حلاة ساب

 ديس 1 احب ا لحي تلا .ي ب باب دوا 6 اج ومداذ اري باباي هجن انج جس تي 7 فرص لع
 ميا نها ا مس هج

 قيقا ول. هنو مام م ءا . : 0
 را .راماكوج نرش لوك قلبت انو 6م اكى تس قدطجر وا تععرمأ زاجل ا دارس نلكا نسك ا 0

 أ م 0 . سا لك 1 م سحب م
 ميامي ل 5 تك م تشو هد ناو وع حا 3 اظداز لح تع تان تسوجاو لوم تداع ىل ىل ىل قت نت نحل وب يي ارت لا
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 امال مرسم 4 01ج 3 رقبلا ةروسارسموراب اير لوارلج ني هاجر ييضنعرارشو لج 2 نتلاك

 ارب طخ ركض فووجوموكى ا توج وم ل ىلا ماع عسب با وجاك ا ؟اهت اين ابكوك لن لقفل كبت وتوج وس زج وو بج مكب
 ترورضتىك نك ر وافيا قاس نك تس هرعاق لا ةاجس ثداع لك نك ظظفاووخ حررط ل زجت رسولك سيب ميشارسود دايك

 كس ليزي نسا, نك تاير يك كس نك كيا لهن [مذال لسطح ما لك نكس سيت كس نك ردد لوم
 2 نست ةفاكنو زج مالي كاع رطود باوج اكل اء لو لاجل روصو ييرولاكة اج ؟مذ نانو دقاكن قلتو
 النام تركن حئاقفلفرصرل كيس: بيت ال لسلتلتل_ ساكو يدرك يب ع نك سر مودريخاوكن ك دوثروا يسد ذ

 قلع لقوج وف تيفيكىكق لكلا ىتد كس آي ذال ناوكم دف داس د ثداح ىطوخيب حس جو ك فس »+ ثداص قل أك ادوا ساب
 ترورض راهي قت هرم هارت لوم لايك تررورض ثوار قت سود كك كس ثمدام قلك اج مورعمروادوج ومال
 روا ناش كى متو دارا اكنلا_ لوم تاذ كى اخن نق“ عررم كل كس قلت سا تبا كه د لاكش لوك ين كنب داجيا تعكس انوا
 وج اكون انرك ماج وي يجا ذ تبل وتجي وكن ركنا رواكص صقتي درع ىلب زي اجدد ةرصدوفو و قرايقفا صبت عز رت ترفم
 6 ايبا مالم )حقب كيرناكس لوقت ل رج جاناطسادكىل نيد كس مل مذا ذرات

 هلْوُسَرَل َنْنِإ هللا انْمْلُكُي الم الوَل ْمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ينل ةكَم راَمُك ىأ َنْوُمَلْعَياَل أَنَا 0

 انك نب ْمهلْيق نم َنْيذْلا لاق لوح َلاَقاَمَك كلذك كيم نا حاجب 3 انيتاث و

 دانيلَو فكل ىف ١ مُهئولَف ثقْبست ِتاَياْلا ٍبَّلَطَو كفل نم .مِهِلْوَ لِ ُمِهِئاَيبناَل ة ِةَيِضاَمْلا تالا

 ٌثنعَت اَهَعُم ةَيا ٌثاَرتقاَف اهب َنْوَنِْويَف تيا اهنا َنْوُمَلُعَي «,م َنْونقَوُي مول ٍتيألا اًسّيَبْدَق نيل ةيِلسَت هيف

 ةراتابدللا تل نما اًرْيِذَنَو ةنحلاب ِهُيَلِإ ٌباَجَأ نم م اًرْيِشَب ىدُهْلاب ّقَحْلاب ُدْمَحُ 5 1 للا نإ

 مزجب ةَءاَرِق ىفو ,ْغلَبلا َكِيَلَع امن اوني مل مُهَّلاَمِ اًمكْلا يأ راثلا ,0) مُيِجحَجْلا بحضُأ ْنَع ُلْئْسْتاَل

 هللا ىَدُه َّنإ ْلُق ُمُهَنيِد ” مَعَ ىتح ىرطتلاالو هيلا كّذَع ىضْرَ لون ذ اني

 َدْعَب اًضْرَفاَهَيَلا َكَنْوُعُدَي ىلا ْمُه َءآَوْهأ تعبنا مَسَف مال ِنْئَلَو ُلاَلَض ُهاَتَغاَنَو ى ىدُهْلا َوُه مالْمالا

 َكُعَنمَي مؤ ريصنالَو كلنا يلف نموا َنِب كلاب هللا ّنِم يحوْلا ملعلا َنِم كل اج ُىِذْلا

 َبِصَن َّقَحَو لاح ٌةَلْمَحْلاَو لزنأ امك ُهَنو ُءَرْقَي أ هقول َقَح نولي بعكلا مهلا ن ةنذلا هم

 يوفي نمو اودع ةشيحلا : ّنِم اًوُمِدَقَمتَعاَمَج ىف ُتَلَزَن ” هب َنونِمْؤُي كلذلوأ ربَحْلاَو رَدْصْمْلا ىَلَع

 ُمهْيلَع ةَديَوُملا راثلا ىلإ ْمِرْيِصَمل (5) ٌَنْوَرِسَحْلا ْمُه كبل هقرحي لاب ىتؤملا باتكلاب ىأ

 قم را ل ع لما ف لملو 5

 ( لن تكلس دقارص ن اشنر وطب م شئ, رف كى مخ ) تاج [لطند لوك دوا لاي هس دامت ي( لي مثلا لوسر يمك ) تس اي رف مالك
 صن اب دنا( حس يبن نيسا تمار افك كج ) لي د ذك بي حس نلاوج لين نس آهج_ تك ابك فس ومنك اهيمج )حر رط تا

 ادد لت تحد ناكل تب ل ساب نقلل لجل لاح بسن( تاز بنطال



 اما مرسم ةرقبلا ةروسارسفوراب لوارلج ناي زجر يضل رشم رت ناك

 اهبل د( تعازب) نقد كيا( رم !)1ي خس مك بشالب( سىس نرك أم رف كت ازجت اكن ادد واب كس ل لان تس ان*

 لب هراب كس لوم سب اروا( حس ماكل ولاو يس هنإ) جسد ةارؤروا كت نج وكل ولاو نسا جسد ةسانس رب فكس

 يي لكس ال لش تأر قل يارواج خلاف رص قوص ض فاك ب لقد "ل لاك وبك اهئ ا افك نك لون لت ليا
 ركن رف ب[ لير كد (راجااك ( نيد تل كنق ب آل قت راضنو دوب "بس آ ل دج لابن لدا ( تس مزج

 طاف نا ىدركةردرش ىوزيب هس ب رك ئيقي دوا( جس قتاركاوسكس اس تهبادب ى( مالسا) تساراكت يارب كرثلا تتقي
 هذ اهب افك آةهساكي ؟ى اب كي 1( قوكدشلا) مكس لادعب( لو جسدالب وكب آمو فرط ىن تش رفلاب ) كتالايذ
 هد ليطرشب قى د باذك ف مكوك وكول نتج اكد لل يبن ) كح ابوك يآ دظلا »7 )/اكده دولا ( كح كت ظافت كب اد7)ءايالاد
 قلم: وعفم نت لرواه نس لاصرلمت يروا تن. دب حرر ىا كيتى قوم لا انوو حررط ل تم ) تسد تس ركادا ننتاك قوات كلا
 داي شبل لا نا تيب ايي) ل ةسال كامياري قدروا يد لاك اب 1كوب( جس كح ارثرواهس بروصنميي ءانج كف
 حررط لا راكذ كلان ملومب ىدال كف اب ليج ضنتوج ر وا ( تس نس ومب ننال رك وبر طاح لب تصدت كاسم اج نس ومب لاذان لت
 ( وم ناك اكنلا منن” ىدبا_لكويك ) لي سس او ذب لش هراخ قادوا 1( دك ل دبودر لن لاك فس دك

 لامك تدوسدتبلا_< نايباكّ ارب كرتشم كن يكرشمروا كر اصنودوبمب تي ةكم ان دنا للا .

 دوش يومي ورك م ازتحا ير تنطرخم كدي هدب نس لوبن كس ناكر اكسو لعن شرع انوبج شرط كر اكسس جو كوم

 تقول انج يضف ياله لإ ول كح هاغاانلاف الهاكر ل الجر عب كال ول وم ب درك يشرك وعر طاع ده

 لان يحبسملا نم ناك الولف روا هبر ناهرب ىار نا الول تبلا_<الهؤ”“ إي ؟الول قلاب ل نار تكس لوقت
 شكو تل اموري ع لاا كارت ىلوقاكن يتلو نيت سر اوك ووصل تدعستلا نمه- ل خال نكي ملل اجيب لين نشا

 يي دركنايبدوت وخل سان قققك اج وج ترق كى لا لئستال نيقيلا نوبلطي ىا نونق و يلوم فلتكل اولا هاو
 هرب ك- نات تاقفش هاذ فب ب مك وم قي كوم باطخوك آرب نوع كف ندجج كى تأر قى رسدد دكا ني
 لكم ارواب تعا ضرف تمحي دل كليع نابي لم اق نجدد لا ترن ارفعوا نايئارب ىل نا اي ةكتع دن لرافسروا تساوثرد ل

 ناخلا ليواق الا ضعب اديلع لوقتول ورا نيرساخلا نم ننوكتلو كلدمع نطبحيل تكرشا نئلو يت تايم ات
 حس اوم ووصقم لام لامجج سس للا اتم انانسكل وسدد كك يرف بط ازكي[ فلاب لكي لو سئووصقن نحس قلب بس
 احرك يني لرب ب اروا < اندم قدام اكغنس اجا ىئب عاب نانا كيس فدي كود زيت تري تتفادصو تييماقت ىكم السا لد
 هك قدركم ترضخ 1 كى نر قري واج هدئز كتتايند قار وودكبج صخب اهي ركل فس سورسود لمت كا كيئاجدج
 اك ئاماو تايد كب كيس[ رص حس لاء ام نظن لن معك ن آر قد وج و اكد ظافلا كس مسا وت ةس ركوب رب و عطب للسلم

 هس لوم كير كن امياري روط ىرارطضتا ريد تاب 1كم اج أ ثوم قارا د اكتدوبنو تنذا د صلب سايد ار ايبا مشجر
 ءاللا تبان اوين لكك كل ف وم لق زلطارب نإ د حل ارشو لوصا دعب كس ساب حس ةيلما ثم باتلكلا تللصا ل لأ ةلم

 < ارامتخا يان ركق الطا كود عاد تطرب ني دك لولود قراصنودوبيب لابي اكل اجيك الطا قي لشاب اعسةتدعب لس لابس اتاك
 تارك لالو رب سوم فو ذك س طرب ادجوج حس مساج يهل نم تالامع. ع لع ةدحاو ةلمرفكلا [روا



 اعلاحلا جرس سم 7 ١ ةرقبلا ةروسارسمو راي لوارلج نيل الج ييشتحررشو دمج تناك

 نوع اتاعإي درك فزع باوج ارث مس نات لبن امو عام فطر لابجج كس سددعا#

 هن ولتي لوم 2 رطر اتدايعيز نس ص 24 كت فص كت والت ركو مرر صم ورواه ْس 3, قفص لك تو زكر رمت*ر قبح و

 وككتلو اذ ضو ايكر تول هن ولت لاي وركف اضمول ءادوا يورك اتم م اق كس اوك لفت كف عال دصم قح ةوالت
 -#ةءاجوم فات كفل وا ل تروصأ وا

 لبي تين 1 قرسود -<س |, داجايك ايبوكل اهم لرش (00) سوميلاو نا تي1ليي............:لول اشو طلر

 تنال اك جس كاطعااكيياهيلكلاب حس ناميا كس نين لا لبث تم آرت جسانيد ل ناسٍ ترضخ
 5 رام ًاللمبح ديأكابس انك ئادش

 ةداقروا ب لوقاكل راصن ل عار لكبار وا حس اكدوبي لومي كس ب ةساد لك ابع لبا ل نع لوزن نر اخ تيل
 ب [فولرك رب تيياور كم ام لبي لوزن لاشك ىضرت نلوعم لوم لارب كوش كر ل سا نب تكل قاكن كر شم

 اوكي ترضخ ةووثم اخضاكن ارلئالاع ساجؤم مالسا تميل رب للا أعررط لتي يدر يالي ]باد كن“ سكت الاوسس

 سدكنلا# قداضنروادوبي ةهخ ةس كلابقتسااكدقنلا تييب بج ب اكس ةساد اك ابك اب انت اتوم ان اكمج ر وا لئا فرط

 رنا ليه قرم ءومإو قب ميز كنرأل 10 لب ار كلف تدك نان 2 آل لقوم ربما

 ىلا ايوب نار ليلي باش تخ 2 ر ف يلق فل نزل تطل كقيطرب ب[ عاهل ل لاعبا حر وردوا كوم للا

 ل لسا وكر ضاع لبي تصد لاي [لتتشم وارفا سيل امدفو كيان يي لو: ناشاك هن ولعي نيذلا تع آروا لوم لان تب آي

 ا :كيسلاك لوريل ير نر اكس سمار كس ماش كر أ آروا كت كل شبع حرارطع> ( مسام ) م

 سوم مالساب فرشمبسروا هت روارب قش لك رحال اهب دا زايتر كس م ثلا لوسروجامت

 مالكحس مت تسار هارب ىلاقت تكا هني اكن إي دن اعم نار صقم لالة مل ل را م :4 رش ٍظ

 ىىتتلاسرو توبكسآل رقنلا ليث اب دعس رد تدجاح لكطساو كس لوس عسرود ككل ني ماكحا مرت ساروا يدك

 حررطوو ُدَر اكل لعن حا تس اجوم نانيبا وكلت تس للنت ليد اكووك مح ىلاشن لوك ىرسود دوال مالك اي لي درك سس م: قل رمق

 بسب سرسدد لذ د آل هلل اب كل جي وسب هت لكس ا عجب ناو تس تاب تالباج كيا لغتي لوا لن تس ارف
 دقلا ككل ابجي ل خي وم تماب اك عررط لي[ بسسس 5 7 ولج هل تهدد كيا لد نال يس كس ليت

 رلسر كيوم قطتي ككل ابج كيلا« لكتب امج جاتك تايالباجر دق لاقتدو هس قلحأكن::مالك تكس ناس

 رار تقيواهطوكد اخ اهانمكع قيشانت لراس لا سبي ليث لاليل شنت انما كتم فس مت لين + 2

 دس مارب ل نقل نا مدعد وجو كملع بكل يوكن اكس + جراد رج واب ل ىل؟ بيف ل ابك وو تي اهنيك اون ارنا

 ثان للة كس نو آان تضف ارت قت سل كريدي... لل
 أ ادا لاى 1 اوم هظح ال ىزاوري دشلب لا ةس ركل ضو ايك ثياب سك كرت كش [زوسروا كرر دم كاي اكل وم

 حس رظتافوكب ولت فل انو تطالب كي آل ب ديما هذ ال مالسا لرد ايمروما ضتبروا_ لج ح_ ردك تقورب سرك نس اي



 موس مورس هج" زج ةرقبلا خر وسارسفو راي 2 لوارلي نبل لور يبفتجر رشي راج رن نملك

 لايمدونيب كس يا مزلسو لاحبرم انك ورعب لكنا كي [لكوج وا ليث تس اي انانب هين رؤاك فوم ارون ضارغاوءاومما نياك كد

 2 0 تايلور لوم صوم اك أب لي ضي ذب فروا عروض مجدي نيم د دوج و اكن لا لكس

 رانا كنا كافنتقج ب 1ك ساس لاحبرما كيا كس كس ىو دوا ساند ت تورو رونشوخ ان كاهن نفت ايول اترك ورب لك اك
 جس لا كانو م ار تس ب اكن اكس راجا ناودب دواس لاحق انك

 لباب لكلاب فرط كن اوكي ب الي بت لم :فرزورس ل نك اقرب وج كل كس تيياريو حرالصا

 كي رضع أل روا لج اقرب وج كيب اج ومدن لش تسوس لاس انك 3 د! يم اكل ص اكس اتدبلا لإب كبس اح اناجومرييها انروا
 رودوو له بيهن لوغو دوا لإ تجر تسد قل تركو ر بيرس يق ب امد لذا مدر انج كهل كيبل ركذوودوخري ذاوآ
 ى لي تك قذاريثظفاح- لإ تس آدج حك قكي لوب

 تكااللا من بيست هي

 0 0 ا ا
 ريو

 ثم مدقَت + َنْيمَلعْلا ىلع ْمكدْلصَ و مُكيلَع ثمل ِْلا ىتَمْع دمي ورك لي ٍءاَرسإ يي
 اَهْعَنَت الو ءادِب_ٌلَذَع اَهْنِم َلَبقْياَلَو اًنْيَش سفن ْنَع سفن يع ُىِزْجَناَ امو اوفا رفا
 هللا ٍباَذَع ْنِم وعني حو َنْوُرَصَُي ُمُهاَلَودَعاَفَس
 د زرنا سراج قذس لاس ايكم اها فس لاكن كل وفا ىريسكري لرمي...
 لوك فرط كى كن وك ب ل نس ند جب ا( وركفوخ )وذ مروا( لإن كج ر زك كلبي دهن كس ما) لقد تقف
 لوكةليكى لئروااك اجيك وق( يب دف ) فواعم لو باج كى اشدو( < ىنغت زن“ ىزجستلاك اية دكدابلام

 )ِ م امايلاجيركن اس ب اذعاس هللا )كن اج كود لوك نا دروا لوعديفم شافس

 سا فرص قرف له كك ركع ىنني لي لاونج قرابرثارع تع ؟ى اال ما -..-.......: بسب و 5

 تعافش يو كف وم هدا زر عروا هدا ز ىو وكدوبي كس يي تلكاكل شع لع رخ 1 لاهي وات ليج كذاك افش لابوك س ددق
 ولو لش تاب [لولود نا ولحس رموركروا شور انكي لكلاب حس تكامياروا لوي التب م انتحر اتعا ساروا اهق سرع ه داي ذرب ايبا

 اجو رود ىلايخ ما كن ارك اتجس اهلي ددوزرب ىف ادجتاسهس مابا رخ 1

 لوا نى واقررا نفت لوس ع : رارلكر وا غي زرط 6 نر ......:يرشتو طر
 بيج رثو بيغ روا تاما خيا لامت الاب جي ب هلقاخ كس نوعا نوبل ناي راو لص اتا لن اه دعب كس ىلا اهت اوم ناي

 روا ترم رانك نادك ا” ساجد م راضقتما حررط ىرولاكتايلك لا تاس ك رامتتخا روا تميعماج لات: تس ال درت ومن أك



 مدام تيا 49 ةرقباةروسارسضورإي 6٠ج ْ لوادلج نيل اجر سفح ممج رن نياك

 تاب زكرعروا قدايخبر وا كنا كدلك سانا جايكراغ للعا تيياهن ليث تايباطخ خَيم زري دوا ع اجوم نلاس آو لب نمكر روف اك تساي 7

 ةساجاب الرج واس زج قرب تياهن ا ركصغاج يك سس اجابك الشم ةساج يورك ضنا ىف علوا كس ركن ايي راك رك اصفر المول

 زج 8 تاه انركصغاج يس لضرب اجايدبكل عرق رج رك انك نايمارب ليش لد لو تءاناصتقنروا لايبار ل الف الف لش لاك
 2س ابرك يم لو عنو ناس كنج لا حررط قروب قتل وم كرور رواد اراك تي اهنا يآ

 ُكِساَنُم َيِه َلِْق اهب قلك واَوْنَوَرِماَواِب تملك ُهَبَر َماَهاَربإَو َءاَرِق ىِفَو مهلرُبإ ربحا ىلتنا اذإ ٌركْذاَو
 سبل ُفَقتَو ٍراَفظالا ُملَقَو ٍساّرلا ُقْرَقَو بِراَشلا ّصَقَو ُكاَوّسلاَو ُقاَشْتْساِلاَو هَضَمْصَملا َلْبِقَو جحا

 ” اًماَمإ ! سانل َكلْعاَج ْىَنا ُهَل ىلاَعَت َّلاَق ِتاَّمَن نهاد نهْمتَ ُءاَجْنَيسإلاَو ٌناَمَحلاَو ِةئاَعلا ٌقّلَخَو

 ل :َنيمِلظلا ٍةَماَمإْلاِب ىِدْهَع لانيال لاق َهَمِيأ 0001-00 َُتيَرُد ْنِمَو لاق َنْيَبلا ىف ٌةَوْدُق

 دلل ثان ركب اهكرت سانل ٌةَباَعَم ةبعكلا تلا انْلَعَج ْذإَو مِلاَطلا ُرْيغ ُهَلانَي هنأ ْئلَع لد ْمُهنِم َنْيرفَكْل

 هيف هيأ لئاَق ىَقلَي لولا تاحت هرَْغ وِ ٍتاَراَغإْلَو مِلّظلا َنِم َمُهَلاَنَمْأَم "انْمآَو بِاَجَّلُخ
 * ىَلَصُم ِتْيل ءاَنب دنع هيلعَمَق ىلا ٌرَحَحْلا وه ميهوب ماَقَّم ْنِم دانا هيأ اًوُدَحَتاَو ُهَحَيِهيالَ

 َلْيِعِمْساَو مهرب ىلإ ١ انَدِهَعَو ربح ٍءاَحْلا حمم ٍَءاَرِق ُىِفَو ٍفاَولطلا يتعكَر ُهَفْلَح اًوُلَصُ نآب ةولَص اك

 عكرلاَو ِهْين َنميِقُمْل َنْيِفكعْلاَو َنيِفِئآطلِل ا نب ب ارَهط نأ ُىَأ نأ امم اَنْرَمَ

 َنيَلَصُمْلا ٍدِجاَسَو عكار عْمج «ممؤجْوجسلا

 كح نا( < مابا لد تأ 000 : ( يع داي )رو... قر
 كرار مس نلا ف ضو كت جر ماكحا هد لمن سار كاين فكسوكي اكاد رماوا دج إ) ل لا, دن لس دارو

 ىلإ كس فان مزروا لانش رت نك ا ءانلاك كت ام لج ناولاب كسر ناو زتك يجو م انر كك اوس انا 3 ىلاي لبي تكن ءانرك ارم انك
 اكن وكول شكك فس لات نفيا رف (ايكاوارم روط لح ) حس لاجتجرم روطاس رول وكن لاهو لب« هس ايكن ايات ايتساروا ادت انك اص
 ةدبع ار يعرب هكاوم داشرا ( كح ءانب م اماوكو ؟الوا) ىلقك سس ل دالوا قريع كاي ايكش#ع فس لوبا اكل دانب( نإ د حازم ) وش

 بج رواجسانل لجل اظريتيعي كام مولحميسس لا لب رفاكس ل نادت )ون ولاو ذكى زرو فال اكرط_ لبن( تمادا)

 ,مظج) 6 كس فرط ىلا فول تس فر طرب كح قرم ايبا ) ديعم اك وكو لوك( ميعك )هللا تبي فس م ايانبك

 فيكس تلي ناب: لكلا كلل اقكس باب ةيسائانج جهان لك لوأواعسٍ ل اجس تومي قرد قرت ماذ

 «ك كل نزل ق1 يرق لا داخ : م لس حس رب كيا و )وكم يئاربا مام ( !وك ولع )ورك ايلاثب دوا( تاتا

 كح ماع رخو رعد 01 زكت كانو كفا «ماكذ امن )لج ىف سئ ذ رام

 0 وكنا )ايل دبع حس مالسلا ابلغ ل بك اساو ميئاربا تن صحة متددا( جايك حذي لي تروصاكرثعتاساكم 0
 كساء لو جدت 0 ل ل ال م امر اولا ابر

 ( لك دجاس' دوجسروا ل عكارتت عك رك تس لونزامن)



 اناناس ت1 ةرقبلا ةروسا سف راب لوارلج ناي الجر يسضن جرو دلتج رت نما

 نوبل 6 كاعد قثلس ىلعبا واهس بوم هبزروا عر ورم ميتا ريا لش تنأر ثليأ جيهها ربا ٠ 516 رو
 هك لالقتتسا يب ع اتوم قالطا كا كر ىلاعع تاملك اوم انرك طعس ادار كو فرط ىلا هيك ستاد احس
 لع ندب لاب اي ىرث ًآروا- نو بعرس مروا سر عراب لوا تس لن نلت ماكجا لو هي م السلا ريع ميئاربا ترج
 تارلكذ_ ماطر و تنم تروا بدجباو ضني لبي تمد شاى رامب دواهتن بج او ماكح ا بسيدي مالسلا يطع مي ربا ترضع تنس
 دج اكل ابع نبا ىكللوق ارسودروا س هدرك ناي اكر رشم نأ قرب اك ابع نبا ترضخ لوا ىلإ ع ركز لوقور وتب قا رصخ لس

 لا جر فرص كل لس تمروعتتدبلا- ف لاوس نوران رو ةار رمال رمل دس ورعد امم 8 رق نا الم لن رطب

 ١ جس نوفسم اناثك اكن ولاب هي
 وأ ومي وصروا_جد نر وفسم نركر اربرولانشا تو لوي ىحللا وفعاو براوشلا اوزج و داشرا ل ثعدع براشلا صق

 لاقت صرواٌسحاص مارا تنك ارواب ابكت سقف ضر واهس تعدي حررط لك! ذدم ىلا كيد نكس لنا ناو م
 لان نفنروا- يس وورطا: كيد هداي حس زور ل ايروا جس تن ان ظوم للاب فان يدا اح اكا لولب ل لغا قفط

 دهس هوك انكي د هد از تتفب كيا

 كاع بدبا رسوب 0 ارنا لت عروليرصروا- نيران لس نزو اطر ور و لاس تكول ز نافع
 عب وع روي < اج لكشف رلدتتغ لك اوم كرمت م اثم سؤ لابس انمكاتاكى اسوا كتنس
 رواع ل وقناخب سابال قلت نان كت لس ال اور ذب تير« ايا رفافق ون قلت لس تلذو ف بح اماما
 ْ -< تاجا وتوم طسركدتخ ىقيادوخرلا غلاب تبلا لاب اذه ىللع ملعلا لها ةماعو < لوق كربلا بق نبا

 ءايهزمه هس لاي نزول هيرفي لوعقمويلركى م ديتسس ءابوك اكسل سمت لس ب ك زو كس :ءلوعفشروا ءيلحفةيرذ
 اكف طك رواه سيرك م املاك يب د ذولرفلا مانقلكويك-<س يضيت نم قماخ قم نش رذ-< قل كى دبتعس

 رود قاطتناس سا ن_ قت 0 يرش لع مكرم قي تل لسد بكا ذيز و ب آرواهل- كر هاس لوك اياريان
 كا اراد رن ساتر ليام سررت ل مبان كلا نع تيل تسل زا اوف رد لوط

 كو فوطخمر ادلعج ادلقر دقت هسرما فيصل أرق

 توك ذ ةارجبرواان دم اكاكزيبدوااتدمدنمب قل طمس قدنلب قري كب تيما لش اقرب قي ميهارسباماقم

 هر تير نكي وق لص مزور بهكب ساب ب كس وكرم لن لا نا تنكس لوم ف كس مي اربا ترط>_ انج تسي
 رسبكروا مالسالا باي[ هرب لص افار ذ حس دّذلا تبي ديت اسكس قريطم ساو دابود سمو لك ف اج بي لب بس اليس لي تف اظضرود خيا
 "يللا رواميطنح فاوطد هوو ات ايام رف بصور ابودوكل ا ل قو روض كس ساد تروا -ايوارك ب صن حل ايه كس مزعو مرت

 جهدك م تنس كيد نس كباحو فا وشرو ا بمجج اوان ذب كيد نك

 مهاب روا بغشو رشا [لرطسس_لبق بوق ع لا اهي ومب لص نايا و ارب( 0>) لاه دوب 2217171 : طلر

 مش نراك الساوج امن ينروا تكل سا ةكسوم رمركن ب راكش اك تكي هرب كس نا نامل لولو داس ضنا أه ذي جرو للا



 !؟هانا رس تعآ 4 0م ةرقبلا ةروسارسنوراب ا لوارلج نيل اجر يضتجررشورمج رن نييك

 تل لابي كل سا تاج ايكم الكل صار لن باب ساحل اوم ياض اتاك ل تس لولو ناد "ا ماوج لايق ارواع
 عك لاب لواركسس قتراج ىلا قر حرر اري لمس ساو تيياعر كل ولم ماقال سدت اسكس طسفتر روب كروكر داي

 ناخ جس كرو كس انم نط عم انب تيفيكر وا تيفو ترك اني جب« تنليطفو تسلم السلا يع ميري ترن

 روامشاهاح كلبق ل ب تري تبع نمو قلعت سوئادسرو افي ترضخ و رار
 لإ صلة اجوب كاد لم اق يشر وار اكءاعد لوبقنا لك مي ارا ترحل يتب نيم مارب اصمدارب
 -تماد قثهداين قس لال ثنا اجو ثاط نما كس ياه ءانبلدقميب لك

 مر تر طح_مييها رسا ماقسم اذه كك ل ا. رفركد يحتار اع ترططت وفد كيال تظن :ىلو لاش

 لور مل ةادعم اصا لع حرر ط>س سج_قأوبب ل ذات تمي ًايدكاّلاي ذم لئيم اشي انج انالمصم ةذختن الفاايل 20

 لاب ىلصم ميهاربا ماقم اوذختاا ا رفكس ادا ودرب مقيما ء1ماقم ل قبس اكس تاور كرّيلادبكن رياح رط كا

 -<.- ل رورضو ابا اقم ل اخ نيل بجاد كيرف يفحر ركا ف اوطد ود تن حس ليل وجو جس دارمي

 بس لن هدايز '"ميئاربا ماقنمدتببلا ءس رك دايس اج لابجج لن مارت ديكس

 وم ان ركل وح تييفقتاو حس تييلبانتوارتختسا لكن خت ون لك ان اكن لاهتعا ذل اامامدو :ناما اك ار. :4 رش ٍِظ

 هيعمل ف قا وانعسرسود ليس انام ياك نلامتاءاشن بي شبا 2 ريب مد كوكس سكنا رع بانج ىيلاعق نت يي

 اك روا ليسا لكي دوااج بس كولا اهنا صصختتلس عكس ديتاسس كس ساكت لي اجو رجا حس تييلباق لاختي وجيد كس
 لوم قانا نوم اهم تل تكس حتاس هك سا ككيسمودروا ف كفا لش لد يس وود جس رب ورا جس راجل نايتس

 -ومدارم م وهف وك سس لاس ايل يكن ايان مذ كى الات قت كلابج يك ارث لابي انج - سرك

 هي نلا كيت لايك يحاول كلب ماكحا هروك ل اب شاذ وورد هليوم ملل :شأز ٍ 022 | مئاربا ترطخ

 لبا رت وجاري نك كديح ىلع ى نبت نب لنا رم نر داوم تفقس ام لن كرت ذك ارمتبكن اهقما اي لإ: سس راس دإل

 روا لوم شرم 1ت كيد مول وف و زارفرمس توبدحإ لس فسم شير لل 1 لج سمج | تفس نادت لباروا دا

 .لن 1ع ايد ًآروا دين قيال ايآال اهيا تنقو كيا لقد: ىذاب كل كداب نث سد ل كس تتاطاني بس كدورف

 صا وك راين مروا ولأ قو دوا الذ قراي وياه داي تس لامو كاج ليث ياه ذيك آوو لزنم لكشنراب ز حس بسر

 ايظا ثا لوشن يس ركاز انك و١ لف. ذ نكي قب فاح دج ثنيجب يون ابرق اي انبك من

 رم لوم حسرصضواغ نبق تب هرج اب دواس نلؤراب تشب هرامس نأ ا اتب كلا داش لكم السلا يلع يارب ترطح_ سنا سول

 تيرضضرول و6 تافد كم سلايل ين ابا ترض لاس رمتروا سو اديب م السلا يلع لع ايس تررطت تس ناله جاب لاس”
 - سون بيرتس ةداس

 رادار فرح توت خم ةداه يو رك ها قوقل ب دي تس تترك قل قيد. لق“ كس ربل تمايا



 امهاحا مترك تسي 1 جب اح ةر قبلا ةروسارسجنو راي لوارلج نال اجر يسفر شورت رت نياك

 ولاوج رحب ل تون ناقصا زك اروا- ايكوم با متاكد ماجا سكس تدبر اكردا علك ا نكي 1 ىو لحي يوك كس لوب

 كدي س شوف لكل ايند تباجا تما كي آ-# اجا يدرك عمه ئاداكت ناك ياك لوبي قمل قربة هلا
 -كس لي دارج اسكس ب لمرسي دبى كلا بما غرد

 لل اق ان ك1 قاف ح نيملظلا ىدهع لاسي ال لمت ل رف أ أذآذآذأ18 :لاارتسارواوريقع ضن اورروا_ل صم

 - لو ةس ركل الرماس لمت يارب نوم موصت لس تيرم للاتا ناايح اصر حيو للا ورروا__ لج كال دتسارم نس وج تما

 جت لوفد لكلام لإ سا مزال تسمم لاجس تس لمن لافا تافصك لادا تما هديتي دنس 007

 وماما كن ئارلسر فاك وكدلك لومج ب شوا لي كرش رف اكدارمعسس ملي قبلت لي فرات شرك ادار سس “اما” لت
 تسمعي ماروك لع لخداع خا ملا: اجايل تملاسرو تدرب قربك ما ركدارم تس 2 تماياروا (نلسوبج لدا

 تمت واءعمح باو اكل الدنس كس ل زعم قوم ساو مل النووم ينكر كل كس ىن تلج .رع نتج كوم تب اخو يبا
 1 نلمس تال هس لا فرط ا تفاضأ لك ىاقح لاق قاع لل هان تن“ دبع ””لقفل اكس يبات كت يبي لماما
 هدول اع رك لوقت تماما بصتموار مس للادتس اماع يك يوفر روط قو حل تنرظ ارجع 6 ةدبع

 ( قرصا نيس ل لذي قر و ايبا زرع تلو ًاكيضرغ د حس اتومهدركر رقم اك روش لل سوم لللا بناينم
 ادن اسس للا تملك حرزطلساو تمول نت ئربا

 عررط كت نس لبا لي دباب لوم لمي حس تود اوف لوما تت مابك انس ترب كك ايا ............: يهتا سمك

 ل نوقف قب يشغل ىو هت روا تال ذاب تس انام فلس لب ة دا لذ اوج اكرماغص لن نبا لي لات كس تلمس بر م
 كلاددمك انوه مولعمر مريقنت كس وعش ول بجو تربت نكي ع احاجاي داشب دعب كس يبحر فلكي ماج عكر ليما رشرم ب نا كيد م

 - ليث ةييسد تاجا ىكيرفلوكن ا رقت فرط قرسودروا لال تن اد موصخ سس نوم انكم انو اين تفرط

 لكل»# لانو فالغس ايها تصعب سمت جم ...........:ميج ول كت اعقاو فالك اين تدمصع
 رم تقوم ضخ كياوكى وبي ىف !اكم السلا هيلع ميت اريا ترط> بج لين دا ؟رابخا ورك (1)_ كح لي كى راج كس ريبب نقلب رط نت لع نا

 نا قرم تباغرتقاو هو ريتاسس كس زتاوتم لقوا (0)-# خاج يدرك روك لا ل لب اقم ل هديتك قاس رايبنا تمص ني ل

 سباكة اجايلركل ومكر توت لوا لوا بف الخ اي( 0-1 اج ايلتس يتقرب النوى ا كك تكرر رقي وك« ريق رم

 بايك ماميلان يسن نا كوت ايل كل وبكر قم نت أ ب كك حج تضف ام تفشل تمعن اركي ئاودرك * رون امتسا””6 اوتو نو [تررطح

 - كل كوم لم للا تابيجةدلكم ات كم اا اوراكل حس تموت
 قوم تررظح اي( اجايلركل ومكر تنوجلا لأ اب زا نمر فر عئ اوم ضن ميقا ىناادوا مه ريبك هلعف لسباكم ارب ترحب

 لغو اك اج ايكل وكي ريل وطنك حراك ساي دوا ةواد ترضخ ب هج ايلرك ل ومحر رصتقالب ب تر ولا لبي درا وك عت
 اك ب ترفع اج اجايك وكتب ناين كا اكرعخ رام لك اميل تررطن اي اها: لئارم راك تس ريفلا جولس عرورشم
 به فاوموج اك اجايلدارم لش ىرايظتار ةجرد لاول اليمفرط كي نم تزعج اكايإقي ترضخ 1 اندم كان بضك ب مول



 اسوس رست هش |" ةرقبلا قر وسار عأوراب لوارلو نيم للم ريسفتجررشو مج زن نبل

 - هر و وراك ةساج ايكر اك اك تست كا

 ئداشرا تفالغك جلاد قير لش مومتلس ىدهبع لانس 011٠ :تاع وشو اف ىداشرا عشالغ
 | - جام لوم لن حتت اسكس قش ا لب

 ماسلا هيلع ميطربا ترردطتحر م لسن رت ضخ كيبأ*ميئاربا مانع ١٠ :ماكحا كس ىاروا ىئاش ميج اكشلا

 باو انه ذم لقاون إب ونس بصتروا وفك طر يقرب لج ضاخن فيأ نايمرد لس معز رول مرت يكوو برا قمل اررفرسيتك وب سكس
 نس ركاوا عر لاف كيا ت2 ايكا يامر ف تس مجوود نما م اقموك اس بسجاو كيد نكس فيولا ماياانرك ادا فاوطد اكودروا

 مرج أذ تس سم لوك يش متر دع جس دارم قب نما واين درس -اًكوج نك نس تر [بازغجس لاو كم اسي لين نت

 روا مرت ىئاش لسا كداب كس نلاءااكن اج وك اك فرص اكتب لضاو امرا يل تاق اكساب نيس اسفل وقبل ىلوضروا
 كلبك ن لاا اه ايل لب اصعق تس: تحد لش دودع كمت مرحب لتاق- ماوكلي حي لاعكروا لور ونام لع هاك اني

 امان ل امهقكس كر افرك قو للا اج دم دوبكرب 5 رمابدوخاوورلا 317 ام ىوركرنب ل اي وسر 0 يك ارتبلا< لام كنا

 لييصفا لكن ىلع لاول روا ب كس تارطت سود < ليف ليو نكس ويطول ماما - لع ماكاروا كس نوصل هس سود اك

 هك كن واكف اصنا ذس مان ىلركأب اس نكن اهب نم وفاق تس تي اروصقنروا ل 1ع انها ناك ُهَلََخَو ُسْهْو تي
 مرت تتمسك يقرب ماك اودودع كس مارتدهس_ اجب لك لوكرب نوف اقعتس للا نو يكد ابدع عالما تتفو ىلكس كك وف اقرولا

 قر معن تعجارم لفرد مالك مسن كنت جلس نبش ير ودحو ماكذ! كسي د

 ارح امكن :ءانغذاةللا اتا ُدَقَوْنَمأاَذ انما اَذَلَب ناكُملا اًذه ٌلَعْجا بر مهزنإ َلاَقُذإَو

 َت رمعلا نيذلفا َقُرْراَو ةالخ ىلتخيالو ُهَدْيَص ُداَصِياَلَو د ٌدَحأ هيَ مَلظِياَلَو ناَسْإ مد ِهْيِف كَفسياَل

 ْلَدَب ”رخالا مَوَيلاَو هللاب ب ُمُهنِم نما نم مالو هب َعَُراََرمفأ ناكَو ماسلا ّنِم ٍفئاَطلا لقب َلَعَف دَقَو
 'هُعَتْماَفرَفُك ْنَم ُقْرْرَو ىلاَعَت لاق َنيِملَطلا ىِدْهع لاله هَ ةَقِفاَوُم ْمُهَّلٍءاَعّدلاِب ُمُهَّصَحَّو ِهِلْهَأ ْنِم

 لط 2

 رانلا ٍباَذَع ىلإ رجالا ىن حا وطفل زل ايلا ىِف ٍفْيِفَحَتلاَو ٍدْيِدْشَتلاب

 وأ سما َعاَوَقْلا ُمِهَْبإ فري ذا ردا ىم عجْرملا )رم بس هلا ٌسْئبَو اًصْيِحُم اًهَنَع ُدِجَي الق '

 كلنا ان َءاَنب , امم لقت اَنبَ نالْوفَي مْيِهرْبا ىلَع ٌفطَع * ُةْيِعمْسِإَو عقريي ٌقّلعَتم ِهْببَي ِتْيَبْلا نم ٌرُدَحْلا

 اَنيَرُذ ْنِم لع او كلل َنْيَداَقْنُم ٍنْيَمِلْسُم اَنْلَعْجاَو نير لئبلاب «) ُميَِعْلا ٍلَوَقِْل عْيِمّسلا نأ

 انِرأَو ريملظل لا ىدهَع لَا هوَ مَعَ ب ىو ضيعت! : نمو علل ةملنم م َةَعاَمْج ُةَمأ اَندالَوَ

 ةَبوتلا ُهاَلاَس (5) ميلا ُباَوتلا َتنأ لإ © اَنيَلَع ُبْنَو انجح وَأَنَا َمِئاَرَش انكسانَم اَنَمْلَع

 باج دقو ْمهِسْفنأ نم مهن اَلْوُسَر ِتْيبلا لهأ أ ْمِهْيِف ُتَعَباَو ابر امِهِتَُدِل ميم هنو اًعْضاَوَ اهتمي ْعَم



 وسوم وسارع تي ةرقبلاةروسار وراي |ميرع لوارلج نيل صر يضر هر 0

 ةَمكَحْلاَو نآَرَعْلا بتكلا ُمُهُمْلَعُيَو َنآَعْلا كلذ مهل العيس منهل موسم داع

 - هن ىف (::) ْمُيكَحْلا بين ُرْهوَعْلا تن كلذ كري نم ْمهرَهَطُي ”مهيكَرُيَو ماكح لا َنِم هيفا
 نتن | نم ) كت دانبر هش اي [ياوك ا راكد دوب سر سمكا يك قرع فس ماالسملا هيلع ميت ربا تنفو لس وأ ............: مج ل
 اكروناج كل < انكساج يكرر ىلا رواس انكساج ا يك كى لن لعب لا باك يدي درا رقت كرف لوقو اعد ها نما نس ىلاعت
 ماش كلت وأطخ كس فن اطر انجإ) يس. رف تمانع لوك ولاو نسخ كس لادا( ب قكاج ىرئاعكا ساعدت دوا جس انكساج اليحر
 روا لاحت ب اوج ون وكول نا ( هت ناار يبه لبش# هايلكو ب 1+ لبي دج لكالاع ءايلاءرف ل وقول اع لما ل دثلا كس ركل فتح ابيب حس

 يرتوارمو [شرا_ضبصوكن يم هم ل, اعوروا هله با روب عل او لرب نمانفل) لوب تكرر ن اهيا لد ن ا ندد تما

 مار [بسوفك اوم رفاكدج نس ( اكن ود قذر لش )لك( فس ىلاهت نت )ايا رف( ى ذي كياني ك نيملظلا ىدههع لاس ال
 وار( رجب كدت كى ) ند زوي قذر قداينددارم_<عررظ ل وفوز اساج فيو ري رش ت أرقى هع شما ) ل تاجر

 رو ( كوم لبا بسيف ار اكطتي و ا تس لابوك 3 فرط كب اذهل م# ( ل وفتتكاا ل تررخ 101 واج ل لاشك اشك

 ءانب) كعك اخ( ل راهي د ودايفب) ل راهن د( مالسلا يلع ) ماريا كتس بس راح البج ( كح داي) دوا + ( اك )ارب ىف تيان قلد

 اعدوب ليلاحش ارد ب مخئاربا فطعاكل يكايسا) قا السلا يلع) لب ساروا( كس عفرسي ب. قلختا تسيبملا نمو: سك
 خل اجدوا( كس تابإ) هاو هلع بؤخ يآ غالب وكري رام ) سس مب تح رف لوبقر كودو ب هس دام ها( كه ةساج ةسل
 ل( دالوا ) تيب رذ قرا ( ةلتس درك اربي )ردا يح انه( عيلتم )اور مفدي ذرواهضير ف اني اوكم كتر اكد دوب سا( كس ماك ) لو لد

 راشرا . نيملظلا ىدهع لانيال لابي يضيع م لش انتيرذ نمالو#رادرج ا رفكس آو” ( تعامج ) تعا كسا كيا

 هدام ددا( ماكخا كس جراي تدابع) جر ماكحا ى اوم: ( هس د الخ ) كحد الصك روا ( عادي نك ف اضا اك ا تس جو كى دئاددغ
 خوي موصخروجو اي تساوخرد كرب ونس تارضتن ولود ) لت هاو ةسارف ىلا مصروا ةسا رف جيت ت ب آت دقيقترد كر جب لاه

 رارفا )و: لبث ب اوجرجمفع يأ لع نادت ىلا ىب ا( رفر رقم اكتر وبي س١( حس كل كس نيس ميكو وارد ضال لس
 نلاروا ليدل ايانسل هذي( ن رث ) تايآى اسس وكن لاوج( لاءرف ل وقل ترروص اققو ترضخت اع ورب ل هلا _س لب ناد اخ

 يقال يدرك تلاها د مدت( لو نا آر ف اكحادارع تس ملح ىلا ماكادوا ك( ناآرق) بانك
 - لو ( ماظمالا) لااكروا( بل )روق الآ

 وج

 اذهل رن ظاقلاك مئاربا ةروسروا كاعد كف دم نم آدلبيدلب لس لج ا لابي ادلب 5320000 رو

 مكبسايك راش ارك بكن ما ىذه ماعم نما عضم تما_وبدا ارم ور دقم نامي وم ولم اوبر لب زا لمس لس ان انما دللا

 ايكوثرايئي هاك و: جد لب مرلا كفسي ال لوبا زاهدانسا ىلا فرط مرتك للا كد طب كنس ةفص كل ها ب
 < بم طير يطولا م ارازقاوم لضاد ل مرتك ركل برم ب دكان ليك اج قدازسروا صاصق قاقتااب لاي آك-كثن تسربابإ
 صامت وف اج لكر باب بنج حس هليحروا كس لي دكر وجيري نكت عررط كس كك متو الأب ء#غس اج ايل لي اتق نارك

 نيطمف | نادراو مشد الي يمك سيبدو فئاطل- لع اجاكى راجدودصروا ل“ اصق ترروص رم كي وزنك اشمعالا_لس نكد
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 اموجاس + رمسي1 يطا ةرقبلاةروسارسكوراي و لاواريفج نيل اج ريسضت عر ثواب 2 نيل

 هس كارول يدار رف لوكا رك نجرب: حس اعد كم السلا يلع ميت اربا تطحن ىلاقت نق كوي اناا 1ك برع
 هك رفك نهو- مثلا ل تل فن اطول ا كل ىاايكم يقرب لص اف كس لزنم نيت رع نس رك فاوط فهي اس اكدفلا تبي

 قعر رط ىلا تابع فن مة اجوم فطعرب ردقم قزرا وج في اكرمكشرماو يي ركن انا ردم “ قر !'' لس فشل الج نايسرد
 خلا رفك نم قزرا ميهاربا اي لق ىاكاجوم ريل فطعب نما قومرما ءغيصبرو!“ فك نم قزراو نما نه قزرا"

 دختاس كس دايخ ايس وكر فاك: تيكا يك راعتسا لس للا هنجلا .اليلق اًعاتمو ًاليلق انامز ىاتفاضلا رقت فرط اليلق
 لاح تاكد عرراضم.خيصزواهنس اناء دمك كس تباع تق ثناء اعولمت حلا انب 2 لا خال رقيه كى ديس

 تدرب لس دارم ندوتس اير واس لاو ايو كسا فرط كى رشلب حس قبري كويل اسسا نتمتع ات. ك كح ضا

 توم ل الطا اك ما قرب عاج ةما_< هراشا فرط فو زحل وعفا لبقت ب ان اني هخ راق رفا ترد الود ساه لك

 حر كسانم -بدارم يلب تعور لابي انرا “يما ناك ميهاربا نا” ببحانوب ل الطا اك ىلا رب دعادروا لابي كش تس

 دمحمب لإ لس تدابعماع رن« لاك مس لاما يمت فاضدلا فب لاش حس سادارمدبعم نصرك لب كين
 لماما ىف قطو الوا ىك ٌقاسا ترططح_اوبب لبن روا لوكس يا[ ب ليي لاح ساونج قنتسو لول لك لك او ميت ربا ترحل بو
 لكل وسر ع لي بصن عم را ولعب < قكرم ىاركت اذ اي 1 فرص ادصء اكل لا كل لا لإ سمينا تارثك ال
 ن رار اب ع دارم تنسك يس يار كة داق لو لاوقا فلكل مر يك ةمكح جس لام سرك م هنمإي وا تفم
 0 ل رم لمن قت نوقف وا تس ني دا ىل فنك ل ماا

 تليضف كر حركة اك واعد لكم ااسلا اهيل ل بك اساو ميتا رب! ترضخ كس ناك كس لادوا مرتدودع ع ل طلر

 < لد ربعك

 تربءانباكل واعدوج كل وغاب كرد ل وود نا.٠.-.......:ٌثارصم اكلاروا قي ارباءاعد......: 4 ررشت و

 بسر فاكو ناهس لبي نم ىو كل ومرشواب روا نما يك [ردذ قذر ىزاوو اعد يأ لع نامه اك ا يكم رك تذو كح

 زر ساعد فس متكاربا ترطح يدا كل لااا اك ومب ممولعم جي انوبب نر اخ حس تعاطا اكل ورفاكلتو ء لس ل زروكبسروا لإ د

 تماس ردا فق كرك ى ث لن رخ 1س بسروا اهو نك افا عل ىلا ردا بعلم اني لن لا اعد ىلا ايار ف لبى لاشك نأ ل

 قصص حا ترس تريح لك خبات لع بعل انب تس عراو صاتخنا اك ميتا سسك بعك سس ل لام رف اعد تح تسيصوصخ ل
 - لوب ةييسدرب هراكفرصاي لوب تسرك كريو كا دف بسس كيش

 لوسر فرص ف روب لبي لي امسا ىفب م انكر فرش اك فوم دالوا حك ل وفودوج جس اتلوم صنت ىت اهيا لفادصم اك ذل اعد نا
 لاو خيا لتس (اءرفداشرا ذي ب آل ب ثي در انجلو لح وم قادصع اكلات ب 1ك لاء لساحة دذلا
 - لوم روبطتاكل واعد لكم يارب

 كسر رطل, سيمو لوا كا كس "ةملسم م٠” ردا٠٠.........: سانام ان اك تلو كاي اب ايس



 25 :رقلا #روصارسبنو راي لاوارلج ني الجر فلا عرش نا

 روا تالا ل ضخ ىلادئاخ نياك ضخ ملا رئاخن سرسود تيب لهي ب تدلك ينك نوب تس نادئاخن كا كل

 ليل ويا اكس روا تيمنا حررط ككل عرابتا كس ساوكن لاك لوم فققاو كأول ىىلادئاخ د تقح اك سس .ليلج و ليج فااصوا
 2 لاكمال وب مدت فرط ىف دصقو اجا دل ودول كرم ناني تينا تك ورمدد تر اصلي د كن واعي رجب ولك ة سايد“

 كل ورسوددوا ىكاسوداي ز ل عراجا ا هودوا ومر ظن نى لايذ اكونت دن ال كن ىلا اخ نيس اوكن اتا يلب ايدك مرت لا
 رس اكتم تنبع وي رز لص كل د تيا

 ىع لوج اهترظتن اكن اهيا كس نادت كس يروا لم رثءيرعلا ةريذزج رول ركام قي انج ٠٠ 0 رقم مالا

 ير سرولص وم روا ع ومب لظاو لع مالسا خر وفرد خر وفروا وج رد قوتب فولو عر لنحمكيروا يك ابق نامي فس لوب
 -انكسوم سئس ك ياو رعود لوم ىذوم لورد قدردت دق لركن دكا سد سا كس كس تضخ

 دايتجاروا دفتري قيلساكى ل يخروا_ ع قكوم ىو وفد ارم تس لا نكي ك آر قم اك> ا فن نت ل الجدار سس أع
 تاس تهاعر قول وصار ريموند ول نلاكت تاب حس لي تايد - 8 0

 كنج قوم بسيصن تلو يوكو العو رباك سم تب تاودب لك عراهتا لقب ترضخ 1[ لع تمما لارج انج كس اج [ انك ا
 تك سارق ناي فاصوا دا ل تأ ا كة لامزلارخ رت ل عقم رانا ماع لب نارلس مان حس تاكرب
 اقسم .جمداروودعإ كس لافتين اعمكس هللا بانك سيد لا رتباروا الهه وج انك والت لفل ب ف 2:

 قارات لقبا" كاي ايي نكد يك قلغازوا لانو يش لش حرو رت اهي جوك لك ملكمارولانيد ميت
 اًريثك اًرْيَخ ىتؤا ْدَقَف ةمكحلا تؤي نمو_ ردو

 ءاقب كلل سة اوج كيس قل سا كانتا ل راش كل ةملسم م انتيرذ نمو :انمقوك ءاقن

 لركازإا هارت س أ

 َهيلَع ُبحَ لِ ةقولحْماَهّلا له * هَسفَن ههَس ْنَمآلا اهكْرْثَف مه لَم ْنَع ُبُعْرياَل ىأ ْنَمَو
 ةّرخألا ىف ُهَناَو َِّلَحْلاَوِةَلاَسَرلاب ءاَيْنّدلا ىف هارت ُهسْيَفَطْصا ِدَقَلَو اَهَنَهَتْماَو اهب ٌفَحَتْساَوَ َُنَداَبِع

 هل ُصِلحأو هلل دق مِلْسأ هيَ هَل َلاَق نإ ركْداَو ئلُعلا ُتاَجَرتلا مهل َنْيِددَآ «.-) َنُيِجِلّصلا َنِمَل
 هدب ُمهرنإ للاب هب ىصْوَأةَءاَرِق ُىِفَو ىَصَوَو (م)َنْيمَلعْا 0 َلاَق َكَند
 مناو الأ ٌنتوُمت الف ماسالا نيد َنْيَيلا مل ىففطصا هللا َّن نإ ىني لاثديت ُبْرَقْعَيَو

 يبل هْوُهْيلا َلاَق امَلَو تْوَمْلا ِةَفَداَصُم ىلإ ِهْيَلَع تالا ٌرْصََو ماسلا 000 ىهت «) َنْوُمِلْسُم
 َبْوُقعَي َرَضَح َذإ اًروُصُح ادهش منك مآ لَ وهلا هَ ىطْوأ تاَمَمْوَب بوف نأ ملت تسل
 . ةللؤ كلل ذيع بْعَن اَوْلاَق ْىَتْوَم َدْعب ” ُىِدُعَب ' ْنِم َنْوُدْعتاَمِهّْينَبِل لاَق هَ ْنِم ٌلْدَب ُذِإثْوَمْلا



 وسوم الرس م 0 8 2018 روعار ودا لد لاوارلت ناب اج رشح رواج 2 نملك

 ةاَدجاَو اَههلِإ بالا لَم مُعلا َنآِلَو ٌبيِلْعَت ِءاَبالا َنِم لين َدَع قْحَسإَو َلْيِعمْسِإَو مهل كلئآبا

 ا - 0 أر ا ل ىنْعَمب 0 زر حنو ُتَهلإ ْنِم ٌلْدَب
 الام هيل قرد

 * سك زي را ْتَبَسْكاماَهَل فم ٌتلخ

 اهلبق اَمِل ُدْيِكاَن ُهلُمْجْلَو ْمِلَمَع ْنَع نْوُلَْسياَل امك «موَنْؤلَمْعَي اًوناك اّمَع َنولْنْسَتاَلَو
 تاذ ىف اوج تورك( كيت زوو ارك #3 لادركو رس قي ارب! تاطوج ( كس لل وقم ) ؟س ناوكروا............:مج رت

 نت هان ان ةارعولا تن شرفت دابع كلا ب لاروا تس قولك رشا وو لوم للئاع حس تابادج ) كوم لقا حس ين

 هو شال روا( كلك قود لاذ رو تلاسر) لاين( سايل ثئامجت ) جس اين كب تكن ا نس م: لئالاح( ساعتك تت ) لاب:

 كح كاتس نا ايار فلج ( هك داي)دوا( كح لوم يلاع تاجرد كيل نت ) لح لجكا عكس راهغ لع وكول قل عذب لن تر[
 . تادربتابر رفاكن ماعلا بر قلم ايكل رع ( ورك لان وكن يو كليك نلارواءوركت دع اطا كلا ) وركر ايننخا ىرادر مام رف تكس ءاكددد ب
 ماسلا هيلع ب وقتل حررط ىارواوك ل ومب يبا مالسلا يلع ميتاربا ( لك تل ىكا ( تس ئكوا لي تنأ أر ريو لو“
 مالا رم كل نلاوك( مالسا نيد ) نيد ىلا هس يرغب راهن هلا يي هس ريع( كك نس رف نسا )
 و نفت دن نر تيا د2 عر تام زوالا لو ما كد زغ نارا نار كلنا
 تيصو ل شس دم اقرب تمي دوب وأو الوا ىو اتنفو كس تافد ل وقتال ترحل حس لاي مول وكيس 0 1 ايلال يكشف دوبي ح

 ا [تنفو ىرخ [اكم السلا هيله ب وقنا بجج 4 (رطاع) دوجوم تقفو لا دوخ كول نايك( لوم لان تيب ريب سات ؟ قتل رف
 شب لزج لادعب( ل فرم )ره كل كا يكت طاب ددعسس لاذ خيبسا فس لانا( جس لرب س ذا لحي ذا )كفو لح
 لس م السلا هلل بك حاد ميئاربا تر ذب كس ب ارواب آكل تس لي رك نب كت اذ ىلا مارك ايد باو: هس لوبن ؟ كسور
 ووبتم تو نش ( رم ءانب كفو ياب ل زنحيك اجيب ايدول كوم اييطغت اي انبكي ابوك تك مسا ترض, ب وقتال ترضخ ) لن جس ل سار
 هس داكلا ةرممت جما فل للي متنك ما كس لن ر اقرب يرادربتامرف ىلا متروا < لدب حس كلها خذا )+ كيشاله دعو
 جادت كدت)ي(وبة كب وش غاب ناش اباشرين فرط نايك جب تس لائووجوم نبقي تفو كس تافد كنا مْ
 ردا( جس تبولة سوم كن لس رجاءا ثنن مو اروا هس هراشا فرط والو ا ىناروا بوق و مي اربا تر تس لارا

 < ءاهقرول اكس 1(  هفئاتسمرلمج يءاذج لك سا نتن لم )اوم ايكاكن نا ماك نلا( < لب اج )لكبر ذكوج قحتمع انتج كيب
 وع داب ناك اج يضم لهو هج 2 كة 1 اوم ايكاداببت( ع باطخوو وبي ) ماك
 عدل كلا لهي لوف سيول

 حمو تس إب اال دعب كح ل 12 ا فرط خس و قران اك لئاوراثشا ال دإ كح نسمه 5725 ١

 لفن قهفصإب رواد قرعتم حرر اروا قتل لعتوج . هفس_ع ار فرطو نمد اع لن للاعبي رولا دم خر

 9 7 نتا اكزجج شل رواه ري زكر هانيفطصا لبا امك دا ارم حف نخل كح قنا ا الوخ ل را طلال 9



 سمس سمس تع 1 43ج رقبلا روس ارسأوراي لاوارلج نيل اجر يسفلررشورلحج رن نيبل اك

 [وك.هلصف اذا هاصفوا هلصو اذا هاصو_ ل كوب ل ل لب كس سا قتل سا انك يث م اكى الصا ساس كس ردد ىف
 بير وبسم رك ةلاطوايوم الوله تورم وج تتفو كس توم سيصو كس لل ماع بس جالس لس رموش ا ىكم

 | -الأ هك ول وك تو لس تروم تسيصول

  انركى تس مالسا كتابك مالكم اهيدجوارم تقيقترو ركع قرايقف اريج ب أ حس تدم ةزرماظتإ تو صت الف

 مك انومانرك راش بايك جس انك سس عر وشيك ب سيرتك ةولص لك للي لا عشاخ تناو الا لصت الس اجابتي .
 تكس اتؤكدبارب مدعودوج اك تاريخ كس تاقيقت لا

 دي حروم ل لاس ابدي ماك اد سانيا تدك كان لج قريج ذي ةسقذارمااددا

 - لوم نبق كى دق تاجيل نآر ٍ رج ايدك يلا انكم السا

 كاتس ضربو نأ لى اذ نقل لج 0 عررط ل فو درو طقم ارك هي يت اد كوب لع مقنك ما
 بلاغ واهس اتم لم قش لس لاوفودإي دوا( ) لي نش كس لي فرص إي( 0 ) .انزم قت كح هزمت فرص اي( 1) جس ايل راش! فرط
 اهلا ماج ان مزال ففطعراج ةداعا الب ب ء روركر بسك ايكاي الك ساوداعام هلازفا كلئابا هللا و لوو تروص رست
 أ ال لدبي كك دلاذافس لااا نحمر ينال هلااطفا لوا .ادحاو

 نابج تناو_بهدل ومضر تنل يي دبعن ب ضوطتخملم رجس تاو لاعس لئاف كس ديعت نوملسم هل نحنو

 ايكوراغا فرط[ ف اعتز _ مرش ةنينكلاب اهل مس لوب رتبي دما ور لمقال ا را قرد زب
 فورت اعرواقوصوم ب لوصوم اه اسوم لاس تخريم حقكم كلك ومب تفصح رروص رس و د فاانيتسا جس
 “ةتبسكا ام اهل ىا”ج

 نر طا تلا مانت لسكن اك 1 قمع اطا كدا دوا عرابتاان تضفي رطاكم السل ديلع ميت اربا ترفع ١١ : طلر
 لزج لوى دب ورك فلاب دور ضر اهي كس تارط لا نجر اع فوم دتاس كس مالس ريت وردا عم اج كل ابد ب
 بوقت الواوكووخؤج دوب موق كي ل عراجتا كس اب ترضخ [جر صحن نت عدعاطابب بات رات لايت بررشماكبسدب - ّ

 قاربا ترحم كرنب دض ضب ع فرت سس هار ا للاب جس قلب آنا اك ميئاربا ني درو يل التم السا ريلع
 5 قوم عرورشدعب تبعك نلا تيب دوبي .لكالاع مس اف كلسون ركت مب اف ىدوبي كن حاس ايباد

 51 رف وم تس رك تعج اهعروادهلس ل وت ود خيا فس مالس نبدا لس ان وقتلابابل............: لو لاش

 نلاميا رم ب وج كوم محا مان كنج لوب الاو تى كيا ليي لاب سا ىخب كس يامر ف لش تارؤق خس ظنا لو ةتساج بخ م
 نس ركلو السا ةس.جابجر كيلر كل وقم اطساةفذ#.طسركن يكرم نول موا ةسال لين اما كوني تيارواروداكة ال
 - لحوم لان تما ايي للا يورك اونا تس

 نادر ذاع ليدل جس ساقط ياكب اج كس تاما ترفح.........: كارما تسع اط.....:# ترش 9:
 هنا نكات بلاد جس سب ناو زرو فالغروا ىلا رفا قكستتو كتل ل ىن لكون ومرض ك- < تعاطا بانت

 كدسج وو” اريج لوب مس درجتي لسر جرد كيادللب نئازلا ىلا حس تاليف ارو تدير شوو لمت روتي دوا



 وسمح اسس[ + ل١ ةرقنلا ةروسارسمو راي امه نلوارلج نيل اجر يسفلجر شو انج رن نملك

 ناد ل تسون او نت” لو تل فلاي ئؤيك حس طاغرسارس نم يانبا لامر فانإي ى رو فاول اس اجومب مولعميس_ “الا ض

 كح نا ققابسجج لب تلاع لك وم نئئذلا اخ مج اج ؟ لاوس ايكا كى زرو فالخاوج لبر او نتف بج وأ كد د ؟ردلم
 كدي هدنب كج انكر اهلا اكتعاطلا جي اقباي بس ايكءايكر مجلس مالس ارو تع اطاوك ا -_ايلركل وبقوك سار وف لوب آنشم اس
 ج١ 1ك كل هس لحن قباب اج 1ك كس لين ادا حررلل لسع  ةفييص_ سر ضاع وم دارا يس دن اي قبس حرر

 انو ىدوباي اك وقتل و مخي ربا تيرعح إب رم... :؟نارلسم اي ىلارصن اب كس دوبي 7ع ميتاربا ترطح
 لولود لاهي هدباشم يروا حي لفي تح عل وم قير_رطوت(> )وو كس تحتك ا ءر كبف لكن# كرينا تمي دوبي وكل ورعد إ

 هس مالملا يلع قدس طحتيرئ ارض وا حس م اذسلا يلع يقوم تر ط> تمي دوب كس دوج وصب فاالظرب كس سا لمد لشاب إن َ

 نمت ررط سحب ىلار صني ى دوبي اكن لارج لين كج زك ديب هت ام تمم هريخو مالسلا مكبس وقفل و ميتاربا تررطحروا حس لوم عرش

 ليجنالاوةبروتلا تلزنا امو ميهاربا ىف نوجاحت ملروا اينا رصنالو اي دوهي ميهاربا ناكام تب 1 ءاشن
 قدودنابىب ب سوح /س لكلا ركز ةاكووق هذودع كن اكمد نم ذم اى دنبهوركروا ب زئاوما مك 6 نولقعت الفا 5 دعب نمالا

 ءارتبا ىلا انوم وريج اكم الس ارمي ل سبت نم نب ىلا رهن اء دوبي اكنلا بج روكذ ملا نتماب لس كوم بشرب لادتببلا سلك
 رارص تس مالا ني طرررب رطل لو كود لقي حرض 1 لم رخل ثم قاع تينارصأو تي 0

 هويمش لشدشام ذرجاكب سمن ناياوشمي وا نلت لا مامتدج جس دارم قف” ععاطا فر صلب ع لائم سير شع ومر وادتإ رط وصل اهي
 وييسر رط كم السا يحس تيم اراب تميس دوبي -<س ايل اتا لع بس اكل تيرس لوشوو كي روا_<س اب د هريطو لوا

 هذ ركب واجركن اج تت لوكا ترج مح اح قلك فرج نر لب ساس مناك كسروا صوص يا وولي نين سرايا
 < ليت ديفموكس اروا لترسم: هناك

 نفي وررا ورم از لارا را دارا ل قت لا 207 :ىلاري كر ىلإ 7 لور

 -حرككرات ل كروروا لثكك لول دس لقتل وا لا ىتنر بس جركل فسم: لش لانامفاهكس نت يمن اننا نادان نكي السوم ود بااوجارسود 2 كس لب كك ياش رواج قع اول سرسو» ىس لكك يا قاد جس انوع اراك ل وم اياك نياك اوك امج دوادرفرب كج ي ىلا نونا قمح قادصم اك "جا دوب ناطلس مدي 'تناب لج يكب درردجانكرورغ يغرد ني د لا لثة ما كدت تي لك قعد ثايدارب مقرر

 نتجت ديفم ل كس سكول للي نا بانا سبت ............: شرات حرر وا بس اننا تس لوما
 مهتعبتاو اودما نيذلاو(ا)ج ركاب قدرى رهل باستا للا كتب ى وتم لل كل وبكر ا تادد كن امبا لاي

 لاك ت عافشث ب صروا بحا نم عم ءرملا ثيرصرلا مكقتا هللادنغ مكمركا نا (2) مهتيرذ مهب انقحلا نامياب مهتيرذ

 دن لة وامن "يس اتلس 1ماك ا يك برفكس نلا لوم نا رفان دول لبي لوا فلام يعطق دن اقنع كدلدج نايا موه
 نم كنع ىنغا ال رالا نم كسفن ىدقنا ةمطاف اي ثيرصروا نول ءآسدي الو ذئموي مهنيب باسنا الب 1' لم فام

 قادصم ينام انتي لتس هديقك لس رك تسلاس راكب ذك باردا قلوب كنق م رصنافلل عررط اج موف ومأك اًذسيش هللا
 تف كس بسن ل ئيايند لاب؟هدئافايكس يي ربك تب ارولاكم اك حرر لبس كك نلا باهت اير ايل“ ؟مرنال ىف



 امم سهر تي 1 40 زهق رقبلا ةروسارسمو راي اه - لاوار لج نال ااجريضتحرشودج 2 نياك

 2-3 الكيك وج عرتكل, لو 200 اركام ب د اس لالي ل لاي 1 سوا لشاروا

 فرع نم لع قلص كل وق اك راش حس بغرسي نمو تبب :ىرايتخا توسل تورم
 لبق اوتوم قات سن فرط ى راينا تس هدا ات نوملسم متناو الا نتومت الفتي ًاروا هبر فرع دقف هسفن
 . - نجس امانى ىت قرايقفا لبو قشور كتر ويك جس ايكك يم رفا وتوم نا
 ناَرجَن ىرضن ْينَاَوِةَنيِدَملا وهي لولا ُِئاَقَو ٍليِصُمتاِلْرآ ” اًوُدَعْهَت ىرصَتوَأ اًدٌوُه اًونوكاَولاَقَو
 َناَكاَمَو ميلا يلا ىَلب اهلك ناَيذآلا ٍنَع اللام ْمِيِاَريإ ْنِم لاح * اًهْيِبَح َمِهْوُبإ لم عَن ْلَب مهل لك
 ىلإ َلِزْنأَمَو نآّرمل نم اَنْيَلإ لن آَمَوللاباتَما َنْيِبْوُملِل باَطِح آٌوُلْوُق رسإ َنْيِكِرْشُمْلا َنِم
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 ميئارباروا( ليل سوم لكي فرط كن تندر كش كس ناي دا مانت ؤتب نس خا ربا جس لاع اًفسينسح )جس لم ناكل لم لح
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 ( تارؤن) هورواعس لكى ل ذاتي( بوقت دالوا )و الوا كن لارو) بوقت و نأ اساو متنا ربا تررضحوج رس( لولا نو )روا جايك

 7-5 فرط ىكر كدروري وكم السلا مب اهنا( ثا ةروا لبان" ) هكيوج ردوا لأ روس ررطحوج ( لبا )رولا قلى روك وم ترضتتوج
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 قرابمت ) توارعر مسرب ا خم ناميا) سئكز_ رك ادركورووركاروا ل لبن اجلي توارد وو ول بتوم ل

 روا ( لاوقا ل نلا) ين كح دفلاروا ( تلا ماب رد هك )كح ل ا فرط كس ءآب يرن ى لين ( ري تشلا
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 حلاتك نافرط و ورسود اج دجتاسكس تارا ترن را رشعلا فحصلا نم اهتيور م زلتسي دنه هججو تسيارألش
 ومب لا عرشك كت خرؤ ل طبس را طابسالا < فرط ى رام تدنن آرقيلو :ن جت لدم كسبنا تسجد اك سا
 مالكل ود حرر لاك كس دي ديت اهب كل زنا اه. ىقوااه- ل كلس نلايب لس سل قس لا ف ٌتناشكب حاص -دالوادارم

 لالصوكل تفل كس ى ع بل لولاك نلا لن ان اييارب ن آر قرواادغ لس نار لكوج ةدئاز لشمس 01 ىدركل ب بتل
 كل كس ديكاترئازإب دواي ردصع اي ب لوصوم اه جسدي ٌرم كا هب متنما امبتأرت ل روس نبا اج لو دا رفدما زم

 ل قت نا عرا رن لكويل ا إض ييتنتىكا نو قوم رمال تيسانع تو كح لاس انني قلما كار كو فالغ اقاقش_<
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 ريدوكا تت 2و نديمك راصل_جس رنا نإ ددارم ركر نتخيل خي ءلعف ل زوري ةفسبص
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 سل هللا ةغبص اوعبتاب تس اولوقرب تس لدب كيد: كس ضر واهسابكورارغالا لكبر وصننلللا لس ضال جسرا نخب
 < ايلوراشا ذقت ل الج فرط ىلا روهظويش ام عاج يشر جوج .يكرت يلا هراهتنسا
 تل لماولوقتي اقرسود-_<ساتومداشرا باوجاك ولاو الب فرط ت يبث ارضنو تبي دوبي لي تم 1ىلوأ طلر

 ار تلاوه نمفلئبروا عبر طقم راصتنا سا لبي اونمانافعي ىرستروا«راصقت اك نقي دروامص الخ اك قات ارب

 قش كه ذب تس ميئاربا نزيد كك ف كرما ف رشوي زاك السا ل هللا ةغسسبص تي 1 لج - + ل قاف ترض 1
 < فرط ىكدثلا تذاضا ل كني درك روصغنام ارت هي ززمجس نإ د لسا اكديح لتس لس ىئدام نار تفاضا فرط

 ظ هل تطساوب تفاضا فرط كى تبا
 مكس ىك رف تعاور لع ل وقنا بايلس تابع نبا ترض ركع ديعس نفر طبل ل متاح ىلا نب :لون ناش

 دمج ل ماى كذ_ىالضن .اوذّتهَت دمحُم اي اَنْعِبْاَِْيَلَع ْنْحَن ام لإ ىددُهلا امايك رس قف ثلا لوسر نس ا دوصنب
 -لوتلزانعم آي لا

 هللا نبار زيزع دوهيلا تلاقدوجواب ىاصنودوبب حررطى اكل تب يتاكمجئ ربا يلمول وتس تنل كدا موسردنج جر

 لمت ليا كل لاه يس درا رقرادي داك ع اربا تلم كس لزم [ق ديك شدت اقع هللا نبا حيسملا ىرصملا تلاقو



 ا ةرظسعأ «طةتةماسطمإل 0 ال لاجنع شصةئلا
 كأول مو واتس تييحؤيسم كت يرن ارو تمي دوبي كيس يب ل احس اهكا يدرك اج هدي اكب سس "نيك ر شملا نم ناكامو"

 اوجا جس نت” فرصرك مكس بس لوو هزئمروااربهحس لويد ول 1م امن نلا لك اربا تطمرواوم هدول 1 سس كدنكى كرش

 اك رانا نقلا .ايبنام انبي -اينتابك عت بجرب تلو أققي تررضخت سس طاح كا تنس اج نبك دار مالس اوك جس
 دكوج نساك نت لبا ماقال ل صاح لن تعبر ش بداصروا ىف 0 ب آل كالاح بس ايكا يدوي آت "هددقا مه ادهبف”هروشم

 دس مالسا لير وا < اهلي قارب ثلموأ ا ليال ساه ابد قت راج فرص سى

 اب ىوسوموك ا قله بسجن كوتش لي بج مالسا دوا كت اربا تملك يشيب ابل ٠ :تاق# كلا رواش كا

 رمسيس بسلك ماسلا يبلع مقارب دف لوا كنس يب بادن: "جس قلى وكيك بق ارمي - جس انبآ بتسلم ىوسم
 هدد لت عرورفو لوصا ل قت اري تلطروا يمالسسا تدير شتر سود ء لوم قراوك نو ورسود لب لور ميتا نا كت كردي

 لال نإبدانيلا ليج اجاج اياب ف التخا ىلاك وللي عر ورف ىف ادلب اناعاباب لكل ع لاوتل ىرسودداجتتا يلين يلع ننس لكشم
 داينب لكانلا كس ومب ئروضصوو اع تيينثارصأو تمي دوبي - تس اي انررك ويقوى اومبري تببحو تدق سس بسر وا نإ رن كبس اينب

 1 -لو لوقل ئاق انهو كس لاعب بع ذلكو لإ رتل توت

 دمحم ناكْوَلَو ِبَرَعْلا َنِم ُءاَيبْناَلا نكي ْمَلَو مَدقأ انتلبِقَو لَّوأْلا باتكلا ُلُهَآ ٌنحَن َنْيِِلْسْمْلِل ُدٌوُهَيْلا َلاَق
 قيس ول 00 ا ور ىعوو دل د كوسم رك دلت 0 هيما ماش 8<
 انبروهو بَرَعلا َنِم ايبن ىفطضا نا هللا ىف اننومصاخت اننوجاحتا ْمُهَل لق لزنف انم ناكل ايبن
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 111100 الإ صول ور ةرا مو مار ل 00 وادا نا نم يا عب لا عار ع 2 دقق قدح +
 ْمُكَنوُد َلَمَعْلاَو ٌنْيَدلا «-:ؤ َنوصلخم ُهَل نحنَو ماركألا هب ٌقِحَتْسَناَماَنِلاَمْعأ ْىِف َنٌوُكَي نأ ُدْعْئَيالَ

 َمِهَرْبا َّنإ ٍءاَتلاَوِاَيلاب َنْولوقت لب مآ ٌلاَوَحأ كلّقلا ُلَمَجْلاَو ركنا ُهَرمَهْلاَو ِءاَفِطْصإٍلاِب ئلُوَأٌنْحَنَف
 ملا 2 واد يعن و824 ا وانا و ل عه يلا ا 2 هم عا ااا ةيق هين
 هللا ما ِمْلْعا متن اء ْمُهَل لق ” ىرصن ْوأ اًدَوُه اًوناك طاَبسالاَو َبْوَقْعَيَو َقْحسإَو لّيعْمْساَو

 .ْنَمَو لَن ةغم نْوُرْوُذَملءايِاَرصْاََو امدوُهَي مجرب إ ناك ام لوف مْ امهم اري دَهَو ملك هللا يأ
 اًوُمَتك ُدْوُهَيلا ْمُه هنِم ُملظاد حال ىأ * هللا َنِم هناك ُهَدَنِع ةَداَهَش ساّنلا َنِم ىفخأ ّمَتُك ْنّمِم ِمَلظأ

 ماع 0 0 7 3 وف او سا م ب ما و - ل 2

 ما كلت ُمُهَل ٌدْيِدَهَت +. ف َنولَمْعت اًمَع لفاغب هللا اَمَو ةّيِفْييَحْلاب َمْيِهرباِل ةروتلا ىف هللا ٌةَئاَهَش
 7 1 6 ا َق* سلس نتا ل ليا و 900 378 0 0 م 0 1 ع 2

  ةلثم مّدقت *) َنولمعَي اوناك امع َنولئستالو* بسم ام و ٌتبسك ام اهل تلخدق -

 لإ لوك نر 1 لم برع لا ءتس م دق قلب ارامج« لين باكل ا لوا مترك نيل حس ناوئ اروبي ............: مج 2

 ( تس نلا) يآ دكت دام رف( لج لاذان تاي آرب ىاامت ُثجس اع اندم ادب لمي ل ارسا كب كس ناؤق سوم ىف كا اي 1
 هدئالاع ( عسايدركب اختنا لس لااكى رعى ك ) ليي لاهم كس لاقت نت ( وم تس ركام ص ائج )وج تاج تكس تدمج سمت مايكل
 ( لن لدباكى ا تشل ) كم د عض اوبايك ا رامج وكم( 0 اختنا اهو لك نترك لاذ بد اردو ا دابا رامدو

 كم ارك قاتختسا دامب نكي اها تي رامب كل لا كهل دم ل دباكس ا ) كوع دم آراك اوم ايك راهم كل  داهروا
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 نارك دك كنا 3 نا 2 ني دارا ) تامر اينو اكل كس قووفشوخ لثلا ترص لاس مروا( لوم ثنك |

 ةمايج نانا( نجحت“ مازن( يم يامل لوتخر هاع كل تراك اهرطة 2 لا ماس بالا ل حلا

 8 2 ارسل قدوم بوق مالواروا توق ٠ لاح او نايت ساو مارب املك( تس دقتاس تس (ي دوا ا 00

 كتينارق و تي دوسي ل : *ااسأا يام منا ءادس لقنرتلا ليو رد أ + رم ود ين لاتشا قا ")قا يدع فقاووداي مث( تس
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 انس قت ربا ترص لوقا رب مورو رو روا اينارصن الو اي درهي ميهاربا ناكام ع ىدايرف د

 2 اصلا بمن ايتو 000 دابش ىلا ( تايم ت ل ولولا رتب ا م نول نود نعم نع ارولا ل نت 0

 تييفن“ راب ردو ت واب لئدقلا فس لوبن نين ى ذاصن دوبي لادم اك ا تس ملوك ان هدإين حسا م )9م( قت )ىلإ
 مج قاشمع امج كيا( ب لتي كل كس نا) لو سر تتركي راب ىلاقدفلا لكافاح( جا ايمجج ل تادق ةيئارما
 د لوط كو رن ل تيوب تت كم ناعم اج اكس 1م اكعداباومايكارابمتروا اس ماك كس كااومايكاكن --

 ( حس لير زلم [ىتا كك ن

 مار بع ص تي أل ؟مكنود تس كل تراكلا ل هش نسا رمح هللا نيد ىف ىا هللا يق. ٍذ بيض نش

 0 : قرود تست اليارول اوت كس كس بارض هزمت حس تلو ىلا ب طا روهع_ نكسب قوز لقسم

 ل هل متن مكر لام كرو ا ت4 كلا ا نولوقيت أكل تقلا ليز ردا افن ب2 لاقت 5

 م ىاحس رمق فوز ارتنملا ماد ياصت ل ورمع موقي ماديزاي موقتا مج ابأ: رتاج التستر 27
 نمر ل ذلا نم ة ءارب لم لالا نمج الأ ح ملعا هللا ىلا لاا اد اكل هج قراكناماهفتساروا لتس ما لابي

 لاوا حنت ىلا ةداهش .ةداهش ساسلا ىساخا ىافوزك وا فرط ل وعفشو م ىرعتم شبس ىلا ل مك ارا

 رذأ متفياربا ع يضخ ةدادداتم داش نامت كن فر نص اسس لاذ قشر هماكرزقت لن + ان تسفرواس ةدنع

 يال ومب ريكا تمي 7ىلواوتسي نيكو را عرعل ةتخ يرض لي د0 5 ديلان عودوا

 نان زال عل ع رم كعب - [يكاروا تس تعا ىلمتارل  ايبنادا تشب آناء اج
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 ىلوارلعع نإ م الجر سخر رشو د تنل 1

 لوقيس هراي
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 ناو ناشد طلر

 باوج داما ح اكل يقلب وتاج مرش ١

 قى 0

 َِ نمي تداهشل دما
 باسم ال ارتما

 مثدودإب لوبمند كاذقلا ً
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 516 و
 لو نئاشو طند

 (1) تاياوج ناتي لبق ب رتب عقر شت »+
 < هدإيذ قاع لؤي تخانش كاي ترضخ[
 بأ 1ل مدد 1باغآ

 لون ناشد طنر

 (0)بادج دامك اىلبقل ب وق رت او

 () باهج نا

 < ىادقالا نيثرداى زكرمبق كلا
 جس انطسوبب ىنميئاربا نارا رقح اك اربا سان
 قافعزبت
 هس لأتا كى ولحس

 تكن

 همس اركز
 متر

 ل

 ىلو 2نلاشو طر

 2 مس ( سر < تا
 هس احاجوبروو رعاك لرسم كس ذا حى رطل ريس يل ل

 تر اناول#و نام اش نس

 وفك دش هوروأو ارب

 لرفاك لدن نم

 راغ آل قات قزم لكءايجنا

 نت يرش لش تليف ادب يداك
 م ارواب يف 0

 حس ىرارطفاةربابع وكيل شم ن1
 هم

 تدر
 لون ناشو طر

 4 يرخ»
 م

 ع رو 0

 طبر
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 رع
 تح قدور ب اننا حس لوم ناك ف اكل مروا اها اكل اومن مل

 مدمج

 بي نش
 لوم ناشد طنر

 لثلعد ىىراب ددجو جرت >ج
 لغألعد داب ديح وأ

 هس لكى رورضابومب لقت عرورف نو لق وصا السا
 راكنا ى نت ساكو وجو لس نونا
 تبكى ل ورود دقتاس تبكشلا
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 بلو نك

 يلون ناش طرد

 تلو تمرت كورونا صاخب يرن ُُط

 َّن ةرفاكى ترق وار انكريلتت

 يضاحور تاكاردا نر اشم اشم رانا لارتعا
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 دقلا تبت ءازلاب روا اكتروس نجس كثر اهتغا ىلع

 تاهل
 م

 لوزن ناشو لبد
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 < تاوبتش ع اي باح رات سنك اح وش
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 نايباك لغم لرط عل نا جر قطو رت 2

 يئروص نىك الط
 لولس اى ولسا شوف تس كويت
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 نوم حرك اك ررع
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 باص اكت ع ثدي

 قل
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 لو ناشد طنر

 روس اي تسرع لطم # قرت ف
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 دو دا
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 تابلت

 لقا كن برت
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 طنر
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 َنْيِنِمْوَمْلاَو ئبنلا فَرَص ٍءْىَش ىآ ْمُهمواَم َنيكِرْشْمْلاَو ِدْوُهَيلا ىا سانلا َنِم لاهجلا ءاهفسلا لوقيس 507 ىلا ل 1 ضرع ع 3 ع و م دوق يورك 9 000 ىف نا اورد وعسر < 7
 2 راع 0 و 5 5 و 35 راو وث<س ء ةومصص عا

 ةلاَدلا ٍنيسلاب ُناَينإلاَو ٍسِدقَمْلا َتيَب ىِهَو ٍةولصلا ىف اهِلاقيتَسإ ئلَع ”اَهُيْلَع اوناك ىلا مهتلبق نع
 2 ل و ل رمل اج تق مرق اط# مق سوا رم اس 00

 ىلإ ِهْحَوَتلاب ُرمأَيف اهلك تاَهجلا يآ َبِرغَمْلاَو قرشملا ِهلْل لق ٍبْيَعلابٍراّبخالا َنِم ٍلاَبَعتْسإلا ىَلَع

 .مالشإلا نيد 4 )ميِقَتْسم ٍقْيرَط ٍطاَرص ىملإ ُهَئِلَدِح ءآَشُي ْنَم ُىِدُهَي ِهْيَلَع صاَرتِعإ ال َءاَش ٍةَهح يا
 اًرايخ اطَسّو هم دمحم َةَنَأ اي مكدَلَعَج يلا ُمُكاَنْيَدَه امك كللذكَو اًده ىلَع َّلَد متنآ مُهنمو ىأ ا ءر دولا ل د مما ل ل 00 35 همس < 7 د“ و
 رار ل و ع سوا ل ع رع سل 7” لاا ل ا ا 3 [ ضوسر رعا# و او عاملا ف واوا

 ْمُكْيْلَع لوسّرلا َنْوُحَيَو ْمُهَتعَلَب ْمُهْلْسَر يل ِةَمِيِقْلا ْمْوَي سانلا ىَلَع َءاَدّهش اًونوكسل الُوُدَع
 ةَبعكلا َىِهَو لَو اَهَيَلَع تنك ىلا َةَهَجْلا نالا كَل ةَلْبقْلا اَنّيَص الَعَجاَمَو مكَنلَب هنأ اًديهش كرررسد لا ل يهم حلوو ري شاد 00 هد يد عأإ يصرع وم م ساس را رع 2س طاوو

 هيلا ىَلَصَ دويل اهات ٍسِدقَمْلا ِتْيب ٍلاَبقتسابَرُأَرَجاَه ملفا ُىَلَصي مُلَس َوِهيَلَعمْللا ىَّلَص ناك
 !ه ع ينشق همه ىيرس صرع رم ا هنن ةه سس روض رنا هاد وي بسر فق عب يك ل جر يدعم مج

 ْنَِو ٌةَعاَمَج َكِلذِل دما ِدَهَو ِمرْمآ نم ةَرَْح ىف َِّلاّنآ انَطَو نيل ىف اكَش ٍرْمكلا ىلإ ُعِجْرَي أ يبقَ
 ىلع الإ سائلا ىلع ةقاش ةَريبكل اهب ةيوُعا يآ ثناك"اًهِناَو ىَأ ْفْوُذَُم اَهُمْساَو ليل نب ةفَْحُ
 مكين لب ٍسِدْقَمْلا ِتْيَب ىلإ ْمُكَناَلَص ىأ * مكَناَمُيِإ عْيِضِيِل هللا َناكاَمَو ْمُهَنِم * هللا ىَدَه َنْيِذْلا 7 4 ا 2 مم عد 2 ما الا ا رب 00 مو.
 «-)ُهْيِجُر فو ْءَرْل َنْييِوؤُمْلا سانلاب هللا َّنإ ٍليوخَلا َنْبَق َتاَم ْنّمَع ُلاَوَسلااًهِلوُرن َبَبَس ّنألهْيَلَع هلا ع ىنالل مو ريو كروم“ ع 2 قيال 4“ لا م صوم را# سا لس ريك م

 - ةَلِصاَقْلل لبا َمَدُقَو ِةَمْحّرلا ُةَّدِ ُهَقآَلاَو ُمِهِلاَمْعأ ٍةَعاَضإ ٍمُدَع يف

 رواق ترضخ 1) اي ورجتبوكن لا لس زج لك سرور ( نير شضو دوبي )كول( ماج )ف وبس قلبا...
 تيب دارمهت ل ركايكل ابقتتسا كسل زان تت تكا وم بوتم لكي فرط شن لبق سا( اي دركي دبت زج لاك وف راسم

 كى ليت راس ل كسلدقلا بس بررغمو قرم هك وا فيس( جس هرامشا فرط كب يرانا نال كيلا رقنتسا ناموا شقملا
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 موع مرمر سأب 3 هي 3 ربل ف روس طرسأو رع اه ليلو مسكنا رو وا

 ( مالسا نيب د ) هاد ديس نا ا ارب ل نوكأ اد ( ؟ حس انلعوج اتا ايكري ا ب الس يس د كح فرط لش لو

 نات ىلا هير اطلع الدي للا “تكلاذك” لمت الكاك اييجوم لج ىلا مث ولام اري انج ) لين تل ا

 ناداه اوكوأ مي نداع نب ب“ ) تعانج لادتكا تيباهن ( ريثما سا) سايد انيك م( كد تيادبل مر

 ةتخ تررطتت مل بكج اولي دفا لوسر لل هس راهن وا( اووف غيم لوتس ىلا لس ءايهغارل )وكس نم 5

 58 ارب لسوأب ءاج لا( تم تقو ا كل كس ت10 لبق (اهق اك بيت هت ايان: شف مم( بطلا

 كس بلقب فيان دوبي فلاب رق تسر خس ب1 بج نايت 2 رك اعطي زارف دسك اف ترضخ بكن رو ( ل لي
 ( تس وم لإ بتر لام ل زاف كس اك نر فرط ا سس بس ادمن اب لوس انج -اهت ايلا يدم لتحالف

 - تع اناح ثم كيت ناكر واس احرك( قل رمتت ) نراجا كىلوسر ناوكل 'ايجومب مولعم )“ ب روطرم الن وكمل الح سمر مر ضر

 ا تعامب كيان انج -<- اناحوم رم لج لبي تهت لبقو راب رد يقي ترضخت [لس ركن اكدوا وم لس كل لل نيد شن
 7 لولو قاش )رم اراوشوا دب( لبق بت )انت( حاهناو جس فذ“ انى اروا تس فق نالانيقي رول( قدم ىك نعوم داين

 قاب تس كل دقملا تيري تم ) لي درك عل اض ناهبادس داب ع سبل الات شاار»ا ل ا راكي اب( وكيلا ) لسد لولا نا

 تاي لك وزار ىف لوك لو دش تافو لحي هس لبق ولو تبع اك تع ىلا - ك ٌتارف تانغ بالرب ناو مد لذ امن لوم

 ىف ل ةفارع دف وجلب اض لامعا كس ناك ) نو نابرب فوت تبي( سوناهسم ) سول ىلاعتدثا تاو (اهت نركت فايد

 اكس ايق ئلن_تسايل ايلم قه جم الص اف تيعاضر فرص فلاب ضهدإب ننس مسرد لع ظفا لالي دوج داب دوا ل كح تصر ترش

 ( -اتو: رعب ةقاردوا هيب ميحر تس طال ىلعالا ىلا ىندالا نم ىقرت امتي رلى“

 مران راي تس مدقق رطل ولوو واط الو نحس“ ئرندق' تي أ قرد تيب آبل وقيس ملم مو ملف :تبل تو قس

 كس باج لج كوم لوك ثبت جو وصقلرو |وم ري لمما ىلب البشت خيم لي تروص لوا لج للوقود حس رثوم ألو ئئروا حس مرقم

 دال ف )ع راضم لب تمروصىرسددرواجس رند او دايز ضارتكاروا لبن امومرازت ناهلسر وي آك-

 ين يما يظتسا اه كاي راش برس ل الج وهل وام كو+ لءاع لوقيددا امو بت خشم حس نو كن # وم لاع سادلا نم

 -انوم لس رعلا زولس زج لج زج كدد ىلو لسا ناجم هل ودول

 قطو نا ل اردو ردك ورانكر وا فارطا توداي ذوو نلث لوم تاف ادب وج جسام ر قب“ جرد ل ايمرو اطسسو

 - لوم لايت حس كبي رس كاع لوم دعبلا قواسم سس لوران بست ىزكرمروا لاطسو لكك س لودع قمتي ع رايخا

 . نا اري ةبعكلا ىهوا لوا ةلبقلا لوا لوعشمروا_ ىلات لوعغماكل زج م هراشا فرط كف وصوم ف ذع ةهجلا

 ال وتلا هيدر اول تنك ىلا ةلبقلا لع يار قرسد- < لكل قس سابع ن باج س كيت

 ناب احم انا را يجرمود لكوج لبي تروص بي تبل - كرجل عروس لاب ترروص ىرسوروا هوب: لبق 0

 هس ايكرايتظناوتروص سوو فرن بام الع ك

 الابل واج دام دهرخج اتم ث ار كج مه لاق ان روهظملع

 بس كل لس لمع لبي ىا بلقتي نمم < ثدام تقيقتلا لبيان كر ايقخرفكاك« ضير ولان ال نامي اضن م قي ق لت

 رفكلا ىلا عج يذلا كل لاجس نك يقع لاق قطان حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو



 وعسر معرس أ هلا 8 ةرقباةر وس سمور اب اا لرارلو نيب ما, 000

 رواج اج اديك اتمالرمر تكل وال اتؤع يب قرف ىلاعقسا لاير يفان نارا مفق نا .تناك ناو-<س.ايدرك راش فرط ذاب نحس
 سا لام ىكةلعجروا ةيلوحت روا ةدرو7س ةلبقلا انلعج اهواي فرط لبر تناك_جاح الادب كس هرم

 -جسايددلا# كلوب نعل لجعل ل ل_. الترجي كح هذ لة تاساسوكت نصرت مكناميا_ © قارذنرطو

 ! نإ شما كس لاضفارواررض حلو سيسر سودروا نس رض ١س لوا 5 م غبت ظلابم لولود ميحر فؤ :

 هل ارسود ل سشل الجر واهس ايلا "يادي سميح روكف ور لم مركن رك لاس انك ادم م اررض حف وروا
 نالسفة ابابا ا ييج ج ام لوم قالا ل لوالا نم لله ياضاقتاكل ايقرواع غليل لس سرمد تعذب لوادج ملاك
 0 ل يكل ص اقروا جيل ف طم شر لابي تس تعاعد كى اج مكلص ناك لامست ادع ريرحت ناي
 2 ا ا

 0 داعيا ذاوأ تب اروا لجو [رورثح خستنامت مربى لت 205200000

 لك زان الباج كس نلا لب د يق اروا باوتج نامل أ ح ليي حس بس_<ساب داب ايكم الك راسم سا اقتسيسس لابي ىلا ذ
 د ايكوم لش فرط كملت بقل يو الك سلس ز واتس تبطل خر دس كسب يتسم الن رطل لهب روظب دع كس لاس قرف

 ةتخ ترض الحس كلبك تياور لدنعشلا ىلع آرب لي ل زل ل وقيس تي آف قراخب ممم :لون ناش

 ربما انياب 1تسغ ىو للنجم تع ام ذا فرطك دقملا تبي فتوامو رس لوسروا ال فير شا يبطي دل بسلا

 5 10 ماوي ارواريم/ن ءاًريبعروا لكاوب اروا لاير ل زانت بلقت ىرن دقات 1 لادن توق تر فرط ىلا تبي
 -ج ىف اضادي ماك ءاهفسلا لوقيس

 كس كت ياود سوم ةس كت زك ديعسإلا نس هريفو مت ماما ل للون اش كس مكانلعج كلذكت يآ زروا

 دانك وو كا م سا 1اس لاح ا معالسلا مب ربنا ضني لبن سم يق بامر فد شرا ل اقف ترضخ

 000 اوكري م تماروا يب ترضخ 0 انابج موق كيس ل اه قب دقن ك ل ءقذب»» حسنت
 ركع اوم مولر كيك ملاك اجايكت فاير تاتسما ببامصا- لمس د تاو فا ونس ايبا تمار ينانج كح لي كل
 0 2 كس جررترارسنا ل .يلعاع دب حس قب ترض انج جس لوم رالطا كت اعتاد ناب »ذكي هللا لوس. كك

 كس ناكل مارب ساكس ليد تدابش كف# ور تتسروا كح لي رف قم وقو لب دعت ىكنلا بلآ اكو لاوس قاختس _وم رخل
 -6ة اج ايدركل صيف تس لالجا

 كس ساروا بطخ الا ني تكس يي ليصلك نش ايكو راشا نرسل الج فرط كل وزن لاشك عيضييل هللا ناك اهو
 راس لاك اخ حس لاعود لايقتسا اك دقملا تيبب كا ايكوم ترك شكك # رك لتبب ل طل انهو ولاهم دوب ءانر
 ايكو ذي لبق وكل اققنا اك لون [رلس رز -< ءهارك يكد جي لات طار كا رواوم كك وم فرط ىكى تا "ارك مبا نامت تيباد آر

 تا يب لا ايكتناي رد حس فب ترضخ آردا لوم شت( والسوبر كنك يي يتوج داب دوا عئاض لي ذا مات كن
 ل

 برغل قرشا اكس كب اج الام لام ننال :باوج كاكا عاكلبقل يك 0 :4 رش )»



 منوع مر مومن حب ١ هلال ج8 رقرلا 2 روس مضمر اها لوارط نال ااطءوررا حرر شوج ا

 مو ل كح الحكو تيا ماروك ”وورواهتنس لق زثكا حايك كى لين تع رك: زيوت ءليق ل اه سمس ل موو لون كل ام لس لاقت م اثروا

 دق رط | ىو نيسلاو ناسا رول كساس تراقيتكلا يف دوا اجرا ار لج جرنوت نر ا لوط اج د

 -< يكب“ ا *هتس لل

 لي عني شوج اه لن لم ولعم ىف سلف مترج دوا ليث ىلركا توتو لب قلع كح: علا زي ونوج لك 0 2 :يقتسررص
 سد اهب هليح لا لروح توم انك شا رخام لعاروا بي ذلك اي نيج وف ىلع شن ماكح اوف ضنك ل ب اع و

 يقلل تل لاكروا قق وكب نيل لوم سين 10 !ى زمول رف كتارا ليث تب اهانامج نان سنس ركل ا

 هس مهن ل ساروا زوم تيادب ار لا بسسري ع توم قي ددب روا قداقتنعا

 ا مكانلعج كالاذك :تاب ني تدابشلك يرئكتما

 8 تحلل رف لس دق دكت ماسلا مي ايمئامكم سلوا للا ةساج كس ل اياوج كس ناروا هو لو كح وموراو يش نختم ا

 د ناار ل ل ا نا دابر حسا روب خو زروال وجو ايت اد لوح

 تدايم ل 0-5 ءايجسا ب كا ات ايار اجا ررا ا توا كرو ترفال تيدا حلاو

 لا تس تالطاعم قلاوع لاي نولرو يروا اتم لال صحو ماع. قلت لوباول تاك حرج ى امج الكوب ىف ساه ىلا تك
 - قس جب

 زادت رابخول وج نو : تكس هت اهم اكت اهقاو نادج رلا ا ل 1ل م رعب شام اذ تب يا تم ارك هس رسمت

 دج انه قرتلا# ناك تايم قرارو )تك 2 زج نقل لا لك هر 1روا كك هرباشم ريف دج امم رب ندي و تحصل
 و روط قراكرس ثدإل دوب دوا تس اح ايل لايم وك فيفخو هي رمش تايرض لي لسن < نيرا تراجوا كس لاك

 رتعم ان كس لا كح لا-<س اب دانب ذايت بس سكته دباشم نوم لماع اكن قي تس تيعطق كى د ىى#ل ابيب ررط ى اس ىلاجوم
 لو: بو كيلعاع مرج دارنا فرص قو لي رعت كى لاهقدفلا س بناج كيج ترضخت 1 لاب لجو لوك فسم

 ىلإ لي رفنو طارفا لي نلا حررط لكى لانو دوبي مكه نس قتل يب انو لتعم اك تسهل : ميت تما لارتكا
 لبق ل وكل ابيب [ررط ىا# مندي نش تنته داي زمن لع ىلا تس طبي فو طار ا - 000 لام
 3 اكيد كبت اب امج تلو تيل املك مب ىومتروا ى اع كيان ل جس ردن لادتكاوو قرب مقوم
 للاحرمم لو كما هت ذب كس ا لب # لرتعم حررطرب بليد سعب نكس كرد ليا 3. اب لالخ مطرف يي ا

 رولود اسس لبر لوب رشات حس طيب هرب كس كارو اار زك ارك لو وب نوم روضماك ساروا اتق ارك برع و اندم دلبق اك يدقنملا تيب
 - لوب قرم

 3 آى م تسل لم رلتلو تقلا للا لاروع :ىقدود ب لوعصفد لي لبق ليوك

 روط كرب انما ساجوب لابقتتسا كل وفود مل ان تحل لن نايعردوكدثلا تيب دك ررط للا نيت تس اءرف لاقت كل دقتملا تيب
 فرص مرتس_لوسروا اكس ومن عراقتجا اكل وتود حس مهو كوم فلك تس وقوم ا) تفي شتي دع بج -اك- لت لت يي وك ولد لو ع



 نيالا امي احا مرسي هي ربا 8 روسي رع ا ها لوادلج نمل ااجءووراحررشوممج 7 ملا

 ى دعي تح لك 0 قدما ل دذلا تيري قا اطمك ءاشن ىل هر كت تساءرف لابقتتسا اكل دقملا تيب
 مدي سدو دق يلج كد را هدا لاا هاد وم مولعموكىلاختن لقلت اب بس
 زج لاري نو ولدعب لس ساكس يدا رف نقتل اج فاض اكديق كروب يكس مكن سا انو سيو لعمل ييصفماب ل ا ىلاع 6 ىرتوادخ
 5-5-5 ابو ربا لاعاكذ وج لم قدا ودمت

 اقَّوْشَتُمَو يح ولا ىلإ اعّلَطَتُم ”ٍءاَمَسلا ٍءاَمّسلا ٍةَهَج ىف كاب َفرَصَت َبْلَقَت ىرت ٍقيِقحتلل دق

 َكنَلَونْلُف برَعْلا مالُسإ ىلإ ىغذا َُنْلَو ميه! ُهلْبق اهنا كلذ ُدَوَي ناكَو ةَبْغكلا ٍلاَبقِتْساب رمالل

 * ٍماَوَحْلا ٍدَجْسَمْا رن ٌرطش ٍةولّصلا ىف لفشل َتاَهْجَو لَو اَهْبِجُن ” اهضْرت ُهَلبِق ندلَوَح
 اونو نْيَِلا َّنِإَو ”ةَرْطَش ٍةولّصلا ىف ْمُكَهْوَجْو اَوَلوق ِةمالِل ئاَطِح ْمُنكاَم ُتْبَحَو ةَبفكلا ىأ
 للا تع ْنِم مك ىفامب * ْمِهَبَر ْنِم ثبات ُقَحْلا ةبغكلا ىلإ يلون ىت هنآ َنْوُمْلْعَيَل بتكلا
 ْنِم َنونِم وَما هيأ ٍءاتلاب 09 م َنّوُلَمْعَي اَمَع ٍلفاغب هللا امَو اهيل لوحتي د اعقل نيم

 يا ٍلكب بتكلا اوتؤأ َنْيِّلا ت َتْيَتا مْسِق مال ُْنِئَلَو ةلْبِقْلا رما راكنإ ّنِم ُدْرُهْبلا ىأ ءاّيلابو هرمأ لاشتما

 ينط عطق * مهب عياتب َتنأآَمَو اذانِع ”كلدَلبق َنْوعبتياَل ىأ اًوعبت ام ةلبتلا رمأ دو

 ىناصنلا َةَلْبِق ُدَوُهَيْلا أ ” ضل عيا ْمُهْصْعَباَمَو الدو يف مينَطَر :مهمالسا ىف

 يخول معلا نِم كل َءاَجاَم ٍدْعَب 'ْنَم اهيل َكَنْوُعُدَي ْىِبَل ْمُه َءآَوْهَأ ثغبتا ِنئَلَو دكا

 ا دمحم ىأ هَنْوُفِرْعَي تبنتكلا مهنيا َنْيِذّلا «مؤنيملظلا َنِمَل اًضْرَف 00 نإ اذا كلنإ

 ُىَتفِرْعُمَو ىنبا فرع م1 ل ماَلَس ُنْيا َلاَق ْمهباتك ُئِفِدِتْعَنِب "مه نبا َنْوفِرْعَي
 َتنأ ُىِذّلا اذه مو َنْوُمَلْعَي مهو هن ُّقَحْلا َنْوُمَتكَيَل ُمُهنَم اقيَِف َّنإَو ْىِ اصلا اور دس نجت

0 
7 

 1 3 ا ل اَذَهِْم ىآ يف َنيكاّشلا ٠+ َنْيَِعمُمْا َنِم َنْنْوَكَت الف كبَر ْنِم ناك ّقَحْلأ لع

5 

 قوراظتا- فرط كنا ةاكو رج كس بس[ امم )نانا ابا لي سدو "7 دقايق 5 يو
 (ةب ثط لن ذل مالم اكس بكر دااقدبق لب 1كب ايدك و لل كابالا ردا ل قوش متل بكل ابق ارو
 2 ركن )ع ينم كيك ص فرط بقل( كح ني وسد كاك يوت ندرك دونا 1م كلا
 وكيت كما بانل ما - ايكف رط ىف ( .رعل ) مارترهس ( لايقتتسا لم زامن) عرداني ا تساسا( لي
 كيف لكس( ماكل بق لب وت )ب كن ب 2 ام يق كسا لباب روا باج لكم ارتب ( لبي زامل وكل درج ةيساورل يارا ورك



 | ما انا مرسم هنأ ذم رقبأا عروس رسمه راي ا لوارلج نبل اجءووراحر رشد مج 2مل

 تساوجا ماك مس لان ملل س سف اص وا س8 8 ترش لش لوب امنا )حس بماج قر كد ورب كس ناهس( تبا:

 ا و نرملعي)ى ني ونا نقار لق رواد

 لي در يبت للا د مان اسكس باكل لا ا آ ( حس ديسقمال لي لسا )رك وا ( دارم_ل يقر اكن ا اكدوبي لس دج اسكس اي دواس

 رز كس نو راع ول 10 ا مالا "بج ( يي تقادص با لع لساس ركل ١"

 ا ا [ور يما ن «نلاروا جس انركر يما انوش آ اس مالعا كس نا ليي ىد) خلع لل مجديلقت كل بق س نا قت ركز

 روا( اروع لبى 0 د وت لب لي ]لش ناروا( تس نر

 د كس ذاب 1( د0 اي ب1( ل جس دالبكيس ايف رطل )كل نسق ورب كت الين اشغل نارك ب 1
 دهس لد بانك س متوكل ولدل ف” لح سكز_ومراش ل نمل الن ( سم مشل راج اكنلا ب آضرفلاب اك ) تتفو لاقي يآ

 لوم قش لوبان "ناو فيلر تأ كس آ) ني ل اي وكل اي تيس حرررط لن ليل تنس ايتي ايبا ( وكت قلا لاوسر )

 0 ترضخ للي لوهان كت مخانش لك نس يس رط م انت ايل نايت ىن تعبي وولي 1س لكك نايباكم الس نب هطلادبك

 هدابرد) لع سرك نامت ا تس ل لا ضو ( س تينا دب ىف راب هس ل ذب قس تخانخ ىف جل تخاش
 0-5 محبا تورم ناعرت نور زو رطخو آمل ) ىلإ سام بوو هلي د7 هاب كح تخل يأ

 يهل لا ياجومت رالي ماي [ئش_ج جوج نولاو رك شل للا ) كي اجو تمس ىلولاو فس ذي نك

 ( ب عت هداي تس رتمت الاظفلر يجن ط

 رضبلا بلقمو ل اول اهثاداك مف دود لي لوي ادم لايتت اني نل_ كس ليلقتر إي للقلب :بي و 0

 ايس لو:ك- كدلمدلف اي“ ل ثلديل ونلف وب لوعفش رب ىرعت مدور بج ديلا < نيل يقيقك دبا - م

 لوا وجلس يشأ ىلا فرص شا نبك ف رص وتل اوفو لوحفم لي يرعت رك واهس لوب اهتههج ىلت كدلعجنلف

 د روصرورسسو تذل قرب ود لاي لا ايدامرفرو ءاص مك لو للقب لك اري ايامر فد دعو لسى عن لا

 .ناميالا رطش روهطلا ات [لد لرش ثم دعا سان ل ل“ كس تبج رولا تح وجو ففصن تك رطش

 مال هلل نيك بعادك اري رولكس اهيا ماي طاح متل ساعت دوك نلاكم يي لكوج د لن تك وكرت رووج روا بحت ةبعكلا

 2 ولك كس سولاو شد بيع راك هداشا فرط ىلا ل 14 هلا 00 اع ليم يس ار ل قرب

 اكملت مجول: ةساجايللل تضااتوس كش اعدل لاكي حقلي كح كس نولاو رود نال 0 أفا

 طر قاسم يب تسر وص ناس 01 دج ناب كبت قامو نس لكي وهدد ل ١ تل لاقت

 تي كد كو كشت عر 2 اب نقر 6 اول لاس باتا احركر ورم سس ب ربع ويف خا سو ل

 لت دارم كم ارتسس. ساه يث ثلا حررشروا جس دعي رتوك ا كبف عفا طرود ما ءافيطعولا مالا هس بج قى
 -ت2 فتالشا

 مرتارول كح كس وكول ىلورجيروا ماتريكس مرت بارو قاد صم اكرثلا تيب كس مارتريس ل ارلك ين ساس فايع نا

 كس لوا مارت روب 2 در ضار نر مس رتروص ل از كن اروادكتس مارة ريكس

 روا رمان رمح كت نع ةرك ل تح نع رج روا اف كح نسا كي دنس ءاهقفوار مس لبقروا بعكس متارإل كيد ذ



 ل ير ]7 ا اسد لوارفيح نس اص ل اا

 تاسس ل لاردول 7 ناوراولو

 ناوافطع اك تيتا نشلو- تيك 057 ري روت بج مرني فلو وجو ناوأو د نار ولم واود لج ب يعمطل عطق

 كلوا او رك وعنا ارواج انرل منت ارب ب لك اتا نع كان بلاظلا عب ملل خلا هللاامورواح رم نيذسلا

 - أحس انانم رس وا ب آب اطخرءاظب كس سار لكى فروا ل ل

 5 ناك وسو سلم لامس رع ٠ انءإي تس ديو ل سوم تحن اف تر صن جس لي بست ل نك نوفرعي امك

 هنوف رعي طوع حرررط ولا ن كرروص روفر ءامه ءانبا ةفرعم كف هناك ةف طم رطل | تدرابخر دفن لب تروص كيب

 ا ما امااع مه ءانبا ةفرعمسك ىا_جي ررصماب شامك رواه ءانبا مهتفرعمل ةلئامم ةفرعملا

 ذقت ااه فرط كاتي حرضتت 1 ميك ىلا هنوف رعي تس هابتشلا هدغ أ اجر واكس لأ د هش اسكس دي يد ترن يلق فر
 < 1س د تح مالكة سا نكي انتل اثليي ذحا رصركذ اك قرم د 000 ىف ار

 < ,ةكبر نمروااهتبم قحلا ج هفئاتمر مب كبر نم قحلا
 نايباك حلت 7 لام تعب [سأو ادت ايدو: نور لمس اك تاروت دن است ناش تس لابي دعب كس بسد: ارك اح 0-0: طفل

 .* ىدو نب ترضخ اوان نار كلا لل تبر 1 سوا اثم ان لبا اون كسا للا لل حلا تسيسينلا نيكو الروت

 ست ةلساج لتاتس لد لع جل وفور الاعب ءاجايلن اي
 ريسر زئ اراب لنج 2 رف ستقو تح تاع ا هيب اخما ب ريعسوبا نش يار نا ا ..:لون ناش

 نيو اجه ل 1ك ق لو تليين مند لير تفي لرب رش دفا لور ل اليد تسمن قنا وت يب لوب
 لع حا 22 لا ةنعي نط 00 يا قلو راكم هكانحو بيان روش كرا

 00 اكد لس من انج - لوم متل اوس ءضورتر روم لاواس بسس ا تس اعاني 11 70

 ة ا 1 دروب تيارت للك ليدل بابل "لاه + مظل ولو

 ناقلا بداص لوقل لوم لذ زان تاب آرولاوم تاكل بقل محل امج حس ترب ند كس جو بج رفضت لاحم تسع 53

 نا رار ل اولوتامئنيافث يف أ تيأس هك 1

 - اك د زج كارم لطهي لوما

 5 1 كدت و0 5200006 :تاياوج نام طيس_لبقل ب وت 0 0 7

 18-25 اتي دام ناش ف ب أح يلامس لذ م تباع ل ىلا كس للا لاجل دبا لد

 نود كل بق لإ وكل 2 هاا ا رت دقو كلمتي شفاك ىكيأ 0
 000 الباك ا: انبي نش خلا ت تينا ندلو دك آوى هادي لن نب آ ا ا

 تسود لوب ع رط ما | هرب كس لبقوو دخول لوم قري لقا لش ن لارا حس يتناك قرني هو ركزوا بصخت جر را

 0 نر كد اوتو ايسر نا نمل ؟ لوي اسس دوبي لس 5
1 8 5 57 2 . 

 -ِ 25 لاح نوم يروم تركة نوح اا واد قرع تمس ناين تيما ىف ها ع كحد رعد

 ب
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 امانا مست 4# ماه رقبلاةروس سور اك لوارلج نمل الجءوورأ حررشو مج رت نوما ك

 وج ىل ىو رانك هني لكأاب ع نتن وبنت نجس اخ ىف كر طن ف التخاو قافت اك لوو

 رش ل يا لس خلا مهنسيتا نيذلا م.م :- هدايز اع لب تخانش قي ترضخ 1

 اكتم ايذ وأ لع كويت كام رق فس لوبا لبي باوج لس لاوس شع دقلا قرر مع تسر طك جس ب لن لا حايك ل ايب لاو نناشد

 ىلا حس رابقنا ليا لبن لابس ترش لكانت ذنب تسدبن تفي ب 1نانج بش ل ف جاب تح لس لكلا
 نشك ترم كرتلا لوسر ني 210 بح اواي قلب سك سوم بشير وكمكىلا ريغ تنس طال كيارداوكمل
 لاي ملك س ب باج - ايت تس ىت ترب اند اكد يشم لاهي قس اترك وجر وزنك ل لبا كسب رشم يضم لكو ؟ حس قلو

 - 9 لاح لوك ل ركت خا نش كس ارك أبد تمدوص لج نس ظوترروص كيج لب < نلوم باك
 < اندم هداي زك لع تسب طبط ايرر حس لافي لكوج روا كس اج اينركهتمخ انش ىت تكي د ترروصومب ازكى ككل حم كس لاودااز
 ك لال سلوك < لوم تفرع ل كين هدايز تحس تاذ قاد اي ايكايك يك وكت انب كل لاس ليثو لي ترسو

 وك ضألورعم ىلا سا ىل بتم وف لك سا لابو كس لاؤيب فالخب- لوم لرىف اوك ارك اج [تتفواييباري نلاسنا لبي يجرم

 ايكيا لج رك

 55005 قا قاس ابك/ جي لم ك رم م حل و
 روارأح ذب هس تام ايق كل كس لاوبب فاو تسد تبانو مادو تاب وجدوا لين كس نيس د تم. و ماقتل تلكويل حس لد كذب
5 

 لايرظا لي تيصرصت ك ط امل يع مالكم عفد هتك اجاب ولا عك ورسودانانمر كت دكيس ب اذ لا ننوكت الفروا

 نوناق ىنورخي اي ايكايكرج اف نوم ب انننجا لاق سن ىلاكب شو كنت لكل ابيب < اتم ان لنج تسييصوصتر وا تيمنا لكم انتسدللب لوم
 لك رسود لأ ل تس ددبكت اب هوك كس 1م بج انكم لين رباب بس انو ماع لير تلك امك هدانا فرط كيل وفك 1

 -<.ايكوماديي لاب ل لا لل لش اشراف
 طا 000 2 1 2 ل مدومل عع عر شاعرا س ع ا

 ٍتاريخلا اوقبتساف اًهالَوُمِةَءاَرِق َِفَوِهِتاَلَص َّىِف ُهَهْجَو اَهَيِلَوم َوُه هَلْ ةَهْجَو ممالا َنِم ٍلكْلَو (

 ْمُكيِراَسُيف ةميقل َموَي ْكفَمَحي “ اًعْيِمَجاللا كب ِتأَي اًوُنْوكَت اَم َنْب اَِْوُبُو ٍتاَعاَطلا ىلإ اًوُرِداَ
 رطش َكلَهجَو لَو ٍرْفَسِل تجرح ُتْيَح ْنِمَو مز ٌرْيدَق ٍءْىَش لك ىلعهللا َنمكلاَمعأب
 لم مدت ِءاَيْلاَو الاب «م)ّن ُرْلَمْعَت امَع ٍلفاغبلا اَمَو "كلب ُنِم ٌقَحْلْل ُهَنَو ”ماَرَحْلاِدِجْسَمْلا

 ٍدِجْسَمْلا ٌرْطَس كَهْجَو ِلَوَف ٌتُجَّرَخ تبع نفر ريْغَو رفا م مكح ىواسَْن ناهي ُهَرَركَو

 أدهم سائل َنْوُكَيالَتِل ديك رك ”ةَرْطَش ْمُكَهْوُجُو اَولَوف متنكاَم كا ماَرَحْلا
 ل 7 ا ةجح 0 لع نيك شمل

0 
0 



 اهتم 4# ططقرقباةروس مسوي اهم لوارلع نيب الجءودراحررشدمج تنال

 ٍدَحَأِل ُكْوكَياَل ىنعَمْلاَو ٌلِصَتُم ءاَنعيْسإلاو هئآَبا نيد ىلإ الْيَم َلا اَهيلإ َلَّوَحَناَم َنْوُلْوُمَي ُمِهَنِإَف ٍداَنِعْلاِب
 لاَعيُماَب ”كنو شخ او اهيل ىَلَوتلا ىف ُمُهلاَذج اًوُفاَحت مُهوُسْخَت :تالف ٍءالّوه مالك 3 مالك مح 1
 0 وام و و ما“ د ىلا مس لل مر م همم( دق مق. ترطب 500 م ا ع

 «3.ؤ َنوُدَعْهَت ْمُحَلَعْلَو مكِنِد ِمِلاَعَم ىلإ ةَياَدهْلاِب ْمُكْيَلَع ىتَمْعَن َنْوُكَيالَِل ىَلَع ٌفطَع ْمِتالَو ُىِرم
 ىَّلَص اًدّمَحُم ْمُكَنُم الَوُسَر مكيف انِلاَسْرإِب اهِماَمئاَك امامنا ىأ متاب قَلَعَتُم انلَسَرااَمك ّنَحْلا ىلإ 3 ب تال را 0 راق ع و مخرب 2و 5 سا تيا مس رم يم يلا سا در مو يا ا خل 5

 آرُقْلا بتكلا ْمُكُمَلَعُيَو َكْرَملا َنِم ْمُكَرَهَطُي مُكيكَرُيَو نآَرَقلا انييا ْمُحْيَلَع التي َمُلَسَو ِهُيَلعلل
 م ع ا هفاوف شد ط5 لو هونج ند شي همس دوت هل 000 ديار "قل اع رف 3
 حيبستلا و ٍةؤلصلاب ىنورك ذاف هبد,ةنوملعت اونوكت ملام ْمُحَمِلَعُيَو ماكح الا ّنِم ِهيِفاَم ةّمكحلاَو

 ْنَمَو َىسِفَن ف ُُئْرْكَذ ِهْسَِن يف ِنَْكْذ نم هللا ع ثْيِدَحْلا ىِهَو مكي ُهاْعَم لب مكر كذآ وحن
 ةيصَمْلاب ه0«! ْرْفُكَتاَلَو ةَعاَلاب يتم يل اًوُوُكْشاَو لَمْ ريح آلم يف ةئرْكْذ مف تَرَكَ
 عرايا )حس ابد ترج هو فرط كل تس اب( لبق ) بتاج كيا ليا ( تس ليي لوما ) كن كس كير و١11. جر
 كس ناروا ذم اكلي ورك ود ت احب لب نوم اكلي قم! وفارس ١ك لا( اهال وم لب تأرثكياروا لب ذا

 عئوكبسس كل كس لادا ساذج ل تس ايت )كس ليلك مفك ا وكس سسدفلا سوم لكل يب ءاوخ مت( دل ماكس ولاكن: لش نسل وق
 غررانيا وفل اج ل فيت ( لج فس ) ب 1 لك ككل اج لإ دس اد هكر تددددق دول م مكرم ىلا ترفل بشاب( كس ليئرك
 ال نع ليك تي انطق لاما سوم كس داب ىلاقتدظلا دوا دقلا بماي يي لكلاب ردا مكر فرط ىكم ارت هس
 نايب وكمت اوراب وو كح كس نس ركربارب مكاكرطحو ةسروا م لبر زله جيب تي 1 ىلا جس جتا سس اي دوا نتسأ رك ن وملعب

 دهس رانيا لوم ككل ابتج فول موا تت نيلركب ناب كم ارتد رايي اقلب اج كس فيلر ترم اب للكل ينك امج دوا( ايتيك
 دن حتوم اكتج فالخ كل #راهترك( نيكرشم اي دوبي ) لوو لات ( ل ةسال كل كس ديلان كررت ) ورك اير كف رط لكم ارت
 يع 000 ىذا تحت ب فاظهس دابوو با قمل دش دو ذب سر ند ادام فرط ىرسود) © د

 اك عراجالس قي ربات فرط ال قوم اكن كن يك ثم اي نون تس رك فلان كن يي درك و تس رك عراج اكل بق دا تأ

 ووو ليث شيل ملم لو ف اصفا بس قت لكلاب لت نلا تولدت تدب ( م تس كى يف اذ كب كس نلا فرط كرسو دوام تس كوكو
 لكنا لراس هس ليج آل يئن شيدلا ...٠ ( ليث كيس اجاناج فرط كني د لاي آةقيسا ضكيس آل لتنال با
 اور ل يكس يي ءاشل كيا دوا وجر ل رأ( ك رك رعاطا ىمتم م)- ىع رج ردا( أن ا ركرأك اء قل

 2 لطيف نجار )كس ىتاروا( -3 تن م عا تيادور مدت 7 مكتمل( تايرو: فطع اكل اي نوكيالنلا)

 م( انلاسراب اهمامتاك ًامامستا مستات ن للا تدايغيم ذقن كس متاع قار ) نس ما ينك حرردط ل ةاجوم تف اب تي ادم

 يك ارابقروا( ن ارث ) تأ يدان كنق ترو سرا تواعبلا لأ تح ل ى مثوج لذ ( قو رح ) لوسر يأ رب سوكر

 ( لماطا ىلا) كى قفاب ىلا ل( نأ ق ) بالكل يش تسد ةييسد منول مدا لن جسد تسل ( فاص كاي حس كش )
 رولاك وحترو يوك لب( تس هريخو جنو زامف )ولا وكوت ب لات نلا- كيم كن لين جس د تنس الص لت ب كماوك مروا
 لكتب ) ىرا زكر ( لكت نقف ) ريا ( انور مك اك ما لا لبنت حس ملا ل ايل شب وسل قب رك ريم لس نس

ٍ 
 ف

| 



 هد سس معآ و ةرقبلاة روس اسنوراي 1تمح لوارلج نم زاجءوورا حرر شورصج تنل هك

 * عرك( ىلا رفاع لكتب ) ىرطشات ريم وا ورك( تعاطا

 لري اواور نع لسرل لقر اس ليو نزلو لف لب هو ليكي تلة وق
 ومررصمةفردوا ةدعن زوري كب جردا-كو»: ىايقانبرتباناك ة اوك لا-< ناكم ماي جالوت ررصة هج وس فالتخا
 د( درلةراشا فرط كوم ناكم لس ساكس ركريفت_ليق_ قلق لج كل كس فس كلل الور ب لص -.اًهومب سايق ف الغ وو

 نروا لطب و تزور كس تمايق نش مكب تايد حس ايكو راها فرط كوم ضفاخلا عر زغب بر وصن كس لا ف مالع رسم اوقبتساف
 2 2 رن لذات بح لوتم فت ملل ب قثبيإي 0 ني رك اوبس مشا كل 1 د ركلصيف نايعرد لس لطم

 4ك لال, رفروضت غرر ىت كياوكل وذا كفر بس برغم, قرش بس وج, لاش ىل اتت تنيك دب لي ذاب
 .رفسل تجزتخ دلب ىا نم ىا تجرخ يح نمو_<_.اتزمداردا لي قل لص لق سس يئادتبا لل ثميح نم

 دج ققاويبل رشم لفرط لان كرفس لد اهب دحإ ةجح_يهراشا فرط ى لاصنودوبب تس مال فلا لي سانللا

 ركل لإ نجس اجانرك نرد فرط رش طيبا حس تبكى ابك السيم ك ني كل اعتساوكق بش كى ١ فزط كج لكي قرت
 ىاوب فو زيلع فوطتماكل ماا نوكيالشل ىلع فطع_ 2 رك راجااك ( لدقملا تييب)ءايهنا لبق وف جومروصقت رانا اكن
 فو زحل كج لي تروص بي متالو مهنع مكظفحل ىنوشخا ىف طع وردقمةلعإب مكيلع ةمعنلا مامتا مكترماو
 ٠ زم لنا

 ىف مكيلع اهتممتا امك باوثلاب ةرخألا ىف مكيلع ىتمعن متالو ىا_م اختم لا, فاك انلسرا امك

 فوري نودعهت لم تروص لا ةعاطلاب ىنورك ذاف لوسرلا لاسراب مكتركذ امك ىا_< السم رعبا, قلخت | ايندلا
 ١ به ملاعب لآ ارك ذيب ةمكحاوب لبو ل يسر روص يي كت اجايك

 داشرا باوج نايطارسف لع خلا تجرخ تسيح نعو كتب ًروااكملع سوو لب ولع خلا لكنودعأ نلوم مام ملف :طلر

 : - ا( ءاجايدمك اكراَنر القارب سوت يت ناري <. ايك ايكك اييانومي زي روبظاكى ارباح اعد لم نلسرااهكتميي ًارواعس

 لبق ب ببذل ةققج ترضخ 1س ايكن ايي + سك جن مرج نما ضب لاوقتلا بال ............: لأول ل اش

 للا هس لسد ييانومب وتم كنا فرط لبق دامب د ليث تس وم مولعس رت لي باي لس ني دفق رجب كهل تيكا كن الر شم ير
 تمي آرب ا سو ركرايتغا لركن يد # دامت دمك ذتتس اح حر ديال سا لإ هلل كرب تمار وداي ذ ةيس وكمت دو كتاب
 نلوثود باكل ئاروا ناكر شم لقتل العر وا كس سوم كولي دارم حس ناظري تيباور ساو لوم لات خلا سانلل نوكيالنل
 - لوو ادع اكمل اين لونود كم لإن كس ليم لااوق اك

 مدرج حررط تركيب لسا ءاك تسلك ىرموو............:( 17 ) باوج تام ع اكل بقلب و 7 :4 ورش ا:
 ردت ىلا لوكروا لاعور اهكت ياش بيا سو ملقا بح امرا كك ترثيح مم وق ن اشلا ميلا نال مرات كادت 5

 راك قشر لت جس ايوك وفارس وم كأس لب هدد ىكا بس متفومب دوا نم تس جو لك شك جس لائتماب ىلومتسري رول منا

 000 تلو سماك عشب ليصل اج كيش ماجا و مارصنا كس نا لوم



 اه مارس تعأ ةرقبلاةروس سمور لوارل ني الصوور حررشورمجء رت نيل يك

 رايقفا تيمنا تمابن لءاعم اكل بقل كو تيارب لبيك( وس )_ تتم امتنا (0)-جس انركاروب لبق ل توداي ووك لوك شنت كن وبال
 2ك سا وتوك رع لينكس ماكر ا لزج ضنك ىلا بذا هواطع دولت ايد تدب اكيد لذ هذ نفاؤيلمب ساروا هتك 1

 ري اوم رولا اب دولصنرو نا ولست ربل باوجج نسيت جب - يد باوتج تاسست وان امك اع رواتس ايبا يلم اكسس ل اهب لوط لاي باو

 كل نم ناسك اق اكشاي زدتقوم اكرفسرو اتالم رك ر لب يطوي دمي اك تي ووصقن كب وج تمبجر طخ تلاعب شب دلبق ل يت
 نوف رلسصوج اه ع البي هي لمع ماطسا ملكوت حررط ىا ماع كل كس بس ايس اخ دجتاسكس ب آمكك اي -ارسود ماكو اروم دوا مع
 وارعروا قكىلا قودي سا حس لولبي قكق كس هوجو دنج رددتج نا ءابماكى ادري تنفك كس نا ؤعروا كرت 3ك

 كلا افتر رز

 ما انوج ار فرس تسماا كمل اع ماوقل كمي ارب ا ترم ١٠ :- ىئاوقالا نجر وا ىزكرملبق كى تريكو

 ك كس دالوا قياروا ةيساد# نركاعد ىئ ابا كروب لس مط ساعتسما لع تتذو لادم حس انكر بعل اك تدابع ل مهظتنح لك رقلا

 اكتسما نب رب كيأ حس تيب تو مدلك نار وار وبلاك الساري ب دوكوم تلو انركتهصو كاك كبس اختنا اكمالسا نتا بسم ل كيا
 تدابعرب روط مل دفوت انوماكز كرم كيا ك- كس تهيادب لاحور كارول نوم دريس للا متو تييارب لكم اع داسددا اناجو مانو

 لبق تي انج < ايكابك “ضر فا: ”كوك ل جس را ما بيا صح ىزكرم اكدينر ف «ءايثلاء يدوب لكويك-اهتا تكسو تعلو اك
 < ايكوم رو آرابدوان ايوب توج نس تلك ميئاربا تررنعح 1س اهكايدالجوك يلا ور يبدوا ايككا يورك العا اكتب كرم كاتس

 ترضخت ؟روا حايك ولبقى ذكر كيا حسو لكن شى اوقالا نا وكن لان يف ترضخ ير ياء واو مقتسما ني رتب وو با
 يت انتة رهجا دج كس ناك اخ اك تايصوصتن تلو لئاع كس فاصولا لج قت نا ب

 مياربإ نلبا أ يوقع لك امما سان كارب عك .........-.:س نكسب ىا مك" اريا نءارازفح اك لكم ايا تسانب

 11 را قرارت اند 1 امي د لس لوبا باوخوج اك فسد لوسر كس نلءا شا دوا فوم لويس ءانب لا - لإ

 نارك س قراج قد لمتد وكن آر نلاوريجب ك- للا_جس اب داج ايانب نامت ١ ماماوك هدا زمت اص كس ماع مارا كل لاس قت
 رجا نوم دتاعماك ع زتعمب بج حس نا آر قياس ورك حر الصا ىو اوم نابل اطوج رواق اج ومب لم ركرس وم تسال كشك وتقن
 د < ابكي و ايكذس ككل انه جس لسع الات هيسددكس لاادولاني د بادجوك اول اجو

 لوط اور عه مِناعد نيبال ائئَب َءاَمَّسلا ٍكَمَس ُىِذَلاَّنإ ش

 داب اول ودنب خيا ىلاخترثلا تن” ل قرط بسر جسدي دى ىكدل قلخ امل رسم لك ث يدع لكيم لم
 ثا ةكمادتجا اك اوم نست حس بسوج سس لن نلا- لي تدافتمءامسا بت ارصروا فل بج ارمو نط كس نلا لن تس اهانحكر
 روما تيرم اكلكاط وا ىرك اك ين اعوردوا تس ملا ليرعربق اكن رقتم_عادج لق 1 ابك بي ىلع واح كلا نس ضر وا
 جس تيتا ذ.لبق ىلاعورروادثلا تيبب لبق ىلاسج اكقيقَو ترضخ ردا دقملا تينا تت س2 ارو



 اهعاحاوس تيا 4# ورقلة روسو سورا اه لاوارلع نيل الج« ورا حررت مسج رت ناك
 سس 3 يس _ ل س1

 مكس لصد لكك ابل انك ب اطخوكل وكول فاي تييارب لع نودتهت مكلعمل ب 52 بتنا قلوس 1

 ديلا لرعولل كالزمل ىلوم يدك 0 لَ

 ىنيئاصوج تروا باب كيادعإ - تدكر باتل ينك اتوب مولع خلا مكملعيو 0 :تبيف رع

 هس 0

 8 اوم جوتنروا تنم ىلاهت تاك قيم رشق وا لسا اكشدا ركن مك ركذا ورق اق ا ور : مركز

 جس رطتوفك عسلي ثنا هرقل يوك املا ,اذرواكل اس

 رك ّذلاب اًهسخ ”ِةولَصلاَو ٍءاَلَبْلاَو ةغاطلا ىلع ٍرْبّصلاِب رجالا ىَلَع اؤنيعتسا اونما َنْيِذّلا اَهياَي

 مه وللا ٍليبَس ىف لمي ْنَمِل اًوُلّوُشَتاَلَو نوعلاب «3-0 َنْيِربّصلا ٌعَمَلل َّنإ اَهِظَعَو اه ل
 1 اخ تي ةيجلا ىف ٌحَرْسَت رضخ ٍرْوُيَط َلِصاَوَح وح ُىِف ُمهححاَوْرَأ ءايححأ ُمُه َلَب ”ٌتاَوْمأ ماع <

 عْوْجْلاَو و ةذعلل ٍفْوَحْلا َنَم ٍءْىَشِب مكنون آو ف هذ مهام دمعت «م» َنْوْوْعْشَتآل ْنِكلَو د “الذب

 ىآ جئاّوحلاب تاَمثلاَو ِتْوَمْلاَو ٍضاَرُمآَلَو ٍلَْملاِب فنا ِكالهلاب ٍلاَوْمآلا َنِّم صْفَنَو طفلا
 ُمُهَتَباَصأ 1ذإ َنيذَلا محلا البل ىلع م5 َنيربصلا ِرسيَبَو ال مآ ُريطتا طف متر محَل

01 

 راحت ةرجالا ىف بدو نجر يلا ةناَو هلل م آْشَي اًمانب لعُفي اًدْيِبَعَو اكَلِم انا ١ ]ولاَ ْءاَلَب 0
 همس

 0 ربشلا َح يقف كادوا رح هيلع لخاو ايف هللا رح ةبْيِصُمْلا دنِع ْعَجرَتْسِإ نم ِثْيِدَحْلا ىف

 ُهاَوَر ةبيِصم َوُهَف َنِمْؤما َءاَس ام ل لك َلاَمَف كاَبْصِم اًذهاَمَنإ هَ ةَمِاَع تلق ْمَجرعْساَ ْيِفَط ْمّلَسَو هيلع

 ْمُه كلوا ةنعب * ”ةَمْحَرَو ْمِهَبَر ْنَم ة ةَرْفْعَم ٌتَلَص ْمِهْيَلَع كيلو ِهلْيِساَرَم ىف ٌدْواَذَوبَأ

 با وصلا ىلإ هزمدد# َّنوُدَتْهُمْلا

 قدام ) تدهن رذ كس زاهفروا كس كرم ( ب وتتميمروا تعا كس تاغ [)و رج راج "او كايا رمت ر

 باولو رو!( حس افك هم) لنج تاس لا اولاد ل ركر# ىلا طيار الي( تل تس بج ا ترس 0

 نات كس لادن رثيس راودا ف لا ) نع ورز (د:) لب ءلع تيرم (و)-و امن يب تسدسأ ىلإ يلا نا * يسد نااج صوار ىدشلا

 نم 000 م3 20كت اح سيب ) كح أ 1-5 0 .رلي( تب ثه دعاك لانو ا 2 لمع نح جلاب لك ملح 37 لوب ص

 ىلاع ردا( ءات ) ل هي دا( قاس امن ) قافو ردا ح ت”يخررف ى 0 "و ) هس لإ كر ور !اتضا ارابمت كتر وا ( نجت

 ريت( صار ا ل 2 [ىراهترورض قلم تاف ابل رذب) تس لكى ل ولخيروا( لج تروص وكتبت م.ئاواحا)

 تريب ىلوكب م نا بس + ا تس تلاع كن مج( قت نج ب بع اسم )وكن ولاو نس ركرب# ب 1 + وانن تسراشي روا( لباب و سرك

 بععرلا نازل بارو < دئب روا كولمي هس ىل نش ) نأ كلم 000 تا حدد 0



 اههحاو سمعي الج ةرقبلا ةروس ايوا لوارلج نيل جءووراحررشو مج تنيك

 لا ارنا اكل هللانارج تفوح تريم مرق هيصة لولت قوش كا 1) ىو لاو هاج ل اي كس كش
 هذي ايكوم لكيم رات اكس اك لبث ثيدص يكس ليكي ف ظرت ستيم لادداكس لي ايرفتمي انعرتا
 ترريصموووم وو ؛فيك كح ناطر و 21 اارفواشرا سب [؟ قلت راج فرص ايل رع للشتاء تبرطن>_اهم اب هللاسنا
 ” راكدرورب لسنا قت ( تيرم ) نيتي ضان صاخب لوك نلا( كنس ايكاتمي اوروك ا لج لت ارم نبا هذ ىايطو قارولا_عسراغ لع

 )ٍ "3 لينا رزاع لرب لام لن انف را كا لع( تيتا )تاع قر رفا قرط ل

 ةريعم ل رفروا ىلا اقماع تبيعم كيأ- لذ لوب لتر وصوو كى جس تيعصرارم نو احل رو
 لوو رءاسيحارواتنا وماج لوم صوص يت اس نزلوا ساس ّضش و ًَك ِث ءرضنو نوت تسر اتش ريعم ىف «رمددروا

 7 لايلووراعشم لايرعش لاو قت ناسنالا رعاشم ساسحالا روعشلا . ءايحاو ثاوما مه ىا-< فوز ارت ل

 وم ل تس ندب

 واح احايناعكر لبي قو دنصول و رثك بك اج كّلاد راكد تاس ةراددا ابر تيرس هيب لك لصوح عم“ لصاوح

 1 نتكلم _ىلانا لب لم اكدشرف نسج ع اناج يدرك ب ترروص ا لثمن اينا مس 0 اوراس نك
 رار وا انلساج ايك متى ايق ع لاكدنز 200 < لاعورروا ىلامسج تايح ضصليا كورا تايح لل اطم كح ساد
 جر لم ب 1 دماج يح توج لك رقريزم صيصن باريش ركل بس دارم ىللاعوراقب كح يكاد قكقواضب

 تح آل رو تننآ ١

 رف وم تف نب رباص(1) لل راي» برارععا هونج و لملء اسس رتب تدوص يروا جس عر وفرص ادم جس فو ذك ادم نيذلا

 ترم ( )اج نب هفناتنم لج و عر لطرم حس دجو كف ومرت كف وذ ادم ( )وب حراما لكبر وصل ( )وجب يس وصنضيسس بو
 -6ن يذلا ب لص باو حرا ذاروااذا ج باو7اولاق .مهتباصا اذا <_رك ككل واوب وفم تسجيلك فسح

 زوقب لاعتسا اكس ا لن يركن رقفسح و لإن تااياور حلت و لسرم لهب لس ماناكف ينتت رسود كو ادولا ني ليسا ره
 ش ' -جس ةملار لاهي < ًاربا هدقي ناقنا
 كلامج وا ايكوم تس تايادج ل, لاذ اك ات [كس ارب مالسا بس راك زنا كس_لبق إب ولاه أذ“ : طلر
 ريصص ميا ذت كلاذا كح لا او ممدصو 2111 او بس رارصام سا صرف بباب كر وا روز كل ولو لس نوئاطسم

 ردم لكان إب ب اصروار بصل بث للا سمى ذب هداي ذتس لبق ل إب وتوج م داهتج مكرمعشر وار اكل ا عملات حررط ىءا_ لج ىنراج الخ ذا

 -<- كن ايي تليطف ل القتساو تاب لونا, [لومحمروا تنيضف
 رم لذات ثار ل ساي كس هدب ءادب كك 11 تس رابع نبا تررطتح فد ذنم نب 50 :لوان ناش

 " [ل يؤسس مرر طك هايس يوجب 10 نيقنانمو نرش رس لع هسداب كس نا” رجاهصدج ردا راصناد آ- لإ

 2 مورس تالا لعن ل ند



 ادعحاد تيا <" ظةرقباةروس سورا 4١ لاوارذج نيل الس ءوورا حرش صج رت نبلاك
 2 757222222222 يي ا ا ل ب ب

 كبك عير تربع. ...........: تس ااجومر وو ثا اكتبيصم كس ذامف حررط كرم .....: 4 قرت 3
 ا را < هرباشم وف اناجومد نج ود اكت ربع م سس كربصب# دوا عرزف رات دوا

 1 ا ا م ا رول اكو ريفم لاخلا حررط كي ودا و ايانوبم م وه لبي نم فيفا

 حس يقلو لوسي وا لايبنا ريتا سك عروضتو عروشخ ل عز انك ساس يي ركل وفشمروارجوتم فرط كنج كرس دد دال

 ملا ردا ل تابوا رق لوبان حس راووإ كاق وزن ما حرار درجت نئاروز هلك رادو لالا

 - يتكرم لم اكان لوو كل اجوماديب كامفوربصل ت ووري لب تع ام ايدرف لاك اج وسر فاك

 لكل ودرع م اع هسرسود تندم ا اركي :ماجروا ع انركل اعتنا اظفلاكودرم تبن ديبش م ممل وك : مورموأء ارش

 لكدتز زر عب لح فسم رسد-< كريد كنار ةدد لد ستدعم تموم لم نقدي جاب لكيت ررل

 وم اص اكزسدولا نتج كابو حس كرت ذ ىانانجر فاك وم نام وم لص ووك بسس دكا

 لاكرتز قواد رطل جس اتم قرف حررط عا لين كرت را أكس ريب رواريبش أك :قرت ةمكرتز زر

 قس احااك فيل” ى لك لوم روزنكق بف حلاج ل ذاك يس 0011 1نايمردك ءاضعا فلكل ع
 ساعي ةسساضعا عرامدو لدروا عوج دايز قل احاكفيلكت و واج قوم حور وداي نس ىذا لع لكلا كدت روا اتوب لج اي

 نامل 20 لاما جدد للا ل نا كك تما ثا كرتزجنانج-تج اعانبك سدد خيول لاك ايو ترش لا نإيرمأك حدر

 لكرتز شزرب كن تؤم داع اك كت واف ست ارثاكس اضن فم لاع كي لإ لاه ذي شوط وت كدت تحفيظ

 ب ل و ل نملاع- لت جسد دودجلت لذ ماع دوار وزنك تا نال لاك لا لو بكى قود اي ذالك

 لا كك وسكر ا ءركى قيد لا دوا لدى كدنن ىفزرب كريبش هذ رأي حس احاج امج ققهدرموك اهتس زابتقا كس نابي كس لا
 كيا اجرماصتا 7 حررط لكل ودنزرول اتم لكنا احا تل اكل ثييرص لتر ث لس و لوسكتسا ناك

 2111 هس لكك تنارف كك هدرعروا ايكون وكى

 قد لوم ىوقو داي نحس بس لكدج مكر ابم تساي ىقذرب لكم السلا مب“ أي ايبتأ هدنة محلل ا 1 قكرتز قرذب كك ا اريغا

  ءادبشللب كح لل ىلا دن كدايند حر رطل سد لج تير طوفتو ت تمالسرواو ذاتو ثعررط الرابع مانجا كس ناك فرضنا

 - تارمطم اوزان ارو قو لنا لين( راج ثارت لبن ىلا كس كامكس كدي دجدو لوصنم اك تا رثاكس ساروا تايح اكل دايز

 ماسلا مج نا كت قذر ك درو لكدب بن نق حر زول و فل تاجا ل تاكتوعسرسدد ىلع

 - نا وم :ماعرج ساكت ايح ل ارشجرد ؛م عنك انوال لا 0 ل

 ل برت ب عقال وقع عي عز انما :؟ ل كيرش لب تليضف ىء ارش ايلواايك
 انجل بأ ىرط كل ودرم ماع قول لاك لي سوم مولخم لير ش لي تليف لا اك كءاربش ىككن اص ءايلوا حس د كثي داحا
 رواث بك ا كلا_ سب قرم سمت أود لكلا ؟س جدايل لب 20110 ارمي -خجاع



 م4 رسأععأ 2 ةرقبلا روس اسما 1م لوارلج نيل راج هدرا حررشفسممب 2 نياك

 كو ادبش لش تم اكس يجول قرسود ةساج امج كير ش لن ءادهشر اع 1 لترك لادوا اج امجد بش انعم ىوكدثلا ءايلوا ذات لس
 لب - لك اج وج لاكشا ثعاب ىكت ليضف كو اهنا درو - شكرم يوت يرش ع تليف اع رمد كب لايق حضي
 اربارب كس كادج ني نونا وبوج تاق عوكل لوو ادب ظاف هس نمت ؤم ماع نش .ج-دارم لاضا صبت
 ب سارعخ بر قاع نإروج تلا كيلا

 ت طاف لو ودايثدو نيد لوا (1)- ليو نيمراو لك ادم ظاي لس ماكحا :ماكجاروا لدم 18 ارش

 ل

 د قراج ل ديهشم ىاايند م اك>ارواوم د يبشيسم ظافك تل فرص (0) راي صيت نو فاصل ا, رواروفخميروخو وك

 لاقت تلاب ليي للسكس تدالد لد لاو فوج كلب لش ند بحروا لعل عا لوقت ءالاد فرع بوذ ل ايدو لبا اء
 طايح ايد ماحا فرص( )2 لا امك ليث راج منا ماكحا قدايضد هر نكي كس لب البار يببش و رشا تروق ى او سرع
 م وب كل كس ءارش ومد 00 اكبءاولروا جرو وصل ارواومرت يبت سس ظاحل كورخا تقيقتحرو نكي اع امت# ريبشح

 للكرش تداؤب ف الغ .يمالسا تموت لم اج كك د قراج رب لق لا ماكحا كدب ريمشمح_ اظاح لوفوو ( )ربات صلتريف
 نوثارس ماء رللي لح لوب لاى راج ماك اك ديب كي فرصتي لول قت لا[ او اج هس داب لشن لاك ذاب كس او فسد

 ردا كةساج تي هانج ذ امنا اج ايد فلان ان ك- كس ف الد تربت درمدد ئه لوم لاى راجي نا ماك ايت

 كبس ناكل اك احامج زم قاوم بارشرون درو كان لتكرير ىلا امج انج - / اج ايك ألذ لل ناتسر بق سونا رلسم

 - لآ ةسوئراغ اس لس لم تم ايف لسع زاب ستوب اع 1قرف لب ترن صون ىك ا

 ىئيياذاوركذاكى تس قد كت لابي ار 0 :ح ىرارطخناهرباهع ىلا شت, ز 1 ١

 لات انو تس لس ذم تيبرديعم ةعفدروا اجو لامع ركل حدا افريل نيس د(رالطا# لحي رواج اج اج ايكلغ ميهاربا

 ماع تصر قلص اكس ا كل لاه كت رتش# ل ب وهيب ار لو جرن بوو حاص ص طاع لب عرف اب
 انك ك نانا ليا ارضنا هريايب كاوم مولخمس مكنولبنلوتب 1 .رصرار قم الن كرار كيسرعل ريو

 ه2 قضت رك < ئالعاكب اصمم ايل ايطريب لكس اتوم مولع خلا هللانا اولاقروا ع اتؤت

 رَمُما وأ تْيْلا جس ُنَمف ةَرْيِعَش ُعْمَح هيد مالغأ "للا ٍرئاْعَس ْنِم ةكَمِب ناب َوْرَمْلاَو اَفّضلا ّنإ

 ىف ٍءاَتلا ِماَغْدإ هيف َفّرَطُي ُنآ ِهْيَلَع نإ حاتجالف هر ور م رول وأ ٍجَحلاب سبلت أ

 وزنك ةلجاحلا له نب كِلْذ َنوُمِلْسُمْلا ةركاّمل ُتَلَزن اًعْبَس اَمُهْنيَب ىعسُي نأ ”امهب ٍءاَطلا ىف اضالا

 َنِم مالا فر ُهَداَقأاَمِل ٍضْرَف ريغ َىَعّسلا نأ ٍساَّع ِنْبا ِنَعَو اَمُهَنْوُحَسْمَي ناَمْنَص امُهيَلَعَواَمِهِب نْوْفْوُطَي

 ْىَعّسلا ْمُكيلَع بنك هللا نإ ِهِلْوَقب هَبْوُجُو مْلَسَو ِهْيلَعللا ىّلَص َنْيَيَو ٌنكر ُهريَغَو ىِفاَشلا َلاَقَو رييختا

 ياحلو هَ ىِفَو عّوطت ْنَمَو مِسُم ُهاَوَر اَمَصلا ىعَي هب هللا دب امب اونءَدبإ َلاَقَوهريَغو فَهُوَ



 اده رتعآ 40 ةرقبلاةروس سورا اه لوارلع نار الج« هدرا يرشد مج ظننا
 ص بييييييببسسسس سس سس ها

 3 00 ماما 0 ا ا ا 2 ةارقوإ 2و ا ل 0 01 32

 ٍهرْيَغو ٍفاَّوَط نم هّيَلَع ٌبِحَي ْمْلاَم لعْف'ئا ريخب ىأ اريخ اهيف ءاتلا ماغذإ ِهِيِفَو اًمْوُرَجَم ٍعاطلا ديدشَتَو

 هب هبوحإمُيِلَع هيلع ِةَبَثإلا هلمَعِل ٌركاش هلل نق
 رئاعش ىق حس نيد تاءالع) لد كح سوراكر إي لارض لمت( حس مان اكل وابي دو لم لك ) دورصرولا اص بش الب د مدام 2

 تريز لل مرفر اج رق قت لس ع عروب نفط رغب رن را ع ناني تو عب ال روش

 يدرك انوا لم ءاطوكل اطرولايارلءاطوكل ساء الخ ف وطي طظفل) لش ذ# ركفاوط جس شئ( مانك )دقن اضم لوك سا( لن 2-1
 هس ردك ورك اللا ناظم كى لوم لل ان تنفو لا تمي آيس لك نايم لس ناردفد تاس )اكل هابي لوفود نا( تس

 وكن لا تكول ل تنح وم كس عتب هد ب كلامك سك بي تلاع كيلا فااوط اك وابي كلا تكول لمع تبدل اج منام نلت تن
 اوريو قش مماتي ل بكرا حس دانك عش رتل حس لف قسيس كرم حس ل ايغ نبب ا تمر طر وانجب

 دادر“ سايل رفا اي مس ملاحتدفلا'"ل ايام رفواشرا ل ودب كح بسوج وكس لاا ف قاف ترش آن انج لإن لاق هس تيينكر ك
 ارتحل وت جرو( لسا ز سن هد تنمرل عر شخ نيود لك مايك در شاد لابج مل يامر فروا ورصشو م

 سرة 0و كل اوم ادا ل اطاك ان لش للا لسا دس ايلا محم مو جدت سكس هب رثت ىف اطروا نات ساي لش تأ 8

 بوخ( رك دباب لس ا ) لو لاو ذك ىلا در دق ىلاعتاتلا ل( كه ريخو فاولاب جاور لكشن جس ريخب لم

 ( والا ) لو ل اء اج

 يوك ةورسمروا دمي مايقرب ساشلا مد ا حاحا كل شلل سيس يتن وو لك اهيا ينص ها :تربك 5-8

 دقت تدابعلايدركو راش كل اك: ههيداففل نقل الج هئيد مالعا اح اجاي التنور م ذي مايق اكم السل ابيطعاوح و [ قارات
 لاح طاف يك رواه رم ىلا هيلع _ ل قس تدابعو نر تمااعع ةريعشل' رئاعش «هللا نيد رئاعش ىا-ع فاما

 نار ةمءارتبماك ا مدقمر ايل ع رواج حلا ىف حاسجال ىامج فو زجر كح ادجال لس ي كح نا لم“ لو هوت هرج لع
 «ناضءامهب فوطي ال نا ىا<_ ا[. ردقماز ذكي حس فوط نا تروا كا دتبمربانب عروق مردصم لب وانت فوطسي
 اهكب اتراك انزز لمن مارترس# لوبنج_كل تراكو ورم لولو ل دنار كك اهقير روم قتيل نتجت تب يدل انو ءففاسا
 وهب دعب كس لوو ذوحت انتا زوجك ب لو ابي لونود نااوكن اك كس ترجف نوكول_اهتايدرك عيونا از شلات

 كي ابك ككاوماديج دو رن لب فاوطك ناو وف رطسم ايار رف#فرشم__ هلا بنج حس مالسا تلود اذ ومب فاوطاكن لا
 روا حانجالاظفل_جس يلق لاعفاد جاريا ترعح وكر واس حس لب نإ د رماه فاول تو سيلتا اضم لوك ا لا
 ةنسلس للا ار كرت مادا كش تيياور كيا كدت! ماما كار يدج_اوب مولحم نوب بج اوريغ اك ا تس لاوفود عوطست نمو
 ع باو كيد نكس فيطولا ماءاروا < اكن وم شرف روا نكر اكن لا بج راك أش مااروا كل اممادا تجاور ىرسط دروس كفو

 9 اةتييثكر تسل !توياك سوم دعاور ع ثري دع قلم لد تتسروا كح هايل اسس م رجل

 < سفن ورعتووخ ىلا قم 0 لسا هيما تأرق كل اوان تي نق اهلا عر زن ب وصنال هراشا ريخب
 فرط زاب ةباشالابة ماله كل لا جس لنمو نخب كك ملاعق ند بؤ كس ماعناا نخل ما ركاش

 ٠ لفرط ىلا يدعوءافياعس هراشا لس لارواس هةلعم انتم مقل طرت باج به ايل وداشا



 ااه ةرسأ تم[ ماج ةرقيلاةروسوسممري ده ْ لوارلج نال الج ءوورا حررشتو#تج رت ناله

 كل ساانقهراثشا فرط ىك خر كيسانم لبي لن اك دم هركأذت اك ارما ساعدوا كت ارب ساني ملتوج :-----:--:٠ طل
 ركذاكق افناك لاء ناجل خلا مكنولسلورتي امك ب تس انم حرف رسود ساب دوم: نايباكا حس تب انه للا للاب

 -< نايباكه دبا اءدوا ىل دب لش هرم جر -اهق

 لالع و ركذت ال _<س كن ايب كن ومتى ا عر زك كل ونا ورود تس قداخنب ماما لش ل وقثلا بايل اذ :لوزن ناش

 ْ -< يكن ايفو

 هك قفاشم ا قلد افصلابءادتبا تدبلا حس كوي زك اياك بسجادن ليصلك ت يطرفب بجو« تقسى خ0 رو
 تعآوأ “ىلاعت هللا ءدب امب ءدبن نحن” ايكيا فى ل ثيب دعرجن انج سد: ةسدكل الرا ساو -عس بجاو كيد

 لنا قب ترض 1 اهب كال دتحا تاو تدبا- لب لات بروجو كك ضنح نايا ع كك بيت نكاد حس ثي دعو

 ماقتباتىركذ مزقت موهفماكث يي دعاب رجس مكس ةاوالب لم امهب فوطسي نا تع قرسدددجن انج ل ةس كل الدساس
 ١ جس ايكيا رفوراشا فرط

 ٍدْمَحُم ِتْعََو محلا ةلاك ىدُهْلاَو ِتَيَبلا َنِماَنْلرْنأ آم سانا َنْوُمتكَيَنْيَِلا نإ ِدْوُهيا ىف َلَرََ
 مُهْنعْلَيَو هيَمَحر نم ْمُهنِي هلا ْمُهنَعْلَي َكبلوأ ٍةَْرلا ؛بتكلا ىف سال ُهّيَاَم ٍدْعَب 'ْنِم
 رو او ٠ دوا 2 عوف ا رم كر رم مر مرو جار راع مار رع 0

 . ْنَعاَوْمَجَر اًوُبات َنْيِذّلا الإ هللا ْمهيلَع ِءاعُدلاب ءْىَش لك ْوَأ نْوئمْوُمْلاَو ةكِبالَملا «م.) َنْونِعْللا
 7 تشم روءرورم لا ضع جاو ود يم 5 لأ ا رو اع ند فمع ل وخمس ير رق داق" قزف ا قا
 باوتلا اناَو ُمهتيوت لَبقا ؟مهيلغ بوتا كببلواف هوم اَماونيِبَو ْمُهْلَمَع اوحلصاو كلذ

 0 ل راسل عا ١ يي ناع اق او ل ل قل ىو“ زر 2

 هللا ةنغل ْمِهْيَلَع كليلوا ٌلاَح ٌرافك ْمُهَواَوتاَمَو اًورفك َنْيِذَلا نإ َنْيِمْوُمْلاِب 4.9 ميِحَرلا
 تا لال ا ا يل و مورا م ب 7 معو م م1 2 ماع
 ليقو ماع ليق سانلاو ٍةَرِحاْلاَو اّْنَدلا ىِف كلذ اًوُقِجَتْسُم ٌمُه ىأ (7) َنْيِعَمْجأ سانلاَو ةكْئلَمْلاَو

 نْيَع ةئرط ُباَذَعْلا مُهنَع ٌففخُيال اَهَيَلَع اهب لوُلَدَمْلا راَثلا وأ ةئْعّللا يأ * اًهَيف َنْيِدِلَخ َنوِْمْوُمْلا

 ةَرَِعم وأ ِةبوعِل كْولَهُمُي (0) َنٌوُرَظنُي ْمُهاَلَو
 ” يكل ذات ف متوكن جوك يع اضم نلا( حس وكول ) ليث تس ايي كاولوج ( وج لاذان تمي آرب لقلخت كس دوبي وا )............: مج
 كك ركع راو ب وكول ماع ولن لا متل حب كح ىلا( تدن لكي ترضخ دوا متر تيا بيع ) ليت شمت تييارب دوا لللد عيا ودج
 .لساوُ ردا( ل يس داءرفرودوكن لا تس تضر ىئ١) لت ةسارف تنعى كل اتندفلا م وكول ا ل( تارآل ) باتل لن

 حراطصاروا( لت اج زاب حس سا ) للركب ولك ولوج تبا( عس ىلو مب نا راكي كج جاي نان ؤعم عن رف) لب يت تنام نا لك
 روا ( لوم ايل ركل وق وف كن لا) لوم حاج وم .جوتعرب وكول ترا ( وكل ونا لوم لايت ) ليي دركر جاهدوا ( لك لاما ةييسا) شرك
 !رافك) ليداجر مرمر فكت للا ىاروا ليوال د مالسا لولوج تدب( ب لوفارلسم ) نايرف ىلا,رمصروا اريل كل وق تس تداعى رام
 دارم تس اننا_ لي نفت لس تنحل ل ايندو نب دري نيم )راكب تنعل كل وفانامانقروا لوتشرفروا لدشنا رم لوك لن!( جس لاح



 ص

 - و6

 ابحر بعرس ع هك 0 طج ةرقبلاق روس اررسورا م لوارلو نيل لج ءووراحررشومج 2 نيل
 2 ع

 - نا( < لولو اكس نعل ع مل” ناي لش تنعل نث) لع لج راقرك بع ىا_شيبمب شيب وو ( نلوم اخ لبيع نلاسا ماع هي

 ( كتر زعم بول) كك اج قد تلبتاكن اند وا( قربى إي كيا ) 6س اي ذم ناك بااذع :

 نحال نارتكروا مت ايكو راشا رخل فرط كف طعس لا لوف نومستكي :٠ نر و

 وج قرصود ليكى اركاب حل ياارب كيل قواسم ءاففا ح قراها ا فارق الوالل وورت
 ليك نش لاك هذ ركع ووكرا كبش تدابك مزقت اوقحعسم مه_ت ل ءاششتلا نيذسلا الا هات كد

 ايل لوشماوددارم حس يلاعروا تنل دهم او ددارم حس لوا فس لضتبروا جس تنحي قفا حم تنعل ارو لصف درع نس تنها

 شاكر ارك ع ل ةروصا بس نا لير دبس ل تنهاتموم تاب دارع حس لارا تنهار وار ععس لاا هس ضو

 حس كييئاساو ماو كح لا لاليبس لضا مه لب ماعنال مو ةرفاكايدد لو كك لقأ وقوو ل الجرسخ ماسلا - اجر
 - لو راهن لج اق انروا ردا

 م نلا لابي -اهتاوبج نلايعاك نت ئانتكل للسكس لبق ب سد اص قحلا نوصستكسيل ل ىلإ ذك لبق ل إي ومأآذآأ1 : طر

 < ناياكريكو

 تارؤل دوب َالعدتج لس دي نك جرام « ذاعم نب رعس للبث نب زاعمرك< ىو ورضوتس لايعلم ٠١ :ىو ناش

 لوب لذات تاي ايري لا ءايايعب فس لومنا نكي ايتن رد لا ناب اضم لكس

 م السا لوك جس اياز ركل وقم الساوكن اكس. يدق طر تحم اك عر اطصاروا نس ركب ولسنا“ 40 رع 7
 تامضروا« جس ردود حس للا لويد وتم ملك اق سو نق الس ارواب ارك كس سيبك قب هورو كه د ىف يري ماوتيم فس المن
 تلك اياجومتا 7 ىق 2 : ليك عرووب لثل يللي 53 رقم للا ايام قدعتو ل اكتابمك يوك ة اجيد

 معز نفاع قيس تي لا ...........: سكر ور اننا حس ل وصرح ناك فشاكملا مكروها اكلماعملا لع
 دس يداك ايجج تس لوصران وكف ضاكملاملكروا تن ارم حك اش ادوا نلامتكه سس لماعملا
 ا ْمُكنِم ِداَبَعلِل ٌنِحَتْسُمْلا ىا ُمُكُهلإَو َكّبَراَنل فص اُفاَمَل َلََْو

 ٍباوُمَّسلا تلح يف َّنإ َلَرَتَف َكِلذ ىلع هيا اَوبَلَطَو (0) ميجّرلا ُنَمْحّرلا ْرُه َوُه لإ هلا ال هتاَفِص
 56-0 يجَمْلاَو باَعَّيلاِب اهلا ٍِلْبْلا ٍِفالتخاَو براعتل ءانيوكو ضرالاو

 ٍلْمَحلاَو ٍتاَراَجِيلا نم سائلا ْعَفنَي اَمب ٌهرَثْؤُم ُبْسرَاَلَو ِرْحَبْلا ىف ُئِرجَت ْىِّْلا نُمَّسلا ِكَلْفْلاَو
 رق تَبَو اَهِسْبُي اَهِتْوَم َدْعَب ٍتاَبَلاِب ٌضْرآلا ِهِباَيْحَاَف ِرَطَم ما ْنِمٍءاَمْسلا َنملا َلَرْنأ آم
 ايون اَهيِلقَت حيزا ٍفْيِرْصََو ُهْنَع ناكل ِبَصَحْلاب ومني ْمُهّنال ” ةَّبآ5 لك ْنِم ايف هب َرَصنَ

 َنيَب هللا َءاَش ُتْيَح ىلإ ٌرْيِسَيِللاِرماب ٍلِبَدُمْلا ٍرْحَسُمْلا ميقا ِباَحَّسلاَو ُهَدِراَبَو ةَراخ الاَمِشَ



 ةرقبلاةروص سمرا <١ لوادلو نيل لجءودرا حررشو جتنا #4191 0001
 َنِمَو َوُريدَي «مؤَنَولِْعي ِمْوَقْل لت هتيئاَدَحَو ىلع ٍتالاَد تيل ةقالعالب ضْرلاَو ٍءاَمَسلا
 *هللا بُحك عُوْصَحْلاَو مُيِظْعَتلاِب ْمُهَلْوْبِحُي 4 اًماَنْصآ 1913 ريع ىأ هللا نْوُذ نم ُدَحَتُي ْنَم سانلا

 ٌراَفْكلا َءاَم ٍلاَحب ُهْنَع َوُلدعياَل مهنا ٍدادنالل ُمِهّيُحخ ّنِم ا ٌدَشأ انما َنْيِذَْلاَو هَل ْمهبْحك ىأ

 هلا َنْوَرَي َذإ دادنآلاِذاَحناب اوُمَلَظ َنْيِذَلا دمحم اَيِْصْبَن ىَرَيْوَلَو هللا ىَلإِةَدِّملا ىف نْوُِدعَي
 هبلَعلَو ردا ٌةَوَقْلا نال أ َّنآ اَذإ ىنغَمب ُدَو امْيِظَع اًرئآ َتْيآَرل ”َتاَّذَعْلا َنوُرِصنُي ٍلَوُُمَمْلاَ عقل
 عِماَسلا ٌريِمَص لق هيف ُلِعاَمْلَو ةّيئاَتحَتلاِب ىرَيِو َءاَرِق ْىِفَو يدد# ِباَذَعْلا ُدْيِدَشَهَل هللا َّنآَو لاَ سل

 .ارإ 6 مع را

 رطل حرا درج روز زلازل ترم اقع انزال طيرك ىلا هاجم ور

 نم اَوذَتاَمَلِةميَقْلا موي َوهَوهَل ُهِتئاَعُم َتْفَو ٌهَتْحَو هلل ةَردَقْلا نأَو هللا باَّذَع َةَّدِشاَيْنَُدلا ىف اًوَمِلَع ْوَ

 و مهَلالَصضإ اًوُركنأ ىأ اَوعَبَتا َنْيِذّلا َنِم ْءاَسَوُرلا أ اكبتا َنْيذْلا ربت لبق ]نم لد ذا اًداَدْنأ هنود

 ورث ساو

 نيف مهنيا : تناك يتلا لَصْوْلا 4-) ُباَبْسآلا ْمُهنَع مه ربت الَع ٌفطَع ٌتَفعْطَقَتَو َباَلَعْلا او اَرْدَق

 ىأ ْمُهَنِم ارق اًيندلا ىلإ ٍةَعَجَر رك ان نول اًوبتا َنْمِْلا لاف َةَدَوْمْلاَو ماَحْرآْلا َنِم اَيُّْدلا

 ىَربَتو ِهباَذَع َةَدِش ْمُهاَراَمُك كللذك ُُياَوَجْأَرْبتنََو ىمتلل ْوْلَو مول ”انم اوربت امك َنيِعوبمْا

 ّْنِم نيج رخب ْمُهاَمَو *ْمِهْيْلَع ِتاَماَدَن لاح ِتارَسَح ةئيسلا ْمُهَلاَمعألا ميري ٍضْعَب ْنِم مهِضْخب

 9 الود َن َدَعَب : 2و رانلا

 بس مق دوا ( تيك نيب فييص وف لكس تيس "يس ل يك رع ناكر شم بج لوم ل ذان تقفو لما تمب آييدوا/ م١ مج
 رين لولاك ا لع تافصو تاذ )جس دوبتمىت ليا( س لص قاقتختا كت مدابع كبس تك جب تي )جس نق كنس وتم

 لزاةتعأ اهلا يةايكبلط ناني ا فس نير شم )< مترو كتر قديس لئلا كس تدابعارسدد لوكا سكس ل( ليت لأ

 ىكردا تئرو م [لكت ار ند ) فانا كس ناد تادددا ( لت ابنإ عوير وج لي لاروا) فس انب كس نال زو نايس شال ( لوم

 ناار دع 3ك لإ نوح نول ارب سترعع لطلوجواب ردا ) لي ترج كح لي ررتسوج لع لوزا دوا ( قت
 ليت لا( حس سخي سايك )ايكو رئامو رتوش نحس لاركب اند( شان ل مك نع آف ادشروا( قرادرب رابو تراه
 لاي داداديب كى ل تل قرب ىاروفاج لوك )د وفاج لس مرج دوا( يسد ركرشتسو قرف )كيس دالي وادع كس سا«

 رثا ) ناايهرو لس ناجح آو نا زوج ل ( لوإب)رياروا ( املي بنج ارا اكل قاوم درسو رك ) لج نلخ كل_ دب كس لئاوتدوا( حس لوم

 تلالورب تيبئادعو ل نلاوج ) و نللاز 5200 نلا( < اي دال اج لابجب <. انبر نامرف خبات ثلا )باتي نقش( كس الع

 ترش ىو وروا ( وكرار يف ) هوالع كس لا دج ل جيا لول ضو لت( رب دضأرج كل كس لول نا( ليث هسا سد
 ومب ىرورط انعكر تبرك ( لك نا ) دفنا بقت ( حس ائايل كس كو م: لد نع تركت اح :نلا ( وكم انما ) ل تارك

 مم



 اوما ه1 عربا روس مرا 4 وار مل اطفرران نر ا

 لك ع لاح وس نادم كرك هدايز لحس تح كن لا رت س كس لو )تأ تلات لا فرصوك وف [ملسمو ءاسا

 وجوكن وكول نا( كيسا )تي دي رك وج بسوخ ايكو( ناو اع [فرط ىكرشلا ردود وتب ل قال نر

 ك0 < رطل وود لور وا فورعمتسأ رثىك نو ري) نيتك دراج ل هاو( سقي تجد كش )

 لاعتللا( لفو تردث) تون( نال تح نازل سا( هس اذا فثك ذا رواوكلماعم كانو كيا لس رفحا ب 1

 0 ىريلث تأ رق ل ياروا )تنك ت اه: با زعاكم لاقت طلار ول( تس لاع انيمتت) مان كم انت تس للا
 م ملعيق““ ىري ل تدوص لا ابوك وملظ نيذلا وخل صاروا باطل سار كل نام لع روز

 ا ناين دكه لمس رطللا تيب 1 قا دوا كوم فو ذب ا دج اك ولردلا#ةساجوب اقم مكس نلوم دعي اك ردا ناائفاروا

 0 وسام كس للا ذل وف لل“ اه دج كت رد اال ع تمم ايق قتل تنذو كتم اهم كس باعوا تش كب ءازذع كس دنا كو
 تس لوكا نا سان )42ج دع حمودي نس نت كلود كش لن 6 فاست( نأ اني يدوبخ فليكر اكل ا

 اكنا) كح نبتت ايوب ع عطول كاع ع ضر اةدياشم بسرد( لح ليدركراكن اك فس كه ارك كس نا نك ) تس نس ابك اكن ا

 ماوي لوب تابوا( كن نينا هس نا لءايد 1 هس قودروا ىرطص )كح تاقلغتو# لش نا مج اب( هس ب ارش

 كنا فاص ( عس ساو ) سنا ىكم ف ( مساج لباد ل اندإ) ساب ل ناج عفو كي ادذ لموكب سس مت حررط كلا
 ولنا حررط لس ) لل( سس براون اكل لا أر بتنف دواس ين ”انقولرواتننو لا) كيوم للا !فاصحس متري عررط ل لب اجو
 5 ةنلامدا اخوك( دب) لاا هس نا ىلاختشلا كس لين الحكن ( ع قوالكو نس مت لش «لطوط لك سرسود فيأروا باع ترش

 ( .رعإ ل لغاد) لش لاي 9 كرو نول ودبل( كما لا

 - داس كس لق مساج هلك بكر شما ولاق- تيس جانت ل مللاكغا ثم ب لوزن ناشي لزفو : ب 0و

 لات دصو تسال كس للا هتساتن مو داك اددعلوج لم راغبص قحتسمسلا ىا لوهان ضرر كاع اي روا صارخا ٌءروس

 رواج | روم حت او لرب عادلا ال لي عفر عم سو هاالا روا تفصل ادصحا ورواه بخ هسلل ايفا دحاو هلا هج عيجو

 هج كف نقل الهيزقت لتر كف وذكر ادتماي حس دتجس لاب نط رلا
 هوك نا زف الخ“ تاومس عبس قلخ'ج قرصتل م تي آقرسود_جر يش فرط كورت لاا خص اك حي تاومسملا

 جس يررصماي لوصوما, عفني امب_يساتو:مولعش خت كساس نهلشم ض رالا نهو رج ملابس يلوم مولخم ل يار باب لي نكي د
 -< فو ذكردئاعروا هيدر راش فرط وب فوطخشس شارب أايحارتفا ذ_ ققكل الع ثب وع لع عبارابدلا .

 رواه تيكا ف كرثلشء اكل جلا نوبحي امك مانصالا نوبحي يحلي ل كد: بلطمو كس لل مهبحك ىا

 تاركؤ 0 را ري رصبتؤ_رشل الئ رت ولو هللا نينمؤملا بحك مانصالا نوبحي ل قرد

 ىلا هراشا كس ركل شاور عرراضم لاهي ب عرراضم ذا دواس توج لوب يل ذا ل كارو نوري ذا-درلوراشا فرط مل ءاثلاب

 والخ ترض [لبي للا جس ول ب ادت ب تيا رل نا, كرامتك اريبج_جس نقرا نا تايب يمس فيلات نيس فرط
 كفو زي اوج تيا رئيس انركوراشا فرار سن لمع نالوكب ناس ماع باطخوكبطاقزب اي دواس صان باخ
 - لور اهضابأي هفناتسمرلعت حس رسسكب نا لبي تنأ تيرا لا

 تأ قلب اوذحتا امل اعيمج هلل ةنئاك ةوقلا ناهس ررظ لاح فراق را رتل روركاب لاك نب لو اًعيمج



 !؟ احا« تي 4 0 ظط ةرقبلاةروس ايموراب 20 لوادلج نا الجءودرا حررشو مج تنال اك

 امل روا دي وقل نات رومى ىئري ل ترث ىرسود دواس ايككنام رقمي خلا هوقلا ناوكب اج تيأر ل ل تروص ىرت

 رواج اح ىلو مر م ترلعروا مدقمبساوج كل لاس ةةلع كب ساوج لع تدوص لوا لت جس اناء ردقع رت موب اوت, اوسخ سنتا
 دس ايكيا باوج دعب كس لبيك لك اس مت اكل وكس ىئري ل ومتة وقلا نا لي تدوص قسد

 <. لاععس نيذلا_ج كك تلاع ةراشا يمقن ىك دق لم وار و - كوم فرظرلوم لرب ح نوري ذا لي ذا يب ءربت ذا
 لاح ىفاورسبت< رطل ا تدابيرقن < ءوبقاظفل لئاع ل لاعدوا جس حار فرط كل وفود غرور وا حمل انستا
 لبابروا ةاجنلا بابسا مهرفك ببسب تعطقنا ىلا. قرب كل تييروا_ع نع ابل لامهب .مهتيور

 مهب تعطق ىلا قكرب قل يده ابروامهب ةلوصوم بابس الا تعطقنا ىلا قكرم قت سب

 رواريررصم املي امك .مهنم ءربتنف ةركانل تيلآررظ ل اريزقت_عس ول باوجءربتنفروا ةعج رت رص ,ةرك بابسالا
 ساري الع يرصإ تيورد كات ارسح_-يسة:راديلاراشماك تكلا ذك واس مهيري_ب_ك قلل وعفمم اتم م كلاذك

 ل دن ىو هك لس دمر وادري مش تمارا قات كل اخ لوعشم اك ع اروع يلق تيوررواهس لامع

 هس مالع رسم فرط كل وزن ناشي ل لب ذل تاومسسلا قلخ ىف ناداا ني اويكنول اوعي[: لذا قلاش
 لم ناميالا بعشم_ اقروا لع يضف ا ف ىلإ يرفروا ليي نسى لل روصنم ني ريع كس ل ل وقتلا بابل واد تس انك راغا
 تانك بكب كا فرص ناس آو نا زعس داس اوم بهجت نمو( دكرشم وف ىو لااات خلا مكههلاو بجاه كج
 - ليث بادج اكيلاطمم للا تاب آي ايكديلاطم اكل بسور ساروا

 ايتيك ة دك وزجج نجم تم [لت بي لالدتحا لص ...........: ل لصو ىل ى راب دوجو......: 4( عترشت 3
 رواريشأل بع ناي لجو بو وجوم لن انت ليتووجوم لحي كج مولعمس هرباشم ثملرب ف نوم نكتب ع دوج ولا نم ارقد

 وب مولعم سس جو كفو نتف رط كه سرسدد كيا لبي لب آب حس تو كف دج بكرم نوب نام« تروا اتب راتوم لدي در
 كس رم ا جس نامل تزرع اك ارك با-اك عزرم كاس اندم نان دوجو ظيبسا نالوا ليو نكمل يزن بسوي ليضرف جس

 : 7 ب بر دادكب اي لير للعل لعاب لوا هيلع م اناكد تلا اوخ كول رسود_<س اتجاه فلا لش ناب ذ كرتولبستج او كادوا اكس يانا 1 الزي بجاد 2-2 كلل سا مز رن ررظ ل ااج مله ولو: تدور 2 سود
 تايلدا لن رلى 00

 كس كياووجولا بجاو رنا ةساج ابك ول لسد ىف سوم كيا لس لا قر با هو : لش لو ىف ى راي ديحوت 0 586 يل | م 7 5" ْ ع

 كل لاء لانمس بوو ل ثوم دج ان حس ىرورض نوم ردات كل فود اي اكو زج اع فيا لوتس سس ناو ام ُكاود كانك

 ىئاادق ارسو دايك حس اتباح اناسرم سراب الش ليا للحس لالي نا لب ترروص كر سود الك ف سوم داق باس |ايم وتل نرروص بي

 !نمدس ٌلارخ كى اوج إب آم زال و: 7 عام اشرس ود و قكسرك ترم ماي ع السرو دارا اكس اسرب ت شراب نم ف الغ كس



 اسامة رسمي * ب3 رقبلا عروس سور اي »  لوارلج نيل لص ءوراحررشود#ج 2 نبل

 ا منال هدارا ل قمر وانت نلف اكرارم ذل ليكى رورضركا ؟ ليي حس قرورض بنس رن اكدارم ىك ساري لا دقي انكسر كرك دوا
 -دم قة دض امتلا دا ناسرم هرولاناسرباك رب قاب 1م ال راتبا اكل ودارم فلوو ةةج قرورضر كادوا ل 5

 نقوم كناقروا شا قنا بريح ةلروااوم لابس جاوررت كل لاس جرلا اوم لاروت لاهم زكر واج لا

 تلوم لف نانو ةرتاوقا ع لبى رورض انوبب لنا عرو ثلا كر اوصا السا
 ناب < لكى رورضانوج ل اك ورفماكح ابل جس ريش را نولقعي موقل تليأل كلذ ىف نات آل لل
 < قرورضر يف لكلاب حس لميو لات ابشااك ل زجر جر كس ساس فاك نانو دش ف الكس ليم لقى سون ل كل

 اوتاه اك اجاب دك وكب لوركا ع تباطدوج اكن اح 50000000 :راكز اى اس اكووجو لس لول 1

 ل [لتذ ال ىف اى ووجو حلا نيون لظوك وفاهم[ بن ماظن كس ب رف عرو ظل ناكر ددإلا نيقدنص متنك نا مكناهرب
 2 ار : 1 .- ٍك

 بيا ىك تبا ل تش وأ خللا هللا بحك مهن وسبحسي : تبل ل ورسدددضت اسكس تبرثلا

 لب اقكس تبطل ليطرشب_< يلوم مولعم م زاجا كتب قل كفار يف لب هلل ابح دش اونما نييذلا وس كراك ررط
 0 ادج 2 اندم روجر فرط لدتلا بج تقول الع لفلان يق قوس تدم 2 ل روفر ود لا

 5 انسب بيف تار مديح ةرواجي_قك حكت, كك ضيع لاك رن يرام اح شه اج تساروارروا فاه تعيب

 نك ند رود انوع يي رشرسفل ف با زعاكم 110 لد اس كا
 الاب تيبييتش برا ع لاهور اك ترحب بس ناري روا ناو ةرزرأ كفل رفا يوم تاع حل م انشا سرس ءانلم باوج هنا

 تيتا يبيع
 مولعم اناي تاجترلو#نراغتتس منكن داك سل جسر صح ريف تس بإب كس تلقانا املرو نيجراخب مهامو

 فرط م ضند ناي احوم مولعم نوه يعرف لالعاب فلكم اهرافك حس تارسح مهلامعا هللا مهيريتمع ؟ةلزتعملل افالخخ_ح احوم

 د ل رفكا كرش لامعا صاغ سس لاه ادارم كيس قكببريج ةنيتةح

 دك ةَفِص امي لاح اللخ ٍضْرآل ىِناَمِم !ًولك ٌسانلا اهيا اَهَوْحَنَو ٌبْئاَوّسلا مّرَح ُنَمَيِف َلَرَنَو

 اَمَنإ ٍةَوادَعلا ريب «؟:م)ّنْيبُم ٌوُدَع ْمُكَل نإ هيت ىأ ”نطِيَّشلا قُم ٍتاوطخ اًوعبعَت الو اَدِلَتْسُم وَ

 ميرحت نم هيو َنْوُمْلعَتاَلاَم هللا ىَلَع اًوُلُوُقَت ُنأَو ع حْيبقْلا ٍءاَشْحَمْلاَو منال ٍءْوسلاب مكرم

 ال اًَوُلاَق ِتاَييَعلا اَِلحَنَوٍدْيِجَوَنلا َنِم هللا َلَرْنَأ اَم اًوغعبتا راقكلا ىآ ُمُهَل َلْيِق اَذَِو هرْيغَو مْرَحُي ملام

 ئلاغت َلاَق ٍرئاَحْبلاَو بْئاَوَّسلا مُيِرْحَتَو ماَنْضآلا ٍةَةاَبِع ّنِم ” ان َءآَبا ِهْيَلَع اًنْدَحَو اَنيَفْلاآَ بت لب

 ا ىلإ (-.) َنْوُدحَْياَلَو نْيدلاِرَْأ م انْيش َنْولِقعَياَل ْمُهْوآَبا ناك ْوْلَوأ مهوب
 اًمب ٌتْوصَي ؛ب عني ُىِذّلا ٍلَنَمَك ىدُهلا ىلإ مُهْوُعُدي ّنَمَو اًوُرَفك َنْيِذّلا ُهَفِص ُلئَمَوِر ,اكنإلل



 دك دع عسر ا م

 عر مه. را مو 2

 ةظِعوملا ) نوعا ْمُهَف 1 ل 2 5 اَّيِعاَر ٌتّْوَص عّمْسَت

 تسلل لوز كا امك وك ول( لوم لزان تمي [ قلت ناخب مرتك ورد اج هرب وربع اس ولوج ) همام ل مر

 مدقك ناطيشردا( 2ك تذل كي جهدك وم تنم ًابيط) لب زج كاي( ع لام ظفل )ل العلي دوج وم لش نا زوج
 رماه )نو المكاره ل اطيخ ع اولا ل( لن قل رطل نبت وك ادار مس ناطيشروا قرط تح تاوطخ )ولج تم مزقي
 لجو ضب هو ع ذك شلاكي دوا ل( كري اعرش) كدتكر وا( كوانل ) قرب ج بس اجركم لك قاب ىك ناد د( سس تااددلا
 )ولج سا اهتم كج نس ىئاتتشال < انيك( ترافل ) حسنا ٌلوكب تب دوا( هرم انركم ارتد الع ) تتكسر ليكنس مث

 انيفلا) ما وكاداد باي ةيسا ذمتي لت ضب قيرط اقم لل ( شن 0 لو تك 2( انركل اطوك وز هزيل يرواريح
 نامج رك ( ىلإ رك راجااكن ايي )ايل لت تس ارف ىلان قت ركم ارتؤك وروفاج هرجكدوا بعاسروا قري تب كت“ انديجيإ#“
 ( جس راك !مافتسا رمت لع لسا فرط كنت ) لاب نفي تمير هثددا ( كلم اهم كس ني دإ) لوم تك ردت جب ادد يساب كس
 زاوأ )كس رالي صليل تناك ت يفك( ل الب فرط ت اب كنا كراج روا) كل درفا ( تلام) تيكر

 506 " د لطب قلتم ساو وا ن) حساب لوك هذ البدوا ةسدايب زب كي كس (دؤفاج) للا( جابر سد

 لكلاب( راقكي لبيب تبرك ب تجار تفح ذاو [ فرص كهتساومج كل عررط ىك لقا دج لب تفكك ان دوا نفس ظعو رفاكيي نش
 ( رك حرعبش ) تلك سئل كاب يغانج لإن عدن« سوك 2

 2 قار ع نق تلا لوجو دبات يناس هته للاو 2

 رخل :_ ةدانادرلا رونا دزم انهي م انك لوتس دوو فرصاكل“ 0 ةريحبم' رئاحب كح كت ماكل اعتساكس تشوكرواعددد

 وف رماني رماعونب فيت -ك تك ايدك ناك تم اطهر وطبو/رؤاج ياك سكب بيعت جو- لإز كس سكن كن اكن كس
 0 لس هدي [ةرومليصفت نيتي وروفاب كس مترا 2 ت ايا كلاس لايق أرد

 اجدد ورعاق لكان ومدارم سافل لادككل اي هس ليتل انمكس ند: ل عك ةروس نركب طخ كل كا حساس اهيا
 تو كفو رك الالح- «ةاموم لاغ ٍِض رالا ىف اممرواج ير لوعقم < لاه لالح_ومورعاق ىرثل ا ثلا امل هام

 ايلدا ارماندج سوم اك وكلا ارواس_ ووصل لك 2 اهوركو ةء تفل زلط ونوموا 7 را ىرشرلا | ابيط_ءءايكايلركمدقم

 تاس اسخن الروا هنييزنت قرط ىا نع فاقلاور درا“ هنييزد لة ابد« لاعإوديفتفم ساب

 رلصاف ني دقلا نار روا مرق, ةوطخ حّرات 'وطخ_ح حا ايك اعتسا يذل لم ىرعتم_ يح قتشسس مزا) ناب نسيب ل لطي
 اك ومب لاعتسا لبي قتل ءا راق لطم - لل تس 1“ لوو

 ناييدارتخزم ردن سس ني يوت رع المخا اى يرش لكما سووروا لير وا ءاشحفلاوءوسلا

 ىاد_ فرط كوم لاح حس لوعفملس نايك و لج هراشا حس بتل كن وعبتيرعإ كس هزمتناك و لوا < اطيرش نم 7

 -ج ك4 بجوار قراكت اوزما نيدتهم الو نيلقاع ريغ مهضرف لاح ىف مهنوعبتيا
 ىلع_فوطحت رزقت ذرفت الج كل نما شاحسرو لمى راؤكرقتاسس قعضي ىذسلا لكج لع حس .يلصوؤاو لب ول وا



 هاا مرسي 4 ]+ ةرقبلا و روص رسم راب 9 5 لوارلج نمل لج, ودراحررشو مج سنيك

 لاثمإ قعني نيذلا لثمك اورفك نيذلا ىعاد لثم ىلا كح رى ف اضم بناج كريز قن كب هبشماب يشعر واس كم بشللا
 كوم فوكس يف بضم العرس لد قوي ترضخ ارارم ح ىدهلا ىلا ىعادروا قعني ىذلا مئاهب لثمك ةرفكلا

 نيدذلا لثمك ىدهلا ىلا اورفك نيذلا اوعدي نم لشهو_لوج[ررطل |تدابعي قلع ايكهراغاكسكدبلا لا فرط
 - هوس مروا مئاهب لشرافك يروا لطف ترضخ دا 0 ىلا قعني

 -ت لدي تيكر لامعا تل نلا لن تايآ 0 اتايكلاطبااكي كرش ةريقكيس سكر شم ل تايد مار

 017 نق تراب 2 قار واع آرب لل طمس ساد كس ابعن باو سرج نبا« ىول آم الع ل وقتل ٠٠ :لواظ ناش

 كتل بلك ل ساعس تاك عرداشمج لاط ميركل تلت مارتريوا ةيساو ودولاب كس مك اخ رين وم اح« .ليصو ءب اس« هرم
 لوم لذات خلا سانلا اهياتمب آي ىلا

 ىلا اوريو كرك أ ارثتذي وكوت لوم للان لال بإب ل كرش ا خلا ليق اذاوتمب الج ةادكىواضيب ىلاق

 مقل رطل مرتي ديعس ماح يلا نلبا لم ل وقتلا بايلرواايكر ذعاكء اب آديظن وهنا تور كتموب فرط كن وبات
 عبتن لسابكة س فوك ب كل دوال م7ن فاروق كبش تسولف فرط لم الس وكوب يسب الكاك زك لابع لبا ترض
 را ارق تجاور لب لرب لراعي آب لاه راك وداروين سماد ان ءابا هيلعان دجوام

 ب ماع ى ل رعروا لين ماع اغنلا_لئويكو م لاشوك ا رف لاوفود تي جس ناكروا ىرثود ايزل جور رمد رزوا

 : دقي رط ضان وك ور وفاج هوك ب لم تيب للا و :تلحو تمر” ىل ور ونا صا ل :4 ورش

 ارمي رواوم ىلوم مينى وتب حس يو كيرلي ةساجوم تمت ل [ركرايظفااقيإرطاهيا نتن تنام سمارت

 00 حر لبا انروا دوك ير حرريط ىلا لوم تب ىلا وأ اهنا حف سس ساروا لوم كت بر قنو تلكرب ثع ابوك
 داب زد ان كس تبا هلا يغار اج كلك جسام انركل غن ايبا سمت كل سا لت لص روأ عروتجيروا يف لت اب بسر ءككالاع
 نامئاو2_ايوج لوي ات تابت اب ىلا رواومر تلت عرورشمروا لاعب وحن مارتوك ارو يبو اك كوكب لاح تيس اوكا

 را لا عا تاس جس ايكوم لاطدلجب ابر ليتات رام وفاج يبكو حكي قالا الم ل نع |
 8 1س 1ناياكت مرتك فلازم انك طباخ قف

 ا خلا ليق اذاو تمم تس تينقاوان كول لال أ :قرفاكى م ريلقار وار افكر يلق

 0 [نرطور ديل كرس ىر لكاعمم ردات 0 ا.الاح لإ تسليط لم وعات
 ثييرص اي مثلا ب انى راو رش ليو وود #فرط لك ىئرش ليل وجدتم كاد 5 لري ضم 2 لقا

 شارب وأ ضرك لع ليزتس ثب دعو ٠ آرق دلع لي ل 0 رماح تيارظفل ل ايد 56

 عومم نر عه حس قسرا قلد اكل قس سادت 0 ءريلقتق لإ روا عرابتا لات نرش صيبا ب تس ايل عرف اس

 نادل را ل درو تاالقرب مللت لوم 0 7 فريق روصو رود ل مكس ضعي اد ايوب موع

 كوع كا "يلق يوم لص اسوأ ياريت 22 يق رواوم ثم رصو نإ 1 آر تدنس كت ابق اشكو كراع حس لو يل واود



 اسما سعي # ؟ هب ةرقبلا روس مرميرا وع لوارلط نيل زلجءوورا حر وم نا

 داداه سب ياللى س» تسود توء لمد فاق لات تي رسل وم لوم ان عرش اخ لس ل
 تح للم انطقسس ىو نين اس لكى لع تيل ا ايلتس انكم وبيشوج لك البار يلق

 نع طنش ترش قت الو ضوألا ىف اكو ارت وطال :تاحور تاكاردا ٌعراشم عراجنا لارتعا
 سم ْمُكَب مضي 1 لك ًعراشم ئراجتادد رنالب ح تاالد نم ناك ولواعي رول ميت غب رب لارتعاروا نكن حس هرباجما ولف

 د اتا نيو عالد

 متنك نإ ْمُكَل ّلِجَأ ام ْئلَع ا ِتبيَط ُنِماًولك انما نيا اَهَياَي

 ُكَّذت م ْمْلاَم ىهو اًهَدَعَباَم دك 1 كيف مالكا اذا اًيلكأ ىا ةتيمل ملا ُمُكيَلَع َم مّرَحاَمنإ ةامعإو َنَوُدبْعَت ُهاّيِإ

 وِفاَمُك َحْوُفْسَمْلا ئا مَّدِلاَو ُداَرَجْلاَو ُكَمَّسلا اَهْنَم صو يح ِْم َنْيبئاَم ةنسلاب اهب قجلاَو اَعْرَش

 حبذ ىا "هللا ريغل هب لهاامَو هَل عب ُهَريَغو ٍدوصقملا ُمظْعَم هنال مخْللا صح ريزنخلا ْمَحْلَو ماعنالا

 ةناجلا ىا رطض | ٍنَمَف مهي هتهلاإ حبلا َدنِع ُهَنْوْعْفَري اوناك و ِتَوَصلا عْفَر لالهإلا و ىلاَعت هرْيَغ مْسِإ ْىَلَع

 علق مهِيَلَع َدَعَمُم ٍداَعالَو َنْيِلْسُملا ىَلَع جراح اا ريغ كافرا اني زكا ىلإ ٌةَرٌوِرًضلا

 ىف ْمُهْل ْمسَو ُتْيَح ِهِتَعاَط لهأب «--ؤ ميحَر هئاَيِل وال ٌدْوْفَع هللا َّنإ هلكأ ُىِف * هيلع هيَلَع َمْنااَلَف قيل

 200 سا ل م عاش هرم قش لن 7 :
 ٍءْيَش لكأ ْمُهَل لجْياَلَف ٍساكْمْلاَو ٍتبالاك ِهِرْفَسِب ٍصاَع لك اَمِهب ُنَحْلَيَو ُىِداَعلاَو فبل جرو كِل

 - َىَهِفاشلايلَعو ابوي ملام لذ ني
 رش ايسدفلاروا ليج رف تصر موك مخ مكن لي زن( كاي ) ل اطعدتج تس لي لاو زج نا اك نلاميا للبا ا ك5 هك

 < اا فم ارت ف صرب مث هن لاحت ثلا وم تكسر قلخلكى ا هتاس كنا صا مترك( جس ايدام رف لل الع كس # ابل ن نا )ودك ا

 ور ولام حول برج ارش هتيهاضافلا ل اورعب اذه ئلع_س روم ل ىن ن__اهولتفكل كويك يام رفم ارت ناهكا كلا قش )وكر ادرم

 ل يم[ 20 ديم صح اوبن اثكو هدتور لش ييدص  ساجايل تاكد ا صحي اكروناج هرتز ىسروا لج ضل

 لا صيصخ نوال رز )تشو ”اكيزقردا( ع لع ماعنا ؛ةروس كا ريمجوم اوم انبي وج ) ناوخروا ( حايك ايلرك اخوى ظروا

 0 و تشم لادم ا:

 وب ل 0 0 ع

 تس ليتمانن "لابس 7 اون( لاو فرك ى رق م نا حس راب ثول )وم م اللاش دوا ( الاو ل اليكي توداي فال كس لونا )

 ناك ) ب كعانة ارق “© اوردر ارا )لس او( رف تر فخم ( ل ؟وتسوو نيس! ) ل اهتدقلا يش الب( لن لاه لا 1(

 وم نار تيس ا هو مروا نع كوم نران سمكا ماظردا ف ب دداعس كدي وتعسو تلو لاو

 تتاح ناك ىو جو روتي كيك ناي ا بي اسوأ ل وأود نلا لش م كرما ىكوو الاد دس رك وصو سايق ضيا مالوم اب



 . 83 5 ف -

 هع اماع أ م63 يلا ر وسال كورا م نوال نع ااجءو درا رخو دج رع ناين

 ( ب ىك بم طاك ناش مادا لركن ب ةليققواتس شن
 ىدتلا كو وكلم لباب اطمحس سانلا اهياايروا كومو اهم لباب اطش لع ١ونمأ نيذلا اهيا اي--0-------٠ : 520

 يدك ركام مليصو و هج« بناس كرو يق كس نلبس لائق شرم” يلاضارصتي نت

 نك 5 ناس تاو زروا نايا لل اكت مرتي تعدل اهلك سيث مار 2وو لو“ بس داب م: لب ع ليما لزج هدا

 كم سو تدع لل حيث را غوفر منسم نما فس ارواب نلبا ةدمسلاسب ١- كانثا, ردقم ل كا قتل لج ك
 ةوكز تياور قرود فال < اب 0 لع ىو ل دوب فيد لاَحطلا و وُدِيَكلا ناَمْذَو ُداَرَجْلاَو

 ري زنكاروا سا نك قترروات |وثاكود نق لامخ دباب نيذامز“ هللا ريغل هب لها اموه دحاورو وكس ها ةوكذ ن نجلا

 قرت اي قش كل المان ركرنلب زاو ؟لالهالا ن ب قأراود إي زك ظافلا 0 0 دل ارم شنها

 52 ماكل 22 كنا لان لدن راو ايد كل الو كلا

 كرا لهب كج هراثثا هلك فس هبحاص تاب وشل ايس [ركراد 1ك تدك شد دولوملا اهتسا
 اي "1س دبا روس نب ديعس جس ك فس 0 هلال ضو كسا غاس ريغ لوز وطتم
 لعصر كم كج نلا مت سار قروب تروا مش ماا ني - بج اكق ناش م ارادت سد لسوراب ا كل وق اكدحا ماما
 نلاو امك فرص وب اا 7 هلا نعاقمرا نطلع" 3 نوقاررو 21 درو
 كلان مانا قو مث فلا سم أ بلاس تاجا فيدكس دوب كلذ اهلا د يورك حي مقر لك اه ع ل دز
 ريغل هب لها امروا تف غني لاقرب لاك تارا رسد»» ليالاج لونك ش زاروا ى ارك كيج كي د ن4

 7 ا2ىلوا تس راج لأ 5و امن ءلو ل "ايدج ولولا ل 7 كة اجا مرقم تشوي ا ل ترروص ماو هللا

 نا

 ند تايآ ناد كوتا كرلصا كن اروا اقر لن نت 17 ل اوم نال 0000 : طلر

 -جح م داجايك سنا بلاطم اكرم سارواراببلت اك اعنارب ناروا < ابراج كورس ذس كى ورتب ل اننا ليث باب ساو ون ارسم

 -- و د زك تايادش طلو وابي رقت ون ناش ا :لوزن ناش

 رو لك نإ و لاط ًاقلطم لابي دارك عن ابطا :5؟ لا لإ تكول كبي و لاط 0 كررت »
 "ل ما 0 ول

 - تس احر ماس مون سي انما زجودعذ ري لكس قلك لود واجر هرج و هبلاسةهريحب_ ا ريل ا 2

 د باحسا لو ريو مالس نك هلابك تايلعشو اكشن فرار مس تايد توا لين مام زجر ةيعس الب ١ 0 ءلعل 1

 - يهم 03 ١ هديا 2 1 2 01 1 م ”[
 تمن 2لا ه8 9 انك ىلع تح انما : ري تع لور اجور رم كوس ل امتع لاذ قدمو ميد 0000

 3 ام ىلا كيرا... عذب قوبراشرا ١ ل ١

 - 9مل بسا لع بج وم لو تام اروا احول راس تاتش الب لا اين دوج بس اهو كم !لارصم كب يرطو لال ل لت 0

 افالخ 9 رمودرج ام يلوا لين سس وم ىف ذر لاوذو و مارتروا للالعاب سولت ىلا مناك دكا لالعل زرمكتج لش تيب نا

 .هلزتعمللا



 : ا اساسا رك 4” اهب رقما خروع ستور 4 لوارلج نمل لجءووراحررشو مج رن نياك

 سانا اهنا )نانو رق سلس نناوكي قر [ 1 نول نأ عمم : ىلإ لال لش لسا لزج مانت
 جرب لاوج مولع ستي لا خلا تاّبيَطلا نم اوْلُك لُسّرلا اَهْيأَآَي (2) خلا اًولك اًونَم١ َنْيِذْلا اَهُياآَي() خلا اًولك

 قرسدد وا تامر تتر وا ايكايكن ايي 1 ار ل *ىلذ تي آنا لت رواوممش عرفت ل ضو لوكدتبسج لأ تلع لي

 ذاك ترؤلاج هودارعس ديم سقت مل ت ٌلاشارصت ل ع تي الا اجاهك كح اد لج روك لش تقف بتلك وا تي

 وم لج اذن وواوظوبب ورش و كر واج لسن ب اج ايل تاك ح لوكا كر وفاج هدئذن اي اج دج كالب هد نذر واوم كرورُص

 بس لاط تروص_ مورك

 ممن دوو كلم كوم لاك رارطفتا زولوم د كر انا ذاك ل كج د وناج قو هر كارج ديف فافعل :قرا 14

 تبا[ اجوم لاطروثاج قمم قرارطفلا حذ لا ون اجوج قرر ولاج حس لم ةساج اب ددام دايصتبزبت 2000
 هل كس ىلا بلا كو: مارت ناحك تشوف رصاكةيسددا ساب اين ذولا هدعاق ب ليقوم كوم سئل اطرد اج ىضتس لوى وهن

 500 انف لون كلي « ىلع« ىلا هس لل ررط ىكا ب كسك ماء ف الخس جنس ام اج انك وتقسم ادعع كس تع اب دوك زب
 ناوخ الاو لب دارم حس من- لو ؟ سف فال لي ىلا ئأش ماا < ىزاجج فرط كن ايعا لابي تنناضا كم ت-< ئاج
 لاو نب دوج كس ناوثورفو درواكس هيمو رود تسجل خ هلا تلحاشي رعاتبلا_تس داشرارب ىفوشس سود اخ وفسم اًمدوا-ج

 ادوجوأي رك يروا مارت بسس لامك لاي« ب١ ح تسول« تشاء 7 انس لا 2 اج نمت فارون يور ب 0
 4 للجوال وزومتس آلا 2 اعلاه لكل نس تول خانم ملظخمللب شكى راق يبت 1
 -هد ترو ر طا ءاهقفتلاما لح

 ىو هارب راع ريف عب يرش ىلع اسما رنيم اجر ارب اي اجايدك عي زك م ناك هتئاربجخر وفات هللا ريغل هسب لها ام
 لل اب كما لش ذايت ود ذن لاجلك اهبيج ىلإ درك ى د آرب تجاعيد ى رو ارم رلومج لوف كرنب ريك ةسس اج ايدك رهان كس اند
 2 انك نع لعاب يروا وف يرى تارت "ام 2 قك عر ذركل مانكشاج كادناو كات ل سلك
 يرو تن يزال اسك روق ىو ل رج قب ل قاعي ل رار نر زنا

 . تي لل كت لال فاو لي لهاامول 0 0 :تصرتى لور واح وزمان كس دلارغ

 هك كل ايخرب لوزن ناش دقباس تمي اب لين يسد تازابا لكل اعتسا كارو ليت تس كفو سن ةلالح ضرالا ىفامما ولك
 لها اه نيسان سرمددد»ا لل الجل يسمن -ةجسابان# لاطوو لاو مولعم يجر قكقكتضنارم رف ذئام بج

 هللا ريغ مسا ىلع رك ذاص جس دارمروف هلا مث ما ليحوإ ف فرصرلاوب مولع سس لج كت سه حبذام اخر يش

 راس 1[ ار 0 انت باطم 2 1و نا س أ لمت اب نوقوو يملكلاع دات 1ك ص ل شاول

 مام كاس وود“ نايل ل حلاررر_( يت بلطم ميغ 0 لوا لوي حس ل ميغ يوم اديب تصرت حس ل ان ثوم هرج

 يدري دوا تت قا ووكت سعر اراك ينجس م ا ردن
 اكلاالدتساهسرعودرولاد؟ باو اكتساب لبي قليب جس حاجب لاطع دعب روانقمارتريشو ذناس لكي سي لشمس ىلاج اح
 رنا اذ ني رخام هن انك ثاورود ا زاك لا 0 تملا ودك لارين ما لحب كيا ررفيد لس لها املج يبا#



 7 ؟ نادي هاجم 3 مباشر 5

 اس7 حاس ضبا م 7 و هرم اةروس ا ورا احب لاو رلبب نبل راين وورا حر رشي الج زن نمل ل

 ل تح ل ل يي ___ ل ل لحل

 كت 20 ءاد ل ا ةغلللب نلاقا لور هر لولو كزبا يملا روك هرفارسود ادرك ذ

 تل قرات يرش بصنلا ىلع حبذامدعب كس لها امد 1و دنا, روسي ح٠: :رش اتحد اا تعأ

 رونو هلا هوو ينم ر با دتسايبك اي درت ن ايو دك حب ذام ورْفي 1 2 او را فانتا اهاام
 ةناز اك هدايا ع مست ارق دع ار ةررفلاه نير مسكر احح الخ جود رف لك اف رضوا لهاام يشل

 550 اجح ل ص رو 9 مهن 1ع كلل ازر فورا ترش كك 2002 ال ترولسيع_ و رفورسووروا يتم قدرفك ا

 -_ وب مز هدر 3

 - نقوش وقل نيام ضير لس رض ريق ن3 لاجل رتاززيخا
 هبا تك تل اح كو و كس باوث ل اسيا ريخإ ناكل ل يسد تزيل كسا هوس شف كب ال اسيا فرص لب اطم
 م تسبق قوت ناوثرؤلاج ل 1 لولاك نا اكماوكد يانج جس السوم لصيف اكرر نا لاس اب لاس اكل كال ماو

 + تعب قات شعاب ب كض ران ثعابوكل د هانت سا وويل ون اجايدركب ساوث لاسييلاك ملي قود اجب كروناج ساكس اجاني
 ا را لوقت ك_ يا ايكوم مولعمو ريقتو تيرئواسف سس ىلا هك لوت دش هدام اعل

 رس م ناكدتلاب لادج لا ةابايكن ّ ةرول يب لو تشب رولر م نس الس اع ىلا ل

 -«ةاجوم مارترلوب لاو لع لهااموو “بوم ايلا يل نذل

 نلاسنا.كت ملاح ىرارطمتا ىنر با اتاك راينا ت م ردي ساق :تلصتر قرروا تلاع ىرا

 يك لاب أح ديف هاك راالخ_ ع يجنب زور نلت كيد نك تدع كج سا أ بي رق تلك

3 

1 1 

 0 انخا ار ىداع الوغ اب ريغ بوب تصخرو تاجا كوش ب كس لوزج مات نادي دقلة اجوج

 لا مااروا لوقاكى ا شرماما تس لاو لب مني حس لي لوم ايد ىك تصر كل فالعخا كلش هداب ”ارتبلا © اكجاج
 قاد تاجا | كفالات وم تسد لاب تمت تل حس يقي تصر كي لاح 1

 هذى يحرر للا ن ا .وااكرم لادم الد يهش ثان لأب كوع تربك امس هيد ناجروال رك وكرم اكاجنعح

 ند ندد رلقإو , ل م سود كي زا صخر وكس ا فنح الع ةكاروا س ىلرك تاالورب تمت ررفشم ل كو رك

 ارسم م امثا تاموا يد ناب را ل ااودت افتس تصصخنر سا نوال ا يك ب تمر تل ع سادعإ كح تضخ

 نلوأ ميحر روفغ هللا نابر_هتان [ل د يس مت ررطضاامالا مكيلع مرحام مكل لصف دقوتمب اك اريج كو

 يا ىلوتلقدسر وا تدو تروج يراد كف ساعكاي دج أوت ىلع سلا لن فس دك يرانا س دانجا يسال

 نذل لاي حال كا لح كى و سوا اين اي الو نازيمساوكرطظنمس._ ووجو نلا و: اا نا
-” 5 7 2 
 تل هرم ف ايعم كج ل 0

 ايار وا ترا زلتسم_ ب هوم خلا تابيط نماولك ات ع هايلة : لو تنقن ول ل ومر كششمع اي زئا زل

اب لس قرا زكر وا ترب «لىلاعت قتلا
 58 او نمت يقيل م اوم فرع 

4 



 اسعاف قوت قبلا جروس اسكر 000
 لصق فس هس 1 د كالا تنال ا 191015 كلا ا ردا ا ب ع ا حاملا

 .مُهَو ْمُلَسَو هْيَلَعَهَللا ىَلَص ٍدّمَحُم ِتعَن ىَلَع لِمَتُمُملا بتكلا َنِم هللا َلّرنأآَم َنوُمَتْكَي َنيِذّلا نإ

 ْمهِيِلَع هيو فْوَح ةنُوُريظِالَف مهِيلْفَس نم هل ُهَوَُحَأَي اَُّدلا نِم" ًالّيِلَق انَمَث هب َنوُرَتْسَيَو ُدْوُهيِ
 يلعاتسَخ ملا مويا ْمُهُمَِْكِباَلَو :هلن هازال ل موظف نزل ايام كلب وأ

 خل م

 َنِيِذَّلا كِبلوأ راتلا َوُه ْمِلْوُم دبدم ميلا ُباَذَع ْمُهَلَو ب بٌوْنُذلا .سْند ْنِم مْهرهطِي ْمهيكَرْياَلَو

 ْمَلْوَل ةّرعألا ىف ْمُهَل ةدعُملا ةٍةَرَفْغَمْلاِب ٌباَّذَعْلاَو ايندلا ىِفْدَلدَب اًهُوُدَحآ ى ىدُمْلاب ةَللَضلا اًوُرَتْشا

 ديزاكبلا لو نيب شل كونا رق نق ع ظنخا ل هدي واكل ىلع فرم هه زنك

 نأ بْبَسِب ّنآب ُهَدْعَباَمَو َرانلا مهلك نِمْرِكُذ ىِدَّلا كلذ مُهلرْبَص ُىَأَف لاَو ٍةاَلاَبُم ريغ نِم اًهَتاَبِحْوُم
 را ا هيف اًوُقَلَتاَف 0 0 00 6 0 2م

 حلا نع 040 ِدْيِعَب فالح ؛قاقي نفل ئه هيو حس مهن 5

 00000 ل ا د
 ماو عبس لإ نحل اهاين وجب للرب كس لا) لإن عل لص عفوي ب ضواعس كس لادا( ل دبي تس نلادارعرم ليم ف اصول
 نادك ل و هدر#أ ال ثيبي ذيسا لتي وا كأي ( 2 ريان بزر جانو ورع كام ارواح

 فاص) كوتا در( تسب سر هس لي ايف مالك ا تما نا لش لايمشلاد وا( ب ل 7كم ايضا كلام

 هوو ار( من اندارم_ لوعفمو عاف رخيص ملومق““ هيلا لوخل زرز هس ارد ال( كيفن لت وطلال نر

 < ايلف بازع ركزو تررفخمروا( ع ىل يرق قتارككل دب كح تيار لم ايد )< ل لس لوم تارك ومي تيا نس لاو لإ

 رص وت ب) كح حك 1 لكم ليل تمت تيل وس ( قليب تر وكلا ليي تمدوص كفن ركن نا امتكدج جس تررفخموودارم)
 لابوك لاشرو ووصقناب زاو بج هعس بااكترا كس ران تايجومكس ناس ىراقيب_وكن نارام ل سرو دى و: مولتشل# و :

 ات ابن كيت كيو باسل فس يات لال( نأ ببسب ىا نابل حسو لا( بايك رة كيد هر اناهكاك#ت و نك

 بايك ولوج وا( اي درك ردك ا يعجج وكلت انا وصح لطب ايكف نانا فس دوب لن نقلا انج جس دتاس اح ل زنك قحلاب)

 نب ايكرعش_ ضن رقي شم ليو ننس ضو لإ دوبي حس نادارم ل هرب سا ) لن تس كرايقف ا قور هاه ل

 (-- 3 )+ تم## لو ل ناقش كراك رماه( ايده تنبأ لت ابرك

 دامس لركت الدرب تبلاحك عسداضعر ركل ايمن دارم انامكل احلا ونا راسا الا. ا

 حم راد الا ةرحالا ىف نولك اال نجس داماناهك ب ترغ آرامي ةاعتساي دك دب بس اكمنةرانج لي

 لو سك واكف سوم لامغا نالت ءازج وا زم كت مخ [تس تاي[ كك لاربلا

 هد( ن0



 اهم ركع 1 ةرقبلا قر وسم رسموا ! 4 لواريج نيل اجب دورا رشم رت نمل

 - لن ترك ا يك تارا حس مالك ت نذو ل ىلا ران ماك لديك ايه راش ا فرط كب ضخلا نكوراعتسا نقلل الج بضسغ
 ع مهربصا امف_جس ناياكتلاع قواد تس !ورتشا نيذلا كلوا رواه نايءاكت لاء ىورث أي باذع مهلو

 صيصخت مب سا حررط كب اناذ رهارشرواك ءارتاذيانب- تس ع وثمدم انام ل لاب لعفاروا لعفا ام_ لي هك ك سو يصور

 .ميظع ءىش ىا-< فوزجيرثرواه لصاير بتاكل ادعلا رواه يماهفتسا ماي بكى ككل لس مي
 .بتكلا_ومدت لاكشا ثعاب فرط ى ات تنانا كبجت يس ىورك غل ناريج لي نس مالعرمخم نينمؤملل بيجعن

 .اهيف قحلا كولس قيرط نع اوفلتخت يا ناسا 2 هدرا د رج رباك ررصللا

 اتم تموشرروا نق ان اكدوبمب كت سس نلايباكيي ونت تامر ل بي تاي آنا _اهق نايباك يح تامر بي تب : طر
 ع ا 7 ناو ونا هو وصقت رك

 دوب ةالغنلا تمي آيدكس لك حن زكسس”لئابع نبا عراصوبا ىلكل رطب ذ_ قبب يب ل وقتل بابل :لو اش
 كلوتبم ل يع نا في تررضتت 1كم و تس كل ديم ري واكتر لوصو لظوشر حس ما نيس 0
 هك تلي ترضخ [كك# دوا ىلومريكك مور يث ىك وف ار ذر وا يارب ةبسأ قف سو ثم وتبلغ برعم ويس 1[بسدج نايك لو
 ٠ تان مر اثاث تاي آييره سا« ف# كيل ربت ةارؤلا لور وك فاصل

 راب رب 000 : ل حس روسو الع شيب دج كواسفوتفك سرب تدابش رات ا 4 1

 يشدو لاا لوم لكل اييارثيب ل ءايلع دابا حس ىلاكييتؤك ون اطلس كركوك ويم ارب نلا دوبي سلع ل ديب نق
 حررط ل راب كس مارتو الط ف باتل فساتن تسد ضاوض اج كد ايفو حر الصا مات لقويك هس ليث وذ لس وكم اوكم وسالم
 ىئررف نقول كتبك كفي تب ىلا ماد اس ىدايند هس كك اوك هن لكس ثلا باتل لوك ماع لاي دبي اك تن 7
 ليث س9 ادب حس ناو نطنوا تاهت شيب ت اف اتخا تقيل ىف تس راديو عبس كل اوت نيس ماك ا
 كس لونك قبلا باك ولوج نايا ل نس .كياج ثيل داب مانت تافاالتخا لابد ةساج تحس اس نور قش كلا ميناج
 هدا لو ةث ركع رايهداي تدعو فيك ايدنب لد إي كلا فازوا لج ةساجوم الب لع كرد قرفتروا لول رتب هورك أ ١ تكرعإ

 58 وج لب بسم انك لكلب سس نتج لن اجوككل ش لوداخ ذادورودروا ربكم نتي ل نس. اموب مل ريع ناقش”

 - لا . ناو هوس كيتا! اال ترانا دياب رد ل

 ىَراَصَملَو ِدْوُهَيْا ىَلَعادّر َلْرَن برْغَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا َلَبق ِةلَّصلا ىف مك هوجو اوت نأ َربلا سي

 يأ بكْلاَو ِةَكِئلَمْلاَو رخألا ِمْوَيْلاَوِللاِب َنَما ْنَم ُراَبْل َىِركَو ربا َّنكْلَو َكِلذ اًوْمَعَر ُتْيَح

 َنْباَو َنْيكسَمْلاَو ىمَسَمْلاَو هَباََْلا ىبَرَقْلا ىوُذ ل هّبُح م يلع لاعلا ىتاو "نيبلاو بكل

 ىتاَو ةولَّصلا ماَقَأَو ىزسالاو نيتاكشلا؟ *ِباَقَرلا كِف ىفَو َنيبِلاَطلا نيلئاسلاو راقت ٍايِبَسل |

 َنْيِربَصلاَو َسَّنلا وأ هللا  اًوُدَهاَع اَذِإ ْمِهِدُهَع َنْوُفُْمْلاَو عُرطَتلا ىن هلق اَمَوَهَصْوْرْفَمَل ةةوُكّرلا



 5 2 26 5 7 2 ْث 5 002

 5 0 امر اعع رمحيا] 8# هةرقلاةروساطسكورا 0 لارج نبأ اجءوورا ح وام ر للام

 21 م ما جس تاء نصر 7 5 3 ١
 ىف لاتقلا ةذِس تقو سابلا نيحو ضرملا ءارضلاو رقفلا ٍةدِش ءاسابل ىف حدملا ىلع بصن "ى لاعقلا ةّدْش تف الا ملا ءا هضلا و ّقفلا ةَّدِش اف عدملا : لع ف

 ْمُه كلِئلوُأَو ريل ِءاَعَدإ وأ مهناميإ ىف اًوُقَدَص َنْيِذْلا ركداَمِب نْوُفْوُصْوَملا ٌكلِبَل لوا هللا ٍلْييَس ه5 هاا < 00 0 يم ل
00 

 يلا انت سدا اك راصنو دوب ) تسيل خخ عواركشسسس رشم( ليث زامن )نماتيا مك (حس لكل قاازاسمي 0 م

 ماقتل ضال ( بس ايكيا ذي رابكاجل ربل تأ ثيل لاذ ثم )هي لاكن كي ( لوم لذا: تب اي اس نالغلس

 ص تح ىلا هترتلاوم ايد ل | ر وار ال قعر وار( تك نا 20 ونامل "ماقروارب لوتش فروا ع ناد لس تمايقرواك_ ر نقي

 يا ا "وا ا رقاب نوخاتيو نومي ر وا( تيارت تح ىبرق)#ل اوراد شرا يوت ىلع)

 3 تاور( كش تاقرص دي سل ارواج دارم قفة كن )وم عرلادا 23و رواوم انكر ىرتماي كد فروا( لب ىريقروا بنتك )

 ىو نيربطلا) لوم اوس, جازم لت مس واو ضبا نكرارم + لوك بج لوم او ذسركا ارولو لوري

 هروكدج) كولي( تقوس ترش دفا ليش ىف لاذق ) ل داهتج :كرمتشدوا لش( لش غم ) ىراهي روارتق لرش ) قدك ( < ردا ىلخ
 د ا عحشا) نجلا ل لع قارا لع ناميا) ل كس ( لي كل ان كس تئاضوا

 جس درت راشا فرط كس ومب ىتس مال فلا نس 2 بئكلا- 1 ربل _ 0 -

 نخب دو هس دارم تنس ميلي ع ليئروصقلا يصب ا رغملا و قرشملا لبقع ضي لاع عير هبح ىلع

 د لل فس رك اكس ذب هاب قاس لاس لائرصخت لع لبقلاب لادتتا ىكا دب لامك انت كن و تن رصقريغم ىت مال فلا

 فرط كل ايري هل خلا نما نمرب ربلا نكل وتس اجاب لاب ربما وذ ىادعتس اناءسفو د ف اضم مشي ربلا نكلو
 -< قارفرطو ءاتيااب فرط لشاب © عت ار

 نلاسنا لب تغلروا ل تك /يب غل ايان يابس ئماشي مر لي تبا رق اي وج تدوم لش تبا راك س لا ماع ئبرقسلا ىوذ
 - لوم شاي لوم جراتفلاو لَم نيلئاس دم دثي ل اي كح لنيك ا سه لإن تنك الدب لام بس لي لود اف اج دوالي باب ديسك

 نا نايباكل نات اترص لش لاملا ىنتا ليي تس ىلا ةوك زلا ىتا- ليث تك دكر اسمي نامت ل يبس مزال نتح< ليلا نبأ
 هي ملتي فطع كلمت ينير باَصلا صصخاو ح حدما رطل تدابع ذقت نيربصلا_جايئايلامدقمك_ كس ناش ماهتبا كس
 كل ب فوطخم_ جس انو حردملا لج بسصن لي ة:هيتافص حررط لتس اجركا وبن ثدح اب كس صاصتنخ ادي زع انرركايبار وا تس اج

 5-5 حركا دم لع فأر ممر واءا رض هس اتوم ل لا رق ءاسابلا_تس تو: بجاو فاطع اكر وقم اروا سات دملا ف ع

 نزل 2 ركل رك اقورا رقت بروج و ابك يأ يف واقل اطمك زرطقباس نوفوملاو

 لكرصرك ذب حس لولا ىلطريتروا جس انج لترملا لركوب سس رقفلا لعرب لوكاس لالا ىلا ىلو الا نك قبب ساسبلا نسيح
 تررط كت يفر ظطاعاروا لاهتتسا اك ونود لا كيبستج نس يك اعتسا_ؤ رلظ ىف هتاسسكس ءارضرواء اساب كس ادعس اتم ل انتا
 ناد لاك يد قوص ب لوي "نلوم لكتب تلا قئتر ىلوم تتطور وك يار جون افيتا تب قوم لائم لاق
 لوم لت كاد تلح اتوب ايك اعتسا نإ 00



 ّ ل 00 : و ا د امل ع
 اعم بتم من اه قبلا عروس سورا اخذي نوار نيب اا هديا رشم 2 ندلل

 نبأ نق ا لا نو رو حم دا ىو ورإي اوس م لوا فقصن لس عرق عروس : طلر

 نمو 1 عايز مللي نوف لوصاو ونا لرسم رووا زووضقل لبي و روس افصت دقن هد نك كبر ايل اطخ تون وفارس

 رث اركي روا حايك يدر مكاق نااونعى اما دوا ماج كي اكدب باو مات 0 آلات انج -ةساجوم كوكل ورفاكب الخ لت
 قر قير لقى ترتسم عزك ل وخروا تن شاطا يلم ناو“ «ز رطروا لكن رى ات اابصقل لب تراناوت تك نلا لس نس روم

 - قوم ضيعت

 قرش« اصناف دقن تيب برخمدلق دوب لدي تمادر ارق لم لونا بابل..........: لون لاش

 قرخخ ةوزغ تمي ايدك ث تك يلماز مالا لوم لان تمي آرب ملا( تح كت رخل قوارب ضل نوى ا وو رول ) ىدتملا تيب

 فب كيا ليات ارطح ضاق 1 د ضوركتن رواق ثدي هاك ل ب قو كش ككل اير نون هس لوم ل زان ب قوما
 رد

 5 هب لكل لوب تي دملا باب اومن بيق نع ب

 ام سرك ذاك ن وتكود نا م روى 2 ارك تذربكلاء هيي حس مالع 56 6 عرش ا

 درك نر ريكا ىك ينو تنذو نار قلوب - قود لب ىلا فرصشسك .ةمانق راسن دوبي تذو كس لبق تك
 كت 0 , هس رت فسكت ردا لإن مودم دس ترش ضو صتاس ني دكت كت كاك

 مت لامعاو موسر ىرج الن كس تصير شع راد كك يي روا قيادي ني د لسا لك ساب درك العا نآ مك يابس دا هداد

 لش 0 او قلن يكل اج كل ساسوم لماع يدير لوقت ك يي

 زامقرلا رطىا« سل يلو خو ننسى لن لا تس بي ىف وق زار تس تس لي جلا و طن ورش لس سا لبق ل ارقنتس اه اف للام
 اي ل وك لوبد ناسف ترك عرضت بت لع ةرورش

 -< ىداج كرري لس قورفروا ذكيا تدق نم انقر

 لب < لم كلمت كاي كلو عش لسلاح فوج لا حس كن كالي قي ادخل أ“ :قريادخ كب
 00 ا ا سو لين علاجك رصقم ىا لير نتج قرب لن قعد
 1 55 م قى وركركو سئ ى 86 كل اوصا نويت نبا للي تيب ؟ىا - عاين #7 2س اج [تكس باواروا ت ايلكىت ن هال تاي 7

 لل رد كا همن نق قود اشرارين انج < ««راكل عمر“ وك 3

 هللا, ناميا(١)- لن قتم عراب كح سنس ناميا لوا لو كس تكس ناي: ب بااوباوي لب تمي آلا م“ :لع باو ارك

 هوك ييش تررنع7 لاي كل لييصفت باب فت وسرواووهمش" ليث انكر اح ) بذكاي نلابجا ( )كا لملاب ناب ا( سر آلا مديل نارين(

 نب )ءايمنالاب نايا ( ف )وكيت ربا ترضخ لين لك ءركمياربا ترفق رو( وكشو 1[تررطح )٠١( ل ءوك تش روا ترج ( زم ) يمت
 باكل با نكي« هريتوس نيت شو مداد كل ولوسر حررط اس شو مك ب رار ليشوت كال داي رار ليشدج ككل كيادادخت ل
 كل ةنب كايرو م نارك ص لكالاع- سيث كدر لايجب بس رواج ايك اظل كتاف مانا ينام نس

 -_ تاب



 واحات تأ أ الح ةرقبلا 3 روسم رسب و را 2 لوارلج نيل سم ووراحر شوج نبا

 تي هراششا فرط مم ل كرك اظفلاكىج ةساجب كل ولوس قا: : لوم لإ ىروا لوس ليتر وع
 ريتا سسك لودرم تدك انلسومريشمب لا انركل اتتتسا سس فيصل مل ارسلك عير وا أ فرص اب قت لوسر داو ان ل نامي اري بسس
 < هدي نا تب م نم ىئوك اقروا نا هدلاو لكم السلا مبيستو م ترفق ور اسوا اوق تيرطظ> حس ضب تلاع

 < لدي قود فاصوي لم لا تسلا الاجر الا كلبق نم انلسرا اهو انج

 سيلتي. [...........: كس اح ىلوم كرقلا تبحجتساذلابروااكتروصلكن دج اك ىلاعمرابتعا لص
 لام رك ترم كريت هبحح ىلع لاعنلا يداوم انزلادع لس قصرا رار عبر وسير كيب نا قل للك علا ريا

 ثلا فرص كيد نكس كات اذ م دوصقنالهراشا فرط اشعل رط فوم دفا رك حجر ر وا حس امكن ذ اوت اكت سبح لتس ىك لام قوم
 -ج لو ىتلاعفرم لوب لئلا تباك زج كرم لو؟ تبخك

 لمي ٌرْجْل لَعفَو اًَفُصَو ” ىلْتَقْلا ىف َُلئاَمُملا ٌصاَصِقْلا ُمُكَيَلَع ضر بِك اًونَما َنْيَِّلا اهُياَنَي

 ريت هنو اهب ُلَعقي ركَّذلا نأ ةنسلا ٍتَمّيَيَو ”ىشنالاب ىتنالاَو ِدبَعْلاب ُكَبَعْلاَو ديعلاب ُلَْقُباَلَو َرْحْلاِب

 لوْمقَملا هُيخأ م5 ْنِم َنيِتاَقلا َنِم ُهَل ئِفُع ْنَمَف اًرْحَوَلَو رِفاكِباَدْبَعوَلَومِلْسُم ُلْفِياَلَفِنْيَدلا ىف ةلئاَمْمْلا

 فَ ِةئروْلا ٍضْعَب نِمَو ِهِضْعَب ْنَع ٍوْفَعَب صاَصِقْلا طْوْفُس ُدْيُي ٍءْيَش ٌرْيكَدَتَوُهْنِم ٌصاَصِقلا كرت ناب ٌءْئَش
 ةَلْوُصْوَم وأ ةيِطَرَس أددبم ُنَمَو ناَمْيإلا ةّوحخأ عطقيال يلِتاَقْلا َن نب ٌناَذِيإَو وْفَعْلا 0

 رار 2

 ىَلَع َعاَبَتإْلا ٌبْيِتْرَتَو فنُع الب ةيّبلاب ُهَبِلاَطُي نأ ٍفْوْرْعَمْلاِ لاقل عاب ىفاَتلا ىلع ىآ عاف ربح

 وب لا نو تاق حرا اطول لواقع بيا يلا سس سل ريل ع نص رالي الا

 الب ”ٍناَسْحإب ُتِراَوْلا َوْهَو ىفاَعْلا ىَلب يلا ةَيدلِل ءآدأ لِتاَقلا ىَلَع َو َحََبَرَو ِءَسالف اَهِيَسُي مَ اَفَع

 ْنم ٌلْيِهْسَت ٌفِيِفخَت ةّيّدلا ىَلَع ُهنَعوُمَعْلَو صاَصِقلَِوج ُنِم روك ْذَمْلا كلا كللذ ِسْحْباَلَو رص

 درر نلف ع تك ير ديب ب كوتا ب رسل ل نحو م كل
 ' ميلا ٌباَذَع ُهَلَف وْمَعلا ىأ ( كللذ َدْعَب هل نأ َلتاَمل َمَلَظ ىدتغا ِنَمَف ةَيَدلا ىراَصتلا ىَلَعَو --

 باَبْلآْلا ىلو 1 أ ةَويح صاَضِقْلا ىف ْمُكَلَو لقلب ادا ورا ةَرجالا ىف ُملْوُم 4)

 ميت ل مو ُهَسْفَن ىف َعَدَتْرِإْلَمْقَي هنأ َمِلَعاَذإ ليال نال لوقا ىرِذ

 ٍدوَقلا ةكاَحَم لَمْ (ءهؤَيرْفَتت

 هك فصو ىريارب) ل هراب كس ناب قنقم( نوفا اكربارب) صامتقرب مت اناج يك( ضرف )رقم ! نام ىلا. يامل رو

 ءلدب كس مالف مالظددا( ٌسساجايك لرب < مالغروا )لرب لس لد واذ (ة الت ) قر اراز 1( ق [عفرواوم أت اظناف



 :7 - ٠ م( , دنيتا 0 3 .٠

 اه قانا بتم م نإ 5 مموج ردا 5 لوارلج ني الصءوورا ناموس“ ا

 لل انوبج بسجن كرو تل اهكيفإ د - ماا تس اجايك ادب تترد "اوم مولخمب ثيب دصروا ) لاك لهب كح تلدا#تاداكر وا ل

 ندمت )وى ناب عش نويل قدا فاك اه -ةاج ايل لضكيس رفاكو تمن لديك ىن مالغج رك ناهس انج جس رش

 تس 4 ىضالفلر»ا اه تس لل اه نر ا ( غعقلت ةكس لوتقم ) لاعب لس ساس اسوم ىلا هدب 2 -حلل

 تسانر اجا ياعم ل هيخاائارواك تس اجومطلا اس.يلكلاب صاعق ى كس لاعم كش. راورادرصح شن "روايات زمام هر افقد

 ,,( تس عابتافافا كن اروالوصوم يحيط شر ادتبم نسم دولا دال بيش اك ىل هبا تدوخ !للأس اكتداك يبغي للاروا
 /_رلاطم اتي دك قتل زر ذيدح نرطم )م قي طل وقس( قت 7اس لاهالي لاس لزم بالم

 000000 20 ! ون اب ىلوأود نلارم اوما اش ماما | اومب ورن "فب حس هس ركب تجر موأراجتار بي ىكاعمر وا

 ص ء لت ون د قت كلا ا نامت كح ثسداو ماك انج لداكل ١" تي درواع بجاو شاص اكن ا

 ( تيرا ود اسوا ادع («تيد) راد( ي راقاعم ل 6 زررا(ك قار ل فارم مروا نس 1ع
 راك دورب داهم( تلوب“ ) ىلا 1( كتوم ومدي روا ضاق زاوج مكرر )س( كس قردا ل وثم ى نرخ ) حتا س كس يل وخ كل تس

 9 ريك اهم ب د كاريس اووكبا احلا ك 7 07 2م دلة حاسس داب )جس مروا( ب6 ) ابنا ك

 تكانوردا يوك اوت ( قاوم ) سا دعب( # ورك ناظر تزن ) رك دخت ض توجب ( ققؤورل مزال تيدي كراضنروا ضاق

 مسا دهس( مب )اجاني لم ساعت كس ساهرا( لحسدسب لادا مل اود فيلل م ت1 6: باذع

 لاو وو لاو م كك حل باكرا وو اكسر مولخمن اق كد دم لئلا ب 2 !ورئمشأو )وكول

 | شع ]0 وكر زج مم (ىب ةنيرمم( كاوورشق تنرايقنالة يداوم هونت وكل خذ انواإلاع

 (-ة وب د ونس ضاعت ةرطخ

 زوما اص لس ايوب قتل شفر ءامارتلا لم رقي نكي نا نبت ارا نع ا 1

 وامتق لين ةلح رم مرق لشق ساروا ين تس كراج اكل ما سرسدو بس اترك ايلا تسارايبا لاق ايو تس رثالا صق <

 تنته اب نم دعو اق ردا ل جددا خلات كس دع كت ياط كل و تك ك كات

 دهن [تنثك ل وغم قلو لقتل يقع لعمال ساي اوبب سأاعتتسا
 < ل رفاكفاصوا ل مالغد ازا هج _ ومن هم لل طال ف اسوا ع ووو ردا ام العف و افصو

 د ةايكق فذ كيابل اس عرار اكل اول هيا كراج لع لف نود لل امكروا

 ضاق لس ب تماور ىرسود لكاصتا م اياروا سار لكلا مايا لكم ماءاروا كَل م لاعمال ةئارود سر قرف وك

 كح تدروت ل ياو دوب كيا ف تقي ترض "هتس تيياور لب نيم دي هن ةيعلا تحت ك2 امالي رذهس راو فرم

 كس ضحروا خلا رفاكب نمؤم يلعقبال ع ثي دعب لدم سار 0 ل

 وب اخرا دن انج اك اج ايل مخل ادب ل ماعم اي يف مرفاك بلا 00

 مب اًمِلْسُم لبقع 2#

 فعلي انت لالددي لا هدهغ ىف دهع وذ وشمر نايس ليكي ففي كما

 عرار ل وم وقم ارصماك حرا للجسم <وراشا فرط لوم فاضملا ف عرب دقت هنيبخأ مذ ب اترك ايكتلالدب ياغت



 اهةطاع مرسم 4 طةرقبلاة روع مرورا ص لاوارلج نمل لج ءووراحررشو مج رت نمل

 -< لوتقتثراو نمد :ىلاووارم خرا ل سار كف اشك حاصر مز م الع نكي ففاضملاب دقت

 نك لوطي ىشح هتك رت اذإ ىّشلا ُتْوْفَعِلي كوب انج هب لوعفم رواه اياك نثكل“ صاصقلا كرت

 سا ليس مز الافع_لتويل كوم قلل وعفم شل ساد ليث تك افعاذابع هد فالف لا اد كى رز مالع
 نسوي ةاجس اتوم ىرعتم فرط كت مانجا. ىلاج كاع مالافعلتدج فهلا نم ْئَش هيخأ ةيج ْنِم ُهَل ئفع ْنسْمف ل كس
 .عابتا نكيلف ىا ع ابتاف_< ماجاب '«هبنذ هل ترفغ اج ىنج اّمَع نآلفل ُتْوْفَعكَ اجاب انج

 ا انرو لنا صاعق شن م عاسبتالا بيتر ستو-قارب ذل ١ فدع
 كي ل ىلرعت لكك مث بستااو ليات ل لاند تيد رو داق لكي اني سب رخص صعق فرص م دل بايدال

 < بجاو نت 0 < نوجرم لوق قنا ش مامابي نوط لدنك رخو تماس ل ل

 - لا #7 لادم كا يرسل ئوصت اكس آرت اك ادعب ل فهم اطق اسس لس حس رباك اقترب سيب اور ادتبا تيدر

 ب نلا لافت الاب ص اصق ل اعرب اهترايتخل اكل وفود لاهم وا تيب دمك س يسار ىف شن وا لات د فرصي ئراصت سة يدلا
 تاق

 رد الش تي آلا . صاصقلا ىف مكلو .ةيدلاذخا دعب لتقا دحا ىفاعاال_سرداشرا لع دؤادولاثبب دع لتقلاب

 دتاسك قت لاصق سري حاد كن ذا بحاص < نار ثا ادج فس قتل الج لين ف درع تغلب لاكي ناك
 يقي كده مولعم هثاروا شادي قابس وس داب دل وم راج رن دعب قلي ةرورج ماقلب ح لك وصخ تايح رفا

 تابع كب ركل ا تدبنب تايح صاصقلا ىفيل ١ آر ترابك يس اجو ززوفت م حروربيرول كس د ذاب حس لس و#  داج د

 ةايحظ فل كوم ذم تواططروا فطل كم الكس لست نيب ضرب لمت وا قب غلب راكب دواس ىئزيتو كس لعقلل ىبفللا لعقلا

 ٠ -ج_ 2 رش نوت

 ليي |. دوم رورش نايات اينزج لبصتت كس ع و ك> 1 ل مقلاس تمي 1مل الن ىلامتج ا كن لح“ رب بساولا ٠ : طلر

 حل
 نادتاخ كياروا قر كينج لل واين و جرر فو لذالك س تيياور ل اهم” ةعسسريبت ني ديعس 211010 :لون ناش

 اان رك لصور [ن لذ كس لاا هاج ومب لبق كلما اكن لادا رب جن انج -اهت انكر ى ترم و تيلضقم نار ا سرسدد
 2 1 ماه لب كس درمودروا- ررصود لم لدي كس لال ناجم لو ورمدا [روا اماح يدرك ارم شكل سا ّقاجوم لث رو

 واجيك تلم تما كسكس ذة تداولا انا ايكر ابا اكى رب قي '[ررط لا شرت ساب
 < ايكق لتس طبر ومر وارض مقا واكل وفا اود نلا فس دبا ذم اا

 كدا قولو لا فما ارو لفات نع تي[ : :مارتحا اك ىلانا ف... رت :
 0 0 زا قلك سس لوا كتابت جايك ايكو راشا فرط
 <س دوت اداسص لسا كي و لس نحل ل ل اه رب نارك كت سول تشك حس ا كيس”. راك جب تلا

 د6 لتكن السم عررط يا قوضكاب وب ضاعت لا سا مالي ذ هرقإ تروا ترو انتل ل 11



 4 كرك هم تا ) للاي 94
 است سخرت ١ 5 هرعت قروش ارعتوما ادكبأو# لوارلج نمل الجو ورا حررمشتوممت دن نيل

 كثي ارمروا * 'سفنلاب سفنلاا" هدا ثي1 2 تايد تلال ى 4 قل أ ناش كساروا تي امم اج- اكرفاكي ١

 ده الل تي ل نوملسملا

 م و. ةاكروا لت : ثم( نطق ريب ,ور) ديبعي رجح ىل اعقب الخ رجب . نس بو لت ارا دب كس مالم / نإ” ةسانرف سوت

 00 (ي_ اتوم هولخ حس ناين لس ماع رسل با يأ نسل ليم رفاكب نموم' لسصقيال ثي دع لا هداب كس

 اين ايام رقىثنالاب ىقنالا تيب 1 طقدبعلاب دبعلا انالاح_ ىلإ تاس ضنح ف اوش ىو كريما ل وكن ثيي دع ل فدك
 كس هال روا تعم الر ابنا اوبن لن لمت هس سوو جس ايكاظاحلاكم سليب لعب وا رطل ف عن وشك قي ضاقت ننس
 فكم لس ضاصقودودح رطل ونهى رافت ملئو - حاب روتر "دلاسد ملبس ترو طاقم آلم ملعب

 ع حئاوشروا حس انو ولت ىمذب املسم لتقشي دما 1 امص _ ىل تادربا هر م تالي نس يح كس لا

 | 5 + دج سلس نا قر هج ل كنا بالا مترف اكو تايدرلازخ اكثمع دع

 اونما نيذلا اهيا ايش تيب :رفاك تروا اتم ردا تس كامياش ناسا تهرب ه انك

 0 ادور "بكم لس طنغ لا يخاك ب ررمرا او مولع اح هرب نك اكتر اكل الكا لاح تس ايكين ول نايل باطن

 مش نش ليد لال مامتقرلدح_ انج مولر زين جس ناب :رفك ياك رافي جس نجد: نداختس نام

 نو رهعدةسجالارث يقتل را اصح ل ال از ن_ قفل زلجوج تمي رلاووفقلا نإ رييختل وا

 ما ا ني ليو صور ل ' لاعم بس اكن إم ا نا ناسا ف زوو 050000200- : لبيصع 0. لصقل متم وو صاعق

 تل ضاصت ل اجوم ىلاعم مارتن انرئاروا اجو يذلا ك لكل 10 تاماد 0 ل

 ونوم قر قتدوا نإ سوم ثنا(ا* )وس نسا ايكادا لم تدوص كل رونا جابب ناقلة ساجآ تي تس تدل ىلا نزلي ياك

 تع هسرسونةحاهب نوقو مرقم شا تس اجب رك ارواج اتوا زب سد ًاراواوسم ترد كيأ مكر درارج لذإي داني درر كيا

 2 نارك ال لن 7و قرود كح يي را تبا عزف 2 نوب مل ضع نك[ ن# لوقت ءاغرو روا لات لا

 روسو و اون كسي رمادا تسيق لكلام للي لامودرك لس ب دوا اك اجد طقس اق قمت بنجوم هرييغو لكم اس« دادي اج« ناكدد

 « لوم لكى رضي كوع قباس لي رادقم اللوم ب 1 0 د كاتبا جس ائاج بس يكمل اي وم كتم هدايذ حابب نوف

 قرش لؤلراو مانقك ل قمرا كة اج ايل يرشد سؤ يلة فس كي ليصمد شمل ل

 11 ضاصق اكس لومابس

 ل اناح لاتادوا 0000 ا كتناوانم لنا

 م همس تدوخ ورم هدا 1« ع واما < ىورأء اتا

 وتل وتتم رولا لاي ل رياري بست انس تيما ا- كت عر لاي قوق” لانا سجد كنت و يدرك اح تءازارغا

 هس قكرم ناب كل تأت ألوم نم اضر يوم تمل اهب
 -هساتموراشااك '' افردانب' كك ءانرعل ع خلا صاصقلا ىف مكلوتي



 امل حام رسما يم" ره 8 رقبل | ةروس. سرج هراب ءد لوا فج نيب لجءوورا حرر شورصج رت نمل علا ا يا 5 1 ب ا

 2 ع 7 ل ا لا ََ نمو 1 7 9 و

 خو فرم ةّيِصَوْلا الام ةاَرْيَخ : كلرتُن نا :ةبابسا ىأ ُتْوَمْلا مكَدخاَرضخ اذإ مكيلغ ضرف بتك

 ىأ ٌفْوُذَُم نإ ٍباَوْجَو ةيِطْرَ تناك لإ اهِباَوْج ئلَع ُلاَدَو ةّيِفَرَظ تناك نإ اذِإِب ٌقَلَعَمْمَو بكب
 1 2 ملا هن ُّ : 2 2 ,ىددب دو 0 م 7 00

 رَدصُم اقَح ىنغلا لضفيالو ثنثلا ىلغ ديرَيال ناب لُدَعلاِب  شورعملاب َنيِبرقالاو نيدلاولل صويلف
 7 6 204 .يربجب , اي هي "د ا ل ط م

 م و 9 ع . 2# ّى هيب م . . ةيصوال ثيدحبو ثاريملا ةياب  هسنم اذه م هللا هيو. نيقت

 أ١ ىَلَع لبق ةلمجلا ن هل
 تب ماو لل را 12 يو 1 فلا وو قا ناار ار كةايمو ع 200

 ىأ ُهَمّثا ايباد يا ميناج يضْوَو ٍدِهاَش ْن ل 1 ُهَلَّدَب ْنَمف ىذمرَتلا ُهاَوَر ِثراَو
 ع

 ىِصْوُمْلا لْوَقِل عْيِمَس هللا َّنإ رمضُمل : ممْضُملا ماَعُم رِهاظلا ُةَماَقإ هِلَف ”ُهَنْوَلَدَي َنْيِذَّلا ىَلَع لدبملا ٍءاَصْيالا

 ُأطح ٍّيَحلا نع اليم اًقَنَج ُدَقَنُمَ ٍراََمَحُم ٍصْوُم ْنِم فاح ْنَمُف يلع ْراحْمَت َيِصَوْلا لغتي 17 مولع

 ىضْوُمْلاَو ىِصوُملا ّنْيَب ُمهَنْيَب حلْصاف ُداَنَ ينغ ِصْيِصخَن ْوَأ ِثْلثلا ىَلَع ةداَيِزلاِب ُكِ !ذ َدمَعَت نأب اَمْنإَوأ
 ١س وك 7 ءد

 ب ميج وفعلا نإ كلذ ىف هّْيَلَع َمناالَف لدعلاب رمآلاب هل

 وجا زون للرقي ليطر شب 1( تدوم سايس ) تسدصول بسدب كي مق اجاج اين( ىف )رش ....-.....: مج
 كس باد”رب لاو قاوم ديطرشاذلا رواج ديف رق ليط شب حس للاع قش ماذا نقلوا ديك تاكو ةيصو) ارك تست

 تلا. لات داك تاس( فاضا) م دقي لو 3 هس براق زي: عروا نم ريلاو ( ليلف كتم اوم فو زم بساوج اك نا دوا

 فوث( اكاد دل مل كس لعب نوم 4 كس لأ لرسم عزف لرش( هلو فا ا لانا قم

 للقمح ثدراول ةيصوال ث يي رصروا تس هللا مكيص ويش اري تيب آقرسدد سرد اتم سب لولا تك

 لإ ديت ) للا ةفرعب كس ( نإ ث مولعم ) تي نكس ل م1( رن | وج واو مو واوخ )وك( تسيصو) لا سدرك ل ديت مناور( سايل

 ىلعة ابك مهيلعؤ*كايكايكل اعتماد اجيرباظما ليدل رج نا )ومو نولاو نس رك | ريحان 8( تيضوورش

 كس لدب ل طمس كس ولن لا ) لان رمت بأ حس لاعفا كس ره ) بج م روس( لاق ونكت سيضر) لات يقي( ف رف حلا نيذلا
 اك اونكيب_ ىلا حس ايكئاع ذب حررط ل وفود د شمر وا فخ ففل )وج شي دنا فرط لل او ف رك سيصوو ضن لاب(

 لراملاءايوم كت صورا ز حس لاد ثم ناد )وب لوب مولعم نيتك اهراس مرج كسي اك نايف ملل اطخع 3)
 مروشم كف اصناو ل وأو: أ لك ليصو كل كس روا و رئنكتسيتو قم ) سس دارم تمد رصم مجاب لل نلا سن ا نار( ا وب ضحك

 ني ساو ساء رف#رروا ليث لاو يس داءرففاعم ثلا قو( لت وراب سالب ستانلى وكب ا ل( تسد

 بيرط ل اط تميصو للاي الح هراشا لش لااا ريخ_بس فام او دن تابعو هبابس ىا ا ا تل

 سامر لن آرقدينانج ب لما دارم تس رق كس سار كتب ورلا بسججاوروا لوم هان تسول يف تس اما
 .ديدشل ريخلا بحل هناو (”) ريخ نم مسقفنا امو( ؟ )را ريخ نم ا وقفنت امو (1) اشم اوج لاعتسا ب ثمر ثلا

 -ك مارووسعم امس يل كس اعتاب قر طل تياور لرش ىلا نع 2 نجح دارم شن لاي كس لان 1 م

 اني ل يلا للاي طا للم جي 10000 0 أمس ل ايدام رف حولا سي أ وف اين ءءارا اك سيصو لس نتا

 السلا



 احا هس ع ه4[ 3 ربل ةروسع؟ر 2 لوارلج نيل لجءوورا حررشو مسج رت نيل هك

 تراب و لاو ار تاع اع ترطن> وف كوم ىتاج ىل رك تيصو نس لوبا ترش ىلا يعر وا: 9

 2 قكرم فلكس وو كى ءاقشاروات الاعع لاضا تلفو ترث للا وم مولعم

 اه اج جالك وكل فوج واب كس شين حجت سا هس ايكوم قلص ذاك وعفم بي لع ذو لش وا رد صم لك ة ع 0
 نا مكيلع بستك ىا هدول رش زعم رم يف ل اذا(1) ليث ل رفركو صتروصور ن#_ ققنل | لم قلعت اذا لحب ح

 70 اج عر رثوو لمع تمروصل اوم طر زن رم تير ؤ عرش اذا("”) توملا روضح تقووكدحاىصوي

 ملال ىتتب نفس مالع رض مرن جس فوك م وسال دوو عبدا

 باد كس لا فو« يطرشرلا رواوج أ زرت طب ركلكرع لااا ذا <رسودروا نوم رولر مس بستك اك ةيص وافل كيا- ل

 نوم لاف _ نونو تعط هلع وز نق ةيص ولاه ل /اروا بسك انركتلل الدم نا باج سرس 0

 نع خ وسده اذه يلو ىقنارل وم قلط ل وعفم ل ساس سئ لااا ودكس تيقن اوم لش لن م 'مكيلع بتك“ لع

 كيماوي مرات مرظ اداب ع كلم *تيياورو# هس قراخب م امان انج - < لي روس هتدواذتج روض لفرص

 نادولا هج ل ل ظافلا يكل م تامر قم اماوبا«دؤادوبا تياورب ل هاب كح ثراول ةيصوال ثم دع- لو دي ةماك اوو كسك
 ا ناو دديح لا ماسر رو ادم + خس كرابع نبذ لة س آل طخ

 هى لابيي ناي ناليم لطم افنج- < تقك رم و تبلاوزي ادن ع قل ار كى فك حار: نيش

 ةهورواح امو ماري هس جو كرش عت تاج تلاع بقنا وو فوث_ إذ تك وكواكرصقلابمثلكوك-_ للقمر قب < وارم ل اايم

 -هاتم ل“ عرقا ولحم

 ءاينمناروا كت يب درك ومار كولو بس راق لج نإ دلاو لب تيم تيمباج ء نا, زس و قدوم م انروا راكي, ىنغ صييصخخمت وا

 ك5 هن 2 ركن ايلا تعا قرمدد لمواد 2 ايركت صو لنه راب بنابا

 5 نايباكم اكد للنت حس للام لب تي [سلااهقركذاكم اك قلت نااج لب تمي 0100 : طار

 ءايرقاك ركل < ءاينفاروا باج تو لكل اوما خيا كح كس دوش مانرواايد لب تيب اجه دئاذ٠٠-٠---.--.-: ىو ل اش

 لتس قى الصا كلا ل تسيصو تعد[ اه تس ل اياج رك وركن دلاوروا

 رص الادبي اكم انشا لام ىلا لس 0 :نكولسوت سس نوزراوفشر ك2 5-5 :4 4و 8

 5 رين كس دك م ورح يلكلاب وكن لا اجرك تسيصو كح بس نمل انتج قل لوراو تشر نسا ريق

 كح لا: فاو لاء تب زوجت راذاكم لكى المجلا لكيم هصا زعل او نسم نايا لانا تن
 ين انج < فاصنااكل ابك ب ساب اميتاب تاور كت فم 2 هنن كيش إل الل وروح حرفه روا حررت ريصم ماب تررويصم_ تس ورم

 5 ا يد ركن يخت تح روا ف وقت نااروا يدرك ظننا ل 27 ترو لد ثار تناأ 207 ارو ماكرلا ل ام اياد

 تبت 10و باس اتؤم مولشم سس تم 1 انوم تررقماك تنك ورع هرم هدوو الع دالوا فك لابج لم 2000000 تجاع ناشم ا

 ٌنامتاروا ثراول ةيصوال ثءع دعس( وو لاختي تيصو كل ك.ءانرو يبا ككل اب دوا تساي من هنن وسيتم ثا ديم

 كثلاتبلا هس لطب ذك انركت يصد كادي رمل ثااريمووالع حل. لح ثرداو_س.ايوم عر وسام ل كايا زاوج واب وجو حس هيج قف



 ام مروع كم ه7 08 رقيق روس رسموا 50 ناونرط زن اهو وزار وت 3نعر

 ك0 امم ا ا اولا ملا

 دهس لل ئروضمو زج يك ساس ةقابعان بس كس ءانرو غل ا, ىدنماضرر بخ تسيصو ىل+ د هك

 . ثا .٠ 1 . 2 5 ع هلت

 لاك رت وا كم دئار كح كس لودت اعجب يسال ساو سم لاهم ١ :ج كتابا لغم ليا تسبيصو

 تيس ىماوأ ساو نسم من انس اجالج سن طق كس لورسدد رج لأ وو احا روعي ب لج نلاسلا- حس اج انومجام رف اكي ذج اك

 تس داوم ىلا هس ع ليي دز لعارف كس م روك فايت ب مدن اذ وأ ل وعرق 2002 "ع ساروا ىل سو: يم لأ

 ا ع وي 1 نه ليا تييضو لس اوم للا زل سوم سا ”و ريس

 تيصو_هكس لومهدباج 2ك كس لادوف»و يل... ىرجب تنايخ لا دس لكى ين ل ناد سف فا

 -نّ مدل قري لس او ل ومر يفتتسم اي سس او نأ

 تاهل ل ديكر توك اش دوس لب لانمي ى وقل اك وق كس ادا طش نوب رمل, لاو مولخص سس ريتك ا زسيبخ كرست نا

 سه رش شم قلوب تادارلا ولا

 لأ م مكب نب نيل ىلع بي امك ْميِصلا ْمُكِدَلَع ضرُف بتتك اونا َنِيَذْلا اهيا

 ٍرّدَقَم اوم وصب وأ مايِصلاب بِصن امي اه دبع ع نى هع ةرهشلا ٌرِسْكَي ُهنإف ىِضاَعَمْلا ...٠ :َنؤقتن كلغ

 رثلكتلا لع ونبذ القز قئايساع كان عَ الف دذتب تقوم يجن ىأ ”ت ُدّوّدْعُم

 ىف مولا هو ِرضقلاَرفَس راسم ٍرَفَس ىلع و اًضْيم هدوم نزح مكب ناك مف
 مار , مد د + مو .2 آم م عكس م ها هال و فاقع روما 2 كا لدا نت

 ما ريك ةنوقيطيال نيذلا ىلغو هدب اهموصي رخا مايا نم رطفا ام دَدَع هيلعف ةدعقف "ضفاف نيلاخلا

 : 0 كا م كد لهل هل ير مق شرع رد“ 2 د م يأ 000 55

 دلبلا توق بِلا ْنِمَدُم ْوُهَو موي ىف هلك ايام َرَدَق أ نيكسم ماعط ىه ةَيَذف ْهْوْرَب ىخ ريال ٍضَرَم

 مالسالا 0 0: 0 00 لق 0 و 0 0 ري 0

 لغة يخوت دق اح فون هادا ىلع انزع رشا جرش

 راطقإلا ْنِم ْمُكُلْرْيَخ هرب دم اًوموصت ْناَو ” هل َرْيَخ 3 رع ىأ آَوُه ةّيدهْلا ىف ِرْوُكذَملا ٍرذقلا
 502 0 دع تاو اق لا 5 م

 ةملعفاف دل هرم َنوُملعت متنك نإ ةيدفلا ه

 72 لا حج 55 560- - 111000 5

 لدي دعا اهي( نلونول ) كيب حس ما 29 3 م رط رض _هزورر م اين رف )رمش! كل يبا لأي ثا .......-...: مج رب

 .٠ مك . ا ٠" ل 3 3 9 و.

 ا مايصاثة اه بوصت امايا )هز وردنا تت 0-00 ! لوم توج تا د لو ت دب زورملكو تع لومانك )كس ةاج ندا ير
 . - 68 2 25 1 . 5 . 3 دع 5 5 :

 نوفدروا كايد ا أل تبي 2 _ هيتس يد ؟لاملو لس ل سس ناشر لل تادودعمروا- ررش»2اوموص

 ياىشا نع راطلاساا ؟دمادل ل - لءارلا 5 ناو( تام نعل ل ءاظفاو ل تأ | وجو و نااسالا لا كس لاو زور لاي ل قفروص

 اع 000 0-0 حارا د )تتام و 50 ما( 2 2 ماس ل # نكته هع 00 اء هرسود( . بتحجاورع



 انه جرح سس هفل» جة رق روس سورا مج لوارفج نيل اح, دراي يشر نا

 كلا لم زور كي اد دق ل *)باناعكاك لد آب يأ (ه) لس ميداس ذل نا( ومرت عل و لك وم كمال م :تبل

 كس ناي تفاضا يدل ظفل لم تأرث راقي رواذع قا وزملفو# دع نأ ديزل ده ك2 دازوررادتم شرم ان كن

 -انقن ايمرد كس يدفرواو ذو روك وكول لم مالساء ارنا. اجايكردقمدكي حس“ ' هنوقسيطسي' كج ساد كى ضر واس إب تام

 سار كاع با تررطن_ أوم ننس و زوردهن دل“ همصييف رهشلا مكنم دهش نمسف' تمي آركوب رومي دعب لس ىلا
 نادل 02 ل ركراطقا هزور حس لاين يب ضرر وود دكا ل تروكىلاو فس الب هفودروالءاعتشس رك ارك حل

 مو( كازرل «جرفرتاز تس هررغرا رقم كي دف) كح ارد لوول( ةياررخ رفا لإ قا نت نا

 رافع رد رتب هدايذ( حس كل ارت كل تس روسي )انكر زود ارابقروا جس رتب ىكروا ك- كس( تاريخ ل
 8 ءاركل يكس قع ربا كل ابيك وم تكر تيينقاووي رك(

 تياوراع وفرع سر نادك ايبج مس يرث ديعبإي دار مالا نه ل دداصملولود مايصو موص 000000 :بي نيت

 نارا تسكت تربك ارقمءتذو- جس دوصت كرش موصل ردات شرف سور كس ناضمر ىكي ونا لج ل

 ترط#ي انج لن تاهو ريو مدا لثمك هللا دنع ىسيع لثم نإإ مك ءابا مكر كذك هللاو ركذاف<كت حل ينك اي

 03 را ةرار تجووبلا لرم“ حرز ساووصقنولاهق فو زور اكوروشاع فرص قرم م قرد اكس ليم ايابي م م

 تس قد حس ناونك يف 1 جس رطاخ كليب أني د ناونع اك“ 1 لل وذور كسها كيادك اريج جس اني د لوا ةركلكت بعص

 لي لوم للان لتويأ حس اهكي طخ اك حو بونك اهيا ديل ر ذك مايص لب ىلاعملا رود اًمايا_< ىلاجو م نلاس آل كش يذ
 --- "تس ديل ذا دقو وص تباسي لص فالى

 يلا يل نام هس تقم م اقم تاق[ قنرهجراظفا تصخر لطم فس كراج دبس كرامي قش يجر فس تلاحجب نيلاحلا ىف
 - تس. اجايلدارم قرف زبك الاس لاك لافت اورينت عس سار كلل زج كل سوم ناي وج فيي” نقيتح جس اه <
 جس ايدك تصفر بتل هح لوتس ثمالسا سات واوا لن قرب صتروصوو كى "نيذلا ىلعو
 مازوت م لع نك تسر ورض كريج ال كك دري تلاع يذق هنوقسيطسي لي تروص لا ند يدنا نال ا ةوررل

 روكا نباهلطسر وار لبا لس كر اخب ماما ايكوم عروس ر ذك همصيف روخلا كلم دهخ ندلشلم م ادبلاع يب
 نتن زر نت تروض اة عبال ظدا د روش القا وو جي لق وبك اع روض اود ايل عاور

 تسأل ختاما اني جس قرور شيرت ىكال لما ولضتت نا مكل هلا نيبي لش تيب [قرسود بت سقت ل 1(0) لب قب
 لاذ تقاط كل البجنالف قاطا_ع كك بلس وزمت ليي ساروا ع حس لاعفاب اب نوقيطسب ري ي( 072 هنويقلعسأا ١

 هلم ضرسروا ليام قفا ماما ل اولا هك لاف مكب لي لق روض ل وأود نلا- ل

 مارلي هدانا لبس لاابك بيرق ل اجب كى ارفس ىلع واس تس رورة اه روضموا اير ع ضرضتتلا_كسررلا

 تاما ههنا ندر شزس جي حاف نتبلا جس شتئاطفا تصر يك ورش فسملس ناد نايمرو ف ىك

 م ٍرْفَّسلاَو ضْرَمْلا مايا ةّدع مْوَص هناغف وكي رطل تابعي قل فوك فاضمووروا طر شيا للي لاق دعف تس
 .رطفا ْن نار مايا

 « هورس فسم مروا لح ناشر دوب »رج واب ب ونكرر شدو لإ سد لئاعدارم حس باطخ ل امكنم دهش نمف



 اهم سمع 3 أو 3 قبلا ةروسء ارواب م لوارلج نيل الجءوورا حررشورمج 2 نلاك

 ٠ -ه لكزر
 اكتناءاكحاروا تالت ىلا كتتروو ل روك ع دولأير قت قلختس_ هزور مكس سس لرب باوبا ..--.---.--: طر

 -تعانلاي

3 
 مقرا“ هنوقيطي نيذلا ىلعو تم بج كس تيياور حس دنع ثلا قس عراك ناي هس م :لون ناش

 رهشلا مكنم دهش نمف”تي [ى اودع كس لابج نكي لبر كراطفارك ديب دفع اه دوا شكره زورجس ايار ايقفاو ل وو
 - يكب يختم زو رركو مر وضم ايفا ير لوم لز:“ همصيلف

 احبج قلب ايس« فر شعم« دات« ىل الخ« ىلاعورو لور. . ترمب ترجل كوزور....: عجرشت»
 ماجا انا مكي ادخ دهتاسك لوف وفروا ولك فلفل حس م قنا ذروا جس تمدابع ني رتب كيا ح
 , تقشمو فيلكأإل# ”طيساروا انك ف ضكرصتمو زور - تاجر اخ تيك حس تداب ناشط اجب بمجن لم مابي 7
 يرش كت كر لوب توك وشم اون ضل تراببطو لف وقرا كراك ””/ ب «ةراطصاو بي ذبتك لانا سناك لب كر اذ ل
 < تروص و زورالانك ركن دعو ذود عيب حس تسبح نبي لاهل نجس هراشا ل نوقتت مكلعل فرط كتان

 - رواتب رورو تاقيفل ا

 ايلركل صو يس هل رؤروا ىلرلا ق قاع لن يش لوك نوقتتت مكلعل :باوج اكل رواش ليا

 لاكعملع كو ذو ريال لواوس_هدت نايك هزوررج قلو توجت لصور مفقمي رك سه ذور قل اي؟ بس تدور ايكى دوري عج

 لأب لائرصخ ل تلك يا لاب تسحر ترزق روف كيس نت وقررت ناي طلق امرؤ ور رجا ناجح

 كل ءزور نص قلتي رجس يت وشل رسم لكيم لص حرر سككس زورريخل هو كك وم توف ىلا لع عراعم لوران

 لت داعم مضر كوم قى لوي هزور ول ناضن اك وصوص ل لاس لس لا حررط سرب هور مو وم رجس

 لص ريفا هور تك هزوررلا جس كه ذود لاح كيج لو؟ سد + كك تيجارم لش تدابع م” عررط لج ود

 دهس ص ديكر وانابيب ىلاطييش كي كنت حس تادابكي تنقيح ل كس لا لاح ور لاب تررورض كك حمدا لب قرم

 7-5 قرورضتمعجارم قف بت تاء لاك اكحا لص هزور 0 :ماكحا ىرورضاس هزور

 اقم بسام اي دنج كس لا هادم نايياكي دف ررط اس ايبا ايكرك ذاك اضقو تصخر كل كح رفاسرواراج لي تي اتبلا
00 55 
 ريدروا تح ذب كس كراج اب هد ف ياثر ص سس: ذود ل نا 00

 ا نا كلا ماج تاجا كف ذوججهزور تفوح اهسداطقرفعمال« زور ل ذاع بيبطرواو رطث اكس: 37

 0 ا ارم سرس حرررط كا ساو لوم قدا ككبب كيد زنك قثاش ماءاروا < لكى راعي ش
 تفاسم لس 9 ءروا يلساحلا" اي "كا و ازا صحار حس لبي نب رمكلا لب (رش_وم هدارا كرفس لس»

 11100 'مايق زور ورش مرا مر را قي روصق ل زنم رك تهكر جاب سس قداب 1ك كح لورفاسم ا جس



 اداه هرمي #4 ١ ذيب ةرقبلاةروس سورا يلب لوارلج نيل الج« دورا ررشوممج نانا

 ب لأ ىت لي 0

 ايىراي رواوم لرش أ تيينركا تبا < ليا ان ثةلوري رش سرور ضالب و لوم كك ركت يبن لك زور رك رف اسصروا لبر ميا. ٠
 تحت ةرالح ناضمر رغب 0 ب يل

 كن دي ك كود ود كيا كي اي داحاكل مد كيا هاوخ_ جس اج ىل كاتق كل وزود نسج ومب” ناضعر دب رمي - لب اج كس
 كيد فس دامب نايم تكمل نقل ا تعب عورتا مايا نم تأرق كبك ني ىلا كي وتل تروا نام

 هس لينك ب اتكلا ىلع قديس لا دعاوي

 يدفن كم جس اليوم عروب او وتس لير صح لا دتبا كس تيب ادرك اك 2 سد زاجا ماع كري فوج ع مالسا ارتب لا

 كح هزوررب لج اجو قرش ديما لذ وم كت كس ل مك كدي اا شوب هدايز تبع جس قلبا تذاجا اخى

 لوبكر سود سل لدباك زور كيا تس باص ( ريس ل١ ىا قف لي "؟ ايح ان دلت ا يزل او تق رورو ير تال

 يك يدي دفا ذ حس كياوكن يكلي لبن راج وت كي يايليكم يتب قو[ ارك جلف يني لي امهحددو

 0 نوزور يرف وت قك [ت نقاط كو زور لش ساروا ايكوم اججا راهي عب كس سرك ادا رق زين اهتج لدتا لع لا ونروص وود

 ةجا رار حل لك ليدل روزا ىدل ا[ عبور ويب كي دفدبلا_ لكسب ل كاشق كك وزدرالا كوع سرا س

 ا

 ذَا هليل ئف اَيْنلا ٍءاَمَّسلا ىلا ٍظْوْفَحَمْلا حوَللا َنِم ُن اقل هيف لنا ىِذَلا َناَصَمَ ُرُهَش ميال كل

 ْنِم ّقَحلا ىلإ ف ديئامع ىدُمْلا َنَم تاحضاو ٍتايا ِتمَيَبَو ٍساَئلَل ٍةلالَضلا ّنِم ايِداَه لاخ ىّدَه

 طوبو و
 ُهْمْصَيْلف َرْهَّشلا ُمُكْنِم ٌرَدَح َدِهَش ْنَمَق اطاَبناَو َقَحْلا َنْيَب ُقَرْفُي امِم ؟ناقْرفْلا نم َو ماكخ الأ

 ْنَم ميمغتب خشن مُهَوتي الفل هرَركَو تم مدَفَت را ماي نم ةَدعَف ٍرَفَس ىلع ْوآ اًضْيِرَم نآك ْنَمَو

 نْوكِلَورْفّسلاَو ٍضْرَمْلا ىِفْرطفلاٌمُكَل َحاَباَذِلَو ٌرْسْعْلا مكب ُديِرْياَلَو َرْسْْلا كبل ُدْيِرُي ده
 دع ىأ َةدِعْلا ٍديِدْمَتلَو ٍبِيفحَتلاِب اوُلِمككتلَو ديَلَع قطع موشلاب رمال اَضَيأ للا ىَنْعَم ىف َنِيذ
 ْمُكَّلَعَلَو هند ولاعتل مكدنعا ُمُكَدَهاَم ىلع اَهلاَمكلا دنع هللا اوُرَبكتَلَو َناَضَمَر مْوَص

 ٌديِعَب مآ هيجان انبَر بيرق مّلَسَو هَيلَعمللا ىَّلَص يتلا ٌةعامج ُلأَسَو َكِلُذ ْئلَع هللا مد َنْوُرْكْشَت

 ةوغد ُبْيِجأ كدب ْمُهررماَف يلعب مهن * ٌبْيرق ىف بع ُىِداَبِع َكاَلََس اَذِإَو لَ هدا
 ب ناَميإلا ىلع امد اَونمْؤُيْلَو ٍةَعاطلاب ِْب اَعُد ل اًوُبْيجَتْسَيْلُف َلاَساَم هتلانإب' امتد اّذإ ! عاّدلا
 د ط1 يو وة

 َنَودَسِهَي# 008 ٌنوُدَشَرَي مهلعل

 ( ل ردقلا ةليل يايند نام آس طظوفت حر ول ) حايك ا يك ذان كرك ن ل رق ين لسكس اك اضع وام( هشام ذيل... ع

 ( ل ناو تاي ا نت )جس ةلالدلا رادو وكول( الاد تخت تاب س قئاركس لاح مدطاظفل )الاد يسد تييادب د



 اماه مرعي 4 ةرقبلا قر وسب موراي اا لوارلج نيل الع ءوورا حررشو الج زن ني وك

 هل ركل صفرا( لو لاو سل | ىلا تيارب وج لمت ماكجا هلا قمل لن ىلاو تشك تيارب دج هس كس لوبان المت
 د قرورظانكر هور لغ ديبب/ سا كل كس ساه دوج وم تنفو لا ضن يخانج ( لين نكل صيف ناايسرو كس لبو ققزج ) ل لاو

 ايكركو 2 اع درو اج لكبر زكى دعي تي آرب ) لاو تكرس داش لش لاو سرسودوك ا فوج لبر فس أي اجي صور وا

 هس داهبقروا_س روظنم نك اس دخت اسس داركم لاختدطلا ( تاج وم تر بشاكت يهزم كاتس 8 ى“دهش نم” رك اتعسايك

 هن قاتل انعم موصل ومضر لكوج رواج ايل اح راطفا كح سابق فسروا راهي كلن ىا) جس لئئروظنمىراوشو دجتاس
 نتن )وكق نأ( سايق اهب رجتاسك يي رشتروا فين اولمكت )ورك اينركا روب كول مت اتوا( عساي درك فطحل مج الكارب ىلا لس ىلا
 وكم )« (دالتقيرطوم فس ضال( يس دكا دول كس شاول اهب كرب كرشلا تكل ساروا ( دارت كل وزور كس ناضمر
 مل ايكت فذاي رد حس و ترضخ #1 تععانتب كيا مانا لا اكد ثنا )ورك داري رك مترك ل ساروا( سس الصك نيد ملاحم نبا
 لذات ثمي اعلا 1متر ورض كف س داكي كل و ددداي دم ناك هس دامب تاج انم افرك بير قس مت بد هس داك

 وانلاي آس ناس طاف لك_!) لوم ىت بيرق زف يركض رد لش هداب سر هس دنب رهن تس ب [بج دا( لو“

 لكن لا) لن سرك يش لهب روطت ريع هد ليج تساوترر لك ولاو شك اي أعد « لوم اجرك ايلرك ل وبق ( كح ءامرف عرالطا لك لا

 ب جب ) جاي انكر نقيب حجوا( دختاسس كس قرد آاجحب ماكح اسري ) لي نك ايل ركل بقا ك نجس ايوكن لا( ومب ايل رك وظن تس اورد
 4 شكرك صاع( تييارب )حالف فولد دمك جس ييديما( لر نامي امشي

 رواابعن با لوقب روا سرت كلا ىذلا واع ءارتبمايالا نكت ل ع نار روج دع اطمح رو وب

 وكل اركبكه زوردنجرجيقد(رالطا كت يضرف كو زوراقلطم الواو تادودعم مايادارعتس ناضمر رهش مسوباروا نست
 رمش لش تي [سا حووللا نم- كد اجوم مك لاك شل تر طن لسا قو كت فاص تاي كا مرف نااضم د رشح كس لاا« ايككإ
 - اوم مولعم او رن لي بشك رص ةكرابم ةليل ىف ةيا ىف وردقلا ةليل ىف هنلزنا انا_اوم مولعم لوزن لش ناضمر
 وقت حرول ىلوا ىلو ننال هس يب تمروص كلب لوزتتاب  ىراج ىو ءلسطس لسانا بيق يمت اذو حس دعب كس تدب كالا
 اول لي نلاضمرر دق بشروءاوم لش ر دق بش وف لو نيام انراتار ادق لرجل اس اياك ل رقع دون عاوخ اوم: م اينو لاس اس

 ارالر تي أود تي كلا تيرور رزقت رزا كاقو 5” اج ترضخ 7 نايل اوج ناضعر للوزن هلي لوزن شرط

 ب اناج يكرس ىلإ زدتوكح رروص رسودروا ل تل لائم اي لو فوك وا -اب  ىراج لسلس تاوشيتتسدم لكل ىرروص عروس

 ناقرفلاو ىدهلا نم رواج لاا لااعروات.نارقلا_نّي لاح ل ولودرب تانيبو ىده_ج نوم قي رول عررط للا

 و هللا ىده ةلمج نم وه تائيبو ىده نارقلا ناك نا ىلا_-ي يبوصنم الكر لب تانيبدوا ىده لإ حلم

 و لير لك ارماظب ع لئئيليصقتيب_ .يريقفتاج ريس فروا حرب لوعفمر يشلا لب لسا . رههشلا مكدم دهش نمسف هتانيب
 لس صيصس ا ىترار كي وا ىورك تكا اًضيرم ناك نم 124 لا كمي ل بس سرد مر فام
 3 و وكلا كساد لوم لاو لي مكي لسا صرف اسمو لطيرمدك جس نال وير وص ده نموج مت باساكييدذ 2
 حتق تروا اطفا ز اوج كتم ساب دكت لالد ًاضيرم ناك نمو ب ناس تملع ل ومودي هللا ديري-!ثانركرذ ورابود كك

 هس تيب[ ارل زن لو درك راش فرط كل ولو نلا أ ل الجرس لإن سد [ل بس رخا مايا نم ةدعفو# ءانمقلا ْل

 لب ركك شاورب تنقشم ركوكر و زورركارفاسمو لير مكوك و تس ركل ال دتسارم زاوج لس ف كف الغ كس قرئوادغ دارا كس هد



 ام عا هر تع 4 حجو قبلا ةروسء السوري ما؟ لاوارلج نحل اج: ودرا نرش 2

 هس اكج دم ل صاع حس تزاجاوورواه انك ايماكراطقارسم هدارا كدقلا كاهن اج ايد باوج نكماوم ف الغ كسري دارا هثلا 8
 ,«ناشد حسمها يس كك تم ليداجس كسلا مككوزور اولمكعلو لاكشا الف- اوم لك فل اك ا

 نكلوارتارتب لامكا هللا اوربكشلو لوجرفاسمو لم نت صان بطال اوبدارم ليتك كا ضنق تن داي د معاع بط اير

 ب لت تروص ىلا ورك دا تارت وادش كود شمر يعر تروا ورك رول زور قتل كوم رطفلا دير يملا رم سس ريك توج ادا لاما
 كبك كوم تلم كرست روا كوم اين كادضد ارم ريل ومد ارماضتق ل زيك تي ىل هس لاكتروا لو هلعك دهشنمف

 سا ني تفيطلا« فلكي. اوني هيلا مك! دهام ىلع نيدفاح هلا اوربكتل ىاد و م الو

 يم فرط كباس مادا فاقت ذاب لبث ل 000 اي درك قواد مك هتيم سس جو لك فوم ليتك لي

 برق ايفوصروا ع دار بس رق قطاؤجروا ىلرلب س لامه دك س لابس رق لاكم ا( ىفامسجوار مس برق بي رق-ج ناش م امتنا
 نم قحلا برق مامالا نا راهم نا قيفوتلا مقم ىف قيفحلاف ترام كافة رش. ل لق فيا

 هلع ك1 5 كبي ررختسرابع زن مهربخاف ففشك" الب تعبث و فيك الب تفصو قلخلا برقو قلخل

 اوبيجتسي فوت سس عطاوت وج تسجد كنيس دركرانلما حس دارم لج ك لاوس عطل خس لوفود باج او بساهتسا بديبجا
 -< قي دركن اميالاا روف ىلا ى دنع تع اطرك جس هراشغا لي نس ل طبي وكت عاطاروا ل ديوك اميا ىرصا وا ولشمشيلف ىا ىل ٠
 از ةسلأرإي هدوم رصد ليأ نامماددا تبي كس ل فيج ةئي لكس لاه بخ ليا ذقت نب اره
 دحإ يضخ ا ل. روصقت ايا مازال نيد تسب ارد نامل لتس اي با كلت رورض عراب كس للود كس
 -ك- هس نس راما لو فرش نامياهس ملأ

 راصم كك ودنب ل ماكجامانق ناهس نايب حصص ا من تبي [ اق ناي ىلامج اكو ذود م ايا لمن تي 1م ............: طار
 وب رثاح كلام اذاو تيب 1ك لا_ بس. انزب مولعم نوب: .جوتضروا ناابرهعري لودنب كى اهن نق نت لور ظل جس ىلا نت
 #اوممم اقم بس انم ايباكت اجا

 لس بارا ضب ايدام رفوراشغا ف قتل الج دوخ افرك ل وزن اشك كللأسس اةاوعي لوا ناش
 لوم لذا تع آيه لاءايكء انفنتسا كو مراح سة ترضخ[

 لي وسو ) ور وش اهب مول فرص لمي ماس | ع ارزتبا لكك 0 ار ل تيكورشم ىف ه زور 5 4 را

 ا دعب قرط 230 ظرف زوركس ةوراجاهءامءال كو امرب تم لم ادع كس سا اقاوم فه زدراك رك

 5 نو“ يك * عياج دذ تاتا ا ل دعإ - حاسه رايق سي مفردا زور نع ةس 9م درس هر نشعر ركوب 0

 انتا بح حررط قدو” تنذو ىلا هر ذهر ذاك مرار كسل وا نبع لان ياه نورك نرسم ,ربو ل لس شيم روا

 نااضمر الم تببكم اني وك ا لي تروص ىف و ذود انك اوم يو ل ىرتوارخ لامج ردا ولا زب عرس لبي ول, ار”ناس اداب فيا بس

 اهتاكى رن ةعخداءذوو ل كس تارت ترش قل ضرك جس ل سو

 فرصد كس كى كح يال مي ل و : صيصخت؟ .راشمر واي 2ك كس لوزور

 ل ىلا ريطروارفتا ماما- لن لبن راك مش رعاكت ادب ىلاسنا لع كرب جاي ىلا لاك لاع آمالي اوم نك رث أو نايت لا



 اه1جاههربتعأ 4 طة رتنلاةروع اطل 3 لوارلج نم الج ودرا حررشو مج ناسا
 نب ومربت" للا روا ل بش ل ناشر سلار رواش ينشق نافل خص قي اياك بامر فداشرا لس ب رو تعاور

 ليوسم اتسدارم تس د مق بش كعب ساد لكرطلا نيا عل تامر ف لاذان لعب بش لي وسو كن اضعر ميكن آر قروا ل بش
 سا ليت فو رت لئن لس موب ا روا ساي يل ”المسفد نفر دقلا دليل اقفل لع ر دف ةروسك : انج اوم للذات ن آر لن لس *تنس نايم بش

 3-1 اوم ل تسرع ومب حررط

 000 اج داكدإب كن آرق ل وزن انوم وص كس هذوراك اما لا قف“ :كناضسهرروا 1و

 هات مارتتلاومارتما ىئرصخى بم كلب تريم كف ترضخ ارواح لاج كت والت كك اي مالك تركب

 نول ك يادوا طيبر يكوصت حس كرايم هام لما تول ىرا ذو عر رض ايتلا ءاعو حرررط كا “١ :ءاعد تييلوقروا كاضمر

 برق ملاهلاسادغ اكو دنبانيقي تلا ايكياررف هسب ىزجا اناو ىل موصلا له داب كس لو زورا_هساتوم مولخمق الع

 لسور يو نوقف اذ ام كلن ولعسي هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كلنولئسي ردا هلهالا نع ثلدولئسي يانج اوم م ولحم
 و ايكاانب بادج ”ليساو جل رذ لس“ ارقي ترضثت [ سب بس لو كس يس لب 8 امص لع يركن ا ارق تالاوسروا تس

 بس رق ىنا:لف لابي ل بدلا العاق لسانا ل ا ىلاعن نون يك اهكت اي رد لثوراب هس ىلا خت نقووغ بج
 لكس رلا لا رطل نولي نادت بس تاذاك ل ادت نك 0 15 السوم و زادتا اكبر ابا سس لااا يك يامر
 30-5 كابس انمانوم يس دك لأ قت ظافلابب اهنن خب احانم# رواء دوا فيكالب

 دوج نوب ولمس يصل ًاضيرم مكنم ناك نمروا مو دهش نم............:ءاضق يي دسروا ازا برس

 نت مو رفاسم نس سار هدب مالا ار أم امامك اسم دنبلا_بس انج كحاك» زور ءاضنق بس تو جس اتوب بيس اكو زور اداوتج نلاضعر
 رئاسصد قلما لس بسك ررو رتل جبت ك2 اق ذراعلا ايكو مر مادا بجو سا سد لاب وسفن بع قو

 0 ا اك فالتخا لي لا اك الع مك احترم راكرد دوم اكن ااهفضر هس رصد 2 ل اتت لوب ع
 لذ لاق تروص لوائل لش هس اتنم بيعت لطول ي حس انج ببهس لو فرص اي جس انج هوب اكتاو نلد نلامضمر واما
 روا لاوقالا ف التخا ل زجر كتارا ءاد لن راقم لواوزج اك عب م لق ةنل [ركزور نت يسر رول كو زو رو ايلعرثكا تسرسود
 6# اجو سيما رول فرظروا ندارإل رايعم

 مكب هللا ديري _- لا تك بجاوو ”فوكر اهيؤا ل كس لير صورفاسماتسا زم> ضت 0 :مزورروارفس اي قرا

 ماماروا هس رب جركل كر م تيب 6س تصر لب انج كيد نكس ريح جس لانه رس بج ييلكوبكا كوم تجبر نارسبلا
 ليي شي ولو زوررغس تلاه يانج - <س اج وم رارططا تلاحب تل ا امص طاقسا تصخررب ليدز قفاغ

 ةانصعلا كسلواات ايار فر اشرا نسي [ك سن الاوذ_ركؤسلاب ا ول ب حول د يق -_

 تبدل مكل ريخ اوموصت ناو-<س ىتهزور واتسب عايل صيف كس ركروفر صوص بس ذ_ ند ناي ةاصعلا كاشلوا

 - لسد لارج دعب دو لوم تو للا تلد قدك و زودت سكس بس ثن_دوجوم ىكولبي اك تسصخر لبي تدب رع ىلا منان
 كسداجر سوو هريتو خلا كيلوا تياورابر-< ملام كيت” صخر كل سا تقم فر تنس رسب ىكلسراطا تبا



 .161حاه هرمي 4 طةرقبلاةروس سراي ما للدار نيل الج ءوورا حررشو مج رن ندمان

 تنقمنا ع مكر تصخر لرثيب كيده از لك بسس انم انك يقرب لاك ورفسم اه جس ل هدا

 ءهج وص رتوادخ م اهنا اب ل كس تع اطرفسف رص لح تب مستر ا صم ها
 ناجع نسالك ضر و لوا كيسا سانا قلتو طاف دصاقم ّلارب لاما كرفس كس رماني
 لا-< ّلاجوم لساع تع اط ئئدض كدص قم نا تس رضا كر وا ليث سب بتعب رغما كى رص اتم هو #رعود-<

 دهسا لابس انهي نركصيصتب نب رفق كن ورفس بي تضف باي

 مليلطس الي ورروا عج اعءاضف حس كللأاس اذا مم: :يرظن اكل زطضروا تنذس للا لبي لسا + اعر

 ب لوم قفاوسيس رزقت ءاعدرك تك مو لو ركل لال زعم نكي اك تنس لا حس هديقوج جوع مولعم نوب ماكل واعد يل ٠

 دروب لك قي وأ فلاخركاروا اوم حس يمقن اوم كي وج ؟ ل ايلا كءاعد لبث حرس وج اروي وكر صتقم أح نئاومرلا؟فلات

 2 وم جس ردودك ينك ج تكل قلل كس مز الف الغل "ىدل لوقلا لدبيام” “نئاكوهامب ملقلا فج

 رزقت يرو قات ىلا ور تعسأو ثعرص انوا ل راك لت ورهف ل مب لوا_بس لاخر تن سعود ا 2

 ناو نلمح رقت خو روز قل كلا ردات لكم لاو هوز كي بنما قر ءاعدوت ماعم لدم ريغربا مق“

 وج سئوظم ل وكرواوو العكس تقيتح

 اعد حرر كا هس ايا يكم رعاك ائياروغلا قرواورعواك اعد تيل وبقوج للي تيب يلملم رمرمبف 206 هرأب ل او تلو ١

 لورفاكروا حس هرباشم انومنارهلاك واعد ضب لكن ينم م_لكويل يف ودمت اب بسر جاظنإ جس انو مولتمو رصواقلطم لب باب كح
 هرباشم شكا كر حلب تم ايتساحررط ا اتوب مولخشس لالض ىفالا نيرفاكلا ءاعد اموت آانوم لوبتم اناكاعد لك

 , -لإز لاف تاببج رعت كى اذ ءالغ ل ل

 ليث ةيسد با وجا وف ىلاقتدثلا ةج تراكي د كادخ بجهد قاعد ب اوج جس ناكمارم حس هئادتمب اجا01)............: تاي
 باوخكرابم لامج «لاعتهلا ذس لوبن كس تياود سديعس كن انج < داقشاعريجونيب - ىلاج لك اكسس راكي كا
 زاو اك ةسداكي دوا انراكيا داب يشك الم باوج- ٌلاررف ليون ب 71 50 ل رشلا اايكل مع لامك ل 70

 هس دلي لأ
 مدع« ىءال بلق الشم خئاومروا هرييغو لاقتم يفدص» لاطح لك الشم اير ارشب_ لن تس وم عق وصي وا اطئارشجبب كاعد يلو ()

 -ج ديقملب توم سيق لو عواكم اعد تيلوبق كل اج اتم نامت ثمععاب نات لن نا هر تين الخ
 سم اهد تلو وأ ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا ناجح ندع فوم ىلا تييشم ضف وا لفي لص وء ار( وس )

 - لوم ف وقوم ىلا جييشم
 - وم تقيقت كت بل وقى قو ريض ىتانركت اردنا اعد, سا سن ىلا ملك نت لس ذكر دقن تكس اعد تسلب( 7)
 570107 دان لرهت ريك نصار ترض ىو اه لوب ةسركادوإ كح تاير ديب لكلا * اعد تيلي (ه)

 واعفو لا-< لو ان روتت كايرو را تاني قر نق ترف 1 لام دع د لبن قتايند تفنن وكم

 كرو قر دل رفرع شاي لاك سراير لوو تار فكل تن ني قو لتس ردن كاهن



 ااه هس أك "الم ةرقبما جروس ارسموراب اهنغإ لوارلع ني لهم ووراحررشو#ج 2 نيل لك

 لوب لود

 داصوادعواكت مي 1و كوم لوبقر مدرك ىتدفد لي كتثس اتنم لع مكتسب زج يظتق مبيض اذا ظظفل لي ناعد اذا( 1)
 -ه لكل ذم
 00 ل ا 7 0 ا

 اجور او نس ركء اعد قتال اك اوبب بس امان عشاولا

 0000 533 : جس قكوم ثحاب اكدر كس ماكحا ضب ايكت يلوبقمان كل واعو ضب

 .- للعام ان ماكجا لنك نا[ قئيفك ب دامب نس اموت م اوخرو ضن راج ىل ايف نتن حررط لسن ايكوم عد قب

 6 ازا لاا و نإ سل (واوج  اماطم ابو ادا ات اا

 ِرْدَص ْىِف ناك اَمِل امْحْسَن َلَرَت عاّمجلاب . معراشز ىااوخلإلا يلع ب ُتْفَرلا ماّيِصلا ةَلْيل ْمكَل لجأ

 نع يات َّنُهَل ساي منَ ْمُكَل َساَيِل ٌنُه ٍءاَضِعْلا َدْعَ ٍبْرُشلاَو لكلا ميِرْحَتَو ِهِمْيِرْحَت ْنِم ماَلْسِإْلا
 عامجلاب ْمُكَسْفنأ ْونْوُحَت َنْوناَتْحَت متنك مكنأ هللا َمِلَع ِهبِحاَص ىلإ امُهْنِم لح جايخإ ْوَأ اًمهِقئاَعَت

 مكون لبق ْمُكيَلَع باَتق لسة ىلَص يذل ىلإ وَْعاَو هيو رمل موب ل
 حاب ىأ ” مُكَل هل هللا بَتُكاَم اًرُيُطَأ اًوْغَتباَو مَع وعماَج ٌنْهْورِشاَب ْمُكَل لحد َنلاَفَ مدع اَفَعَو

 َنِم صيبا طْيحْلا كَل رهط نيكي ىتح هل ليا اًوَُرْاَو اوُلُكَو دول نم هَََفْوآ عامجلا َنِ

 ليلا َنِم ٌىَأ ٌفَوُذَحَم ٍدَوْسالا ُناََبَو ِضَيْبآلا ِطْيَحْلِل ايي قداَّصلا ها طْيخلا

 َنِب َماَيَصلا اوُمتأ م ِدادِيمالا ىف دَوْسأَو ضي ٍنيطْمحب شيع

 ٠ 0 مك َءاَسِن يأ ّنْهْؤُرِشاَبتاَلَو ردا بؤ هش لاف ل 0 ١

 ف :كتنم وُهَو ٌجُرخَي ناك نمل ين نوب ْقِبَعَمُم" ٍدِجسَمْلا ىف ٍفاكيْمإا يب نوم
 0 اَهَوُبَرُقَتاَف اَمَدْنِع اوُمقَيِل هِداَبِعِل اَمَدَح هللا ُْوُدَح ا ا

 ُمُهْلَعَل سائل هياكل نيب ل لم فلك ىررخأ هيا ْيِف هب ٌربْعملا اَهْوُدَتْعَناَل

 1 رحل ٍلِطاَبْلاِب ضْعَب َلاَم ْمُكْضْعَب ُنكاَياَل ىأ ْمُكَنَيَب ْمُكَلاَوْمَآ آَولُكاَناَلَو ةمِراَحَم (م2) َنّوَفتَي وقتي

 0 الكاع ماكحشلا ىلإ ٍةَرْهر لامي زأ اهيمؤُكشي ىآ اهب وقل اَوفاَلَو بصفر اعْرَع
 ال. تدلل مكدا«مم) َنْوُمَلعتْمنأَو ملالاب َنيِم سائلا ٍلاَوُمَآ نم ةَِاَط اًقيِرَق مكاتب

 قرامت( < حس ئرامج ناك ءاضفا قت“ ثفر) حايك ا يدرك ل اط انبرر لوغشم لب تار كه ذود كس داهم 22 ١١

 هدد



 ادهحاح سسعآ 4ع ةرقلاةروس سورا 030 لولدلع نا اجرت رو نا

 سوم تس رك روضتل لا قوم تضف امك دعب كس ءاشت حس ني فاعلا تبحث مالسا سادت ا ديتاس هس رام ل حس لاو

 ت ياني )و: هامه نم زوال رع كل سس نلا مروا يب ُُ هاج نيح زوال زنمي كد رابوو لتويل ( تس ادراج ايار

 تسررل التبول وخل هانكس تنايخ لترك اوكاعتدفلا( حس ومد تم تدور فرط كسر سود كي ب ةقفاعم كس لال»د

 لات ارت ( ومر زتمع قب ترضخ روان كوم التت لبي لا وريف رع تر طح_ لس ركع رام للي تار كل وزو )2

 واط وتس نلا ( حس ايدركل الط ك- < دابمتليج) باوس ايدو دانك حس مروا ( ىلامرف ل وق وف ىرامبمت ) يلام رف تمي انعرب مد
 وب ةامكروا ( كردقتمد الوا حس للا إب لك ماج تبسم ) سايل يوت ك- داب فس ادخ ورك( بلط ) شافتروا ( ورك بمص )
 < ناي رجفلا نم. قداص عيدارم س6, )ةساطخ هايساخريفسا# ب ادم( رماظ ) ناو كس اهل ل( تار )

 هد هايسو ريفسوكع لا__ لج وم لاياهفوج تلو رون _ ليللا نه ئ ع فوذكن اياك دوسالا طيخرواك ضيبالا طيخ

 ( هللا اررح 2ك تأث [فنورغ قم ) كت ت ار( ع 2 زهزورورلا ايلركاروب رج ت- ىو رشم قراردةهس 5

 ىف) لي رجا( 4ك فج فاكتعا تيب )9 او ل كف اكتعا ملت تاء ل ( تس لان ديب ىئر )ورك ايان ترش ايضروا

 لا ةض ره سيئا وري واهلك كل كس ذ كتمت قويت فاكتعا تلح خجل نوفك ا عج قلت دجاسملا
 ( ل دل دددع كلا هواك” لاث ةسا رفيرقم ل كس لودنب نيسادج) لت كيل اض لادخ ( ماكحا عدوك ب ) يس تضفامخ كك
 ( ت سوم كس ذلابم»داي ذجس [لث تعآقرصدددت كس ١ودتعت ال تعنب ١ وبر قتال ظفل ) ءاجدن ى كيد نس نكت حس نااو»
 هداك حل ول اد لو سكارف نإ كل كس وكول ماك ةيبسا ىلاهتدلا( يك يكن ايب مور وك كح دابر ةك ريم ) حررطىا
 7 02 نتن: ( ورك اياك ىلا. سس رسدد كيا نش )ورم اهكدش لا كس سرسود كيا لع لب ًاروا( تس رتوادخ مرا كح ليبي

 ماك( دذل لا وشباب كت كفاط لا. ق١ يهل رذ لس لا( ورك الا )ورك ا يكد روجر رو( بصق يروج بوم مارت اءرت

 وم ىت تاج م ديلمخ ارد( لس ركودول1) هانكس كي كن ولا, كح كس وكول ( قدر زا احكدك حس ضر سا لابي
 -( ومر نمي

 للاد ثفروروكر يري لسه رؤس ردقم ثف رس بوصنم مايصلا ةليل .ثفرلا مايصلا ةليل٠٠٠٠ : 6 و

 لاصتا كس ةناولمت كزتج ىلريخب قش الس ثفد_ جس ايد آمال ب ردصم مف اكل ومخيكس رد صم سن انب لع اعوكر وكي تفرش دو
 نايب انكر وا ب ايكا كى رعت ل رذ كس لأ تاب لكن يمتلك اضفا قشروا < حس رام يانل ان حس ندب قمح كس
 ىراخب هك اهيمج_<س موس لادارمء اعلا عب ع ايكريبشلس ةايطوك ا كح ىا_ ع هراشا فرط ىك 3 لكنا لل نسرك
 ددادوباريع انج - ع انوه تقواكب لفك موتو لاركاب رركريجتول_ ساس افا, اشعلارعب نما اجوم مولخضسس تعاود لك

 ماعطلا مهيلع مرح ءاشعلا اولص اذاهلس و هبلع هللا ىلدلص هدهع ىلع اوناك_عتابغ نا تعاود

 ليا ليث ظل يقر عماج هوجو نأ لش نيس دايت اسكس لا ابلوكت اقتل وشو ناز .مكل سابل نه .ءاسنلاو بارشلاو
 ب حوم اسك كس بوك لس سرصود كيارم سسوس اتوب لس رتساروا و ريا كس فاح ل زتميوج ل امتماروا ناعم اكل ولورو

 رسيخال يس داشرا لش ثييدح_(نكسركل ثق هش ورب ل ادجروا(لسرك رص فب ك- سوو كيا هس ست عنا حس نوماانكر

 اًميثل نوكا نا بحا الو اًبولغم اًميرك نوكا نا بحاف ميثل نهبلغيو اًميرك نبلغي نهنع رسبصالو ءاسنلا ىف
 زور كيارج انج رمعل كلذ عقو_<هراشا فرط ة#وم خروجا لاقرو# تدني لكل ودرس لش ميز قن ىنصروا .اًبلاغ



 ام عاد رسم « رقبلاقروس رسموا 7 لوارلج نيل الج ءوورا حرر شوج تناك

 لويس انيع هك رايد انكم تصدغ رضاع عي كسور تصمروااي إب لش تلاع اوك وت وقس ال فير شت ناك دحب كح ءاشع
 لراس م 7ك ذاد [كل وكوادر سود لدي انت تدرج .ىنم عقوامم كيلا هللا ىلا ردتعا ىنا هلل

 -ج لاهي دل ايجاج قل لس بي ركل بشت روا بي رقما ذي لك ايل رز + كس لاع خلص سا نةلابف- لوم
 هس هراشا لع لا_ردقمد الواي بس رابح انت دارعتس بتك-ت راق هس يانكه رشبلاب ةرشبلا لفاصلا هرابم .نهورشاب
 راكتشاكب رندا وتخذا نيرعرص يس ب قرح اوبرشاو اولك« ارتد كد تس اح لوم لسنا زفا عرامجب قمل
 تمعن اح كيل اقر ايت امك و لكك [_ عكس وسو دمام لت .اهق ليت ناك لس ؟ ناكمو/م اشم كس دهتس هذودرج ند هنت لاك
 رحب لس نس 0 ايلوكرهذوررب هزور زور كك اروا كك امكن تسجد اك

 - لوم لزان تم 1و كى د رالطاوك في ترضخ 1
 لوم لوم ليتم قفاوج قداص بس لاو يخت لفرط ل وفود لديك ليشمو هربت لب حس لاك راعتسا ب ضنيبالا طسيخ
 رواه كى د يشتم وصح وشوك كو موطن ل وفوو ناس اتم هل دذ كس وطبخ لاصت اكل ا

 عدل رحم قداس ملا 1 ل شي دعإ كي را ايلركءافتكابب لوا كل لاه اتركه اطورب لم ايت
 لقاح لام ىلع قلي دعب جسوم حررط طخ هودوا دارم ب لادتبادوا عرورشيل هاو عابس 0

 وج لص هريس كة اجابك قب طخ سكب لب لوم تبي ةلاييراج كت ارك تبن رة
 ايدج كرتشت نا يهرد كس لووول ايدنماك ووو تسلظرر فوج طخ ىت كيأوو ول لن ع او كنج دارموو ىو يخ لكنا تسلل
 -ىلك داع ططتارسودءروف يبن كيأ- لإ ل ومروفود لور كير ث نس اج ضير ىلا

 لزا رجفلا نماقفل_ جس انوعزج ضل تتقودو ليله .يضيتبح نم .رجفلا نم ىك رجب شرخ أ اب تءارريقل شيغ

 ًئوشوزورق كَ وم مولعم لايارق بنج - تر تكا ووك ا ركى داب ارو هايس دوا ديفس لري يا ماع نب ىدع حس هن كس و

 نا.ليللا داوس و راهنلا ضايب كلذ امناو ءاضقلا ضيرعل كنا ل( ا رفوتارب مولع بجو كتفي ترض ايدل
 وباو لكببا- ليئأي هس ماج نايم حرب عقول ترورض كوب عروش شسكب ل اهقثرب ىا_اوب لذات ناي رجفلا نماظفلدحإ ل
 - لإ لكك ابوك اير اج نيمو اهقفك ريو مش

 رئلادورع.حيرصتلا نم غلبا ةيانكلاوع رص ل ف“ نااهودتعت الرواح لطابلا نع ىهنه يانك . اهوبرقت الف

 لكايال-ج كم ورطخايكاك خاج لكرباب حس ل6 باج لوب حرق دصرم وج لبد نيد مراحل اي لن ماكح ادار
 لتتمنام د اهكل ابارك يارب لن مهبارد اوبكر بيه لك اساس ترلباقماك لابي أ“ مكضعب
 جس حر اناعك تان يلا.اكعسرسود كيال <س

 < لي رلصاس ءالوا بردا راعتسم ظفار كل كس لس رواء قفا قلم انلاؤ بع سوك ى رألوا لوذول» .اولدست ال
 دل ف وزحبفاشمدعب هنن نت الجود تشر نس دو زك تصوت ةانب تسعد ذاكم اكل ىف لسونوكل اء ا

 لك ممولكىكن اركي دهس د تشرك ماكج ا 2 كس ف رامباوكل طاير وا ندب دوك ثني ايك ع اسما قم ءاقلا حج تاك ءال واد

 < لكاناكا ولكات سانلا لاوما نه مكه ررط ل اوراشا ت نيسبلتم ورش لمريم اع

 ىلع مك رقوج لي خلا لحام آل سراج نايبرداكس م باوباماكحا ندي عل تاي نتن ............: لل



 انا حام م 4 ذم 8 رق ةروس عسفوراب

 رياك

 0 لوارلج نيل الجءودرا حررشوممتج تنال
 -وحإ لس لاروا ع فاكتعاءرايود مل اوك اي ليث نيهو رسشابتال و تيب ادوا لش لالاد نار هسس تا رطغم
 3-5 مدل كي بدوا بانج تس للام مار” م ولك ات الو تي ار -ح

 [اصفم حس ايكوراشا ن_ٌرضم اا فرط كنج لقينا ور ( )ود لج للسكس كلر ا اعكروا عرامتب :لوزن ناش

 فاكتعا تلعب لول لضخ ب حداق ترضت> تيياور كل وقنا بابل لب هاب كس فاكتعالا ل ةرشابم بلا لوو لير ٠
 ا آم كل كل تففامو للا اج ارد روم عد اف حس تس شا بهروا كلر جاب حس دم

 ىلإ دئبإي دوا الار ش لك ذود لكوج لاهي كح دوبي :ىلارتعا لي لول دنبإي 0 :# رش ل
 لح د ابتوكنلا كول ضب وكيس اد ورك كان تن جدن إب كس نا كن اطل مالسا سادت 5207 واتت عاب

 هذ ورمل ايك ابالي لي ور كتم ب ناد انج - < اهكرمتسس تنايطوك ا هل قكذ_اهعج ركب قروزكل تيساوا

 كس نو فرص دنباي كلوب نا كل ساه. لات او طن لسا رصقم لب ج لينا كك ”يلكلاب كتاب اوخ ىلا مسج روصتت
 لوداع لا اكان تس ايا وكت اطاعم كس ٌلوشو نبذ صوب جس الو كود لوو تار جل اح لدور ل صح

 6 ال تسباوروادتشر مك تس هسرسود كي ل رات ةيسا هد قلع طف ليأاكت مدور مدو 56 مرج لكنك م ديب“

 ل ل ا فانمك تدابع اثني زواهتعسس لادتعادع تداوم لوك لانم كس ىلا تدابع داع ىرطف

 ناك قرع اج ل دروكوو ل اورو ؟ جددت ثدحكمقكلسلاب سة اج اند< لت شموكلوكل م لي تس داب - <

 < ايلكك ب هد ل كتل اي كد دابتتبلا- لري يأ ابتف قوة

 كيس لك باو تقيقطب ل اراك الاوز بدلا :انمكر ىلا اكشيسجب سس ٌلاكمارتروا تييئاروت و زور

 - نقل لودنب روا وكرر سيلا وق حس مارت لاب كدب قرم ل رنمدوس دايز ككتنقو لا تضاير و تدابع لد

 < ىرورض كيك كس هار كمي درك ك تاغ ئاج كس كساد رنج لتر ا فرص لن كس و زوعي لي ىادرال 1

 ىلاط لك ءاعدلا باجتسي نياف مارح هبرشمو همعطمو مارح هسبلم ناك اذا_هرركل تزف اوان كك شيل

 د انسب قاس ءاعد لسكس ل قل ررط سا اكترورض

 بس هراشالث بتكاص اوهعبا ورواه لوا فرط اعمهراغا لش بلا هللا مله : تاك ل تيآ
 ىهابا ىناف اولسانتاو دلاوت اوحكانت اوجوزت:ح فب كوبداشرا_و: تماريثكتل اتم جس اح لوم لي شازفااب( )صقل

 (#8- )اي رواج عرونتطاولاب ىرتسم م” لب لني فص انرك رانا فرط كاب ةرشابم() دوا اطقس ناك ول و ئتما ةرثكب
 < لكك فنار كل زرع ليل سلس كس لل هيب دا 0(1 )اي < ىف كن قف لكن ركزي ب سس اج ان دوا نس دك افتكا ب لاقروك ئاج

 ترتوي لكل فاو لبي ايفم ارواج ك- كس ةيياؤ ىلا نت ولي نسيبتي ىستح < لوم ل زان لي باب كس لت نامل
 كت عراك ةرشابعروا < لبي ظفار لع تت يغم ان لك ع ليللا ىسلا رواج قب لسا ل ىلا جيس اتوم لادم لاوفا بج
 بيش فر لاا ليللا ىلا مايصلا اوما واج امان ركريخ حلم لس هت هس لات ل انمكس هذور ةيانج لكس جالج نوم ذم اي

 هرافكل ذوب مولعم كر زين ومار ذلك ناد فضنريطرثإ < ئاج لكل نارين كدر زعم ليث ماج لاصو موصر

 رباب بس ل لوم ترا رطفم لتولي امو بجاوهرافكى حس نعي ذساهك ىرط اج توه بجاو حس تنرابم حرر
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 1 رس ةرقبلا روس اسكوراب لوارلج نال الجءوورا حرر شو#ج رنا

 ادي دؤوب كو ورايوكىرظلا إل
 ةيئلاب اراهن عامجلاو برشلاو لكألا نم فاسمالا قي قروب تقع

 كح اكد سناك حرار لم كار 5200 :حرا تا اكل ئاسس حس فاككتع ا تمي أ

 - لم وم دافتسم لت ابدنج تس تيب ؟قلخ ل فااكتعا_ ع ايكيلرل ننس ل نبل

 رواج لكسيضسدقملا تيم دهس ىوبندبس ما ارح ديهسز_ ضب ساب والعاس ده كس سدرع ف اكتعا()
 دبا نو تك لاك لكس فاكتعاو# ماظن اكت عاما زارف لش لستر الع نكي ل ترك ينكر وص عما ضب
 -< لاك تييبلارهس2_- لانرو

 ولك اهوم لا ذفاروا نت ليف اكتعا لطم كير نتا ان لاا الب فاكتعا تملا دج رك ومش سسأدسوب كييف ةرشابم(0)
 -<هس لك فاكتعا

 < :ءاج ناءاسلو هجوم خب ترخورفوري رق انوسم انج اوك عريس لل فاكس(
 اضع ري ب وج ناضمر هاون حس طرشو زور ك- ل فاكتعا()

 كس هريفو لس ناخب «ب اشي قي اي دوراب عنج زان رشيتس اي دور ضبا - بس لبر اوان سدس فاكتعا تلاحب(0)
 تأ ري ضع تمار تءرورضالب رك :ءابجانلك

 1 ا ارث لوم لسا حرم لل رط عرورشم ان لاوعاوج_كاوبج مولخشسس ولك ادتاال و تيب“ :مارتيلا

 وخرج مولحمر وخر ول نوب لب ناك لإ مارت بس هريأو تور هس اد وفك ب بص «اكردج كت لوم لطب لاوما

 كارب ىركس تأ, رعا ن_ قرط ناديك ايكوم ارم لاعتسا اكل اوما يبا ىكب توب اندم ىت تباع نتانيا تس اظافر ل
 ءارمار يلع اعدم هدعاق بس لقيه ترضخ 1ك سا انقلبت دوجو اب كس فسم د للاي كس نارك يك وكر اكن م زرعطتق
 لاير تسول خلا نورتشي نيذلا ناحع سي نك يلرك كوذاراكذ_.هنافط ذ# لوبن اجاني ف لع ست

 رمت ءىلاعكم تن لوبا قاطع تيادد كي ب كوم رادربتن كت نذل دو 000
 لوول تعد ايه لاثتد

 كاد كاش مادوامثو سيب وبا ماها كاريدج_ لوم لب انطاب < لوم ذفانأر مال فرص فار <
 تًانطايوأرم ان لوءفانكلا ا اضن حررطرم كي دز فيطولا مالا تبا جس

 ومب خخ اسر
 انك وتم ارو لتعم ىتح دومة ُودَت مِ لاله عمت "هللا ٍنَع دمحم اي َكلْنوْلَتْسَي

 0 يان د ا را حا يروا ا

 يف 0 نم هت اوتات 5 ربل َسِيلَو كِل ُفَرْعُي 2 ٍةَدِحاَو لع 3 ُتَرَمَتْسا 1 هنو

 ارب هَنْوُمَعْرَيَو َكِلذَنوْلعَُي اًوناك و َباَبْلا اوكرَْتَو َنْوُحرَحَتَو ُهنِم َنَوُلَحُدت ابق اَهيِف اًوبُقَنَت نآب مارح إلا



 اد رفعي كب ؟ ل ةرقبلا روس, رسم راي اناكب لوارذج نمل اله ءوورا حررشو#ج رن نايا

 هِريَغك ماّرحإْلا ىف ”اهباَوبأ ْنِم َتَوْيُمْلا اواو ِهيملاَحُم كرنب هللا - ىقتا نم ربِ !ا اذ أ ربا َنكلَو

 - دوُروفت (مهْوُحلْفن ْمُكَلَعل هلا اوُقَتاَو

 رطب م ارتباك ل لبث لب ) تيب قدا ( قد ) نو 2 ركت اقيقتق سب كول لقت... هز

 ) اب ترب لام هيا أحررط كب اق ادواهسات [ث ولي تلاحد قاسي ار -<س 20000 200

 لولولرون د ذ كس لا ) كح لس نوال( تتفو قث “تقيم عب تيئاوم )بس تاقوا تخانش.ل ادن ايو ول( تس نا ) كح داء رفا يس
 فدع اك ا) كا كس ردوا( لين تلح وم مولعم تءاقوا كس راطفارلا لوو ء تدع كل قرد ت اقوا كس ا وراكردا 4 قي

 ساروا( ضتكوم ن مولعم تاب ب ىلاس آيت اتب درب لاح كيري كاد ل توم روم كت اق هذا ل /1 سري لانلا
 ا ىئارواواو رك اه بتقف ل لت مارا تلا )ور تباع ىف تشي لكن لا ل لور هس ل 8 ارتب لوك

 لاو روا( م ةلكح حس تفل )هس دقلاو عهد( الاد سم ) سدا لاب( وحج لاكروارنج وك ارمي ر واود زوجتك زادرد

 باب نالف مك ديما ومر تسد تس دقلا دوا (حررط كم ارت ريغ ىكمارتا تلا ) حس لو ذاودد كس انلا ل نام رك

 ش يك ةاجوب( بام )

 م رولز اع ةداع وب حتتد كس ةكك د لالب دن 2س[ ذ كدئيزاو قتل لالب .ةلسه......-....:بيك ل ضو
 اينتازورإ أك لسا انبرى وم ف اليخ اوكي تكي ملكوت شا ذود كسر ابو لدلك نال قرا هاج الخ سا ا
 تار قلتي نستقو لب تك ناب ةرواكتقو رقم كس ماكى كيث كح تقيم تيقادمد بس اتم اين دل اياك يبسرجاب هس انكدن
 تخانش لآ تس لآم ا تاقيم-تس لوب كت يتفمس ءارتبمدجوكتكرتدارا ككل لن تا كثيرر ل لع
 رانا كوكو " سانلل تيقا رم كس لا-< تر ام لع حلا و سانلل نت ايقم: تاق

 < لإ اننا اترار اهو قل كرو كلو شق تاكا دقو نس ثلا بن اين جحا رواج دارت تدممدرل
 مام بس انه كل ساس اجاجوم عروش عنا تنذو لكوج لص وزو ردوا حس لك رك بست كا لن تادابع ل ىلا
 -هس ايكايد باو كل ااه روهظ نم تويبلا نايتاربلا نم لهامت ايلى ”لاوسي هي اس حررط كل وسطي ربا يتولد

 جس لركاوم لدبي رخل اثري ماكس سيللاب ل جس هدعاقا كيج كة ا ايان رزلا ع( كلج فرب

 اب تلذع كدتاي يف الخ مكاقلاس_-<س ايئايك ناي مكر ارش انذار ناولا لق عير[ نانا فام : الر
 هس باوج قالصا اك اوس قلت مر صان كيا ىك عر كك او دوا حس باوجاكل اوس ليا لي للسكس نت كلك

 تقل حس يقي ترض 1س ب احسك لك 7 رك سيياعلاوبا هس متاح ىلا نلبا لبي ل وقتل باهل م... :ىون ناش

 باو يانج هت انركت شاي رو لاالب ف النا تستر انف اكل اوكا وم مولعشيسس سا_<س لوم ل ذان تيب آي رب للاي اوس اكل الب
 با نر وو مكي ولساوكسادج ولدت ساي انج تسأل ا نكل اوس انبكر راك اكسس لع ك- سا-اوج ل ذان لب طم كس لاوس
 ايكل اوم قب روضتز_# لوبن كنس قاع ك ناهي لي راب لا تعادرجج لل نب ؤاحم بلا قار ني لاب ترورض كفك سا

 متاح الت فيض نم كك اال لاعلى ور فس قل ًآمالعجايكوراشا ذ نت لال ل ايج اًقيقد ودبي لالهلا لاب ام



 2 ةرقبلا ق روس اركو راي ناي لوارلج ني لج, ودراحررشو مج 2 نيل م8 رتعأ

 ظ -<- اع اج ايك ومصر ماك نك اوس توا
 اخ تكارالج آس دذاوم ماع سيث لم ماما احدكم تيب ا ذكي سم تمار كري

 كس حرالصا كا تم اريك تس كى دهت كل بن قل رطل تندد سا رطل دبت كس ابالي هت تفكك رج ذاك نعي
 رمان وات لاتجد نرد اقماع كسب ارعام ازتكتر حس افاضادي زم لن كرار ل
 نااكم ل ونود قراصنا عافر ترطتروا يفي ترضخ وفد كيان انج - 2 رايك تس ننام داق لت تيت

 دم نال كح هذاورإ زار كت اماقر نكت ايل عر ورش نبك جاف فن سوك لوكءافد ونلكل عس لوزاورد لس

 ل ( فج )رثلا لوس ابارك ضرع عاف ترطعح نيا نتجت [ وفاق كل لا لوم ىو ليد لات تس لي لسن لئلا
 الجب ايلا ذب لوكيل والكس يب لصاع اك لن لوب لاذان تي اريده ا -<س كي ني دا رصد اكافففب ب الكيك لوب ىو
 هس فالقاس ىالعاوتس - اءاسمدج؟ ىو لإ رغتي لع ساس مو ل

 نمر وسوق واع ىالسا باح ىرقدباقمهس باح“: 2
 تاج اكل باح لي ماكحادوا ت اع دوا ىفيد يرايقفار يروا كرايتفا زا لونا لوتس لش لدا بور
 نلاعس تايرظنو د اع, كوب ايو تن بكاوك و لخكنلا_ !؟ هذي تادرس الايخراتسرب مووت لش لوله داس كاس

 ا ا ا ىلا لاك تليضأ لوك

 قرا ديل م لصد جس لتبديل و لاكي ل تلساذ سب سويط سوتتشتوف كلب كس باو رجاضد رغم

 هللا

 ت-دقيرطوتطرجن اي وت ل لوما اننى اين... لو :ج تلوم شعاب باص قرقتسبن كب احا

 لاب م كلو م بورنو عروس بأ 105 ىرقرو ىلا لت ناسا مس مت ددفرم
 مولغموكك يار تقاير و تييثب لا رجام زك لكس فروا لامر دق ىلا هده اند: قرف قد يلوم دج ل براد اطالع

 2 7 ال بسب لش باس: رتل تس شكتماوب إل لا مامر اوغل ا ليلي ات اي ماو فور واتوب سي ع

 - نين ل ماظن نب طر تتنك يأ لا تير مرج لطم ف اخ : حنو

 هةلاصالاي دوا ايانياوكم اظن لب روا ماع ىا هس تجي شلح لسا ١ تت لي اج باح كل لن ماكحا ضخ
 ماظن_جايدرلم زالوكب اح للا فل ماكحا تيت دريل رث ااط نإ ريحت نام نر ةوكزهزور« يدين انج بس املي يار . دعاكم اجا

 < تزاينا كب اارح قرح ركا لع هريغو تي داع« نر قرر نق تح رطل تس نالاوع رتاب نيل ا6ا فاكس"
 رف انكر خوفو طرضنم كاك ساهتس ب باح قرر ادم اكديعرشم اكد تس تب لكدج لاحرم: < لي باح رق تلوم كي
 ىوقروا لل ك ونال كيس :- جس اع انوم راش للي ىك تدابع ى كب رذاكت لاذ كت دابعر واس تدابع كنج < يافللا ىلع
 رق ظنا روز راكم منا قراكر مب رك لاكن ورعد تدرج داوي راوخ ل قرت نراعي ف ان تر
 «تبت كم رابوراكم اع كس هرم زور نط قل: تياعر ل لولبي ل اولود حل لومي راج لولو , قل ل 71 بس جرد اك روب ليا

 ع تاسارم



 اوه اعاو «رستعأ 4 ال الو ةرقبلا روس رسموا مس لوارلج نيل الجءوورا حررششورهج رت نما
 ل ب يي يي كعب ييبيِإيِإيإيبيبيبيس ااا.

 م ادقا قالصاسرمديب كك اب ...........: تس لشي انو لاو ليم كسه زاوردر يركن وهج هارد

 تنذو لا كيا نس نويثاول سن اق ماك :ءاج كيا تفر وم آس لوذاورد وررقملس ناكمرل < تاب ركروغ لي قلت

 هس لوباوك ماه 'ماج ظن ىف قم اناج ان آرب نزل طيرمود ىرك وهج و ذاورد حررط ىا ايل ةانل ل كس لوول اخ ل

 ت ليث مارح ليلحتإا لالح ميرحتروااوم مزتلي الام مازلا ديل رطراكن اايوك_ايلوجت ليطفو ثدابعحتقو للا
 ل آرجتاب لسا اب كيا حس للا ىل 1م الص ا ترورض ل ا تس جس ردت مارت إي بج اوك راب لخلل ايكوم
 نلولور جركل اجرك كا سوم جرابم عر تاب جك التبب صاوخو ماوكل م لس -ايك نحس اسس مكروا لصيف اكل امعا لورارط حس

 و تمالب بجو مروا تيصخم ا نيل دج دابعو تع اطا دافعا ا امتلك زكر قمح فرط ىلب اوك ئاج كي لكن لا لومار
 ش ش -اكوم تعرب رولا رمًاييقبءازدلانب ترفل

 قر ملكوي لم اب لاذوددكّ .اجاهك ف ؟عس اهكت بس انم قت اب لع لؤي الاب هوك وفود نا لاي ٠٠ : تاك لح تي
 كدب ءاشخروا توبثمولع نك نفإي رو ةلعروا لكلب ف التاب يفت كيا ايس يك ي دركن ايباج كياوكن ا كل سا ل قلتو
 واروع هيبغتب ذل اوم لكتب ماكل وقحم 7 انوه لاو تاه ذاوروريف ركزو و ذاورداكك اكم تيت حس ذو هنقعهياس

 نايتاوكباوبالا نااتس عيل نايتاروا حس بدلا ل ةءرملا نايياوكر ومنا ن تسوي نايا فس تارطح لتر واس ايي ايامجج سس ليش
 متنش ىنا مكث رح اوتافثي [مرايدد لإ ام كة اجومد رب صيشروا للاور يلي ترروص ل ا_بجابدرا رانك خررفلا لآ ١

 1 -لا ةسدلوو

 هس تاايلوضفا بس ان موت تيقاوم ىه لق... : تج اجانللل بي تاب رورض اهب كت ايلوضف

 باو فالس '* لأساه اياك خيي درك تس تالاومبسانهان ضو تزن ثجساجانب ركل لي تاي رورضروا نجس اجانركا خا
 بتايا لال : تاداعو موسررج ركام يشتدتا سكس لطب لبا_اكاوج مولع خللا ربلا سيلرواج تاكيد

 اَوُلحَيَو َلباَعْل ماعلا َدوُعَي نأ ىلع َراَفكلا َحَلاَصَو ِةُيْيَدُحْل ٌماَع ِتْيَبلا ٍنَعَمَلَسو هيلع هللا ىّلص ٌدْصاَمَلَو
 ىف مهل نْوْمِْسُملا ةركَو ْمُهَوِاَفُيَو ُسْمرُف ىفتأل نأ اًوُفاَحَو ٍاَضَلاٍةرْمُعِبَرهَحَتَو مآ ةَلن ةٌحم ذل
 َنِم ْمُحَنْولَتاَُي َنْيِذَلا هيد ءالعإل ىأ وللا ٍلْيِبَس ىف اَولَتاَقَو َلّرَن مارا ِرْهَّشلاَو ماّرإلاو مرح
 ةقكك ار د مر سمر مع ع1 رقع وع 00 000 رخو كو كولا ل
 مهلذح اَم نيرواجتملا 4٠.9 نيدتعملا ٌٌبحُيال هللا نأ لاَتَمْلاِب ٍءاَدتبإْلاِب مِهْيلَع اودتعتالو رانكلا

 معد هم ةءر در ا مهيد را ع عم مدرب رو هد دقمإز 58 0 2 ا

 يح نم مهوج رخاو مهومتدَجو مهومتفقت ثيخ مهولتقاو هلوقب ْواَو َءاَرَب ةّياب خوسم اذهو
 عج 006 هدد ُ حو دم“ اخ 2 ل وكف ا ساو نا طم ,د مطور ل 2<
 مهل ٍلعقلا نم ْمظْعا دشا مهنم كرشلا ةسفلاو حتفلا ماَع كلذ مهب لجف ُدَقَو كَم ُنِم أ مكاوجرخا

 ىتخ ٍمّرَحْلا ىف ىأ ماَرَحْلا ٍدِجسمْلا دنع ِمُهَولَتقَتالَو ُهَوُمَتَمظْعَتْسإ ْئِذّلا ماَرْخِإْلاَو مَرَحْلا ىف
 يرلرعما ”ّوق وأو 56 ردم ما عم ,ىاطو ورم 2*ت 2 ىو ردي د حج دو ماش صد بف

 لتملا تالذك ةئلثلا ٍلاَعفاْلا ىِف فلآ البو َءاَرِق ئِفو ِهيِف مهولتفاف ِهبِذ مكولتق نإف“ هيف مكولتقي



 اوه صاو رأسا 47ج ةرقبلاةروس سواي  ”سس لوارلج نيل لج ءوورا حررشو صج رت نالت

 مهب #4 ميحّر ُمُهَل ٌرْوفَعلا نق اوُمَلسآَو رفحا نع ء اًوَهحلا نإق 0 َنيرفكلأ ْءَرَج حارا

 اهلا نإ ُهاَوِسَُعْياَل َدحَو *ولل دانا يذلا قوكيو لرد ةنئف دول َنْوُكَداَل ئتح ْمُهْوَلِتقَ

 نَمَر (ؤَنِيِمِلَظلا ىلع لِ ريع وأ لقب ًءادتغإ َناَوُدُعالَف اذه ىلع لَ مهل ودنا ِكَرْشلا ٍنَع ىلا م ده را

 هيف مك و لئاقامكف ماَرَحْلا رهشلاب ُلباَقُم مّرححملا ماَرَحْلا ٌرُهْشلا هيَلَع َناَوُدُعاَلَف ملاظب َسْيِلَف ىهتنا

 ىأ "ٌصاَصق ُهئاَرتخِإ ُبِجِياَم ٍةَمْرُ ْعْمَج ُتطْرْحْلاَو كِل َنيْمِلْسُمْلا ماَظْعَتْسال در ِهِلَمم ىف مهلا
 اًوُدتْعاَف م ماَرَحْلا روج وأ ماّرخإلا وأ مّرخلا ىف لاَمِقْلاب ْمُكْيَلَع ىالتغا ِنَمَف ْتَكَهَتْلِإ ذِإ اهِلْثِمِب ٌصنُقُي

 ىف هلا وُ ةنوسل ىف هب اقلب اه تف اقم نجم ” ْمُكيلَع ىدتغأ اه لهي

 للا ٍلْيِبَس ىف اًوُقِفْنَو ٍرَصَملاَو نؤوعْلاب «إم-) َنْيِقَتُمْلا ْعَم هللا َّنأ اَوُمْلَعاَو ءاَدِتْعإْلا ِكّرتَو ِراَصِقْنإلا

 ِنَع ِكاَسْمإْلاب كالهلا ةكْلُمملا ىلإ ٌةدِئَرهَبلَو ْمُكَسُفنا ىأ ْمُكْيِدَبِب اًوقْلتاَلَو ِهِرْيغَو ٍداَهَجْلاِهتَعاَط

 ٌبِحْيَمللا َّنإ اهِْيَغَوةَفْقُتلاِب ءاَوْمِسْحَأَو مكي ٌودَعْلا ىوقي هكْرَت ْوَأٍواَهِجْلا ىِفةَقُقَتلا

 هي د ىأ ( هه َنيِيِسْحُمْلا

 ديو اب آرواايك ايد كورت ئرضام ىكذلا تيب ليبي دع لاسدليقي ل امودر هرم تتفو لل ) ا 27

 ا انصقلا رمت انج - اج الر ىلاغ كتزور نك لح 27 آوت ياس يس آلى عيري ما لا

 فير مت نالس ل لس ست ا آد تمول ل اقروا سنرد للرشاقة قا وا ركب اص نىك رايت

 كح ني دءالعاهح لا شم ) لي هاد كدطلا كك مقروا( لوم ل ذان تمم [ةاهخ سراب و كل وتمت نت نا عرش تلاع لمار
 لني ىلاهتشا شال( كس ركل مادا ري نا )نلت تمس دعروا سئل ذلسس دج دجتاس كس( دافك 0 نوكول ناو( ك

 رام( ع غروضاسس تييآلكاايةءارب تي #1 ىافدي- ل اح كئالهيولو ورح و زرقم ب اوج )وكل ولاو نع ب حس دع اءرف

 ا قردان تسرك تيكر دبر اج لكك م لونا لابج -هركرج اب لاكلولىلاروا( كس دبات )5 اب لابهج كن لا
 ص :لق تلا ماما م21 لل 1 نا) تدبنب هب 2( ميل ) تفح زل( كرش ةقفروا اب [نح اسكس ناظري حتوم
 مناد شب لع لاقل ابو موو كيب ( ل مت ) بي رقي مارترهش كتم لاق ناددا( دبس دمج 2
 ل لاعفا ويت لش تنأرقكياردا) ورا( لؤ )ونا قلائل سكن اءاساك س6 لاي و) تمتد وظهور لاب_لسرك
 23( سيلركل وقم الساروا حرفك ) لباب م 00 لكل ورفاكي اس اززم ىك ( رارفاو لش ) تيب ا( جس ايكاهع ب تفل

 ( سس اجاياي ن) < د تلو كل ككدع لا تانلا- لاو كساد ةساءرف مر ( م نا)روا لك لاو ف اءرفترفغم ( ىنا) لات

 يل اه آذار ركاروا( عاج كداج ب كا هواء نا) اجو ك- - ى لاقتدلا( تدابع) ني وروا( كرش ) هديقكراسف
 لاى دعت ( حس هريغو لاق )ب ناؤت( جاب دكت دلال ولت الكاري فوذح ساذج لا اج كش ىدتترب نا لع كش ) كأول ١

 تمرت( سلي كلا لي لا كس لابد ل اخو نس اج اب وجدوا ) لان ساو ف ركوب لل اتم كس لوكول يت نار



 لدا راسم ةرقبلا جروس, رسموا لوارلج نمل لم, هدرا 2نيلاك

 نام ىلا كم يكل اق لش ناس موورلا) كس تعاعد كل وننم تك( تس لل اقم ) تيباعر كل وني( مرت )0و

 ( وم ىرورظم ا رجا اكل حس لد عاج يرش "ب ( اكتر او 0-0 ل نوثارلس باوت يوم تع /

 ل وني ار اي مارت أي مرح )سسك ىف اير لولوج لب ( كة اج ايد ىتاميب ولدك اون كس وقول وكلا قلل رباك دا
 بلاوج كح ءارتغا )ورك ماعم تايب وت اسكس لا ل مكي اهكدتت سس راب لسا لعام اك رطل دك جس احل ( كس كذا هدام
 ( لن تن ركام لم ياذا ةسدؤتملاقتتلا للا( حسبو ىف تلكاشم قر وصي ايكيكر يجلس ءارتعا كركي دب دا

 هرم دابج ) لش هار ىكرشلا ورك ير لام دوا ( تس طاح كس دم حر وا د ) لإ رج قاس ل سداكز يجرب ىلا هتدشلا رك ولوج تبي دول

 كس ركل ناي كك ور تاجارلا ليس دابجج) لم رسمك لب( تس دئاز هاب ل لا )وك( لاوفاج) لوحتاب خيساود للا دوا( لن تع اط
 راوفس لج ل ركدنمي ىلاحتدثلارشالب ورك ا يك ررط ىلا ( ريو قافنا )دوا( ل لين ايوب: ىو مقشر حس للا كويك لد لوس ىئاح

 ( كس لن رفاطع با وكن لا نش لوك لاو فس كم اكل

 نينا ا و بوو ل رش مع ماها يبتكر لما وب سس سا حل 2و ليك
 وكي ]94 ةس لل وصو رفد في را ع ريال 0 يصوم و دوج هرم
 تك ف ل داع لحال اي تبك نعم قش كل ول رطسم/ اج برعم نسير ار وبشر تك يوكو
 ةرم كل ساايكئايكادا هرعت قاطع هك ردك زب "ءاضقايروا < قب كءانصقلا ةرمجتر يجئ بو. .ذ اسم هرمتروا سال فير شت

 - اك . انمتلا

 يت عرونير انو لتر نتج خيش راو بج رى اوذءورهقي ذء لاوشم مرتشاس هرقل زدارم لابي ها رحلا رهش

 20 _ناشمر حعفلا ماع .مهومت دجو ثيح نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهش الا خلسنا اذاف # ةءاربلا ةياب
 هكا نيرادلا ىف داسفت لال ايكابكك- ىادتفوكك رش ةنتف ب سوم نإ الجو لد افلا / افك تب بم لل جسوم رك

 هسيف-<_ناصقأ "اكل ونوداين دو ني د لب كرشروا هس اتزمب اص ' ىلاو فرص قلب لكس يك اباه سا تفتوداين حس لا

 ستتم لتر | اح غرد حبلا عروس ناكسس ل[ دكت زامل تاع نع مهر معنا ثيح تار ديأ

 رافال جي ةسادةداقروا( كراع ) جسار[ ثبوت معلا لاك أكوا هادا ذاع هل رح تا [ىما سانت
 تسهل أ مهومتدجو ثيحتم أ روضات اري روا سنجل جرب حرر طم اطفا ءامفا« مر 2 ملتح

 اق فوزج ر فكلا نع ناختاك ا وهنا ل دارم مك ولتق نافروا مك و لتقي ىتح ردا مهولتقتالو نم ةثلثلا لاعفالا ىف
 تاك ساس حاودتف ل باقم لالكوج دوا الات ةدح و ف نقل الج كك نس كو راش فرط كس امتنا مال
 7 اًضا تاك ندر شم دوصقنا نوب شكلوا نانيمطلاك ونا رلسم رحلا رهشلا_لوب مولعمبسانموهتاسك كلشريف
 صاصق .مارحلا رهشلاب لباقم مارحلا رهشلا ةمرح ىا-< اسكس رام قلختروا فاضمرزفن كت دابع_ ع ركيف»

 . صاصق تاذ ىا فاضملا فذحب

 < هذال احس لعد ةدددكالام ديك كتي كرمك كلن ساب نر يفداكيخي هتلباقم ىمس

 رجا وأن اج دس سس لووو لافت :اروا لاقركق لحي ا اوقلتالو < كرايتغار يجو نلاونكير ل ركنا اك ىروص تاكا شمل

 ىاه نأ مكيديا تبسك امبفتي أ ىرسد كت -حايلطاك الم هالا ءزجلا مساب لكلا عمن نركب



 اوان 1و رست 4 طم ةرقبلاة روس ؟رسموراي قرع لوارلج نيل الص وورا حر رشد دمج رت نملك

 دعا زر اب اوم رهن كس ترا ل هاصع ىسوم ىقلاف يئانج_لومدتازإب كد لا_< اتوم سفن رعت ىقلا لك مكسفنا
 .مكيدياب مكسفنا اوقلتال ىا_ّح اانا طوفتو/ل وعفمر لب < اجانامدن

  لثربا نيا هس اح [لتفلارسددب نا ذو لاك ظفل لا زب لب م الكلي ةساداك ىلزا هلع زورب ةكلهتلا
 كس ءاقلاروا_ سس [لم قت داسفلا ىل ابننا لب لسا ككالهل_ 2 يك ثؤ رتسترو! ةرصنت تس يوسوس اود
 كس اوقلتال كه يت روض كياروا ساي ىرعتي رذكس لاك نايتس نعاس ءاهتنا لابي -انيرد لا ذولوج ىلؤتم
 لكيم كيا كلمت ناميكرو ماكل عم اب لاس دي قتيلا ىديلا ظفاتتقو لا- لب اج ك_- مكيدياب ةذخا اهولعجتال ثم
 ري وابج ناماس ل سا-انكسرم ليل يلي ءيورريخب ماك وال جس ايكو راش سا خمللا ى وقيهنالذ_ن لال نمط
 رواج رمضتتنفاط كنز دوا قت فيا لشن سك نرخ نتا سئ اسك داهج ناءاسر يفد اجت وااتكسوج ل 000-

 مالا نكي جاني وت و ركوتاج ىلا انك 31 01 ل م لارتعا رك يب حس ققافنالا ف فارسا ىلا نس
 بحي_<س ومد انك قتل احس لا هللا ليبس ىف ةقفنلا ىف تلزن لج لمده را

 هس اذ رست لج_ لعاب تل لير نعم قتل ل ماس لاحلي بانج كى لاعت توج حاتم قول اليم لع تب
 مهبيشيال مدا

 لي قلت نر م دامك جاب ايس ا, ءاجا يامر فنين متل اوسدروا لاو تس لب باول لك ين تمي آلا ١١ : طلر
 <! داجايكن اياكتزاجا لدابج موو صاف

 17 نس د تيار راو نمءا ني هلك ركوراشا قتلا زلج فرط كل وزن ناس ٠] :لوزن ناش

 تاور سلفي ذع تظن ل ثلا هللا ليبش ىف اوقفناو تمي 1حررط و ا__ لكبر زكل صفت وكس ومب نان لبي رلسلس
 م تيب ايدكس كل ث تعاود لق راصنا ب ولاوبا ترضخ يد قر وادب روا ع لوم لذاث لب راب ك قف تي م
 فس سوو ضب ل فاطع تير ت ذكر رافع كازو ترارقرج ومال سلا لب ننام
 كلا مرش عئاض كل ساه ىد شن 0 ا ا لا ان ورتب رن
 لاافناكتدللب ع سم قافنا تكالب (تس للامر فدي: لاي سا فس لاقت تقرب سا ح اجاناج كول” لف اضاو الص

 -< ىاج قش اجو
 دارنا سيراتو م وراس كسب رس دع ني بين نتا كح ةاقفاف ملل :4 نرش ل١

 -.ايك امج ل
 لكي سرمود- ساي ل كندا ان تاب ذك مدا كس قاد لدعوك فالس لش لاعرج لب يدم تلاع لكل كي لل

 مل "2-لا لاو مدا "تس لاانب ا اكد ايش روا 27 كت سمار شر واف ناس لا لير جرد كاي لأ 2

 نيل لراتفا لاري لوحي مرق 2 كير رو ل ا كل 2 ازا د

 دهس لاك الث كس فاصناروا ع ىرتمشأو

 ا 1 .٠ 1 مذ
 هند تس كروب تفنن تو ردا : هر تت انتو لوو سس ربقو رج لعن 0 قو تلح ع



 اوه جاو رعي ب "زج ةرقبلاقروص مرسأوراب معد لوارلع نمل ايءوورا حرش مج تن

 ىراذ 1 راقتعاو ني دروا ل ركم وكل اح تروص اع داو دايز عس لاب ىكىلا كىلارب ب ىىترركب لس ىداذ [ىداقتعا
 ,ملىل لنا حس دجتا سك دفا فرص لحاكم لبي لماع ىف دمك نس يب لاح اك جس قد تاذاجا كتب كس كس سلاح

 1 -ت دش لاب, تظاد ل درشت

 هس ثيل ركرايظفادكف رف رسوو ىو كس شد لكبح نر ف كيا لي للا لماعم كتم ذآذآذ]ذك8 ..:لاق تمرت

 دك امي ريمتام حس لايخ كس تمرح لإ رفارسود دوا درك مترك كر فاط الو و وتمرت بسس وف لل ف كيال لم كيك

 جسد لبر لع لورانس قنات ناج لج لو ةيا هد #2 كي ةررخلاء سن كرات لك ولج حررطاىا جس هايج هر
 -ج اجى دتز ى قوت اكىءادرم بس داب هلتويك لو حسدداما ابكي لا اي كيساداا ليث

0 
 لاق با لبي مرت عشا كيد نكس الا رويت -)١( لين قرور ل ئاسدتجج بس انم كس ماعدا تمي آ 5 :كرور شت ل ام

 هدالععس رك لاتقلابءافتبا للم لوود نال قع لن مج اج لن خروسنمو و تروي مولعم تضف رك تاي آن دوا جس اج
 نب ىا دفا حجو قه دءاعم لابي جس تازاجا لكك ىادقا هادم ليتل“ -> :” ورب اعم لوكس داك لكس لولو نا
 تس فرط كلا ءادتبا اب اج ىدرك ع رالطا لك يسد رك هرباحم ةنوم تحلم« ف الخ ىئانحكر لاب هدباعم لاب بس ايكو حس
 لاك ًاردا»_ردع هس لش ايكربع ضلوا ل .اكرافك انج جس تازاجا لمادا لش لولروص ل وفود فوم ايكوم ربع ضقت
 -! اله تداثب

5 

 كح كس نال ب ااني دمشييزج دوا ني ركدت لو ءالسا راب ترافل( 0)............: تسيبصوصتروا زايننا اكبر افك
 روا تيم ارم زك موج برع كيل اح )رواج( 90 «مالسا(1) ين تحس ار نلت وقتل كس ءافكم اع نتن لل سنينك
 دونم هدرا لاحم هت و لاك يخول رفكى اب ركل اكذ وار يك جن راوملايمالس اد ليث ناوفاقود فرص كح ساكس مالسالاراد

 ع لايك رس لوقت رس كَآ امايكل بل اذوا ل مصدورصروا- أ احا درك لأن اووالعس مرت أنو اعانجد

 ب دييحبد(ةاج يدرك ارت متر ودعا زوبر وقلي درج اب حرر ط كسروا نس جايك ير تلك جابك جاي دكر بكري كر مار وكن ا
 كاد راد ربع شاع عب شاء ةساجوم لي ذكاني لع مرتك كرم ريفو لل وكب ج قة اج كرافا كفو لا تروص

 دهس للاب بات تكد كي حس مالسالادادكس برة رم ا: تباع دير جس نروضمو وس ان لدا انك شرت

 :ماج ان بس ل ين لوا ىرايتخا لمت بى ايك ومص قش ماع لس ءالوك خلا وقلت ال(-0-...........: ل اح تظن اوت
 رم ذاب لع تروص كرت اب قرت ءاناج د وألم كتب ناديه كس لود ايم رخاء قئافف او دابج يكس قافن الا ف فارسا الشم لع

 سا صقر وص بس انام كل ابد لوم عبس د ليك اهج شارما هريغو نوعا ءازيل كى سوو خس ىف زراولو قاصر وا حس لاو
 لكشلا نام تتقيقكلا ىف تربك ناعم وو لب ام وم عيب ركارصقو راينا اذب تدلا تس لك وكرايتخا لبي نجل لاو وم لب وس

 ْ ! ْ تس تنل اما ليا

 ايدك ابي كح ىا لو للة رامرضا ىلا تنتيقكلا ىف لع للبت فنا ردا دابج فرمان هل 0 ترروصوأ تم

 -< قى دي زتوكق ترب تروص



 0 م ربل اق روس سنو راي ما لوارلع ن ثل لوءوورا عر رد ا

 :رذعب انهباما ع مليم مُكرِصْحأ نف انهتوفخب نول“ لِ ةَرْمُْلاَو حَحلا اوُيَ
 علي ىتح للمال ئأ ْمُكَسْو ُُ اَوقلْحَتالَو ةاَسوهَو مكي ع “د ىذَهْلا َنِم َرَمَيي َرَسْيَمْسااَمَل
 للحتلا يب ِهْيِف حْبْذَيَف ىعِفاَشلا ٍدْنِع اًضخإلا ل رس ع *ُةَلَحَم روك ملا ُىدَهْلا

 ِهِسأَر ْنَم ىّذَأ ِةبْوَأ اصْيرم ُمُكَدِم ناك ُنَمْف ُلُزحَنل ُلصحَي ِهِبَو ُقِلُحَيَو ِهِنْيكاَسُم ىلع ُقَرفَيَو
 ِتْوق بِلاَغ نم عا ةئلثل ٍةَقَدَص ْوَأ مايه ماَيِص م يع يد ماَرحساْلا ىف. داع ل ,ءه

 لو لل را ب قلح نم ب نجلا سيح او ؤاض خل نق“ كلش وأ ني كاَسَم ٍةَتِس ىلع ِدَلَبل
 كاب وعلا ” معنمأ آ1َذإَف ِهرْيغ ْآرْذُعِل ِنْمْدلاَو ٍسْبللاَو ٍبييلاك قلل يب عسي اَدكَو زادك 1

 مارا ٍتاَرْوُظَحَم اَهْلَع ُلَلَحِتلاَو اهْنِم ِهغاَرَف بّبَسِب أ ٍةَرُمُعْلاب مَ عتمتسا ٌعتَمَت ُنَمَف نكي مل ْوَأ َبْهَذ

 ةاَشَوْهَوِهبلَع ءىَذَمْلا َنِمَرَسََت َرَسْئَتْسا اَمَف هِرْهْشَأ ىف اهب مرح نوحي نآ هب ٍماَرإلا يأ ّجَحْلا ىلإ
 هياَعَف ى ُماَيِصُف همن دف ْوأِِدقَمِل ىَذْهْلا ُدجَي مل ْنَمُف رن مْوَي ُلَصْمَلَو هب مارحإلأ َدعَب اَهحْبَدِب
 ٍةححْلا ىذ ْنِم عباّسلا لبق مرحي لآ ٍذِئَْيَج ٌبجسيف ِهِماَرحمإ لاح ىف أ جيلا ى ماي نان ماَيِص
 يَلْوَف حَصأ أ ىلَع ٍقْيِرْشتلا ماي اَهُمْوَص ُرْوُحِيالَو َجاَحْلِل ةفرَع مَْي م وص فاك سواسلا لس ل لَضْفَآلاَو
 ٌتاَفيْلاهيِفَو َّحْلا ِلاَمْعأ ْنِم مَعَ اذ َلْيِقَو اَهِرْيغ ْوأ ةكَم ْمُِيَطَو ىلإ ” هتْعَجَر اذ ةَعْبَسَو ى عقاشلا

 وأ ىدَهْلا ٍبْوُجو ُنِم روك ذَمْلا ُمكَحْلا كلذ اَهَلْبمامِل ديكاَنةَلُمُج ”ةلماك ٌةَرَشَع كلت ِةَبْيعلا نَع

 ِنيئلَحرَم ىلع اًوُْوُكَي مل نآب ” ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا ىِرِضاَح ُهَلهآ نكي ْمَل ْنَمسب َمَّنمَت نم ىلَع مايِصلا
 ٍطاَرتْساِب ٌراَعْشأ ٍلُهاْلا ركذ ىفؤ َعَنْمَت ُنإَو ُماَيِصاَلَو ِهيَلَع مْداَلَف ناك ُنِإَف َىِعِفاَشلادْنِع مَّرَحْلا َنِم

 قالو ندم يوعرل ذعا رخو كون هنن كتو ايوتما منو علوش زف مقا ولت اظل
 ام َجَحْلاَو ةَرمعْلب مرحي نم َوُهَو دال نسب َركُذ ام عِيَممملاب قلو ٍسْنلاِنَع ةياَتك لهوا
 ُدْيِدَض هللا َّنآ اَوُمَلْعاَو ُهْنَع مكن هب كرما اَمْيو هلا اوُقَتاَو ٍفاَرصلاَلبق هيلع ٌجَحْلا ُلِحَدُم
 - ُهَملاح ْنَمِل «إ؟ؤبس اعلا
 ام كيد كور ركارجي ( ورك ايك ا اوك وفود يت اسكس وقح )ورك ايلركا روي روب كل كس لات فلا وك رمد يردوا 22
 نياددا( كى رنج ب60 ىلا ةكراناج كيا وم( ناس[ )ستيج اهيدجرجج قف ( وكسر كن ىرو لمادا كنا بو كن أد)
 هوروا#ةاجايك عوكل ا لابج) ماج قلت دلال ني م ا د

 حا



 9 7 5 م 0 ةروسب سمو راي ما ناوارنج نيل امور تر ا

 او ةنم مروا سدرلاتم 0 "اس هس ركن ذوى ا لوس تين كس لاط انج - كدا نفاخ ماا لب كفك ر

 + لش ايذر لي وج الشم )وم روب لوس ربو كفي رس ايس ومراجب حس ل ملوك الإ( كة اجوم لاطةسا
 م 1 لايووج لف [راص نب )هب تا( كن زوري 2 ته لورو# ملا) تي دثال( لس هل اذاد مرر اجا رمودد

 هد لاش عادوا هنس كل كسرايقتغا وا ظفلروا هس كى لب رقى رجب قش # ىلا رق قكروفاج اي( ورك عيتتم لوفيكسسج و مم لءاور

 راموس قعر نك اري قع اكو ان 11 ا نا نام ير رز كك روض

 55 ما را رت( سس لو ليي مك سا ىو و لس راع اب أب وجر رفع اير لماع هدئاف كسل ل اعتسا ن < يس ابلاو الس اي وبس

 راج صارخا تراه وتمر يبس لس ترحل ا رفح هرم م ) حس هرم ع اهنا ( هدي ١ عش ضن ول( حدد ةساج الج نكد )وم لع

 رم العمر ادجتاسكس تر مارا تسل ادت اسك روك( تس فس اجو:
 ضخم ( يس نوكيا رق كل كح ل تلك ذ قر ف يادعإ لس مازحا قع تس مال ب للا )ونس( ناس 1 ) رسم
 0 تس ور هس ذود نأ ( ل نثن ) ليه هس زور( عل شتا اي تدق حسبو كك رولا )وجت رستر وناجاك ىلإ رق

 لوي لكي تاجرات تو طب روا حس مال ب كا انمحدن ب مارا لحي عسل ىذ يي و فاس تل نسا تمارا جذب نشل ) شادن«

 ردا( لب لاب سور لس نال ب شثء ارم نايلوق عاكس قلاش ماراروا هس هور ل كس خرات» ذوداكفرع ردات يول

 أ ب د( ناك متعجر مث قرب ل ةرط ىو رمي ملك 09 خي1) اج [تقواك لوس داب ردك بج ود تاع

 2) سوم ذود د لاكي( تس تالا فرط رضاح حس ب اي لبث قبض ١ لاعرمم ةاجوج راف تس نر يلاعفا مثبسجج

 جدن حمامك ل ا نان ضار لئن لإ قب ير )زر( عينج تن لأ د
 5 بتايا "قي كوم تن اسم ار 58 موون قش ماب مدس ( عت ا و

 كى "دج تنم الان انج دس هدا فرط ىل نيم انب نو لن ناكل طرش للا ددا- كوم لئابسج اود ود ايلا قري ل 1

 هبا لش لوقعسرسدرداس ب لقياك شما لوم بجاو وري فو لقرب ادق كتي ىك ترو ايان سن كم

 كل واودورم نر نس لا قس تلقوا لكي داتسن مي مسا تس ل يس اس تانك سها رواعس لكبح و

 ناروا نب اق تس بدو ماكجا ج ومر رؤس لانش وا( 9+ يل هنا جر مار 2! كب ع هرمت ف اوط إب وم امجدنإب مار جادا ىلا

 رز ار نب كس اودي دازم نت ش الب ىلا فلا كورت لثا حس لارا( لك بس ناهس اكوروأ مس للاب

 كيد: زهس ند ني قلك ضوضكهت سكس نووكراسحاو وكس سار كق فاش ماماوي 0 ا

 ىةغلروا لباق نم جحلا هيلعف لح دقف جرعو اربك نمج قل قوجداشراري انج -هريغو نأ 0

 < يانك لت اوللحتال + شاب لطعس لم رسمت قثم رسيت-<ات آي ودعلاو ضررملا نه ىرس ل الطااكنما
 ع رص كيد نكس فيولا ماما لاس لإ رقعساتاجدم لاط تس نس اذنعرتسفر كسب بم اك مالا سة :: لالع

 ماع جس داصحا لارم تس هلحص ليد :ن4قئاشماءاهلحسم_جساحاجو مب لال س قت عر ذ فر صد وس لبوت بدجاورصقب قلت

 اجو مولخ” لكبح انين ل مر 2اكى ري كح لوبي قثاروا جس دارم مرتي دان كفيطالا مانا ن ناك تاع لا ماملا

 هيعمل ف لب قرئ دس ب آت رمق ترن كيسي دعدتا»ىم ل متم كمال د لال دكتور 1

 نأ سماك تك ىدقاو م ااعرين انجب لاو لس مرت ص> لنا اكييد ني شكل فنح ناي لاو لبي لع راب تس م2



 اةورسعميأ كل ذه ةرقبلاةروص سمرا مف لوارلج نايل لج ودرا حررشو مسج نايل اك

 ناصرمب هس لبث تعاود رمز كك ا 2 ذم مراسل ترن 1يئانج تس صح امرت يبي دعي لصاف لس

 قرت ل قلرؤ اهزعس روش لي رق عقدا زا ضحوا ل ةساج ل / ىلإ رقو قلت ل ىكر اصح نان ا
 روا رسسيعسا امفروا ةيدف ؛ ةيدففة ايوملاطعتتو ى اس رأو زارنا روائي در "ىلإ, رقعتقو نال 8 هناا وخل

 باستري لويس دج لوب را 03 ةقدص جس مركلدارم هس دلبروا هيلع ىا- ل + را فو زجر ارتب بس مايصف

 فذلك نايا رهاب ةساب امك ياض لا ب اص رو 11110

 كَ ني مايا 7 7 شع لس اجاب ّنالصو يروا“ 0 *ايكوراشا وقل راج فرط لك ]سم

 . جحلا ىلا ةمومضم ةنورقم ةرمعلاب عتمت نمفوع يات رابع ذو # ركض عقد هرك هبي حسن كلش ع

 سلمك وو عت واس اجوم ركع ختم كيد نفك يظفر وا ست اج أ ثنواروا نس اكء حس قيمر و لدا: ىدهلا نسم

 بال ل ركو رفاظ وو دك 2 نوه لا 262 ج1: لا نك درك و لبي رخأ مول حررط ىك ىلايرثدوا
 تباركى و زوروك جراج لب وت 1 وك اجايد هكر ورشو زور سلا ىذ( ؟) وي ركأ مايصف هس فهذه يلعر ل رسيتسا| أسم

 لباس ارم قلطم كيو زنا فد ناشف رع موي موص نع ىهنع تعاود لد ادولا- كة اج هرانوفك يد ناس قش ماا

 تحن ارم ل و ذور لع نإ رث ايا حرررط ا وجود فطر وا قراوشد فسعايو زوروك جيس هو كتلك سا فرصا ع
 اكراوج مك رق ل وق كيفاش ماماروا سس ار لكامحا م اما كك ام 22 عل ا سرع ل ا داك ناغردزح

 لك وزور كس لإ رشناءإيا فس يآ ثوم قا ةديارلا كل 2 7 نس نو لل حل ظننا تيان ل راقد
 - لافت ذاجا

 ا وننزل مراد قاالتكا نانا م ايريفآ لا عع جر اذا
 اني ل ن و روا لبادارم تس روجر كيد ئنكس برواس ىب ىكلوقكقفشم اا [نكسرك د هس ذود تناس لش تءار

 3-3 شد لبي لا ىتس ارك ايل حس ول لش كنت نو لس ض“ب رج لوقتلوسس سابع ن ارواجتس لم لاقاك اش ماما جس

 لمراكز عطغو رلاشا ا كل ساكس لاسسرد لاهي دج سان لكل كهل رهتوا كج ةرشع كلت
 سف _ لو ةاجوم تب نؤتود كس لييصفتت لاا رق ام اي درك يب وكل نقوم اكوهر ظل لع تلك تس الاخ لاح يك بال
 -لومت حو ىئائافلا ك-  ءارعا ل آت فلادوا هتاهومب ىرتبم لم لءاحم لس باّتكو باح تعاقب ل ويم اكس بعلب
 هس كك رط كى اذ فيد فس فاش ماا انج دهس يدمر 0 حس تاور ل بم ذا ذس ل لاجديلراثماكبى لذ
 بكي مننا كلا. ماما دو فيطولا ماماروا تتكل لثكبججاو تدرب لا هرج كت عن لكي نايس تزاجا كنا رقروا تو
 2 تاق با لن لصاحب تنقورم وكلا لتولي <«دارفا عي فرص ىو كل كس لاف ؟فرص قل وود

 هس لكك كداب كس لاس لسان نركب مم تام لكني نكرر ناهس اتوب تود درو قبب كي لم

 وتاتوم مد يق فاشمم اما لوقبد١ ارم لارا < فرط تم راش كلذ كل ىلا هيام ناني د تعانج مدكس لاق ايكنلا رقي

 -اهت خب اءانبكن مك كلذ ةساجي

 كلذ اطروا ايكرنيوكىكا أذ قوام اءا نو ل و ول اماءا دجسملا ىرضاح
 ناتلح رق 2 البارهستنيبر ضاع كول ىلاقيمردا لكي وزنك مشا ماءاروا لد دارعمرت للا فرص سار
 رامث لش نير ضاح وو لإ تن كولو سلكي تذام مكسر فس تسدد كيب جل اا



 اودرستيا ١ 033# هلاةروس سورا ١ ”0» لوارلج نت راع وزنا خررشو لح تور

 كح لوب

 كل كس مك اريك وجيب نم تروا ليل جس لتس دوي كيس ايلتس لا يانكل يدش لمالو
 26 ام كك قوي دارمس لئادك سوي رتب كس ا وة شو رش اياكم ارتي مركووخوو كم ن1 ال

 توف كورد كلج له تعأ ناد انت نارك للا وأ اجرت كج لج مرج مشا مارت مرت لج تسمع 07-01 : طلر

 نم لج تك نا رو تون (راقلاكن ادا مان اكرم نر ؟ سا نركايك قي يح راسح وك ةساجذي تداكل لثدرم: 8
 ناد يوكل و < ءاج كك ناي لتس

 هلي برج « سد سف نارفعز صني كس لك جرس ديما نب ناوفميس ىلع لا وقتتلا ب 0000 :لوزن ناش

 دوا لوف نأ ةرمعلا و جحل' .اومتاوتي ل ل

 بعل قراؤب ماءادوإ كت رمع ىف هعنصاف كججح ىف اًعناه تنكام مايا ةراشرا وم ةييسد لتكوين بآ
 يكد لمد ملا لل وجر رق لسا لبي رس ناارول كت اي دد لش هراب لع مايص نم ةيدفف ا هال نايك ممن

 فن نيلس وك ونيكستيج اي كر مس ذود نت يا رف يس لي يك رع ؟ ردت ىركس تر يف ب ص
 فدع دل ياض

 بداص روا ع هرب م تنس هرم كيدز كس عد المبلل تسل 0 جرروا تنس هرم .. 0 :4 نرش

 - ل ةاموب بجاوو ضف لافت الاب رجي لة اجايدرل 00 < رف عرب تع اطتنسا
 - ل شرف لاس ل وفود هر ين شمري

 نايم: 1ك بوب ووج نو ةس ركل شو يصار ماا وهتا ليي لال ساروا. 5200 ىو اسما

 بجاورعإ ل ذك ردرشم انتم اكزارف لنسب سيركمع :كسل ارواب ءاجايكن اييالم امنا رورشلا دعب لم تمي اكل تك زضخ

 ليك كب نثتو + مانو لايق قلي رماهسس ناكني رمد يمال لابك تسلا سو رتب نايل كورك اح كي جس نابع

 ٠00 ع بجاوان رك ربارب ل تدلي < لات قب وجو لي لاا اوس ١ وعيب جس ىوبتداشرا بت« درك ايكد تن جيب اضل ب دوط

 0س للي كذن وج هس تياوروو كك يفنح لو كف ومد بجاو لس هر أ رس :بوجو مدع لد كين

 .مكل ريخاو رمتعت ناو ةلابابرفءس يب [لائأب بجو لا يكت ندإ رو قات هك سس لج ترن 0

 د6 فوكس ناز واوث < ماع داصحا كي ونس نح حرر ك١“ : م اكا كس ل اروار رش كر اصحا

 ورا الفاكس ددبك تس ضر ى لس يقي طك سوم لال لن تدوصرج 0+ حس لايك را روا ىشادب لق تسار

 و: نا رقروا عتسواروناج فكياوقوم تين دارا ردك -انيدرك عن ذ لع مرت فرط ى ريت ثنو ايس كاي كركر وناج كياتتنو لالف
 ىلإ رةهاع ل ىررل ابرق ساد هيب بلاغ نامكروا مساج [ت فو رقم بج دربكة ارك فرط روف اجود

 ثاكىلاي لكلا يأ كياوكا-ح مارتن ةنمرس وقوم تدوكروال اركي ل! نم سانيا درع فوم جراج كت عي تس لاف



 مورس سا رسب ع 1 كب ' قو ةرقإلا روس عرسأو راي معا لوارلع نيل اجءوورا حرر شيم رتنيلاك

 ورم جرب سدا دود ثفاكر دعب لح للا لك اهب لاهي نا وم مات يزن ل سبوق مارت - لن اني
 1 ا كلاس ل نتا نول ا قله ذيانا ظ شعر مول اهتس و سعر لل ا اقل كه ثيل كءاضق

 د ارق تم يلد رت لول ء(مالرل_ رد زور ل ( ١) سررت ارت حل اذ كرك جاو

 و هل ل قصروا و زور داب كوت ع م2فرص ذكي نكح طنح_ د دو وفيس عج عفلا قصر ةقيوج كد 0

 * ومراحل ليد دو يقف ليا تح ودرلا اد نجس امانيداوتر يسود فس يوكن كيأ زين جس لي اج

 اهدناب مارا اك حر فرص لي ير م ايامك ارا نس (1) - ل لتر وص نان ىك عنك : :ماكجاروا لسمك ع ل
 كلاود وردوا 510 و سلا حل ار

 ٌئدامزنا رق(" )سى ملأ سس بس ونكتب لب ا تكس اوال جر هنا ن قت كيا اسكس لوما رمال
 بس ماكر وا تشم ليل جس كب“ مرض 5 موزه هيفنح ساب كت ينك وفود هرم عر دجتاسسكس مارت لبا ل م
 روريج_و: والاد راكمايعس د ودع كت اقيمت لو كك قاف ؟ف رعي وزنك طفح ل وفود نا ردوا تس هس لشي لاا هدايزس

 تح ررظاع حس لكي لش تمدغ يكول كاع مالح تس نكي مل نمل كلذ < تت زاجا كك كس هادئ دلل

 - ليد حئومون لا قش نت تيارت ا ىلا ك- وج اكن ير فام ني درا او نس اسود جيس اهون لا لا

 َضَرَف ْنَمف هل لَو جلا ىذ ْنِ لال َشََوةدعَمل وَُو لوس" اراب ٌوْلْعُم ٌرُهشأ هن هتقو ع

 ىف َماَصح َلاَدِجاَلَو َىِصاَعُم ُقْوُسُفاَلَو هيف ءاَمِج ُتْفَراَلَف هب مارال جحا ٌَنهْيِف سفن ىلَع
 م راو ده ريا كت املا روم مم ل سل ير مرط هس لك

 هللا ُهُمْلْعُي ِةَفَدَصَك ريح نم اَوَلَعْفَتاَمَو ىَهَّنلا شا يف ُداَرَمْلاَو ِنْيلْوالا حتفب و َءاَرِقىِفَو جحلا
 1 رو رماثلا ىَلَع الك َنوُنْوُكَيَف داَراَلب نْوُحَحي اًوُناَكَو يَا لأ ىف لَو ب مياس

 ىِوَذ «م-ؤ باَبْلآلا ىلوألي نْوقَتاَو هرْيَغَو سانلا ٌلاَوُس هب ىقتي ام ىوقتلا ِداّرلا َرْيَخ + َّنإَف مكرفسب

 لَن َجَحْلا ىف ٍةَراَجِتلاِب 7 مُكَبَر ْنَم اًْرر الضَف اًوُبَط اوت نأ ىف حاتجب ْمُكيلَع سي ٍ لوَقْعلا

 ةَفلَدْرُمِب ِتْيَمْلا دعب هللا اوُركّْذاَف اهب ٍفْوُقولا َدعَب ٍتفَرَع نم متع ُمَتْصْفَ آْذِف ُكِلذ ْمِهِتَماَرَكِلكَر

 ْثْيِدََحْلا ىفَو ُحَرُق هَ لاقي باي ٌلَبَح َوُه ” مارا وعملا لنج ٍاَُلاَو لْيَلَو ةّئبلل

 اَمُك ُوُوُرُكْذاَو ْمِلَسُم ُهاَوَر اًدح ٌرْفَسأ ىتَح ُهَوْعْدَيَو هلل للا ٌركُذَيِهِب َفَقَو َمَّلَسَو ِهيَلَعُمْللا ىَّلَص هنا

 ' َنِمَل ُهاَدُهَْبَ ِهِلْبق ْنَم منك ٌةَفْفَحُمُنإَو ليلْعَتلِل ٌفاَكْلاَو هجَح ِكِساَنموِهيْيِد مِلاَعَمِل* * مكنه

 رئاكاو مهتما ارت ناب نع سيلفا ٌسانلا ضاَقأ ُتْيَح ْنِم ميري اوصف م (م,وَنيلاَصلا

 هللا َّنإ ْمُكَيْونُد ْنِم هلا اوُرِفغَتْساَو ركذلا ىف بيير مو ْمُهَعَم وكول نع اَنْ كاياوطل

 ري رسال محن متْيَصَق اًذِإَف ْمهب 0: ٌمُيِحّر َنْييمْوُمْلِل ٌرْوْفَغ



 هن ؟ زو 8, قبل جروس رضوي اءارهلو لواريل تاتا تمتتت ا

 متنك امك مك ابا كر كذك لولا هللا اوُرك ْذاَق ىنمب ُمَترْرَفَسْساَو متفطَو متفلح و ةَبقعل راسم و

 م لاخلا نعذما كفو مها وك ركذ نم "ارك ذ دس ريافماب مك كح خا دج عمو

 اًنّدلا ىف انبْيِصن انا آَنّبَر ُلْوَي ْنَم سانلا َنِمَف هَل ٌةَفِص ناكل ُهنَعَر 00 مل دا ورك ذاب بوصنملا ريك ذ

 ةَنَسَح اَينَدلا ىف انا آَنّبَر لوْ ْنّم ْمُهْنِمَو ٍبْيِصَن «..9 قالخ ْنِم ةّرخالا ىف ُهَلاَمَو اهي ُاتُْب ناب 3 سا 2

 هْيَلَع ناك امل ٌناَيَب اذهو اًهِلْوَُد مُدَعِب «-ؤرانلا َباَذَعانقَو هنا ى هو عال يل ل

 هلوقب ِهْيَلَع باودلاِب دْعْواَمُك ٍنْيراَّذلا ريغ ٍبَلَط ىلَع ُّتَحلا هب ُدْصَفلاَو َنْينِمْؤمْلا لاحلَو َنْوُكِر فْتْمْلا

 هن.” باَسجْلا عْيرس هلو ٍءاَعدلَو جل َنب اًوُلِمَع لجأ "ا : ارث ٌبيِصَن ْمُهَل كبل

 يسري ركاب اهلا اوركأذاز يا ل ل

 0 نم ْنِم رفنل هلا لجعتسا أ لَجعَت ْنَمَف ةماعلا قيِرشَتلا مايآ ىأ ” ِتدوْدْعَم ماي ىف تارمجل
 : هوس رع ل

 ةليل تناب ايام ٍليجُعتلبم ِهْيَلَع ْمثاالَف هِراَمج يِمَر َدْعَب قيرشتلا مالا 00

 ىف هللا ” ىقتا ِنَمِل منإلا مِن نو كلذ ىف َنٌوُرْيَخُم مه ىأ كتبي ملا آلسف رانج َيْرَو تبا

 مكي اجب ةرحالا ىف همز َنوْرَضحَت ِهْيلإ مكن اَوُمَلْعاَوهلل ااوُقَناَو هَفْيَمَسلا ىَلَع احلا ُهنآِل بح

 مُكِلاَمْعَأب

 ما ىذارول كيد نكس ثنا 00000000 هدا

 لم دج اناع) طار دعب دنا ضدش كويل رخو
 نااروا ع يس اهب 1 نع لسا كرو كلا رك ا روا) تاس كسر هت( تارك 1 كر رط ى ست رواس ( لا رف )

 اكسو وو ناز لو لرتي_تنالاقشال ورك( مريغو قرص ماكل يتوج دا( قل واع نوظفلر ونت

 ام لان مقاس نا - كح لج داب م لوأولروا كت سب لك كل كس عر ناءاسورمسالب وج نكن لبا روا كس لب امرف تمي انعلدب

 ولو ) تانج داب ل جراف تاب ذب حس بس لتوبل ( ع راتومب لسا عوير ج لير فس )ورك اج ف دتاسر ورضا اءاسس درسوا( مك

 7-5 نلو (2ل_ ع رايت( شن سااولوا لقى ذ )! ورم أد ساو ةر تس دعس تجدوا ( حس انحكر زيت رياك هريتو لاوس تس

 رب لك بات كس نا تك ص مورو نر ارا نا 1 قرر ل اكددورب خيساورل( بلط ) شالتتلس

 كب بش لم فلدزنم )ورك يركن 3(رعب ك فر ف آول تاو لسلة باو بج لي( ساد ج لذ مك
 ثيي دع ليث تك زول جس ذاهب لير 1س فلو رطب إ) للاي كس مارت( ورك, تس رك اعدروا هللا الا 'هسلا ال رواه سك
 هيلاروا( اورد جسر لوفشت اع وروا دارك كك حيفا لك ارواي رف مايقرب سا. ترن“ : : هيو نوت
 فق نا) تقيقكلا دوا( يس يي” الكف اكدوا نر ٍئاسسروا نبي د ماك ا )< اهكر الجوك م حررط سنو نواب حرر اوك ىلا



 20000000 14 1+ ةرقبلا روس سورا مم لوارلج ني ااجءودرا حرش #ج تن نك

 اك(! لير قي ا )حس قرورض ل ءاهبترج نت كن فقاوا: كمت( لعيب حس تيارب) للا( س لايف ان نا حس هلق نم
 قيرت_وركؤرعب ف لو دهتاس اس نو اعسسودمل ع ررظ ل نا_تس فرع قل ) لن | لباد راج تاداروا لابج د 1 ليا و وم ل

 ثلا( عك - ىركذ بيت لابي مست تس ركايكف قو لش فلو زم د: كت الايولو وق حس لس كف لو يتاسكس- لورعد
 مسج رجب كح ىدايرفتر( ب نلا )رول( وكن نوم ح لي درك احم ىلاهتد فنا يش اليوكب قل ( تس لاو انك يس ) تاس كس ىلا
 تدمي ذي ماي ل لس ركفاوطروا راحو جرد افتح قطروا ىر كب قعورمت رواوأ جر تسادابع 0 لامعا ةييساورلايلرك( اذا ) سد

 دعي ل تغارفس عض انج)وم سدا اير ذاكدادجاة اب آنييسا حررط ل ( لبي تدوص انشورمست )ورك يكل ذاك ى ل احترق ول( و
 رشا ظفلروا حس ركز ل دادجا اي غيسا داب ) جس اع انو كذب عس ارك ذ يدلل ( كح 2 كاين ايب خاف كس نلا
 را ايفل ولاا إي دركرخ مرادك كح لا مدقمرواعس وص جا ىكاو رك ذاوجيءانب كوب لاععس لذ لروصطم

 وكنلا هوجن انج ) لمايند ( صح ارا كح هس دوأم داك دوري سدا سل تكسو لب را كول ضنا ( احاج نب تفص كرك

 هسا لإ تكاد لبن لكيلا كول كير و وج لبن( بسن )صحب ل ترخ 12 كس ضخ ارواج امام ايدو لك ايد

 نود يازع يح اهسوكمتروا( تنج ) قرت قلي تاغ اروا( تنقن ) رتب« لب ايند كح دام رف تمي انعوكم حت اكد دوري سس دامب

 م اداب - كب ملط كن يراه جس انيد بيغ. 2نس سا قمرو اكن ين مروا نك شاب لاح نيب ب كبسات لقد لمن لا )
 لب اعد روا لس لبي عر ماكدج. تسلودب كل امغا كح نلا كهلس ( باث ) صح اذب ول وكوأ تأ ( مكه جسس ب اج ايار ى كد دعو اك باو
 اهيج_ ل لالا 1 لك تشو ربارب لس ند د اكس اينو باح يك ولكم انن ) لين كل او تحج باصحرلج تبي ىلاقن ثلاروا( 0

 ىرلب صنوبر جي ( ل قبر شت نو نمخ ) كيتزور قك( وعذب تاربهيبكتنفو ل تاره قر )ورك هئلا كد دوا( جس داشندا لن ثيد حك

 لت انل كي ع لا ( ذود هسرسود كس لإ رشلم ايادعإ كس رام قر) ل زورود( جاو وم حصر رلجح ىئؤن) < ٍِء رك

 اول( هس ركاب قرروا هس درا زك بش رسمت كفر شت اياك قت )جس اجانركري اتش نددود حلا صخر( اكذ_ كى رلج)

 جرؤوج كل كس ضف ( ومب ن دانك واس اينما لمع اوك وك اك عر رطرم قش حس بو كرش اح سا ) س لاتستت اضم لوك كر
 لك رلاوكبس ميشال لو مرد لثاذ تاب لاوعر ةسدؤ تامل اخن لادا( جس قتو قءاح تنقيقا لول ع نر حشا )»حد

 و بيري شاداي ك لس هس ءاهتؤلابسس قووروا لي ترث 1 نوم حيث لاب كس

 ىذ- لو رشا قافث الا لءمرعقيل ذءلاوش تام ولعم . جحلا تقو ىافانعلارب قب جحا 5 5-5 ٠.٠

 مارت لوك سئل فاو لي سا اكبجلا ىذ ند لاوسدروا تار لذ شم يك كو ذل لجر سفن اكان ماما في ليث للوق نخل
 دعس مشل ماما لوقارسود دس لا ئاج مارا قلبي حس لاوشروا جس لائدعإ لح لاس ككت ار لا تتنو كر 6
 ام كس ق كلش ناد لاوفاروا كس انه جر لتويك جس لو لع سا قت ناد اك زرات لي وسد كم لل كح بلا اذ دول ناد
 لع ناضمر ل ىلركارينانج كح ليلا تل سيئادا لحي عر لاعفاركس دماج هتفركلا حر مارح ليبي حس لاوش سرا كا لإ
 ماما بلطم اهدي رمت كت فو زمن - عي انركفانيتسل كب ججاو قلب كوم لبث" اكي وق لال ورمل اوافصلا ناين كسروا مو دف فاوط
 لد ترايز ياوطن انج - لب اج تكد قكرخ ة م1 يكب لطي - لب اج لس نيب لاعفا لحب حس مايا نادك يس ب كيد زنك
 رك توام رخ تراي فاول يانج جلا ىارول تشنج. ايل خذ رسفم اكل اماما لوقت واس ماج كتوم رف دعب كس زدات
 ج1



 مسحة رسبت آ 49# قم ةرقلاةروس سورا مس لوارلج نم الجءووراحررشو مج لماما

 ترو مارتا ىلا دب وماي ميبلين كس يظحرواجس قردر شتي لس هس مانا يدان قش ماا مارحالاب

 راكب لوم ا كووورال عم رسمتروا عفر اكن لوا لمن تنأر قلك وره روارشك با ةءارق ىفو_ب ناو

 رس فرط لع لظزاا عربا كنا رانا ل الر وا اةاي رش يحل يىف_ع كك دلارمو قتانونداه
 - اما زوجت افار لاك ىكاقتم تاي لات را طاع

 ملكي وود رشوش ترو هس ايام مفكر نتج اخ قلعت كملتل ارواج نيه عع تخميس روش . ريبخ نم
 رواسب سلك ايتو َّنأ روأ قادس[ دركءراشارالا ف ذك فرط كف رظ لاك دقم ف ليي حاوغتبتا ناتو لاتارغ

 /لوعفم_ق كسفنا مهضنفا ترايع لص يك عفو قش شاذان قل الج تضففا_ < ةرانجال قلتأك
 اًركذ هوركذا ىا-<ج اك امإب مكايا هتياده لجال هوركذا ىايررص+أاي- ليلك ناكم كده امك-_هبايكا يدرك

 مرقم سهشبا راك فمك نيش يمك نتج شن ع ىارتع ك كس ىركز بيت: مث ةدسح ٌةياده مكدهامك انسح

 -طلغارودروا كيا هس قرفاتك ب لوضافا لوفردكيس كس قت بيتي جس توم سلك كال اع اكس[ الان"

 وب لتأليف ذك ا جس فق نلا مكنا ىا ,متنك نا لش كولو رم تار دامت حررت انوي ةرمج

 لرت » لكول  مدقمعس لادوت واب كس لادوات اًركذه لامانفل دشا بصن- <س مزال مالدعباب كس لاعسايك
 قش احمرار كتاكرك اذذل لص افاذب لش تروص لاول دشنا اًرسك ذ- ى اجو حرر لا ترابعروا حس انلسومببخ اك مفصل بي ترروص
 اج وبل صافي كان يدرك ث مور كو ك- لا .دشا اًركذوا مك ءاباا مكر ك ذك هلا اور

 ثيم رع لوم لان لب ايندو نيد ٠ لزج وج هرجنو « نا اكموداشل وربع ى ويت :تخبعر تو تكريدارم تمعن ىا تنسح ش

 رول لب لمح ود هدا رف نيب لماع كن وكول لاقت قس خلا سانلا نمف “نيرادلا ىف ةيفاعلا ىلس”لرشئاع
 ىلانا_< ىرلج فاتنات لادو مق“  [ًارصبلا حملك هنا يرصد راهنلا فصن ردق ىف_ نإ د م 1

 يكاد اس نانا 100 ل لولي تراحم كس لوينيكى ذب كذب لكس كدلك ايبا قرنيشم ىلا بمج خل شا

 -< داك ايلا تددن

 نيطايشلا عم ءادعالاو روحلا عم ءايلوالا ليقيل ةرخص باسحلا امنا_ ع تياور لابو با ىلذب ثيدحل

 كيرعت قرات يوت تس دعب نافل تراني: كذر علم نفرق رفا هللا اوركذاو .نيبرقم

 رمل زيت 1 أع لو لروكر واهس راو 1رتلب ب لودرم_عس ببججاو ري رف, ماما ءىرتقتمء ترو, درعرعإ لس شرف ارغب نمت اص لاو

 نينثا ىناث يف ىا .نيموي يي نيكل جر تارا لما نك زتقم ولحج لوم ماما

 بتمر قرروا رمى كرو رس سترلا ل ار عا نمو اجايك رف د لدنوددين انج - فاطلار دق

 دس ناطيش تقود لم احا عن ذوكدقلا ليكميتاربا تررطحر عقل اوم ىلا _كعس يي يوروبش كف اقع ارمج ىر-تس لاق ةرح لكك
 نا أدعي ذي جراور تاقشاع تنس كلا لس جراوتو قاشع با - اه رك /ذاججوب كليك لوا يب لا باح انكر
 نوري دوب د انك ع ىقتا نمل ر كل ا-< فوذح ا دتبمي نوريخم مه . اًفينح هللأتناق ةما نان بهات

 رايققا م راظفادو زور 2ك رفاسم بينج ىتاريال وضغم ل ضف قرف ونيس ميت دلب اثم بد لضخ جركل برب سيتوص

 1 بهي ايءاب ليلع ناب  صايقتخا مالروا لك “م "مثالا ىفن زو”فوزك ادب رخو نس لأ زور منام 6 ان

. 



 مهرس حر و مستمع 4 ةرقبلا ةروس طرستو راب لوارلج نيل لجءووراحررشو رمت تيل ارك

 ٠ ماكحا كس فر فلوزمو ف وو دوا ديكات كن اءاسرسءل- كس عر لي ل لو لمكروادلقناك جر ماكحا كاتس ايآيب -...-.......: طل
 -< نااياكماسقا كس اجتروا

 لوم رك كك ئااسورسر يب كل كس قر نبع لا دك جس كت يا دهس ارطابع نبا فس قرا ما... :لوان ناش
 ليزا مكيلع سيلا امالعلا رسفملا نيب امك _ٌلوجل ذات اود وزتوعم آي سا هن تكلا لبنتك رواه

 حلك رازاب حس تيل اج هناء ل نحت راذإب كلذ اجماوذروا حبر ول اكل < كنسي اور كار ابع نبا نس ئراخب ماما ل
 لزا اوغتبت نا حانج مكيلع سيل ساايكراضتسا هس قي ترض ةرواايكر اهيا اكل ات لش دابوراك فس لوكول عر لسلسب

 تاذرع لول ماع نكي تس تس ابك ولو وخر وا ل سل: ذي مايق لع فادزم لل رق س تيباود ىكدشت اهب تررضح حرررط سا لوم
 -دمتاكتاواسم سس ١و ضيفا مثرك فس مالسا_ سلف وقرركاج ل

 رقحنمورعاشم سلوم وف اندم نر مل ع فسروا هت اهدم رد اف تس جر كس انه كول بدبس ايك ثبات نيا ىل
 اوم أون اكمللا اوركذاوتيب مناع جوجو رك ماكر خاقمروا لوم انراكك دارها 0 آلي ناروا لوم

 و ثيغ ماع ىل لعجا مسهْللا تع ؛ءاعديروا تس ركفوقو باراك جس كت ماو هتس ابنا نس متاح ىلا نكءااذب ل
 ىف اننأ ابرك ادي وك 1نانؤ سس رسول كنا نكي اومن كت ايسر اك ترض 1 نسحو ءالو ماعو بضخ ماع

 ليتم لذات تاب ابيب لا خلا ايندلا

 ترايز فاوط ل ختورخ 1 هوركللسي ح ارواج قكرم حس لاوشتسم اركب ءادنتبا ىمارتا»_تر زفاوط ( )فرع فال
 - ل تاج كارا سلوي رات رعب قكروا تارجاو ضتب_ لوم عورات قر ايي كل ساس انما ىذ لدوت

 قدم تنام كا لمن عر بج: ليس للاقبس -اطدي يت افقزاب يي تس علا يح بس #:...........: زر مارا
 نايا تاج لكلاب ليبي حس عر لمخاب يءاناثك اي ءاننمب ريك نس :+ لحس .نركل اعتسا ريو وبوخ حررطىكا_ لي كاكا ريد
 رققوم لا -هانكروا ىصاعم مانتمسجب لين ىلاج قى ودعمكتروا ىلا رفان حس قت ديجي ليت وجون ايكتايدرك ئ اج انؤكل وز ماج نلا بج

 - لام ؟روا ارم روا تدش كال عر ءامقارب ىت لييبا زك لا لتس فس .اقفراذب لقب تحف امكن ا ىلا جدد ب

 ب ارينا ناءاسورم اديب رقت ع كيس يكدات قد حبس لكس نقلا :............٠ عر جلاءاسورس قا
 ذاهب الت ل تمارا كرسيدا كلك رواد د تشادرب تاق ست لاك سر واناجول رتل أ

 < لت افانم لم لوفد جس قكدم حجت امس تشيد رالف قود« ئرادتي دددأ قيادي ءوك شيد

 د لوم حت لمتد اعس لك ايندو نيئد لم لحس اتاي انرك ا هيب كدت لاك لا كيأ م السا ٠٠ :كرتز حر اح روا لاك
 ىلارتعارق قر ىعاجريكلاع لك ينو وركن لئاطتولس اس لت ير طلاوتج تراهترابوراكلا الور لتس تابرا تدابجلدقما 4
 ىدادوتهس مدي كول حس تزف رااح ب جيد ىلا كات اك ايند فرط كيا كوم اطتب لب اي رفقو طارفا رك سب ساد
 * مار كمالسا نكي 1 8 ملكة ساهوم شع سروا قرر دق لا لع لارغتشا ل ترث [فرط سود اجو



 موسعا 9 رست 4 قبلا ة روم طرفا مل» لوارللج نيل الجءوورا حررشو مج تنل اه
0 

 ىف اابجج لولو داي دك انو #بل لا ل دتذ ل اجرنا 1 كر ىلارتغا ىو قاب ررط كل وشوك سده كس لرتز نت

 - لو انتباج لالعب

 حرر لك ني دمك نس لري مومن اك تيم اب دوا حس لبي ايغن انطق تلا كس قت نو لعب تمي آثهإلا :ىكرلف لارا

 5 00 دوس اس دعت لاباين دايند ,_«ح يرصقم ب اجو بولطم جرد ىلا ىو نإت ةش دا تل ايند موكل“

 و: نإ د ياعج ري لادوات 1 ل تاع ايدانب

 دب كس 1مم انج تاذلاي ب ولطم اك الكس ليج يند لوعفم م ان لب تبي ايش انج ٠..-. :هس لاكبر وطم اينو
 تر ا ا هج تح تاذلاب بولظمروا لوعشم

 كم 0 - كس اجومب ضرغلاب بولطصروا نمت 7 ل يلد ذاكلويتما انج انامل نلاج ءوربب 1« للا

 -ح [ل اك ذالانوم رشم ولطم سف ومب قرش حرابمروا انك اجابأ [ راسن اددايز تس هدايذ ل 1

 -_لوبل اشم احاول ا تاب 3 نوم مولعمو بس انم نيب لايك ري روطرضتبا 0 8 ل عفا

 رب زارغ راك لإ ولروا ءايشعء ير خم وصخ مظرك اج لابو كي لصاف لحن م حس لتوكاترات ني وحث نكتب و تلا م

 رك نجس احاناج قاتم افرع جس اتي لبن توج تس دج قس م فادزط تس ندا كس للا لما ىف ركب بع لمي امن جيا
 م 76 دوا شت ل تن الن (ترافزت هي ف لس | ليي حرق عددا لكم تم لس ار

 -ه باد

 ع ري اد را كن ا 0 - 5 5 اصل 5

 كا كي اشرو ةساجايك عئتوكن ا ون لب اج ىلإي طئارشرلا د لي اجى رك ور لاهي رصخ ورب .------: نيب ولصلا لب عم

 كرا رك ٍ ىترفلوزمءاغنعو بررغصروا لوم قيلاو كل كفازنم سس لابي برغم ليث ع الو ري حس تعا ايا رف

 -© بجاو لم فلدزم نم ” واصلا نب عمن _ وج هدام الاب جاوزت عذب برغم ل تماراي تافرعذ#_ للا لك اح ب

 - ساجر مس اج لابج < فتقوم فلوزعاراسرك ويترك سك داو راهي فكيأ د ماركا رشم

 كل 1 رووعه جي كد اهنا حس ين دراي هراكروا تدايتز ين حجي كبروا ور شر لم ملل :لسورغا ل يرت

 فرعب ف كورك ر لم قارصم اك قناع كن طرا نال لوكا ”لإب تس كرسي كل نيد م ناو فتكات اذرع
 ٌلاررف جرالصا كا لس تبي[ ا س7 لباورلي ةساج كس هك كط تنس كذادددود لوا سرسود هت يل رك فلوو

 2 هس ركن تاه نم لصأ نب ضن لولجسايك دسبك لس ىلا مكدهامكّلاب سنك

 كى ٌلازفا تمج لكلا اقلطم د رواس ايكايك ع نم اطمن وكن اراب هراكروا تاهت ور للا :ٌحرروا تخورفوري رث
 ركا هس يي تينراد وراد لا ل م لا نوبت انومم ضالما ىلانم حبلا ماك رابع كيا كي حررط ىك وص اك: ئاج سرسودللب

 < لاف الفاس شالغ دك يفرد ةذج ل تيثيح كحل الي فرصتسراهت وم داي وم تراهتواوخ قاع عر فرص شر وصقن
 . اشف لضرلا ًاروا < ديماروا قاقت كبدي رم قوم قلب تاما لمن كينانم كياوادوا ل جر لاعفاركا تقبع ترق

 قأنمرواّ راع ف حبو قواسم قولد زروا لد الغ 1 قاح تررو ايقاع انكر جرد فسروا ىلذ ليا فرص نيسابور اك



 مهم اسال رس تيب[ : ماو ةرقبلاةروسم رسموداي _ّ 1 لواط نيل عم وورا جرش هج رتل

 ناين ليث مارسسلا ملا وج سوى احتدثلا عرالطا لا ىلا تقي” وا تيفي اى بسلقروا كس لا ديار قش لبي فسم ضالغا
 - دي لالا كت اكرهزدسسلا كذآ

 بيرق بأذث [ عرولطل ركاوا ل قلوزمر جت زارغ لك طيران ليوسد لاصرت م :٠ 1 0 شمروارفلوزم ف اظو
 ةرمب فر صو خت رات وسو حرررط ساد لكس اج كب رش نا لإ بصادحس لص فب ري نيرا < قضوا زارت تل قم
 لمي .ة اؤكل ايوا هلى ايرقركوم نر داف حس للا دهس بهتسا نبكي ركل مروا عداء لايت تءاس- كة اج كى كلت
 5 اجب تفداك داك قرات ل دمداب لب دمرايكن رب مروا هاو ئورثح قداص  تقداكى داكن

 باس بحت ريكب ىركتج دوا كس اج لك لئر ل لو رأي ناد لاويشت لاولود دوا حس اماحوم ورش سس باق 1 يلاو زل ٌلداص

 لكل ورتب لوبتنو باكل عمير جرجج قل قدرا زاب لإ وهربت كارو داينقنا قف اج اناجم ركل ركوب غرد اف تس قد كل ورتب لون ِس

 غابزج عرورغتس قداس قواك د لكن ارض زول لس ةياعز قنا ند اتبلا_اكة اجو ىرورض انك ى د

 ير رع د نما تنأب الرا ور ترا نتنازظ نر ليرات 5 جرجس بلطم ىب «لبقرر خانم تيأس

 هم لح كذاك ل اعد

 تسوا ترمب رزق وا رك

 يدك ردواهساتدم قرف لش تال اهم كس اخو ماوعلاوم مولعمس- ثسفر الاف تيب : قرفاكساوضو ماوك
 تمل يش برابسا كل لح ءافعع نكس اتوب مولت سس دازلا ريخ نافرواح لصاع تمبرقض اخ كيا كس تادايع ىرسوو تسبن

 رم رورض تانك اءاسورس ل لاس اتوب بججاو ىك م دقم اكبسججاوروا هس بج اوي قفتروااكى فج بيس شلتوت دوا

 هيلع مث الف رخات نمودج لاو لن تن اطاكوساب نى در يدكأ* مدحت تس حاج مكيلع سي

 ههسلاس و تل ب

 را 0000 2 ا ل 7 5 ل 7 1

 ُدِهْشُيَو ِهِداَقيمإل هيَقلاَحدل ةَرالا ىف َكْبِجمْاَلَو اينَُدلا ةوْيَحْلا ىف ُهْلْوَق تبجي ْنَم سانلا َّنِمَو
 تاع طاولات ع مول علوا دق دقن ب قام مق ع ثي م ىو ثوم منع دو سر يعلم الا ةه هواش ' عم
 ِِتاَوَدْعِل َكِعاَبتإَلَو كَل ٍةَمَوَصحْلا ُدْيِدَس «.«ؤواصخلا كلا َوْهَو ِهِلْوَمِل ٌقِفاَوُم هنا هبلق ىفاَم ىلع هللا

 هب ْنِمْؤُم هنا ٌفِلَحَي ْمْلَسَو ِهْيَلَعهللا ْىَلَص يبنلل مالكلا ٌوُلَحاَقِْفاَنُم ناك ٍقْيِرَش نب ٌسنحالا َّوُهَو كَل

 00 ملم ٍضْعَبل يحز ع رو رد والا يف ياللا كات نرخ م ُىَنُذَيَف هَل بحبمَو

 داِلْهُيَو اَهيِف فيل ضْرآْلا ىف ىث ىعَس ُكِنَع فَرَصَنِإ ىَلَوَتاَذِإَو ناي تال

 هللا يتتا ُهَلَلْيق اًذإَو هب ىضْرَيأل ىآ هرءهْوَداَسَفْلا ٌبِحْبالهَللاَو ٍداَسَمْلا ِةَلْمُج ْنِم ”َلْسَنلاَو ٌتْرَحْلا

 هيفاك ةَبسَحف ف ِهئاَقَبابَرِمأ ُىِذَّلا مثالاب ِلَمَعْلا ىَلَع ةيِمَح أو ةَقثالا ُهَلَمَح ةّرعلا ةتّدحخأ ءللعف يف
 طي 55
 لا ةعاط ئف اهلي ىأ هَسْفَل عيب رشي ْنَم سانا َنَِو يم شار .:وذاهعلا سب مج

 هيلا ورلد نوت رن ور للا ِتاضْرَم ّبَلَط َءآَغِتبا ىلاَعَت



 00 "1. ةرقبلا ةروسء ارسكو راي ككل لوارلج ني الص ودرا حررشوممج نبل اك
 ا ع لاا و11 ااا ا اورا سسلا

 ُهاَضر هيفامَل ِمُهَدَسَرا تِيَح 4,.يؤدابعلاب فو ِءَو ُهَّللاَو ُهَلاَم ف و 6 دعا 35 2000 ريق ساق لاى يك

 لي ترث 500 راح كاين كوم مولعضر ري زون ناوي آمل سوم قاما لد ضروب ا :مر

 رارقا لح لاول )ب ,داقتعا لد ةييساج اتا لقنورضاموكلاعترلاهوددا( كس ذسو؟ ديقعفالطربعب وم مولعم زيت ببتوو

 الد جاك زانت ث نقال مادخكس ب رواد ب [ب سس نسج ىلع ب1 ) سول ذك تخت وكلا( سلبا طم
 هدد اوك يمتنع اسك اققب ترضخ مح لاذ بدت فب اس اوك الك ير يشدجتاس كس ل وج قف انم كج نرش نب ضف
 تايكزوركيا نيم نملك لاق ل وك لبي كرايم سلك اني دج راز قشاعاكي آروا نام
 جي انج - لالا ذ تاك ديوك لود واجر وا ىداكل كا اوك يك تنقو ك- تارا ذك لوروفاج كس قراوسروا تيبس لون السر ورك
 ورك لت ييوصروا هس دركي رب داسف ل جر شبك اتهجس ( ترمي اج ترك يسون ظود( تس لطب كيس )جس انج لبا و بنج( س دارا

 فوث اكاد اتبا لعن راسل ةدب لف كرف شتا اق ىف اند ثلاروا( ع صحا كراش اى )

 واح سر لادم )وانك ”(وكاراعروا ّلاذب < قي درامبا) توق اس قدرك كودامآ ل( لي وراي هس لقلي )ورك

 قيالكلق ىكسيب الك عوا( هوس زل داك ذبوت تب هوددا مس ( ناك ) لب تلك صخري اوم اتاي د ملكك
 اشر قروتخرت قاعترشلا لم( بلط ) شالح( لن ةيسدلا ير لش تععاطا ككدطلاو' ا تم ) لإن تل (١١ )كفر صلت ناجع

 هييطدي دك ارتست ركالد دوك لا لاءاداس نيا وقايك روش ناتسوكن لا بمجج فس نائرشم لإن يريم تررطترارم سس لا ليغ لو

 ( ب ثلا وجاضر قياوكن امك )لذ كابر تعذب ري لامس لودنب ةييسا ىلاق ادا( كحد

 شرف ى واين رافت ارياشوخم انتر تن انلسوم قرت سك لق قلك ايندلا ةاويحسلا ىف 206 ا 0

 كس راج ةدتاسك هموضك ري رش لال ققواصخخلا داب اكلك ا ىيبعيز_نتكل رمي < لوبح
 رمالعروا ةدج دج سجس تروم فرط كل قفا ذاب تنفاضا كل تب_ رخيص اك تفرك بد لال يضف اعلا كيس يدرك راش

 ماصخلا 61 ءادل ثن مروا دادس خت” كاك سب لسد كوب بشع تف مت كس لا لب سك تمت ةفاضا كرز
 .هايا هتمزلاو هيلع هتلمح اذا اذكب هتذخا<اتاءابك ةزعلا هتلخا .ةمصاخملا

 وسم ءالوم نال هرج ذوب لعد دب وزنا لا كس تلا كك نتن لأ حس سدا بار وادي و اي ىسباماناكى ا سنخا

 سانلا هومك افكاب ذاك كي ناف مكتخا نبا ادمحم نا لايك ليام حسب ترضخ 1 نأ انهي تميم لوين
 لا تي ًايي- لوما كتل ل ابك لاس ةسادايكى يارجل ابك بس .هب سائلا دعسا مسك اًفداص كيناو

 - لبي هراي ك نوقتانمماعإي لوم لز ان قتل
 نم اذه ىاداسفلا دك وجا ليس ماعلا لكما فطغيتس ب مدسفيل فطعاكل اثرحلا كللهيو

 لربات: جس ك هس ناياددا سباب مئالاب راعو كلت يضرواربكق تحب ٠ ةيمحلاو ةفنالا”قاسفلا ةلمج
 : جه فوذكت اذلاب وصى رواها زوتساو ماك ساداهملا نمنسد نإ تا

 راج ايك بي تاب اود نلاورك ناك لظروا نفانم كيا ع. اكي آهرك تاكل اعد ك١ نطؤسروارف اك لب تبرأ 0
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 -<ايكومادإل نايباك وك لكس ةررطر اير لاس



 مارس تي 4# 1 ذي 5 رقب اقر وص رو اا ممسف لوارلج نيل لجودرار رشم رت لاك

 تي آروا- ل دج ا. رفرك وح ليصقترغم قل لب, لو: نزاشاك ككبججعي نم سانسلا نم وتب :لوزن ناش

 ف بيهس لل ث قلك ب تيم نب ديعسلج ليصل ص جس ايكو راشا كف رط لوزن لاشك ىرشيي نم ساسنلا نمو

 تاك فس لونا قوزلا عدرا قلب شلع قنا رلراتا حس قرادمكن ردا كك كي كح نا لي رق ف ايكو دارا كت رين بج
 مت اجد لن مولع يوتا لس راو رصرول يق ان لب رسم لك ياس لب يكس مولعم زادت قرض سمت هلو

 توب لاب ز لع ومر ضاع لش تلاسر هاكر اب كس ركل اوح ل ايار اس مضر لاب اهبك سس بسس ؟وب تلح زوجت تار ارمله للا, لقاريم
 5100 ًاممدوا ار ب ايماكت دات“ ىيحب ابا عيبلا حبر” لها تداخن تامل

 ىزاي تساردوإ قريادخوكن اشار ورع اكسر اينو... ٍ :قرفاك نت ل ااروا تسمي ا 5 يرث

 ولوج لماقتلاب كس لاه انلس "نا هنا رن مللوج حاتر زكر كوكي بسوو لع 5 0 لسا تفاطروا تس ايد :لورهع

 ب ا بس تس ايد يأس لوم ىلا ةساضد ةساجب كلي سيكس كال 00
 2 نولاوت كتاف قرا - لة ركن ارق كك ضن ان اووق لع لوصول بل اطلس ىلا 200 ل اج وركن ارق
 تسلا ةدابروادانرسسس ىلا ب 0-2 جاع درك دأم ب نايغفو معو زروا يأ ننكر ورغاكن اة )سلال جس اجاكس

 “نوسف انتملا سف انتيلف”_ بن تل ركل ماو ىلار ماكل ب ول "كف يوك ياراوكاتمو لام« رك لوو بس تم

 ساتسلا نمورواع م ريف ريغ تحد طعون بربك لاو مولع هللا قتاهل ليق اذاو 0 : أ (نؤروار بلكت

 حس ان ثوم اكس فو اوواك ا لصتاح.كيك جس هراشافرط لك نفر لع للا ى شيب نم
 َنْيِذَلا اهي اني مالسإلا َدْعَب اهِتاَباَو َلباْلا وهركَو او ا ماَلَس نب ِهللاِدبَع ْىِف َلْرنَو

 هِعِئاَرْس عّيجج ىِف ُىأ مَلّسلا ّنِم لاخ ”ةقاك ماَلَسِإْلا اَهِرُسْكَو نسا حمم .. لكلا قاؤلعما اوُنَما

 ُناَف ةَوَدَعل نيب (٠ّنْيبُم ٌوُدَع ْمُكَل هن قرت هيِيْرَت يأ“ ٍنظْيّشلا قرط م ٍتاوطخ اًوُعبتت اَلَو

 قح هنأ ىلَع ُةَرِهاَظلا حجل ُتيَبْلا مكن ءاَجاَم دل رب ف رزقا ناو مثلَ

 / نوري م له نس ىف 4. ٌمْيِكَح ْمُكدِم اقلاع ءْيَس ةرجعياَل ٌرْيِزَعَهللا نأ آَوَمَلْعاف
 ةَلظ عم ٍلَّلظ ف هَباَذَع ىأ كبَر رم َىَتأَي ا 6 هللا ْمُهيِتاَي نأ ' 31 ِهْيِف لوعدلا َنٌوُكراتَلا

 3 <+ ٍءانبلاب .٠ رومألا عَجْرت هللا ىَلِإَو ْمهكالهإ ُرمآ ” دما َئِضْقَو ٌةَكْبلَمْلاَو باَحَّسلا ماَمَغْلا نم

 . ظ احق ٍةرجالا ىف لِعاَفلاَو لعمل
 رواتسشو لس ثنواروا ما جا اكن لد كس رج قرع كس نس ال مالسسالكوج ء تفر كس نلاروا الس نب هلا يع )ل٠٠٠٠ داس

 ( محتال ا نيس )قاوم لاو لب مالا !ولاو نام ا #سا( 5000-0 آي كل لاك ةس زيي تمدد

 ىزادنا سوسو كس لااوارم) مدت مقدس ناطيخ ولج تروا (ءاجوم لعد لب نيد ماك ا مامن نجس لاح سس مغلي بإ) حررط يرو



 ملء حطح تع 5 ربل جروس رسم 5 دلعي لوارلج نبل لج وورا حررشو مج رت نامل

 لس شغل 2و لا ع 8 لام مالس كس رول )اج لستر كارب ( تدارعلار بايخ ) حس نو اطحكاراهتوو بخالب( عس ني دوف رفقو رايد

 ابنت ) ل تسورب ز لاند فلا كو حكر نوفي وس( رم ل ومب ققتيكس لسا ريضاو لال د )دعب كس ف ليلا لحساب #دابمت(ةاجآ

 ل لوغو ) لولب لن عس درك انما لت( لت رك راك ىفي ا ) لن لاو تملحت ( قلك لت ابوك لا زج لوكس تنل ماقتنا تس
 ل تمي رس د د انج - اج آم حاكم نا نم ) لي ا شايك نا لتقل كري كل( لن سئرطتخل_و ند ذوجت وكم السلا
 اجو تصل اراسروا ىك تش رفروا كس واي( كدت عيب للظ) ل لوفارعاس( با ذعاكدذلا تن كبر رسما ىتابوا
 < فورعمروا لوم عج 2) كس لب اب كلس عروتج فرط كى تدثلا تام دم ماني دوا( ٌمساجومب دول هيضقاكى داب م كنا ثم )
 ( كس لي دازتج قش مك ع تا 1س

 . نابلس نلاراسب ليام الصتسا ملم عيت - لن ب وبك ر تمل بل مب لع لع ملسسلا ىف تنوع

 اولخداإ يت لاحتس مروا د ةمررط كب سدت فلي ةفاك- ل سوك دق كس تعع اطاود ايفا لم بسس مث« ناملسم

 لس لمت عش ف كسي فك < تصر لصارد هس لاا ئاخ جتا سهس لوقتلا ىوز طظفل يكس هراشا لبي لاروا تسرك
 تين جس لكةيراعل ىلا ةيغصولا نك أي جس ثيم تهت برفح اتوب عناب كس كس ءازجا يس وك < انه لمت كلب
 ماقلت ناو قرط جس فاعلا فذ لمالك جايك داش فرض الجهني ربت ىا-َك_ كس فلابماي ةصاخ ةماع
 50 /* لواسد ىلاطيشدارم تس نب تروا ناطيبشلا نيئزت قرط ةررط لا ترايع

 قناتك ايكوراشا قع لال هرسما ىاك اب لامع كس ىلا كح ىلا رع «مارتااكزوركس فب تمرح
 يل يا رفر عقودا كيأ ير يا كورك بث عئرقت كلاس تيب [قرمود هس: 1 ق دنا ادض كبار م تس ايفرط كفل دانا

 -ت فرظاكن ايادي للظىل_ رب ثلا فطعاك ةكللملاو .كبررم»مهيتايوا ةكئلملا مهيتاي نا الا نورظني له

 ىلا للق بيع لدلظال لظ وب تعز تق تقيقترو نكي اكمل تصر لاراب لاو نت داك لب لك كلاب بساع اكرذلا قم
 درك رسام مترا عيجرت جابك المداهس ماقال اننق شب مالا ىضقو لاب تتوب لراس زج وج

 قش ىزاجيف-- عجرت<ة اق ىخالا ىف لالا مل ولودروادد قت عس عوج ردصم لع ىزالركاروا حرر

 لى لاقشا عقم اكل وززجت بستر و كة ساج ىدازسروا اذن ل اعالج اني دئرالطاي رصقتم اكملت

 طارفار واول لع ساس رب ذج لس تع اطاروا ىلداي ز لك الخ اعف ضن” نكي تركز اكس للي لع تي لب م : طلر

 اكتدعدب وج حس اتوم زواهتحس تاالرشو تنسو ورح رءا غرر وا تقيد نايس لوم تعاطا تيباغ ول لب تك درجتي وج انا جوم

 -<قتراج لاء رف [رالصا ىلا لي ليذ تعبأ جس لماع

 سيق ركن ديس ساس اب نعل السن طاري عكس كتمياددح امرك رج نا ..........: لون ناش
 - لوم لازان تم آرب لا قناه تازاجا لكما ردتاو ترق ىو رون ءايشا نا حس ب ترضنت 1و ومب لاو لبن مالساوج دي زن

 لل كس مالسا لامك وا تس رف تع اطا لمح اليسا كنس يي مالك صا 0 :نآ د صالغ 00 :4 لرش ا

 جرددع قط اتطا ]ع لوزج لورج لود هس ىرورض ىدتباب لكان ارش م انت حررط ىاروا نلاكرا و ا نجا لضاو ماكس للا لابج

 تقي ورشرلا اج كد تعاعر كاس تذبح كفو ني دوم قى اد تيياعد كج نت ل مالسا تنس قرورض



 مسح مارس مي © ؟ لج رقبلا روس رسم راي ما لوارلج نول الج ءووراحررشومسج رت نبل اهك |

 -.اناحهررلو برص اكل وجب لوج ماس اك توتي يتناك است م1 لل لونروتي ول ىلاج كن طايتطا مجدد لما ل اسلس لس مالسا تظظافت

 7 !احاج هررأوم ىل ديت ىل برمج « قب .يسنج» يعول يصف تل روص ىلا لوا يكن
 -هس ثعدب لاو

 نات لزب رولر تا هع ني رض ور م 520 انرطخلس ترب
 قرص هدايز حس ىلادوا ل سآ للا كلل كا كوب ظهروا ناك ه داي ذ اكبارطت م لاا دوا كوم لاسر ناصقن وداي زروا ردو هررض
 حس .اظافاس تقيقترول ات ىرورضاتسأر بو تفر اهب ا شيب فس لتس اطعروا جس كى نيب لن ثييداحا تما وا لب ديو

 لارخ ل عفو زج وج ابوك ونس توم دقلا ناني دملج رواه انا اناني نبي دوك ب دري لس اكل التويكس زينب كير طخ تي ابن تخرب

 د اتقي ركلادض لدا نيس اريك اه لت

 رولاوم نانبساكم نيا حس فرط اا يادغ ايدك ا انرك لاي ب ذك دوا ناب ّ يي دشلا قارب

 هرس از قرور شك يادوج واب كس سوم ىف دك انكر مارت لاب ساروا انك نقنت نعد كاكا ل فرص

 قاض يشن ب ناش ل ىج ات جتاسرولاوب تتوب: ءاعدا لش تا كأس تيس احس اان قد لوبن رركا رول لم يوكن وأ
 مىتبي قمة 7 ال ان« ياكت كدب ا ني رتوب ح بسرواج جك ايكو كت عرب /ذب عسل - لو

 تسدد لذ ل رشا دكر يالا + قت ' وري وامس احنج لص روا #اوأللب اتنكك ءا يوك اك أوو بج لوك حس لوم بسن

 7 ب ا "اروا

 ؟كس لي ركل ساو لتر وا تربك حس لاا تسود نا دانك مالسار وا فوصن ايك تس اننب د مورس تمل كراولا

 -فرطىء انقلاب » اضرو ميسم اتم هراشا ل ةفاك ملسلا ىف اولخدا 0 ع اضرو مراسم ام

 تمايقزورباكى اهترذلا لمي لوتياور لك اابعن ءارواة وسن يرثلا دبع ل لظ ىف هللا مسهيتاسي نا الا :٠ :كرفةايدد

 لمح تحل ظطافلاب اشتي لصارو جس اهئ ين ايان آلم تورك ادرك اك وتشرفرو لان 1 لوف يعاكس لاداب حس مشل شرع

  دنب بس انال نامي فيك يق لام الاب ب نس آل لاةررط ا نون نول و نوت بس تافصو تاذاك لات تحرر
 شل كرسمس كفرا جدك قفا كلاس لاما

 - يارا 0 م 5

 ٌىِناَن ّىِهَو يناثلا لَوْعْفَمْلا م ذسل :باينجبا عك مهتيتا مك ابكت لئارسإ ىبب دخل 1: ل

 لدبي ْنَمَو اًرفك اَهْولَدَبف ىِوْلَسلاَو ملا لاَرْنإَو ربا لفك ردا "قنة نم هن

 دْيِدَش هللا ناَق اًرْثُك هت َءاَجاَم دْعَب“ نم ةياذهلا ُبَبَس اَهَنأِل ٍتاَيلا َنِم ِهْيَلَع هب معن ام ىآ هللا ةَمْعِ

 َنْوُرَحْسَي ْمُهََو اهوا هيما 0 ٍلُمآ ْنِم ارو نيللل وز 1 6باققلا

 َنِيِذْلاَو لاما مهْيَلَع ن ِةلاَعْتيٌو مهب نو ؤِزهتسي ىا بيَهُص بْيَيصَو الا يرد ”اونَما َنْيذَّلا ّنِم .

 ”وري اود
 اقر : اوم باتعررتب ءاني لق قز ريباطاوأ “ قيقا موي مُهقَْف ارح مو كْرَمل اونا

 هيي



 هند لا د لا روح اسأوراي ممم اوال نيل لج ءوررا حر ري 2 5

 َةّمأ سانلا ناك مهباقر و نيرحاسلا اوما مُهَمُر رسما كيج ناهاجدلا واو رجالا ىفاغماَو

 0 0 هللا ٌتَعَبَق ُضَعَبَرْثَكَو ُضعَب نما آب اولا ناَمْيإْلا ىلع فو ريحاَو

 هب م مل لزنأب ٌقِلَعَتُم َق نيكل سينجل يقي ليو رد ع ” َنْيرِذَُمَو هنخلاب

 َنَمْأَف باَتكلا وو نال ل ى هيف فما اهو فلن ” هيف اًوفلَتحا اَمّيِف سانلا َّنْبَب 9

 كلج ةفلقتم مو كي دا( لع ع الا ٌحَجَحْلا ُتميَبْلا ُمُهَتَ ءاجام دق نها تب ذك و قبب
 هدرا“ دل

 اًوْنَمآ َنْيِذَلا هللا ىَدَهفَ مهني نيرفكلا نم ءأاّيغَب ىنْعَمْلا ىف ٍءاَشَيْسإلا ىلع ِمَّدَقُم اهذعِباَمَر َىِحَو

 ٍطاَرِص ىلا اتياده ْءاَشَي ْنَم ُىِدُهَيهَللاَو ِهِتَداَرِإب هنذإب قَحْلا ناَيَبلِل نم ِهْيَف اًوُفَلَبْخااَمِل

 مَن اَّملَو ةَنَجْلا اوُلَخْدَت نأ ُمتْبِسَح ُلْب م زيميسملا با هَل ّقَحْلا ٍقْيِرَط هر ميقعْسُم

 مهتم اوُريصامَك اًوُربضَتف نحمي نم َنِْمُْمل ني“ ْمُكْيَق ْنِم اًوَلَح َنْيِْلا ىتآ ام هبِش ُلَعَم مكب
 ىتخ البلا ءاَونآب اوجعزأ اًولْلُوَو ضرما ٌماَرْضلاَوِرفَملا ُهَدِش ْءاَساَبْلا البق اَمِل ةَنيبُم ةَمناَتْسُم ةلمج

 ىتَم مِهِئََع ةّدِشلا ْيِهانتل رضنلإ ًءاَطْبَيْسإ ُهَعَم اَوَما َنْيِذَلاَو ُلُوُسّرلا َلاَق أ عفرلاَو بَصَنلإ ُلَوَقَي

 ةناينإ ه0 ُبْيِرق هللا َرْضن َّنإ ل أ ىلاعَت هللا لبق نِم وبحق هاَْذِعُو ُىِدَلا "للا رض نأ
 ىلاع لوف لص جس يمايظتتما مك ) لكلا حس مهد( كفن ) سس لماما خب( ديس )١ كي ار ..-.-......: مج
 ل لل 0 . ٠٠ (ةيا نه زيتحاك ئارواس ىلان لوعفم ي نينا لمت دانت [ كار نتا يمال رع

 نت نان )ع اتادب وكت قت ىف ل تشان 00 ل 0 ومع لل زان اك ولسو نس ء نش اكرر سمج

 قوت( لس كفك ) دعب دس ةجلاب ل ا(ك نأ تاز ثسعاب يف تضنو و لتويل دس ايكم اعنا نسا كى لالد دوا ت ت1

 عم ) لدتز قواين دوك( لكل لا )افك لوب مولعم سار م تسارأ 1( وك 1) ل كسساو نيس دازم تنك ى امتد قلا كس تاب

 باك سبب فكن وق[ لص) نو رك ثيم لاف ربص ( كل. قلد رزل( نو 2 رليععس نال ا سنن قذاس

 تر نس تلو ااا ني م كامب بعررب ناعس بده كل ام دوا لين تك نانبم ب حلا شب ييبصو لاب راع بج ح

 لا ١ )يت تل دو زادلا كحل“ + تنس اجو لس قلا أ وردوا لبي تمايق حس لن د الاب حس لور فاك 1( نامل

 دقي رط ىت كيا أول بس لتي ( تس دان: وك وكولود زرت اك لوقو رك وا لا. كس لاولاو فس اذ قارن ل ةررط سا قذر ودا

 وكل ورب لس ىلا جب ( مدرك اق ف لنخا هح كايا فس لكوكب كامب نس لاك قت ب نامي لن ) 2 ب
 7 اسس نادل( تس مو لورا ري ربا يا عل وكوت اتاك ( 00

 نووي ر ذك نا ركل ميل ل لا( كس لزنا هس ات“ قحاب )يمي رط حم ( بتكق مكب انك ) كليجا 7
 س قى د( لانا و )وكن نس وكول نا زب -ايك يب فالتخا نس تل ( لي باب ل نر ) روا كتاف الخ ا 0



 ممر ممسك 1493و ةرقبلا روس ؟رسأور ا 0 ممم ٠ لوارلج نا الج: ورا حررتتورصجب سنا

 رواد ل وم اقل لد ندب ريح ذل )دعب لس تيت لال د لكك س اي كس نا( يكف لح ضتبر وا كح ال نابي! كول ضب انج )
 ارض ثار( كل ورفاك ) ضت( اتم رقم قت ءايثسسا لسا انيغب سده ماك اروا نامي دوا عس فلصخا بس قلخ“ نم

 نم)# ت2 ركايكف التخا كول لب لس بسس نترعا ا لل ولاو نامي فس ف اهتدتلا ىذا رار

 نإ ةيسدالكد( ةتءاراك نق ) تسار هار(انيد تينادب) لت تساجو ل م ىلاغت ثلا دوا ( عس ىلا تييشم) ىلاهت لصف( ع يضايب
 !رابصت( هد لق ما )ينم حا كرب( لدج لذ تم يو لحوم عروش قب لتس مل اهتنا بج وك وفاهم )

 هج عم( شارد ةوج ) سن 1 لال يع كت اب بيت ىدتنلا سمة وف منا لكالاح كس د+ لنواب لن تن كس ب لايخ
 الاب هفئاح لقب )ع كلاس لوم عقاد( را نإ نايل .ةر عاصم نيم زم) له لب "شكر

 روا لويك الوب ىك حررلع حررطا) لمنوج يشن كك لابي كن لادا ( راي ) قا ( تمرغ لانا ) كلا ما ( بس ناي

 ىلاداما ) نااييا للا ىتارمت كس نارو ارب( لات سس دهتاسكس عل رروا بص لوقي)ك #١ ل( كك ل دلوع لرش

 مي انج اه ايك ايكو رعو تس مك اك سك )دادلا ا 7) بدل( حبي كت دش م اوتعا كت سبيبعمر وارث ان لع

 جا( لاول 1) كيد زن ععس متر شن لاقل كم لاب( اين ايد باوج وك ادقلا بنام

 نآوا-أ ايدركف فت”"اعو ما حو 7م رمد عسا لروح خلت رم شيب لس : تما

 لاوس لارصقنع عمس نم لك قو ترض[ [عس لاو ل ل
 هس اهون ال لاكن اميارب بآرك لق: 2ك ةققج ترض كل * لارواجاهكالبت ف مالكا يبه قرفاعسم
 قلعت ا صرصت لبا كي ولف لاو ةقلعم رى وكرر كت سدح تاز 0 نسا
 داس دوم ل رونا نات لارا بولق ل اعفاج رك لاوس اتم لكل ساي لم تيت ح جس لل للاطإا نفل فرص تم
 لوتفم ل بي بصن ل يهنيتتا مسك لمت سطام ا- عن ىل ناري اح كسا لم لواني 0 هر رار قل و
 مهانيتا مكالئاق مهلس ىلع ك لاعرب ًانبب وح" لا وسلا نع مهلس ىا-<_ لي كل لعل وخميس ماقمت تكل
 عركل فاواكن م تروس, مب يرجي وم يما ميفنشسا مك جا لوم لص اف نلايمرد لس زي لادا مكر لا ! خلا ةيا نمزتتا 00
 اليود هس ايكراكن اكس الدئاز لع نسم ميتا سكس .يمايفتسا مكوج ل قم الع لحس وم ايتن ليوا لوحظ ات نحت مزن
 انفك ررا لوا لوعشم اهرب لاا رفك نهولدنف نو لاق دايز زاوج قكدتوكلض ف دروس لع تروص لسا

 .اًرفك ناميالا لدباو ذخا ىا<_ىلالوعفم
 ادب تس بسوق بميارب رواج نوب تيادب ببستمي آو لئال تاب آردا لال ددارمسدثلا تقنذ_#لعنل الج هللا ةمعن

 -« (ةاءردقم ف ضاطعرسخم ى اخ لوعفلا رفكر واهلا ةمعنلوال اوعفماكا ول دب لاهيا رفك- < مانا

 ركع قم رعب خس 1ك نا « هيل كلا + دثلا تاب 8م تنال ناو راق هاج اددعب ب

 ساو لونك انركن ايب قاقتختسا كب اع رشاد واراهر ا اك اج تأرجروا اتت اى نا اكديق لاء اشنوس ؟هرن نايك اك ادي ا
 ا را كمر شاركه ج وب نااج دحإ لس نحت نيمخ هك نأ اهو لرب

 نك لك مو كو وم ادتبموكل دبي نم تروا اناءددقم هل كيك .انيربت كل دبي نمذ_# قتل لجأ - 5
 ا م قولا خروأ للف اكسا نيز .هل باققعلا ديدش لوم ةررط للا ترابك ذقن حس فو ذك اب هس سدس رصدت اعروا



 ماما رس تع آ 4 ةرقبلاةروسارسفوراي لوارلج ني الو« ورا حرر دمج زق نلاهك
 1 جس تركى زادنا سوسو كح ناطيش ني زا ذايروا

 باسح ريغب_لذ نا ةمءاب رغرواءافعشيس لادارمجس ميلاع لي نيذلا ورواه هراشا فرط ءارتبمر رقت ءال ؤه مهو
 كح ددع(١) باسح ريغب ءاشت نم قز رت بج للي قتل بشن (١)_جساوم لاهتسا لوب قتلى للش باح اظفل لي مكن ارق

 .باسح ريغب كسماوا ننماف بت لي قس بلاطم(7) باسح ريغب مهرجا نوربّصلا ىفوي امنا بيت ل يا“
 راس ( 8 ) ىلا نررقرم روااكن يرق دوج سس هشام ذاك ل ايمرو كس ماسلا اهيل حر فو مز 7 |تررطتحس ناادارم ةما سادلا ناك

 لاقاب- ثداعر فك دق ناب ديس تس ةيدشر» هس: ورشت افضل دعب نقب نالوا بس ثلا

 ةما ساننسلا ناسك لاك راو سر رصتماك تان ردا مان اري ءارخت لكل وامس اتق ل ب قا حربي و قفل ريو

 تروص لبي رقت العن البف تغاهسوم كن اها شرعا قلعت رف وا ل نينا هللا ثعبف اًرافك ةدحاو
 < هي ملكا مكاحلا هاور . نيبنلا هللا ثعبف اوفلتخاف ةدحاو ةما سائلا ناك تأ رق لووعس ند ثلادبكد هس ايورا رقجواوك

 يسرا فلا باتكلا_جس لاقل تاءذا كت موثاك فتاك بسير فكر سوده كف اذنخ الكي حسي اهنا بك

 اطيل امس باتكروا ع اوفا فرظاك اس ركقلختياس لافا ذخم قحملاب دس ل قومك حقو رفماي 6
 ا للي اك افا ات السوم للاكت ارر لسا لن حس رك قلتي ففلعخا اجب ى نيذلاالادك اكل الج مهت ءاجام دعس نم
 دمر بس لعب الا كس لصاعاكل تيدر فرس حلا دعب امو ىهوول ا اتكسركل رطل يي دعا كس

 هيف نفل هود كن نمت رطل ترايعي دقت لع نيلاكسجس لرش لوك نب لومخماكف خا كل لاس مدعيا
 لا قيام سيفو يشي با .بتكلا اوتوا نيذلا الا .نيرفاككلا نم دحا ىغبلا لجال تديلا ىجم دعب نم

 ردا اجايل نام نايبوكجخلا هيف فلقخا امو سري اوفلتخا كيسي تروصواروا لو قرم نتي بزب( )ود
 كح ف سومبل لوعفصر انه بوصت يغب حس ررير فل تروا اير لوقن ميا ضجيج فات اكتل#و تساددارععس فلنا
 تسرب ىكلوعفماكى دهروا مهل اذ انوذام ىاح اونمأ نيذلا < لامي هنذابد نا في لاا يسر ل للا

 ايلركورصاججاكبهطايي د فس ناكر شسرارفب هرب هكابسجج م تقوم ب5 وز ار كثب لزنو . ةرماي مهاده ىادج

 روا لاح قرتخ كا فرص ايه د الارز لالا را ورا لشرب لع نون اهلك مررربا نيل نم 6و

 01 وا لف نا لوني مقوم دعا ور لحن ةروااوم لو ناك ب ناك ناي يروا يمسارسجيد» اننا ارسم تش سواكر

 لترك اي لوم لاذان تاي[ لس وطن تلذو سا #2 ذوب مركو متر ناكر شت لك داديخ اجو لاوما بج ني رجب كيد

 ىلتل_ قا ذر ضم بلا -ايكم اكاكم كرم فس تايآ نا تنفد لءااهنتاب راج اب لب لب كب اصمو ثداوتال ل وناملسن وم تجسد

 « هبشذ_ققل |الص_ع فانلاب دقي لثم-_< مل“ املرواه هيلاعاو املوه ل؟ قت“ ىطقنموا ل رسل تب

 لود امل ف طعاكا و ربصتنف رواك نيذلا ىتا امج ناي نحملا نم رواك نيذلا < ناي نينمؤملا نم هس انا رقم اظفل

 تحلو د احاج اوربصت ملو مهاتا ام لثم مكتاي مل ىلا دا هس مز رب نونلانزك كح لاح
 | سس قت نا نس[ وك وكول ديكي بع اصمر وقتلت انروا كانلوب كس ما ايكيا تسيل تشو # وو كس ولايك
 _يرروصقلا لا الد كرمك

 امن اناء رقم“ ىبتا اه” رعإ كس لسلوك فلذا نيب لحي ب يكئالاع-<نايباك ا ولخخ نيذلا قث“ البق امل ةنيبن

 تالدبوج لع تي ًادواج نينمؤملا باصا امش كو اكلك تاتا ل اوم نايباكن يذلا ىتاام يول لم تروصتىا



 سرا رسب 47 ذه رقبلا روس سموا ريغ لوارل ني ااجءوورا حرر شوج جرا

 را هنوجري ال ىتح نالف ض رم بت«. اتوب رقم ةعساتوم لاهرلا ارحب ءكلوقي ىتح< *اولخ نيذلا باصاام"وو

 هديل اماسي فرط كر لو ولوج نت, ركادعباءاك تروا دللا لخدا ىتح ترس كلي حا انوو بوصنم لرب ليس

 لابع لعب -ةيساي نر سلب قرأ فرط دينا لام تعج كارد خاطبت لبس تسنالكس لما
 ل ترروص وا اوبر وفرع وف اكم لم ينتمى لوقي د رواك اجو ب وصتا لوقيؤلومر رقم نا رواد لل “كس ىلا ءئىتح

 "لوسرلا لاقف اولزلزو'' كومررطارزقت لب تروصىرسودروا "لوسرلا لاق نا ئل'' كوع رظ لسا ترايععرم زق
 وأهللا رصنّ كى الج كيس رخ ةمارتبمر هنر واكس مدقم خر انب جس رقم التر واح ف رظلا لعب وصن# كس هللا رصن ىلتم 1

 - ل حل هرارقل عاق اك فوزي ل

 رات كل ياسا ىقب لبط تومتيك لاك ؟..اهتق ايلا ااتجا رس ثعاي وكت سفل امى ترعب كس فساج 1 يضاو الد ...-..-...-.: طل
 اهند اج للا راس قلي تعي آس <س نايياك ايد بح نك تللع ىف تت فلاش تعع رسوو هس وروشم اكل. ذرب
 ا كس فيلا يو لا ودك ستي لترا لل تيب 1 «تسايكايدرا روت بك

 ا[ امايكق لتس باز ةوزغو وكم تبسح ماتم[ نبه ير زكا نايباكت اليصنتكل وزن ناش... ..:لونف يلا
 ومب لولاك تاي كلا لش لسلس لا اذان تر اجود حس بح صم وفا راسم بجد حس 5 رادع ر وا ركل ايرحا مو

 ام رف از انك كولسو نس اخ تان سس ناوين كرف اناشس ىلا ماطكءانومم طخ اك تار قفدارع حس تانيدب تاي 0 4 عرش ل

 - ترب ىلايغطروا ىدرسدي مكس تعاط ا

 ثروات لاك مد كف وم لويقتس لا لا وارف لك ذرب كل :س ليت يلو بتم لبا :لافارتثل قرر

 ءلطرغ_ كوم لمت روا جرار دنس بسيون ليل حتت لي ززتج بس ديت سكس قادم هجن لك دع اطركارللب ع تمالع كل اكو
 ٠ لاك هوت بي غل اتتاوجرواوبب ل ارك اا ذيهوومجراملا,هدإي زوجك تس لاكي لاكو تيل وع ب تقل رب لش كى زور

 تل انوا ل ملاعب لل

 دوك ول ىلا مي هس ترعى دأب آى اند الامن ساانوم قاف اهي نيب د ديحال ل ثناء نكس هر دك |تررخ

 نر رو ع ردد لاكمرعإ- مال كتر حابطو قارن ف اغا ةقا سحب هلسلس كو الوارد لوا بج نات دارج لي ىلا:

 - لألم رو ىف جمركي اين كف ماخا ىس لامعاورت انتعرعإ صرع كيا اوم

 دن ان فارس ذ ىستماك اناث رص : لن تس وم راكب كس اضرو ميل السلا مجم ارك ايبا

 ككراطتنا لس ترورضري ر شرعا انقل برقم تلنو ل من لولاك هدعواكى لا دامادللب انقسم ل اضر يف ااتخا ي حسبو كدت

 ووو حس اعد لاح اكسنت ىرارزو ةراحلا لكسر اظروا ىف كل صا تروص كور معمو ضرب ىرا ذو حر احلا ف# رات ادا ىلكر يظن ا لش

 -ج جك ظلك جميلا ساي وس اكبج لب اناج لع تنج تنتتشم الب دكا اركي تلادك ًاضرو ميا ل صاعروا بولطم ني

 0 ا و ل اكعقشم جرد فداك

 اتبر ويش كل للا 62-اجالج انوع لحام لاو لع تامر ودنلب لس تنج تناك يعاب سينقشم وا تر ااكشم لم ل

 كب داب كي ل حا ناز )ال( ةابابك؟ لرب تتش ثم ايكون اس لوم تشج لاو تس ل د لضف زعبي تبا
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 ماتا 1 "ع رثبلا روس ارسموراب 01 لوارلج نت زل. ا
 ا ا اتخذذذ17151#71]1]1]1111ذ1ذ 1 1 1 1 1 1

 تلقا ؛لكايو ثنتشم 32002 لذ *ىركت فلا كن اطيشو سن تت ىو حر تشم

 تيرم سعد نامل اهنا ادتوالراب قاع كابالا »كلا هل تنال عدوا 000
 لى 2 0 نس توم مولعسابس لوسرلا لوقي ىتحروا باقات هراكملاب ةنجلا تفح

 -<ه لاك نمت اب دوا ليث ىلاج
 َلأْسَفِلاَم اذ احْيَش ناكو حْومَجْلا ُنِب وُرمَع ُلِئاَسلاَو ”َنٌوُقِفَنُي ىلا يآ اًاَم ةدمإ كراك

 ليَ لماَخاَمِ كيب ٍرْيَح ْنَم مَعفَفْنآ آم ْمُهَلْلُق قفين ىلَعو قيام ملَسَو يحمل ىَلَص يلا
 هِلوَقب ٌرخالا َّقَّصلا ْوُه ىذا ٍفّرْصَمْلا نَع 9 لاؤسلا يمس دخأ ره ئذلا ققتملا كاني هْيفَو ريكو

 ِريَخ ْنِم اوَلعفت او هب ىلؤأ ْمُه ىأ ” ٍلْيبّسلا ِنْباَو ِنْيِكسمْلاَو ىَِْيلاَو َنْيبَرُفالاَو ِنْيدلاَوْلِلَف
 ورم رك َوُهَو راَنكْلِ لالا ُمُكيَلَع ضف بيك هيلع ٌراَجْمُف (مةٌعُيِلَع هبهلل ّنإَف ِهِريَغَو قانا

 وي اوم نأ ىلصو محرز وعيار نأ ىلسعو هند
 لعق اهتَداْعَسِل ةَبجْوُمْلا ِتاَقيِلَكَلا نع اًهِرْوُفنَو اهكالهل ِةَبجْوُمْلا ٍتاَوَهَّشل لإ كلا كسل ليمل ل

 ناو وكر فو رخل هداه و را ةَمِيَعلاَو رْفط لاامِاِدِيِف د ع رتل ورع

 «[0 َنْوُملعَتاَل منو كَل ريَحَوْهاَم ُمَلْعَيهللاَو رآلا كامْرَحَوَرَْملَو لل هيف َنآِاَرَس هْرِمئبَسْأ
 نب هللاذتغ هيلع رماة اياَرَك لو لش و هلع لل طول 5 لدرو كاجو !١ اًوُرِداَيَف كلذ

 َبَجرب ُمِهيَلَع َسْبَتلاَو ٍةَرحخالا ىَداَمج ْنِم مْوَي را يي يكرم اوُلئاَقَف شح

 1 ٍلاَمَيْسا ُلَدَب ”هْيف لاتق ٍمّرَحُملا ماَرَحْلا ِرُهَشلا ٍِنَع َكلَنوَلَمْسَي لَ هلالَتْسإب ٌراَكلا 00

 هللاب هب ”ٌرفكَو هيد هللا ٍليِبَس ْنَع ٍساّنِ ُئَمْدَنبم ٌّدَصَو ٌربَحَو دم ارزو ْميِطَع ”ٌرْيبك هيف لاق مه
 0 ةوإَرَكْلاِدِجْسَمْلا ِنَعٌدَصَو

 ْمُكَل ” يلتقْلا نم ربك مكن نم كْرَيلا ةَِفْلاَو هيف لعل رم ةوللا نع اًرُرو معا ربك ادم ُرْبَحَو

 00 قيل ع ونت ىلع كوول اَهث مكتوم رَمُعَف يآ نويل
 ُمُهْلاَمْعَأ ْتَلَطَب تطبخ كد فاك َوْهَو ثُم دي 2 ا اًوُعاطتسا

 عج أ و او ا ا لل لاو حب
 ا

 ُبْحخْصآ ككلوأَو ئىهفاشلاِهُيلَعَو الََم ٌجَحْلاَك ْهدْيعْياَلَو ِهّيَلَع ُباَنَْق ُهْلَمَع ْلْطُبي ملم مالسإلا * رانلا



 ماما هرم أ 90. ةرقبلا »روم رسبأو اناا مع لوارلج ني اجءوورا حر رشو#جرت ناملاك

 نيل نإ َلََت رج مهل صحيا مَنِ اًوُمِلَس كا مُر ّنَض اَسَلَو مز َنْودلخ اهب مه
 َنوَجْرَي كلُ هين ءالغإل هللا ٍلْيبَس ف اًوُدَهاَجَو مُهئَطوأوُثاَف اًوُرَجاَ َنْيذَّلاَو اوم
 مهب هةموو ميَحَر َنينِم ْوَمْلِل ومع ُهللاَو هيا للا َتمَحَر

 نئتاورمتل او ذ كت فهايرد) لل كاك رك( ه١ زج ايك( هب )١ لو ةس كتف( د كول سس ذآ 0

 (؟ سرك يرغب سكول نر وا ؟لسركخ ررخ ايكاهت ايكت ايد تاتي ب 1 فس لوب ضني ذو: رادلاب كيا روما
 ا كح نايوكل ا تبدوا ثوم لاشوج اك اه جس ناب ريخ نم)< غرك رخل, سميج( س نا) بآ كح ءاررأ

 جس ن”اكيساب لاد لش ل1( كس يود باوتج اك ف رصم يدم لاوس تح سرسو و تايد قفا, م.م باو اكل اوس صح كيا

 رواي وم لافتا ءاوخ ) كس ورك ى ”ماكك يت كب دج دوا( لن ىل هاب نثر ناك و رفاصروا لو ايوا لوم ر وا كل وراد تشرروا

 ' مدوروا( ترافل )هاج ب تع اجاجايكا (ررقم) ضف( كوب بجرم لكي_.ازج رب سا) لب سيرفيس لا لاتشا ة( لك
 اسوم رواوم رتب“ كح #راببتجور واو ر اوك وكم اك "هس نكد( تجب كت تشم انبط) جس توم مولحم ( ورك )روك نأ

 بدوميعرش بيكن وا تبغر حس كلب تاادبثل دوك( وم تانك ب ل قس داو واو ب قرم مكر كيا لج

 ود لوي مدوجوم ّلارتبم ل ا كا راهب وم سد فير اوكا مولوابج لتركيب نلت ساء لوم ترفع تداعس
 ءقاوسر لبث لا نيو ب فرم اطبطد رج ركأدابجج بك رواج او تداهش إي ردوا تمي لاي روا ىلايماك اي ع ليئى اخ تلاع

 مل اوم ةلساب لين( وكما ) مترو( ع اتوجرتبس كح # داهضتج ) نين فاو ىلاتتدثلا دا( حس جوج رجا وركب رش

 نار [لكرعضس نادك شم لا فو رييسو لت نك ذا دبك ناك ارو ايار فض اور تسد كداب البي ف ايف تررضخت [_:ركل ب
 يو لاري لوتاملسم ل رافكروا ايكوم سايتلاوك وكول رول كسروا نر لكورضو اوك الا ىدامجب ”هروا لوم

 لي لونم كول عس ت1( لوم لذان تمي آب لاس ايدركل اد اياعك ليج ىل ابوك تمر كما مشن لوبضاركياكذ مارنلا حس

 لارا كك ص اخ ني ىلا( تس ننا) كح داء رف آ( حس ناو لاتما لرب حس مارت شيف لاق ) ل ة كت فايدد تاب كل اق

 هللا( ع شنب 2- كس لوك ادم )جس انك ف كودو( ع لقب بكل اسس ءادتنم )جس( ديد شوانك )مع رج

 وار ورتشاب ك- لابوروا س( طعم مشل ) مارتربتس ( يس انلاؤ ثواكر )رواه انركر فك تاس لاق ئبا دوا تس( نيد )هادا

 لاقتشلا ل مرج ( اي) دايز بسوي( عك ارث ارتبم_ لو نان قضوا قي ترضمت 1[ لادارم ) انكر ماب لا
 تابت ) تسر نس وي دش مدايذ ( نركك رش اراهبت ) ىزادرب تقرا( لح لاققو لكس ب

 راب يار 2( سبت 7 لادوو كتب( دا ذيع ل راع شيمب روا( تو ىلا لانو

 رفح لحب هو روأ تعوم درع حس نإ د تا ب ورم وباتوكن لا رك ( بساع لرفل )» لب داني ل رفع تس ا

 نلا ليث ةساجوم طاح باق انجن انج) لي ترث ةدايند( اص لامعا داس ل تس اجوم( للأب ) تاغ سكوير الة اجرم
 كح لئلر لع لا شيب سب قا” كول روا ( يس كقناش ماما بسجن قب اكس ذب لد: انول ريو جر دوا كلن لي با نب
 تعاونا ليد مور كيس رجا ناكل ل را وفكري رك حس انك او نسم نالت رك ادم لايذي بوكر السا)

 كح مالسا ني د)شلا لم ل دابج ردا ( يكن لو ك2 ) تسربت نس لوكول نتدوا لن كك ال لامي ”ولوج تنقيح ىف( لوم لان ٠٠



 مامر سم1 هع رقباةروس سورا لوارلع نيل الج: ودراا حرر شامت رن نلامك

 لاو حرف ترف ( كن ثا ةم) لات د فلا دوا نجس اجانومراوديه اك( با وأ ) تضر ىكدشلا وكل وك ل تير ايل ( عي كس فس كرنب
 دن كس اول ارم 2( ع كاروا)

 كح لاه فوذحدت اعرواج ايل ىذلا تكل وصوم اسمذ_ رش لال ن وقف ني اذ اسم ؟نيك 2

 ىش ىا كنولثسيع رطل ات رابعر ءزقل_ج ل بش للبر اذارتتم ضبا وم للباب نتا ننال تك نلعب
 لول وم ة كر اتءاري لوقش ل زر تاهو نا عال ايلا ار ذاك فرص ل اوس الس لي تع هنوقفني ىذلا

 يكس كيك ت نايدد يحارصوكر ج لسن قت ارب ل ل ل اوم نإ طمس لاوس باوج
 مج لوب قف ةلروا تردقعب موو قاس شرب ءادقم ظن لسا هداي ذايدرل "قرف ر يخ نم متقفنا اه ايلا يد امج ا أبا دج

 هيفوس قلك مصفى ا كل لايك درك كرت لبي لااوسوكن ل ل ادبف راصموو تيس ايد لو مانغا للا لروا تالا لب زج
 هد كنا ءالغ كل لا -اكل قئابود لي باوجر واس رك ذاك تت كيف رص لمي لاوس ليث ب طمس لاوس با وجر جاب كت
 روا يك يد ةايدركارنارظن ع باوجج كل سات مجاري كو لاوسدكس.يديجق كرمود لين يس دك لاطج ليا نو كر يبت و
 دج ايكايكرلأل بادج اكل اايكاي درك كوكل اوستن

 شلع يل سان كريت اسك ىذا روا زيكو زيمخ يق لوخفتتل طفيلي ايل ةغلارم ع ردم د رك
 بس اتاجؤت ل رب لياجم ولج احاج وت ل عرج

 يس ىلا ف عا ذاتك جس لاك ريدك جس درك راش فرطاكف وذ لوف لدي و سير

 جس انالبكووزفمو لوكس د كير "را قل دعال» نأ مروا لوماش كي ثلج ثلا لوسر ل سترصح ىراش ا يرس ع ايارس

 جب راس ترومرط7_داع يد ثلادبكن ورم ان ىم رضح نبا-< اج لاَ كوس اج يومن لذ - عرايدادتت كرير ارش

 د قرارت [ىىرتالا ىدامتب وكلا ناملسروااومعقاو لي بج رهو زرغي لس اراك ىك مز رم الع سسسبتلا و كش كساو
 دا اكد كن ذ ركميت عسيلان يف ركل قتل وراعي لف دوك وفا راصد مزة مه ريف

 العدو الكس تيد و تلك بي نا لد جس اب روم ناو لامتما لرب حس لااديف لاتق_ج بج لابي دارس ماتش ايار

 ىي اود العجي نانب لدي حس .فرتم2ل_ سا فوصومو ركل رب_لكوج روا-اكسوم سب ف <! لدباي لكلا لرب ك- ساس تسال
 ناب ى كت فص كسار قدتس اف رظروا < نسم قداس لاقل هيف_بتساتر وج ىرورض ل بم لكلا لرب فان الاكىفصو
 هه ىأ سو انو قلوب ىططنس_ ىو راسم اييبج ءاطخ لشترو جايا رفرييكو ىاهس دل اق اخإ ارم لاق لابي < قع
 - قوم رون مهومتاجو ثيح نيكرشملا اولتقافت تمي مارب لاق لام قمرا

 -<سرت كلا ريبك يدواءارتم_ تفم .هيف_نزنوصرمل اق

 رواهس ب هللا ليبس نع فطعاكوا رحلا دجسملا ل يدركه راشاركل فوز دصاتفا نقل الع مازحلا دجسملاو
 هينانج تلح رك كم دقمري .لصا ىلعفطعوكل وصوملا ىلفطع كسا ان ماكل وصيم دلع لج هت انكسوج لاك سار ذرب سا
 ىف كيادارمعس لولوورثلا ليث نك رصروارفلار فكل جس ايد بااوجاكس ا ذ# قرن ماله نايس حلا كك فطكدب فك و لابي
 نعل صارو هبرفك و كة اجاهكاب < لكى لساف لي نايمردهبرفك و ايكوم لاك ك_ كس فطعزاوجدامتا اك ووو ناك لساجس

 ا دومرب ريدي ففطعاكمارتلا رسل اكس يب ساد ىك رف < ايك يدرك مدقمرظن شق تيمنا كى ااهترخ ءمس ما رحلا دجسملا



 ماها عارم ت ب1 4 ةرقبلا روس سنو راب نوارط نتن لع وورا رش تلا

 - ل حكم :ءاج فطع كراج هداعا الب ب رورجبر يم شمولا« سني ء سنتا «.فوك  احترواها حلا دجسسمللاو هب رفك و ىا<س
 معاق شد اكمعديقدت سكس لوا قرطتن ئبا_ ضاخ لي سود لاذ ماع كيا لين للزي ود + لاب هللا دنع ربك١

 نان 07 ائيقإب ل ملب اقع كس لوحارب لوثتت لا طنا رفكر وا دعس مارت وادا كا نيجي لج ل
 كش رك ايل اذه يغالب لف لكرحاو ضنا ارسود_< لاا زتعا لباق اعطت لاو قلك جراحي اوم سيخ اق دع
 هللا ليبس ىف مكودريف ىاج فوزكءاذج ل للا وعاطعسا نا- <بدما انقل تس اوم هرول لول ملي نش 0

 -<س فاضل فذكب تراب ني ذ قت ليش واه ليللمر نحكي لل يدرك م راثا ة#رشل

 و لافنامكيلاوجرإي لب نوقفني اذام تلنولش سيتي آس داجايل ورم اكج ١ ليل سرك حس لابي 000000 0

 ناومدوج لع مارحلا رهشلا نع كنولئسي ثري[ < اكدابج مك اون يت لي لاتقلا مكيلع بتك تب [_<اكفراصم

 نموشكمع ًآروا<س نايباكت جازم كر افك مت اسكس نتن د لش نولازيالو تع دعب لس لاس لي هراب كس لاقل مارت مشو كت

 يس ركز اوم اهنا نيصلر اونما نيذلا نارواريبكوري دا طرا ل خلا ددتري

 تذإي دف راصم ل لاوما !١ سك آف لناس كل تهاور فس ير نا 3200000 ىلون ناش

 لقي آي اايكل اوس قلختا قانا لس في ترضخ 1 حر وجا نب ورحب مس كس تيا د كن لايح نب ادا كك
 51 كوم سيولمو/لدقارلسم جيسي لص اك تركب لكى تاور كنده بانج نسيج نبا - لو لزات متقفناام

 نارام يلاوج لي بج د لاقل ع عل اوك جس ن كريرج نبا تياور قرسودروا- ليج كب ج داي وت وراح ىرخ [لكى رخالا قدام
 قي ضخ رفد كانك سعب ل يقاوم لس لنور ز سس اعلا ور تينا ون قر عسر تكن الا ىدانج وكلا
 ناشاكاونما نيذلا ناتعأ ردوا لوم لت خلا لاتق لقتمي ب لايكفي مرا ا تمض

 - ل كك ركن ايبرضض وف لوز

 0500 :نات تاجير نبق لوا تارت :4 عشت
 اي يما لع اسس فراس دواس رتويت كأي كح راب ا ولوج د لكس تاربخ كح يل يامر نوم
 قلو تا ل او نكي لا تار وأ ءاها كب سراق وزي رع_ هت ةنب و[ وريف نق ايمان كيت يكلاذا
 بي رثو رت تع ؟ىبت لما لن شن #فلكس نب دلاو قلن رك جاو تساقدصو ل ذروا لوم ناتي ليطرشب ل مج قت برا و زمن نق

 كبك كج ىافد ل خلا بستك تي ا و تر الاوسوج حس لابي < قند اقل
 ٠ - ل سداج كع ناي ماك

 د عر )ا اج ويلف

 اى حس تيس نايس لرب كيا فب حررط كا لت لوما دبي لاي داو: انت نت ل لاي ر اوشن نت قر والو قوماربي نإ راوكشوخ

 ؟اوايكر اك راهاوسكس لا اجرمك آرب اراداي اج نر اجل ر ذاك .انموك ويارب تمم ذب ش

 سس قتيلا بح لكلوك لي لطابو نقلا تب لوصارب قري روط لاذ تيثح قكامج يول (0)
 تيل رو وا قار [لكرعم ل طاب و نت احاج هرراكد تب رط ايل لاب قس شير ايت كا كن ومرادربت



 ما جحا و رسبت اهب باق روم رسموا يدلي لباد نت جنودا تتضح

 - ساب اح اسر ظنم اكل طابلا دغهديف ل ع اجيال ررط ل

 لذ هدير لس اج قنا را 011006 0 هي اهبل يبس انم نك بي سا هاا ارش نيل 0000

 لج ل مار لا حرررط ل كج ى اند ون ا اج" توفي ىرور ظلي اهب بل < قى واي ةكتسدم كاك ددابب ب كدن ال

 تبراك نو لسا لئن ين ود انج' ل ريل ىف ياعم يدعى ىداشي يب ساروا تس لكى و 1

 _٠' لج وك ىل ركع دج 0و سرك ا غانم سكت وفقا يكل فلاب دوا يك يو انك وك

 تم قدا. ةروس نايا ديق كر فكلا ىلع توم ل“ تع للا لاي راسل سلس لارا طيح لس لير م١ :ازس كد رم

 لاكشا شع اي ل كس نحت اي تس ظال ل اج لدتماكي دوج اي“ ايكاامتا طباحوكر فكر وادا طرااقاطم لاي خلا رفكي نمو
 هد َضلَلا ىلع روصروا وا ترا ل .اتيب 1 لك ا ا بترويج قلطم م ,ا درا قلظم ب هدب تيب لا اجاب يل وم
 هدب مر كيارولات ماا تنكر يسوي لطم 4 رووا و لج كلا لب كلاي رف بم بح لا لل ازمه لوز

 نئارواهس لاعب انعم تاك قوع ل ل مال تيس ظاف قوايث دى 0 عك لامعا كل كس رع لوم لباب قي بخ ١

 كسا نفسو راو ان بحايل هو دار ءالعا ا 9 يي رانا عرار ماو راو 0

 نود 0 ايس اجوج مو كس باول تان ًاروا كوم لدور وداعا اك ة و و زور زامفروا اكو لطرف خر تعاطتسا طر رشي رعإ

 كس وج نل ل ناتتسربك ل سون راسم ل قب سي زامن ىو ذانج سس ترم حر رط ىا_ نيج تكد تس ار فالف ني لانا
 - كة اجا دل مدرك سا ءراكلاب لاح رث اروااكة اجاب دكه وركيتس

 مرت اكىلا كح كاتس لك هدا نع وق لكس السسا تعدين كسر فاك 2100 :س مرج هدايز حس رفاك يم

 بالاك قلم اكلي لكم ورك ارو عتكس جايك لوق رز حبر ٠س لأ رفاك نج هس ايكايلراش تخت دايز مرا
 تيم تسلا دقو رع اجو مدعلاكت روك ة اجو ج نلت كبس ورجال آه مالساركأ جساحاج إي درل لش
 واس كم اود لستم طيرم تورو ان اج يدرك لرمي #ة اج ايكس كلوب ا هدب راك دفنا

 نا اع ولع قرارت كف كررت انا كانا

 ربك منا امهات ْنِف ىأ اَمهِف مهل لق امهنكخام انجل ”ٍرِْيَمْلاَو ِرْمَحْلا نع كنتي
 "وبالل عفاصو سما لتر وملاك رقما عانوا فقر ار للملا 121
 رك الا رمال اسراقولا ايمو يح بدك ااَمْلا ةَباَصاَو محلا ىف ح رغلا عة

 كلنْؤْلَتْسَيَو ْةَدِئاَمْلا ة يأ 1 نأ نا نورخا عنتماَو مِوَقاَهَبِرَش تتلون ل اَمِهِعفَن نم مظعا

 هبا َنْوُحاَمحَت ام اَوُقفاَلَو ةَجاَحْلا نع لِضاَمْلا ىأ ”َوفَعْلا اًوّمِنا لق ةُردَقاَم ئأ 6 َنوُففنُي اَذاَم

 تيل محلل نيب رك ان ْمُكلَنَ هام فللذك ُه رْيِدْقَتب عقرلابقَاَرِق ُىِفَو مكَسفنَأ اوُعِيِضَنَو

 نع كنوَلَْسَيَو اَمهيف مك ل حلضألاب َنْوُدخَأَ ”ةّرخألاَو اَينّدلا , 1 ىف *«ةَنوركفَتت ُمُكَلَعْل



 محسوس 4" ةجةرقبلا# روس اسود ها لزادلع و عونا جت نت

 مهل اوعَتَصَو ْمهِلَوْمأ نب مهم الرع نو اومن ْمهولكاَو نإ مهِنأَس ئه جرحتلا نم هنوُفلاَمَو "ىلا
 نِإَو َكِلذ درت نِم ' رْيَخ ْمُكَيَلَخاَدْمَو اهتمي ْمهِلاَرْمَأ ئف ْمُهَّل حالَضإ لُق ٌيْرَحُف ْمُهَدْحَو اًماَعَط
 نأ خآلا نأ ْنِمَو ِنْيَيلا ىف ُمكاّوخإ ْمُهَ أ ”يكناَوخإَف مقفي ْمهَتففَت اًوطِلخت أ ْمُهُوْطِلاَخت

 الك ُىَاَحيَم اَهَل "حِلْضَمْلا َنِ يطئاَحُمبْمهِلَْمآِ كسْفُمْلا ْمَلْعيللاَو كلذ ْمُكلَم ىأ ها طلاَخي

 ِهرْمأ ىلَع ٌبِلاَغ ٌرْيرَع هللا َّنإ ِةطَلاَخُمْلا مُيِرْحتِب ْمُحيَلَع ْقّيَسَل ايل اهينف

 تفايرد ماك ونود نلا نس اوج رسم ) نإ حركت فإي رو تعين لل سو دوا بار يسآ ح نو همم 0

 ريك ساهم ليث تأريا )جس هانكا ذب لش( فس لاعتسا كس ) لوزن نود ناك بت دام رف( حس نا ) بآل تس

 لو قكرتا فوك لم ا كح كس لوكولروا ( لي لس ب ثدع اراك وكب ىرنك رول اء زك ىلا لءاوجج و باش رك
 اسذب ( لؤ' لوم اريعب س نلا لايبارثوج قلا) هان اكل ولود نلاروأ( كس تمعقنم ىلا, تنجم الب لع سس دج دوارورسو تذل لش بار )
 0 قر زاب حس لا تعا (ةرسودروا لكر ىلركى روق بار شت عام كيارعب لس لو دس تع 1[سا) حن نم ناهد

 جررفرا د قم ثم ) لي ركايكع رز اذنك و 2س تف ايدو تس ب فولو دوا( ىد هركم الف اص مرت ىن ون ولوو ل هدلاب تي آك

 وك او تروزش كح نلوم كازو حس تلا رورض )وم لاس رق ل ( رك نرخ )له كيعد فب 1 1( تس مل وماي

 ماك اهروك ناك ايدج )حرر ا( رت اسكس وهرزقع كاس غر وفعلا ل تأثير واو رك كالب ول ونيس رك رض

 روا )ولسركر وق ل تاطاعم لس تاو اند مك رياش لت ةساسرف ناي ماكحا فاص فاص لات هللا( لإ هج 2س ناي كس داب

 راب كس نلا) ليث تسكت فيزيد مكتب اب كل وجب من كول سب اروا ( وكسرك صاح وكتاب ديبغم لي لل هززجج وفود نلا كل ةيبسا
 نلاك رك جمس لا ةييساوك اب كس نارا ليث سوم راكبنك دف لب اذي لب احكدجتاس ةيسس وكن لا كاك لين ىف 1 تالكتموج ل
 لف اراهبمت ل كج دفاضا ىلا كس نا ) تيياعر كت كاس نئار كس داررف يل 1( حس اتوب حررت تخت ف لب ان ناحل كس كس
 ولا لبي نيس جير اكن ا نت )ومكر لاب لبن يرض جتاس نيس اوكا مركادوا( كح تحل كاز تسعين 9س ربك داي ذ نوم ادن
 ارو( < تاجا لى ف كح داب لاس حركايل وكت الع لاء اك احب سس ١ فاير وا ني لاب( ىتد) ءابت(وو)و

 سو لوب كك يرجي انج )ول او تكر تي امر كت حطوا ( ركل للم لام ةيس )ول او نسل باش تعلم تنجب لات

 بلان) تمرر لات كإ ( يكل كما روك ل. لا )2 ةك لاذ لع ىو تاي لات شاركوا( كس
 ( لن مة ييسا) ليث ساو تسكر ا لين ( مل

 لاير نس قف ماما برباظ كبار يبو لو تكس ذسايعج ل تمام رمخلا م : نر كين ول

 كما هو 00 راج مش م

 توق لدم لب راجدعرب ذخي كس لاددا# جابك ارتؤكذ#.رلامتسا كتف دعوت ايفخ كرمودهدالع هس لاس ارش
 اجاوب لأ لاس بلاعب رمي ولا دييتوو لإ ككاو اق عترمروارعوم بجرب تك ىكررص» ريماس لانس لابي



 مالم حسا هربت كب ")قبلا »روس سبور اب م لوا رلج نم ءاجءودراحررشورمب 2 نما

 ا تن ةيلطاو و سار ازا < اتابوج ل ميس حررط اج انزمن للسصاح لا. تس لاس لل تس راين واتس

 ش 2000 رناشت_كل تلوم ناو رنا ل لوب تارا تا تتر# انا كيفما ناخ رتل

 ىلا ىلاكت لاف ري مان كس كيرشرم سس لورتت ناروا تس لن ذر رالر ؤلاج حس لوما كرتشم ين انج 0
 ل ركل بكل ائعتس اووخروا تو سع> اه ارت تلشول لسا حرر لع اح مور ل كلاب وكر واج رص ر يأ ز حل كلاب مان قى يب

 متى اس ءابقد تكسر هرب م: ناك اروا تلت اروكل اتم كير كنا لقي رط ساو وا تركت رغ افران اهي ل مارد

 ىنحابا جن رطشلا_مسروبشت احر تسلا لو تان نابدك راد مليا حس لاو قت جررطشروارسدج ل
 5 "ىعفاشلا وه ىتق

 شو تيسعمك_ ىلإ ىلا ب ارشاد تنفو سالف لن اههببسب جس تأ ر ثا لاسر واو زمتي ةاءارق ىفو
 هل وم لاك تسول اب دع! كس هل ترا اىسرب روطم اع كس ا اك ايل "اي وو روظم اك نكت حس للا بسس ش اوك ارب - َئ

 ءاقدكل و واو دن ةيسنلن # ائافلا كس مني سجنا دس ليوم فاك افشروا وا طندارمهحس ف انم نجم حرفلاو ةذللاب
 سدر مار> يقاطم لي دنس هفيطولا مانا كل ىا مكيلع مرح اميف مك ءافش لعجي مل هللا نا ل انافلا كس دوادولا ثيي رجروا

 ل باشا حملي +2 ايما تست كبار شقد رول لكل 3 نتال اءاروا هس مارت وا دس
 لب كب ك_ ركبلس با ناي عازم

 ضع لو لان تي أل وس كلا بانعالاو ليخنلا تارمث نموااوار «تتايرال 0 تلرناملو

 نامت فأر م ص لوبلتعب  ايدعإ حد اا بكمل وك ىراولا 2000 < ايبك يام رفرك ة وك ا تااءاتنا لي ل ل

 لال تعا ذدص لف لايئارب مج اح كن كك كيو :ةباجسا كوس لس اكووكن اصتف بلان نايات هس اكردلبي لوطي كا

 ال لوم لزاتءاش تيب آدعب كس سا ب رولبب اكل ناين ل كس لوول ماع لعب لمست ايل "أيكم راثغا فرط لك وبي ارخ يبالي أ
 رينح لاح لس اقم رف 2ث قم ليأ ليل للاي وكس لانمكس تا ىرلكس معناو ةولصلا اوبرقت
 9 رنا لم تس رورضروا قكحمعن مم م < يلارخ وكلش سرور انما ب .رقلروا تءاجانم زج جل رع

 لك نق لوبلا)؛ خلا يقل ور محلا اهتناهداناعع يخانج كلش فاختر طح ع ساو غرو كتل هاب دانا مد
 مارطستس أ د ا لهف_ ىلا الكس اج كرس لا مد ليا كدت اسدا لإ قى انك ايبارخ(١٠) ورك

 تقتيف”روابل ساس اكن انرملا ل ذليقي ترضخ مروا لح 1 زاو لك .انيههتنا انيهتنا سي وفم وراعش تع اما زرت

 د 2 نان لو ورس

 قر لو ريس راح ضخ كل نسا نيج وار ل ايار رامنموا ل اعملك حس للمدن دوا لا ذ لابي حس ريك وت
 لوعشمرلط ل وقووا ذروا مر واس بلم د اذاه-ه قارات دورض لود اء تع [كب# تارك

 ىلا ماطر ”"وردقام' "حرر ل لص نب اوقفشم وصوم فءادتم ام اظفارب عشر تأ قليب بصن تس أر ق كو اكن وقفت

 دعس لاوس اكلات ارارقم لابي وات انتحال كرت تع ل اذ تحس اي انركروذوكرا رك رس

 وهن فيلك شاب وم لن ير ذاك لادهددارم_ لو ترفل كل ىا كاك عز منه ل ارجج لاك: وفعلا

 حاب ههتاس كس عشر نحر قولا وطفل ل هلالا نم را راما رار انج ل هيل ىلا ا
 ك نوقفني لص م ىذلا ثا روااتبم امرك وري بيك ك اذاه تروصىاوا_ جسامح ذب دجتاس كس بص ارق قاب دوا



 مسا شرس تعا ١ زج ةبلاةروس سورا ها" لودرط نيل رلجءوورا حررشو مج رت نيل

 لاوص ياراكب ادج ضر . وفعلا اوققنا ىاج تيل وعف | لاب وصنمسا كيا اذام لم تروصىلاو بصئروا سرت نا

 ْ اوم لإ اطم لس بارع كس

 رارقمم ناوي م خسلا كنود تسي تع أح نا تحسس جوا بار لاومردتب ل لوا ثيع : طلر

 قات لا كس سميتك اوبر تمل ىطنيلا نع كن ولئسي تيب ردا باد اكل اومليأ له ءابكس لانا
 تن بارش لأول وأ ١ فيلر شلل ع ديه ذئب 1 بستب كح ل1 فاو غال ل ا مان :لوال ناش

 مكاو لايخاكل وكول ول لوم لاذ ان ريبك مثا اهييف للف تيب قف ايك ا يك اوس تي ب 1ك ةس كل اعتسا لامك سمج دوا
 مث ساروا كاشسود فس فوك ب ناديك قد خي بارش كل لايك بك رسيبك مشا” فرص يك ومن رك نا
 اب ىكخلا سبعا هل زوا لكتب نو رفاك ةرومد لوم امن مث تمارا لكل حرر ع> يك |تفواك ير غمز امد اله روداكب ارش

 هدا, تدب لس لا- لوم لزث ىرلكس متناو ةولصلا اوبرقت ال تي اج نوفا روار_هبتح ولايك صار نودبعت اه ودبعا

 اح ادع ككسجاكذلا لكل قانا جس تاور كئابع ال لكا ذي تفرد خلا رسمملا ورمل اهنلا
 قورم تس ابعن ارت لوم لزا وفعلا لقت [ونايكت إيد تاب كل افنارادقمروا ومر ضاع لب تمدغ لافت بأ
 مل لع تيب ناك وكول نتج ول لح وم لذا: خلا نولكاي نيذلا ناتي ردا ىتلاب الا ميتيلا لام اوبرقست التم ؟بج ل
 لقي اب لاايكا يكتف رد لاس ذة ب ارا لل آل م صلب سرس بو كا نايل كك يورك اني اناعكا كنا كس

 لوم لزانخلا حالصا

 لال باشي ساتدميب لايغاكن وكاس تب. ............:رايعم اك ارب ىلاجا لزج ......:4 جرشت
 اي درك ل ر ؤ ل ترقي ىف وصا كا ل ازا اك ويطل ل وفود نلا لن تي أ ايلا كيو س7 هب رذاكل اء لوصتروا سن

 نلت نئاصقن عفت نيل ب ليلا خ ىكبزجج لوك ايند حس ناصقن عفأ ىلاضادوا ليم ىح خفانموبب ل نا كس تري نايك
 ب لاو شرعت ”رواوم لع لا قولبب كورت انكي تب روحت رك نجاح انيد زوجت وك جج للا ةقجس هدايذ ناصقفرلا ساو

 - وج نلف قررا لبي اوك نجس اانيل سك 1

 لكلاب تس سدر واهس عيئاكت ااه انتوج ع ىلاووم لئاز لقت بار شم م١١١١ :ىلارخ كة وجروا بارش

 ل ب

 ثاي دوا ديب د ذاك وارث كرسود لأب هس لت انرل ناي ارب ىكنلا_فن ىل ع هروشم ىلا وصقل جر ايحاني د ثوم سوم سك

 زاباروق كل سا مل ىكرحتمروا مانروال لا نااصتاروا < لا ريغروا ىلاح حلم نارك ايل واو تارطخ ناد كس ااه اناا

 تيب تو مي رص لاف ب [ىرطس-ك ارا انيهتنا اسيهتنا 1ك دو بجدايكاقتا تمت ٌكيرصف# ص“ ارو
 بال لوي دي ديد يلد هل ايو كل تامر ا للا يلوم ى ذب لب قاب رع لاب !كناحح

 شنب لحكوا تمر كى دن تار 0000 ارث لم نث” ليث جراج هذ ماقودددا لا دسبم

 < لوم شوا ٍ



 مما ربتعأ ١ 47 هةرقلاة روس سورا ١ ه6 لوارلج نيل اج ءووراحررشو مج 2 نتن اك
 0111 ملا ل علل سس ل ا

 حي لص اك اج قد ميكو رش ةفواينرلا رنج لع لسكس تابارغاىل............:رارعم لاك تاه ارثنا ىلا
 ةوكز تبت حابجاو شرف تع اًضوور و نر قفل م تع ام( )جس ثنا نافطمانركخيرف ا لش تييصحم كاك

 هس اان انركى راي قوم نوم علاض ناكر ارت لاف تارت تحس للا تع اطروا (1- )< بمجاو ل انكي رخو ريو
 ثروات اندم اض نتن ر 1( )< ئاجان قكبتت م1 هوب اخ ووقع غ1 فري جوج لب اضل ترو ف( *)

 لش كد« هيو لو تيب تت لاكتييصخنرواج اكتعاط نرمقومو هر( 5)-<سذاج انرك نب رغرج اوم التب لش قربت د
 ا وانك وليس لكك يسخم تمم اعا تييئروا ب داحس كتم اها تماما تيرا لبث تاعابمورينو ذا لو هكا

 0 هد لاب“ مك تءاب ع نكي سجاير يرو د تنبع ةاسا رس لل وكرت كي ا ررط ل تأ مشرك

 كح رار كي تس اظاحل ماج ووصقت ني كسا نابهب حس ايكمطتاكى ا ل. رك ررخ لبث تح اط يشجب لام اداس لك كال

 -ايكمرريوفت

 0 روم قاب الوب وج حس فرط ى ل ومر وا لوك ثراو ال ممم ٠٠ م و ثراو ال ملسريغروا سم

 نطو و لايلمصز كب اذعدي د شوا لح انسي ديكو ني تعب جب قاتل ناد مالسا داق عراد كاي ىف اثيي عييت انا
 لج دروا بلط تفوت تمروصي كس رمادا دي انكم ماقال «ن اهله ف رك ايطار جرو شارو عكس رذ نارلسم

 واج لوم لصاعيهعس دقي رطل يدعاريخروا لدو رالصا نارتو ساووصقنل يئس و رفركك ماج كل سا قتلا
 ل زج دج رواوكر تاس نيج راكم خلع اوم ىلاء غصن الش زج وج_-وحجي ل اش رك نسوا اجاني وكنا موا هركر اي

 م“ لدا ل ا هراشا كف رط كت قفشروا مزن ل لكس احب - وكر ميل انك ب احاكن لا لومبدن ىلاو لس وم بارت

 58 © تس ظافلا مومتلس ثييداصاو تاي آ- كوب كت بنت لوم لرب 529 لع متع راسي رك ني كل قى ناسك

 غلا نت كداب كسى زادتا تسد ىداذ آى تزن ل كر وج ل رار نيون عن عر ىادلأب -ح ام ا
 مات ادئاداذأ 7 كوم لأم ايانلا روز كك نحلل وقم العا سحرك ل اعتسا ققتروا رك او يداك دوري يقر ادب كس نس«
 < الكور اشا فرط كراخدا مدع لش وفعلا لق تبي آ-اكوم نتا رولا رونو اكس ك

 نموا نر نصؤيىتح تارك 0 ا رتاوخكتتال

 تك نب زم كاضعشلو قب تانك رب سوم لهو تراهم 3 3

 ْنَ ريح نوم دبْعََو'اَونمْؤُي ىتح تال راثك يا نيكرشملا اوُجوْرَت ؛ اوُححكنتالَو

 لكشف يدعتب حراتلا ىلإ َنْوُعدَي كَم لا لهآ أ تللوأ ِهِلَمَجَو هلَمَل ”مُكَبَجعَأ ولو ِتِرْضُم
 بج ْومْلا ٍلمَعْلا ىأ ِةَرْفْغَمْلاَو َةْنَجْلا ىلإ هِلْسَر ِناَسِل ىلَع 1ُوُعُدَيهَللاَو يل لا

 وطني 0 َنْورك َذتَي حُهْلعَ سانلل هيب نيبو نايل جيوب تبا ٌبِجَتَف ِهتَداَرإب هذا امه 4



 : ؟ وة رقبلا ة روس, سبأ راي يهاحإ لواملو تل لعد وزار شو تع تامل مك

 500 دمت اسس لاقروع فاك ( ! ولاشي! ورك ىداش ) هرتدت راك دوا 00. 2

 دار ؟رفاكر وا اناذتب بييعول حاكذ ح قدتاب نار اون بد كتيب آل ويلا )تل تلد“ ( داز 1) ترش رتب ظنوا تعد

 نيذلا ن 0-5 وت متر تس طاف لات و لا )وم لوم مولخم التل دوج لا( جس بيف نك اكس تد#
 لووتروك و م) هيتا سس لود هم( فاك 0 برشتو رش كارو( دختاس تس سقروكر فاك انك يف حل صوص ديل ( بنكلا ١ وتوا

 حج( تسءابتعا كس لامجو لا )و: مولخ اعجب و مر فاكو هرج ماس رفاكجس رب مال نلارطسصروا لح اموت ناطور موو

 هلاروا( تس لبس انع حراك ج# نا كل لل "١_ومب ثرع اباكم ل” ل وخروج رلاركل تنال ) ع تس كدي كف رطىك غرز ود( فاك )

 سا( لوب لوم لسا لي زب لاو ذيب حس لا * لم اكعيا م ) ني 2 كبير فرط كت رفخسروا عنج ( ىلابذ كرت ) لاقت
 5010 ليدل مخ كو لاق شاد»( سس اثتس لال جس دوش طرت لي ل اانبإ )تس(ودارا)

 -هلس ليال سام ( ظعو ) تحتج لاك

 <سءاثلا متنذاغ تسأر قل ا[ شمر وا لد ران هس تاس يح أ رقرزج ا وحكشتال .-----------: 520

 توم فو زجر تكا رعإ كس سا ملاك اروا ناك دواس ناقث“ ولدوا هيلاحأاو مكتبجسع اول واياك حراك ح قرعتم ناكل
 واولو ناداه اتم لاري ولدوا ناو ءاوب ف دانس كر شتت و ميخخ نم ٌؤملاف مكبجعت ةكرشملا تسناك ناو ىا-ه

 كن لوا لوب سس روش ل ا لان ” هس كنس كاد نو ةساالع ل 0

 اولو مكبجعت مل ولو قادت اتر علال ولج كل 5 م ل ات أو زجر ءاوج رو واح اتز/ةاويب كس كس فطغو ردقم

 4 يمداقتم انقل ات ج مكر زق كور لفت اءرعج دست ومالك !ايمردو# حض رمل وة ا امكتبجع

 هللا نبا ,ريزع دوهيلا تلاسقو تم اسك ارمج اكل اش مو بسال أبا تس اكرم نذل اذهب 2 عيوب لا رد

 لاري امل خلا تدصحملاوتيع أ 2 عا جانوم مولعم نوب لكرشماك وود تسهللا نب بر حيسملا ىراصنلا تلاقو

 َُ "احس تي آى رن [ق ودا ةروسك ل نك ضررا لول لير وكرف كيب انكر فرص لابي با- كلر سي

 اج جيو زتر رواه ح لانني ريك رشملا اوحكستال لل“أك ا هئايلواججيورعب- حس لاثث روضات مل 74

 0 او قا ناع تاكرشملا اوحكدت ال مكح ل واو امابك جورزت

 تحس مى طير يسر قوكم اكجا بسس نلا - جنس ابدا ايك يب قلت س راذل عراك ملك ل اومجزتس لبي تيب[ :.---.----٠ طلر

 اكل قون عل وب سس رطل حس ليم كيا ىكا لاس بسس رف اك حراك تشارك ومر وارسو رمخب قانا نش السوم

 -<ج؟اج
 بطر هر اج نوف لو يول ىونخلا ري دثرم ل 3 نبا تب اري كس تاور تس لام 2 :لو2ن ناش

 تس نلارولا كوم تفر فرم نلا 0 "رش قاع اه نس كف ترض 4-12 ترورش ليلك

 - 1و :لزانم“ ةموس ةمالوقا لاح تازاجا سة ترض آه لوبتا ! حراكت تساوخرو

 ىف اك لب تاب كدا 3 ىل : 5 جهرا كس جاور نب رشلا ربك تع اديك سيب تيياور لك بخ نيا

 ل ا نال 1 ا ل 2 تماكف حاط ترطت آف لا اي درا امس ل مارب تاب



 110 هب »2_3 3 روس رو را 10 لوارلج نبيل لص« ودرا حررشو مج رت نال

 كاو لولو هس ن "لوم لاا تع آيت لك خيتو نرسم نلا تس مو ل سكى دانس دن اب لكتب كيا فس نول اهلك

 تسود حررط ىلا م كر ل تمي اروااك تمي [اوج لو ث ببسا#ت اي وورق و البي كس ناو ير حررط عا لوم لون بيس

 2 ترو قطف ب كداب دوف تبكى دنا وضرر كلو مدان 1 قنا كا دعرمالا1 سس لين قبب نر كبش يه اقفل لحدتقاو
 ةمااتفا ك_ سا لبن تك قرن قت لكدج اب ايكتابكى دنا وك اكسس ظظا كس تلاعد باس بابك دج حرمت انركجتاس
 1 -< ايا يكريبتعس
 نال (!)_ نع عل تس ارفوو لبي تع ١ :ىداشحس لافروكيباتكروارفاك......: <« عجرشت
 وح 7 ا ايد رفاك اك اكترروكن ارسم ()- اع اياد حل ترروك و رفاك حراك اكورم

 خلا تنصحملاو يآ ماطر اوجاك اكل تس لوو ةيب امك تدور لب يشم قدتبلا_هس ليت اه حراك اكن االسم يبا
 - كو: ليو ري دنيلر ورتب حران سيات ان جس ايكت م اظتس

 رك قاس دي كلب ليث اج ىلاتكريغ ب دم يلاتكو و« اه رفاكى اففاكتسروكن اهلك حس نرش تسرد

 تروكررم (1) يع نت روصوو لل اكسل ل لاب از لع تر وص كف و نرسل سو در وار أ فاو اوم حراك

 دهس قكرك اقف هس رود كى رول تدع تروكروا كة ساج ثلا دوف حراك وف ايكوم فاكدرم لع دحب رك ناهس ل وفود

 را كَ اجايلتفااب ردت ول آلم لع ماس الاراد تروصير رك نلوم املس تسرك رك هتلر اكن وذو تدوخ رم (0)

 0 تاير حس ورم يأ وأو م حقا وب لس برجا راو رك وا ا ساج ثا شدو اكعد لا, راكت لس كل وقم السا ورم

 و ل و كوسم ايظا لول ثلا كوم ترعب قكرعإ ل ككل تس خراظتدؤا ىف اهم جاي تسرق

 - اتم لاك تسسرد راكذ يي لكالاع لا ةييس دارك اكن أر و

 دفع تلا تاك نإ دبل كيرا ناحل ا مح . نيف لات تع لول وج وف نفي متو لمي تال

 منار قى نااوج وأود ز سدو كساو لاول ناريس تب ملل -هسد لاك لاب ب بما نيا قكراصن و دوب هلك ب ترص

 قست ررطح د لكاق كادخ هونك نال واهب لمس تييالو نقيب لع براد ل كس دم د ذل كت يرن نار فاكر وا تالايذ
 وكنا لوسر و رثبادتكن لاوج وك قط د ذ تبي ركن حررط ىا لاو مالا م ليياروا توبن كم السلا ر يلع

 داق يب ادع كس حران كا روا س لات سسرد راك ب لع لاققروص ل وفود ليشرغد لاق كل ترخ آو تمير ش م اكج ان دوا هديتك
 اكن بنت 2 اه ايلرك د فرط ىكدت قت كس هس رسود كيا لاوارك قىرورضَك نا كاع ثاوأ حران 3 لب حو

 نا لوتس سروا بنجاو ل هراثكهس ناي لوروغ ولم اهون تعب ات انومت نإ رد كد ئواخركا دعب لس حراك دوا و ةاجايك

 1 :؛ -<س ىرورضوارما لل وتوكل ب لسلس

 هس ءظح الم لاق ل ن ةرقلا ناي ناقتي كيا وداي زا رمت تربك "لي ترروص كب اوتجو لاوس ماتم لا

 لحم وا رْذَق 'ىّذَأ وه لق هيف ٍءاَسِيلابُلَعْفُياَذاَم هناكَم ْوَأ ِضْيَحْلا ىآ ” ضْيِجَمْلا نع ٌكلنَوْلَتْسَيَو

 ىتَح حامجلاب َنُهْويرفتاَلَو هناكم وأ ِقَر ىأ ' ٍضْيِحَمْلا ىف نهْيطَو ارك َءاَسِنلا اول مْعاَف
 2 04 فاح كوب. حف 2 5 2 0 3 يف عار 00 لا 6 معد دال 0 0 ..م 2 1 5 0

 هعاطقنا دعب نلستغي ىا ٍءاطلا ىف لصالا ىف ٍءاتلا ماغدا هيفو ٍءاهلاو اهديدشتو ٍءاطلا نوكسب *َنرهطُي



 401: ةرقبلاةروساسكمرا ذه لوارلج نام اطعءووزرا حرر شدممتب رتب او ار

 يارد

 ىلإ هوا لل وع ضيا ىف يم ا مآ ُتْيَح ْنِم يا

 مك ْؤاَسِن ٍراَآلا َنِب :ؤَّنْيِرهْطَتْمْلا ب َّبِحُيَو ِبوُنذلا َنِ َنيباَوتلا م مِركُيَو بيب بحي هلا ّنإ بَ
 ماَبِقٌنِم 'متش فيك ىنأ ُلْبعلاَوُهَو هَلِجَم ىأ ْمُكَنرَح اوتاف ِدََوِْل ْمُكِعْرَر لجم ىأ ” مل ُتْرَح 75 زد 2 طعاو فو ورى هراو» ميمو ع فاك كلذ دم مارد ص د مت 007

 دلو َءاج اَهِريُد ةَهج نم اهلي ف ةَنأرما ىلآ ْنْمَو ِدوُهيلا ِلوَقِل در َلَرَنِراَبْدإَو ٍلَبقإَو عاَحِطْضَو ٍدَوُعَفَو
 1ُوُمَلْغاَو بهن هرم ْىِهللا اوُقَناَو عاّمجلا َْدع ةَيِمْس دلك لاش َلَمَعْلا "كيفن اَوُمَدَقَو َلَوْخأ
 ةنحلاب 155 ليدل هموم َنْيِبِمْؤُمْلا ِرْشَبَو و مُكْلاَمْعَِب ْمُكيِزاَجَيَف ثعبلاب , ”ةٌرُقلَم ْمُكَن

 ريتاسك لانروكب ليت قمار إي ردصم_ نق تمضي ) لإن ل كتفي رد محاكي سس ب[ ككولروأ ...٠ مج 7

 هس نآقرو موراي هرعت ق0 جس لج كدنكاب تكاتك )+ زج قدك ورك كح داء رف يآ( ثيس اح انك ا يكل تلاع ىلا

 (ٌئاج ةداراي)ةاج دن يد ننس ناروا( نيت اكرم تفرط يروا لقي تلذو يم ) نما تلا ( ود وجب كرس مكن حس نلا)

 لب اطرك دب اطول خفتاب لصارو-س دجتاس كس دوا تطوي رشترواءاط نوكس نرهطي) لي اع ' اموت فاص كايهو ككبج

 للاي كل نال اجد ؟ كاي ررط للا بج ستره ورم ( شرك ل ردا ل وزو لق كي ل هادم اول
 فرط قرسودهاكررش كح اسي كنج شت تلاحب )دمك مف لانش تمت ل“ ( هي هس قس مج
 روا( كل وماتل) ع ولاو ل ركب ول( ل لي رك ازفا تازعروا كح يو با وف )- لان تك تب ى اهقشلا يشل ي ( وركن رد
 شأريب ىدالوا نم ) لو تيبكك ابل ايديت ىداببت( تس وكرت ) تاس لولاو غب د فاص كاي لو ةس كت بج
 ماو م( فيكن“ ىسنا)» فرط ( مس هاكر كت اسوارم لن ثررتل كش 05 ؟لن تيك نيس ١ك لا( داك
 للى لب ضل كس هيد تكل اخ ساكس دوبي ركوب فرط ل بركوب بناج كح اسس هليل لب مايق تلاحب)
 وهر تركي هسا و ةيسا لكل كس هد ردا ( لوم لزان تيب آرب -< انام اديب اكتب يب كح لا سكى رتسإ مك حس بن اج
 ابكر يقي روا( شككت نك سرك )ومر تسر تس لاقت لادا( نع ذب راش ب تنفو كس تلم ماك ي)

 انس ترراشب وك وناهفص نلادوا( كس لي داب كل امعا هس اهبل م ورك تمم ايق ز هروب ل او لوم ليت لع بانج كى خندق بشاب
 ( لكعشج لل لاو ذو تششلاج) كحد

 1 نان[ الرع تيبمروا ىجسم بج_تاتكوم قكررصم شيكا 2

 مك ايد ةراشا نفك ال انفاس ناكمروا تورت انجب رد صمبر- ل كس ون اليمن كس لت ثم انكر ح تيحاص
 ضيحملا ىف ءاسنلا نايتا هنع لوكسم كرب ل باوجرش ل لاوسن_<س لك سدورض كف انغمزفن لب تروصللا
 -< ل تروص كن اكم فرط لقوا ا دخح ني تيروصو نكرر ري ل رافتاكم وا ارذق كوم

 مدعروأ للا ع ًاقلطمر وا كك ةلاههدانسا فرط تك اذروا ترام ك2 ل ناك فل ل ولو دي .ا وبر قت الو ١ول زتعاف
 هج ىذا لكلب ماندي لئلا رتل قطبي روب مول فس ىذاظ فال ليه لامن ايرق

 فيارب رضتلاب تأرق ل اسكر واو زتن انج اءرف لك ماج عرامج لسيف ولج لدم اكقفاش ماابي نرسهطسي ىسنح



 00000 هي ٠ ح8 رقبلا خر وس سودا ايخلخل لوارلج نال لجءوررا حرر ا

 ود يري رشتروا فيل هكا فقر عولا م اما ن نا حس لادا كت ارواح ترورضى لاكي سداهطك دي مك لا ىفلابم

 دول زور لوول أر ق ىلاو فيظتر وا جس ايلركل ومر و رثخلا نووام ذلابه رخيص متن انج - لي كل ست اود لس مكث

 ىل اس فرص تراهط كت كيلوا مزين كرت ات ؤتريفإ عك كح طارا فرص را ار
 < ةتاجوم ل زورا *) لكس دولاب ورواه ناني اك ضي نب دوصقن كوكس لوم ىكم الب تراه ى كس لمح

 رولاحاجح يكد ثم ف الغ الطا كت داهبط كس لي ل اعملا رود انج - هت لا لان لسكس ظنا كس ترابط اكتر ما

 ل تل مدلا طقم وارهروا لين تل + رهاوط ءاسنو رهاط ةأرما
 لي قليب ىناه انكم اجايكي الكاب هراعتسا ياك اري ساد كى شثز م الط جس فاشملا فك نثث مكعرز لحسم

 لري دقي رطل وتر يكتب 1 تم نحكروا اذه كلل ىناج# نياذ دا هللا هذه ىيبحي ىسا هبت فيك حكي اتوج لاما
 سهر ورم نباروا تس لاشك يستر وال ل نب قر كسر ودم وا لى سابع نبا ف سرج نبا نت ركل وا سلك

 < اهكراة لم طافلا لكشنإل ا ةسءابقف ل لاس ثييح تى نا كسك
 عضاوم ىافاضملا فحب_<_رثءادتبم لأم يرانلا 15 ل ني ثرحلا_ لإن تكس يبول جت ناب ر جيك ويت لوحا 1
 ناكل مكرما ثيح نم نهوناف ب ناب لمت مكل ثرح م ءاسن_<_ لور روف غم شتا زإو [ثرخلا

 قات تروك ضن اح مت (19) لاوسينا لبي تيب [للا 000 : طلر

 لوك لنا ضع متانزم تس للري ادوبي ليس لكتهياور سلا ترطح ف قو لسا ............:ىلو لن نلاش

 دهس اتوب مولتمفاالغرب كح دوبي تاياود لاحاكلراصن_كح ةيسوركك بس تمعماجم اي ناصكد جتا سكس نلا_-هتن تيل كر ايقفنا
 ايبرفترسودروا طارفا م وليا يوك تس رك يت قرف ىلوكل ع تير وا ضي تلاه ل خر 2 ركلاع لحب باقل
 تب اسرع ىلا ةفايكت إي رد مك رار اب لا ترروص لا يقي ترض 1 اتي درا عر ادعرلا ني تسب ان_ اتي لع

 .ىطولا ىا حاكنلاالا ىش لك اوعنصاإ ا رشاشرا ذقت رد !لوم لذا:

 تع 1 ادت نوم ادي يوجب ول اج كرب ملا باج نك ركاك ا هقيب لايخ اكدوبي كبس تيباور لكرياج تررطحا زي لع

 -لوملزان مكل ثرح مك ءاسن

 ل هرب نا مكي السا هلم هلم :ىوروارل ىلا شاعم ىف راصنو دوبي لسا تللاىب 00 «نرث)»

 ىل_وهيتروا لج كلل كايانوك تدوخ مر ىك زج و دوبي شمل سدس كس لارتكاروا تمي اعر ل ؤولببي مانقروا تيعم اعرق لس
 كس لوغو كز ل تاي ارك يد هرب نالغا ف سقت ىلإ - ايل اسكر اور وكلم دلع. كحك حررط كواترو يطب لاق نع
 يارب وتس وج اك ركاو ارا تيحجوز يفرظو روا لع مكابس لوفود لس ترطف_ كس لوم فالخ كس تراهبطو تااظأر وار تمت الماس

 3 4 ة لوكول ليي لاس لات .اءرف لني دي طعس سود ىكىلاتت نقود العا لاا تبسي ىف قدتباي اك اجس
 روبل رك نادداكيي ماهر رظ لس دقي راكان ج لسيلسو تقيت لاك نادت كد كن لايدنباي دوا لايتسي م الك

 لك ري لاح اكنلا لإ لس طبةتتسمسس تب [بس انه كس تلاع لا ماكداوج هن ءاهقف ا :ماكحا لتعم السا

 مليم اه ج هس لبن ئاج ى اناكل تإب وكن ادب كس تدرس ا يا هش



 مموعوس مسن نسي أ ب" زج ةرغجا عروس رم را خل لدارلج ني لطموورا حرش هر تن

 وة لوم كك د زكر ندد لو تدم رثك ا كني (1) تبا ليج يش مدراعش ل اطهكس تيياور لش ا تسرح كيد نفك فاما قرت
 ند لا املس ح داعرل(0) لو ضتروص(؟ )ود او لوج شرني لم لتس ند )1١( شر اهتس تيذاجا كتل 7

 تقول ميز اني ب <ست زاب ل تيوس اج قرم قدوه و كت داع كود تاس اي شل كدب سد
 لروح لاثألاب تنبح خإ 2 ومراوي تقواكت داع ومس دن د مل كن ترامررا كعب زوز 0) نق( )وب ايدول

 لل ارت وأ حررط تا بس وخل ما أوج قاوم تلت يع نس عرب يقر 1 لوم زن اح سبك ! درا تلا نا رف نور 1

 تما انطقانوج رسب" كيس قدي حس م انك شاغاب بس هدة لك اجاب دعس دبى دصروا جسام

 لاا وم تس ركرظن ٌقابسو لق ايس خس تنسلبا_بسايلر هن لي هلك ماظافلاوك ىسنا فل لس اه م. :ت رشا عم قا

 كا لونك ف نونا علت اشر لام كل ل احا مق باي ل نخل فيك"

 عر عضمو وكول تيد لبيت زاجا ل نما تابطو ثيرتلئالاح- ل تسرك دار اكن ااكم متر وال تسدد ل قاس

 تطاول لاصرمب_بسهراشغا فرط لكل سفن وفا لعب سن كش رح عب ميجس راج قد تاجا رواه تراهطو تذاظ فالخ:

 ف ل 1 1 را قل رم ا ب ا او ىلع ضاوا كاهل ءابقث كس ىاد < ما كدي

 ب هذدوا ساهل منى اوي 0 6 اور 02 ماصقرم لاقل ث هانك شب

 دعب لاو ف هز تمل وجب ل مارون اجانب قمت لاق ست كف وم نيت سال تيس انام بل لكس كس لوا
 لة اج ىىراج نت

 ل لاو لكك ايك يق ب ضخ مرت اول مر: ءالع غشم...........:ماك>ا كس لسا دوا (لارب لك تطاول
 كر وار دووجوم ضاع 0 لوم تزايا تنذو للا يك ايقك م ا او طيو ت كذا” كللع لوش

 اكتطاول لع ةيحارص اب تي اد 2 اجابكن كيا ءآسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نما درترقدم كرد نإ

 هاعخ قرف لي ا 000 ابداع ايل ايقوك تطاول لس روا جس لاورلا ن'تطاولوو ب ركز

 لمت لالط لس للا اكوم بني وقسم اك ان ز دع كيد: م اوشروارم زعملا بجاو كيد: يفنح جس مارت اهطقل اج رلا نكت سطاول

 لكويك رفا الا و تتم ل الحوت سب لسن حالو مرا - < اكةيينجالا نكت سطاول تلاع بسر واكس اج اهكرف كوكل او
 - قلكع 7 ىلا عم جالك ( نهال قي بلا ب تهم قار قوم

 اكس نايا فرص < ايلايك كيس طال عروس, قط زاطا يعرج وج روأ :رلاززا اكتر ضخ

 لاث ني نيا“ ىنا لتوج روا 2 ابك فولت وواقرعل جس امانج ليش دخفلاو قاسلا ىف ءانمالاّ_ لاب ايكاب/ث رت

 - لل تمي وقتل وبشر دوك انما كس ل 1 ئتمروا فيك للبر واس: ج12 كس نامت
 ده لا ضان تاج اجا لق تلاع ىف عديم ىو حلف نر عن رز دبش كاي ماقم لل

 او حررت ونار ورك د ئاج ان كل بع تملا لا ا هس جاجوم يئاددض اها وفد ضب اكس اب ابك أم جاه لوم اج انس
 - ايل ا يك تاناح اك ذا رش ايتسا كل لاس عراف رات هي تعين شر واس انج

 كح ا



 انام اس سرس تي 0# او ةرقبلا 3 روس عملو را ماو 1 لوةرلج ني اج ءودراحررشورمج رت نال

 اوربت اَل نأ هب فلخلا اورْيكُت نآب اهل ابن ىأ ْمُكَناَمُي آل ةَضْرُع هب فلا ىأ هللا اولَعجتالَو

 ٍلغف ىلغ اهفالحب ربك ذكي و ثنحلا ِهْيِف ٠ نسي و تلي: قلع نيميلا رك * يالا ني وكلش اَرْفَشَر

 اذرفك رهو لب يلع مفلح اذإ هوو ربا َنِم رك ُذاَم لْعِف ْنِم اوعبتمتال ىنْعُمْلا ةَعاَط َىِهْف ٍهوحْنَوَرِمْلا

 هللا مك دخاَوُياَل مكلاوخأب هيمو ميِلَغ | مكلفا ٌعْيِمْس ُهَللاَو كلذ 00 هي

 هللا و ىلَبَو ِهللاَو اَل وحن فلحلا ِدْصَق ريغ ْنِم ُكاَسِل هيلا ُيبسَياَم َوُهَو ْمُكَناَمِيَ ىف ىف ِنِئاَكلا غلاب

 هَللاَو منح اَذإ ناَمِئآلا َنِم ُهنَدَصَف ىأ ” ُمكْبَولق ُْثَبَسْكاَمِب مك ُلْخاَوُي نِكْلَو ةَراَمك اَلَو هيف مناالق

 أ ْمهِئاَسَي ْنِم َنْوَلْوُي َنيِذَلِل اََّقِحَسْسُم نع ةّيْوُقَعْلا رْيِجاَتِب مممْوُعْمِلَح وغلا َنِم ناك اَمِل ٌرْوفَغ

 يعمل نع اَهَذَعَب و ءااَييِفاَوَعجَرَو و آف ُنَف < ٍرُهشَأ ةَعَب 3 راظتنا نهر ده وَعِماَجياَل نأ َن ا مفِلْخَي

 قاللّطلا اوُمَرَع ْنِإَو مهب 4:) َمْيَحَر لكلا ازعل رطب هرم مب ٌرْوُفَع هللا َّنإَق يِطَو ١ ىلإ

 معيرت َدْعِب ْمُهَل سيل ىتغَملا مِهِمْرَعِب همز ميِلَع مهِلْوَقل ٌعْيِمَس هللا َّنَق ُهْوُعُِْيلَف اوني مل ناب ِهْيَلَع أ

 ٌقالطلا وأ ُةبيفْلا آلا ّرك دام

 لمان هللا لةانبنز وك ومثال ) يب رز لوميا بات ( وم كدفلا كل )ان تمام انك للاروا. 0 ٠
 مرام رو لو نإ ام ىلاعكروا حس هوركاناهك يبس ناوقاب نا )وكري اد ماك الصاروا وترا لس مك( انك يمل هلي

 نا كيسا لوف < يل اع تعاط يل دكر ايفا ب اج كيت ف الخس لوماكن ئاروا حس ناونسم اني ورك ا وا

 رثلا ردا( اهتن الا ثداكر حس اوم اك ا لود يبس تع سا ورك ايلرك ا وا د راك كوك نادل #ولا ورث كتواكد ل نوم اكلي

 راكب_ك لب ا رف سيرك هرادرب مىلاهتدثلا_لث اجب بس( لاوحا  ءاببقروا) لت تلح كب بس ( لاوقا  ءاببتن ) لاقت

 ناهللاو ئلبرداهللاو ال جب _ نوم راج اكل ومش ناب زددارا الب لو تيك وغل مك ) ل( ىلاو نوم ) لع لوم راببقج ع للاب

 مح هدرا ن0 جسايكودارا هس لاله داهق سري اك لي رفركراد تبا( جس ما راك دنددا ساند انك 5

 ا ركت ل ل امك

 كتاوت ا 50 روجر حفل رعب اي ردنا كس 31 اردجد تأوي لانا

 < ايلركد ارا ةفبب اك يسد وجت قت لكلب رك دوا نين ساو ةسامرف مرر نا( ع ايايئج ناصقنوك ديت ل امكم نس لوبتاوي رج ) لب

 ( سس لودارا ©“ نا ) لاو كح ( تاب كن ا) لاقت فلا بش الب ( جس اي ىي درك لاو قاطوكن ا ول تيس ام انكي روجر نك” )

 ا شور او لو قااطابئ وج دز كح نادعإ كس ءاظتا اد سس لسا ح ) لين نتقاو
 . ٠ . 5 ُث 100 5 و هيأ 5

 هلعج اذا ئشلا ضرع تم برص ايرصا باب ةفركو هضبق ل لوعفم ثم اعف ن زوري ةض رعلا لفتة مو وملف تس 0



 ما حساس تي ه4 ؟ ]جة رقاق روس سمو راي هل لوارلج نيل لجءورراحررشومج 2 11

 | 1 .اضرتعم

 -واتعا لب قدك بوصنم اكريلك يقام ز متمكن بك حم نامحيا
 هل ذ_ نقل زابرسخما وبقت ناس هرامشا فرط كر ييضارسود لوب اهتتس اه انركل اعتسا وااطظفلوك سف لابي ١و رثكت ناب

 امو رلصاكل خا ولعجت ال يروا اوربت نال ىا ل سرك يزفت كما روا ل البكر دقم ال نيب رض رثك ا سرسودروا تس انام د دق
 .حالصلاو ئوقتلاوربلا نع هب مكقلح لجال اًزجاح هللا اولعجت ال ىاّك اب نءلصاك ةض رعاظفلا

 ' نارواقولكرومادارمس نابئاروا لش رتياءايدارمعتس ةض رع لش تروص للاب لات اجانامل مري هدول قل كلذ ىلع
 تاف ككنيمي نع رفكف اهنماريخ اهريغ تيارف نيمي ىلع تفلح اذا_جس مث دم نسيو-<س ناي فل اوربت
 .ريخ وه ىذلا

 يي نت وغلا نبك ليو فيكس مفكر جس كح تمي اعد كبس قش نيس ا فسر سشم تري كفل نان قبسياموهو *

 متامز ل راتطروا لكل ك سس ناار ممل وع دارا الباي م طلغرمتدد حن اولا فرو انيلاك حتوم تت قوت ابالي م ةتا ذم 0
 جس ءايتقال: طقاس مور : تروا هانكت رب لئاروا قكل كك كو دارا اليرب تابوت 1 ايكمفاضا ماكل اع

 تا للود فانحاروا ع اويل هرقعنم نيتك نيس حومووارا_ نع يك لولور و رقعنم بكر وا لو دنع هتدصق ىا
 هرافك < هانكف رصيد نكس فانحاروا جس هداك يي دن كس عفاوش لم لوم مك د بلا_ لج ةسوم مزال نولود انكر جا ورافك
 - امك وعجيب قار تاز للفن تروا نس. امكم نا دصقب ماكو دنع آلي تقيقت ىورقعنم نيك جس لك

 مروا لإ تكول اهل تجيك عسقويت دئاذ تس لا !ب غيط راو لش تدبر شروا ل تكد[ غل اليا .نول وسب ١
 رول لو لئتحموو لك دفلا ىلا يعل ثلا تيب الشم تس اج ىلاك حلا كدا ريف نايا كوم تتم كت فص اي مان كس لااايادغ
 ةقزارروا لب ةساررفرماظ طخ اك وت تبيصخض لبي هراب كس ومش ويا وقنا ش ماما ل هور يمس ياكل ليو رافكب جب وم

 رارقكرشوكس ا ل ون وم لاسفل فرط ىف ى اهم وول احوم ترن لن لايذ اكرم اور نو تاي رفروا نش تي راش د تاور
 1 .هللاب كرشا دقف هللا ريغب فلح نم ثيدحلا ىف امكات هد 1ْ

 تارطخ لاس اك ننارمالس تار لادتا ماك همام« قنايش ماد ارهيبختب - لين ل !و تنس ىلا هتدفناوكق الط لوق شم مهل وقس
  لوققلتته عب_اهرب سبأ ىاك نر زل ب لاك هايل روج داي ىف ساه قد قطط يرعب ل ةسد ذل ء اليا تع كيدن ع
 ١ ل ركاوج لب عروسته دوا نوم

 لاوم لم دعب باتو رات ا تاهاروج كيدز كافيطولا مادا ب اياندم كت هاربر كنس ريقعن ا: ىا واف نافروا

 رجل ل ولوج عليك ىركذ بيتو وافاب ريس لبث عررورط كن # ركع قو ىلع. اجوجو ودون لطرد اتب د لن لاب ىت

 اك يروا < يوم لكى ا كك نهيفاو اف ناف لم تأت روتسن للا ديكر وا ةدملا ىف اوعجر ناف ىاج ىف [كيكل امج الا
 - نيه ايكايكو الياررضدصقب راكع سدت سس ءالي قلت

 نع ُهَلالِظ اَويَفَعَي اتغيرت يل ر ذل ىلا دوا نعايل روجر ت.ىويتدواايكادادافكا اكمل كل وب هتنرما او ٌءاَف
 -ج تاس لكى رقت م :ءلاي درك و راش [لاكديلع دعب كوم عذ# مالعرسضا جل اولا مَآ يبل ىفتدوا يميل
 لوجس مك ذخاؤيال تيب آس دال مت( ".) لوس اكل وم عك نس رح ل لف ولعت اله 1.........-: طلر

 د قات الي املك اوسماب لع نول ؤي نيل تيب 1-تس م( 01) لاوستلا يي جس. ايكا يكن نيب متاك ومت



 ا 4 "3م 5 قا ةروس رج راي فاو ناوادل تل ران ووبا عر نيل ا

2 

 دبج_قوم ل زان ل ناش تررطحرواريولا ترطح ١ ولعجنتال تي آكج سيب تعاود لينرج نلن!٠٠٠٠-٠-----: لو لن كلاش

 ا سنع ف يا وو ورت 7 اع ترق م لسا فلا ةقاو فس إل دصرتتوبا ترضضح

 نا: نامتن ل ونبم خيساذ لوم دج سيكا ايكركذ انو ل زان قلختساس>اور نبدا دبكات ع لالش اعلاه كلارا
 نه نر عج تنايحب قاذ يلام نسور

 اج نانكد دري دتيرطد لس ماكىتصقمام2..........:رصقم اكل ارا تيب لمحل ....: ب عرش
 تبالي اكل بوم ةكسشايلاب اقارب كسير داك مكي كد هس اماجايلاني رهين ر ةاكبساجتد 20

 -< ايكايكل اعتساانلأو/م انك ىلادتشلا يوك تس لاما نسلم كي هدم ةاحس مانك شااكلع- ل جهت

 ساب ىاكر لج وكت وجت ار البا يداد يدب تابالدم كرزأج سيفو قيس ........... :ماكاس سسك
 رشا نير هرافكتروا انكي نري نا كس راي الا طقاسوو دمك كس ناب دوا كيل اا امانإكب تابددتت 1

 0 يك رفوك ا زج وفود نلا لمن تمي امك جس هي ركل دانك و ذض ومي لا 1ك اج ىلامككدجدب ناجم وج تابّذ
 ىرقنم ارتب نب قلع راى توغا نيكو لوف دك ” "احس اظظا ا هتان اك 4

 - هس 1 لع هدا ت يآ ن ايباكل اوت هدارا اك فس كا رون وأ عا ل تس اج امك ومجرب مكى ل هس ورتت [هايزك

 - و دافكر واهس وانك بالا

 رى قكوغلروا لومي ماكورتك [شيبب هرقحنسروا جس لوم رب قلت شيب وق لوك لشاع ا مم

0 5 

 مكس لعباس فالنخا لبر يقلك وغلفرص_ج لافتا بس لع مكس ووقع رواوغلز يب... : نلاثرط لكل
 نق تركز ل وخلال اريفنح ل هراب كس هرافك بلا ل لت وفود ب لس وم هانكس سلا يشن ف التخا 6 قا وشروايفنح ل
 مكذخاؤي نكلو لوبا لو ةسركرات اسس ىءورقعنموس ا لع لافود هرافكر وا دانك خب عئاوشروارمتاس كو رقعنم لب ماكرو

 < كى راج لي لوود هوه كمرافكرواهانك يه دام تنم زسوج ر واهتس ايل ل ومتس يل وفود رقع فرواإ لو بكرا متدقعامب

 دوال تيس دكت غاونكس ركل ومر ورقعنم نار وا نومك مكبرلق تيبسك امب مكذخاؤي نكلوورث ع ١ نأ يمحرو ا

 نكن ايناكور افك بي شاول ا. دمج 1كم باد اوه مولع وج اكوانك م لاود تس تيب آلا جس قورخأ باعدام سه ذخاوم

 - اي ضرصتكوتا سكس ساوو ك_ ساب تتم ,رقعنم

 تتوب تلا او هناك لوو ةيرالو رسول لإ قي ادي سجكم#ا ةررالشا ل ءاززا
 0 هت تس رك ئراوأى كا: زوو ا جو كت رب قي ادوات اتوب لكن اليسر فرط لكى دي

 هس انرم مولعم نوبت الخ كس لسا تس هيا دوا تس لكك راسا لكلا تروس لش ع ا قار ليت لكرتز لك اروا قكقتر

 - درك ايي ليجات كى اذ مالس هتان اجامل م الطول, اليا لم تيلاج تام زاك س بل ساعاكى ا



 محرما 40 ظقرقبلاةروع سورا م لاادلب نااجءددرا رشم: نكت
 سلسل ل لا حيييل يبي ب خم بسس ب ب بيياياسلل

 مى نداحد جس اج ةاعكماكت د لتس يسرا (1)-لت سيم اه كرا 0 يو : ماكا حر ليم ءاليا
7 - 

 ن2 مهنيا(" )تس ا لامك حس ل ا علو ةفرم

 اكو 700 كك ثان دهرافك شدوا ل 78 اجا قو نار تادوض اد وج ل اي ل تءروصص ا تاع

 ى كرو ملكا اكومرورض ناصف يا عس لج كاصتقنو دج انج - اكس اوم اي لع ترروص ل و ىلا رولكس باني دوراغل ا كلا
 0 ا كس ذي اني د هداغل ( ايد ز قولت كس ساهم دك وجدوا كساب حس لوي

 6-3 سرك راكت ةرايودلاطع رتب لوم رشم اشر

 5 دكا

 31 ادم ف 5 5 هةاط يلقن لو #2

 عمج قاللطلا نيج نم ىدمت روع ياطررل لويما حا رمز تلطجلار

 ِهِلوَقِل َنُهَل ةَدِعاَلَف مريع مآ ّنهِب لَوحُدَمْلا ىف اًذهَو ناّلُوَق ش ُضْيَحْلا وأ رهط َو َوُهَوِفاَقْلا حَمِب ْرَق

 2ك

 َنُهتَدِهف ُلِماَوَحْلاَو ره هَل َنُهنّدِعَف ٍةَريِغَّصلاَو ةَسيالاِرْيغ َِفَو اهون ٍةَدِ نم نِْيََع ْمكَلاَمَف ىلاغت

 َنُمْحكُي نآ ّنُهَل لجت“او ةَنسلاب نار نتف ءاَماَلاَو قالطلا ٍَرْوُس ينام ٌيُهلْمَح َنْعْضيَد
 َنُهْلْوُعُبَو ”رخألأ مْوَيْلاَوْلاِب ٌنِمْؤُي نك ْنِإ ٍضْيَحلر ابلَول َنِم َنهِماَحْرَأ فُهللا َقَلَخاَم
 أحالَضإ آْوُداَرَأ ْنِإ ٍصْيرَتلا نمز ْىِف ىأ َتلالذ يف َنَولو ٌنهِتْعْجاَرْمِب ىأ َنِهِوَرب قَحَأ نهار

 ال ٌقحاو ىِعْجَّرلا قالطلا وف اًذهَو ِةَعْحَّرلاِزاَوَجِل طْرَشاَل هِدْصَق ىلَع ٌضْيِرْحَت َوُهَو ٍةأَرَمْلا ٌراَرِضال اًمُهَنْبب

 نم هلع مهل قدا لم جزا ىلع هَل ةذيث ىف ئهاكب نف رتل خالي همي زجل
 ف َهَجَرَد َنهِيْلَع ٍلاَجَرلِلَو َكِِؤِوحَنَو رّرَضلا ِكِوََو ِةَرْشَعلا ملح ُنِم اَعْرَش ”ٍفْوْرْعَمْلاِب قوَفَحْلا

 هكلم ٌيِف زير هللا قاَمنإْلاَو رْهَمْ : أ نم هْوقاَساَمِلْمْهَل 8 |ٌرِهِتَعاط بوحبوْنِم ّقَحْلا ىف ةَليِضَف

 هَقْلَخِل ُهَرْبَد اَميِف ذ 0 ةييكح

 لالاط وج ) كت مط نش ( تس نراك: )وليس 1 تيس( لي دك داق / الر سكب رس هر ضرر وع قو ل لظرول -+.دت دج 0

 ورب كس لوغم مكي لو لوقو لفتح ي بربط ضادارم_ تاس كس آب افاق ءرق سنن ءورقوب صرع تناك

 قنا وعز ورغشروا#ت َر :حس دم كاهن ودتعت ةدع نم نهيلع مكلامفتي اج لتمر لوك ل وخسر يروا

 زيث- بدك نهلمح نعضي نا نهت دعف الط تأ سس لمحو تدع كن لاك ل ومب ئرلماح زن جس ثييف ني ل تدع

 نادي دج ل ىلاخترشلالك س لل اط ك- كس لالرو#ن لادوا ( لن لي ا ل ا ل

 اا نامي نادك تمايقر واهب ثلا تر وك ورمل عض د ْس ) لاكر هريشول ا( اايكاردب ادب لش مر كح

 دايز )ردنا تدع لاا( لي كح رك روجر كبت ل ومن دنماضر ضتروتركا) ل + كر ننال مولر لس نا ( توا )رموش
 بيغ ت قتالصا مب ري وم انانول س تبينلك فاني ررض تدك دن لش لج 17 ومب تك د ودار اك عرالصاليطرشب ( لي راظتلا



 مهر تيآ ١ 4 طوقا ةروساسكوري مدع ١ لورط نأ طور ن اع نسا

 لش تدع ناز لقاك لفوق ل يش لع لئاروا تس لش ل .قالط روجر متي دواس سن رتل تعرب امج .تق ع

 دس لودرمو# لا كس لق رت نا ل( ب لورب وش ) ى مز قوقل لآ 1 ارز( لاو كيل قرروا نورس فخ اق

 اكل ودرهروا ( عر و خس اج لوعش تين لك اهني ناصقن امل لتي لفل )ل طمس ( قرش ) روت لج ب لولر#

 احب شاءت و رقد ري تتغ اها ل ناورعمول |واروت "هت اظافهس قكرذب نت )اوم اعذب هب لف لام كس نقر جرد

 ف عرفو لو 786 مدر( شب كك نس )»< كتحدرب زلاعترشلاروا( تبسإاو
 ع جر ١
 ب هليل مث لاشنتا ةفلايم_ جس كسرما ل قر (ح ورك راشا العش سصسب رسعب 0006 :بيل 0

 تسلك رايت

 كح سرمود كيا عسل ترثنو تلق راجت اني جس يك الرل لاعتسارب وقوم تلق تفل عنا ءورق ىف“ * رتب ءورق ةثلشإ

 وك ىلاغروا كرو ل واسس بو لك ف سو + لامتسا )ارش ءو ريق رول للاعتسالا لقلت رقاإي روا لو ىلوم لاهتس اب عا

 كس تفر ظرب ءانب بوصنم .ءورق ةثلث ىضم نصبر شي ىافاضعو رقت تبل وت انجب ب وص ةقلث روا- هيك يكرايتفا

 < كقاشم اولا ماا لاقل لإ ةس نحس لوفد تار هس كرتشالفليب . ءورق ةثاث ةدم نصسبرضي ىا-<

 -ل للاي لس ند قرط لوح رمح ماما «.: مس اماما 0
 8110 ا ل فارون ب صر انج ناتضيح اهتدعو ناتقيلطت ةمالا قالط < تياور لمادا ةنسلاب

 “ورق ةثلثا' ا لوب مولحم_ّلارف_ناتضميحةحارصتمدع ل دنإب سالت ترضخ آلت لدتماك

 ياش ص قع وج تاور فايل ل لوسط لكنك تم ياهل طفل كشط تيب دع يوك ليش ارم
 قرروا ور

 <سحدتازاتروا ل شب عتلوعب نهتلووعب و_#س درك اظوكض يت وفيس ضل هر واول تلي طماع لان 2 0 ولا نم

 ك- لطم ريمي وك ساب[ ؟نقرسم قالطلا لع يدير جس فا »فرط قر تاقلطم شن طريح ليث ىامرشاروا
 لب للا قم قححا_ سماع حتر صروا لاراب رد الل نو م نيب اولو_< تار فرط وارفا ضل
 سور افروأوب مرق ول ا فاطر رش رناوم نق لور عل نا ناب للا نارسوو لضم بإن لي وهفماك ل يففت

 جه دارت دوب فرص < ررط ف ييصلا نم درسا ءاششلا ظفار اكرم وش فرص )كب حليل لطم هسا وش

 ادرك ايي تس ليفي خام جس امضي لما قمهس ار دصارس مور لوم زي كورلا ليأبطم

 .نهنم ةعجرلاب قحا مهنا لك ع ل" ساي دوا

 ارك ات الرماظ ماكس ريك اعراس ايكرك وك اس جو كس ومب خل بلغ لل ظفاك لجر .لاجر لل و .ءابالاب
 ٠ - اجو مولتم فرو تيم ىك

 هس ل هراب ك1 تدع كقطم م( 00 ) لاوسيجوج روا( اناس ) لا وسي ع تمي [لا 100 : طلر

 كل ك- قفطمروا لوم ّفالطوكن ا ليي داء زك فب ترضخ نت قي راصناا نكسل نب ديزي تنبع اسا٠٠..........: لو ان ناش

 نار فل زا نصبرتي تاقلطملاوكب/ سرع ىرقاطم خذ لادترتبا كك سا_ كرس دع لوك



 مهرس تع 4 .ةرقبلا روس ارسبنو لو املج نا لجءددرا رش هم قذاك

 روأ ماهذا كس لقالط لع تيأس --.---.--: :تررثيح لت رروعو ورم لبي قالطروا حرا 000 :4نرشو

 رق شام ز بس انه ليأ اك تدع الط اثم د ةادسنا اينلا قسم حس لاوقاب نت ىف وق كت روك ع كرنن قاررزا

 الطلع راج ل عتاو كتاب يرولايلتيدرك اظن اك وبكل را كس تروكروا طفت لس ثسدبسلب تينا كرات هك

 كى ورك ع راو قرب لص زين قارتفا لن بولطم الع لبس ارش لوك رادقح تو فس اي انرك روج ررج شرك ادعإ كس

 درعا كج قرف لي قوت تييعون تبا لإن ب لودرم تق فت لاققروع حررط كا لإ ب لاقروك و قت لدرس يترك

 ند ل در ورولا ح ايي درك اهب لص وظفلو نا زون اكل رن ل اخ كراس يوك سس تيثيحر كما لاا ارب ترروكقدالاب

 < قت لالا ىذا رت ديد روددداجس داك ياكل دري

 ذ- تلال فرط جد جس ىقراب كني كس دقطم ىكمتلان كيا تدع ع ت10 :.........٠. لم اكحا
 قالطدع كس ديور تمر نود جس لح تسمى ييتييرولغ كيد زنك ريف لإ يسكت اراشا سد
 به كورال لوثموج نوى اشسدع كل اوم لوم

 - ليدوم لش قظربتك اجاكس لا لوم ل احا لركوب لاسر نلاوج تروج(
 -ج هامه ذي تدع لا وما آن ضيع بد كارم ايطاسنا رجب ركاوكى دنا قرش (:-)

 دهس لات اج راك تس درمسسرسدد كلردنا كس تدع( 7)

 و نشب ذك لي باح تدع اتهم قر ور ضر اهلنا اكلي لمت خيار قطم(0)

 تائاتاقرا دس لع ': كس شك نابز < قكبم ليوزن رفح يار طل وطوو تحجر ل قصر نقاط (1)

 كدي دبت هاتر ّماق عراف الزب دج ل تعقب 2 هلك را اود هرضو رانك لوب لق كيس لأنو“ كد عجر

 د ور

 خليك سا لب طمس تمعسو روا تريح ىفب اكل يري درم ف وفق حان كس تروم.“ : قوت اخ لس ورمو ترروك
 010 كي هر ك سوبا يس دسك ء فاك

 علا_ لو رباع لولد جس قلسأك سم« بعبد كس قوق دك اجج قر لارا لفل يل سين عما

 ١ 6 اوه ىءتاليصقتى نا قرف اكتيعون كل وفود

 نب هدعب نيك امم كلمت تاكل امم ناَتنإ أ ”ٍنتّرَم َُدْعَب عاري ُىِذّلا ُقيِلَطَتلا يأ قالطلآ

 نأ جاوز اهيا مح لجبال ”ناسحإب 3 ُلاَسْرإ 'خيرشت وأ ٍراَرِض ِرْيغ ْنِم ٍفْوَرْعَمِ نوجا

 َدُوُدُحاَمْيِقُي لأ ناَحجورلا نأ آقاحَحي ْنأ لإ ٌنهْوُمحْعْلَط اذإ اًيَش روُهملا َنِم ٌنُهْوَمَتيِتا امم اًوُدَخأَت

 نم ٍلاَمِيْشإ لدي اَميِقْياَ ُناَق ٍلَوعُممِْ ِءاَنبلاب اًاحَُي و َءاَِق ِفَو قوُقَحْلا ّنِم اَمُهَّل هٌَدَحاَمب اَيِتأَياَل ْىَأ "وللا

 اَمهْبَلَع حابجالق "للا ُودُح اميل ْمُكْفِح ْنِإَف نيكل ىف ةَئَْوَقلِب ٌئرْمَو ف ِرْبِمُّصل
 كلل هدب يف ٍةَحْورلا لَو هذآ ف جّوُرلا ىَلَع َجَرَحال ُىأاَهقِلطُِل ِلاَمْلا َّنِم اَهَسْفَن * هب ُتَدحفااَمْيِف



 هيا قو ةرقبلاة روع رسورا ١ 0 لاول وت الهءودرا حررشترمج 7 3 ا وموسم م سل رع تسي

 6 و 3 ير 5 جا ل اع مناي او ل ا ل ا ا ا ا

 مو َنّوُملَظلا ْمُه كنئلواف هللا دوُدَخ ٌدعتَي ْنَمَو اًهودتغت الفوهللا ُدَوُدَح ةَرْوُكْذَملا ماك لا

 اجور جورتت حكت ىتخ ةلاثلا ةقلطلا َدُعَب ُكْعَب نم هل لحت الف نيتنثلا َدَعَب ٌحوَرلا اهقلط نإف هم مم ع تال ع ع ا ل ا ل

 ا ا ل د 5 ا 08 نا اح تعرب ق0 ا رح را 0 ني ع ل او
 ىأ اَمِهْيلَع خانججالف ىناثلا جورلا اهقلط نإف ناخيشلا هاَوَر ثيِدَحْلا ىفامك اهأطَيَو ةريغ
 طا ااا اوق , 2و واخد # خا و نا ا + لكلا و يبل م هر ماع شاول 2 د

 هللا دودح اميفي نا انظ نا ةدعْلا عاضغنا دعب جاكبلا ىلا اعجارمتب نا لو الا جورلاو هجج ةرلا

 2 وعما ل ءااووم فم ا ياما واف مهل قو 2 ا ل فدا را ا 0000

 نغلَبف َءاسبلا متقلط اذإَو َدْوَرْبَدَتي ,م.ؤَنوملْعَي موقل اهي هللا ةودخ ثاروكذملا تلذتو

 َنْهْوُحِرَس وأ ٍراَرِض ريغ ْنِم ٍفورْعَمب َنهرْعحاَرَت نأب َنُهْوُِسُماف َنهِتَدِع ءاَضَنإ َنبراق َنُهلَجا
 ا ل ل ل ا 2 مود 3 و 3 2 كرار 2 . را د_ئريو لنص ع« عمر

 "| وذتغتل هَل ُلْوْعْفَم اًراَرِض ِةَعْجّرلاِب ٌنُهَوُحِسمت الو َنُهََذَِع ئِضَقنَت ىتح ّنهَوكر نأ ِفورْعَمب
 را وم لا نيا يول ل. و لاو عاق فا عع داي وا م - وو تاق لاا ١ اق لع مد راسا اتا قا يق

 اًهِضْيِرعَتب ُهَسِفن ملظ ْذقف كلذ لغعفي ْنَمَو ٍسْبَحْلا ٍلْيوْطَنَو ٍقْيلطتلا وأ ِءاَدتفإلا ىلا ٍءاَجلإلاب َنهْيلَع
 ./ 5 0 ما 0

:-39 5 2 

5 
 هللا َتَمْعِن اًوُْرُكْذاَو اَهِتَفلاَحُمِب اَهِب اًوُرِهَم ”اًوزهوللا ٍتيا اًوذخخعت الَو ىلاعت ِهَّللا ٍباَدَغ ىلإ
 ل و را اي 0 ا رمد ١ 3 مر رو ع اع هدام 00 معو

 نأب هب مكظعَي ماكح الا َنِم ِهْيِفاَم ةَمْكَحْلاَو نارقلا تكلا َنْم مكيلَع لّزنا آَمَو مالسإلاب ِمُكْيِلَع

 اَذَو ٌءْرَش هيلع ىتختال «وؤْهِيِلَع ٍءىَش كب هللا نأ اَوَمْلْعاَوَهَللا اوقتاَو هب ٍلَمَعْلاب اهْوُرَكَشَت

 نأ نم ٌنْهْوُعنمَتاَل ىأ ٍءايْوالِل ٌباَطح َنْهْولْضُعَت الف َنْهَدَع ْكَضَقلا َنُهْلَجا َنغَلَبْف ءاَسنلا متقلط
 م ا يم دل قررا اها خ ساعات 2 م عسا ل ه5 هلل هيب عدول مر" م عرب ة ف - ايمو عر 26

 لآ َداَرَف اًهَحْوز اَهَقَلَط ٍراَسَي ُنِب ٍلَقْعَم تأ نأ اَهِلورُن َبْبَس آل ٌنُهَل َنْيَقْبَطمْلا ٌنُهَجاَوْرا نحكي
 ناو طل اواو وارق وو وب هل داق وك ونا ىو عم رس يا ل ف ا ل ل ا ل لا ا
 اَعَرْش فورعملاب مهنين ٍءاسيلاَو تاورالا ىا اوضارتاذا مكاحلا هاورامك لقعم اهعنمف اهعجاري

 مكلذ هب ءفَتنمْلا هَل ال رخآلا مْوَيَلاَو هللاب ُنِمْوُي مكنم ّناك ْنَم هب ظَعْوُي لضم ١ نَع ٌىِهَنلا كللذ 7 ردع 2 ١ غول م 1 9 وري نين ل ماء ع تا ما ب 1 1
 1 3 6 5 0 . ا و طر ور و ل نعد ا ل رج قاع

 امُهَّنيب ةقالِعْلا ٍبَبَسب ةّيْيرلا َنِم ِنْيَحْوَرلا ىَلَع ىِشْحَياَمِلْمُهَلَو محل ٌرَهْطاَو محل ىكزا ٍلْضَعلا كرت ىأ
 ظ  ُهَرمآ اًوُعِبتاَف كلذ مس) َنْوُمْلْعتال متناَو ِةَحِلْصَمْلا ْنِم ِهُيِفاَم مَلْعَيهَلاَو

 انيل لور هاوخرجي ( لين درع( ) ور) لن(" ) وو( ناين كت عج دعإ كس سياق لطوو ين ) قف لط مم لل :م ر

 نا ) تخت اس كس يلو لسا شوت اني د زون ايدول( هك ناصتنريثإ) قفاوم هدعاق ( كوره كت عج رعب لح لا رعب ُْس 0-3

 مكب (رمم قم )متن دوك ا نس موج حس للاب لاول وصول (!ورج وش )جس لاا اج تاب يك سدابهتروا ( كح رك اذ اوك

 ىكملاتتدثلا حس كوكو سيئ اق لوو ددكدم لاتحاول( قويت هدو اخ ) لوو دمك يالا ( عس قده د ّقالطوكن لا ذك بسج)

 2 يف راو# افانخي لف تارا رواد نسير كل دن لامو ع قكبوم ىرنب طباض كس كس نا قوت جشم )وكر ورع
 اميقتدوا افاختاتفل لوأووري ل ترق لياروا#ةاجوم لامتشإلا لدب رشح كافاني اهيقينالا لم تروص للا جس تاس

 اكرم لا نكد ك وفود نا لكس كركر سيئر ارقي وك وطلاض ٌقادف كوي هرم وتبكو مشي دنا يك وكول ترك يغانج ( لإ كل حب



 ريوس مم سطع تمي 2 ”رقبلا و روس سورا لوارلج نال الج ودرا حررت رن نيل امك

 لش لع لاري قوي دوا لل ل ل لاري رب وش ترك د الط ل لدي كح لاي نلاج ني ا) كس ؛رثت رك د ب تد#

 شى كت رباب ع وللا ض ا دخت - الالهي نون ناس ل دورع كس ثلا( ماكحا وروي )( تس سنت اضم لوب نذر

 سر اط قوي هو لولى وي( رم دعب لس الطور ) #هيد قالط رك ار ل لس وم كس او ل دك ئاصقف ايا كول قت اهم

 ةوروأ ) تس هسرسوت هذالع كس :وان لكي ترو وول( يداش) ناظم ى ( ك1 الط قرت اوعب ك_ تربش نادك

 رب وشارسود )ديد الط لارج( ع ايكتمع جاور ل نال شح لش ثديي دعك ايدج خاج وج رتسنم ايس تدك رج وشارعود

 ( سل ركع راكذ لوو دعب ل تدع ) لب ا لري وتسوب ل( ب لوارج وشروا ترك تتم لس لت ردت ىف وكب اري لافود نا

 -لي ةسارف كايبوكنلا ليث د هودص كس ثا محا هر )يروا لكي كررارقرك وطب قادض دو لدم بلا ناكل و , لطب

 رعب ل ذر زك مدع لي! هدر قدس » قالطوكل قرون لا نس مايجرروا( لإن تس ركرخ ) نو شو بااىصاوج عليكن وولي

 ( ركن ناصقن ) لب اطم كس هدعاق ( كح ركسصجر سنا)», كررت( م بيرة حسه كنان اهومب بيير
 نامنق ( كت حجر جراج ضئاتكو ركن ادا( تاج دن /ترع لكن لا_كوو وجون ا ) نب اطع ل هرعاق ديد لاب روك ن لا ا
 هدايذروا يسد الطي لس كروب دف ب لقرون ا) درا يكل سهدارا لا( جل لوما زارض) عس شراك فايت
 ,(ماكحاك قاتلوا( كركي باز ال وخ )مر اصف و انياهدوساك سكايب ضخوج دوا( كس كر وبكر كسور
 ري وج وكب انك ار دادرلد وكنا لو ( لكمالسا) ب توج وك وتم ىكلاعت ثا ردا( انين نول ركض نة
 وم لن ترروص كل كي ءاهجتي رشي )  لاج وكم تسعى ا ليلونارد( ماكا ىف[ )وكت ماكر وا( ن1 ) قى ذا
 متبج دا( ب شع نا دج لول ) نش كلبا ترق 2 57 نقي رواومبر ل3 ت يان شلا دوا( خجساع
 كس لانروكب اطر لولو تمكنا متل( اجو متسع كنا ) لتر كى دول تدع نبا ستوك ه دره ليج اورد ٌلاط

 ببسر انج - قود قالطوك ا نس لوب ارتب وعزت اح رك اكن( تس لت اك ذك هراء يلوا يكلم تس تس ءايلوا

 لحس غال كتم ل بربر شعب هب نا قت يد قاط ذرب اس ناك ب كرات لقمع اكتب آلا لون

 كحضنارم) سن( رش روقسد بح قب( كن ولدي روا لور خ) عجب وم كدتماشضر لج ( مكالا لور يد كور كنب نس

 لمت عقف ل صارو .لقويل )م ةور كس تسمايقروارب ىلاعتدثلا نسل نامياعسس لت مقتج وك ما جس لا كتمت( حس ثا

 ناروا داهمت )هس تاباكل ايدداي ذروا ف افصودإي ذك داب (اني درك ود( ثداكر) ي( ل سوم قت نتن عسا و سك

 ناب لد( تس تملك )لي فق لاق اد( ثعإب هك يدشن نا عسب كابي
 0 )وم

 هس درارقل او اود بطاؤئاكذتفل ساكس روم مولحمسس زر طا لقى الجر جاي متفخ ناسف .٠ 2 رو نيت

 ل لأب دواس اناب بط اذنكم اج فس لوم اك سيب اد كرمز دم الع نكي لب بطاذخ وكب قبيح لاك اهيبج ل سد
 < ماج يي دواوكن اوذا

 عومابك انالث قلاط تمنازلشمو ريكو ركل ب نوب كحل او مو ليا لل طود لب «<س الط رسم لاك لا ماع اهقلط ناف

 ىكذ_ لل قطر نام اعزب سهيل قتفر لك 1# ترورض دل اطدحإ كس لوقا لط نلت تدوص مب قبلا قلاط تمن
 كل يطا ليراغت تنفك ىك نا ف ءالع بسجن مكس لت نا سو كل لد لن نساء قاطو كيال اثالث قلاط»وايك كف اخ ا



 موسوس ع رس 0 ةبلا روس ارو راي مام لوارل نا لهووزا# ار 0

 كس خب للك لااع ليون هس ءاهقفروب#روا مول رانا حكدست_بس لي بانا كلم لا فرط قلاب بسب ماما بلا جس
 ةارماوج قضرفلا كيت ناب نرلا بعت نب اهني هيمن انج -اننكر لبنت يثيح لوف الخ كريت نلءاروا بيسمأ نات طش
 لاب دوك ارا لس بوس ما ىتزقلا كيقت نب بسمو نلعافد لامي دا ذاتي ياه ودك سل تيار لكنا انا ملال رتل !تافر

 يشع ه4 رسل بو - لل ركع ساوثرو للعب نوزع نحول 5 نصرا كي د 0 مناط حم

 غل تعاقد ورابددك ناروا اركي آند اند فرط #حوم نيكل نات رانك . بااوثلا ةيده لشم هعم اصننا ل“
 لدازر تيك لاهسدوب شع صو ناخيشلا هاور هعليسع ىقوذنو كتليسع قوذي ىتحال ل ياررفب ودار

 ىلع لويز ك_ساع اد اركب اج وزظفلراقثرا لت ل لاهي نم حكمتك ةسارفقراباشين جس ذئاب لافنالاب ش
 جسرا فرطاك دن فرطكتروئاا لجكدت ب قتر لب قاب ع سرورض نساء بدلا 1

 ثيم آل لوم بيرك م سرس! ليم لإ: ]أ ل ودهس ءولدرواثس لوقو قس رول مكالإت ترف ئواضبب شات نغلب

 يا ا م كر تسل اًرارسض_ج لاش روص لولا امادعب لس نس تدع شدو ل دام لي
 - ٌساجوم ناشي ب تروعرلوبب لع طمع دكا تاج ىف كت معج ارم وأ اج ؟بمي ثا

 يااصاو رارايوج واتس رونو وجر رض مدار اي كاسم او لح يقل ررطرصقم لربك وت اسهل رارضق لخأ مهلا ودتعستل

 امنا جس ناب بوك اوم انكر ضددارا حس سبام اك لج ل عرس لوفم نكي رصم ماا عرسفمو زيه جس ب ولطمو وو

 32-3 ند مكر ض كى اركاب حس سادت ىزاه ثنا

 مث اكاقعنا لوك نى نايك كيك مم. قب سنمار وليف ايدركو راش لس ٌلالجر شل ابي نغلبف
 ل را لالا بطال يوزع نير اقلاع نهولضعت الف اتا يرعب ل تد
 شن كج 1 زال هب حس لاك تكل يفنح نكي عبس اي ند, ف قوم رب ءايلوا بتساجا رات كل قرون تس كل الدا
 رن كس فالطرب هس لك مت لالرخا كن 05 طم ىدكوتداي انج قت ماظل شى سولي وب كرش

 هتان با وو رضى اج لدلك يصيصخر نم ريب لكسر لسع نانرط لتر

 -وجوراشا لك فرط ل ومد عرورفل افلم

 لاوس *لم مكل لحيالاب آروا لب ترروص كت( 00 ) لب وسب كايباك مر ل الط لي قالطسلا تبي 0 : طلر

 لاوس امارلقتزوط لن خلا متقلط اذا ورع كس لاس اكل اطعم[: ) لاوس اتم لع اهقلط ناف تي آروا عضو راب ودمت(
 هثاتصعن امى ىلا حراك ملت (09) بي وسي لي خلا مقلط ١ذاو لازادعإ جاب داجايكن ايباكتعنامص كم اكح الاب بحلت_ مت(
 هب للاخ سل

 ايلرل روجر لع تدعوا كل 008-5 كيارم شلك تنباوز ل علا كرش يسن نم :لوزن ناش

 فيا انج لوب قرب تلكم كل روت يزرع حس لن اج [تب لك قاطو دايز نس بيرم (10)وسجس اه سك
 لوم لزان تع [نترم قالطلا ب ىا كتيباكغرك م اه ترو

 هركس كاموروا كت لتر اوشن ع انتلعن ل ايمرد كس 000 تباع رندا لس نلارواريدبحرل قر ب

 0 آ حررط كا لاب قب كشر ةس سوبا ؟وب قلك لاو ةراباكرب تكيف تايد هس يب 1[ لق اي نوم



 موسوس عس رسم تي أ 4١ ةرقبلاة روس سوري مق ش لوارطج نيل لجءوورا حررشوربمج رن لاك

 ' عطل ءاك تلوم لزانمكل لحي الو تيب ًايرب لارواايارر ف تضاي درك الب سرج وش

 تا مي ركل يصقتادقاو كافر ةارما لراس خلا اهقلط نافع [ررطقا

 كس هو نود لش ة هزت مدع بجدول كد قط دياب اذ قراضن راهي نب تعال س كن اييتيادد ةسيم 2م

 لو, ل زا تي[ نهوكسمتال وهب لاايلركع روج ررارطا ٌةداداب سلوم وت

 ام ايدام اهيا ارز روطب لح م: لت مبكر تسرك شورفوزي ردا يسد لالط ساشا ضلي تيار سدد

 ىداش كن اء ىفبا فذ ومنا كعس كلو تعاود لاي نب لتتشمن هر و ئراقب ماما لوم لذ خلا اوذخستالو تب 7

 اكعسرسود هيأ فرط كى داش رابوورميرك اقتايك روج كتف # د زك[ تعدو! دعس د قالطوكن ا هس لوبن 0

 ركلون#روا ٌةنعاطو ىبرل اغعمس كَ ناكل تعم وب لان نه ولضعتال وثم 07 و

 لال نزار نرد ل ل نورا صك رطب كرالوال نضل تاور كك رو فبل
 ب السب قى فرط

 . اي حلب ظلغم قال تجر يق الط حس لاهي :.-----٠- : ناايباكر لغم ق لطم علب نجر قرط ا :4 نشل 1و

 لوك مرسل قالطاك لرب مدع ةتلاب ي- لإ لك التت تدعو الط م اكحا ل يركن آر ق< ابد اي
 ا ىلا نلج_ قكرم كود هدر كى دركري تق جر قاط كس سا سس موي لج لينا تعب لن ح قر ندع

 15 لول ا نوب تربع 000 الب رت اه تردعرل جس ناك روجر وكدن واخ كك الطود

 .نانثا ىا ناترم ىعجرلا قالطلا< رطل تدابعريزقت ري عئاوشروازفح لجلب

 رظروا كراديو فاثشكب حاصوك بس نق اوم كس لادن كس ايظنح فرص تروص كرو: ...: لتر وص مت ى قرط

 0 ىلا ىد هرمجك روبل قت قرم د هرم 0 ا

 ظناوث اني جك ةرك دعب ةرك ىا نيترك رصبلا عجرا مث لثم .ةرم دعب ةرم ىعرشلا قالطلا _وعررظلا تراب
 ل ستروص نت كف الط ومي يصف رج زل سام ل يا

 كح لادم لدن تحل تلاع طي ارا سابك الطي أف رص يي نست قالط_ قري ( 900 نست(" ) نست (1)
 - اج ىو ذر زك رعرعإ

 كيد كلام ماءا- نت انور ل نوت لا وول يور روس نا اح د ل الط نك سيينا تل الط

 يق نيود لربط يأ مد كيال سي كدب قط تدوص لست كى الط كيدززكس فروا جس كدب قالك تدي

 ىر ققالط ليا تلا ىب وكت رروع ةوطوم اب اج ىد ّقالطدعب كس ربط تلاحح اب لأ ل كمل ل اه قده#د

 تاج الط كيد ننس نا شي تلاحم روا لإ لكك عرب قالط يكد ندع عروش ضي ىف قطر * لو روض بسر ي- كاع

 ريتا سكس تاايانك اجب ىكدنافنلا ترص لق الط ا قر كت دع رك احس طر و اند ختسكظفل عترص كلك شتر ف الطري تس

 رول ركلات دعك نوقالط نضر وا ع لك ترروص لوك راكنري دهتالب - لك كاجو ئاج قالط لع لوثروص ل ولود قف ىد

 م اموم ظلغم ّق الط ترروض مب لاء الباب لون ل شك لا دجتاس كس تايانك اال دمج تخت سك ظافلا عرس بث الط داون ساجد

 -_ سوم ليسو لأ حر ان تلم لوا كس ل 522001



- 

 وعول موسع رأت 9 جا ذيب رقبة روس ةرسكوراي 6. لوارلج ن مل لم ءووراررشمج نبل
 222222 57 ل بتل يي بيست7772ا 2222 222 2 7 تت

 عرف ل طال الل يطفي كول لورا اق لع رين هنا 3: :لولس كى ولسا لخالد
 ل وس 0 2ك روعي وا ءوبب_ روصقلا رك بوت رروك_ومير ظل يت قوق“ ع اوارعل ل جرعج رو وب تلسسرد تبثرواوم 3 اوم

 -ت اه قتط# لوجو زكي وم شع كل وو لع بكي نوم دارا ك ران حف درك سي

 قررا ا كتابا اه ب هجرك  لاتزج اكما ا عشر لضرغ 11 : نواص اى س عر كقالط

 راكرخ ًاروا كلما تب كل اح حر الصا حقد لوك وا تكي تيوس حررط با« فسر زك نولزنم فلك لح نسل ىلإ
 ارفق الطلا هللا دنع تاحابملا ضغباّك_ ىا_ج ترورض كانا مرق ىرث ًادعب لس فوج لالا, لكل بس لاوتروص
 ههنا

 لاذ ةرزط (م) عت (1)_ ين ىةروص ( )وو لك فار د لكك دوك ش لوب كح لم“ :قالطلدب كح لاري حل

 اي الط قطو وم لوقو باها ركع ظيعس هكلدب ل هدد خ ارلكه رك ساوترو تراك ورع لا

 00 يي عطرك ىلا. لق لطروا كس ذياني دوكت دوت لام لل طمس ه دعو دولا هك 0

 دم كرز ية رزلا هن اموت قلظاو ةنرار وقم ترو الطوب دب كس يسهر اكس تت رو رمل

 + قارن انس لو حاول لقو نق جروس ا رار 6ك اهومبجاو

 اه قررت تس اوخرد ىف خ نت دوخرك رواه تروكراو روصت خل اولا را لم لسلس لا () هلال :ماكحا ل حلخ

 ا

 هد العكس ريما دمريم_د ءايزايوم مواوخ اقلطم نيب لامك ورمدملا كوش جيتك لع ةيسد لا. تسد قلي درصراوروصتر 5 2

 -اكوم هانكش غاب

00 

 روث نيل لأ وكر _اكدج لي ذك لوكس لش لوو قيس حد تك روصت مولع وخرو مل لنوع رسدد كير نت ب قحرومت

 سرروفإل ل خلا افاخي نا الار تي ًاروا- كك دوور «لابياني لامدد إب سرج تتببلا لو تسرد لا وداني د لاء وكت سدو

 : داو 1 كلا نوي روض لدروس رار ير لس لاسر ن] نإ هاش اش هع لا
 هس شئ الع لا, كيل رم ليم تروص كد: مل انس درم ننس لاضارصح للي حس ليك تحس فس وم لاح لابي روصقل
 تأ مس رف قلاع ل انطق تروم وعل قرن تورت اوال اهيبج لش تلا اح كوم مل النك تدوك لا

 ب ل فسد اج انروا تاج كس لاء اكس دى كيا لابي ماكل وفود ل |, ىلع الطروا عزي كير للا لح مر ل وفود لا

 5007003 خلا اهقلط نافدي نسر عوار 0

 رز ناترم قالطلا ست اطوو_كم هس يانا 0000 او يقر عظاى ب كك

 نب لكي اضناكل وقااط لاح كوب ناي الط ىتج لمن اهقلاط نا دعب ل ريقفن افجي حاب اني وعلو راط رسمت وا سب لب
 ناترم قالطلا | نتي اهقلط ناف تبلا_ت كيفاش وقى ءا رماطتس تي ا تك راطو تموت



 موسم م طلسم تي [ ه/ "3 ةرقبلا قروس سنو ا نوازل عل وورش

 ل رخل روطل نرروص ىإ عل كايفيدروا ل امو رلقاغم ل الطرعب لس لنج لرلط 3 رواه ند سل

 كاع آت ولك واعم رتاروا ساو لبي نتره قالطسار/ذ اكل” اكد اجاب قجر قاطو اون كوم تفنمركا ل الط شح
 يانج _ يس ب رومرك ذاك الط رست اهيقلط ناف ميس 1س نايبوكى ا لع نلايمرد_ لو تع لاء قت الطب عك او

 جس ها رقت قازاطوك علك نواف يحرض 1 ح تعاود بيسك نع

 ل لوب موك عروضوم حلا تس يفث س تاواسم ءارقو داءاك_ رث لش تدفا اميف ٠٠ :ةرداث هناك

 2 اح لينا انصب سس ريع عطر دب دلك أو حس( درا رشم سس تا شوكت سبق لكس شنوا كبس اياتوم قواسم ل

 السر نب راف حس تدوخ ادع كس لاقط نخل » مكي بلطم كل الع ا : ليست ثم رصروا ل اط ماكذا

 4 ل اص ادع تنال تنك

 اظل تر صرمي نتن, ضخ ءروا جر رق تاي لو أ ”ر أ اط نييك داك تاافواي قف الط تدع تسدؤكيب للي ل قروص وذو:

 ْ هل مد ياي لوب تافدب راض نو رطل هتس اتومرايغغا اك ثيبن : ل يان حس ظفاكس انك اي لوح

 ناكل طرش لف تبل ل نب 1 لان تلا 2 ترو كزعرا ترض ماع طئاينلا ويب ريجأت

 عئاوش لل سا اتا جايك سب: سدو تلج تسع افد ثيب دع مك جس نع سك هيي 1 فرط ينفد

 ص تعا ل 00

 وا ّتاجوم لايثا كرم وش رسو هه نا كساد لس "يق اطرعإ لس ك2

 كد

 ءازههتسا وجت اسكس يملا مايد دهقرتح لش خللا ١ وذخستتال تي م : م احنا اكءازهتساو فاضت ادت اسكس نإ د

 رفا ب تومرلا قي هد اس هديت ست نايل لارج اط وأ بلتوت  س كس ميقا اسف جس حايوم فاك ناسا تسل رك لايام

 وأى ا أ اج دارم انركت لتس قايل ب يلا ماك ب لعام لع نروص لوو جسر يجر تل دلو

 كه قالط ع قا لاق: ا "افا هريغد اطلس كريت سف وا اياد رفات
 رول ام قلأو ماكحاوكن ارمي حاكملا و قاتعلاو قالطلا.دج نهلزهو دج نُمَدِج ثالث كس لي "اوم تبان او ماجا
 كومبو انك رع ايانعكر و اترب روتتسوب حس تدك

 00 ١ نكي اجوم هدارا كاشف ن لرد قرف ل اطخروا ىلع : :قرفاك اطخروا لزن

 رج لن ماحدا لتثبت ثول ظفلاك لف الط ايك خس كب اهات جانبك توم ليته دارا اك قت ظفل لب اطخرول احوج لم
 0 اوك لب اجوم ىراج ماكحام نا 3ع لكاافلا حس هدر اللي حايك ير ايتنا قب
 ٠ كك لب جوار  طخايفلا لئويك- كوب لجعل او

 سناك لج ىرسوو ىرب شوا ونس ماع باطل نهولضعنت الفاشي :تنارم كة ورعس لان راف

 ترو زياد حس لباب انما ؛ رت روص م+. اوه ٠ آد د [ك ايعرد لس تروكروا دنواغ لحي د لاب للا

 دعب كس فم رالف ل اكوج لشن رتغا ث لورد ا ا 0 وم طباض بص ىرتماشر ل

 هس نيا راد راقت ريف كس لو تاجا طلاب: وم ترق كس لوماوك رمش حررط كا ساما 2 تس اع ناسك



 مسعر معآ ١ 40 ةرقلاةروعاسورا اها لوارلج نا الجءووراحررشوممج تنال
 زادعب د رول طرب لوب كوش لش الط نا كا دنس او نر راك حدنداخ ليي ركاب للك وم 2 امان ارش لل #رل ا

 5 ىض اب ومي رم رع كهل اكس هر راو بسس لب لة قروص بس ترو اكو تسرد حر اكرم ل اص

 ك كسربوشلوااي ع طاف سرب شير سوداي حس لكل طرش كف # دا زك سد نغلبف 2 4 اف دس لأ تعأ

 ل توصى رسووروا كوم ا رتاديق لبي ترروصل واي وك كلكبوم قت تدع قافنا ل تيب ةدقاعتمدصق لا أ اجابكركا
 ل قلو

 - ناليح ورم نيج لوم بولقيتسراهط ثعاب ب روطماعزت لوا لبس كيبلا ماكحا ا :ىقلرئاروؤ شاق

 10يوم نام تاس كاد رجا قل داع 22101

 جس لا لفاو لي شانك روو كس شاب

 ثم لكس لس ترصد كيا ررط سد 0000 25207 كل

 لايتتوخروا لاك بأ حس يال ّ لوفودك < يلا رصقم لب جس اناني ملأ ل 5

 ايتاح دف ىلا ويا قرادساب لادم لادم لراس ترك للذي لم وب قرب تع را هنااا لعل قادوا

 كى دا [لاننادرو اجيد لوك زاورداكى ربت قل فل وود كيكو ىرورضروا ايكوم تفر صنم قشتاك حراز لع ست

 متاردا كرات تييابتراعم كل رعز ىو قر ليل اب لدتبا كى رتز قتاودذا رمغب لس لرجل قت بع سا _كومم وعكل
 لأى تحيل وناس ابي - تيصوصت ع ل_ لاه لوب لتلك الفيم حس لوتس سوا وضد وق درسوا

 تكدادممذو فرش لكاتب ك- يا لو يس دامت هلبب مانت كس تظعومو تيوب زوا ميلكا[ تسدكر باكل بأ ف شاك

 3 اكدبم ضف انيااكن اديان من وصن اك ىر اكييد قالغا ل قعر قااودز ارا دي اديه

 مولع اًرارض نهوكسمتال تبي: 2 احانرك يئورشتل ب حرابمرواهس ا ب ىثيل د ذاك ارب

 - نهرولضعت الفتي: رطل لص كذب تب كي رواج لوب موعود موسم لاى جاكيت

 لارج صرصخ_صثا راو رش هرسفم ملول ل 2١ : .. لارككب تب لو ثيساوانركل رشت ل ل رك حس رابع ماركا او مولح

 ىوغو ريش لو ع كت

 نأ َداَرأ ْنَمِل كِل ُةَدَكَوُم ٌهفِص ِنْيلِماَك ِنْيماَع ِنْمَلْوَح َّنْهَداَلْو َنْعِضْريِل أ عضوي : تادؤلاو

 نع نهنوسكَو ٍتاَديلوُ مَعَ ٌنهفْرِ بال ىَ هَل ِدْوَلْوَمْلا ىَلَعَو هيلع َةَداَيِزاَلَو "ٌةَعاَضَولا م ِح
 ٌراضتال اَهنقَط" اَهَعْسْوَألِا سفن فلك اَلهيَئاَط ردع ٍفْوُرْعَمْلاِ َتاَقّلَطُم نك اَذإ عاَضْرإ ا مما ع

 م اضم الو تقتتم اذ هعاضزإ ىلع ةزكت كاب هيب اهو ٌةَدِلاَو

 ِثِراَو ىأ ِثراَوْلا ىَلَعَو ٍفاَطْعتْسإِلل نْيَعضْوَمْلا ىف اَمُهنِم لك ىلإ دولا ةفاَضَِو ِهِيَئاَط َقْوَف َفّلُكُي
 36 نمو نسق ا دا 5000 هه مر ات جا ميرو 37 عا دق قع ياو عل لا“ لإ دل ع قرع 0

 إف ٍةَوُسَكْلاَو قْرَرلاَنِم ٍةَدلاَوْلِل بالا ىَلَع ُىِذّلا “كلذ لثم ِهِلاَم يف ِّيِلَو ىلَع أ ٌىِبَّصلا َوُهَو بالا

 نأب هيبَسب يل“ ِهدَلَوب هَل دول



 موسوس تع 1 هلل علا م لوارلج نت الجءوورا حررشو مج نملك
 تناظر اولا ال هاوي... جراب ا او ااا ل اسال واج تاس

 َرَهظَيِل اًمُهَنيِب ٍرواَشَتَو اَمُهَنَم ٍقاَعبإ ٍضاَرت ُنَع اًرِداَص ا ل

 1آٌوُعِضْرَتْسَت نأ ٍءاَبالِل ٌباَطِج ُهتْدَرأ ُنِإَو كلذ ىف "اَمِهْيَلَع حانجالف هيِف َيبَصلا ُهَحَلَصَم

 هلال ثكر] أ ما 1م نوبل مَتملس اذ هذ ْمُكيلع حانجالهف باد ريع ضم مك الأ

 َنْوَلَمْعَت اَمب هللا َّنأ ١ وُمَلْعاَوهَللا اوُقَتاَو سفنلا بْيِطَك ٍلْيِمَجْلاِب ”ٍفْوُرْعَمْلاِب هرج

 نم ٌءَىَس ِهْيَلَع ىفخُي ال 6س ر يصب

 يس هدك م تنفص نالاك ) دول ىلاسودوك اجت غيسا ( خس اي انالي حدودوكن لا ) لل الي عقود ليام لوا 2 ...٠-٠

 < ياكل ترد( هس سكت ابا لورباك دع مل الرو تركن شو علت قار توا كن يلو

 2 طا( نو قري طن نت ا ليطرشإ حجو كه الي حدود ريك اكن ادوا اناصك ( كل وفود ) كن لاس م ذك للا( باي نك )

 نجس ام ليد لفيت. ككل اطعم ( تقفاط) تشادرب كلارك طا ايد ستوك قباطم هس تفاط كيب ) قام
 اوكي اب تس اج نان نااصقن ) تروا ( نت اهالي لك هوك بمتب كح رك وبك ب فالي هدود ببسي ) تسج» كدب كح للا

 ” لس ح1 ركل ثا تتقفش فرط كلاب تنءاضا كدب لج ل ودا ركل ا داي داي زن سس تفاطا ل باب بسك ) تجب ليي هع
 هيب رو روكذن لشن( سس لن لا كس لاب ىلو كسب تنس دي دار جس ب ثا كباب ل0 سس ذك ثداودوا( سك

 ارت هددد لكي حس لاسدد) لينا اناره دود ( ني دلاد) لطول (اهقدمذ كس باب ك جب دج اك ناحكاكددلا كي)<-

 7( رب لرب لك لس ىف صور توون لوئووروا لاب( لافتا ) رشم اضر ( لس تاب هي دوا لوا

 كوع هدول تم دام نادم هددد( < باطخوكي اب) لول تركاروا( لش هداب لسا ) < يانا موكب لاو

 وج فلم )وم تس اهني دوك اهب دج( كح لول ءايهدود نبا )ودرك اوحل يطرب سس شئت( لن سا) هاك ى لوي مث كبح ( ا اتا كرد
 هنري حس لادواومد سؤ لاقشاروا( سى لوخ الش يل ولسا شخ ) لب اطم كس روت ( وم ىو دوك لا ترج دب
 ( < قر ميشو حنا تاب لوك لت تسد قلك دب وتوكل وم اكس ءاههتىلاهت شلال د
 خي

 وهب 6*9

 .جورتت ملام اهب قحا اهنا هءاشان زرت # ثييرع قاطمريك لوم قاطمتاادلا ولا و... :بسيل لو لم

 تر دقي راهتس اوكي اب بج هدي ةد ل ناروص واسس باتا يفم ع نوفروص ضن عاري رما نتمكن م نعض رسل
 هدودإب باب لاء شدو تس ب 2 ديفم لدوج وم لك وطن نال لق كودود اك لامك رواوم دوج وم اتاوو العكس لام ومب

 نياك ءاهلمكتسي ملو نيلوح نالف دنع تمقا بت _انكساج يك ك اتق الطااكن الو نين يلماك - كرم بجاد
 ةقيطولا ماءاروا لاسود تع اضر ةنسدب كي وزنك روصو تسوي وبا ماما وصادق ماما ىررلريلا ع ريدة كلاس
 نهقزر-<ح يس لوم ليكم لاود الواروا هس ق“”كيكرلاووأوالواملاوركهراشا لري ا دولوملا_< لاس لاه كيدز

 كيتا لوو لق نا ا نإ ا كاع هاب ع لكبحباو ترجأ وم هزم اي قويت ركأ عضم

 ويقف انس تبج كن لوم

 قكدضرم ا جرمركا باب هك لادم بالا ثراو ىلع ىاب ري دولوملا فطع اكل ا ثراولا ىلعو



 مصرف عا 4 ءاطو ظلاةروسع سورا دمع لوارلج نيل اجءوورا جر شوج رت نكمل

 5 ترج لعض م لتس ل 050 د راك دلما هنتر يرد و لز تاحرتا

 0 ادا, جب نايس ايكرايتقاوكى ا نسير نما نس قي ل كلك يما« ش ماا اج ادا

 هارث_ درا روت راكد ورهراد تنشر ثمار يش طن اجلب ثداداكد هس لتثروا_تس ايل ناب حس لع نإ دلاودارم حس ثرراو ل شخ

 هاربين راو تبارقمركمتب ىطوارم حس للا كيو زك يفد واوم قب ناش ثراريم لكلا. كس جب نايا انومت ثراداكن ادت
 - انوع بجاد او دقن ثاريم ققردقب كوب متر ريقي »ننس حك كاسي ملكا لكك حاور وعسى

 لودي وحس لجل لوعفم يك دال وارواوك دالوا عضارمسلا ىالوالا وعفاف زك اوعض تست نا

 هج تفرقوا رواتب لا حار قر ايوب لوو لوح ولد اجادرك ف اضا ل لاك ةيدنإب بطء لوم

 .مكدالوالا ىاد لثة اء ىرعت لفرط ىلاح ل وفم رز
 - يس اتوب قووفشوت ثعبان ولم نايياك تييلعلا ظ2ظ5 لأب شلل هراجا تر متملس اذا

 مر 2 فو رفملا»ب يار قنا تمرسلاو متنمض ىا . ميتيتا

 هج لتر نابي كس تعاضر ملك( 0 لاوس ع تي 1س ..........: طلر

:لددب م اكحا نفي :4 رش 1
تم كوم مولتمس نعضرب تادلا ولاو 00 

 صسردد كترضاضأ ريو تعصروارىول

 دات جس اه نوم بمجاو ترج الب حس جو م وكس تيب[ ادعإ لح ف# د ذك تدع ددبلاوم ندفع و لول يط رشي يس بع او ةنايدانال

 ب يكد م ماج بلاطماكت رجا تّذو لا جو ىف نهتوسكأو نييقزر نت

 هدودرلا لازم - كة امايكن رج ب اس درلراكن اس جي كدب كدا لاب جيلا : لوصا لس يوري

 تدع رظا_هسد ب دولا: اتت ىرسودرب لامك ليئأاج لعكي اب لع اع لكى ىلا رض لوك حدود لارا ق "امانا

 بتاهدلوب ةدلاو راضتال لاسم بسير واه لبي اجاني 1 هنود بم ا تت اه مر نا ع

 تملى نك اايكربجت ل ادبجخ اتي سوء دددالدالاج كسرنا ذاك سدو قرضز يدك شيلان ل تسد 1

 نإ - كة اج ايكر وبول ارب ل الي هدود ىكءاضق لب + لاتالاج ك كس لاول للركب ملط ترج تدوخ لاو رتعم إي حولكم

 تاكوبت لت ئاج يل طمع اكتم رتاوداي زاك مدد ؟ةاجامب# شيدقما/ل ا ةعس نك ترجا كس لال )اق قرسوددحإ كح تدع

 لابد بدون تباثعس ةدلوب هل دولو صال ماكدا بسيي رواة ساجاعتر لاي كس لاو ( انآ رسوم تساوخرو لام تبا

 -<س تاجا كل ١ لا وعض رتست ناو احاناولب ساقتا اجب ل امد ور هاو ضمك رك احد ودك

 ا ل يسرك ساه 0 :تلرجأ كايا

 كلم لياعم زفر كوم بو ءاظجرد :طسوا ليي تروصىن دقي مدع_ نج_ اه ىفي درك ايب ركل وبك حر رط قب اورو رار هيرادقأ تسيح

 ا امشاتسب ونس رتب ليث دعب كج اج قوالت فاص فاص ىو رينو تدم ءرادقنم كى اة ايك

 دو نار وشب شقر 2

 أح ءادلا ي ركادعب لح توم كاني < ع باب لري لسا اكش ورب لم .٠ :راورمذ لس سور لح



0 

 لك كل ذا تكن اي عسب ممم سرس تب أ م علاه روس سورا عم لاوارزج نمل رجم وورا حررشو ب رت نال ان
 نان - لوم مرمر ىذوج وج 11 رهراي قرا ذوي لوراد تبا رقيب اك لادرواكة اج ايلرك راق سس لي لام كس ىلا
 لظرو قبلا, ل نا لوم قب نت كس ثارت كدي لا زيد داوم ام اج [راكن لث نا ةساج يك رف تدوظددرموكراودتشرد دادي

 ني تنئادا حس تدين ىف ثاريمولبس د

 هلاصفو هلمح تي 14 تا ,لكلاس لاح ثيطحولا مايا 00 :لئو ف الثخاروا تدل الي هددد

 تدم تت ظس دارم ان اح انهي لبي سوعتاب اكرمك ل منوم لءاح اكتدوقف ارسلك لل ةاءرف ل الدساس ًرسهش نوفل
 ضتبروا لع. البكت دنا اس لاح ةروا كنس الب اتحد كلاس( )ودون اناررف نيلماك نيل وحتي اب دعس دار تك اضر
 قثرعب ل "نكي لاسود(١) تعاضر تن كس ياا ةفاك شكا هع دارم ترج أ الي تسب تس للاسودمك سل ديجي لس

 - اجو تباتتعاضر تصل نيا اور از رباط لاس لاجل

 نَع ْمُهَدْعَب زهسفناب نْضْبرتيِل أ َنْصَيَرتُي اَجاَو زأ نورتي َنوُرَدَيَو ُمُكدِم نوني َنْوَفَوَي َنْهِذَّلاَو

 ُءيلْمَع مست نا يدعم لفاوحل حلا اما ٍلِماَوَحْلا ِرْيَغ ْىِف اًذهَو ىِلاَيللا َنِم ؟ارْشَعَو رهشأ ةَعَبْرأ ح ايلا

 حانجالف َنِهِصْيرت هدم ثّضفلإ َّنُهْلَجأ َنََلَب اَذإَف نسل كلذ ْنِم ٍفضَتلا ىَلَ ُةَمآَلاَو قالطلا ناب
 ا يرماط 0 ىف ار 2 عر 3 0 سو م ا و هرمون

 ُهللاَو اَعْرَم ٍفْوُرْعَمْلاِب باطخلل ٍضيِرْعتلاَو ِنْيرَتل َنِم ٌنهِسفنا ىف َنَعف ايف ُءاَِلْوالا اهبأ مكيلَع
 ةَبظخ ْنِم هب محول ْمْنْطَرع اَمِِف ْمكيلَع حاَنجاَلَو هرِجاَطك هيلواَبب ملا (-و ٌرْيبَخ َنْولَمْعتاَمب
 ترو ِكَلْثِم دجَي نَمَو هليل ِكّنإ الْئَم ناَسنالا ٍلوَقك ٍةّدهْلا ىف ٌنُمجاَورآ ٌنهْنَع ىفوَتَمْل ٍءاآَسْبلا

 َنهَتْوُركْذَس ْمُكَنأ هلا ملغ ّنهجاكِب دف نأ ْمُكِسفْل ىف ْمكرَمْسآ معننكا وأ ِكْيِف ِغَ
 ْنَأ ركل هللا اححاكب ىأ اًرِس نْهْوُدِعاَوت ل ْنِكْلَو ضرع ْمُكِل َحاَبأَف هلع ْْوُرْصتاَلَو ةَبطِحْلاِب

 ىلغ ىأ جاكييلا ةدَفُماوُمِْعَت الو كل مكلف ضير َنِم ًعْرَش فرعاَم َىَةافْوُرْعَم اوف اَولوفت راع يع 0-2

 ّيِفاَم ُملُعَي هللا َّنأ اَوُمسْعاَو هني نأب ”ُهَلَجَ ةَدعلا َنِم ُبْوَنْكَمْلا ىأ ُبكلا َعْلْبَب ىتَح ِهِدْفَع

 هرَذُحَي ْنمِل ٌرْوُفَغ هللا َّنأ آَوُمَلُعاَو ْمتنَرعاذِإ ْمُكَبِقاَعُي نأ ”ةْوُرَدَحاَف ِِْيَغَو مْرَعْل َنِم د
 - اهقَحَتْسُم نع يوقع راتب «مموجْملَح

 تل ) لك ب ركراطتاوو لوك وب دي ىلا لإن ةسج زوي وا تس( لن تس اجرم) ليث ساي تافد ولو دوام ٠ م7
 لام نانا كلاعب تدع كح لاق: كد لي ”رائاعما 2 ذ_ ركن اكن دعب لح لورب خ )وكر ون ( جس ايان وك نأ

 رب( ع تبافعس تنعي ل [ون فما لات ق دنايروا هابي ف خلا لامحالا تالواوتمي ا لب لتعم ى
 دعنا سا ل 00_10 بكر اظما كس نا) سيرك مر اعيم ىقيا بسج
 لاترفلا ردا ( قيرط ىرش) *!اطم كس داق ( تيبج تاب كى داش اي تار 1) للركاوداكه كب ك- < تاذ لبا ضر و



 ممم عمري آ 401+ ةرقبا روس سيفورا 1* لوارلج نال الج ءوورا حررشو مج رت نيل ىك

 ناوبك ( لنك ) ةراشا تاب لوك كاع تانك وأي موا ( ليث كساو نساج كس نما هرجاطن ) لي رشا حس لوم اكس دابمت
 شى لوك( |لخعوبب ىنر دنا ل تدع هراشاوي ليفمتارو_< اك وم لاققنا اكل ورب وش نت ) لش هاب لح راك مابي تس لاقتر#
 برو( )< قكرم بايتمدو كتررو درجت كلشم دجسي نما )ع تروصإ وثق زب ةليمج كنا(1)هك جك
 لا لاهل( لج هراب كس حراكن هس ناا) لب لويس( وكر هدارااوم امج )و ريشو ب( لك تب لاباوتهس رمت كيف بغار
 (ىدد :تازاجا ضيرعت كل ساكس وكركم قواد ذك ماؤيي) سدرك وك رك اكل ةلروكن لا مك 1

 قروب كوريفو لعبت دوف ومس هدعاق تال الا( ب نافثدارمتس اًرساورلد كسول راق تس نا رت

 هررقمتءدعكك لابي ( اك اجو حران رقع م )ورك ىكووارااكى كسلا ك "او لك نر اكذ مروا( ع لسا بك موو لكى د تاجا
 سا-< دنياك (هريغو م زع) سوقي ىلد قرابمل اعتدفلا لوك نقيل وا( اجو متم سام خم اذا خييسا( تدعرضورفم )
 ترفغم ( كل او ذس رؤيا ) ىلاقتدثلا لك نقي وا( لي دس ددنا زمام ووري مزرعه داب درك ل

 ( ل يس دا, رف با ذعر نكس لاقت ادوج دايك 3 لل دايددب - نول

 - اجا لدم دفا ساتمهح ورا ضبقت خيص ا لور ضلت لوجين وفوتي 56 و

 ْ .مهل ىاه نوزكد اعروا سرر صب رتيرواءارشبم نوف وتي نيذلا

 نم رولا مكدم مهنوك لاح 550 0 نوفي ذوي نق بها مكنم

 ايكو راشا فرط لاشي ادعس ىلايللا نمت لال .ارشعورهشا ةعبرا_< انتكر لامحا كل وفود يضجروا يضيتبت
 لولو اقلطم وج فو زجورعمركروا ومب تلذو لس ركذ لس دورهخ هرعت كثي جوريك اك 0-2 لولا زد ج

 قاعي قب فا نال روز غلاب ان كسروا ور قراياي غيشود نت فصنلا ىسللع ةهالا و لا ماج تل 7
 لك يث ةساطق نوم نكس فرط كل متل لكتمدع ند ل يم اه: ابد ليقوم اكس. ذود ذوى ايقوك وك

 لاطااكى را رقفنما لع مريفص ب ,زإريغصلا جرو ز لوكس لي نرطم تلم كوب ولم هس حاج وج فراخ اكل متن تدع نتا
 جس ام رك يت انا[ عراصصروا لن ماكخ اهكسثلا كل سا جس لبي

 للا م ووصقط رج لبا دلما ف حس كنس لان اياب ب قف فلكس للبي كيدز ناايب لما ضير متض رع

 روا بلطو: :ىلجوو رعق ن زوري ةبطخ لوم تسل كجو نلءاخ ماع ل انكر وا ضير غنت اجو كرب زجج دال رت تلالد

 هس فرط كت روتودرمج حس باطخ بس ناش رما قت ب طخ ذوخ اي اج ياي تس فرط كب طاخ ازعفاب الوقف اطعتسا
 5 اجايكق الطاير ا مركز

 .نهودعاوت ال نكلو نهورك ذاف ىا كارد فوزحت رابع نهودعاوت ال نكلو

 الا_يس زال لكزابم يوك حراكزدقعدا مر يلوم أرسدد ملئ س ىلوم كو تس لادارم جس ان [ل ب لب اقم كسر م# رس
 نإ تمدسولا تاركا نع نكلوكس القل الجرو ةفورعم ةدعا ومالا ةدعاوم ارس نهودعا تال ىلا
 < يرق فورعملاوقروا هس عرضت نم يستر

 .ةدعلا نم بتكام ىا بعكلا < شايب تفاضا لم ءاشنلادقع ل توك وكس هيلع دقعيام هدقعلا

 اكن م اذيب لب تلاح كت دع مت( وسإلا) لاوس وااكتافو تدع لك رو ز ملت (0س1) لاوسيتكا لب تعإب ودنا. : طر



 حاط ةرقبلاة روس سوراي  ؟ك< لوارلج نيل الج ءوورا حررشو صج رت ناك عمور حمو نم

 ناكل كح

 نرش لجل رك ب ب سرس لاك : ل مالسا حاذتبا تافو تسدع-.... :4 رش ١

 ساوج اهتم مالسا ارتب مرو ناين اجو مولعم ومب ىلامسافيااك رو ذيتسافو تسدعهس خلا ةيصو اججاوزا نورذيو مكنم

 يوم مولعم ومب زور لد ضب راي اكتردعتس لا ناي حس مدقم قواطتروارث ةمألو :نس تمي 7 تيب آي ايوك ايكوم عروس سس تمي 1

 لوم مولع لت حم تدع نهلمح نعضي نا نهلجا لامحالا تالواو الط تأ. بلا_هلءاعربج اي وم لاح تروا

 كابتجوزاهنع ىلوتمريفلماحريشانج - بس اترم مولعم اس راتب لن تاب آل وفود نا اطوهغم يوك تافواي وم: الط تدع هون <
 تيب ؟ل وأو درج اظإ لش باب ك.اهنع لوتخلءاح نايس اي ىلوم ند لذ غيبشر اب لءاصر ب اهنع ىلو تمار ىلع جس لت حو بخالب تدع
 - لون تروم مولع شر اعم

 تدع يسد تل[ رفع هرفإ تم [كق الط تي ةثوحسم نب هلا دكان. ............: ف اخ اهي اص تسدع هدابدد
 ىكىارك داشرااكورافرمتتررظحةرقبلا ةروس ىف ىتلا دعب ءاسدلا ةروس نا هتلهاب ءاش نمل تكسروا ليث سارى
 تي ايايدكتس انامل لا كة اجو قرول تدع 3 اجو لص حضوركم كر لا رب ىت لسن وترك ل ىكرنواينرك جس دي ماكل لا
 لوم “ندلجالا رعبا” تدع كنس ب ل ترروص ضان ىلا ساد كك ابع نب ثئاديعروا الع تررط>_جس روض عيس قنالط تعمآ
 موك ومفماكت يب آلا زمن كس جامج تدصوأن د لد هيب اي دشرووك الوم لش دايز حس ناد لذ نبش اي ركا لمحو شم نجس
 - لاب كفيت تدع ل لاعبو لك ثعدع ناي ةابايد قرف ل قدتإب وادا آلت اتباووكت ابراج دكا

 اوت قكى ورك رالصا كدسافم ناك ركررقم نو ل طبخ راه تدع كت اذو 0000 : واصل رك ىإ عررع

 كرب وشموع قل ب لك عراك: ل اوت فوم تزاجا لك # كراك ا روفوكت روجر كح بج وم كابي رفتو طار لمن داب
 اتم ملل انكر ل انك ارب وشوك دوك كتم دع هداي وتل !-اهق السوم ءابتشا لب بسن قر حس تبكوراك د

 ردنا لس تدع ع اجو داب ق لطول “نب ساجومج لاقت اكدوا كس لل : م اك>ا كس لالطو تافو تدع

 ءابركجرصولتن لك ىلاخ حراكت لي تافو تدع  انركل اتا #.ثكن حنر ءانركر اكتسءاناكلاود تدورضالب رواء ىرنب# لب, ممر سء وبشوف
 كساب قلاش ماا سع مسرو الك مك دير سرور قارب ندولع ايلا قرم وا« انبي لب ناك لح ترسودوكث ار

 - تاجا كنار [عليك كلك ورم وشكل يرعب قطر وا لن تس كف الخالي كو

 يوم اكن لد'ة يب كة .اجاياك) باح حس دن اال ب تيس اوموكت اردن ايركا لانا اكرم وش. ...........: بساح اك تدع تسدد
 كس را ند لد بش داو كس ند ليفوس كيا رك 4 تيم اكن د ليث دول #دوي قوم لانا ل وراح كلن ايمرو ثرو اكن لو لس

 | - لو تتسرع رل اج تنذو ىا كيو ماومب لاننا لبي تاس ل ستر وا لب اب
 نازل كيادواهست اماكل د كيلر وااكن ابزز ل كا نارودكس دن ايف الطو تءاذو يررعاوم مولع نس بطر وا تدع تع

 ترهلارحإ لب مكسفنا ىف مهننكارواركذ ا راك كس ناز ٌةراشا ل ماَف و رعم الوقروا حانجال_جائاعاناكل د كياروااك

 ش مولعم نوم اماناكررعلا ل حراك ةدارا لما وم زعتالرواوركد ظلهس ناب ز ةحارصل ب نه و دعا وتال_اومب مولعمزاوج اك از جدارا



 ويوس ويم وعوس برس سب[ أ ماج 8 غلاة روس موراي 4 لوارلج نبل ام.ووراجر شوسمت رت نلبماك

 -<س ىرورضتياعر ف فعشلس بلاط لبي تادياهب لوب مولخ تس حانجال تابدوت

 مو ٌنُهَوعِماَحَل ا هم اداب ف َنهْوَسَمَ ملا ءاَسِلا مقلط نإ كيم خانجال

 ديجملا عدع نضر قاللعلا وف و ْمكْيْلَع َةَعِبَتاَل أ ٌةيِفَرَظ ٌةيردضمام ٌوَاَرُهَم * ٌةَضْيِرَف ْنُهَل اوضرفت

 دق كت ينفلا عِسْوُمْلا ىلع هب َرعتمَتلاَم َنُهْوَطْعأ أ" َنُهوْعِتَم َوٌَنْهوُعلطَف َرِهمآَلَو ماب ضْرفلاَو
 اًعرُش "ٍفْوُرْعَمْلاِب اًميَتمنأ اًعاَتَم ٍةَجوَّرلا رذق ىلإ رظَنال ُهنَادْيِفُي ”ُةْرَدَق قْرَرلا ٍقْيَضلا ريغملا يلو

 ٍلْبق ْنِم َنْهْوُمَعُفَلط ْنَِو َنِعِطُمْلا *+-+)َنْيِِسْحُمْلا ىَلَع دك وم ٌرَدْصُم وأ ةيئاٌةَفِص اَهَح اًعاَنم ةَفِص

 ه1 ينل كل ثيزز نيل نبي مضر كضيف اطير نهل معصرة نرش
 ٍنَعَو ل رخل اهل كتي وزار جاكبلا دفع هديب ىلا َْْعَي أ كرت اح :رلا ىأ َنوُفْعُي ْن

 وَ 57

 لَو ىوقتلل ُبَرَقأ 1 آْوُفْعَت َنَأَو كِلذ ْىِفَج جرحا ٌةَرْوُحَحَم ٌتناك اّذإ م لولا ِساّبَع نبا

 ْمكنراَحِيف ٠) ٌرْيصَب َنْوُمْلعتاَمِبهلا َّن ٍضْعَب ىلُع ْمُكَضْعَب َلَّضُفَمي نأ أ . مكين لصقْلاوسْن ر

 ىِفاَمُكٌْرضَعْلا َ مه * ِىِطْمْوْلا ةولَّصلاَو اًهِتاَقْوأ ىف ٍاَهِئاَدِب ٍسُمَحْلا ِتاوّلَّصلا ىَلَع اًوُظِفاَح هب

 ٍةولصلا ىف هلِلاَُمْوُفَو اَهِلْضَمِل ركِّذلاب اَهَدْْفَو لاَوقأ اَهريَغ وأ ٌزهظلاوأ حبَصلا 0 نايشلا ُهاَوَر ِثيِدَحْلا
 «5 0 عدلا 7 تم ل ع د7 5 ا لا ص اريل 2 اع رس 0 كج ولم . مع اه

 ةريغو دمحا ُهاَوَر ةغاط وهف نآرقلا ىف ٍتوبق ا ليق ةمج# نيتنف

١ 

 مالككلا ن ٍنَع اَنْيهَْو ِتْوكَسلاِباَنْرِماَف ٌتْلَرَن 9 كانك مقرا نْب دي ْثيِدَحِل َنيِبكاس ل اق

 تمارا لجتخ ربع اعرق موو ٍيَس وأ ودع ري م لف حشا

 فاوحخلا ْنِم متنما 1ًةاَفدُ ردع رووكراب يور اش رونا تبرد نما نفك ىا نك 5

 اية رمجو اهضتارن ف ةوياك 0 ك) ةرفلس اون ركن لا كنلع اهنعارلد ى ناتوركلاف

 تع 1 ل. نع. ايلا

 ةيِرَدصَم وأ ةَلْوُصْوْماَمَو ٍلْثِم ىنْعَمِب فاكلاَو

 بكا دوا ) < ياكل تاب هس وكن نان كودو سد قالط لي تلام ىياوكل وب يي دك 1 لو زخاوم لوك من 0000 مر

 رواه مدر منت ري رص اي دوا ) ايكررقم مسد ك كس ناشد( < نهوعماجتْ*“ نهوسامت ل تأ ث

 ناروا( وب َلَع د الطوكن ا متغانج لب تروصىك يسد ناذطاحاجاعكر لأربع دانك ب لوك يطل ل دكر رس ني
 روا قاوم تتح لك ازي ( رارلا تل لي مت ) تلعسو باص ( لي اهنا هدلئ اف ب تدب هو حس نم )وردا فكلاوك

 ( امتي هدئاف )اني دا زوج( بس لتفتيح كى دبع لمي لا اكاوم مولعم ) نإ طمس تيثيح كام ذك( بير ) تسد
 لياهم بخ( كه ريكا قلع ل وعفم يي اةتفهقح بجاد( كاغاتمج تن“ فورعملاب اًرشو نأاوماس هرعات



 وسو سعورس ير أ 4:79 ةر قبلا ةروس رسما 4 لوارلج نيل لص ءوورا حرر ور تلا

 ردك لم 3 قوم كحك ركررقم رب رتب هبل "نار وا هلي سه زدت ول بسد قالطاكل و هيج نا مر رو!( ل رادربتارفوج ) م لوك

 سدرك ام لتر وخبو( ركا نكي )كيال( وم تلح لس باو صفر واس كرورخ اني د هوكنلا) فصن س لاس اير مع

 لوقلانع د دوكى ديت ربمادول هدو وشك )ع جرا ”لماعم لم شتت كس 1 تر ةماعلا ا لدن ةرب لكدات) 0

 ( بك ؟رخ كساس ءادتبم ا اني دركفاعمادابهروا( بس ليت ترج لوك كب توم ( هك اب )رو تدك بج جس ىف هدام اب نا
 اتش يال( وركن احا ةاللسرخ# هد كلا نش ) ورك ا يك مع تلفن سرك احا لع لي النا حس بير ءدازذ ع رقت

 ارا ل تناقا غبسا ب زامف لون اي) لكل ان مانو ركايكتظفاحم ( كس ليدءازج وكم هينا) لين كي وب وخلال وم اكهس دايم
 سا لاول ف التخا لظر ليج دارمع لم زارف كو ريغ ورمل اب هس لي تعاود لك نم هذ( اريج حرصطرارم) كذا لايمرو وا( هرن
 نيتناق كيد زل ضب )كنب جاع تح اسكس دفا( ل زامل رك اون تكر وا( حس حس بو كت ديضف كا( كر دتاتوك
 1 ا يل ا ا لإ كس داورهتامرف قت
 ل زار تكول مك (ح تعاود ل ( 2نن نب نواتج نب كك نايم كح لاو د لوم اخ قتل لا لس تروا ساي ايت ياور

 0 ناني واور ايلي 1 عتبي ذ_ راوتر وا كى د ميتا رم وكمت سب لج لوم لزان تي ايلى حتت تس ليكن |
 7-2 22 عقراوساي( صب زام لدي يك“ لجارع الاجر )تك م 9( 6هدئدداي بال اين و )ورشي دئاوك

 مر( وبي نم 'قاوراشا فرص اكو دك عر وكر إي ا كس حررط نت شن ىف بكار عم ًانابك ر)

 مكن ايددصاسم مبيت ( د ذي زامن) وركايك ررط سرك ذاك اعتلال( ع ردد فوخ ) ةساجدم ناني بجرب دركي
 ( حس ييددصم اي لوصوماهرواهس لع ةاكروا ليي # ملك زوتتو ضئار فكس ذامن)هخ شئأنس اج

 نهوسمت لها ,ركو رانا فرط تارك ايردقم ملدحإ كس واف رش لاطط اوض رفت ملوا 0. 55 رول

 وراك كوم كيك كن ير عالا دعا مل ٠ سيسملا مدع ةلم ىف ىا-ج فر ظيب ررصم اهرواجس مدر سبك فل

 نكي ملام ىا - قر نش دورض ل كس 31و لم تلو ا لج تددوص لا كدب موتريفم جو كف وم لاو يف تش

 شضرفالو سيسم مكنم
 .رزوال ليقو قحال ىا ةعبتال- هس اتكسر كر رصمروا جس ب وظل ىيرماتل ىلا ةيفصولا نمر غل روا لوعفم تن ةضيرف

 0 ل ل ل ل ل

 رش فاح م نيش نرش هنود قايل و يكن يضر واجدد ود+ يد جب لابجج كيد نفك يظنحروا ادم ساد لك اعني

 ا ا وا ا ا هس لكل كوكا
 < لبكوي طلال ا تين آني ساد ركل اهيبج لو ةسدكر اتناكت ييفيح كتمروق ل ع لما ةساجب

 تنصر رورجبراج فو رعملابر واهس ماتم اق كس لاروا ل قس ردم رص مارك هراشا س اًعيتمت ريق اكو
 فت ركويك عش ءايثسا اللا .اقح كلذ قح ىل- ادم فوز ايوجو اع زل اجانب قلل وحفل و اًقح_ك اًغاتم<
 دس لس ناقتا لج ام لربع

 ىلص هناتيياور لك جارها كدتاسس جرد زري كس ايت نبا بيس نديعس رابعا« رعت هديب ىذلا
 لوقف ماماروا ار كاما ماو فيطالا ماما <. ,مىكىا مك جوزلا حاكنلا ةدقع هديب ىذلا لاق ملسو هيلع هللا
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 موس سومو برس ما 49 *ةر - روس رسما اكذلحل لوارلطج نبل اج ىودرا رشا رن 0

 اردتم نارك كاع نا ا < لوم لأب ايتخا كرم وش الطددا راك ءاقب لترك س قم كردي دج
7 

 روث وأ بت ب تدالد 1 6 جيب لص لش توصيله لبس كب دق لاا شارد ا لايخاككل اس ماا بهذ ل

 - وم ىلاعم قولى وكس لاا ليي هركأب رواس قكتركف اهم صح انياؤكرب وش

 يضخ نعمل ضف نارحا كارم كب عسرما قرايتق ريغ هاك قمح كاين لضفلا وست ل

 00 ب رادقملا اذه نهلف ىا .نوفعي نا الا .متضرفام فصن بجاولافوا نهلف ىا- فصنف-_ناحالاو

 رمتركا ك2 لاي رواه حسو كرو تسلك اشم يانمكر ىلاعم ماناكل ا ىذلا اوفعي وا خلا الا لاوحالا عيمع- ىف ناصقن
 ناد قام ىك زلاوهتواو تنبح رفا اجررل ادرس نت فق ع يسر وصل ل فدل لب اطل ورك ا داق ديب لك"

 د قبو كف رش لا فرصتي اعد كرك يلع سوظفأي ياعس وكل ووو قويت دنواخ بااطخ بيا وقت

 اس لكنا مشتق تس تر اوم لكوج روا صللا تبقاع تت ل ل“ كس درب لابي تلعافم !وظفاح

 ب لوو ظ فاتر[ مرو كس زاروا و رتب[ رتل ساه دبا رام ج ا عينالاعاظواجس ايا يك دع
 كرمك اره لاس ب سار كك صفح رلطسم اوشن ام وووحس نا ولو م ترغب اىصرب جاوا مشا !ماءاىىطسولا ةولَّصلا

 رصغذامف كالو ترض [بسج لي بام دز: زين حس دوجومالفلاكرصحا ج رلصرحب لس قولة لص يع صفح افك كوك اذان
 نايل ار طخ اًران مهتويب هللا الم رصعلا ةولص ىطسولا ةاولَّصلا نع انولغشةارفداشرا دخت .ياعدي 3 لكوج حذ

 ىتح ناميلس اهنع لغش ىنلا ةولصلا اهناه قواشرا لم وراي كس لج قوم تففدفد ليا ىكرصعزارن كم السلا يلع
 ًَّث ىارواريظروارب قرصقر كر !١ ىرصقل ب ىراب :ري ذا فرط ناك يي لكيت ىضتتم باجحلاب تاروت

 كيل خشم ىرابو راكي يق تنفورو اجي نايمردكس نار ارو اء اشم برغم شم رعت يغرد رعت ىلا ذافو فرار

 ساو رم[ هب ساد لم اماوبا بخ نب ذاعم, كل ان ناب نار واحس ل لب ترورض م ارتجاري زم كل ساه اكاد ماكتب دوا
 نازي نا رو نش ل نسال نورا لرقزوإ تنل نر يرزك نان ارر و لحدا نزول كي رم رانعج 1

 افك لع تياور كريب ذ ناب هرصقروا تيباور كيا لك ابع نئارواهعس لد اهناطسو لترك دارعزارف كرمظ اكس يب لل وق ةماسا
 < نايمردلح لوزامفناكرابج دوا تاكد ظافل تاعكراي هن نايمرد كس ذارف كرس كياروا قربج لبا هو لكوك  دارم برغم
 دقت ليل دوا لي ب لورم لوو ل تاددج هس نائم هس لوزان ربت هد»و لقت جس ىل ارم اشعار هس ضر

 -< ابن نات يوكل ا ىرط
 ليماوراهنلا كمال كيس تتفو بفرشو كى لذ صيصان و زرار لال تكا كالا لماء فطع قم اهدرفاو

 -< تتتوراكغل_ دب لول دوا راتبا كس
 لوم حرر لا ترابعش رو لاقلت نيتناقاتفابس ةولصم يقدارمسس لت حا وهوق للحي هلي هذ وموق

 ىب لكل قو هفرا نري زرواة وحسن با نياق - باتو: مدقمر لوم لسا اع لتويكن يتناق هللا ةولص ىف اوموقىج_ ام

 هل مالعرسفنوك اك ياه ردقماولصصل بن: نلا لماع لين لاح ل وفود رب اناسبك دوا الاعج رسف- ل كس تم رح تا
 نع زارن كتنقباسسروا ىشمتيلاحب لي ونه قئاشم اا ٌقاب-< بسانمريظتيل_ ساي ركؤ متمرد يس انا رخ طق

 ىف يقي ترضخ 1س باز مدر جانج ب ليث تس م رفوك رك م لن تملاح سا هو كح مشن ماما فاختر لج باو
 تعذر زامفس تياعر كدلبقل بقت« وربك عروكر نما تلاحبحررط ل ركع س ب بلطم ايت كملع اسك - 100



 مسوي رسم تعا ١ ةرقب اةروس رسم وراي لوارلج نبل الصءووراعر 00 رت "1

 0 ا حانج الشيب 5000

 < كتظفا امنت (مسم ) لا ويتوج لم اوظفاح تبع اروا

 را قو ةسو لقا لق طع 2 لاو اشيروفل حراك حس تردي ف ايف امى راصنا كي ٠ :ىلوزن ناش
 .كتوسدلقب ولو اهعتمارارفراشرا قب ب آروا لوم ل زان تمي آي بنتا يك يثوفارم ل مب تمدغ كيفي ترض آنس تد#

 لح لح _وووطومر يروا و ءوطوم _ إل لش ر وصور ىرقلطم 00 :لئروصر او لت روك لطم ل نش 0

 - لس [لك تروصرإج حررطى ا ثني توم ني كرهه لإن تروصرد لكل ناريس لع مت از يتيم رلغ ليدز
 #ربتاهبا قكريخو و وطوص ريغ( 0 ) رهعاببل قى ءوطوص ريغ ( اسر يعابل كري ريغ وموطوم()ريهايل ىك م ووضوح ()

 وج ترروص رست كه اجايكا اربع ًاني متل سره جسر ماك ترو كرس ود كوم بج وربه ارد هلك جس يب محك تم روصت لأب
 روعارول كس دكت يياع دورك يالا م بتجادري درم انركا دا كريم بفض مكس وي مكاب اس قتداج كن ايبا برس ردد لف تعآ

 را نا هس درك باول وك اي لست تون ا ففضف ةييسا تمد حررط اس دنس دقن لل اي كس للاي هس هي دال تسد#
 كلا ايلي ايل ايب لوا ل تع آرت تروص يق ردا كل 5 ارواح د للاب ف وجو كرب افن لع نانروص

 لرب مدع. كلير جركل الب < لاف وقوم برم نيساج رلا تك عراك لقرب كذب ليني دب تس مانكسرصال درع سيمت

 نايس اتومدل ربا تس تبا تن لاس انام جس نراك دقع فرص ب وجو ضار مزين بسال ناك قر ف طر
 ؟ 2. اج لك ويكروا اج اسك يعنن رب اوبك باس تح تولظ شوا لوا ناريه بج لن تروص وق ا

 لك عطى ا تافاكم ىف ىا_< اوبر ورضى ايقساوكت دوك سس الط, فم لا تبل :م اجاكس يده
 ابيب الرب اقنعة روطاوداب يكتم كي واو تسرد كيد واني عديل رش سناك زبك ذا كيا كس قاب

 ررص*اك اغانتهروا ىلع انج رون د( زاك مفعل تزول رزان هر تق لكل بجاورجرورقم

 كس نير ث ة كلالدتا نينسحملا ظفاري باباس لال امانا لين لد ب وجو للا قحاظفلروا انوه دك
 هس ذوج ل نتروص وت ليج و والعكس تروص رف ؟س ا اتي بوت ع وم كى الد تسادحب ل 2 ا قلم اوم شخ 2

 كيأ لا فرصه ايكدم ناصقنوربتج اك تددوك ب ندب لج لاونروص بس لكك لائق ران اس بابا دوا جس لاي ب سجنا
 و ل ترروص

 هوو كق رت ورق راع صاخ ىلرك نكي ناسا لبق بش الباني ورك فاطم نقاب[ ركن امحاروا لول تنهت سلس ىل
 عب وفود لت حئافانمدوا ياتي لع ناسخ ايف ضاع دوا ناسا سفن ىف لمع ساق نس اجد حي وكف رك تيار الن

 لو قلع وم

 لكس تمت اركز اكز ف نايسرد كس ماا هس تبعد قال ..........: تادايعدختا سسكس ماك> ا ىلرشاعم
 كن اميا قلب ماكحا نار ل



 م سلس سي أ ؟ هلا روس مبا م نو و!رزج نمل ااه« مورا 52 مور 2 لا

 سس ىلا وكراب هندو تس قدتوادخ برقم كار دا دابعلا نوقتزخن ساب ايكون اكدت ماك ادرك حس زيلت بج ناب

 لكل وفا ليج قل ب تلاع هي رمش ىلا كه السوم كو زادت كت يما كرام شا اكد ثع باك ور نثأ ىلا جيرو كرد

 اي تسيب لعلب اقمكس وكر راش كه دجك يس متن ذب حس لورا رطل كدلك كى ف ظذافعتس قم ب لاحد ؟
 ةلاقجر- لة اج كورك مئات 1 [و رنه نجح يم كشكل كو ونوم اب روم انس مب يانج لب وهن نأ 1 وكر 0 1 ا

 ابكا ردوا غل لدي نخل اناج دل 2 رف لغة لع تللاح ا قش ماما < قدمت اساس تسل سفح ل

 د يرسل لل كس قت ونود فققاوروا قاب جس قونتم# [ويشم الاجر ني ل تيل كس كح ركوة راوس وتس
 بعدو ل مح بالا ركلرا رخال بأ ا مقاورداع

 ل طا كس لاق ويسرا نار واالاج رفرءاع ملكك رس ل را ترم ولع لي رص

 هءهس

 مهِجاَوْرأِل | مهيلَع ىآ عنَرلاَبَو َءَرِق ئِفَو ةّيِصْو اًوُصْويل اذ ووك وو َنْيِذَُلاَو

 ةصْيرت َنِهيْلَع ٌبحاَو لأ ْمهِتْوَمْنِم لّوَحْلا مامَت ىلإ ٍةَوُسْكْلاَو ةقفنلا َنِم هب َنُعَْمَتَي اَم اَكاتّم ٌنْهْوطَعُيَو

 ءاَي راي ْمُكْيَلَع حاتُجالف ٌرهِسْفناِب نجر ُنإف ّ ويكتسب تاعرخم رس لال ا "جار َرْيَغ

 ُهَللاَو اَهنَع ةقفنلا عطقو د ٍداَدحإلا ِكْرَثَو نْيزتلاك اعّْرَش ” ٍفْوْرْعَم ْنِم َنِهِسْفْنَأ ىف َنْلَعُف ام ىف ت ِتَيَمْلا

 ةياب لولا ُصْبَرَتَو ِثاَريِمْلا ةّياب ةحوسنم ةَروكذَمْا ةّيِصَوْلاَو هعنَص ئِف ..) عيكَح هكلم اب ىف ٌرْيزَع

 'ْعاَمَم ٍتقّلَطْمْلِلَو َىِِفاَلا دعاه هب ىدكشلاَو ا ا
 معين هرَرك هللا م3 :يقَتُمْل ا ىلع ٍرّدقُمَل هِلْعِفِب ٌبَصْن َقَح ناَكُمإلا ردقب ”ٍفْوُرْغَمْلاِب طع م

 ْمُكَّلَعَل هئيا ْمُكَل هلل : م امك كلذك 0

 200 لم 2200 -

 ايا رك تسي( كيس م مزال هس ىا)وأل ول دبي له ةساج زومتروا ل اجاب تافد تس لغم ا ا

 ( نب رك اجه دون اروا )ك1 نوب ويب ىلإ !( ةيصو مسهيلسع ىلا تاس عارةيض وفن ل# تأ كاارنا) رف

 سا( < بجاد < لةرو ع س تقو كس تافد كنلا) كح 1س( مانت) لاسليا ( لاف ل ل م7 ناباع

 لوك مول اج لك ( روخ) كا نب( نس امن لات عس لوفاكم سا تل لاح افا ماج لن حس مكون لال رهط
 تدقق, ركو لس نكت: اش ارش ) لي رك يكس ذي ني اوووكل * للاطم كش طياض لا( تيم مس اعرو اال عس شئوانك
 ثأر تمسأ هال تيتا رو لع ىر كراك يا) نت لساو تلك ( لي كلم )نإ ثوري ز لاعتدثلا ردا ( نانا تدر

 ليك ساروا رث قمل زنوج هل رؤ ل اًرشعو رهشا ةعبرا تع ليج حب ىلا جن عروض مو كراس ةروشم يب ذك

 كس روت( اجايدوكى اوجل )ناتي هداف كب كب 0 زنك قا ج مزال ىماكم ايق



 مموج ست يآ 4 هب ةرقتبلا روس, عموري لوادلو ني الص ءودرا رشورمج رنا

 وك ا) ليو لاو ذسدؤ( سم اقتدثلا )9: ب وكول نا( هل رك ردقم ليي بوصنم اقح)  اوجررقم( ناكمارزقب) لباطم
 كينج ) حررط ىلا ( قت باب كس ٠ ء وطور يف تب [ لجولة اوم لظاد ليج ملكا قي تسر وو وطول تس ايكت ايي رك

 هل وج ملك تاسس كس عل وف لا ماك تيس ليث سان رف نيب كا سدابرتىلاهتدشلا( لبن كس تكس نلايب ماكحا لحي كل هس داهبت
 ( كولر ت)

 لوك ب دقي اس هيلا لؤيام مساب ىشلا ةيمست .نوتومي ىا .نوفوسي نيذسلاو ٠.٠ ع رقاد
 ةثالثب مهتاجوزل اوصوي نا ههيلع بجيلف ىا ب_  ةيصو اوص ويلفرزقت كقيصو_ع لنك صودعب ل تاف»

 < اهكب جاو: رشد عب لس لوحلا :قرهةعولا مهيلعرزقت رب عثر تأرقىرسود ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا ءايشا

 ايهتنماعاتم ى ' ب لوكا ب رتوارص تس ضن زتروا لك عراتم تنفصل وخلا ىلاروا سمجو كوم تفضىكى وتجس دوري

 يطول ماه ةسار ل قفش ماادكا ايبجصسدايتقاوكل ترو م تحل د لا رقففروا لنج دن نيس يت نجرخ .لوحلا ىلا
 يعبر ب سرك لور كس تي آثر رما قرايتفا لم تدع وفود قالطروا تدم اكدت ال كي 00
 هب قد زوي تنم لو بي ذرب هك تافو كرتواغ لب كلوب ة ةءرملا تدحا دادحالا_ي تاجا كورينو شار ادسأوا ! ل

 د لتر اتسدعإ كس قالطا/ق دية يلارعا كي اوم لزان ظفلاكن ينسحملا ىلع بج ل ل تي [لمك نيقتملا ىلعاقح
 تي #1 هررك ......اوملزات نيقتملا ىلع اقح يا نسحا مل تدرا ناو تسنسحا تدرا نا كا يدربكر وا
 لي نوتروصم ارت كيد نكس قنا شم اما(1) لت لي ار نا لي اس اوه كل كس ذ_ركل روك وثب لوزناك خلا تاقلطمملاو

 (82 1-0 تروص لاا وكي ع بست لي لاقروص بسس كيد زنك لل اس ماما( )كاب ضورفس لودر وك جس بججاو ران
 كرام ب حاضر واهس بدو ل كسر بج ابل ىر يكل وخمريغروا اقلطملوخدي سب تمي اود كيا لكتا مايادوا سار كدفيفطوبا ماما
 عد لارا لاس يكل ومر تدع ءققفنوك عراتنم لا ن#

 تاقلطمللوعع رواه قلخت مح حنو تسيصو هبل موبي مت( سه ) لاوس لي خلا نيذلاو تمي آ 200000 : الد

 -<؛راجايكن ايتن اطلت خلا

 كتب قل مالم ءارتتبا قى لاس كي تاذو تدع لكي سس مالا: : تدع ل هويت ......:4 ترش 9
 ترو اهب تييصو يل او رم فرصرادياكب سلب انق لبيس ثنا ثار صلو اك ديت رواه لب لاك قمتم ارم ماا

 نان رنا لي تا لا: اع قكور كيوب لام نامل لس دئواغ لع ادور 10117 تاور اك

 ذ_ ركلوصوس لا 2 لاقت اكتمد#ث نتي لك رواق كك ذ_ ابرك تصد كرت كبل كس درع-اهتناجايكم ان اكن
 رو انتر ماب كك كس تمروكردنا كس تدعاقت ل ثق تاكذ_ ار وبجب ك- ك ءاغرو_-اهقدايقفاوكل كبس دن تسد لل ناكم« فس لن
 يولٌقو:لزات ٌرشعو رهشا ةعبرا دقلاس ع ”بج ناي كن زاب كن وز برع 2 تمور اهتندازك ارك و رييغو رافت

 قف باذن اكل رات دوك 7 اكبر برك ل لحب كوب لان شد ارم تع[ بج را لوم ل رتينس تع لوح تدع ىلا

 دان رج عكس وم روسنا | بسس لس تمي لا كرنك يرث لاني ادوا تسر لت صن ةيبسا هيد روض وك كسروا روم

 سل لصف نا ىلو يمرر :ماكدا كس نادوامارق' لورا كدقلطم لع لب ذل تم لب 0 : م كج اس قلطم



 مها مست عا 0# 5 215 روس رسب ورأب مع لوارلج نب المءووراحررشو مج رت نما

 فض _ هس ربهابل ىلوخم ريا زوج كيأ ك كسر مهاب كريت لومي ريغ قلطم الشم اوم حن كي هن كراك يار دل اكد ايكون مولحم
 اربعه لكي وار هعارول عل كس شارب اهل كل ا 1غ تيب [ىلا هد لت نود ليس ود للوخم حرر اك اهي درب

 تروصك يا وأ اه ايلدارما روج طاكسي تدوص رصد - لب لك عا رروص كيا ايكوم حف كناري - لس لوخدلا دعب ك كس

 تدع لاك قالط لل وعلاج !ل تدع قفن ءارم حس راتعمل ب تءروص قسم وا < بحق لي لولروص نمر وا بججاو ص

 < هرعاقر واهس ل شوك ل ونروص بسسس ظافلا مومت مع ارض كس د بجاو كف سد ز[ت دع ل لالعاب قصر لش كوب

 ب ةساجايلد ك 1 بوجووكلا فح لي ترروص ل لاك اج انتم تبان لئالد قرفاكب ابقساو ب وجو لصف يي وارم
 و: قب ابق ايكو: كك دكا فرص اجي كم ازلا كوك. اجايل لن قتل تبغ
 5 صا مل

 2 8 م 1 0 0 ا ا يا 2 0 2 0 همك 2 عاري

 رب ارد رحب يونا 2 0 # لم يور م2 ير ومرج دج يب رتل رج راح رم اف رج رج افرام يدا هرماو 25

 لوغفم توملا ٌرَدَخ افلا َنْوُعْبَس وأ نوعبَرا وأ نوثلت وا هرشعوا ةينامث وأ ةعبرا فولا مهو مهراَيِد
 اي ٠١
 طور د2 ءذ ىف دفق ةرمو ءلاست ءشكجاو - هر ل مبر2 ماقام « ؟ راى # لس

 مهاّيحا مث اًَتاَمَف اوتوم هللا مهل لاقف اًورْمَف ُمهدالبب ُنْوُعاطلا عَقَو لْيئاَرسإ ُىِنَب نِم موق ْمُهَو هَل
 تأ مِهْيَلَع اًرْهَد اًوُشاَعَف ىازلا نوكَسَو ٍفاَقْلاَو ةَلمُهَمْلا رسكب َلْيِقْرِح مهين ٍءاَعُذب َرتكأ مآ ماي ةّيِناَمَن َدْعَب

 9 0 0 هدف عد َّ 5 سم” 2 يل م 6 00 م 00 220117

 ُهنِمَو سانلا ىلَع لضف وذل هللا نإ ْمِهِطاَبْسَأ ّىِف ُتَرَمَتْساَو نفكْلاك َداَع الإ اًبَوُن َنْوَسِْلياَ ٍتْوَملا

 عيجشت ٍءال وه ريخم ركاذ ْنِم ُدْصَقْلاَو ممسؤي وَرْكْشَيال ٌرافكلا ِمُهَو سانلا ٌرثك"ا ْنكْلَو ٍءالؤه ءاَيَحِإ 4 3 تل 0000 هادو <4 مار مدعم خل هو كل مشد روم ظ.2 لدم ست ساولا حلا واسر

 ىلا 00000 5 و 2 هاا ف قع نانا يل 000 2 تتار“ بارو يي وق
 عيمس هللا نا اَوُمْلْعاَو هنُيِد ٍءالغإل ىا هللا ليبس ىف اولتاقو ِهْيَلَع فِطع اذِلَو لاتقلا ىلَع َنيِنِمْوَمْلا

 اًضْرَق هللا ليس ف ِِلام ٍقاَمْناب هللا ٌضِرَقُي ُىِذَلا اَذ ْنَم ْمُكيِاَجْيق ْمكِلَوْحآِب م. ْمُيِلَع ْمُكْلَوْفآِ
 نم ةريثك اًفاعضا ُهَل ٍدْيِدْشَتلاب ُهَفْعَضُيَم و َءاَرِق ٌىِفَو هفعْضُيَف بْلَق بْيِط ْنَع ىلا ِهَّلِل ُهَفِفنُي نب انَسَْح
 قل رو م وهمس م عاقل 4 ماه شام يفر 9 درا هما حا ف دفعا ما 7 نو يكل 2

 ُهْعِسْرُي ططضبيو ءالتبإ اَشَي ُنّمَع َقْرَرلا كِسْمُي ضبقَيُهَللاَو ْنَتاَيَس اَمُك ٍةَئاِمِعْبَس َنِم رثكأ ىلإ ِرْشَع

 ١ ْمُحِلاَمْعاب ْمُكيِزاَحْبَم تعَْلاب ةَرجالا ىف «بد) َنْوْعَجَرت هّيَلاَو انام ُءاَضَينَمِل
 ككل ايو ملكي 1قتن حس كح كس هل الو قوش دعب روا كل - بتم يفتسا )اوم سنوي 1... مج
 اب لمي صايد ؟ايداو) ل رعدارخت كل وراززب كولد لكالاع كت كم لكعس لافاكم ةيسادج اكل وكول ناقد (اينإج لبن
 ل لور شمس ناك تس موقف لت ارسا ىف حس لوك ولن لادارم يس دل لوخفمر )2 كس نكت حس تدوم ( كت دار فار تساي لل اج
 وكنارجب ( كسر موو انج )و اجرعدك ايدام رفع كس نلا ذ ىلا تدثلا( كح كاب حس لابد كوله انج ليبي لظرع ىلايو كيب
 اعد لكى مالسلا يلع( رجتاسكس از نوكسروا رسمك فاقد وا اح) ل :7ترطحرعإ لس تدهدايز تح لا اي زود دج 1) ايدك لغز

 لكنا شاي رو احابنوم حررط كنك ةني ريك ى وكب جك اهق تدوم ثايب نا كس د هدن لب تملاع كما صرع كيا هدد انج س
 شل لول كا ني( هت انركو رت اك وكول ناك لل مخ بع وكول يت لاو ف اهرف لت وب ىل تدابير لاب لب لوطن
 لاهتدألاروا( بس فطعرب لا ك ياس انركريل ريدا وك وفارس هرك تكس لولو ناد صقتم ) 2 كيث ى را كرك( رافك



 مموج دعآ] 4 طاق قبلا وروسسممرا دم لوارلج ني الج ءودرا حررشو رج رت ننال

 ليث لاو خاج بوشر( وكل الاب ىراببمت ) ل ل ون بخ ى اقترن ال وحر نقيب وا( رطاخ كنزي دء العا )وكل اذ ليي ها لك
 ري رول نار“ ( كح ركفرص لاب ل هاد ىكرشلا و # د رق اهتدثبادج ؟جس نول( كس ليددلدبولم كك لاوكت اناعمس داب )

 ( 0( اماسي رشيفعض يف ليث تأر كي اروا )ل امس ذي ولسا ىلا عند قلار لج ( # كفر صيت لرش وار شان )نشر

 تن ) لن كك ىت ىلاهتدألا دوا( تادآلث تييآمرت آل اهيجرتاز قت نكس تانك د ) ني درك حس تب“

 مروا ( ل ةيبسداسرف كواشكل ياو كل كس لست نااقتماروطبل) لإن يسهر ار فروا ( لون تبلل كور قذر شتم ةروطل لن جس اج
 ( اجيك طك كس لئاداب كلاهغا دارك لب تان 10 ةاج سس انوا فرط ىاىكا

 رواق يئمولعمل امد اصح ليكي, لاوكب ازيك اوم مول لاء ان الو بج كب جب عت 5 1

 كى واضمب قنات يس ايككابارج و كل كس مرق فرصا مر مخاب ع دعقاو بط زم تنفو سا جايك ومر رقم اهيفننسا ل ضن
 وب حس دارفاوجر وا ل سو نحس اأدصق لاند ات بابا تس لب باكل ئاوج كا لس وكول نلا ير فل وا بج لس ساد
 الكرت تاس ىلا ىلع :كءابتنا تم رمل واع حس يبلع تسيقد وقس !ناجايلانب بطات كركن ا لكلو سين
 -هإ كف طع سي كروب تيان مهايحا مث اوتامف ىا-ج فرط“ ب ردن وهايبحا مث_بايك

 د” امت اك بانب وكن ادمعب كس بلاك تر ط>_اهتنايكأ شلكز_ نوبفااك ايها( )تسلق انام ابكى تل فلو زكا ليج
 نقد اندادد للا :7تررطحرعإ لح تافد كل وأول نلا- لو وج دعإ لس نون ن كب حمو م السلا يلع وم حررت نس 5

 رشاروا كس وم هرئز بسبب هللا نذاب اويحاذ_سوبناخ انج كوريه ءاهقكدنز كن اك ادم !ًدييحو تيقب بر اياك شعروا

 داو سب آهلع فقردرز كتبا لي دوبم لئإق ضني انج هس در زدارمكس تدم

 هل بوصف اعضا فاما دقت ف ءازج ىا .لثملا فعضلا هفعضيف اًضارقا ىاج_ لل ل ومفم انسح اًضرق

 ملاءهتسمجو كقافنا ند جس لصد كل جب يإيوكض بقي هللاو ع خلا نوقفني نيذلا لشعب آدارم ىتايس امك
 هدايزننلامتما كي ئارف تسل كا ا حركت ز [ لك ودنب ع لوقلر طل وفود هو لل ىل اخت نق قفط ساو للعب اود نوب لب
 -<ه اتزهرطم يي

 كت ادابعزك د ماك تظفامم كزارف لبي نجل كس تك ناييرب بولا ماكحا ( "0 ) لتتم 3 : طلر

 ا ليث در لوثدويبروا لاء يل ذب سرسوو سن ذي كيا لو ىوقاو حفلاو لما يتورع كح ررطر د لئدج تادابحب_اهت ايكايلج تمن رط

 : كم اكحا لونوو نا يمض ريب قلي لي تروس للا- نإ كح 1و ل ل و هلا 1ك سا كدابج

 خلا ىذلاذ نم روا سفنالاب داهج بيمن: خلا ءالملا ىلا رت ملاروا خلا نيذلا ىلا رتا ملا ب ارواب اكو اهركذت

 -< ىداج ى وبيت كراج ىلا, لع

 هس مارت انك اجب سل كا ضرما لي وورد ناوتاط حرر اس مارت انك اب ساابتج رض لن كل كا جس ايكل وم بسر لا ننس



 ميس مدرس سما 4 رقاب ةروص طرسفور ا م لو؛رلج نيل الجءووراّب رم 2 اك
 "كات الا احا اا ل

 ىرسو دك ب لاح اكو ريتك اند وك .ابجايكت يشك انت حس دس وم هن هدايه داركم لابي زين ٠٠ : راب ليم
 تددقللب 0 جس اناج ايد كدبارصود م روطلس ءاز اازس كرت لبي لع كت
 لوئود لب رات لكل اج ايل يش اك قران قب نا هتس اذ نر جاكم بزعم قلل اب لاهج حررط ىا -امتراببخا اك كرت اود

 تاب [ناعس هقاو لس فسد مدن :هرابود كا رج - نوم ل يبا لع غرروا ل شن_. اب ىرورض انوج لاح اكتسدم ناايمرد كس لوين

 رواج لا واع 00 آن نروصق/ كويك قى بكس اهدانود لايند رم ليكي حس تمم إيف لي نا : تس امايلد بخ قر

 < لاكش راقت لوك لاس ار دوم تءداع يف الظروا تد اه يف ةروطب تاّنا لابي

 9 1 تل كردابب ارم. ب لو هدئز روا ل ذ ذم دار حس وم هورم قرب ضن ولع للل : لو اح لل لول رج

 هذا 1 كرر حنيف دز نا وك علك وم منت لك بيوك وا كر اا ىل د زب رك امك سكس لاؤييا نس لمارما

 جي انركر يما زاهر ك وعيت نم قت رورض لب كس رجال نكي يدر رت وك وأو لري تس كري ددوا كردابب تع اينو تلم روا ايل

 - لاب كلب ناب ابك انكاجب سيو كفو: تااع قر رك ارواج لب

 لكضرق حررط لش نايا لو تكلم كى ناد لزج فدا تدوس ايكا يدلك ألا التاكو يطرق ١ :لج ضر
 وحج دفنا ليم ف قئافنا حرر ى اس لا يت ىل ب لوصو كى ادلب ىلاج ترام وروا< لاج قب ظوفك ب تالاع رك

 نت ناب صكررظن لي ىو وغروا ىرادافو لك اياعر لي فع انضر وا جس حا ايل باد لس لو سدر ؤسحررط لس ل ضر ثروا

 اج اترك بفرص لي هاد كدشلا ىلوكرلا ارك يااك داش ا لش فيلر ششي دعس لاتريد با لو رجا كابي ك- لاحت

 ل ثييدع قرسود مر كاس < - بسند اهكدجت اسكس ذاهب اك اء كيال سرس اظ- كل لب دايس ذي ربارب كس مابي حاول نسا ى اهتدشلا

 قذاضاود ان أح هوس كل كس تما يق ترضك 13 لوم لان خلا نوقفسي نيذلا لثمتي مع

 - ص ولت ر دف ليج. اهك ا عكر دو رحب رك يثك افاعضا ل سن لوم لاذ ان تمي لا لك وساد

 روبظيس ىاروارثيا ىلا لم ولو دواس تااذ لدثلا ترم اكل وفود طسو لب لكرج كوم ولحم طسبيو ضبقي هللاو

 - ل دوم ا وفود كل ىلا لن تي كس تال

 ْمِهِرْبَح وبس ىلإ أى ىسْوُم ِتْوَم ِدْعَب "نم َلْيٍءآَرْسِإ ىِ م ةَءاَمجلِاِلَمْلا ىلإ تملأ

 وتب يد ' هللا ٍليِبَس يف ُدَعَم انكم ان مَ ثا لَم وه ُمُهَل يبن اَولاَقْإ
 يطا و# ميش تما مان و طوع صار 110

 ىلع ربح اًولتاَقت الأ لاتقل ُمُكَيَلَع بيك نإ ٍرْسْكْلاَو حْتَمْلاِ  متْيَسَع له َمُهَل ىبنلا لاق هيل

 انياَتِباَو اَنِراَيِدنِم انجٍرخأ دقَومللا ٍليِبَس يف لاق الآ آنلاَمَو اَوْلاَق اَهب عقول درفت ماَهميْسإلَو
 اَمَّلَف ىلاَعَت َلاَق هُيِضَنْقُم ركز كاوا فر كتر مْوَق َكِلذ مهب لَعَف ُدَقَو ْمِهِلْتَقَو م وييَس

 قَاَيَساْمك َْوُلاَط َعَمَ زينو عندا فو 0

 لاَقَو َتْوْلاَط لاَسْرِإ ىلإ ٌةَباَجَأَف ِكِلَم ناسا هب ري لأَسَو مهيِزاجِيف 0:9 َنْيِمِلَظلا ةيلعهلل
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 حنو انْيَلَع كْلُمْلا هَل ُنْوُكَي نبك ىنأ 1ْولاَق " اكلم َتْولاَط ْمُكَل َتَعَب دف هللا ّنإ مهين ْمُهَ
 ب ةَعَس وي مَ يغار را اغابد تاك و ورمل ل ةكلمملا لعد 52 ميل نال هنم ِكلْمْلاِب ٌقَحَ

 َُداَزَو مكِيلع ِلْمَلِ هَراَمْخا ُةَفَطضا هللا َّنإ مُهَل ّئبنلا لاق كلشلا هناك ىلع اهي يعني لاَعْلا

 ىَتْوُي هللاَو اَنْلَح مُهَمتاَو ْمُهَلَماَو ٍذِئموَي ليئاَرْسإ ىنب َمَلُعا ناك و /مشجْلاَو ملا ىف هس ةَطْسن

 ْمُهَل َلاَقَو ُهَلَلُهَأ َوُْهَنَمِب هب : ْميِلَع هَلْضَف عِساَوهَللاَو ِْيَلَع ن ضارتغاال ُه َءاَنيا ” ءاَشُي ْنَم ةكَلُم

 ٍءَيبنالا ٌرْوَص ِهْيِف ناك ٌقُوُدْنُصلا ُتوُباتلا ْمُكَيتأَي ُنآ ةكْلُم ََيا َّنإ هكلُم ىلع ةّيا ُهَنِم م اًوبلط امل مهيب

 0 ىلَع هب نْوحتمَتِسَي اوناك و ُةٌوُدَحَأَو هيلع ةَفلاَمَعلامُهَنبَلْعُف مهيلإ ٌَرَمَتْساَو مذا ىلَع لاعت لا هَلْزَن

 هم ةّيِقَبَو ُمُكَبَر ْنّم مكب د ةيئاَمَط ةنيكَس ِهْيِف ىلاعت لاق اَمَك هّيلِإ نْوْنُكَسيَو لائقلا ىف َُتوْمَدَقِيَو

 ىذلا ل ملا نص َرْيِفَفَو َنٌوَراَه ةمامَعو هاَضَعَو يسوُم العن ماوجلا و
 وم 2 -

 محل ةيال كللذ ف َّن ْمُكْيتاَي ٍلِعاَف نم ٌلاَح ”ةكدلملا ةلِمخت ح َولآلا ٌضاَضرَو ْمُهْيَلَع لني ناك
0 

 د حل 3 نا اسما ا 0 ا لع

 م22

 ا ب لارا رول كارا ًاَطَدْنِع
2 2 

 ف هللا نإ لاتق ءاملا ةيازللط ءانيدش 2 ن4 مدقكلا كف و دونجا ثْولاط

 همم أ نبط ف نيِطْسَلفَو ندا َنْيَيْوُهَو ٌىِصاَعْلَو ُمُكدِم ْعيِطُمْلا رْهظَيِل “ ر هنب مكر بتخم
 ّحضلاَو حتفلاب 'ةقرع ترا نمل م هاف ذي همي مل ْنَمَو نيتك نب قل" 7 ٌئِنِم َسْيِلَف

 ىلغ ص مُهَنَم اللف لإ ةرثكب هر امل ةنم اَوُبِرْشَف .ئَتِم ُهَناَ اَهْيَلَع دري ْمَلَو اهب ىتك كاف ةِدَيِب

 اًوَنَما َنْيِذَّلاَو َوُه ُةَرَواَج امَلَق َرْشَع َةَعْضِبْو ةَنامَْن اًوناكَو مهب د يرسل اًهنأ ىو قرف 0

 ْىأ ِهِدْوْمُجَر ٌتْوَلاَجِب مولا انل ةَقاَطال ويرش نيل اًوَلاَق ِةقَرغْلا ىَلَع اًوُرَصَمفإ يذلا م هَ

 1: ره ونلا لود اهنا اقلك ملا تكا نوي قزذلا لاق وز راحيل رار ملاك
 ْعَمهَللاَو ِِتَداَراِب ' هللا ذاب ريك ُدَِف تَبَلَع ٍةَلِيِبَق غانم ةئف ْنّم ريثك ىنْعَمب يربح ْمُك

 بر اوَلاَق اًوفاضنو مهِلَتِمِل رْريَط ىأ هِدوْنُجَو تْوْلاَجل اَوْرَرَب اَمَلَو نَا رضُنلاب +-.:نيِربَصلا

 َنْيِرِفْكْلا مْوَقْلا ىَلَع انٌرُصْناَو ٍداَهِحْلا ىلع ابوك ةيِرَقََب اًنَماَدََأ ُتَبََو اًرْبَص انْيَلَع نبضأ عرف



 موالح رست يآ 4و ةرقإاةروساسوراب لونرلج نيل الجءدوراعررشومج رت نيالا
 م كد ل 12 تول رمل د لق دكا نو و 2 ا ا ا 00 تل 5 هقدر هاف ميقا ء مو ىذا.

 ان يمرس وا 0 ا 0 0

 ّنِم ٍضْعَب لدي ب مْهَضَْب سارا مكاو ل ون لنمو عوق " ءاشيامم ُةَمَلْعَو لن

 هللا َّنكلَو ٍدِجاَسَمْلا ٍبْيِرَْتَو َنْيِمِلْسُمَل ٍلْقَو َنْيِكِرْشُمْلا ِةَبلَعَب ضْرَآْلا ٍتَدَسَفْل ضعَسب سانلا
 اًهّسُمَن اَهْوُلَتن هللا ثليا ٌُتاَياْلا هذه كلُلَت ِضْعَي ْمُهَضْعَب مْفَدس «مو َنْيِمَلعْلا ىَلَع لْضْفْوُد

 راقكلا لْوَِل در اَهرْيَعَو ناب دْيكاَتلا مدروَنْيِلَسْرُمْلا َنِمَل َكْذِإَو ٍقدَصلاب اَوَحْلاِب ُدمَحُم اي َكْيَلَع
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 كلا كل ستات( هر ل

 ( حس نلا فرضت ) ايار( ليي عترموكى ا موالح رك راهي وج ) ني ركل اقل ار كش( ركلت اسكس سا ) متكداشدإ
 رم ولفت الا) ورك دابج مث كف ابايد متر ابج وكم رك( بس ايككا عي ريتا نسر واو متيسعاتفا) ناكر

 لئالاع_ لب ركشدابج لي هاد امرك جس ببحايك دامه كلمن( < ل هس 8 رقت اهفتتساروا كاس

 ترا شوك لادرايد قس نا ةنك الاه ولدت ؛لث) ل كل يدركادج كس دال بادو لوب بام

 لدروس دابج) كلر بسه داوم مككاراهج وكلا بجرم( نث هتس ا رفوا شرا ىلا خت نقع. ووجوم متت لووجوم علام لوك

 وك وم اين لات رثلاروا ( حس اب . 1ك اسك اريج امن ايكراي وكر نلبي تييعم كت ول اط فس لونج ) كس وكول دنج ايش اب( ىل كر اينما
 كت ولاطوج كك ساوثرو حس دّقلا ل لسا س لس خل ركررقمواشنواب حل مالسلا يلع ىأ هس لب دازموكن ا يانج ل ةئساج بخ
 اك ىلار تيب مترك اكل يك ساي[ رفررقمواشداب وكت مدل طب مت ىلاتدثلالتس لوك لنا فرايف( ىلو موتنا تسروص
 توبي ىتاش نئارتاخ هوت للوا لك ) ليث نت هدايز مت كس لاك نا تبن .لكالاع_<س انكم لساح ( يكل ) نابت
 تايجر تنام كجم لوو وتوك تعسر لا داب كا( ةرهد نو نادت ير كرات سا رك

 وكلا كل كس تدطلس )ع اناء رف بتغيب اهتم هس ءاهتركن ل فس ىلا هتشلا( 7 اذوا )ل( حس نا ذرب )يا. رف( لك كك
 داما حس كارما ىف مام ليدد لاوددوا) لن تايحو تس لف اطع( تمعسد) دايو( سدود( جايك

 ىلاهتللا ( ل دج )دوا( ع شارتنعا يلاجتوكس ك0 لب اير فاطع لا اوك تن كلم نيا ىلاختدثلا ( سرس )دوا ( تس متاو لمت قاف
 رج ) فرك نا تس ناار فردا( سنا ل هس تطل ناك ) لو لاو غنج ( وكلف! ب + كاو نيو تعسو

 هد ل اي اهدي تمالع كس« هاشداب ك- نادك (قتاي لكم ولعم تمالع كت باشداب كساس ربي ولو

 قورنصي لإ لس لوك لروا ناي كس مآ اتيت ناد خوك نتج لل ب روت كم السلا مب اينا لعب قورنص سا )6 اب[ ورنص

 < تكرب كقورتص ل ا كولي ..كالاع ايل نب حس نا قودنصيي نس لوباروا كم ؟بلا ب لوكول نا قلاع جمل قحاب دبا
 ووخ للاخت نال امج تس ركل ا. .مهكسن ا ساروا تك ل 14 وكنا لب كت اديس ركل اع تام قف لون



 اممم رسما 40 ةرقبلاة روس كورا مف 7 لدارلج نيل لج هدرا حررشود#ج تنتاك

 ترضع ليل لي زج لوم كب هكيروا حس فرط كر ادد ورب # دابق ( نات كولد ) ديكس ع ل ( كن تس اي رفواشا
 ءاصعروا كرايم ناسيك ماسلا يلع وم تسر ظنت شم ا نارترزونا ارو لافتا تك زوعيم السلا بلك ورا و ىوم

 نلاتق وكب ىكتارؤروا ىكيراحاي نا ذ لات ثلا اكرتوكل ا لي با روا كرايم ادع اكم ازسلا يلع ناوراب تير طحر وا كدابم
 نا) كوم ىلاغن لامكتل_ # ءاهق لا( سلع مكيت اي لاعري )هَ لوب سوم اهنا شر رفق وردص ا( ست

 < دول دورك ايلا لسا نا ايمر د لس نش مولا وك ورنص لا ذل لوتشر فوغ انج )وم او لال نقي مترك( رب تدطلس ىك

 بتر داهب ناد راج رتس قدرك ورش رايت قام رد'« لكيت سموك نا نس نوكو-احكر الساس تلال نس

 هل نلت تنولاط( يكب ملط ىلإي نس اكد احس نا كاد ذي ىركت فكس لادقملا تيب )هلع ركل وكل وج ف تمولاط بجرب ( تك
 و نور يتووروت( لب اه 000 مارت مز درو را( كس نع 17 نر نام نابت

 سره كلم ) هس لكل ع لوبا س سر هد( يي وكلي ىلا ل ) سب لاب حس سا وج وس ( فتن ايمرو كس نيطسلف
 رب دل كيا اه يي ج نك هس لد لويس سري هد( كي دن )كس ردت كرب ناي وك ادج ردا ( تس ل او نش نوبل

 للا بسوس( هس دجتاستسس ريم لوو ذب ثهد إي ذحس لاه ل ءافتك اري ىاروا ) سدتاب خيسا( مضل و نخل ةفرغ)

 ءاشم «ا يول ف رصف لوم هت تولى او )تس ل ناك لود ًادنج زك هس لوركا عني ريش لا بج )يدرك رن انبي حس

 نااروا تمولاط بج وس( نت ( سال“ )وريتتوس نت وو روا ايكوم لاك ل كس لو ظوحنكس نلا دوا كس نا ولج كيا لسكس تياد يك
 كح لادوا تولاج لمن م: وف خر 1( هت اهب ذل لونج )هكا نك ( هت ايكء تكا ري ولج كيأ ذس لونج )2 تارا نتا نام مس

 نترك ووو هل لك ( كح عذب لمت ادداايكه رج اظم اكمل دزه ردا كف كلمت نا نتن ) ىلوم ليت مولعم تف اط كدب امك لت
 مك) كاك( 2 كطدداي تق ت١ كوله اروازوركس تم ايق )1 سوم ليو ريو رس لاهتدذلا لاق ( نقيل ) لايخوك

 لرش ا ىلاعت ارواح تس (هدارا) مكلس ىلاهتلا لي قك ؟بل غب لاوقعامج ىذا ذب ليتك اج لوحي ىلوعت ( رثكن تمي يرن

 رايت كك كب ) س آل ناديم تاس لوج وفك ءاروا تالاج بج روا( رك امرفداددءاو تاتا ) لذ تيس دوت اسس اكل اولا»
 دابج ) ةيككر انت مدفع دامت دوار ”, م ( كح داس, ) هكحد لإ طئاد اكد رورب دام اهلك فكك 33( لاك رنب فصروا كوم

 هكررك لوك ا ) دع د تسلك ويتولاج لس لوتتولاط ين انج - هج درك ل اهني م وقر فاك اوكم تروا ( رك رف طم وبظص لل و يس رامت ب
 يطعم الركن ايد فاطعرداوكت واج ( تنس لمت تدلع ركل ) نس ماسلا يعدد درك و (مداا) تس مكي لاتها(د

 ى الكي حس لا لت ب لولوي روادعإ كس تافو كتولاطروا لوم تسون ) تمكروا( كل ارمسا قي ) ترزططس ل لا ( ول السلا

 0 و م ص
 هس دارف لع زرسدي رز وكول شب( ع عنا لوب سادلا بالو وأول ضن جرة رفد ىلاعتشألا لوعت تاب

 هب نامت لا ل لاو لضفي_ هب ىلا هتف نيل( لمت اجوم دابر ب دج اسم تس اجومب لن لاهلسمب تاج [بلاذ نيك شم ) ناجم ذيربب
 ه<1) ل ةسانسوكيسآ( - كن ايب) كح ذب موج لتس قى اتتدفلا( تاي 1 )يس( داب دوك وكل لتبين رز كس لوك لت ين انج )

 كال سرم تسلا" راغل "لوثر ال ريك اج كه رخو ناي هتس ل لولوسر كس دقلا ب [يشالب ردا( ماقيل

 ( سل ادد

 كس روشمو» تععامت ءالمسلا بس ماع باطخا ل 0000 هامات تكرر نت



 مودع رف عيا 4# ةرقبلاةروساسفورا 0 موعأ لارارلط نيل راج ءوورا جر رششو مج تيل اهك

 - لوب لدم ربي اس تيدا يربل بول رتس تلالج نم” لإ هتك /فارثا تعبت كنس سار اكواب حس

 ومع بكم اظفل يروا دئاز درت لوا لبي اسر سود لصو مس لإ ىلا عمت ىو الما روا موق بت حس لاكدعاذاك اس ارتكاب

 زا ارك ابراز شا هدا ل نردد قو ترتر واح نا ىناعد هللا اي عمساثدتلا قث“ىلاروا ما يك

 فا كيل لسانا نس ريتك اروا ىك مستمع لسه لإ سو دعب كس مالسلا مب خرطروا لاايلاروا لش 7
 سرب لاول لس تيتو مرفت ايكءيكم اظنتسا لس ركلظنو بر عق وتم لإ( مكيلع بتتك نا لاعقلا نم مكبج عقوتلا

 لعفنال لعفن انلامر عئوميسم صارت كاع .لتاقن ال نا ىلا انل ىعادلاك ىا .انل امو. كم ونود وتنوع

 هس طئاز نا كيد زنكس ضار واميلاعرلمت - اذ اش بيك

 كك كل رارافراد_ نان داري ايوسر امرواهخ تسرب ر نايمردك نيطسأفرعمجولاج ماقيتس هيلاعواو انجرخا دقو

 نوطسأفو رم قلاع _اهق حس دالدا داع نب قيل هقداشداب شرم ةباكقئات مق تالا - < هاا لبي لمت لا فرط ى اه
 فكلذب هبر ليومشاعدف < حررط لات رابع زق ع فو ذك تدابع ب تك املف_كت جدر مور رمل اس نايم د كس

 كس سوم ضفوابج بحل ايو قلارموداي ل ذر لاروا خلا بتك املف . لاتقلا مهيلع بتكو اكلم مهل ثعبف

 لكن يلطر دب سا سرا رخت كار: نااال يلق 2 كل امتد لك بم ترو كن «د لك ارك ر ذل نومئادو ا
 . نومك ءارخت

 بوف رطل مخ تس كنا هتك سوكول» للى د كس لأب ىذا ياو رف نان ىسبملا لحس 1
 ارت ليتادول ب ”اارسود لول تولاط اوم نيج لام كش ليوا تمام تلك تس لرب ذبل

 تنولاطر ولافي لس كي وقل نب ىو ا تموين يلسلسرولاىق لشد لوا كيس وقنل ني دوبب وقتا نادت قحا نحنو

 كل نوماك قواروا لومب انكي ءتتطلسرت نر تموبتدت لع نتجت لد الوا لك وقتال نب ناب ايف كت! تا ولسا لوو نا
 داب ذم بس لب لج ارسا ىفب دوا لكائفح تار للبي قربك ل لوهنج_ تت هك هر كيوم افرض كل عب توب السر وا كت كراع

 مركن زورب عسو ةعس-..د لش م ةقجتاسكس لاح نإ ربك لاس سم اهوا ادا رفارف رست توون لا فس هللا سد مل

 وج حل لأي لن عد قع عب ةتوباتلا- جس زم نك حسا و رواج ردصح هع انيلع عصو مهلا ةعس ةعاس

 قش اس ذوساوناناك ىلا راش حل ور داسلا مودم لاجل 4 لين سارإب ءاب_< ىلاج لاكن زج
 رك شه ايب رو طارفا لمع لا ركع قلل لسا كت اك تل سا هت حالك ورص كت ءار ةلءات ارسل جتا كو ءا رو متم نم

 - ب اهانم راظد#ل ادت
 2 1س ناش مل تفل ىنموم لا- اه كريت ّلاباك وكر زب لوفوو ناك ابك لسا هيقبه ياه كرتامم

 ىلا ىعاتم ديز لمح تاب لو دارم تى اجاب سس لتقل لمحت .دمحم لا ىلع لص مهلا يح تاج ايداع

 يكرمك مزالرلزن2_ لاجيت تكيف ذماكل وخص هسفن لصف ىا لصف املف 4
 لاهتس بع. 4 نادتملا ترب نونو نربط و ورا كوم ابي سام يس د الطا حس باج كرم تسولاط هللا نا ل !اق

 يملا ز تسمو ريثما متل بورما وب لوكأم جبدارم قوذلا هيدؤيام ل  شقوذ لضارعس لا يعطي نام

 -< لتس رورت فلك اًماعط هذخناو هبرشؤت تسروو ب ىف الب لاعتتسا

 نم الا لإ لم قحيمفلب روان ردم مر ابروا لون تح در مضاوي ورعولا دوا عراب كل ما وكر وام اع نيا ةفرغ



 مورس حسم هس يآ 4 2/19 روس رسموا وا لوا رلج نيل لج ءوورا حرر شوط رت نما

 «بودرواهتس.ءاشنسا سري ربت جس ءاشتا سس ىنع سيلف هنم برسش نمف يك ايدرلهراشا لردع لس فارتغا

 ده 7 كبيلا لكزس كبسرثشلا نك تروا ديك اج ضرس لامك رواج اناني تاكى والجو اكس سددت ذاك زن ىلع
 4ك لارلا وفر ل ل ركرخ وم

 11 رواد دقاك ااسل لبي يادك ا هقيي لاحاكت ولا رواق نب ر ايما ذ سس لاي هكا كيا بي رقت هد وجو
 جاو العيب دياي كل تساي ناي قرورضةليك ضؤمر ب رج ركأ نيقياكتاق الكرخ ةنونظب- بركس كاد

 روا مكن يقم وليم تععاط بج وم بحب كن ظنك اال لادوا لوم تاق حس هفئادحب ك- لاك  ايكزم نقيا كتدابش رق
 اج لل ل قتال ندقيوك ظني روا ع دفلابم لب لسا يوك اكد لبيت ع اطا ثيعاي لويك وف عرار مغ

 نهري ريت كيماهيظتسا لصف, لكون حس ار كئواضيب فاق. ايدج اسوم ليات نايل يسرب مك لع ةئف نم مك
 -- عجر نو ان عقققشا ذا نم تل_وهسار ت ءافس كلعفإ هعق زوربةعفرو نكد م لئلا

 لب اماب/د ؤاد لتقو_-< ارهظؤتم وز ربة آلي نم ذاكما ل تك نورجددا لت تك زاربو/ن عز لك اوزرب
 ه2 نات لاب رك رواه نسل يا هت لاو فوم ى ليؤتاس قاد ترطترواهتس قكروا ىن تت هوالع كس نا لمي كتلك تول اط

 - ايل ايلرك ربل ب حروف ركل تاجا تدلاوك نار انج ل سيرك ةادوت ولاول يك "ا ار 1 لول

 2 اراها ايماكر وا ايل( ّىئاييا انج -انرام دكت مولاج تسهيل ذه دامها اريك الكس لوري نان ل سار

 هل انلا ايلا يدرك رنحررط لكم وم ل دجتاب كس نااار ول_ تس ومب ثءارواهنتلس لاولود واشد اي دوا ىو ير لير وا درك ى داش فن اارجتاس

 تس اني حس دقيب طنب رنا ل ا نايس لوب ة اميل د ذ  تاانآ رواه تيل انبهرز كس للا تال آذلب < ايكبامرف ديدحللا

 - هرب هوريغو كت تلت لايلوب كل وروفاج هر اهب روا ل ودرب رواج. اجاج ايانب س تسوس ريك بج كح

 سانلا ضعب عفد ايكوم عب لع نم زداسضين انج حسو كووجو كس لوا كك ىلا# عرانتنا >1 الول خلا هللا عفد الول
 < رك 1 ولتن ر وا كلت لدبت إب اا هسهراشا “ا َك اعرواحسمهلا تايآع لا اه ولعن تجول مهضعب

 <! داجايكن اييدحتاس لصفر و ىلدقاواكت ولاجو تالاط كل هدم ا” ىكلاظودابج 000000000 : طلر

 <س تاباك جي لري( 1٠١١ )وسور ايك أبين ماسلا يلع لتمر: :رظنم لب اكعقاو ....: 40 غ7 0
 ءايمتاوج اف فاقورداهت ةسدلا يكتم دقم لص ماما نر ادلب اهتاموم ليتم اشداب لول م لج ارساب لبي - قيوم ترض

 دع لاس رتب وس نا كس قوم حررت انج هك تس كايد كواف لطم لس تار ؤروا وسوم تحل شوو لس لش نا مالسلا مب“

 ءلاف جدد تياهنرج نيطسفل ب ,رع يت كس سنى ركرايقفا ىئ دبس دوا قس تب ذل ”ارما ىن اهكرمدارم لم !رسا ناو ريع
 ربا نون نك اب جد ركع ضلك نا لاح جددا 2 بلان نا نعت لع ارسا يروا تسري تم
 كوم ترضخ _اي ورك احر تبا اك ياسا ىف دوا ل لاذ نيطسفر برج لك ؟ان كرر ننطلس كن وتحس رلاسس ليوا ىل تاهل

 اقناع نااتسج وك ب دهككس للا -اومر وبشكل يأ امان ليلي ل ارسا ىخيدك جس تاياكدعب 1 لاس لشئ ييوس ايمأيي رأس
 1 ل ا رجروا ىلا رق لب اليسا
 لاء اطع””قش لس لس سافل ساكن اب ذ ىل اربح الك ني ومشوج وج دكب كيا حس ناقيكس لاجئ انج لك اهدار ذئ تس ادن فس للا
 ل وزتاعذي دوو بجاك وشرب“ اا



 ميو مسمع 0 ب "8 قبلا ةروصم اسوا كلو لوارلج نال لو ودراحررشو سب نال

 - سو زارفستس تدب ديعرواايلرل لسع اينتغاو ترف لع لبس ارا ىتب كس ركع صرخ

 روا نت نأ 2 لابي غيبسا وك ما ينسوا خلا داجاج تو انذج حس تاب كس ليارسا ىف 5300006 :كثرول ان

 دخل لاس نم اي راك قاد كاد ته كل تكل حاب ليمارس ين دازب ليل ماتت ل لوم كج نب ظفر وار يرش لن سوينيشسلا

 تان تس نورك ارث اروا ايكو دام 4 لب انتم كس لويس فب صم م اقرب وكن لاروا سك يش شكا نق لسا ف و

 يك رف ع لم 0 ل لوب لنادي نيو ل | ىقيرمشم انندت
 رافد رك ان كروشي ردا قرون عنك قلل ورب ىئراب»ايباروا لياوب هدا زيتا صلح بأ موانع كك ع و يآ ]

 هلدل ”ام ورام كس درع ديان ليالردا ليث رمت لع ناك ج كي رركررقنواشد إب لوك ل داعب ب 1و تركض

 لم ااكأ مان اكتم ولاط 2 لوس هن كس تلعن قرطم نس لت نا دوام مان كس ناني قرف لاق سرق ليل وم عمت

 121101111111 اعبي ىلب مآ اند كل هاوس لكس ير بشروا يجو ترو و ثروار رقرنلب حس بس لج لص رعا

 تدابش توب تدي مكس ع تمم الع لل تنطلس كارل با رف مالسلا يلع ليوم ' اج انكع اب حس ونوم: مر لبي ”ةلابك
 موروا ع لح تيس قيس وب بر راج لتي ح لوييطسأف ا لكى ل يلح تم شاب واس انج - كح نس دارك باوارابت

 نعاساك قاب تنتدوا اول راب ..وأ لودتسدمتم تحك روكا لابج -ايلك ب تييببعم ناشن كل كس ناب اق ناشن قرر قورنص

 ىف ف وسب ل ريق هد كيا دوا رك كر رب ىل 26 كيأ وت دابش يت ورنص ارا كال ذل سرا 1ع نقد حاب انرك
 هم ناكم شع نش ساه ب ىذاكدو تدم كاوتش يخانج د ايداككب فرط ” تير كد عرمساس لكارسا ىف ريوق

 ' ١ عك لس لاهي ذيل شوكو اواي اولب وك وأو لاس مراعي يرقروا لوب لشيخ ى ذب وك وكول لك فلم سي

 لك وم ترق تاولاط “”لواسرب لوققبم يقل يصرع ىلا مملة ء المل :عانراككس مالسلا يلعدو اد ترضخ

 بنون ا ل الج وكن دوا ةالب كل يب كس قس دا ةاج لن مكث يب هك ىلاسرف كو ل ىلا دق نت تحس وج ارا هوب سمت ىك لارا
 هولاء امتد اداك لب الع لجسم ناروا ايك شيب قل تس امج لاي رو جوك ينج ىل_ ون لع لاب بسس نارك لادا ل

 -ةوب نزرت * نا يمرو كس دقي وا كوثر ادوبي نم يمس ل ا لعل ل يطللوك ا اننا رخل

 تاج تف رتاوتم_ تخلي ارسا قب بماي ارو نتطسلف بماي ىف نجس قروش ب رد-ايكب تمور لي ارسا ب ىف تالا
 لوصا ىلا سب كلك د ب ووو مع

 موو ل ع ا لقبي ايرد ذس تالاطعس لايخ لا دعس ىل كاياج نب ثعاباكت سلك وكري كرار
 نب دباب كس دوا لت ري جن انج - ا اا *ناوكربج لب ممل اقتم كح لونيارم لحي حس ناا- ابا انركب ساظتنا اك حروف
 0 ءادسرإل لع نامتلا 7007 كر نا ميكرسود# لوب لدي كت لقى دع اوك نلاروا س رتاعس روب كل نانا

 قلع م تك ل تيد مدفن :اهتل تلح اد با” كلاعب رطل يأ كواكب نك در وكبر بث تركو تلق تدتاس

 حسرتوا يكب سلط أب اقم نيا ل طمس روتتسز ل تار ساروا اهب لس ركض رز لكل تن تلولاو اب لكن كك لك ضغ
 ؟ال كس سرير رواق ان ل ايكابك فس تاولاج- سس 1ك اسرك ل نلف رواتب لح نخر وا كل قلل تاب دواو

 يلعدؤ او _اومرو ام رولا جد لوما [فرط رت - مان كس ئاؤلالا بر ل رواسي را رمل لود ايصقنم مغ وأ ابل دوار

 نلويزيطسلف ريك _ ابل ثارسح راو ع اروا اداه كل ذ ل لس رم هوك اراءايارل مك وار انجب لش نالفرمتب ليا زوفذ# مالسلا



 منوم 4 "ذم ةرقبلا ةروس كورا م لوارلج نال اج« ود رار سوم

 وهي ىلا فس تولاطروا كي موعد انا ل م لأ ارسا قب سلس لم يكل رساكتسواجدادردا ك6 1-7

 2 ساروا ترولاطرغالارخ 110 رك شناس كى لوا دروا كح لي ل [ىكرصو كتر ناي ىورك حو دار ,ىراش ى لكس

 ْ - أ 1م صح ل وار ترطلس رول روا كش داب لبي بتب كن وزي
 تس لاما اكت اعتاد تن كشر تطال وشب شا لد اقا

 كي لوا ل 2س ايل ارتلا وو ,١ تانايب كس ميركن آرق غرر طم لاسع ناي مم :تاضارتخا ل لإ دداي
 ار زل اوت لب ومش ىلا باك اسيبج اتاك آلي سة هاشداب هس تالاطد ل تول

 لش لاوفاب لاو لود نا رك نا عرل اعد تتقو ل لب ارتعروا رت اسكس لإ زقرت لرش نر

 - تس ابايلركم يسحر رط سن ايبا كن ارق
 ىو أم لاس اع و ءلاعن ب عئاومسرسدد والعكس لا لش ىلإ اشبع ب بادجاكت ابل

 روث ل” ع فيصل لإ وم بانك يق كي هواك لا جس قرع ريكي ثلا لي بيت كدقاو لإ #2.كرلح
 5 مرق بيحت كوم انك مش تنالاع نا كس ا لو تنس كا يسرب ضخ را رمت نتا تروا لج تن ا, فنى لي ومش
 - كربون اي كس ىت نةرق عج رت حيل ل زووواي زل لب اقع بيج تكل

 لب ومالك ليت اب كتبك - اج ؟ل ايم ز النوم مورعم اكدت قار كل رك مدع لش لي وانك جس ب بااوج كيش سرد

 ش ناياكى نأ رقى تكعل_ ساكس اج اي دركر كذا باك اس لوصتا لا ايل حس مسد وتج و اكن لا لاين دملكالاح لاذ لت لوجو لي
 (لاق)-ج 7هداي

 3 حركزما رات ًاراكل زجيربمتسدقاو امرك أ را دعا 3 تريفملىق و

 إن هس وادي ل ولو مقل لو قس اقوا سبب لن للا ء لوب ليج رود كب كل لتتم ا ورب ب تعاد: ل (1)
 ْ د نو قلل مت هب لاو تسد م دق تبات لع لوا قاس ا: [تتقتواكٌش أذ

 هاحو تلاع قود« تلودو لاء دج ركا- ليث سوم للا لكلا تو جس وج لي نج تيحالص لد دف كت دايقو تسد (6)
 نر ولو

 ف رشاكن ادناخو لسن تودو لاكن تيحالص ىلامسجرواىثامد بج تيلباق» تدم لب وج ىلا كيك يحالص(>)

 وخبر لش تعاتب قل ليركت ع اطا كاس لو كس شرف اكت عانت دارا تس اجانب رادرم وكل فن )2
 - قوم سيئا امسك اشك تن قئامج ى كا جس سئس ا

 لب ةع بسكوت الكذم لكم ناريم»و لع, ئطبط ل ايبا, لكى فزت تعاطور جب لس ماد 003(
 لوتعامجب ىلوججتوج لين فوج ليت متي ىدب ىت شرا لين لاج [ب ل خب لوتخ ادتب ى ذب دج لين ىلوم ستار لو صيت ىت لك( 60

 هدد را دواس ب توكل ولدك شئ ترثكو تلق ىددع كدارفا لص د ادماك كد ركوب ولحم لإن لام اهكت ساكس

 دل ةسوم م دق تبباثدوارباصوج جس لوم دجتاسكس لوكا ىلا
 اعد كب كاد مولعتتسس لس لكك بلط كت اوربي حق دنم يدلي جس لاك يسلط كى دنم فرص ل اعد( )

 -< لاجوم رود كت ادرس ل 1 ل صح قنا تمن كا د ءومدجتا سكس لذ ارهتسا كب و سهو



 مهناج ؟رسضتعآ #4 )هةرقبلاةروسارسموراي ١ 096 لوارلج نال لجروورا حرش مج رن نامل

 تاكر_جس انج ثدي لي داسفو ملل ورك يأ «بج كس نامحاو لضروارمترك يأ ناشي يياكشلاب تسمع كذا( 8)

 لباووصقنل ص نيا سر نوم حر تس تسمو اتم كم قىرسود ماي وق ياروا ل يب درك ككل < تصف موك ورك سد

 < اتبرركومراكم اهنا هوروا ات بلغ اكن

 مقاوء ثسول ناتساد«تولاجو تولاطصق ب اذش ع اجرك ذاك وتباشداب نت مكرل ل آر... : لا“ اشداب ىف 8 |

 -لإ لاج ةتاس لمت اب قلك كرش هل بس نا هريغد فنان قرص جوكر نيت لاذ
 - لالا روهمت إبر وص تشل رطب رق ()

 تماشداب حس هاشداي ابوك هتخ 2 كل تمئطلس لوصا لاوحاو لاو دوا ت از لكىكا- انت توم اكماشداب مان تمماشدإب (؟)
 امر دلت كراك ىلاهنابج نإ 1 نال ترريسنرخ آل لوماشداب ك_ ىا_.اق انو ليس ا وهات اي حس تمم اشبداب- يلو تسمو

 لل د كك امج ل يئواشداب حس لولو متل س لاقت اشد اب_<س

 قام رو اا ل رف( ل نإ ل ل وزوم لعقد قرر دلل كلا ذو جو رع ع

 -< ابرق تموتزرط

 كس ماكس قوز# ىو مقوم لا نان جس كتان 6 يي بج تلاسر حس لي دصاقم معا هس ركن ؟رقدلقو
 كوك قرصروا لت وبن ىاقققم ي آس لسد عر صو زبور -امق لكل اي كس باآديب دذر تحن لولاك عراططا كتاادقاو

 قرم ىرول ءاهفسلا لوقيسةراير يضتنرم



 4! طرا



 لواريلج, نير سفر اج 0

 ل امريقتب حزام ليضف و ءاينا# جرت

 لوم سئ فمزج لوكاس نامبا لع تما
2 

 بروش
 لوزن اشو لئاضف» طر

 اناج لأي لحس نإ :قدريز ب يرش ص

 اليت لسكس روزي راوأم السا

 اك باير محا لكل الس

5 

 سل تك
 يسم ل 2 ايل

 دققادالبي
 يلئاوا مور

 محئاوارس

 باوجو حا رعنا

 م
 بيل

 لدن اشو طر

 ِت ردات

 ان كك تارث

 لاثم كة رص ئكراك ايد
 ددزب ل زخم

 لمكة رصد ار قرص

 نكالطا بجارم

7 
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 لو ذة ناشو طر

 تاناونك نءاضم سري

 قرص اكتب كن ابيك زج
 تال لاطيشرواثم 0 رم

 3 تار ىفثأي ربا قد صين الع

 رع

 بيز وو

 لون ناشو طير

 هج اح نحر رن نواب نكن كل ب تار
 داماك نين د نامداخ

 ل عراد ارفدب كيا كيك م وق راكب

7 
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 لوز ناشو ايد

 هس نأراكم وآراوخدوسروا تنحل ليا ارشد و“ 38

 يح اتهذب تتارشرو اهمال ا تسدوع

 هاو اكووس

 حيل خور اوخووس
 جوى وم لل نوفاطشلس داي دهرا

 مادا هس ملك تروا ضرق
 هي طنا زي اسد كد ننس ب تداهشر امم لسا توم

 ت#دئاندح م داس

 انكر كورك اب نثر
 تاعثدك اسياد تي

 قرفاك وم اكى راض اري روا ىرايتخا

 ساد اك ديا

 ليتأاب هاتكعوم باطإي با اعل د ذك رعود

 نايم ارم اعد

 القع لالي الا, فيت



 لوارلج, ني الجر ييظنعررشو هج 2 نملك

 < دارمايلت لااير الام فيلكا
 نار ل اة روس

 رم

0 
 ناّشو طار

 دراكث يلى وين اسيغ لوز
 لازرشا لو دداي

 نع

 صر وصوو لو ارلا_ر يشم

 تدق ىف ابباشق

 اوم تاعطقم

 رج

 بيري نت

 لون اشو اير

 مايل اكل وم اوخرب كة سفك 1

 لكس ارا لاكن ا كبا

2 
 نا

 1 لئاضفو طنر

 د زرواايتو بح

 جدد نفس تلقت

 تدابشىك آني
 دقي رطملسا كور انه

 فا اطل

- 
 بل يو

 لون ناش

 تلوقروا لسور

 يلو زن ناايشو طر

 لان ال شر فك مالسا

 ِث ايت كك اراد

 تزاجا ىف تاساوم
 رقت اك وحب

 فولكس ررط نبش لب تسمايق

 تاباوج ل تاهو
 فناطل

 مس كى زادناعرت

 مالو تو نروا لج كوم

 ىو برش
 كاك

 هع
 ا

 كتاهفاولس قد رم رح

 ى'ارلاي ىك ترم ترطح
 تار

 تاك

 م السلا يلع عج تمرح قم ءاهخالا ما
 ضفروا تتيح ماع كم زجل

 قراوتلس حررت

 لارا كيش لي

 تيمور اكل بر هت حس تاضارتلا كح لاي هدا
 فئال
 هم



 واد لج» ني جرين ررشو دمج 2 نين

 5 لون ناشد طرر

 لاي لوس عيت رضح

 #6 عري ك يلاعتمنل

 نيكل ىلوس

 (1) باوجاك خب تءايح نبي رلكم
 نا تنا> حس راج اروا ثييداعا

 (0)باوج
 بلغ ىواين دروا بس سما

 ا تالا

 رطر اه حس دالو لل ايند

 ل 7 السا تفارص
 مر

 مايك اكسلبابم
 لالدتسا زاغاك وبس

 فر لير
 ريق حوروا |ىدئادعإب ل تجت ماتا

 رلصيفاكعرا زنك باتكل ب قلت ميت ربا تسرع
 يان كر وا رادتي طلغ

 بس ديفم مررطرم كح كح بس راد تماما
 كت روان

 قدبعدب
 ىونحمروا خافي
 فير ل م ثيدعو آت

 ٌلادخ كووس راشمو الع

 امتلك يار اكل طروا تود ىكء اهنا مانت
 تليضفا كيب ترض 1
 ديب حس لدن تس فرط ثلا

 ني تكون سك ىلا

 هار كلا
 ليكم م1 ىلاتتشا
 تافاكمنوثاق

 تاناونكو نناضم حسرمأ
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 دمج هس تيآ ١ عز ةرقباةروس# مطور مم لوارلج. نيل هاج ريسفر شوج تنال لس

 لات( لش ةيسدل است تل ايو دوا نب لول نش جساجو ل )نت تسد ا

 دامم) لكس“ ثنو رفوري رث ولد ل نس يدع ندابيلا( تاني ةوكز دارم) ىو ل "طعوس يكل تلال لاذ 2

 عبب "اليا نوم ض عنأ 2و تمايق ذورب قلتم ذاب ) لكس لج شرافس ل ندد!( قود ين ) ى 7 لوبد رولا( سر

 37 كر“ "يروا وتس او نس رانا( 6 معنا رفو ر تمس ف رظ لكنا م دقلا )دوا( تس ايكاسذب عراك 00 ةلخو

 1 هدد هنبدوخ ارز

 كلت فرط ىف أكد تدع ادت, كتيب ااسلا يلع اد ريل < م اللا يلق مو !توهراشاتس كنت عا ا 52

 .ةطساوالب هللا هملك نم مهنم ىاج توزكدت اععتس لصرلا_لكى اللا ملك نم 16 انلصفروا تقم لس رلاءارشم

 08 يوصل يي ايدك ل رق متعب ل كلون فن دعت ف تاجرد ىفوا . تاجردلا ىلاوا تاجردب ىا تاجرد

 000 ارش روا_ميظخ تاب ىرل و يصل سزاسلا يلع ىومح رم هتس كس ةعذو لل اج دلتا تس اباه ردع

 لع - يي آن تيصوصت اج ينوب ث وعم فرط لكن ينج روان انا دا يس | ياني ة ولا مدمس لكك

 نم 0 اكتمل لا ءاناررفزارف رسول تقب ب سس مثلا خيارج يروا قلم 'ث*انج اخ سوك يف

 نك اعف ل ا دس دوي اشي يعسوبا مالعجي انج - لك صا سخ بسوي انلاك ى رك عاف ب لي ترم ايف ءازي دائب روبط وا ريس اك

 يرقد اح :نلوراخا رك لوح يع رعي طور قاوم ولو-لي ارك( ) اسس زل

 خلا اولتتقا ام مهلاتتقا مدع هللا ءاش ولف قكوب ىكحررط ا لوعفم الب تر ايمت

 -هاتنعل 0 فلتخا قر يشكل شتقا رواريتاسكس لععفا< للخبر مهفالدخ ال

 ال نا ءاشول بث تك هولك يومدر أي ل 2/لش ل! اولتقي مل اولتقي ال نا هللا ءاشولْنُت اولتتقاام هللا ءاشولو
 .اولجتفاف اولتقي

| 

 ىلا لآ ايلتس يدف 7 اذ قل الجعيبال و. غدر ةراشا فرط كب جاو لاقنا ل ماطعّرسفم اوقفنا

 جيجا وكريرفعسس تكل /رك
 ٌودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخالا كربردف[لغك_ ل نين ساريق كعنن فرم الج عفنت ةقادم ْ

 - لو قروم مولعم ةيحارص ل اب لولو دعس نييقتملا الا

 ليث لاح نا هيت جب مع شع دم تاك تع افشل ١ ماكل 2 ساديق كن ذا لب قكل ب سا ةعاضشالو

 رارقن سال ث يدع للا فس قدي مابا ٌلعاف اناإيابرف ذهب ب آ-ايكل اوساكت ع افش لع تم اي ةتقب م اعودر اكسس لوبا

 قومك ر ايتن! تس تمي 12ه لزتم2_ سا نمح رلا هل نذا نم الايك يامر فات اسكس تحارض ل تي 1رسود زن:

 ١ -< درك راشا فرط تي تى زاجروا قشر فك مريضآذ_ لازج نو رفكلا ود رس

 رولا تالا ظن ةيجاريص نبط تاي نإ نا مت هراشلا فرط ىلا تم الايك لئاضف لس لور بم الاجبان تريب 1 لج هللة : طلر

 رول عواصم سب لارج رول نوم ذي دوج واكت ملاح لان كي لك وتما لكنا لمن نام كس ىاروا بخ ابراج ايكت ابنا مانب مناك راوخ

 هه دولة انور شر وبظاكح سدت



 "دع هو رض ععأ هج "لج قررا روس مرضور ع دك لوارلع ني ااجرسش ترص رن 3

 2 د وع لالدلا تربه كروت او :هس لا اجريقثع :ءاج ليش ىك اين 5086 :# عررشل ا

 كل هس لوي يان نقل ساق ان ندر راو هيريلس ليات ك كس ني م بسحب ووجوب
 كلر تما اكد: كارو ماع ماندي متلك ناثرعد ءايجاجرددنلب قدي تلج ب آكل بن جسرا رفواشنا
 21 نت لور لا وأ حر اضم ثج رد رب ج ىللاعتشا ىلع لادا تلات سكوات نفاومذس ل 3 تانك

 ترلاد كى هورو اجر نم ىلا ققوواناك راذتو كانا ل نما اج داني ىلا لالا تعيب ةفاج اياد را 2 200-

 تمد دقو ا ىدلج لب هارب هلل ةسانب نطو روبجوكن ارنا كربه يم لصيف كلاب تسل ىلا ن 6 حاجا دكر وبكم تشييعم
 اصب كح تاب بج نب ند تنل 2 "يار وج لع كلل روا نب سرايا تب يارب عار يأ ى كلل نب دس دع

 ر نم ىلا كلل نس تعاد كو اسفو ملل 1 1 0 ]ل 30

 + قرا "قير لي هاد ل

 ناميا ل ساراس تايه جب حنس تشو ايلا 0. : لوم لبي ريفم زج لوك قبس كاما ل تعيق

 كح لوب ليكم اه لتر وا تو رفو دي رست هس سوم ندخل قل رطغ رولا
 رق ا لكم ع قط 0 تءاقش سبع لع لوم لبى راينا ش ردا قور

 لكل / اون لس جرد قرش ىو واب ]اتم ءافشو تل انهت اي روم تايااك لأ لش  هنذاب الا هدنع عيفشي ىذللا اذ نم وسم

 ل مرو هع ءازجل رادو ور كج لت تقوم كري لامعا نا ل تمرخ اكس للساع كإ قي نايا كرر كس نج_ قوم ترورض

 < زانبكرفاكوكة ول برات جس ول دارمعس ٌلاقنا دوا جسايكل اوم ارم ريو ىل اذن ك2 فس ضر وا عساي د

 جيلا - ام ليد لي تس نالوا 7 مك ترا ىلا نق ودلال ضن اوم مولشيسس ىلا انلضف لوسرلا كلت

 - لاي ةيسدركرك تاعقاو ل" عررطك خلا ملك نم مهنم

 هقلخ ربت ماَيِقْلا ىف : ْعلاَبُمْلا ميلا ءاَقبل ماد ىحللا “وهل ديول د دب دِوْبْعَم ال ىأ ُهلاالهللا
 ريب مر هس

 تدلل نا نو اكلم ”ضْرآلا ىِفاَمَو ٍتاومَّسلا ىفاَمُهَل وادا اعل ةنس ةذخاتال

 ةرخالاَو اًينَّدلا َرْمَأ يأ + ْمُهَفَلَخ امو قلَْلا ىأ ْمِهْيِدُيَأ َنْيَباَم َمْلْعَي اًتيِف هَل "هذا 3 هِدْنِع عَفْشَي

 رابخأب اهنياي مقنلمو نا * ءاشامب الإ هام لكم در طة ؤلفتكأ ةَملع ْنِم ٍءْىَشِب نْوطْمحْيالَو

 انغب ىلا لْيِقو كلم َلْيَقَو اَمِهِب ُهَمْلَع طاخأ لَم ؟ َضْرْلاَو ِتاوُمَّسلا ُهّيِسْرُك َعِسَو ل يلا

 8 اللا سوا نيا 96 3 ىف عبسلا ٌتْوْمَّسلا ام ثيِدَحِْي هتمظِئامهينغ لمتشم

 هيكل هددو ميل رهاب هقلخ قرف ٌىِلَعْلا َوْهَو ضْرآلا) تودشلا يأ ةاَمُهْطْفح كذب ُهدْونْياَلَو
 ناميإلا ّنأ تانّيبلا ٍتاَيالاب رّهظ ىئا " َّىَغْلا نم ْدْشَرلا َنّيبت ُدَق هْيِف لْوْخُدلا ىلع ِنْيَدلا ىف ةاّركاال

 رفكُي ُنَمَف مالسإلا ىلَع مُههِرْكُي نآذ ازا دالوأ راضنالا َنِم هل ناك نَمِيِف تْنَرَن ٌّيَغْرْفكَلَو دش

2 
 نا "اه ير 0



 ملء عمه رسميا ١» ذم ةرقبلا ةروص 2 م لوارلج, نيل الجرف حررشو دج رن نبل

 كلَسْمَتْسا دقق للاب 'ُنِمْؤُيَو عملو ِدرفملا ىلع لطي َوُهَو ماَنْصالا وأ ناَطَمَنلآ ٍتْوُغاَطلاِب
 +بد«و ْميِلَع ُلاَقِاَمِل ٍيِمَسْفاَر ”اهل ع اطَتن َةاَضِفنْأال م مك دقَعْلاب "ئقوْلا ٍةَوُرعْلاب نسم
 َنيِذَلاَو ناميالا رؤتلا ىَلِإ د ٍتملظلاَنِ ْمُهْجِرْحُي أ اًونَما َنْيِذَلا ُمِصاَن ٌئِلَو هللا ُلكْمْياَمِب

 ةَلَباَعُم ِف اّمِإ جاّرخإلا ٌركِذ * ٍتمّلظلا ىلإ رونا َنَم مُهَْوُجِرُحُي ُثَوعاطلا ْمهُسيلْوَأ امك

 برفك مهل ني ين لبق ملَسَو يلع هللا لَ َيهلب نما نم لك ْيِفْوَأ تامل نم مهي وَ
 ناوي
 . «هةنردلخ اَهيف مُه *راتلا بحضا ا كلبلوا + ِ

 ثيس د لاب شيب ) حس هدئز هو( ع سروجوم قش روبعم لوك ثم ) لبني للا لوكا وسكس لاتقل 12-7 ٠٠

 لأى ني روا ح قع ولغم ( لوث )واول ادن :(ننح الاو كل_.اههنس تربي ول ولكى ب اتردد 00 لاو تح ات ( الاو

 لك االب للاي هس ساد ( < ليلو سنك وك ايبا ( لل دب قالت لا ) نا زج نم ل نلت زو نأ 7ث كتم

 راقد لور اروا( كس لول ) وووجوميتس الاح م انقل سانناج وو( ون تعافش ن ذاول ا ليتقو ا )كح ل رافس ا تازاجا

 لع تاايولعم كى ا نتي ) تلك لل لل ب قلت ليا خي اوكر نتج كنس لبن تا ولت للا تاووج و سوو دوا( لاوتا كس ترآ

 نت ع لش تءارولغم  ضاوو سس نيد رالطا كس لوربفتل )اه وردت لترك( نو تلح ناج ضار ى اح

 ضنارواء جس. امكرركظ احا اكن ذو كلاس آف ىلا ملك يب تكل لب )جس اكره ردنا نيس اوكن ان ذو نلامس آم اضن فس كرك ككل
 ا آو ل ذ حس دوو كتب هدرك ل ث تك ركب ضو < دارت كلن ناد ب تك

 < لرذكس كل اركرو( لي ام كيد لاذ لي لاه مرد تاس ل كباس 1ك ىركن اع كاسل داشرا لب ثييدع

 بس (ربك) نااغلا ميش( ع بلان ربقرب قولى با ) ناش ىلاع ود دوا تاج كنت ذو ناس 17 وفود نلا ( ىلومج لتر اوك
 مك لبوم نود تاب يس صفاو للون )ع لوم ذات سس قار يقي تيار( كف وم فاد ) لب ني دهتس لقط ذ
 ةرلروجي ةسال مالالوالوا يا ذس قراصنا كيا لوم لذا لم اب كس سوك اتم يس قارك فكرا تيا نامي
 نايوكشاروا( اح اهي سوثوو عرتروادرطم طا اكل ماع تن ناطيشدارم حس تداط) اج ره حس ناطيشن ضرب وس( با

 70 رو ربط دب ) قطا وبما ذب( حس كرمت لستس )الماس ساس
 ( راكد ) أس ىلاتتدفلا( يس حاج ايكو وج ) ليث كس او كس اج بوخرا( يس ماج ابكي دج ) لت لاو لح برو ىلادتدظلار وا قم
 قاض نا يع رفاكدجوا نيت 2س لفرط ( نامي! )روفر كاي اي ركل اك (رفك ) تان ا ال ناهي اوج وكن وكول نا نبت

 وي ملي اقم تامهظلا نام حر ارخا زب رك هنا ن لاهي ) لق تلا ذ ا لن لوبكير اجرك اجب اي ركل اذ تسد وأول ناهد نإ نيل يش

 1 فاير (ايلركريقفارفكرعب كس فل فير تن كمت نس اب دي تبل اورج نب امو هذي دواس حس

 4 سرت ناش

 ريح تل مك رد لتركوكايكاهكت اي آل ل ضف ىرللا تي ايوه الادهلا ال هللا. علو لش

 الاب هللا الا دوجوم هلا الث ًارزطنس قرا ما سي موق ىاظفاطيخ انج لالي تاي كرد لك نتا زوب#



 هده رسم تعأ 9 1+ ةرقبلا قر وس سرقوا مسموع لوارلج, ني ااجريفتعررشوم تنل
٠. 

 م. قضتاوتار زياش هجن لالا كافل مال ب ىكا_لاوقالاف الخ للكس هللا الا نكمم اهلا
 كر اخ مزقت ى احس مو تلاع جس ىلو«م دقن درج ولوج ةنس ةذخات ال_جس مزال لأ هظفح اذ ا رمالاب ماق نم مويقلا

 لج تتفو لا ترورضىريج ول اا-اهت كرش انك ةنسرو ام تأ كمون طا اكشلايم شر وايل درك كى ركذ مزق حس تمي اعد
 زيزع ذخا انج < اءىكبغ ارمادا اج اج اينرل لع نحمس رغوة نكي اجل م تال ءارتغاروا ضرع خا
 لين تك ساعنروا اكدت حس اتوج م دقعوت وأى ام لج تك ةنم- كى درءاظلا بسكب يت رج لل حى ىلع ردعقسم
 ينيج شارو نكتاينس ماء مقر تلام الكيك جس ديك ىمدقاب كلج ذي تك موخرواو/ر يكن وح 1 [
 ساعنوا مون ىنذخا ولف ىتردقب ضرالاو تاومسلا كسما ىنا ءالومهلا اقرت ملا ا قوم رح

 ىرسود لوك خب ناس لاعبو د اينب روا ى زك موك ىلا ليي تف ل # لأن اب تافصلا ما نا تيما تايح« اتلازل

 قلع لبر راك تلم

 ىشقشمروا مانت ئغلاذ نفد كه اج ومرارككدجت اسكس ديبع طفل دو رتب“ هداي ذانمح ذم دج سلس مس مآ رس ربل اكلم

 -هادآ الرعب ل لاش انج نإ

 كسا قر ككل وقوى جس تاذلاب كاقينجاذ ةفصو ىلا ميكس تا وعم طاح ادارمس ل لغعا نوطيحيال
 بس مكاقروا تسباو هس تاذاكل 1مل جس مل عملا دا كوم مول حس اا حس ليل وعفم شكر رص ولحم نكمل

 - ايكو جورب كلا لش للا تنس ا مب ما عوامل سل ريم اق

 ىا مهفلخامو مهيدي نيب اند وعل ارزق هل را نيل قرط خلا تاومسلا ىفام عرب مهيديا نيبام

 .هنوكردي الامو هنوكردياهوا ةرخألاو ايندلا روما وا مهدعب امو مهلبقام ش

 نحقق رواد طاحا تببح انمدجو_ لإ حام كل الس ككل وا م« ختى زاي نس يري درك راشا فرس .هسيس رك
55 

 مال نكت روان حس نايف وغاطلا < قر لنا فرط كن قب ىرامب-خاجال ا يتاولث“ ديبالاو دو الا هدؤيالو
 دل نوط وركب حتوم سم اي ررصمر توغاط مث توغبط مث تويفط هلصايكوب ىاكم بقل يلك

 557 : تعوم قس لفن كاسمالا بلطي رواج لفن شكل اعفتسا كب جس لات كب لطالما ككسمتسا

 نسم كلك يمد إو تكا تلعس نس زبك لايف ورع هيرلصا_ركس فلو راهتسا لي ىفثولا ةورعلا

 اك يشم تابسام لاصفنالا مدعروا كاسمتساروا_يس لأى و هر ز_ زك يح عيب كقطع يقع تيكا لو وبطمو
 ل ها

 اتم مالسساورفكو ارم سس لسا يس إي ارك ذاكر فروا تسلق” بج لع كك ارك ةساءكودتاو رونلا ىلا تملظلا نم

 ورافلمكل ث تس اهاني دبادج اكشن اقع لال جارسخالا اركذ < دارعرابنروثروا لبي تسلك ارو ركل مانا تي 1
 دروسا شمل الواد ل دبا د نارا نا فن تاسع رك انت يوت لص وناس
 تح تثدإ كافي ترض 1 قش عسدارم قش نار الكت ب لسع اكب ساو سرسود تس انك تس دوف ل صفو ارصروا سايل وم

 ورود م حدا فرط كرفت ماظعس رون ادعإ كس تثعب ناي تح 2 لس نامياركن /ففاصواك قيم ب آنا دقنم لكي

 - جس ان كيادوروا هس قتال د زا ىلا مانت تسد دعتم لطب رواه اتزمب كا نبك تس دك ل ل و (راظر وارفع



 ”تع دهر تعآ 4 ةرقبا روع سفوراب سم * 000 لوادط. نال لورين رشم 2 نيل
 7 7 2 جا 2 222221 تاتآئ 1 0ر2 رئت ري يبت

 تي آلا قتل لد قب تددقو تسلك ات لف نار لل تعانق كرلابا ا نفي كقول سس : طلر

 - قاوم عج واو عررصنا بوق كن اش تسمنك يي لب ذك ىلافص ل ايكو ىلا ذ يهون قب يب ىركا
 نم ىسركلا ةيا نارقلا ىف ةيامظعا نا )١( يا رفداشرا ذ_ فج ترضخ لع وداب ل ىركلا تين ..:لااضف

 مالسلا و ةاولصلا هيلع لاق (؟) ةعاسلا كلت نم دغلا ىلا هتانيس نم وحميو هتانسح نم بتكي اكلم هللا ثعب رهوعرق

 كدلو اهملع ىلع اي ةليل نيعبرا ةرحاس ال ورحاس اهلحدي الو ام وي نينالد ناطيشلا اهترجحاالار اد ىف ةيالا هذه تئرقام

 هعنمي مل ةبوتكم ةزولص لكربد ىف ىسركلا ةيا ءارف نم مالسلا هيلع لاق (©) اهنم مظعا ةيا تلزن امف كناريجو كلهاو

 راجو هراج ه و هسفن ىلع ِهّللا هنما هعحضم ذا اذا أرق نمو دباعوا قيدص الا بظاويالو توملا الا ةنجلا لومخد ن 7

 هرج و ورمتو هلا وح تايب الاو هراح

 ىلا ىراصلا كيا نيدلا ىف هاركاال تع آلم ىكلتلعاور كئرابع نبا ترطعح# سرج نبا :...........٠ يلو ل لاش

 بيطد مروا كوم لاسيعدكي تس تعب كاتب ترضخ 1ث وود ناهس قوم لاذان لب هداب كس فوك ن نم اسس ىخب نم نام
 ب تايد اح عركن ارلسم رجب وكنا نس لوبن تح كك وم ناطسمو7 م لاوس ناله 1هل- ك- تراهتكن وذ ور لع
 رب نسا؟ لوم اتم د لير واو لاو ليج منة رايرلصح لنا ريعريثلا لوسر اي ايك ضرع (ئراصناا نلتمس ىئبم لبي تصدغ لكم باردا
 لول خللا هاركا التم آ

 ليئورطخ اكخ_ركركك ولا قرا ويطم حررط لح ........: انت اج لاك اي وكس نيد قدر ز......:4 قرش ل:

 رداع نش ناما لوا راك ل د نط قع قومضممالس رم ىكا عبس تبدوا سد وجبت كدلك وي - توب
 لس ليام كس داتنعاو نب كك انرك لعااكم يشأ ل صا ساكت روصقنروا تاب كرسودوو قلع د زوون مالسا لوك ون لول

 وار / 0 نا ا يحمس تسب لرش تقل لالا ل طلح ل ا اوربجاكحررط
 دمنا  رارتاك رق لادا يك انج# اومليسايك ايكك لاركذاكل ا ىدعب سداجج ماك اح
 كمن رت كح تن ايان وجت كس لورود قرم ذداقتع انادي ذك روج ملون ييكر شنو رافكلكرب كل كس تعاشا كني دك

 - جس اتوب ركيكب ترم كى اد وخد ايدك كتب فس لاا فالختس تاب لترات يدمكاك فا راوك تا فالف كس قدري ذاك
 هاركا سفن 'ىل لي ذ اللوتس سك ساني وم نر هداين سبأ ل قر لك الو توشروا حر وضو اكتب انت كم السا

 1س لبق وم رايجا لبي ساو حس لدن ةلخاك تراب لرب جس ليي

 هدداجس مق درب زمن ةساركل وقم الساهي ترم ماعارفاكيف ترك ل دسم ليتك نزل ترو ز كس راوكم السا
 هس لتون دذ لولاك ع الطا لكل اوحا كس ساروا للماك ىو لدلك ليئواركارب نيبو تاقيقنح اكو رايدجا رب ني و ترو

 هس لاكش راهم كس هارلا يلفت فوج ومواركا دو شراع قرش قيس ناس بو كلي اخ ددضر
 يبا اج كداب كفانا كربه تسطر شاك الاب د ليترش كرم دابج سن عررط ا ()

 ب مالسا يلوبقرك ارو يك يك ع تسر اكى داذ [ك كس للا ذس مكس لعد لو لكتاب لادوق ت يور شت كيج جتا سكس داب هك
 لدابج تح انكسوكر زيوفكرفكانياروا ناج ىلا عكس لوتس السا ريخإ ل 2100 م يو ع وع اك احس قدا 1 اللب ايل روب



 مكس تا هج ؟ لع ةرقبل ا روس ريما كلمت لوا ر لج, نلمل لور يس رج تناك

 يا م [لوا-ك أر مر رست لدتا واكف اهئاراوطروا تعول

 -جدوث»وراورم ذاكل تكة اج كل جراوم يرعب لس إس وشك ب لوفوو نا كي زج حس تيتو كوم نارك

 رك ب يارا وكجاب لكس اننا س22 ناش ا ف ارك دق الس اداهج كب لسا
  ىلومتر اولا مالا فر صرب لوم تدار ىلايمدد لكي زج ون اجو نر يار قرم زوكم السا فرص يتوج ان انفك اي هر قف

 كوي خل قفل رطب قك ؟م زا قكوارك نحس ا ا :6َ اع كروي ماكحا لك ونارلسم
 نيد تن لرتاس ذيع ىأ اوه ركن الر يشك اها رسكا الذ ت هزح ضب اي لوم لوم ىقبب قس لف
 كري ذك لازم ناك ا ا ا ورا لل ل

 مالسا حس ىل و وخ ضنوج دواس راج كعضن امك اكل وق زك «كسس ب باوج ؟س انام اناركل سم نيد ققمم ذ
 لوصا رن اج قريت واي ضتتناه لرابجا لي سكه ارد لي كايد ار لوقت اي زج دوا محارب اوما ل ويق

 ادوخر اياب كى دنباب سراب ذاب اهكر لميا لو لع ليتم ايري لوص نركب يقض ذ لع يو

 ليد تأ اهشفا دوا نست تهياهندللب < ل م جو اهجا دو رول كوم نركب طم اك ىدتباي دوا ساد الاس ايكو هوا ةيسا فس
 ىدنبإي كني اقروا كرد ا اجب ىف 75 عل كس ُلساجوت مزال ناي شرور ضو را [ركل وقتال قراكرس لوك انج- ج

 6 اباه زيي جوتسدر وه لوما

 د ”فرط شقور ابدت راك تدور تابلا فرصة لوم لامجت ل اجرك ا ورايا لا

 ل 6 كاس كومو رف دال كل

 ىلو هللا 0 تل ركرافا نب ل اردوو ركوب ع كيا للرد ا نو 2 دعنا [ناهسمم لذاك متي

 ىلو هللاروا ىلوم ليكو طقم ع لس ل وم لح دتلا عم تنل وم مولخميتسس م اصفنلا ]بس ل شوك ةروص بسس خسلا نييذسلا
 -ه<سإ دوم تا ااكماع تيالو لت نيذلا

 ] ىلَعَِّلا مي وطب هلَمَح 5 ْكلْلُمْلا هللا هنثا ْنََهَبَر ف مهرب لداَجَ جاَح ئِذْلا ىلإ رتل
 93 سام عاش <

 ُىِذَّلا َىَبَر ل انوع يذلا كبَر نم هل لاَ امل مهرب لاق ج ام ولة ْدَوُرَمَت َوُهَو رطبْلا كِل

 ُهنَعِوُفَعْلاَو ٍلَتَمْلاِ ” ُتْيِمأَو يخأ انآ ْرُه َلاَق ٍداَسآلا ىف َتْوَمْلَو ةاَيَحْلا ُقْلََي ىأ ُثْيِمُيَو حُب

 او ىلإ الفم مهرْبا لاق بع ُهاَر امَلْفّرَحالا َكَرَتَو اًمُهَدَحَأ َلَفَف ِنْيَلُجَرِب ىْغَدَو

 ُهَللاَو مهدد ٌريَخَت / رك دل اكول برغل ني اهي تال قرحتلا م سُمشلاب تاي

 يلم يَ فال قدلاك عيار وأ جاجتحإلا ةَححَم ىلإ ِرْفكْلاب 37 اللا مْوَقْلا ىدقتال
 نق

 هم دق 0 ل ا ياا و

 وم 70

 ا 00 ةايحأ هَ مغ هلام بكر لا اقف عَن هللا ٍةَردُقِل



 دم

 مالو علو كتم 1 8 ّ 2 2لاوروس 1 ا موك لوارلج, نيل ااجريشتحر رول رت نما

2 

 موي هلا نظف ب ٍوَرْعْلاَدَنِع ىيخأو ضبقف راهنلا لَو ماَن هنا " مْوَي ضب وَ اًمْوَي تشب لاق انه تنكم

 و كلماعط ىلإ راف اَهبذحَبواَىفو تيئاَس نم تكل ليو 0 ةنام َتْعِبَل لَب لاق مْ
 ملت لذاَنلَعَف ٌحوَلَت ُضَيِب َُُماَظِعَو اَنَِم هاَرَف ٌوُه َفْيك . كل ٍراَمِج ىلإ ُرُطْناَو ةنَسَعَي ْمَل كباَرَش

 دونا م ها اهل نكت ارامج 0 ا دا كلعجنلَو

 ” اًمَحْل اَهْوُسْككَت مث اَهُعْنَنَ : اًهكارَحن ىارلاَو اَههَصِب وَ َرِق فو نامل َرْعْنَورَسَ ْنِم اًهجَتْفب ئِرْقو

 ملغا لاق ةذهاشْملاب كيذ هَل نبت اًمَلَف 0 ا

 مهرُبا َلاَق ذإ زكْذاَو هل هللا نم رم ملا ة َءاَرِق ىِفَو هو ٌرْيِدَق ٍءىَش 03 ىلع هللا َّنأ ٍةَدَماَشُم ملع

 همْلع عم هس ٍءايحإلا ىَلَع ْئَتَرْدْفِب ” صو ْمَلَوَأ هل ىلاعت َلاَق ' ىتْوَمْلا يخت َفْيك برأ َبَر
 ا هْضْرَغ َنْوْعَماَّسلا مَلعيف هل ٌلاَقاَمِب َبْيحُيِل كدب هنامياب

 مكب كايا نُهَرَصَف رْصَق ريَطلا نَم َةَعَبْرأ دخف لاَ ا را علا 0

 ؛لاح زم لج لع ىلع لب منهو يهل طي أَو ّنُهْعْطَفَو كيل هلي اهَبَض
_ 

 نس ا فاو ا و سا م ارب 2 سو ٍ

 7 واو 2 ا يور

 ةددع يا او زا اعف اكو ابرز اس امْؤاَط دحَأَف ٍهجْنُص يف ب:

 فايساو ران 1 كيينا ل لسا "قب وا ا

 06 ماسلا يلع اع مكن ارا تن رمح ايي“( رارق ) ثحايسس لس لش لوم شكا ”تيقك ربوتقاو ل شن 20 12100 متر

 م اولى ا نس ساري نوم حمل ىلىترزبا ننال ىل [ فر الن تدطلس ا ل شلال ماد نإ راكدروي نسا
 1 ضرس انش باوج ) لس مالسلا ب ياعمي ربا يامر فدا شر( حس جاح< لوب ذا ]رع فرو عني راع اق اقل دا

 ج ناجح ناجج جاهل ديد ارم 1 ناولوو ىلإ" < دالب فرط ى كبد لي كات ايلات 1[ با هسا كو“

 يانج رك د لاعمروا سا 5 مران لع هج حالج قل جاك( وو )كل ثك ( توضروا تس اترك ادب كرت لش ماجا قل )

 كل السلا ردع مترا اما فاجأ دق 2 2 ربا ترطح ل ا او ومو و سرمد دوا ايد ا

 بر خي داما ل أمت وأ 0 هالك بلا 00000 ريب فرط لع كر ارد نس

 لوموروا ؟ترغاو )را كاي الهو لما روك ومارس كا لافت لارا( يك هد اكياكم رواج )فاك د ايكو دلو توبتي لا تنس

 رز اكن اري 21 نايات( جمان فاك ىذلاك) مس( مولعم)ردتاكررط اوك( ف رطل الدان ل 5
 تسرطط> قلي اكروكلا ةريش ليبحتاك ل ورم وار لك نال نس ال فني رن لاح لا لو راوسوي دامت تساي لدقملا تيب شم لادم
 000 لل نك (اهق يدم ابد وكلا فرعا تنك ليج )ب لونج ىل (  تقوم ذب )كر يارد( دا



 مب. هاني هيأ طي رقبلا ةروسم سو 59 لوا رج نمل اجر يسضتةجررشو دج زن نال

 تافووكب حاصلا هس ىلاخنه ملا ين انج( سد: تسرك ضكر اهلا اك تسد دق كالا )دعب كس نس اجرموق كلما ىل تت ظنا حس نييك
 مرباشم اءايحا تيفيك ا وورلك اج كو شس“ تايح ) ابدل مدن زول لاري - أس ( 1١6 )وس ( اهكر سس اريك ع لا ىاوك نا روا) ىديد

 د زور كا ايكض بع ( يسر # ربت لابي ) جد ضن لاع لا تدق ميك ( حس نا) ايارفواش ا( نس لات 50

 يتسلل هلع وم هدنز كفو كح بو رغروا ليقوم ىراط تيفيكى انمي ب نا تنذو لوا كس رات مت ند كيا اياك وع

 كي و وتو( روكا ةريش ) خيي ( ريتا ) ف اهك يس اذوب سد لاس( ٠٠١ )وس تلي ستاك ا ومداشرا )جس نداكف سوس كوري كس
 0 رواتؤ# هتيم لا وزني للا ؟ضدنسيرواد ةسدذلت د لاك واب)د ل زمالك ى /مارز

 يانج دعس لت لاهم ا دوك دلة ساروا( ساب ف ذحتنأ رثدياروا لج تكتل ايدك ام وخال حس تيناسس

 ( ناب كيل آل مايكل اذ ميل وكر كي فاصوج صتوبو# ديف ككل ايي كاك اياب رعاك ا ذس لوبن
 سكى ا مت( حدك ) ةيتكر أ فرط كك وب دوا عل كس سوك لي دان يطأ يأ( كنس هد هدايود )وكب متل تروا

 تقلل وأود ؤشنروا زشنا حايك ذر اظفلي داس ناو عر زهنروا تاس نمثل يس د كك هنن ) لون يبس د انبي ررط
 ناياجا ب يف ةلاع جدشلار نو زنا مر ( اهفطرتو اهكر حن نحت عتاد ءاذو نفر جتنا را ليادنا لإ 5

 بجرم ( الغل داو وروا قكئىتراج ىلا ذ ناب لم ادوات د ناب لوخ اك تش وكر واامت اكو اج هو ول لات ارظظأ فرط كرات بحاص

 رشا لك وم انكر ندي ( ملغ يو رباشم ) سك 0 كم ١ لوب ون( ايلركلثح الد خس سوما ) قَك ؟ لبي ودب اشم كس بحاص نا تفك سس

 دج( ةاقاو لا سدي )رو( امر فرعا يوكن لا اد قتل خلع ل تأر قا يأروا) ىو تكد تدق ىدإل ب زجر ىلاهقدفلا
 ارفض ردح لا امرفو دن ز تس تييفيك ا ودرم يآ تكسو اكو كير اكد دوري سرت اايكل تل مالسلا ريع ميئاربا

 ملي دوجواي كت مالعلا دي اعميتاربا فس ىلات نقي تدق كس كورن سرج تكد نإ ب مايكل( تناذ لاق 37١

 حل ضر كم خرجا تسرح نشا سس ىلع دمع سلا هيب منت اربا ياو ب نجلا ايا رف تنذإي دوك سادت مخ كنك نامي اكس ناري نما
 أذ سره ساو ( نول ) نانا كيس كَ نتا ( تساوخرو قريم) نكت ( مكن بغي ) د لوي ايل رع ( ل اهو فنقاو

 مظروا رسل داص نه رسسص )ول الب ل اي ةيساوك ارمي هس دنري داو مولا اهي اك ومداشرا( ركو حس هربا مونت ان كل ال دتسا )وك
 لو راهي كس قفا )كرب ماجي فيلر رج ( ول الع لت لكي تسول يشأ ركل كيس رواد وكف رطب تاس

 بوغروا( سقدلج) لاي #ابو حس لي هلع زود الب( فرط ا )ويس نا كو اصح كيا كيا كس نلا( حس لي

 ميل ماريا انج ) لإ ل هاو تعدت ( ل ا تضف ىلإ ١ ) روا ف م يبات اع وكن ازج لوك أ تسورب ز ىاهترفنا_كونكر نبق

 ناو نام كسل ناو ربع نا نأ ادراة يداوو نك ناروا كل ررفوولا ةكروا ل سرك وارومكيأ فس مالسلا

 ( نك زجرك [حس لورس تيس ةييسادوا كَ ىل كوالا لي لجن آما اكس ناا ل د اوآ

 هلجال جاح ىاهاتأ ناهس لص ىكو رظقانم ملكي ايي ك حاف ين لي نار وق ملا 0 ل

 رم لب لت قش كيلا تدسحا ىنال ىنتيداع لب هروامل رت ايات اظافكسد لاذ مانت لكي يدل اوكش
 وج درك وادع سب مك لاا ايكن احا

 تباشداب كن ذ كراسروا اي اليعجوكروجو مروااصكر بمر س تناح لو واحس شاين لس لس ل كن باب نااعتكن يدور تيب ذو رسمن
 ووك ارخ نر قلاوؤو ناسا ترطح_ نو دك راج هاش ب رمل رواري ناب ل مترا يكن العا اك ٌلادخ سر ك[ل ص



 من مهرس معآ يا 5 رق ةروس مرمر اسم لوارلج» نايل الجر يبفلعر را ا

 هن شاقل كارت سد فورعم انعمروا لوب رول حس لك لاهثا ناد تسهيفرل اكوورض تن 5  دورمروا نادرا رث

 ترطح لسد لوا بولغملا توهبملاو هيلغلا تهبلا لاف بانل هن اكوم لظافاكل ا“ رفك ىذسلا” ين انج جس كرس

 نحن زايك فس دورضروا قش قم خس مالسلاد يلع ميئاربا ترضي انج مت لاما كل وود زايتو تقيل يب ل 0 ىلا لس مار ارا
 58 ع وب فرط لم د قرسود كما مالسلا يلع ميت اربا ترض ل رج ةرعاقب ول اب اعانرك ١ زاهر لا بحجب نس دور نكي يل دارم

 تى اةج ملا شاجس مالا مانل# باث آت نرسل اج ا اتاك اين نتن وق فرص ب
 كس إو قال وب راول دك ايكو يش اس ايباوك ردا لات تب اوكري لا نايل المكر رك ولك بر

 اب داني ىلا, نعسولى رتذ مل توج روالمجلا ليلي فطع ا فوطتم '/ لاس وت ملا يدك سهداثشا لم تيار زق تيار وا
 تاكل ىذلاك رواج ركل داكولاهي فكلها فطع للا جاح ىذلار واه لات يار مزن كح لاس

 وج لج ايهر اب لرب نحر ش نب يع زسيز ع روكا ءريش تحت سبص عرج قت نيت .ليصت ىرك و كل ولي ةلص ع لش عسا
 تان عولرم لش جاي رصخ اي لعن حس كوراب كا دنا

 سراعأبي تح مالم ل ولالا طن ام ذاكره تنك - سري رابط د نار / ركل يب انو!“ اهشو رع ىلع

 متعب وكل 2 را را لوم اذا املئوج توهبلاو تسد ,ةاواكتنقو ىاير اوم تسجل |( 0

 هاا ةنس اب حا ىلإ كك بلا لا هنتسي مل اًتقو وا موي مك ىاج_ تشب بص نر وا فوذكر يك عسريف رلث

 0 ١ 0 زون ةنس ولعت ةساب كادوا لذ مل وب ةلخنلا تهناس جرام مولخ اس هينس رخل وا

 < مزالر خت 1ك ناو رول زل لايزتو قر وو لا | روم لاعتتسا ليي قص زال لابي
 اهكر حن“ شكلا زشدن < اناردقم ملعتل كلذ دا و ملا

 هللا رشنا ءارلاب .زشدن ترقب وقال و رحملاو انو شك باروا نب ةك وم نشل اهييحنا زاهتروا نس خلع وم كك اهعف رنو

 ءايحامكي الا لكي لنج اتد: دعب كس لاا ايحا ملوك لل د مكس تأرك جيا افلا اًمحل اهوسكن 2 ةايحا ىا ىتوملا
 قل لوفوو زسشنا و رسشنا_ جالس ى كيآ موهفمكل وتر قل دفود وف ب اج كل رك تحتال توك زج ضرب كس
 ليا لإ تك ولزاو [ى دك ق هن ءايحالا ىا دحاو قاضيا زشنو عفتراف هتعفر ىا ازشدف هتزشنا ل كس عرافندا
 ىلا كضعب مضني نا كرماي هللا نا ةقرفتملا ةيلابلا مظعلا اهيا ل قتنقو ا زاد 1 يكس ل تاور

 كوم تمار آت كنز لاب ل اطما ىارامي اني اذلجو اًمحل ناك امك ضعب
 مدنزورابور تلو ل يغش : درس اكرم لصاع بجرعاك ند ب ارولاهتداقتعا لع. مردك نقيل مكلبيي قنن ملعا لاق

 د نلاكم نيس "تلاد شك 0-2 هدم كرمي اس ل اي روا هت هايس حرررط ىلا للاب كس ص اددوارس قس ارم

 هس لوبن احن ايي كي نانا ذ مس مج ىس وفق ايمج نب فيا اي دركر اكن تس ننس ايون لا نس لولو كح سايق يك دب .لكوج تاز
 لاشك رواد لكتاكي شد 4 زي "موو قررت لأ رضا وأ ل ورا كس ناكم كل لا قوزع سس لوح لك: قتال رص حس للا

 نا هي تءر دو اج ولسنا ركديع د للا نورك اعد كس نوع [قريم قوم تو قو مترك تح اعدل بيتس يزعل

 بل ناوي كوكدروا لد بوو تس لن اركب لوح [تع افش تسدد كى امد كح

 عم اناميا دادزال ىا نئمطبل يا كلم ارزمل لكتسما دعبل ىلب

 رو كت شادن تلو للا تو 501 عاريات لب باس أن ملص مح نقيل نم ىت موش اكعساورو لابي ئنامسيا



 0200000 ك طا 8 قبلا روس سبور 2 نلوارلتب نيس اص ريس نا ومجانا

 -ايكا يل مان اك السلا يلع ميت اريا تلرطح زي تهلس ل لاسوسرم كومار تساوخرو 57 ديك تررحروا قل قدرك قر تساوخرر

 37 ًناونمارب يأ اروخللب ايل ايل ل اكد ع حرج
 هدعاكل و دن راح لو كر 1 ا مط ا ءارول يصل وزوثاج نا ريطلا نم ةعبرا

 هلل تس برود كيا ليت تايم 0 هد طاب ب يب كح لاادوا جس عومي اكد رارصانع كك ناس امك سرييش تفرط لا
 00 مكر زوره اتم يق نس ل اع ”لزت ذا كلا كلادعب كس ذم ناو ريت قرت دوا ليث سد“

 ىلاويت ضاوخروا ب# بي د كسا سيصنرئم دواهجس اي ايلئاياركل ابيب رياشم كرا لج كرو
 غرم تسي ف هلع سراج اتركوا ىف دوفو بتل وسل ج تكي لم نيم اك هدولاج نادال ماج هس
 لدي لولال اع 0 ل لا زتوبكروا ست سحر وات ترش لع حلت لوصروا تبر قرم

 -ه دركن باير ثول بس نا اس اح ديا تايحروا تجدد ل لك اهون انا

 يأ لع نتج لب سراج كل لقتل ٠و ندنت يري ىك حسا اتق اوه رك اكرفكت مظروا نامي روف لي تسيب آمي... : طلر
 تبع ازمرثوك أوك وص نلا سس دابجج ماكح ارواج وودرم اميدجد ورم فرط كرسود لت نأ ذم تجي :ر رعو ميئاربا ترضخ فرط

 ايل 0 عقاد اك مارب احر هل لح جلل لرتع رو لك شس اكد مك حس تب انعيي لك *ح نيدلا ىف ةركاالز

 أرك جاك تير وك ارت نتن اسك هاشواب لشكر كيا وا متت تاس ٌّلوكاكن ا نابت لي كل للا كيا دس ايك
 2 را

 ليج حس تام ز كر تشم لاسر نا حس نر ًادئام ذاكم السلا ريت مكيتاربإ تيرم م... :معقاو الب 000 :4 نرش

 اوم لب اقم ىلإ يز طي - اوه وانم ساكت نقاط هاني يس ىمتوورمن ول لوم تربك ذقن هكر قيل شل ابدي
 كيا نيل تقرت لو تضرر ل تيار وت ترو لال عرض وبر يلغي حهقينفت لسان لب 0 ثلا لي

 يارا ار لو نصح قل دابا ا يع نا نان وليلروكب طا ه ول سس اع انومب لاكي دوه اك نقى او

 سس لي كابي انج دهس دراعا لي لوكس بطاقتك ستر ند لد ام لدبي شبل كاب درك بالا

 تيناك لإن سات دلل رمرامال "كلب داشن متمكلكأ يرده قدرك ثث ليلو رص أر فذ لوبن اليشم

 نار لم ل لو ضل تريب كياولن ا كتم ايكو رم اظنعاكت موتو تفاط قي ا فس نك دعب

 - مكى وركر كب سليل وفود لحفل ق
 تنك لل اب هاش( لن ل اليا ماقد ماش كل ردم لاا سوست سس ماالسلا ديل كس تسرح دق ا ارسدد 0 :هقاوارسود

 رتس_ ثق قدرك رايهدا تيمهدق كل وي دوبي رول هت ايكايدرك هاجروا نارمو لكلاب لدقملا تيري دول ات يور كرت ركل جوك ملوي ناره
 لاو لا اقل داك السا يلع هع سرت ل كي لب ئامذ لااا هكر لب فيلا كرنب هديق ىلا سرت كر ايفر كوكل يارس ىنب داري
 قاياوجاكسا ف لات نت” ؟ كمت تروص ايلى قراكداب آل قاازن كال الكف تس ناابذز لبي [ت رحتي ابذدوا اب آرب ركوب دوك
 تشو اوجرمفل جرو لع ىراوس لك لا قش زج ىلاو شر كتوم أل ورث كيا اكتم لوط ليم لسن ايدالحكو كسك ب ركع ناادوق

 ف اهكىلاو ذسشسروا لوم بارق ىرلج ا ومي ىذاس مشرك تر دف فرط قسد دوا ايكه ردجنامح ذاك هلي ديفس أو يم وبان تس



 مح همر فيا مق رقبلاو روسب اعسبأم رو إو لاوارلجت ني اج ع وردت ناي

 * ارتد قاقد كرهاد كريب نسعي ممل" ل لزج كني
 ٠ نع ولا

 ياك راكداب 1 لرش اسكس هاباشم كس تدق ب سا دضرغ_ قوتك صو ىت لايإب بس تمرد كرات رانا

 ءاراد. نرئاس لوماشنب هدب نك لس تفواومب هرود رود اكل ومجاشراب ىلارما رو يلع رن تنجب ل تدعم لب وط لما كا ومج ماما

 لراكداب رت رادو ل لدشلا تيم نير كارد رعت سن تر نأ كامات ايمرع يزرع ل ارا ىلج مس ايبا لد كس ىششرا

 ملا رييج تس تءاب باك كبي لامس وست حس م السلا هيلع ل تر” لّض ايكو ناءاساك كدت هرايود كود رعروا يكد ماظن اك
 -هس تباغ ايم باتل باك

 ماكبيي رو بيج كت نامت 520000000 الك ناي ذ كناوج حخاسي نتةرقلاك ملعا لاق
 لايك ايات ل مانعا اكملكخ في رك نوم لاي ل طم راك اول اج لكن ربكا هللاب هللا ناحبس حس لاب ةرايظق ا سند
 ايل و رباشم اك تيفي ا بستب نس لوك لس سو دمكهيشبيرإب د جس اتم راه اكتفي سد ع اركب ايفر تس اي

 7 روطبو ل وأول تس هيج راخ نا رق جس ب بلاد: ؟ كبس تسد دق ندم حررط لكتاب كس وكول فيكي ابارك رباشموكى ابنتي
 انا فكنا كيت نئارقع مرار دضكايجم اييج ا ناك كس نازي وج كوم ايكوم مولعم نيب قرص اكن ا كس كرورض
 اني اوب مولعش ابر وورم

 ناس 12 داما كتاب لا كتدع تبي لس داجيا ىلا

 ل السلا يلع مي ارب ترف جاكت سرج السلا يعن ميت ربا ترتجف رط يف ماش لاه اور 2512011 :ىقاوارس

 ا د الحواش اقرأ وفك ارم انج اصكر طظوكب سدا ناونكل ع لاوسروا اباد ورياشم اكت سيفي 2ك وسر ايحا
 لع لين راكر ةقيقح دارس نسهعد ا ايكل ات ارك ا يروط أو ذ_-مالسا يلع قارب تحك جس لك ليش كيور
 0 نئمطسيل كس مالسلا يعمي ابا كرفت زين دس حس ليل توتو ىف وكل كب وم قرورضانومب لو زاكي ط2

 تاويل وق ساو الواقي تسساج ايك بي خ اكتم لضلا قل رح انيقي تددزا 1 ءاطغلا ىل فشكول هل ىلا

 ل نااقتبا لس مالسلا يلع مقاربات ترض” بحس اي قاوم ىئتباخل و راد ساد لس 1 تدور كب اوت لك 2 1-7 01

 رواج دوا ندقيلاكت وبن ”بسرم ول حاج يلركم لس واف اضا كا سس رسبتايكو مفاد اك تا تيفيك9 ياكل اوبن مفاضا حس دعت او لا

 تورد كف اضا لاقتا  تيءاله < قرفاكن اح آو نب زعس طاف تيفيكو تيك م تعالو تدبنروا ندفيلاكت يب الو برم

 هم بحارم اتناك كحسرط» ىك نقل ل ماسلا يلع ميئاربا ترحل ل مات 2 تب قاس بجرم نقي لكس
 0 يسر ط7 بت حس ىاابياي بلاط دن روا كتم دقاف دن كس تييقتمدص يبلع لا نايل ررطط> ل كويك ساو: احب تس نقي
 روالث "كيف ًاريحست ىندز مسهلسا”ت تامكرب اعدك تقي ترضخ [فرط كيا كا يكت داي دوركم اه باكر كود ان الوم
 ركرامأت جان فكي رقيفادج حتا فس قورانالوعرب ا تسر نكت اطر ها ال تلو

 هز فو ركل تروا ككسوم رت شع اغا شار اكدتقاو لاين لود وفروا كس لكل كنج نوم تس. قسري

 كح ساس ليو رك اكعقاو لا لي تار ل كوج كل يت سرك ارتكا قرد رب دقو لكي : باوج و لا رشا
 لورازن ؟ايك 1م 6-0 نود م دعس "ذم دعس لاسم اسرق ياك قروودءاب صاح تار ل ئالاع_عس الغ نايباكن ارث

 ؟انلعاج ايكراكز ا« بسايك لع جلب ردد ل ى 052



 مدمج فارس آ هج "لج ةرقبلا ةروسء أور 24 لوارلج» نال الجر يضر رسوم رن نملك

 روأ للخحتاب تراب نلكالاع 2 ركاب ليك و رز هس ورم ل اينو هك نا. ليل سا قروي ضتولدتق ةاو هس رسب حرررط يا
 لت تركنا ا كرهت ضب ف الضرب لكلا باكت احتار جردنم لش ل 7 بانو الس لوم راكد ازال تر

 تلح ةيرق ىلعرم هن رب :كىدلاك روع 2س ركل وك لاك روك يباج كنت لق ولا هما حيف فيك را

 طفولي نجت لي هك ايدج سوم: تس كل تي زايةاجب كت سقيقت لب نوعقاو لاوفوو لضم اعلي درعقاوري لي باو شد 2

 رج دوا تس ابنا نما ىت لكلاب حس افلا ل اجاين ؟راج ى زاهر جرب حرر الكا اح ليث كك بط لغو ساد كن يع رسم اهوا
 يف اظروا لمع كت اكقاو نا اتم لرفع ىكترورض لو ار حس لش ف الخ لكلا يوجع. قاب لاتغاو ناكمايب لع ف

 ملام فتوي رك ظح ايعرب عقيل ىف وتر رورض اوم مولع ميهاربا لاقذا_- نب ان نوم تداع

 53 نك 52 الا

 فلو ير 2 قيطل او يلج زلاج تجب ةعاست للنت نيك كت“ بح َةَناَم ام ةَّلْتَس بس لع يف

 يف مُهْلاَوْمَأ َنْوُقِفنُي َنْيِذّلا ةَفَْعاَضمْلا ٌوِحَتْسَي ُنَمِب و ُمُيِلَع اكشن عبط * قيد

 لاعب تر وول تعا ةفاوم ميلر معو ديلا نلف انَم اَوُقَقنأ آم َنٌوُعِشْيال م ٌمُثوْلا ٍليِبَس

 دنع ْمِهِتاَقِْإ ُباَوَن مهرج مهل لذ وْ هيَ هقوُقَو بجي ال نم رسم ىلا كلذ ركذب هل ىذاالَو

 ىلع ُهَرَونَسَح مالك َفْوَرْعُم ْلْوَق ةرجالا ىف ؤَيونَرَحَي هالو ْمهْيَلَع َتْوَحالَو * مهَبَر
 ٌىِنَع هللاَو لاوس وسلا ُهَلرعَتو َنَملاب ىذه ةفَدَص نرخ مجالا ىف لرفع ايمحَج ٍلئاّسلا

 اًولطبتال اًونَما َنْيِذْلا اهي اي ىدوشل وذاع ٍرَع ةيوقعل ا ا ال

 سانلا َءاَنَر ُهَلاَم قِفَنُي ُىِذَلاِةَمَْ ْ هَ لاطباك أ ( ئذلاك داعب ”ىذآلاَو َنَمْلاِب امر ا أ ْمُكَبِقَدَص

 هْيَلَع َسْلَمآ رْجَح - َناَوْفَص ٍلئَمَك ُهلمَمَف ٌقِفاُمْل را "رجالا مُوَيَلاَو هلا ُنِعؤُماَلو مَ انِيَرُم
 ناي ٌفانيتسا َنوردقَياَل هيَلَع َءْيَشال َسّلُمآ اًبلَص ”ادْلَص ةكرتف ٌليدش لم لباَو ُهَباَصاَق تارت

 ىف اولي 'اوْبَسْكاَّمَم ٍءئش ىلاحت يذل ىنعمٍراعاب رمش ُعمَجَو اير ٍقِْنُمْلا يفاتممل لَم
 رظملا ِباَمّدإل ِهْيَلَع ناك ىىِذْلا نارام هاو دنقلا لعد لال نك حالا قنئا ونال نودجيال

 .4-َنْيرفكْلا وَلا ىِدْهَيالهّللاَو ل

 ىلا نش تسل رز لع ( تعاط) ار كرفاوكل اوما ثييسادتجوك وكول نل!( تيك كسك ررخ) تلا زمر

 < اكلاففا كس وكول نلا لاح بم ) لوم فساد( ء)وم لن لاب ربب لي 7 [كأ ليلا تاسع لم تلاع ىكدشاد كب بج

 هكساو تعسو ذب لاقت قلاروا - لين اه ك هس لج ( رئاز اس ىلا ) ني لع اهب ىلا هت ذنا دوا ( جس اتكسدح ب رجا انك هس تماس



 2000 دهب 5 قبلا روس مو مس لاوارلج. نيل او ريش قب 0

 فلم لا قمر ل تل رت ار كش لااا اتوب( نت كفاضاع رو 0 تاوروا( لت لنا )

 كي افلا فير فر ني لوف لول أ كارول ننام اا را بام كلود * )لإ لل انج ناما وأد

 رار تروس لوارؤا لما نر سكت اغلا لس ان نق اسكس شتي هرل ذي اك ولس للا لن تس اي

 تميت )4 لوجه ريج وو ترول كوم لم طخوكن اروا ساي ك ءاكذدوبب كس ناس( بالاك فنا هس نا )رجا كس نلا( و

 ( ب رارصا لوم ةبدداي نع دعس لا)اني دركر رددوا اني دسك( بادج لو زوضوكل اسروا نب رشم الك ) تاب بس انه( زود
 لع ايت لاقت شاروا( س كراك ب تت اي ركالتج ناسحا )وم لوم لت لاسر في 5 ع ح كل "تس تار لكما سرب

 باد رك تصاب نامل لاس( يس كرس د ليتك زوما وة الج نامحاك )يديد دوا( تحتم ارث ىكسج)

 م اك لل جم "قرر الو + عل اضل قم ) حرررط لل مترا( ركو ري 2 كومان 0 ركااج ناجحا( وكساس ل نس ")و تار

 ناد انج( تح 7-5 نت ) تكر سكن يقي 2 تلا 7مل واثار تل كس نس القو' نولولرم روطاتس كراك ا بدت ات نر ملام

 دو ذ تيب انو ) اجا رع لكا لك اي رامحو السوسي رواوم 1 : ( ج فاص )رتب انتج ليا تنتج تس ىلا تلاع تش منح

 يس لكس تخت وك ول اتي( سددن ناب قتكزتج وكي ساري كنتو فاساييلا) ورك ف اص ىت لكل ب وكرت سال( وج ك
 لاكي ىارذ( عم حس تيار ىونخمك ىذلا» ركل اعتتس اك عمري واهس راها اكس ملاح كفن ف انما ادعس هنن تصل

 لي لاشن لوكا كبساوف لا كح نا لش تمر حررط انج د لال اب شا اكتب سا ارذ حجو ىف شاب ب رتب نع رطل نر
 ( حل لبن اكو لجو روك و رقاب ى ل تدفن را( ينل

 يذقل كتاقفن دوا لو ب رركك - 1 سكن ايي قتل لادفاضا كتف صمخمدبعإ لسا لشه 0-0: ٠ كو

 لوكلث فان شمول اتفننركي اع د يدروارارتا يقمن ل احدم أس 17 سنن لو 1

 يروا هس لك درا راما فرط يك قدح دي لك فو: بيس م اظدكب كييف رط كى لات ققنانسا كتابنا تستبفا سس لال اكن
 نانا ىوفاو ل وجر نس شنق رورط نوب ئرعالا سر وا لاو اكس ا كل كس نامت وك اضاهس قانا ضع زل ثم
 لك ءارقا بتحس ىئاييا لاعتسا لبانس 2 تالبنس_ح_ ناموكو !رعن كا للم لاب فيا كيا طاف لونين قلي

 ل نيم ترو كح 3 اقوا رس او سروال قامت ءورق سابك

 فلز هر تتلو

 ىاشمهلف َس 51 امج كال سنان كح ساه ستالارشؤم نم نس م مهرجا مهل < يردص١ ا, اوقفناام

 رت ارتب يروا ك- كس ور ام نا هلتمفع ريك كشر قر ل للا ميلح_ه شو فكل
 ناجحا وكلم ترروص يل اع_ لوم عنج ار فرط كنار قفنم [ كش بيرت اكس ( لع يقنع ير ( سا قد

 عرار وا فرط كت برب حس باطخروا تسري لك سرعو ده نام لاول ل را

 .قفني ىذلا نيلئامم مكتقدص اولطبتال ىا لاعلا ىلع ع سس بصن لف اكل م لثمك - هوم لورع فرط دره
 اب لتر ارنب ايس لكى تاع كاظفل لع قفني دوا لو تياعر قونخم كى ذلا لس نوردقي ال تنوثخرض سلات ناوفص

 هو ككس جكس دارمي اي كس لوجو ارم نيف نم وصخ ون # اي ىل ارم تميارب رك تس ظاح قات ىدهيالابكا ب الو رغم للرف

 بقت ترزق لانو رهام لا لت داك لأبي تاب تس ملفك



 رسدومس حرموا ست |" 9ج ةرظقبلا ةروس سيفورا مسوس للوادلج نيل ابريق رش عد نبل

 ميلا كس ىو ءايحا تا ذوج كبس اب داج ايكو داعا كى ا امتد لمي لم :ل سلس كس دامجج بيغ ضرك اكى ام قفا .٠٠ : طلر
 وك ارواكس نايك مارش قافناح نرقفني نيذلا كوم ليكرواق ل وير ب نس رك ءاضم فاعضا كس لافناوووم د اقرب تاعقاو

 -ج ا داجإ امك كس ذك 5

 نوقفني نيذلات ع 7 #راب كس دع رفلا ذر فوت اب نصل بكر وادع فلا ىتر قلاع تدر طح> هيلة قو يموبف :لو ناش

 _ لكك كراني هرارنب ن# ركزلا ىلا غروا 2 وسر سلف تنوارارن لي كونت وزغ ف دلذلا لواديج لوم لذات

 مدقجرو لج كج سيور لم سماك فأي قئادج وايد اي نيد 0 : تءاحرد كس تار 1 :4 ررشل اج

 رع لالع لكاس ذورع تسيضو لج رامرم لد آر لب تح كوي روا لي ليشكل للا سرب اظن لكل بهو جس لذي تدور طوي مف

 ماكجا نلادقحاهك- ليث ساجدا. دب ماكد مانت هيو تحاضر» لولس نتجت اسكس تدك, قريكر جتك لوم« لق ا حراك داب

 نين قرم تبى نيت كف دك يري لع ماكل يت ل اجو ناس آنك ررفسيهب لن هاد كدذلا ليج ع اتوب لى بج ب
 تين الخلا ك جرو طسوا( 7 )-كوجاطع باو انك دوك احس طاف اهلاثم ١رشعب ةدسدخلا تاس ضالخا كس جيد لوا(1)
 ١ ل حدر كفعاضب هللاو دجتاسنكس ضالغا لس جرو للكا ( ١ ) هع واكرج انك( ٠ )وص تاس تسدد اتسع 0101

 - كنس ذي دي رجا بسن تكن اكول كت قشم يتم قت كك اظا يت“ اكبا ولو رجا

 ءىراز [لد(١)١ىراك اير( 1)- له نيت لي زج ىلاو سكب ارو ئافنا اذ لل مم. : نك كس تارت

 كل كس ليو ضنج_.كريك سس لاج لج تاكا ىت لكلا بوو جس قلك تاريخ كس دامك كك ابتج راب يذ س نامت(

 ناحاوى ل_اتكر سين بقي ايريادخ انيق هد اتباو لاذ لبي لوماكت ىف لوف انا لك ادغروا حركت ل_ كس دومو ماندللب شين

 روزي رك لكاس ام جردوص روج ساني طاف + حس [يطسو نت ىلا ذايب ران آر ,رطىاآزعف إب وم ازولس اه انكر ابي حس
 ري رارصا كس لكاس وتوم ر اوان ىكدع ل قروض كا تبلا < ارب يقتل اني ددنوكر نم تجب ام سو: تس: تع اطتسا ىقي اوقع اج هدر
 ىئالك ف لضرفيتس ايكيا رفريخوك تس رجا بحوصروا رت يقتلان [ليل تس «لاشيج هدثخ «ىئالكل ريش ساه كا شت
 < هانلكب حوصروا مارت, رتدب ىئاني ددجتاس كس لاسرراز آن كيم حس رتب ماني ددن فت اسس

 لش نانج ب ابي بين عس ىلا اثم كنا لن يسد كك هاكر كولو ح١1 :لاثم كة رصاسىراك اير

 رئيس لول ل اههرركوم فاصل هوهداي نوت يئاروا قرلج قع يك كوم شايهدايز لكي س ادب كرهتك قومى 3

 لك اوم ف اصر كا لهو لملاك ب بدب ىلا بج لاككوتدارعتسا كانا هددئاف حس لاي لب لا لترك كح د لاك

 ش سب له ىلوم تدار شرب 2 كس تاعاط رطل كس ماو تاب دي حس ف دكرظنب صرخ ...........:3 زري لطم

 لوم كتل كح تت قباب [ررط كاس رش نامي ك كس تيلوبقو تكل اما مانت ايطار ريو ترابط كس كس ذامن
 كب حح_اجومر فاك شل وكدحب كس نس ال نامياركا_جس طرش ك2 كس لاما ةساقبةررط كاما تحصن امي ىبم الشم لإ
 لكي طرش قرسود ك هس ءاقب كت عكر ليج لم وفش اذاني كح لب اجوم مددعم لكل ايروا طبضو طجح لامعا داس كس للا
 . اقيطئار ل وفود انرك ل اسرا ذيا ايان الجت احا روا حس تامر شكى ا ل الغ ا كس ناامبا هداطع مكس اكىام ٌلافنا لاح بع كيت
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 تهوس ثدداقب قبس لامن 0 0 هي نأ انمرواراكر ايري انج لع

 ايلا يفور لا ةوصرو أري 5 لىلءاَك د 7 ارا اذ نا ااطب م ىذاو نكن ناطب اكو دو رواسي 1 اطبم

 هل رم شو نع ىلاكادج ليديقود كءايدو قافنديتاس ب بضع تلا

 د نااطب بتبوم ما ليا يآ ايةتدو سابو ءم لام ل
 تعاط ضاق واد يس تان كلو ف تس وم: تاعاط ابا حررط كرفت ايم انتا كس لن يش رراكل زتقسرعإ لس للا
 كوم نيس نوم ل ول لواردتو# اجو زب توعد ل ددسن ناو نعلم جرن

 50 لاح ماع للخت ل تءاييسم 0010 يروا وا هيما لا اما

 نوح نب نس لاعا نسا كان

 ىأ ْمهِسفْن ْنَم ايتو هللا ٍتاَضْرَم تألم َءآَتبا ْمهَلاَوْآ َنْوَفِفَنُي َنْيِذَّلا َتاَنَمت ْلخُمَو
 ةوبرب ناتسب : ٍةنَج ٍلثَمك ةيئادتبا نِمَو هَل مهراكنإل ُهنوُجْرْياَل َنْيِذْلا َنيِقَفاَنُمْلا فالخب هيَلَع نا وكلت

 هر اهنوكشَو فاكلا مصب اهلكأ تطغأ تف َباَ اهَباصآ را ناكَم اًهحتف و ِءآ رلا ٌمضب

 اهعافترإل اَهْيِفْكَيو اَهْبْيِصُي فْيِفَح ٌرْطَم * َّلَطق ٌلِباَو اَهْبصُيْمَل ُنَف اهرب ما ُىَلْثِم © نْيَفْعِض

 اَمبهّلاَو ُتْلَقْم ترك ِهُللاَدنِع وكرت َركُذ ْنِم ُتاَفَقَن َكِئَدكف لَ مَطْمَل رثك كريو ٌرْمُقَت ىنغملا

 ٍلْيجَن ْنَم ٌناَنسُب ةنَج ُهَل َنْوكَت نأ مكاداخأ ُبِحَيأ ُدَويَأ هب ْمكيِراَجْيي هي ءدوٌرْيِصَب َنَوُلَمْعَت
 نغ َفْعَضَف ُربكلا ُهَباَصآ دقو ِتارَمشلا لك ْنِم رم ف هل 'ٌرهنآلا اهيحَت ْنِم ئِرجَت باع

 ران هِيِف ةدْيِدَش بر ٌراَصعِ اَهَباَصَأَف هْبَلَع َنْوُرِدَفَياَل ٌراَعِص ٌداَلْوأ ءافَعض هي رد ُهَلَو بلكلا

 هقفنل لوشن اذه مهل ةلزجال نيرو هَ فاو آَووم ىو اهي تاكا جوخ ادعت" ُتَقَرتْخاَف

 نبا ْنَعَو يفنلا ىنغمب ماهفتسإلاو ٍةَرَحاْلا ىف اهيلإ ُنْوْكَياَم ٌجَوحآ اهِعُمت مْدَعَو اَهباَهَذ ْىِف َناَمناَو بارما
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 امك كللالك ةلادغآ قّرغأ ىتح صامل لَم كاطِيَلا هل كيب من ٍتاعاَلاب لِمَ لَه هه سامع

 نورعم «؟)نورْكَفتت ْمُكْلَعل ِتيألا ْمكَل هلل ذا نشيرعفن ري

 روا لعل (اضر يشاع ) لو اضد للا ل ةس آت يرفزج ىلا لولا( ىف اك رخل تلاصردل :.......٠..٠٠ مم: 7

 مو لك وب رو ب نمت ع1 ةراخب ل مس ن_ ركققك يادار نإ 1 قشث) لب كار لع غنيا اح شر

 ب داس دارمي ظل جس يداك سك غراب كيا تلاع لشن حس يابا نشوان لا يما حس

 دجتاسن فاكن وكسر وا فاكم كا ةئفل) ليوم( ايدي د نس للا ) اش رايد ومد: كد لب لس ار( لود[
 ابدع لاك حلالك دج لة وعد شرب روز كادر ود لدي تستس نب هسردانكد( لج

 رس أنا هدي ناي م شرب لع ين لماع اجد لاك كس جو قى دنلي ك أ خت نوت اكل لجن سس رى نحمس غ١



 ماب اب حرس ع 0 طه 8ر قبلا ةروس, رسوراب ماو لوا ر لج نال اجر يس حرر نال اك

 هس ءابت ات دثلاروا ( لب تانح ءفاضا بجوم طنا دتقو دايز اي لوم مم ات اقفل لوكول نا لاح قبب حس اناج لكي تروص
 لوروكاروا لوروجوب غر اباك نارك تسب ديول سس لي مقهي ( بظر )دي الحب ( كس اتا ةياج) لت تي وب ونوكل اما
 ل0 ) جايك اح باكا يلون رد نزعة حس نب كلا ارإ لا ناهي نقلا ليربت لوب قات لس حت

 ل يح الص كف الكب نت لابس د )هس شئت. وقل نت لوم قل ايعو للا كس ساروا( عمت اي ردت لين اكس اك
 احا رانا نق تلاع قا ساهل رينز بك 1 ليل ست( أر تو زينت ) ع اج لولب كيا عراب لاك

 كلاي - اه هددت اءابس كوك ل كس نااء اجود ناشي يو ناارتد الدوا كسا دو اك دان ناتج داي زد دق ل لوك ااناج م
 روا كة اهوم لاش دوا رايب كح فوم قرورضووجواب لش ترث [ اك دص لس لاو الج ناجحا دوا داك يد - ةعك

 كس ناطيش نايم احالاجب تاعاطوج كل كس تيب | ليس كيس سار كابن با تبرطت>روا جس لي قتال ىف اهفتسا
 لل تس د تس امرف نيب ماظن ىلاهتدذلا كيك ف سامج داب( اج دمج ناهي دك اريج ) حرررط ى ا( سس اجو قرن لي ىساعم تس باغ
 (ورلل صاع تربتروا )ودل اي وس مكان

 لوا لوعمم تتاف_وب مزال ثم وبب ل لوف ناد وثم ريقكر قي ارثبا نك مهسفنا نه. 6 52 ني

 ريثك_روصقلاس هيدثت ٍفعض دعب اًفعض ىا نيفعض _ك#ويموارم لو "الكاب لامنيعفض ردوا اهبحاص ىاع نءزك

 -<-ابكاهيفكيو اهبيصيو رسم اريج فو زجر تب ع ءادشبم لطف لاوقالاى ااسخا لئيح_ دارم انومدنجج رابتج ايدج د دايس
 هس ةلكدم اد خت لضيعا ليخن- 4 تقال نتج تبق حكت مدمن ادلع ل لرسو دويا

 قومي ل وتود لابي ك1 ىلدياج ج خ سو: قا تيان أراب ه مل وود كيدزنهس برعم لع تيك وكر وللا لك بدع” ب انعا

 - تاك ايكاكى رادلادو توكل اول ل وب ى م اينقاروا ل ل ويشمل لوم
 فورم تفصوور وا فو زجل اكرورجر اجلس مرات فرط ااك رمثاتفل ايمردل تارمثلا لك نم اهيف

 < لاعس رياك فوزهم قلختا اهيفروا كردقم رمثوه رت فوز قلتم هلك فوز

 رب ىلا, باصا را ناكن وكت نا هلكويك ئحم_ .يلاعاو.كهتسايدركهراشا لش يزن ن# مالعرسضم اهباصادقو

 ليث لااططق تيحالص كى نا <_اهاجد# صام تاس كس لاقت دوب بونت راشن نيل ماق نا نم تبجسع” ع. نكسوم لف
 واو لم باصا كا يك راشا كل كس ف ركل تكل اكلت ا لسا نرسم اتريد تسدد نوكستافطغ اك 22 نلاقتر تا
 .ءاسنلاو لجرلادلو ةيرذ<هلبطناعواد دقي دقت يلام

 لع نيرللا لشمو عيب [با كن ايس خلا لشمك هلعمفلاثط كلوت تاقدص ل ع تشكلت ع1--..-....-: طلد
 0 د 5 1غ 0

 راومب ُى ل اروأ اوم ا لاؤتوم راب بج كوم عراب ب ماقم لو زومروارنلب ليا عع :ء
 قكرتج شاب ةررط لتس قكم بجو اك حرالفو تكي قككب ارك فوت عد ضخ لع لوركا ' رع ركباداشس ا قك
 حررط لتر وا كح وب دج لل لاس لوقو ني قو ماكحا كس قونحم لا روم قدام ماع لع قكركب اداشوك عراب كيا كك لي دنوب
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 ا لن قرأ 3 روسو سرع داب هه لوارلج» نال الحر يضر شوج زن نتن ى
 اق
- 

 -2ت يل« رو ؟اروا قي اكسو

 , 0 220 'ساعسلا 1 را انما الاس نك" مسهسفنا نفاس 'لاع

 ةسل ادبي ذعار "لكم ليا لبي تديبطر ل تدان ب كتل ابي هس ىلاجوم فر لمجرد كيا قراوشيووروا_ ى اجو تداع

 مل بلاغ بيف راج بلغم تسضاازم تشعروا جس لابوه كا اروا تملوببى 00 اماه سده

 لى : سارع ناار ( ناو لو قت توم ذا مير 2ياكال تع ل اكد دباس لماع

 ب ا

 لاولود نا ينك ب لص اس فرب ناك يور اوم تءاراكل شو قوشرأ وم شر تقشم ا اط ىكرسودرواوم

 الاصهس ر ظلم ى ا ف رول قر رشا ووو يرو *ل عر ورش ماك ىلا ةاضر لن "تق 201001 لوضع

 -ع رن ليم رصقم ىوأ) ًامروا

 رطل تاق دص_ فرط ىك خا بن ارم قرف هراغا لن نك يف ثواب ىررطودد٠.........: لالا بنتارم

 ليك لولاثمود ةوبرب ةنج ىل اثمك روا تتبنا ةبح لثمك كاريج لي ام لاب لوفووو اقيو تن طعام لاس ل ودلال و لس

 لشمو نع © ناوفص لشمك ااا ذارغلا ب 2 سالظاو نامياع تنطر لم نارك هوس رود اكيد ذك ع

 ىذاو نشل اج ىللي شءاقب طارش الخاو نايا الشم لوب ولحقت ا لن 2 قوروو لش تدمي لكل

 0 مكادحا دوياتي 1ل

 لاح لي هن ايكه مدلج نلاهمد ناب اراسسل 0 تددشا اعذب بج ليك كت آم اكل يسامح ذي راك ءاروا تنحي كاك

 كد تيتاع نب نتا نأ مكن تباع لايت كج تكدس دات ايي قس اعترك قداسد جس كن انا

 ّ 6-5 !اكيار تنم راس كس ادن ق1

 نشوب قل اما نسم بس ماه َك كس تاعاط مامن افناد ريو لئافنا نوم اكتسب[ اكس قهرهس لاب نبا ترطقح

 كش لوا تاس كس تاءاط ضل كريب ب بس تافيسوا ىتاعمس مت لش لوم قس الكس تاكودافل

 م ل بلق تش اشب و ترو الطو> ىف تمغ اهو لا دوخ كلا لإ سس آت اس لاصلس حررظوو حس لااوت حاج وم لوخشسو ليتم

 تا ع ناصقنل اسود - لإ تاهو بلس اكرب وراولا بسس تععاط ل الجاوي داهس قلي دم لئاز»و لقوم

 ل نلا لإن لوءابب لوم تاع اطوجر واس ىلاج ىف كب لس تم ان ىكى ارب سا قف ل كت اعط رعود

 اكل زعم قلي تمي آلا لج اماحوم ناب ريلكلاب تس نلا لو لوم بتم م نا دن "ولو تءارمتوج لل ترث ندا

 كح اتم باولو رنج رطل وص ل اغا انو سولت "وهسفنا نم اًسيبشت”لاارم'' لامعا طبج روبى |اطصا

 -ج انوه رصقم وك ايالصا

 ملاح آم تم ْنِمَو ٍلاَمَلا رم مُبَسكاَم ٍدايج ِتليَط نم ارك اوقفت ًاًونَما َنْيذَّلا اَهُياَي
00 

 َنْوَقفنَت رو ْذَمْلا َنِم أ هن َىِدرلا تيا اًوُدَصُقت ٌدَصُفَت اوُمُمَيِتاَلَو راَمْيلاَو بْوُبُحْلا َنِم” ٍضْرآلا نم

 نال كور ىف ُهوُتيِطُعأ ول ُتِيَحلا يأ هدا ْمَْسْلَو او ِرئمَص نب لاح ةؤكّرلا ىف

 ُمُكَتاَقَفَن ٌنَع ٌئِنَغ هللا نأ آَوُمَلْعاَو هلا ٌقَح هلبا كودو فيكف رصبلا ٌضْعَو ٍلُماَستلاب “ هيِف اًوْصِمْغَ
 نا



 ماج مرض تيعآ ١ 4 ةرقبلاةروسا سمرا ماع لوادلج» نانلاجريبط رشد مع تناك

 اركِسمَق مُتكَدَصن ذا هب ْمُكفَرَحُل َرْففْلا ْمكْدَعَي ُنظْيَشلأ لاح لك ىلع محم مؤ ٌْيِمَح
 ”لضَفَو مكبْولُدِل هَنَم ةَرِفْعُم 0 وكلا لمَ ل حُب - ٍءاَشحَفْلاِب مكُرْماَيَو
 اَمَعُل مَا ىلإ ىَدَوُملا عفاتلا ملعلا ةَمْكِحْلا ىت وي قفنملاب ه0 مُيِلَع ُهَلْضَم عِساَوُهَللاَو ُهْنم افلح اقُزِ

 وكام ةّيِدبألا ِةداَعّسلا ىلإ هِرْيِصَم طع حنيذ هكا نَا

 ٍةَقفن ُنّم مثقف آَمَو ٍلْوُمْعلا ٌباَحِصُأ ناهض مبابلالا اوُلوأ“ ل لعتي دي لاذلا ىف لضالا ىف ٍءاتلا ماعد

 نيملظلل اَمَو هيَلَع مُكيِزاَجْيَف ف اك ا ِرَّذَت ْنَّم ُمتْرَّدَن وأ : ةَفْدَص وأ ةؤكز نص ميد

 نم ْمُهْلَن ًيعْباَم كم٠ مِراَصنأ ْنِم هللا صام نهم ريغ ف قالا عضوي راودللاو ةوكرلا عنب

 هورس اًهؤفخت ْنِإَو اًهؤاذبأ ٌءْيَش معن ا“ < َيِهاّمعِبَف "افا ملا يأ تقَدّصلا ١ ٍُريُظُت اوُدْبت نإ ِهباَذَع

 اًهُراَهَظِإ لضفالاف ٍضرْمْلا ةَقَدَص اما ءايِنْغالا اَهئاتياَو اهئاذبا ْنِم ” مك ُرْيَخ ْوْهَف ءآرففلااهؤتؤتَو

 3-5 لحم ىلع فظل اموُرخم نؤتلبَو ءابلاب رفكيو : ريعتم افلا اه ْماَتيإَو ءَمَهَتب الثلو هب ىدَتُقُيِل

 هيلطاَبب مِلاَع هر ٌرْيبَخ َنْولَمْعَت امبللاَو 'ْمُكَتاَيَس ضف نم ُمُكَنَع ٍفاَنيتْسإل َىلَعاعْوُفْرَمَو
 . ُهْنِم ٍءئش ِهْيَلَع ىفحَيال هرِهاظك
 له لا( زجودمع )دوا زج نيب رتب“ تسل( ل |ىكس) لاك ا( وركاداة وكر )ورك فنا اننا ا ام رو

 فرط رتب قدر) كوري هدا )ورك لبد. تسمين( لاس اداه ايكادجب تس عزك # داهقفس مك

 كس تيل وكما قم مرو لكلا( حا وم ةريسس لاعو لي مجول رك ررخ مث "منع قدر هزاز )هس ل نايل

 سو لس رك ادئار ظلم روط رسم ) لبي ىلا اهلل م راب( اجد هاك ليا صح # رابتر زج ىدر )وجت هدامآ كس

 فيرقل( ل لاعرج) لع سبح راتتا تاق داهمت ) ل اعتدقلا_اوحكر نقي وا ( ومب دكا داس لل رطل كغم

 مروا( وتر زاب جيرخ 2 سك ةاجوم ناتفوخ نقل درك تاريخ لاذ قرا )ساند ت# لباتإل نااطيش ل لال

 تل بعام ىلا( لافنا) لع 2س كه دعو ح مث ىلاهت ثلا دوا اك ( كس ور ةوكز دوا ذك ل ك ) للاب كرب ح ايد مروشموأ

 ا ل ل و يس

 ل 2 اووكلش ( سجنا : تعا كس لا لانإف )مبني دوك فش) ل جكس اوس اج بوق ني لاو تسعسو ( لي لضخ
 كو تحتشروا( عس تدعم داك ا ماها لكل :تككل ير قد 8 حاج لاسلكى را ليث يدرك اطع

 نيت( لثأاو ياسا )نلت ( ظعتي تمد: اخو شن ل | زول لا ذرواايكلا زولك 10 ٠ ركاذي) ست سلوق ٍ

 وكىاخت طاوس ( ورك مار وكس ارو )وم تنس امد ذن كحك 0 كاوا كارص ا( )وب تحل يخالط رطل وج كأول مروا

 © ركارول رنة وز وج )امل ولاو نسلم اكاج سدا( حلي ذا ل

 رع ا ماظن م 1 3 ابونا عدس شا: سو اه لوك لنوع قانا احن - ىكاعماي كور



 20000 ا دج قربا ةروسم سرين راي ماه لوادلج» نيل الور يت رشورممج تناك

 وكل ورش 0 01 روطو ريشول ) يحي ركاروا( جس زج نإ رتب رابلن كلا تشل ) س تاب جا تب ود( لفن ) تءاقدص ( اك

 لضفإ ىب راها ني سا قول ضف دبا هج يورك الل ادلاسدلا داب كمن ١ زقل رووو كش را قل وقع

 رود ىلاهتدثناروا( ءاينما لب اهتم ) لب بخ رق ل 17 تراس( ردرت نزار لق طرت[ تهور دج

 ( حس ئر وفم رول فاانيتساروا سوم ةس كف طع لكك وهف تس ايكأ احب موز تاس نظروا اي رسفكسي) < لب رف

 نلا ليت راب ىلا نلت حر رط كرب الخ ) لين تكررت بر وخ كن وم كة وج كس #دابت لاقت ذلاروا وانك( ضعت )ويكي هس داب

 ( ب لو ديو زج لدعم

 الا ام تابيط:نم ىافاضلا فك, انج رخام... تنكر 3

 ىا هددقمل ام نوقفنت_ه©س بدجاوة ؤل لي تراب اوصال فرط ل اوراشاب وبحلا نه اتون هدي: تدان لش للا

 كسءاقبلاو؛اروا اوضمغت ناب ىا ب ءاافذك اوضمغت نا ناب انو م نو ةقفنلا نيردقم

 2 ىف ىاع تورت مم شسواوم هيذصخا اقفل اعروا لوب لاحلا لبس وصنم تحت اكدوا ناك يس ام يب كي

 توب تانج جاتومي وفود شور ف الطا اكو رعو مك دعب ف ةرط كل ئامتروا لثافتس ايكاي ايلهراهتساح ضامغا تاق ل

 تاع مرش الط كداعيارواديعدروارمرهت ل الط اكءرعورجب نوب فوزجل وعفم شرخ لاني رسشو أ اريخهدعول؛

 حتا وود زرو انج ببسماك “رقفلا مك دعي'”اكس اوت تك وهتاس كس ناو تومشللب تسرك مو وك ارا ماعم اوكسمتف
 هنمافلخ نق نا از ساي آل لق كس ان ذه اي قل ابج ظفلي ل ركن ار ثءاشحفسلا اتم

 -ةاجايدركاصتنر جاك ل امهر اف رص ل لسة وك ايكوم اطعورمفلا باين ئش
 ب 0 1رثحفرحم ابغي ئاروا نع كل_ قتال ترون قوس لو لوقا فلكل م ريق 1 الك ةمدكحلا توني نم

 2 دلال لا 2 شد كل لورباك نم تنس ن رقت راع دباهرداهداتد لو تي قلل

 مك لارما ىف جس تيار كرك ق ناس دارم عراجتاروا فت ةفرخم لكن ير درك س سار نأ نب كأ هع
 مان ريرفت و راح يتاس ان م لش لال قط تاس 9 مكن اقت ريف عمال لو قل“ كس هلا ةعاط نإ ملا

 ذم لاعلى دج لام تيقن مروا تسرامئكتنسد بانل ينشب يدر راشا فرط م نطنسرلع توا مولع
 نا قيل يصف قيروا جس ايلي مدمس جو كم امتج اوك اخ لوعفمرولايك يك ةماك تاؤسي لوا لوتفمج_ يكرم ولعل ايحسوكق نم
 3-5 روصقل وعش اك يكل اعتسا كل ياواد ص

 ربوع ىلا ذل كك ذك دبت اترك انج وموت وم ل رورو نزيل دك الاكل تسير ا لن تك ذن مستر ذف
 للا خلا هللا ناف< نايباكل ا نمرواج ءارتبم معقفنا امراه 01010 دس نا اصروا ببحاصم اما كس توالت ةدبك

 بتر تاذاهري رن و تير ع فوطخروا ف طعم داشا لش لا متيف وف هيلع مكيزاجسي تر
 اكل وعفم ريم وا ةراثشلا فرط كس دم سدي دلت كس كس مكيزاجيف ريك هملعي + لوم بجرم رنة اياللب لوم

 -ه | دوب تمهل د14 وافل اكر ذنو لافنا لم نرسل تس حس ناااث لورقم

 ىيجال لكل مآ مارس وكيل 2 ركل وب تاقدص تاه وفضلت ناورواري ل 7 وكول 1 ريق !١ تاقدص

 ناو تسب ضف ”قدص ةوجدارم موكا لكك و رركرا ذتقااكغ# اكل ومتر لأ فرصتي هيمو



 مس بمر عع أ "وق رقبلاق روح رسموا م وار, نيل ويريح ررشو ج2 نام

 ريخ وهف اجو معطاجرا لءا زج و طرشرل اح فانعلا فكس حرددلاب صوص ىهد امعدف كم لع انبأ اهوفخست
 كب ءارلا نبيك جتا ءافنخاعررمتت ل را رق للا زرابل اح ةدهام داع ىلع ل راتتاز زج نما لكبا ربو مكل
 لاو ست 0 او اق'لم وا تسس ودّ رط كا الاقارب ضمانا تلاحاك جنم اينغا ب ءارتقفلئويلل كل يتجتاس

 -[ج ءالاتيو فس. 14 تمالك وأول لابوك ءادباف اظربا هت ناكماهدإ
 ضر ميل كس تانيبم [ةقرص ليل لما كل نلوم انكم اق وفر ل توك  .يضيحب# نه .مكتاشسيس نم

 -هس اجرك للاادرياي دمج رم تروارب الغ رسم نأ ر هج وا ٌرس ىا ريبخ نولمعتامب العوج رافك كس لومانك
 ل خلا نيذلا اهيا ايم 7للا يس اي كت كر وا تسر رو قنا تينا قر اك انتا باد أل بش تيك : طبر

 تي 1< لانم ل ضالغاو فن باد 1 نيد زج قدر و باث نيس اه تر رظل يق ل ا
 ريكات كت ظاقتروا تشرب افلا اا لع معقفنا افرع أرك يارمو نيل كل اهب ع ناطيش ادا نطسيشلا
 لص لاقي سس رت غبر ارا ل تارك اناا رايعماكل اس خلا اودبت ناتي آدعب ل لاه لك

 رت رو ىور ل وكرر رع عك تي نإ 3 تاون مكى تيياور تس غارب لي ل وقتا ب ايلا :لوزن ناش

 ل خلا نيذلا اهيا ايعب أر لا تحل ايد اكلت اسس قروي كلو

 هرم ل تطفي ال رووا تام : قدصاكز ج لكك اب كج هع .....:4 قشت
 < لوم لع ىت لال ول لكريع لمت لوي حسي كدت اسس للعين كت اببط ل٠ ال ضن هس لوم مولخم بس انمديتاس كس

 تار ول زج قدروا اكس اني د زج يكمل ب ارث ل هار لكلا سو: سس ومب كس لاذع زج هدم لل اي لك مك جس ع للشام

 هني حا ميكس هيدزن دج ىلا لوكس "1 ؟ خس تسرد فس لاب اياك سال خس مك انج يرجو اني دوال وجا تيسس مان كس

 وج ورل نو رت اسس لورسو د ؟ 0 م كرم نوي دل 4 لوتاعب نان. ينيب زج أقل يسال 1

 :لويرفو ىلا قرماظ ليي كوم تاذذايث هوا نىك ىلاخت نتل قرب لبس 7 مومن : اجايلدهتاس سابك تساي

 ىلا ققومب ن ايهم وار ىت زج نيم رتب وا تبول سرك لاب نجس اح ىرظن ل يي تلختو تيثيح لك ل نم ص كيكو تل ل ورع

 5-5 نسر رات تاقازعربا حب تا زاش دوال وتحف ل د سوح صل

 نامتاص-تسايكبفتس ايل برج هاكر لي ناب ذ قرش انج انجرخا امتيضرف كة وكن لبي تاهت لاء متبسكااه

 7 اد مام ار ا هنا تاخد 3 1 اياروا تس ري ران فرص شكلي

 نيو ةفحتك 3 د ل اا - بجاو افلا تيب آي دش وم 8 ل وأود كي زنك مدد»اميأكي دام

 تاوعرصأ و رغروا وج مارب ار لتس ل ماروا لو

 ل ا 2 ا :ت اك لاطيشروا تارت

 0 /1 كرما لرب نوم لينك ل لوم قر حس لابكت اي دورض فاك ودل قرف لامك

 قرص للشر نيل! وذ ترعب رش وف لو دوج وم قت بسابسا لب ومن شيخا لاب حس حس سوسو ىف اطبخ ان د ايس طلغ لع



 مما مرسي 460٠1 ةرقبلا قروسماعرسأوراي مسجمم لوارلج, نايل اجر يضل رش مج رت جلال

 تاور ى زب عابس لا ملكني درو' <. املس اج ابك وكن رك رف: تدوص يا شدوا قر حس تاعرمتب تاعوطا

 نإ راد ترداعس لل ل ايش اب للود كك دواس لوجو رمال 4 ناققا تل "ارواج لوم ل لل قسم ياركح

 لح ركن اصتن عفأ قب نورا لت نور اف قنروا كرب الل لتحت اينو رك ناجم اديب اكدجج وب دج ىملا لع نانا لك
 لاب تلكرب كذب تبع كىكدتز فس ا قل تسلك رواس تست ىف [رقيب اجو اسانش اك وهاد كلاب دوا ٌلامجتاروا

 غ1 امر تار تأ[ وجل تلاع لاء ارم زن لن نااو اوت 1 خيرت حرر ط بسس لي مومكك مدقفنا اه
 لح رعا ىلا وب قلم شهور ذن كيب اب تر ذش لكديلاد تداوم مومحاك حرر ىت | كلير ذنا زب ىلع لوم دوج وما ارش لك

 باوورجا نفت كس وحكر تيياعر م اكد ار دق سترك جس دوصقابيغرتو بير زنك كفو لدن ىبلا ملك بسسوم لكني وم لكى اداوم
 ون اروا ل تر ة رح لفل امك م اكذ اروي رورض ايا شوج ىلا دارم لول قتو جس نيملاظ_بانعو تملي ثرع اشرو_هكلسوم

 -ج قدانسد يك عترص

 فلس ءالن لن باب ح تينا كتير قي اع تاقدص..........: تراه لاي ع رب قرصا
 يب نخا ل5 وكن وهب روب رك رادلاب دواس للا يع اعت وك ع اول قفوجرادلام روبشسركا لروح كنار ول اولا

 مب لع ظنا رفو تايجاو دواس ضف مرو( التم قنا لب هي اقمكس يعالغ لش تاقدص لع تمياور لب ابع ناس رت

 م ا اجوج مولعم كى رصتإ نحو عرار نيا جس اوهام بانك ( 10 ) ليت اهبنا كس ءافأ ا تدم
 لكل او ثمل رواه تبر زيوت : ايت هلل 7 نط نو ياس كيو يدق لضنإ ىب, اننا تس و تس ركرظن لولبي

 مم دانا لاي كس ساكن وكول ءاه لميس تداوي ان 2 اجر قولت تحاتي تيار ل تح
 ريظتديماإبء تستر قومى ساه سفن ىف تليضف ل افخادوا رجال تولى ورواحس_ اتي رو فكل ماك رولان لب
 - كوع لت مح تليضف لما تليضفو طباع يق بدبي ةاراهنارلا سد ك عاصم ري

 داك اا دياش ىركو يصلي اممم تايمر فكم قد ص يطالع هس لاثكض اخ جتاسل قص, اوخا انف هر افك اك وم انكر وا
 همم و قراط لول نت تروس انناروا < ناحومب لاو قم نش م دل مقديص بت اذع ل 9: حس جو كت وصروإ

 0ك ءزكمبو ارظن ىلا ذيع ايك الج ميشو رع 0 م كلل ناااج 1[ التو

 هت الضار سرمد قس رخل اس ءابق اكس بيغ وديك انك ن ومضت ثلثي ريبخ نولمعت امس هللاو
 كس اطئارشو باد آكل كس لومانكه رميت اتوت هدافك اك وم انكم رخص ر "تل تاعاط كمارواومب لوب ضيفنا ح كوع

 - كوم راكردماربا اي ىلاعم قل ومدابعلا ل كظتروا نكسب ىلا[ 2 لام مركو ل ضني تدل ايانرك ولت

 مولع خلا تقدصلا اودبت ناهس م داع ااق راى له مكدعي نظيشلاقايك اان باح العال كحررط لت ل وقفنا

 جالسا اجاني دش بسدجاعروا حام سرت لو وخو فلكتوا كا اك اخ ايراهبما لبن وسمر وا رايت لوفود انشا ناالعلاكل لادم
 < قنءافنخا لضا لوب تب اعف رك يون فرواهس اعل حس باج ين اروا بس احانوم ساطغا لن لوكس



 لاك سعي هلا دة رقبلاةروس سرب داي ا نوارط نم رمل الور يسفتحر نود رت ناك
 د ا ل يي بجسم

 يأ ْمُهدُه َكِئلع سيل لزنا فلس نيك رشح هلا ىَلَع قَّدَصَتلا َنِم َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص ْعَمَماَمْلَو
 "0000 2 ْنَم ُئِدَهيلا ْنِكَلَو غالَبْلا َكُيَلَع اَمَنإ مالسالا ىِف و لوَخّدلا ىلإ رمانلا ع

 هرْيغال ُهباَوُت ىأ "وهلا هو اتا نوف اََو الر ؛ نال مكيفلالا زا رثع يارب

 ؟بد.و َنْوُمَلظَنال متو م ورح مكيلا َفَوُي ٍرْيخ ْنِم اوُقِفنتاَمَو يُهَنلا م ريح اَيْنُدلا ضاَرْعأ ِْم
 َنْيِذْلا ُتاَقَدَّصلا ىأ ٍفْوُدْحَمإَدْنْبم ٌرْبَخ ٍءاَرقفْلِل ىلو ذل ٌديِكاَت ناَنلْمجْلاَو :اَنيَش همم َنْوُصَقَشت

 نم ٍةَئاِعَبرَأ ْمُهَو ةَفَصلا له ىِف تْنََنَو ٍداَهِجْلا ىَلَع ْمُهَسْفَنَأ اوُسْمَح ىئآ هللا ٍليبَس ىف اًوْرِصحأ
 ةراَحِتلل 'ٍضْرآْلا ىف فَ اًبرْض َنَوُعْيِطتسَيال اَياَرَّسلا ٌعَم ج ٍجوُوَحْلاَو نآّرقْلاميِلِعتِل اَوُدَضَرَأ َنيِرِجاَهُمْلا

 نغ ْمِهِفمَعَتل ىأ ”ٍفُفعَتلا نم َءاَيِعَأ ُمِهِلاَحَب ُلهاَجل مهْبَسْحَ ٍداَهَحْلاب ُهْنَع مهِلْغشل ٍشاَعَمْلاَو

 نيم سلا َولَْسَياَلٍدْهلرئاَو عضال نِ مهتمالخ * مهي هاما مفرغ هكر لاوس

 ,. نإ رْيَخ م اوقِفتاَمَو احلا ْرُهَو فاح مهم عقال الضأ ْمُهَل لاَوْس آل ىآأ ”فاَحْلا 00

 ع مهل ةَيِنالَعَو اًرِس راَهَملاَو ليلا ُمُهَلاَوْمآ َنْوُفِفنُي َنْيِذّلَآ ِهْبَع ْمكْيِراَجيم هر وُهيلَع هب
 ه0 ةَنونَرحَي ْمُهاَلَو ُمِهْيَلَع فْوَخاَلَو؟ 2

 دز 1 فرع "ا بج ع نحلة رص ىصرر نيك شم ل قب ترضخت 1 لمة ب

 د هيل كح نكرم ضار )وك( لول )نا: آل م تءاد هس لمذا 1( لوم لذا تع آيل اجو
 اد( لامدزج تموج 21ج فيكبج ردا لج 2 أل ع تيادب لو جام( تيارب) كس لاعتدثلا نيندا( بس يفرم

 ىلا ءاضر بطر تس ركل بث رقع حس ضوغروا ىل مترو ( كلم توك بسال اا لتر )و تس كن ررخ كل كس هداف
 ( باول )ارولاكارول بسيي دم جس ررل يرق لام دي دوا( هس كك ائعمروارت اظفل ع كغ دان د لور واكس با ثوب ن0
 ( لب ريكا كلج ليي دلت لوفوديي.-ةس اجاب دانك م لادكب كك ةاج كك ادذ سث لاك سداهقروا غاب لك

 -.اكدابج ووو ايلركد نباي كم ) لب هاد كدطلا لوم عك موت ( تاقرص قش لكفو ذك ادتسس ري ) اكل وجاتمنلا قتلا

 تتقاطرب لش نا( ل فقول #”قداهج دوا رت نب رجاهعوسر اوت لوم لز ات لش وراي كس فص ى ا تعي

 ك7 نا) < اتركل ايخ( تبوك. تيل وفشم ى دارج ىلا كس تضنيعمو تراهن ) لب كلب لبا ( ليكنس ) لايك لير سب
 نام تلاع ننام( حسبو ل هسا كر تروا تك حس لاوس نا يشل ) #سجو كنيجن اتت ارك وكن! فقد[ ( تس لا

 كزج ىل) نسر اس رك ل اوسوو تس لول( حس تمالك فحضر« اسد )كدي سرب: لس نلا( بط اخئيسسا) وم تع

 هك ورك رز قلا هككبدج رول( يري تيل هوك ةنابكتج كد هذ :ب كك ل2 رك ئاىت لاوس لك اب قم )كميل( رك«
 لبي ند تاد لامانيا لو ةسدك عرف لا( 1 رق نزع عر نا ورز تار لقال سا حر رطب وخوك لاهنت اب
 - مترواكومر 3 عررط ولد كل كس نلا ل روض رورو ياكل با فاك اوك اوس: ين ارو ديو



 ا ا رسبت يآ ها ه9. ةرقبلا ةروس مسرور عسل لوارلج, نمل الجر يضر روم زن نبل
 2 ااا 7 بدبى

 قل اوقفنت ال دارم ىهنلا ىنعمب ربخ_ج :ءاجانركجررثل فان تءاقدصرير فاك ريبخ نم 0 سل و

 اوقفنا ى كك اج [مزا|راخالا لثياشنا ف طعدرو كثب لكى ب واتى كلج اوقفشتاهو ف وطخت لس لا تنذو لاس ل
 اوقفنتامو دارت لمت لوادو' نوملظت ال متناو روا مكيلا فوي ريخ نم اوقفنتامو* ناتلمجلاو . مكسفنال عفنيام

 كك تالق قرص فراصسإو# تاقدصلا نمل اولاق ىاكفوذكل اوجس باقي ءارقفلل < مكسفنالف ريخ نم
 كس كودك كح تلاد واسر مالع- انتو رتوبج كيل لع باج ىلا لباس كس هت كس ريش إي 2س ا.رآطمرككو ا هفصلا

 - ك2 جلس نول وسراو تارت اقر قد ل دتت” بدكم سروال لامر مج مام ليات

 راب ففصعلا نمد ودق كتل دل ارث شاور يس آدج تسد ىدابجوو لت تك يبرساسيا رسسلا

 ور ءل لوعفم توج ىل م اجو تدايعؤ تس تدوس ل مق لخا_ ابغا مهبسحي

 ند مهل لا اوسالج ءارقف لكاقاك ففعترواجس لام لانا نابسحح وكي قرورض :ركرورجب سس ليت ف م2 سا

 سا لامك ءاينغا لهاجلا مهبسحي كالا اق بروم مولخم فايل يغب لاوس سس سكوت روم مولعم كف احا ديق ما
 59 ليللاب -بءارتان دروا رانمت "م هرانمب ىدتهي بحال ص ىررك لك ووو ديقرواريقم  ققكل رج

 عطرا الوادم انما لي فس كم رقسولأ ًارسرواهينالع وا رس اقافنا ىا ل ررص+يةينالعوا رس

 رلأ قرف اكس لابس كتب لوف رسمك لبي تارت شد ك حس اناتبيب لع خسلا ثاايلسع سيل تي : طلر
 كت رورض وأ 5 لوم كبس ردت هدا آرب ف ايئتيرر ضرك وا رطسووليطر شب وركن زي رلى 2 خ_ركلولسوت اسكس نا لل وم دنم تجبام

 ناكر تع راجايكل ل ءا رقفللتع آن ايءاكنا“ سوتانم اف تري كاس تا ايت 100 اهنث نام

 حلالا اس لا ولع اجو مولحم نومرتمتسجاعاكى وتب ل هروا هج اجاني دكس كشكل اونا ناس فرط
 هه وش ثلا لش ©

 داود تسل رغم لقوم لام هروابج لح لرل مق افنا اقم ز لس خلا نوقفني نيذلا تب [حررطلا

 لفل رق تاقدص ب لورسود كح لوفاطسم و يلي ترض اكس تياور تس ابك نكي ١ :لوزن ناش

 زرط لاهوت تيد لات لا تءاقرصوك ومس راهصراصنا ضب ك6 ري ناار ك2 ةلركإ راد
 ملا مكنيد لها ىلعالا ارقدصت الافقداشر اطيب ترضخ لج تيباود ليلا نما ل اسوم لامس دي ائنس لك
 ضني اختناس تيب[ حررطى ا اهلك نايدا لها ىلع اوقدصت اارثذ_ يقي ب آ 3. لوول تا مهنه مكيلع سيل تأ
 ل مرر ل افا دا د كرما 3

 ترص لاي كس كاد لوم لازات ع ناش الحرف ع 2 ار كتبوا يقشر ار لدول يعاب لن لاش كوري لد وأ لش

 ا * اع كياروا_يفمليا حرر ىكا+ لم تار كي« لم ند ليا مادري

 اهجج لابجج حس اطال ةظافلا مومتل لب حس شئكدنقاو رص ابنا لارج سلوم لاذانرب دعقومكس قرحة وغلا هداب كس فوك
 بيلا ارا اود

 ب 0 و م

 فب لوب ةواشرا بارد تاج قر لوك دن اورز نلا انكر صاد يتاسكس قت لوف رسم فرصلت اقدص نس ا انكر عت نر كق ني



 0متر تيعأ ١ 4" )جة رقبلا روع سبور وسم لدار, نمل اجر يسفلحررشورمج رن ناهس

 لود لبس تجاح ماعط دب رلذاك ل لي تي[ ارو حس تان ماعطو معينا رك باعك شقى مخ انا اراب

 ريك ف كب جاو ولف ان باقر سود ١ لابس لات اجاني د ة وكن وكر فاكى ذ انانيد .ةرصاكم ىو وكف مرفاكت بلا سكش رادت لوكس

 1 - ال ”؟ةاج اني درر ونارلسنو توكلت

 باب لوم نم ترورضروا حراق ” هونك حاتم كن ردي كر سوو كتمجام شراع لضخ

 ركنا لع تلاع ىلا ذيع ل < ان لو طري ار لقي ناري 00 1 ءرل تورس اءارا قلن وتتم وم لاذ

 < لساعوى لوشن ةاقنتا ساروا فرش لس ماجاك اجاب نق

 سل 6 ليي جوتت لع اك لب سر الخ لكس 2 اج قبرا فرصم ىرورض للا كت ارت يم هعمل : :دارما ى نريد لام دا

 ةليسوارسود لوك رواومم تمردقم تعارزو تراجتل جات لم ” اجوم فتو كك نيد تمدخ رك ومي ند ماك اد لبا نت

 هس تروم ودن تضم تاع كنا لو بسد خش كبي تمد دحمان د ت - ار ناو لوب كر لاعم

 -أّلالد جوي لاس تميصوصت ل سا شرف قادت ىريكر تل دارفا ب + اوم كل وراددوتروا لو زاي

 ردا تع ايا و رشيد مولع ل ءاياعروا بلطوو فرصم اويجا عس بس كت اق دصروا ىفارصع نرتب كت 1مل

 اورصتخا لإ داك نا ا سا دج وب ب موق كح لكأب ووك درب نلااكتمذ أبا لوب تورصخ لل رينيو لعام

 وت زج نسوة رجوتم فرط كيا تاس كس لاك دوي سكوت لبي تو كيا كش "ساب داجايليع فداك ا ل هللا لسيبس ىف

 هل كرا رك اكوو ضني الكس يل عا ا لكلا توف لكلا بنطاق لاق
 لاق نوم اكل اع لاكش يعاب ىو ت يقر وس لك 5 شا رع لاق تءايوج ون_ اهب عل اورورض نات ل لاوفود إي لهب كيا ناك

 سا كنة قود ومال هلباكم كنترول ين تك قوذ يد كلو امتي اياندم شارتخا ثيعابانوم ندب جس لئن تعا
 - نة اجهرركوب فرك لكلاب كوم اع تلح رك زار احسنت ناحأا

 كنت لو كك وكول ىلا نت "كت ارش كايدو ماع ...٠ ...: ل ًارادامندب يأ كل كس موق, ىراكرب

 انتج و سك ولو ثم تباع راد دوليا ناين ومرتب نيت نارا تا مطر وطثاراو شيب اي «وم انام كيب هوبي

 كول ولاو ثمل حررط ا ل وركز يوعز زيوتؤ وول "لج اون ولاو يسد عررط ل نب لول حتا لت دنع يسرع

 ومس شف اك وكول روأ « لذي كك جس لوب نال لي رك جراراتوكت فعروا قراددوف ىف اه ركل اوس جا

 ركود ها كسا

 كرم لظل نرك يرن يشالع رجب شدو « اج 1من شاع لوك يبسج < رتر وا لضا ليي تفو ىساءاننا لمن ت مرض

 اكل ولسر وا ىوررمج رت اسكس لااروا وم لق لس تول بس تكلا اك اجايكس ران الا لابد <ابداج الأ داك بيا لش

 ل لل لان لا مرا كاع

 دل نيو موو فزت اناا ننال ا هرطخ لولو ا لبي تمايقرل "جي بلم اكض وخال روا

 ناكر طلو اجانوم لتس ددهداي نكس كا ل للسكس تييارب الاون مول سس مهله كييلع سسيل سس لن انمكس ىلا

 نينلل ع لت لانمكاوبب شاظاب !وأ ةدارا 0 ريخ نماوقفنت امو كيا ركل يلوا دايز
 باس خ1 لفت قف داس اف انمي يرث 0 أعم بسر وا تر ناغشا هج تو موت اوورصحا

 نك نلقى اش كد تاق تي ادا را رع ماعلا يس ل روعي اءحشيعم



 مدام هر تعآ هل ةرقبلاةروس# سورا سمع لوارلج نيل اج ر يضع ررشوراهج زن نيل

 يلجآلا وأِرْدَقْلا ىف ٍتاَمْوُعْطَمْلَو ِدْوُملابِةَلَماَعُمْلا ىف هدا َوْهَو ةئْوُدَحأَي أ اوببَرلا َنْوُلكَأَي َنْيِذَل

 50 ” سَمْلا نم نطْيَلا هُعَرْشي طبخي ذل مْوُقَ امك انا الإ رم نم َنومْوَيال
 زاوحلا ىف : اوبرلا لم عْببْلا امنا اولاف كتابت مهلا مهب رن ْىِذلا كلذ َْرُمْوُميبٌقَلَعَتُم

 ُهَفَلْب ث َءاَج ْنَمَف ”اوبّرلا َمَرَحَو َعْيبْلا هللا ٌَلَحَأَو مِهْيلعاَدَر ىلاَعت َلاَقَف علام ِهْيِبْشَنلا ٍسْكَع ْنِم اًذهو 5

 ُهْنَع وفَعْلا ىِف هَوُمأَو نب ةرمسنلال أ يق لق” قلَساَم ةلف هذخأ نع ىهتناف هيو نم طع ةطِْوم

 هيف مه رانا ٌبحْصَأ كابو جلا ىب عاب لايم ملك ىلا َداَع ْنَمَو ” هللا ىلإ

 ُفِعاَضُيَو اَهُيِمنيَو اَهُدْبِرَب ”ٍتِقَدَّصلا ىِبْرُيَو هَتَكْرَب ٌبِْذْيَو ْصْقْنَي اوُبّرلاهَّللا ْقَحْمَي ممةَنْوُدِلَخ
 اًونَما َنْيِذّلا َّنك ُِيقاَعُي ىأ هلكأب رجاَف هيس»ز مي | وبرلا ليِلَحَتب افك ل ببال اَهَباَوَت

 مِهْلَع ْفْوَحاَلَو :ْمِهْبَر دنع ْمُهُرْجَأ ْمُهَل ةوك را اوتا : و َةولّصلا اوُماَقآَو ٍتْحِلّصلا اوُلِمَعَو
 متنك نإ اوْبرلا َنِم َىِقَباَم اًوكْرْأ اًوُرْذَوهَللا اوُقَنا اوما َنْيِذَلا اَهُيأَ اي «سونؤنَرْحَي ْمُهاَلَو

 ةَباَحَّصلا ُضْعَب ْبَلاَط امَل ٌتْلَرَت هللا ِرْمآ ُلاَِتمِإ ِنِمْؤُمْلا ناَش ْنِم ّنإَف ْمكِناَمُيإ ِْف َنيِقِواَص هس َنْيِِمْؤُم

 مك © ِهِلْوُسَرَو هللا َنم برب اًوئلعإ اَوَنْذَاَف يا اًوُلَعْفَ ْمَل ُنِإَف ُلْبق هَل ناك اوبرب يتلا َدْعَب

 لوما فر مكلف هنع لعصر مك نو هربا ىدنلاولذ كن الوم دبس دبه

 قا رف رس وذ مر قو ناك نو صب (ه١وملظنالَو وذا نمل يك

 ماَغدإ ىلع ِدْيدُمَلاب اَوَُّدَّصَت أَو ٍهرْسُي ٌتَقَو ىآ اًهِْمِضَو ِنْيِسلا حتفب ” ٍةَرَسْيَم ىلإ ريحت ْمُكَيَلَع
 نإ ُمُكَل ريح ٍءَرْباْلاب رِسْعُمْلا ىَلَع اَوُقَّدَصَتَت ىآ اًهِفّدَح ئلَع ٍضْيِفَحَتلاِبَو ٍداَّصلا ىِف ٍلْصآْلا ىف ِءاَنلا

 مْوَي ِهْلِظ يف هللا هلآ ُهْنَع ْعَضَو ْوأ اًرِسْعُم َرظْنأ ْن م ِثْيِدَحْلا ىف هُْلَعفاف ٌرْيَح هنأ «موَيْوُملْعَت منك

 تا ىلإ هيف قر يعن فلو كورت وفلل داب َنوهَجوناَمْوَي اواو ميسم اور لإ اشد
 دل هش د

 ه0» َنْوُمَلظُيال ْمُهَو ِرَحَر رح ْنِم تلِمَع ُتَبَسْكاّم َاَرَج سفن لك هب يق ىو مك همي ْمْويَوُم

 ٍةكيَس ِةداّيِز ْوآ ٍةَنَسَح ٍصقنب

 ل لوز 1 ل اهكروا تالماجم قرقنوج لدا وودوسروا ل -- نش ) لت, تاهل وس كول وج هيوم مول عم 0

 (شسر) ل ها نوم ارت حررط نسجل( تس لوربت ليا ) كح لوب ع هزدك يرو ( وم لا روا رادع لطب

 بح لا( لوم عت اواز سبب نامي دج )دي( ع دضتاس نومرقي ل اثأك سملا نمد اج كلك ان وج )ركع ناطيخ تقاثب
 كح شلابمروطبابع_ يشل كبد لي ذو :ناج )خرط كروس عضو رفودي فيك هج 2 كاهل ( ع رم لا بيس )سس



 ما ع هرسن عع 4" )]» ةرقبلا قروس سوري اككرح ْ] لوارلج» نيل صر يضتجر شوج رت ناهس

 لاب ك- صن نب سيول وسيم يدرك د اج انرواوكت خو رفوري فيت ابا رفا هل ىاعتشا»ل( ب ةسايرطداشرااياوج لات نياج

 1 كيج اكىادو زل( ع لامتسا لس ىا) اج ابووروا حس بناج كر اكتر( ظءو) تحقن ( لب 77 < 8#

 دزإ ج ناي لاو لاقتشلا( ل هراي ل قاعم)لءاعماك ارد( 6 اجاياركل ينل باو هد لكي حس تعئامم )جاكي د ذك
 هن ل لي باع شيب حس ل ورك زود روق(! داتي دشنت اسكس قت قرت ل تطول ووسدو داليا ارو تس ل اهله لا )يآ
 ل جد ةساهذب وكت ارتروا( لل سد دلل از تكرب كا ليت تسر تانك ا ) ون جسد تس انمول وس ىلات ا - الاد
 دعب لاطوكوس )وكل او ل ركرفلى نت رك ب نيل ىلا هت فلا دوا ( لان يبس درك انك لوك ا هل لادا نب نس كف اضاد 3 2)
 بليت نس لوبثاروا سال نامي لولوج ( كس لي داز مولانا شعور كنك س ركل اعتنساوكس اوج )وك او ف كم اك اكوا اى( كن

 تج السوم رذاك رطل كس ناقش رجا اك لا روض ر دروب كس كاريثالب ىد ةوكز روا لى دن قزاضروا كس ماك

 ميقا لالا < ايكو د لاب هذ كس لوضورقمووسر رق لش ( دورك ك2 )ود ذو رواور و تسادغ ونار _ قيل حررط ول

 نيا با ضن” بج دعب لح تنام كر ابو اك روس_تس لأكل مكي اش كنك لري لم نااميا با )وم نكس

 هلا( ول نايلون تن لالعا ل( بس ايكو ملت قوج )ل ورك يي مش مترك مي ( لوم لاذان تمب يدي ساق يكدبل طم اكد امم دوست
 كهل ذك[ ع قاوم ل ذان مكي بحب جي انجب بس كو تكلا كس نلا لش مك( تاس ءاهبت )كغ ككل سس لوس
 لكلا لا نيا كل #اهت ق( وم ةساج [ذاب عس شد دايغاب سا )وم سكب وف ةركادوا ( ع لئكتتفاط كب للا ل
 زاحف ( وم عقاو ضرقم) كروان اي ذك( ناصقن) لكلوك قدروا ساي ذل( لدي )مقر ىل نس تاجا
 لينك ثمر هت سس ناموا نال عر رسسسبم) كتف »م رف( جس مذ الاني د تلبدوك اري مؤ ج تلبس كس لاا
 رواايدركم ادا لد اصولداصروايانمد اصول صن ء انيس دضتاسس كسي رشت ا وقد صست )ورك: فااعسوك دكت اب دوا( كتف
 م ةساج مرا رتب وداي تروا كل دارت( وو شك ضقت ارت وطب وكت سد يبا قلع كوم ف ذع لس دقتاس كس فين

 ثلا قا درك ف ادم ىت لك ماب < و تابتوكت سرك لور كاك داشرا لبث ثييدصرين انج -ر زكر كرورض وتوك اوم رتب“ يار

 ارو( ملسماور )اكو لراس ليج ناس از بج كه ليدي تفو را لش ترو تفطاع حاس خيساوكل ا ىلا
 0 لي نحل نوريصت اع فورتسروا ل تكس نود ز ةع لوران وعجرست)ك ةاج نول كو رؤ[تاتننو

 لم رماعجت اكوج )6 كس نيس( لدي )وكن اجر( ند لا )كل عس لرب رونا رول رجب( ع ناداكت م ايقدارح)ر وضتكس_ ىلاتقلا ذود لما
 (ركاس دب ىدياي كانك ) لوح قو كى ليس ضن نا( بيل

 اك حررطر ملكي سئئزءاجات ىتاناعكل كروس ك2 سا نوذخ اي ريك ولك اي....-.......: بيكو نشل ٠
 دهس ايكيا نولك يك لاجسات آم اكهداي زديبج لمع ثني ف اعكرب روظم اعملك ع عرونمل اهتسا

 لماما نيس ديم يطرب لوم ليم غلاك د يق كت ا وحطمو_رضنيس تيار كش بج تاموعطملا

 الانس رن نق ضع دا وانك بحاص ماا ل لول وفن بوب موهطمر يفرج كاد طر انو 6 دانا
 ' لح ةلماعملا ىفع لدبي لجالاو ردقلا ىفاكك الب يب

 نانا ناطيبخل اق لايخاكب رع لش تيل اج هناء ءاوشعلا طبخك ءاوتسا ريغ ىلع برقلا طبخلا ناطيشلا هطبختي
 دهس اتاجوم ناجل لا كل لا لين يس درك إل ع لانا تانج كا مقتل ايخ قي دوا_ ب. اني درك رم داك انب ىلا



 مداح مهرس تع 4: 7 له ة رقبلا روس سو رأي مجد نزار او ريشا كي ع لاو

 -ح قاف ويش والد ع ىا لاهي لو كس نون قش لس لوسنروا كس اون كسلا ب تعلأ كوب ارذ

 ليث ترروص لوا« قربت سك هطبختي دوا قت اسك موقي امك روا انلسوم ىتجتاسكس نوم رقي نأ نسما نم
 اكرسدددلا ن :ظيشلا هطبختي ىذلا لجرلا موقي امك الا نونجلا نم ةمايقلا هوي نوموقي ال لوب رطل تراهنيدق

 لاريزقل لك تروص رس نونجلا نم عورصملا لجرلا موقي امك الا ةميقلا موي نوموقيال لوم رطل نب ت روش
 .نونجلا نم ناطيشلا هطبختي ىذلا لجرلا موقي امك الا لوم حررط

 وك(تر فروا عر رفوكل سا خط يم نكي عيبلا لثم لالح اوبرلا امنا لات جس ا لولانباو ال ارد “ب هيبشتلا سكع نسم
 د م احتل رو ا يع لع را د ور كة ظعوم_ك 2 كلك ركل

 وك زن لاجئا( ديقوج كدت لالعذ ماع رند اع نه و جس لن يت لوك نس الركب ليل لاقت تين :
 ا ون يلوم لا لص بج وأم #7 روخدوسل جس هي ديج ول ل احد جس إب روم مولخم سس تمي ًاراندولخ اكروخووسلا اد تت مقوم اك نرايتحا

 -ه لاش لول يدوظلس لادعب ل هديقتيي فك
 ىتح هولف مكدحا ىبري امك هل اهيبري هللا ناو اترك رص بج هدنب لع داشرا لش ثيي عرج انج تاقدصلا ىبري

 لي لاوفوداين دو نب د تقيل ىف نكي حس انته سس دوسروا جاك اء حس ذك ادا وك رجب ليش لحاك هنازيم ىف نوكت

 ري لب اوم

 كس ف كن بقي لب تروص ىرسو دواس نااطعا لي تروص لوا - ريشا هت ة رفق بطر قمل اونذاف

 ءارشم ةرظن رواه طربا انقرظنفع 11 ",لاخااك ىلاعم لوأوو ترارع لكم العرس 20

 ةرظن مكحلاف ىاهس قوت لك 8 تب نيل ترد ل كرت احتل ةرظنروا ةرظن مكيلعف ىاهنوزكر تل

 مالوم ركن ارقلك كة كس اخ حس! قتاو-هس لك د ولعفافذ_ رشف وذات ك نولمعت معنك نا
 دعإ آس تيب )1١(1 ساوسوو كور قب مهروس تب. :سادك ادق | ات سوكيقفي ترضخ #1 مالسلا يلع لبرج تررطح_ حس تي 1

 كيأ حس تاذو لقب ترضت آ- ل تا آ راي دعب ل تبع آى ادوا لور (184) قا يعني وسدد تايآل كى ورب ةدوس انج - انكر
 مناقل سقت روجر اك فور تشر واهس حس عجرةاجس كال ون وعججرن- لوم لن لكي تك نت فرصا فب

 قوعم لل لل !”نوملظيال مهو رواجسرظن لش ىف اعر كس أري ف الورم تمبسك ماكس قرف كى دعت

 < اهكايكمرقمعسجو كف وم لصوت يباعر تروا 0

 ماك قلختت حرالصا ىلا هب ىلع هدنت تساي ات ابد الجلل اك تارت توا م اكحا ىلا تس دووم :٠0 : طر

 كم كا لسلس يوك ماك ا قلت يس نير بانل تدامشم ازيا وعتأزضنرق ل ماعم ءاني د تلم ور قش راب وراك دوس الشم لين س1
 خلا نيذلا اهيا ايدي آب ىف يرتكى ف ننام ل نيذلا ن اذ نا تمن ثمر دوم زم لتي كك (زسب) قون

 جمر اوسيتساك ذي: تنبه رقم لغم وسع وذ ناك ناو جس تضنامم ىف. كلوصودقباساياقباكدوم ل

 لب ؟وريو ميكن ب بييبحرواورمت نب ب ردواورمع نب وحس تمور ىفب كنس لك ترس متاع ىلا نبا... :ىلوزن ناش

 متايز و رخل عنب روا_ كول د تعامج ىرسود روا ناد تعامج لوا هس لي لوتعامج لوو نا و ريخمأ ونب كح ردارب لاب

 ريغ نس لوبن ىلا رف تحلاصم حس ورم وب م فيقلىب ل قو ترض 1ك تسرك ايل شرقي راب وراك ى دوم لب تيد اج



 رااح هس ت1 469 ج3 قالا روس صينو را ور لوارلت نيل اجر يشف حر شوط نملك

 روارلا ل مالا بسحب هل يدركراكذ اهتس تيس هركهج درر ف هرم نلع_ قكتسبلا» كرادقتم ب فكيادج اب اج نركب لاطم اكدوس تيس اس

 ورواد ركل كتي ترضخ آن دهسا نلب بادو لي” ن « زاعمن انج لي ؛ للم مت قه ايدامرف عوكل ا نس لوس
 وكلب ني ذاعم سي 1 انج لوم لزان خل اونم١ نيذلا اهيا ايد آلا لق جد ركبلاطماكدوم سا سوري لؤفود تأ

 اونذاافزل* مذا هلأ نامت قتلا« لاطمكس لادن سار لسة ان نا ةورملا- 2000 ايدل ابكر
 .هبرحب انل ىديال دّل_ نك 7 1 قت نر نا هلوسرو هللا نم برحب

 نك لعرراش# ل قولا نم نو اكرم وقر اوثووسروا تنل 51 ارخروس..... 40 2 ظ
 لاو تيشب 1 روفر وسكت احا كم لي ارول ومادري تين اسناو ساء قدرع وت تبكي لم لونا رك دصقماذس.1 رف

 ياو ترورض كل اء هس كل اوز تدجاح كك انا هسرسود نانا ف ياكم دانك تارت ناجي د «كوردشوس اع دش رول قل
 ماك انبات ئةندنا نات حاضر زو سهل انعم دم تمج اهو لاح نسا راوتدوس نكي كس ترورض

 5 راج راتحاب كلو را ذاك نو وخد جس ابا انج ر ذاك دنم تلد ياام رمى ساروا اتباحانلا#
 قررا ل ور ان 0 حاج هر ني هرئرد واني يس دوا مكر ايآوو قا ل لا كتب و كى ؟دررمب ىلاثما

 < جاع هررلوب لكي كت ب كس هيي روا لو كابو ات اناا لانا هات ضقت قير نقع [ في ولام لد

 تاب قكي_ د سأوتب لص مزه قرف بالي ي تيسانم ل ثا زول مزج كس اج قدازميب صاغ ادج لي تخآ
 لورق سل ل لونا ننال ب حس انيك سر فالغكس ملكك ادخ لكلا كل "اوبرلا لثم عيبلا امسنا"
 ارب لك وو #فرضوسس ثني دع نايس انمي عدس لب لو قي راوشروس انوه بجرم اك رلاح لونج للا وأ تس تيب 2

 ٠ ةيألا أرق مث طبختي انونجم ةمليقلا موي ثعب اوبرلا لكا نمفى؛ يش دع ظظافلا باتو مولعم بج راك زرع

 د لاقت نق باد كل اا ريس ا كس لوراوتو وس“ يس اتطا حس تار روا ماتا سدوم

 ىبريو اوبرلا هللا قحم يفرط اع قلك اوب نايل رواش ءاريك دكر اج نايس بسام تب اهنلس لقومرج ع ايدشاكاع

 هده فالس لاما 00 نزومتو ومار كى "زازا «رج ايما ت اولا رطاكى راوتووس قل "ع هراشأ لل تقلصلا

 اوصال هزه ساي جسم سفن ناتفرف ل اكتعانت كاتبه رك ديل كر ذج كس تار اتباحان الجي كتلدركأذ انمركروس

 هنا تذسلاو ادا ةاضكلا كس صمود نت نحس لطابلاب مكنيب ف وم اولكاتال ركل فأول لطإ
 ايت ؟قرسد تدوس دروسروا هس قا ةراح ىلا ولو 0 تعال ا ليصل روس_اهووسروووسروا اكووس_ لو ور لح لسا رو

 ول انوه مولع كت سمرت ووسروا تالق نا 1< اها ضوت ةفعاضم افاعضا اوبرلا اولكاتال اونما نيذلا اهيا
 ايل ماكس لامجاهدايز تببم ل تمي 1م: شنت آس لي تابعا كس قرفتروا ىلاطيا كس تاواسم لع لوفود نايس رماظ
 ةضفلاب ةضفلاو بهنلاب بهذلاو حلملاب حلملاو رمتلاب رمعلاو ريعشلاب ريعشلاو ةطنحلاب ةطمحلا ثم رصجايك
 لس لوهتاروا لعدن ىلشيسج كور افرع تررطح_عس لك ءراشا فرط كت اايصفت كل ا .اوبر لضففلاو ديبا دي لثمب الشم
 د2 قرا فاحت ابكي عجن 13 هسا روب تنفخ انايب انل نيب مهللا

 لعد ني دتتجج الع نكي ب تك ردو بكت ل وززجج دج كت نا فرص راد اكاون ر ومال الت انج هيلا ةميجعو :مرئاو اكووس



 00 قاب و قبلا ةروس سمن را م نوار نا اجمعنا رشام: نا

 2 لانك ا د نووزومر نتسم تل لال م اهتا حس لياقتم كس ءايثلا نلا نس فانحا كش سو ىلا لوم
 لاح ىس لادتب اور نق و لوب علا راسو ذأ تبول ناو تب كر وأ نا حق ةيسؤل

 هر ورواد وج دلع ىف اردتم ليتأكوو ضرس نت قفط سدا ثيم لما ةس أم كوم كه روأر وات وج

 م لاك يل اع سس دعى فس ومشور# زروا تروق لوم لالط كيد: 1 قاف لاغام لي ير كيل

 لم هلعزخا اك لافت فا نك يع لا رول كوم اجت هدروا جس السوم دبر ىو الع كس لوز هي كاك يكن دم ما

 روا موطخم ل مصرا لح لويلوصا كل سا لوب فن اراب ل كل 0 ا فلا
 -جت ادا رقما ل وتود لوب ضصت

 وك خلا عيبلاامنا هن انج ساي ءاجاي لع خلا نيدذسلا نات آنا ا ولو رك قل نو لا ديد داتنع ارب
 لاش نا بدر قس تخلصلا يس ا ١ نيذلا ن 010

 بت اسس 5000 ا رحب اونذاف 00 وجووس

 ركىلاارج مالسا اح وتس ل : اذاقعا امي فرص ان ثوع# ناك خراب دوسرما ن 0 را دامج متدجتاس كح رف كروا جسررفاكي 7

 هناذا ابق لع ترروص ل لباقس 16غ. ابامجساكف بم ماوس ىف لبسك ترو هذيك“ أ رار
 خلا هرلتايت ورشا لراوج قر كن قل قر

 4س نايدوسالب لب يرام لص لب تروص ب لكل و مي بي رةبم رقى كتم اليصتت مكلا وما ا فا
 مانتاكى ا ترواهيف له كلوت مالسا وفر صذاركا كة اجوم طرمروارفاك ولحس اتت ل العود وسروا ليت وترك نيلي ىف اح ىد الد
 اانا غرو نال ىلا هوعس.اوم باكي حس ذم رم لد دق ل نتي ايكوم تيراغ تكلل كما لا
 تان [ل شب اقم كا اع لعب تروس كهكتدن د لاطع رك ري نزل اروا_اكة اح ايلركل خو لب للاهل تيب لاماكر عي كسدا ظئاروا
 72+ 8 لجلي مكيف بدوا ىف [ جس اترك اقسددا-ا/ةس اجي دارك نب اب وراكاكل رجب تس فرط كم السا مك
 ايلوكر ل لاما تيبب لن تب تن اءاروط دب كاس اجاب د تنس د لدبي شعتت لس لا ناي كوم لك لا قل كلم لكى ا لاداك ا

 -6 اج ايدك باور هاج ناب دوا دك وق اكةاج

 لم لال كة رسعوذ ناك ناودمعآ نال ال : جو ل فوم لاكتللس لون ارسم راي دعس رام

 لاروا تحمل دوسري زعل دب كس تاب قف انا تابعي ززع ضرر يقم لا تس تس بلا طريب نر ذكر ايم راوخد وسكس يل رك رالصا
 < دامك اميج اتوجرن بسسيعف انلكت ح لايغج لما كر عتويسينرب شارك ا تذجب عررط لا لمي راي لس دوس ودوس ضو رقم بي غرر

 اني د تابدوكى وب ب سلف ماطسسا نلت ىلو مد ذن كري ىاك لؤنجتاههرم يرحم دا دماج « نام ز مانق كل ناهس اع هانكس داي
 ما واج لاثنين لع رش ل كوت نوم سلظماكى سرك إب حس تاجا لكس رك الاطر ب فس دم شايفك ايدرا رق بجاد
 را اهومست راد نس ل نانا نارا نع سراح ااوحككتتقو لاوك و رتشم تس اورد ىواوخ ضر

 نعول رورض ون انو لاء اي لس سا قو



 مسح سعيا  «مطقرتباةروس|رسنوري سو لاوارطع, نم الجر يفتر رشو دج زن نجلا
 7 1 721 و

 "هد ا مُوَلُعُم ىّمَسُم ٍلَجَأ ىلإ ٍضرْفَو مَلْسْن ٍنْيَدِب متلماعَت ُمَتنياَدَت اذ | ونَما َنْيِذّلا اًَهياي

 ىف ديال هتباَِك ْيِفّوَحْلاِب ” ٍلُدَعْلاِب* ٌبتاك ْمُكَبَب ٍنْيَدلا بانك ُبَتكَيْلَو عرب اعُفَدو انامل
 ُهلّضَف ىأ هللا ُهَمّلَع امك ايلا َىِعُد اَذإ َبْمُكَي ْنآ ْنِم ٌبِتاك ُمَمُمَي باي اَلَو ٌصُفنَياَلَو لَجلاَو ٍلاَمْلا
 ٌّقَحْلا هْيَلَع ُىذَّلا بتاكل ىَلَع ٍلِْمْمَلَو ها ةُثَتْكَيَلَف تايب ةَقَلَعَتُم ٌفاَكْلاَو اهب ٌلَحْنَيالَف ةباتكلاب

 َّقَحْلا ىأ ةنم ٌُصَقني سخْئيالَو همني ف هير يلو لعام ليد لع ةوهشملا نإ ننشد

 نأ عيليتسيال وأ رئكوأ رسل لإ نم اًفيِعَص ْوَأ اًَّذَبُم ََيِهَس ُقَحْل هع ىذا ناك نق انْيَش

 مجرم ميو يِصْوَو ِدِلاَو نِم ٍهِرْمأ ىَلَوَتُم ُهيِلَو للُمِيَلَف كلذ وحن وأ ة ل له وأ سرخل َوُه لمي

 ل َنيِمِلْسُمْلا ىَغِلاَب ا مُكِلاَجَر نم نيدهاش ٍنْيَدّيِهَش نيّدلا ىَلَع اوُدِهشأ اًوُدِهْشَتْساَو ” ٍلْذَعْلاِب

 ا َنِم َنْوَضْرَت ْنْمِم نْوُدهْي ٍنكَرْماَو َلُجَرف ٍنْيَلُجَر ناَدِهاَّسلا يآ اَنوُكي مل ُنإف رخال
 َركذعف َنِهِطْبَصَو ٌنِِلْقَع ٍصْقن ةداَهَّشلا اًمُهيلُحِإ ىندت لِضَق ْنَأ لآل ٍءاَسل دعت ِيلَدَعَو هنيدل
 قاركدل ىاةلولا هت راكذالا ٌةَلْمْجَو ةّيسانلا ”ىرخالا ُهَرِكاَّذلا اَمُهدذخإ ٍدْيِدُسَتلاَو ٍفْيِفْحَتلاِب

 َباَياَلَو ُهباَوَج ُكاَنْيِتْسِإ ركن عْفَرَو ةّيِطْرَش نإ ركب ءاَرق ُِفَو يس هلال ٍلالَضلا ىَلَع ٌتَلَحَدَو ْتَلَص
 ىأ ُةَوُبتكَت نأ ْنِم اوَلَمَت اَوُمْكْسَناَلَو اَهِئاَدََو ِةَداَهَّشلا لمحت ىلإ "اًوُعُذ ٌةدِئاَر اَماَّذإ ! كَدَهشلا

 ٍتَْو ”هِلَجَأ ىلإ اريبك زا البلف اًريبك وأ ناك اًرْيِغَص كلذ ع وقوة َنِِهلَع مئدهشام
 نوعا ىا ةَداَهْشلِل موو هللاذنع ُلَدُعَأ طَسْقأ بنك ىأ كلذ رك : 7 يف ِءاهلا نم للاخ هل دك

 نوُكَت نأ لإ ل ٍرَجآلاَو وحلا رثق ني اوكشت 1وُباترتال ىلإ برق ىنْذَو اهون امال ئلغ

 قآ مَن هوو راحيل يب اماهمسإو ُةَصِقاَت ُدوُكَتُف بضنلاب و َءاَرِق َىِفَو ره راغب

 اَذإ آَوُدِهْشأَو هِي رَحَنْمل اهب ُدارمْلَو ”اهوبَتكَت آلا ىف حانج ْمُكْيَلَع َسْيَلَف هِي َلَجآََواَهْنْوُصِمَ
 ّيَحْلا َبِحاَصْأْةْيهَساَلَو ٌبتاك ٌراَضُياَلَو ٍبُدنُرمآ ُهلْبقاَمَو اذهَو ٍفالَيحِإِ| عهد هن ِهيَلَع “متعب
 ىف ُنْيلْئاَاَم اَمهِفُِلكَتب قَحْلا ٌبِحاَص اَمُهَرْضَياَل و ِةَباَتكلا وأ ٍةَداَهَّشلا َنِم عانمإ ْوَأ ٍفْيِرُحَمب ِهُيَلَع ُنَمَو

 هلل اوُقتاَو “ مكب قا ٍةءاَل نع جور 'قْوَسُ هَ نع ميم اول ناَوٍَداَهَلَ تكل
 (:)مِيلَع + ْىَش لك هللاَو ٌتِنَتْسُم وأ ةَرَدُقَم َلاَح مُكِرْرمأ َحِلاَصَم هللا ْمُكُمَلَعُيَو هيهََو هرئأ ْيِ

 طال 9 00

 ةضْوبمُم نر َءاَرَق ْىِفَو ٌنهِرف اتاك اًوُدجت ْمَلَو مَتباَدََو َنيِرِفاَسُم ىأ ٍرْفَس ىلع متنك ُنِإَو



 رس

 9 500 9 2 1-0 53 ؟ء

 سا كا 1 مه وم ةرقباا عروس مصورا 5“ لوارط» نبل راج ؟يسنن نمت ع ل امل

 ٌدَشآ هيف ْ قلوتل لا نال ٌركذاَمِب ُدييقَتلاف بتاكلا ٍدْوُجَوَو رضحلا ىف نهرلا زاوج ةنسلا ِتيَيَو اهب نوفي

 اضع مكعب َنِمأ نا هليكَوَو نهترملا َن رِم هب َءاَقتك الاد نه رلا ىِف ٍضْبَقلا طار ريشا ةضوبقم ُهَلْوَف َداَقاَو

 هئاَذ ىف هز هلا يَ بَ هام ُيِدَمْلا ىأ َنِمتْوا ىلا ٍةَويلَف : ٌنهَترَي ماع راع يملا ئاَذلا ىأ

 ةَداَهَشلا 0 مح هلق م نا ُهَناَف اَهُمْتُحَ ْنَمَو اَهَتماَقا ْمَتْيِعُد اذإ * ةَداَقّشلا اوُمُكتاَلَو
 سا( ساو

 ها نقلا ىقحَيال +00 ميِلع َنْولَمعت اَمُْهللاَو نينا ةَقاَُم بقي يَ هن من اذإ ناو

 و مولعموج ) كتمداعيم هررقتم هيا ( رف ىلا إي مفي د ذم )ولك رك( لهاعم ) اكرامحدأ بج نامي لبا ا هلال 7

 اسلم ( قل افا ني آر ابم ( ودم )ورأى وارد( رطاخ لك ران رول خلو هايل 6م نيش
 تلا أ ربج) هل ( لت تاي ) بنتا ركش( عض )راكئاروا( كد لك داي زرت سعب نعت 0 تدمرؤوا لا(

 اهكروا- تاو نرك ال اوكا لس ىلا شن تيت فركب بن كاك م م 1
 جر نت ( وجا ) نحر يد اهلك نو وردا ( حس ديك يب )سل / "ا دلك نجايوكب تاك ( تس باي < نات فاما

 ذييساروا ( لح وب مناك تنجاو نار ىلا اج اوم عصرا را اك مارب حس كن راج قالو ب ىلا ت دابش لتوبلا 1

 لامذ سر حب نا لامار هدد( ةلافو )هنرع 7( لث زعواتسد) ركل لا جس د تر تس دقلا دادي

 ووخوو وم اَكر د تد دقي داماك( تجب قربا نمل تقل )وم :اعإب وم( جرت لوضف ) لقا فيفطرلا وو ا بجاو

 رج اب ىواي وملوك ا واوخو راك ) نكر اكاك اه رك واول 3( وجرزع ىل وأو و العسلي جس بو كف ا: ناي ذر ا هلل ١
 «نارلسم غلاب قش )تس لع لوورم ( ياش ) هاو(” )ود( ورل ”ايلركء اوك ضر )ورك يلانب ووكر وارم دقي رط كيك ( وم: ناب تروا

 كا( ل د قتازك) نر وع( + وزو وزع كت اح فت نوزع( وو (ء) وزو لككوم ورع رمير كري ( لاي ل ومداذآ

 لك رثأ ( كس حس تحتال انوه درت اك تدور وأ حس جو كتل ادعو نبيذ لع نازوب راعي قلك تس نع نوع

 ركل ) رك الددايقأ ( حس يو كف سوم كس طبطو لوك ئاوك) فيا لوكس لي لاروك وفود نا ( اج لوب ) ة ام

 لمت روا )وك( ىلاو هس رك وم ارف) ىرسود ( ىلاو لك ردي ) يأ حس لي نلا ( ح اهك امه حررط ل وفود يضتاس كس دي رشتو فيت

 ترلع بس لسا ردو و لوي وأ لضتت نا تماغ تس ايكم اني ناكل دالدداي رمد نام لي كياركا سجس هلعل 0

 ردا( اة اجدع طرب امج روم ف انيتسا حس اين اح ذب جتا عفر هس رك تروا دجتاس سيطر ش روس لإ لب تأ ر قياسا

 دا( يس حني + اوك وا خس واوك )د اياجايالي وكت لا( تس دئاز اهل اه اذا )بج ني رك يكد راكت اكن ا
 روحت )ا ذباب( ذاب اق( تبصر إزإ نر واخت نقع قتلا) حت ( ورك كي لاراب )ورك ايات ئ
 ماقمدايزوك( لرع) فانا( زيواتسد ) ي( © لاصرب عسر وسبتكست- كتف مع )ك- - كاع ( هدايا

 ناركويك تس لاج لودي حس اوباما ما ل تاب ادا شن ) جس ىلاد تكسر وداي ذك ت اهدا كيد زنك شلاجس لد كر

 هت كلش ل راب كس تدهاي ققرادقم )هذي ن لش بش كل ميكس( نلاكمالا بيرق ) رادازس ه داير وا( عس حام داي عتاد ركل دوك

 ””نوكت“ سس تروم اج بروم ةرضاح ةراجستل مش تأ رثإيا) ومى قنا فناكن إي «نالر بوراك ايار نقم

 ل سوم لس ركاب لوح )9 سكي دايل ل لي 1 قست. ( س تراهن حرم اك وجريح اك ادا اك اجو هتقا



 واع مس ساعي ١# له ةرقبلا قروس مرمر وعس) لوارلو. نيل ينرسقلجر شوت رت نيلي

 ةاوكروا ( عس تدايتنلاءاس تس لادارم )وركن اب اهلك( ل هرإب لما ) سس لطم ارزلا لوك موت( كوت لاوس ىلوكا كت لب
 قو وكدا بناكروا( لين ىلايقسا ماك الصيب حس ساروا يف[ يتم وف ىف اأتخا رطل "التوك ) تقو ت2 ركاووسورل ينك

 ل بلطمي اب كح .كراكنا لكاباي كس كل دي ودرع مسد« لم ثباثكاي ىتاوكوكفلاخ و رفا ارح ) لب ” اتجدن نلاصتتن اك حررط
 ايكيا ذس متركاروا( ركل اة داك اؤقاب بس انهن سن تاوكاي تنبات لي اينايدن ناصقن رطل ادا بح نك نحاس
 هئاروا( ياه كي ذه راه ناج لكس تع طا ) لوب تاب لدنك 2 تراصرف نمو ( عمرا مزز نب كنب ن)
 لمت ايهرمقم لاح ين. ٌحراصح كس لوم اك داببت) ليت تس لصأس ل ىورما) ع ىلاقت
 حا ارو( وللِ_ ركل اهماكراهدارواةاجومرفاسم شمس )و ل فس بكا مركادوا ل لس او خاج كس يجرم لاروا( جس دفئاتسم

 كت اجو نا انيمضاول ل ولاو خيي د رقه لش ) عاج قدي د لات ( حس «ٌنهرسف" لهن تنأ رق كيادوا ) زج قفا دول للاي
 نادك يكل سا فرص لب ديق اوفو وري تل لا جس نوم مولع وج اكن مر قلك لين ووجب وم كبل اكر وار ظت> جملا تس تنسوا
 ركب دوا لوم مولعمزورشن كات لب نم راك كن هداف يس ارش كة وتم اظفلر واهس ىف[ م تجاع كه دايذ كش لب تلاع

 ثلا الاو ثييسد ل ”3قثل) ةس.جايلاكدبتتااكسسرسدد كيل ركام لاك (ليأ ىلعس شن م لولو ليلو لس ىلا اب نم رشف

 ناك سرسدد اه وكس ا( اكن اولهم نتي ) حس ايف ايلركر بقا كن مج وق كر شبوتو رك دا ع اترك نيم راهب ب لو

 ورك ايزدوعب و روا ( لع ليظس لادا قك أ) «سداترؤ هس دارو باك اج حس قاعترالاروا سدرك وا ارإلارول ( نيد

 لاس تيصوصترل اكل و )كوم انك داك اك ايجي ىءاوك وكوج ( ع اج ايالب 2 ل تاااهة اداوكم بل بج )5 يعني تدابش
 ري نا روا لس لن د مات كس للا اضغاهرسدد و ايكوم رانك هو بج هلي تسرسود بس تدابش لكل ص هر انك

 ( س لاو ديشول ح ناازجت لوك ) لو لس اج بتول وم اكس وك داهم اتت دفلاروا اكدم باع اهيبج ل و كنك

 لجاعلا عيب تك مج تع أك تح ابس ل ؟مركن آر قت آيل رولر عسدإل نيدس يلملم : د و

 رواح نا شركروا ني لي وزنك عفاوشروا ح٠ هليصافتو هطئارسش عصوأ لجالاب

 كلم ضر كيدز لل ا ماما للتو لبن فاو لبي ارد تي [ش رق حس ايف حراططصا اين لسا ىلوم لبنت ع ضر
 تس ركرظنب تمي [م وم وم ايلركل فاو غرق لابي ان نام بمد ع تكلا ماا نضع بع الع قطن وسكت 7

 بارد ان 11مم لابي كس او ترضخ 1س ءاطع نا ركنا ترضط> لام لسن حس وج ةس ركرظنو قراخب شي دصروا سم

 ل رك لع منيا دترلا اك اجاب جو كني دب ظفل_<س ايل اييانا وكمان[ ارابدا تس لابي كس دوب ليا كبح رلالعاك

 _ قلت رع نحس اوم قلم زايركوك كل < ماتم ضع ايكياحذب د

 لاند و كوم باو فو حس تيبن كرما يلاثنت اس دار ارما ف وبتتك اف ب دختاسك_متنيادت للكل ا لج ىلا
 هس ل هللا نسحا امك نسحا تس بايال ب اخت هللا هملعامك كل بتكيلو < للخ” لدعلاب

 قحلا هيلع نم هيلو غلاب دارمتسس نأ يلعن كس نس امكان ومضت اكؤ نكس لاذ ءالم الاو لالمالا .للميلو

 وقل هداب كس ىلودوا باكرا اكدت مترتم لج لئاجاكوم م قل توك كوم ىض زق !ذب كوع باب ىل واكل اقف جس يفساي كي دك
 لكك س كاك ن اصقنر كلك س خيال ف رتب راب كس قحلا هيلع نهرواح ورك نك وفود ناصتتروا داي زرك رف لدعلاب

 تنا/لايررف ل مسا روع لو هر فسم لور اقرت لت متنلا ل 86 را كلاس رده سئ لاقاك لدن لاب



 سد سمسم ونا زهبق رقبلا ةروص رسموا مسوس نورتو رتل لير 2 200

 نإ كلم كل ل مكس مئاهب الغ جس نأ اكن المل شر يدا [لسرو 0 ع الا
 * نايمرو هس رافلت الاعسم هر ود ام دوج مختل لوم شبت تدايغ فرط نلوم اه بع تسمو داز آ رش اباطخ زن

 .روهمجلل ًافالخ يسقى تحمي ناهس سنك ياح داش كرافكك وزلس نجح كح سا لج حس 7[

 ىلا يق ص يمت نابي كل ناهس انو مكرم روظم اع فصو لدج لع لاولرو هس تلاد فصوعتس لاادارم نوض رمت نسم
 قل كل وقرلا ينجس اهلك أل وق اوى ق ساف كيد زنك .زنح ماتحس قرورض تلارع ك- كس داو مش شدو لذي

 نجس ام اناني داوكو[ل داع لاو: مولعم سس مكلاجر نم نيديهش ١و دهشتسا تس لي اجيلكلاب ليد نفس اوشة اجدع 5
 -لاعتارو لاءاومانرا ةراطسشا 2 حرر اخ س لس وم ماو وع لد ة

 ددعتو ىا- < ايلوراثشا ف مسخ فرط لس < وزو ملأ لضت نارواج فدذك ل يك ) لضنت نا

 نلت ايل اتمت اقءس س مود كلا سدو نك بيصور اك زاروا بسبسوأ لالضن 3 "ل ” ةلعتتتت تقيقكا ىف خلا ءاسنلا

 .تلض نا ىا رخالا امهدحا ركمذت نا ةداراإ لب رطل تراعي رقت ةعفداف ٌودع ىجي نا حالسلا تددعَ اب
 ةركااذلا ركذتل ىاه توزن «لوعفمر وا زنك ع يا رك ذمف” ع فوذكل وعخماكل ماك فرط ل اوراشا ةداهشلا

 -ج فوزه ل وعش لوف رطل  ىرخارتم ريك تلض ىرخالا تلض نا ىرخالا

 اندر دا كوع رب كف وذكهادتبمل خب لم بيكم كرم سئل لو اظفلاكط رشة ادا لب تروص لا لم فاسسيتسا
 ىهوامهادحاركذت هسا ركوب مات تابعي قف كوم ديقاي ناشر يف وذح سادس كوم طرشي بساوج ركوب مدرج

 تحس اي دركو راثشا فرط ىكى ل ومرت كف وحار يبك وا !ًريغص .ةلاضلا يهو ىرخالل ةركاذملا

 ةفصب ةوبتكاف ىا < لاحت ه ويتكاف رم هلجا ىلا :ءاج ملكش لوريل كعسهراشا لي لا اًريثك وا ًاليلق
 لجل لارسال س نت نر لخ ل هوبتكاض دك هلجا ىلا جس اهانومرورش ل ب تباتك كذاك تسد نك“ هلا

 - لركوب نسبت

 نثكط وطسقرر؛ طسق .نيطسقملا بحس هللا نا تيت ليضع دي زم طسقا كس ب ساد كيوم طسقا

 © 1 ف“ لوو هفاصناو مطسق 1 ايك شذ نابح ناد انج خلا منهجل اوناكف نوطس فلا اباد ان

 باسملا ارمات روا نبال بتحس ات نوب يضف ب طسقو ف“ طساقرواهس اج 1م نت كس فاصنا ل م طسقا رو 5-2

 تيب كورت نوكتلا د: متاع .ةراجتل و 0 ةماقادشا كوسا ساهل “موق” فا لاهي 2
 تيب كس ومما ل تع ب رهتاسكس عفر أري رسدد ةرضاح ةراجن ةراجتلا نوكي ناالا ىاكسر“م "م اروا ع بوصنم

 اج ايناءهمات ناك ايه رمت لا اهنو ريدتروا
 كي د22 وا ل ل اقسا ماك لأب سوو كس حررط ارو ننال تضدرفو درجت لاو تاني

 بحاصروا لاف كس لاديبشروا بنت اكس فورم ارلا رسكب راضسيال كج فرط ل اوراثشا قحلا بحاص_< مكيلوجو

 دس لوعفشدعب اراك اروا نك

 وراك بكل أ اهدتسا ربا لكنا لم لولمت لوم هلا ١ رقتافع تفم قوش عمور ” مكب قحال ىامكب ق وسف

 اوقتاف رمل مكملحيو ك_ كس ناش مدت بي رسموا كس كس ماهناران ل سود كك بيغ نىك وفن واه ايككايال

 هدإي ذ انانب هيف نينا كس ميلاح لم تدسنب كل سا لية اح اتت ان لاح اك اس ةاولاب نار تقم تبن عراد اضم لتدج سلاح سس



 رس تع ه١ ذه ةرقبلا ق روس راي مسوس وم لوارلجم نيل اجر يظر رشو مب ع نمل

 زين كيان قا كس ةاودوا ف عسثب قار تر نس انب ميلاح لمج لكي اهت ثا انك افتكا يب فاانيتما فرصوكضنبرماخ
 جس عنان ملكا رعسس مكابي سيف فلج مس آم :ال ري اشنا فطع اكربتد روس لاترد ىف طعرللا اوقتا و

 كر لاو ندر بور اع ندا ىف تدك ىلا دهسا نسا كدورف ل بيرس وانك نازح قاهر
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 اودخ ويلفا مكيلعفإ هب قثوتسي ىدلاع قت ل 1 تابعو زفلروا فرط رت زق ع هراشا نوقثوتست

 .ةضوبقم ناهر عورشمل افإب
 ايدل“ كثي دعك كس لازالسن ارضا سوم يخاكن تزاوج ينوب تسديقاك رفسلا ىف ةنسلا تنيب

 نف ديت با يوكر ورك رز ىلا ا ىلإ لح فددبم كيا شدد ح دوك / ئاص(0) شن لتي ترضخ ؟ لص لج

 2و زانت نان فل اقوا اان تب ب ايتسو رماشو بنت ا ا
25 

 9 تادابش نإ هام لكدج ثداهخ نا اننل قش *ةداهشلا لحم جن ا تارا كلبك كس ل ما تناءاوأ نإ د هتناها

 نا ل ىبلقب هتفرع ىنذاب هتعمس اي ىئيعب هترصبا تت لم لافرط دا ةلآونا كلل _لاجس بق

 كن لا: فرو انك د هئ مشي زف ع هاش ا تفرط 1 بلقروا تدشن امقك للا ب اشعال! نلاطلس
 هلك دسجلا دسف تدسف اذاو هلك دسجلا حلص تحلص اذا ةغضم دسجلا ىف نااككس د كيبل كا
 .بملقلا ىهوالا

 لي لتر وارفا قريد نيرا كلف تاليصتلكى ا 3م(0) يوسي اع خلا نيذلا اهيا ايات 700: : طلر

 ل 0 لل رع ال اذا

 تس لكى ناي تغنامم كت داب شراكأ الث ءادهشلا باسيال رواوروثماكْ اني باش لميا ودهشتسا تي[ نوم بضاجاك
 اك ايكن ايسكو زج لب جن ايرواعسرسود ل راني الوروادتجاكو زج كتسدج لع اودهشاوروارم كل واء 7 ل اوم ستال و تي أ ا

 (60) يوسيلاو لش ةداهشلا اومتكتو تيب ارواح لات نر مت( 8-0) يوسي اننا لبي خللا متنك ناوتمع آر كاس
 دب قات سءاوا

 روا متاكنل يل لس بتتاكرواءاناهلاكن و :لماعس ---13٠0٠( :ماكحا كس ملص وروا ضرت 0 :4 نرش ا

 اك حرر كياوج “لس تق *” عسا اماني تدرج ا كتل تل كس بحاك كس ىاد ليل وجو ليث ماك ا ىلا بسوي تفامم كراك
 لهل يهديك اي برلداسد يسب لامك ليد لالا لي داس عفا ان ناكمل يس اتم نإ ذ

 سالف قش < داعب نس - ب مل ِط قه طيش د قوص ف كدي لام ل كندا

 رك الشم اجو اق تمروص مل: سلمك سددت هابتشلا لش تادف سر لا كوم نإ د ني لان نيش وت حسابا ل ديب
 تفرط رس در والحس فرط يسع عسر داك اج ايكادابلاطموي م 1 تالي يمدح لك ايل
 اشم رئي انيلاو عال ا عنو ىببجوم قنا رس و لك وجا ذب لماع كتوم تاب رددت نيد نال لا نكي يس انام راصد تس
 -لذي لبكتسو رت لادنج كدمات قت لج لو زج ىلوصتسروا مك اري تدبلا نق للدم | لنور رايد نك ذه كاكد» كاك ٠



 مروع حرج عسي ما ةروس رسب راي مسوس لوارلم نيل زجر يسضحررتو_هج رت نبل يك

 داجح نأ وباب يب غلا باندا مس اثيحضر واد قب يدم لكي يل كأي ماوغيح_ لثخاافيظخرا رمح اهيفس(')

 اء ىف كس لولو نادل ءادادء ساب هس ءايقطا لماقان لكلاب هر رار قادوا تنخو رفؤيرخ كدحح وب اوترب دوا كت لك غل با
 ناو ىلا وع عملا امج. ةكدب سيف ةروإ حت افرعتاكس نار يفاكس تاجا كنا لد كح لاش

 1 كوم جاك سا ونس مك اوح تب لكلاب ثا ضو ثوإ -اج حس اج امج نول ولت نارا كلج حس لل كس ني روم
 تعم واكس الاو ناي نر ات بنت اراشاك- لا نر فارسود ع .اهذوك امم بحاص رك واس [كساركاعم سس ليلو يس

 يع 11 اكانفل ل ضرغ_اتلع اجانب نامت 720

 دل جس اتاي ثدايشرادم لسا اكل كوكو توم ١١ ري طغت ١ زي واتسك د هس ب تاابشرادب لك تو

 تايئاح ذم وايتسو فرص ولوج ع داب د او ركام انج ع ماج اداب عت او رك رو( ناك لوم كك لا فرص وذم ءاتسد #.م ذي واتس

 راهم لاوب مولخمسس لاس نا سرا تاو ولا لما هتاورل ركل ما تشادد اي كيا فرص ووو هوب لبو

 زم وانتسد فرص لج لبى رورض وزن 3ك ومادري سا ول ة#اج كلوا بح قرورض عكر يواتسد د قاس ل زيواتسو بسن ترابك

 رارتاا تمص اذ ناظفرو يان ذس سرسوداياياشارقاانبا فس تر ذر ل لال رك قوز و ل

 0 ورك اوتو م نم هامتسو تديلا- او طمام تح اسس رانا تاج قد قتاوك ةررط للا فايل ربانم اكدتاو رول يك

 كلارك ينتج رت لب كتكوت اع لاو تليه ل1: اورو اخو لكل تح رورو

 كوم لواع ءداز 1[ خنلاي «نلارطسم اوك جت دن دوا اوك ب ذم واسد هن تدابش رادع لب اطمم لس روتسو قلادع لس لكك [نلع ليام

 -هتابدوم موف جس نوضرت نمماثدت دم لداعرواهس اونما نيدذلاانوم نارلسم_ لبا

 لام كدب تالاعم هس مل ارو جس ديف فلكر لبو ترورض كن ين نعي دير اب بس ىلاك رمان تلادع فر ضدك ابد
 يس بتم ناج واو كو اجيال ملأ كل كس د هاوك إن كى فاض ىئئارشي كل لا لن ةس ركاوج لع نوكولواز 1 'غملابن'
 - لدم ضف لش لاقروص طبل يادا كسا نكي
 كس ةسرسود كيا (1) ين سام ف ناب داق نس تاك خلا طسقا مكلذ للملف :.#حدلاف كس زءواسم

 حس فاص تيا حس فرط سرمد يا( 0-0 لاس ردا تدب وماول (7) 6و7 لا اضدابتا نق 0

 ابر رضوأة اوك ب بنتك بلاس بمهتس ناني اوك عسر كا دس ان مولتمبس بخس ااك تم امل ىلا كم ساتسودكل لد[ 7
 هس فاو لب قوسألوا مارت انركر كرد ركاكعضمان اوال ا قرر خاكت فرو واول ومالنا تسر, ون تلا رع لم

 ع رفاقي انج جس لولب تكن كس لاهم قل وات رو_جسروصق وفن[ ناصقن واين لم حانج مكيلع سيل

 للسما ائكروا يداتسد ليث دوم ني رواد ل معلا ب تكي واس اندم قل احا اك عرازنو ف اتخا لي

 جس طوتاربان ثيل وكل ع توصف :«تراسدا ةاوجاذب ددامالماعم لوك اب لكي تسر» متضان لوك

 و رفسلا ىف نمر زاوج (1) لين كس طزتتس ننقل الج لس ىرورض ( )وو حس نكن تب :انعمر ىنورأ ناار
 تداهم اهخا حر رطب ل ارك نايم اعمى جس ني تدعم خس دنت كليه لاينر كك نار تاك( )٠ رضتكا
 ىلد ك- لاه اتزماديي لعب لد هدارا ل وادلب اكو ع سو انك اك ت ناي ف ةرص ليي ساروا هت لاو لب ءاونخا قم انك لاب طلغ-ح



 دعم عر تعآ هي" قطة رقبلا روس مرسم ' | لوا ريل, نال ءاجريضتجررو حج زن نم ارك

 تدابش دارج ةلعس رلى تس اوثرد 2ك كس تدابش نقب حاصرو الح ذس دم ئاض تاون بس داكوتا“

 لا اج انيل ترجأ ب ا لس ل ران بجاودللب جس سيب يتسم عررط ىلك تب نكت داههش اذا لئوج دوا جس مارت داكن تس
 نايل مدت وكى سيرو لاق تعا ىف درك لاو ردا زل مذ كس لاحم بحاص فراصم قرورضسرفس تبا

 ومشي رئا# ذوب لاض قرأ ح - دايك ود ةعركتسا قرد كت زاب و اس اووي اكل لاول ماعم بحاص

 ىااوه وخزا واكو اوخ فس كش تداهش لس اواركالءاعم بحاصد جب كس هوم فاو كر جس بستبااني درك جا لاجتروصي دباش
 - اتبد لائابجاوري لاانرجج ةييسد

 كل كس نيد نايل حرررطرج ( 1 لي تاخد ل ذ جر دنم اك اكن ا نلادص الغ ا :تءاعفد ت 506 ارمثم ٌ

 جس بسام كلك بتناك (1- ٠س :م اها م ماكو دنراكاكح ا تيت ناي ابن لي رف لك لأ( تساي ىلوم اوك داى اعكأ
 تسمو دب اك ا( )جس مار انايعبب اكل ادوا بس اجانرل سئ راقن ا تس يسد ىقاو ”( م ) د مايا شرف اني ادتجت اسس قدا نإ يدك

 (1)- لكتاب مكسب مدت داهم ان نرو شئتم ن ناصتنواوأ اي بن كلم اع للاي لهاعم لباوكء اوكي بنج اكل نيس ايان
 نا 22 تاغ "اج قم ا ”اقايررم قاب ضروريا ة كيد بتم ك قير مورلأ كس قا

 ىببلاو كا كل ل او ذي ضرق كح د كد اس زجج توجع ناكياح ةئاج ىح اني دانيل ضرره كر قورنت لوك( 20- ليث
 د لأم اجراكل ا تس

 5 مبا لسكس توم مولعميس_هبلق مثاروا تلاع نشب قفا رط حم اهم حر الصا كا ومج مولخ سه وبتك اف

 هدا مزعل و ورشا نم مكسْفْلا ىف ام اورو اَوُدْتنإَ ”ضرألا ىِفاَمَو تاو . اىِفاَمِهَّلِل

 نم بدَعَيَو هل ةرينملا ءآَخي ْنَمِ رفيف همي مَ ا هب مكر مُكبساَحُي هور ةوفحتْو
 را لل ل ا ْءاَشُي

 200 0 ا

 مقلب و كاتو طابوق بشل نع شوب ون لع هيَلَع ٌفِطَع * َوُمْؤمْلاَو

 5و6 فان ضي محل ٍضْبب ُِمْونُف  ِهلْسُر ْنَم ٍدَحَأ َنيَب قرنا ووعي هِسَوَو دارا
 َكْيَلاَو اَنَبَر كناَرْفُغ كلاشتن' انْعطَأَو ليم عاَمِس هب اَنَْرَماَم اَنعِمَس اًوُلاَقَو ىراَصَتلاو

 ْمِهْيَلَع َّقَشَو ٍةَسْوْسَوْلا َنِب َكونِمْؤَمْلا اكس اَهَلبَق ىلا يالا ِتَْرَئاَمَلَو ِثْعَبْلاِب عحْرَمْل موز ريِصَمْلا

 َُباَوَت ىآ رْيَحْلا نِم ٌتَبَسكاَم اَهَل ٌةَردُف ُهْعَسَناَم ىَأ ”اَهَعسُو لإ اًسفن هللا فلكيا َلَرفاَهب ُهبْساَحُمْلا

 هب تسوس ةيبكي حلمي الؤ دعا بذي ذأ ساونا ةروَو فأل ني 'ثبسكااَم اهيل
 ْنِم هبادَخَأ امك ٍدَمَع نَعاآل َباَرَصلانكَرت  اناطخأ ْوَأ آَئيِسُن ّنِإ باَقِلاب انَدجاَو الابر اووف دسم

 لمحتالَو اَنَبَر هللا ٍةَمعبب ٌفاَربعا وشق تيل ىفَرَو امكن هذه ّْنَع كلذ هللا َعهَر دقو انَلِبق



 رمد مس ععا 1 8 قر هبا قروصم "رعب رأي مسرعا وازع نلقي حنا
١ 

 سفنلا يلتف ّن ارم“ اي ءارسسا قبب أ * نبق ُنِم َنْيِذْلا ىَلَع ُهَْلَمَح امك ُهلْمَح انْيَلَع ُلمنَي رم اًرضإ اَنْيَلَع

 © هب ان ةَرُق ةَق ةقاطالام اَلَجَحتاَلَواَ ةّساجنلا عِضْوم ضْرَقَو ةوكّرلا ىف ٍلاَمْلا عبر ٍجاَرْحإَو ِةّبوتلا ىف

 ةَرفغَمْلا ىَلَع ةدايِز ِةَمَحّرلا ىِف ”اَدُمَحْراَو تا ٌِفْغاَو يولد حمأ "نع ُفعاَو ءاَبلاَو ٍفْيِلاكَتل نم
 مهلا ين ةّبَعْلاَو حلا ةماَقإِب 4002 نيرفكلا مْوَقْلا ىَلَع اَنْرْصَناَف انِروُمَأ ىَلوتمَو اَنْدََس اَملْوَم تن
 هللا وسر اماما هذه تن امل تيدَحلا ىفَو ءاذغالا ىلع لوم َرصي نأ ى رَمْلانأَسْنِمَنِإَف

 ُْتْلَعَم دَق ٍةَمِلُك لك َبْفَع هَل َلْيِ َمّلَسَو ِهُيَلَعهْللا ىَّلَص

 نا .ىلد ىف( كود لونك ) كس وركب الغ متركاروا ليززتج بسكب نم زروا لاس أ م كلم ىف ىت ل اهترفلا يمال لعل ممل

 ل ( ورك تمايق) ىلاقتدلا تم( كس لإ ركتمإ رو ) شل باح ون( وقر و ريشإل) كس ةابعج إب( مع اك فارم لارج

 نع بذعيروا رفغيءانإدا' رم )ومر وظنم ل كس سن 0 ازمروا( تررفخم ىلإ سا )لس ليج 0 .

 27 ؟ كساو كك تسد دف كرو رب زجر ل اهتدقلارا( اسكس وهي زفت لج ىك عرف مروا اً وب 2 رف طعر طرش باد لو م

 بئاع كر دروب كسي يس 1 اكتساب ب ل1( جت ) لوسر لن تخل ر( نافل )د اذق غ1( حساني دملدب دوا انك بس احس مكس نا ملم )

 ت”اشم ني رت لال ) بتات رس ( تاو لن طف 05053 مهر سوددوا( ديب نآرف )ايكا يكل زان ب ب آس

 دوا( جس اسكس لوس وود درو ين بتك طفل ) لوبان وا وتشرف كس ىلا هيب ثلا ل : تك رو ريقك ( ع لكلب كس يلا

 رفك اك ضخ ةروا لإ “ هل ناميارب ضب ) سر يل رفق ىكسس لج لوربتاح لا كل ل ولا منا

 مث )ايل نام حس قوخروا ( تع اطا ةدادإب ماكي ل مك ا يكس بس نا دوا ( ايل قراصنو دوبي كا هييج_لب رك

 تل نتارعب كح فلا س لورق )انفو بفرط لكى ب رواد كد دوري سس دامت هسا كس كيس 1( ل تس كت سور

 لاعترللا( لوم لذان تب [لكا صب كتي اكن كف: قاس سا سوس ذب امس لوب لزان بج خ خلا اودبت نادي

 وج تس اتوجاكىكا لكس ا ك ا( وج توري ا اري لج « قش )وم ل م تتقاط كو ارك ركاب نب ضو

 كَ زم اكلا ري لوك ) # دلت س هدادا تيسادج كوعاكالتا لب اذع ب ياروا ( باول اك ا شم اكلك يت )لسكس هدرا سا

 ايه ذغاوموم اذ تس ًاهتس سومو دصو# ب ماك يبا سوا كد سد رول كج اركب انكتلس سرسود كيا لوك ق تدان

 دار عودارا الب ) ل اه كوبي لس ايد لوي متر كا ياء رفد( باذع) كة رادعس متر اكذدورب دامت ا( درك ابك ررط لما مساج

 ثي دعوي انج هس ايدركف اهم كل كس تما ىلا فس ثلا سشرواس ايارفو ذخاورم لولبي سمت فس بآدكا اهيبج لد زوعيتر كا

 لقيرح )مكن لوي م َ دوا داكدروري ]دام هسا( ع 56 رتخا اهتمت كد تبا تقيقترو لاوس كسلا ولت 1 لل

 لاقج لع ةالذموا رك للعب ف ب لاما نثق هيج هس ب آبي لودي س مكي( دوربب عس تشد قرا

 وم اب حس( توق ) تفاط ىرامج دج كا ثدي ايلا لوك متدوا داكتدورب رامت كا ( نبتت تراك اه تسس ايش خت وسال ىلا
 ترف تمر )ب م“ كين درك رواد كحد لترا ( كبت وارق فاهم دانك رام )هس مك ككل دوا( لح الي دوا فيلات )

 ىلاد) كسر رف بلاغ ىو رف اكون يس اوس(ك !؟ يسد ماجارمو لوم كروا كل امال ليث فاس اكس دامت ب 1( تدعي ح

 ثيي دع حس اترك ايل وادما لي لب اهتم كس لونحتو تس نا ىو الهن خس ا ووك نس لومي كن كلاش كى لوم دخت اسس بلغ لاس دوا نجت



 ماج رست آ 40 لج ةرقبلاةروسءاسنوما مسا لواط نا لج يسفل حررشو مج رن نالاهك

 (ايكايامرفز ار سوكي 1ت ثراث كت زاجاري مك ون ىلا رف توالت ف في مثلا لوسرروا لوم لاذان تمي ايهصلح داشرا ل

 دس ايكن ايي موظنم حرر لا ف1 ضنتاولاب ارم راي هس هواراورصقمب سيف انيتسائاوا ودق نأ و 57 رو ل

 اعمتساسف سفسنلا ثيدحفرإلتو اوركذ سجاه سمخ دصقلا بتارم

 اعقودق لخالا هيفف ريخالا ىوس ا

 لاو تاومرلا ادروع عروض هللا فلكيال تي كامري و ولمس ةساجايكل ومكر موتر كوك الاكس تيا | هيلع مزعلاو

 عير لاعب ا 0 ]قاوم دامب ارب م زرع رصروا

 رم مقل جس ل بصأ قرفن ال لاو نار دوا ىف حرم اكريكروا مسهلك ىاهجس لل موتك لا فاضع نب ونت لك

 اينماع_(وج قر لع ناقل وج نم قرا خا ماع حو لج 2 شر اغال حسو ةلوسف كال وتلا

 ار سب ار ام 1 و رم تل لس ننس سيصن اهي وأ غر ليتر واج 4 تار كى واضبب ل

 1 جس شنو طغاومرم نا ا

 ىلوم فرط كرش وداي ذ تير ىك لقول تسسلم اك ب استكر واد سكس رم لااعتس ا اك بسك تس ك ام اهل

 اج انا ردقم بسام تفل لين سرسودروا ظفل لي لوا فاملا اف ذك لابي 0
 ئسبكي ملامبالوح زوار تس عساي تس هقاط ل“ اياهعس و < كح كس درش ىلع اهيلعرواجس 111 اهل_اك

 نا تاو اقومشد 1 ا

 لصق و كس ارمي وليس ليم ذخ اوضرب ناين اطشسس د كب دعركل هس ركل ازا كبش كيارسخم ففا رتعا هلاوسف

 ىي كح ماكاراشو لمثلبق نم ءابظاو فا ارتكا اطعم ا كى ات ارتلا ساعد لااروصق مل ب بباوج ل اع جس لسع

 قدم لصاع تراه حس فاي فرص قر اج زاهد قرصود هد العكس دست لحب دب او لي زان ىاتي ب لام 00

 ضني ب شاوي لكل وب نلت روا تف ارم ىك ف احكي مايا كس لو زود دج كس فس وسوكت اد كاتس اجا كور 0

 - انلاومج مكره زاورد تاكو انك سو لس كس تمار  اناجايدركم ارت اكتساب
 ات الكوت ب ال يلع لت كررت مالعرضنلل_ 1س أك ايس انركت لاطددب تيس اذ ناش نم ناف

 -جي فصاعا قراع كيس كل سا لج تس رك يك ئاعا كل ومال غاق آروا نع

 هلل لقال برات قررا فام فا وو 2 ارا ساو لقاك واب ونا سعي 184 هول عم 9

 م 161-2 لاو خاوي ن اول كد بتم وانك ب وباب نىك لق دوصقن نيت ى روب لتس لع خلا تاومملا ىفام

 لامس ىرخ [ق كلج ل ذك لاما ىفب تال اعمل اريمج قاتل مكي لبق روا السرج قرت تنس( اوس كاي
 -تارزكن يووز

 تيابنر امس لوم لان خلا اودبتناوتمب بج رك تياودتسدنعدفلا ىو يرج ولا ترقح هع و فلم :لونولا

 ءدابج مزور ءزاهفسج تح لع رايقنخا رح دامب لامئاوج لايك رعد ابد ومر كوم ر طاح لع تصرخ لك زقو ترضخ روا اوم ناش /

 سف بة ب تقاط كراع” قائم بكل وفاتي اتعب نتا قايل "ا نيو كمت واف لكم اا قرص
 كيلاو انبر كنا رفغ ادعطا و انعمسو ا” ؟و: ت اجانب اد يصعو ادعمس رطب انك با دعب لاك اير فواشرا
 ناس[ لا قاري دوا قا كنب زنكي ايانرك ا راوكافلا نا سات ارضت نار انج - خب اهانبأ رسيصملا



 كيا خرقا روسو سرس 2 سوسو لوارلج, ني الجريش رش ان

 ناش ارو لذا: خلا هللا فلكيال تيب آرب ساو مت يلم بج حس نشا مككطلا ناوضر ب اهس لوم لات خلا لوسرلا
 يدرك روض

 درا لوقا مك مرا اقسم ا اك سوهاك ىرايت ارت روا كرات 0 4 ورش ف

 تارطخو سواسو بج لاعقا كرا طا روا قر انتضار نا كومه زها مروا باع وأب نام ززخ اك انك ف لالا ديد دل اقعاينغ اشم

 -ج ليوانكب / نا

 ترسو رينا الوب حس دارا هجين كرايتلا ليا ل تسد كس عررطوو ماكق لتس ء اضع اردد كاي ذر

 ب لوم اكس ملدا رجا تك راينا هس ىذا ماب كح كس اورظعد إب« انا لكوكب تس نا(ب ذراينفخا # تبت ئرايظنناريغ

 < تادمم ىرسودروا حو ذضاوم

 ري ترسو «هدارا اك ان زو بار انعلر ه ديقعي رفا نلاح بج ىرايقا ا : ماكل حررطود كل سس لد ىرطاىتا

 نجلس لومأود ليبوج لج و قم اهجال سوم ل ولو وانا 1 هود وخر سومو هرطخب لاي راكرفكاي تيصعم لج راي

 و ليو ذا عرب سرسوورواو خا عم لوا

 نااكوم و زا وهرب م زرت حس ل سار كر وبمجتر وا دول غلا ل مروا كري زتام روصنمولا رانج 000000 :ةباز لهو تان

 امب كلاذ ىلع بقاعي لمع ريغ نم ةيصعملاب دبعلا مهامّدشَتاءثِب صرواةشحافلا عيشت نا نوبحي نيذسلا
 زادعءلام مهتما ب تنال اماما دع انام هلا ناكر ترامس زارا انقل ىف نزحلاو مهلا نم هقحلي
 اكل وأوو تررفغشروا بارذع لش لو اكمم ان لاش حس ءاضعن هوان ف حرر سر وا  ايكا يكل ومكر تارطقول ا ملكت

 تام 8-3200 ليل شم زسشب مكر هوالع لس رثكم نع قلع لاودارا ىلو حر رط كا جس انتم نلاكما
 ردوا تكس ارك لهي و وم رب الخ اك ئافلا ناي اهيا ف> نأ سا ىتر بن عجرص ميتتر روا ريق قراري وا قرا لم
 رم ملت "خلا انعطا و انعمس ْس ب [[ داك ىلا ل ا اة لق 1
 رواتب ”ايارم لش لوسرسلا نسماو كت ااود اق كب [ىسروا كسي ايانج_لارف سرين تع وون لع قوراظماروااب درو ز

 0 رواه إد رار ا رم ضنا ين ”يدر/فاص رولا جذل فلكل - 5

 -2 2 ر 15 أ قواد ارع تاج حسو 100

 م لنوسرلا نماروا_تس درزي عت نإ رس "أح 0 ام هللا هب مكبساحي

 لسكس ايل يدا رطاخ كن اني روا لستر نامي ا هس فخ ترض ناي في ورع كس نابيا كس اهتم ققرصقم ل
 نتن ذهب لارا نال دو لوبتم تنامي مادخل 8 ب آه لوبقمبشازب ناميااك قي يآ ع ررط

 ته يداج ل ترو ؟رول ل هللا فلكي التي 25 اسس نوما ب لس ضرتعم لج ل رادع كج

 هلل تببلا ءاهلعو تتيك اني انيل هدم :؟لئئأر ب انوم باذعإي باهي ذكس رمد

 باول اكلم ع تلا فرص اب داجايكر صح كب ارانو باولوج لي خلا ة ةرز اورزتال روا ىعسام الا ناسنالل سيل# تع ١

 رعت ا ورنا رود دعس لييووصقنطخاك با طعو با قلم صح اكب اذطو باول وادارم سس لا كوب باذع

 اهرزو ةيلقف ةئيس هب نم نمو اهيلع لمع نمرعاو اهرجتا هلق دنبح ةديم نتن نمو وم شأنك كي ءازعشروا

 كملي لو ئرطو واجر انو مولقم انوبجاكبسأ طغتو بأ تل لذ كس سر سود حس نج لوصف رينو اهيلع لمع نم رزوو



 راد حج مرسم # "0 ةرقرلا ةروصء رسوما مسرع لوارلجم نمل زجر يشتجر شو مج رت ناك

 نامل لت انرل بشوي روا لع لات م تمي آل! ل اب بسس اناج لب اول اك ادولانيد شمل سرسدد باول اكللا
 ابو للمرحلة ننام نما ام الاح- 58 كيل باذعو باس باشكا صدد لش ل وروص

 قل هن لوم ناش تنال روا كس لام بناوتج رايح رك كر شم اسوأ ت يب 1 نسا ل ب كييف ا

 - ل لوم سيبامت و

 رواه ءارم با ورب روط لوا لم ناسنالل سيئروا تبسكام اهل تيب 1(1) ىلإ ي ليتات وراح كل با وأ باسعكا الب

 قا . نكت افانم لوم واود نا كس لا 06 ل ردك بيستو اطساولاب اج لب تسمي ذك لورد

 -< لام انابيب لت ةك دنت "لولو هطساوب لع سود روا هس دارم با ل طساناذب

 اناماكب الرب ىرايفلا لقفإيب ارواح ىرايتخا ل تكا ل هل تلقيظرو اناهج نت 0 لا

 ميسا اورراخ تك يانج نب هيد ذاك سيلك لورم» كلا ضل تم

 ان لاباس ب لددانإ ن كاع لو رايققاريف 2 كس ل بدمج رك اناجايد "هس ماع
 ده لس لانع ا ا آو < لك ل انماس تي[ اج
 قب اد ذك لتس سرصداي باس ل ارو الك باذعن ةرصر تقم لاس لبن تيب [ى ارك اجاب 20

 ده ل لانمس تبن ةاناج لاك 0

 َ ماه تركو باغي راي اما للعفو تح ىرايتخا لخ كايا تن ارو كل اناج ني جل د ذ ملا كح از روا

 1 ا 2

 خلا مكسفنا ىفام اودست نان رطل وود ارجوا أيلك وثرل ذاك دايخ ارت ب ولك اعف ا ٠ : كابي ارو يس اع

 يس اتي ذي اا لاراب كراع لاح وم لا هللا فلك يال روا

 دنا ة ار فرك اكن لا ل اريج يس اع و كس مبس انه ندي اضم م ىل اخت تع سا 2 أاهفا قمت ائعزج كى ررورض
 قل عراك نيج رجا لا لل دبا خيرت اعد اكن اوم ( ورع كرس لد ناتروا نوم لا لوو انوش انوم اكل و زج نل

 كناري وعدم ةضاومرب ناي انو ءاطن“ 'نايسنلاو ءاطخلا ىتما نسع تعفر” تجوب لوقنم لك رص ىو رعور واو

 دفلك قثورنا آان لاف لكم اك اوت كباس لال را امك اكو تس ظاحل للا تتسم هئام ذان ال ليا جيري اعد

 يس م حط سكوب ووك ضي راج كد قباس تن كبري رع لطندتب كح تموج ةئازروا يساء رفات روم ااا سان
 - ل جس دره راشا ماعرف اريج يك يي روم كر كر لاب مقياس كل وبقول اروا ىف لسكر اعد

 م دعاك اسنو ءاطخ نش توب ذل شح ا 0 يالا هيلو مم ملل :ح تاج القع ل اطرالا, فيت

 القمر كاك اجا دب اوج لي ع تل ا نم ١ امي لت مرتاح اقتعو وروا_ ىل ؟مذالا لقاطي الاب فيلل وو ون اجاجومج روسو زينا وم

 لالي الام فيلك انرشدنبلا ليت تلك م”لئاج ار ظل كلا هوروا ع تر دقوكىاقتدثلا-جس لابلسم توج لاحماكى ا
 انس ؟نوم م اكوو بسحب لان بشرب رض كا تبإلا : هي درر كف راق وزواج 2١ لور قار يع ل

 0ك بلا مج حس اتوب مول“ لاس تبا لكلمة تقرا فيك يح لسد

 اك ين رافكءاطض ل الشم ىف ع وجب بنج راه 7[ نا حررط لن لب ينك 2 اسوم شعفا ع ىن لكي ىلع
 ا 1 ب و مال ينبت بعل ل قب ثني حرررخ 7 حررط ىلا نوب زار رسفم



 موسع مسكس ٠ 15 ةرقبلا ةروص مسرور سمو لودازطج, نال زور 500 مشو ا

 كا ناايسنو ءاطخ الشمالي هد اف ىف دوا جس تست ىدب تب يأ هدافا يوم ىلاجو: ىلاعم دب لس تررزعمر لي روا حا ايكدبس ا
 لور ماي قلع نا ا لوم قرانا ل نا ضن نك عكس كلل فاعم بعام تع كس تارطنو واسد رم

 هت« لوقا ماش روس اتوب موهفمز وخ انو فلكم لب بنت رم ضنا ا, وتعا لستم دقوا ىتما نعش دعم انج - تل لاكشا

 ده د آل فناتفاوو فرص نيل كق اطيب الا, فيك

 نوي دارعتس ناهس كى اقأك وماكن جتقااطادئاذ لي تي 1............:؟عتس دام ايل س قاطي الاء فيلكت
 روجر وضوروا مايق كس ذامن قراعي تلاعب إياناج يكف كاك ذا مام اين انكر ادئاج ىلا لاح ىو فيكى ني رضع راما الش

 هرب وورد احاحايك

 جاي لش نو ؛ يا اناث روس لائدارمدلكعتسد دك ايكاباني ماك ارامل سس دارمو رست سد دق لبن اهعس والا عررط ا
 ثعااكت تر ه1 لتتم شمع ني كان قل توزر تفاعل لد وراتب كيا نري لاح ردا ازح لوزا

 نيكل اخس وتوم رعرلا لن تيل وبق ك ضن نكي اع مار فدل[ شع ركوب لوكا اهو بسير انآ ب ثعدع-لو#
 روصقليإ وقر وخ_انويل حس تباوق كح تدل سرد +30 قتلو ءرعرلا كو كح تفصال يبا كر تساو

 كرروستس نماضم نش تس اظاف تيلوبق م رعب تيلوبتوم ل مرو 0 لوب وا ونرصقتم ل ساس لل رس

 بولطم ليي لو ذوو ىل انس يلفت« ىلاسل ”جاحم تصنف لب لب انتم لس رافكس ساب دوم قكأ نتا اكتروس نتا ضم ىت نا وم ورش
 (نارببلا نأ كناري | ةروسو رش اج لسع يروا جس

 ل كس فلا ل ءايلو نر ًاهئادحا نيب قرفنال نات مكتل بولثل اعفا ل مكسفنا ىفام اودبت نا

 لوم تياعر كلامك كلاس ل هبات كس تلالد لع هللا فاكي الك ردي سرسودردا كس دداقنغاب كيال ساي

 مولع نع «ييغات كري ره لابتس نوم ناهيالا لكاكب نامي انا لاك يي ترض ةروجواب لع لوسرلا نما ناي

 هن لو فبل احس لجنس اتوموادتسار فل دوروك تابت اوم مولخمسس هلا فلكبال سانتا لال قا

 ( لولا لاسم ) ةساجو
 هللا ءاسنا نارمع لآ ةرروس اهسيلتسو -هللا مصب ةرقبلا ةروس تمت دق

 يو



 ةحارسك تع 6“ م نا ارمك [ق روس! صوري مما 1 لوارلج» نيب العر يفتح شك تنين

 ةيا اتئام ّىهو ةّيندُم نارمع لا ةروس
 -. إب اوسود لش للا جس يعدي نارمت ل 1 روس ا :ريج

 كح ترج سس رمش سود يآ انني واح لوار ين دهروا ادم نا رمع لاق روس 000000 : بك *.

 د 0 فتالتخا اك ء الع لم لارص» لس نارمروا وم لعل تال رصد هدالع كس هيي دمها لوم لذا كترروس ري رإ

 تررطت ل ث تدوس لارج انج - ل دلاو كس تيرم تررفعت كيو نكس ضتروا لي دارس دلاو كس م السله نورا و كوم حررت كيد

 ترروص ف «رسودروا ل_ ومب مالا اهلك ورب ٠ ئومتب صحو ار مس نارمتل لس تروى لوا سدي رشات اء اركز 0 7

022 

 000 0 تر

 َبتكلا ُدَّمَحُم ُدَمَحُماَي ٌكْيَلَع َلّزَن «مؤمَوُيقْلا محلا َوْه َوُه الإ ةلإ الهلا كلذ ِهِداَرُمب ُمَلَعأ هللآ «ْغَملا

 ةبوؤتلا َلَرْنآَو بنكلا َنِم هَل ِهْيَذَي َنْيَب اَمَْل اًقَدَصُم هراّبخأ ُىِف قُدَّصلاب ْقَحْلاِب اسلم اًسَبْلَتُم نآرقلا

 رَبَعو اَمُهَعِبَت نمِم ادن ِةلالَّصلا نم ٍِنيِيواَه ىلعمي ٌلاَح ىّدُه كلين َلْبَق ىأ ْلْبَق ْنِم «قزيجنإلاز

 هَناَقَرقْلا َلَْنأَو هفالخب ٌةَدِجاَو ُةَعْفَد الرْنأ امُهّنآِل ريركَدلِل ْئِضَمفُملا ب نآّرَقْلا ير ديو

 ٍتياب او ورفك َنْيِذَلا نا اًهاَدَعاَم َمُعيِل ةالثلا ر ركِذ َدْعَب رك َذَو ٍلِطاَبْلاَو ْقَحْلا ني ِةَقِراَمْلا بثكلا ىنعَمب

 ل ل ل يزَعهاَودْيِدَش ٌباَذَعْمُهَل :ريغو دارا

 ٌءْىَش هَيلَع فيل هللا َّنإ ْدَحأ اَهِلْمم ىلع رقي ُهاََعْنّمِم ةدْيِدَس ِةَبْوُقع () ماَقتنا وُذ وذ ِهِدَعَوَو
 2 لالا و اق < ع ل او ام كف بج اسف " نافومحم ” ىلا. محمل 2 ءييع قولا 1 عض
 نال ركذلاب اًمهَصحَو ى ِءْرْجَو يلك نِم ِمْلاَعْلا ىف عَقَّياَمِب ِهِملِعِل هؤعامسلا ىفالو ضرالا ىف نِئاك



 2 أك رع
 000 هي“: هن ناار | | روس! سيور القرا لوارص. 0 م ب نم اف

 هانوفر 07 ْءآشَي فيك ماَحْرآلا ىف ْمُكْرْوَصَي ىِذَلاَوُه اننارحتاا 3
 كييَلَع لَو ُىذْلا وُهِهِعْنُص ىِف « كسلا كلل نيف كة أل نط ضو هز

 رخو ماكح الا ف هيلع لمتعمل يملأ ةلْضأ بنتكلا مأ ّنُه اللا ٌتاَحِضاَر تنكخُم تبا ةنم بتكلا

 : ا ىلا ِهِلْوَق ْىِف اًمُكَحُم هلك ُهَلْعَجَو رْوُسلا لئاَوأك اَهِتتاَعَم ْمَهَفِئاَل ”ٌثاهبشتم

5 

 و نسل ىف اضعَب يصعب ُهَبْشَي هنأ ىنعمب اًهباشَم اًباَتك ِهِلْوَق يب اهباشتمو بيع هيف سي
 ْمِهِعوُفْول ملال ةنتفْلا َبَلط اغلا هنم ةَباَضَاَم َنْوعِبيف قَحْلا نَع ل
 واتا نحال دخولا لإ لو ملغ انو بن“ فو اعز لاو تالا ىف

 رك هانم لعتال م هللا دنع ْنِم هنآ هباَشْتمْلاِب ٌىأ "هياتم َنولْوَي رح ادم ملعلا ىف نولكتتلل

 ولو لا طع لاَذلا ىف ٍلْصالا ىف ء ءاتلا ماَغَدِإب وك َّلَي اَمَوَ هرالع سامر دج ا

 عقر

00-6 

 77سم ميلع عسل

 ا ري عر

 ٌقَحْلا نع اَهلمت َنَبْوُلُف حمال انو دعي كارا اذا انها ةرلرش ا

 دا تك تا هيه دل َدْعَب ٌتِيَلوُأ بْوْلُق َتعْزآ امك انب ُقيلْياَل ُىِذَلا ِهِلْيِواَن ان

 يه ساثلا ْعِماَج كن آَنيَر اي 4م» ُباَهَوْلا َسْنَأ كن انت ٌٍةَمْحَر هر يكمل

 ٌفلخُي ال هللا َّنا َ الدب َتْدَعَو امك ْمِهِلاَمْعَأب ْمِهُيِزاَحَشف ِةَمِيِقْلا مْوَيوُه *”هُيَف كش َبْيَرآل ِمْوَيِ
2 5 َ 5 : ًَ 3 "' 0 00 8 

 نم ضرغلاَو ئلاعت ةنذلك م 0 نك 0 احلا نع افلا هيف ثعبلاب ٌهَدِعَوَم + :ةداعيملا
 ص (هك'-

 ناَحِّشلا ىَر اَهَباَون انني ِةَياَدِهْلا ىَلَع تاب اوُنأَس َكِلَدِلَو ٍةَرحالإ مآ مُهَمَه نأ ُناَيَب كلب ِءاَعّدل مع يع دع
 تيا هم بنكلا َكِيلَ َلرْنأ ىلا وه ةيالا هذه ْمُلَسَو هيلع ىَّلَص هللا َلْوْسْراَلَت تلاف ”ةشئاغ نع
 ىلاَعَ هللا ىّمْس ُىِذّلا كيلوأَف ُهْنِم هْباَشَناَم نوعي َنْيِذّلا ٌتْأَراًذِهَف َلاَقَو امرا ىلإ ٌتْسكَحُم

 مُلَسَو ِهُيَلعَمللا ىَّلَص ّىبنلا ٌعِمَس هنا ىرعْشأْلا ِكِلاَم ّيبأ ُنَع ِريبكْلا ىف ىِناَرِبطلا ىَوَرَو ْمُهْوُرَدَحاَن

 هلْيِواَن ْيِعتبَي ُنِمْوَملاُهْدْحْأَيَف ٌبنكلا مهل َحَنُْي نآ اهْنِم َرْكَْذَو الج كلنألا يتم ىلَع ٌفاَحَأ ام ُلْوَقَي

 1 ١2 3غ ابر دنع نم لك هيانما كولو ملغلا قف انوش لاو هنلإ الا ةكبوات لشي دلو

 _ تيِدَحْلا باَبلالا

_ 

 هم

 كس كابي دوبعم لوكا وسكس ناكل وذ تبا ىلاقترثلا( يس مولعموك ثلا وقوارم قلل لا ) ميد مال_ فلا م ممتد

 -3 قلك( هسا) لاب 4 5 لوها دل لاو ل_اهينسو ل وزج بسروا هريز ود روا جس سنا



 وارسم عا طنا لل [ة روس سرعه راي ادركت لوادلج» نايل اجر يضن شو: 2 تملا

 ع ساوج ىك لوبا لا < اترك ب رض ووك تح تي رئيس اوك( رابخا تئادُص ) تيهقاو ( يس سوم كس هو دليلا ادد

 يرو ( لع لم سس ن رق زن قت ) كلك حس سا ليو ت ار يرق لا كس ساروا نع - لوم لزان( ضان (

 0 ل 1 رجا اكناوج) كن وكول( كس ارك و قواب ئنعس لام ىده) حا
 ( كس نا راف الخ لب وم ل ذا: مد كيا لت اك ضو ل ائاو تانك يجو جس ررلكو نا سا رف يت ل زسناظفلا

 سار اكذظفل سادعب ل لوبان ويطروا_ نين نكد صيف نا يسرد كس للا اون رتانو نحو رج نيل صيف اجت نس ىلا دوا

 كس نا لج رسل ( هريجئو ن رق ) تاي 1 كى لاهتثلا كاولوج بش لاب( ةسساج مج لع اشسوكبسس ع والعكس لاو نامل جس ايناس
 نك ىلاو هك ود لوك تح ذدكارو كس دير رصوون ا ليت لاو ربلغ,م ماك يسا) لذ بلاغ ىلا هتشلا دوا جس تنل از

 لوك لاقتدطلا بش الب( حس لكل صاع تر دري ازس ىكماو 10 ىو واي رفان ل هاو نيس دام تن ) لين كس او تمل ملوي ردا( تس

 ىف نع آو نان نجس اوم وك لاهت قتل“ سا حس سوم رجلاو لج اي لكوج لع ملاع) لي كاع ١ يدم ل نع زمام لد هديشإل زج

 عر ل ل دا مترج نان تدوصو لك ىراهقل تس تاذا وما هد( جس لت ابتس احس نالت اعل كل سا صيت

 ىبا) نت لاو تمت ( ل كل تيس )لي بس انهو ككس لا كس لتس هبع نقال ىو( هر هيي يفسد اإ ت3 اتباع
 اول اوفس درع ابتشل وج منا ل لان نت نت اع ملل ازان كين كا وو( شقرا
 لادم نا) ل ءرلاجتخمتاي 1رمد» ( سانايا برت لش ماا )ل سارا تاي 1اس( .ةلادلا
 بيع لب لاك ايئكابكم اك تمن 262 آر دول لل هتايا تمكحا تي ني [رثاتس اعطقم بج لوب ليم ويم

 نتتوس( لهن ىدت ليا تاب [بس ل قدصروا نست عس ايم ابك اشننوكن آر قل كل اهباشتم اباتك تيب اق رسوددوا- تس لات

 كس فرك( هج ) شالت دارملارتشموج لو تل وب ف را ىاووو هس( شارع تل 0 قولت نر

 اكن ا ككالاع تس ل طر كن _ ريو بلطم دارلا تشم ) ساروا ( لج البتشوو لب لمن كر ونت ارقلاو تاب ) ل شون

 كح ارك اه ءادتبسوب) لش كل ( ست زروبطم) راك خب لولوج روا انناح لب ىلوكروا ل اخت ثلا ( هنن ) زب بلطم

 تاي بس( تن اج لائق لس للا مرج ركاب ل ومدقلا بتناك باش نك )رز ةكر دب لامة ب لية(
 5 "للازو / اهات رك ذتي لرد رك ذي) ل لس رقت كععشاو نو حل بتاج لو دوري دا( لحم ىف سيروا مسمي

 ا رك رابتلاك اوك كيج لت تك لكل ل هد لب لكي داو جل لورتمش دوج ( ظعشي قت اي درك ادا لل ىلا ذوكلا ذردا
 لد كل دوبي نارك اريج رك ليوا بس انهان اجرب ح- نقل ابيبا) كحد لس وم د روك ولو هس دامب اياد ( مك ب تكي د

 لاي ةييسا ليشروا ( لين كك امرف لامغبر فرط كل رط ا لإن كك كتي ادم ولمن بآل ب كح لا( لإن يدرب سس
 8 ويب باطخ للم لا تم اق هراب رد )- بم سيف الغ قر عد كلانا يقي( قرف تءاغ) كح داير فاطع تحرس

 نوب لك رف كن وكول ناكت نإ اله يشأ لك اعد لما ضار واو ىلا مالك مت كيش كاش ارق تاقلا فرط
 ترطح ل ( لسمو ىراخب) ند فب يطل صو بازثاكل اركاب لم اعد اك دق تاي تمادب كل قاب مولخم

 ٌثليآ هنم بشكلا كيلع لزنا ىذلا وهات فس م ميلا لل وسرد يث لا رظود كيس كلكم اور ستشلاع

 تور لولوج أ لش جس دوم يس دنس تاب (ياشنتم ولوج دوك وكول يسجل يارد شراروا لاف توال اهرخا ىلا تنكحم

 وعش كلاس دبا لري لا طروا ورك شبل نيت حس نا 2 سا ل عسر رف لع تي [ىلا لات كذاك: لي كو
 حرك بيذغي دئاكت ابا كل لاولاب نتي ب تمم ىقب ا لي” انس تس رفد اشراك يرى لس لوب كيس كتي اود حس



 هتاف 1 ون نامت نأ 1 ق روس وسو رإب صرباو# لدا ريع نيلواو ريش رو دج 2 نيل نت
 لح لوج يي دك لإ ان لكن سا نال لاك اج اود ؟رقينع اسكس نوكأ لم رفري سايس آت اب كيا ناا هلم ل رت ل يب هو يقل د ااا ا ا .

 هسداع تاي 1م انك وج كلر نقي ب لا مثاك هتك قي وقم لحأ ىف نير دوا انداج لك ىلوكك دقلا زج لذ ان لكى ا لكلا
 ( ثيدملا) لن تس رك ا يكل وبقى“ نقى لا تاب كت دكتروا لج حس فرط راكد دوري

 يب هيدي نيب_س .ييابروا تس لم لاح حشوم قاب لك ريشم فرط للا اسبلتم لي تس قحاب :٠ 55 و

 رابخا كس قام ةناءذ لابي ئانج ب اتم الط زال لونان ل وفود كت ر واكس 1 لي فس تس اسس تس لكي دادضا فا
 2 اة تارقلالزتل سدو ا لج توم يفعل لس نا رك رعتم نونو ليحل ل اعنا إي لزنا- لإ دام

 ناقرفلا اتم لبد يف ارسو دواس نمار تمر رار 22 ق زل رراع 2 فرب وتلا ررم قبلان

 قراف هناله ايل 0 فو ىترصت/ى ب نإ[ آراب ردا لين دارم ليث انكم امنو رش دوب زم ديو رطل صيت 0
 جوج ايا ن ا لبو نى سس لاك اجى لق اع تس قيس نااإيددا ما رحل و لالحلا نيبو .لطابلاو قحلا نيب
 ب ك1 مترك اقتنا ذب لباقيتسا لترا رلعاف توثنل 700

 ترطح م زاولر لس تيبولا دلك يب باو لاح ر ومالا ملعب هلا ىنسيع ل اكل ول الس نا بادي ىفخيال هللا نا
 دج مسي تيرجولا لكلا ذيلاكم وزب افقاس انتوم مزلتمفزاولءاهنناروا لين سلب كس

 باو: طوف سس دابتشاو لامتجا تدابع ىف ل نت تنكح يق قع تفصروا ب قلخ ل فو ذك ناك . ضرالا ىف

 فرط اوراشا < درشم ب ادللا ماروا لإ رت تاهت 57 باتكلا مام 1 6 لح اجب لود رامع القا مت رمسفمج ضنا لب لا

 0 أت لسا طظذل يجون كل انا ىو نق امروا_ ل كس هدعاذ تيب آن تاي آعدمجد كح

 ملاكى ن ا مو هاج داشراو تي اري بجاك رك آ رقووصت تاهباشتم تاتي ولو ورعتسرواد رشم راطااك ل ساروا نش

 2/ هرغو جيرانك زايع لم بولس يل رعروا جساوج ل ذانري برع ييسولسا لج مير كن رق نكي نومدندياشنت قبح لوكا نجس جانو
 رس ناكل السام يك لاكشاج سلا 00 العادم كانت مالك ص لف 2 ضايج لفاو قير يعل
 رواح اتم مولعم نوم باش اكن آس دول لب قرسو رون ماك اكن آر سدإل لع تعيأ [كيأح ل ةراعترعاظل لم تايآ لو حلا

 تاب [ل وز نارك جس يب لص حاكق يروا تت ا هس انوم تب نانو للي م لوصت ووو اشتروا ماك آرب تيب ١ اا

 ْ < سكشاقلو مل سا لين رع ريب لاهم اشتروا ماكي
 نا(*)دحا هللا وه لاق سمج[ ل فق حس نا لوك (1) ل كة ررطر اه تاي[ ار قل سس داشر اك ابنا

 ىمنغ ىلع اهب شهاو اهيلعاؤكوتا ىاصع ىه تح ترورش كت يقاو تس ناةرقلات افا كس تجب لاهم

 _ لو مولتن فرص ىلاعم كس لا(” ) لوم نس اج ىلاعمكس نمت يشار الع( )
 نكي ل موهفمج ركا ىلاعم كس ماكل يح تدك يي ل ال كس تءايآ,اشنظروا ماكر وا حس لأد لي سومو كرش [ اش

 عامل م درظأ زب كس نر سوو ىو لي هس ال ب اشتنروا همس انومرم اظزحج اكس وك لع شفا سل م

 يانج لو ةلكففري هللا - هللا م”رمفيطولا«لاسكء لس سلا نب كل سه اع« ابع نبا الشمر قر وأي اىحرشك هللا الا
 هرتعم نملك عنا نب قر عربات شحم ارطق قبر وا ىفر كرينات كى ا قرت سكين انتا واو تسأرر كن وخسسا رشا و
 بستجاع نبا العجاب اوكا ف مم اططروا جس قب سل ابعن با تياور كل امض رباب انج لن نس كافقو ب ملعلا ىف



 ةاعارم تيب[ 4 نارعل ةروع جوري ١ سس لا دلجم نال الجر يضره تنل
 " فاهم كب اقتت وم تس ركف لس عراهتا لي دعب روا تس للاي فرط ىك واح لوا رحل عادا نزلي جسس ابكر اطول لا كن
 ةمالا ردص ىضم كلاذ ىلع لاي وربكك لابي دم سرك راج ا اكدت رظ لا قس حر الصا نتبادل ايل شرت
 ىاد كوم لاعوي هنرو جس ءادتم رق .اجايكف قو يهل الار ا نوخسارلاو .ثيدحلاو ءاهقفلا ةمئا راتخاو اهتاداسسو

 اج حرراش لوقو لاح حتوموج حس انلسوج قر فنانا وا كلذ نيلئاق مهنوك لاح هليوات نوملعي نوخسارلا
 غيز مهبولق ىف سيل نيذلا اماوج_حررط لا تابع يرزقنا ده فو ذكي انام فوطخماك غيز مهبولق ىف نيذلااما
 .تامكحملا نوعتيف

 لاطانب رايد[ داعب ددعاظفل كل شافت ضن يديكي زعان ال نامي باش تسإ اللب اهك يت انبر نمسفرص انبر دنع نم
 ماما تس رجاطظ يفتي اعد قت لحي لابوك كح لوا فالغب لذ "اوم حي اوءاعو يمل يدرك سافاش اكادتف لابي 2م
 ايلارعم_ قواضيب ىضاق ع باهولا تنا كنا_ج يتناك اعد ل ملعلا ىف نوخسار لج يدك جس يب ساد قاد
 - لابجا هزت لوك لا يب لأي: كر لورنب مان دايو - ليث لوم ثلا بمااينم ل وفوو قئاركو تييادب سكس
 لكرصما لبي هللا نا باروااهتايكل اعتسا_خيصاكب ءاطخ لش عماسج كذا لي نك تاضستلا هسيف-<س لايخاكل زةئل ا ديبج
 ل سريمل هاون الا ترايعف الفكر ب امن تا و تركى احاول اتوجه بعاذ سس ملك يلركل اتتسا
 < هاد كا كاك كا ريبج لوم داي لوم رج وكف يب هك اج احكر ماع يسب س سار لك ىلاعم للا روج هل ارييجومب فالظرب
 رول يسرا رفواشرا لمت باعت قل ديك ج وقف ردن سانلا عيماخج ككنااعد لوو م نوكي نال متحيو

 داير رو لمالك يع جس ايجات لتي فس ماطعرسغعسس ضرغلاو

 يلف لب لانو ىلا حبال صاح اك من اتا يكايكم نم نيرفاكلا موقلا ىلع ان رصننا و وكورقب روس روس بيم : طلر
 ليس ىداينب كس ني درك 12 لا ضب و ترورض كد دجال لا نايس نومض رم الغ قع قل صاع اكتروس رول لاا انك

 اكتيناقت كن آر قل كيلع لزن دعب لح ىا-< !,ءاجايكذ اف 1[ تدوس ىديح ون ومضت سا يكف ازتخا لي ديح
 نانا خل لزنا ىذلا وهروا تاريح لش خلا ىفخيال هللا نارواريكو كك نير كملي ١ورفك نيذلا نات
 < نايباكء اعدك“ تعاطا ل وقى ل وقسم نقع خلا انبرك ردي نيمو لك ولاو نفح ل ل

 لبس كا روع قرار فا تعا هر ودعت رواج كتيادد هس ندري قاحا نيد اير نا :.......٠٠٠. لوزن ناش

 تعامب كلا لا قراصن لتر وارفا ماس سس لابو سلكي | لصف لزنمدنجج سدني دمدج نارك كس دب لسماع اكن” لإن جيد
 ترق لو تزرع ذب لاهي كس مددواش كس ول لا هكتح .رقلع نب عراموبا م يروا مكرم زواك ارواح ادبكىردأي ثالاكن تت
 لامك كوتا فسر كس كراعالالا لكل 1 ىرطاع ربطات انجب دب هلضرفن لك 0 اهون لسد اع برت ان
 رول يكرم كت ا ذ#.ظراحوبا ناي ارب مولعم تنباذ اذبهو ل بس داج لابج مترك لك ت ناب كر ذك ل احب كس لاري لح
 كك مت ىرطحروا ىو لن تاروت نس ترم تررط> تراثب كى هس اى هددفلاو لو سداج مت لاي كس ضجر

 -اهتراطتتااكنلا ككب ارك تاانحإل روا 7 تررطت_ كس سد تسر اشبك سا تنذو ل ذوب ب ولصم

 بع تلو تزوردا بركوب دكا يك ام ؟ يب ركل وق ئه دس لاب ارتي لك شك د زك ها



 ع هوب "حطو ناارمت ل 13 روس سس رإ مس 4 ل وال, نيل لج ريسفر شوا رن 5-7

 اج لل كاف

 يا ل كثيرلثعروا 7 جرين ا مولا لتوج روا شوب تسهرش رشتاو 2 هرظانه بسب لضر#

 7 0 امر ءاشرا كل كس فس لت باق كدت ىف 5 تبرر وا كل كس ل ركل لاي وكون اتعب لاو حلا ل قب ترض
 سا ا ا ا رو« كس لو تس بيتي ناوالو راع دام متر يي وأو دمك جس تأ ا حس تأ
 -هس هد ناجل يباذاي ردا ام(اكتلب

 رواد كتيب لي لو لك“ "بارا 'اروا ()- )-س لكل امتي ادخ كك لوكدئالاح جس اج لوم تل امل يعي اب( 0)

 اكشلا ضخ غرب اد كدا كلج هيج قس نو#ا رك باوجال لصرف لومرات كك كس .لبرم ل نوم ث نانا
 روظنفرك ارو قوم رب يس 7 ةرادقطب مياس ب آل لا وب نأ تاب لم نقاسدام ماينفع تس لاجس لاو
 ا خلا وهالا هلال هللا ملا تأ الم للسادس عك و مروا رك

 بن اف خي 1 تل ليمطلا رود رو قل اكول اس انكم الايك كا رتغا نع يآ فس مفو للا زمن
 انمسق نحنروا انردق نحن أشم لج جس ركل اوتسا غصت لس رخل جيم للا ًاكابكذس لوفاة ررط ا نع تك
 تايآ ا ايداع حلا ي(460) قاأيير قلل غلا لزنا ىذلا وه ء لادن اني هس لوب تبان تكل ناب كرامه حلا

50) 

 نوماس لم مويقلا ىحلا وه الا هلا التي ؟ 0 فل نوت نع 0 :4 نرش 1 1

 اناردش اان مكن اها وكدا ء لكس مكرم [اقتتصو وش لع لتر وصل وفود ىلا نم كس شريح لل يك درك ل اطبا اكل ويقع ويت روك ب كس

 كلل يبو ركل ' مول و ل” ياس ىلانمكس .يقيقخ تدعو ه ديقك ير تردوص مج اج ايورارقرابقفادحاو لس رك كرم ب ساب
 تك ع تراع كت يناله جاتك ؤرمو لكل م تقاؤحت وغالي ومد درج هاربا واللا جت له ايكايكه راش فرط

 بي بأتم / تعي اناس انساب ايكذع اسس يك ا لا تسي اوال ل تيان لبن كت داعروا كرنب دلو را

 5 مثلا ن1” اتاك ورم دلو مورتتس تيم دوا تايح نيو لال تما لش لج توج صخك ا تا تي ا و

 دعب لس ريح لت ابثا؟جس قكوم حررط ىلراوا زم كت :» فاتن كتيب ولا تا ذ للان كل شاة ىفانم كس تس ل ايتناوج
 -تايداج ايل ا تي 5000 [رشروأ لوو توي

 ىماانرك ال دتسا رم تييفبا ريس اظافلا ورم“ دقلا حر ود” "دوا "دق مك” اك وت اسي أبل ٠ :لاز رشا اك لول رداي

 هج لق رطل الا كنج دين انج لج لمتنا بي يشم زايع اجب كس تم ق دإ يقفل كيس سن
 ل نو ل كذاب قتيلا قاسيع_< امج ايد هك با ذاك ل ذل وارايب لوني رسول كاس ات
 ناولانافلا عر صرير وا مب” جس اعانبكت ارق نع لوم اقلاع رسروا فام اينب كت داع ى تف دوادامءاكدس اقع قي هني

 ىزاهك سوم تس ركرظن يلقعرريعرشرعا قل“ هيلا حرور”ثروا“ لبا ةراك” يت انج -# اج اي درب فرط لك وظفل حك وا او
 كلوب كدا ل رسل والا لما نع هدرحو تيس وو و امك 51



 ا 10 لل 14: سا فدعا لح 11:97م ها... ة صن نس كاملا ا سع ( دطفا هارب 4 كارل ةددس سباب 6 كي سل لل
 بلاطموودارمس لوا دباشنتروا ماكس لمت نوهت وصاور مدخل م يركن 1 0 كت داك

 اكن أ لل بل اطمروا نأ اقضوودارم حس باشتنروا ماتم ىلاط ىئاونر ماو! تملاسر «ريح و اشم ىلإ تك ر تييثيح كدي ا
 ترق 1, كوت ز كوب ل سرع« تافص كى اء قسى ار الشم_ عل رك بك ارد اكن لا لاو لانا رواج قل ثس لك ادا
 ماهيادواذاجو يشن اب يارجج كح كس ناك س يذل 3ث جاب حس تضر روعشو لك ىلا ليز زجج ب بسج «للاوماو لوتس
 اا وم رورط لقب روام ركك بتل تكيف الضوكت ابشن تس ذب ليت ك- تاب شنت لو تت لاك كس كس لو تيارب دوا لسا

 . يي مالكا ثلاوو ك- لا ل ةس وءرماب هد تس قل ثك ىلادنا لوك ءانلساي لت قيقح نع انكسر يي نلا انا - لإ
 ردوا ل تكبر ايرس لصون انتو ع لوم كب لش جب كن وكول نلت نكي تس اج ل ناب مدقق كس آتس لا لإث تس آل نامبا
 ش - لل تنل ركن اءاسورس اكدت ك- لس تادف م ناقي و نامي

 روم تمم اك ه تايا تمكحا بالشك لو تكوأءاينب طل وبقم_ ا قلتش ماك : نش ىلباشننو ماك
 رواد وره نونا ال تست ايكور حس لو ماع اناجايد كوروك احا سود دحب كس ذس ركن يخل ايحا كيا

 1 لويلوصا_ ل ارم تم وفل وكي اههباشعم اباشك - لث تك قول ل لب 1س وزيت هد ك ىاوكل شب تنك
 كس روهلظك ياا يوك ل تك اغتطوكل مس ساروا يدش رواوم لاح اك تس رسددمن لبي ل لن يكس كافل ب امك يد

 يجرد كرف اكس ءافخاارسددروا جس اتدجري ماقم رق 1 ًاجتما
 ىلانلع دعم اكوارم ليات وا - تس وبج مولخم سجل ذك ليوان اي روهطوارم كى لن تل ماكس كيابل رفا ()

 لئن ي جليا فرص ب ماكل يو زنك ضنبروا(7) - تاوطقم ف رتءانلكن اكل اجد« تمايق مايق سي اسوم لنك حرر
 هب (")-لو تك و خروش ب اشتروا اوم ران ماك بت تنل ضتاروا ( 1 )- لو لوم لت وجورنج لا باشر وا هس لوم
 .باقنقروا قمل لوقحس اكس لايخاكض تبر وا ( ه )دس اندم طظافلا رار ب اشنظروا توج لم اارارلكل م ماك كس انبك اكن وكول
 وج لصوص هت سسكس ناضعر فرص عضل كى و زور نوم اك ص وصخينر اقوا اب تءاعكردارخن لا زار الشمل توق نم لوقتسريف

 لأ طافلا كس ءالع ضنا لك( )وكل اثماو صصتن اشتروا لج تكدر يكوروا رعو. لنا اك سي لقاكم يلع ضر وا ( 10

 ايخلا مكبر مرحام لا اولاعتت لق بمب لوب عرف ل زان يروظماع لش لاباكم انتة شلاوج لإ تسد ماكحا نا ماكل
 روا ماك بي نلاقت [ريرفلت_ قظوبسس اعرض بم روصو هت سكس ن رقمك اغتروا خلا هايا الا اودبعت ال نا كابر ىضقو
 1 - لب كك لل وق (1)هرتس لي _طسلسكاشت

 روا نب لحوم ملمس تضل ىلاهم كس نترك وليا لو سد, كس حرر وو بانل م١ :لبءروصور ىوارملا_ر تشم
 اعل ةغاد نراك ىلاعمكس طافلاهريغو تسع او ؛هظ « ضعيه جنان - آر ةيتساعطقم ست جال ديب اكمل تورس
 نيو ماكورم نايل وم مولعم زن ىلاعم ىوفل كس نتج ىاطافلا نلامناكرمود هس هار قطو سلوك نس اج كس ماكتزارمدنرو

 هللا ديلههجوالا كللاه يش لك «ىنيع ىلع عنصتلو ءئوتسا شرعلا ىلدع نلمسحرلا_تافصوتسإ.آ الشو لكشم
 ,هدابع قوف رهاقلا وهو ءقاس نع فشكي موي ؛هللا بنج ىف تطرف ام ىلع ءتيوطم تاومسلاو .مهيديا قوف

 دنع ىتاي موي ؛كلبر ءاحو ءطيحم ئش لكب هللاو ءنورصبت الفا مكسفنا ىفو ءديرولا لبح نم هيلا برقا نحن



 وحرس تمي ها ص نارا أ جروس رسم ا ممم َ ىلو ؛ملج, نيل اجريت كوم تلا

 يوكل ربا ىحور نم هيف تخفنو ؛متنك امديا مكعم وهو ؛هللا هجو مف 'اولوت امسيا هللا نود نم ءكلبر
 ارا لبن قت اب آو: قاذار ماما لوقت إي رظاف اهبر ىلا ةرضان ءانموي هوجو «ضرالاو تومسلا رون هللا «نالقشلا
 - لإ لكى نيبو و ازهتساروار ل اح بضفو تضر« يناسفأ

 20ه 5 فوري هللا الاوو كل ىاح لوو ملعلا ىف نومخ سال ات تابباشتنكي دهس يارسول را

 مارت الع غروضم مران زف ا ولع وترك نإ ان كن الاكل تل يروا لو كف قو ب ملعلا ىف نوخسا را لَ
 دهس فالس ىلا سار كيتنح تنس لا ادحفل نيا للحم تي تس انش

 هت. ناهتما لي سااك نار 2 العكسي تظل ب لس كل نان كس تاي آت اهباشتنروا 0 : تسعى كت ارباشنت

 ار ىكدايقناو ميلر || ةرامجتت ىلشك ف الغ كس لثمن او يفي | نان قررا ى تف ل نش نا قاض دار ل ىلاددإ آكل

 وكن ختم حس الع نيس انهف نام رينو تيفيك يب رول مج ناو الب وس وص ماو ل ازفاكن مزقت كل ىلا ني م تل ركرايتا
 نايل بضاغر» كانا ماوي اتجسا ذيانوكو زاورداكذاجروا ليد احن ركاناملاكحاهطداسفردا« لوي ذارطتسدج ناينسف

 "تايتوار' "كراك كل لا نت هك هجزادنا خر دلتوج ة# رفوارك يجرم البس مل اهم قش صوص اين_ كتسس دج ناماس رعاك
 نك خلا تاومسلا رون واكل كس هلل قولخم حور نم هيف تخفن نك ىحور نم هيف تخفنالش» ى دب ناز
 دارم ت هللا هجو ن5 ل مهتردق قوف هللا تردق هك مهيديا قوف هللا دي يرو اَك_كس خلا تاومسلا رونم
 ىفدارمتس هللا بنج ىف ل لس ىلوتسا ىنعم- ئوتسا -ج- كابر رما ءاج دارمح_ كبر ءاج ب هللا تاذ

 درج ووري هت هللا تمحر راوج

 دج را كيش كوارع لمح لل رق تا حط لس نيران حرر ل١١١ :ىلاعم ل تامطقم
 روادقلاوارم حس فلا لاجل يئانج - كتر آمال حس ليو احل لش تافص تاب اج اذ لع ال تابهد تس ل ذوي ليات

 دارعس مروا طلادارم تس مالدول انادارص تس تفل ايات لاي كس دهوك لير تب فهلا "تم ايل ارم حس مروا ىلير متي دارس ال
 ضتايهكروا ىرا هللا انادارم رملا اك لطابلاو قحلا نيب لصفا هللا انا فقم صل ان لتمكرثلا نا قشبوم ملك
 وم فرط داص رانا حس داصروا فرط كم سة راشا مس نيرو مر ارم ساي دوا داب ارم تس اصدوا رادارمحس فاك

 35 / رفاكب سرج حاب دوا« تاع بط اط فس تروا اعلا تيب ى لات رابط لم لاك التي ضب وت اه

 :.كلؤريغ وه فتن رجا فاقرداك ودق يروا فظل وفل ىذاط شيتسطا زب قت 2ك: ارم

 < كشك ىو نه تح خاله نب رخاتع حررط ىك حف اوشن لع لوفد يع [رق تر اعطقمروا تاافنص تءايآ حرررط لسا لضخ
 تلا لل لل ذل قرشت كن فينس اعطقملا يجوب ىف بحبو تغار( نكون ليخا لبي لوثوو با حررت لاا

 -< اني ءذلدجي
 لكنا نكي ابو مولتمس لاوحاك نال قر صاكن نجركرارسا لاك اتوب مولتمسس خلا خيز مهبولق ىف نيذلا اما

 - تام انحكرداقتعارب نخشى رج النك مالك ادندوا جس اجانرك تراك اكمالككس نا لوم لوبن مولتصرارع



 وسما هش عمع هك“ لج كارم قوس ترجو راي مم لوريل. نيل اور يضر شوه تنل

 كشلوأو“ ائْيَش هباَذَع ىأ هللا نم ْمُهْدالَوَأ اَلَو ُمُهْلاَوْمآ ْمُهْنَع منَ يي أ اورفك َنْيذَّلا نإ

 مد اهل

 نم ” مهلبق م نا ”نْوَْرف لا ةذانح باذك مهل ب ذقؤئم رول حتي «وراثلا وو

 هللاو اوليه رجيم ةلجلاو ”مهبؤندب مه يحلم هللا مُهَدخاَف "نيياباَوُبَّذك َدْوَمنَوٍداَعك ِمَمالا

 اوافق ردم ْنِم هرم ئف مالسالأب دوه مَلَسَو يلع هللا ىّلَص يلا َرَمآاَمَل َلَرْنَو بؤس املا ُكْيِدَش

 ٍدْوُهَيلا َنِم اًوَرَفك ّن َنيَِلَل دمحم اب ل لالا كوريا ارامْغإ ٍشْيرُ نم اًرَمَن تلتف نأ َكنَرْعَياَ

 ىف ِنْيَهْجَولاب َنْوُرَشَحَتو َكِلذ َمَقَو دقو ةَيزجلا ٍبْرَضَو راو لقا اََّدلا ىف ِءَيلاَو الب َنْوبَلْغَتَس

 لعل َركْدَو ربع هيل ْمُكَل ناكْذَق نم شارفلا +«وُقاهملا ٌسْبَو ايتو دن منهج ىلإ ٍةَرجالا
 ىَّلَص يلا ُمُهَو ِهِتَعاَط ىأ وللا ٍلْيِبَس ىف لِتاَقت ةئف لاتقل ِرذَبْمْوَي "اهَقَتْلا ٍنْيتقْرِو ٍنْيعْنِف ىف لصف
 فو ةيانثو عزنا تو ناسك مهتمالجز ردع الو هئايثللارلاك و ةناخسماو لسوق

 مهن رثكأ ىأ نيهبنُملا يآ مهي رافكلا ىآٍءاتلاَو ءاّيلاب ْمُهَنْوَرُي ةَرفاك ىرخاَو ةَلاَجر ْمُهُرْثكاَو
 هو رس دق

 ُىَوَمُي ُكَيؤُي هللاَو مِهِتَلِق َعَم ىل ان هللا مُهَرصَن ذَقَو ُةَياَعُم ةرِهاَظ َةيْؤُر يأ *نيَعْلا َىَأَر فلا وحن اًوناك

 ٍرئاَصَبلا ىِوَدِل و ٍراَصْبآلا يلوأآل ةَرْبِعَل روك ذملا كللذ ْنَف نإ هرعت“ ْءاَسَي نم هرضنب

 - َكَوَنِمْؤَتَف كلذب نورنا

 لايك نا( 2ك رك تيت عفا حس فرط ىك نا ) قلع 1 لب اك نا زكر لج تس ركرفكك ولوج رخال -.-......-.- مج 7

 تموت او ووو ) لح لبن مص دنيا كم” فولي دوا صرب اري هيؤ لش ءلباقتم ( لح بااذع) كس لات شاوالوا ىف كلا ثروا

 رام ةس لوبن (اكدوشواع موق هقول هي حس ناددا سوت ف( لاعم )كح ا يبج ( جس هيا كت لاك وكرنلا ني

 ادرك ينال اوبذك لمي )سيو ىلا هفان كنا( يدرك اتوكن ا )نا رف تضر كنا لس ىلاتدفا ب لاا طئجتلتسايآ
 0 اك لي مالسا تنم وثد بج ولد وب ب قاد ع ردي وعل قي ترضك 10 لاو نيس دام تنك ى ات قلا دوا ( حس

 هن دوري 1س للا قه هدوز [[ ك- فج دج ا اكعي راموك وفي رنج كس لي رق ( يج) بآرك كهل نك ناش

 بولغم م بيرق لس ( دوبي ) وكول لاو نحرك فكنا ( كس !) كيت دام رف ( لوم لاذان تمي اري لي لسلس ىلا لب اوم

 ( اج دم ناوين انج_كسةاج تك بولغمويب رس ينج هديقو لكي د( ع اسكس اي دولا نربلغيس) اجرك

 ارى تب ردا( كس ةاج يسد ليك لي لا ) فرط نت( يس حررط ل وفود دجتاس كح تروا اع ل ترث )لس راه كس داب دوا

 نا( تس جو لك اجو لص اف ايكايالاك ناك نرول, كري وخلق ناك قدي 2 نسر اقرا هده( لج )تاك

 . ىلاعترطلا نو ورك لا( ليث كج ناديه سس ردب ) كل وج لا اقعد كس هس سود فيا مك ايدج لل ( لوم و ورك ) لوتعا نلوأوو

 للاي لس نش( كح ( ساس وريتتوس نخوج نبع ايتحروا لم ترض 1س لا وار لب راد ام رف ىلا كس )هت اب دل ليي هاد



 اوس هرسأ ري هن ب ناار 1 روس مرورا خلاب مدورل» نيم الجر يضع ررشو مج زن نياك

 هيو مخ اتناك نتن بيرو رك رسود ( هت تن لدبي كول مك للي راولت( )دل 1ع نإ رز (7) وج «# وحك( )وو فرص
 تس لونارلسرافك )هدي زان تس لونا رلسم ( ولوونهتخ حس دوك هرافك خس حررط ل ذو دوت اسكس انرولاي نو رسي) كس سد
 دى ل وناهاسل دارت تلقدوجواب لس م اقتدقلا يانج انجي ارتكب ) نوع ل2 نزار ءاوع اندم

 يَ 5م ل لياعس ( ةروك 7 ل ”ا(انيددم) 1 *حس ترص ىفرا نو تي داي ( توق ) راكدم ىلامتشنادوا ( لامر

 22 السل ناهاع 7 ركل شو تربع للا ماي 32 ترسب ل ا) 1_2 سود دس ترج

 ,ةعاطلاو ةمحرلا لدب مهيفكت الث مهنع ىزجست نك مهنع ىنغت نل هنعمل :بيدو نقش

 هك هللا نمد مس قكىيدالدا مق كلا كلا ل5 », [1لم عب يد الواب اناجايك رار ل ام لوا رفر وطب لكوج مهلا وما

 نايل ارتبا زاب مروا اكرم قمل وعفميررصملا ى أع_روصنخل مب ترروص ل انسيشروا-ضيدركو راما فرط كن سو بصن عم
 -ة اجو, لوعفم ائيش ولء.اج انا. ذا, ىدع هبيغ لت“ كهجو ىنغ نغا لى نغت نلدلا

 ترش ايلرواوداي نحس لا وف اك اجابات: ون ورفاكن صرنا بج لترك هدا فرط كب ا زعتر لي لا راسلا دوقو

 نوازل رت نفياو ل نان بازار د لاير و رع رف لا بادك لك انئباب اوبذك_< قلك ش

 وارصرمضأب , لقبر قو ناد وهيبلا ايل يلركل متت :رط كاش نتمرس_هيف حدك اذا لمعلا ىف بأد< ررصمر بأد
 .سانلا نحن نا تملعل ادلتاق نالاختاهكريرزم تلم ين دوبي انج داني آمن (راقيق وسع ادي دوال

 7 را و اح ور يروا كم ل لاني خد ماني كلذ عقو دقو_-< لاتقلا نوف رعيال يفك ارامغا
 هس لويمن#وج كوم كس لاوقا نلا لمت( قلق يك يسار كفن داهملا سكب و_ مك ناب مالسارا ذلباب بك هس روما
 ج اعانب/ت ناك دق نت“ لعفلا ركذو بد[ واط دوبمإ شير قب اطفي مكل ناك دق_جس هفئاتسل مج كس لب اجو
 روار# اههح ع لش نا خلا ةثامنالثب_ قلبن ذ_لرلذن لخي 2 اركي لصق محا نايصرد .ل رب كس ارداناك نياق

 ب[ هرب ل رتشرأو ما نلاهضعر ١ك انقلاب كس هرم ىلا نه + زول يأروأ لاي كسرمع ني رادقما زوحت ليا تس راصنا ا
 لاق ريك س دارصير رعبا تي هدد ل تحس ذب تاس كي رث لاير وارجتاسلا حل مهن 7 ا ليل ناو

 لوبي خمير لبي تمروص لوا كوب عج 26 انك وعفمريمتروا تفرط كى ورفاكروا قوم حتتار قلك فرط لك وف ارسم
 اسيد نكد حس لوفارلسوخ فراقك وجب لاح ل تمروص رم ودروا -اهكي د دج هد تيب اوراقك ف نوفاطسسك

 لع لدار ايع نع امم لايخار احمر لا يي قطتوم حجار لع لوفروص فروا نقط فرط ىل ى وذود برسيم فود مضغ

 7 1 و رسول ل رك اة عراة م هيلنع جسار افس ٠

 رشم لو حا ءاجايك عر ورشو رك 6 ى انجاح نيذلا ناتي 10 اياك لال بلح تنأي 2-0 0 : طلر

 هيا الا وا اول ل روش ر ل للا

 تارك لا ناي اكل لو كك كج قتل جوف لصف كل وزن ناش 000000 : للوزن ناش



 مما مرسم هلا“ زج نار لآ ةروس أ وراب رعت وارلج, ني الجر يقتجر ل 58

 م السلا _رلع ىوض تتح حررط سن قم 0000 :دب ماجا اكل وماوثرب كس بِي ترض 0 :4 رش

 شور دارت اهم ريتا نا رق لب ازتم ل تقفي ترضنخت 7 حررط سا كر انقا شر كوت سل نوعرف يل 1 لب لب اهتم لس
 هج اكد وم كل كس نوكرف ل و كوم ىو قى“ كل لح ناب » كرو و تذو هو دوا لب هس ردك ايفر افكر صاعم كب ب آ أ

 ١ ؟ قي ددتاساك كى دنم رف لكس هك هاهي ددوا
 ركنوكيل نا قوم قلوع تايفوادختسا لكى ذي تربعرلا بيرك صف ماج حبا وتبا كار اكل رعم لسلام اكردب تب جئانج

 للان تدق كاك دارت قرف ا الا انت ايل ايد نلاءاس لاك ل سيب
 تام انت ل ومات هك تيزثكا اراب دصتاب كس تييلقا ناديمعتس ترم ارقروا

 دالواو ىلا, بفرص اهب لك تيانعو تضر كمقلا دل فيا لإ قب وسور ل وت اراك م تم ايف ل رلواو للاي

 رواد ل 1 لونروص ل وثود ىلا لبي تبي 1 تيل احب حس بازعرأو 8 م لإ انتم كس شار ماواو لايك تعود ىلاجوم لاك

 رامز تدم ل ةحاجا يك جن جا مرافكمءاع هش لوب بولخم ل ا كج وج لن ران نو لن ان دامس داك

 دج موت ب راي مقال تق ا ةئوسبلا ليتر بلان جل سا

 لش باوثو أ لب ترض [ل لج اتوب مولح بسس لانا ة رول للسكس روي 9. : لاك ساروا لكنا كيا
 وكر افكر وا رافكوك ونا رلسم ون حوت اقم ةمووركل وأود بحب نيس راض ها ل ل

 -ك وم بلاغ نإ لسلك اوم لب اقم حس شورفو لجل ات وم مولع منا رلسم

 اد” ياني رافد فاض لم كرا باح ناهس لم باف اك هلا وسكس انو بشي رجاظي ب لا

 لكلب امة اجابك نجي داهلغاب هعتاو ف الضو انمي دن وكوادر وكل عن نيران < هالغ لإ تكرتاو فالله يبا
 وت عام ىئيااكر افك ب تب [ ىلا لاب لبيت نازتعا لباقتدج ام ةساج أ "لوفر طم لد اضف اس ل
 هس قت كيا للص, را موهمنضاك وذو ان د ملوك وق السم كر افك ب لاافنا تمي ارانب دوب ذانك حس لوف املس

 ْنِم ُناطْيَّشسلا وأ ءالتبإ ىلاَعَت هللا اَنْ اَوُعُدَنُو ٌسْمّنلا ِهِيِهْْسَتاَم ِت ْوَهَشلا بح سانلل ني

 ٍلْيَحْلاَو ٍةَضِفْلاَو ِبَهذلا َنِم + ِةَعَمْحُمْلا ِةَرَظَْقُمْلا ةريثكلا ٍلاَوُمأْل ا

 ةويخلا عام ءزحذتلا كلل ع رّزلا ”"ِثْرَحْلاَو من نو رْفبلَو لبالا يأ ماعْنآْلاَو اسجل مْ ل
 نود هيف ةَبْعَرلا ىفَبيف نجلا وهو عجْرَمل + مِباَمْلا نسخ ُةَدَنِعهَللاَو ىف من اَهيِف هب مَعَ ا 2

 ريرقت ماَهُفَيَسِإ تءوهشلا ّن رم هك الا ” مكلذ ْنَم ٍرْيخب ْمُك زبخأ كبل ٌكِمْرَقِ ُدمَحُم اَي ْلُق ريغ

 نيردَقُم ىآ َنْيِدِلخ ٌرهنألا اهبُحَن ْنِم ئرجن ٌتسَج هؤدتب ريح ْمِهَبَر َدْنِع َكْرَيلأ اَوَقلاَنْيَِلِ

 ِهَمْضْو هلو ركب ٌناَوْضِرَو ٌردَقَتْسَي اَمِم هريَخَو ٍضْيَسْلا م ةَرُهظُم ٌجاَوْرأَو اهْوْلَخَدَذِإ اهيِف دولا

 را ثفن َنْيِذَلا هلمعب مهم لح ىزاحف هو ِداَِعْلاب مِلاَع"ٌرْيِصَبللاَو "هلا َنَم ٌريِيَك ىَضِر أنا



 مدا رين تبي اا نارك ل [ةروصاترورب ١ د وادي« نال اليريسض”رشوممج تنتاك
 ل

 ا رتل ا قول رف هلع ردنا 2 لدك 202 هل

 يعبطُمْلا َنْيَِِقْلاَو ناميإلا ىف َنْيِقِدَصلاَو تف ةّيِصْعَمْلا ٍنْعَو ِةَعاطلا ىَلَع َنْيِرِبَصْلا +: ءراثلا

 ليلا راو هو راخشألاب َنَل رفع ملل اٌلْوُعَي نآب هللا َنْيِرِفْغَْسْمْلاَو َنيِقْدَصَنْمْل َنيِقِفَنُمْلاَو
00 

 َدوُبْعَم ال هلإ ال ةنا تايذلاو ٍلئاَلَدلاب ِهِقْلَحِل رد ف1 ةيك هرلتا رام تورو داتشلا

 ٍداَقَبعإلاِب َنْيِِمْوُملاو ِءاَيبنآْلا نِم , مّلعْلا اوُلوُأَو راَرقإلاب ُةكْبلَمْلا كلب َدهْسَو َوْهألإ دوب | ىف تحب

 ”طشقلاب َدّرمَت ىآ ةلمجلا ىنعَم اَهيِف َلماَعلَو ٍلاَحْلا ىلع هْبَصْنَو ِهِتاَعْوُئْصَم ريدي 'اَمِئاَق ظْمللاَو

 ةبع ةيرملا نيدلا نإ هِعْنُص ىف هإو) ْميِكَحْلا هكَلُم ْىِف ْرْيرَعْلا اًديكات روك ره الإ لا ال لْدَعْلاب

 هنأ رم لَدَينإ حقب ارق ىفو ٍديِجْوقلا ىلع ىببملا سلا هب ُثوعبَملا رشا يأ “*”ماأشإلا وهلا
 رقكو صعب دحو ذاب نْيَدلا ىفاكأ .اًصتلاو ُهْوَهَيَلأ ٌبتكلااوتؤ' َنْيِذْلا فلَمخا اَمَو لاَمتْشإ ْلُدَب خلا

 َنإَف هللا ٍتياب ْرْفُكَي ْنَمَو مُهَنْيَب نيرفكل رم اََْب دوا ُملعْلا ُمُه َءآَج ام ِدْعَب "نم الإ ُضْعب
 لَقَف نْيَدلا ىف ُدّمَحُم اَيٌراَمَكْلا َكَمَصاَح كا نإ ُهَلَقاَز راَحُملا يآ هزو باَسِحْلا عْيِرَس 0 اسر 23 -

 لقَو قرأ: ةفاقرشل رك ذاب هولا حو * نعَبتا ن ٍَمَواَهلُتدَعُن ِهلِلَيهْجَو تملأ مه

 اَوُمَلْسَأ ُناَفاًوُملْسأ ئأ ”معْمَلْسَأ ع بّرعلا ىكٍر ْمُم َنيَصْأْلاَو ىرضُنلَو ٍدُْهيلا بتكلا اوتؤأ َنْيِذّلَ
 دْيِصَب هَللاَو ةَلاَسَرلِل ُعيِلَتلا " ّغلَبْلا ٌكْيَلَع اَمنإَف مالُسإلا نع ء اَوَلَوت ْنَِو لالا َنِم ةاًوَدَتْما ِدَقَق

 - لاقل رثآلا لبق اذهَو مهام مهبِراَحبم ابا ا
 كن ردا  اتركت غر كل وزجج نلت سن ) لن تنبح كل وزيت بس ورم كل كس لوكا كى لاعكو ناش ..........:م مج
 كل ( لح ركل ا, لوم ريع ءلوم يبس ء لوم لئرا# ( نس ناطيخ كح كس ف اءذ آس ايكن يي زم ل دطلاوكن ناهس انالب فرط

 ىذا قدا نون( قتال ثنوا نك ) قم و( تيرا خو وع ول وسال ا ردا لوس ( ورش اس

 تداول( ع احاجوم نفر جبس اجا ااا تس سا شلايند ) ىلاكدن واين دهس ناءاسسلاعتتسا( ب زجج روك ) بسيي( تعارذ)

 موق ادعس )١ كح داءرف يآ( لاف مط كرسدد جس اج يلوم تبغي فرط كى اس تن دن انفو ) كم انا رتب جنس لاي كس
 تروج ( يس قير اهفتسا) حس لزيت( كتموب روك ن) نااومج رتب امج ردي د ززجج كما( لود الج ) لودالتب وكم بلين ايل( حس

 يرهق ل اب كس نتا ل أراب ع ل ًاءادتسس ني للا كس وردم كس ناك كس نا( تالش) نب ةجبادعب

 ناي دي كاي دوا( كس نوم لاو لب نلاوو بمجج ) ليي تاغناي نا( كوم رقم 2ك نا لقيتي ) كح شر شيبب وو لب كراع
 لولوو_تاس كسار مرو اور تاور لوب لت يورط ننزل لوو رف ام ناو مرو 7 500



 9 5 1 عاشو 7 000 م مد ني
 مءجانرسن حب هال فن نلا رمل [ ةروس رحب ودا مودع "ا ا نرش راج ريس ضو دام رت نمي اي

 كح دس لاوايارع انج )2 لودتب لي (ماع) لاو نسم لامي: بوق لاقت شلاروا كى اخنرألا ( قدتماضد ا لو تخل ا 7

 0 هسا ردا كي 1 )ع اكذب نامئامت ارض لت يلج( تس نيذلا هلي م لوبي تقني )تولوو( سل دهلدباق

 يا : 5 ند (كحاو كح 2 ا 2)ل اء مو ىلا لمس مس ”يازعروا كن“ هايل "راج ينج ( نإ لن رل لا رغ
- 

 شيصقلا لوو سا_ ل بش ا ) ل لول دك رش 1 لات ار( نب تس انل رفغا مهلا نكات لس روضتل# ديا ) نه تر فخرا متت
 قا( كيل تا 0 اسس قولك )كررت راش آت داب فس دقلا( جساتوم تفواكت لف وا هني 1 9

 ( ل ركرا رق ا ) قذ نوتشرف( ماء 2 رول )هس تاني تذل ( ع شو جومروبعم قش" ) يللا كس شن لولي ح 5

 ىىلات نع ل ادت م الا لج تح ناش لا كو ويتسر وا( رجل ر وس را رئئاوداتتتعا ل نم ادا

 8 تاسناو ىلع ) لات 1( ررطت 58 ل كس لقت لاه لق ل ا روا شس لاحلا لك, ونصر لس رن مجدل لزج لوم لا

 لبا ) لي كاف لتروا( لي لل سا ) لإ تدب زوو (س لور لج نارل 220- تناذ لكن لا زك ليو وبحم لوك جتا

 ريح ورب كايأ نس وج تلو“ ايت ا دي 5 تنير ثو و كأن )حس ىك مال!( وو ) فيد نس دفنا( د دي رشي ) نبي :بش ا( نك تع

 قم يو هس بال للا دوا( تاب دوم لانا هنا هن" نأ نيدسلا نأ نق ارادوا ع
 لووك اكد عإ كس تلاه ىما ان( ايلر رات فك تبر وا حس ردم ديح العتب اي كف التخا يد: هس كد اصاو دوبي )ايل ىف الثا
 مدا 2ر66 كم اجحا تس لالا وجر واتس بح تكس رضروا تح اي ح تعسرصود يأ( لا لورفاك )ضل 30

 1 1 آت 0 م درب رطجو سا نش لك ءانر تس لع تن تحرق ق مثلا

 لم ) لون انج اكتب تنغ نرخ ا ”ختح ءاررف( تلنا) يآ 1 اا ا 1

 كدرج لب ستوب كف رش /ّ ل نت شتى دلع ةروا) مذ لوري دوا( ل كر ايتخا قر اوربت امر كلا فس

 ل را( قراصنودوبم ) بان لا ٌكِتَع تفايردروا( كح لومي عىل وا جرد ءاضعا روا هوالع

 يسار وار( رك سم مس قار 2و ام كج تال ور "اوس ( ةنجايانلجوكم قم )؟ نأ م لح ]كا قل

 رول( تس تلاسر غي ا اين اك لم اهب هده هب وجم ذك ا "لا زر يا 1

 ( تالفي تداج ري حن دل اك كس نا) نت تلده دو ولتلا

 روا نااهتما تمار اوكا يثو فس دقئارك تايلور امعا فرط ىلا يعفو كس بش كيا هل يقتل ل الاستبا 1 ...1 ببسي رو 5 ع ا 0 < ءارصأو لا هلاك 8 مسام <

 لا اضر_ايطرشب ع قوم كك "بربس اكرر هر مات 00 يدلل كميه ةلرعد جايك كلنا

 نقود نط ل اطبخ اكمل ارو وكلا ناو و ماكسس ننةناشا ناش
 دقي عشا

 دالواركو د تدقق للامن - ََ هايلكس رقم لاو“ كا لاك يب كد: روف جيداك د الوادعإ كس لإ هي: نيئبلاو

 ملك عهدنا تسلا ماا : دير ألح لام ايان كتلاوم لكنا ثانأ تعبني هس لد يد وأ ةدالواروا ع لوبد

 نأ ىهتشا كس ل باوج وول وم سر لس اوه ايكلة اجايكت ناي مورا احسداب كات لا
 ا وار [ىلحتو ويك روصا ىل اج تس لو ايثنا لارج اب رييخلا بح تببحا ل تي 1 قرد انج ىهتشا

 موصو باكا بسكر واهس فرط كى اختدقلا بالنا كسا لتس زاعاي ذ ركاربب ل تم كل هزت نا كتل ابج لحرب لي



 محاربي 1 كال نارمتل 1ةروسا سوري "نا" و دل, نال زجر ضلع ررشتو دمج رت نانا

 - كو: باستا فرط كن اطيش حس تيت ى ىزادنا
 ل ل ريك اج كر اطتقوم دما ز نا وفرك ل عضم وج لست نترك ةللعفم نزو رب ةرطنقمروا لاعتفاي لالعف نزوري راطنق

 رض ايدج نتشنيس نست تكي (سانفل ير رك ةموسملاب جس ايان آي ولذا مق الطااك ةرطفقم طانقف ردبم ردب بج ةرطنقم
 -لاثتروا مال كتم لو ل ملحم قس موس رو لو كس تسروصبوتو ناسا نكس لارا تارك

 تف“ دابعلا رواج قكرم تفصل نيدلا لحي ين ولوقي نيذلا بس رب« ايند امن بلا الاكلات“ مكدبنؤا لق
 -<- لكني رماصلا از ليج قرم قب

 بس نلا فوضومن يق داصسلا و لات نقو كس فم لد او: ردقمدولخ كتل رعب كس 2 كل نت هولغلا نيردفم

 وتوم كيأ فوصومرلا لكس يب بساوج م“ 1 ل لك نو بااوتج ود لاوس ؟بسلطم ايكاك الا وري تاغصر م ع كيلا تافص
 كفر مللي < ليلي !فوصوم سيدا لا ليلك ياوجارسود- هس اج هل رؤ كس آلا وري تسود كيأ ف طعاكت اؤصررعتم

 ترفصرب حس لي تافص ناك سهر اشا فرط 1نتدسراول قداص مهضعب رباص مهطعب ىاج_هركلتف وصوم ك
 ب لاك كك ررازقتتم

 رولي تبي 5 ومب لاف كي دوا ساجد مم تسرد فطر هللا ظللت س نايرريقم كك لا انهدردع ةكئالملاو

 - ظافل بتام و رف لوم فلل ما ىلازعمتم رابغ ميلاد واثار غلا سايمدقن كل عطروا

 قوش اف ساروا ينا سن هب يدور انور لاما زيا هس دعب كس اوج حس لصفر يفناكوج لاعب امئاق

 ليم كل للا ليكى لوز هذ ليتل تيقارو نسرع ع سس لاح كا سلا ظفل ع دوجومتدابش

 وه ىاعس فاانيتمالا لتولي زيزعلا- 522 م ىلاءوج ثم رل قو رفئروا حس وه هلا هلا ال لج دارم سلق واس رتب تروص

 لاتسفم كريم لت ق كوم لاسفل 11 دهش لعافا  لدب حري زيزعلا
 جس هراشا فرط رعت قش نس وهاظفل لي حس مالساروا هس كدبعم ال فلا ل ايدركوراشا لرسم يلا - لآ

 كس نامياركاروا_ اج كح تدير شر يضم السا ليج لامتتالا لدب حس وهلا هللا ال مالسا نت“ لامتشا لدب
 ليااتمد [مزا حسبو لك مالسالا هللا دنع نيدسلا ناب كح باو: اكه ناتسم ل اوم اي فلتخا اه واكرم لكلا لرب زل اج

 ءانتشارواع فلق ل لا ل اع رواج ل لوعفم اسيغسب؟ اريكف لاختي مت اي لم لارج داوم مولخم نوب في اكمالم ا نيب هذ
 ب انلطوبج كلم لاح وم ردصم اه ريغلال ىغبلل الا اوفلتخا اودع رطل ا تدابعرم ذقن ا ررفم

 لجر تلك ىلا ن وير نالفل ئشلا ملس_ت تعذوتاب ملساوأ ةريغدب كرشأ ال صلخا ىا .ىهجو تملسا

 2 وم تس رف طع ريت ملسا حس نإ نر لرمي عرف د راخلا نوال ب2 ها قف روك دورا لجرل ملس

 .اوهتنا ىا .نوهتنم متنا 0

 مكي رواج دماج ىف ا كلبي تاي آن لاق ايكن ايب انو ندم آر اكل بي ترث آ كو الواو لاوصا لبي تب اتركم ٠ : طلر

 يدق ل ءاقوج نجى وقر وما ورمو راقغتساو لافت. تانك, قدصءر بصب تاجانه. نامي لإ رطاكن اروا لع لوصت قنا ترث #1 اممن

 هس ىاراج لاء رفنلايي ىلوكن شتى السا ”بلغروا تيبئاقن» تاي اكديح لل هللا دههش تع آ- لإ



 مها رسب تي 7 3 نامت ل [ةروس موري هه و رلج» نال الجر ييضنررشورمج رت نياك

 تمد اذتكس تمي [س ال يا رفو اثرا ف يفي ترضخت لكس دراو لب لا ضف للسكس هللا دهشتيأ همام ة مل رمف :لاضن

 نت هدايزاكرب+ فيا لع روا تس دب# كيري جب اكو دنب لاا سريرك 6 ةساج ايل ير وضت كس شا ل تم ايقوك هاو سلك
 - ل اجايدرل لاو لبي تنج ولو زب لا كل سا لوم

 تب ما وف لوم لائان ل نيب ده تمي اري بتج نايت تب ( 94« ) اسوس نأ لبن يعل نخل جس تاور كريبج ني ريعس
 ىاش لم تمرخ ىؤققي ترضخ ل ب تا ى لك لوب لزان لع لل س نار فو تمي اريدك جس سار كتبوا كس دم: لوك
 تت امانركت ناي دوب حس ب آملا يك فس لوبلا .معن ايار ففي آ ؟دمحم تناايكت فايد ذي لوبن م اعود
 للاب انك الق ل ابكفس لون ىديد تاجا ذ يس آ-ك لت آل نامياه يآ يد باج يذم ب آملا
 - 2 وم ناطر كن ل اع سولو لوب لان حمي اريد لا ؟جسايكت داهش مشن لي

 لوارك اك ستوب نقش اكل صا لب تم ايق دو حس رانركت مو اح كثب ىلا ضو تنذو تس وسكس نق لكرا يربو

 1 -ارزلل إي تعآ

 لريزروار يقكل ايو لي تاوهشلا بح سانلل نيزشمي 0 : رهزر وا ايثر ّبُح 2250 :ك رش ١

 نات وشك اوى اج انج وم دف بج وصرثكا ن اليو تباين نك ةربع اهنطابو ةرغاه رهاظ < لي ثيدع-جس بي
 ثواكر ىدبا كك ترفغمو جر فك[ ب لسع اكاد رفغاض اهم١ < زب كرة ككالاح ل كم امج قالطالا لسا _ تكن لاو
 وتو للا ايث كتل لا تبصر اروارمروطىل وار ابدا هكدا رففاعم باك لا لو كك كرو ماكس اعس لوم
 شعاب قا دجتاسسروا تمم زرتو تسلق ثياب روا ب قي تنقتشم كعب انومب ليج روطتلدذلا لع كاس فو تدحارتساو برا
 قتلو

 مايكل لسا رفداشرا عس تنج ىلا ىلاقت نقل ىاركراشرا كاتب ترض ٠ :خس رد لي د تنن
 ع قاع لام: ايكدلاكومداشرا؟ لاوس ايل اكو انرجي- يامر ف تصعب بس ف # يب لكس ليك رع بسس ؟وم للشر وا يكاد
 طخسا الف ىناوضر مسكسيلاع لحااكدب ملت؟ قوم زيتايكر دارك ذم حس لااا باد ضرك اج اي ع ؟ لب رك اطع ندم
 عر نختف ىلاقق نق تاي آن لاي وم لاك ران تبا لومايكوم شف سس ميل كس شيب لي قل دبا هدعب مكسيلاع
 هللا نسم ناوضر” تمم اركك جرد لكاءتنج هتف يتم جرد طسوأ« زئازل ى واد يتم ربرو ىلداه ايار فرك ناكل ا

 - ىوونشوخ ىكدللا لم“ ربكا

 لارج جس تاود كل شو نامي! تلود لص لس هراشسا فرط لا ليه ركذ تس كيو كتي اى اينددحب كس ترك ىكردب
 تلو نث؛ كنس ديت لاب ك ل اجو لاحد دو , ىلا اسو رصيد لوم ت شا درب لو تس ملاءاسور سس قدايند لحوم

 ٠فاهضاارول روادايريايند لل ومش لمد مات ختاسكس لارتغا جس بع رع ىل ادخ- لذ سس الع قرطفكس كدتز يبو لاك لد ل
 اجو ماتكسر# 1 لوم ل اهغتشا



 ١ 5 5 1 ا 1 3 2 5 55

 220000 هب "٠ 8 كاارمك أ 1 ةروس جبنه داي علما و لج« نم ذيج رميت حر مقتبل مل

 سلاوج ع للي اتم كل باروا باكل ئاوتب حس قى ايي تداهخ ىلا هللا دسهش... ٠٠ :تدايشلك نتن د
 ,ريتو ب ىف !فرصوو رمي بلطماك طسقلاب اهئاف_ لإ ل كك ناي تاعي رموولئاد لفت لات سركع
 م كامو نم زروا كو كدشلا لين لت فاسفنا ان كس لا 2 ؟ كر ست ماك اك لورود ل كسار 2 تدابع

 ازيم قس ةناخراكم اق نس يارا لائوبجم ىفوكا وسد ثلاث قندكن العا كتاب للا لايب اوك ل وت تر جتاو ا
 0 ناابامنجر مارق ميو ريع ا هس امك هس د مالسا نإ دوي رش ليأ حس نكد هيت لأواوكنلاسأ ان الر رك اوثنسا رم ٠ لرع

 قل دو نقي قزح هور كف ارك تس ند 7100 راي اح

 ب مدادض لس شدي هس ني لنا لانو ردا بادي غلا تملسا لقف ها رط ملم اكمررظ نع

 قى رث [روطا حش سرج 001 < دالي انرموتتأ زم ناك تل 1 قرظتو ثسج قل نس اوم انك رهغ اكدانع اي

 للم تما تس للا مترو بس ايلركرايتغاوكو ار لا ا را ا ل ا
 ل 1 ومي ل اب قداس كس ب لسع - كوم ىلاك ان باوج يكل لس رز قات لا كوب تلو تعاضاا

 يرن كل دس ضئيل ارمي لس راه ارك روا ليكي وا اوس سا تققيت> لدرس كري منار ورد ةن. رورقاركا_راكتااي حس
 يس الوم ٠ سايكتح ايمو ثكب

 لبد اكماكل ازال ساح جو كف دم قييم د زج نا اسال 6 < انوم مول سانلل نب : لما للف :فن 11

 لأواوكت بحبل كلت ايكيا فلكس اك اكن امناع 200 ترخ الج اتوبمولخيتس خل: مكتسنإا لقوا
 اوشه منن ظرا لاشيمب هو لو تاج تت ل لاا مروج. ميكي لص ليي م ت5 قادوا هس يي تب

 -هس نانا اقم كما ايلا لمى خلا نب هرباصلا لإ نر لت تدحاروو لإ ةساج كلل ليصل نإ تورمددوجروالث ب

 تلاع ىف بطال رعب ل نيد 2 20 نت تمدام سا كتنقي رطبا قاكر صا 8 .بفكوجاح ناف

 - نو ةساجوم فرك يادوا ليث تل رك تارا لس كك حابس تلفو لاو اسس رك بيا ندي لوم نارك اس

 نيا َنولْقَيُو 'ٍقَح ٍرْيغب نببتلا دولتي ٍءاَرق ْيِفَو َنْولَفيو هللا ٍتياب َنْوْرُفُكي َنْيِذَّلاَّنإ
 ع 0

 هام مها نيترو ةقلئ اول ْمُهنأ ىو هل مهو بانل ني لعلب سلب نور

 مكن ٍةراَشبل ٌركِذَو ِلوَم ؛0ؤميلا باذعب هلآ م ْمُهَرْشَبَف ْمِهِمْوَي ف ْمُهْولَعَفَف مدان ُ هكرعيس

 ْثلْطَب ُتطبح َنْيِذَّلا كبَلوُأ د رشلاب لريطرملا اهييساوتمل درت بق: اغلا تدْدَو مه

 اهطرْش ِمَدَدلاَهَب َداَدَمْعإالَف ”ةرجالاَوانُدلا ىف ِمجَرةَلِصَو ٍةَفَدَصُح ربح ْنِم وَلا ْمُهلامسْعأ

 0 ابْيِصن اتوا َنْيِذَلا ىلا 0 رمل باع نم مهل هدام +) َنْيرِصن ْنَم مُهلاَمَ

 مُهَو مهم قْيِرَف ىَلَوَتَي مث ْمُهَمبَب مُكَُحِيل لا بلك ىلإ لاخ َنوَغْدَي ة ةروتلا بتكلا

 ريالا

 ْمَلْسَو ِهْيَلعمْللا ىلا بلا ىلإ اَوُمُكاَسَتَف نان ١ مهمل ريما ىف ف َلَرَن همكح لبق ْنَع سو نْوُضرْعُم



 ميسا بف يي 7 للا“ ع نا رمل [ روس رسبت راي منع لوا ري, ناب ماجر ستتحول رن نكن املأ

 هنا ا يا تال الار فاق ت1 رب يوي ل

 2 هت

 مل لجعلا مهئاَبا ةدابع ّةَذَم اوي يبرأ تاق ُوُدْعَم امايا الا را تنل مِهِلَوَق ب أ اًوَلاَق

 اذا ميلاح فيكف لد ميل نم 4+ َنْووحَي اوناكام هوب قلت هيد را

 د مو مدام .-

 بتل لها ن ف سفن لك ُتِيَْوَو ِةئاقف مز عويوه 5 هيف كش َبْيَرال م م هب ىف ىا مْوُيِل مهنْغمج

 ةةايزوأ نشل صّقنب «+مَنْوُملظُياَل لمانلا يأ مهو رش ريخ نِم تْلِمَع كيك ًءاَرَج مهريغو
 ب مهلا ل تاهْيِه َنوَِفتُمْلا ٌلاَقَق ءْوَّرلاَو سراق كلم م ! لوو ٍةعيس

 0 نِتَلَخ نم ُءآَشَت ْنَم كلْمْلا ىلع ؛ ىَتْوَت تلَمْلا كم كنا
 فلذا مل ل ىأ رْيَحْلا َكتردُقِب تيب هلم عتب ” عاطف نم لِمَ ا + انيإب ٌءآّشَت ْنَم ٌرعتَو

 0-3 لئيم زاهتلا لَو ِراَملا ىف ل 1 لحد 0 000

 اًعِسا م اقْزِر ا لا 202 ْتيَملا

 ول ورم( ت تك ورطاش ل كأ رد نع سرك ردا ف درا ا ب 000 0 م

 هل دوبي 7 جب هس لقا لج دارم لول ىدوبي ) لإ ةييسد مل ( فاصنا ) لا دتعاوج كن وكول نلا لبن تس كلوا نق
 ازعل( تت دي د عراططا) كح دانس متوس ( يدرك يبمخ تنطو ىلا تول نا وف ايل سول لا نس موفد ابع ( +١ ) ب اااه ايكر يب
 27 اشم وو لوو نلا مارك لوم لظفاو كل ساري نار متت أت ادن لاعتنس ا اك تراب طفلا وت ود فيك وج ) سكن

 رابتغا ب كنا ترث ا كسى لص, .قدص.ريث لاما بسس ناالارصاايكاراس اكن اا: تاغ )ايت داك مكث لاول دب

 - تاكد يأ( كج تس إلا باوك ادق )همم سئ اد ل اه لو كنار وا( تس يو لكس وجرت ناميا طرشابد لبن

 ملا اب اتا( تس لامي لتس احا لك ااا مناع 2 ”عداك ( ةارون ) باننسع باوك 2( ؟ة «رفاظحال) كد سلول

 ( م سك روبس لت كفار فأول لمت سلتا ارمي ورك يف نايهرو لس نادال س لع ل ١ متع فرط لك

 19 لئادت تم لالا تنك ايكب اكان ةس توك رعود سس ل دوب -عس فس كل وقر كاكا

 نا ن يان مر اروي اان ىو قل 2 ياو اوك تساروت-ايك عل مك فس وبان نيلي رف م |

 لوما كس نا نتن ) نإ: تك لول كولو ورك سس بيس سا( يب قلي دوا لانقغا يس )ب( لوم لاذ ان تمي ايري للا كس

 تالق اس 2 درج ناد للي رج سنو سمن ل 10 ' يزددال( ب تجب

 هلع مهنيد ىف) لأ هءابكس نإ د ليج تس اكر لا لو 107

 خيو ن لا مك بسحب اكد ( لاح )ايل كنا تتقو سا نكي ك1 رن ل ال لوكا
 ,للدبارولارول روا( ع زوراكتسمايق دو) < ل( كت ) بشارذ لي سك أ ل ور ا عر

 نب قانا ان رجتاس لس ( سولو ) ن 'اروا( لاري لاما )اكس ل كب اييعج (ارموداي دج حس لف باكل با اوخ )خرم اك خا



 مساس متي[ هز نارك ل [ةروس سكري ١ د ىلوا ملجم نال اج ريض روم: نسا

 ندم و ىلانم تداشب كف د+ ار كلامه مهدد لرافوكتس ها قابج لس زج ترض 22 ارحب كداب كسك 0 017

 79 1 0! كل ام كس راد نابت ولك نعش )وممكن وت( لو لزاتم لك نا لاهي ه دك تك

 تتاءض(تل 0 كهل اع انتسب ردا ا ا

 تس تدق ريتشي شرس اك ( لاري روا) للم !رابب ل حررطرم نع (تردت) 2 رج لس )يا هر

 ليي تارول ند( اي در لسزع) ©: الرع نوار( تاخر لل زعم اكلك قف ولح ل 0 ا لوك

 ردا فطنو لدعم يروا ناسا تح ناك حس ناج بس لرادناج دوا( سات هيك اما لدرس نق نا عجم ن# حاد يانج)

 ( قزورراش )تاي 02 م يام هتساتتب اج تش دواء حس دادناجو 7( طم روا فطن بج هت ) نام دوا( تل اعل

 روارثي رئا لاو مولعمر ولعقي واط لوب أرينا لثركوي هد لاعب قح 52000 2

 روارشم مر شبف_ سر يشل اف رط كف سو يعبتد اهتسا ديت اسك ملك يظر سشبف حس ءاج فورعلابر ما ىكتتتو لان

 ل افرع رت باو اكربشيي تلخد وب اب فصو : ل لولو لاح ىلا لاح نم لاقتنا داب رييشم بلا زعم ااا

 منه رشا راكي نم مالا بطمة سبل رث اوس مانا لهسي لامس

 موق ىا لو تك ض رمل لب رز رواه ايكو را فرط كت يرام فس العشا فرط كب يك كو نوض رعم مسهو
 نزع تك لم تو ا برشا "تح رسود ضارعالا مهتداع

 يؤ تاهيه رطل شل قش " سفن لك "عادوا روم ه كج الا كسلا سانلا ل. مال شرعإ ل مهو
 نة بيضا لزيت وكول مارك ن لا[ سرط سرنا سا نك 1 مهللا لق_ و تك وب لاو بكر وا لابو كل امم

 آل ملي لاك كف عاام هللا اسي لرد مهلا عكس درك ارملا نر افوكمكت كس رك ارعو لت ب وكنا اينو
 توب يل مم ب وكس رشي هس ايكايلركء اذنك 0 هرشلاو ىا_درشم
 رث زج لوك سنو فتق طروا سلا ىف يخا كح هراشا فرط لك ايس لور ودا < ايدام مالك دب تدطلس

 5 ضنا 0 "سبيلا لك

 اذخاي ءاهساط عز كعسةوحسلبا ذستاعىلا ناس ددرداكل لس كك ك1 ىزتضروا ةيبل كتم ايجلوت

 لع ارواح ىلاجه ذب تارا اتم م نلورك جة ا. رف اب نبا فيصل نم ءاتشلا ذخايو ءاتشلا نم فيصلا
 هن ناو لسكن هو زشر داعم انو نو اكد تكولروا ت اردن اه )ورد قس 2 قرس_ج انتاجه ندو

 2 مكس قزف سمو ريل و 2 وجلس حك رايددأب تاد نادل 0س 2 2ك رازلم أ

 لرفالاب حرفك تايب لكلمة, لأى روب وات لافادراداريب كق كسي اي ناسنالاك_ قار لوم شئ كف ط

 هثردايكلا ايكراشي تنافس نودتب_قك كويل وعشر واج قرم كت طص كف وحر دصم يي باسح رقي كيوم
 -.بلاطمرواورعم بحل اج لم قمم لس ركن آر قانفلاكب احس لتر ايزي لوك تدك شا

 ليشمل كد اصنو دوس ل بتكلا اوتوا نيذلاري ام فرط راصن فرص هر تروس اقبال : طلر

 - كلامك اعد كت ررضنو بلغ لم مهللا لقدم آرجج لن روكذن لاوح اكس دوبي صيصخت اب ىلع تاب 1 نل|بسا اوم باطخ



 مساس ع 02و ناارمتى ل 1 ق روس اسرعبأو راي هع لدا دل« نالالبريضىرشورمج نا

 وكب اع »دايز سس بس ل بي تم ايقدفلا لوسر اياهل رع لير يب تس ا رف ارجل نان هديبظولا 0200000000 .:ىلو رن ناش

 ىتوروا يأوي عات نو رفكسي نيذلا ناتي اك - را راما نكت روافو هرعملا 0 رف ؟ كوم
 - لو كك كلوت لااجوت لا رفواشرا ليصفت

 زواق لحل يرث اب كس دوب لع لادملا تيب فد ليا قي ترض 10 را ل اع نبا لن ل وقتلا بابل
 ةلم ىلع اررفذ_بآ دمحم اي تنا نيد ىا ىلعايكت فيرد فذ دي ز نب ثداعروادرمن مياس لكني توك ىئالساوكن لا
 بتي ل سيو نا ايف تو ال تارا رفة ب هت دوبي مئاربا ترغتكابك فس لونا هنيدو ميهاربا

 يس روح لقعم يا 3 ىلا رت - ا

 0 خر 10 0
 ها لح تلارعو لولوج كت ترايتوو كل لس لش اه انرك ف الفكس لول ر آرب بلطسروا وشم اون ىلاسفن ىف ب طم اك
 لامعا دام لو ةفاي تام مك يدركه ادني دسافيب ل نا فس ىو رغروا دن دوركم تزن وهدا كس دان

 - فرص تاهت وناق اكادض لكلام قرم ديما ايلا تل وقس ناك لي بس لالش ممن” نايل وعن ليك تي
 سلاما يحول ايثدو ب - 32 لس ورك ساو لج اتت ناهي واكمل ايدج اكل بس اني لشو نامبا
 هريس رك ل حسن ىلا كدب سي تراهن كلامك لش ترث آروا-اكغ_.اجايك م عم اهيدج نوف ره أسدل ناك سي
 مر تاو كاما حري ساروا كم بيرم مكر فكري صوب تل ىلا ل حتت برفكس اجا سود لابي مت اتت ليرفل
 2 ك4 بانو باطخ كيش ول و دنماضررم نابت فالخا نكي ل دوبي بفالسأ

 اجو لصفاكل ارو قت قئاين درك جايك [تنفو بارك فرط لاهالي مهللالق 000-- :تلؤو ترارع

 لج لكل حدا تتاطك ارك سفرا[ زييروا ةساجايدارك و انك وما عكا هدوم انما شن
 ؟لكش ايكاني وت دطلسو تروق ا كك ءافعض_ ل ليئانط كن اكمو نا ذ لع تدق ضبق ا

 ب آني دلي لكل ب ىلع تم او ديمأ وات س_ اكدر دقوم كم 2 لا سيصرييخللا كل ديب تبا

 -ِ اندم لكي كذاك ههقوم لما ناي انو لس رايقظخارع ى ان رك تسخر يو فر طرب حس تم ذاط مج 7 اه ل رايد

 أ كلذ ُلَعْفُيْنَم 0 0 نينه ؤَمْلا ريغ أ نود ْنِمْمُهَْوَو ءاَيِلْوَأ َنيِرفكْلا َنْوْنِمْؤُمْلا ذيل

 00 ًةمقت مُهنم اًوُقَتَت نأ الإ ٍءْيَش ىف وللا نْيِد ّنِم َسيَلَف ْمِهيِلَوُي

 32 ُرَّذَحُيَو اَهِيِفاًيِوَق َسْيل ٍدَلْبْىِف ْنَم ىف ىِرجُيَو ماسالا ةَرِع َلْبق اًذهَو ٍبْلَقْلا نْوُد ناَسَللاب ْمُهَالاَوُم
 لق مت (ؤرْيِصَمْلا هللا ل هومتيلاو لإ ْمُكْيِلَع ٌبِضْعَي نأ ىا سفن 4 هروح

 ىفاَم ملعب رهو هلا ُُملْعَي رهط هود مهل نم مكلف مُر ْوُدُص ئِفاَم اوُفُحت نإ هَ



3 

 ٌرْيدَق ٍءْئش لك ملَع ء هلِلاَو ”ضرآلا ىفاَمَو توومسل ملا

 نب نوت بح أذن أعل نم ثلبع امواًرصحُم ري نم ُتْلِمَع ام سفن لك ُدجت

000 0 0 00 00 . 

 مساع رسم 1 قياس هيد كلام لأ )ةروس رجمداب ما لوءارط. 5 اايج ريش 00000

 يا وشو 2

 موي ا ةمعلا "م ٌبيَذعَت ةنمو هذ

20 

 أ نا و

 ”ٌفو ْءَر هللاَو ديكاتلل ٌهَرَرَك هَسفنالا مكر لَحُيَو اهلا لص أ اصيالف ِدْعُبلا ةَياَهِن يف ةَياَغ اًديعَب اذا ُهنْيَبَو

5 

 هللا َنْوُبِجت منك نإ ُدُمَحُت دمحم اَي ْمُهَّل لق هيلا انو برقي للاخ مانسالا ُدْبْعَناَم اَوْلاَف امل َلَزَبَ هن اعلان مد 32 06
2007 

 ما

 هن فلسام قيعَبلا نيل ٌرْوَفَغ هللاَو ” ْمكَبْوَنذ ْمُكَلْرِفْعَيَو ملتي نإ ىنغتب هللا ْمُكببْحُي وعنا
 ادضرغا اَولَوَت ناف ٍدْبحَوَللا ند هيك ائاَناَعتو لو وُسْرلاَو هللا اوُعْيطا ْمْهَن 1 لق هب هموُهْيِحُر كلذ لِ

 وع

 ْمُهبِواَعُي ها ىتغمب مهبجيال ىأ ٍرَمْضَُمْلا ماَقُم رهاظلا ُةَماَقإ هي هرسؤ ني رفكلا ٌبحُيال هللا َّناَف ةَعاطلا نَع

 ل يا م .راجا يت اد ) ل انين تسسودوكر اذا جس اوك وف ارسم ل هربت ء ا

 تروا لوكا لإ - كه د ل اكدرس لوح شاول( نإ ارا نقر قور دع ناد 2

 ب تفرصلا تلاع ىلا اا ا يصل )و: امانا احبابي - تفثعن ملة اع

 نارواع لدي ” ذوب اق تلوم السا قى ت احاسوا- لو 0 بير نإ < تاجا كت الاو ثراها

 كدت اقلغت اعدت نا ذس ممل © )تايد( الدف )ارت كح لبي دغ( سومر م خى دب نس كس ساكو

 لك اررف( سس ناب( كس دالك ل راك ؟روا( كولا اضع 10

 دوالي ةئساج بوق تسادقلا ل لاعرج - ورم عال اب(< ني يول ايم ترب لكلا )جس ل لولد دامي 5 ايم 2

 يقود تدافكك يال 0 لرب ىزج لواعس ثددق طعام "اس نوري لابس و م نال لن 0

 كل كس ماكنا ذل الس سادي وج حساس ةييسااكه اي نلاسنارج كب ج وكن دهساد ةس آلا( يع يروا( تس اني دازع

 0 مروا لا سا اك ١ / يا كأس ار مع ءارتسر) ىلا د ( لس نارك هيج دا

 0 كس ديل ارك ىلا )جس حار طعس ةيسا ليم ادخردا( تقعد كك لتفاصلا» روز) لامدعل 1

 كيلا ل اووي رقت شامت قلتي كلب كك كراك ج) ب لاع م لود لا نايربم تيبابت للاخت

 قر اياب ةمك تبسة ا( تنور ناركيسا) بآ م0 ًامهكاد(ني 5

 ن2 لاو سك ىكا كي رول اكعس داير ف فام لب انخ راهو( اهلا اع رجاوك مم )مل ذك تكس للا: در

 لكلوك لارداشال( تنا) دارس أ( يل ما مثلا 00 اطخ ل كوكو

 د ركرفكاتدطلا 3( نيك تلبي حس تععاط) ليكى اورأو ]فالي لارج( جايك دوك رك ريحا ةرايروا» رك ايلكت عاطا
 ( كيا ازموكن ادقلا ثم قئههبحيال تابع لسا ايل الرين اجيرجاظ محا لمت ملمج ىا) كر ب حسسودوكن لاو

0 ٍّ 

 هلي نيت كفر نانسي زا لوو سوس نك ومن هين بل 37
 كج اج لوم ققدعس نت كج موكا ةرلع تروصلا ناب مارت قفط قت تسدافكك جس دق كك فلا دا ا

 دك تسلا جس اع لوم لاس نترواجس لاسم نا



 سوم عابر ستي 1 هك ا ناار ىل [ مرو مرسل 20 لوا رفع, نيل لو ريل شرج رتب

 نمؤملا ذختيال تسل لوح ئرغ اشتي .اوقتت نا الا . ئش ىف هللا ةيالو نم سيملف ك هللا نم سيلف
 111101 باغ اييبااكر ف كر ايها كئامزع ريشا . 1 يا ا اا

 ايلرك لآ ديتيحس فلور روا لة مهت دوا ةمحت بج م اي يلرك تول ةاد نك اق ةيقو لسارد ةاقتجس 2 زا ءاقشا اك ىف درو ا راها

 انه بوست“ فرط قدي كاع لع نوبت م ل بك ىةقتاثنلد د را ناجح اوفاخت_جس اين“

 ىا-ه فاضلافزك مسا يس ءانشسااك اوققتت نا 0 212 طا لارين قه دج ناظر شن رام رص

 رجا وهاتفأ ذ_ رضع الب ل ملعي وهو-_عتويدر هراشام ل كت لاقت لرب بضغي ناهس مال: كايج هسفن بضغ

 .ءوسلا نيبو سفنلا نيب ىا اهنيب نا دف ول و

 برت ميما لكحل و فات ضروا لي تك حس ءاهتسروا هش تدنافدا اديعس اذمأ

 ميما رمل نكح ورا رف غن انتم لكل لدن رب ام امرواه يي لد ةاظفل كس اجانام

 رواج 200 * رضاح ظفلووكس ب 2 ارضحمافاروا بانا, فوزي ! رست“ اوررقم ٌرضحسم روا تس ايلف طع ريخ نم

 تم اآيخلا اوفخت نال اق لج تارك قاضي ىداق كاجو: غلايم ل ساو اجى عقار افر كمي لأ يمك هن يب

 لك ازبلا ع فصتنوهتاسكس ماعلا ذيتسد هقدوا طيح لاذ من ةداكور)تطلا اه سفن هللا مكر ذحب ودك جس ناي
700 

 هداعتسا لس مااعرف ىلا لإ "+ لاكش شسععاب يثني لم بانج كطلادوا ل هس سنن اليم نتاكس ح تحيرلتو) هللا مكبيحس

 ا مهبش دو: سر رشا فرط

 رك ب كراج كت غنام قدم اسس نلا ل تياودنت خير فلر وطب م نا كتم كرافك ل هقول عمل : طلر

 ودللا ل خلا متنك نالقتم دوا دام فري 357 الد دجت موتي اد مناك تنال لن تاو لقيا

 -< الق رايعم تاكل اروا ل الك تب كتيب ل حا وأ تت هرقل ىلع اطاو تب اى لوسر

 نايا د هلجر هللس شع وفارس اب اخر وس ( اس« ) نيتك ساروا لوكس نب ىلا ني ثلا دبك.-...........: لو ثمن ناش
 لوم لزانخلا نونمؤمل اذختيال تيب كك كري دنيانا كشر ىلا تس رافكذ ابذاسروارطيبار لد تقيقكل

 لا انبر بحنل انا دمحم اي هللاون 11 اعداح ليي ترض [تعامج كيال ت8 براس نلت” ل وقتل بابل

 تلرعلزا 0 ا

 00 0 ا ا 00 الكرد ىروزكل طق /

 مح دوم اك الس رار اين رداد ركرايتفا تفعلي وكل يسال يزن 2 لت ل نوب ى زعلك لا كلا
 لي نت لب ل الج ددت ل ”نارتح اك يا ا اي ضو رز تل ل ذاب هاا

 ده ايلي د لوروأكل كلحت حس دافك تاس قب

 ريكو ذب كح كس نوفارلس يأ تالاوم رج الق ل لاك اعلن د وعملا وبا تحتك مكشم مسهلوسب نموعتيأ



 مسدس حرس يب 1 لا“ لج نارى 13 روس رسب دي مسي لوو دلج ني الج ريس ر رو هج نعل

 -ج ديرش

 هلو هس ايل موك يق قو ثاشرا نا / ذ لاروا مهتلمج نم هنافمكنم مهالاو نم لن تس ركام 2 كك قواضمب ىلا
 .مهلثم هناك ديري-<س ايل كب نك ايع نبيا لبع لل ذك تبي ]قع قر يكرس ءءامهلا و أنا !رتت 7

 نااليم ىل شم تسالاوم )١( حس لكن لايب لمص ىك تالا مس حرط نايت جت اسس لس راك # ءايلغ :تنالاوم م اذا

 وتاب 1م امنت كت الاوم كد بس لن اج قلل لااع دوا سمارت الطمي تسجد لك و رفا عرفك ض قود روا

 هوم رفاكدس للا ب نتن امج اوك فلكس لا وو قتومج نل اليم # رطل ىلا تس جو لكسب ا رقدتشث ىلا, - ل دب اش ىلا صوص
 - ه لح مؤ َ

 لش وتلا نمت كا ] لاشي هرتخروا قالخا شخ رجال صل, دراراري (90) ............: تم |ليصفت ف تءارادي
 اوقعت نا الاوج ل ت1 بوم شي رثا قفاواكن صقل هش ل جيد مكفاي ل دا ضم ل كس رض ف كيا ع شلذاجا

 تنالاوما ذاهتروا ةروصو ل ع تادادب قمدارمعتس لاه ايكايك لك دقي داك ناصقفو ل اقم لادا جسإي ايئكياررف خلا

 نتو قرفاكس اعرسدد-_<س ايئئايك يامن كل ل لاح دارم تالاوم ين لكوج ل سلا تب 1 نيس اهنا بك
 نام رش. 2 'اناءرف كل كس تي 0 وأ كارت اسكس ارب را قار خافقي ترضخ [ج رك تري اجلا تيار ريماب

 ك1 عنتىتاج اي ىلا نسا بلا - ارم يق لع قون رهسصذ_ تقي ترضخ وكن يقل يك اي نيج انركتم < تار طن ليلاس ماركا 4س
 مهدنع نوغتبيا انج - بمدن للي ةع اسر وابي اكن است ىف وصرنا لات ذاجا ىك كت ارادم ل يال
 ل سلا حرب شا دماشوخ لبي ف اوعي متر اوك وفارس زيا تن اره تمروص ا ل زعلا

 اح ان قي يدضت سك يف مرفاك وف ىلاسر حلو نناحا  ىراوخ مو ىوردبج ثمة اوس( س) ...٠ :تزاجا لكك اساوم
 حس تالاومأ زاهنركة اساوم لع تيب آل ارواهس نايباكل 1 لم خلا هللا مك اهنيال تيب اكن انج ب اج دختاس كس رفاكىف تروا
 - لن لاش وك ق يدب سوا لل افوو لن عع كس نايب كح تااساوم*: تاراد.« تءالاوم م اك>اوج لي تمي اس ايل يك يبجأ

 تمي آو اكس لسيف كل وحس ارمحس لاس ايك امرف ةاقت ظفلج لبي ةظق م هنم ١ وقت نا الا............:رلقل اكل وتب

 مفراعتمرقلروا حس ىتراج قد تازاجا ىلع انا قو روار بلا قر كتب ورم فرم نع وك سيلا نطق

 هرسكا نمالاتع بلا قرفاؤب تعبج ل لوفد اناجايكء اففااكن امنا اجب كشر وار اها كرفك اهب قود ل
 رواه كك رض عفو فرصوارل1(1) < قرفاكحررطود عيش بفن لن لا نايس تاجا قرفكر اهلا در طي غال
 و لاما اكن اصقن ل يقلروا ع قرورض اندم ىوق كرش دعا ل ماركا (0)- انوه كل كس لوفوو ترم قو روا ترعفنم باجر
 -<س قرفاكن اس آو ني ذ لي لوود كس ساس لكى أ“:



 معترف دعا «40» كارل آةروستطلي 75 0 لو ابا شع ة تالا
 هاو لامعا لج لس "ذي ليت كح لوب للكس ررط دق: تما -...........: "أول كس حررط لل لي تم يق
 دبلا لح لوم يت لا لوا جردب لو لاعلان اكل أدام كلش دحجست موسيتم آ لامعا كيت ضلاخ«لئاعادب صا
 < كانى رود حس بح اصمم انقل < تميابن انرك نقلك فس ان كس نادردا- 18 1 احس وفل نمت اوك لاو مرسم
 رمرزشلط نار اهني نابل نفاق سرل احس قروب واسم نس نارك ورم راقمالل 1 كؤتعؤملا ذختيال تيآ
 22ر1 لابس لاو شارات فيروا ننقيل ىوق دروس مكيل_كءافعش يروا لأ يد تذاجا لت ب رماظ و

 - نسم لبسي نتج عراب زك انج بوب تح كى ل اهنا ثلا دك جس تلالدوي ىلا لب تنك نا لقتمي
 (+) نْيِمَلعْلا ىَلَع اَبْهَسُنت قنتب َّن مع َلاَو مجاري َلاَو اونو من را ىفَطْصا هللا َّنإ
 ِتَلاَقْذإ ركذأ (؟ٌةئلَع عيمَس لاو مهن ين م ”ٍضْعَب دل *ْنِم اَهْضْعَب ةَيَرُ ْمهِلْسَن ُنِم ٍءآّيبنالا ٍلْعَجب

 نأ لأ ترن ىلا َبَراَي ٍلْمَحْلاِب ٌتِّسَحَآَو هللا ِتْعَدَ دلو ٌتْقاَتْشاَو ُتنَسَأ امل هَنَج ن مع تاما

 نم لّبَعَتَف س دَقَمْلا كتيب ةَمْدَحِلَنْنَدلا ٍلْغاَوَس ٌنِم اًصِلاَخ اًقْيَيَع اًررحح ٌرَحُم ئِبَطَب ُىِفاَم كَل َلَعَجأ

 دو اهَعَصَو اًمَلَق لما َىَِو كارم َكَلََو تالا , هموُميِلَعْلا ِءاَعُدلل ْعْيِمَّسلا تن كذإ
 اَهَتْعَصَو ين َبَر اي َرِذَتُْم ُْتَلاَق ُكاَمَلِْلا لِ ُرُرَسُي ْنكي مل ذِإ اًملُع نْوُكَي نآ ْوحْرَت ٌتَناَكَو ةيراج
 َسِيَلَو ِءاتلا ٌمَضِب و ءاَرِق ُىِفَو ىلاَعَ هِاَلُك نِم ضاري ةَلُمُج ”ثَعَضَو اَمب ٌمِلاَع ىأ ُملغأهلاَو ”ىثنا

 اتَروعواَهَْعِْاَهَلحلصنالََِو ِةَمْدحْلل هَصْفُب هَنآِإ تو يل * ينال ٌتَبَلَط ُىذّلا ُرُكَّذلا

 َنِم اَهَدالْوأ اَهتيِْذَو كب اَهُدِيِعَأ َىَناَومَيْرَم اَهَْيمَس ْىَنإَو ِهِوْحَنَو ٍضْيَحْل نِ اَهُيِرَتْعياَمَ
 هس لوم نم كاطبلا هش لون دولت نما تدل ف دورس ف ميجا ِنطْيّشلا

 اَهَتبأَو نَسَح لوبقب اهم نِم ْمَيْرَم َلِبَق ُىَأ ابر اَهَلِبَقَت ناَحْيشلا اَوَراَهَتباَومَيْرَم الا احِراَص
 يناير دن روما ف ةالزتل كقاقع ل انت كلك وقوات ماتا“ اًنَسَحاَتاَبَن

 ارك َلاَقم مهِماَمِإ تن اَنْ ًوَْاَتف هريِتلا وه ْمُكَنوُد تقف ٍسِيفَمْلا تب ةَئَدَس راب ألا

 اَوُقَلَو ندر ِرُه , ىلإ ُنوُرّْشِعَو ٌةَعسي ْمْهَو اَوُقَلَطْناَف رقت ىتح ال اًوُئاََف ُىِدنِعاَهَتلاَح نا اًهبََّحاَنأ

 ىف ةَفرُع اَهَل ىنَبَو اَهَدَحأَف اًيِركَز ُمَلَق َتَبَفاَهِ ىلْوَأَوِهَف َدَعَصَو ٍءاَمْلا ىف ُهُمَلَف َتَبُن نم َّنأ ىلَع ْمُهَماَلفَ

 ىف ءاَمِشلةَهكاَف اَهَدْنِع ُدََِف اَهيهُدَو اهْرْسَو اَهِلكاب ايي ناكَو هريَغ اهيل ُدَعْصَياَل مَّلْسِب ٍدجسمْلا
 ديدن َءَرِق فوه اَهُمَضْفايِرَكَراَهَلَفَكَو ىلاَتَت هللا َاَقامكٍءآَملا يِن ٍفْيّصلا ةَهكاَنَو ٍفْيّصلا
 ّىِهَو ةَقرغلا ” باَرْخمْلا اركز اهيل ّلَحَ اَمْلُ هلك ُلِسَفلَواروُصفَمَو ادْوُْمَم ءيركَز بضَنَو



 : 00 000 000 ا يل نر
 سل مع تلا عا لا نأ [3 روس اع صج إي 56 لوا ل ني !اصرست نر كوم: 2 نادال

5 

 نم َوُه ٌةريغص ئهو ُتلاق "اذه ثلل ني نم ىنآ ميمي لاف“ اًقزر اهَدنع َدَجَو ساحل ُنَّرش

 ةبعت الب اًعساو اقْزإ , م :باسح ريغب ا نم قروي هللا نا ةنجلا نم هب ا ” هللا دنع

 تس نافل رول تامل قارا مام [رواوث رونروا ضد 1 ( يلام رف © )ايا نأ ش 1 ل ا 7
 كل ل مم

 5 كاع ب 1 3لاع تلاروا تالق 18 52 تال نالاينا نش ل ناو ثا ) ناين دما ( يب تادذ ىف ناادوتوارم

 انتجت دوا لش 5520 يا هف بسجن عدم ان اكن لا ١ك +: ىف نار بحب( ةيتكر د )21 + كساو تاو بق

 0 هلراسإلا رس 2 5 1 2 .

 ينانذ هلع م امالي 01 كب حاج اياد عل اي 0 و2 ( ىف سور فاو كل ل ع قع اد لك ل م هل ل ءادش ( لإ 37 اناجروا 3 نك ما لوف

 5 6 ل 9-0 و 5 أ 7 م م

 وس( لاوج ير عا كل تحسن 200 ةيسس ند اوت لاو لمحو مسا 0 نيج ضم

 ملا 00 )بابا دع الدق يح فرط ورم
 0 م

 يف لس ءماربي ولم نا رلت اااه. كح 1 سلال 100 اه ! 1 ل 7-00 كن و لا

 لد أس رض ايادغ ( لع يبا لس تزعم ل قر ور و ل 1 عسر ل نورا

 نمثل تأ ريا روا سس ىلا ماكل مب نلض حطمت الق انج نس لوب مكي وج كح ( لاه )لو خس اج ربك ثلا ككل احس لو
 حث الكوك قت جدوكن دج قلم ازا ىلا( نب متوتر ل ماعد وو كج )اك اه دروا( يس مك يعبي اس

 2 ا رب سس ماما ها بلو مو راو فس وم تروقروا ف هضم ا كشتروا 2 تمر لريعمر وصلي

 داش ل ثبيادرع )تل( نا 53 'اطييش - لدعم 0 20000000 50 ارواو ل ( ل واس احن كب 33
5-0 

 كس ناروا مكرم ثوم اورد تس و لاهيا وم انوي دوك ا ناطيخ تقو كس شد يب ل اتوم لت ايباد لوك

 جا لى :(ايل 1 لوقح فرط لوملاو لف نادك( شرم تشم )يلا رف ل وبقول سا فس ىلا هلا انج ( نا ايش هاوس دا تاع

 رج اسيا مود نقب - لت قصؤب ىئانا ذو ردن انج لوب مق رطو مع شرور ىف نا قم ) ىدارفو وشن ىلا قت كذب دوا دخت اسكس تيل وت

 ثيم ماما توج - تح ركل ووكر ذن سا ايكب ندا لي ل لش تصدخ لك ادقس لاقل تي ونا هدلاو لن لاس اتعب

 هدا زاك لا لك ا ان انبت انمأ كم السلا دلعي رم ترن انج ان و للصأ لس كيارم كس ىلا قل :تاص كرا

 لئاتر اكل ويمر 9 ماجة مث دم اضرام تءابا ل 0 ا ومولاي اك نسا ىل مدع للا لوع رارتم

 هدانا سس رار دا كج رار من ىلإي مناك ترك يقاس ساد 1 د ,ىلا ف نس ىلإ متع اخس اروا انك م ناهد أرهت

 ل ريس لس لاروا ايلركل سوى خس سوبا كلس ادار ملاكي رز تتح طعس قل 0 اجار
 كوس ري رااح حاج 1 ليي لجانب . جامل يس سادت اع اج سب وكر وا وسلس نا لتس لترك ايد دارك اجرت داخل الا بياع د
 ايلا مح ذب رجتاس لس بصن خس اي ردات مدس يدشن تأ ,ةدار»ا شط ل جاكار قت وى اي كس لا 5

 تس بس#» + لع تاغ الاب هتساج لش بار اي كس لا مالس ادي يلع ركز ترطح قك بحب ( ومب لع 0 تك

 لبو ؟ بن لا ناب كك لإ زج يب كرما جنة دوجوم ب زج لك ف ساعه كب نب ساي هس سا تت( تري لضف

 نش تس ارفاطع قذر باح يس ل امور شاب( بس اج [لاب سرس تنجب ) تس لإ ع لبا( قكررسمكدكالاح)
 ( لح تنال رواوز الاي )

٠. 
 مسا لا



 مسير اجو عرسبن تيب ١ كنا الط نار ل 15 روس سبب ىلع لوا دفع, نيل ءاجريسف رش هدمت نال

 مييلع ب وقال ن كد ال نب تضاف نك ع هقيوج ني لاو كس م السلا يلع كوم ترن نارتسعلا ا ل

 لوو نلا_ هك ل ءالوا لمح إاسلا يلع ب وتنال ندوب د سيث يب كس نلاغام دوا دلاد هس مالسل بي محرم يم واه يح كس مااسلا
 لا لو وارم مكر مولا قم جس بس نعود ذه لايم لانا ارصود«جس ل "اسوس رجم ارارطع بلي ابي رقل نليئام كس لافارمخ
 ءاذكا لو كوب ين تتم ل ءارصحس لإ آت دوك لش لسا لحاكم ارمله ىلاغ نارك ترك يم ان ككل لكم اناكت دوم
 تاج انايدتا زوكاثفل ل 21 .اذكك< سفن ىا

 مادا كس رك ىلإ ربت ؛اووكي دوا يرن تح 3و تس ءارز هلو زورباي هس ذولا حسد ذ ةيلعأ ن ذو, 1 ةيرذ

 -تس لوب تس نالود يولروا ل !اسإ لة بيكا 1ك هس سفر وادحاد سادت

 قت ماراشاا نانا داش لوط ل هولود لدول اف لسا لروما فلم اونو و نارتو اير ترق> نام عا مقا

 ءالوا مس مجد يح ملاعب ن# هدا ةملاق لود رعد ,وا( نحول قيم ون عما دوت حان لاشلا فس هس رمادا تس

 -ايلدماريب ق شاك دوا بيرل اوس نااج اب دهس هد ب دي ذييسا ملط دري وفر ول اج كيارخأ ةداللا ل

 نا ل نرد لوم ل ف ديا وول ا 0 ل
 ارواج كتيي ةمدخل دارملاو حييت ال رهاكل تس تونا "اعروات [ دس يللا ىلع بر وصنا اررحم
 فايا ىتالابعلا ترذن ىا هس سو: 0 تا 2 كل كس ءانتنا ل | ىلإ رقت قروب بس لل

 -< تجوال وم شن طعس 9 ! كيت اردا فرط كاهبطب ىف امج عج ارغب ل ريت[ س رعشوروا

 ل تس مكرم ل ناد معاهم د لدا ةاورةرواح خلا ركذلا سيلونايناك ملعا هللاو
 2 2 كسلدقلا تي بج تمر وج ع كل يي لوك و: مكاق يهودا هظقلامس نييسا شيل تس دداشا لي هان ىلا ولج كس ماا هدياع
 نابل اول ا كل لة م م قلم فاول تدابعد 2072 لضراوج لا

 ل مول انك اهم لوول امنا حر ًايهنارريع "ا الق ثم دح ءاظب ثيدحلا ىفو_ح م م ناو اوكرار يم فرصا

 هذ نايءاكدلج لن الثالا لامست لابي هس شعب اف: لابي دج ليج سوم موصخ سس لاو ىامارك ًاهتادك اك ةساجابآ

 ثييرصروا- لبي أك حس اتوب تاغ ذاختسا لبي هراب كس قدس رطح اه مير ترطح فر صتسا تيب 1تبلا لئرارما رئارب ترصك

 كيلا ردات ست بسانم ناش يدع ل ريت يب آمتانجس رتادش ماها وج او: ملحم انبرى نتن

 .ءاشغلا فداص هنا الا اّضيا ناك ناطيشلا نابت ند كمان

 ملقلاب تبكى لاب نسح لوبقب جس هداك تتودس للرب لابي لت كوكل اابلا دل تدمير لالهتسا
 كَ رواه ظفلر نم ا انسح انابن هب طعسي ام طوعس تين : ىشلا ىبرح ليقيامل“ ا ؟ال_تترطو

 وس ا 0 0 *تل نو ثم ع ا 0 لوقت هيعت ادق يد:

 0 نوب مايحب والقال المأمايادس نا لت نارك لس اش ل وترا سو ل ا كارما ىف ناثا
0 

 ا امم م هب
 تبا لكمااو ا ا تاج لت ولا درت دج تاي ل و ل 1 0

 5 لف دم د صور متقروا يورك اب صا لوا ميدو دص 0
 1 0 اهيف ناطيشلاٌ ا سانلا براحتل ىمس_صنت ضعت ريس ب لج وصلي 2170 تأ بارخحملا



 معي سوس معرس تي هج اس لج نلارمتىل 13 روس رسموا ماي لود ريم نيل زجر ييضتجررشورصج تنال اك

 -ك- قل ماكت بنر هى اانركل ومي ا زري
 وت وبن لنص نإ رثاعموج ري ع رك اكل ولاو فسكت بحت دقلا لي تا[ اهدنت ” 1نقركؤاكتبع طا لش تع مشل

 د انرك روكراعبتسا حس تااحقاد ل انا فاك ١ اسر

 ىف لوس ان كس هر و قويت ل نارا دلاد نارمتج دلال ا ليث لوط لس لوي راوتروا نولي ا لورايج 4 9

 قاسي :رقب لب د لإ لاكرلاو كس نلورارو نكوم تررطتن لارمئ يك ياكل ب تاقيقتلب اذ مالسا نيضوم نيون
 متكس ناذا نايك ترضخ ل بن لد الوا لن ورإب ترد لا انانكس قدك ترتر وادلاو كس مي "رم تيرطخروا ل نب كس ناجم
 تيم "ورش رعإ 0 هات هدد 21 ' ممل روح ولاناء ردن لك كس اني رواج اكرمك هشناوكج 7 لولرلا نب فلز

 5و + ىلا ىت حدو ل وحرم نا م ين انج حاج اي درك ثم لل ت تمرغ ل مايل ) نك كرولا دركر ذن ىكاسيكروا لكيتركال لش( سردقملا

 وبلا رموش تابسيللا عراشا نتي ىنارواولا نكس جيرموجاي رك تررع> وف لب لإ كل ل ل رك روايعضقو لج لكل رع

 بلا 8 تك خي اروا وم رقم ولاصكي هرورص اق راوتروا تاءارك حس مكرم ترطح ري _ ىلكل وبتق ىكراو مذ كتل افك نس

 -( اداب فيطل 5

 كن رم ثارت اخ رولر م روس مب ضي كلش نا ايلكايكو ركن اك انا مزعلاولا رثكا لب تايآ نا كم

 5 عر ورشا كور شم تنقو ىلارذن كلا ايا يك ب تاي [ نارك اكر ان لن -<ساي ايلا يكرمك ع يركز ترضضروا

 .كلميال اميف رذنال ع قوجداشرا-<

 تبون كا كاس ل ثيحدعرك ذاك ريب لت ناطيخ تقول تدالو ............: تءاياوج كس تءارب دن
 قاعد كح كس لؤفود ناتج لج تمي رواق جتا تمد الووكن لا تيل وق راش لكما اهذيعا ىنا لل سم

 0 ًاهناروا حس لا نايس دام رفرج ادت اسكس لوصان لاوطوو نا حيرت لك او تملجا قلم ثيب دح ك- ساس حررت
 وكام صرضقت 1ددبلا ساب ايلركل ومر لج تليضفول رج اي - مايك سس ناطيشو ل وروا تفو كس تدالورك ىف[ مزال

 ركام ا اما دباب ابد-<س لص ىلكت ليف ءايهنا مانت

 ىث تش مك كس لايم رسود ا: 1 ا ا ا ا
 - 6 لكرراكر ايمصترواراواك اطيب تلا سا لإن تس رووجوم

 كس تصرخ لوم قرب لتس رظن دارا يسال كس هاشا فرط لا لبي تكا مان هدب اع نتمني و :فناطا

 هال ةيسدب لاذ يزاد سدو ل فسمع مالا رز ترتر اج نلوم يررك توك ا ىل_ كس ىت تدابع ى سن كس
 هانا لو وكن نلارم دقي رطب رو برجي ىو وروا حس عرق ك كس نان يزعل موق نأ ل را نت 0 تانك كنا

 رالاعتر نايص» هفرط كرب زو تدابتتسس ورشه ياي بلطم كذ# و؟ هدمت انو وشر وا - ايكوم مولعم ى ان ومب كي تسع كاد
 اير اذح ضد يب ادا قاف تمدوتي ىكىاماه ردا: لج تبع تسب كن ورواد شن باحسن طلاسجاكخ

 - وزب يلايماكك



 مكس رستم 1 كيا“ نارمعل 1ةروسا سطو را لود ريم نبل لج ريس حررشورستب رت ناك

 راسا قعر عر درمن قرة لع و عرع ني وراه تم دمج مك زارفا ور
 جس ذا دع رق للي لا لوم لوب سار بايسا لس ل وقت يث تببلا - كس ام اجر از ضد روا كوم ذم اح ان صر لق نا لوب نيش
 ساكس اج امج باب وتو اكس لكم ناك نكس جارك رفا اروادم فالتخا لع بنس ىبكل ثم كلها
 كل كج بسوي دلك مانانبا رلى زارئاعرق ص ليا راو داد صح باري ع لزج كاشي - هس اج اندوا طل
 ( بدول اا قرش رواوكل الفصح ل رن اكمل شل كدسصح ةعيسا ل م دج لاوشم نسج لاثم كى كرسود-<س ل ا يس ايان
 د ىتاج نيسروامسيب كاحس ىئاقءاضقيىدنم اضراب 1 ردع رقاب لكك اءاب حس رةكف يسلب

 -_ز رمال الخ_ جس نوم توب اكءايلوا تاءارك حس سا لصتيلو تيرم ترض> كي روبل وق از ر اهددع دج و

 ناَينإلا ىلع را هج ِرْيَغ يف ٍءْىشلاب ناَينإلا ىَلَعَرِاَقل نأ ْملَعَو كِل اًيِرَكَر ارامل ىآ كِلانُه
 ٍلْيْللا فوج ٍةولّصِلِل َباَرْحِمْلا َلَحَواَمْل “ هيَ ايِرْكَر اعد اًوُصَرَقنإ ِهتيَب لْهأ ناكَو ِرَبكْلا ىَلَع ِدَلَوْلاِب

 0 00 5 ١
 » ا ل م َكِدَنِع ّنِم كنُدل ْنِم ىِل به َبَر لاق

 َّنأب ىأ َّنأ ٍدِجسمْلا ُىَأ * ٍباَرُحمْلا ىف ْىَلْصُي مِئاَق َوُهَو ٌليئَربج أ ُةَكَبلَمْلا ُهتَدانَق بْوِعاَعُدلا

 ىاوللا نم نبات ٍةَمِلَكب اقّدَصُم ىخحَيِب اَمَحَمو الَقَنُم كل ُرِشَبُي هللا ٍلْوَقل ٍرِْدُقَتب رْسكلابٍةَءَرِ فَ

 11 ا جا و سب

 ُدلَو الغ ىل ُنَوُكَي فيك ىنا ٌبَر لاق اهب ٌمُهَي ْمَلَو ةئيطخ لَمْعَي ْمَل هنأ َىوُر هوز َنيِحِلصلا نم

 لاق َنْبِعْستَو َىناَمَت ْتْفَلَب ”ٌرِقاَع ىَتاَرْماَو ُةَنَس َنْيِرْشِعَو ةئام نَا ةَياَهِن ٌتْعَلَب ىآ ٌرَبكْلا َىِنَلَب ُدَقَو

 ةادقلا وِذهر ٍراَهْظِإلَو ْىَش ُهْنِع ٌهْرِجْعياَ همم اَسَياَم ُلَعفَي هللا امك اَمالُع هللا ٍقْلَح ُنِم تللاذكك ُرَمآْلا

 5 هيلا ىل لج َبَو لاق يَِشملا ةغرس ىلإ هن تنام اهب َباَحِْل لَو | هللا ُهَمَهْلا ةَمِيِظَعْلا

 ركذ فالحب مهيالك ْنِم مست ىأ سانلا ْمْلَكتل نأ ِهْيَلَع كلشَيا َلاَق رم ٍلْمَح ىلغ َةماَلَع ُىأ
 َيِشَعْلاِب ْلَص ْحَبْسُو اريك كبَر ُرُكْذاَو ٌةَراَشإ * اًوُهَر لإ اَهَيِلاَيَلِب ْىَ ما !اَعَن هللا

 ع ثاهشطعضا هلا نإ مرمي لي ٍءرْبح ىأ دما كلذ 0 راهن َرجاَوَأ «”ةراكبإلاَو

 عير , هي كِناَمَر ٍلْهَأَو «+وَنْيِمَلعْلا ٍءآَسِن ىلع كَفَطْصاَو لاججرلا سيسم سم ّرِم كل َرهَطَو ِكَر اتحخا

 ل وجو هيب كادر يتف

 ”ميرَم نري فكي هيا كارول ل نيف نزل از يزن تاتو



 00 1 اتما هك نامت للة ما مرح لتارل# نمل !اج يس و 5

 .ىح ولا ةهج ْن م ةتقرغ اَمْلاو هبَربختَف كلذ ف هتف اهتلافك ّيِف 0 َنْوُمِصمَحَي َذإ ُمِهْيَدَل تنكاَمَو

 لاقت مؤسسي تلا دج كامل دوا اصل و روبل اك ل راوق ىلا نإ مذ ترقد بج نم ) تح لياعم اكتفى -.-. “ ا

 هاا ل (غعوم < او ل ا 1 قبس د لوا ل هيماصزب» ايل ع

 نإ ةنا) تين لا يمال اضل شل ( تقف ه0 نو. سمن )وأ اع و روتي رار روب
 ( ربت: ) نور فون اركي لج للبت ( كس او فس ار فلوق )ل. او كنس اعد ب بش اس سا الا كن(
 وا عسل نا لم تأ قياس نإ يما لرش سرد ب رافت دج )ب زق قر در انو

 هرقل ا رصتاكس تلا موج ف ل ف 0 70 [قاعنرتلا( لوقلا م دقت

 ب ا - نك موو .: ين يل 2 ا شا كن 6 زل دمت كذسدهشل رددت نستسلم نث) ح لو

 قا يلا يي راك نع 2 خس جرو يل عر كسول زيي تس لوول )اسد ( رادرس )ا زتقعروا

 تس اج ع ىداط ايام ري دج مانام اكونت حرر ل اكو يس رض اكذب تسريح تسال ايل رع ( ايكم دارا كلا تروا ىف اطخ ىلوك

 ) ا "تلت قع كلاس توف قا ) تسد اب ديلعا ل يمدوا( لوبن اكو ينيك متى ىف س( 1١ ) سوس #إيا قشم )

 نق لي يدرك ارونوكى ا نب رك دارامكي دج ىلاقترتلا ل توبل (كومادج يحس مدر مح اع )ات اجوم ى ا

 بج نة امام شمع يساو لل طمس قال ايل ماا لاوس ْ ىل هنا كل كل جا 'ماطو تسد دق 20

 لوب لس و لماع لوي“ "1 نكح وا رمل ىل نر وطب تاب رف بت اياد 05 تع ( اوم تق (نشمو هاب اكرم ا أد اكينلا

 2 ل ل رادو )ل وع ني كنا مكه 0 لاغنى ( رب ا ) كل هس راهب ايار( نكح رقة ترم اع

 قدا كك تر 23 مة رة دوري ظيسارلا- هس لورا امل ال لا( هس لالا نش خم 0 ناد نا“ ( اع ءقراج لاك ذ بل | 00

 غد( لظرت) نقلل يلا ل لات تك ووقت هلل داعب لوا 'ءرب لع ) تسر لوخش لب ( زاير ادت للا ماش ْ

 ( صحم قرابمت )ايندماقروا( حس تبى ودم ) < اعكر ف ةاصك اي رداع( داعم زي ) ايل نت 0

 نولاو لح رك وو ؟واروكر رواة اجو م رم ل قرادرارف) تماطل كرك ةيسا ين رماتسا جس تقني لا

 لبيك( تاقاودرور حس مك مروا سد 0 0 راف اسكس لولاو ثني راين كال )وجر كتم ل را رد ل تن

 تشل لتلو +* لاب كح نا اي ًارواسإ تسدد / (هكاة و ا 5 تسأ ب 1 00 )ىح سل

 ل ركل لاو 0 80 لعل اوك ألام راس تلاناث عمم ) ل لب را رد و لج تو لااؤلت

 ( ين قرب ولعت بيب ىو ا رؤي فرح ولو آ

 .٠ 3 هج

 0 - 5 م ٍى هع ' : 53-5
 ندد تل سل باطش و ا اول ردا 0 ل .-

 لادل كايتو ناكموو بر ومع أي قد اتاي روجشو لكس نا 1 فوك :ثيح ءانهيك

 "شيرت نورك ذبل احناصارلو فس ماطر شل قا اح آي لوفود خت ”ورغم اطال ا هلا لي

 3 قورعم وك رواه ومدارس كفل

 رج قاوم لوبق اءدارول قش ك ل بيقتتاف هتدانف خلا هللا نا ُهل نيلئاق ةكئالملا نوك لاح ىا .لوقلا ريدقعب



 مماعاتج رسب تيعآ 7#” نامل [ةروسرسفوراي 18 لوا دلع نيل لير يسفلررشو#ج ننال اهل

 0 ا راب اعد دكه يس اتلويب حبلا ل هو _!وم لمكان سلاح ل تبراجا وا ءاعد كس لاجا كك ايب ل م لسطسل تياور

 لمح ازال لإ تب ارم ةكنالملا وم لوم اعد للبي ب ا خرط ةعس رك لالد قب املك اننا هج لوم
 - لوم نائب بلم نامل تب وادم لاح ىلع عمي

 هج تس كح تررط# ني ترض” ل سار لك ابع نب! ترق .اقدصم . كل رشييروا ثلرشبي نك“ اففخم و القفم
 ورم ةوعس حربا ترطح_ ىلا رف ننس لوبا نفل رقت لك وم دفا ماكرو ىن كس آيت عت لي حس بسر وا تس سبا
 بك ديبي سرج ل ديمي سره قت ل رمت اك يك فد كيا صام كن كنار كسك
 هللا كلذك ل وأوارمس لا ل سار كشر وا رك ةملكسب حس < هررق لام اقدصم_جح تمةيد ودين ل
 دارزس تداعرول داعيتسابي ىنا- هاا رفك برجت تقوس لير سلا كس يدار كيد ظكس ضروس خلا قلخمي

 014 ( ئسون فرط لربك دسم يك روب ربكلا ىنغلب خوخ رقع. اجوماديب ندب كس لت تدا# ايدرع رقاع ل كّيروطبد ت

 اكس خلا لعفي هللارواع الك: فو زو ادتبسرمالا لي تس للا قير لم كلاذك_بولطموودوثروا<_ بل اطاياس بايو

 مات باد ب لاك كر دقم لل اعددا- يراها اكت رق كراج ودوجوم لوب لأب لام لانو يجرم كل ضمنا ناب

 .ًازوجع كتارما نوكو ةخوخيشلا نم كلاذك تناو مالغ كل نوكي“*ج انك امابكى“
 00 رواج ايكاباءاشياع لعفن هللا سلسل كررت مالغ ىل نوكي ئنا نب لوسلا هللا همهللا

 نك الو تدين هس هز هدايز ابالي ت دالو لك نكت تررطحل كوكس داجاهاءاشيام قلخي هللا ل هاب كس

 ىدتب إب زري روطى رايت الكب كد اجو لسكر ناعم را هراشا تس عت لرش ا نكتال نا

 ىكقواضب ىضاقروا_لك ومر تسررنتؤ ع دوجوم اقفل اسيوسسم لأ كرم ةروسجن انج اكتم اح ليكى يوك كل يروا كوم

 رك لاج كراشىلايماكش عاب تظضإي د تار نات ند نتن اهيب كس ءايفوص واب ةثالث كس وجر لائوترداقرب مالك ار
 نسحا سحا رك نعال اوجوداعاطت يب ًالئفل لش باوجر واو بادتتجا لكلاب حس لانا لك ايندروا تركى شارك ذ ل
 5 كتبأذ [بورك هس لاوز .ىشعلا . لاوسلا نم اًعرنتنم ناكام باوجلا

 < كوقاساس لصذ_ققكل الجرف ل اد لوتس ورفغلا لوا سما عرولط بيز رفود لت لبن تدير شبل كوب ولحم
 -ه لاك رقم تتفو لولا اكركذو عشرو

 مصقروا-_عسرماط بح نم تقاك ام صعق كلامو سي نارمع ةأرما تلاقذا فطعاكىا ةكئلملا تلاق ذاو

 هدب اجرك فت سل للعرب فل كل تال روا -اهت اني ثدع |باكء اعد لا قت تق لوارل يدرك كو كل سا ناايعرو كس لافود نا يمك
 - لدار كبي هرييغو لا وارم لو سيروا لت تس ودرع تسمم نضال كف رسهط و انيس ماعلاماب صقل
 نش دام ل7 تايضف اخس لا بلفطصا وجي[ الن ادفد كياجس تاجابكه جي حس تددالد كتر كر

 ون وأود نلا فك روتر نبتت من هيما لور ركل اضف سل طاف تررطتر وأنت اع تررطتخ سس لاا انوج هلو لك ع

 جسور لع ايكيا لك حارس ناك تمالك اودكس رم ترف ركن قميص اي اك اج امج ناد اعلاو | لف

 00 0 ل است ل اونمك قويت كل ايعدتلاو نا

 لكناركان ليا كذاب كبس ةاو يحيل دعب عروكردوااهتانوم ليي هدرا ل ع ذارف لكنا ىعك راو ىدجسماو
 تا ب لاك ل ا



 محا رست 1 جل اح نار ل 1 ةروس رسب إي لوا ريل, نيل اجرا 0

 ' كس بيطغتر وطب يكيارف نيعلارلا عيكس تااعلارلا عم اجب نيعكارلا عيم_جس.انلسدم لالدتسا لوقت كلا كس يفحتبلا دن
 «وديذافرداوركاسذي انت ادرم اور دن كبي ذا تكول اوس اذتكأ ا

 تل ل فرش لكك دوا كوم قل طمس تدير كن اا ايي قف كويكر واس ءزج ا امس لكلا يمن طا

 ا لاو كس تيرم ترط>ر وا 77” تورز كل ايذق او اك يركز تررطخ لع تايآ نا ا : طلر

 دهس ايكابدما رق تمد ليلا لم بيغلا ءابئا ماكل

 رتب

 لة وم ب هدي كرب كسادخ مالسلا د يلعاي رز ترضخ هن :و الو تتوانروا لي كوم ا :4 رش

 نسخ تق اج د تاج وكت ساوخرو هك اسجل سوم تري داع بابسا نيا تح دقتتم ل تردق ميش كفا سبي
 هس هرباشمك تمارك اداب راب روا لوم ليرى م اخ كيا لي لوو تعب و تس 1 لكي موضي للاي كس رم ترطح بج
 * ةيرذاانرقءاظع 0 ”* قت ثلا حا كس كورك بي تساوخرو وف ىل رك ايظا تادوص كت بنر يرد خل تيفيك
 طاف كس تاقوا فلك سن مع لوقطترجتاسسكس اطافلا فلم ب قاوم فل اعدير دوم رادركك يئروا تنكر بإب دك سب بلطم
 اكماما واو تس ناار لولب ميكرو درك فل لوك بك 2 سا وج لايعتسا راينا فلم
 سان كك كادي ل يابت ىداع بهسطسادالب لتوج ق ةتيرتح_ للان كس سرع تروج له وصوم لس
 لحي حل بسروا لير صعمت ل تت رطت نيك تسرطظح>_ ارب ش كس نار فو باد بايكابك فلا رود” فلا ةملك للا كل
 - ايكابكق مص ا كح سال و يس امون لا

 د وريقو عراك انبي ءاييانهكه دع اذخح هي لظاو انك حس لوثمب وف ئاج بس لير وصح ول..........:( عنك بسس
 وقت كياواوك اركوم بلان ترخ رك ساكو بي ىقتأو تلاع كوس يلوم مول تسليط ىك عر اكن س ثيي داما لكالاع
 رواه همك اورق كو ءابلا مكنم عاطستسا ن نسم لش تليف ران سرب: قدر 2-لا ةعساني جبس ح

 لاهتسا كائفل سا له عرس لكيل_ ل جس توم لساعوكو يبغا جرد لطاروا نال وم م ماعجد لدا كلكم ىلكد يا نوم ٌعراص

 للغرب ساهد < يلق وضت ني تريل وفشم كا كل سات ىلا م هيا نوشرفزايف تلاحب واهس لاك اف هس
 د ءرهتسوف ل اوعي كررتردقلا ل1 لدا عيتساووصتبس_ مالغ ىل نوكي ىننا_تس لبث انعكس لااا يزادنا

 تس اجايكل دب وركب لن لإ كح ل لج رت زوو ررجوم تزلج قرغنلاعو لدم كيكات ءابط هن تق تقيل انو تنام
 -4 جايك رتل وأى سد لاب تلاع هوجو ب لسا حاكب ساو

 تشل كيش فك اثنا مدام مي كلا اجو ورعبالاروا رع ا رووا عملا :تاكث

 يروصقر وا ىو ىفاع':ك ىفاشنكق أى فيلل وب قات كتر هت راهك الرا تلعب ل_ لح رظ ادا شين كلوش
 مالكم رع تعبني كااومم مولخمس سس يا كس لو دن لح اى ماك سرسدد ق "ا اليم لع ”جررب وصقل

 كد اد نان ل تيب آلا < اًنأر تيعماج ةرواانيل دارس ل وأودروا ىو اضيبملا أ اماكن 00 دارم ىرارطشتا ماك مم دعس راينا

 اركز كارول ون ررتووتم ها رار دفا ال درا لول تح ا قرسودروا



 هاماس رست 4 !- لج ناره 1 ق روس رسب وداي ا لود لج, نال جريل رشم رت ناك

 ةييحر ولا زامل ع تاقتوا قلطم ف وار مس ماش تروا ي دام رفد اشراوكس ما قنات نقتريك جو ناسا روطبل نكي تجار فورصم ل
 - اكس ةيانرك وصنبت اسكس ندوكت ددابعى نا قالي دارم تاق كم

 لتس تدبن صارخ نركم اكسس لاقشرف اظلطميا)_ لو نيل ئاق ابو ل ُةكِيَمْلا تاق نإ ............: تاقيقحك
 اركي انو ولمس نق( 60و ندوصت علما افك جايك وم دج جس ماكو تون اف جس

 لم ىلادج ءافطصا نروااوج لبي نيكي ءافطصا ابي كج ايلي الرركءافطصا انقارياش ك- لا لبو غل بيرم ترطحتلنو
 لإ عرس تاءارك ء افطصا للود ملّض اوم

 بج فلاب ع سل انمك ري زانوع تمر نواز لس مومن روك اعد للان نك :فن اطل

 ءاقب حس تا ار رف نلايب لي تيب ؟قرسوو تل نك ىلا وسلا تفخ تفخ ىناؤ_ يركز ترطتهييتو ب تس شرف تحل أ ص
 ل لوءانتروا شوقك عراشم دك اريج اوب مولعم وكنا كود 1روا نمت كل يل

 كت افس نأ كل ذنب هفيلغركاوب مولحم سيق لبي ةيرذ_< لاب دا ىلانم لاوس اكو ديت بابسارك ب سرسود

 لوكي لاح ةيظوح لاقط نق كرش كادت حس لك ريش وو يقدروا تير وسر فوز عرق ل حق وااو
 000 كارما تررطت مت  ءاعد كك تيل ادب زم ل ةييا ىل 0 ب ردوا لوقت لو شردقعشلادنك اي

 -<_لّئبرزل ىتوم ءايحا

 ُحْيِسَمْلا ُهَمَسا ٍدَلَو ىَ هن ةملكيكلا شيلا نإ مرمي لربح ف ةكْبلمْلا ِتَلاَق ْذِإ ذأ

 مينانا ىلإ مه ذ لاَجَرلا ةَداَع ْذإ باب ُهُدِلَت اَهَنأ ىلع ايت اهّيَلإ هيبْسِيب هتبْسِيب اًهيطاح ْمَيِرَم نبا ىَسيِع

 هللاَدُنِع ©0) ' َنْيبَرَقُمْلا نِمَو ىلُعلا ٍتاَحَرَتلَوِةَعاَمّشلاِب ٍةَرِخألاَو ِةَرلاب ايدل ىف واج اد اَهُيَجَو
 شع ساو 2 م د ع اه نراف اد 00 در هرم ام ا رم د اريشك 200 1

 ىنا ّبَر ُتلاق (0) نحمل نيو 3145 3 جااخلا تفز لات اينو زكا اهلا ىف سال

 ِكْم دلو ٍقْلَح ْنِم تللذك ٌرمآلا لاق وريَغالَو جوع ” ٌرْشَب ىيْسَْسْمَي ْمْلَو َدَلَو ىل ُنْوْكَي نيك
 ُنْوُكَي َوُهَف ىأ (ء)ُن وكيف نك ُهَل لَو ْوُقَي اَمْنِإَف ُهَقَلَح دار ٌرْهأ ىضَق اَذِإ ءاشوم قلخي ناد

 ىبب ىلإ اُلْوُسَر ُهلَعَحَنَو «5) َلْيجنإلاَوةرْوَتلاَو ةَمُكِحْلاَو طَحْلا ٌبتكلا ٍءاَياَو نؤنلاب ُهُمَلَعُيَو
 ىف رك امام نب ناك و ْتْلَمَحَ اهِعرِي بْيح ف لرب خفف حولت دب ول ءاَهَصلا ىف ةلي ٍءاَرسإ

 2 لق ىلأي ىأ نا مكي هللا لْوْسو هل لاك ليسا نك ىلا ىلا هللا هتك املك ْرَم هروح

 نوطلا ذك أ دّوَصأ قل اَنانيَتْسا ٍرْسُكْلاب و ءاَرِق ٌىِفَو ىلا ىه ' مُر ْنِم ىقْدِص ىلع ةماَلَع يب

 ا ة ءارق ىِفَو ري ُنوْكَيف ٍفاكْللرْيِمّصَا هيف خفف ٍلوُعمَم ْمْسإ ُفاَكلَر هتروص لغم ريطلا ٍةَئيهك

 َباَعاَذإَف هَ ْوَرظني ُمَهَو رِيِطَي ّن اكَن اًمْلَح ٍرْيَطلا ُلَمكأ هنا ٌشاّفَحلا مهل َقَلَحَم ِهَيداَرِإِب هللا نذإب اًرئاط



 همم مهرس مع هيب '> لو نارك [ق روس ارسم راي يضر 5 لوا دلع نبل جر يسفلعر شو مج تنل اك

 ييعأناَءآداَمُهّنِْل اًضحمَو صَرْبَأْلاَو ىنغتأ دِلُو ُىِذْلا ةَمككلا ٌىِفْسأ ُىِرْباَو ايم طَفَس مبيع ْنَع
 ىتْوَمْلا يحَأَو ناَميإْا ٍطْرَشب ِءاَعُدل الأ ِنْيِسْمَح ٍمْوَي ىف ارْباَف بِلا ِنَمَر ىِف ُهْفْعَي ناك َءابطال

 اًوُشاَعف ٍرِشاَعْلا ةئِباَو ٍزْوُححْلاَ ئاَو هلاَفْيِدَص َرَراَع اي هيف ةيِْولأْلا مُهَوَت يفت مر ِهِتداَراب "لل نذإب

 ” مكَتْويب ىف نواَبحَت َنْوُرِحّدَت اَمَو َنْولكَت اَمب ْمُكََبناَو لالا ىف امو ح جو نإ , ماَسَو ْمُهَلَدِو
 دنع نإ مك ةيالرزحذتلا كلذ يف نإ د لك اَياَمَو ّلكأ امب صخشل رن كلاب

 مِرُح ِذلا صَْب مل َلجالَوةزوتلا نم م نبق ٌىَدَي َنْيِباَمَل اَقَدَصُم مكدنجَو 45 َنْيِمْؤُم

 6 ىَنْعْمَب ٌضعبف عْيِمَجْلا لأ ٌلْيِقَو هَل ةيِصْيِص هيت اناريقور جتا ب ارح 0

 2 ا مك وةردو / الأ 05-5 0 روق م هدم 4

 هويت لطم هب ئذْنا اًذه م * ةويعاَف ْمُكبرَو ير نإ و مددمكاد م م ريد را راد

 ننام ئِراَصنأ نم َلاَق لق اواو رفا ْمُهْنِم ىسْيجب مَع ٌسحآ امل هيو مل هوْيَدَكَ
 ْنّم لَو ىسيع ُءاَيفْضأ ْمُهَو نيد ُكاَرعأ هللا ٌراَصنأ نحن َنْوَيِراَوَحْلا َلاَق هيد رنا "هللا ىلإ اباذ

 أ باتل نْوُروَحُي نيِراَصَق اًوناك َلْيِقَو ن لاخلا ى مَ َوُهوِرْوَحلَنِم الجو رَشَع ىنثإ اًوناكو ب ب نص

 ليجنالا نم َتْلَرْنَأ آَمب انما آمّبَر هوم َنْوُمِلْسُم اَنأب ىسْيعاَي ُدَهَشاَو ؟هللاب اَنكَدَص انما اَهَنْوْصيُ

 وللا قدا كِوسَو دحام كل هد- نها عم انيك ىنيع لوْ مولا انَْباَو

 ىَسْيع بش فلا لأي مهب هلا ٌرُخَمَو لو هلي نب هياولُكَو ذإ ىننوي رعب ٌلْيِئاَرسإ َْب راك ىأ اًوَركَمَو

 هب ْمُهُمّلْع «د )نير كاَمْلا ري ٌريخ هللاَو ىسْيِع َمَهَرَو ُهوَتقف هتف َدَصَقْنَم ىلع

 )0 ل 11 ركل نس يسد تراثب لم يل اهدا رم ااه ( ني ج) وتشرف بج تتفو »د ( يدى“ ا 0

 0 اي انانع بط اؤعوكح لا يس وب نس رك رط لكم عر م تسمين كن اا اكد مكرم نبا خنت مناك لا كوم هلا بن اينو ىك

 ( راقءا) تمجاجايهد( < ىلاج لك فرط كي إب تدين ىو الواكس بع تداعاكل وكول شدو كس لو ادبي ابالي مكس كس

 كح لوب سو كني ددا( ركوب فرشنحس بلاد بتارعزوا تعاف) لش تدغ ردا( لو« ذارف ننس تدب 3) ل اين كس لوم

 تاق كدر 7 ا + ردا( ى لكي حتقوس ك لوب نس ا نو نا اوبر هاما

 د اخاكتمت )نها توك لحس درم لس "لكلا حو كس ران تك )لابأرباب ادع تلو رعت نوجح نك إلا

 تت ةحورا 06 5 + تج_ احتج وج فلا ( كوم اديعب ب ايالب دب حسك )لوم نوب( لاوراكي )اوم ىلاداشرا( يي « روطتس ناكل رمت

 ماكهد ) تايب دامت ماج دس لوجناوب اهيبجرججاجوم لن تيس دي دمك ا( لن تس اهاندل اديب دكى )ل : تس اجانركارولوك او
 ةطيتسلو ا هبا اح ذي عر رطل ولو د تجتاسكس ايدوا ن انف ب )كح لي ”نرفاطع ملكنا ىلع دواس اتب ردكومرم ذي رويظظ



 هامان رس هج“ م نلارمتى | [ة روسو داب . يس لود ريلع» نال اجريضتحررشتو سمج رت نيل اك

 كس سم" لابي سن نيج )لارسال لوس( سلي اني وكلا مك )زيئروا لبيلاو تار ال تسترول( تبباتك ) باك( ُهُمْلِعُبَ
 ركزو ىلع كرم ةروسدتق ا واكب دوا - سو لماح دو دام كدي لش نابي لس رم ترحيب ح ترط> و انج دعب
 مل ايار نلالعا ركأج تس اس لس لوكول لس لوبا اب راش وعمفرطاكل ارا ين وك تيرفح بس نس لات نق جاي انيك
 مو) نوما اكل( ناشناكتت فارص ل ا)؛ لش كراكو زنا راها كس 0017 ,( نوب لوسر كا رخ كل س دايك نغ

 كيس ر# ل راببت( لكى ونصم ) لوم اني( كس فانيسا رول مس دجتاس كس هئلإ كل ع تأر يأ )بغالب لن ( كبس
 فرط وكي م انفاكل  ةكهيكر يك هيف) لوبي درا. كتوم لم شاري ( ع لوعفس ا فاكروا لك دري ) تروص وت كدر

 تل دركوبك لان ساس نا لك كر ثاكزت فس لوبن رين انج ) حس( هدارا )كل فلا <س.اجاج نا: هرغري هد كس لن ( حس عناد
 لب لوبا بج نايس د ةككي داش نت اكسس كلاب سروال ف ذا هو لشرتس او هدر لكس بس وو حس طاف لس

 نوثوو نا )وكل ويص ثوكرواوك( لا انبات لربي ) لوم ادا ذرداس( لوما درك اه )١ لوما درك اكنح ليوا حاج ركر كمارو ول احاجوم
 ثروت زك بط تشب ل ( دكر رطح_ كن جاع زكا ة تح نثلا ين لاب لكني الط ليدل غل سب شيت ورا
 مكس شارد( يدرك كنج امي كلاميا طر شب كلوز اهو قيس لول وزب رارتب ل ايجي سس لوبنا ل ند كيا انج - كروم س

 دس سوبنا لضرغ ةس اجو تاكت يجول يشري كال ]يارد كح ساوكلعج سا حس هدارا كس دطلا قم ) نوما درك رغذوك ل ود رك تنس

 رالواكع نارواه د هدئز هور انج - دالجو اكل او سرك وصور شوا« زاك يعاب يأ ررط ىارداوك ذاع تسدد نسا

 (عدور ميكو واوج تاعك كيج سوم اعالج وكل عدوا( كرما نوفر جوج يدرك رعذول روف نم ماسروا - لوم سادي
 ىك هلي حس هذ امك ناك اي دعب كس امك سل نب بث انج لج اعيد فس لاك وزتج نتج ) لن لور يسابق

 هس راق ردا )وم ساو تكسر ناهي رك يا قو هس لاثنت ىذب كه ءاههق رج ناقاب( هوك ) نا بشاب ( كح ةيسدالق

 كس سوو قاكل وماي[ ساروا جس( كي حس سرج )امهر جدت كت ادق ل ودرك قي دعت ( كلوب اي[ لال 1
 وروي كح ست ودنيي مورو لم كك نلا ذس لوبن ينانج) لصتؤى وركم اد كل هس داهتج ليرزجج ضو 9

 ردا( 6 اجوم لش قتل لك نإ ظفل لاه تءروص ىلا ورب ل اطل 2 نا عرج سارة كارو ايوركل الع لوم

 ا ريتا ( سود كك لكي 87 تع اطاو ديح ون كرشلا) لوم اب ارك ىلاشن كر اكدر ورب دابق ساي ابتلي
 ا فاعل مج للك الل لا اي لب تس )را ني جوك مج سا ) قيم ورك دن كك اوس لا داكذ دوري كس بس #داببت
 0 002 دملج ك تع طا دديح كنا )ورك تع اها قريد ادد ذ تس ىلاعت اكمل ا كح وم ترو

 بس تسارامسديس ان ه6 لومار الب وكم لم فرط كس م ) قي ورك دنب كن ادني راكد دبي كح بسس دابتةدوا ري فس

 ال رس ب (ايلناج)ايلرك سكن نست ررطح ل يجرم ( سال لاكن اميارب نادل يالطجتولا قت ترطحس سولو ناني (
 ىلا ) كد كح ثلا( لوم انبي اح انما لن ليلا ارد اجوم قيام )/اكدداريعدج *س ناكها راكي ف( وكل رار كس ناروا )ورق
 نيتها هيد لين قامت ني د) لي دام هسا ماكي ايكش رعفس لويراوتدب كس ناهي ىا( يل هس ترض ني 1
 روا- لبث كقديفس لا قتل سن قت روح ىراوت سال نلاميارب قت سد كح نك رع ارا يباع الا
 جس اوكا( نإ دن كا ) سال نامي. ب ثلا مب( كح ةس.كايكريفسروووك وزب: كح لونك جس ةسار كن
 ل نااميا تيب سا( لبا )يار ف لذات نس ب ًاكبب ل7 ايادخ < ايكك جت رس رامج لش كرادر امر فاك اك ( تتحرر )
 ب ردا تين ادعو لكي ١ 1 )ىلإ كاد نيد تدابشو# هل رك لوكا نا قير راج وس نر ار فا



 هلك سماهر هي "7 لج ناارمكى روع مرسأوداب م لوا ملص 0 ا

 ضل ايلا لب هراي كس كد حرر طي لس ارسا ىقب دا )سل رعب طي يفخروا( لي م ل ايرفراشرا ى اخت نىك تقارص ىو تس

 ماو او ل ركبوارا القس بس ترض” تاس كس نا ) قريب ب لت را 0

 لن ريج لن قل وكر داي وا ( ايكوم قداح فر اك تك رطخروا يورك وكما سب بش ا نس وكل خانج - يدان لكشم ينل ل
 هس لت( الاو تاج مدين ) ىلوكرتبك سلا لشي لالاو ذل

 اذا لري اهم نار لبي لسا برعم عروب نأ لك نك نسل نيج دا ىرلاو 2
 0 لكك انام ذوخام تس ياللا فلس ضر وا- بجرم برعم كدا قات
 < ظفل ل عقافت !ذاب لاجدلا جر رواد ايكابل 2 ناةياويل برش خا وقت ”ةورمب قانا ءارم 6 عناد 0

 < لوم ةمااعب ل “ورك يابك ل سا ننج بقلدكاء 5 "كلب كر فا رش سس للا

 ليارتت
 ايلا لب وصنمو اج اذ ىا اهيحو_تّل ًاعرت سروال ةمو ست كوم لواربت كفو ذك امتنع يره نسبا

 لكاشمما ىف اضاخدا ل 6 اي هيد وجواب تهلك تفل هردقللا
 ب قبرا تشع" ايدج اكلي امرشا للصألا لوسر ع ماخد ها لرب ”يمعافش نايل اجاب ٠ نتا ىنرب دج جس تح افش

 .نينزفملا نيا رشوان "يب اهيجو ب_فوطخي نيبرقملا نمو جس دماق
 شلاح لهبك ظفن فرص ين لاعركل تفل نونو ب الهك و دهملا ىف ل داني جي لام فطعاكىا سانلا ملكيو

 هدا 11 ا ا ىءررص دهم_س ىريارب كل ولاء لوفودلتوك س

 (س) ليمون امز هقالم ةدكهملا نامز ىف ايلوراشاالفطانفلذ_ نك الج فرط كت فاننا يدق
 ولم السلا هيلع كس حرر ت> خ# دقلا لبيع اس ( ٠ ) ليك اج آل تي اور ديس اتم دعب كس لاس( 0+ ) للاي اجاب رعب لس لاس
 مولعم ل ايوو تس ىلا هل 6 واس عر داوي حب كس دم كب لاس( نمت يدم (طسد) اق ادرفذار فس نس توب
 هس رمود» تكن يدان ب لاس 00-1 ليتم قل ترغ هس ليلك كا يانج لام لت اياك ت دخت يأ - لي
 مالك تلوبأ هن نام يناروا 000 هرشتورايدد ك ىلا هس ىرورض يوميا كك اب لس نآر رو الع لتون "نبا توبا ناي ز

 الر ين يعم لب ىلاعملا حر وردي انج جس ىل و قودي نكد تس ايد سر وا وام عفر حس سا ا دات هب

 لي لب ذل تيب [س اهي ذنبا فس مرج نئاروا ةنس نيثلثو ثلث نبا وهو ءامسلا ىلا عفر هناك يلقن وقول نب

 .مهفاف ضرالا ىلا هلوزن ىلع ةيألا تلد ُلهك ذنموي وهو لاجدلا لتق اذا مهملكيسوع كك
 كسلا اكس تمالم مروا_ يل كس بلق يات كم ئرم ترطت_ مالك تي همدعي < لاعارسمت يب نيحلاصسلا نهو
 مئامذ يسال كويك دارم تسب انكر واى اطخرف ل وق يروا رينو فت ضرر جس داريا بتكق مي باتكلا باكيا

 تاز زال ومالنا هود كل تان يت نوبت كم السلا يلع وم ترضي رأأ اتارون_ك طاطخر يني روا ني رتب« لع
 ريل عفا يوصي سا هراشا ل هلعجمنو ليي حس الو سرو < نس حس لاهو ايكاي درك خروسنمر عب لياواصح ست
 كش تاروا_ لووك لكيلا س( اس ) ليفت سر ولبلارعبر وا لير ميداس ابصلا ىف هملعياكوب نوطقمووروإ فرط كن لوب

 رمي د ةيبسد ماهنا ضل فكس تلا سر دعب ل لما لاس( 8) كادوا كك تس انيروج لترمت كاس( 0: ) سيل اهي ب نسا



 0”5مهرفتيبآ 4” نارعل ا ةروسترموراي "هد لو رلج» نيل يبضتحررشورمتب 2 نئلاك
 باز قرات لو لاس

 ةياب مكتنج دق ىنا اًيح ثعبا ىلإ' اهلها نم تذتبنا ذا ميرم باتكلا ىف ركذاو قُم ميرم ةروس ىف ركذام
 .ىهح_ قرح وتبث ساقياب اسبلتس ىا ةياب ع بج ناكل سل ايدج جس لبرج للمجلس هداششا فراس ىلا ظفل

 ىكقاكيسة يآ لدي قلخا_ج رتكف هذه ادت سخر لعزل نأ كه هراغاعس ميرتت كى هاف ىنا

 ليصحتل ىنعي مكلجال ىلا مك كول خرم اكد فلاوج ع اجود نبش سس مدحلا دعب داي اك ات كتل لايت سس روش يأ
 كت فوذك ف اكروا ريطلا ةئيهك ةنئاك ةئيه تاذ “+ فاضلا فذك. .ريطلا ةئيهك ىايا مكبيذكت عفرو مكناميا

 لوم حررط ا رزقت لشتؤتمك ين حرب( وعفموكف اكن قتل اجرا - < دوج عقاو تخن كف وز ل وفل قف ب_ قلت

 ئمشلا كلذ ىف خفناف ل ث حرك تار فراك فاكرك هيف ريطلا ةئيه لثامم نيطلا نم مكلروصاف
 .ريطلا ةئيهل لئامملا

 وخروج < انثاكس لورير تب اج [ب حيرط كل اقنروت ل تم ناتي ناك تنادكس ذاك ريطلا لمكا

 راب تاعونصتسكجس هك ناار هوم بل ان تر ظن ايد لكل امجوستااقدا لاب < را رعإ لس
 جس ات زور كيأ فرصتك ودرب نلا فس ضبروا_ جس قرف لع كرير اكو

 لا سيك لاجاك ولا تيسهلس نشمي نك ختيامي الا ىلا بيغني سيفك وماعج ايدكس يبلظم اك ناميالا ط رشب

 وم كيم اينب لك ذ_. اليه س نوكلم قيس فرط

 هس وأول غش اسكس بييبطر وشل وقتل ج جن انج - ا رنزراو ذي موتي اي ماسلا يلع تررط> ىتؤمسلا يحاو
 قوش ايحاهسس نق تررط>_ هس لال اكوي اكبربط لكوكه لو ىبن هدانيقيو لو تس رك ايياووج العرف كغ شكك ق كل فاتس اب يبسج

 وكي 1 فس هريشك كن اري لاققثا كس نلاءهتخ تسود كس نادج ذراع اال سد برع لوفر اذ لوبن قى كت ساوضرد ل ش
 رزاع يانج ك اعد سس ثلا ر واعي رب ربقوارمت لس هريشك كن اي نايت كك رز ور نت وج نفك لادلكا لاح وأ ىو ئرالطا
 اك يعذب كيا حررطىا لود الوان اء هدشذيب كيس _ اه | رسب ندب كي نلانوف»زاتل كك ترق لش تلاعاكما

 مرق كدا زجاصكس روف تررطت ارب دج وا ايكورتز كارب شن رف_ ىتوكزل كضر_او ذ_ركلوصورشك لك يار ول اكل
 راوثنا مظعالا هللا مساب كتوعد نكلالإرف؟جس لكم مق تمايايككايكتضاي درك هك نوف ايكو دن زون اذني
 دسمان اظدديعكييذس لاف كي اكو ىمماركروا لوسيل ابكي لولو ق كرا دا

 مل حالو اقدصمو "ل: : سبتم مكتنج دق رطل ا ترابك ذقت < ب رض اعتا رئنل فطعاكى ا اقدصم
 2كم رانك يأ ايواتك وفود م اتعجس ل لوعفم لحال روا لاح لبيك اق دصعج ركاب دوه ري اق دصمافطع

 هس مالسلا يلع تسرك هس سار كتلي سدود لش هراب لا لماع مكل لحالو لحالو قدصال مكتنج ىا

 لدبتدريخت م ماكحاكس يركن ارقروا يم السا تعي شوو لم يبج يكل ديت يف م لعروس رون اكد ا ضنك قوموم تعيش
 نول وأود نا لو مكس ةسارا كتبوا لأ لانمك ةاروتلا نم ىدي نيب امل اًقدصم تاب يروا بتايداتمأ

 لوبن وفرك جس ياني نام كس لا هانم ككل دعوا نرجوا نس اباهكى يق دصم اك ةار وك اك سا آمال رات ل
 ترحل ارم جات لوا لة لقاك حرالصا ىعراورو موسرالغروا هس اف موسررللب كيم لمي قوصوم تدير ش لسا ل
 روا ليث س6 كفسول ترطيب لوا حس بسس لب ليا رمان ءايثا_< لضناكى اسما فك ف ل لواء ذا ماطلع ئومو نس



 ها« هرسف تيب 4! طب نار 1ةروساربفوراي س1 لوا ريل ني ارسل حررشو هج نادك
 نامل راعى سح ٍِ رقت ب لق احس بس

 هو فرص قي دامر فى الح ذ_ كك حرر طحت وكت لال لج اعني لوا نذدارعتس ماطا ما عيمجلا تا
 د تبا سصأ املف_ته هيد اةروا لير علب كراصن لش لأ ىسبر هللا نا رواد ناك ل لاق

 2 ال نسوا لااحا دحوم ربا بتناك حا املف لاتع لاك_ىايذق لك اودموي ملو 0

 كي نكس رده دش ناو لس لي تاويل[ جسريشا فرط [زكرأك احس عب ك لا آ
 قرانا ارد يل نت عر تستول ىلا أ ارواب دركرم الن للخ (بهاذ لكي تس هللا ىلا ايلا يله راعتسا كس
 ىنرصني نيش 7 ”ةرايزولر زعل لالش ىف !اعلا يور اك انك لت ل تروصرت رواه يورك قلت

 - كك وم لت لولو باوجو لاوس ساس ين كيا انعم موهفشاكتسرصن ىف نير داي ل وسر | دفلا لاحربم هللا ىلا د رصنن اًيهتتنم
 (زواعب تبتر لوؤز كيقلا راع تضتيق طلو انآ روحلا نم ةلاخ لجرلا ىراوح .نويراوحلا

 كس نادئاؤ ضاشتما رض وراب ير جس نكس البكرات كس سات ندب لو ار فرط كلا لوك ناس رج قن“ هروح
 لع ةساد كل افق_كتح سكر يفسر كو زيك تس لوتس سار تروا لوم فب هس ريد يفت اينوج لوجدارفا
 -< !ناجابكى راوتالع ونيل بس نات رأى امءي دكر يلوعو ضب وا. دارت ب ءارفاوراب نا

 ل نك مررطح وقل لاب تا اذ كت ر طا لي تصدت لكم ااسلا يلع قس در ظنت ا م ا اوم ايينارعفد لبا

 نم مكنم لضفا| ا. رثداشرا فس يآ انه لضفا نمايك رف لوبا دعب كس لا رك سكك كولن لاح تمار ياا
 كب ترا نس بس ناري لا ناكر الكور خوج سوو لعن يرتب حس ل مقتل بسك نم لكلا دهني لمعي
 متفلك ل كري كس لاايدوجج لاي كس ني رك كيا كلاوكن لا فس هدلاو للا بترمكيأ للي نبي ابلاغ اي يسدد عروش
 ترطت بج نايك جدل 3 لل تام وت كيا ازيلال احكي درك ايكلج لاراب ماكركن اود كت #9 1

 0 1ك كر فلو رهبلتم رع بس نا 6 خب لاب نفيس قش

 - مك ورقم ناد اوك د
 ةئيس ءازج” سدي كت روصتملكاشم(1)- لج قكىتاببج لفل لع حس لي تابهباشتن قفل هلل ركمو

 نسا لس رك اشم لاو راك كدت اسكس ناس فرط رفا( ) - بس يك دب كوك زج قلت حرر طك "اهيلشم ةئسيس
 قال جدن كذا ايرش اقرت لي عبري - لن ننس ماك يب ردك اباه[ باوكانقل ا ()- جي ايككابكر وكس اك
 اكساس ظاحف ساريف كرو ىلع رفا ىلا وو كما لامتيا لإت كك لس لؤي س ماما لن ىلاملا رود تساي ايلا يلرك اخو سا ل

 -< نانوط ىلاهن قرورص

 عقاد اك كرر طح يملك لا تك لب تأ 1نلاك حم اا ل تأ اتثزلت افاد رم ترطح 0 : طار

 1 -انرك اي

 هاو كس مالسلا هيلع لت تررطح واط لص ١ اقول قو كرم تررط> ......: ب ررشل ل
 كح مخير م ترتر يمر وطب كل لسن رك أر ولى اروا س انك ملوك اامت ناجي ل حل ابط ماع بايقتساو رحب وج لع للسكس تدالو
 ناو لوم م ريل بارو بما كرت ز تساعد لج 52 لارج ىرول رك عس تدالو-<اي ايلا ري رك ذاك ت االول نراون



 هر0هرف عا «!ط ناركلآةرورسفوري عه لدا دل« ل لجريسضعررشو مج رت نياك
 هكر اوب طع ىلا وخ ةويممومي_وأ يركز تررطح نمل لكي مويس لنا يك قوم لديك ف الضرب لس لص للعب عرفك

 ثول لاني وج كتكرع كراكلا "شيب كدب باب جس ”لاردوم قتدوم: لباب ررط للا كن ومتركر وا لوشن اون لا دخ ب فس ارك
 شع اسال كوم غر راف حس ليت لس فو كيب تيرم تمرح هت لي يب كس هدلاو ىقي قب قيم ترط> ليام للاعب تاي
 مدد ىلارماب فس شرف قاوم ناني ار ذ بحب دعي ك- فرات, يسارك د كيا تسبوا تكلي دوا قال اي لب ا-.اكي دوك شرف
 ثعاباكم ار ماكتب هي ايل اناجوم حس ديه اكى شق راونكك يلا ايدج اك ادب كس نول قويرس ار دات نجا
 رول لس ملل تيب لو رواء ينل يور صان حس لدقملا تيب جتا فس لاعب اذ اتي هدر رق 22
 قلي باكل ا دولاب درارقرب شاك ميمو فض سول ل لولو لوب اتاي درك لس ركم تول ايرك ترضخ ف لولل_ لوم تدالد لي
 هد تم اب لك

 يوم قوم قداس نا دعب لس تدالو اي دتإ ك لاح مرجان لمسك ناك 1 ا :ىئارلاي لك مكرم ترعح

 مارثلاواينب يس لسا تبا يك بنا ض رتتحس للا ذس نأ رق_وم كورك وهم اب كى داش فس وأول كا كس نكن حس نرتثكس سوما
 دوجو ايرواوم ايل شاع تست لوا زورو تكس لكى دا رفح خسلا هللا نال ظافلارادرو زي تنفاظتو تما نكن لاح

 ىنطاب ءىرجاظظ قالغا رمت تعيبطاكاي ساء رف ترم عيف ر لاوح زمن ايلا رف ل وبقي كس اسيلكروا ذاين قراك اكس نس كو
 داتمرب لس تاقلعلا ترو درم ناورب هل كرو عتسا ىلا قت ثني تمل يضف صان كيا ع لاقرب نابت يكل امالاء حس سافل

 اوم سك صو قلى ليان زاينا يد لوماديي رض دقلا لميا قير

 قككتررطح ينو عكس ل رص ن ا فسول كج انج ابك اختل ماسلا اهلج كنو رع حررت اعرب ٠ : 9 تموارع
 لكون كن اروا ة# ركع رع وأ لوو كس ذب حس ناروا كت لك وم نااوج كش ترضع لابو كس ماش كك جبرا سد ناو

 تءادعوجت اسكس ناولددبي دواس د تسرك خلل لور هش ريو موو نس درر درا لل ناتو آلا رق

 مدي جس قلوب مولعمس وبررا لينا لبنتك سمن كمر لعن ماكح ا هس وسوم ند ىلا فس تتسرع لكك. تر قاب
 نيون ا حل كس وجدا 1 يسدد كس نلاروا لش“ دوبي حس للا ضر اياشب وكن لا ليك لاي نبي ىكذلب لش سلس كس تربسلا
 هزهنروا هر اشا فرط ىك رب لك تيرم تبرعت ركل اعتسا ملك زج روطباوكميرم نبا لابي ى يل رك بسلط تناعاهتس داصفاو ناو
 ةرخالاو ايندلا ىف اهيجو ب اوجاكل ارك جرس لاو ورسددمكياب »د كوم فرط ى راهبة ساب كيس اب تسبن كن اركي
 ولايك ل اعراشتمسا ند وكول بحب دين انج -اكعس درى زب مازلا ك- تاب نلاوكم سس تمءاجو كى دن قياده درك يديد لع

 -( انو مت ومارإلارولاكدهملا ىف سانلا ملكي واذ ق”تررط>_ي درك راغا فرط جب نب اطماس لل تيارب سب آ
 مالك الاء اك اخر كيك شب دهملا ىف سانلا ملكسو ابك نمت ب تثث خلا باتتكلا ىنانا هللا دبع يناير فروا
 ٠ ك2 ناكل ل ث تمايقلكالاع هللا رفغتسا كلاب رطل ويري روطماهرللب اكرم لبي يب فولد يلاقي رصقمللب لح ليك

 ىف سانلا ملكت سداقلا حورب شلتديا ذإ ثلددلاو ىلعو كل يلع ىتمعن ركذا كس لئارسر بي وكف صو ىوصىا
 اهتالاو غلوب حررط لك وكذا ماع ادق توك كراك كوم قيما اكهنيك ا كدا, ورك انسب نتا ل كايك الهك ودنيمتلا
 - خلا ةوقالو لوحال



 , تع! 45 #8 نارى ل | ةروس ورا م لوا رلج يم !اجر سا مرسوم ع نامل تاك حمه ستي 7 ج3 نلارمخ ل 13 روس ا ناو يب ا روت دل ل

 اى فياج لأ ل جك يءالع شي لتس لاا اجاهك يت جس ىكئاهيباري لير بج ترض عب فيصإ ل الطا اكديم... :تاكز
 انالامتبا فكس نويشاروا  خملاتعسرسودروا لوب للتا قي ربج ركل لوب عارم كس نا قت تشرف ص ودرس نكي رواد تكمل اع
 و كريت فرصا م لانس تر اشب ازيسنت

 تيمر امو 2 لي ترق لل رااوابك زور سباتاواو قر ناكر ثا هللا ةملكر دا
 ا ل را بأي نا: توراخا ف تك مطالع هللا نكلو تيمرذا

 كح بايساه ونس انمي نإ عزز ل لوك تان و ان ”حروكب اهتسارواداعقسا حس ىلا اًرسما ىسنطسق اذا

 ناو 000 ردا اهيل نوال نناسازق لاعب اتوب اس ترافل شا نكي وم تست
 قبال تسرم- لني ياكى حس ل نادو نيلي ؟ قاتح سام كلان هدر تاما كنت را
 كح مزال للسحر رطب نا 2-1 بايسا مود كب اجساوودوا ماج فوم ناتعلس باابسا ىت ب ابسا ب قل عاج اناءآاتقك

 راش لسرام ممكن رو اوبج نامي وس بابسا الباك س يصر ولون نافل بابسا غبسا باسر ارواء بس لاحت اك
 ده رورة نام زاوول كيرا نإ حدسي#

 روا لاس[ بتكم اي وني دارعح ةمكحلاو باتكلا هملجيو-:------- :ةةاكيلقلا 5 ترطحروا يي ءايبنالا مكاخ

 كح لود رابددوولوم ماك نطسو ن آرقوارم بدوا اع ركن يتلو ونار كت سمك ربك ذب وول كوب ملكا كل او تار قنص وصخ

 ل زباب لو خا ىسنا_وب ماك تريل دلعي لج انسوم بج يروا كس لب ركن قاوم ير تسدا شرع

 تس تو يوك لو < دايرف نيقلاخلا نسحا ى لات نقووخ_ جس ماج لالطاكل ارب ثلا رج حس طاف لئارواس دارم اناني تدوص

 كاب ل تس كو كلا قري ادغ بس هك ح درا فرى اراهظا كت داع يراخروا تر دق تو“ ا" لاب را'ر وطي لعب

 تددق-ت نكسر كس بك أ ا لو يفر 2 تا رولا قع كلا 1 ناب ع لوتتروم

 رات سادت ضفاف ناس انور الانبا ترعرع ا

 ملك يرش لول نحس اك اني لام دوك كاوكرشبلاولا حسرجو لاروا لصأع تايضفو فرشوكر شب ب كك دكا نكي -ك سومر جاط

 ل لون انا لضارس_ كسروا ردج بودل تان لهدا يرتب تلك نار تذل“

 -جساءاجان ل تحل رش كرامب راقت زئاج لي تمول "رش كت نفو لابي رواه لاو لم مولانا

 تبان قوقل اكى ل لا اب قا نلا هز اب د وداي ذ خراود اك الاب نلت لتامر 0-0: : لير وا تيثيح ماع كوز

 هدير ذكي حررت # هقلا نايس اب د تباع فن فن جرام هدإي نس بسس لي نس ذكس ات ترطتي انج اج 1ك ذك
 2 نوف تنافس و12 روبط ناسا نامل خالط نارك روزا هل كة مان قفل ناك ا تدل وتيم راطع ال
 نوبل نينثوطاع لكنا ك تتألف درك دئزولل ود ر مروا يدرك امجاوأن لاي ايسا اذب د كر حى كر ذاك ب7

 < دركي روض فرط باوك اذ تشرح
 توملا اهيلع ىضق ىتلا ك[سميف كل سميفروا قولد لير لب ضي ركن ايو دوكودرم كلل ايندادشل نبكي

 د ىلا تماس



 نا جا" تيب ؟ 4 7 لج نلارمعل 18 روصاعرسمواي 5 لوا دل نيل الجر يسضلحررشو هت 2 نانا

 هد لكي حل بس يروبشل يو لاق فلس ءالع رشد قرد ........:.:قراوتس مالسلا يلع ترعح
 ل وب توتر انوع ل نضع مت تعج ول وم رقم لس نايل

 قرب ز نب ب وقتي ( 00 نوحمروارب لاير دنا( 000 لرطل) نوم (1) ل يم انكس لول راوح(1* )وداي اكذب بقل قيم اكن مث“
 (10)روا ىلاعتك وعم( )1١ ىربت(١٠) ل افلح نب بوت( 9) قس( )وهبت ( .) املوبتر ب( سويبطف( هل ) بس وقل ردا رب نحول( )
 _ لوركا ادوبي

 1 كح رصقم يروا قا لع كل هك رقم ليت ىلرلا بوكر يي دن فيطلر وا ىقك يو تيكسدك
 فرط ىرسود -اهتاب راج نب لاج اكريبا ل ىلاسنا تفرط يأ لاهي اياك ارك ب "هلهابالا ئسلا ركسملا قييحسي الو"
 تاجاتمايوك را هللاب انما قم بايماك شن ركووبراحاكى اهوا وتر عرار ا تردد
 ا رعت كل وسرلاب امج ل

 الاب تي اروا اوم مولتم نوم ثروتبم فرط كن ارادت اك عج ترج ولحس تع 1 ارك ياب ل0 :ملازنا كبش ليا
 نبا انج لو فاو لم ليارما قب كن تراكيب تمروص قت لوفد هت اوه مولعم نوب ثوتبم فرط كل ارسا

 2 نيرا رتل رم زور جرش لع مزلا تع ارو طرز اركتسا لرد هدا ام اكل ص ارسسا قب لب تيياور كن ابع

 2 وقوع د لي اه لو ودلك انساحاب لك "لول دوال كلبا ارسم اك وظف ونود ناك كأي يس و كس لوفر

 يب وق قحرق كرسود تبا روا حس انج مول لاو كس نارك مع امساك تح ولحشعب لص دم لوم
 مماع تب رب لاك لوم فاكمروا بط انني ل- تاكد كى نيس أد ؟ل بيو ري جر وا لقنتس وفرط لكن نو ريغو نير او
 لاق ترضخ جس صاخ سوس د نا 0 وك رورو لاوسا لك قتل ارت ويمنع لقبا اج اكد بغاك
 لوصا اقباط »وك نس اج ايكداكت ثعب مومببشتعسس فسد ماعهس رو نافوطا ذب تع لتاجير شاك يس آى لوك
 _وماكت شعب موي ش كاهن سكب ا ذعحس بو كصاخ عرو رف جس راجتالا بجاد كيد زنك بسد: كت فلا: قديح و

 ركز اسك ولما فس لاوئاسيعرب قوم لل ...........: تيرم وكرم لك لول هس تس تااضا تكا كح لإإل داي
 نير“ مود روز يد تياهن تيثيح يرام ىوورجوم ليث ناقل وا نكي مك تاضارتعايب تانايبك-كآرق
 قويت كن اوأ رم ترطعج اكل وبر عوروا ريت ل عسر يا لور سين اهحا قال ل لباقم كس نأ ا ب
 الكوب روا ومن وعطموو ل سا قو ركى زتسبةر وقس فاالخ ليي حس تصخر دعب كس حران نس فعسو# هل انك دوا نالت
 +. نوط الفا سف ىلايوبرومشمون انج خت ىلاو كت كر زب ثععاب لم ب هبوب كما لاهي كس ناارول اقر وطنهاني دخراور لبن لومانول كبس
 جس اوكي وفروا ت اذار ريد ريو ايدركر ووش نوما ديب اكنلا باب نكي نس لال دار ل ىاق فورم روجشم ثوبي باب ناك

 0 انا رج دهاك ور اتروا

 وراسل ايت قرم لكك ايار تيرج تابعي لوتش ذاب مولعسس_ةكشلملا تلاقذاو-- ...:فنك اطل

 ش وج لع لاح بلر اشم ضب اوم مولخش س ىنتومبلا ىحأ ره ت2. ترث“ تريح كو, غيت اراك »دج لام



 ته ات 1 ل يب ناارمت أ [ةروس بمر سيلا لوا دل نيل راجرييقتجر رشي لج ا

 3 00 ببال ا 0 0 اى ا ل

 عار دش

 ة رك | 1 ب ب ا 5 ارسود تببب لد دب رج

 هس لاتقا اضم

 د "أ لانعاكل ارباع ال رايك نت ناس نا ولنا( لجو ,متباغ ل وو حلمت ل 4 ىراصنا نم

 ختان كس دقلا لما رو دو حس انتوج لم اهم جيب وج دجتاسس كس دفا للا (30) حس ل اج لكي سلطد ديال هيت يلام النمو لا لكي نوب
 بت ركل ياعم

 لكل حس قكوم كرب حاظافكس لودنب دوا قا سدا كس قاتلا تابوت كيال اوم مولحشس هل هللاركمواوركمو

 اج لامه حجو كة سو لا حس تحشى اي »+ لاشك هدشم 2 الب حتوم لبا زل ال لب اى ضن

 ب ا 50 بكى كرظن كل ورتب لات لب حكت رف تمياعر ىكرحتروا ٌئراصم مارق نلا ىلا فلا لضخ حس

 تس قكرم ىرإ تدابتنا كس لودتب دوا باس ظنا ناك نكاد جس دج تاع

 كرَهْطُمَو ٍتْوَم ِرْيَغ نِماَينُدلا َنِم َّىَلِإك عِفاَرَو صبا تقوم ىنإ ىسيجبلا ُلاَق ُذِإ كد

 قّوَف ىَراَصَنلاو َنِمِنْسُمْلا َنِم نوبت اوَدَص كوبا نْيِّلا ٌلِعاَجَو اَوُرَفَك َنْيِذَلا َنِم َكْدِعب
 مكحخاف ُمُكُعِجْرَم َّىَلا مث ةةمليقلا مْوَي ىلإ ٍفْيّسلاَو ةَححْلاب ِمهَنْولعَي هُم ْمُهَو كب اًوُرَفَك َنْيِذَّلا
 ىف اذيدش اباذغ مهبدغاف اؤرفك نيذلااماف ِنْيَدلا رمأ ّنِم (م0إ َنٌوفلتخت هيف متنك اَمُيف مكسب 4 7 وك 110 2 2 50 0 وه ى0ث ل

 0 ل ال 00 ةزجلو يشلول نقلب انّ

 هلل 1 كلذ كاك امج هل َةَمْيَقْلا 00 اقف تكن ذل ب كلت نق اخس هل 0 !اعت هللا ّن ذأ

 ماعم سال ماعم

 لور هنا كيد ناطسكلا يورو نيف تس دعب هقا تشاو هس كوكو ُكلن ُهَلَو ٍسِدْقَمْلا ِتْييِب دَقْلا

 عضَيَو ٌبِيِلَصلا رشي ٌرْيِزنحلاَو ٠ لاججدلا ُلخْفيو مُلَسَو ِهيلَعهللا ىَّلَص انين ةَْيِرَسب ْمُكَحَيَو ةَغاَسلا َبْرُق

 1 هن نيت باطلا هوا أ ٍتيِدَح ىفو ٌنيِنِس عبس بك 5 هي هنأ مِلْسُم ِتْيِدَح ْىِفَو ةَيَرِجْ

 ىسْيِع رمآ ْنِم روك ملا كلل هَدْعَبَو عقرلا 1 ٍضرآلا ىف ِهِئْبَل عْوُمْحَُم ذاَرمْلا نأ يت هلع و

 ٍةَراَشإلا ىَنْعَم ٌنِم كلذ َىِفاَم هَلِماَعَو هول ف ِءاَهلا َنِم لاح تيألا ْنِم ُدّمَحُم اي لْدَلَع ُهّسْنن ُهُوَلَن

 ِهناَشَك "مقا ِلْقَمَك هللاذنع ُبْيرَعْل ُهَلاَش ىسُيِع َلْعَم َّنإ نآْرَْلا يآ مكْحُمْلا «مؤميكحلا رد و
 ساو ل ام اوم

 نا قلل نسق يف قرار معنا قا هرغو برغل بيرتلا نتا نيرو قا غور مال : ىِف



 ؟«مههربأتعآ ١ #4 لم نارك 1ةروعا سورا ١ هلا لو املج نال الجر ييضتررشو دهب تنل
 ما 0 11 0 ا ع سلا ل و د روع م و طحت وق #2 ا ع ع ها و

 ريغ نم نك هَل لاق ىسيع كلذك و ناكف ىا «ن:ؤُنوكيف ارَسَب نك ُهَل لاق مث بارت ْنِم هبلاق ىا مدا

 هيف َنْيكاَشلأ 4+.ؤَنْيرَحْمُمْلا نم م نكَتالَف ىسِيِع ُرْمأ أ ٍفْوُذَحَم ادم ُرْبَح َكلَبَر ْنِم ُقَحْلا ناكف بأ

 تافووكه ب )كل وركاروت تقفو اراهبق ل ع شتم ا ايام رف فس ىلاعتدفلا بج ( عس نال ك- تكرر دي تقفووو) ---.-.......: مج

 وكول ن راح نمي رابمتكل ودرلا (فاص) كيوم ردا( كل الب تساند تومالب لاك ولان فرط اوك مروا ( كال ود
 )م نورك راب كل ود ى ترب لبن ( لاس ا نوم نالوا وس ىلإ رمق كت وبن ىراببمت ) حس كى درج قداببت

 لصيف اك ونا( ىقيد) نلأ ناد ىما جس انئول ف رط ىريموكب سر آلإب فتات ايق ( ا ووركب ل ا حس نئانسو ناب م ولن لاي دبي

 تنبأ يمس ل رايق افكار هس لولد نر م4 -لش تقف الكاع سود فج ناي ل 3 بأول ليي نث كن ووك

 ح ىلا بازعالا#وب ل ا ماكنا كى وكروا( رج. حير وضلا) ليغ تير هدول تاس يجو ديقو لأ ) ل اذا وذ باع
 د( عسدتاماح كفيلا اداري لأ رجا كنان نم كك ركل اغا كي دوا لي 7 كك ال نامي ابكولدجر وا( لش ساي
 نس اين لدإب كيا فرط ك جحر ط> خلات طنا كس تياود كس لإ دا زون ا ن2. رك[ يشي كل ول ون ركل تش

 تيب م اقم, لك ردقلا ةليلدقاو يب لكك اطومت تم ايت لك 7 ل 0001

 تمدد كن ردا لد تايح لاس دعب كس هسا دس فير شتس ب ةددجا هملاو الامارت كي الش ىرقلا

 هدا نر ل ل وماي لكر تدير كب ترضخ رواه لبن امرف لون بع رفح تميت اك
 220 هس لو هذي ما ل !امم تاسمل سس لب مس شي دصروا كس لإ دايرف عروض اج« هس لد انو بلص

 قوام لاك نا كك اج يتب هذانج زامض كيس آروا كوب تافد كس آرواكس ليد لاس( "03 لت اهلك جس ل
 س1 لب( سدرك اه) رانش اسعسرابت ( 6 ترحل اح رون ) يا ركل كرعإ ردا ليي عس قواعد وم تدب
 قا و )1 نيئاضمريم ؟[ت محل واوراشا نحنا لي ساروا عسر ولتنه لاعيي) جك تايآدمت(#

 ني قاري حن ب هاذي اشم لس تلاع ىف ضو 19في وتس دشلا( بيت اش ) للاشع لف نعش ب( ع نر قوارم ملت

 121111111111017 انج قادوج دقت اسكس بررحنا دريت بيير« تلاع لاس

 لاه ناك قم نوكسي) كس وم وو لج( نانا )لاجمل ياس رفم/ن لارج ايان سئس( كبل اتكس كاس لن مآ
 < رضي ) ع ع بناج رادو كس يآ ققاودارعرر( كوم وو كل اال مكتاك فوم باب ريباك ناك جس اك يترنح

 - اجو متعس لم لولاو ذك( رش) كق يل اوس( ىنسيبع رما ىااك فو ذك ادتيم

 ىنا- بج ايلر رقم رك ذا شما يبج_س فرظاكف وذح اب < فر ظاكر كس ب لاق 2 2 : ٠٠

 ليش لقفل نونو ك عفا رو تايق وعم: [قالط» »ل ا عمل ابا ليكم علان ما كورت
 لوزنلا دعب كضباق كيفوتم مس رداع لوم ل دعإ تافوروا ادم لي 01

 اراض ل قل لغرب ريق وا بن كل قت تومريغ نم ىلا ايندلا نم كعفارو كضباقة# ىضبوا و كل نحمس

 -ك ولام اح ملل ال و ذوي تل كس لاس ناوكم وا كل ود تافدوأ مت اكل ورك ارول تضو

 هدب لل اكسس يار كيرا ايكاسلي دال مشد دك دوبي ىل اين دمك ين تك قروب شيف انج مهنولعي



 ؟١جدهربتيآ «طط ناركلةةروساربوراي لدادلج» نالالجر يت رشور مج 2 نال

 اوم ليم نابع اسمي لوقت السم لخ ادوبي لن تن الار وا حف اومزفكل 1 شم ب ؟ ليل م تلح بلغاك

 ل ل نيس دارإل لس جاك فرط ا وراشا جس بم ' اة رخيعب مهيف ويروا# مكتوب مهبذعاف

 كيلا راشمان اد يعبوراشا ما لاح تايألا نم _رمت هول تنءارتم كلذ ب لبا ب اذن اينع_ تصر طم و1
 ك فاشكب حاص ميكحلا رسك ذك ناشءانغاروطل كل كس راض لاح هغيصبو ولشروا اجرك تلال ورب ناش عدل“

 قرض: لاريبجع كس ناك شن وكيف_<س تمب قطان يكل ال سهو كذ_: ببسي ميك فه نار رقوارم كيد
 تدان سرع ساب رواه وصراخ اكد ري دج روصو اي لن فرك يجتات اسكس عرراضم نيس ساد
 ل ول

 ناقد ذررشك اردا بم اوم كاسيبج جبنا. زاك تك اك جس اهكنا, لاس سناء تسد نكران ةدس نيثالث و ثالث
 ثيدعروا لود تك تياور كى راصنوك ا ىاش-اج 1ث مج انو رلاساساساك جب ترض اعمل ادا ز لوقب كل ساس ان آل
 لكل ثم ليرات ررشروا لهيب فس لوين يجرشت لا كى طتسم الع ذل اقرذ-س كرمت لاس« تفوك قدا خفر عئترتت لك
 و وعصلا نراقررم نكي يكب جت راهن ارم نيس هدهكت ساب دورك اى مادوج واب كس حو لوقو لوقخم خم امروا قاف او ظتفح ك ناو لوا جس

 -اومب ناازيبتاوكع اركب د عر وجر اكن لا لي
 ل ركل ببر وضم وخاوو لا جابك كي ؟ م بكن انبكنتعي رشب مكحسرعب ل قوش كي ا ةيزجلا عضيو
 [ 101 ا رز ةروشمو دخل نال يدنا قيام ارقجالا قي ترضخ آرب
 كتبوا يكتب ام دج وأ تتسرع لوس كل كتبتي هو كر اصن لوقب نان ى ديس ب يلصللا رسكسي »+ لكر ونتي
 -الإ جساطاع د رف لق نرد ع ريس“ نات ل راف لى يخل عما

 ل ادتيم ىدتماج_رجق حلا سوم براك باب لام ريف مد 1ث رعت وا بع 0 د6 بابا ات تررظلح بي وع
 .هللا نم روكذملا قحلا ىاهر# كير نمءارسم قحلا كيد زنك ضتيوا هر رعب مث كبر نمروا كف وك

 4 جاو انو ل شوكي ل وب قو قارا 7 ترج قوش هيف نيكاشلا

 نايمرد ل نولاو ذ ركف التخا لبي نيذسلا اماف تيب ًاروا عدوك دقتاكدتقاو كس( تررطت ل هللا للاسق ذ. : طلر

 ك5 ترق ل ىسيع لثم نارلدا ناايباكتسوبن لسد كل -ةقي 1تمقاو لا لي هولعن فكلذ_ ركذلمف لادغ

 بسد الذ لال دتسارب تدالو ىقاد

 العب ا موك( قكد) ىف هداه فق ب آل انسب هس متكا يك رع يقي ترض نس ناار دو 0 :لوزن ناش

 لوسرروا هرب كح دفلاوو لاب ايارف ل جب 1؟ لو تك هدنباكدثلاوكن اب اك ابك لوبنا بل امج إل ب ايي ب 1؟ ناز تك

 لوب لذات خلا ىلسيع لغم ناثمع آي ساكس لاش لوكس وبدي ب بابريخإ س قولتك لوبا 5

 لكل وصور كب ان تنطلس قروب لوك دج شن ماش هيلو ل وم متلو ل لت 5 نر ةيمقلاو 4 رش ُْظ

 تنذو قا اهل ىئالتعدل- قوصروا لش حس ب ترطنوج دوب - ات اتومرنروكى ان لد وريت حس بضاج لكم وررصيقر وا - قا نطاس

 غلي سلي ىف ندوب كيس احاج اهكحس لبث لاو د اوت عي تررطحرب لج 7ث هتك ** حترييع وك“ نيطفريع* كنار



 + ١م هرسعبآ هب اس ل ناار” 1 ة روس عرورا سوي لد اريج, نيل اجريت حر رشوان نما

 دارك اقركوكن لا لن تلك ابيب ىورغزلاص عناق ىزاهب ا ا ترتصرات زروال سدد راذس ةيسدر ل

 انه اشداب 5 ولو وخروج انكر حس لوصكيس_رصيقوكن وكول نر 1مل لس ساي كرما ى ان لوالي وكي ركل كول مالا
 نركب لاو لاب كس لالا روأ |: وصيت كس لا ايد عار طر يلدريم كيس آذس ارب لاايكرانا سبني
 فرص انو ولحم ليو لو اك نلاوكه يمك ابك نس ىلا - اكرام يسد وسرد! كت حاز كسك لف روش وكول ركاب اه

 ىو هتك ب مقوم ايل كلام فس بس لاقت الاب - وج دالوا ىرابقروا تيادم 3ك رات لا لوم اعدا ىف ومس رارصا سدا

 ييرنمتس ب آذ ل ا ل را

 ياولد ادخلي امه هوك سلا ةساج نك اكتب لابار يت دكان وحر م اسوي مم حررط اوكي رف تاداشبما تي
 نوش رض فم لنا سان لات 0 م 2 ب ناس كدت ادض نايل ث تساي اناح لج ب بيلصوو ءاك اجلس لان
 -ايلامتارب نام [هرتز يورو رص أ ارواايداثم ليشمى اقفل رك اكسس وداي ز حس بسوجو لى ارق ارشا

 - سو مولحميس صوروا لتر شبير حس تين رطظأ عطا تييح ع راح كرحتاو 0000 م راقو 31 لاعترشا

 ل تممايث ( ه) اني وركب ولشمركن يروا بل انك مشب( )ني ورك رب حس تسب” (1-) اناا هدن ذر نناهم 1(" ني د تافو( 1١

 بس اكج ومار لكي هرم ارسودروا اكو ارهب ل رعب هرعو لوا كبس يب لاح اكل وعود ليي تس ل نا - لسيف لاك ت اف التخا يبن

 قرلمتب رسوورلمت لوا ززين تحال ومب لا هيل اكشا ثعابرش معز فن كى ركت ةب رس للا اتم «, ل بيت رك اورو

 -ت قوس لدكادب مدقم ةيحر لو روا هس لد

 تهدصو تمودد»ا كيلا ًاكرعم نم انف للسما كم السسا لا روا كر اصنو دوبي لتدج نوم منوف و بللو ل وع

 -<س قرورضل بصف 1100 دف

 ود اكل وم اسيعتروا مك مس اهنابب نلاح ًاضدوا تس وب هدمت هرب ودرب وا كك وم نوفي و ب ولصم وترا انت لايخ ادوبي
 كك قار ناع روم هرتز روا كس وم ى نر وفريو ب ولصخك سيب

 سا اعد ورك لركن ولايخ وفوز نات مهل هبش نكلو هوبلصامو ةولتقامو ل عودا تع نقول

 ىقبا ىقثوو سا لال وزنورابوو تم ايق بير قروا لإن تس قواك عدوا تافو كيس [كاو لج - رار قكت فيك نارتشلا لع

 8 ا كليفوتم ىلئاتي ويت لن لأ رمدوروا ىلقحإيا نين تكول ناي دداكل

 لايخاييا للختلس نا كل ساي ناكر كوت ناجي ناس اون ذكى رصنت كركي بير لشروا ك شالا ب ناس اروا كس ليد تاذد
 < الغلا

 كيا نو قكوم سمت وقود لك تليف وتم اظذا ع قلك ل مر لل يلابج 0 :(1) باج اك 5 تايح نب رك

 هاا كم قكيس توم قتل تافورل اك يقلص اءاك ملص ليبيا لإ ليل كرس ريد يبو

 0 اودنز يآ اذواليجر ل انك 1قداص لبي تروص لاا نافل ب ب كج وم عرفو اكس امك س قرورض يك

 ملاكا لح ١ نا تاق بوو يم تلقو يكاد كس يركن ايتب تام رك ذل ماجا ىلو بس >ج هرايودر مروا لاو

 00 ١ ردح قروضا اك فود سد سرر تالا عملا دك لا اليكم فاك تايح لاحلا لاي عروق



 .٠ ةددربتمآ 4 كارل ةروعاسفعا 101 لعادلج نالالجر يبت عررشو مج ننال
 زوج قش ترورضال روا لس كل اهنارب نلام [ت يبس رورو من دذكلث يكس للا نثق تب اغتسا هللا هعف رتب أ
 ١ دهس لدتات اجانيل دارم ناهيك

 (؟) ةمايقلا موي لبق مكيلا عجار هناو تمي مل ىشيع نا )١( ل :6 تايحس رامجاروا ثي داحا

 اًمكح ميرم نب ىلسيع لزني ىتح ةعاسلا موقتال (؟5) كلذ دعب هافوتي ىلاعت هنا مث لاحدلا لتقيو لزنيس هناب

 نبا# دحا هلبقيال ىتح لاملا ضيفي فيو هيزجلا عضي و ريزنحخلا ل متقي ه وبيلصلا رشكيف ًالداع اعاماو 00

 دس ا ف د اهلا راك ديس قال انام طبع يوت ة زك ما ىفو(:؟ 6) هام

 ناحدلا ركذف تايارشع اهلبق اورت ىتح موقت نل (ةعاسلا ىا) اهنا لاق ملسملا ثيدح ىفو (د) ثيدحلا

 نع ةؤكشملا ىفو (3) جوحجام جوجايو ميرم نب ىلميع لوزنو اهبرغم نم سمشلا عولطو ةبادلاو لاحدلاو
 ثكميو ودلويو جورتيف ضرالا ىلا ميرم نيكني لوني ملسو هيلع هللا ىلعمللا لوصر لاق: لاق رشات نبا

 ل ةقف ممم مف موو ةفممفم ىربق ىف ىعم نف ديف تومي مث ةنس نيعبراو اسمح

 اكساعتس مل امرت افدضأقلسد انج ع تبا تءايح كيس [ىعتس تما عام دوا ةليعو هنعادللا ىضرو ركن ىبا
 - شكل وقت ف الغ

 تضاف, للب لج لكس توصروا تافو نس كليفوسم كج يريرقلىكب اوت ران الا لش لوا 2 رو :(7 )باج

 لوا ضن لوقإ ( موا تس 1مم ون كبس اوت مك و متنا بش انج لش توصل - نين ك تيل اهو كك راهم ملدا مانت
 لاقل ؟ئعز لإ ىف كت ايح لالا ىل يلب نوقروص ل وود نا ضوغ_ وم قوم عئرلا عب تايحرمجير واوم قوم تافو

 لع سي ل نات سودا نتج لد شال ل ندعو وزو تل هضبب اقص نك ناب

 -ايرشدر واه القت عرانتلا لوري صاج نامي ههابب نا آودنزوكى لوا لو تخت كس تردد كدا تدرك ريدق ع ىش
 - ل تس ركءالع يجى ك لكل ع جرارتم عقول ايم لاش سواكر لوك نس اكس لا كس لا

 08ج ترضخ اروا تاي ادرعل كم ركن آر قوو جس بسن تمم: راب دووج وردعوار سب ا :ريلغ قوايندروا بسن يسم ارث

 ولا لس اتش اردنا رطاوخعو 1و دعو انو رد اج ايكوم تاغ [ررظ قر تسميلاع تساداشرا هس

 ىا-ٌلاسعإب لوم ناطسوو داون لو تنس امى وكيس مك قران تس زت ليث ليارم يس دول حس نمت لابي ياهل رك دول

 اكن ارواح تر بلاد يدوبم شيم عايد قابيعروا ننال أحرم دوبي جب لو تميس تلون كاي ارم نيب رس حررط

 ها نيا اكد دعو لب لاي اك ليي قوم اكذ# رك دطلس تس زعايردا هدعاق بل
 ع زازا راو ن6 اجلا لق اان دود ةلسب قرر دعب

 و” لا يلد هس اكل ا لساعوس ؟كح للي داس لبي تمر آواين دوك منك قس يكس نيكل ا لب لب ذ للصيف لح تم يقم
 حس نادبولا زم وايد لذ حتي رانا د لوو لج ر رول عرقاز عر تيرا اتي ان نتا كوم از

 اك وم انك ب ام وايد شعاب ك تبرم وبك ا تلجأ ناميا ىلا دتبلا ١ لح وم ليو رافال كس از كتر آل تيضطوغبم



 ؟١ جه ترس تيب 1 ا اط ناار[ ةروساسوراي 1 لوا دلع, نيل زجر يسن ررشو دج رت نبل“

 < هراشغا فرط كرو لس اروا قرف ا ل نيملاظلا بحيال هللاو لإ ىلاج نب ثعاباكت اجد حرروا بازع بيرك, هرافك

 ادرس للي تر وكنت يت ايوب فاو قرف بس لعب نت ين تلح عم قصر افك م اعاي ليث دوبي فرص لاهي دارس دانك لا
 ادرس روطلو و نكي له ست 1م ثداوتو تاعقاد سدح كا شي ايندوك وفارس جس قر لوم ىلوسروا ىل انو ىلا 5201

 - تبغ لوك لات امومب شمع اراكترفغشو تضر كل كس نلا بيس تيب وبكى ناكل لك تيطوغب#»ب

 لوبمناك جس رك اك ئارمكن يب تدب ىلا كلوت وم اسغ ل خسلا لسع لفم ناتميآ 00 : داينب ب 7 تييبولا

 قربت ىلياوكن لا فاد شوا كس نلاسنا كيا وو حررط كد 1في ماقلت لاس ات يلركئ فق لطب داتعااكتييبولا ل 007
 ركأ هع كح شارواد لإ كس كس دشلا لاو نب كس دذلا 5 تدك حس قت ترضخ ري سا د اصن نيا انت ايل نبل كح
 < بس و [حس باح لاا قلي كت ييئاداقنع اب تيم ولا ل سو قمم الك وم لاذان تي آر لا ؟ لين غب لح لك التبن لأ
 تقيقتىا لاهي انمخ جس لئرايت 2 كن ابوك اي يسد ماقماكتسيب مولانا لول الام نين سب قس لهدا
 شوك اديب ل ايندوك ا ووروا جس اهأر دل » بااوخ اك 7 تيب ولا لابد ص يكل ليسا جايك ابا
 ا وم نري مرش لكلب اف يح ني رو ماع 506 ار ا

 كت لول لبن ىلا ملكتي حس فس مل ديب كس ب بلطم اكمل ذا يدا دك. ...........: قليس طر اح كس تمدالو ل ايئد
 < تاب ذلك بجلب لا كل لااا دلو مهووس كس لي اج كس ادبي كس باب لامرمخا مو ًارواكس بايريثإ نسا مل

 تدر فرص( ) حل ترو فرص ( 2 )حس طس ولك نولوو تروكودرم (1)- لو ةلح م قل_ رطيراو ازقعاس ديل لوك

 -ريغإ كس لولوو تروم(

 روا ل اوت تررطخاكت رروص رسموا لبي مب ترطتر ا يلغا كت روص رسوب رار لشي لون انا كايد مانت قل تمروص لوا
 2 را لن دوما ديب | هنا نابع اا ترق لكل ناو اقل ر طرب لاح ايد الكر كس رك يي رض ُُض ؟تررطخ روصو

 تفرح لا جرروكو درع لوب بت لو بي هديل ريشه طاح ىلا_ ىلع كير شارو مو آل لس وماهي لاب بدوا كيش

 رج سكي بس تيب ولا مده كش ارق هس بح هدايذ انو اديب 2 ىلل انه لاكبر دق لاا انوماديب حح نون ليا

 ردا لوريقفواركروا لبئاج هس دامب لاي اج ب كت يبولا ٌءديقك اكس لوين اسمع وسفا_ ليج لات حر رط سكول كل م حريبولا

 دلة رك تكي د كاتب للا كك شا ءايلوا دك يي قي لوي ردك من

 لب ل ؟ت بون كت ضن ارسل قبو كو قيقي ترضخ تا غد غرك ليك ءاشناك_نيرتمملا نم نكتالف
 روابط املا كول رمد والعكس 000 حرر اس انام انك راين انسوكى اك تس ىلوم تهصوصخ كي طاؤمو دنا طئتف حررط

 ونا ةلصن اكل ارواعس توب وأ لورود نان تتقيقتكا لادواح نوم ىضؤ لفرط كيا | ددرجاظب يوكل سوم مالكو وصقل

 هس اج ايكرك ودول اوم



 +مس اسف هلاح ضنا ل 1ةروس سبور م لوا لج» نايل اجر يسلموا زن نجلا

 0 لفف ِهرُمأب ا ءاج اَم دعب نم هيف ىاراضتلا ّنِم َكَلَداَح فكُجاَح اح ْنَمَف

 صنت لهتبل مث ْهعَمْحَن ” مكَسفَْو انسفْلاَو مك َءاَسِنَو ان َءاَسْنَو مك اوان ءاَْبآ عدن

 0 نَعْلا كا ]وقت نب «») َنْيِبِذكْلا ىَلَع هللا َتَنْعَل ْلَعْجَنَف ٍءاَعّدلا ىف

 وذ َلاَقَف كت منان ىف َرْظنَن ىتح الفقهي ُْوُجاَح امل كلِ ناَرحَ دقو مَلَسَوِهيَلعمللا ىَّلَص اعد
 ُهَعَمَو جرح ُدَقَو ُهَوَنَأَف اوُفَرَصناَو َلْجَرلا اوُعَداَوَف اًوُكَلهألإ ابن موق َلَهاَب ام هنو هتَوبن مَمفَرَع دَقَل مهيأَز

 ُهِرُحْلاَصَو اَوُِعالُي نآ وا ونصف ُتْوَعَد اَذِإ ْمُهَل َلاَقَو مُهمَََللا َىِضَر ٌِلَعَو ةَمِطاَقَو ٌنْيَسْحْلَو ٌنَسَحْلا

 ْبْحَر ْيِف ةْيِقَبْلَو رْفَص ىِف فضيل ِةَلُح ْىَمل ىلَع ُهْوَحْلاَص مُهْنأ َدْواَدْوُبَأ ىوَرَو َمُيِعَنَوبأ ُهاَوَر ِةيْرِجْلا ىَلَع

 ٍهِدنْسُم ْىِف دما ىاوَرَو حالسلا ٍفانصآ نم ٍفنِص لك ْنِم َنْيِئلَثَو اًريعَب َنيِئلَتَو اسَرَف َنيِئلَتَو اًعْرِد َنْيِئلْتَو

 ىَوْرَو الْمأاَلَو الاَم َنْوُدِجَيآلا وعجرل ُهَنْولِهاَُيَنا َجَرَحْوَل َلاَقامُهْنَع ىاَعَسللا َىِضَر ٍساّبَع نبا نع

 هيف كَساَل ىِذّلا ةٌقحْلا رْبَحْلا صصقلا َوُهَل َرْوكْذَمْلا اًذله َّنإ اًوُقرَتخاَل اجرح ْوَل اعْوفْرَم ٌيناَربِطلا

 اوضرعأ اوَلوت ف ءمنُص ىف ««هيكحْلا هكلم ىف ُرْيزعْلاَوُهَلهللا َّنَو "هلا اإل ةَدئاَر نم اَمَو
 لهاي ٍرْمضملا عضْوُم رهاظلا عضو ِهْيِفَو مهيِزاَجيِف 0 َنْيِدِسْفُمْلاِب ' يلع هللا ناف َداَمْيإلا ٍنَع مه
 رد 2 ع 2 0س

 دبعن الا مكن يوان اًهَرْما وتْسُم ىنغَمب ْرَدْصَم 'ٍءآَوَس ٍةَمِلك ىلإ اًولاَعت ىرضتلاو دويل بتكلا

 رابخألا حده امك للا نوه نَا اصعب اصعب لاو ايس مي كرشْنالَو هللا ا

 ٌلودَحَوَم «مةَيوُمِلْسُم انأب اًوُدَهشا ْمُهَل مآ اوُلُوَقف ٍدْيِجْوَتلا نَعاًوُصَرْع اَوَلَوَت ُناَف َناَبْمْرلاَو

 بالوح لي كراصن لي باب ل يك تررطح ) # رك ذك سايس آي هداب سا حس لن مقل كج رم لوف ل للف مر

 لولو مث ركوب ول( سلا ) مت وف ( ماالسما يلع سم ةراب رول اك شح اس دابق قيل و مك كالا ( هل نس كج حس
 اهو روض دفا ) لب رك اين وزب جي ( رك بسس حررط سا شرخ ) لوب يرش قو وخر وا ليلي وك قرد ىقيادوا لاي ةييسا قب رف )
 داب قرت لوك باب نكست! ىبلا_1ل ياك سسااوخرد لوي شل ) راكي كارب لوب رك اقتلاروا ( لب ا دلنك ع

 50 قا تابع كن كروغ سبت ني لع هه تر والا دامك نارا نزار رسل ًاانج
 هداك عسى ةس مق شرك مون ميك رواوم ففاو حس تدوين كلا رطبا 1 ا

 لكي 1قلاطم كس: !هرارق لاهم انج ولج لاو نا يس حركت حاسم حس ثقف ترض [لول مطرف لو كلب دورت تع مج

 اعد بج كات ايدام رفتس ءاقفد نيس ساس اردا- هت كك ال فير لس رطل ذوقك ررطنر وا ريست تار ظن حمي 1 زر نط

 هلك تما مم كرجل اصمرب يجلب سد شهدا 4 برم لولا ثني انيك نيب 20

 ندا نا 0 لوس يمال بجز شيا دوا عرقسوا لككاذا كش كل رك لسع و لشرا ن دو نس نا



 محار تي[ )ناار [ةروسا موري هع لود ديل, نبل يجر يسف حر رشنو مب رن نبات

 اع نبا لش نسم فيا ف تا ماماروا تس دم لس ةتيسدد ايت ليم ليس مرج تس لع لود ايت ””روا ثنوا لشروا # زون
 لادا كنز لا د 1 طاير هنا اوي كس ركل بهم امر فواشرا ف فو ترضخت سر تدار تعا لك

 ل0 56 رو رز رق باعت نا لب يرام )> ( 2 اجت 33ج ان طبرل لج تيار اهذرعل لبر لايع

 ( للي كل تس < تاذكى اأنيقي دوا تاذ لككرلا فرص( سدتاذ نسم) ليفزوبتم لوو( ع تنين يش لع

 رشا 7( سنك ادرك رس سال ناميا) سرك ى ادرك رركا كولي رج ( لج لوم كيسا ) جس ىلاو تسحر وا بل اني بسس
 لاه ارك حدك يآ( < اهكايالرماظ ماك ريفت_اهع لم صالح ليل ثبووقبحس نا هد) ليث لس اج بوق لاعاكل ودفع
 ( 2 تراها مزوتس واب وتسرع ءاوس)ج ب هالات فرط كتابك 1( لكراصتو دوبي ) بانك

 نلانا عمود نانا ليات لش مك لي رمل ماو قست سك وسلس ثلا ( كي وو) ك لس للود هس دابروا دامت

 ( يس اهكرعسد م اقم ييوك ٌتراشمو الع ةيسا نس مترك هيمج )< الان راكدرو ياني ارك وجي وكادخ اوك كس ركن ترم اياد سك
 نة ايو كر لاح الطما 71( نق تينحا) شك لاند رار

 اللي ع فلاحي كد سوم رشم كرت اب < فيصاكر ا ويلاعتتروا ١ولاعست»........٠٠ ا 0
 ا ا و اوملعت تن“ ايكو ر :رلافخ ل كسوف نت دا
 ا وعد تنل يي لابد اجاك) م لاهتسا لايجاد لوك يرجج كح نعل قم لاررمضلاو حتفلاب ةلهبلا- تيتو لش
 نا رججن ا سو« لاتتسا امو قلم لبن كس نيد زوجتك وو قاس ريعبلاو ىشلا لهبب لإ تك لابفصا بغار ماما
 كم الساروا ى د وجواب هتوسبن مسعف ردع رفا" «دارخت لدفو لاس موعوموتس مانكسايصن كبدي ذانلب نارك مك كنا
 نوط ف نددت حس فرط كو رداشم ركن سايد ديو كلذ ةسك ل وأ تيار ري تضلروم

 رارص حس لمرلا اص قع داو . اوع داوف_كيراجح. لاو بك هوما م خا اهور مورس نا

 ردا ثالدتخاس يس فاصل دوك ورب ىلاد فروا هزت اي كس ءاقفر كس ب آروا قو ترضخت [بمج ا وباف_ لج تل ايي ترضخ

 18 دماج نأ الج قر عرزب ل نا اك ثا شاملا اماسي ناكارمرك دوك درب نارك امنا لوب
 .روا تين اقف كت وبن كاتفب ترضخ آس لاا ل كتل اصعد انج - كلت قابلا رهن ٌقوكرب ني ذشروو رك لبيمزكر كح لا
 ا ا اس وك ىسكوتجواب كس ءاكل كل لوب تاغ تفارص

 .ر صصقتا ع وج تس ركاناجلاكراكن ا تدشن ا ايكا يكن ايب تاس كس تاديكا انقلاب سا قحلا صصقلا وهل اذه نا
 - < طلاق تيلباو تيبولا ونال وغارضناكهنس دب تاب تؤسس

 هللا الاروا كس مهو ارختتسا دما ز نه ل ل ءارتنم هلا نمو كياروا لو قطو لبس رتود لم اهلا الا هلا نم
 نم . هللا الا انل هلا 00 را كي ل

 داك نف قر لع نك كح لولدي حس نا ىذا الا 2 لا لب عفر لكس بو كف« ادت كدا

 تس الرماظم 1 نيدسفملاب اهب كريم بهب لن لا مهب مهيلع نا قرر لما تمرارع لص قت رهاظلا عضو هيف
 مايك رتف ملجس تاور ل اع نب ىدعةملك ىلا اولاعست_ج نإ, دوامخا ىديحوتلا نش ارع ارك اجو« مولخك
 مكر العكس ناايكمل يامر ف ذي 1 ؟ يك بكس بك ل ن رق تح تس ركايك يفر شتم ىك راشمو الع نيس مق ثلا لوسر



 نك ناار ل [ةروس رسب رإب مي لود ملجم نيل اجر يس حررشو راج ننال

 ملاك تعاطا ماكس رقم بي لب ياء رف ف بلآ!( قر )وضحى يك شرع ؟ تح تطل كمر موك ارت: نلاروا ىلاطح
 < لاء اج كى الساد

 هه نيف ببتولاو قرن صرع لاند رم را لوتس نكي ءاوس

 لج تك .لببموك ج لهن تس اهرفداشرا قب رط اكن حس نبي دئاعم ل 1 كتل كس نق ناابلاط آنت ىكيوا ...........: لوفر

 -<ج ماع تو فرط ريح لل خلا لهل اي لقرواديح تاثر ا رات اروا

 لور ٍ 9 نباء كتر دان نم ايلكانا قلت نار رفو لوزن اكت إب كلا لج ىلاعم ا رود ممم ملل :لوزن ناش

 ولى مومحت نريبع سد نا قا رف ل ونود كس ب انك ئاوكا ا ّلابج لا رواا<س لش هرب كح دي دوبي مك سب سار

 -ه ارذل ل جر وطس كلا نايتس ل ا

 نا ءرقلا مك ل 5 ل

 0 ارب تو لا فرط دك ررنعج غرز اكول ادن طددإي زاهي لب تسدف لكاتب ب رك ص ف ب وابح, ليش

 لاو 0 رك اعدت سك تلم بانج كلارك بس ومد توفت سس ليل رك ين
 2 00 اروا كونج لترات كح سو زامل ما هواكوم انوع وج لب لم تك ملابمول م تاج وم داب ب هداترك و م ل ذان ىدتوا دغر بق

 -[2-اب لع يتاك دج دوا نإياغقرفاكب ذاكردا قداس

 تاع ندع انرك اع درب روا انركليايم روم عرج اكن ولاو لح رك حايمو وت ول لسا لي شارو :١ : تقي لكلبابم

 2 7 واكتب لا لة اجد طاح ردن لوم لايعو للئارواد الوا زم عددي نس نااج ىقي ا لم لسمو وراد تبا رق ني 7

 ارذوأ ساروا تس احاجوم مولخمل ايل اكد يعاو نفي قمار ىلا وكر لاح لا اجو هداب آكل كح تسيمبا لطاعمر واس حاج

 رونو روضتوف ني  قكذ_ جب رواه قتلك لق وردا كى ؟اروا لب تل ل 1 مدن لا ومو رثو ل نم للو لي

 06 نم لبث شالو راف < رذو نايتس ومار رف فير لاالب كس لحس رطحروا نر وا ملت اق تررطح عم وملك ريطع نيا لص
 د ةخح رض كس وم لياو نكس كت كل اصمرب يجد الايسر الإ روا تعوم در ل م

 لراصن مانت م اسس ىتن كيد ول ايي دام رف لاسيما كنبات دوا لاسرب فك“ آرب نا داو ول تحل كل بيم كولي ركام يار فواخر
 د اندم كال

 دوا ؟ج قلاب قكرايقغات روص كل بارم قتكدعإ كس ب هيدا ولا د

 لك تح, يقْفروا لل رطس فلس طنا ليل ؟ جوبا اكد بسك طب وج اتسم رجال قو قبايل اكل يبعدك
 تيوس ا روش عوج رو شم اك احل انجن د تس ملاب تيغور شل أ لبيم تلذو كس تورش“ *باد كت موق جس تاي 33

 يظز انما لاسم ذا قل كلاما ل ناس لك قرروا قمرا ترزق وت 0 فرص 2



 مح ها رسأ مع أ هاس لج نار ل 1قروس طربا هيك رلج» نمل اجر يفت عررشو#ج 2 نملك

 اكل بيها ر- لوم تاجا كهلبابم وتوم دتاعم لل رفاذب لكس لي رورض انكي 30 اكو ماج |: ليام ل
 بازع زاوج حس ثيداحا لا دبا ات اب .ذ_ كليم دتاسك بخت هل اريج لاك رورض ان با ذعاكم نر هي نايم با اها
 صيفا ابو نتي جا ام توج لبيتشلا بحجوم ندم ترج اان اصقف ا ناجدم فق دب ل يرش: نجس انك جايك ايقاك
 يس انرك طن مللساك وكم ىلاب زول ناجدمج كل ' تل ادجو تمجج ماقال داين اك لبابم- جس اك دعت نال

 حمو كف وم لاو ل ادسفننااظفل د عدلا تب تتر ط> هم لايخاكففاور نب 0 : ل )ريس ا طا كلوعيش

 وان اسباني ةسابهداظفا وو لم تعا دداطاس لإ علكة سدو 2 لم عقلا ن ” نب ثلا لوسر نم

 - قوم نوح خا سبب لو تعوم ليتل فاو ى مك ىليس- لبن لوو نالت ير طخ يسرب ظروف ءاسن
 ان ءاسنروا ل شحايم ل اورشم ولدا اعد ب الا لسا ايران ل0 اتاي دي لاح ىلواب نكي

 2 سل صف لوو لل بس كو "طاف تيرظخ_ لوب لايثي هوداوخ لت تاروتسم نسيب ىلا مانقللي سيئر ز لا دارم تس

 فاو لي تو الو ولد امادأ زا ايوكو الوا د الواح ماعرللب لاو الواقي ضاخدارم تس ان ءانباازب لك نس اد لنا يآ

 لانسفنا رعب لس ل ركل فاو لد ااوا ل ؟انلا لب آل وكنردنست ترج والك تسر طق ترض 1ك يا لبن 2

 تقلي ناي وج تنس لك نا وتسوي قجالف قرص وزر لاب رار كرر اقتل سلا
 وكلك تيس سا قب ل نا روج حس لاادتسا لا كرمي ت ارتحل اوم نق كس لصنإب تنال يب باب سوت
 ؟س لاي كس نا تروص

 براق اوي ب 'عروا نقل كس لب ادام لبي مكسفنا نولتقت كا امج اماج كور نيل هلق الطا[سفلر هرواكيس 91
 تبارق مرق حيز رحلوا ترطح وف يلو مرا رو فوم ناكل تا تضاذخ لاب حدب نا لالالا ل 2 ا
 - لبث شاد ىلع لوراو

 مات كويك ايكايكر لب تال كريد قلئنس ل مكنيب و اننيب ٍءاوس ةملك ىلا ولاعت...: ..: ىو لجل

 كرثاوووجواب لس لا نيل خلت رفلو تست كك شروا تطرف ريح و بانك دوا هس قت ني 7 ىلا لل علاش
 ين رعو لسلك ررطح تاب اكيبلا اصل تافص ل أش تكا بريح ويف الغول ىلا هول اتم حررط قا وو لن عراونا ضني
 ايل يلو مج جت نيل نا حرر ما ق اطال ىلع عراطموكى حررط اس اياك ار ياسس شارف تدابعكل تت :ك تركك ع لس مالسلا
 يه ايكا يكرم هللا نود نم تسيبوبر ل تم ةرر7اهق اتاك ن ادهتاسكس العر ئراشم 1 اسيمج اج ومب لص حوك راينا
 زم اك ااروا كت تنل كك يشبك قرف اك عل يروا ت ازلاب كوكل ورسدد لن لاهو نكي لس ل راب ضاوت خا بس
 اكن لامك لكي لا هرقل لا لكم« جس 5 در لمي صنت افصر كس 3 قال صرف تافص قرف لكلام تس تحت لتريح ول
 وق لوامك سرج الل حس تع اططا لاك ا كنار ءاهكم لنوم لاو لب تايكاكت اي زم يف فل حإ كس لس ايالدداي لوصاهل سس
 -< اهكايدا فان زوج اكادضوك اه اناج ثوب ريح ننساددتا سس كرش قاوم كرش بسج ردد لو ةساج ثدى ماك

 01 د ميل ل وصا لا لم نوملسم اناباودهشا اولوقروا.----------: :ريلقل روا ىكدتادحإ لس تت ماما

 - يام اناجومكأ ك1 ركنا دلما ل تجماقناةة اش لوك ا ىتدعب ل قروضا



 هان هسا 4 ٠>الج نلارهتى 13 روس ريم رأي 5 لوارلب ننال الجر يفت ررشوم#ج تنل اهك

 كد يفسهايسدوا عاج يدهس د جرد اك لم عراطيموك راش وا نير ديتجو ءالع لاي ل ايكدج لاطبا اكديلقتد ماج كما لب تيب آلا
 نريقرطلا لملك لومي شر يبلع خم اب صرصنم طنب ب رد لاس ناد يلق كم السا .اهقف نياق و ةويشوج نس اجايلعت ون لاكلا

 تعاط ءطمووك ٌيراشمو الع لم نا <س جرا تس ثنكب لاو وروا كنس اج كلبك ءناوجش ف الغاس لكوضأب امج وا لوا

0 

 مل بتكلا له اني كلاتك ىراَصنلا ِتَلاَقَو ِهِْيِد ىلَع ُنْحْنَو ٌىِدْوُهَي ُمُيِهاَرْبإ ٌدْوُهْيلا ت تلاقاشل ل

 'ْنِم ل ُلْيجَنإاَو ةئاْوَملا ٍتْلْن آَمَو ْمُكْيِيِد ىلَع ىلَع هنأ مُكِْمْعَرِب َميِهاَرْبِإ ىف َنْوُمِصاَحُ 0

 هيل اه مُكِلوَف تالطب «مَْوْلِقْعَت الأ ُةيياَرصملَو ةيِدوُهيلا ِتْنَدَح اَمِهِلْوْرن َدْعبَو ,ليرط نس 1
 4 ا

 ىلَع مكنأ ْمَتْمَعْرَو ىْيِعَو ىسوُمِ مَ ْنِم ْمّلِع هب ْمُكَل اَمِيِف اَميِف م ُمَتْجَجاََح ُرْبَحْلَو ٍءاَلْوَه اَي ادعم متنا

 حتناَو ُهَناَخ ْملْعِيهَللاَو َميِجاَريإ نأَش َنِم" ملِع هب كل نو اَمِيِف َنَو َنوُجآَحَتَمِلَف امنيكو“

 اًقْيَِح ايِبَح ناك ْنكْلَو اًيِناَرْصن الو ايِدْوُهَي مْيِه ربا َناكاَم د *9َنْوُمَلْعَتال

 ىو نإ ؤَْيكر ملا نم ناك اه 0 املك ميل يلا ىَ ا اهلك ٠ ناَيْدآلا نع الئاَم ْ

 فَلَوْ رت ئف لقوم دمحم بلا اذه امري هوان ميار مُهفَحأ سانا

 ْمُهَرِصاَن 0) َنيمْؤُمْلا ىو هللاَو مآ ال هدد ىلع نحن ُوُوفُي نأ عي َنْيِذَّلا ُمُهَف هُمُ ْنِم "اونا
 ول بتكلا يأ نب 2 ٌةَقئاَط ُتَّدَو ميل

 هيف مُهَلَوُعَي :ةلمتال ةوئيوقلاو يلع ميركاشي نإ 39 يسفلاالإ نواصي انو ” مئَنوْلِضُي

 محم تت ىلع لتشمل ارش هلا ٍتياب ورمل بنكلا لهي كتب هو نوم

 َّقَحْلا َنْوُطِلَُت َنّْوُسِبْلَت َمِل بتكلا َلْهأَي ٌنَح هنا نْوُملعَت (ء.وّنٌوُدَهْشَت ُمتْنَو مُلَسَو ِهْلعللا ىَّلَص
 «ٌعَنْوُمْلْعَت منَ ا هيلع ىَلَص يلا َتْعَن أ َّقَحْلا َنْوُمَْكَتَو ٍريوُرَتلاَو ٍفْيِرَحَتلاب ٍلِطاَبْلاِ 3
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 9: قدس ىا ىكقراصنروا لي رب ديب ر طا قت نلا مترا كت دوبي مارب تطل تعد وبيه و

 كس نا لك تسكن الكي ) لم داب كس مئارباوم حك( الت ) تمت لويكب انك لاس( لوب لان تمي اري بنت
 ع دعإ 1 لولاك ووو قت ناروادعب كس زارنا ذل دعب تبع كس نارك وب سئل زان لاو تارا لكالاح( وجي قيرط

 داوم كلود( بس ءادتبمي) 7( 2 سدي | وحك( ندم طلقاكت ابابا )وج لك نر جبايك( جس لج تيار تي دوب

 كس راب ىاروا لش باي ل قيم نقوم حررط>) قيقا ووك موكب نب ك كس نمت لؤناب كما( سرت )ايكو نم
 ةرابرد ثم ) هس لع لوك اب دابق كل هس توب 2 ركوب لوي ل مث داي لا با ( ومجرب بسجن كس نلا مك ع



 ان هر تع و9“ قه نارك [ روس طر راي قا يلو دل, نايل الجر يسخر رسم رت نانالك

 2 رفد ةسرليرتاكمالسلا يلع متاربا لاقت نت )ساب سكب مروا( تس لامس نا) لو فققاو بوث ىلاتدتلا( محمر
 دقلا( توم م نإ ورك لكس لوبتذ مامن ) سكس حس لو اركمانتدلب ل لارصن د روا كك دوبي ود مكارم!( ني

 يلع ميئاربا ( قا ) كيو فدي تم تيتا ىف - قت ءار كل ولاو نس كك رشاد ىلا واكس ( ديح ةنراتسرم )ادرج رف لاقت
 للزوار ناو دماج تكا يقم رجم ) لج يروا( لن دنا ذ كس نلا) لج مق مق كس ناو هت تاولوو حس مالسلا
 قوق اك عرانا لح قت اربا تلهركس نتف سا تاو وك وكول نلا هيام تما كم ) لل تسال نامي اهب بآل هودوا ( سب جو
 كتم دوبي وكم للا كسر امك في دعا 000 ب( ىئاحورصان )راكد كس لولاو نامي لات شلاروا( ولمده يك
 03 تدالكح قرار تأ حرر كس < دنمو زر راك تماب شاد ورك ا لام بام للا( لوم ل زان تع ل لعل
 لكنلا لب ا نااهلسمرول كوي نا قل ذاك سوارا ورد دلل ) لذ زعل 3 ض ىارتكع سا دخ تجرب

 ناك ىف [رقتسإب [)وم تس ركراكذا لوك مناك وت [ كفل باكل ا! تكسر ليج وت اك دج كا( كس لي اك ائاتع اطا
 نلف (وب ب :ركتشم )ركاج ال لوك انك لاه( لو قولو ةئداج )وج 2. .كدارقا تدكالاع( نو فاصدا كب آل
 ( بس نتوورل )9م ةنسأج متدككالاع_-وم ينيك( فاصواك قو ترضخت [) ققروا( كس كدلك دتوروا فير لوك ابو

 1 قد قزم حررطتروا لفي ل هسرارنن كيا نايسر دك قزم تحارب ترضخ ليوط نمز 56 0

 كلذ نولوقتا, .نولقعت الف لاحملا نوعدنا ىا< ردت لونماكهزما نولقعت الفا_< لاح لأكل اسرار ود نيا
 .هنالطب نولقعت الف .

 نايمرد كر تارتسي عازل مب إي« نايياكى والم معججاح لرش ءالؤهلر تب متنا_ يبن اه . ءالؤه معناه
 نتك بيكا هسف دج الربا نب سك اعرب وكب ف ةس الغرس ام فوج ا دانت ءال وه ايج ا ضروخ

 مدقم كت فص ركل ب لص كس هس وج لاحرب ءانب جس لبي بصق حم رواش مكل رواه ادتبم واج ذوصوموركك ( ىذلا
 -<ج ان 9

 ل تءامولخم لي راي كس نادك ين واهس لج لوباتكى رابين رك ذاك خت ارب تيرطخ كم مييها وبا ناش نع

 . ك الز ا تررطحج لطيرقت كو كراصنودوبم نايتس غيرت لب لاب كر شم نيك ر شملا نم ناكاصو
 نيذلل_ت برز يلوح لضم اوج ل يلوا قلت ميهارباب ةماقتسالا 00 اقع كش لع داب

 ىف رار ون السماك لا شت مهلالضا . نات يررسم»و وكن ولضي ول ءازتبا مال سس كح كس ديك تود اذمال لع
 وكاس زي لكلا يداك رك ارك نا شم فلييع يكف نيه ىلان للا رك اكسو اهلسرولازك سول
 ْء 0 50 0 ودهشت_ةنساب ل :

 ين ل د ا 5 ا
 حس قرات ةروضتقرل نأ يمالسا جسدي رش كويك انزع لاطبا اك تل اسر كيو عرضت 121 الاك ارو امن تان اكتيبنافت
 نت اج اف ادب لا ةساجوم اي لش ترتد رشم لولو خروضفمو ران جررط سا ولد لل لات هو كس تهور اهب كج
 2 نما امل ركريلتتو كت قبايمرلا ل تيمي رباروا تييشارصنو تبي دوبي - لو جس داير فدي د نىك ا لاقت



 هااع مسمعي 469 ب نا رى ل 73 روس سبك رأي مو لوا لج هرب الصفر مشوه تناك

 ءاقي وأ بتتوم طلق رواد اينب لس ىء تلقلاطم لا حس هرسلياهج ليئريفم ك_ كح باكل ا توي ىك ذسوم ٌتائدوا لس ارحب

 -اكتللاسر ”لتصع_ لاقحا لابي روااهقروصتاوجا اريح ول ل سم لس لكي ص الغ كوم الغ بلدي ىلا جرد قوخاكتريكورش“

 -< قرزلى ا - ذاك هس اي هام رفووخ للون ناش قت لاب 271011 :ىلو ناش

 بان ل عم :لصيفاكعرائن لس باكل با قلت مالسلا يلع ميتاربا ترطح .....: ب ورش لج

 ح نقاومس ىن نا تدار ىرامب كوم اذيداحرلا نيج رم اظور قف بح نق حس جو كت يفقاوانروا كمال يد انعرا تنقل طم ود داك
 و تيب دباب لقول لابني كبي وس انوم كداحتاو لافتا لب لوصا ضحك د دوجوم ف اانخا ايت ل عرورف ل كوك طا كبت

 نما روج وم لب نام ذ لس نا انيق حسرجو ل فس مدقمكس ماا ربا تررطنوج كرس ونمت يعرفروا .يدصا م اكد اص ومب حس مان وتبين ارتأ

 نايات انلسوم ونس تفلروا افلا قل اكس ا ون قرن يت كس نا الطصا ع لوركا لث_لسسلس ساروا ؟اوب بأ يومَ

 جس طيلف لك ب وج ابد 1مل ماهيب ذاك لاب فيا حس سار ؟ قش كاكا حس تير
 تلازم لو تابت نت” تقبل اطم وكر هس .جو لك تقفاوم ل عرور ف رثكا دوا لوصا مانت و كس يب ات تما فاخر

 هي رز كتم لكي ارا كاس آت هوعسبتا نسيد لا ب اتوج لاو لل ىلا لوك كلم تدب: القنتما- يقي ترض 1
 بعزوأ تما ندا تع لك اش ناياش كس باكل ا تتقفاومو تنقباطم وقد ي ك سس لأ جس لوم تبان تيصوصت
 1 /؟ الك دإب دو سلا 5 رلق لك نس رك هارب قتلك و وررواوإ هروح لج ليرات كل ل 37لوبق ل كدعإ ل تمجج انقاجرد لاك وسلا لماذ
 لابد نكس كيب هرطخرر لع هراي كس لوك ولك دعإام تبا لح دم لثوار كلب باص حارس تاب هدبال تدل

 رول ايا ماع ركاد ارم حس فن اط < تاباىرسؤد هد الك فوم هاج لولو وف لول جس لبى ارمكىا ل ايظا لس نا لك

 ناس( لائر ءاشن اك ا تس زك يبت افلا يفرط لا ناتج هي رمال نيا ةك د لاثرالطا لى اهورلا انامرفي نابت لومت + البت

 هس راببطا اهتم الءروا 5 زم لبن ترروص ل ارصقم لي ع سرب سم ىو تيققاوانروا هس رب انركرفك لوجو

 2 هن اول 6 2 م لا و و ًَر معو عرا ع 0 04 م2 وس دوت ا م2 يدل

 نآّرَملا يأ اونَما َنْيِذْلا ىَلَع لزنا ىذلاب انما ْمِهِضْعَيل ِدْوُهَيلأ بتكلا لها ْنَّم ةفئاط ُتَلاَفَو
 1 ِ هرب 2و هوا واو او 00 ذم“ كل كر 0
 عجرام ٌنولَوَقَي اذا مهنيد نع «()ّن وعج ري َنيِنِم ٌوَمْلا ىا مهل ةرخآ هب اًورفكاَو هلوأ راهنلا هجو

 خيرا 8 ل ل 00 - # را سر يم مسدود 0 2 و 2 ا 1 2 0 نيم

 نمل الإ اًوَّدَصت اونمؤتال و اضَيأ اًوَلاَقَو ةنالطب مهملعل الإ مْلِع ُولوا ْمُهَو هيف مهِلَوحَد َدَعَب ُهْنَع ٍءالْؤه
 مالسإلا َوُه ُىِذلا ”هَللا ىَدُه ىددُهْلا َّنإ ُدّمَحُم اَي ْمُهَل لق ىلاَغت َلاَق ”مككنيِد َقَفاَو عبق ٌةَدئاَز ماّلل # م0 نعم موا و .ةعالا لم 7 نق 2( مت اه اسر مم ”ش ىيرم < عاطم عا شمر < ع عرار ف عم

 ٍةَمُكَحْلاَو بلكلا َنِم ُمُكْيِوأآَم َلْثَم دَحأ ىَنتْؤُي نآب ىأ نأ ُضاَريعإهلُمْجْلَو ٌلاَلَض ُهاَدَعاَمَو
 ىتؤُي اذحأ نب اًورِفتاَل ىنْعَمْلا ىنْئتسُمْل لا ِهْيَلَع ْمِدُق ٌدَحآ ُهنِم شسسِمْلاَو اونِمؤَت لَوْعْفَم ُنَوِلِئاَضَفْل أَو
 < رجخ#م ل دب ءراطرب طع م” رو در رم هور + مرطو كعمل ,م ع2 ررمر م م سلا ما

 ْعَصآ ْمُكَنِلٍةَمِِقلا ْمْوَي 'مُكبَر دنع مك ويِلْغَي َْوئِمْؤُمْلا يأ ُمكوِجاَحُي نآب وأ مُكَنيِد عب ْنَم الإ َكِلذ
 هيِتْوي "هللا ِدَيِب لضفلا نإ لق ىلا َلاَق هب نورت ُهلِْم رح َءاَيِإ ىآ حّيبوتل ةَرمَهب ناو ارق ُىِفَو ابد 2 7 - 0-0-0 6 00 روق # عدن مس سامو رج رار مار م نا اف ترخا
 وه نمب (س )هيلع ٍلْضَمْا ريك عِساَو هَللاَو متيِنوااَم لثِم ٌدَحأ ىتؤيال هنا محل ني نِمَف ءاشي نم 8 ث” 286 2 مد 2 7 رحل رى رم سرج 0 07 ءطر>- عماد



 رب تع هني سا نلارمتل 1[ ةرزوسا رودي سوو لا دل نال الجر يت حرر رت نما

 هنأت نإ ْنَم بتكلا ٍلُهَأ ْنِمَو «-) مُيظَعْلا ٍلصَمْلاوُذ هَللاَو * مآسي نم هِتَمْحَرِب ٌصَعْخب هلْ

 نهد ةيِقوَآ لَو الأ ٌَلَحَر هدو مالس نب هللا يبَعَك ههئامأل "كلل ِةْوَوُي رك ٍلاَمِب ىآ ٍراطنقب
 مراحل * امِئاَقِهْيَلَع َتْمْداَم لإ هيناَيِحِل كبل ِةَِوُيأل راني ُهنَمََت نإ ّْم ْمُهَنِمَو هيا امد
 مهنا ءاَدلا كرت ىأ تللذ ٌهَدَحَحُف اًراتْيِد ّىِشَرُف هَعَدْوَتْسِإ ٍفَرشالا نب بغكك ركن ةتقراف ىنمف

 فلاح نم ملط مهبالختْسال ْمكإ ىأ ؟ٌلْيَس برع يآ نجلا ىف انيَلَع سيل ْمِلْوَق بسب اَولاَق
 ٠ «موَنَوُمَلعَي ْمُهَو هيلا كِل ِةَبْسِب ْيِف بِذَكْلا هللا ىَلَع َنْوُلْوْفَيَو ىلاَعَت َلاَق ىلاعَت هِي هَوْبَسَنَو مُهنْيد
 ادن هيلع هللا ٍدهَعب ْوآ هيلع هللا َدَهاَع ْىِذّلأ هِدهَعِب ىفؤا ْنَم ُلْيِبس مهي مِهْيَلَع ىلت 3ٌوْيذاَك مهنا

 عضو هيف (0) ٌنيقتملا بحي هللا نإف ٍتاغاطلا ٍلَمَعَو ىِصاَْعَملا كرب هللا ىقتاو هريغو ةنامال 100 ؟ ف كاع ا كبَتِب هللا ,مقتاَو هرْيْغَو ةناَمآلا لد نادك ل رمال ىلا 0: 9 ل 2 وب 23 كوت م وعر مار تف

 0 2 كي اه اها 000 2 7 م د 1 و و ل حا

 َنْيَِلا نإ ٍةَْلِس عْبَب ِفْوَأ وتد يف اًؤاَك فلَح ُنَمْقف وأ ةرْوتلا ىف ْمِسهيلإ هللا َدُْهَعَو ْمْلَسَو
 ْمهِناَمَْو نامل ِءاَدَو مْلَسَو ِْيلَح هللا ىَلَص يلا ناَمْيإْلا ىف ْمِهيِ هللا ِدُهَعب نوُلِدََْسَي َنْوُرعْسَي

 مُهملكيالو ةرخألا ىف ْمُهَل َبْيِصَن قالخال كلئلوا اًيندلا َنِم اليلق انمث اًبذاك ىلاعَت هب مهِفلَح رار ر ” مصر ع نال ل ع لا “را دولا ف دا 2 20 رعاو كاك ل ثيل ه0 زا

 باَذَع ْمُهَلَو ْمْرَهَطُب ” مهْيِكَرئاَكَو ةَمْيمْلا مْوَي ْمُهُمَحْرَي ْمهْل ُرْظْنَيالَو هلع ابَسَعأْلا
 ْمُهَتنِسْل َنْوْلُي ٍفَرْسآْلا نْب بعكك ةَفِئاَط اقُيِرَفَل بنكلا لمآ ىأ مُهنِم َّناَو مِلْوُم «ؤُعُيِلا
 ٍهوُحَنَو مُلَسَو هيلع هللا ىّلَص ّيِبنلا ٍتَْن نم مَوُفَرَحاَم ىلإ ِلّرتُمْلا ٍنَع هت هارب اَْنْوُفِطْعَي نأ بتكلاب
 ْنِم وه َنْولوقبَو بكا َنِم َوُهاَمَو ىلاعت هلل لزبائن ؟ بكل َنِم ترحم يل ُهَوبَسحَل

 و. تءراو#ع مو قاوم ع رم م 4 22 موق و كي راشإلا 03 ىو. ماقام دنع اذ 7
  نوبذاك مهنأ «0)نوملعُي مُهَو َبْذَكْلا هللا ىلع َنْوُلَوُقَيَو هللادنع نم َوهاَمَو "هللا دنع

 كلون السمن لاو 1س ناب امك ابك( حس رصد كيا لع لب اج دوبي ) جس هوك يأ لش باتل ..-........: مج رك
 نيا )ل اجر ( نلارلسم ) ةوك يبست حررط للا( تو ك ماش الاكس ادولف دوا تو( لوا) كس تري( آر تاك

 اكمال الك توم مولع سس لا لإ سر دوج واب كس دسم ملكا دعب لس نوم لاو لن مالسا كول يب سدا يكس ح بس

 ( < هدئازمال لع نسما سكول نازك ( ورك نقل ) نات تاباكاك ( كن إب تك زغ ردات اين ورب كلان الطب

 شارت بس ىو تعاد( هسا سس نا)ب آ مدار فل( < داشبا اكلات 0 كن يد هس دابة نيك عراجا) قدري
 ايلو ح ايكءيد لبن دب اريمجون ان لكتاب ب( سه رتخم مل جنب هبس قار هداطغ كس للا دواس مالسا نإ دمك ج )هس تيا
 لشرب سنس دنم كسل حا طظفلروا كا ونموت ال ب- لوضع قوي ناروا_لكاضفروا تسكر باك علو اوك لامن سرمد اك“



 7-1172 1 جا“ لج نلارعتى ل 15 دوس ابو را موم لوارطعن مل ريسفر رواد زن نبل

 تعد دا( لرد ابا ى ودا نولاز كن[ تبرايق ورا د رارلا عكا ل [اوم ري لاو سايب يدرك مدقتمو

 فيادوا < ا بسس نإ م وارارم ل تول ل تم يق ( روض” راكد ورم داهمت( نين تع بسلام نوعي ) لو جلع رت

 ,لغف معمر رك 1( 1م فلات قروب الر رقه كو كيج لايك تع كتم كسي قوز نأ لع ترق
 ل ا مي لب )< ادد نأ الا جس اتبام لن هوس لاب كس ملا وق سسشن

 51 لت تس ايوكى لش( جس للا كى ناكل ) نين ساو كساب دا (:ن ناره بس ذع) لاو تكلل تسع تو كى لاتْشا

 كى دن اي وسي أ 1 م تل اول ىد ركب لع باتل ارواح لضتج وب لضف يل تثار وا لي تملا نحل ل تر

 ىلا كل ”ئالس نب ها دبغ اميبج تاما ىيا) ني درك اوك قوو لبنت ليد طوي لمي تن ىلاي كس نا أ( ل لاك )رذ
 كيا رك ملك عسل ايبا اكس نا هد كيا زر ركل سلا لم نوبل نو ل تن نور ء اوفر يور دب حان

 نادك وةر نسكب تكس نا تتفورب كبت ( سيو ف تنايخ) نإ دش مادو قو قاوووكر لش تاما لكتلا كيري هد

 تنايا( يي ود )ءانيد هلأ فس قير قفيأ لاي كس فرش ني بك ( يرفق ذسدم كلارا م[اذمج كلا

 لويمأ( ب حس جو كلوا نال ) لج تك هوكي كل سا( قلم اعمر )يس( ايدركر اكن فاصةس يسد لس نااؤفامكر

 ترف د فال 0 لب ءانكك زارع للاب ام نفل رانابتم ( لآل ايع)
 تعردناب ناتبب كولي ب ثلا دوا ( لين را فراق لات قي اذ فرط ل انه تسلل تتاع نئاددا ل ب تك ا
 و لوق يبا نوب لب رول لاب لش جوا ) ل نس اج ىو و لكالاح( كس كف رط كن ا تسبن ىك الاي لف كك ا ) لإن
 قامت كاوا ةريطو تاااوجا ديا لا يربك تادفإ نايتس اة ادد )تانرلادو تاسع ليتات

 لوداك زيي لو كر ب وبكم اهتدفلا بش الب( سوم تس رك رادرج ار فروا سم تس ذوب ىلا رفان ىكنلاهتس ثلا ) د ذو(
 ا هركإب ربت ف اصوا ل قي ترض ؟بعج خس دوبي مهبيثي لق“ مهبحيا وك ايكايالرجاظ ما مساج رمل شع سا

 هس لوبن لوم لان ل وراب هس سوك اا لوم لذات تمي آب تنفو ااه ياك دبع حس نا فس لاقت ثنا لم رلطسلس لا لكلام

 ناوج )وك يعكس لاتشلا ل م ت1( لرب )كت خورف كولو اييقي( وامك لوف ار تورو ناطا نا

 رقت( ست اوك لوم لوبناوج )وك ومتى رواها ابل لي راب كس تناءاءاداروا كس سال ناميارب يقي ترضخ حس
 هدا ااه ةاررلاوب نشرت ترك هل نر( سرع لوا نقب ولو ىل( تايد ان )لب لس تبق

 هروا ند ك- تماايق ( مساج ايلاعكم ترب ناك. ) كسب تافتلارظنرب نا دوا ( حس جو كاران ري ننذ) كح ليكم الك

 ىلا ) نا كب روا - اكون بازع ( هد فيلل" ) كان درو كك نادوا كس لبن اج كس ( فاص) كاي حس كول 1ك ومنك

 زوصوكن لاب نم ) لش دفا بانل تجسد تس ركب ثلا( فر نب بع بج ) حس لك ابنا دورك يأ ( حس لن باتل
 بانك د( لذ ع رانسالافيي وكيد مل ) هك ايخ رك( كح ركدلظوكن يلام يع رسمودروا تفل كيفي ترضخ[ الا تسد

 دّقلا هو لالا تس تس فرط كى ل اهتدثلا ب لو تك كال هوروا هس لكس لش دشلا ب نك اهطقدو لكاناع ع( 50 ل ثلا

 ( ل جد لوب ثوبك ) لو ل اجددا ل تل دب توعت تس م نكس ىلاغنتلا »داتوج شئ فرط كى لاقت
 يأ

 تدم نايامنصح لوا لن ند [ررط اس ذاب نش ءاضعاكس نانا حرر لس راهنملا هج. ال مه
 لذي ري ترعب كح تاررطل وا عررط اس ىف ب ية تجرظالوا حررط لسن إب ليل كس صح لوا ننس“ راهنلا هجو "كلا



 مانع اريفتمي1 «-ط نارك ل 1ةروع سوري سد لدادلطم نينار يب حررشومج ننال
 فرطكريج ولرسودرواةدئاز ماللانرط كيج لوا ل حس رركوراشا ققكل ال فرط وموت قود كتم ااونمؤتال_ -

 ص رورض يد الج قرصتموف لب مترا لش نامي كرمرعاذ مال ل نمل م يجو لوا تءاورقتال ىنعسملا

 5 و < مدقم لك عبت نملروا ارثوهزم قسم دحا ىتؤي نان ايمرد لس لوعفمروا لفرض رحمت رد ١ نا لقروا <

 لاب اقماراببمت ب ترث [ن ارسم لدول لين قكىد لب ريم ملوك نقل وا وحك ايدل كس تمي دوب زل

 هس رت دايز نيداداه قلوية

 وم فو ذكرتم لس رواه كس اوقدصت لن قم ا ونع ؤتروا امانا. لحال ةساج نامت م الركب تتروصرسودروا

 نا رازب نزف حر رص قل كرد نال كا : كس يبدو تالاكو لتاضفر دق لش نوب دسحال تابعي زف

 طاخوك ومقتل وفوو كس ركراصتخا ل رسل الج جس راك ا اك تسوبن كفو ترضخت [ كا رصتتروا ؤ عيت اكن يي ده داهبتقدج كح
 فرط كدحا كر ايثساروا خر ازعموج عار فرط ىك دحا اظفلر رواسب ىتوي نا فطعاكل اوك و جاحيوا-تايدرك

 لامكنيد عبت نمل الا مكنوبلغيو مكبر دنع مك و جاحي نيملسملا ناب اوبرقتال < حررط لا تدابعي زن نار
 -قدس دبل انك دوبي يرق ابك< «ديانيد حصا مكنال- اد لدتا مال لع تروص

 را عم |ميظتنسا وم كوم فئات ل مج ىتوسي نادال ةثلج ب ىدهلا وهى تروم تا َّنأا ة ءارق ىفو

 11 ارتبمكس لوثر خيا يريدوا ايل راشا فرط لاس "دحا ءاستيإ ىلا” لرش ايي اكو يرد صم نارا اكس فو ذك

 رارقاب ارابيا لل نوكواسرموو الغ نيد تن قبلا ر سؤ رش اوب نوردقالا "< فهذكر تمس ل ل ها

 -(ةساجوم ىلا مالكي أ ةساجا ال نلا. فو زج اك ا قلت ل نخل ىتوبي نال /فرظ ىتؤي نارواعس لايسانم ”
 دس يكل ا كفك وي قرف اهفتتساوكىتؤي ناتأرق لرش باغانج

 ساو راطنقلا_جس م ءاجايكه رك تاكل قنايط ىلا كن ادب ل هس دك اي ىبتنايخ قب د كب اكل ا باتككلا لها نه

 رم لامك ل جت اب راني ددارن اب كدت اح ايانوس ل كروس اي متر ورارطم كأي راني هرارن رتساي هيق واوسوو رارنب كيا اب راني دوسوو رار يأ ايانوسريق وا
 نش ىف“ ىلع ماب لج راطبقب_- توم ربارب كح هيس ور لد قلن مترد لن اي يقوا كي لاوقالاف الخا ىلع يرن ايانوس

 .راطنق ظفح ىف
 200 د فيأ راديدب ورك نم تضهر اطر باوجروا طر شروا سرت بلتكلا لها نمو روأ هس ءارشب هنمات نا نم

 نايل ياوحكر تناءاراني د كيا نس قير للاي كح دوب ءارو ذاع نلب ل انف تس اتؤم كاذودج 1 طار كيا روا هس انزم اك طارق

 ايديا رقي ول دوب قادصح اكن اخر والك راصن ع ل باك لا قادصم اك نسيب ضو اي دركر 3 انامتء لآ اوا

 0 ركنا و ىاع تسررقم, انشروا يردصم امن لات مدام تيب لسبع انك لوفص لولوو نا لع نورد

 كب اوجد لإ ةسدم كادوا ى ا ىككواعسرمددكالاع كن ويك يصور ناك يس بادجاكل او كأي مهيلوت بسب

 لكراح مئالاسب رسخت كس دارع نا ليبص هس كس لاعدقاودابقناب حيد كل وف ناش ليكن اكسب لضم
 لإ قس بانل طلاهيروا نو قحكس قف زلط تغادر دس كرت

 اكلم ىارواه فاانيتسادحباماكل ارواح ماتاففدب ينبه رعك تك نابدع 2 لآ قمل ىلب

 -< ىلبماقمتاقكس لن ناي
 تمرط كيقي ترضخ آم د قمرولاوما وك لس ونك فا كاعد نت صمود كيلروا مق ب تنحف اًبذاك فلح نميف



 هات بتي 1 4“ لج نارك [ةروسابأوراي كش ىو امل, نيل يجر يفلح ررشودتج رت نما

 ةيرطو ل ل آي هايل مرات 2 2س اهل وج وكس اك ثحشا ون ايل بل اطمح اك وا هاوس يس آ لايم لع

 5 كوم يك م هدأ 12 كس ذاك وج كوم تدوص لأ عدسة”

 ملكت نا ىلاىن نلا وم مولعميسس ل نوملكت الو اهيفاوثسحا لاق ل نووم روع هللا مهيلكيالو

 هأرب ايس تابنااك ضم الكل شن ونموم ةروعروأ ح قلك اضرم الكل ع تي ساكس تروس قي نال زن رو

 . نب قل روا فيط نب كل مروا ف رشا نب بعكك 5 اهايلوارم تان ا اكم الكت سطس واس نوت رفروا كم الكت سار

 -نودارمدركو بلطخا

 .نالف ئوتلا ئشلا ىوعلا" هك _وب هدي تيول-_ نت كك كاع طولت ىلروا زوم قتل يل .نوولب
 روام لفل لكوبل ع تظافكح قم عمرو اس ل بص ل كو اًهيرف ج تنص ن وولي لمت د نو تارواججبس- هناسل ىول

 - لو ةسركا اتي لم ماهياوكن واط نجس ماهيادارمس مهتنسلا نووليجس عن” م ايي ررط ل طهر

 تيب ارواععس رك اكملت كيا كى ا كنا ليي خلا تلاقو تمي آ-اهقنايباكل الطاكس دوبي لع تيب اوم : طلر
 مدعروا» رعو ه رعو ءافيا ل ىفوا نم ىلبيت اع هرك تاكم ا تنايط لكلا عررط كرطخأ ىف تمن ايش لع باتكلا لها نمو

 < را ةاكيوذتو فير م ايذ ىكوصتى نا لي خلا مهنم ناو تم آس نايباكديكد ريهدعو فيا

 مهل تلك حس رسود كيا فكن ب ثراحد ب ذنب دع تفييص نب للا دب تيياور لك ابع نا هيرو ال :لوزن ناش

 سلز_ركابيا كنا هطسعم سود حنو اهكيد حرر ىناذق رك ايلرك روج كتم اخرا بيدك 1ك نامياب ناقل

 نا نوناطسف دوبي لك © خس مرج نبا لوم لذا: خلا قحلا نوسبلت مل بتكلا لها ايدي آريس اك
 مترك يدركراكلا فاصرك آي ذ دوبي قل يك يكد فاقت اكتسبت دعإ ل نوم نال ني كت خو رفودي رثلببي تس فس ال مالس اكس
 - لولا خلا نولوقيو تم آي ىا- ايلى وكداك سد ىلا مكس ساروا تيس د لب مب كح للا ايد زوجتك نيد خس ا نس
 م2 قووبي لش لماعم لح وتل 00 ار زكر وا نايب اكل تن قلت نمثل قرطلا كيياور ل وعساك نا
 ودل ل نا بورتو راب حمام لوا ىلا راو لوم لاذ 6 ]خلا نيدلا نابت ارق ايكو مرات كل ا

 هك: كف مرج نءا_هكل تس ركايلاوكم ل وججوج يس اتوب مول سس نالاو فس ال نلاءاس راب هداك مج راذاب قلك تي
 رولات ايد الجو تاروت لومج_ لوم لزان نيذلا ناثمع آل داب كح فرثنا نب بعكروا نبق ىلا نب اريابلروا عا رونار
 رتبكروا لوم تاهقاو فلل و بابا نام تح يل صتوشر ب ساروا -اهتالا ركل دبووروكف اصواقَو ترضخ 1

 لس ىوار كح ذل رأت دالك مي 1ك قو شا لوس ماورد هس تبسانم ىلا قلاوون بسر هب ميج وأ

 وع ىكدرل تعاوررل لون يبس قى ١

 فرضت فارصو تفس لوبتااكس قئارك داي يكب اتكى ا 0 :ىئاق ككروارارش طلغ 056 :4 رش ل١

 انكر تقادصو نب دره ر واو + تحس ووك دامب ضرب انسي نومركتخ هتك رواق ايل طر واكت عام ىئباروا لسنا

 لكك مب تصرو ناضن هنا سا دخ دوا 32 يالي و داق انلموكر وج لح لانا دو نيب ورتب“ سس متوكم وقودرف ىلإ و

 تنايدد نا ذك ةلك هو جس هراثعا فرط ءاركق رسدد كيا كنلا ل خلا مهناب كلذ تادرلو درتيكىلان د



 ادت تخت تع تطدطتحتلا ل لود ريل« ننال الجر يضتجررشو الج رت ناله

 ةيرتو نك لو نلا د قفا تروا تاعارغ اتت تو - ليث دجتاس كح لوبت رمل تيس بس »و لإ ماك ا ردق نك“ يا
 ناري 2 نب حررط لن تت تت ماج وك يدرب قام اهسدب لك حر رطرج سس لوك ول كس بسج ا
 لاك ورع لكن رو رع الخال تا يع يولع اها لو تار

 ا ضب اك امجاروا لاسم ليس دب

 مكسور ارم تس نلوراو تمئانازلا سنغ يا تررعت لاوقز 1: تي ويقع خرط كس ع 500

 ووو نانو نعال باكا اقلطم ل لوعشدارم نار ضنك "اي رماظ رمل بوري الس نب شئادبك يت لو دوب

 عدول روع جا للاب لوم للم ام هس نامي الب هولك ليتنا دنع تيا و بتم صاح كفرت ونوم روك انومن اك

 فيتشعاب كاتس طالت ارداجس ريو لاكي اتاي ماندو فرط كى فاك خب اهانرك فير
 اتوم مولعم با وف مدعو تس دوا تيب 1-ان حس فلس ل باج فلام ل [سارج لوم ككل باز ىا اخ اب ل( لوب باذع
 ررت وتوك رنج اس فلا كس لد و قصتي روا دبي فانا السا سس لابس شي لانعكس باذق مدع لاه:
 - لاو كدداد قئاورا رقروا < لاجاك

 عرس شرار دع سون ا ايك ايكو ركن كو وبي تءاجقاو ني 0 "نولوقيوأ تع 0000 : كت روان انوو

 رواىدنماضر لابورك ا اجاب ليو مدت لويد هب رؤس قت دس اف رقع واو حج تكلم رابسوتل اء كس رفاكىل تل ناسك جس ا

 ايل لف ر فاك اس 1و نزلت لول اب لاو ذود كا ساق لل ابي لل طر طع مد

 لكنا تروا اتوب هرباعع حس سويت لوك ند تميل ا, لئلا انك تتش لرب حسوب لال هس تميل اءارن ىلع ْ
 هت ةس ركن ما قلو ىربمعدب قت ومب دمك دبع نما هد كس دوب ف الخرب جس جوم نارهتسا حس فرط

 كاتم ترض ادوبي .لكوج روا حس مارتن رو ع قرورخ» اهيا اكل ا قوم اج كا دهيخ ريتا سلس لول ...........: يك بك دب
 مهيكز يال وردا كوب ماع رك و زج كرورض رس و دوا كج ايكل او وك ايمخالا ننام لب منا دبع لاهم رخل تلاسر

 ل ساس لظاو ناهي توج ل فلا رهحروا لس ل رك يك فيرى لا ىم ل وف السم مل اهتن نقل بج لع وم ل نت كيا كح

 بتاع و/رافكرلا ب اطخاك قالخال كذل ءاروا ع لير ش كن اهيا للي سا هدعواكت بج: ب دبع ايامك تس د لابي
 نق“ 0س لوديفا ناهد ذوردتج كح لومي نست بايك اش تاس دانك كرف كادوا لو ك- ك- تما ريكي وأ

 -ه تسرد ل مكتسب وقك م خب ىل اوم كيد: :ركس تنس اد انج - تار نراك نقد ل

 لكس ناموا ت_ كوكو تفليش تادؤندوبي قلاطمك نايب كس قرا ماع :ىوحسرو شفيك

 رواربججتل يب ىونعم يروا انج وكب اك ل ءمرشلا عن لم لس طاش نااايو ل مب فيرى نشوب سلي قوؤحم افي فرص

 لع سرسودروا وكدا اك ومب وز ةروص لب كيا يوك اج اج اهكوك سوم لب اطعو لف “اوم كاع دعا وتوك ارواح لوم فرك لغريبخت

 بكل لاك هللا ناك لزم و وم تسب اف عرش واس تبان تس اررشييد كرر اس اتاجايكق فاكس مز ن بفرص

 ني لاس ناعم ملأ وب نال اتركت دال كدفلا بانه ورك يأك راش والعكس بات نااتينرفلا وك لازم ل



 ه(مك>

 41 نك ةرسكتمي 0 يب” ل نلارمك ل 1 روس اسرع“ دا "الو لالا ملج+ نيل راج يسفنجرارشو رمت رن نيل الك

 غو إي زادي ءارتفا كن ادلب انتدتسن نايباكمبس انك ل ادخ وو لئالاح هس ناايباكب اند تككت ماو اهي درك فرك

 هللا ضمان فكن [رقانافلا لديك ى كوم سين تفاؤل ع ل ةرلق نيرا عسا ......-.....: بلر كى لع ثايب دعو كر

 - لب كى ل ونوو ىونعسروا فلي را 00 تتسلل لب
 هراجا ياي اروا ل دس ركل رطبا سس ض_.اودلسلط رخو قوم عراد نك تنير للا نا ح اونمؤتالو

 رواوم اي د0 ب نق ةرباشموك اروادم لفرط ايندوج ب تلاع كي اهيس رح نودهشي نيذلا نا- ىو فكم راد

 لوأوو ع ل تسيطاعروا مدرك سس قاف يلا لب دحتاس كس اج بحر انكر تار آكتس ل ابل ثلا لئاوكرماظ يلا

 - هاهو اتقاس ل لاب

 هل دوُجسلا ٍنْيِمِلْسُمْلا ضعي َبْلَط امو ابر هودي ذختي نأ مهرما ىسيِع نأ َناَرْجَن ىراَصن َلاَقاَمَل َلَْنَو

 ٌةولاَو ةَعيِرَشلِل َمَهَقْلا ىأ مُكْحْلاَو بنكلا هل اُهيِتْوُي نأ ٍرَسَبل َِعَبَي َناكاَم كو هلع هللا ىلع
 وسم لماع ءاَمْلُع نينو اَونوك لَ ُنكْلَو هللا نْوُذ ْنِم ل اداب اًونْوُك سانلل َلْوقَي مقار را سا مرو مساس سكه م م تل 2 رقي مت

 منك اَمبَو ٌبتكلا ٍدْيدْعتلَو فِ راب كاب نت: قب نذل

 بًّضنلاَو هللا ىأ كفانيتسا عقرلاب ْمُكَرْماَياَلَو ل نأ ُهَنَدَئاَ ّنِإَف كلذ كسي ٌئاوم) وسرت

 ةكيملا ةَياّملا تّدحتا ابك "ايار َنَيِبلاَو َةَكْبلَمْلا اوُدَحَتَت نأ ٌرْشْبْلا ىأ لْوُقَي ىَلَع اف

 ْذإ رك داَو اذه ُهَل ٌيِعَبْياَل «م.ؤنوُمِلْسُم منا ذ ذا َدَعَب َدْعَب رْفُكْلاِب مك رميا ىسيِع ىرضتلاَو اًريرُع ُدْوهَبلاَو
 و 2 2 م0 و ا و ا ا م 3 دم هجره رمل م 4 اهم ه1 0

 قائيملا ذا ْىِف ىِذَلا مَسِقْلا ىنْعَم ٍدْيك وتو ِءاَدتْبالِل ماللا حتفب امل ْمُهَدِهَع نّيبنلا قاثيم هللا ذخخا َنْيِح

 بتك ْنِّم مكينا و َءَرِق ىِفَوُهايإ مككتيتا لِ ىأِ هجر ىلع ةلَوصْوم امو حقت اهِرشكر
 لَسَو هيل هلل ىَلَص دمحم َوَْوةَمكم او كلا نم مه مَ قدَصُم لوُسَر مك اج م ثةَمْح ب

 و عوع#ع

 كلب نزوملا ل11 راق لاق كفا زو كلن يمر ياو ننقل تاع ”ةنْوْصلَو هب نموت
 مكعاياَو ىيفلا ىلع اًوُدَهْشَف َلاَق“ انْرَرُقَ اَوَلاَق ىِدْيَع ُىِرْضإ ْمُكِلُذ ىلع مق ُمَتْذَحَاَو

 قديم كلذ َدْعَب سر ىَلَوَتْنَمَف ْمهيلَعَوْمكِلَع موَيْيِدِهْشلا َنَم مُكَعَم اناَو َكِلَدب
 «مؤَنْوَقِسَفْلا ْمُه كلئلوأَف

 ناي« يت بر نياوكن لا هوك ات ايد مكوك لا فس مالا ديلع كت مرضتك بكي بج نس نا قراصن د
 تاب يوكن انا ىلع لج( بس انه لراوا زم( لبو لل ذان تاب آرب تنذو له ونار اج انرك رجتوك تن ترضخت ”سمجج ن# نونا رلسم
 ناب دنب هرم كرمي انيك سلوكا هورجيروا لب رف تصترم توين دوا ( جب لكن يبد ) تسكر وا باكا ىلاهتد ظلال



 مل حدس عا 5 نا لل [ةروس سورا يك لعد دلو نيل للجريقتجر رشد مج تنل

 اكن ولو بفلا لل كس بسلا ىلا تسل لاي ر لمأي ملاع) ءاج نب لاول( كيس اي انبك وك )كب كد وجيك لاقت ثلا ءاج
 مكر وكم مو( جس دختاسد د رشتروا فيفخلتسأ رق كن ومهتت ) وم نيد ميكى دتلا باتكم كل لا( < كل كس ف فاض
 ناسا ىلإ دوو قع فطعر لوقيوع هاس هس بضأر واح اجو لكتذلا قتل .فناتمل هب تاس خر )قد ين

 وأ يع تررطخ ل# دوبي رواء وتشرف ل ريزتاص ةقرفويخ انج )ولانب راكدرو ماهي وك وين اب وتشرف( بس انك د لاب كسا

 نقل ىلا )و كك وم نلامطسم متدين ارد-ه ورمتاك ن_ركرفكو موو كيس املس ايلا يك( حس ايلانب دوبتسو كيت سر ط7 نس قد اصن

 مهتاس كسر قفط ارتب مال اسم للك سسمالسلام ب ابن ات ايل( هع ) نس دقلا بج( درك ايوكى ا )دوا( حس لاكن لاش ياش كس للا
 لوثود نلا_ كوم واخ لس زخا طتنا- تاتطم قع روش ما روا هس قوخاب حس اسما ”ةقفلوج 2 كس ريك كمون

 ل ار لتتم تسمو بانك مم م( ىذلل لن كج رلوصوم اسهل ل ولروص

 كن ارو نام رور منت( س ىئ ار تتساذ ل ( يقي نرضق | قدر وا )تس ( تمتو باك ) لاي ه داب اوم احرك ل رمق ى ل

 ىلا لب كك يبت نلاروا _ انركا 1 ا
 دهع عسر( وم تس كل وق )وج تجمل دم ذاك ارواوجب يس ركرا رق اكتساب لما مت ايكل ات اوج ىلا دارا ( لت عب انك نا لم مت
 ل( ري لسا فرط كن معي اروا بسر يس )6: هاوك كا لا ني 2 .كررقا كب انتيك عا بس( دع:)

 أدع لس( ربع ) لاه رلك( ضار ) ىلاوركوور لولوج كسا ن( يل نااروا راهب )- لوم داك لايت سس دات لك
 -4 ساب كس رش قساف كول ل اًايقي

 ترش كن إرم ةراكا تورط ع رع رز يربو عنو عضياشو# رعبا ناكاسن ننزل! تنلا 2و لع
 نونو نا شن ج_ايكىل_ ل مظل وق نما فطوم نا بوصننتسس كبس مثول وقي لخروا < كس تبي وبر مكرم فانه

 ناش ناكامرو! رشبل ناكام_ كوم ىل وا جدي تلهب يخب نع دعب ”دحإ لس تلب# بج ح دياب نوب هدايز تب ل لاول اب

 تب حس لازئاج كم القع توب اكن اكن تس [2 كس ماءؤصا تر خلا اوتبنت نا مكل ناكامروا خلا نوكي

 ايبا شيل لايم ا يكى رم كش هللا لوسر ىدي نيب هولصلا ىف مدقتي نا هفاحق ىبا نبال ناكام لوقا نإ رص
 ناك ايفل ىغبنيظفاه لذ نأةتييجولا توك ك- كى لب نكمي ل ىغبني لمرسف ل وق سا سولسرك

 نكلو ىلا هركوراغا فرط كت راهعيءزقتركل 6 لوقيرعإ - نكلو < نايياكفوذك ل لخت ربك ناكاي جريش
 خل اونوك لوقي

 كح فلابم نول فلارل الا ىلا ب بلوم ىلا بت أ رلا ىلا وضم ليك ىلا سجس يل اقفل ي(1) نيت لوقود لم ىلا ىناسبر

 د نبك فلايهالي ء لب نك ل ىنارعش لب تك( ورك وم ىنابقر_لئ تك اه يحللا ريثك ىنايجل بم ايوركذاضا
 نتا نوفل( 0 ناب ردوا اجانب ناي رلا ىلا ي وضم ئفل ل1( 2)- لن تك ئ ريعش ىمحل ئبقر
 نبا نوملعت ىرمحا صج كوم 4_2 فصلا قدام حسني ناير ناشطع د كر كك فصول للهم لم تدوس
 ىلا لوعفم ل ب تروص سا ليث م ذي دي رمتلابءا رق ابدا نوملاع ف“ نوملعت_ لو تحذب تاس فيفخت اروبا رك
 هك مالك ادتبا هيف انيتمادتاسكس عثر كن نركب اءركولا مكر هايالو .باتكلا سانلا نوملعتت تنك ىا-_عرب فوك
 تار فرط رشا, فرط دفا ريم كب فطغرب .لوقسي لع تروص كب صغار وا كوم عجاف رط كذا ري مكر صايع كس



 ملل جمع كب "دع نارك آقروس ارم داي لكل لوا رنج, نال الجرس حر روم نبل

 توقع كوكو جرد م ارسودروااكدوبك اسر ماكل واي ريش فرط كفر انكم دق تسارددوكم بن جس

 ا لباقترلجيدقلا تانيوكل وتشرفروا تس تكسر ع قوصوم نري دوج س قرف كيا كروب ةبئاصلاا

 ايلرابظااكب جت ب نامل خس استسلام كل درسود بن يدرك ةراشا فرط كف :+ قرا ماهفتسا ذقت ىغبنيال
 رثك امل فالف ذك لمارما قي دالوا كن ادارم يس اهتايلايل سد سس مالسلا مب يمنا دهر نينا قاشفيم_ج.( راج

 0 لوصوم اسم مس ةوخال حس اثم ظظفلوت كل كس ما لت خديك اج لي لح كك ءاقتبا < مالا راي زك ءارق
 -<س ماقمس قلك لؤذدط .ربا وجدوا مك باد ننهوتل رواه انلسوم قرن تم

 متاك فرط ل اوراشا باتككلا نهج فوك ل وصومدت اهل سي دل هر اشارك أ هايل فس مالعرسشدعب كس مكنيتا
 تارج لوصر وك ءاسج متلو ج رط للا تراعي رن اكس جانا, ق كف ءذرأو اعرواجح_ ايكيا كسر اقم مقر ال
 دهعلا ىمس سلا لت لطول ءانكربع لش لوما قخمكسرعصا قرصا كملي ب نمل اي ظفا منج نش مسقلا
 دعا 1حررط ل وزود حر نمو موتا دشي ىارصوي هنال ارصا

 لق حرض [لاق مولعمر .ج ركاوكى لاعت ] ذشديح اولاق اذاه- يقجررط اح رابع زم باوجاكردقم لاوس انررقا
 -امتبمج ناك ب اقنم عم دعاكل فو دروا بن زئاكب اوني تمعاطاو نامي ام زد لت فكه رباحم م اجاكس لإ تول ين لانا ذ

 دقو ىلا لاطب ا اك ا ةعاوغل ليا كس نا ل خلا ناك تين لل !ارقارطلخ باثك للا نسم عنا قا : طلر

 مكدزةبايالظبآ اهكا روق دوبي قصرت حئاروبا وف كيش مالسا توكدوأن لا بحب ذي ب آل م رلملس كس نار
 تيا 1-لوم لذات تي اي لي هيد لكلا ل تس ركايكىارصن تتم ىك قي عررط سس ليك دب حراك هيأ
 < ياام كل اضأدإل رقت كت عع اططاو تدوين كي ترض رو قبو كم السا حس باج كن اسم اني هللاذخا ذاو

 ا ضل كى لقت ع ل وقتل بابل تيباود قرسود < لوم روك قا و تعاود كي ماما وقل :لوزن اع

 سخر يي ب 1 و تاجا كا ليث تس كم السدجتاس كدب رط ماع لوك وتمتد يك رع لب تسد كفي ترضخ
 زئاو 2ك كح ىلع شاهد لإ هلهال قحلا اوفرعاو مكنيباوم ركا نكلابكروا دارف حن نط ب 1؟لي ل ايلرك

 كيب راكع 2 ةتررطتك حس كل تاما ور كل نير طت لع ىلاعملا رود لوم لذات خلا رشبل رشبل ناكام تمي 1 اج لاه ست :

 نوما حا ًاينار#ر واهن رصنيلو هب ننهؤيل يح وهو ثعب نئل كج ايلدبك ل ب داب كس نين ترضقت [تح جرم سلا

 -كاتسوالل خلا ه هللا دخا ذاوتي آف ل رمح خ تل دبي حس

 - هت امر وجب مال اني اوك انلا ماو بايك ى ا راشمو ءاع 0 :ىلارخ كوس عراشمو ء الع... .:4 رش د١

 كس ىف نا ايفا ماتاك ئرذودو تنج «مارتو لاطعءدب و ليت كت تكي ماوع_ تن كل دس رك ارغب نلا كس تييادب ساجدا
 ركأ لس هللا هس كى دنباي لكن اوقع ومعك نانا لمجال هللا لات ك_ < نانا قكلكالاع ع لانعق *
 ل ةارك رتب باك لس لاس تووك وكول فرط ى لا ماحاكغ سا قدا رفاطع تدب سنن كل ت7

 كلى رامرف عرضت ىلا لي بااوج -اي درك ا زتكا ك- لاو حركت قرف انعوارب لب تدع اطاو توابع ضر ركبوا

 كل ورعع ءتل_ كس مكبس قرفاكن اس آو ناز لب لاوفوو دس قرسود تاب كت ع اطا تيا نا نر تاو
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 و لرد تبا انومدوجوم اكول شم ىف سوو لعب ماوكروا بس لتمر نترك هلع نايل رفإكب ان ملثو لرد تملعل
 كل سلا ل وررلقم ا ضاوت م اوكي سرسود -اهق سس نع معربا ب ابك تدم اتم 2. انغقا يمني

 لولى للم اك د يزسديك احكم انتم ف ال كس .لئاطو ًايارول كوم ىرورض قتل كس ماوك واكو كس 1 صون فت

 2و بطال توج رداع لا 5 اوهلَس توب ميل وا تسرد ديقك و قاوم ضب توك كر رس سرس زن جس 5 5-

 ومب ناس عل لاذ رك تس لان يداهم السا غل 2 ساكت ديح فك هور لسا قت ارمتس مالا كس لا لإ
 وم التم ل مز سمن

 رول مالسا مك نالت ل خلا هلاذخاذاو 0-0 ان ىت كلا فكلاراكقإ رطروا تود كك ايهتا ما

 هريعات كن اروا خش اال اس لاتما كن لادا ا مامقك <. ب لاع اكتشف كنا لكالاعوم تسر ة كت قل الكم السا
 رص تاسعا تالا اكرم تباغان وبري مالسا يمال مارك ايناس اظاكللل اهم ضدك مر انتيك يلربعاكت رهن

 كيلا ما يقي رانا كس وكول تنل سات موو كم حئارشلا ترانس تدير شا كي آل عراتا ل اقم ترضخت
 - ومي تبر ش فقم ترض [ف رص الط اكم السا با لتؤبك س لانمك تعاطا

 لضف ماركا مان ترضخ [ليهديقع قف ىئامج اكل ونارلح..........:تميطضلا ينو ترض

 تعرق ل نعال ب نو براك يهز خلا ةها ريخ متنكت ب ًارواورشكش مب داحاوكو ديقك ادت اقع الترا ىلإ
 ولو زتثح لوب نكروا لوتما م امن باتكى كيس ًاروا تما لت ب بج لب« درب تيرا ايس ليتر ج قرم لسع

 تيل نلزتلاللب ترو لاك سباف تيل ءجارس_ خلا متنك تي امتنا لوم لتتم انك ت يظن لاب يآ
 ماخاب ةرولاملاكرا رقاد لاثي حبس. - لوم تبان تيلظنا ةحارصسس خللا هللا ذخا ذاوتمي نابلس قروب تبا
 للا ىف وا جراب قار وا رانا كس ناو اكومرارقو ل وقعسس اي ايتا بجروا< نب نندع نان رسل 2 سرب نيقا

 ع تيار و جاوب لج كل سا هياش لم نسر ك الدتسا حس تع[ اوك مبا كح لوم شوب فلم ل بالذ
 ري دقم تءرابعروا وم اوت ح ليئارسا ب والوا نلمس نا لب وج اوم هن هس ايبا ناس رغا ”لك ع ىقلاحا اك تتعدد

 ى “' نوقسافلا مه كدلواف ثللذ دعب ىّلوت نمف”لمج الكاك اريج “نيبنلا دالوا هللاذخا ذاو”ومحررط اف انعم
 وكلا نييبنظفلزوا اوس قت لجارسا لكيدالوا كنا قاسفروا لش ارععا-_ 0 اهنا قضلكويك انركت ل اوي ىلا

 ««شدارم نييبنلا نم قاثيم لابي كيس لاخاقكي زينه 2س .كابكد محم نم ةوبنلاب ىلوا نحنا فوول جناح كريت
 اج ايكايلرا رثو لوس ينام انقعس سود ل داب لقبي ترضخت 1حررط لم :لذادالعوجدارم مه ريغ نم نييبنلا قاشيم

 م باكو درك ا لا رثو لوكس نتاج ضغروا نايك يل قااثيب تس با آي دك اهل ي درر قا د صه اك بس قرأ ققي ب 1حررط
 حون نمو كلدمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخاذاوكيب يخانج حن اتكدش ىو تدادعوت اسد ع رضدوكياردا نور

 36 2 اور «رط ىروب اعد ب حس حلا

 دبع كيال كم كل دبع نتي لاي رف جرقت_ ءالع 2 ى............: بع ل حس لودتب سس فرط كذا
 مانقرك تدب دبع اسود هركلت كا لش خلا كلبر لخا ذاوثم كف ارعا ةروستس م اعوكمعد ادالوامامتوتب سس تييب ولد



 هاا اسمع ب ا“ الط نارك ل 1 ةروس رسب داي اكو لوو دج« ناي اصر يفت ررشو هج رت نياك

 ءاطعاروا تراها اجب ى نتن انتككس ايك ايلتس ءايلع ربع ارسم جس ايكايلاكن إي و تمد لل ر فت مقاروا نر د تم ا تس ء ايبا 1

 ىر سئ سسوطتل ع حاحا هوجو نا لطرف هراثشا فرط ا لش “هقاثيم دعب نه هللا دهع نوضقشيو” لي رشا لاك
 - ايل روجر تفرط كالو سود كل كس ترانا ىققي ترض [ن#_ ءايعي اشكل للا

 بكوك نهتم دبي مل تعلط اذا بكاوك كولملاو ىسمش كناف |

 اكرم ايك ايل تنقو ىادجتاس كس ناو اي حس لاوتما كن لا تدهس دال نال تمي آلسا كنا 1ث ةيجارص  اناج ايلاكد بت تس مارك ايهما
 ' لع راورا لالا متي - لوم كك لئتسرورض كرك ك خب اندعب كركوك عروتتم لابو مايك ايل سطس قف مالسلا مجد اين
 جس راج ايان بس كلا كس تخت مارتاوكب تكل ئادوا-اكومم ايلا يل قو طساوب ل قنايندرج ايكو جايك يل حرر لك "تسل مب 6“
 بس لان لين كك كس رايق ظفلود تسلكروا باك اهي ا لات لي انك حاص ءلاصا ضني نيت دن( براىصا يهنأ مانت
 لا تبل ايطار مئاق لسلس كت اماؤيي و لتالوروا ايها بس ىب بنت يلين ا ًءلاصا اج امك ماع رك وكب انكر وا تس اجدمب لم اشك
 مولعم يب وفا, ريف كيد نس دل ل وقع تسوكد يرى اهنا ررط تاج اجاج آدإي لقئساوم الوجب عررط لسن كا ومرور ضد افي تس دب

 ٠ -ج لوم مولع منقط لدم
 ضنا ع ىلورسود كس نطل ناروا صاغ لاوحاو لارا و مولع لس نا تان لوو للل ا تك وك لابد

 وكىق مدع بج نباروا_ولممدتم اهئ دسود اقروا < مل اعريقف لابد <- لوقا الايك نءاو أل عر ضد انج ترق كفك

 مهتم فرط ترف كلش تاب لكل اوين ركذخا سى اخت ترص اي مولع ليت دوا ءوك هاو نس كرب ل ىفي هدي نبا لن تك
 قالخا سب لو ملكوج بن تس اهرفأخس اقرواومماني دن حي تولى لب بسد ةييساوج رك يؤ تدك تروا« لج تن قادم اك ىلاب دوم تتش
 لود روم شرداوترب لن كيب وتزن تروا اوم وكل دوو يلع دو 3 رض 2 2 تر واوبب فصتمس ابد

 ل تارطتل او يي لس ثاحكىت كيا بسوي لضرغ
 5 م 2 راولفودايز حسد ل وم فب تافداي لوم هرتز ووداوت لب مشى عر اشموج هرم لوكول نلا لي للا مكرماي الو

 ف كزتسار واراعوكءازتقم ساس لا ذتوم ىداسسم ب كا فارسود لوكا لم لس ملكي ءازتقتم ىلاكاوم مولتمسس هللا طخ اذا و
 كر زى كيا امنمر مانقروا جس ىن ليا ني داكد ثلا بج روا_ كح كاد كس نيد قت كيا ىف مات لان ظنا كقول تاعك

 5 راسا يت تي ارب لسلسيس رون لسار دوو حس حاله سودروا ب ننام كك ياعس سرك ل رفق عب نا لوكوج ول لن لاي كفل

 اعْوَط ٍضْرَآلاَو ٍتومَّسلا ىف ْنَم دقن مَلْسأ لَو دلو ولولا ىآ الاب نويل ٍنْيِد ريع
 ْمُهَل لق راك هرمَهْلَو ِءاَلَوِءاَثلِب مؤ نوْعَجْرُي ِهْيَاَو لإ ُليَمِةَاَعمَو ٍفْيَسلاب اًهُركَّو اا الب
 َبْوُقغَيَو َقْحْسَِوَلْيعِمْسَو َميِهاَربإ ىلع لأ آَمَو اميَلَع َلِرنأ آَمَوهْلاب انما ُمَحَئاَب
 ' مُهْنَم دخا َنْيَب قرفنال - ْمِهْبَر نم َنويِلاَو ىسْيِعَو ىسوم َىَتْواأَمَو هِدالْوأ ٍطاَبْسالاَو
 ٍراَمكلاب َقِحْلَو دمر نمي َلرو ِةَداَبِعْلا ىف نّوُصِلْحُم «ممو َنْوُمِلْسُم ُهَل ُنْحَنَو ٍبْيِذكَتلَو ٍتيدْصَنلاِب
 الا ىلإ هريِصَمِل «مدؤ َنْيِرِسَحْلا َنِم ٍةَرخالا ىِفَوْهَو * ُهنِم َلَبعُي ْنلق انيِد مالسإلا َرْيَع غبي ْنَمَو
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 َََ 7007 0 و اع ا 2 ميو يره ريع ام رم مردف ربل نر ج<و +

 َّنأ ْمِتَداَهَسَو أ اًوُدِهْسَو ْمِهِناَمْيِا َدْعَباورفك اًموق هللا ىِدُهَي ال ىأ فيك ِهْيَلَع َةَدبْوُملا
 ُهللاَو مَّلَسَو هيلع هللا ىَّلَص ّيِنلا قُّدِص ىلَع ُتاَرِماَظلا ٌجَجَحلا " ُتسيَبلا مه َءاَج دف ٌوُوَح لؤسرلا
 سانلاَو ِةكْبلَمْلاَوهلا ةَنعل مِهْيَلَع َّنآ ْمُه ْواَرَج كِدلوا َنيرِفاكلا (0)َنْيِمِلظلا ِموَقْلا ىدُيال 26 ا عا لا ا الا ا و ع ا تيري بم ا ءد . 2 اسوا

 و ا 32 .َ 2 فا 0 اوم و رهو ردم 3 ما مو «”وس ا مدع سو 0 0 5 7
 مُهالَو باذعلا ْمُهِنَغ ففخيال اهيلعاهب لولذملا رادلا را ةنعللا يا 3 اهيف نيدلخ 4-) نيعمجا

 2 ه4 كل ه رو 03 عاكس < ىف أد وماو مقا م واو مدمن دف هه سو مرير مر افقد “1

 ْمُهَل ٌرَوُفَغ هللا ٌّنإَف ْمُهَلَمَع ”اًوُحْلَصاَو كلذ ِدْعَب نم اوبات َنُيِذلا الإ َنْوْنَهْمُي (مم) َنورظني
 1 7 هق ايد 128 ىو” ريدا ما هرم قة ىو 00 وهل 5 0 سو خي

 .اًرفك اَوُداَذْزا مث ىسومب مهِناَمِيإ َدَعَب ىسْيِعب اورفك نيذلا نإ ٍدْوُهَيلا ىف لَرنَو مهب (0:) ميحر

 اًوُرَمك َنْيِذَّلا َّنإ «-ؤَّنْؤْلاَضلا ْمُه َتلِدَلوُأَو ٌراَُح اَوئاَم و اوُرَْرغ اذ * ْمُهتَبْوَت لب ْنَل دمحم
 ”هب ىذا وَلَو ابَهَذ اممم راَدَمِم ٍضْرالا م لَم ْمِهِدَحأ ْنِم لَ ْنََف امك ْمُهَو اًوَناَمَو
 تلو ِرْثُلا ىلع ٍتْوَملا نع ٍلُْقلا مدع ٍبْبَسَ اَمَدَْو طرا نهب نا رْبَح ىف ُءاَقلا لعد
 هذي نديم نر صن مهو وم! باَذَح مه
 نع ايكاه ب دجتاسكاي نوغسي) ليلا طوع ءار كرسدد لوك كذ وجب نإ داك شلال ذ تنساه كو ياهل ٠ رم
 نا زو نلاهس 1 لن( علم ) ل راوربفاسرفيكس مكس للا بس لكل اح( جس قكرجت اسس اتروا_#.او ذاك ئرعا تمت نول وعم
 خو فرط كى كا بسر إب( رك دوك زج نلر وج ىرسود ايراولل ) حس قزخانإيوم( ران ا الب) عس قاف دوجوم ل كوكي تت ل

 ءاتارباهكي وج دوام ثلا تسال نلاهيا مك ( كاس ناا) ودبل مث ( ع ك كح داكن هزمت وا جس دجتاس كايدو ن) لم لسأو
 شاول وين مان ادضوككدئرواوك قتوصوكيدج زن - لين تكر نامجا ب سا اوم لا انري ء ب وقتل والولء بوقت « قاس ء كساس

 ردوا ليي وى سل ) ترك يبا دج حس سر سدد ىوككيأ كاتس لي لولوسر نلا م” لإ سا نلاميابب بس لابس الع حس فرط

 كس ناك لح افكر وا كم رمل ولوج ( ليث را ذككت داع د جتا سكس ضال ا ) لا رادربت اسر فكس لات ذلا م ( لأ 52211

 كس ثرث ًارواد ا[ جايك كل وق قون اكو مرنم وف اكن إب د سرسود ىلاوسكس مالنا وكوب دوا( رك لو لذا: تمي 0

 يؤم ) 0[ سوجعررط سكي( كوم فرط كن” ىدب داكن اك ا لقؤيك )4 لومدارم اندداجتوج وم لمع نوكأ نادل كا ند
 ناش ) كو ىتاوك ساملكالاح يل كرا وار كرفكد عب كس نايا نس لتس د وحك ار كى ايماكري هدر الالم

 و [تساسلس لا( شمت كاب تتارص لك يقم مم رلى ) لالي نود ليات ادد نري لوس كدشنا ل( تر ىناوك

 لاعتمثلارب نلاسك هس يي لع الاو غل لوب دجوك وكول نلا-اجركالومك وار كت داس م( لورفاك )هور لساو نس رك ىلا تشل
 ان( لوم لولمناكتنعلوج لب كأ آي تنل ) اك لين رراقركشيبب سر لرب تنعى قبس كن فاننا« وتشرف,

 0 )ايلراوتسوة ساروا ىل كب وقى كوع ك- تلا اذ سكذل نيج لاب كح ل اي( لب ) تلهبح قر اكو مكب ا ذعاك نا يتك]
 لولو نلج ( لوم لان تمي ايي لج داب كس دوبي ) لإث كسا وينام فقر( ب نلا )لاو نش ( وكنا ) ل اهتدفلابش الين ( تيل كيك
 دضتاس كافي ترض 17 راىت تكن ذب لطرف يبس ادوادعإ كس هس اذ نام ا( ب كوم ترن« ديت اسكس يكد تدرج )يكرس
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 د> نت كول يروا( ل ارم فكي وجاك حرر ف تلاع كن الج ) لس اج كيل وق زكر لاهي كوكو با ل( لس كفك
 هضواعم لول دب كس لرب روارفكو كروي قلع د كتس .مرفكك مو تس مروا راي ارفكو ار فس وكول نلنن د لإن كك كلب حس هاد
 لديك ايكا يك فاداذرم ربثىك نا )كيج يك يل وبقى كبح ىدي د لوك كرب حس فس وسل( رام ناش ز قل ) ىلا ةركدول هج رك
 فيلا )تاندرو كك لس نارك إو تولى( 3-5 رفللا لك روم بيس كتل وتم دعاك اجرك مشت وا حس طرشلاب م اشم نيذلا

 ( ل اهجوكنا تس باذغملا اكوهنر اكد ماكنا وكر واس با ع( هد

 .نيهركمو نيعتاط قاد لال لكيروش قرع و وقاوط رنا قتك هير وفم < هند كتل و نتك
 راك اهززم ل رييغفاو ريش اني درك السم يرسوكروطو وكي ءانركق رفو/ن وكرف الشم مت اب نكروبكروا كق درب ز هيلا ىججلي ام ةدياعم
 ب ركا اوبعح كروداوتو ل افا لرو 030002006 50 هللا نيد ريغ ن رغسا ب هر ار ايرقل_< ْن وغييظفل لوثر اكل اع اج

 نو قلم ضروس نم سن "ا انيد ايي درك فاد رم ىاولززمت واهس ايكا يدرك دقم ماتم ارب ن وغبي لل وعفم هللا نيد ريغ

 ىلع وناس بو كد« مدقم نانو فص رش لص أ رج مس اجاناب لاموك'"عالسالا ريغ” رو! لوتفماك غبي ل خلا نيد
 - سس اجاناء لدب تسرب ظفلوك نيد( اس )مس اجانام ريكس جو كوم مرن ظفلوك نيد( )-ايلركل ال

 نب رط لوك كنا هتكرت دقو قيرطلا ىلا كيدها فيك ابابا هيت ريع ول رطب يصل ىدهي فيك

 قرود ت تياديروا كانا ل قاركدعإ ل- قحللا نع د وحج لكك <سايكاي اننا كلا كس نادت كسي سازكب لاك تعاد
 حر راخا رطل سد« لاثااهنحاك ردا سن لا جات بكاس تر بج هس اجا

 ينام فطعاكس اركاب كس ماى م قتل كيس فرط لا هر اشا هاكر دق مهتداهشورعب للا اودهشو
 < "نكاو قدصاف” ساريا (لساجايكف طع ىكري نا ليث مدهفشسس مهناهبا دج لخؤككردلام لكى اج ذك كم
 -< تاج ياني كل اكس را دق

 لمي خلا ىدهيال هللاوظفا كلوا ايدركو راش فرط كت لاح اس كردقم دقاتنل ايمرو ل تانيبلا مه ءاجو

 قل واو ويمالالا واود هب روارمت كلا اريبم مهيلع ناجل اريزم «مهلازجو اريزم كائلوا_ةضرفم

 -<ج لديك نىك انلا فرص تم اذوطخمم انت نس ديك نيب نا

 تكسو رم الوالد يو مب ثداحبت نيذلا الاه رادلا قرم اك اهيلعروا ةسعل ترم اكرم اب . اهيلع اهب لولدملا

 اياركت فاي ردرل )رن تغدغ كس آريطد مداح ذا د تعارب ذهل لعب ني هت كس اه تس دافك ل شلل: كل

 - كوم مالسالا ققداصريديخانج لوب ل ذات تمي آي ب لا؟ نو تلح ركل وتقل ع الخ هايد دوكد بس اكل
 قا راو نيذلا هبشل جس لاجوم لو هرب تملا ىلا زاكوماع نيله لن قت رئاكي اورغرغ اذا

 ل تروصر وار فك لب حس لابس كب ةلوقعمم 1# لركن ان اياه يي رقمك كك ذلارلارراة قروي دب رخمع
 < برس اكن وفود را

 تايآنا -قكو لكن ايي تم” ثقل ساروا ب دج واكه دعب اذيا قلختبل مالسا ل يش زلت يآ 6-320200 : طلر

 9 غتي نموت ًارواعصم 2غ ركن ايب لمصلا دوااص الخ اكم السا تين اتت ل انما لقت حج وأورتج زري شق سي

 < ناايباكل الاو نس مك حس مالسا ل هللا ىدهفي فيك ث بي ارواج اي درك جا انومب لو قتم انكي سمار سرس وووو طعس مالسأ



 ورسم سسك ع هنا ل 1ةروس سورا مهد لود رط» نال اجري لرش تنال

 كس نايباكل ودلع [وم قت معارب قش له راب ودرج لون سد ةنرم ك ترعب د داوخ

 سقي ب 1 لوم تمادن# ن 0و وم طيرمرلوم نلاهلسم ىكراصنا كيال سس قدرم سانت اي نبا هموم ممق : للوزن ناش

 روا_ تكس وبب نارام جي و هد جئانج د لوم لذات هللا ىدسهي فيك تي آب سا؟ سيار ع قكوم لوق قي كرما الك اءاركت هيلو
 لوم لذات تب آب لش باب ك نتي كس حررط ا لد آكذأبع قتالي اتوب مولحميسس رابع نبا تيجاور كرفت

 رجب قئرركت عع اطا كالا ناين وق بسسس قولك دف لسن لي نا ذو ناس 0 :هار كى اح اعل 4 نرش ٍِط

 رك مت مالسا نل_ كس نانثإ روفر لج قسضناخراكءانقيب لسع راهل احس نلح ربها لا لبيك

 معي .ةراكجس ا داود رعسردد»د كرب لث لكي ذكللا كلا بارا عسا ذس نالو

 اروتسرولم يدش تشم زينه كبس ورك ب رضنو مانجا ري روط ل اسلي كبس لأي اشر وا ملاع نااياسنمر

 نا هيو انركر اجب انرام هسحج لير جاب حس راينا دامب .ريولكم كا لس ل اقتل... : ليث ماكا كملت
 لبر اهنا دام جه دنباي قال يحب رشآم اجا قولك تب نايل + نحكي كس ًاهرك دواء رت م اعاراسبل رجا أل
 نيا لت اهلا / دنباب بس كس تازييوكد شرف سدارم كح اًعوطرواورخو5 وكزع» زورءزايفت-ح

 . رواقرسوو تسلك و داي ز تس دقلا ليد ننس نايك لين تس ركفالف ل تايعرش# نلاسنا ضبع متو ترن ماء

 رع ضر دعبل ب اذا

 ايلزوع دم حس قتوار تار لا كبار ل قولو فد د قوه كور زبو ل مور ناسا لن رتاا

 دار اهعاك نقتترالا حس انغرو اديش وكب جة واو م كسر د نا اساكت يتلو تربع ل سنا كلو لركى اسد

 ذوب طرم_عس قكوم تابايكرولاوساكس باذع كاد ل تر ردا ٌلاوسرو تلذ اينو 12 1س لوول يا لي درك باقم

 التاج وتب كس منوي ذكرمإب ل يك هد زوك وزنج ديفس ل ب نلاقي لبر مجت  ىكايلا انكر وان ف اب تمي اريك وكل ولا و

 ؟ قكلرب دقو تقي عرمالا سفرتك اك

 قزالوج < لوب رواورْلْيأ كل وتلاح لوفوو للرب لاما تش سا زيت الاكتافاكم ناو: :تافاكم نونا
 6 لس كا لاهي كسادغ رك ه2 ع ع لوك فلك رجب لابي كيت ررط لك ايند لاعاكتدرغ نيج اتي دك
 فاصاك نب لاب- دع اجب سل وقاسم شاري كلا مرج قككبج ةساجايديدركرب سة وس وا ا ةركارول لرباكه انك ومي

 رف ل س يفرح لاو السا زج وق قشروا -<س.اتيدركف اصل انموك وبعد عراد ك لوب انكم انتج < اييا ىلإ فاقشو
 نيذلا ناعع ًاياج-ح ركل لعموم قتيرفكم اوددارمحسر فكرا اتكرر لكن ل ذو لوك نركب رتكرذاك رمت لوقمالسا

 تأ قدرك نرسل كل البي رافك مهو اوتاهو او رفك
 كي دق ىلا لاك يل اء اب دس د هدا فاكشلابم ناو اك ىدتفاول و ليوم مولشم ابق ننس تس تي ألا شرع

 ىدئماضر كل ا١ نودب_<س اي دشاني ددوث مريد كدعإلا دب يتب نبط ليام رج اكرم شئ آراك نيد لاء عس دونك“ نبط برا
 ىكاييااناررف ضرالا لمد" يفسد عفانيكد دس شئ تدعم لي لو ست  اجايلركل وص تس للا ققرم ذ



 هومر ععآ 46 )“طب نارك ل 1 قروس عرسه راي لوح 1 لج نال الجر يضحررشوعج تناك

 لاى رورض نوم عل اواكى ا اج ايلرك فايا كل ك فلاب مق خلا ضرالا ىفام اوملظ نيذلل نا ولو لج ىرمود كنج
 -سساج الات يوم اكشن تعا جس

 وك وفود رك _لكويك نس ايكل الد تسارم داحتا كس ناامئاو مالسا ف# وكول ضحي سس مالسالا رسيغ غسشبي نه و م :فن اطل
 شر اههو اره هس ريف للث تيب ؟لابي لكك لا لادا ناكل ل وجب اح [مزالانوم لوبقن ان اكن امي ل سس اجاني ريغ
 جس ا ليث ي اكمالسالمجلا ىف حظظاحل لاك سرج اظ كو زور ذامف دو لالا سري حس اطظاح كس لفادصم إي موه اقتلطم جس مالس ا
 | داوم ليئتسبانداحتا لي نايمياو مالسا عل لا ليت اوم لوبقمان ىكلامعاديك

 ل الدتسا هاوفنس_مالسا ىلع مالسا ايوط الشم لي علم علب لربي ىلاعلا ور لق كلم نشك خلا ملسا هلو
 < مالسا هودارم تس“ "ب كم السا' رواج نامي اكلك تيجومم مالسالاو ىل ا دسار ملكي ر واب لص حوك وف اناوج وج مالس الا
 ٌلادغلكح هد اًعوطم السالك لوقت حس يفوص ضن اري لوم لام حس دم اعمروا هرب اشم كس لوز نرد ىرسد .يراوكوج

 < شرم [ى فطين لواسوروا_فراعم ىلاسفنل م ستر كس مالساوو“'انركم السا” وا اجو اسف تار الب لبس م احا
 راققركل م لواسو م قرسوددوا < جو لسا ح وكرثما تك الدوا دغلا لما ضب ناهي اكمل لوا س داتجرعا لاننا قس وب: سد

 5 ده لأول اننا

 هاد كراكذ ايس ورك خو ورجيئر كوم وتم فرط ل رتل دفنا لبا وج _كاوم مولع خللا اورفك نسيذلا نا
 لاا تاقتوا نبك قت اماجوم لو ذفخمدلب ققتر لاكن ول وو فرط كت يارب نسر طوس ارمي ثك ا وقس ظوسدنم سس للا
 < اناجوم مورس د صتس ذب كيا كس نيب درك جزم فرط ترفأو توادعتس لإ رث

 قرب لمريض كورا سبت شرم
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 لوارلج, ني لمريسفعررشودب رت نبل لك

 اولانت نلودإب
 < هدا ذاك جهد عج سس دصرم باو

 باوج اكن ما زثع ا لحي

 باد ككل رغأ سس رمل 3س وب

 وراق رة ياربا تر يعك لاب

 ميارمادالوا

 ناك ربا ترم
 ديبكا تيب
 ايار جرفل لع تيبس قو

 يعل ئاغ دات

 تابالقتا كس يعل اخ
 نايلي ريح ب بعات اخدعب لس تضم 7

 ماد
 ثلا عل

 رومات |

 يعكس أب
ٍِ 

 نب سارت
 0 ارباح اهتم

 0 تاليف
 م
 رتوش قباب

 ئىت
 2 افرع فلو نع يك“

 معك البهي تس بسس ل اين داك ادخ

 رشتى تع اطتسا
 كنق اهم السار ا تيب اح برع

 تاكرب لكم المسا

 فئاطا

 تاناوتكو ناءاشم تسسربف هر

 غلب اد آو ماا
 لاقت اود احا ليم

 فنان
 فصو ىزايظاروا ىصرصخاكب كتم ا
 تعا نإ رب“

 تما دب

 < لوم تيرثكا كم ةرايعم كلاب لاما
 اكدالوا لم حارق 1ع وم ةحوب كس بس نالت
 ومرت م اراك

 ترورش تب دانك ج حس ناس و بصف قرش بانك ا

 تأ آف اطل

 لاك اكن افا
 ليصنع
 داينب كى اكان لوفر اس ع لج

 ْ قى است تنه6#21

 راحتراناج
 <«توم مىرتلب رسال ائحرتاواكراحونبروا_رلسونب

 أي هوب لاق فيش كت ءازج دوا تش رف
 تع افئاشا

 تعلى ووسروووماي دوس ايم

 . ترك نذا
 وله قث ينط اكد
 رثااكر ترف كاقو م اعودرورستاافذ

 راك اس لال الس نا مدافد كتان اكددرم

 نك كلوا تفاذغ
 : ريم كسالا ءارمت ورع

 اهتدايند بلاط لكلوك سلخ هسم يت



 نوازل نيل مريس 0

 جارت لاك حس تون نم عروب

 تيما كوروشم
 لمصر وتسراكو روشسروا لالخ كيفي يآ

 وروُشمرما ولرو اروما يلط و روشم

 لك بروا ور وشم

 < تافاثم ل تنايطو تءوبنروام زالت لع تناياو توب

 < باوج تلسم ليك وكول ود ز تيلقك#» - ثم رررم ولا شيع دع

 <. تيعماو ذايظ الابالله تانج «دلكاط« ناسا

 نك سف لا نايمرد ل يصل نيقنانم لب دعاك

 قت 0

 هَ ب جركس ايقوكل وسدد” اكس

 تع فناطإ

 هرك ذي اكد سال! ءارم وع

 رواش رع ااكرج ارإي دززا كلبك لوراوربت ايرفرع قزارد

 لمن كيك ل رفا
 بي
 رصقم اكنمكر قفى اهتدثلا

 يد تك لوقا زله كس دوب

 تء7 فقل اطل

 كاع و زماح نت نناتك

 قبو رسب انكي
 ضرفاك نت ايع

 رظنو لك تدق لئالد

 تررث ن واق

 لس امد عما
 تعاتال

 ماخاو زا 18 ةروس

 ناعنزايقااك والسمو بانك ا

 ءايقلاةروس

 ل .رط ع قرع رواش يلا اد

 تاياوتكو اضم سر هف

 ملا راو_رشاك خراوازاو رعت

 قكادأي لاعم كريم شن اب لكس فرط جدو

 تاهتد يل ادم روا لاء اكل ومي

 از مدنراكدس م

 رق ادام نلايي
 بلطم اي لقا ىوذ
 1 تي [فناغل

 دو رك ول ادت تبول

 كارم لاف تير >روا كدق عراب
 مك فاح نمد الواروا لت نت نع ملاو
 ليث قي راسم كرش رشم احا
 لاوس مانويل رواتس تفالغكس ماظثدئارانيبا رش ثءاريغ

 هدجو لص بص نبي اهب لايخاروام ١> لاك
 < ضريفم لال راس تعأى ا كيل رت

 59 1 لا ةازسمام#' لاذ
 هطعتت ب لامد نلاج ل قر
 ماكحاروا لمروص كل ضحك
 طاير ىداش قس رك واكد لغ تاس قدي لا
 روقرلاو

 لكروا لاك
 اف تدتا وا نون شوو دوا لاي ليوم

 دالوا كر وا تقمآر ات

 تااآفنالل

 ركاكتاكر فكم نع





 ربي

 ناو اَعو كلوت ند + نٌويحتاَمِم اَوع دَصُم اوقف ىتح حلا َوْهَو هَ ىأ وبلا اوان نأ
 ناك ميري لم ىلع كن ْمَعْرَت كلنإ ُدوُهَيْل َلاَفاَع لَو لَ َىِراَحْبَم ©) ميل هبال َّنإَف ءىَش

 لي ٍءاَوُسإ َمَرَحاَم لإ َلْيِئآَرْسِإ يب ال دََح الح ناك ماعّطلا ل اَهِناَبلاَو لب لا ٌمْوَحْل ٌلكاَيال

 مرن اهلك ايا ىتش نازك رضفلاو حت ماياشللا قرع لا لسع اكل زي اوفو سفن ىلع برقم ١

 مه " اوُمَعَراَمَك اًماَرَح ِهِدّهَع ىلَع ُنِكَبمَلَو مِيِهاَرِِإ َدْعَب َكِلذَو ”ةيزوعلا لَن نأ لبق نم ِدْيَلَع
 ىَلاَعت َلاَق اهب اون ْمَلَواونِهبف هيف 6) َنْيِقِدَص تنك نإ مكلف ُقَدِص نيل اهولتافقزؤوتلاب رم

 هج ْنِم نانا مُر نأ حاره أ كالذ ِدْعَب نو باكل لا واق يرق نمد

 َقَدَص ْلُق لِطاَبا ىلإ ٌقَحلا واحمل >2 َنوُمللا م مه كيترأ َميِهاَربإ ِدهَع ىلَعاَل ٌبْوَقْعَي

 ىلإ ٍنيِد لك نَعاَلئام "اهي اَهّْيلَعانآ يي َميِهاَرْبإ لِ اًوُعِبَاَف ب َربحُأَم عْبمَسكا اًذه ْئِف ** هلل
 | ©هاَنيكِر ْشْمْلا َنِم َناَكاَمَو مالْسألا ِنْيِد

 مقر اجد« ادب تايب لش مك بحب( ع تن دارع سس لرجل ) ةكك رك يل صاع ليرد اكلك مت......:مج
 اززبا )+ لع مكس لاقت ثلا هزم سك رخ ميكي دجروا( حس لش تلودو لاء يسال تك رب وبكوكب 7( ورلت ارش )ورك ررغ
 هيلع ميئاربا ترضعح ل كالاه-اكى كت ربا تل ل تسرك قوي الايك ا دار [بج دوبي كس ليد ملدبوأ مي لاهو
 كل كس لاما ب لب زج مات كف اهك( لوم لان تيب آي بت_هدوداك امش وا كح نسا رف لاتتسا تشوك ا كش وان مالسلا
 قرع بج بس كنداد ارم ) ليم ار هم ارم وا يبس ف( مالسلا ديل ب وقتل ترحل لي ارساوت لب يجهد لاب - سكيلالم قب
 لوركل بج اعتساوكن ا وقل واهو باب تنم ادرك ناد ذنةس لوبن وقاوموكن اش اك( فلاالارعقو نروثلا عوس)ء افلا
 كح نا-اوم دعب كس مالسلا هيلع يارب ترضترعقاو يروا )يي حس فسم لذا تارا ( لب دم مارتدو رب مالسلا يلع ب رن انتج -ك
 حس لاكاج )وذم وأى كا وا آل تارآل( حس نا) ب آ ا كعب قر بمر زج لكن طمس ناك دن لم دبع

 قادت نقر كك الد عادوا لعوب تدجمذدبي كئيب ل ناي الوب ج كول مركا( ساجد اياد تقادص ل وقس اه
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 بوق ترحم كل كرعإ ل حجت روب شم ) دن اب ناتي رم دقلا حس ملاهي طل ى دعب لس لا يل وكوج ري ( لن تس( رفداشرا
 قلاب روقان )لب ماو كلي( فرط كمال يلام ما تيرس لوم حس باج كم لسلايل
 كس مئارءا نب نت اعف نا ورا لاول ا مانت )تس قدرك بال لاح هلا( ةيَي) بآ كحد( نب حك اله نرط

 ”السا نإ ورك لكس لؤي د مان ) انتج دوم اكن 00 طم وج ( ندهن راهيرط ت)» رلى ورب لقي

 لخلل د ل

 مالسا كل د تيلوقر كوك شكل وقم دصاكر فاك ريخلا . ربما_اناي ق ثمل .."الين هلان اولانست.---------:ب بيكو نيت

 سي انج لون تك ناي نه تروا فو ذك .انسيش لوعفماكل لا_جس .يضيخبت نم سي لم ىلا نوبحتت اهم جار
 ضلخعسبب”الثا ل تأرق بزي 6-2 قارصماكتي آلا ىو داع كت رفشلا بيب كور ميا صلال لوقا
 نو اجسام “ربلا ىلا لوصو ضو يس انبكاكقساوروا خس لاك بسس انه ان كتم مثل لكلام مولع "نوبحتام
 لوصول تك ارو ركوب - كنس ذي انك لاي رو “نينو” وقومب بولطم رك لوو اكدفلا نيد. ذب انف ناي قولى و زج هدي دن

 مكايكت هاي دوتس نا ف لوول_ك تس رك ايكت ارت كروي رقاب ع لنك كن نر زعلا دبع نيم جس قدور ناوخ كل كس بسد ش

 يكل سا. ب ولطم يخبل ىلا رق ىكبسويض رغد نجس اواني دوك اس بوكت زج دج هلأ تك ؟ تس كيكات ويك ني بأ
 هوك جرف رطل مكي اري ترعتو ب باستا اكتمرت كو زجج نلت حس لائموم قش دارس ىلا ماعطلا لك نسم

 - لوب لاتسب ان قل تحابا كرم ردا يمل انساه ايك يي شر كل لا لن داع شا

 هود هس ؤوخال حس بقع اه بقلاكب وقتل روا مان اك آرب - لو ك دفئادبك كس اظظفل للا ك نبذ ىلا ربل ارسا
 مل اريج لو تكاوب وقال ل ى نم را بلتج_ايك بكب وقل حس جب كس 9م لاعب انج لوم تمدالاو لكنا دهب كس لاو اهب
 اب كحكوج كر كن برس ب نلاد-اهععن نلذودي اسند لان تك وك ورد كس كر اخ كيأ ىك تاي ءامنلا قرع لين تك و كض سول فذ
 كس ضاخلا ىلا ماع تناضا فرى انعفاشا قع فس لب هس ب نو قت ىذا رث نا وسن< لامك 8_1
 تايلر ااكتفاضا لاذ ضواحي ف التغافل وفرد ل لارابك ل#

 11ظ220 3 لركىراط وا غيسا اذ ناز رف ور مرتع لبر كافور اجل | ةيلغو رحف
 ىكعشا لايارفد ةققييا 79 لويكر ولا يكممارت بدا بس اكل و زج نكي اريا ترض لايك واي ردعتس اقف آف داب ل

 - قلل دضأ كن اي قي آر دوبي اهمرحا اذلف اهنابلاو لبالا موحلالا همئالي اًئيش دجي ملف اسنلا قرع

 ص اولانت نلوم ع اناكق فنا كيك ونهم ب ا_اهت لجن انومبت حم اناكي مذ كليك ورفاكل حش ت يأ : طئر
 - اهتاوم حلاو يت اربا ترض وراب ردوج كذاب كيا كس دوبي ل ماعطلا لك تع ًاروا لو تالت

 كح هللا الك م لا 0 1“ :حسودإي )باو اكزج هد ليك ةدصرب باو 00 :4 نرش

 با لاري ا: باثاكزجرب لع كور تبع سويس د اراككت اس نانا لاب - لديرعسلس نامي الي ىلا, قافنا كيدز
 تدي اناس يسد ثمار كهشلا ج كداع رواوريي رن روا بوب

 نورت 1نلا ندين هس ورك لست كن رق( )هك كش تك تس تريصوصت ا نع ا وو حس 9206
 - لت لاب قت مارت ل بهي كس لاول دوم دج ادي درارقل ل وكم ارتوكل وزجج مان نار ىف
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 2 رو رطوئتوج جى “ىرقلا تيب' ” را نائف لكس تءارك ةاينادوا ئئاربا ترعحركادقيبرطاك ركن 1(

 ؟يئكايورارقل بق وكول" يعل اخ” ساب“ ايما

 لزاتكس تادقك يبا كتاب لبيس, داج ايكف اصوك ناب لوفود نلا لابي 2 تاو ص " ازتعا لبي

 هي ( لتارسا) بوقت ترطخ كو ورك كس هدودروا تشرح ثنا , ا ا

 قى وركد ماع ىدتب ايدج لد زج ضرع ل وم لزانك تاداقدتبلااهق اير ارق بكم ارت ارغب ات ايلرك روني وا يسار
 نإ قب ىرورض حرالصا تلا ك كس ماهق كور ك نيب ب كودي هلي د ليكم ارت لي زج هوالصارل كك - لان
 هد تداهش كا“ "قادقرافسا”ةينانج ليت بت ار ونس بماج ا دخ هدوم تتم رون متوكل وزب نات لي عس تاداق لوف
 نجل قكاك مارت ينتج ضب حر اصمب دعب كس ةادق ابسط لكاب ب ادتنااكم ربا فرط قيئاربا ترحل ضر لي جسد
 لك [ش خلا ارح اوداه نيذلا ىلعو تع لكم اعنا روس ليصفتم_ رقى

 ىلاءرذن لكجرك *[ءاعط بحا”ذقج لبي ملسلس كس ءاسنلا قرت ئرم حل تونا تر ١١.١ :رذن كب وقتا ترطح
 ناهس رذلس قو ىذا تي دوا ايدامر فك فس لوبناوك ع دودروا توكل فضا ا ذه بوم قي ادهن 2 يرن

 راهم ليا تدذن ليي تمير ش كراج حرر لج كوم ىلاجدم كس دن لمي تدير كن اروا قت ككل لل ارسا قي دالوا لك
 حاحوم بجاوانيد ورافك كو قلم نيا وقى كر ذن داك فس كدب جس لي ئاج لاهي دام د ذن كمر جس لاجوم بجاد
 ( رثلاءاشنا )كة اج [كايءاكل ا ل هللا لحا ام مرحتت مل ىبتلا اهيا ايد

 اًعبط ناجل ب قس دب مرقم ارصوو اتوب لكل صاحب ب ولطس شبا لس زج بوب اومي الامد قم كيا لح خلا ربلا !ولانت نل

 و وابل اك قل بوك ب تكسر ذنوق سى يااك لأ يدها جس لومة يزد داي سبا لاما

 - ساو ذيك هيكل وصل نتف كح [ن.اهكب وفم« أزل زلات ىلا كأدت مولات ماطعلا لك

 هَل ِءاَبلاب ةكَبب ُىِذّلَل ٍضْرآلا يف سانلإ ايم عِضْو ِتْيَب لو نإ مكي َلبِ اَنَاولاَ امل َلَرنَو
 دعب ْعِضْوَو مَا ٍقْلَح َلْبَقُةَكِلَمْل ُهَنَب اَفُدَت ُىآ ٍةَرباَجَحْلا قاَنعأ كبت اَهْناِل َكِلْذِب ُتَميُس َةْكَم ىف
 ٍءاَمْلاِهَْجَو ىلَع َرَهَظاَم لول هنأ ْتْيِدَح ْىِفَو ِيَحْيِحَّصلا ِتْيِدَح ُيِفاَمُك ةَنَس َنْوُعبْرأ اًمُهَنِيَبَو ىضفألا

 ةكرب اذ ىآ ْئِذّلا نم ٌلاَخ اك بُم ههشت ْنِم لضرألا ِتبِح دف ءاَضْبٌَةَدبُر ِضْرآْلاَو توما ٍنلَح دنع
 دع ِْيَعماَق ىلا ٌرَحَحْلا ىآ ميهاَرْبإ مام اهم ٌتْسيَب'تليا هيف هنو نال «)َنْيِمَلعْلَل ىَدُهَو
 تاسجخال قارب ايديز زالش ىرالا لوا 3 راق لواط تالا ىلإ كو وت هانا تلا ءانب

 ٌجج ِساّنلا ىلع ِهَّلِلَو َكِلذ ريغ ملطْؤَأ لقب هَل ضَرَبَ انما نا ُهَلََد ّْنَمَو ُهَولعياَل ريطلا دو هيف

 0 ساّنلا َنِم ُلَدْبُيَو َدَصَق ىنْعمب جس ٍرَدُصَم يف ناَنعُل اهجْنَفَو ال رك ساو علا

 اَمبْوَأ للاب َرَفك ْنَمَو هريَغَو مكاو ةلجاَرلاَو درب ملوي هللا ىّلَص هَرَسَف اًقْبرَط ءاليبَس يل

 سم م ع”
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 لهي لق متابع ْنَعَو ِةكَِمْلاَو ّنِجْلاَو سنا «م) َنْيمَلعْلا ٍنَع ىلا َّناَف َجَحْلاَنِم ُهَضَرَف

 لأي ل ِهْيَلَع ْمكيِزاَحُيَف ©)َنْوُلَمْعَتاَم ىلع َدْيِهَش ُهللاَو نارا "وللا ٍتياب َنْوُرفكَت َمِل بتكلا
 ىآ اَهَنْوْعْبت هيمن مْنكَو نبل مكي ٍذكَتب َنَما ْنَم هبُيِد ئآولا ٍلْيِبَس ْنَع َنوْمَرَصُت َنْوُدصت َمِل بتكلا
 َنيَدلا نب َنْوُمِلاَع * ُءآَدَهش معنآَو َيَحْلا نع َةَلِئاَم ىأ ٌةُحَوْعُم ىنعَمِبُر دْصَم اًجَوع ٌلْيبَّسلا دوب

 ٍبْيَِكَدلَو ِرفُكل َنِم ©0) َنْوَلَمْعَت مَع لفاَعبمللااَمَو ْمُكباَبك ُيِناَمَك ماَلْساَآُنيِ ميقا وُ ٌيِضْرَمْلا

 ماب هيشالب( لحوم لان تب ايو هيي سعك#داهتلبقا رام لايك ر ورش نبكي فس دوبي بجي دوا ) 00 :مجر

 روا لش كتفل هس تفلويتاسكس اب هل )جس لشرلعدج «جس قه د( جس ب نائز ه) كيك نانا( ذكمماكق ديادخ )< ايك يان د#

 صقر وصرجي رعب لس سات ياني وك اذ وتشرف حس مالسلا ديلعمد ليلقي ايد شال ل يدرى ولو لرب اجر يشير دك سيسبب
 ب لش ثيي دصروا ع دوجوم ل يع نيك شيب دحر اريبج الص افاكتددم لاس( 7*) سلام ناايمرد كس لؤانع كل وذود نلا- كلان

 ( كى ب قمن زي كس سا اوم لاياف كاجج ديفس ليا يهاب تقوس شدي لاس آد نان ذ دبي حس بسك س ج1
 سا( < لقاك وولي دلئت )مج ساكت مارب ك_-<- لذا ماترد( كب ىذ نكس لاعب حس ىذا ظفل)» جس تكرباب
 هك ناادوا مهو ضيتاربا ترطحتتفو لس بعل ني ب لشرب هو نك ) جس "ميئاربا مام( لمتنا ) لو لاين شن نور ل
 لوياشن_امجروا لو سد آهلج_ لاي كك نب ادوج واب كس لتس رثكبه سوت دوا لام لوطوج تن تكس وم: تبشر للا مدفن نان
 لبث تلت افقو نما واو لاو لن دودح كس ىلا ّلوأوج وا( انكسر ذكرك ذا تسب سس اك ددنري دوا ناجوممندكق للابد اكل زبي كس
 طفل_بس بجاو) عراك كس ثلا كل ك وكول حس فرط ىشلا دوا( ك ضعت س هرمي مللي للكل وك جتا سكس لا )يك

 ساليطرشب( خلا عاطتسا نم دوم او لدي هس انلاروا لصق خم جر ردصم لج تخل لولو دءاحلا حر ضو ءاجلا روس 3

 كح قراوسروا شون عجترشتا كسا هس مور يلعشلا ل تررظخت [تس طاف هس هاد تاو لوم تكد تعاطتسا كج ترك

 < ذايب حايند مان تاذ ىالاقتدفلا ون( ومركس اك نار فكس جراي)وم رككم دفنا صم ر وا ( مرو مل احلا هاو < لام رفجتاس
 كالا وم تس .كراكنا تنل رق ) لون | كدطلا مايك اكلات دبس 1( تس تادابع كن لارولا تش رفروا نم” نانا )
 ( نيد)هار كى لاهتشلا وبكم باتل اا ل 1( كح ب هملدب ب ساوكم وو ) لو لاعبا. كس لاادقناو ب سدرك يحيد

 ( ك ركن اتكاكفاصوا كي ةروا بي ذلك ملك ريلع شدا لسير كى ) < ايانال نامي اجري لات تلاد (ةر#) ةطورلح

 متلو لبر حس لاء تلقيت تلين ارد( تشك سنت م اجب وسعالامح يش( تساروج تس رك الت )وى اوم جس امانا
 ىلا لاقت ثلا وع هس ردكم وجي وج( له دباشرب ا ليئاتكى يح قرار د وخر كا يمج حس مالسا نتعو بفرص نب د هدي منسي كد برم
 ( ل لرب ولة رور ضيم كرد تامدكم 1_2 ككتتنو كيا حس بي ذكر فك دابر ) لج لكلا

 ْ -<س ان اجايلركل دبتدت سا رد كيا كنان را باقتراب هلك كسل يبل

 ”. اب رق لازوف بزمان ل تاو نس نانرل شل نور رز رارول ا - مزال دوا بال «مكارروا بنتار بج
 تاكل اي دمك ىلاغروا مارتريتسروا فاطم ل الط اك وامك س ققرفيي لي ىلاعتسا كس مليروا دكت ب ساد كو اهعرثك ا اوم
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 قلت" تيرب لوا ”ةعسس ملط دفلا سرر ضمت لوم ءانب لكدقلا ةرعكه يي لاس رار ود حس قلى م السلا يطع مد 1 ترق” جس

 ١ تفايرد قرفاكت نس نايمردكس لود نار سدقملا تيب مث ما رحلا دجسملا(.رفءاشرا ذ يب ب آ-ايكا يكل اوس
 حس لنواب ذ حس للاسر في نايتس كس لايم ان كى صفا رهسر وا يعكء اني ىكتنئ ربا ترطحن كم .ةنس نوعبرا لاقف ايل

 هس نايبف طع يتارباماقتم_فرط كومو دعتما لوم انروا تانعب يدرك راشا كس كر دقماظفلرب فس متالعرسخم اهتم

 لم ذوب لاو لرب حم ومورفم اظفلووجواب كد سا لت لونان تسب ميت اربا ماتم لوح رواك "تانيب تايا"
 كب مرق حنانك تتار! ترطح مرتي سا نس لوبن جايك قبس ذا سئ اطوم فيا نسب ناس لتلك

 و نام ماعوج لع كسر فرش لاهل لب نلاكمو ناد ذا س لايامفوج جس تسيدوصت رسوب تانسحلا فيعضتت امهنم
 ا راو ا ل ل تا نواز انج_ه اج تسي شلع ناكر

 تاقواهرصدووهس اهكر ند دثلا فصووج لب تاقوا نا- لاذ و تسرد بج ا دابج و زامترواوت نعاس ضان كيا ل يلا

 وكل وباع قرسدد وس شك اوك جاسم ماع اقوجن مرت, لدقنملا تيبيهدفلا تيب كرني# ل لوثاكم فلذك حررط كا لباب سين 1
 3 اع اودايز قف تمحابت لم لو اريل حام دهب نا واكل سس لش تاءاقتمدوا تااقوا نا لابتج ك- كاس لال

 زا شركت اى كل اب لب ادووروا ع اتاج احد نا لع اضفريوا تس لاو ودنري صفد لت“ هولعيال رسيطسلا ناو
 - لو سوم دوبكرب هس رك اوري كا كس ءافش لوصتوو تسل لوم ىراعب لوك ارجو لا

 ركد# مولا راب سس جو كم رج ىو كرك كيد نكس ينج شن بر زك ب هرب ةروس نقيل صك سا هلخد نمو

 رواة اجايدرك تح نط حل امكدنبلا كة اج ايل ضقت وتس ىلا لد اراب -اكعس داني دكا مرت دق اموت لمدد

 سراب كسدكم رج ايبا وكلا لاب - مة. اجايلركذ وا تنفو لا« اج وم دوري فكر باي وخذ اهودك ا تك اج ايدركت اياب لمت
 ماما لاكن ما نوفا كل كس لا ةتوم ايلرككب اك اكمرج لت ناو ذا اي لك ردنا اي وم لورد والعكس لأ سك ب1

 انما امرح انلعج انا اوري ملواتي [ىرمود "ذيعيال مرحلا” ل مكى ليااكل قروب س كيدز قنا
 - لت تاليصنت ما قلالي مهل وح نم سانلا فطختيو

 رواومدارم “ رانلا نم نماروا "بونذلا نم نما” ب ايكابأن ان اوكمتس مار ريو ملك لارج كلذ ريغوا

 د7 كس داشبلا لبث ثمي دعك لب اهخلا نوما وكس ىلات نتعب تم ايق ف. اجوم لانا اك ساركا بي نير ترك سابك ضم
 كج تيياور لاؤوحس نلبي لي درك رودي تفاسم كل اسوموو حس لااوكمن”ىلاغت قتيل كرم دنس ياي فيلا كم
 لاركاياءرف فس قو آ- ات ليو يقم لوك ارو كيتتنتفو لااروا كت اءرف فيل رت ن ومما ةينشزور كي مل يلع مثلا لضخ 0

 - سوم تكي حررط لدن اي كس لي دج سرج كس نت ل اغا نلاسنا ىل ارارطب تس سم يق ذوب مى احن نقتسسس مترو سلبت
 هس رك عع انش لكل ويمو ًارازم زر سقيا د 1م تس لذ ناري

 نم_بس قلخ ىا سانلا ىلع_ج الكر دقمبججاو ل مارس ايدج كس فو زن قلت وا مدمر هللو

 لم اج ايكو رشا لدبيو ذ ”مالع رمل اريمص_جساب روم عتاد لامقشالا دبا ضعبلا لدي حس سانلا ظفاري عاطتسا
 هي انج ج دجتاسكسارواز فر صر يف تع اطتتسا,كيد زك قفا مادا مهنه عاطستسا نه ىا وج فو زكت دوس ممر
 كد كلام مايادوا < طرشري زم وار نام روا ندب يصيد زنك فيطعولا نايا وم تدان را لاب جاو عر لدبي

 5 اكح_راترلل ساو بسوي د لي لت اعم ل تنس ارواح روث لاكن تكفر ص



 هوحوارتعا «  ط ناركل [ةروس رنوراي 0-00 لوارلب نا الجر ييضنررشور مج 2 نياك

 رفكاكب انك ا_لكوج حس تمت ديهش مج نب لالطا لن تمت اكرسودروا خوف ل الط لن تع 00 باتكلا لهااب لق

 اتب رام ترهجاذ قواك ديك دوب ردانكور سهاد كرشلالتدج رواه بسازم لبي تب [لوا لاعتسا اكتدابش تفل كل سا احتمال

 ننوموأو وخد ورج كاتس ياو رفك اكن لاك ل لا صينى كي انك با لب باطخر وا اوم تلغنففل بس انه ىلا ياس
 كس ناي ترفع وكلى( ملوريطدفلا لص ) جبل تك بانك آل يانك د تس ني دوك ونهر وا لين تتم ليم لاو قار تلا
 ب لوعفم نما نمرواج حس لتسعباب للحاكم لرواعس لييووجوم لش لولاك راهب تراشب لوك ب باب

 رواج نايباك افو للا صخ كس دفلا تيب روان باوجاكفرتخا سر سود كس دوبي لع تسيب لاا ناتي 1..-:......: ليل

 -<- نايباكل الطاك نال خلا نودصت ملت ًاروا تلالط كب اكل الش نورفكت مل باتكلا لها اي لقت

 رلوملزا مالسالا ريغ غشبي نموت 1بج كسك: رك تسسم رك تررطح ثوب ديعس ...........: لو اش

 ابك لوبن ؟ جايك رف عرب سوفارطسم# طلال يار فداشرا فس موري ثلا لص ترضخ 1 يؤ نارطسم مك يكدوب
 لوم ل زان خلا ىنغ هللا ناف رفك نموتم ًاييبب لا -ايدركر اكن ات ذس دل ردواههسايك ضف مك

 ب راج ايو بساوج كرش سود كح دوبي تس لابي ملل م ممل :باو اك ا زك | سر سود كس ذوب هام :4 رمل

 « يلدا” لب لاك دقملا تيربو ىلا رفيف ميئاربا ترضخ كت مدابع ىذا ليي حس بس ل يندر جس يب لاح اكس
 ىلافريغ كن ارواح ايكايكرخركذ اكدقلا لع ميا ربا ترجع لاب تاس رك كسرألا بكب عت اومدرعتس كس مركن رق <
 -<س تقيقت راكم ا لاق ان كيادد < قلع سموا تما رق قير ات كل وفود ككل اابتج ...... م قاع ظعقاو ناك ت بكر اكدإي

 نا ( رز 1) خررات هوك يورك كعراج الم اكميئاربا ترعح 0 :رابرقت يل مياربا ترحب عك

 ليث يب كس حرف ني ماس نب ( رسلقرا) رصرا نس عي 0 اش نب ( رج ) باع نب( مت 0 نر ب( وزع روزانا دولا
 شب هس دئازروارطساو كيال سي حير ل لسد الوا لك فج 7 لوطساو ومي اربا ترضح اي وك( »ببث هير لش تادؤئ)

 -< فاضاكن اييق ثلث داد در اروا ن انيق ب اب كراش

 هتس نار سها لاما ترن” ذب حس بس سس هيب د 1 مي اربا ترم :لديلعلا مك ارعادالوا

 لتعم( قمح سا تسر ط>_ 2 9/ اديب عروس قاهسا«ناي دم نلاه + نقب ءنلا رع حس نا داعتك رققروا حس هراس نتا ل وجت
 روابرعش ررطت ل د الوا كنه < ني ذ تماقا لم بئاوج و فارطا لعب هسرسود_<س د لبن ماش كلل نأ تير طر وا لي

  ومراديت أ وح بس لم نس وع دا زج اصور اي كح مالسلا يلع لك هما تيرطح ع و. اديبي ناوورواابص ليد الوا لن اقن

 ٌلفكأ تيرطعد يل لاعب سرسود كس لكما تيرضع>_ يس انالهك محا ىف رلسطسبيب د حس وج ملكي يلع ا لمرض[ لوا كنج

 كح نان البل ارسا ىفب دالوا نأ لج تك قل ارساوكن تث حس وب بوق تررط> ل وميت سس نلاروا لس سذب
 كل جحار وم رلوتم, نولو ز ءاراك ا دعب لارا وماربي اووي ء وال ءنل وتم ندرس نطيل هايل يوي لكنا تي داب

 اينب « كعسول حس نبا لبتار نب ىلوجج كد ايلرجج سو رجب يشاروادام ح افلز ىرتاب ل هايل- ةسومادبي ىلاتفل كلاوح ايل وتاب

 هيلع نقطتروا ىلعا دج كس ( بات با ) ل ارا ىف دوا ( برجع ) لباسا ىقب مار السلا ريب ميرا ترطن> حرربط لما سس 9 اديب نم



 ووحوهرسض عا هو“ ظ نارك [ةروسم رسبأو راي ما لاوارلب نيب الجر يسن ررشو رج رت نتا ك

 دامت (نسركس يروضت كن وم كلاس ناد عنو بة لوكروا لذي ري يس ؟ب اجترت كسك كا < كرنب

 لان ضنروا لهن صح كيا اك ارعوج سوم اديب ل زاومما بصق مالسلا هيلع ميئاربا ترضخ : نكد ناديا ميتاربا ترمح

 لاس طابع سم قنسوسوورارط ودير فل عتسس ترضخ وف لسمو لوا ىك غر وأ ترطط> ب دب دحب كس رون لافوط لين تيك أر يب لع ا
 رواهتس رب تاارف راك اك ام ون نلاسرو ل كئارفروا لعد ع [ دا نت قار تس ل لاطدإ ب لنا ثدي
 را لو :رسكروا لوا دلكن الا ميريش نونو ب لوم شري كنف تررطن> لاهتج -اهت ادي شي مطر نبل مر يا

 - ل و ماد حس لابي لم اي: فلك ك2 هدرلرأب ادا
 راعش اكن ا قري بكاوكروا..........باتنا» باق 1« تب تس البى اص ايمن ىلا دلك جس ابد واشم كل اهير صن تنك

 تاس ساكني ربا ترضع اهنن نت عرارفعدئتروا ملاين تميت ملاح لس رتروك اك ارت سس فر كات حراج دورمن اه
 110100111 "ميم اربا ترضخ لوصا لس“ [ل يد 1ك” شال ل ابر ظحابعو هر انمروا لباقم

 ترجادطلا بن ايتو ارواح 1 نامئاي نير طح كوكي ناي داني ماك اكد ودرمدورمتر كاني ازد لول ر انس تلكرب كي

 نادي ذي ادق نايس رم بع نارترول س١ نيطسلف ركل يتاسولم السلا يطع مولر وا هر اسيل يلب با[ سا -ايكدب ملت
 | تصخروم ارت نلا زا رعاب رول ايكوم تمر لعد تماما كيتاربا ترن كي_ايكوم تفي فب لامجب و نست هرارر صلو اش نير صم
 تررطخ ل دثلا حس نابلس ىدارليأ عررط لا كثي لب تمد كيس آه راب (ىدا زم اصاب | نيقفت الع ضب لوقت رواايك
 2-3 5 ما انصح اذوا كى دنا وكل بك اسا ىئبر وا ىدتاب ولو جاب ترمي رفاق لسكن لادا مهي لس ناردا ل عا

 م السمار يلع لمص انسا حس نط هرجاب تررطخروا لوم تمن اروا باو هرابوو للم نيطسأل 65-500 : ريب كك دثلا تيب رمت

 رو ىقيا ىلا مكب آرت كاس و9 قر اسس” تنذو سارع كتابا ترن ادمب كرد ديت اى ذي هراس نس: هانم
 بدج_قوركج حس مالسلاريلع نتا دوى وراس ترفطت ن# دقلا لير متىكل اسوس لق ددتخ ىلا سا طم كلك امسا يبس لاس نلا دج يس
 هوم لب شسداووأو رجب دوا ليسا هول يك وبجد ربا ترض ركوب و نري تاب كلذ هداس وت لوم توف ل لتج حدودك نا

 ىلا ماكر جب نكي وم مولع اوك ان تاب يقي وكت ربا ترط>_ جي 1و لعب لكتتوك نا لعتمالسلا يلع ب 1ك اك ليد
 تخرو كيا ع“ مزعزربج“ لابج ب ماقم لادوااي دايت لت "ع رز ىذ ريغ ىذاو”تقتا كس ىّكتاراشاركل لوبد نا

 ركاومرد# روج تمرض أذ« سلك هلي دع فيلو دلل فس اج هك كرلاوت ل ايثورروا لي روج« ىلإ كتم كيا -يدالن ب كس

 روا ترك اي كت ضايدو تدابعرل 1« لابو شيب كولتجا لترك ىلوم نديم لق سوم لوران 1ك شيرت كم اقم ىلا
 ىدي حض ؟قيلكب اتاك قب قدي لدم ىلاشعع اب يك ت رض كت تس كيك« دباشس دان آل تي كس لي اعد
 -اهتاك كني لبي ىت لذا راتساكت مسن ارو اهئ اك د

 <س كت عاود حدينم نب بسمو لس لد ذادوا ليش نامي الا بع لمت .٠ 0 :اكادخم ل البي حس بس ل بايد

 كنانج "ع دانب لج لوك كت دابعايدخ' كا أك ضوعركار هس تورو لاهنت ل آرب ناي ةرك سس تشب بج ح1 ترحل
 ىلارون نبق ل يذرب ساروا لب ارهيس_ سورتي لب دايفب كدقلا يعل وحكي لدقمري لمع كى دن اشن كل دقم ماتم لا ف لضرتٍ ترج
 نافوط_اب راني تايحانمو تءادابمب لبق كيكه الوا لكن ااروا متو [ت رضع _ اه لبي تزاحم "نوبت تيرم "كس للا ء الموج هكا يكب صن



 ةوحودر تيا 4 نارك[ ةروس سورا ١ ا نآوازلع تت وريف ظو جت تلاع

 و كاروا تر نام تريح ىف الث نسي لج ال يامي د دعب هس نس فكس نلافوط_ ايل بمب لإ زج ل بس وأ اوم رو

 مئارباشم رفح يلي رولر طفلا طرب حس لسا في ريس هرج رول ليك اوتار ترحل كح تتر مالا سولو سيل تو تل

 دنع عرز ىذ ريغ داوب ىتيرذ نم تنكسا ىنا ارد راب زرياب نينا ال قانون ترس تلضا

 رو و تبحث ىلافري ب ملاعةدي جدت لس نور م عانت لا .مرحملا كحعيب

 نذاو ل يا 0 لم مما ناد لب نلاورج د لوي ناكل رولا نا نس روا ل دق ء اب يا 00

 لاشك اور ل لوتورريتس لاوس كي 7 قيمع جف لك نم نيتاي اي رماض لك ىلعو الاجر كلوت اي جحلاب نئانلا نيف :

 ةما ناك ميهاربا نا_ ليف قر تساوت تكرتو لقنرعاخ كل وقشاع جس اكس هشلاوج جس عدم كل وك وزيل | تنال

 -افينح هلل اتناق

 همر ملا ديب لدم دكر وادفلا تيب حس مختار ا ترضخ دي لاسدارنب داحأي رق سي ع دا بات
 نابي ع أحس ماش بست ه باك نك هيما ربا را سنا لست و ور نوع و فرصدمي كداب[ ل

 نفوس نتن راسب رقتسس دنس غيروا نتاد لبن ماما ائدادس كد نك لوم قة 00 ورش انفب تءاناكم

 اع عتاد لب قرش لس حس ردن تاس جس قرش جيدا-9 ..١/ةدلبلا لوطروا ىل[ةمجرد "ا دلبلا لع كا ججس هي دن
 097 دا لتي اي راعأبي رنات برغم قرش شيب د لل مان كس لا نلا دب اوك رقلا مهلك لب جس قداب آى كال أي رففتتتو
 رفاددان ركض سالى 525 م كن نابشخاون ل ادب رتأر شيب لا سلس ى ذئاب وداي ون ارش اوم ليبي لعدد ل

 5 اج داودادقعش الاس ل تع ىلوم ل لو ثاو فرص شرا - < ورم

 ايكوعر ذل زاهي شقناك تراه لوم لانك عفو يضيع ارطح بج دعإ تدلي“ :تابالقلا هس يعد اف
 ثع اي رلوم ماق حس لا تر ىلا رس اك بم مسا تر وات يك ممل ابي لم تدوصىلفاق ودب ناخ كيادج فس ليبقم ترج ىو
 يبق ليا ل ريمون, ]ف لوم مدهنعروا حلت تاهت دعب تام كيا- ايكم اقوك ترام لاو 4 زرط ىا ربو -اهت اكو دب لسيد
 مع نو لل تي ىف مال اناني دن سال ناش اوك لا ضني الكا مق لول تسر امعدعب ل سا_ كيت 1س ارجب نا قبلا
 عك فال تدوكك يأ انتا ابر مئاق فتك ىلاوج لكم للعدل لص ضخ از رطروا ترابي -ايكالا فا هايس لاروا ىدشاب

 وأتسرائلا فس شير قامت اكى اسالي بتاء ذيب كل مب تسداهئ م انترو ككل آل هدب كى كيم اح نكن شدد ل

 5 لري 1 7قاي ضن تداظاقباسرط ليث لانا ضلوا ىك كيسي هر نكس احنا

 -اهكه درجاب حس تدارك ت> اسس ت بم اكدقلا بعل جال ص قلن االول !رثككردوج لج زق كب ماب كميت...

 6 ومش ل فاوردتاك تذاياريخب ضن لق لاك وا دارت نفذ اع ليسو وم 0 1 :

 ا ادي عى ةوههس دك ًارجنانج كس رن وتمت نمل ع نئالرم سكنا لأ هدا ل ونوتس زكر دنا لس يعلن ا

 - قىكتزب ناايعرو ل لوفوتسوت نا وق ادا نامفرك اج سس فني زير شتردتا نملك لعرذلا
 يار وورد دج ون لك لارا 3

 يك يان دي ذكيا ل كس جسق ع تلي كا يعكب يره قاش نأ...



 ' وجة «رتييآ 4“ )» نار1 ةروس ؟روراي 1 لوادلج ني ذر ييضنعرشو مج 2 نياك

 كفر بصل "وسارت تق قره مكناس وب لاس( 0ه) سن( سفير شر عك يطا للصدر ض1 ِ

 - لب اج لكس نايم راو اه بر قلك اح ثم رارصا مجرد لاري فس ايناس فرش اوك رم رولاوم لل ليم ترروص ل ليس
 تراس ليام اكس احل تو تنقبس سو وج لئاد لع مارتدهسالبي حس بس ى برك بج لربي لمين

 - لكل لك بجبل ب كبس ف لذ ع تسون بات آده يبس مر نفسا اجاكس ك2 ل ناد
 3 ريل ع د لمن تف و اتنإذ :لشب لبني | مخ ززعميس_ بقل اهيناركس "أ نار 1و

 وكوادر ماس لولو لوا دناخ فل 1# ردا س فرط بسرول امك زوسارمت عن فا ساق انام

 لاقت بروا يورك ضرب ماقتم خيسا رج رك ل يا اجب كرش لب فرو تد هاعس ىلا بس هازل
 -ايكم ترم لولو شاك نذادصروا تبحب تلاع تناما

 ١ قول دركي لامدي و اعراس دهب كس يه ته كا لاب صن سكي تب دوا لايت روم كرمت لجن بعل اخ

 37 امو لكى. بح اكل لات روس لك ل وكر زب رسب ودول نص ساو مارب تيرطت كى تعدب هي فس ضيا كس ب

 لضس كلي تس سور كا اداب لاثكبسذاقؤي ترض آرب مقوم ني 2 همر ادخل

 5 ابزكم اكريح]

 ثا وخ ىف شن اع ترض فد كيا ف يقي ترض[ 0000 لال وقر اندعب ل يي ترضخ

 (8 )ود تس اجب ىو زاورد كياروا كل ورك اقري قل ارباءانب كعك ونار دورت لع رك نكي ملسوف ىلا موق رات هت يامر فر اهلك
 ١ 2« وحكر كي هزاورد اجب كفك راجضواروا كل وحكرعس اورد

 شاع تبرطتل اخ قرا سس ذ نا: فلا دبكمأ ةان_ لود رول لم وقري كو ب 2ك ساء شافو نر كتم رك

 ده تاب م10بجر ليا تسيب#قدامرف ليك مدارا سكيب شا لوس كسك ماقريت ارياء نيو عك قش عرب حس
 ورع ذاركا اركر يبشر ى رز ريما ل رظروك كادرم نب كك امئادبج ف سول نب رايت تح لاو وحب ذل إب تيكر داما ول
 انبي قي ارباءانمايكهدارارجج ْس ديشر نوراب ل ربك لابعؤمدعإ لس لا تب علا لوقا سال, كاد ل ر قرت را
 تفر علك ف عع نار كرار رق وال وكادت تول با ل ءالعس .صودرواأ ع مالنا نياك
 كر لوب كوه كرف روا تنزن كت راذ نو واقوم انج - كة اجهرركن ب بعلم كيا وروا ف اج لك سس ولو وكول

 لب _زطتط ربك ليس لب وما ٠ 1 يول وارسو لك [ كارا للانتقال 1 لوم شيل ى لرب تمن كارب مكر ي
 قمر قراني زاركاو زتاوكت راكم انته كل او“ ووسا رش بك فس لوبا كاشروي فس هثلادارم كن اخدمتا نئيدارم ناطلس تس

 يوادوا ريك تمد, للرب تمد 34 اونم لس ل ودلك نونوتسو لس ىؤلكو رمح اول رم كيس لج لوراول دروا شفر دنا يركرؤ

 ان 0 مو قر اكرتسا تيدا لإ لوم 71 دع كاراتادك ىرانن لا ل

 لرسم ار اشرجي حس فرط لكى دتنيطلس ليكي جب سانا ايد لدبي كلا ديك اسر رواه اباذر ةيعك دول فاالغ ش
 يلم ربط رك ماك اكبسدج راك سس نير برب لمتد ادب رن لع صرب تس فرط إو اش لاصار! حس فرط

 ٍ |الج يلا كيارثلا بعكس قر لكل روق لكك ر وراه حو ايل لئالذع مناكتتنو ن رابط اسم تراي 1س نه لك قوم

 ارا لمي لوظفل ريقي لح حو رظنم تسلا تسهروا تررسصروا فطل ري بكير وا ل اجو هر لي نكح تب رانب نبذ ىلامج



 ووو رست هب اح لج كاارمكى [ةروس "سمور كرو لوارلج ني لج ريسفتجررشو رج رت نبلاك

 ؟ايك تانمج ولون اك يتسم مل اهو ردوا سس كلود داكن لا ماكي ء قع اج كي

 شجر ساكت بادب كن ابتج كس داس جس ايكل اءالاب حس تااكري دوا لويت ون ق ونعم يتب يطلب ء رج النوى ا ناد سى ورش
 تعب مالا ر ضر وام السان ايان يو لت كرونم تيب اود جس اج لاب تمي ادب و تكرم لكل اهب ب ناز نس رءاياربت
 «قرشمول و ورب لس مالسا بج زير يك 2 ل ليم توكووكن ابتج تاع ثركاوا ُ بسام لو 2

 ارا دشابك تس فرطرب ف اورب كس ديح ول رو ارت راس الم مكتاك م زارف كس ركن فرط كى ا لبن بنجر وا لاش برغم
 يفيلكلا و ستستس نوف اما ردزوز لم ناك ضني اع لكى رئارغ امج لم أك اي لاء سوم تورك سارا ٠

 مانع كلوي نولولراورشاوريركل يمك

 متاروا اخ دنج وج قلختس ساروا بعكس روضتق كج قت كن يضيف كزايتواش عس نزلا ترج يلا كن ينير شنيع
 -<قرورضف ران لامجااكن لا لو لإ زج

 فرط بيا سس عت ريعك اخ لن طسو كس لسجسس تداطع خلرم لت ناغ ىلاع تي هن كيأي..........:.: مار كش
 اسس نت عنو كا فرط ل ور ايي ك فاطم, جس فاطم فرط ل ور ايوا عسر مارب ماتم مزمن فرط رو «ب ميت
 روجوم فص ىل ل ونوتس ل ايهرد لس لو الادوررب روان دووم الاوت ذب بدال كرا ناب كاتي الجراج دعب لس

 فصن ودوجوم فرص م لكم ارت دهس ل هئادذ كس قو ترضقت 1< لاك ثاذ طوبظم م لونوقساروبعم باج لورا دوا «س
 لاش لاب ديكس يرفوكت ان كرم نلا نري تسر طت لبي حا حكت تانك فرط لورا دللب قت قر اول د كدطاحا ء كح فاطم
 هذ نابع ترض د تس اج يدك لسكن ود رات لس ىراؤمب راو دايم كيا لج تمد آد قزم اثذاضا [لبي نسا

 «كجوذ كم2 ناطلس تتقو لايك بير قدس نس كن الاد رشم كم ارت ره م49 لك تزس وأ لب تفر وو ختيسا لت

 بج ل قت قلاع ماكتب ادوا لوم لري حولك لل ولا ئاهفبق تسيح ايك اهتتساوك ورتب حاجب كس ىذلك
 - متل« لوعروا زكا كيت برغم سس قرش لوط كت سرادق اس قدوم مرت لل للا حس

 روا ب وا ترام ىوركه ذب كيا لكك اج عقاو لش نايمرد كس مارترهش أي رف علنا :رقلا :يعك

 () باب لبر غم ل اخى ان نكر () باج ىلا قار عن كر(1)- لن نكرر ايي كس بعكء ع رطم اه ىدتلب كى تس حلم أير
 الكمر م كيس تعدت كاس اوم نب حس لوري طوباس ذب هبعكد بتاج قر شمدوسارجتنلكر(7) باج قر شم بنج ىلا مب نكد
 ترورضالب_بساوم كلي ذكيا كل كح هاج تدب معك ان له شوك لارعن كر ردنا كس دفا تيب« لاني ح سلس

 بس بدا ف الغ الئ امج اذكروا تونه دج ب ىلا

 عرار تشكل ل اكلك ىوفيبر تب انكي كيا للأم لت يس يلا نع ازيك شب قطعر ودب كس دنا ثنود عذيب ...........:دوس ارت
 اذ للي تلاذاحب كادي ابلاغ هديك اكل واتسون ع بصخرب ىدتلب كرب زك فرط كرب اب لعن ن وكي ونج قرش كس بعل د اخ غاي
 شارل لت ملايب كح كال قوت هس حرا لذ كيا ايبا ذوج لابي حتاس ك_طايتطاوكنلا لن كس وم ذك لا تس بو كس
 ْ -<ج ادم ايل رفاق لح اكى دئاج ب لاهي كس كال

 فاي مدا ىنب اياطخ هتدوسف نبللا نم اضايب دشا ةدجلا نم لزن دوسالا رجحلا نا: داشرا لبث فل شيب دع



 هوجو ار شي1 4 نارك [ةروس "رودي ال لوارلج نيم الجر يسن حررشورمج رت نياك

 مالنا كل سا_<.ايك سس لؤضوجروا لوحتار نيسان ءاهلصوا اناره دوا قي ترضخ وكل تجي تكرب اب روا تسلب

 - 6 ىلاكى نيل دج وكتب كركر اش اكدت ندد جس اجاني ددسوب وكلا قوم ناكل حس تين لاس قدنوادخ ترق ابان
 جس داشرا رع تررطت7 كا ريمج نجس اهيانمحب لاك ئاضاي حل اندكرتب ىلا

 ريصوج حس تمار كيا قيم اك # وم لفاوردت اكس .بعكدتاخ جس هذاورد كيا لت نول قر شن دذلا تيب ............: يعل بسب

 كس هزاورد لاك رس ر فا ىلا لرفردتا لس يعل دنا وحس ىلو كو زاوردك رتلو دايز مد ادن نك مار

 هي ركاب سن مدني لب مساج لنا نس ركرايقغا سئ ادذ ماج ان كل كس ف اجردتا كح ساس لكشم انو, لظاو ددن ديل د
 | الجر لع راق

 ىف نكن لو تك مرتطوصح اكس زلت ىلا ليتووسارمت وم كل ضد ف رش ترتكي إ ...-::: موتل

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ع تياور كك ابعنءا- لن تل امل اهدركشببل سلا كلل

 .هل بيجتسالا مزتلملا اذه ىف ئشب دحا ىعدام

 قت كر قارن كر ب لح ان كس ذا حس اسكس راب د ىلا كعك وج راو د مد تف لل نونبر

 <س هدنكت داع كيأرب صقل اوربوا كس للا لا دمج ذرب لشن ليصل جس يلوم نب لش لك كوريا فض كت
 «سرسود كس مارت ضأن هغردنا لس مي يس قل مراح كل او فس كرت دجتاسروا لن تس اي تنل مرن ارق ل
 فاوطرل اجب تسا جس اعاني ل لع فاول رك بن اي ذييسا اوك افرط كعك او سكان اولي لنا حس لوصتد اي
 -<ح او نياكه وسوج لن كك تضر برازيموكل نجار ان رياك تهم” بعل تاخر دنا كس ىا جس احانركل يك

 يعكر او ورث نت يب ققاح_ لن سا تنك ناي يسارك رقروف نع ذك نا يعدو كس ميرو يحك... :لأ [سارجت
 اكتب ترروصبو خرم لا هت لور ترا شرتعبو لاق كيب هدوج < صح كيااكردن اكس بعدان لرو لف لس

 اكيعكي الكوي انوج كف اوس ككل ب ىلا تتذو كح فااوطء ع انه زارت ىت ردنا لس .بعكه امن ايوك انه ذي ذافرب لاس شرف
 بيس لص> ىل ورا

 اس انو فيا لوبجر ا لتس مالسلا باب دق نايهرد كس مزهزرواربس يي تا احم كديعكاجسإ ل 1 اريام اقم

 تائدناو < احالبكميتارباماقموج بصغر تب هوردغا كس لارواجساوبنانبهروصقنارف علرماكل يشر ركرا لمن لش عسدبنك

 تسل طر لذ راوي لا تاناشنكس نويتاروا مرق لوفود_<جس تثلابود ىلا ثوج «س تشلاب نم ىدتلب كلت اوجاع نم
 < لاش لتر ييب لي يعكف اوطا كس تدل اديان لين تك ند اوك ساه الر لن تس لسا بيير قس ربعك اوي درتي هبي
 كو

 < بتم انه ذب زارف لاي كس لايك يورك فتم ليو دوجومركاشب لاب دعب كثر تس اجايلرك رار

 رلا تيرب حس لم للا ساب هيك مم كسب ل جس اوب اني درك داك ميرو بعلوج حس نلت ىو كيوي اا قاطع

 < تاج يك اول ل ع نت # دول با نكي ارتدت ش نام ذك دصركتوب ا ترطترو ايفو روضت نك فصناكب ير



 هر

 ووجوب تلا ل ل نام عروس بسمو ماي 6+ لاو طج نم اج هيثلحر شوج 22 نيا

 كوع رسم ود كي 3 اني اك ما انص زل كل كش عير فيا بنا ىلا غرو ا ىفنأد بي م4 بعكب اب ل فاطم ن ا :نا

 كتمماارا جم ىلا دخت اسك قتلو ترض 1غ لرب ترطح وف لوم شف بج زان لو تلح حا ذامنر لوم أ د 1 نا لم ىلا

 -امتايكر تار اكلك سا تتقو ل بلك نبذ قيما! تر طخ ع اءايابك- ىف

 زود ب ورعد ءافص لم شالح ىلإ كل كس قياسا تررطخو رجا, تررطح_ج حلاو باج رشم كرك نغم م معز
 ل ها عا لل عوج 2 يح ص مس ١ هل سما حج - كرت

 انتي اس ريغ ف لاوس حس داء زوادتلا ايناس آس: ىلإ هس كح ناد الوم ىرئاشت ل ىلإ لص نار راو وا

 نا هل برش امل مزمز ءامج لت تيباور لباج ترف ايكو ئراج قس بتي يول باطل ريغاوادكس لبس 5

 ريفم ىل رعممات لج ىلإ ك1 مهزلة يدرك بنفس تاتيقحت ل ايمكروا ل مزمز ضرالا هجو ىلع ءام ريخ تاور لربع

 د نواز ارا فو اهل ده لس و [ءهرعم.ر اس به كلل لاج لاي ءايشا

 قوي حرض آم انياكل اس لوم ىقب باري لع لك كو ماو فصن ع اسكس مكارم ماقم............: جرود قب بابي

 يفاوطروا تن تج_ ر ليم لمي لدبي دوا هريش خب د تام كما رتدهس مروا نقم السلا بس اب كيتتنقو لا كيم دوا 7
 ىكا مالسلا كدمو مالسسلا تننا مسهمللا ات نركم السود لا تبعك ايدك انوجحس هذاورد ىادلغادالبب ه تاق كس مود

 ريوا كس لسا لن لاير ثس هرنت لكاس اك س29 ربما كتي اكرم كس ياو ايان اك لا نان م“ نافل بي
 فاطم نكح 0 ب 0 اوماح زتعح وتكل ى رن اج دن امل يى زلم ناروا لين نوتسلس مم كّسر اج

 ها درت ردا حجت

 ء ديس ةا رت اب ع فارين نافل نانو هدوورمداغعب يلع تل نسوا كن رك ير ملل ل

 نلا فرص ل و قوم تسرك انك شك + لئروج ومب ا كل اياه هي سايك يدرك اشدجت اسكس ابا اهتم اب حس مارتدبت لكي
 نمار كس ليا لبث ذايب افص_< كك الرفع ةرلصاف لع لوفوو نا ل لوم ب لاير سدنجج لايددوا ل ل م

 ش اكن يسرد كس نلف كيا تلد كب قمل 2 2-اذا لكن: لزظرل ا باح لولا وورق دس نظل

 -هس نذير اذلج زينار فوك ساو سك ابج لإن تك نير صخخا نيل” لن لاس ايبك يدرك اتم لاوف ان نيل ص افااسا زوم

 قلب سا قكك كتم افرع كرس تو تس اج وك اطعم كو موج باج لرش مآ“ :تافرفاوزنمء لك“
 تس داء لاي رك نارود كس قم يق رابتر لن تارمتب نم لابهي سب لص فكس لس لاح ذود سمكس لب ع اورفاوزعروا

 ىزارتا سوسو ذ ناطيش ةهخ ابد ك - ىلا رول اما بدبجتيسا سمكس طلاع ريا تررطت بنج لابي ل

 رم اصتروا حولا ةرغ جب كح ل٠ ربقعلا ةرمتج اذ حس ل نلا لإ تكد ا تءارمج وكن لا لحكم را لاي رتل لونا تك

 قزة- ليث ةساجوب م مروا لو توم ورش لث عر راعش_< اتبداب آت بع لم لوفد نكس رك < اهالبك والا

 ة دازكل اهي ردات ل دع ريت لبر وا لموت راب« ل وم رايكب ليوسود ل ىبلاورجب ليث تح ذب لام راي« ليث ةساج آ ايتو
 رن نمر هر وص ذالك نذكر رواج ب فج رهس ع ماني بسوق قرر تن الإ تروا را



 ووو رسمي 44 0- له ناار 1 ةروس ترسو داي ممر ىلوارلج نا اجر ييضتحررشو#ب نجلا

 نايمرو كس تاف كروأ مك فلو رم جسر /م النسج لو كس ف اهي نوخ تل . قوز ايف _.ييفير وضل ابج هس اوما

 لكل لين تكن ب ءاشعو بس رخص ارف لع |ىكج او حس تنافر رايت لاهنت جس ديت كابي - لون تك مارت لس داو كيا

 باز نك راع لوبا لان ك2 ناضل ناوي 2 ق كل قلوس شت ناو لك ل 2 ةماع ارمج ل
 - لاش ذاجا كم ايق جس اهاناجد زكى زيت س لابد فاك يار سكيب رس

 لوك روا داب آوت لم لن جس ل دقي كس اص رقتسرسر كدت جس ناديم ميك ت ارك آس لا

 0 ةمارلا ل” بضاج ىلا لذ نايمرد جس ادم ارك م لاي ئاهب حس فارم نا ناريس ترد اي ترام

 تروس لشن الا مهم ا فتاجا ناديه لدور وابا ىذ بي نامت ارد ل ثا ذ_ لفي ترض 1ع
 لابي رعب كس تنج تاقالم لو! ىف ؟مااسلا مج وجو مد [ت رت "لج احاج ابك كس نا لم“ لب كيو < ناجم ل ديت
 0 نابي لاكن جي ناي تك ةدباغم بس رضاع ناي 0

 رك اكن ا نبل اج لاذ 77 م قل يتم قا” سقما تيب دك اضاقترا "ذ6 قرا ليستر كعك ان ليث لاب كي كع

 0 اش اع هسداس لا شقناكمارترهسروادشلا يعكر حإ لس لاس امتلاء اشنا ل ل 00

 قاع لوقل_ع "بعل داغ“ ”رخ اكن البن خس بس حل كس تدابل ايش وهل أآأآأ١ رمل اس كب بنا اينداكارخ

 تانيا اق ناسا للا ل اك ادخل البس سل بس مك لي ايئد هو
 ا ا اح وك نس انت ل تي ح لزا

 رق ل نا نق نب كيم جس اكدعإ عس للا وو لع تمر وا تادف نايس أبد أيها لبق كا ىكسدقملا تيب
 عاب كبعك تاغ لع تع آ- < ابد تسر ز لاق وا تكرياب ىلع دقيارس ع رشروا حس ىت عك اخ لضفا تلا سا بح دوجوم
 حرك كينان قرف ' جس ايكيا ل طسد كس تايآ قرني وك يا فرصروا ىطرشتر اي ايكايكرك اكونت
 بوضماك ا فرط بع اغ دواس ل لوح لنوم ىلا ناك يقارب|ماقتع_ سا اج لوم تايعير شتى يرظن عررخ آو لوا روصقت
 ناادوجو ايانوم تليضفن شن اكي جير شتم اكدا لاب بس لومار لب سا تس بدك. ى ناك يحك نان تايظفي كس كل لاب
 مادو جس تس لاو قلخروا تسوبثاكن م اكد اورو امك س عيدص اظ-س تب انس جد كدت ذو كس نس + لوري كس

 ساو نسا نامفسصروا جس لأ ح لاقل يب بعدا كس لاجس شئ لثاك ناس لدقنلتيب دل قل تسب
 7 لو باح لكل ع تيلغنا

 لي هس درك يعرف وفول اد س حبو كت يور طش كش اقنروا قراوس لبي تع اطتس ارو : يرش تع اطتسا

 كم ارباماقم حرر لش لو تجانس لاا د سرسو داك ارش لع تمي قو مالس ا« لش لاي قتل, ندب تتكليد ند نن>ناكي

 كتس تي اج روا م دق نام ذك حس اسد ايار بوق ى ثا ىف وك اك ومن اشن قطر شت ىلا حر رط لحس احوم اني ولكم روط لوسك بولقلا
 نو نر فوط رج نتا تحررت نوير انف حس جو كي ادلب « لر مئاق نلاءاو نما ل مر الشم ليل لإ انا ايي كس ا
 مرو هرم دان اح وشو لوز لكسر سرك اه ارفس فلكر وا ليت ءوعصس زار



 اة[ هرعت ع 0“ طب نا ركل 1 قر وسم ترسبأو داي كرز وار نيل زج ريسفر مسج رت نانا

 نم ةيِلِهاَجْلا ىف ْمُهَنْيَب ناكاَمب ْمُهَرْكَذَف ْمُهَمْلاَت هَطاَعَف جَرْرَحْلاَو ٍسْوَآلا ىَلَع ِدْوُمَيلا ُصْعَب ٌرم امل َلَرْنَو
 5 2 2 2 7 4 فاو هه ج02 2 لل يأ واق تاق ف عدلا واو دم 2 2و ءاو

 بتكلا اوتؤا َنْيِذَلا َنَم اقّيِرف اًوعيطت نإ آَونَما َنْيِذْلا اهيا نولتتقي اوداك و اورجاشتف نتفلا
 ”- ردع

 ْمُكيَلَع ىلتت ُمعناَو خ خئيوَتَو بيجغت ُماَهْفَتْس َنوُرفكَت فيكَو ..َنير فك ْمُكناَمْ عَ ْمكودرَ

 باب ميم طاَرِص ىلإ َىِدُه ُدَقَف هَللاب ُكْسَمَتي ُم ْمِصععي ْنَمَو ا. َلوُسَر مكيف ثنا 3

 َلْوَسَر اَياَوَلاَقَف ىسسنُيالف رك ُذُيَو ٌرْفكيالَف ٌرْكْسُيَو ىصُعُياَلَف َعاطُي نآب مد لارا اونما َنْيِذْلا

 ر.س َنوُمِلْسُم ْمتْنآَو الإ ٌنئْوُمَاَلَو مكَطتْساَم هللا اوُقئاَ هِلوَقب ٌحِسْنف اذه ىلع ُىِوُهَت ُنَمَوِوْللا

 َتَمَعِن اًوُرُكّذاَو مالْسإلا دعب "اَوقَرفتاَلَو اًعْيِمَج هند ىأ هللا ٍلْمَحِب اًوُكَسمَت اًوُمِصَمْعاَو نْوُدَجَرُم
 ْمُكبْولُف نيب مَمَج َفَْلَق ءآدغأ مالسإلا لبق منك ْذإ ٍجرَْحْلاَو سول رشم اي ْمُكيَلَع ةماعلا
 نفح فم اَهَس ىلع منك ةنالولاو ثول ىف'ناوخإهيمغيب مرق مُْحَبصَف ماسالا
 دامك تكلل داَميالاب اَهْنَم مك َذَقْناَف اًرافك ا ريَوُمَت نأ الإ اًهيف ع عوقولا نيبو محيي سيل ِرانلا

 ماسلا ِرْيَخْلا ىلإ وعدة مك نكدلو سو ولت مكمل هي مكان َركْداَم ْمُكَل

 |.«) َنوُحِلْفَمْلا ْمُه وَما توريالا كومنت تلَكلوأَو ” ٍركَُمْلا نع َنْوَهْنَيَو ِفْوُرْعمْلاب َنْوْرُمَأَيَو

 هدِئاَر َلْيِقَو لهاجلاك ٍدحآ ّلكب ُقِلْباََو هما 0 ضف َركْداَم نأ ٍضْمبل نمو كورال

 تيل ُمُه َءاَج اَم ِدْعَب' نم هي اوفا م عفو نع اَُقَرَفت َنْيِذَلاَك اًونْوُكَتاَلَو هم اوْوكَِل ىآ
 أ* ةْوُجَو ُدَوْسَتَو ةَوُجَو ُضَيِبَت مْوَي (.دو ْميِظَع ٌباَذَع ْمُهَل كبَلوُأَو ىراَصَنلَو ُهْوَُياُمُهَ
 رع ايون ْمُهَلُلاَمْيوِرَّلا ىف وقيم وربك ْمُهَو ” مُهْهَْوُجو ُتّدَوْسا َنْيَِلا ام مَ مْ
 ُتْضَيْل َنْيِذّلا اّمَآَو (.«ؤَنوُرُفكَت منك اَمِب باَذَعْلا اوُقْوَذَف قائلا ذأ َمْوَي ْمُكِناَمْيِإ َدْعَب

 ُثيالا هذه ىأ تكللت «.ٌَنَوُدِلَخ اًهيفمه هتنج ىأ هللا ِةَمْحَر ىِفَق َنوْئمْوُمْلا ْمُهَو مُهْهَوْحَو

 مز ريمي محلا نأ( امل كيري هللا اَمَو قَحْلاِب ُدّمَحُماَي كلْبَلَع اَهْوُلَتَن للا تنبأ

 «.ةدْرومألا ٌريِصَت عَجْرتوْللا َىلاَو ادعو افْلَحَو اكل ”ٍضْرالا ىِفاَمَو ٍتومّسلا ىِفاَمِّلِلَو

 | لبي بضم يرغول سا لس تبوك اب كن ارواا ومر ذكري لولو لكس جرد زو لدا نادل امبج اك دوم 7 0 ل 6

 نب راوك نق بر ظروا كا كيب كول يرق هرفي رك اك وتقف لعن تيب اج هنا نكس جرد فو وا نس لاتمام 50
 هد كلك ياك اجت ٠ك ورتب راكي لاقاب كودك اسس لع بانك ا ةركاإ ونال( لبو للان تا ا اجل تنوس
 روا بتم ايفا )وركرايققا وار كرفل كس لو كك هداك سدركألتج ضر فكدحب لس نامبادوا لح لدرس حس ٌنابار سمت



 وساع 4#" طه نا ارم أ ةروسم رس ماي م لوارلج نيل الجر يضتمررشسو#دج تنل

 قئوبطم لولوج روا تس دوجوم لي ملوسر اكس ادوا لع ند اج لانس لب“ تن[ ثلا كس رب لاعارابرقلبج ( سك ساكت
 شال رطا)- عرذ ققاووج رز اهيلاءور )دنا !ولاو نااميا- كل رار ىيسري ساري لب قا دوج اك فلا دجتاسكس( تدق )

 يرام ةساجايكذ شومر فوك اة اه ايكركذ كلا« ةسااجايكش ن ارك اجايكر شاك ا- 2 اج كت ل رفا: اج كتيعاطا
 اير تايندروا( ايكوم عروض كتر حس متعطتساام هللا اونقتافرب لارين انج ؟جانكر تقفاط ل وقاب نلا ناكر وضج ا يك رع
 اد اديرواركل ب لبس( ول ءاخت )ولكي موبظم ير كح( نيب دك-) ثنا رواومر( ديح ةتراتسري) مق تب اغرب مالس امك يي تلاع ارك
 يلاعارابمت( هدركس جر ئفو لوا ) لو ا رفاطع لب ”( ماعنا) تأت لس شاركوا ردا( دعب كس دس ال مالسا ) ةاصومش
 كح مالسا )وك ولو # دايت( يدرك مت )اي دال هسا ناي ( ليي حس مالسا) خ عسب نلت كح سرد كيا لش لب اك
 تل لاقي لل اعارابت( عسااحاس قددو نيد لحب لاحب ل لب اعس مركو لضس سا( كس وم كت نب لي( هاد ذ
 ناي( لح تدمر قرى يروا قرود دب لن قرتشروا ل )تس سد: هك ( كئاه )رانك قدتخ لوب كرب

 لن تسرك ايدامرف عماد( يدرك ماو ىلا كس داهمت ارمج) حرر ا( تاورب كن اميل )ايل لات حس تلا ا ليت هشلا
 تكد فرط ىك ( مالسا) وتاب لكى العب دج وب كما تعاتب كيا ل مكس قرورضومج و رواولاي هاد متي” اكحادوا لايناشن ىلا
 سوم لاو ركل مساع يل ايم اك ( لوبن تان ءرم لوول لاو كررت لاعداد وم لاو يد

 ك للاب الشم درجت دوا ل لاكمال تم مارق ل يط ينافك رف ماك وروكذن لتوبك ع .يضيتبم" نم لش مكتم ظفار وادارم اب) لإ
 كلا فلو انين لإ كك وكول كادوا( درك اكي ركلابس تلج او سجس هدئاز نه ليد زن تروا لن راوازس ل
 ( لي دارم قر اصندوبم ) لل نع سول نانا ودم دوج( لش نمد )ايلركف اف اروا( تس نيد ذيسا) كمل /
 1 "هذي هس اكهسر جى تكدس لضئأكب بج ق هتك نو اس باع كان درد كك نت ل كل كيسا

 نادل اك _.اج ايد توجت كن لا ل مران كس لوم رفاكووروا) كح لب اب ذب ل اكسر بج كح لولو نوم ( زور كس تساي فل )
 لاح داركم اولوكجب هزم اك سا ذع دلل كر قفا وار نقرا رجب دعب ك-( قاثي دبع ) نامي نس تيك (ك اجاب فعاد
 لاب ناسا (تنف) تن لقا زوم( كح لوف نسطمورول )لح لوا كج حرج ل ناكر نادرو نق اذا ك

 ليكي دوا ل دانس تاقيقفلا ل( كبس )وس منو لإ ليس كش( هدول تاب )يسهل اجر ل ىلا تصر شيب

 تاق فاس وج لب نا ذو لامس ةروا ( لم كبر وك ولكي امرج الباك ررطسا) لين ايان كمر ايند مارت ىلا هت قا ل انكم
 - لاو ىلاو( نس ومب روجر ) ل ول فرط كي تقلا لت اب بسر اليد وا( لت ع دب « نوب لول كس ىابس)

 نرش واكد اع تاقاو#ك تيلاغ هانز كانب لك د دوبي وي نق دوهيلا طعب 0.00.0000 ٠ :بيك و 2

 _ قلبى قوم ل وكريم سيدان ريق لل قات: ل

 ومر لك نااميا ىلا لاهي دوايارف ب اطخوكب تكل لاك تقي روضتطساوب نس ىلا تدثلا لن تاب آود لبي ونا نيذلا اهيا اي
 كوم دعب كس ناميادا دجرالكوك كر يي تدور ماظب مكناحيا دع عب ل در ظفل- ايار فطساوالب باطخدوخرطاخ كفيت
 - 2ك ل بجراهللا ىك فيك ظفلروا هس كلا كح فاه بر فك عانش انالول ل لا نلايسرد كس لوعقم لولور حررط اس

 زيندم لج لوكان انوج لاك < ىلا ضوغاكتواطسدوصقن لوك قى ببأافرط قف ترضخ انما كت نوال

 يروصقن ركن ليب ل القتسالاباك فود دوج وم لايق دثلا لوسرروا تال
 ركع جرد لاا لوصتاكت يارب سم ترروص ا نت تحلفا دقف انالف تئج اذا ع اج ابك جب ىئايياري ىده دقف



 اقل رست 1 جا“ زب نار قر وس نرسم إب 0١ لوارلج نيل اجر ييضعررشورهج رن نياك

 تانك أ ءا زج لسارد هله ىدر امم دريت تح لكيوم لسا اي وك
 دهس د اقماكرا تكس ب اطقكس بانك ا شرار واس ائيرشترارلكل ب باطخ نيذلا اهيا اي
 رنا لبصفا كن م "د اتم كر قناكن رقم وخر وا ينل: جم رقت ل كاوا ر عوق جب كت ار اف كطلا رك ريض نفت ق َح

 هوفر حقرم كريم فت اينج ا[ كن وك وقت فاوم كس ناس هللا كن لاكل ثعاب كل كس راحصتساب لب لإن تسدركما
 -ت قى رك متعطتسام هللا اوقتتاف ريك ارواوركاداوكس اعس نتجاكى قلك لومي خمول اجي ددا روك وق
 رس لا "وارى لا ام د [لاب دار نيت ر وبع ةررادخاا اي”تءارغح

 تن 0 00 لا لم تدوس سار حى تل لالي غم

 < هكا بكراك س اال اس قرورظرما تدوم تويك س مالسالا لب تسماقريكل وقباب مالا لكم اوددارم نستوسمست الو
 ةرثك نع قلخيالو هبئاجع ىضقنتال نيتملا هللا هاش مل ثيي دم هللا لبحب مالسالا ىلع اوماد

 < اهكايلوراقتسا ل لبحاتفل متيقتبدع ظارصض ىلا ىديف هب مضنغا نمو شراب لمع نمو قصدي لاق نم ةزبلا
 ىذا شرت لع مامقتغا ظفلروا ع تاجن شعاب كسمتاكن آرق حررط ىلا اتؤمب ثع اياك الس حس ف دن ذكي اك قر رطل
 نال راو تلا ورش ا ىرر اوت ملاح يكن لن مر ب تك ولآ اره الع هس

 ل 2س فورعما وب فالق مرو لوب نب تكا وكرت نوهنيو ل مانلا نوعدي ىاس فءدنخل |وعفم نوعدسي

 لمجروا ماع را ىلا تود لن تسوى صاع كك رواوكت ع ابجفو رحم اي وم فان ناوجركتسروا ناو تنسو نا آر فوج ليج
 ماك لف ماهاوك نإ بسك وي ياء اي حس ميضيكأ نه روا لج تفوت اصف ا ركنا نطير وا فور عملا رعاروا هس ناوك

 نا اللا لج يسوجو لش توصل نيتك هس يافكلا لف نوجد نرخ ل تف قلو لابس ايكروم اب

 سا زن يافللا لكبح ا ودابج دوخرلئالاح سس ماع باطخ اكدامج تانج دس ركل ضاق اكن لب بوجو تاياطخ مديد 6
 لن لاو زو يك خر ذو لكلا للي نان ليج نا وم م الق بسط انئسس

 تقول كناري لورسود تبا ل [ل اعز اذ ئيلكلاب الف س لورسودهوالعكس نا ك# لا حرالفلا لاكن نوحلفملا ٠
 هت قون ثعدع سانلا عفني نم سانلا ريخ لوم تيان

 ن'”اقلا تفاضا كن احأروا تنحل لاس » رطل نقلا ذا حس افي وكس < عقار فرط ك هرضحا ظفار اهنم
 رصتق» ب كيأ بس ل كوك  اناجايكا كينج لك اهنا قااطا اكل« اج ايكرصق اكلت تعاتب ةهالا_ قوم عئواروا خلباو رطتل
 اندجو انا 7ققرلطا كب جلمو نإ دروا ةما ناك مسيها ربا نا كيتا 1ق ليب قتل انعم وا ل سة

 ةما دعب رك داو بيج ؟قالطا كر تاءزروا ةما ىللع ان ءابا
 فاالتخا داشرا هس تضر شع ابهساناح كيا ووك س لئدارم لإ زفتى عرورفو رك 5 رفق لوصا نخ اوقرفت الو

 فاانخا فلاب عرامجاو رض ليطرشب ٌدحاو رجا هلف أطخا نمو نارجا هلف هباصاف ادهتجا نمروا ةعساو ةمحر ىتما

 قرسودرواب لوعفمير لع تروص بي بول اع باذع مهلقتتماب جو كردقع ركذاج_ بوم" ضيببت موسيومت

 نا للان نبع ررظل كانك كنامييا دعب مترفكا احس باد: اكيش لابي قاشيملا طلخا موي كو( يف لوعف“ ل تروص
 اهتايكذ_ بسزج < تسلا ديظدارع نس نايك سدي بادب لام. لص رفاكلب- انتسب قت كيب نامياك

 لل تعاطخج تملا تع كنج فلج كل لاس تعكس تنج ريق هللا ةمحر



 |« وحا هءرسأعع « اس ط ناارعتل 1 ة روس رسوما لير لوارلج نبل الجر يي ر شو رج رت ننال اه

 رواتب ايم انومرةومركزاكتند وسا نيذلا اما كات واضافت ابيت 2 تضيبا نيذلا اماو_تسايك ايلوارم لكل وب للاحايو كس

 اكن لا لير رول ناش كنا لع لوا دج ءايتناروا ءارتبا ل مالك سس ركز لح نكح قت باعي قتلك ا نكيمدقم يكل
 هس العرس هلل كوم ىلوا هجر دب ىف لرل ويب_ ىفكىمل ارا بج ديري هللا امو<_لاع اهولتن رت هللا تنياءارتبم كلت_باوأ

 هس قا لوكاوسلس سالك سرج الل ضامتخ ادت سك قنا ر واس اي درك راش فرط كك لم مال لاشريك لا
 اريج ل رك, ردك وج دوا دامس لوم اور اك نضل ؤطوو كيس لشئافوكن ون ارسم لع نيذلا اهيا است 6 1 طل

 ىلا قلم هللا اوقتا اونما نيذلا اهيا اسي كرك سوى ف احنا هدماف هس نااطي تلف ى ار ذ لثدعقاو سا اكس
 مك شلك فس دك اقري تي ادب ل ورعد ل نكتلوتي ًارواوجر مك اقرب تعادب حس قويطضوثرلي دوا ريكا حى لف

 زك تمن امل اذهب قتارك وأ ورضووروا سوم داركو وق لا تاب 11 لالا يجج

 تاب كيا لاف رصو زادئا اكل ويارب اهنا يس ل بسر ٠٠ : شنقل اكم السا روا تيلباج بر .... 4ك ورش ل:
 هراي تيم اسو توثق اح 28 اهقرنم روا ليك ومتشاكا انانزا هور ترن ان لاس 22 5 كح [نكساج يكس

 اوك وني ةعيسا لاو سرر كابر سرك رطل ا لاس ليوم كيا ذاباكش اع كتب روش نلايعدو كس رد فو لذا. كلت
 للرب اوك مالسا ب نكي اه ياس لي ترروص للا كلذ لوب كس ناوكل جاه حاج كس كت سيبصو كفك شرك ل
 ناشلا ميشوودكب -ايدال لك وك ولاو و نابي ركو تصوروا -صيدركر شور يشك اب فس اوك ون سايب كس نوت سرسود ديا

 اي دانبر تك نركب كل لك ور و! ت داع نون رص قل, سيار طر احكي دربظ كش ورك اق كرا ٌلاحب دوا تاخأرم

 ل سس رم لك غرور شى داوم وك راكب يار ذ كيأ حس لربع كس هكر ف كح تارك سرد ايك !وفارلسمتس ا نكي
 لج ل كروب وم لاقي ثلا لود لاجوم لي دبت: لن كلب مكن انمد فيس كيب رس ىلا ياك اهق يد نم قوم بيرتس كح
 بس لاج اطير داك كيانات كس شئاسمدقمرين نايا ا لاجل راب وكن اطيشس رخ آد اهدنا كم الك كهذا

 - هلع تؤكل لالي قلع

 لايبارك ل راصنودوبي كس انالجتوكم السا اور يي دعب لس ذكور كادتاكل ويضوركى باك لا ٠ :تاكر 11 مالسا

 قاوم التج لش قءاركرب كاي تيار اراك كمل يباب ولك ورب ىكنوثماوخ ابارك كن اا ذس مترك ليث تربت رو ك- #دابت

 قرورضك_ ساء« ةامتباكن امياززجج لسأدلكب -واركرارقا كن لامي رك لن لاك ع كل كس لوصتلس لاقرب ىناامبا- ع
 يبدي ترقى وب حبس ىكدفلا قلك يشم ون طي قكس ون دوج ءولر ويم كر كدشلا جي حس قرناس تع امج (1)ك
 ورح يظافت غرام دد لد خي اس نإ طروطلس لورسود ()-ايدانب احب احب كس دكر ود شو قداهتتك جس

 . وعر كك كر قاب تاذأوم السا, كنز ى وق, قاقتاوداهتا« وتوج جس اه لوم تعامج فيا شيب ع 00
 روا تسل لوماكع لا بدج وكن وكول سالب فرط تنسو نار فولي ند حس لو لاوس اك يمفيظو اكل نس كم اك كراش



 اهوا« ءرسنتبآ  كط نامل ةروععرسموراي 01+ لوارلج نين الجر يض رشو مج تناك

 لك حنو ن ًرقروا تينثاو حس دودح م اكو ملك سرج الطول كل رالصار د دقن اجي درتي ج د لب لش لاك

 - كي او قة فتقو تءامب يأ كل /اوجتاسس طارش وصل دل سا انلساي ماهناحررط سرب تنعم
 قكءاوماو ماروا ضن ”؟رعإ ل كنكم اا فاص كس هلاك كر ل يل ل

 ساروا درك اتوكى ذئب وزار يشروا تيمق نا لجو عكس وب فلك غم اكذا عرور فروا قر ظلي نإ و لوصا نو كس أ( قدر

 5 اك 1 ىلا باع ور

 ل (1: )رواه اناجومادبي داقتعا ورفل سس لامك قدر قداقتعا(١) ع لوم حررطوو ىورتب كرفكى ا هلل :فن اطل

 لك ا رولر فكه حررطرج لركوب لت نو لس [ له فيل 2س نا لابي كج اناجومادبي ل كنك نا قوز
 وأب اح فرصركا ب اطخ اك هل وسر مكيفو اذا ق الط كرف ع ثيدحد ن ةرقوب مفك ا زاروا قرورضانيي حس در

 .لرتمانبد ما تم ايقاحاكتمونرباوشوراث 3< اجايل مام نومضم اقم حس. اض اتي دا رجا كددج دم لقب هللا لوس نبت
 رواعس باردا تدب بصو اك ب ىلع سد دأب ك1 جب : زد لص تكس ل تك فير قتل ىاؤب بأ

 اسوم يادكتور زلنا دج اك حملت كذبا يك لطم راك هننقت قل رع جا !تمم اي ا:

 انتي حس كيور فك فرص ل لاح اكل ري طرز لانس لق ناو راك نو ورك سانا هجن سو الل

 دهس ار كلاي قمم لن شور كلاس جدلا« رمان

 روأ ىرمتا تدارييضتروا لب ى اروبا نل 1 لا مايا وف تم الييصنت اا رشو باد 1« ماكج اك يلب 0 ع باو و ماكحا

 - لانا سرر عروض () تس لناس مج ات كت ل ري هدص الغ ضار اح ان راع
 طوكر فاك ومر داق ير وارد السل سلس ساس طاب اردكنم مكنم ىار نمئكررريسلا ثيدع لبيع بس (0)

 اا كوب يقال ناصقنودايوك احس نس كت مكي شبكه سسروددك و5 ناني حس نار بل اندكى الأ انتر

 ترق كريتروا ماظن! لرمي لاما لانس دجتإر ركل (0)- لوب بحت جم غلب كي ارقتسروا بسجاو خل لك وزن بن در

 كت دقو كوم رورض انا ارب وكلاب < لد ترو ادم ىرورض انال ل ماكاكت د دف تس ناايز فوم حس نابز دواس هاب هوم

 د لكم اكروا لوم هلك لي لا كولركا ترورضر رقي كج يافللا لكس جو ب تاس تر فر ( )جس جرد فدا بس

 قرورضتي ابن لوصا راكم يضر مويكل س نب ايي قل جم تالا رعب )ل كر ل وما دج وون

 قل كس تاءدغ هريئوءأنقاء فيصل لير لن جس قرورط تمل اف ىكدو دع كس بس نلا لون كبس اولا ردا رخ آس ني دس
 6-2 خليل كح لاح هددت ماك سرصود كك كي فرط وت كي بسلا كوم تورش كت عام رتعم كليا كنا

 لطف رظ و ظافحر قروربا ذارفنا قبرك ول لب ا نب قاروا كس بالى كيا بولا بسب لة اج ايلرك خس ؤتر دق لا لب موههنم

 دبا لش تروس رد لاب ذ رم ستتاج كنك درعا كوك قم تدوصكت ردت لد (6)- كه ءيافللا

 200 وب قرورض انركك تك رو قلت ووجد قروب لوكرلا ا ا
 كوب تارولتم تس ن 1رقرطعكرلكتو فورعم تلح ىرور انو مولعم قرني تدير قلت كس زج سات رورضر زغب هو الع 4س

 ىت ماظن داس اجب ىكرالصا كل ايذ فور خمول مروا ركتك ورغم ىلا + كيرلس نامتسمم شدو جس زج ىدايغب ىانش لك



 اءورتا«هرسأتعآ1 ها طط ناارككل [ةروس سوري 0 | لوارلج نيل اجر يسضنررشو لج ننال

 لم قنا نإ اهو زي تارك رز كرز ال كة سك انف وزد راكد طابا واس ركل[ تو كرر
 لكى زناقلطم لج تابت مين انج ءك ساجد توف ىت تاكد الصار صتقم حرر يا - كك ركرايتغا قرن سابع كى ركروا ىرك
 تابت لاومدت تر دقت اسك ليصفتر ور كف ج («)_ كن ام نقرب ىركو والعن ماكس ىزنألوا لش تايجاودوا جاع
 ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفا ا كلب تيب لا تلا تر بجو أ غلاك ت ارجاو تابقس
 - م باق ثدعاي شايك رئاج

 ودروار ربك اروخ_ كوب قارصم اك “ا ولضاف اولض' "رمت تتار شكو ارتب لا 53

 ا لوقماكل وكر ووو 7 كورفت روا "يهلك قاروا "كر ركرابنتى اوك ولاو تح

 اد هكا رد ءاوعروبسووار رورو منال 2 عي ذم اد :ار2ر وا تقفش خر عرم ورومام انوه هدارا اكل ءادقلا دول لم تيب

 خلو 7 رورو زو هر واهي ورلد يَ ضار ا ا ا

 لوم ظالما

 مف اذ صف ف التقاو ل فتانرواجس اتوب ب ولطمرواد ومن ل قاف اوداحتا ولت ووختلا ذب للام ممللو :افن ودا السم

 رواء لوب لوب ىف الخ ا واو خس لوم ران رمح وتبعا زول وورصق ملاك كرانج دوكد ص اتم كك 7 لس نارللب هسا م دوا

 ناب تزال لق نير نار سارف اج دل نوب حس رانك نوع د لعل ”ىجرامتاو قافتا سام لاسورجب 3 مومن ركارصقم
 تع تعامج او تسلا ف التخااكن يعم تبمروا اوماو لاب لما كوع منكن ردي انيقي ونوم ف الخ ا تين انوارب له اىكت نإ دورت

 رماظ لوك < قداج الدم جؤلافرط تا ل“ تديبلا مهت ءاجام دعب نمأ تي < تمالمو ترف اق: ساب داكمكىكا

 كونك ىف اذتغا وهرد لوك يرد اسفر كال وب لب او حرر عا لك عرورف نب يلب توب عن ادمنت أ لوصارلك بس
 رف عرورفعسم ١ ب لوم سيل وم ليكي تيت وروا ضراعم رماظب كيس وماي لوم ستان لوك م عرورف بنج لبد قر ل
 كس تما.ألب حاج ايل ضاو لمن ىلع ذل تيب اوك اكس تمن لباقروا تمال لك رواج لكريتباناجوم فاذتخا لن هربا
 تلا ف لشخا ورك يسوم لب دي دابتتجا لاسم نايمرد كس نقلا هيمج بس ايكا كت ضرو تلو شعابو لف الخ ا تيا ل نت

 - كت ييناناروا تينا لوم تمالعوج اب لشئ تدع

 كل نعم اعوارم سر فلكس ييرتب# لو فلكر ب قادصم اوقفت نسيذلار ظلك .مترفكك :بفقل اطل
 لاو راف ان با - لين قركاوج تاب ماقيي ىتدحب كس لد روض ايكوم تعدب وواقع يوم تلاسر وريح ةناكن ا اوف ليما 5

 ىلا ل ءاجوم تمم حررط كن يؤم نا من ونا رلسس اا رايتس ارك لس لب اجود قشسروا كس لين اج ومب قادصم اكتب [باتك
 دوا ارا دوز كوم كر اقنع تنيبسحم خمر ل يصعق سر اكن رقرذر قبلا عري رضوا يعن تروح

 ولا لكم رهن يفرط تأ لس رن بصرك كيج ر لم لودي كب يشعروا ميم تدفن انوا قرف لرش

 د لامر لوك لا لوم شئ رورض
 نا لب رك كوكيدج تاس قولك اود ني قلع . ىلا عقدا دلتيكل و ستارم ننقل كس ملي خلا ديري هللا امو

 دارم قشسردابت لس ملك اهب بلاس لئئاتسد ورم: لولى ؟ل فوك ا قيل يحاك ن ا وكب حج لب ءانطسا جابك يلم لل



 ادا سعا ١ هج ناركلآةروع فورا 00 لارج نيل الجرييضت روم تناك
 - تاج ساي لكل بانج كدطلا اود < اجابكم ليد نس لودنباعرش إي القطن تلت

 0000 ىوقل نت لسع اك تنقيب رطل ثول س تركت الو فاصرب تيرب لطم كتي رطتي آي هتقت قح
 لا 0 اريغدد لإ ةسومداشرالااوج لي تقي رطةراشملا اوم مولخميس لاا ةما مكنم نكتلو

 ٍفْوُرْعَمْلاِب َنْوُرُمأَت سانلل ترهظأ ُتَجرْخَأ م َرْيَح ىلاَعَن هللا ِملِع ُىِف دمحم دُمَحَم َةَمأاَي متنك

 مهم مُهَل اًرْيَخ ُناَمْيإلا َناَكَل هيلا بتكلا ُلُهَأ َنَماْوَلَو وكلاب َنْونِمْؤَتَو ِركُمْا نع َنْوَهْنَتَو

 هَل يآ ْمكْوَرصَي نأ نورؤاكلا م9 َنْوْفسفْلا ْمُهرْكاَو مار ولا َنْوَنِمْوُمْلا

 ْنيِمِرَهْنُم ؛ راد ُمُكَوْلَوُي مك وُلَتاَقُي هب ناو ٍدّيِعَوَو ّبَس ْنِم ناَسّللاب "ىلإ يَنب نسم رسما

 اوُدجْو اَمكيح اًوُِقناَمنْ هلا ُمهْيَلَع ثَبِرْض مهبل رص مك لب ْمُكِدَلَع 0 َنْوْرَصْْيال م

 هيل ْمُهُدْهَع َوُهَو َنْيِيِمْوُمْل سانلا َنّم ٍلبَحَولا َنَم ٍلْبَحب نئيئاكت لإ ماَصِتُعا الو ْمُهَل ٌرِعالَ
 ُمهْيَلَع ُتَبِرَْوْللا َنّم بضع اْوْمَجَرْوَُبَو كِل ريغ مهل ةَمْصِعاَل ىَأ يراد ىلَع نامي

 ” يتح رَبي نوفي لا تياب نوفي اوئاكت مهنا بنسب ئآ ْمُهْناِب كلذ *ةكققلا

 زف ىآأ اًوَسَهَل ماَرَحْلا ىلإ َلاَلَحْلا َنْوُرَواَحَتي «) َنوُدَتْعَي اًوناك و هللا َرمأ اًوصَع اَمب ٌديكات : كلذ

 ماشا ني لا دبَعَك يحل ىلع بان 0 ةمئهس ةَمِئاق هما بتكلا لهآ نم َننرَتْسم ١ كوس بلكلا
 ري اديم عارت 700 10

 مللاب َنْونِمْؤُي لا رافي «(م)َنوُدْجسَي ْمُهَو ِهِتاَعاَس ىف ىأ ليلا ءانا هللا تيان د هباحصاو

 كِئَلوُأَو ”ِترْيَخْلا ىف َنْوُعِراَسُيَو ِرُكُْمْلا ٍنَعَنْوَهنَيو رز فوزغملاب َنْوَرُمأَيَو رخال مْوَيْلاَو
 اَوُلَعفَياَمَو َنْيجِلْصلاَّنِم اَوُسِيلَو َكِلدَك اًوُسيل نم ْمُهْنِمَو ©0) َنيِحِلَصلا َّنِم َركْذاَمِب َنوُفْوُصْوَمْل

 دورات لا الزل اردرتت ىايتفشولا 0

 نم مهدد الو ْمُهْلاَومأ ْمُهْنَع مدد ىيغت ْنَأ اوُرَفك َنْيِذَّلا نإ دو َنْيِقتُمْلاب'مِيِلَعُهلاَو بع
 ةَناَعِتسلاب ةَراَنَو لاَملاٍءاَِب ةَراَت سَ ٌنَع مهدي ناَسْنإلا ْنآِل ٌرِكَّذِلاِب اَمُهَّصَح ويش ِهباَذَع ىلا

 . («َنؤُدلخ اَهْيِف ْمُهِرانلا ُبحْصَأ كنَتوأ دال
 كك رالصا كوكو اس ( لوب لايامن) ل ؟ل مر وهظج وم تما نيب ( لش! تما ككمس.) 50-0 2

 وأ ( يم لا ) لس كس ناامبا باكل ا ركاروا وم كساد تكد نااميا ب شلاروا ساو كور تس قارب «لسنو نيد ماكل
 ( ءاقفر كس نارواالس نب مثلا دبك مج ) ليث ل اوهتكر نامي اج لن بولمان نا لوم تاب نيب رتب“ كح ل ناا( ناميا)
 (!وناطس ادبي ي) ع اك لوي اراهتود لإ كك وم( رفاك )رم تس رئاداح تع اطاوج سك وكول وت نادارحت ذب نكي

 ىلاعلد يي نس ىلازل للا ا لوك داي نك لثاح مور ردا( ركعسد لص إب ىل4 لاب ز) ل دانبج تي ذاب تب قوتك أل



 الوحل رسمي « 3“ الط نارك ىل 1 ةروسم سبأ . ماع لوا لج نم جريس ترشد نياك

 نا( اك اج ايكب ءايهاك م لباقم كس نلا ليك لل ل لي تمس داهمت )سلو ندنم
 ديكس هلاك نإ( عن مب ءارعج راح كوك لا ل ج لكم لج ) 2 2 ايدي لكل نامت رام كتل ذرب لوك

 سلع نامت سو لدي ل انسب فرط وفا: لكل نب دبس لوا ب( لب رمطساو ةساي) هاي
 ايك امج م نلا ىلا بضغروا( تس ل ميك ء اهب كس نا تروص لوك وا كس دب ل ارك لكي لاح ومب اين هس وباب يات سادا ل

 4 نيياغ ترق دع شالا«( بيرل ن0 2 ايما كم رانرلرش قاتك كن 0<

 سعرات كلل سكى ا رفان( كرك تا )كارم كل لا( ع كلذ كل سدا كلي بتععع
 وتسم أ ءاوح) اراب اجا نام )نع ا 2 و 1زواهتفرط م ارتدعس لاطل )هس كرنك

 2 1 نلارواضالس نب ثلا ربك بجد لين مق تب انروا متم ن 7) لين اقنع لك اكن وك واي او رك بأ لي باكل لا لا(
 زا ) ن تجرد وضتاس لادا لب قس را( ش لاذ تهمل لت اوتار واط" ىف لو لكدطلا هو( ءاتثر
 3-1 ليت كدر تلا لت ةسدكم يل ب تك نايا ندكس تزن ًارواري دقلا هد( تس لاعرب له تسد ل اوخشم ل

 هتان لو ضن لع باكل با نكي 21 اكن رنج ) فلول دوا ب تح رديت رج لن لوم اكس
 كيت( ناقة هلع قلن تاس دوا ارلعفت) و: جس وكب دج تلو ردا( لين سو داش ع وكول اعيسروا نب
 ب( اجايك وركن با وكلا - /”ل ابي ب قير لود ) ل ةساج ل 1 2 كر مق ان ىلا لا ولج سس لش لوم اك

 1 نال ( لد ور رف لاعب 3 ليات رتاام د نو يدان 24 ل اج يب وتو ل ويش ىل قتلا رو ( كة اجايدلدب

 نيا كت ناسناك ك- سا يصب رك ءاكولوا» لاذ شدا هن( باطن رف كوالا رز تق اط كعلود

 انك # كس او سد ل نر ذود شيك دوا قود توليب( هب توب ىلع 53 رواج اتا "سس لامي مف اج

 عب ك-لا"الدج ئش رشكا ناسا ناك رك خم مرت كم ناك اقفل متنك يما مم تتلو 8

 رسيخ ىعما تملعسجو جس داشرا لن ثشي دعج انج جددت مات باطخس لاكي درة راشا تس“ /جيدرل" ل نت لا

 هئدو ايكيا رف باطخفيصب متدك كح لا نين اصف رص ار لاكي رع تررطعت تيياور ل متاح ىلا نلبا نكي مالا
 هذ نوهت لبر اهصيتسارطتتوو فرصوار هس لاك سي ار لأ ابخ نعول هت جس امانوم مهناولةسومدارم كولر سدود
 - لكسر حتا سس ب

 عراطقناروا باس مدع نيا ماهبا قل رطب فرط ضرما نام ىف شوجو ورانا لس رماد ب تك قر شكر هلا لع ىف
 نوفاننامانتتم ايل فرط كم يئوراشا تس مال فلا « سانا كة ها جس تمفص تجر خا - سسلالد لوى ساب نقال '
 برمعب رقت تعا مروا لإن كك يداها تابات ماقال سأ عي رشلب الط ”خيص نورمات_ترتو تصر شع اك

 - لوم سس طاف ناك ساكس ناتي رت مهل اريخ ناكل_<س نايباكتءار2 < رفئاحم ل وم كك ع” ل ىروضح

 2 اان كك ذ_ ركوراشا فرط كل صم اا ا ىذالا

 باج فطع اكن و رصنيال رواه رمت ا ذغطا تربت فم هدايز حس ىل ةءايخا نع كيك ابخالا ل فا 2 مث نورصنيال مث
 <. انالتب لش لاوحا موك '/متأ بلس مقناص نس طلغوت قطمداما كنا لاق خبل ك9 دينا 5 طر

 لوم ثحاباكتاهنروا ىلايماك وفود انويل < هدا امل قيقا حرب رع حس لاوحا ع ايس ا هللا نم لبحسالا

 تول د رطل تلو | مايا ناءاارسودروا حس تضاف ىف لاءو نااج كس كلا لن تروص يي اج ءادا قف ن لاما كدتلا نإ 28



 , 11 ربفسب1 4 ناركل1ةروس رفوراي ماس لوارلج نيل اجر يسفلجررشو مج رت نما

 0 جس اح لكى دنباي كن اوك وفارس ع لانروص ل وفود لاصر مم هي
 ادي دوا مرج ىو اك ساكت دنماضررب ل ْلإ 1ك ل دوبي رص عم ايو ترض [لكج ةلذلا مهيلع تبرض

 ل قاوم لع كرغكو وخروا جس فلا تمد كن تل اتوب مولحم يس ف ركر وكل لي تع ا ا انك انزل

 - لإ صاوم ببسلا يبس اكسرلذايوك
 دارمحم اكس سار كتر واتت كس وم نلارطسسوج ليث دا دارم بينا تسود هرمي ريبت ل ريس «يعس نب سل هللا دبعك

 رعسا تتر ارضنا ضتبروا لك نا رض كح رض آخ بسن ايت لاسيع دي وج ل قود ليشروا يلوا نار ئراصن لاو
 نسخ دعو ىت ليي حس فس ال فيرظتي د4 افقي ترذقت ةوريفو لا نب مرص. رقيب رطسسد ورحم ارب ةرادذ نا

 نب رقت ل افقي ب 1ك بس و فير شنب يآ !بج راوكنلا لحولضرل نإ لم اد لككفيطع نإ رروا تس رك نجلا

 هللا ةعاط ىلع ةميقتسم ىلا مايفتسا نك زوما, مزال ماق يب ةمئاف- كت رنو منان فب ب اراك
 رواج ديجدارم لو تاعاس كس ءانا- تر رط اعملي وكس رواه اصع نذوب انادعاواكى ا انا ليلا ءانا

 كج ك2 لاري نودصي رضوا ةح ذب لافي باكل اك سيبو مستجد لدا شع غا لض

 < لاعح نولتي لاف <دارم قت زار للا لوب لكل يه دك آر تسوالع
 تع عرسك قرف ل تلجروا ةعرس_جب كل كس فلاب :لعافمروا جات 1 قمم 4 تيغررواةردابم كم ن رعراسي

 دضك اوك كى دلع لب زج بسانم ان لو تك تلجرواس ىل اءاطبادض كسوف كى دلج ل زج ”ءاج دوا بس انم لين تك
 ناطيشلا نم ليجعتلا< ايكيا لوم موعؤ تلجروادومت عج لوم 8 ءانا

 ءاشم اري ركذ كس نيقير فلا دعا حيوى ادكف رطب رع تسد اكس ايدك دانا فسخ فكلذك اوسيل نم مهنمو

 - ايلا ايكس كن اككلاذك اوسيل مهنمر لا رفع سودرواهس ايكاينرك

 فرط اركو رباب حس لاا لو رقفتس لير يف لا لاول ياك ايي يلو راش اكس كل اهتسا ىف كس ىلا اجب تارريبخلا ىف
 - لت لا

 ذا دارس فكل ورفكب نل .انرارشا الا هب نما نع عل نيحلاصلا نم
 دهس ايكيلر كف رلط كوخ اكل سدو كف :+ نكس نا رو خنازير

 ةما ريخ متنكأ تيب ةءاققايكيددد ذرب بعز كت اركروا عير تركت اافورعمروا نامي الا لج تسال تاب دش 1000-1 : طلر

 لادم ب تير يلوم كس ومر مئاقر ع ىلا كتبسج جس تير قر وا فصو ىوصمنار اه ديك نو بيغ دي زم كا ل
 ان قرط اك كر رف لل ادم لطرد ور طخ كفيل :روا تاناصتنال لير لسطس لا اي نس اش وك لانس
 تيب اج قتراجىدرالطا كف ومد ايودتس ناصقناس وشمر روا نيش ةلذلا مهيدلع تسب رض لب ساب راج اياك انبل
 ل [فرط راب نس لكن وكب لت سيادي بس كلش نيف بكسي داج الق لا تاو

 لول دوم لوثودووبملا نب بسم وروا فضلا نب كل اءةها ريخ مهنك تي املك يار لوا ماما م :لوزن ناش

 لضفا نحنو مكنيد نم ريخ اننيد نا كابكرلاب عقدمل يأ ف# بعكن ب ىلادوادوبم نا تس كامل لوم لذان لي باب كس
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 - لوم لذات تاي آي اقرب لا مكدم
 ل راك واووبي ء اع لضم ون حسا نااميا بجو ريو ديبع ند يساروا_بش ناكر وامالس نكي شفا دبكب كس تيباود لكك ابك نبا

 ركزو تييدوبي ق٠ هريغ ىلا اوبهذو مهئابا نيد اوكرتام انزايخ اوناك ولو انرارشاالا هعبتو دمحمب نماامابك

 0 ا رتب كال دك ليث دارا نب تدب سس لش مت كس او لوم لثأد لب مالس
 -لوم لذا اورفك نيذلا ناتمبآ

 2 ام لارور موسم نوما :فصو ىزاينناروا ىكص كي رج تسع ......:# ورثت ل
 ول رادورع لس ثن ّ ارك وإ ترا ورحم لب مك رك آرت هس ىزكل يا كرلسلس ىا تسي آرب لج صو تاي تربي وج لاذ ليل

 اجا كل وززج نت لئالاح مت اني دانب وسكري رود رطل ج كب ربروا لوجليأوو قلك بت ششرلكفيدرحت عاب حم حرك لج

 رذلا ىن لكيت كح الكت رارطتموو لين مولعملبسسوج ليز زج كدب سرط ا نيف لفاو له تناورعم توب لحروف راعتن
 رب نامي اممرفت كف ورمل ابر ماس باطل ت سما مانق ل متنك تع آل جس اتؤن: مالت مهالا ريبخ ىتما تلعج تاور لع
 ىاوكل كاهن دب مز افتقاد كنلاميا ساذج مانت مف هاب نامياروا بس كليك كرب فرشو لف نحت
 ين لضنأ سين انت كس ىلا ررط اجي لنا سس مه مانا تصاب ررط لوك ترش جس مزح تعرف كت ما عررط
 -<س نإ دوك رتشرما ىو تليضف وردا

 ممالامركاانك لسرل !امركاب هقغاطلانيعاد هللا ىعدامل

 كنا كت عرار نودا هبت حررط نان نو ل ع يسع و كن وعلل ا# لدا اتعب ارح لب تما م ترب
 لاعجا كا ايكايكن ايبوكوو فرص نا لم بي تي ؟نلي و رروتم تايطأو تيصوص و كتسما لا سي او تيبس انه
 دا ارمدارفا لكاس وفض وفود لاهي ناي ل كيرش قتل ئرسود لعب لوفصو لوفد نلا راقب نلامجبا سر سسود باس اك ارب
 1/1 (1) لا تبووددجت اسكس تماوج ديلا ر يخت وف لا ورفاك براد ارش انج د لوب صقل او لس تما اون: لإ
 مجول سانلل تجر فرط جرو موي#رمدد() -اق ليت اج لش لوتحا كرسند هوك سدوم كده تيرم

 ىقيادامج ل ند تمارولاهق لام دابج موه كن دهن تو مو. ات عروش اج لج لوتعا لبيك جس كاد

 هب لطرف جس ماع لكس دابا كس دارفارواوم حس راو ل فلورمت ا قمح اطاخاس عراؤلا
 - قلمك لل لوقا ىلإ ب قلي لي دت ارت اسكس مامتماو موحكر رق ل لد تلف

 ناعون ل خلا مكنيد مكل تلمكا د لا دات نال كاع ا

 دم كاما لملاكمعس ربان كانال نامياي سا

 يلكوك  ايكل الداب تيب كعرامجا تستهي آ[لاا ذ قواضيب اقوا ود ذب مالسالار خم اما... :تسما عز رتب

 قت بج يروا اتم تباخانوم اانا كتر روارم آاكفف ورعب تس قارنا مال فلا ثيل بحس كس تما تارميش تا لم
 كي رمئتسما كس ف وج تما ني رتبم لمع لوتما مانت تيك كبس هي لص تاج ايدرار د لطب وك فنا كس نادك انكم
 ور لروازتم قاب سى رو تول ركب د نوبة باول يعزل لامددا 13 لل ين انمي قا بف
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 تينا ها نارمتل روم سيدي م ىنآوا ريل نك اج ريم توزر د ماب
,/ 
 | حلا ه رس 0

 رت فرص ع فاالغرب ل حراز قوم ت سوو لاروا يف انم خس تاواسمو تدوخ «مالسو نما تيب اسنا تءاب ب هلتويك ل وم داكن اك
 نرط ىلا ىو كوبي نما بصن كتم اهب ليس قب نساك ىوعم لالخ حر ور مانت كج راجي روب فسر «روا

 وج لكم نع رس هس

 نت رورشلس تير تقلا آدوول لوم قو و وقفم حرور كت ادعو نامبا تس قراصن» 0 ا ام :تمما نإ رد

 31 ؟ اند ثأ أ هلع م بج تسر ىلا بشغوو يكاد هس ادوبي نب الصحو و ايزو بس لش تقلا ىف تدك ن 0 أ

 لبا قست تا 000 نلوم عسدركر ب كدتذي توب ل نس امد لاب شاش

 :لازرع تعالي تيدر نوم وف اي دارفا نا ارلكل يبروا ليث برا ايدج كوم ايو زوو لاح هو لالا

 بج لدئرود توه لأب مد ذايكت  تلاتانلا ل ل تلا وكلا لب نم نارب رف رك ع رح ىهلبا و لااا

 رب تن ب مرو ترس لورصود لي تمول وقل ايكوم مولخم كب حس لاك اجو لتاخ قم كت وق قد ىك لا ل بر

 ش ش جات د ترق يع نارتو

 ل مل اقم كس باسو دي ىلل وم ىرو حررط ساد دايز كي امص لوك تر لكن ةرق,ل ب قتل بالى ا
 بترارضع> قاد ع تع تك نو الع ضرواايكا ايامي زج رب ضبا يك لل وضحا يخانج بسد لو زخمو بولغمدلب هس [ل ببلاغ
 سافل لبحر وا اكس وم لابي ءمناوكنلا لم لوري اد كا ام رط سار ويظن و "شل لا قرع لسن اوس
 لوح لاب لال 1 لاول [مسصولُ "وم لوفششم حررط سا لي ىلا ت دارت فرص لاهور ارك سيب بلطم اكد هاني كلا

 ب دمج ابان ب هكتح ومدن ديفم كل كس للا لب تاغ [تدابعيب جدلا -(ةس اج ايكك يي ابن وكس ا زنوج ث يت بلظمو طساو

 نم تل مالسا د ارم حس رقلا ليث لن وا نب نما بديوم_ شن " ىلروا زءواتتسد دنا بم ايم ابو 0 ١ بسب لب ردو لايك

 - لن قل وم نوم او وركوب نلارلسم

 مع أل لث ىةساج وة تنام كس نوناملس ايهرياعم حس نادك يي ب لطم اك" انما نه لهب روا

 كد اال اسماك دالي نهال ايوب للا كورا راسي زر ات ءاقتخ

 سد باكل ب روادوبي ينم انتيك أب اظهر اك لا نكي ...:ه لوم تيرثكا كم ةقرايعم اكارب لامجا

 يأ بل ادافع يروا س خرزة اني اكل «سكيك ب كسا سيق داك دا
 تنبناكتعامج كلج يحبك: - ىك ىاليارب هح كفل لس اورج لأ لج قوت ادارفا كب لي نلا مت اجرك بس
 ماق ساد لع باب كح دوب لاهي دج انج - لاح اكدارفا لا ل اج ىو تلاح ل تييرثلا لش نسلم اق سار
 بس رظظل يت لوصا قيم قي للسن رك

 زامءك ا نا ارق كت دال قراديب يضرب هع ل روض نوم شرف اكبسس نا ل ؟* كك كس نايب فاصوا تاو يروا
 تنل لري ايرورض ول لج ثباي رق سا لس كيت نا ون كال بج كرر رصتعروا لو للا ل سر [ وم ا موصتب هت

 ؟ ب كح وم



 اله حلا رس ع « اح لج ناار آ روس "رسب الكيك لوارلج ننام ذعر يضع ررشو#ج تناك

 َقَدَص وأ مَلَسَو هيلع هللا ىَلَص يلوا ف ادا ٍةويَحْلا هل ف ردا يأ َنوففناَم هَ لع سا دا ىلع

 رفكلاب ْمُهَسْفْن اَوُمَلَظ موق َحَْ َتْرَح ُتَباَصَأ ٌدْيِدْش دَرْبَو ارح رص اَهُيِف حير ٍلثَمك اَهُوحَنَو
 عايض هل امو اب نوبت ةخ ماقت كك ايم لك ”كاقلك ةنضقتلاَو

 اًوُدَحَتَت ال اوما َنْيِذَّلا ايي اَيِءاَِضِل بِحْوُمْلا رْفُكْلاب «رمؤ َنْوُمِلْظَي ْمُهَسفَنَ ْنكْلَو ْمِهِتاَنَمَ
 * هب منول نيو نب مريخ ىآ مكب نم ْمُكرِس ىلع ْمُهتوُعِلَطَ َيِفْصأ ٌةئاطب
 ُةٌدِش َوُهَو ُكَتَع ىآ متبَعاَم اوم مَن اَوُذَو ران تعا ْمُكَل َنْوُرْصُفِياَل ْىأ ٍضِفاَحْلا عزت بِصْن
 ىلع َنيكٍرفشلا حالطإو مكيف يقول .مهِجاَرْفَأ ْنِ : مك ُهَواَدَعل ُءاَضْغَبْلا ٍتَرَهَظ تدي ِرّرَصا

 مكُك نإ ْمهتَوَدَح ىلع ٍتيألا ُمُكَ اني دق ربك ٍةَوَدعل نم ْمُهْرْوُدُص ْيِفَْحْتاَمَو مر
 مهيقادَصَو ْمُكِم مهي ْمُهَنوْبِحت رار

 َنوِنِمْويالَو اهْلُك بتكلاب ىَأ هلك بتكلاب ْن َنْونِمْؤَتَو ا ركل احل ْمُكَدْوُبِحُي
 ” ِظْيَغْلا ّنِم عباَصآلا فارم لمان ُمُكْيَلَع رضع اًوَلَح اًِإَوأََما ١ولاَق مُكوَُ َواَو 0

 ٌٌضَع ن4 كد اًراَجم لِماَناْلا ٌضَعِب بَضَعلا ِةَّدِس ْنَع رْبعُيَو مكِفالَتُيإ نم ُنْوَرياَمِل بَضْعْلا َة دش

 كرا 'ميلَع هللا نإ مكبس اوت نلف ٍتْوَمْلا ىلإ يعوق ىأ ” مكعب اًوتوُم لق
 ْمُهْؤْسَن ِةمْييَغَو رضتك ةنغن ةنسخ ْكِبِصُن مكْسَسْمَت نإ ٍءالْؤه ُةُرُمْصَياَمُهْنِمَو ٍبْولُعل ىِفامب

 ٌلْبَق طْرْصلاِب ةَلِصتم ةَيِطْرَّشلا ُةَلْمجَو ” اهب اوُحَرْفّي ٍبْدَحَوِةَمْيِرَهَك َةئْيَس ْمُكَبِصَت ُنَِو ُمُهْنَرْحَت
 ىلَع اًوُربَصت ْنإَو مويا مُهَنْولاَوث ملف مَيَوادَح ىف نات ْمُهْنأ ىنعَمْلاَو ُض هم حبصاكو

 اهييرخ راهعسووازلا نرختو دامت رسكد مكر ضَيال اَهريغَو مهَتالَوَم : يقلل اَوُقَتَتَو مهاد

 - وب مهنا مِ ِْلاَع (ممؤيطْيِحُم ِءَّنلَو لاب َنَوَلَمْحياَمب هللا َّنإ انيس ْمُهدْيَك

 توادع كليو ترض 1) ل ل وايت لا ”م(رثي) لي 2 يروج لكلا سا( تيفي ) لاش ل 7

 لوكس اوم »د ساب قآل وم اوم رك نتا هكر )وأ يال لع لشكل اثم كاد لا تي جس تيا( كس تارت قدصروطباب لش
 2 ناب وأ ) دوك ل راو, ب وأ ريب / يئااوم هول( ك كس رك صاسورفك )حايك لوفاي ىلا فلس لوبن لع تيك

 ءابرب تاقتفنكس نا )سايكس يرطب ناذ- هارد( يس اف لات وادا لكلاب كيس نسل ترس كا لاح كي سيكا

 لورا د ايبا! و فاطم( ع ثععاب لاك _ وم حلاض تاقفنزج ل ركرايقفارفك ) لئن جس دانتي نااصتنوكت سا تدوخ ني( حك
 كل ل ناقازم دبع والعاب )ولى لاوعهس لوي آيا( و4 فقاد حس كتل وزاده دايت كيطدتخم )ولا زارملاني

 مكل نورصقي هل قرط سات رارع ل صا_رايلا عرزفبب_ بوصنمي )لص ىزيلدتف ف الخس دابتك ىيذوجت سيكي(



 رم اا رستم 1“ كلارك 1[ ةروسء ابواب م لوارلج ني لور يظتجررشو مج رت نياك

 ( ترش كررضروا فيل ى راب تل )عني نااصتتأل ا" عس تابلت كوي( لان تك اهيا ) لن 2س كنتي ( داسفلا يف مهدهج
 نكي( ح هل ومرارما بعقاو كس ل شمروا سرك زادرب تق لش لولا لكنا( تدارع) ىضوس لذ( لي )لوعرجات

 مليطرشب( كى ىكنا) لو قدرك راوي مت اءالع ذس ماج ركحذب قكعس للا قود لا سم ايمي ( فس ) لش لولا ب دج
 متل( نيت ؤم) اجت ب لاحاداببت( جس كك ينج اه)وج د لح رب لا تسيصوصتيسس نا مترك لك ا)دم تكد دب ب
 يد م) كر شاتسد ليا هدرك جس ب لاح اك | نكي ( حمو كت اقتعروا تبارثيح نا )وم كك رقد نا

 بج ( 2١ لوول وبات ىدابتوو ركب لوبا اسم )ل اوك رناميارب لوباتكم انت كدقلا ملكالاح( تس جو ل تفلا

 لم سويا ) لايت ف الغ داب ول لو وب دكا بج نيل ب ساد ناميا كعك و تك 3 لل تس موو :

 ايبا يكرم "لانا ضم“! ناهعوكيسضهن لج رك لد انلعانلخخاك ل ب آ اراهبمت ) ل ( ضن وج )صغ تس دش لإن تيب لس اك
 لاعب ىءا فكم ةنسرم قدم )ولا ركل الب وكيس [ تيس ل بضفل وج كح دا سنا يقي ب( وم تاكو كويت يقدح رك
 ناملمت ل لولوي وج ) هديشو لد لويس نان اج حس انناج دب بس هورقلا__ش اب( وات بسيف ان قوت لات لو ل

 كتم ارا يظن انسب ةساج لوك ) اجده تاب ل العب كى 2ك سداههتركا( جسر تاي تسذاد لد كح كاك
 امسووروا) لوب شوف يت فيل ( لوا ب تسلق سيب ) عابد لا لولاك تاابقزراي ( كي )هل ارب سا رن( تقث

 كني كتتو اهتنا ىكى و قرابه سكس سلس ع وا جس ضغط لم نلايسرد كح نلا دوا جس لست سس يطلب ليبي طش
 هس سد ردا( م وفيلو ا )سد تس ركربص رلا( تس اجانب دكت سنا ليم ةسس لل ويل قود تس نا مرج لإ سل

 ءاروب رثرواداض 2وارتا سك ءاز نول واءاشرك نع )ل شا ناتج انابت لا نك دن ورق قود ناعسللا)

 ( < تاس انرواين وملعب) لو تونر نا كب هج ىلاغتد ثلا ب خاطب - ب بهي رفو رك اكلنا( جس حرر لوفد جت اسبح
 ( اكد لب اذ! نارور ضل ساعت ) حس سدرك يأ

 ب بشرة ادا كل بكى رورظيب حو رظل شتم ص الظروارعومم لبي لاس بكم ل 2

 نوقفنيروا_لوصوم اهل نوقفنيامل_ كل قناع ثرح ب بش. ائالاع خلا ءامك ايندلا ةويحلا لغم كاريبج_وم لمت
 تروص رسورروا هنوقفني ىذلا لاملا لثمع .رطر !تدايعرسزقل ل ترروص لوا ايي رص اهاب فو زكر اع رواج لص

 3 7 0 رواه م 0 1 حيرج تفطصرل ليس رو ارتبمل م ب رص مهقافنا لشم لو رطل | ترايعر زل لع

 سن فاصوا لوك ثوم نحت ماي ز تسروصير كل سايس اب رركداتعارب فوصومراج_لكرج روا لع فاك ا رص روا تف فرص اهيف
 -ىادزبلاو توصلا ديدش له كر صرصروااوم ىكوأي الاب لت كس م ةرشإي درب ةرش كس رص ع لل قدارفلا

 ةدشرشرجو حراج ل ءاينصاروا بوغلا ةناطبع_ هراشا فرط ريلصا يكرتنو راهتسا كس رك تاس ءايفصا ريك ةناطس
 هروكىايمردرولاربا هراهجنروار تما تاطب كتل لن تحك هراهظوكف الغ ناطب ردا ةروكوأ ل ايعرد واو مرسلا مكب ناب لئاصتلا
 قس اجاجوم ىرعتم فرط كل وعفشوو رواج اندم فرحا ىرعتم فرط كل وعفم ليا جس الري -انركتاتؤكق ثم ولالا
 - لين كس دان تل لبتب ل عنؤتم ريم“ اره كولا لو اصف تكول ال

 هداج لل يوصنمالابحخ روارجتاس لس ف ذعلس راج ف 2مل بوصن ا فاك اك مكن ولايال أ“ ضفاخلا عزنب بصن
 ناب رم د لو هك عيونج  ىذال لشي لى [ليت ك- للا ترورض ىكديرج وف لاول جتا كس ف ذه
 فو ذجارث فرت اب لكي حس لاا ءال وا ليث تملع كدناطب ذاوتتامدعروا فنا تسمدحت لووول رعبا روارب رواه يردصم اه متنعاص
 1 مهنوبحت روا نوبطاخملا ءالوا معنا قكوم رت ءال واروا او نايمرد كس رمترواو ادب جس

 الواي هراشا قلاع لي لاروا هس لاعإي ور جت ءادتبم مستنا ركل ل وودير دوا ساجانامرجت اك ءال وادك ن وبحستاي هس ناي



 ام حا رسحم #7[ طج نارك [ةروس رسب مسوس لوارلج ننل لج ريسفلجر رشد رت نايك

 هس لاح نونمؤتروا ع لصاكل ا مهن زوبحتروا لوصوم

 ودراعيت ل لس تمارتروا فساتن كس ىلا لع هدوا لس لاس 5 لك زج اع ضس تعدوا مان مكيلعاوضع
 لف ل( ف مكب تم )ديفا سؤ سم مكسسمتت نا“ جاب رول ايثوإ كح صقهس داء لالف' لإ تك لل هدداك
 كأني  دراضم تحس دييسرو اند عخانمدارم سس هنسح دات ل قتسلس_ ن_ زوم ق لطم نشترى

 نابمرد خلا اوتوم 00 مكوقل اذاو طش ذكي مكسسمت نايس لج رن ةيطرشلا ةلمجو
 - لرارق لب هس ترتر ضيردا لنا را راع تار رظرصح ريضي راض رضيال فض رخالمج لع

 رعب نايس تار كور شكي ارتب انانبسإ ن رملعي_ ليزك الجل تابدا نكسر دد ل تلا ديك
 امتد اهانبك تير اخيصب ىرق كس هذاشتأر قلل اطمكس تاداع ىفر اوم اعرف لك رصبإ نلت ذاش تسأر فوت اسكس ات بس اطنخ

 لكنلا للف تر [ل وكلك ايي تمن كل ورفاكحس نيذسلا نادعإ فير وفارس تما ًادتشذك .....-.....: طير
 هورلال اق السوي لع داب ل تاقرصلا ىف قافنا كءافك كيل اكون راكل اءاوج ايل خيرت اكن ارش لا آم كك نلادالول

 رولر ذك لميا ا؟ كوم تاي ك تيا جر رخل فرم فأل اي ءارتقفو اينو نال ام بجب سرك رار ل عر اف رصم ىلا
 نجدة دارو حس سكس ناك زادي لاجس دون نامازث تي ةورثاكد كج راع [ةرارت ىلا
 7 راج لتحأ امك قود حسخلا نيذلا اهياايروا سب راجإيدو روشم

 لوم لات ل باب كس ناكر شنءاعاي برع ن دكر شمايريضأتمو لربع اورفك نيذسلا ناتمي1..:.:..--...: لو كاش
 <17 كس ابن با تر # هريغو لقاحسا ناك يس لبث اعمار ودبس قتراج قد لش كوت نا ل خلا لشم تع آ
 َج ربيت ناي ديكر وا لك /ينححس نيذلا اهيا ايرب لاه تكسر لصاومروا تااقلاختوب دخت اسكس لد ذي دوبي خييس ناسك ش
 لب نار | نزلا ع لولو نرخ باز نتاع دعب دبل

 تي1............:انومشدم اراك اكدالوا لس ترث آو سوم كس بج ذن فالسخ ا ......:4 قرشل 9
 ركاب وم عل اض اكو رينو تاقردص ملا فرص ل خللا لشوتمع 0 قرون راكب اك وطددالواد لج رك خلا نيذلا نا

 يانج ايل ام ليبى رورضولو داعاك ناك ساس( مولع للاج لدااق كي دب لكوج انوع اراك كد الواتساب داجايككذ
 00 نيم حس رماظ لك بانو ضر كيب 6 اراب لوب فاكعررط كباب لام لكل نت لاف تع اول
 اوم قتربارب انوش نوم اكل لم تتيح ناك لاء كونت رص ليسا لامرفاك

 نكس إن اصتنوك ويتيبكى كفوو اخر يخول الف سس اج ملا لديك س شئ فرح رك وك ههسفنا ١ وملظ لج سرر يك
 مه ناكوم ناصر دق ىلاك ا لسن ىتايت د حس ادم قا ذفاكوم ناطسس تم كم لال ارك كج كى د6 د يقرب كك كح_فلابم نايس
 دا ”اينزمدا نهج نفاد يد كلك رفاكمد لا كج 2 3لوع انو ترآ

 نارا ارتدت ...:<س ترورظ لك بد كس دج س نارظلل تلح بضف ترش ب اللا

 انباوكنلاك رك اجرب ىدرصت سس نااومر تكس دج حس نلا مكس قرورض كل لا لو سمر كرب تلا لف الس لتوج بانك
 ني ةاذةبسف ل ثوب أيا ةزإ ةسرأأ 5 رم الل تس از بف ئوج وا ىو ىكنلاءاني مش ادري راكرواراد نار



 اموحامارس تي ا نارك ل 1ةروس "رفوراي "اه لوارلج نتا اجر يقلع ررشو دج رن نيل

 لكس ىلا لوو هس لورد 5 وسواس لوم كرت 2 ناولو انما حس لالا لن لا ضن لإ كو ولمس ري وا

 هي اراها ممم ب فلات سابك ةاجس كباب درك قر بعدنا اه تح تاز لا

 مكي وم تس ركرابتعااكائافلا مومن كيس اخ ج رك اكتم لوزن ناش لع ابر عدن لوك ترك كر كر لاي يا ديدج د سس
 -اككاجامكر ىنماغ

 نيساوكن ادن دوا حس لي ثيي دع لك ليتك ايدج اني ن ارم نياك لاك ب بلطم اكتيصوصت س لولاو بج نجت
 -امتايدامر فراك اسس ف انبزتفو نادر راكدكى ارصن هيا فرع حررت ايج ءانب ليضو لعب تاءاطقلا

 هنل_.اهئس ناب زروا طاطا جرودوج هاب كج اومجارمرابغمجرد ىلا لت لد كس نام خلا تدبدق :كتناب [فئاطا

 لق نس ةابىلكلي تجنن: فظل احذر ىك لب ادي نكي ل ب لشوج-جاحاج قت آرب نلاي ذكي شب 2

 لك ارو لم رشد هدص م انج اتوم ادا اشار جرد تيان احلق اقانيبر نقلت طق للك ثارفلاو لم تن تنقو لح يول اوتوم

 كس د ماع مكن يع اخو كاب اطخ كل ابي تاذاجا

 رماه نكس ينتئن ناصقف اكن اون البنت لإ / "صياح فر صركا بل نكس مكر ضال 2000 : لاك ل اكن كيا

 اكنلاس بو كوم وتغسل طرا ليبرد حس ط ورشات ا سسكس قت وربص قب تتيع ماع متروك بسس باححريت وسر ني
 201010 ئجس اعاندم ليث ل اكغا عع قوم ايكو مب لع

 ته عروا تسكر وا تلم اقنتسا كك ونا رسما اكو ايبا يكس اورطاخ ىو الثجاو ناسا سود مودعملاك ذاشلارواكرمادم ملي

 ىدايندلة كن فولو تر قت دج مدقكس نا يلايماكش يمجركا دل تجسد مشب نفل را الس تلو وج واب هك كامو ما
 ل تلد كلل هل حس نإ و ساري رطاخ لكى ف ايماكروا حازم
 ذوو نيف جررط قت لوم قربان ل ولغسروا نصيب سرس لوبد نانان قرت تاك كنون رس

 ناصقن لص لكديك جايا مال هوم لاب ايماكن ضافعروا تس وم ماكان نارطسم ئقيقح نم انومن ليبى تل يب تروص
 هسدإل- قسم لئن اي يروا لسمك م تلاح كنس جوك كطءاضر ناس نايس,« لاب بكل دد»ا شيت و”

 د ىرتوادخ بر قتروا با وروا + لوم ل صاع قالغا بي فيت نااصقن رب الخ سالب لي تس د مقاس قت لو نول
 راف كيا بيج 4 اج امج لاب تمعقو لبا رض ىو مخ ا ف لكروجوم حاتم نلا وين ددوا ىفيد لطرف بس لوب ماك
 - كوم لب سرح لوك ناصتن لي ادققم لب لياقته كس ىلايماكن اغلا ميشو 8 "اموت لوتقم كر اود كيال تعامج

 -ج لوم تيم ىروص كب لوم شقت تسبيسم كن يوقع راو م تبان حير لثمك

 بس لبث "اك ررضوو تقيقتلا لكى روصرر ضرك نجس ثأر رضووصتك جس نوم“ ان ىلع او ربصت نا

 اهو ولقب ركام دعاقم َنيِمَوُملا لم وتبدل نب تللأ ْنِ َتْوَدَغ ذا محم ايد َو

 وَ ٍفْلأب مّلَسَو ِهُيَلَع هللا نك دحأ مْويَوْهَو مكِلَوحْأب (7وهيِلَع مكاو عي ُهللاَو ٍلاَِقِْ
 َنِم ِثالَ ةنَس لاوس عباس ِتْبّسلا موي ربَعشلاب َلَرَنَو ِفالا ثالث نحر ْشْمْلاَو الجر َنْيِسْمَح الإ



 اسوس طار تع 9“ و ناار 1 روس, ارب رإ مرسف يطق ت طستا»

 لَ مهل رم ٍةاَمْرلا َّنِم اًشْيَج َسَلُجأَو ْمُهَفْوُفص ىَوَسَو ٍدحأ ىلإ ٌةَرُكْسَعَو ُهَرهَظ َلَعَجَو ةَر
 ذا نم ل 1 ذإ اًنْرِصْن وان اورو و اَنئاَرَو ا ٍلِبتلاب انَع اًوُحِضْنإ َلاَقَو تخف قش رت ب

 َمَلاَمحّرَتَو لاقل نع انبَحت اَلَضَفَت ْن ركْسَْلا اان ةئِراَحْوْنيو ةَمُلَسْوُنِب مكن ٍنفْباط ْتَمَه

 ٍلئاَقْلا َيِمَلَسلا متاح بال َلاَقَو انَداَلْوَو انَسْفنأ لثمن ماَلَع َلاَقَو ُهباَحْصَآَو ُقِفاَنُمْل تأ لإ لل هبع مح ١

 هَللاَ اًَِصنَي ملو ىلا هللا اَمُهبف مكان ال التت معن رتل مكونا كج وهلا عم ذل ل

 زئكذ امر امل رت هرب كوش هي وشل ++ لكيلا ىَلَعَو انميات “اميل
 حالّسلاَو ِدَدَعل لقب لو معنأَو : ةيدملاو َوةْكَم َنْبَي عَصْوُم ٍرْذَبب هلل ذلا ْمكَرَصَ ُدَقَلَو هللا ةمعب ْمُهَ

 ْمِهبْولقِل انيِمَطَت مُهُدِعوَت َنْيبِمْؤُمْلِل ُلْوَقَت ُمُكَرَصَنِل ٌفْرَظ ذا ُهَمَعِ «م-) َنُوُركْشَت ْمُكَلَعْل هللا اونا

 ديدُشَتلاَو ٍفِيِفحتلاب مة َنْيِلْرُم ةكبلمْلا َنَم فالا نلت ْمُكبَر كتم ُمُكَّدِمُي نأ مكَيِفُكَي ْنَآ
 َلاَق امك ٌةَسْمْح ٌتَراَص من ُةقلَت ُتَراَص من اهب لو ْمُهَدَم هنأِب ٍفلآب لانا و

 ميو ْمِهِرْوَف ْنَم نْركِرْشُملا أ ْمُكوقََو ِةَفلاَحْملا ىف هلل اوتو ودل ِءاَقِل ىلع اًوُربصَ ْنإ ىلاغَت
 َنْيِمَلْعُم ىَأ اَهحَتَفَو رم نو ردنا كسملا نت لك دشتس مخ ب مكبر مك ُدِدَمُي اذه

 ٍضْي وأ ٍرْفص مام ملح قل يح ىلع ةكيلملا ْمُهَعَم ثلَئاق نأ ْمُهَدَعَوهللَرَحَناوُرَبَصدَفَو

 ةوب ْمُكبَولُف نك لَن ّنيَمطَعِلَو رْصَنلاب ُمُكَل ىرُشُب ؛ لإ ءادمإلا ىآ هلا ُهَلَعَجاَمَو مها ني اَهولسر

 فيم يوي كو ميكا ٍْيَِعْلا هللادنع ْنِم الإ ٌرضتلا اَمَو ْمُكيَلِقَو ودعا ٍةَرثَك ْنِم عَرَجتاَلف

 وأ ِرْسالاَو لئقلاِب آًوُرَفك َنْيِذَلا َنّم اًهَرَط َكِلِهَِ ىآ ْمُكَرَصَنب ٌنَلَعَتُم َعطْفَيِل دنا ٍةرثَكِب سلو
 ْ هلل ىَلص ابو ُتَرِسك اّمَ لَن َوُهوُماَراَم ولاني ْمَل «مل) َنْييِئاَخ اَوُبِلَقنَيف ٍةَمْيِرَهْلبْمُهْلِدُي ُمُهتبْكَ

 رلا نم كلذ سيل مدلب مه هب اًوبطَح مْوَقٌخلفي يك لاق د ونهو حو ْلَسَو هع
 «)َنومِلَظ ُمُهناَق مُهَبِذَعُي وأ مالسإلا مهْيَلَع بز تي نأ ىلإ ىلْعَمب ْوأ 0 مآل ٍلَب ٌءىَش

 هةية اكلِم ”ٍضْرآلا ىِفاَمَو ِتاو لا ىفاَم لِلَوِرمُكلاِب
0 

 ام ٍلُمأب (:هوُهُيِجَو ِهئايْول ٌرْوُفَع هللاَو يِذعَت ُءاَسّي ُنَم ُبَّذَعُيَو

 ( كل دام 226 ب . ه)م كا سيدست ميج( ورلداب تفووو كيسا )رو ا

 تالاعه داب )لاك( وكل واب ىرابمت) لات شلاروا كك لال( لج رع زك لوا كاك ل
 لف كك نا يقر ب راو لا ردا عر لوس ان اما رات 89 الكيس قاواكدعا كب ي) ل لاو تساب( ل



 امو ارسمي 0 #4 قط ناكل 1[ ة روس "سبأ داي مم لوارلج ني الجر يضع ررشومج ناك

 ىفراكس رلخ يروا ايو لا 151زي لم بعش ل يقي ب وكدا” لاوش« زور كس جن - قارب نا دارت ىف ربل رشم, عيب ل فيت
 اا رفرول د لهب ري ىلا اهيي لبن كور كرس قكريبت ناب ثلا دبع تسد كي كل وزدنا تروا لي درك سار آخ كرك و اعكروكدع أرب تشيب
 لجني ارادرمثروا« ةساجوم نرو آل مت كتي دامب نر لج انه تس اامكو رج وج لس زا دئار متت لبن تظن اجو تحف اء سس دات

 اهت ايكو دارا ل لحام ود تحل م( | دوم حرا لدب تس اذا لي اذا ي) بج ( بلاغإب لوم يول اح ءانمل نس

 وبا اسكس ساروا قاتم ىلا نب لاربعروادل_ وبل صوت عسي ) لي دراي تمتلك( م وزاب ل ونوره راج ظراحونمر والسب )
 مكابكي بج ذأ متاحوباروا كك ثول وو« نب ركل و لوا ىقي ا دوا وأد وضمن لوب جواب كري نكس كلارا ب فس اجو ايس كس
 تا قلو متركالا الى كي ذ يلا نا قف( اجرح رك ذوي ) لوما درلطساو اكمثلا لبي غراب كك هس داهتتروا دابا ملم

 لالا ( كاع شي حس كتب نلاديمروا اي دامتب كولين ووو نلا فس ىلاقتد فلاب نكي تيبس د دجتاس مهر ورض وف تحك كج هدا
 وك وف هطسم ( لب رك و اتعارب سسرسود هاذ كس 000 اهوكن ل مكن ( قيام )راكد. لح نا لاختشلا
 انتي هركرتم قب لب ل كا نادم كرد لس قاتلا( هك يأ لددإي كح تنقث كثار وطول ا وق لك سو: تسلك ل ل دعا بج
 هللا لب( ثعاب كس ف لكن اااسددارفا) كس لس تملاح لوم يركن ى ذب لكلا ( جس م ناك في نا ايمرد كس نيب ه دوال )
 4 نا) هج ءايرفع لولاه 1(امكر صنع فرط ) بج اج نبل اتشر دق كت تقتل ا) لاترد تاقت
 نر كددورب اراب ارق( تناعا) داما ىرابتل ل بت اكتب يل سد اهبايلال( 2 وم ةس رك ورعو كح لس بولق ازيا

 < ناكر ادقميب كح داهمت ) لاب( جس دهتاسك هي رشتو فين نيل زم اظفل )دهن رؤس لوتشرف ع وم هس نا( مددت )دار

 مترك( حاب داجايامر فاك ايجار جراي كك يسدركرازج نحترم لك وم حس دادخت لا أذوا جس كد اكر ارب كيا لش لاقنا هدوم
 ارابمت ون (روف) مد سا ( نك شم ) نب 1 روا( تائذرو تالغ كشا) وجر ل دز روا ومر لاقتم لس نمر ) هركرص

 رطل وأو و رت اهس لس ردوا رس سواو يم وسم لفل ) حس نوتشرفيل_او نكسر نلاشن اخ رار جراي -ك- ارفدد كداب ادد

 ب لو وك لبا تش رفا ياما رول دعو كك ىلا تدثلا_ايلم اكسس دق تاغ فراك تارت جن انج هوز ناش خس ايك ا هب
 )0 ومن كج كير اسكس ناد ة ءعذ# كايصرد لس نوع يوم ل وتود لمس لس نأ“ سس و 2 دئاب تس ا ئديفسرواور زءراوع

 نئميح بو كا لد سدامجتروا( كريت تلوم لصاح تداثب كل ابك جس شل سا ضن( داما ) غ# لاقت شارو

 ناهس < فرط كى تشلا - وكوب وج تررصأروا(ةاهدت ار بو شملت ياروا ترثكى ونمو مك ) لب جوج رارر)

 راكب لات ( مس لب ترثل رتل نيو 2 ارفدد لج تكي بسازم كل ) لو كلساو تسكو و روا بل اب بس تقال ىك

 صح ليا اك نتن ررتم ( ل ووكر كس رك داب ب كاتس قاع تحف اراد كداب نكس ملكر صن دقلو_ لل ) ترك

 ( لي اه ثمي) لب اجرب لاي هلال( ورك ل ين زك و تسلك ) ع وركراوخو لن زر جرد للا لي اي( يلد ذ ل دقو لأ)
 هول يامر لس ب آروااوم ىذ لدقارسروا ديب بج لب دعا كلب كرايم نادنداكيقو تر ضن 1)رلوبج( ماكان ل ريصقم )ارم

 لايك هسا( لوم لان تيب آي تقفو لاو يدركدول ؟بماضخ حس نورس كب ختيسا هس يكس قب باية رالف رطل كم وق
 رزلرد سنا ىلاقتدشلاه اح( ع سلا قم والت( وكرم مقيعس درس ثلا لماعمدلكب ) لينك لوك بل ب ماعم
 مكبوج ل نش ذو ناجح آد ل لاو ف ركل ول دقي لديك يد عد باازذع لأ قات امو( رك ثك لف لكم السا ) ل رف
 ل اهوى سشروا لد شكوك ا( نار رف ترفغم ) لإ امو سنو و لون سس دنب « لول, لول لس لا بس )بس كل كح ىاشلا <
 ب لإ كساد ف اءرف مر( ب لورادرجتامرفةعبسا )دوال او هتك وتود نيس ا :٠) ني دهس دبا ع( انيد باع )

 اهب

 2 كن ل فير فقققب ب[ نام ل نت” ل وشك اء تررطت سس لا دار كل لها ١١ :تس رو ل

 دعاقم_ج توريكز يروصقمل كوك لت رورض كن اءددقمل قع لاعري لش بيك هلزنا هيفو أل زنم هاوب ئَوَبُ



 امواج طار تع 4” ط ناركل آ ةروس رسما ما لوارلج نيل زور يضل 20070

 رعاقم لاهي رواه لائم ال مايق ك_ 1 ماقد بت. ند وعقواوخ اكل ن# لش نحال ناك لل عم وتر جب ءدوعقسلا ل
 ل سا-انيل نم ناكل اج هلبج وكر وا لاج مج لمع كتب ناديه للسكس فرط كتم افا دوا تدهور اش لن فس دكر
 < لك عئرشت#_مالعرض حس لامع

 هداك لاث[52- اان ركق لت رعاقم_ ب عت او لعب تفص كدص اقموتب - فوز ل أي وصب قلتي لاقل
 مدقا نايبمكلا وقال بنج لكجت سكس لعاذ ما لن كل كس فلابمركا غيص لوو دين يلع عييمسم انكسر ك يل جس ناكم
 رشم ترفص خص لونووري ركاروا سيدرك الم يح ارو سا يبل اعدلا عيمسل ىبر ناله يت كل كس تي وقت مالروااكل ومتس

 قدرات لكل اوشاففصن ب هر ناايبلا حر ود_< سار كُل العر سفر لاوش خماس سس بتال ملوك اكانلا لب لوتس ل ل كح
 لا " نيبتاك ًامارك” ولوج لي "مه" جرر اورارا اك تيصعمب نايباكركز يروصقوا ع لد, ست ودغ ذا ي تمهذا_ج

 رج ركام دارااكل سني اينكارارسوكن احس“ اسمسهييلو هلا وللي ليكم ازا لولوي باس لابي كس لا سك ائتمان
 ىلإ لاجل ككل فود رب روا ل فوم مع جرد حبلا لإن ةيسداوم يب ىت لكس حس مرلو لضت_.اطلاوك اقوم لي "مه"

 اعمتساف سفنلا ثيدحف رطاخف !اوركذ سحجاه سمح دصقلا ٍبتارم

 اعقودق ذخالاهيففريخالاىوس تعفراهلك مزعفوههيليا
 سلك وتس لي اب لع داس ايقج ب [ديبت وذوي كلوا يطبقشراعونب دواس راك ردن ةزرط شوج ناتفئادط

 نبج “ «لشف ىلشفت نابت رابع ل صاع ءابلاب ىرعتمل كرك -تمه < قلخت الشفن نا_ له حر ولابلق يق باردا

 ضوهبلا مدعو ءايعالا ندبلا ىفوزجعلا ىارلا ىف لشفلا لد تك ضثروا ىئارتف عضو لسك ل شف رف نذوب ل
 كت نيفلازم ( سه هاوس نت لبي تاس كس لا هباحصا ولت هس خي لاب قتال ءاملا لشافت روخلاو نبجلا برحلا ىفو

 ىبال ل لوخ ضنا .يتاح ىبال_جسانركدابريولووخ ليس لئلا شلل وري قم .لتقن ىف ىا ىلع ىا لسقن مالع

 < تار فرط ىلا نبال رواج تنفص ربا وباي مئاعوبا < دورجب يدل لئاقلا <« رباج
 امهظفح ىف ىا . مكين ىف هللاب وتس ضناؤلا عر 07 وصنم هللا ءلوقماك م اولادي مكلاسا ىا مكدشنا

 كاي اتاني ذح ضلي ى نرد كل سب اهق لاك يأ نإ ا كدي مودككردب بس ل وصقل ب سا مكر صن دقلو .امهتياقو
 مكس هراشا لبي نال تلق عمت اهب كتسرثك ع لاهي دس ىف [ترثك لالا ىكل م ذه تلقت ةلذلا اهتم ناكل جت لئاخ

 كس نينمؤمللو هلوسرلو ةمزعلا وتم آل[: كك_لاوجتاساسددعةلقريأ كلذ ذا ققكل الدلو وكل رن ىكلذ
 7 اسروا < ذوو اي كياروا كت باضنا بق دوا نإ ماس (<9) ريمي لا نا كس هربت وسحر نارلس_عددن تعبي ضشراعم

 -يترالوبابو لن ولاكراربب كيا كرافكلكالاح- لير يت رذ( ")دج لكروا ثنذا(1)
 هت هك وم ريما: لكلاب ح بايسارباظب ناهس يوك سا 4 لاي ديكاج نل مكيفكي نلا
 حررط كى ثتاب الج اندم قاالطااكل ا كب بضنء انك دج كى اب لإ ل وإ ردقسلا تراف ب ردص» روف مهروف نسم

 وهن لكلاب فلا وارد لس لكل اع هدر حام الوب كر عرس قل وم ل الطا قب "لوا ايد نومك ى دآ

 نيبارواؤرمكزإا ةمالعلا نث“ ءايمنسلاو ةميسلاو ةهوسلا نيهوسم<_ تس ىارياشأر وثاكودرارللب حاج 1 نك أر وفقك“
 ءارفصلا ةمامعب ىا مهسفنا نيملعم ىل لف مسا لبي تءروص ل وا_ لن تع ذيواولا عر لاب رواتس وأولارسكب داتا



 موا ارسم تمي هيب 3“ + ناار لإ[ ةر وسب رسوب مومو لاوارطج ند الجر يس حر نواب نيلي

 رواج لوتفلما ل تدوس رمود اهب انذلاو اهيصاون ىف ضييبالا فوصلا قولعب مهل ويخوا ريبكلا ريسفت ىف امك

 اوبرضاو قانعالا قوف اوبرضاف_ ىلإ لذ تاب أ رس! تل اءالعووروا هللا ةهجج نم لاتقلاب نيملعم ىا- تا هللا لع

 .نانب لك مهنم

 ضب اطخوكل وناس م وكلروا ةراشبللالاو ءايشالا نم ئشل ىا_< غررفش انثساروال لوعفم ىرشب مكل ىزشب

 ترورض ىلا ند يلددج و كتان ابن انتا ىكللاهت ننال قب ترض ًارواد'تاتفلس تداثب للا مكس ا كا

 ان لد 0 ليلتز طوال لودر طك افتح مان .طر عض ”هرايتغاب  فطغاك ارب ىرشب نئيمطسل و لب

 < ىوقا لش تيدا ب ولطم ل وصل كل سدككلا
 كلهيل هللا مكر صن ىا-< نكت ياكل نايمر:كس لود نار هايس تس مك رصن دقل ولكى ا عطقيل

 ( 20 ) ل ردب باح [ق كلج قت فلتخا دوا لعج عطقسب لم مكن ك4 سريال اقام كلهي د»

 لثة بكسي ةبك لاو دل دليل م زم هروا لوتس نويل جسم ١” رك ال لا مسهتبكسي واد كس :ءديت( <« )تسروا لئشم قري دانع

 -ٌكرفظ دش ةبيخ نيبناخلا عك كس وتلك نشكل كس هيدت واظتفل لابي لذا و هرسك ودا زخاو هعرص
 هك فرط اد ل لور أي نلا د نإ تس الجنى انتو دهس كني رواايط انتو وس يو« تنادر اكس تح اس ةيعاسبر

 1 عطقسل نارافتابء ع بوصنم بوتيل بج نا ىلاإي نا الاب وتيوا _اهتاوماريهشو دانك ياك اركب شارو تئاد
 -ٌَ امدح خلا كلل سيل قلخأ/ مالك ب تروص ماب اكس ردقمي_ قلعت لاروا سب كافل

 كرمأ ةوزغلأواد تايد 1ركؤاك لانس بخ ك رود ل تأ ورش أ نأبا- ات نايباك ل اسلم دل ىلا تاب 1 00 : طار

 تيب آن ايءاكدسالاء ارم و غرك ل يكس ارك ا, ءاجايكل ش مكر صن دقل و تيب 1 ايباكردب ة وزن كرسد لش تاودغ ذا نايب

 [لم خلا هلل اوباجتسا نيذلا 0 وصقل يرن انك خلا اوقتنو اوربصت نا ىلب وك شرك تاعقاد لوح نا زنك 1

 ايلا لن حار كنب ليا قلت دعا ةوزرغ تودغ ذا وتم اك يق ادا كن ير سفر وب .١ :لون ناش

 ني زرل كاد مو ب بجو الص ثددبهزفرك جس تيد ك اعلا ناب قا بيم تجسس بازار قلت
 رثناربع لوم لزا حلا نينمؤملل ل زوقت ذات آه قكماديب لاخي يروا كاي تنتتس ل اة اتباع نرد نايم هاج

 نب ناوفص نعل مهلا .ماشه نب ثراحلا نعلا مهلا كندر اعد نس ةققي ترضخ لثدع أجدك مس نيبال
 مااو كن وعم مب قل 1ك يب ساد كت عام فيا ناي لوم ل زان رمالا نه كلل سيل آب ناو ةيما

 ا ركرس كورن بر زنمولو ارق ( )تس قي ب آب رج -اه [ل يش حا هاء دا حس دعأ هوز لح“ وج جدام

 هان ليا ف قو ب ةرواادم لالد عرر تطيب ترضقت 1 إدلب بس نلا فس لتي 5 رماه حسك لاب هداف ور
 دلل ال نر ” اهدرب 2ك كس وليم انب مان كت

 ايناس وت وت قارا ل لع فريم لنا ا نق بغا نق
 كح دي د ليوي_ار ها كذ سلا لج لس كا ”ل وكساس نر انك ايل رك نايفسولا

 لكن افسربا نأكل اهل ايكب قادت لوم عراطاوقفي آي درك رك يوك وفر طسدو سك تو دجتاس كب لوراوسر تو درك اج بيرق



 امانا ”ارسبأ تي هج وح لطج نارمعل [ةروس, رسب مورس ٠ 02 لوارلج نيل الريش ررشو مج رت نوما

 لرعمروهشمروا مرل اكريجأ ل ء؟الف ل طم محا” لاوشايسو ككل ابيب - لائر ىل 1 ثن لمغ ب ىلوجج ىلوعي كلا لس رفتت كك
 -! ككيررواروذ داك مامي ذي

 فراصم مترا كا يددو ذرب نايفسولا نس لورادرسعسرسودروا لم ىلا نيام رت جس حرر لنا لص ىلاهكيروا ىرورض دقو
 شالا ىو 6رورش اا رات ود ا ندا ري اج < اكعام ايل قب م اقتنا اكردب ونوم ةكع امش اراباك

 لما ش داون ك 1ك ورفو لج اكل تشك ب ماهت خر اشور هك وعيت كل كب مارك ابتدا اك. ايكا يكد رنج ماع
 هذي روا لح 1مهتاس لس تي وقنا ل تر وكروا يك ا يلركل اش لج هرشج لسا ادولارول تنهار ارنب كير وا انوس ل اهم ر ارنب لايجب كت داجت
 -ايكايد لا ذم بيرق دي هدب زورب لاوش كو مداوي عتس دلك حرر لاس لس ح انب كارز اك زايفصوبامجتاسكس لاءاسور مى
 ك 2 لاشك وجار كل ويتا سكس ساروا لا نينا دبح_ايكا حتوم رج اهيحوراصنا عل لس و روثشمو حر الص ل يلي ترضخ 1
 لج دك كح باز كترتال ل ل قع قتال كتب رواة اجاكو رول جرل مرورا لأب تس اح الكل شرج اب

 كيب ركلكرمابروا تلال تسار ارب دقي رط جب فرانك لوم نفوق ترضخ ١ 1ك اريل نبال هقدقوم
 ركومدنب د ايتروا يروا كس ل فير شت (هدكت ب رخ ) هدكت لودؤنفو ترضخت [تاوخ : اا ارفبا

 ايل اكس تأرتب ذس م” فالخهس اء كوب بآ بنان رل يك /لترع فس سول ل-ايدهس د متاك جيرارد كن وفروا سوته
 كس لاا ثنارك ل وحر ايت نسا ليي حس لاك ليتم اج دعب لح ذك تبي زرايحجتت ل كس لإ ”*اءرف نفي ب 1«
 مسد )وس نت نسا حملا ناو لف تك السا ركل دي مزور است راك *# ركلصيف نايعرد كس لون لس لاروا
 شب نا ل ارو ازرار وصوسوو لف نلت ار نت وارخأ لن ند -ايلكك يحرك اي قوصروا ايلوم رت اسس اياب داب د ل لوب اس
 570 تركت كرذكر م ارب راي نب امم لاقيكس ئئرا وتلا ران واامق ل“ يلا نيم راكد سوا ديلولا نب داخرادلاسركس نمي

 رات تروا ل رز م لكى سس كح وعتاس لكن ارسال كل هدا أول هر زوس تراس روا راوس بساوسوو ءر اوس ترا

 وا رخل نادك دعأ ب لصاف لسد ع
 ب تشي ى نر وفروا لاف ب آد» ادركت انييتن هدد لاك عأد تيك و ادن ارت ل ايي وكرت نب ثلا دبع يبقي ترضحت آ

 لازم نلانا وايل تمدح. ىب يكب تل داعكا خو جرو شوا كن واهلي هنري كوول اك امن ايامر في رواامت
 ل لير قروا ايل ضرك واسد نسا فب : ترض” لل وا- لوم ئرورش ىلا كازو ر كري لاش ا هاب < مكناكم متبثاه نيبلاغ

 كس نا- هذي صك خروف مننا تر ئاج دبا سررت لش طهرت حررطح د كم لب ماع قد سد تسلك نم

 - ليد ثلا لبث كن اروا نس لودقا لاب دواي درك غربت # لير طر اوربت هس لي لورادرسوراب روبشم

 ثول تمل لداوكبالو توك تحس دج مدت نا ىلايماكل نرخ ............:دايفب كى اكان كونا ملسم لبي نع
 اكدج روم سايد طوجب لارج روصروا كوم فورصم لب لول ىو و كس لا« كج وم كرت باكا يكل ايخ لس لوزادتار يت ب

 روز تياهن فدك رارخاكلس لاسر كيس ادوات سوم لئلا ترحل كتقفو لاوجج نس لاكي ايكوم بضيق نان و١

 ىلابكنردا كح الذ باج لم كابا سا ىو تبا فط رمد جنك اهلس ماع اي درك سس بقع هس رات اسكس وشو
 ىذب نس قيفو ترضت 1ك ىا- را الكب نئاديحايوكروا قر تيما تيم امن لاعكي لا لي ,وتن_ لع لورد وعن

 حل تس دهس طب ىلاغ لابي تدور ضالب بساايلم ضاع بمب رصقم_(كس يب كوله يداك ت اظن اذه رج روم لاس مود



 اموجاطرستعآ )4  دتلطتل [ةروصاسوراي مم" لوارلج نيل الجر يفت ررشو دج رن نييك

 اقرسود 2ك لا اجو قادصم اكس اد/ةوا رقمك نس اجايلركل ع وحنا كس ل قبال اكل ع اتسمت اكس رتب
 نو دج روصروا لس ك”ورش لي د اكرلاخ ب 4 ج روم تيم لوما س رايك تر نب شبا ربك فرص ربي ورا

 لي لوازم نارغر ل تلاع وج ئامجدب كن وردا لو رج موب حررت 1 رانك كتب راك ابا ايكالو لد ضت لس

 حس لورظن كن ودار مب لح ذلكيأ لب ىف رفا ابو لسكر ي زك رففمرب لوراسخرم 5 "زب ىلاشبج ءايكوع ريب زعد

 . ج4 نواس ركن تشنتو للا تكس م ديبمش ( نادي مك قلا لوس دراي هذ كم ايف لغوسا كوم لوا
 كح بسس تار دنج ءاشسس اب ايكو الوم سيسارس لع دامت لابج وجدوا اي دوكر كس ركل زئلرتموأ ل القتتساو تاشروا اوتو للون تس
 جلدك بابساكعسرب اظدوجواب ل ناش تيمظكر وارق تلاطج كت ارطت لا لم دوج وم كتاف ةروا تارطخ ناوج كك رجب

 < لرعتسلي

 فالتخا ل لاء مق تبا اوسدتكا لكم در ارهتا سكس ترج آيباد ما ............: أرسل تلو
 هروب وارعس قيرق (؟)وو ردا ءاصنا ( ل ) تاسدجتاس لكنؤفب ترضخ تنذو لاك دب سأل تر طحت 0

 ليعاوررواهسأي بلم ناك تءارطت مروج لح دعس نب رد تساي ايكركذ انو كر اصلا هرايكه واعلم ”لط فح لش لاضروا قياتردا ك2 كك

 - ىارغخ رج » اج ينزيسيا نخاع رع فاير اقتو نب عس« فوك لب نصل اديب رمت ركوب تررطح نيب فلكل
 - هت داس قي بأ ! انيق

 راع بكف ضياع لوفاردست ب عروش كس قو قي ررط ا لع تايلور نلا لب قرابلا نفر نب ذاع

 2 لاي ةزؤ صرفت [كل رات دقوم ل وج لوجدت اتم [# نايك لزداق اج جمدت كلك رار تو

 0 ولو - تكسو كول عررط نفت ف لوم مركوجر مخ طلغ كت اذد كيتو ترضخ[ 0 :باحصر اًناع

 ذاب ولاؤر جك ليا ذس سو لئاجس, س2 يكب ناب كارايل ادي دة لد كنس

 0 امي دوكراصنارواُّنب دج اههدنج رو ظروارركترعح حر طن نب سا بج رم يقوم لامس ىشماور نس قرط؟هدئافايكك
 هك ةققيشا لوس كلبا ملا لي تدابش اذ. هش لوسر ابك لس لولو نا ؟و جهدك ايلي لامج بولو كك فب كوم
 لاي تدابشروا مومدو لمت رافك كبك يود د نابل ررط وت نا يكن 1ك :رك يكرر هدغذ دعب

 ؟قرزك كر رق هللا لوسردلا ايكع فاي روح كراع د لاي هرم تنفو لأرض نب ملاكي تسارع تسرطتح
 تدمر عنه رغز را زاك ووريبشللا دا لوسابك فناء لو كردي ب ًاكهنس لايخار هكا هك سي
 -ةانكز( «)زمثدقاو للا نسل ترتجس م ماشب نبا لكل صاع تدابير ساروا لي

 تك ر فير تر ئاهب دجتاسسكس ياس ( 0-1 ) ليغ تنفو لاف ب 2-1 نب فرط ل فب ترضخ ركل حروف سد كيال
 م نارك ذب كس ادهتاس راسنا واب رج اههدنج نع ترزطح_ لب اي فس آن ككل اهب كول ايا دضدك ياسر فرك داح اوكدفاخ كح
 ذ- ةيقب ترضقت 1؟ أي لو ب رخل ع هور اك راكلل كف ؟ب عر قس هدد فس لير قر الاسس ناايفسولا ايدام وكن ادا ايكلمت
 لرد ؟ أب ليث لوفود ديسك راكز ركل م ناكر وربولا ترحب نب نايفسولا سددت بساوج لوك ايام رفوداشا

 هز شك نايفسولا ل هر بس م !ادغ نصرك ارا يل سرع تيرا عكس ساء لاول يي ورضا هل فيك ل يدم باو



 !مواتاءارسبتهيآ سؤ ناركل ؟ةروس سمور إب مكه لاوارلج ني الجر يت ررشودج رت نياك

 دج ربو رئلبارغ اكل جاو ىلعا هللاوو بناوج رك يامر فسخ حرر طح ف يقي ترضخت [,وابو رن تسب ليسا نم لبا

 هك شرامؤتروا لحزب لش ناتفئاط تصهذ............: ع تومت كى رنلبر سك اصدق او اكثر اعو نمر وامس
 دل لوكا كب قيس كا تسبب كس« اهل كتب ا ديمكس سددتاسوم تكس اراها اكل درك

 سا( وركروؤسوسووروااهكر وفك ىلاعتدتتا نكس اهتاك) نر زك وسداكى بلاوروا قتلك وما دبي قس تنسي لع قادوا كح
 وسال رشا لوف كو لاقت تمه دقلو تفخ كم بكي دوجومتراثباكك لكل ش باز آتي

 رطاخو ديب باع لات - ارطخر تس بو لت ياكشنزيم [فطا ىاري انجي وج ليث ردا تس تعالو داع كس كاد اومادع

 ؟انمج ول ايلا كر افاو كنان للا إي دس نياك هوس ايكأ ةءارفوكامهي و هللاو عتاسال_صالتول_2 لاك دبر

 لب طم حاب كرعشروهششمي < هركذ تاك لا ديماتروا قير ادما نمل دب ةعقاو لج هلل مكرصن دقلو....--- راب كرا

 طلف لتس لونا لس هش سد لاو حس ماشركل تراهت لاء كرتشم ير قر ادرس نلايفسؤلا رك 7م حرررط لا لبي ١

 شيب دم ماركت كس لويضر وس نخر كي تي دقلا لوسر -اي أش نهاركم ان فااخنك ل ونامل لس ايي دصاقت لاي كس لن رقركن كرمت

 هرهقاو نالي_اهق كك كس واوكل فاق كس ناايفسإلا فرص انلكن حس ني داك يفي ترضخ اكسب لايخاكن كر قمم اه « سس اش اور عتس

 رظتوا لوب دثب راحت اق لاس والا ل ارا ساه فرص يت سس ناايخ سويا لول ساي

 تاير لججرخا امك وصى او لا لابج لش لانا ةروسفس مكر رك تح كل قتال لوردابب وس ختفي ترضخ

 باقم سيد آتخ سالي بج ايكريجسس ذاب ضمك تدل قلن باعخ لابد قاما طفلا خلا
 - امتى 0 هدارا اتوب مولع 70 مررط 0 ا اىصرد ابوس نرخ لي

 راصتا لاب روا يرن رجيم ( هلع ) سارت + ل نايتس اا ( ساس ورتحوم نقب ترضخ كح ؟ نلا ضهر ١ اعرب

 حروف كيل رق # وم تاور تس هدو نا نتق(ةساطس ) ريتوس نمت ىكودعاك ااه اكل لش لباتم كس تدارك تولا طلت 1

 البي سوا" ناضعر اح لش ردب ب لزوج هدوطمديب ديت كي يرام دوس ذب سب ل نتن تم عمت ىك ( 80٠ )وسوف اس
 < رد ٌلوكالاو ذكى دانم كريح وق لع ينو نكح رام نامل رك يادش كى اعد نس قم ب1 -اوم مرك شارو نت رحم
 كل يرق_هتح اضن ردا اههدج لسن نتب سد« ريبش ىو 1016 )وددت فرص ل م نوفارلسم_ وج لثاف تسكر افك انج

 مدت وٌ آم اكوج ك ددابم تشي #ذ وا مش ديب نم يع« لمت لع نيل تقع وب راق ركردق ارو لات تس فرط

 نا لس رام وراك سس لبن نلا هل كرش لع شذا سس كلاس ترضخ 7ع هور زادت دادس

 زعم ب لس يرق لب نتجت( )زن لثينو ل ىككرارخت كلا ع وم رايفرك و دئذ لولوج ر وا لل تس وفرك رف بلم حررط
 لا لالف الفروج سارفاكن الف شلاءاشنا لكك هت اهكر كا رفدظ> الل كتب نلاديم ل هَ ترض 1 ليكي زور كيا كس ىرادرم
 سل اك ورادرس نلاهتنس ريلولا نب ريرلو قرم نب صايلاوبا « ليت تر نايع درر فخ لف لاو نوران 0000
 | لاق شا لوسررك داوم شارب لوكس لوفاملساع سس لس اتاي درا اري ناءاسزيللا ع | تربع يأ ان 1ركومر افرك تاس تلذحررط

 ةسومءانركز فارع سالم كيتياب ناو 1 ا

 وري اهعتكل لل ثر رواد زوجك يدق ىلا تس تس ل نا ف قب اهتزت كس سدامتاناجرم حرر ل وفير شت



 موسما رست هب “و نا ركل ل[ ة روس, "سيفو ايزخا لوارلو نين لم رييضتررشو حج تناله

 هدود كه دود لس ل دهس ايكاصكر“ ناقرفلا موي” م ناكر دب بصب ليد الصانع وا ليد ميل لوك قراضناوورلا ورقم نااواتاك

 تاكو لايك لايمدا

 5 كرارن كلا نو ها ع ومو نر ا لي لس ةادا (قاط3 نو لارخ ا: ....:واربا بت ابكى ل وتشرف م

 6 اوقتتو اوربسصتت نا ىلبالاب تب ري ل نت نر اكرارن

 < ايكك الت انونماك اعد رواش اختسا لي لانا ةروس بح | لكبر نو كباس تلو يطل نوح نام ايل اكن إي
 اهلك ذنوج ناثي يدها همليسارساك وف اهطسنتسس ربت كنتِ كس فرط كى داحبر باج ني زركذ قلل الجوخ بس اكدادما قرود

 ىك قش يي حس اومن رول و دعو رس اب اكس ف الخ ا لب لما من اتتسس دوكذن ل قو ربص لن تمي ًادوخ ثم اياكد دما رست واس
 ءافيا كل سا لس ينل فرط كري اج نب ,, زركل وج دوار اس لح مهروف نم مك و تأي- اهتططورشمو دعو رياك يسد

 كساد كل كس قلابمو ذيك انس ايك ومر ورعو قلمي لو دعو طورشنرلاىما ن# وكول نتن نايل اتوب ل دبي كل اوس اكو دعو
 الو تس (.ءاّقيا

 كا لبن هدعو كس دار راي دوا رار الهيب لبث هرعو لس دار نكس فازتخلا للي لاري :٠ :ءافبااك ل ورعو لوح

 للا كت دار كيا فكك نوم مولعمر لي دارخت ضاخ لا رفيطلروا_بس دارموارخن هوالع كس نلا اي لد لاو ىصرارفب ناموا رار

 تس لور فاك يك ورك ناك تو دعب سس دو لك وم انك تس لور فاك دبل يك وف ردم جب ء كلك عكس رقم تشن رفرارنج فيا كل

 - ايكايدركر ارنب كيأ كيا لل اتم كس محرج تنس اان ل فل رس بقدم سقم« لوصت وي اب لس رتب ردو

 نئياروا م ًاكتاس ل لوما ورز قلتاط 2ك يهاهق رز هساهع اهني ز تر طل يوج لاش دي 1 هور
 ل تح سد ذب ني نيت دمع كس نتن هخ لم ماد يفسد لش دب كبس ب تييدد كاع

 ممول زج ترر طك اتم مولخاعتس تيياور كيا دوا كس لو ديسك ّلايدوادر زمام اكن ر ب ترك كوي تروص
 وتشرف لب رماروااوم مولتم خررسول تاج دوبا ترضترواور زول ب ز تنرطتروااكفوصريفسو قع سرر عد وااو مولحم كيران جا لدريتج كس
 د تنال قام زاوت زبر رول قلق ردا ضعيه تي نات قل 1ك كس دادااك

 ل ددب هو كيا - ل ببسود ل قوركس قدام لل ؤفارلسم ل بج دعأ كس اكتب[ سا ...:م تمر سقم

 قكىد#دهي الطا لك لوم ناصتقن شد اب كس رول اق لكن لاش نايا كس وفن راهب اني زول يضارب قام

 تمارا رعت فرو لتر قاوج بيس نمد منو ايس ذرول اترك دعوتك تيت دج وم لي دعا 1

 ل2 وم لنمو حس تسوى كى قالو نلمس ل أتخا لم فتور بص ل دحا حررط كا ع ومر فظموروصنسس تركب لكي فروا

 اضخم تيار نوكسوكل وك لوفر ؤتل يلوم مولخم نس تاي آدج ضر كلو زن لاوتشرف ...........: ترص تيب
 فرت نب لكس ناموس ؟اهقايكىث”نولس لل رطل رانج لبا وربش اك حررط ىلع ادب كس نايب كدر ا ار

 اندم اب لومتم فزت لابي كس فومقت ٌءراشم ضب ل. اريمجر ولات ايئايكق برج فرت ب ترض أ تك
 كياوت حررط لارل اننب دمبشبي هن دواس قرورض ا 1 ةرظناك وتشرف حس احب سادج لك داي 6 تييثتصس لل نا وم بولث_س



 امفجاراربأت يآ 9-40 نار 1 روس رسب 6 لودرلج ني اجر يسفتر شوهت زن نيلاك

 ور شيز ايك يللا وكرافكب س نس لكل تري ليا ارد ؟ تتم رورضايكك رار نخر جي -اهت السكك البوك سس تشرف قت
 ؟ وج تمالم لبان ل وبكت سلتك رافك واب دايك اكروا ل وف لئي احس وفقك ىلا كلج ب حوب لبهس نوت ف اك انتج

 فكيرشا اس ل لنج بيرت وشرف ل رف لستار اتوب مولتن ناب كس نآرتك 0000 :تررصتر صقم

 8 لكن اهحس ليي كلن سار»ا لك ردادعت نا كس لا ايكايكا ايارطان كذس ل اهرثب لرامح ثروا قمر ضرب ارتي بيرك
 نة نوتشرفح وم ستقتيقكا لوا ل احر زم رجا حس ل 00 روا حاج ثووريل لكى ئوخو ناني لاح أكده: راططا

 ا دانب هتابب وك وتشرف مان سرب كح لاس ىداعاكت اسوس توج نااسملاء لون ذاسر اكو «باكل و دث ريوادخ لرد ماكي كا 27

 كب كك دانس د آليا ل ربت تالك موزسيح مدقا” رواايكايد قت كرو *ىلاصومد [كيا تشر فود [كيأ كس لارداايك

 ردص حرش حرررط قر رك دروا نايم با نرتاح ايكو تك كس كلا قرع اكرف اكد .1كياحسود فك قانعالا قوفاوبرضاف

 -امتىىاونما نيذلا اوتبتفاكل وتشرثم كسا ترو اب امومب

 هك رلا؟ لأي وبكت يرش كت انج دك يشيب :؟لدتأاي وم لاق لير شك تانجروا شرف
 ونا ةمرلتدج قت انج حرر طك ف اهنااك اتسم كي لوب (1)- أ م نر متر وص ل ونوس ؟ هيتس كيلي تحت ا سلس لافود وأ

 نون اناروا لوم جسد لاقو كيج يرش ليي نوصل وو دروا لوم تلكم قس 6ك ءابتب حررط كم اكح ا سسرسودروا كس ل "اور فاك

 دابج كير شتانج نم مسيو كف« فكس تاك نوفا ةرص ( 0 )وجايك أ تس تانج دس تانجروا ل واس فس

 ا ل د م 2 < ناديت فكل لوكس
 كش حبات نا لتتروك ع ايك يكول ودرب طخ لصتر اريدج بن عجلات كس نلا تانج لو نلاسنا لسا لبن باطن يرسم
 رق ار و الا اس رمادا هي( )ل

 لوم شرب لب انتم كس نلا اي حتا سس لالالا« نوم ني ل ومروا لومبت فلكم

 قداح ا ضن امر اعد 772 # ققالس ءافك سدد إي .يصعو ناوكذو لعيب كوت ترض للمعلم "تي 1فن اطل

 ير ا ل قوم سئل زان قو لولبي نضر زلس لاا انت ب»

 تورم امايداركن ملك مرفل 2 ىكر روط قطن فرط لك ىلاهت نتي بسج كس ياش اك ومالا نم ى لل سيلت يآ

 بس انم بكا ودب لبي تروص م كل ا كد وج نامل كو بدعإ كس ساد انج هس اجر لات ا اك وم ناريس لا
 دج صفو متيم قع الص رقوواي لدنيا هن ل رلى كل ساب ل طم ين لوكيل ىلا تدين هي

 بجو كآلباي كح لب اجوج نامل افكب نب نكي سجس اند ناج ف وكتاب دا كرب لاح رول جس ري حالم اك *بس اتاجوم

 لاب ترورض لكلا تي لك اجو ءايثما كر ركوب نى راوكا 2100 لإ ءاشن نيكس يس[ تروص ل وفود ربل ع ايو
 - لت لانمهس تب او و لش جرد ك مهروا لضشأ ثني دص_ومواكو تكل اوم ولمس لاخلا تمهذا_ لعلي



 اهات دلل فق تملا [ةروس وراي 00 1 كف ا.د داتا هرم رت نال

 اَهَنْوُدَو واو روما ون ل لوفتلاو للا وش 5 نا 0

 امهاذخإ تلَصَو زلاهبوضرمك أ ” ضْرآلاَو 000 اَهْضْرَع ٍةَنَجَر ز مكب نب ٍةَرِفْغَم ىل
 ف َنْوفِفَنُي َنْيَِّلا ْئِصََعَمْل ِكْرتَو ٍتاَعاَصلا لمع هللآ «مؤَنْيَقْتمْلِل ُتّدِعأ ُةعّسلأ ُصْرَعلَو يدل
 ردم عم هِئاَضُمإ نع َنيفاَكلا ظْيَْلا َنْييِظلكْلاَو ٍرْسْعلَو ِرْسْيلا يأ ٍءاّرضلاَو ٍءاَّرّسلا ىف ِهّللا ٍةَعأَط
 ىَ لالا ذهب م َنْبيِسْحُمْلا ٌبِحُيهَللاَو ُهْوُُع َنيكِر تلا يآ ُمهَمَلَظ ْنْمِم “سانا ٍن نيالا

 مرثر

 أ هللا اوُرَكَّذ ةلبلاَك ُهْنُوُد نب ْمُهَسُْْمَ وأ نزاع حفيد هج وف إنو

 اَُلَعَفاَم ىلع اًوُمْيُِي اًوُرِصُي م و لا لإ بول رفعي ىآ ْنَمَو مهو اَوَُُعتْساَف دي

 تدَجَو مهب نب ةِفغُم ْمه ُءاَرَج كدلوأ يصمم هائل ذآ هوم ْمُهَ ُهْنَع اًوُعلَفإ لَ
- 

 ل 1 ا لمص ىلا ارم

 را ٌمُعِنَو اَهْوُلَحَد اذ اهي ا ال َنْيِدِلن ٌرهنآلا اًهَيْحَن ْنِم ئرججت

 ٌرجآلا اًذه ةَعاطلاب (َنْيلِمعْلا

 اج 4 فلارمقبر وا تاس فلا ةفعضمائفا) كرك انك جاتك -هرجش يبيني ا تس لاك وس! فارم... :مج 7
 ور رت دلادوا( اع ادركدفاضا لن ملي قدوسروا اج يورك كوك يلاطعري فسد متت ك جس يب تدوص كن ذب ك- لا

 كرات هس سرفاك»ورؤ تاك 1 ارا( كس ةاجاي تاجن) ةاجوم ب ايماكج خت تن( لش رللس كس ل ذوب لا)
 امد ىلا جسركيجس يديماوركق راد رف كل وسر هس ساروا شارد( ةساجيدد باع لبن لاك ردت
 < لاعاد ارتي لح ست فرط كنج زهد فرط لك ئا نخب كر اكدرد ب نيس( جس كح هاورهخار وا دجت اساس ادري )و ودروس

 كح شعروا اج اي يجب رك ذوج قت اسكس سود كارلا باري ك5 اليم لح نا نكد ) © دهارب كح ناي ذو كاع آم اقل

 هك نت: ( لن داو تكن ع لاء رفانر واد او ف الاجب تاعاط كرذيادج) < قى رات ك_ هس تتوج ( لج لس كواشك تم
 هل اوهتكسر لو وك ( لي وم توب 100 اشرت ( ع تعط كلا ) لج لس او سك جركل ب ففاصوا

 زم لكل ولاو فرك وكول ) لين نيس درك اعمر وصقل سوكدلروا( تك يفكر ىصنخناس س ع + و, تدق )ل

 ( ليث ةس كاطع با وذو ولاو ل كم ك9 يت لح حررط نسا ) لن نس كرش وك ورادكك يت ىلاهتدشلا دوا( لن ةسارفر ذكر د تس
 لال رك يصخشو وول ارك وناجح ىفب اي( ارب ني رتدب ىك نز) < ىلاجوم تاب لازن تت لو ل * بج حس نادل ع كالو زي

 ةيساوو تقلا لاب < قش ل ص ناداي ى( ريعو ل )هناا زوق (انيل ل هريغد نو لب لاب جرد م شحاف)

 هس ركل بث"( انجب )رارصاا رواه وامر ف تررفغم كوم انكج كس ثلا زج ( لبث لوك 7س ناوكر وا لث تس رك ملط سر فخم لكن ومن انك

 كو ى ( ع تيصخض و وس اومر زرت ناوي وجرك ) ركوج ول ناج أ ل اج ثج حس ادلب 0 ايكوم د ذرستس نادي د7



 مسار جوسمرس تمي 1 جا” نارك [ روس عبو راب 0 "9 لوادلب ني الجر يضأررشورمج تناك

 نلاوو_شيبمب ءلؤ راج سرنا كل نأ" لو تان [ كبارواهعس جاك وفك فرط كر كفو كح ناك لس نب
 ايكروا( دولخلا ني ردقه كلا ترابي زفت هردقم لاعنيدلاخ كح لب امو لاو لع نأ ب ج2 لح لئر لش لونك

 ( ملدب سالكة يصح لولاو كم ا( كس تمعاط )وج ج..لدبامجت اق

 اوعراس فري ر وا ليث ترروص ل لوم فوطخمب اوعيطا امجاوعراسو نش اهنودو واوب0.٠-000---- : بيكو نب

 مولخموى تلا انمي لايك كلامة تالا ذدج بج كج 2 طلاب صين وهض رعرب بيك كوم فناتمل مج
 تلي يباع ؟ نعم كاهن وم ربارب كس نس ذو ناس 1 لاذ كاري لع سي لونا تلج بج كبش لاب-<-

 تاولمسلا قوف اهناركي_ قتل لوورف لش ثعدع انج دس ب كل ل واح لانا اللب م ليكردتا كس لؤفاعأ
 ٌالعرسضاهيض رعك < احاجاي دربك مب لوا نا ل ا تل ساب تدلا لاب ش رعلا تحتو
 ءامسلا ضرعك اهضرع لدي دع روس انج_ع فو ذكى كي ثت ةاداروا ع فاضملا فالك تدابعر لس ايدركهراشا نس
 - ليني < قت ثلج فالتخا ل ساب ضرالاو

 تل_وبروا ةضيرع دالب لت كوب برع هس كد اشك شميرلب لكل مس لا زوج قش لاهي ضرع ةعسلا ضرعلاو
 اج لرتلا نباتا دارس قس شوت تدور ض كب اجو لامك ب ا ةميظع ةعساو ىا .ةضيرع ئوعد اذه لب
 -اوم تنجب نت تبب وتكلم ىصاعملا ننماقتادو ايو نق ايتن راكت بقاع

 مظك نم<قوجداشراءانركطبطءاناج ىف ص غظيغلا مظك تاج قد ركرنب كرب كك إن تك ةبرقلا مظك .نيمظاكلاو
 .انامياو انما هبلق هللا ءالم هذافنا ىلع ردقي وهو اًظيغ

 ودا ومي مس ماعوفم با حس ليل سافل لكماع فطري نييك ف طعاكل ا نيفاعلاو
 وه ىذلا رجالا اذهب ب ايككذ ف مالعرسخنلل تح فوذحردسلاب صوصتيو اب لعاف رجاروا جس قمر لت معن

 .ةنجلاو ةرفغملا

 تعاطاروا قكوقتروا ىلداي زب لكتب ىلا ل جدد ىرب اخ ثعاباكس اان هلت رد لو ل ا : طلر

 لك عررشوودصروا نيللى نلبس ءىراذربامر فم تعاطا ء قل, تدنام كرت ىلا لمي تاب آنا كل سلا وك ك تدع كلل
 ردا اكياجايدمكاكت اقلخت كاتس هريغو دوبي ل ةناطب اوذختال لكي له اراب ناد قيد ميكى دنبإ

 كندل قووس لا لع ور احس اتانلر كك لاء روجر كر تاقلغت نا نارلسم يملا نمت كنز نت كد

 -< ا داجايكم سيلكلاب تك

 00 بد يمت معمل :لوزن ناش :

 نوط ادب ارا انرك يح وكر اك بفرص ل مالسا ات اجار رك حك سكن ول دم بيع رن تس لد ىلا درك يروا
 تالا آي كك كل كك وقت تزعل

 ثابي كس نس الكرر : هدهد دب ل [ت روك مروصتلوثك يارب نلاكد ل ريعسوبا كسي ا كاطع لالخ ك١ ولعف اذا نيذلاو

 ترضخ ارواايد زوجا روفروا تو( مدانابك هللا قسستا فس للاهل سول اكل ا لبي راينا بس دوا كح لس دنا كس نلاكدول للا



 وحاب موسم رس ب هن" ا نامت 13 روس راي م لوارللو نيل ءاجريسضنعررششو اج تناك

 روا ىراصلا ليا ن- ترضخ آل ب تكي أو ل اقمروا لوم لزان تع آرب ساي درك رع تاو رك ومر طاع لبي تصد لك اي
 لاعب ديد لأ ان كنا احب ىراصار داس ل فيرثت موون ىف قا ءىدارك تا ةن ايسر كس ضو

 تضارعر رق مارب ي ذ سف سوب ولدت ب ل نائب لما زو املك ذي دوك ويب كفوا الكروي رش لودي ها

 لويب فيا فذ لوبا كك سل قبح 3 ةكباو حسودزف فقل اقترب سيجا كبروا هب ةسا زود هسكل»

 ىراصنا_ ل املير ول عك ع ىووخ يقترن [ انس باكل احاراسرواوم لامي لوك اييا خروف للشك وف يكل اه تفاايدد
 ىراصنا نايك ب اوك لا لثث تصرف لركوب ترضخ انج - لؤ وم هل لج رافغتس اودي ققروا ليث بس درج تس الي كبت لن لد ذاب
 هك كرد لوم تريغردت لش لم داي كس يزاغوكلادكا رف كلا ترطح نوما يكوبدب للاب ابل تدوخ
 ذة آ ولك ومر طاع لي تمدغ اقم ترض 1اهكب أس نوبنا للاي كس ريع تررطح ا ىلوم لكك يب سدا

 ا اج اك ارك يس حروب لو كس ناادعب لس ساء ل ا. رفواغرا لج كس حررط عا لك

 - لا رف نالسبع را

 ايدج لبو مولع هرقإ تي 1 تمت كوس لأ فلل :تزعل ىو وسروو وماي و وم اربع ا :4 نرش

 اهحذب ماد وم مر اعيمروا تس لن يد نا اكدوس سس ريىلب ليقف يل يبق لي تييلباج هناء زاك تس تجانس تهياور كءاطعمل

 نام نس ركايكدل ماعم اك تشوفو يكول جس ورم سباب ب تس اي انيكة وسر ددونك ل تس ةس كيل تاب يمر اها
 هو دي ص الغ لوم م للان تيب 2_2 شنب كويل رط للا هت 2س. ياحب تلجعرك حلب ماد 7 ىلا ذم تس بج

 نايل رس ايم' الس قوص رك قتابيا يايات انو: ىئاييادعقاو كس قئاو للي < لاى زا زتاريق ك ةفعنطم افاعضا لي
 زدات <. لقاك دق رك تخت ذ إلا ح ثذاوا كن زلال | تس ديس لأ يبلطتو احح

 يرتب اه رز[ لاو وبرك ا هش ل واذ نوت رف كررت نط رإ دال اح حب بت

 ىلا لتر وص جين رو جت لبي لؤسال ىرايوراكروا لوديضما يَ ىرسودر وا لولي نقرر نا نزيد روحا

 دج ترور كن حقا طعروا ترابه كس نا يلوم لحرس لكشما دب ليا قر فاك ايار وا شريم ووسع نت لج كد ١

 ليكن يراخ عس ناديا بكرم اك ربي انك ايكل الدتسا ف تنس لاس ونما نيذسلا اهي اسي: :تيب [فئاطا

 يدر ”قرف رطل لوم قرف تبي آي زيت اب داجابكن يؤسوك ولاو سككس لاروا هرمي ءانكاوب رك رجال دتويك- اننع

 تلد نم نك تع [ككالاح- وج لكل كلايازنم كم ةروا سرع يل كس نلاميا هانكوك كرك للوثاك نادك ورى

 -ه كاقوث» داي ذعس بس ل ب ركن ار قتمي اريدك و ةسارف ةفيطوباماءا كى ل[ فريك
 ران + لّومادبي م“ هت اوم مولع نيرفكلل تدعاردا نيقتملل تدعا لك ايكرك ذهريو ىلا زاتقآم الع

 لص ركل ومكر نم قو سجس ضيع كى تدعا كويك م دوج وم

 يل رع 0 “ خلا اهلعجن ةرخألا رادلا كدتتم ًاكاسجل مرحوم لولو لالا قلك لايخاكل رم
 لعج دي انج اكد نول و !مقتتسا منام زان كلو لبن اوك فس ليوبك روزنك تي اهي ىل | داوي

 .ىلايخلا لضافلا لاق اذك < ىلاةلو#ف”رينذلاروا لوعفصزراب ريمكروا__تس ريف تكتللب جلت لخ نمت



 موس هيتس تع «6 9-0 ناار” ل 1 ةروسم ترسو دا مهلا لوارلبت نيل اجر يسضنجررشوراج رت ندم
 252222222 2 7 و

 الثا لم يلوا جيدارسود كلوب تلج نك "تب وقكالب تس اتاك لترك ب رد لع كيا لو جسد ودك ىو

 وضو وكن لا ىدتاب ليا لكن لاس زوم 1 عقاو كن دياعلا ني ز ماما لب سلس كس اجي مثلا لس نب اوم عنج لل راكت تاع
 وتاصكي ول احن ارظا حس صغ ةس بلآ ايكوم نايلوبلروا كذرسس ل ايدل ليسا نارك روتي انولتدحتاب مل كراك

 لوب ىدت ابايكف احم # ل يا رف ب آن يفاعسلا واكس لااايلاهإ صغانيا ذس لدلك ارف ظييغلا نيمظاكلا واب نس ىدنإب
 جس داز 12 كلا فرط ريموت ايايرف نينسحملا بحبي هللا وأ

 انكار مولخمس اولعفام ىلع اورصي ملوك آس لكل اك ىف انمانيغ قيس اوم مولعمس خلا نيمظاكلاو ت1

 حس اوم حتت” اسكس نااسحا لارك جره توج كس رارصار يخبر كا ٠
 " جهر 5: ىلا د, 5م عرار 2 ا هم دمالد د رار ود و 0 21: - اب عد ا ىو 16عام

 نم مهرما رحخآ ىا لسرلا «)نيبذكملا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرالا ىف نوم ملا انهن 2 جود ا 00 00 0 يع يو ه0قا

 ةلالَضلا ّنِم ىَدُهَو ْمِهّلُك سادلل ٌناَيَب كارل اذه مُهِيمَول ْمُهْلهَمأ انآ ْمِهَيَبَلَعِل اًوُنْرَحماَلَف ِكالَهْلا

 ٍدحأب ْمُكَباَصأ اَم ىلَع اًونّرَختالَو رامُكْلا لاَتق ٌنَعاَوْفْعْصَن اونهتالو مُهنِم مؤ نيقتملل ةظعوُمو

 نا هلْبَقاَم عْوْمْجُم هيلع َلَد ةِئاَوَجَواَمَح «هز َنيِدِمَوُم متنك نإ ْمِهْيَلَع ِةَباغْلاب نولغالا مستناو هام وما دف وعقب ور عع "قو دو قومك قراوج داق 127 ا دو مو رش م22 ساو م رام سد + عداد ووو "
 لة رطب أ تاع ام ع مَ ررإ دس هي اع مس كان 5-10 32 ل ع ورد ررط ور دمت و مامع

 افك موقلا سم ذدقف ٍهرحنو حرج ْنِم ٌدِهَج اهِهضَو ٍفاقلا حتفب حرق ٍدحأب ْمُكَبِصُي مُكَسَسْمي
 اًوُظِعَتيِل ىرخل اموَيَو ِةَكرِفْل اَمْوَي * سانلا َنْيَب اَهُفَرَصَن اَهَلِواَدن مايالا كْذَتَو ردي ةلثُم خرق ىلا #ر يا ضسرسم نكد ى# همي ضخ 600# عاول ماس لا 7 7 0 يم هر طبات نس اد
 راعرا ريعو ط رس ل ع 0000 7 ل ا ا ا مد. مع دم فمأآإ زد دوم

 مُهَمِرُكي ءاَدَهش مكنم ذختَيَو ْمِهِرَْغ ْنِم ْمهِناَمْيإ ىِفاوصلخا اونمأ يذلا ٍروْهظ َمَلِع هللا ملعيلو
 هللا صخميلو ُحاَرْدِتْسإ ْمِهْيَلَع هب مَعْنَياَم مهبقاَعي ىا نيِرِفاحْلا 49 نيملظلا بحيال هللاو ٍةَداَهْشلاب ماب ع وامل ع كو قل دوب ولو 2232 ع دو ولو لو م ع يقم ال حن عو : 2 *هوم لو عال
 و د د لي يا ا ل راع اعل سام يمم ير عرن راس 0 نا ل فو ني مل ولا فدل نا ا
 نا متبسح لب ما «مؤنيرفكلا كلهي قحميو مهبيصيامب بونذلا نم مهرهطي اونما نيذلا

 1 4 هو سور مسأل روث رد م سد وامام ما توكل ١ ج م رج ك1 < 1 2
 ىن (0) نيربصلا ملعَيَو روهظ ملِع مكنم اًوُدَهاَج َنْيِذَلا هللا مَلْعَي ْمَلاَمْلَو ةنجلا اولخدت

 ُتْيَح ” ُهْوَقْلت ْنأ لبق ْنِم ٌتْوَمْلا لضألا ىف نّيئاَلا ىتخإ ٌفْذَح ِهِبِف ٌنونَمَت متنك" ُدَقَلَو ٍدِئاَدْشلا 0 م ع رم ومع 2 2 ا و اول ب 2 ول هاليوم 1
2 

 ٠  متناو ُبْرَحْلا وُهَو هَبَبَس ىأ ُهُوُمَتْيَأَر ُدَهَف ْءُءاَدَهْش َلاناَم لاَ ِرْثَب مْوّيَك اًمْوَياَنَل َتِيلْمْنأُق و23
 آد مره ملك ىِم قْيك لاَ كومان َرَصُب أ (ٌعوئُوُرطْت
 روقسو كلي حس مت( لب كك م ) لج كك رزك( لوم لان تي آي لب هل تسلك كدا وزع. ا
 هت تس انتج اومن ايم انا انا لوم دوا يك اند( !ونا رستم )وكر رس مب ( لير طل نس يروا نس زوج قلتي راف
 ريس تلا ملكك ياوود نق ور طل ناوكج 1ك ساء سس كالب هو داكم اهنا نسون ورم )

 تصمروا كل لس لوقت( حل لع نا )ع تحشوا تييازب( تس قئارمك )دوا 0 امك كس سكول( ماتا ن رق )بس( ل

 1 ل ا ا ا ا



 |مموس سدجسم ا ية طن ارم 1 قوس مرورا مهم ١ لوارلج نيل لوريل ثوب ال

 نب حرسقانؤل) م( كت رهتم كرعا موزع )< اياك س مترك( جاب دكت لال ومعومي اكل مدبب بس اوج كح طرش للا« 2و نع
 لو تاقواي لصارد_لو كك كأ ا )لنشر( نو تكفيك اكو ريو مز  مشأو فاقلا
 تاغ ومر راع تدع تاس كس قرف ليا اذ كك ) نايمردكس سفانأ لإ سر( ةسرج) لج تام سيمت

 لورواوج )وك وث السم( لكك 0 سيلا رفولعم ىل تثار نناوم كس سايب لي ذا والعدو ا( للكل اح لبس كاتس اتي ددجتاس
 ىلاهتشاروا( هت نك ارفسعسس تداهش) كوي وت داش تلودولوضت ل ميلك ساروا( لو رواج ل لب اقع

 زم( لمق» جئاردتسا هوس دوج ماضفارب نادي: لح ليوازمرك ا نثل )وك( ورفاك )لاو ركن ل تسسدد

 و نق رك درا (لا الب )دوب انو تسيخروا( لي درك اصول ومن انك كس نا لش يب )وكل وداد اهيا لات شاه جس انركاكاي
 سس متماثل كاي سك ثج قت قوس ووزن كاكا ع كس ءاجوم لظو ى لون لي عنج كوم تقني م(ايكل )يك
 لب انت مكس هقاو يروا ل سادس د مدق تبث ( لي لقد )وج تحل هلك دوك لادوا ةيبسدامرف ايان ( ب وطال 0

 قول لاك هك ةس ركاب )لكي تس وءانماساكت وص سرع( جس ايكك ا يدركف طعو يا لص عود لل م لص

 ك1 سم نانا سس“ ) توم اوم اهيبارجج ناي ( لش ” انوا ىكمكت تلود ىدردب ءاربشملا جوت بيق نصر

 ( فان لك زكر حر 2 رار ا تراعي رت زق رك لك تيان

 - < نومض يمل لابي نتي نرتب رورة زل( نك هذ لانو حت و حرب و نبت

 ةو تس ناك تا ا هوم لب تلاح للكا كل_ لاء ركتس م ني ددوج واب كس بع اصمودإي زنارلسمل ك اوفي نولعا

 لك رطل سايوأوم لع تلاح خفرا ميس طاف تبقاعروا ماها ككل لا ايدول اكو دايز ل ددب ذس ملل ءلباقتم كح دعا
 كح سنو ناطيش كن ادوا هس كل كس دقلا ةرفكم العا دبتجودجري كراس ىراهبتك ل للا اي تداشب كبلغ 4 ك- لونارلسم
 د2 وم ديسر ملح ناددا ليث لش تنجب نيل قناع اهل كل ىلا َ

 عومي ضم فوز اذاك ارواعسختاسك نولعالا عننا ب هس ختاس اس ١ونهتال قل كلا نينه ؤم متنمك نا
 تنهار وفود لبي سا ةررطاك ٌفعُص ٌفعَض ٌحرق خلا اونزحتالو اونهتالوضرالا ىف اوريسف* باب دكت للالو لك )
 جان 35-124 نا لث مكسسمب ناي كفيل لس لا مشوا ماا, تمقشم تم ىلا فانك لوا ل
 ماتم مئاقؤكما زج تملع كل لاس اتم لب لي نار لسلكوج موقلا سمدقف - ع تنس لن_رط كل يفتت نري
 -< ايكاي درا ثلا

 7 وصف لاالجر برج لومرعلا ريض مب اطال اهي اج فرط رعبا هداشا تس دراشاما مايالاكلت

 7 فرط ىكتئاقواك.بلظروا ىلايحاكم اثنا حس مال فلاروا ل ل ارم نلد لرد لن تاقدادارم تس مإيا_بس فوم م
 ساس: نيبروا جرت اهلو ادنروا تفص ماياءارتبموراشاما لع لاورم روط ل وا ىدحاوردب لب نت ماع كل كس دعبل هدتامز
 كديبشي ءادهش-جايكردق» كل كس فطغلس تافوطخ لور اهريلعفوطخميي ل نقتل الج ا وظعتيل_تس فراك اهل وادن
 د ليث ا ونا ومك- سادلا ىلع ءادهشااون :وكسل لش ترروص ىلا قكنب 5 :لراشرداج قرم كك َّ

 لوم فرقت فس ال ل لب اقمكس نامالظروا حس ضي انك قع عع 55 0 دقبال
 دروس ير اس دارم قتسوهت اسكس مه يطيب ناوتعمسلا رنا تدلل ل نشك نا
 دزنمةروا فرط كف دج ىطقنم ما_<س هراشا لي فال لسباظفادحإ كس للا عاد لانا[ با: نحمس كرب تزعل



 وس قطسمرسم تيب 1 ا“ ل نلارمت لل 1 روس رف ر م ماوس لوادلج نيل الجر يضرم نلت اك

 .اوسحتال ىادهس قرالال ع للا

 هس انوم مولخمر حس مالك يي ديسج انج جس توت لب ليش < نادابج لع هراشالث ذسال املك اج مل ملعيامل
 تنوعا تا ةرم ةئنزأ بيقتنناردوبارب لا نايس هس قم وكاد لك رز مال جس اترك ادري فل نامل اك
 مار اهل رواج +4_12- ىف, لخؤأفرص مل كل تس ناهي رفردهشمي م لوأود املروا ملدا ليث ةس.ركرباظ ىلا
 ًاريخ نالف ىف هللا لعام اباهكسيج ايد #درارق دب كق لتتم ىفني وكر وهظ ملع جاتك 1 ىلا لتوفأر ع ىذا
 < 2ك تظافت إب[ ةر فايا ال لمت بك !وربص نيذلا عاج نيرباصلا هملعي ىتح ريخ هيفاص كل ومب “ روا
 بيوض ولعب رواه تلاع ى ادريف فياوو ليتزوص#رارتسا ل لاك اودهاج نسيذشا لقب لوا فالق ك كح ربصر را يروا
 ما- كوت حرر لا مالكي زن ايو مش تدوس ىلا نسبللا برشتو كمسلا لكاستال بت تاج كف رتااوإي نادامتضاب هس
 هك لزج لوف ودروا ع لوم قئعتس ءافتا هس ءاب ليا قامو وا امهنيب عمجلا مكنم ققحتي مل هنا لاحلاو عتبسح

 - لك ةروص لفرد م انتمروا تس ءاهثلا
 - لا 2س ارظا تلوم بابسا- لزب رول - 2 ريف ومعيار دقف

 < لت رورض كل وعم ياي درك راش اكس ركضت رش ءارصباتفا فرط تس مزال لنك ى رمل مب نورظنت متناو

 .ةهبش الو اهيف ءافخال ةقيقح ةيور هتيار لت ك_وبةلع ىنيع ىف سيلو هتيار بيع يابا ك ديك لمت يدا

 لالالا زواجلإ ءابايملا# لستم تسلك جا لس ملقناكدعا ةوزف قل تاي كأم :لو نناشد طنا

 - لي دي كور اش قيس زون فرط

 سيصخو راب س ساي لجو يكول سيب اكتإب أنا ل سأل :شركى |ناوأ .....: 40 رع 6

 < لك ادرك زوج دوا ع لوم ب ايماك< وجاب لكي قمع امج وج جس راس رئاد عررطتا شنب ىلا نوفق ليف
 يراود لق كن ولك لفي سردار تكلس قاب[ لوم ذجاراج لس لوصوقودشدابرب كوب وركرجي لج لع يندب لومدايري

 كل د رواو لاب تربع س لاك بس اي جس لركوب وج ل دعا لبي لو قتراشس تربو متاسفا اهيا حس لاع نايذ

 هس ناديماكل تجب يور تم كك سددت آملوم تمم ٌثانمر دف ىلا تس سداح لاين انج ورك مش ادهن ل امنا يس
 ل [قراب كنا باي درك كك تنادكس نا ذكروا, دملاي اراب ل دب - 2 لا حرمد تان سا

 كولد داود ب ى خي وس زنج لاأ_ق م

 3-5 2 قاب فرص دب رمو تصفر لاي اورج اكس دوجوم رودي كنامي ارئاآ#دابترلا ا تو لاميا

 يتاكدو؛ نيتك رنج رددنج فلاب ي نكي تسلك, جاب دج رك شداع ب لين واط لا ممل : ولي قس اكحسلت

 ترج نة ل يمك السا د كبك لدكيسروا قف انمروا قلوب شك, 1ك ل وكم نادم هاكر

 كس هدباشمروارب باك لا -ايكدع بز 7 لا زاكبتم لاهم نكل صفرو كر )كل كب وكول نا دل كب بان
 ركل او لرسوم ادين لاير وركن لولد كس لوف لس ب - ب يسر لا اوم طاتود إي زم كس ناادحب

 1 لايئارماكروا لكم قلن ابمباح دكر تال تال ا ازرع نام ا ناو و ند ل



 موس معرس تب 9-49 نارك 1 قروسم سهما مه - لوارلع نيل وريف رم تنتاك

 سل المكون رلوم مق تب ع لم 1ك 117

 هزات يتسايح لع لوم ورع روا ايو زوجو ل ولو سوم لس ول # زو [لا دخلا خسلا اوسنسهتال ٠ :تبي [فل اطل
 -نك ناريمركه كر لاب 2 رواد الات بات كلمتك نإ راكم در مز كك 1[بل اغرجاظب وجر افك لاو ري جبت كد كيوي

 لوثر قل اجو صرصخرجرموج م انوم لد لبي طا رجرمروا لوا لوضددارم حس ةنجعلا اولخ دست نا متبسح مالك كعب
 لح لل الدتسا راسو عر اننا ليف تنجب لوخر ك- كل تنس لتس لات ارم تضج

 هيك فوم سب تداهشيقايتشا بج صرضفاب ب موس توم ننتقل لا وم مولحمسس توملاا نونمست مستنك دقو
 كس ايند ررط اس موه شال انرك هربا ظنحاكى وزب دس دتقومرجي وا انرك مومو تدهش سانت ألوا لاب بس قوم مومن
 - جس عرونم و نك تسوم ع انتي سكس كريستي كرب سس بح اممم

 .اًوُعِحْراَف َليُق تاك لإ َنْوُمِفاَنْمْا ْمُهَل َلاَقَو ليف مَّلَسَو ِهُيلَعهللاىَلَص ّىبنلا نأ عيش اَمَل مهِتْمْيِزَع ىِف َلْزَنَو
 80 ل لا لا ا 2 ا و عال مر ل تو 7
 متبلقنا هريغك لجق وا ثام نئافا لسرلا هلبق نم تلخذق لؤسَرالا دمحم اَمَو مكنيِد ىلإ

 مارا ل ور” مص ررجر ع سا إل م لب 2 همكم م اك راد حرر م هدو وذ لا م شت ” رخثر ماط د ماي 07
 اًوُعَجَرتَف اوبعم ناكام ىأ ىراكنإلا ماهفتسإلا لَحَم هريخالا ةَلمَجلاَو رفكلا ىلإ متعجر مكنا سا ىلَع

 مخ 8 0 0: 1 2 مم م رمق مرل لمار طخوكلا هد و همام ١ 5ظ5* 700

 ُهَمِعَن «00) َنْيِركشلا هللا ىَرُجَيَسَو سفن رْصَي اَمَنِإَو ائيش هللارضي نلف ِهِيِبِقَع ىلَع بِلقني ْنَمَو
 انقَوُم الجؤم َكِلذ هللا بنك ىأ ٌرَدْصَم اًباتك ِهِئاَضَقِب هللا نذإب الإ تومت نا سفنل َناكاَمَو ٍتاَبئلاب هارت ع ل اع ا 2 4 4 2 ل ا ا م 2

 5 5304 ١ و ٌ ومع نا هم درع و شير اورق را فر هل ل ير وو كاسر و ب ا

 َباَوَن ِهِلَمَعِب دري ْنَمَو َةويَحْلا ْعطُقَياَل ُتاَبلاَو َتْوَمْلا عدنا ةَميَِهْلاَوْمتمْرَهْنإ ملف ُرحاَتياَلَو مَّدَقَتياَ
 طار7 عبثا ا 20 ا ا ا ل مالو ر 304 سة مم لمصش عجيل 38 مدرع م لع وم سل #

 اهنم هتؤن ةرخألا َباَوث ُدِرُيْنَمَو رجالا ىف ُهَل طال َوْهل َمِسْقاَم اهنم هون اهم ءاَرَج أ اًينذلا
 ربا م د هةر معمم م هلال 6 7 ةس ةاعص رع 00 دع ثوم م 0 2
 هريمض لعافلا و لتاق و ءارق ىفو لتسق يبن ْنم مك ْنَياكَو «هؤَنْيِركشلا ىِزجَْسَو اَهباَوُن نم أ

 5 7 اه" عا لو والاول ل دق ع قالا وة 7 2 ثا موادو جامد ماد ع «ةادكرو هل مدلل

 ْنِم هللا ٍليِبَس ىف مهباًصا اَمِل اًوَْبَج اونهَواَمَف ةرينك عومجل ا" ريثك َنويبر هؤّدتبم ربخ عم
 مُكَعْفاَمُك ْمِهَوُدَعِلَوُعَضَح ”اًوناكَتْسااَمَو ٍداَيِجْلا نَع اًوُفْعَصاَمَو ْمِهِباَحْصَآَو مِهِناَبنأ ِلتَقَو حاَرَجْلا

 2مل مرعبف د7 نسأل 42 مق 0 عوام اع عا قرا ع اقيم ل شف ا قنبر ا وق قو دعو قالا نر و
 َناكاَمَو مهبيشي ىا ِءالبلا ىلَع 20:9نيربصلا بحي هللاَو ْمَلَسَو هيلعدللا ىلص ىبنلا لِتق ليف نيج

 ا ل ا وم ف عد ةيو42 موو لل مهد فقرا ل 5 20 مولا هنو با < ف و ذو
 ّدَحْلا انَر واج انفاَرَسِإَو انّبونذ انلرفغا انبَر اولاق نا آلإ ْمِهِْبَصَو ْمِهِتاَن َعَم مهين لق دنع مُهَلَوَق

 ٍداَهجْلا ىلع وعلا انَماَدقَأ ُتِبْنَو ْمهِْفْنل اًمْضَمَو مهل ءْوْسِل مُهَباَصاَم نب اًناَدِبإ انِرُمآ ىف
 دو ماو لام فرو مور هم اعشق وعام عوقالا افا ثلا ىف ىلص#لا هوو ع مس نثر وب ام

 باوث نسحو ةَميِنْعلاَو رصنلا انّذلا ٌباَوْث هللا مهست اف (موَنْيِرِفكلا موَقْلا ىلَعانّرُصْناَو 1

 و 8 هاررار م ىرم # © "ا مح راو ر تال رم ماظل 2

 «م)َنيِيِسْحُمْلا بحب ُهَللاَو قاقُحِتْسإلا َقْوَف ٌلْضََتلا هَتُسْحَو ةْنَحْلا ىآ ةّرخألا ©
4 2 : 

 روا لو عكس يدرك ايفو ىج ال قاوم ر وبشر ا ع اش تاب ب قومك تسلك كل وف هلم دعا ورغم سمهج 7

 ساروا ( لو ل زان تعب ارب ىلا لات تول فرط ىكن رد ديب نب_ولجب 3 يدا. يقي ب آل ايك مقوم كنك يوكن لم



 !رحاحا مارب تع كلام رمل 1ةروسرسشوراي 2 ههه لوارلج ني لجريضتررشو دمج تنيك

 2 ماب تافد هي الة ءايياركارج لو ديد زك وسر كس فنا السي حسنا ل لوسر كس ىلاقتثلا دك ا يكادسخس
 لمراد كح ةاج ث تعا فرط فك )4س 9م سند لاي ماي 3( سدرك سرمد رطل لي

 2 قتوار لوك روا ( وجد ثول ذس ومد دوجو مكس نك لأ دوس تفي تآكل جس لش قومك كراك !ماهفتنسا
 انيستا لك لاتزا سج نا روز كولر( ناسا ى 0

 لش لاك حس سوف كس (ءانق) متع لاعترللا( ني # مدق تباغليب ىرا كرش ( كن تفنن ا) وج كس ل

 طوع مدقعد كل كح هدر ءتتقو )هس ايك اي دارج ( ايد رقروقموى ا فلا نم ”ح ررص» اباتك)  تتفد كيا كرم
 لايخ لوك وا( هس اتوم توم شم بانه ديس ل نلا ديره اي حس راع اكت وم تسسلم اي 8 لولا مي رخ مدر واح
 لس سا لب ترف رج نكيلاكو اك تست ك اوج )كح سد اين د تا مك ( لوب ) هد ا هاند( تس لكي ) سأتكر
 زال ل ل ناو لونا زكر كل ( تنبأ ) هو حساس اتكررظن بال اكتر ] 7 لوك ردا ( رج لبن عح لول
 لاري لتاق اجب ك لتقل م تأ رش لياروا) عك كج لكل ب يأ ( جس مكن“ نياك اظفل) ى كر واح ىب درورض

 اوم سارا لكي ( ف لوكامب ذم نس لاولاو مثلا عس تبب( < دادس رت )الوعد ابدتس كل( للا لاق

 ناروا اسرج فيلات كلر 0 لوم ل 7 لع مار لكدشلا لكل 2 ا لوزب) لوب كوم تم سرك
 د نونو )ايل رعاشع الد اه هس لوبا تروا( تسدابج) لات كس ذر روزكد اوم ايياشوا ( لوب لف آبي ب اهساح
 ' هئاردا (قكدعرجاظ تاب ب تس مك يدك ققب ترض[ يا هك بج تداس داهمت ريب اياه ازيا

 انك ندوب حس نلابز لكن لاروا( كس لب ا رفاطيعرتت اوك لا يتسرب تااكم) لين خسر مرق تم ايدج لو تكس تسودوك وكلنا ىلا
 وج حس مروا كحد شنو انك راهب ايادغ كوس لس لا( لي تلاع قربت تابت تنو كس لت اعقاو كس مالملا مب اغا
 رام بس»و لو بج ل وكما كي دج ل ل كس خل اذتي) لش للسكس لوم اكس راع( زوايتت يس دودص ) لوم يلوم لاين ايذ

 نتن رم كيس وركرشم ردوا( .يدابجج حس قيم ) مدفع سدام كحد انت دوا( كس ك- ف الكف سك باي ليج اكئريب طرب
 رو يدق قشالا رفاتصرم لب اذاني رتب اك ررخ اروا ( تمحينو ترصنا ايام رفاطع قب او اك ايند فس ىلاهتلا قلي هدر
 - له تكر تسودوكى ت لورادركديي لاند فلا دوا( سجد كف يس وهدي نحس لاقت ا انوه اكل

 كروب نتا نمسس اوت دوبعم برال رع روم بلقرمتر لوسر الا دمحماهو :نين زري
 لن واماو لسا اج ثول نيد لاب [با- ب لاب ترضخ لمح سر د روم وف طصر وزنك ج

 ك2 لوس كاتب ب آت تس دابعو ني د تس تااذد ليي ب 2-1 سروجم لوبي بآ ١

 قير د لك ىنووصقنس دوج و كفو تأ وب تيسر وا لويكى اب اون: لئن نيب د سس تمافو ككل ولوسر لي رطل

 لان ترابك خلا تلمكا مويلا لثدئاءز قحر كس تانوك- لا
 اوماعكر تس تداشب ى انم كدتشر فلي كد دجامددلاو كاي ًاروا دمحم ى ان انم اناومماعكراك ب لطمماربعاوار كس يق ترضخ [

 ىلوا-  قتدومرماظدت تيفي سس .رصودروا تلو ت هت غل عع نوار ل سا عبس سدا اظفل لاو ديو محا ما:

 رادوكي اذ بيار فلاخب قاوم تسود نشل انج ايل اس بنت اوكى ل ايدرك رجا جدد ىلا تعدو ب 1ع

 22 ثق نلاريم اي كه قب ب راق لم ًانعورص افلا ىترومر ما تيب ماع لاك اج ب 1 صسودروا قد نيت

 - نك ؟س أو وقتا سدس سبأ



 اميجاسر معرس تع هس ذج ناارمكى آ ةروس (سبأور نعد لوارلج ني 15 07 رم 0

 ْ ُدمَحُم اَذهَو ٌةْوُمَْحَم ٍشْرَعْلا وُذَ لج سنبل نفر
 ارك ا لع لير واد مح نم نلت تمي دواس دمحا ب ناس آروادمحسم م اناره ب ناب زاك تس داشرا لش ثييدج

 اى ايند لكي حافي ترضخ ؟مانيي_<او+ اج ز ردمحا رب مام كياروا دمحم لبر اح لي ركن آرق جس راكب دمحا
 < ايكاعكر ليك

 لداص رعب ىرلب "1+ وئصج ملء هال ياطاع ل طم ( عب زور نيكس ل“ ”ىقاو) ليغأ ماع_ل_لاوالا عكر ف لبر اهب مم
 اوم وطب انباع تاون يس أ [رييشوو زور

 رون قوفرون قوف رونو عيبر ىف عسيبر ىف عسر
 -كت ديف ردوا مش وكس ني دلاو نيس[ آ

 ترابعي فس قع لضارو لوخرياكو زمتر واس انركركذ ارب نبي لا نكس اقفاروادا طرا لي معبلقنا تم ةريخالا ةلمجلاو

 .اًدوبعم اناكام اًدمحم نال بالقنالا مكنم ىغبنيال ىا خلا ١ متبلقنا لوم حرا

 نولاو اهل ت سلك دعا فايس رقي وصقل معم زهناا ملف - لي ارم قش اجت ما زهماوا طرا ككل ابي بلقتب - و

 < يماهفنتسا السا اا نياك -ج- لقيرقتب نولاو ل ركع تمي امل دعا ايندلا باوث دري نسمع ةورج وك
 / ادتبمزياسك جس تتم يصرع بم ح ىف لضخ لعق كب 1 قتل يرجتمك ل لااروا جس ايلا يكل ثابتا ف اكي لح
 و6 ةقيقدارم سس لعاذ لع لوقف وا تسي! قكل لب تروس كن زب فور سرا تس ربنك ارتيمل مب رواه ىلاد سوا فرط

 ام وج لاش توكل تذ بع انما انهي
 ناوي دافع. بكد رمد يقابمكة دياي تأ رقد ي لمق_< لامر ل يلم نويبرهعم

 لايق بف الغ برلا ى ا بوضم ىلاب راك اريدج ب رلا ىلا ب وضم ىسب ود تس اجومب لعافرب ترقى رسودروا لاف بم انرب تأر قل وا
 تك ٌقداضب ىا تعامج نيك | ىلا بوشر لع م ع ار كرب نبدأ لين تر اهقف قارصم اك اروصنم ني ريعس_عس
 - لب تكلل فض نيو سال هيبسات مارق رسلل لو

 ايكو: سجد كد قف عرايخا فلا دهركوم ايعوج جتا سكس لاس ناجم نك اسوا نكس لص لك نكتسا اوناكتسا
 (1) جس قرف وظف ونتي ند بلاط اكن وكت ل او. اكوتاس ذا حس ضأن بوكو ذو هس نادك هكا
 نيل ايد اسكس نب ةناكتسا( )تروق لسروا نر كاري قس لك اكرا ف عض( ,دابجب له نهو

 هدايزرب ثدع ناءزروا تسبنتسهجج لميا ولاق نا نايباكل وثا نابلس نات مهلوق ناكاهو لح آهن ايباكل اعفا نا اكس

 انل رفغاروا_جسهداشا فرط هوت يتناسل اروا تءايضف ا لست اًضالس نسر ظفار اسكس ترث ابا ورواعس كاالر

 ش -- جركصمل الدرب تغير وار وفوانل ل

 -ايكايك 28 انش مكرم“ "نرتب واديفم كي كل لاما لوف هع ةوززف لكك تلا |[ ا

 1 ماشب نادل ىلاشبت كاف ب 1س لج اراب يترقب كيا كوب هللا لوسر هس يق نبا تنك... :لوان ناش
 ابقي ترضخ 1 يومم_ايكوبريبشو زر راكم اد ىك اير كيأاي تاد لور اه كي حسرتي كس بتغدواو ذاباكي 1



 اما مر تع « نا 15 1 ةروس مدا مه لوارلج نيب الجر يسفلجررشو امج نبا ا

 ارب ارك جوك سا لن وكول ول يدرك يبشرك بقيق دفنا لوسروكن لا ف يمقن ات عك اهت ا ذضجت اكايس آت ادرس
 نك بكلبي حس بسس 9« هاوفتسرذعسددا مانو تس: أمس ؟[كولوحإ ردو هل هللا دابع ىلا دة دا اد قو بأ اروا

 - 22200 مسمي نتن لنج لذات تاي [ل بج لسلسس لسا. اياشس هد رعاكتسراشبول وكول نابي ركود نس لل )

 يؤلف تر ........:رظنم اكبر اصيتسداهشروا ا اكرمتالف كاي مل اع ورس تاو ....: 4 يرشت )»
 لانج هش ساد تن ل يول ومتز لس ايوب يآ- لب 1 وددت سسك نيتاوخ كرسود فرخ كان تشن
 ىلإ وكل ويز» 2 لاهنسي_ زيكو لم اروانقي صوت اع تررضح_ بسد 2 الركركرجب ىلإي لش لاس ىف ال ئسررطت« كرب كا لج
 م 7 او ارنا 2 ب نايل راق لوا حس نو نواس دي م ماحس يك ب بعصم_ايوركعرورشانالي كالا
 تب د أ 1 كرا 31 اهرب لوري حس جو كف دم نون ناي [ديرشل ناار وراد اعود - 2 رمق رار

 لب عصمت رت و اني ناب ركل هلل انا فرص زلم ل لوم هديجتر زرت دامب لوما. دوا لاح نساك

 0 رم جر ل ىا 00 ا لف لزيت نار ل ارفف ب[ ىرامأت ءايظفا وست قك ينال

 هقدر نب دعس ل ىايابج ركل ف كناكنا فس هرم ذؤم ل واكل شوا تب كاك ن ردا تدابش

 مكانهكروا انركل رغم السا اري لش تصرخ لقب هللا لوس كل كت هد ثق مدآ ارك اطول ن ا هس هيج ب آ- ا 1 تدابش
 هس مد لع نوح 1 راها بهيك مافيه ماا قرا لكى دك اى رف طعرازج نير ىلا بس آنا
 هس سنع لكوب تقوم ا دايز راق ل را كو بارع لوك اسكس ثلا ردانيد تك ذكر رك 0 20007

 8 ه2 دل سوأتوا لوم تا اقيقب ترضخ ًاراشر ياك دك: ناج

 هب ساب 31 ار ادتلا بيعت جاب رند لاانبانذ كنوب رس

 قى ئرالطا كي ومدص لكان انا ناك بج نس كك ومريم لش كلب لارج وش احب «ياب كس لح تروككليا كر اني دوب

 مروا ةرج بحجب تسدودودالكو كن لنك لئلا وار ضف _ سولو اان تي رف لاف شن لوس عك ليك ,
 -< قكوب تشاورب تبيصمرب با لل فى َدْعَبةَبْيِصُم لك 5 اسكر ايتغا يسقى ذب رت

 رب مقوم فير شافو كفو ترضخ 000 :رثااك كاس لانا فيرش تافو كا ففي تان اكرورس

 ركل ن باج قرظنم زورلد كياروا لكلا انلبج ( قر بارك وراه لاس ورسم شو زورب تشاو تّفوب ماا لوالا حتر ا" ) ١

 لوراق“ نادركرسو ناي ب نارتو 5501010 يكب نيو ادق لارج ردشسشسو ناجح ىقوكم اب للك لوكس ل ًِ يصر( ا

 لاصداكمشلا ةسمع) ىفيسب هقنع تيمدا تام اًدمحم نا لاق نم لكاتب ربك روب وب اق هس قت «نان روابي اج مخم

 ل ل ايكوم

 .هاعتن ليربج ىلا هاتبا اي هاوام سودرفلا تنج ىلا ماتبااي 2 هابر باجا هاعبا اي

 (ةاهنك نورت ل اقتاول بر بج با» [ءايلاءرف لوف مخ لي دب لودر فرو ازين كل وق كيتس كد هس باب هس دايب)
 -امناتلينو ور اد مس ظفل ظفل كس نلخ هك تارك دعس د3 ل برك ردد سب لك ل_ثلاع عرج

 «ةرغ آو يندلا قر هراذراي كس ايي ب آه» لاق لصاعدباقوكى للا ضد سلا ل لوا ىتفالغ
 ش ا« رف أ شومدد  (اقيفو) ب .[شلاإا فرك ددسوب و ىفاشبي لادن: لانج كرابهدداو تس دوا ةرج_كتربكا قسم“



 | مسح منو رسمت 4 ا“ م نلا متل 1 ةروس ترسم راي ركع لوارلج نب جرييضنجر رو لج ننال

 بكنا هللا لاق نكلو ىلامو ىسفن كادف ولو تنك اتيمو اًيح ىبيبح اي تبط- 571 د يحوم لا

 بالخل أ وم ذل مع وخلق احم ” ساكس راصناو نب رج اب _ كني ليي دعاس به فيقسرك ابكي نوتيم مهناو تيم

 توميال يح هللا ناف هللا دبعي مكنم ناك نمو تامدق اًذمحم ناف اذمحم دبعي مكنم ناك نمف دعب اما عارف
 لزا ىلا وكت ا مكاو مولمييروا سس آن للم . لمت براوصرك اكرر تى ب زقل لسا خلا لوسر الا ٌدمحسم اسمو هللا اق
 كت عقر مانتمروا تملك ربل | نإ رص حس للا - انت بى رار وا هدام 1 لوك ل كس رظنم لك نلومج لما لكي تس ىلا - نو
 هيرم لبق دعب ح كدب تافداب دق تماثايكادضورمي اع سد كلذ دقه دج كا بج كج اتكع اج ايكه زاد
 الث مكباقعا ىلع متبلقنا لتقوا تام نئافايوث اكورد! 1 فردي كس اذ تعيطو ومى با 24#
 عقر "شنه تانداتد اتت ت دالد قد اتتك ع س تاب بيج ىدن "روب ذاجوك ادت ردو ذ كوبا دوا اهخاك لوراش اكدتق

 -لاوثالا فلا ىلع كح در ف اكد لنفرض ل وإلا

 روا-انبد دق تبا لش لامعا كيت دار غنت نإ رك اش لي للواتس اي الجت ؛,نيركشلا ىزجنسو ا أب بفن اطل

 دهس لأ مرار ساس نكت ينك تغآ دارس هس رسود
 يأ ل” اناج لح رب نام مدن ز دلت سن ركل السار تافو السلا ريلع كتر ف7 هلق نم تلخ دق

 هدئزركا كاز ترضخ انج - وما روسو رز < لامك قع ظل وتم ورواعب قطابرل تو لما
 تكلس دياي د را ورب ل اي سا كل ياس قع اقوول اصبت ارم وأ اج كل فيل رن نونا

 لاربع ل دنا مورا حسد جس لدبي كى ودعك ميسم دعا ةدزغ لتس لي رم مهلوق نك

 نر نورا 3 1ث ل لق رغ ل وعل .اورطلا حس لاري 8 انتاج قوت را وكب نه ...ك موصتريقر واكل نانا

 ناك دم ان حس بايسا نارك تس تحن ردا رام اك نا ند تناثر اهذ بنا ل انغام را كيب قلى از
 ده لي لانمك تيريسكن ايرال اجد

 اوس نا رد نوبل قدي ئ قاد ربع لكل ج كالد ونا فرط ص يوب كيال خلا دمحم اموتيآ :

 لكسر دس دم لوكس. لاجتمةجدشدوتدم لش م تيصس بو ىلا بده. لاد ةسالكود اد كفانكس لب

 ل ل للا لنز فت 050

 ب1 عررط لش نه و كس نت ركا لاو قراط تدم 08 ا اتا تن 7 , لامر ش

 0 توم تييادب هلي رخو 1 را كد تقشيمب رواه نتن ودعي سنا حررط ى انت نقل كرت
 -ج انما نتةرباشم كاجول ارت ساب

 ِرْمكْلا ىلإ مُكباَْعَأ ىلع مكْوُدْري ب مك : اَمْيِف اًوُرَفَك َنْيِذَلا اوُعْيِطت نإ آنا َنّيذّلا اَهُياَي

 ىَقْلَس ْمُهَتْوُد ُهْوُْيِطَم «د.)َنْيِرِصنلا ٌرْيَخ َوُهَو 58 ٌرِصاَن :مكَدوَمهَللا ٍلَب بؤ َنْيرِسْخ اًوُبَِقنَتف
 ارو ينمو طا زرنلو دال انضر رتل وكتب تقلا: رزقك يبل بزل ل
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 هب ُلّرزنُي مَلاَمَللاب ْمهكاَرْشِإ بسب اًوكرشأ اَمب اًوُعَحَرَي ْمَلَو اوُبِعرف َنْيِمِلَسُمْلا لاَصُي - اًضْيَتْسإَو ٍدَوَعْلا ىَلَع



 يرسم مورست 4« هالعالم ركل لوارلج نيل لور يفتر هروب نا

 َنيِرِفاككْلا «هَييِملظلا ىاوأُم ىّوْتَم َسْئِبَو ككز مُهدوَمَ ماَنِصَلا وهوه هَتَداَبِع ىلع هج انطْلُس

 ُمُتَلِشَفاَذِإ تح هتدَرإب *هنذإب مهن ُمُهَنْوَُسَحَت ْذِإ رضنلاب ُمكاَيِإ ُةَدُع وهلا ُمُكَقَدَص َدَقَلَو َىِه ودجر ف م ون 1# و م عاب

 ْمُكضَب لاَ يمل بحل حْفَس يف مقلب يبل رم أ ٍرْمآلا ىف مف محامو لاَ نع مَ
 تكرم مَآ ْمَْيَصَعَو طري لم مل اة ا ما نقلل
 ُىَأ ُهُلبقاَم ِهْيَلَع َلَد اذإ ُباَوَجَو رضنلا ّنِم ”" ٌنؤبحت اّم هللا مك آم ِدْعَب نم ةَمْيِنَعْلا ٍبَلَطِل َرْكْرَمْلا

 ىنح هب َتَبَف ؟ةرجألا ُكْيِرُي ْنَم ْمُكْدِمَو ِةَمْيَْلِلَركرَملا كرف اَينّدلا ُْيِرُي نم مكتم رض مك
 يأ ْمُهنَع ميا مكر رتَفُملاَذِإ ٍباَوَح ىلَع ٌفطَع ْمُكَفّرَص مث ةباَحْصَاَو ريب ِنْب ِْللادْبَعُك لِي

 ٍلْضَف وْذهَلاَو ُةوُمتيحَتَراَم ' ْمُكَدَع اَمَع دَقَلَو نم صير عكتجنن مكيلتتيل رثخأ

 ىلع ٌنْوجِرْعَت ” َنوُلتاَلَو َنْيبِراَه ٍضْرآْلا ىف َنْوُدِعُب َنْوُدِعْصت ذإ اًوُرُكدُ وْفَعلاِ «م:) َنْيِيِمْؤُمْلا ىَلَع
 مكَبانأَف هللا ةانع ىلا هللا ذاع ل لني كفا ازمات مكر ئف مُكَوْعُدَي ُلْوُسّرلاَو ٍدَحَأ

 ىلَع اًفعاَضُم ىأ ىلع ىنمَمب يل ليو ِةَفلاَحُمْلب لوْ ْمُكيَع بسب ب ميلا اع مكاَراَح

 آَماَلَو ِةَْيْلا َنِم ْمُكَتاَفاَم ىلع اًوْنَرْحَ ةَدِئَراَلَق ْمكَينأبْرآاًفَعِب ٌقْلَعَتُم اليك مقل تَْ عع
 «مَيرْلَمْعتاَمبأ ريب ب ٌريبخمَللاَو مي رَهْلاَ 1 ٍلتَقْلا 00 ءَباَصأ

 د نر ل نا لم 00 :رمج ر

 -داهبةلكب لح هركاج لي دارم ل هلل ياتو( باج كرفك )2 دارج واي لسا عس قواد لي ورك ةحكرد ايل( لب
 تتدووو ( ورك ع اطا لكلا فرص اهب كل ورسوداذبإل) <. انلسوم ناوكرواد اكد رتب حس ناادوا ىلإ لاقت ثلا ( راكد م) ذاس داك
 حس دعا وزي انج فوق نتجت سس كس نا رو نيت وكس يعد طفل ) كسب لل دامب تييبب يداهبت لش لولو كس لو رف اكلك يردد

 م ما در هود ا سسلا ىجاو
 يئن لوكس نا كلا لس نول وززجج كسا تاس ل اهتند ثلا ( بسس كرش نا ) < يك يرش نس نوبت كل ىلا
 مان جس ( ل ) ناكر ارب ىق تب دواس نر ذوداناكم اكل وكول نلا ( لع تمب دارم جس بكل سد لوك كرنب كنا تم ) داتا
 بوك ونجد مكب جب( دجتاس # داهتترصن) ءرصداهيامت ااهلورك ا يس ىلاخت شلال هتقاد يدا( هو) كس كس نوكول(رف)

 ( كك ذ_.اهكد ورب اظماك دذب ل كب ) كس ب رورزنك تدوخ مقيبسج ل قت ( تدم ) تل سا ( سدد )سك خيرر

 رتب هدد ل ذاهب د بِِم ب آرب قلختاس مكس يو هشلالوسر قش ل داب كس مك( كك ذك التخا) كس نسال مئابددا

 ءاتفر دام كد نب ايانلج قسمت ل تظل كوم سار كتب يس لسن كهف ايداكى دن مج دوم كل كساقذادنأ

 لاي كيج رك رو فاطظ كمت نارث آلإ ردا( ع نب رك يكف الغ دس مكس روف اك اهك فس ضو نزع بس اع



 يب اهات 4“ نارك [ةروس هرسمفوماي 0١ لوارلج نبل اجر يسفر شوا ننال

 ٠١ ماع فوؤكب اج اكأذا روا كدنم آر) تابدشي ناك قداططت( ةسدشلا)كدعب - لا( كي ذوي رومتي ك- تمنع
 + لس ل ومال ) هك رم ثم اوت كس اينو كوكب حس ل( ةرصن مكعشم ىا ايدك لل اد( هللا مكقدص دقلون )لأ
 ' نيج عك وم ديمشر تيد لسة وول.) قت تاغ ةرظن كن نجت كيرا لع مقدجيدوا ( ايد ثومجج لن خبال كح تميل روم

 ٠ وتمر( دوجواب كس تييجوكم ايلاجت ري رقم ب اوج لس اذا جس فطي الاخت يدرس مداره ( ءاتفر كس نار وأسم” ناد قئادبك
 : روصلار متن ىلاهتدتلا لاحرجب ( اجو زينتا لمع صلقر خو صليل نايتما) ب ركل ذ راب تنل ان( عسدافك ل )

 لباق كت تقووورل ارفف احم ) وتل او حل كل ضف ب نيم زم لاتقل راب( حس قوم دز رمح قطب )جس اي درك اوم

 بليا ( هلل لتتم وحك ) كت تك د سيور كزمروا ( كل روم دارفس كلت نا ديم) كن هتس داج در تس اق مسج ( د

 ل هئاوس(3 ًارماا و ارا ورني كس دلال لح تسد - كي نثن) هل ب دداز سه دلا لوسراكالاع تفرط كعرمد

 كف اج مدل ردنا لطالب نج) تو كدر مسا هت( هذال رز( يطع لا يك

 ني ا ماك عدده موي ردك ذاب هج تسلا نتن ىلع قحاب كيد نس ضار حسبو

 هرب ترريصم لا نر ( تمير ) لاو تندرج ورك ل كح زب لا( وم دما ال لش تزوصلا للاي كح مكباثا
 0 ةسدلمي ني تكررت لاقت طلاروا( كت سلو لث) #1 12

 نام ركع رم اظوراسخ اكتر ردا كن كت ع انا كشري ولورا وايد نسي راسخ ٠٠ :بيكو 0

 كك ريكا ضروس لابقنتما ناهس ول بنن لوم لذ ان لكي حس د« ديب بعر تب اي رك قلتم باع ادد وا باو
 -جس ري روطتلس رضا لاح تاكد يكرس لان ييرتع

 هس نبت نول ليد ننس ثكا رواه ايكا محب دختاس كس مل صال ىلع نا آر قم اننا ككيد زنك اسكر وار اع نبا بسع رسلا
 لاس لو د بلاغ نارطسروا بوت مرافك حس لور للي لاح لاب كبس كج حرر لاا وراشا ل عترضت بعد < تاس

 ابك لبن انما تيس فلخت اكل ا تس جو شراع ىلعبلا م عض بسر فكل يروا هس تداشب اد ك ل لونان بي

  انتن لبي يت من ارنا ا نوب ببسي لع اج

 رفاكش يب مو كت رفاكل ولوج تتذو ل لوزن كر بلم اكأو رفك < خت ارافرط ىكوريغو نايفسوبا ريك ا اومزع دقو
 روااكأ وكر شا بس لوعفملزني ملام روارب ررصم ام روارييساب اوكرشا امب_ٌح آل مالسا لم عإلايفسولاج انج - كس ليدى ش

 اكل سلب اتوب سبق شاي عروضومدوج وبلاك اج اهكسي اب رو ديتسسافنا ترجو لد يقواقنا لش لا لزني ملام
 -تايكردقم كك ىا ىهذ_ٌرش لال فو زم تمم زيبا, صوص

 عشت لشف ل ار كماصع ا فض لست شف ل لوشن فالي ”لاصتتساو ل وكت مهن وسحن
 ىراهتن_رلور يبس نس ةميزهلاب قدر لل تلا ا مكعدص_ لو لس ناروا ساد

 21 را راو للا دال يقل

 نمان دعصا لو 2! ضرالا ىف دعصاردا ليملا ىف دعص ءضرالا ىف داعباو باهذ “تر اعما نودعصت ذا

 رواج 1 فقو "كارول نوع للا اء قولو ولت ىو تى رالا ىف دعصا ل لو تك قر ثزروا ةنيدم ىلا ةكه
 يسرق ؟قثك ئرخا ظفاروا ىلا“ لك ايكةراشا رض مكر خأ فابن دركزع ويت جايك بكن وعجل نق



 |ىوسإس مهرس عأ ب“ ط نلارمتىل 1 ةروسم اربد اي مال ١ لوارلج نيل اجر ييضتجررشو_ادج 2 نياك

 1 .مهفلخ ءاج اذا مهرمخاو مهترخاو سائلا رخا ىف نالفءاج نت كوب
 لااعتسا كا رثك ا باول مكباثاف .ةنجلا هلف ركي نم هللا لوسر انا هللا دابع ىلا كي [لمتادإل هللا دابع ىلا

 ركن يك باؤثزت/ل ا هيلا عجرزتك إ كلو: هلقع هيلا باش_ج: [ىك_ كرش ىكتبلا بس 12- كت
 الإبر واه هدا ال لي لااليكل < ايل راما فرط كى اركب اززج قلم ماططرسفمدرشاي عمريت او اني دوك اف للحاج
 دهس لاطو درب سوم تفس تصفشمالا انيورل شا كني وكس مو ررراك حس لومي قتسروا لب تسر ورضاك خام دئا

 اين ذ_ ركن راجتااكن لاه يده روش الفوج لهل لس ذوب رم ن# نق ازمرم قومك طا ةوزخ-.-...-.....: أولد
 قادت اعن ىوبطلرواح_ نومك ثمل روبل يدرج كح آس ىتراج كناايب حخلا نيذلا اهيا

 ردا لاسم ىرفتارفاررا لل كنون ا نتج تلق 2 كنز لست نان وق روع 0 :لون ناش

 نما ركبكت نايفسولا وف ءابكارمم با لو لبو ل اتاكد بي نس له نكس ىلا ني شادبع دك د ءرت زيت السم
 سو لات تاب اودمأ نيذلا اهيا ايري ىاءلودالد

 مكي نايل عل تول ليلاو كس ذو بلا ررط كاد: وأب رافك تدون بس قرج اخ ىف لوالد حرر سار وهن
 اياجج ب نلا بعر ابراج رك ايكوم هدارااك اه دج ب دي دمدابددل ا [لايخ ك قوقل هسروا تقاضي ا بج دعإ ل خاج لك[

 وكمل ارعارفاسريك ار كيا فاو فاجن ديالي بيك سلي 2ك ىلا فلوب ضرب لوم سم لح يفرط لاك

 وكأنيقو تررضخت 1 لو سد دقت سسكس قرايت قاب ل اني دار بو خوك ونام ار ذرك يئ؟ ينيب هلك ايكددامآركةسد تال
 0000 انس لقول لي نكت رسارر ف كت اهتكس نلا كرس الاءارمس 1 ةنايكدم ماكر عدت سا سدي قود هند ذب

 لك 1 كلم لش سا اهكرابقفا كن تدبر شاك تتك تج ليو ىونمروا ىلتشلارمعسس_اناطلنم هب لردي ملام

 ميد باتا راكس تءازطحالا مكقدص دقو سم ..........ءامق لا اينو بلاط وات صلخ ”راوسم رت
 ىلع سالب ىقر يجز روبل تسلك (1) اشم دوك ركل ان ولبي هتك لست بي بات ل ومخيم مولعم برت
 كساب ابكسبك اند بل اطوكن لا لوب ك يرد للا تارطحوج لعب ءاي دركي حس قورخا ةزخاوم (0)- ترن ببي تدل راهب
 بحب تنس ركع تن تان م نغركا كوب تقم تازلا ب روصقنإلايند مت لائق“ يك ايندلا ديري نم مكنمك_ىا؟جس
 .كالاعاب حانركل صا باو اكل وفود تسيل يروا تظافت كج روم قيل يوصل نت هوك تسخر ا, لو رعاوق
 كل ذ.البكف لاؤو مربح ركا_هك ومد قئاتس نق حس بو داقتحجا الخ 2ك ىا تق ازج رج رومافر سوو تحل

 ' .ةفرصلا ةرخألا ديري نم مكنمو ةرخآلل ايندلا ديري نم مكدماوتي تدابع لص يوك ول ستن#

 نارطسز وجواب كس راهي ل يقي ترضخ [لك حس انو موت مكوعدي لوسرلاوتعآ 0 : للاكل اكلنا كا

 لوا قول آس الع لوقت نيل كك وج عت ناس حس راكي ك ةيسعكت طخ اوبب مولعم ل يع لإ ذ كس الاب تاهقا دوا سد لا



 اههجاد مر تيآ 4 ناركل [ةروس سوري 9 ظ لوارلج نيل لج ييضتعررشو_هج ننبلاك

 كسرسود تكسو خماروا ايل ننس وكوب و اراك ل بعل ررط> 13 نك لين السموك ل كوم اراك لقي ترض

 روان ين رعت وكس لاي ديد تربت ليي ل لا تق كون او آن ترضخ بج قى اثي بج عسر تع قو ترضخ 1
 1 ”باحصتل سات طكرواديد تكل تقاو لع ساروا وعدت اد لبست وب لد لايجب دو فيا الح ناكوكي

 ك1 ةب تن 1مم وهن لوطلإي رطاخ هديب رول ىلومدشا تتار صزناو ل بابان لا ةكمومجيتعأر فرك
 وا لالقتساو تايثحس نس ذب تداع كيب حاصمركجيدوصتت ارض تيب تو بي بتاكل م لاا ياو اىسيسس مث

 يكاروأه ل لل احم نم تلك ش مدع كنا ثع ترن ب هس تاربائل سا عروا تاور اب تمم يس ىلاجام ادي

 سار ل ببال ميج كس قادم نلالعا حس فرط فات نتويلا < ايكل الدمار لوم نت ري تنالغ كس ناهس

 ليش ساه لرش سس تفالف كيدزن تنم ل اوسداعم كت اطفي دهب ارا نيكل با

 | قارئ نبك
 َنْوئِمْوُملا هَ ” ْمُكَنَم ةَقِئاَط لَو ِءاَبلاب ىشُعُي اًساَعن انآ ةنمأ معلا ٍدْعَب نم ْمُكَيَلَع َلَرْ سل

 ىلع مُهَلَمَح أ ْمُهْسفنأ مُهتْمَهَأ ذف ةَفئاَطَو ُْهْنِم ثوب طقس ٍفَحْجْلا ّتْحَن َنْوُدْيِمَي اَوناَكَ

 نو ٌنُوَمِفاَنمْلا مهو َوُماَني ملف هباَحْصآَو مُلَسَو ِهُيَلَع هللا ىَّلَص ّيبنلا َنْوُد اَهئاَحَنالإ مهل ةَبْعَراَلَف مهلا

 َنْولْوفَي ْرَصْنب ال و َلِبُق بلا َنآ اًوُدَقَتعِإ ثِيَح ”ةّيِلِهاَجْلا َنَطَع ىأ ّنَط ّقَحْلا ِنَّلا َرْيَغ اَنَط للاب

 7 هلك َرْمآلا نإ ْمُهَل لق يف دز نِ ندعو ىلا صَل يأ ر ٍرْمآْلا َنِماَنَ ان لَه

 وول 0 ىف نوي 10 يأ هل ل

 3 0 فلا هيَ هلا بح نم 0 ل 20
 آل ْهُدْوُعت مهجن ْملَو اَوللَه "ا ْمهِعِراَصَم © ْمِهِعِجاَضَم ىلإ ْمكنِم لعقلا مُهْيَلَع َئِضُم بك َنْيِذْلا

 ّنِم ْمُكبْوَلُم م 5 ٍرْوُدَص ىفاص هللا ربحي ىلتبَملَو دأب َلَعَفاَم لَعفَو ةَلاَحُماَل ٌنِئاك ىلاَعَت هَءاَضَف

 ىف امن ب ةردع) ِرْوَُدَصلا تاذب أ َملَعهفاَو * مُكَبْوَلُق ىفام َرْيَمَي ع , َصحَميِلَو قافنلاَو 1 صاالخإلا

 ىَقَلا َمْوَي لِ ٍنَع ْمُكدِماَوَوَ َنْيِذَّلا نإ ٍساِل رهط يامن مْ ِهْيَلَع ىفخَباَل ٍبْوُلُمْل
 ميل ردتل اهنا امر هدف لالا نرسم مروح ريال نحر نشل بخ ا دعْمَجْلا

 0 عملا ىلَس يل رت ةَفِلَحُم َوْهَو بْن نب ,2 اًوُبَسْكاَم ضْعَبب ٍةَسْوْسَوب 0 ْ
 - رو ل لب

 ٍِةاّصُعْلا ىلع ُلَجَعباَل (هدوُهْيِلَح َنْييمْوُمْلِلرْوُفَغ هللا َّنإ "مهنا اَفَع ةَقلَوَع

 ي( < اساس انددلاي ىشخس كام ) قدرك راط زم رفووق كوفي ب ّتدعب ملأ نس لاهت لارج... م



 اههاحاه عرب تم 1” ارحل 1ةروس «سيفوراي ٠ مد 1 للوارلج نا لجرييضرشورمج ناك

 كوه سس ديب ليراولروا فت سد موجب دام كس دن ب كح لولاه ث ين انج ل خوارع نارلسم) م ووري أ لن هر تلاع

 كس ىا سبأ سئاققراوسي نا ملم نش روقلوم زيكو لونج ب ىقتق» لاخلا اقروا رو 1( لبر كرك وعت
 «لولي( نوب نقلا زموارعس سا ل ل ابكر يوكن ا كل سام 220 [سروا ترك ظبي ترضخ تركك هاج
 مان ) ةففي كرلىج لا اق ايكوم نقيل وكن التو )4 تيملاب هدام ذه كر مايواردا نان تان كلمت بانج كاع
 تس مه كدب لش )؟جاذج رايقه ايكارام لكتب لولي( كساب كتوم لوكس اب لن كم يورك( ناب
 يراك تس ءادتبسو سكس قرا ديك داس نما )نا رار كت دك( حس نا )يآ( تس ايك يكد دعو
 وك وتاب نلا ل لولد ةيبسا لل تس يعج توليب( اتكسر لس ايدج كى ارايتخا اكل صيف ل ) نو لد ايتغا كسى لاش ذل( <
 كرا كب راع طاع نك الفي ناي ) سي رصتم كهل نا« ة دك زا )اله لس اسكس يس اكن
 نكي تبون ) لكل لؤي نون تدو ل ل ارامج ركا فتم ) ةساح دانك ؟ل اهي توم
 اكول رزقت ل سدا <سراههقروا) تنس ركن كلش لوك نيس رك( تس نا )بسآ نكن داررف( ب ايكالالنولمك قدم

 لج كة ساج ا ةيسا( سلي لاق (اكب ةددقم) ناجارا كح نم( [م,) كل درنوكبس « لب كرم
 ابكي وج لع دصا )دوا( بس ىلا خس مركوم لاجحال ىلا نس اضتق ل كويك. اهي شد نااانب رثبب لهب لورعك ةييساروا تس ومب لل 1
 شارد 1 ا ناث ( سولو ) لوني دايتي وج لوم ر وظف ى اعتدنا( كات كس لاري تس ايك

 تل اهب بس ىلاختدثلاروا لتقوم ريبب لع لولد هس راهتج وكل قرود اس درك( امج ) فاص كي دوا ناو لي ناقتما)

 تب 2ع نا 0-0 اج نيل ميشو رب ا لكتب لوك ولد )سات هدي لمع لولد ناضج لإ
 وتعب وو ) ع وم ل تم حس هس رسود كيا ركل وفود زور ل ات ايل ومنع ( تس نال ) ناد سا نس وكل نتن لن <

 كافي فرص شع اياك زغل كنا( لس دارفا هرب زك لج املس ارم حس سولو د زوم مروا لور فاكر وا نارطسم ل يش دحاد ارم س

 لوهناوج ببسس لوب روز تثثىكنلا( يس مسهل زا نت“ مهل زستسا) كس يداك( حسسومد ةيبسا) نس ناطيش م دق كس نا
 زعل ىك لا هس ىل اختر ثلا لك < ب هعتاودوا ( حس بم كروصت لس ىزرو فالخ كم كاس ظبي ترضخ ركل 3

 ( 2 ذكي لجوك ورائهنَك ) لت رايد رب لاو تت ( وك وف السم ) يللا ثلا بش البس قدا رف اففاعم

 نمانفلن ليا ىتر [ل عوج كس مئاظفلاج ركاتمي دعب كن ماروا تييلبقأميعلا تب 500000 2و
 مكيلع لزنا لصالاو < لرباساعن رواه ب لوعفنادما_يسانركرض ايت ملنكىكن احا لاروا تحاضوهدايز تس دعب
 مهيلع هللا لزنا ىادع نما ةنما ىوذ ثم وم لاح نيب يريم «ل لوفم اي ع مدقم ل اعةدهلاي ةدما !ذاساعن
 ناك ىتح فاضملا ساعنلا ادتيشغ لح قورم لي لإلا ترن انج مونلا مهبلغو اوسعن ىتح فوخلا لازاو نمالا
 دحإ موي ساعنلا هاشاغت نميف تسبك- لري تليفطإلا ظافلاك- تاور ل راخب هذخ ايف اندحادي نم طقسي فيسلا
 رثاكل اوهتمها دق لت رواءادتمةفئاط ةفئاطو .هذخاو طقسي مث هذخاو طقسي اًرارم ىدي نم ىفيس طسقس ىتح
 نديم[ تساي رقؤوعسمن ب رطئادبك_ جاب روم حلاو لص ليمصفن عقو مكس عاج كل لمار كس فوم هك كادوا دواس
 ليم دم او اقر دوسي لمع فطام مانو لالي ةنسماهلبا كلك
 تلاح لك ارن نكي م ؟لياوايل "يرن تفو كب فوة شو حس لأ امر كب رةعماغك تر اين ناب كلك قروادثا لامعا لوب



 ادد احا عرفتم #1 لج نارك ل 1ةروس سورا ٠ ما * 00 لوارلب نيل لور يفتر شوج 2 نياك

 2 ةاصاكل ا تلا كن بل نمو : يل دعاكم دحب بس راي لابو جس يولطم نرششو فون لش

 سوت باج سا آرب ف كا الط اك الب هرواحب ل رع مهتمها دق تاقئاطل د حس مهتمها ركع لاعب نونظي
 9 لا تفمؤحلا واع ن ونظي ل وخروا لكانظ فوز فوضع تلصق حلا رسيغ_دم تبر كيبل
 اناه ىدت شرم ةيلهاجلا نظك له يؤثروا ضل عرز زب بوصنمواهبينافتمغما يلهاججلا نو ريغ سيلا ف اضم
 طنقي نمو<_تغنامثىا اكربوا ىو مس جس ميلك نلت مكس هلا سل ءاشام ىب نظيلف ىب ىددبع نظ دنع
 خلا ىذلا مكظ مكلذ روا نولاضلاالا هبر ةمحر نم

 نوفخي لبا نولوقي_حررطو ما اائفا بوصصو اهب ديكاتبي هلك ادلاه ىاّك_ كس ىزاكن ماهفتنسا لهانل له
 توملا مكك ردي اونوكت امنيا كوك ٍؤلابّنإ رطب د راك وقلكس نا لمي لاا متنك و ل لق لاب تس لابس نايك
 قدرك يسكن اكمو نام زملكب يك بافكار ليس ضن فس جو لكحل مهلجا ء ءاجاذاف روا خلا

 < لو ٌلوكرباقب كن ونيف عدت سرت دي زود < نولعقيف لم زج اولتقبف

 انمراغات "لكان لارج ارسم فرط كت فوطخمر فوزه يملي يد تسلم كفو ذي خم هلا ىلعتلو
 قرف وربك لال ل دراريع زرسسسلو/ن ادتدبلا<-

 ييرولقل يا ات« اسكس داقتع ا قطتي ان زجداد بيك ب ل سيظل ضصيخمت صح صل و نايبا تست
 - ايككايالاظفل

 , لك ركبوا رجا تاس سمدقتمب نير اعص( 16 )هدوج دجتاسكس ايف ترضخ الك لبر ييكريذت ًالجر رشع ىبثا الا

 وباءر ذنم نب بايخ راصنا تاسروا مها ىذض ماوعلا نكبر يب زروا حرارج نب هريبطولا دفا يبن ب يكلي ضاتو نب دعس فوك نب نترلا بخ
 كورت كيد قوادخب بيطخروا م ثنا ىلب ذاعم ناب رعسروا ركن ب ريسافيفع نب ىلا العصي ثمر, تسب اه. نا: مكأع «دئاجد

 -ومدارم انركودام آرب لارواانالب فرط كه لزاي عك كس يدخن لب ع ليك, يبلط عدلا ]تس لب لاا مهل 0

 وب مد هزات كوبل رنين كارب اف كءاكملا ذا هس لاا لعن تع 1اروااهق ورك ذن لل تي
 د نايباكنامتعحس لؤمتروا ىلامدب كن مقا زم زي اس ا

 هدول ل تاي وفود نادك سب تيصوصتى هللا لوسر دمحم تمي ارا 220 مثتيأ مع 1 عرش

 لابي تبلا كل كس يدل اك ونال كي 1 ىلع رك اك ريغووفكب البا ٌراصم كدحا "عقاد - ليث دوج وفي ايج فورت
 2 وبا و رس اناا راميلا جراد لب سار قرات كي مووصقت ىف كيد كل ايخ سا نقم

 ل انهكن اصتفنون لاري لع رئا وفروا حل انمجرو لا بج لل نااصقن لاك يدر لأ يح :رو تسلك 2

 كلا« لول حررطو ودعا ءاكراب دارس وني اتخا لما من انس بس اهئ ايد كف اعسوك اس هانكن اصقن قدا
 رواه رقيب_روا معبر وطب رول ارتي كل ا قاعد نيا رد ب ترن ليم ب آب تدني ب 206

 رواللوذ اولا لد نت اتاك يقم ورك اردد نايس ل ىلاوومروفاكرنبت و لي تلاع ىرل_دين لرد فر

 هرطخ بج قود ناي ؟ل ال4 تميت_دفرص كول اقاوباذب لم لهدا 1,ىل أرفف نب لن نات نمط يف



 1 حا رستم اهي ٠س ب نئارمبىل روس« سنوي مدد لوارلج نيم الجر يفتحررشو دمج نيل

 ملءاعم ل دنخ كك ساكس الاب حس بس نا ني ترضخت ركل ؟لايكدنين كك كس نلا كل لا سوم ناديت تنفك فاح ظن اش
 دهس د وتدرس ل

 لبيس افازم لول ونود نا كح سا لوم ساق ازسكس يدارعتس مروا جس دارم الص اداب ل مكباشاف
 رات لوك ع نوتوو نا كل نا اج لكى ناب لين ل اصمم هللا ىلتبيلرواحس اوبسكام ضعبب ببح اك ب اصم_ح

 كنعالع كيا حرر لص لاو موس كي حس اوبسك ام ضع سب زين ل ركاومرث وه عسكر وا مدقلم بيسا ذوج و لتويك نس لبكا

 < احاوب نكته د ذاك انكر سود هان يا عر اس لوم قف وت كت عاط قرسود حس

 هوةاجس اندجرب اظل تروص وا هراو وكري بلك كل اس تاق لعتكاو< مولخمتس نلزنا عقب :تيي فن اطا

 سيقف تق وريد صالخاو قرص ناب تاك جس لوم شذ 1 الي ركاب مولتمس هللا ىلسبيلو_< اتزمتامترشلس

 لس لابومفاصعس لاى كلل روا لمرورك ب لقروا كرام ا فرط يف
 سوم سون لس نتي الودي وانك توك اص ناطيشك نلت از ولان نر مقل رتتا ات

 روق رات نوف لارعل ز هيج ناالغا ل انقل ري تراك وكدا كوم اومن مولعم ايل هس ىلاغن لتقل ا
 ردوا هلا ري الكس لاكبسانم انركد إي كل وم انكي دعب كس بقل ابك روبشتج حس لوم قل دقو ران كل دق كرا

 تس ناجم باين ايمرو لس هدنب

 اَذإ مهِناَم ْيِب ىأ ُمهِناَوْحإل اًوْلاَقَو نيقِاتملا ىأ اًوُرَمَك َنْيِذَلاَك اًوُنْوكتاَل اَوَما َنْيِذَّلا اهيا
  اًوُلَتق اَمَو اوئاَماَم اَنَدنِع اونا اً ِزاَغ ٌمْمَج ىّرُع اًوناك وأ وئام ٍضْرآلا ف تاس رع

 يحي ُهَللاَو * هيف يف ةَرَسَح مرتفع نو لوف كلذ هنا لعجتل ورع رخال

 مال نيو هب مُكَِحُب «دوريصَب لولب َنْولَمعتَمبلاَو دوف تْوَمل نع ع عنمْيالُف "2 ٌتيِمِبَو

 مكاَنأ ىأ ُتاَميَو ُتْوْمَي َتاَم ْنِم اًهِرْسْكَو ميل مْ منو ٍداَهِجْلا يأ هلا ليس يف مف منن

 مَسْقْلا ٌباَوَج اَهلْوُحْدَمَو ْماَللاَو َكِلذ ىلغ ْمُكل هب ٌةَمْحَرَو مكونا َنِم ةنئاحت ةَرِفغَمَل هب ُتْومْلا
 مم نق مال نيو يَ لب انُدلا نم هدم ؤُعَمجَياَْمٌريَخ ربح ادب غفل عضو 7

 مكيف ةرجالا ىف هرد»ةَنوُرَشحَ هِيَ ىلا هللا ىلإ أل هِرْيَغ 0 ٍداَهِحلا ىِن ْمتْلَبُق وأ ِنْيَهَج

 ءئب اظف َتُْكْوَلَو كوننا ذإ قالا تلّهَس أ مهل نحن . 0

 ن ْمُهْنَع رواَحَت ٌفغاَق ” كِلْوَح ْنِم امرت اًوْضقْااَل ْمُهَل تظَْعَ ايفا ِبْلَقْلا طْيلَع حل
 يا رتل ل عر رت مهْوِواََو مف ىنح مهين ُْهَلْرِفْغَتْساَو ُهْوَ
 ٌتْمَرَع اًذإف ْمُهَ مل ةَرَواَشُمْلا َريثك َمّلَسَو ِهْيَلَعَمْللا ىَّلَص َناَكَو كب نم كرو وللا



 !ا؟.حاهد رستم 1 4 ناكل [قروس ةرسنوراي 0 01 لدارلجت نبل الجريح رواه 2 ناي اك

 «د»ؤَنيِكَوممْلا بجيل نإ ةَرواَسملابال هب ب لا ىَلَع ْلكَعف اشم دعب هيام ءاَضُمإ ىلع
 مرضت ُكْرَي ْمُكْلُذَخُي ْنَو * ُمكَل َبِلاَغْالَف رد ويك مك ودع ىلع مكي هذا ْمكْرصْني نإ هيلع
 ٍهريغاَل هللا ىَلَعَو ْمكَل َرِصاَناَل ىآ هناَلْذ َدْعَب يأ“ دعب نم ْمُكُرْضْنَي ىلا اذ اَذ ْنَمَف ٍدَحأ مْوَيَ

 «+مؤَنْونِمْومْلا بل لك ويلف

 احب ذي نين تل نيكادج روا( ليو نا نمدار ا ايكر انا رفك وهج ةاجو مت حررط كن وكل نا !فاملسم يم م
 لد داب اب ( ساجوم لاما كنا ردا )لج كل ( لوم رفاسس) لوب كك شر فس هوركبمج ( لم تكس نا ل) ك- < لود

 رون لس تل ) ساس دامي ةسرصوكساك لسد لاي داع كول يدك اك( لي ايوب لرد تاغ ىزغ) لو: فورم
 رجتاب كس قنرلا كك لولد كس نات صح راو( كل ل ناراكرخ كت اب) سا دام ىلا قتال جننت ل اب يد لا مث
 كس دول )وم تسرك كيرج ىلا قارا( سن لس دكر 2 كس تدم نب رف يك لس لا )جس شراك تسوسموا لن

 ىلا لش( داهج) هاد كدقلا تك يردك( جس متمال) عركاروا( كس ليدل دب وكم وواذبلا لس لش هان كالا( < ايكا هذي جتا
 سمانا )باب فرط شا( اج[ ايه داب ع تامي تامروا تومي تاه. م من عكر تروم

 ءادتسروا سلي لن سمت باوج لوغمماك اا ماد 110001
 مح ري دهتاس كس وفود اي دو اتسسايند) ل سدرك عك ثول كن نتج رتب حس لوززج مامن نا هداني( س ارتست

 سود يو ررطل لات نإ تفرعات نع ريتنج لاه ورع عرس حوت هارد( كحاب

 ىلا( هسا)># ادا حد رز اماظفل )لج تمر دج ارغب( كس لي دددباك مداذبلال م تا 1 10 ةاج كس م( لاب

 ( قطب ) حراز دنيس رك( لس تفلاخل كك ادوجواب لل من قالا ب 7قثلا كك لوكرل نا تدم عقاد جاز مرد
 نب-تناغاب 1( تس اجوعرتب رع 0 شكد ال07( ىتم بناه تيا ) ةس«لرخت

 كس نا) هج يلط شن لكي اتت ثلا كح كح نلاروا ( اود رسوب دج ح نا عكس رك كرو ) تح ورك اعمر وصف اكن لا

 0” ايلركمولعم ركن لا) كك ايلركى كو روش هس نا زين( لي درك اعموكن لا مترك انك ل ومانك
 هلك فب كن طخ 1من انج لك ع اجوم كراج ىكتشس كين رواة اجوت شخ كل واك لا( لب مق اوعي هرغو لج نس)

 0 هدارارع لس وروشم) ليئركم زءاكت باكل اكو ماسيبا بجرم ( كس تس رك يامر فيي روشضسس نا
 00 ( ري ناالوج لإ كر تسسودوكل وكول ىت نا ىلا دتدثلا قي ( يكد اراهس ب هروطم لح امغارب لا ) تكدس درب
 يي ؟بلا ذب متوج سلوكا ( وم لع ردب اك اريمج لل لب تعكس ونمو داب ) يي رك ادما يداه لات ثلا كس لكس
 زوج لس لا قثث) رعب لس لا .اتلسوم راكد اداببقتج عب ناو /9117 7 (اوم لدا يق كد دد لدا )كيت زوجي وجور
 ( وات السور كرب كا كب ( ل لولا رسود) ب تاز ىىشلاتشا فرص ( ع لب راو لالا رابع اوجي لسا عز تس نيس
 ول وراد اما جس اهانر

 - لح بئاج كن ابيك س هراشا لش فس الاذا رواج كح كس لام :فرصاذا لاهي اذا. : بل 0



 ا* ساه رستم آه!” الط ننارمتىل 1 ة روس تربو داي * مال لوارلج نيل الور يسضنحررشورلج تنيك

 | ال لثاكم ال لعجييل ا ولتقام لوكس نا ذوخاءاولتقفلاوقارصد اكرر واهس زوما, حااوتامام ل واكس ناد اوتامف

 اولاق جكس اولاق للأاكسا؛ خلا هللا لعجيف لوقلا كلاذب قطنلا ىف ءالوهك اونوكت ال ىا<س اونوكت
 انزحو اودع مهل نوكيل تيت درك وراشارلابك م هرما ةبقاع ىف رس فرط سو ةبقاع مال كسلا هودقتعاو كلذ
 تامي تامر ك8 أه فاخي فاخ باب دوا تومي تامر مثؤأ رح رصنباب مته_ج_ ل ل ةبقاع مال لش

 -< طرب اوج م اقضاق جس مكياجي ةرفغمل لا ليش ل دارمس هيفدوا ع ح
 اكل ارواب ءازتبا مال دامس ماللا و لوكس رضوا تدوصو لك ايار اشمر واح. ليت نتمب ىلع كلذ ىلع

 له تأرق ل ياروا فذ اناجايإب تاق ل لان وعمجس_-<8 ار فرط مال لشد ريو هاتفلر واهس عومي اكرشوادتبم لوم

 جت نوب لتر داهج بل نك ايكايلمدقموكت روم ل تمب ا قرسوورواول لس تيب لوا متلتق ل نوعمجت

 تلالوري مام لبي كل فلا نم اذلا حر رتاتاسكس سا اكديكاتمال يللا ىلا ال-حس نري دوما | ل دابجرروا
 هام ع يا 2 21000 كي نجلا

 حتا ز امروا هللا نم ةمحرب مهل تنل كرما اوفلاخ بم حررط لا ترابعرزقنرب فاضمء ب ظطاعافةمحر امفعرك

 . العفو ًالوق ةرشاعملا ىف ةوفحب ةظاظفلا تناظفع كس رك

 - لو تك ماكتشردروا ىات قلب . بس اها اينركل ووكر تقفش مدعا زائري لتحت ظيلخ
 دارم نرك تحاك سررت كرك وخو وغرام باكر أ اوحاص- لان ناز دبشاك ويت ره خل ترواشم مهرواش

 .لسعلا ترش ةبادلا ترش 2 :ءمهرما دشرالاودهالا موقرو اشدامه وب شم دعء برباط تبسانمر بيها” اهاي

 < قروب تلالدب لا ل تأ [ناهللا لوسر باحصا نم ةرواشم رثكا ادحا تيارام أ تار ررجولا تح

 هني راكلسكم ري لاوماوماديي نلاق» زا تار وثكأ رحب قي ت ”تمزع اذاف_هريعشدج لايقروا هاج داتا

 بارسال كه اجو ضنا مو ضراعم كس ارم اكو وشمر نرد ج.احانبكل ضنا لج ريب نيك مان لكون لك و تف -ءاجدم
 علخ: كلك جرد ليا رص ونلاوز لوقب رج كا لين كتبك لادا و تاء يستر ج1 اتخاوك رجال
 2 ى “بابسالا عطقو بابرالا

 ل لاقل احا لى زئادتا_وسو لع وذ راسمرس_ نتن عل عكس لل روظنم او لس نيام لن تمي لآ : طلر

 تلورب كل د ايكبا م ا 1ك كتردارا

 ديتاسكس لور شت كلذ فيج ب 1 ق كلن قاوم كان بي دعارل قت لوم اديب كري ورك بت بتنا لب احسددا اليكي مالسا
 <! داجايكجيتم_فرط كن ركو روش راهص لن تالماعم م: لي درطا شاك لولدي زم لئيم ضر لاف بكر داو

 حارب ليس توضوج يس هو نم ا لا :احارج لبى عل توم نم عر واب د : 4 نرش ل١

 م7 اج ايكل ايقتتس ااك تلوم لامن لوك مي ستر الش لام قبب سس تدل سان ةداتاثب لايت مرق كركر 1 تلاد

 مكب تك دايج وو ل مدرس 00 قكيلاعترتلا ياك صرواح [يوكى ا ل وار

 فرص تروم يوك تتكب ومايا ر سوي ف لوم كشري هاري ف لوول ناك يب تلك تك قا تر [ثبج توصل وكول, قاد



 7 2 :/ كرا كا ول
 8« اذ رعبا تمي أ هو ال ل نامل [ ةروس "عبو راي 004 لاوا رد نزل اج رسخت عر روان رج ني

 هس لتألاو ذم واكس دافي أ سا قد جسق 110000

 02 م َحَع ومدارم كن املس بسن تروا نيم نمر/سيج لإن نورت رعب وسفلاو وبخار وا

 5 نع تو نؤسفاو تروا تمت اناجوم لول نيل دحتاس ل داب يب 52506 انم لوك ئئؤتارلا امل اكون بلطم

 بسن: لم تدوم لطرد بمجوماكت رو ترفخمل_ ع نارفس فيد كم وق لال كت سرد داقتعاو نامي نبا كو
 وتو جس تحمس يبق راد تبا مس جددا طر | رطضإ ناو كت نر م عع كنا تا 8 ناو 7 وارم نإ لست

 ّسرط الع جقاورج ضن ايا لل تع مجرد لاو داع بابسا سس جو كرسافداقغا خيسا تدل - 8 0 دول تدايغ

 در الن لكل ب لين ترروص ماو دعواكتضترو ترفخسروا جس اب رراكش كل وسفاو ترص

 ىف متلعق نئلوت رابع كب اد ل اريج_ جس دارعرغم ىف د نولي ع لئلا زارع ضرالا ىف ! وب رض اذاروا
 تيميو ىحي هللاو ليا لت حدب اوجودك خلا اوتامام اندنع اوناكو ل لق كس نةلانم_ج لاورب لا هللا ليبس
 -1 معلق نثل وارسود

 هه - 2 0 0. ما يت معلا رس ل 1 0
 بس 6. ترض ارطوا اهتم ٌيابط ىلا لا اكر دقت وا راو ان لف هتخاو كس قدنب ج روم ل توج 0: :تسم ا 0 مر وشم

 روان ترضخ آل لايخ لا ناي ياي رف ليو رج التم اك دوا تممالم كلي ىادج كاس ل الخا شخ وا قت تعسونا جا

 كس تاقاعتلاسروا ردا رقرب كس طاسإن اوعي يآ ساب ليلا ثاك فلكر وا جس دمت باتوا ضنا ىلوكن ينام كسب احح

 ولورا ارم تروس وام 0

 -<ت اداب ايار فتاك نيم ركل احب

 اك سماراو تيظععومو سر اهم ضق كي ل ل سلس شا روا أ١١ : لمت روتسر كو روشمروا ف الخا لس هيأ

 فرط ل هنقي ب راينا بس لد كس لوللعس بو كل قت ناز رن كفو يآ (1) كج اب داجابك سوم تس كر
 قاضي ليجدوا ران اص ناديم تاتو ضايباركاروا ل جسد دج نك

 1 ررك روش كا بلر زا ناكشت ل ديب - 5

 دي أ درك روم و رع + مدرع برش دو لحي هك رم

 هس رز ووفق قت اك اياب يس تن تقفش تفي ب 1من تتر ثزخل مكن ارج رك شغل كو ورك يأ سس دعأ كج (0)

 - تح عانس أم ينال هروخسو حر الصخب لاحم لوكا كل يجو انلذج جامعي لو طم نسم قب 1( /
 00 م هك لب /ارواول نلف تاب يأ لوك عب هس هروشم رف ولو روشمس تعاد لحي لوبي لم روتر

 بسن ني انما ل لاوس اكم زرروا لصيف ليبي حروشم_ سب تقوروا لؤي 1 لت "و م زرسروا جس قدور # تقفوروا لك ا
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 راسل ورا واخ كتب ينو روع تردناو كى روك ربا قع ناو عر ةدقخ ل لد لدا لولب يب

 رع و د لا 2 ءش د . ع ٠ ا ب 7 1

 اين يل هراشا رس تع آف رط كس, ىرونشوو قصير روا فيلا لكك احصروا ماد للي هروشمك يفي أ( () الشم يل



 ماسالا رست كو "٠ لج ناارمث ل [ 3 روس ”رسيأوداي ركل لوارلج نيل زجر يشر شرج نياك

 لاذ لي ىرعنئبارواس ايل خس نست ليات «يج_ كة اجوم كراج تنسي علا كس تما كني س0(1)-
 نايل تنرورض كوروخم ا كل ودلال 1 هرفي تم ىو زن ف فلي ترضخ كح لك تياور لك ابع نبا لس رتاج
 ماكو ”داشرامكاهيبج جس ل ماحد تي وقلوب زع لف كتان احس وروثم (1-) هس نب تضروكل ا فس هللا ك- كس تما لري

 زوالا ليو نك اخت لوك ولقيت وا ىرسو ا فالف لي لا ليلي ايومج م تاب لسمو رولا
 كس مه كد روش طي دصرواو# انا ايلو وشم تل كس ةسار تيوقناتاقدا لش 9 رومان تجاح كو روشم لااوحا بل اول وسر
 لاول مولعم ىاكبفبا قلق نست ل لول م - "فلام اي وجب قف اوم ىروشم لس كر وشوو لكس سى رورضي كل

 رايب تيب روم لسا بس ل ا ام نوم دق رط قربك ل روا كراريتما صن لاي ون لب تيار وش
 - نيف روت تلد كك تيب تلا اي ا ومار رس راكر ادب لسا ل 20 هج اج اندم بكم كيف اكتمي دوب و تيصختللب جس اينو

 ته رك ايلرك ل ضاع ناار تس

 دجتاسكسريب طتروا لو ليتل كو لانسر يجا ذاك اوم مولعممس_ مكس لكادحب كس ليم كور وخصروا لومة مم : لك ونرواوروشم

 مو هز لكلا وت كر اك يباش لي دك طراض طرطنم يلا وسر جب لن سك نتمك للك ونس نا م ناار فسم انكر سس ورمي / ثلا

 كرب صخر قلى 0 يس تاجات قتل تناكتلا لوم داعروا توج يجا دن ىدايند ةررط ات تاج اندوا

 جس نحت كنان اول لوب قكاوروا ماج تكدتاك ا

 روب دان  لث تدق“ ضبقكس للاعتلاني درب ولغم بل نركىللاوجيب لص ءاكت يرحل ل هللا مكر صني ناتعآ

 هس رمابررط كروت زج ب تس ترددت كراك لا يدرك ب ولخمر حل تست الث دعأروا ايدرل بل اوك مكس تتر 10

 تن آوج لب لا وب كك كل ويك بي ىارك وجب تاي دور بسس _ ايكوم وس ايكوم وج وم كلذ لوك كي كح لاو اج لاو
 - خس ايانب ارتب لمي“ تسول ل ريم تسود اج رج” وا“ ايطار ونت [حراولص ار ريش زل رك ا لارفامدل أ

 شت "زازج لل توم مساق وا عم نئلوروا تضرو ترفخم لبو ا ب كلا لم ف توصروا لا ع خلا معلعق نشل و
 لكم و تندج وج رك اك وكول نلا ل تم ىلا ايل كذ قرف لش لوفد لي ات لل رطب سات ارضصح ضني لاف هذا ىل
 ككل نا ىو كس انتي تس تدارع رو ب روصقلول بأ رعاو تءاذ ”وج برأ اكن لا ل تع الرمد ةس/ت داب سب

 50 هن اجب لوكات كس حبوب فو عفان لن تاق! ضفتبكمعس لاري للا تم [يخلا مهرواشو- لو

 اَمَو اَهْذَحَآ َمَّلَسَو و ِهْيَلَع هللا ىّلَص بنل 3 ٌلَعَل ساثلا ضْعَب ٌلاَمَف رب مْوَي ُءاَرَمَح ةَفْيِطَق ُتَدَفَفاَمَل َلَرَ 1

 ىلإ ُبَسْنُي ىَأ لوُعْفَمل ءَنباب ةءاَرِق ئِفو كلذ هب اًونُطَالَ ِةَمَْغْلا ىف نوح روي نأ ينل نت نا
 هرْيَغَو لاغلا سفن لك ىفوت من هقنع ىلع هل الماح ٍةَمِيِقلا موي لغ امب ٍتاَي للغي نمو لولغ روب قوم © اق ع علا جلا كلوا ب ياوغما# 0رغ نافووا وقع قاوم نيس 2 لم 4

 ”ُنَمك َّل عي ْمَلَوءاطأَف هللا َناَوْضِ لا نأ انيَخ »و َنْوُملظْيالْمُهَو تلمع ُتَبَسْكَم َرَ

 مها َىِه ْمَحْرمْلا +) ٌرْيِصَمْلا ٌسسْمبَو ” ُمَْهَجْدَو اَمَو لولو هتبِصْعَمب ل نه طخ عَجَر أ

- 

 هِطَحَسب مَ َمِلَو باو ُهَئاَوْضر ََبلاِنَمِلف لِما اوُقلَمْخُم ىآ هللا نع تَرَ ٌباَحْصَأ ىأ ٌتْجَر



 اىم حبا سمع 4 9“ ل ناار 1 ةروس رسب أي 0 لوارلج نبل جر سضتجر رو دج رت نزلا

 مال 0 نرخ 6مدنزلتقينب ا تناقعلا

 20-000 1 مكجْفاو كتل بكل مو بأ لاق مهو ناّرعل

 . نيب *«ونْيبُم للض ئه عب َلْبَق ىأ لبق ْنِم اًوناك ْمُهَّن

 رنج وكلا ف ففي ترضخت اري اشكل نك كول ضب وف ل رن ملدا خرم كيا لن مئانغدكس ددب كج ) ممولة لللم ل

 لي تسب )رك ناين لك حررط ىلوو كسك قكوب لبث( بسانه) زلم تاب ي( قوم لانا تحب اري ب ىلا ايلا رف
 روا( تنم ايثلا ىلا ب وضم ثني لوب لعفياظفل ل تأ كك ياروادم تس كل ويك اك اهيا لت داب كس لاء هك# ف كت ناي
 رول رول وكس فن رج رك الب ندر كب ) دس ذيان لوك ازور تميت ر واهس كت نايك # سلا وقس اترك ماي لولوج

 ايكون لانا( كعررط ل هيتس سااك الك( كلت )- لاك عررطرولاي وم مرج اكتنايخواوخ )كهل دورشملدب
 ارو ل لسن اتكسومب حررط كى د آس اود ( كاش تنايطروا ىلا كت ع اطا ك2 كرايظتغا هار ىك لوي دوفشوخ كدلا لا ٠ صك
 )عساك اب تبع(« )رواهس من ناكحماك ردا( حسبو كت نايضردا لويطرب ىبا )كب ضفكس لات اج نلت )

 كح لن ىو كساد بت جارم فلك تن ) كيد نع لاعتشا ل +( جرم لا ) تاجر درنلب كوري( كح وم ليي ارب صف ووو

 هوازبلا) لك فقاو ح لامعا كس نا للاعتشاروا( جس ازم2_ كس شااوج بكرم اك ىلا فانا روااوب كل اءاك بنا وثوو تع اطا
 لا كتم ) ل حس ل قت نادت سد يال ىلا لوس كيأ نس ا يكن احا قنا رع نان وم ف دفنا بشاب( كس نس دل دب وكنا

 ركذب لع آو( لد روااهيبر كاب قرف لكل و فرش حس "ب ردا ليست ا ىلا كولر اج لن ىلع عررط
 تاكروا( مرق ) يناس يبد ملكا( تنقلت ارب لك رطرج) لن تس كاكا لأ ردا ( كاي ن رق ) لي تس انس

 2 ضرك ترصلبب ( ح تمون كب 1قثل) سلا( مهنا قبس فق نا بدكالام ك( تنس )

 هبت روج انك تن ايخدارم لن كلوب "ال الغا لغاروا ال ولغ مدغلا نم انيش لغ . 05500

 لوب ب اجاب فورم ا اوف دس تافانم لب توبنروا تمن ايطالي لماع ً"الاغ هدججو اذا .هلغاءازيإ لس 2
 لاح ىف ترابعٍر زفلروا نلوم لام للغي نمو بذكلا ىلا ةبسن ْس ةبذكلا لإ توب تب لولغلا ىلا بسني

 هزنمعبتا نمفا-اكَع اهناراي اكدانكو لابد كس ين اياكة اندكء الب نوروز ىا يحلي تاي لولغلا ةبوقعب لاغلا ملع
  لادارم نارمالا ىوتسا ىا-< فطري فوز طاف اهب ايدركوراشا ديفان ال ذر ف رطل تس ىراكلا
 لزانملس بازعو ب األ ئادكل تيب تاجردلا توافتت امك نوتوافتم مه” تاج رد-لؤراصنادنب جاب
 -هس انركن اهب تدافن لش باقعو باوثاب كس لدمج تدافتم

 كهل هلت ل ولوج كرا رول هذاسساي نايم ضب قلوب كر وايب كيل كتم ا قود كس دوب. : لوزن اشو طيلر
 تناياو تو لو ل اكن نا تسجد كف سدا ى اي لوم لذان تي 1يدب لاو ىل هكردكا رفرني ةساققيشا لوسركج نكت

 ةررط قت جس اك دم تبباش لع تاي 1مم انومر عمك ىل ءرفان كفو يآ عررط, ل * لل تافانم لب تمايخو توبتروا مودل



 لوارلج ني الجر يضع ررشو هج رت نياك
 -جس لاسرررض يقي اننا داك كيس نبا بقي تأ

 باهت نفانمرلا ضرتم .....: جس تافانم لم تم ايطو تموبثروا مرن الت لم تماماو تمون... 44 نرش ٠
 لي نوم فرقت بح اص اك غي ب11 ليوم دي اشفن نامت ل اور اكىلارعاس داس لت ديس ىلا نايهرماظ كونج ىكىاآ

 رج لكوج لؤولغ اظفل- < هزثم كلاب مس لما نلاش كف دواس تنايخ ةروص ا يق زج مكس يب لصاح كا كرمت

 نعال لسنا نعت | ايبا تناما- كرم لاشوكت نايخ كم م كس زاب مور وطلاب وم قيد اوقهس ماعدت مايخ لك رط
 تلف لاح ساو كو لي تمم يق لب ايار رف_ ابوس آك < ل ٌةيربولا تيصر يفك لغامب تايدتبلا هر ماظ يرق حن
 لودلد باو فاصل دوا لس داو لإ يزين طز اوال اول ريو كذاب زر كسا نو

 نر نس اورو نوب كيلر فواز لن قعر ا اكرم اق لاكغا اسكس ير وبا ةس قلي للا نر
 نإ سكى ا كيتي م حس هذيددوا لوك ربارب كس ذا جي دعأ لاذ كرك ايد بادج ةس ةيرج لا ؟كعس دالي ندرك عر

 ؟نساا سيئر تأ دايكل»«

 هوز لف للك [عس باوج للا 03000000 :س باوج تلم ك كس وكول هوز تيلقخ تيلقعر رسولا ثبي رع

 فالق لالجو لا ل ا 1210117
 لبث مارجا زج وش تنايخر أكس كسا ابك قوم قوشاكل حن دست مج اج بس ىرورط نوم لتاق اك قيقح ل سا ليم قر
 ل را ا اك همام 0و ا ا

 جك ماع ركع سأ كس دب ةسايوب لم ل كماجا ككاو لاحم ماع ساكس نكت
 قد [لبسأو نايك يأ لكل اياك اجايدرل عي رك ال لع لش كابن ووك روم لب تمر اكان آلي ثيي دع اج هس لاك

 ٠ 53 ل ل 1
 لاو ريكو نلا لي تاي ةماتاكرت راه لقوم «لادا يبهر كازم عدل رت خلا ىبنل ناكاموتمعآ

 هس اتوم ف وقرم ب تنم كرشلاو ورك ليئووصقت ركن ايي وق لاجئا هس انك ايب باع ين اذن فر صوار

 مئاضا ل لازج يرحل تف رض سم هللا نمدقل 22 : لإ قربك قنروا م اع تبقتراتؤب ترضخ 1

 هس راسدوج واي دوج د اكو ب الألب ليث قرب ستار تمم ايخروا لع لاكن لا ايفي ب آكل يي يب فر صل انك ايب ل تروا
 قب ب 1ىكرافكن الوتس تت سس نامي تلدد سبه لقب ب1( نتن م) تماجا عما _ جسمي أل كس لافانا

 نسم ا)- ل كلب“ ول نيت ل نير سف مهسفنا نيه لو ظظوفكر روطماعهتسا لولا ذع درو رو فص تلكرباك

 ايرقتورقناك ل قروص ل وفود نا ايكو راشا ف مال رضوا كايبج برعلا نع ىا مهسفنا نم( شيرق نم“ مهسفنا
 تنعى ن بليس اك لوم نانا ماعدارمتس مهسفنا نس(! )<. اني رذكل مورق ةروسنايباكل تنس لامي

 تبن وكن نارك اكد: لصاح اك م كورت وداي انكر يضل تمام لاججس جلاد فاكر مهسفنل رداجس ماع
 ان ب آش ناجع مي ورش كه دافتتسا رول هدافا ىت تبسانهيي روا س تس نم هواي ز تس نانا لئدج كس لوتشيفروا تانج
 ب اجرك تالاف نانا

 امارس عي و اس طنا رمل 1 ةروسم عر راب 2



 اهانة هر عع قو نارمجل [ق روس نسم راي 0م لوارلج نيل راج يسفر شوه نيل
1 

 نين قك# ل تانج قي ترش [ك يظن :ح تييعم اج زايال رباب لع تانج «ملئاط ناسا
 نوثوو تانج دوال لبي لاس حراج هلت كانا ن كيس لكك رافتسا قب ب آجل تانج حس جب كف + لري ري
 ناار لو تلح رلمدافتتسا صلو سس ناسا قف تانج كس ل - ىلاج لاب سئلت تانج تيعم اج يبدوا جس دوجوم تب انم حس
 كح ت انجل راسم نادناكج انساب ابكى كري دم ةسدكر ظن ع حس تاو ا ياسر يفتن لاس بحس تانج
 نش وم لب ترروص ا نيو ايلا ىرورضاح بج نلاسنا كى كل ا تت كس بلا تدو تسلك سب يكد مدري حرا هنم
 كاتس جايك بشير ب ص امتحن( وتامنا ت ماطخ 21ش مكن آر قل هيبجَح لوت نأ“ م ناسا فرص ارم حس
 وق ليغ 0 ارواح تبان تس للا ورود 0-3 ل ا تشعل م وم سيصوصت يب تأ

 لئاط هس ل ما نوم لو نع ان تا وولاو رو نجلا قو سر نا اهناناةاق لو

 ليات ب اهم اكتم لبا لي اجد حدا حس ديق لى ناب لوب لثأد لي ناويجواوخ لك لكم حررط كن لاك لاند يدا
 همراكة طي لسيدنا وفى ومقابل اخ ريتا سكس نان ؤعم وكن خف انم ىو أدارع حس دافي هللا نم دقل تي ا -

 0ن ارا نايب)- لج م طموفتو نلوم ايو حس با ذعستب لوما لبي عل ىسا و حفشروا حتت قر انك سس جوج نراه

 لي رم نب ب ركاب" اهنلتك نعيم بص لق مُكْنِم َنْيِعْبَسا ثقب دحاب ةَبْيِصُم ْمُكََباَصآآََل و

 لا لولا اقتل هللا لو 0 ٌنُومِلْسِم : ل1 قالا *اله انَل َنيأ علا َنيَحْعَتم هلق مهم

 هللا َّنإ ْمُكلِذَحَُف َرْكَرَمْلا متكَرَن مَنِ ”يكسفنا دنع ْنِم ْوُه ْمُهَل ْلُق يراكنإلا ماَهُفتْسإْلا 10

 ,ىَفَملاْموي محَباَصَأ ١ امو مكفالجب مك َراَجدَقَو نمو ٌرضّنلا ُهْنِمَو هْوَرْيدَق ِءْيَش لك ىلع

 © اوقات َنيذَلاَمَلْعيِلَو اَمَح (:وَنُيِمْؤمْلا رهط ملجم َملْعَِلَو تارا للا نذبف دحلأب ٍنعُمَجْلا

 هللا لْيِبَس ىف اَولتاَق اَوَلاَعَت هباَحْضَأَو يب وب هللاَدمع ْمُهَو لاَعقْلا ن نع اَوْفَرَصْنا امل ْمُهَل لبق ن ُيِدَّلاَو

 َلاَف مكنغبتال الاتق ٌسِحن ْمُلُعنوَل اًوَلاَق انزلقت كور قدرت رك للا اًوُعْقْذا وأ ه َءاَدْعَ

 اوئاكو َنييِمْومْلِل مهِنالْذُح ْنِ اوُرَْظَأامِب : ناَمْيالل ُمهنِم ُبَرُقَأ ٍذِمْوَيرفحْلِل ْمُه مهن يدخن ىناغت
 هل م مرس م[س هط د يب هيغل ف هوز عقود د - 9 000 يع 2 نيل ل

 مل الات اَوُمِلَع ولو مهبولق ىف سبلام مههاوفاب َنولوقيي ردا ولا ترم

 مهِناَوْحإل اَوَلاَق ٌتْعَن راهب نذل نم ُلَدَب َنْيِذَّلا قاتلا ّنِم 29 َّن َةْوُمَتكَياَمِب ْمَلْغاهَللاَو ْمكْرْعَ

 مُهَل لق " لعق اَم ٍدْوْعَمْلا ىف انناوحإ وأ دحأ ُءاَدَهش أ انوحئاطا ْوَل ٍداَهَجْلا ٍنَع ء اًوُّدَعَف َدَقَو َنْيَدلا ىف

 9 لَو هم يجني دوما نأ ئِف 40و َنْيقدص منك نإ َتْرَمْلا ُمُكِيفَناْنَع اًوعَفْذِإ او ْءَرْداَف

 م اناَوُمأ هنيد لال ىأ ملا ٍلْيِبَس ِْف ييرشتلاو نيرغتلب اًولَتق َنْيِذَلا ّنَبَسُحَتاَلَو ٍِءاَدَهّسلا

 هيب راو 7

 ف ٌدْرَو امك ُن َءاَش ُتْيَح ِةْنَجْلا ىِف حَرْسَت رضحن روبط : م اِضاَّرَح ُىِف ْمُهْحاَوْرَ ْمِهَبَر َدنِع ٌءآَيخأ
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 امارات اريل 1 ةروس ري ما لدادلم ننام ر هت شرع نك

 ”هللضف ْنِم هللا ْمُهنا آَمب َنوَُررُيِرْيِمَض ْنِم َلاَح َنْيجِرُف ِةدَحْلا ٍراَمُي نم دوك «:ؤنوُْرري ِثيِدَح
 نم لدي َنيِِمْؤُمل مهنا وح! نم ” ْمهِفْلَخ ْنَم مهب اًوُقَحْلي مل َنْيِذَّلاِب : نوح رف َنْوُرِشْبتْسَي مُمَو

 ىغملا ةرجالا ىف مون ونرخَي هالو مهيب وفين ىأ مِهِئلَع تْوَحأَل نآب ُىَأَأَن للا

 ىلَع افَطَع حئملاب نأ ِهْيَلَع ِةَداَيِز ” ٍلضَفَو هللا ْن نم با ٍةَمْعِنب َنْوُرِشْبتسَي ْمِهِحْرْفَو ْمهبمأِب نْوُحَرْفَي
 3  ْمُهُرْجاَي لب «ماَنييمؤملا رجا عيضيال هللا افانيَتسإ ٍرْسْكْلاَو ٍةَمْعِن ع هووم المر عقاسم 2و2 كل عي دلل همر وا شت ام عاد

5 
 رك

 قوو حس لا يا تبيصم يروا( عكس وج لاو ةرتح حس لب لي دحأ موعإ) ى ذب تبييصرم ميم -...........:ر مج

 تركب راها ) كلا لوب متو( ديقرتسروا سوم لأى د تس نلا لع ددب ةوزرغ )جس كتب ذب ب نلا لوحتب # راهب تميم
 رخام روا ل امرف فير شت يب مثلا لوسر دوا ليث نارلسصملكالاح ى ذي [تبييصم ) ( رب م حسرصرك 7 تس لاب( سا“

 ( كك ني روزك لا ساي د ذوي روس مكوك ) ل[ وحتب راهو تبهعموو( حس كولن لا) ودرب"( ع قراكلاماهفنسا

 دو كت فلا راببنازموكمعروا عى ارك دوا رك مم كل لاا لم ) سس لرب بزب لوكس تدق كى اتت طوكر
 لك ارواب 1 (هدارا) كل ىشاا ل( لغدعا فج )+ ”لفرك ندع رز لس لبان لف قوم ركبوا( تل

 ايل ابك نت ( كول هوروا) بث وك او قافنروا ( تنقيقلا ١ لل نول ار كر نارك المكر لتك رثرا) 2. اهو رجال

 اي(هس نون لس لا) ورك ىللث هار كدشلا آلي آل( لإ ءاقفر ك ساروا ىلا نكي هلا دبخد ارم تف ك- ًلايسي ح حج )

 ركوب ( لوس ) مولع لير كل هيك 3و دركي كنا تاك يحب ىف كنا كا ةكك كج كا )وول فس ون
 يف لوبن كقو لج ( لين ارفع: كبي ذكى نا ىلاقت تق ) ةيسسددجتاساداهبت( ىرورض مت كوم ككتع ذ لا
 رجاظ ليي حلاق الكا لاح حس بسس نس كرب اهل قاوسر ىك وف اهلسم ( هنن فيد زنود نسر فكس نامي الب قمم هدد أتعاب
 وكنا رلأ) < لال مب لولد كس نلا تنقيقكلا لج لن تنك تاباىما تس ناابز فأول يي( تنس تك ومب مول بهي رس نامي دو
 سو اج ( قافن )كيج ل لولد لرمي وداي ىلا قت ثلا دوا ( تلح هددت دختاس سس ءاببتز كرم ىلوم لوس هدعاق ايدو قو
 تدلني )دوق لكالاع لب تك لع قتلس لوئاعب( ىقيد) غيسال( ع تغنإي ل دب حس نيذلا ليي )< يس لاعاكل وكل نتن
 نا لو دربك تس اج سرا دن لم ول( لش نجس دج لم احب دامت اي دعا ءادبش) تسد: لج ب تاب قدام دكا كس كج( كاج م

 نيم لس تروم انبب روي : ركل اب سا)وم جس قو رك هوا كزفك 1 ايرسس داب بج وت وم انركرماب لاذ امج( حس
 دثلا( داس دي رثتروا فك ”اولعق) ملل كولر وا( لوب لزانعي ارب للطي ءادبل حس انتا حام

 ش اور كنا )روت راكد ذيسا لب" هدنز(هو) للي لب كرم وول ركش لايخ ارينا تسبن كن ا( طا كني د) هاك
 ( ني ةاهكل جكس تنج) ليج دايكذ دب( ثيدفلا ناك )- ليث لرمي لذا ليث اح لابتج ركدقتب ل لاو كح لود جرن
 < روم( لاعرف) شخ( هو)لرواعايامرفاطع لأ تمركو نا 7 هذ لاقل( < لاععسن وقزريزيم) لس لن
 هك( عسليبتس نيفادا ليام نط بنل ىب يس سنا ادت كه ت- نادت ك كس نال

 ت10 وبل 1 حررط ىكئروا( لس سمس نق ام ىباوج )كوم اكلك اك عر رط كتل كس ناا لش( حس ناس م دقت
 زن تا دفاضا) لضنوا( باوث) تقث كىلاتتدثلا كح لوم رورسسدو( كح لوم وف سس عرفو نما كولو بهلك سب لا لب



 اهنا درس 6 >نارغل | [ةروس "سبأ داي لياقو# لدارلج ن يلع ريت واج ملا

 1-2 ) ةارف ل حاضر اك ولاو كر نااميا ىلاقتدتلا( سيف انيتمار مب رو جس ففطغرب تشن عيب ناكل هانا

 ( لو ةس رك اط عون لا

 رطل ا تسرابعي رقع لئادب معلقاظفل كراك ا مابقنسا هزمت امل وا نبا د لا امل ركذام معلقا مل ١ حل رجا ؟راكت ام ييقنتساو زاجل وأ : 20

 نالخا لع لان رطبارم زاير كل لس طرشامل ظفلر»ا روك ذملا لوقلا مكدع ردصي نا مكل ىغسيام ىا مكتباصا
 يو مثيلا دق ِنانيتاواورعإ كسور اذه ىنا معلقا ب اوجه طرشعلابروافرظإي هاف

 2 ارم افي مر كروادللا نذاب عقاو ىاع هللا نواب رروا ع ءادتم ىلا قت مهكباضا امو تدب كنوع ةبيصم

 فطعر قنا نذابف لك كيا لو لوثود لل مال ل "!ملعيلو .مهرد هلف ىنيت اي ىدلا بيع سو ىف وم طرشلاب باشم

 ىاح قلت فوزي لس ي لواوددوا تسكت بسام روا جبس تملع بحالي جس ب ببحر فطع اهب بسد يا

 ملعيلو ءادهشلا ذاختا وا صيحملا نم اذك نوكيل هللا نذابف ملون حرر لا مالكيزشل ملعيل مكباصاام ىا كلذ لعفو

 -- بوك سمت لن مزاولعسايل ”ايكرميخكسس هللا نذاوللا ةدارا_خل خلا نينمؤملا

 رثك_ لوعفمل يب ىرعت ل لاوكر هظيي خس نام ملعي هلك رواج هركاشا فرط كف وز يتذ_ مارش اقح
 رواج يا مالك نامياللروا رفكلل مونتاج ادرؤ واسعا رترتةلمو مها ايلوارمورعريشكركل وي داوم

 دج اكرم اجروا جي قلخاكن فاتت نعد قفل تاسدكس ليفان سوكر ضب

 اوقفان فطع كا مهل ليقو_ب كك ذ_ ركللا ع نلازمروا فرش نم ةموراعا كلن اوقفان نيذلا ملعسيل و
 خلا اولاق ليقف كلذ مهل ليق نيح اوعضامف ىاه لإ فانيتاي ملعنول اولاق- 2

 داهجب قلم قثثاو كس لكي لت ابد يق ىك “هللا ليببس ىف” لاب س١ ولتاق, لدا + :7ج لع ساووصق" هللا ليبس ىف اولتاق
 - لت ةساجوم زان نم سس لس لاول كوكس انك س

 رت كف وذ ادتبم (1) لوجو نمت لع حرر ءرج ( ١-9 بصن (2) عفر (1)- لين درجت بس ارعاووجو لاي لسا نيذللا
 بما كرت ل م تروص اوم ربت كى لاا و عر داف لقرواوم ءارتبم ( 9: )وجب لرب سس رمل ن ومتكي() نيذلا مه ىاءوب
 نسيذنلا(2) نجلا مذا ثم زلا للعب صن (1)- لو قكرم ىراج وجو نات لش بصن حررطىا- اكعسثء اننا فوز داع

 مهبولق ىف( ؟ )وم لرب سرك مها وفاب(1) - كلوب ىرابجوود لع رج لاو تنص هل( !-)وب لاب اوقفان

 وب لدب تريك
 - لو دارم كولر اكل يرش لم ىف يتسواددع اي نلاكم تنوكساب لب دارم لاعب ىجأي ىلب د مهنا وخال
 ريب نانا نمز تمس لش نارك س كدرم انج ادع رداف حسو اقري جس لاعرلمت يدك ساي دركةراشا ف ماطعرسف اودعقو

 نب تعوم قلاع اياريروا لو تفصو احا ل ولورن وقز ريدا ب مهبر دسع_ كرم ى شئ كة ب كيش لك

 هلضف نم انئاك هومه انتا حررظ لا مالك طفل لاععس هنو ذكدت اع هلضف نمرواه لامع نوف زريرب ىيحرفر#

 روابس قلخ اوقحلي مهفلخ نمر وا اًنلسوم قلاع هس مهاتاإب نيحرفر جروب نيح رف < فرطخ/ و رشبتسي روا

 ٠ - لإ تشي تس امك« لساع .يقيقظ تس ايحالء ادب كس فرط اا هداشا سات قلاع
 سر اشيتمر وصقل ربك اوقحلي مل نيذلا ع لامتشالا لدب ل ربتل كعباءاكىاروا ناك فرط اوراشاال نا



 اهاطا* هر 4 ناركل [ةروسرضوداي هك لوارلج نيل لور يضر رول تناك
 ل ٠ - ٠

 وأ ل تك ولم عروتم فون لكم اود كس ناشدوج مادداك فوتو ع اهنا لسعر وا تاوذ ى ناش جس لا كاوا كس نا

 هرجآر واع حس لتقر»ا برض ب اب تا اقل نينمؤملا رجا عيضي ال- لج توك مي ررشورش ل ماعروا يدش ولن
 ع تغلار سيث اس كس هرم

 قري لأ كيب فرط كح ولسمو تدك ل لقوا لاي دنا ىا- اق راكد كج وا متنا تسال كوعأ....-.:....: ليل
 هس كراج كل حلا نبسحتال وتبي وب هت لكل ايخ ساكس نلانمروا كاي ميال مكتباصا املواد ارواعس قكداص

 -< لوم شع اباكى اك انروا نار تتسايند ذئاذل توم ىكءادببل

 دلو رديكراساج لعردبت وخلع لك عزك لولا ب بلس ياللا ير تان ىلا نبل«. :لوزن ناش
 وكيقج ترضخ ؟روا حم ايمي باىسصا ماعروا تك كس ل اهصرتس لع دارو او و ذخا وم لع لسلس لا اهت اهك ا يلركل وق يف لي
 رابع نبا لس اهوا ادوباروارتا ماما لحب ل وقنا بابل زين لوم لات خلا مكتباصا امل واتم آي لاا كتي تادص ىلامسج
 الس رك ب فوج لح لودنرب ريس ىلاعت نول عراورا ىكدحأ ادهش ارفداشما لل قب ترض آل تعاند

 11 ىلاهشف سا« لين ر لتي كس شع نولي رثق لك وس لب اكل كي لس ساروا لبن آرب نوره كت نج هوك انني دتوم
 ككنورسودول انما لكلا ىلات نقل رك ان كرارضلا نكت سرفنروادابج قوش ل هس داب لوس اهب سود ةيسادو تس بو

 - خلا نبسحتال و لو ارث سم ةسدكودعواكة اك

 روب قافن كن ارب حتوم لا تس ركب كد لت ل تاس لوفاطسموج قم ز ؟نكل صف ك_ كس نيقئازم نا راهم اكدعا
 1 ايكابكب ج سنا نومه د ذاب لولي تائذادب كفافيا لع لسا 1لكلعم ايبا لوك تزن 1 لوا_يكل محرر

 ريش اجامل ا يك هك سج واس اناج لطرنم كس توم انزلرك كر جاب لك ايدك ور ناب دك وك فرك بكي ورك لب عك كتر جاب ح
 ل تسلك عر كل ونارلسميسس لو دعمتروا ىروزنكاك وأول بتجي ذك اهب يح كح حررط طك قب تورك مفاد
 كزورزوركة كل لاربع كا غ2 اد تابكراعةك 1 آما عقوم اين كيأ اكت دار نينا نك دي نع

 اري لارج روا الام لع لولو كس لوف ارسم ل صاح اكااولب لك حرررط للا لضرب تان ب نيك ىتاروك ونشر هدد ا يكس لال
 ش 1 50 ناني روطديى تس اي لوك كن ادكا اهتانرك

 < قىد لما اججاجوأب اهصدعإ لس باق لير خقاو لا كس تسكت م١ بت 52 م رك نا نقول ل وسدد رم اص

 ايل سا لوب يبا تحلو تسدكك لوكان لوك انيق ل هانكس دامت كلي اكد نك عن لس او فس كى اس رف ان سر سود رب للا

 اك ىلا رفاناي تفلا#م_ قوم طعن ششزغلرو لا اابتحجا قب تس نات لوا شم عرس يقولو خرب لاهم كسب اوس كويك ؟
 كل ايننسك نال لولارعب فلك لاا جرد ّسض اكس ولهد مول ابي اكو تمم | ثؤج م نكاةرسود اق لي عادرواري ذج

 كال لوو ؟ < 7 ىيمن]ب نأ ايلوو تاكو ىكىريل درب ارمي #رك دانك ةدارا تناد ةديد وج ني ابك يكن امس

 - كيس اي ان بس امختو تم الب



 - 5 0 5 ع 95 5 و ت 1 ا

 اهم نا كتلي ا بن 7 ب ناارم”ل ! ةروسء ا” كورا ني لزادنب نع [اجر ميس لست م نع ا

 انني بشرب ىلا اتايئايك روصو نوئارلسال انام مولخ سس خلا اوربص نا حب حفلا مهدغو دقو تعاور لكسر نبا

 را تمعن اطا ىلا لوس مال ايا ل © مكسفنا دنع نموه باد ناار ير ل لل ع 93

 و رمضروت واب هي لوعوم شل“ ا 8 رم داب راو مذ كراس ا نطاق ورش ورعو لبو اتم ءافبا اكو رعو رورص وأ تي ر

 يكل دار ات تمار تت 0 ماو ره ايو بولخم اسر لس ماكجا يسم اع 'روا ىل الما

 - 9م يش لع اب نوت تن اضل - لكي ر واوج كرو رض ان ومب يلك اك 190 مفك اق ليس اهو دعو

 دنع نسم ع رمود اسهيلشم متبصا لوا لإ * كن كح بناو# قا اذه ىنال لعن يت كبي !1فن اطإ

 لمهن اوخارواح اه وم لحي ناايءاكش حس ل نلثج_ايكايد طوب لموك وتضحإ ةرواس هللا نذابف ترس مكسفنا

 لايخاكم راسخ شبه دايك ءادبش برش اي لوم كجواوت كم اعدارعتس مهنا وخخا لبكي تس ىئاروا لي بسن من تفرش ابي ارم

 قنا لم ىف لوتقم إل رط عراوخا كس نقوم يد لكيت , نلاروا اوم زكا شح لاقل قذس, نتا

 - توم لاو لكشف 1 دس وم ديبشيب لا لج لاي

 3 ةنافيل سرت ف كا_ تس ناامياطر شك تيل وب” ى اع ا كاوبب مولخما سس نينص ؤملا رجا عييضيال

 ” ركام ( نا وم ع تم ١ 0 20 ارش اوه مولع ملا يذلا
 هلل رب ايماو كد وم م - لام بإب نإ بايو ارهريغ حررط * نك داء ا بك وقم جلا نيد نيسحتالو

 كبوعو تلاخىلا 0 كح تس رصود كيال كايمدد كس ني 0 اس ل اشععم ماتم للا )رين ارتب لبا خرررط نا 52
 0 لس ع

0 

 -تابررث 51

 0 2 ف هر 1 8 1 سهل كرا : ورا د <. 2 مو اح

 ٌدوَحْلا ةباحماو ن 2 ايفسوبا دارا امل لاتقلل جورحلاب هءاغد لوسرلاو هلل اوباجسسا اَدتبَم َنيذلا

 هناصأ ان دغن نبدأ م ابقُملا ِماَحَأ ارا: قوس َهَلَسَو هيَلَع هللا ىَّلَص ّيبنلا عم اَوُدْعاَوَْو

 نحل ره ه2 )ميظع رج كو اًوَقَتاَو هِتَعاطِب مُهَنِم اًوْنَسَحأَنيذَّلِ ادعبملا رْبَحَو دحابحَرَفْلا
 كَ

 م اراد عين

 َلاَيْفْساَب سانلا َّنإ كش ووقت رن قا سانلا ُمُهَل ٌلاَق ٌتْعَنْوأ هلق ْنْيِذْلا َنِم ْلَدَب َنيِذَلا
 اناهيإ لوثلا كلذ مهفارف موناتالا ا ا مرعب ع د و عم 2 7 2

 انبسح اَوْلاَقَو انني للاب اًعيدْصَن
 مرا رار

 ّوُه رمآلا هيلا ُضّوْفُمْلا «ء-وٌلْيك وَلا َمُعْنَو مهم انيفاك وللا

 ِهباَحضأ و نايفس نأ يلف ىف ع ردادللا علا ورب قوس وفرق ضو هامل ىَلَص يبنلا َعَماَوْحْرْحُخَو

 لضفورفا نمي رنا لما اًوُعَجَر اًوُبَلَقناَف ىلا لاَ َُُبَف تاَراَحَب مهم ناك اوني مل
 دوى ا ه9رععو ناو هاوار 7

 هللاَو جول ىف وسر هيغاطب هل َناَوضِ اوتو ج جر وأ ٍلتق نم ءوس مههسسمي حيو ةُمالَسِب

 ءاَ ءاّيلوا مك فّوخَي ر ُنطْيْشلا خلا 0 نادي كل وقف مل مّ عم رن ىلع سيف لصف

 مصب كنوْحَيالَو مح «مدإ نيم منك نإ رمت ني نوُفاَحَو ْمُهَوُفاَحَت الَف : دافكلا

 مارا مساري

 ل وعم ُدَوُعَمَي خ رْفُكْلا ىف َنُوْعِراَسُي َنْيذَلا ُهنَرْحَأ ىف هَل هَلْرَح ْنِم ىاّرلا ْمَضَو اَمِهحْنَفِبَو ىاَّرلا رْسكَو ِءاَيلا



 اه انا ارت 14” نارك [ روس, سوري 02 لوارلج نيل او ريسفر شرد رت نسل يك

 مهلغفب * ائْيَضَهَللا ورضي ْنَل مهنا مهرفكُ ٌنهئاَل ىآ نْوفِفانمْلا وأ كَم له ْمُهَو هَبرْصنب اًعْيِرَس هب
 ْمُهلَذَع لدم ِةَمَحْلا ىل* ٍةَرخألا ىف ايِسَن اًطَح ْمُهَل َلَعْجَيألاهّللا ُْيِرُي ْمُهَسْفن تْوُرُصَياَمْنَو

 اوُرضَي ْنَأ هدب ُْوُدَحَأ ىأ ناَمْيإلاب َرْفكْلا اًوُرتْشا َنْيِذّلا َّنإ رانا ىف هن ٌمْيِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَو
 مام هاء دهبلا َباَذَع ْمُهْلَو ايش مهرْمكب هللا

 كح لاادوا نايفسولا يتب ايل نا د اهنج تكد ) ايد باد اكراكي كل وسر دوا دقلا ( جس اتي ) لس لوكول نش م
 ( اينرله رعو تاتي ترض 1اس [لع هدب ماتم ل كس لاس هك! عار وا ايكو دادا اكس عراب لي كتب نا ديس نس ءاقفد
 لو سدد( تساظاج لس ءادرل يس ) لذ كلوا لي لولو نلا( تس هي رجتكءادتبم لي دعأ ةوزرغ )هت كك مكمن ديد وجاب

 لاعس نا( تحنإي ع لدبي حس نيذلا هَ ) ني بأول لرب تس( تلد )رجا ذب تبب كس نا( عسل فن كيس

 كا )2 ايلرع شكا هور ادب تب لس( قلد كس كادوا هيسولا) وكول نيش منح تنك ( تأ وحسم 2م

 دب رمت ىكهشلا) ناميااكن ا( نس لقا )ن د( وكيد بيرس كلام: الو: سدس كاد رم متل سا( لت

 امك ا لا“ :”٠ ايكروا ( تع ل كل داع متاكن ناز ل راس اك قيا 2 تدع كلا لو هوروااد راو ويشتس وو يروا ( نيقي

 نايفسولا هللا ناهس ع, لشردب مقر هلك 1 00 اس لت تر رض م : انجووك زاسأ راح اكل واب مانت ) تس ئاسراك

 تخو فو هي رثول ااهق تاهت اماسي دج لاي كح وف ارلسم_ لح ؟ل يو ودلك اي دامت بعرر لف للا ل لد كح لوبا سكس قئارولا

 1( خفانعروا ىقتملسس) لضفروا تن كرما ( كل ثول حس ردب) تل [ اورج ( ليث هس اير فداشيا لات نتي الفا ب وف كسك
 تع اطا كل وسر كس ساروا لكلا كل كس ككل لي ءار لكس ا) قرون شوت كلا هداك وجبت سات ( مث ل تول وا

 نااحتاب ردك بم وجرخك )يبدوا( ع لور ادرهتا رفا ) لإ كساد تكسر لون ذب ىلا تر ثلاروا دم نزع اك هادا دك

 هدؤ هس لوج اساس ناطيش# ةئامتابدار تس( دافل 1 لوتس نيس بج ادق نااطيشمكا انقل يتوب اوس لاا( خلا ساسلا

 كنزحي )اجو ترطاغ هدر أ اب رمت اروا( نقيب لول اد تكسر نامي مترك( لمع نس ا شان ارم )ورث تس ركل

 تس تلاع انا( ع تغلي هنزحا دج جس نش سنزح جتا م كح داري جسدقاستس ذر ايإ
 ب سكس ب لصاحب ني نينا زم ب لكل باس لئاوارمد نين نساج ذب لي سارعو ج كس ركن... يفك ) لن سد طود ل هاد قرف

 يهدارااكىلاهتفلا( لن حس ركن اصتن ايبا عس نك ا) تك اهننب لنا اصقنو كي وكهثنا ووكر نويل ( تكي رن موك فكس نلا
 اا تب كل لح نار الب ردا( تس ايكيا وسر وكن ا كك ىا) لش( عنج) ترث سدد( بيش )صح لوك ناكح

 ناصقوي وك اختدفلا» 9( ع ايله ل لدب كس نااميئارفك ) جس اياكج ادوس كركر لع د نلاميا فس وكول ننن( ل ملت )باذن

 دايت باذع ك اندرو كس كس نادوا( عبد لرفكت يس) عاين لأ

 دارت جور خلاب ه ءاعد تولت ايكو :الغ ب ماتم نسا مالك كيش لزج | وباجتسا نيل... مر ركرنو قب
 اوباجعسا نيذلارداإ شحال ارش جس حا ٍش 0 م رعإ زور كيا حس دعا وغلا شلي زورو «ةيسالاما رم“ وع

 ندم” ايعشو و غار دج فرط خر ريو "تس هراشا اودع وتو ل وقاكم عرس وا ع هراشا فرط ىتدسالا ارت



 اه انا رس تيي1 #4 نار 1ةروس هرسفورإي هع لوارلج نيل اجر يسفثعررشو مج تناك

 اوبن لانج ركاوكل قلل حور و تك هوز فج فرط كى ا ىكوراشا # خلا اولاق نسيذسلاروااي 1يةدحب لاس كيا حدا
 لاس كيا هس دعاوج قر غصردب ون ءدسال وار و غزو رك احس دعاءدعا وز لربك دبدد نس نايباكت او زغراح ل اراكردنج

 يلو ب يفيحتن م خلا مهنم تخلضلا اولمعو اونما نيذلا هللا دعو يك كس نيش نعل ابي مهنم-اومدحإ
 نيذلا ركل بلم ر وار ارورجراج لكي تس لااروا جس ءادتبم ميظعع رجا فصتم تاس فاصوا لا تارطتم ارت

 جرا اوباجتسا
 لاادككالاع . لييخلا بكري نالف ة_.اجاهكت يت جس لظاد لع سلا ضجر ريكس ىلا مني فر صوار م ساانلا مسهل

 - لوم كوم كير شوهت اساس لا ىكرارفا ردد دواوما وكوت كي نرقع
 كي ايا سآلدحا ىعه ج رخي مل ولو نج رخال هللاو كيم رفواشرا بج ذيب ترض [ين انج اًناميا مهدازف

 خلا ىبنلا عم اوجرحخو هس المرضي لب فوطخماكل ا وبلقناف سد: رك كيس: تكل يكول معنو هلا انبسح هام
 نيمعنم ردب نم اوعجرف لوم حررط لا ترايعٍر زفت ةمعتب اذه ىلع < لام اوبلقنار م هسسمب ملح ايدلار رقم

 انا لامي وبلقناإ جايا /فطعاك ارا وبلقنا ب ل قكرم ليجد ود لع لاا وعبتاو .ءوس نم نينيرب
 م تفص ن اطيشروا كك ل نايب ك1 تنطيشي_ فناتملمب ف وخسب .اوعبتا دق ىاكوءردقمحتنو لا دقاففلروا عاج
 جس لان لوعفمو ءايلوا رواج ايكو راشاةس فس. مك اتفلفرط اك *< فوز وا لوعثماك اجرت ف فيرا كورا
 هر نكح ري ناميا تتكون ينم ؤم معدك نا لن نم مورس سا لكك سس لوا لوعخن ءايلوا لح ار ل ضتروا

 اندم ديت اسكس ىسلا يرقتاكل ” تعراسم ظفاكجايكوراشا فليس لان 33 رتب ف وناس شارو كف وقس ثلا
 رواه وك غروقو قم نلمح رل يد الب كس كي دعت امهتاسكس ىفاتفل لابي نايس لم خلا ةزدت ىلا ارغراسو د انج

 < ايكاياررفتماريخلا ىف نوع راسي لج قرود كج ماودروا رفكلا ىف را رقتسار وصقل
 رواتيشم لكى ف اهترقلا ىصاعمو فك و واتوب لبس ىصاعمورفكم ثبوج ناار اتت با ال لهي ترخ ًاركاوبج مولخمسس ىلا هل ديري

 -انذي سيئا لول ياضر كت“ قيرشت دارا س لاا اتم سي وك دارا
 روااظتفلاكتساب اواي د سيم مو جتل_ كس رانك ب ساروا ناينكن تنم فرص لش تم لك خلا نيذلا نا

 .ررضلا نسم اشيش ىا- < تييررصملا ىلع وص اكيش- كس اجايل نا نا نموك وذو درج وق عاج اي درا رق اسلم وهم ىفشم

 ل ركاضاقت كت سلظكى ا ةعراسم فرط زج ى للكيك ع قل المسيلا لاهي دوا كى ال مي تسفص كب اا ذعلكي مسيلا باذع
 < اتركاومملا ثعابانوبم اكهراسخ ل رايدراكر واس

 تء اهوا كن زارا اك ىلا ل تاابآ نا اوم هوزرع وت حس مان ر رسالا ءارق زور : لك ١ دعا ورع : طلر

 و والا اكن لا سين "اياد و بلقل م كن زحببل

 هركذت كب عر سن لوك شتر وطب لمي خلا بعرلا ١ورفك نيذلا بولق ىف ىقدنس قباستم 1.-..-.......: لوا ناش

 عم لائم اك قر انك ايت سد لاب .ايماكج دكا | ناملسم ب رخا مو نع اوم لبي ترروص كرس اء ارم مو رع عر وتو اك اان

 ج اهاني درك ل اصيتسا ى اك ونامطسركل عروق لب ادت نتانكاوج سوسن تفتكر افكر عب كح ةساج لجباورود زون انه
 جسر تحل ا مرق فرط كى تركب حنا شم نك ب اوركيد باو اياب نس تسب نكي ي 13 لاخي



 اهداجاعت ساعي ه6" لج نلارمك لل 1 روس رولا ري لوارلج ني اجر ييضتجر شو لعب تنيك

 مع آتي كس نفاس ماوخرت لح ا لا لوعر نال ع وم سا ناراس ل تذو يارجل وج ىا:زخريعم

 كرونارصرو اموت جب لرتقاو ذس لوبا ايكت إي د وكس نا ف راف بي اك وتارلسم_ طساج حس دافك احول اقع س٠

 رت هدايز ب هدايا - كس هرركمج مد فروا هك وم تسي الص حو جلس ل قدركم اظ لش مارت وربع حركوشو اشدادارخ

 مك ايه دام آي لساوك ا تنمب هذ دافكن نا يكل وم تس اج ربيط ديب م سيق بعل يبق لب هارت فتكا انثي كح اله ب مقوم لاو
 ادب ل لوبا ك- كس لاصيتسا لس سوفا فسم انبكب دوا اني دش نق لزج نا رطل فذ اضم لطلب

 هدو ٌقاقتالاب ذل بس قف لواط ى 0 لي دركم انث ماك اك بس رك 1 بهي رك وا يكن اماس و زاس

 ل لك آتي دلوج سوم ئاور فتدسالا ارب لم بق اهتك نلا قرم يفق آل ضرغ ابك خلا هللا انبسح تس لالقتتسا
 لراتكاك قاقنا- ال لندن ان كفاك ى لكي ذب مق اوشا 9 اجا كتيتشرابج حس زود زور نرجس .ب لصاف

 نارلسم خيب ا ف يف ب اوك اوم عفا ذب دكت ب لي ساروا ادي رخ تسر اجت ا ل قي ترضخت 1س لس اوم ذل كل فاق
 - ايدام فمي لويبارم

 وم لس وا دعا ذس لوبا سكس ناادوا نايفسولا كج ايكرك اكتق سود كيا لقلت سس تاي آنا فس نبي سف ا
 ملك ا لاسلكي انج ئلاعت هللا ءاش نايف اج ذي ترضخ[ تدئش نا لباقلا ر ,دب مسوم اندعوم دمحم اياتتابك

 م لو ل دع بال قو يب لاق اع رع نانا كيكو نلا ريظنلام_ كك فن 1 ايفسولا جتا سكس
 رك حج حي تبي نعم اسكس لوفارلسسرك اني هجن انج لاحم ل كنا تح جس د ثول لبلاد كس .كرئتج قع ثاقال حس ل
 - كك مرات يكب اسركو و كب كم زغيب ب نكي يلا دب كعك لودر ودا فتيات نبل

 تر ارش ىك عررطرب كس لونمنشو ل نقنازم قر قومها هام م ممللو مر اكرسالاءار ورع 0 منش 1

 مس مكس نايفسالا انج 5-1 نب من نواس 2ع نفت ناش كة كابر زل نماء أن ناك
 رجشلا هيف ىعرن ماعالا انل حلصي الو بالج ماع اذه ناو ردب مسومب ىقلت نا اًدمحم تددعاو ىناك بك انقل

 نالو ةأرج كلذ مهدي زيف انا جرخا الو دمحم ج ريخي نا هركاو هيلا جرخا نا ىلا دب دقو نبللا هيف برشنو
 ريثك عمج ىف ىنا مهملعاو مهطبثف ةنيدملاب قحلاف ىلبق نم نوكي نا نم ىلا بحا مهلبق نم فلخلا نوكي
 نم ةرشع ىدنع كلف لكلب قت روشروكم شكل كس دام آر ماك الب شئ ئانت فر صروا .انب مهل ةقاطالو

 ىلا قلطناو كلذ ىل نمضت ديزيابا اي ميعن هل لاقف ليهس ءاجف اهنمضيو ورمع نب ليهس دي ىف اهعضا لبالا
 سانلا دجوف ةنيدملا ىتا ىشح ميعن جرخف لاك كس ليك يونا مخ انج معن لاقف هطبئاو دمحم

 لاقف اهب لتقن نا ئرغصلا ردب مسومب نايفسوبا اندعاو اولاقف نوديرت نيا لاقف نايفس ىبا داعيمل نورهجتي

 اوعمج دقو اوجرخت نا نوديرتفا اًديرئالا دحا مكنم تفعلي ملف مك رارقو مكرايد ىف مكوتا مهنال ىارلا سئب
 .دحا مكنم تفتلي ال هللاو مسومل ادنع مكل

 لوب كك يعرفك كس نس رك و ءز فوضو ل ونالت انج لوم دن هدام كس ك كب نال السوم ىن بسجج يدها

 نتا [فرط كوفي مانت نا انكر ذاب حس ي كرموك وفا راس عقم ان تبر ت.اليحي سبأ نيقفرمم طل وبشوف

 ترو لامالح رك تسول نحر قل ا لو تلم ءرخ [وكن قلانم_ ل تاراشا



 اه ماع حرت 4 -٠ لج نلارمك 1 روس, "سوري 0 لوارلج نيل اجر يسفتعر رواج نيل

 كس تغامت رادار را كال ل ا

 - لت ةسدأ اي درك اديب لا ترروص وت ىلا شيب دارفا ب ري دوار وزنك

 دقلا تقيقتر وانام رف اكتسب الك كل سان كسب فرط كل وسيورثلا ليا وباجعتساا نيذلا 0-0 تس بفن اطل

 ب أوسم اقل كويك كس حر مروا قلو ديقروطب لكي ع لكك ىزا رت اديقروكب نار رفا ونسسح ا نيذل ل روا انو تس مكس
 - قب مولعم وكت ىرجاو سد اقنت 4 ناس لاروع

 دقي دنااكررضضو ناصتقأس نإ د تس لوري يروا وشنان اوك يقم ب آل يل روم سا كلنزحي الوعي1

 لوم مومن ويك في ب آم 1 جلت نئاصت كبك ني دس نارك ا يك و6 مولعم بج ناي اند [رود ناب ومع اج عاتب
 - لو دلل ام تباع بايدك ساب دور ورضا ناصقف هان ادد نيني لقت دصجج لأ اد(مالمسا نرتسدرل م لاخر ركروا
 تك رواعس كس الشريم يبالقععر لاو نرد كدي ؟ايك غرر - عبس درك م دكدج ع ددقعرم ايكيا يدا ب بست نكي

 ؟ايكل الل اج كرش ريما
 رواتب هللاب ذ ا اسكس نا ناطيشم لس لوقت سس دقلا للا ضن اريج نظييشلا مكلذ امنا

 انك لابو هم هس هيو نرد لوكا دهب كس كس مك اتا لكي لدم رار ب وحللت ول ناقل اير

 مهبلي مهرجان ِرَمْعاْلا ليوطَب مُهَّل ان ُءالُمإ ى 2 أ ُىِلمَن اَمنأ اًورَفك َنْيَِّلا ٍءاَلَو ٍءاَيلاب ٌنَبَسْحَيِاَلَو

 لهمت لم اهنا ىرخ الا ىف نال دسَمو ياش ةءرق ىف ن :لوجتتلا لشمس اه مف وأو

 ردا هللا َناكاَم 0 ىف ةناَها رد 4 ةٌنْيهم ٌباَذَع ْمُهْلَو ىيلتحا ركب امنا ! آوُداَدْرَيِل ْمُهْل

 ٍفِيفخَتلاَب َرْيِمَي ىتَح هِرْيْغِب ٍصِلخُمْلا طالتخإ ّن ده هْيَلَع ٌسمانلا اهي تلا آم ىلَع َنْيِنِمْوُمْلا كرت

 موي كِلذ لَعَمُف كلذ ِةنْيَْمْلا ٍةقاَشلا ٍفُيِلاَكتلاِب ِنِمْوُمْلا * ٍبّيطلا نم َقفاَمْل ٌتيِبَحْلا ّلَصَمُي دْيِدَشَتلاَو

 راتني ئيتجي هللا ٌنكْلَو رمل اقع كر قوافل اركردط كنفلا ىلغ عكفيظلل الا ناكامو نأ

 َنيقِفانُمْلا لاح ىلع َمُلَسَو ِهْيَلَعللا ىَّلَص ل َملَطااَمَك ِهِيَغ ىِلَع هَعِبظُيَف ” ُءاَشَي ْنَم ِهِلْسَر ُنِم
 اَيئاَو الاب ٌنَبَسْحَياَلَو «موؤْيِظَع ٌرْجآ مُكَلَف قاتلا اًوقتتَو اًونِمْؤَت ْنَِو ُهِلَسْرَو هللاب اًونماف

 علا ان لوعفَم *عهاريَح مهل ىآ وه هيكرب ىآ هلضق نيالا مهلا آب ني نيد

 اَهُهَل ٌرَش َوُه لب ناحل َىلَع رْيِمَصلا َلْبَو ِةَِئاَقوَمْلا ىَلَع لٌوْصْوَمْلا َلَبقاَرََفُم مهّلْحُب ُلَباَو لصقل

 يدر امك هيتيص هنت و حرش *ةَمِيَقْلا َموَ 0 ِلاَمْلا ّنِم ِهتاكّرب ىأ هب اَوَلجَباَم نوط

 ايلا ءاتلاب َنْوَلَمْعَناَمِب هَللاَو اًمِهِلْهَآ ِءاََف َدْعَباَمُهُنِرَي * ٍضْرَوْلاَو تاوُمّسلا ُتاَرْيِم ِهَلِلو َثْيدَحْلا

 هب ْمُكُيِزاَجُيَف ها. زريبخ 3
2508 



 اه٠ حا هدر عع "46 لج نارى 1قروسم رسموا ما لودر نادل اجر سنجر نو مج رت ماك -

 يرام ) انيد لس اراه كج كرايتفا هار قرتك نومتج لال ود ( ع دقتاس كح حروا ي) ليم ثري رو 0 هدر

 جس ماقم ماقكس ناثوعفم ل ومتماك ارا نا ردا )جس رتبي كه نا( رعد لون اروا كرك اور ) ك كس نا( تللبج

 تا كر ه( ثللبم ) لمثل لاا مت ( ع ماقم مق كس ىلع لوضضم لي ترق قرسوددوا لش تارث لاو سانا ا

 1 تو آب ايا( ل تار ازيم [تلز) نكاوس ناطق نارث الب روا( راوروصقف سا اهو هداي زروال نوبانك

 هللا ل ر ضلي رو: صليل وج لكب 72 !وكول 1# ) لش لب لع تلاع ىيلاوكن يؤم سيسر ( ل17 سد ذوب لات
 .٠ هك فيلاهت تفقس نم ؤم) كي وك( لازم ) كاي ان( هس دركارج ئتمدجت اسكس دي رشتروا فيفخت ) # درك ل امك ك لابي( ل

 لرب كب ينو مثول كيم 3 ياك وم كل ىلاهق ظلاروا ( يك يدرك ايبا ل دحا ورغد انج درك ايان ادج دي د

 اتبامدكى لت م وسر ةييسادد لاب ني ( اج ناب دي كن امون تير قوس نجر سكب

 تان بتر تنل نيقنارموك اخ ركل اريج اجركم خر“ ب بيغ نيس ادوا) < ( اني ثحامج )اني نتن جس

 : رجا 2 هس ءاهتررك يقل هس نس تس( قافن)رما ةس الس كاما كالت ْئ لس نامئاري ل وسر كس لااددامثلا كنج ام سبت

 مح لزب ا ف هقلاوج ليي سك جرف لان نو تكلل لج ( تاع ايرواماح) ل رك ليرع

 ا لك قوه ريدا يلا لوخفم يلج تاباك الجب 2 كس نا( ل 0ك ايبا( 3 وز لسلسب ) (يم رف تضر موك ن لا
 :تنا ارث ردد ح رشم وال تروص ل ياق و وعلا ةكنبسحت لي ح لوصوم يذلا < رقم مهلخب طظفل لوا لوعفمروا

 ُُ نلا ليث ركل كم و( لع و2 ) كل اء يكس بيرت لا ىىذيل ع ناوتوو لبث( لم ترروص كي اخت

 . لث ثي دعك هيج راسة وكن اهدرك اجي دركراباكدك كس نارك انبي عاس ) ورك تميت اجايدانبهي رك نب وطلب ولك
 ( كد ثداد كنا ورعب لس لحوم اكس لورا كس نا)ت ثار لك ندقلا بسس كتي دج نم ذو كلاس ًاروا( < دراو

 ( كس سددلدبوك موو كك سا) نر ار ىلاختدثلا( جس دحتاس كس ايدول لوم سرك كبد كروا

 نيذلا بطازئم اعإب ل ترضخ ارم حس باطن اج لو روش أرق ل ذوو لك لما نسمح ال نك و

 اورفك نيذلاهب تنأرثىرع ودروا لامتتمالا لادب اوم لع لكل ىلاغ لوعفم خلا ىلمن امناروااك نبسحتاكو لوا لوعفم ١ورفك

 امامك تن ااه لايق جي ردصم اهروأ ني سسحمي-اكرع ل نالوعفسم اقم ماتت خلا ىلمبف اهنناردا ذم وم لغا
 هس ايكمالك بيكن وكف الع رسضن اب كى كدنبي كرما سايق فاظ سابو كنت افلا مراكن آرت

 يابس أ هن لوط حمر اينو للم -نيولم ل تكلل رطعشوء الدوا لو ل 2 1لتدملا ةلاطا لصارو تي 4- ءالما ىلمن امنا

 < بات اكل ا مهلا ريخ ءالماألا نوبحي ؛ مهلاباسلوج لاوساوكومرفاتسرلرم ليلتك أ لهب كيا ل قكرم ستروصور رام

 ناي ديف تاي هيسسا_لوصوموكا ع لصتلا لب لمست بع بانك وا سم اك اه فكلنا لاي تدوص لاا املا اودادزيل مهل ىلعن امنا
 تدينارككواديلا احكم لاداعي كلمت لا تر وص قرمود-انركأدم لبي وريف كادت مالا لكك ارب سين

 ناكام ىاس بوصه رذ كسر رغو نال رعبا لل اطمكس سار كل وبر عبر واج قلخت لس فذكرت ك ناك رذيل

 لارواهس لش ظرواكس بص : ايسفنب تل لس لثنروا ليك يكانيع_هدئاذ مال كيد ئنكس لوف ولروا نينهؤملا رشي نالا ديرم هللا
 ةاكزسب_<_ لفضل ؟ب جي حس اتاخ لا لإ كوم للاعهدئازرج فورت ليج لا رداخ كك لك رت زاك



 اهءحاع رس تعآ 4 ناركل [ةروسم سبور اي ريلحب ١ لوارلج ني اجر يس رشم تنتاك

 نولخبي نيذلا لخب نبسحتالو جرا تدابعي زق ددقمل وا لوعفم شم لوالاو_< هداشا فرط ىف اضمي قت

 ليكتجاح ليم ذقن لكريكس لاكر زق ل لك طفل فرص_عس فلك انئاء رقم وم كيلا فاضمروا فارغ وت داق تأ رقم

 ليا تراقب مز ورق كب نافع إف رك تالا رت رثاملا ّء ًَّ مزال نيت رم ئىشلا ةفاضاترو

 سي دير ثراماكت قف دعاس لوا لوعفم مهل ريخ وه مهلخب نولخبي نيذلا نيسحيال لوم ةررطنا نت تروص

 لاف لوعفم ٌريخ جس 2 لن لمد لضفوهريظاو ط دجس لاب ف7: 5
 مميصن ا ل مهل رشوه لبدواناهتااكؤلام ل لب كيلا غ ذك بح اون اولى دتاو رم اطع هبا ولجنام

 ىف قوطيف نابان هل عرقا الذ ةيح كة دع ىف ىكؤلارم ىنرجت سروا لوم جرت

 .رانلا ىلا هعف ديو مشهننف هقنع

 ىلإ هب كس لبا فكة اجد كالي ملاع لكروا ناح آو ناي ذ نش ثرراوتامدارمداعيم ب يس رص ثاريم ثارسيم هنو
 ناميلس ثروو هك اهي اج هرابثدعإ - تارث لش مكى لكبح نالف ملع نالف ثرو ل تك قراجا نبا - هدأ

 زل | روض لاعبا لا مار رط ا« كح هر نابلس تسر ط7 فرص لب دعب تت كير مش للي كأس لا فود لوا مك م دؤاد

 هلل مويلا كلملا نملة سابور ككباكى شا تقلا لردك ةساب ثم كنا ودهي يدع كس لام نول لرمك

 راهقلا دحاولا

 لاك د لش طااغموو تس نا 1 قدايئد يا نكي اوج مولعمب ا ذع يئاوتختسا كر افك م تش ذلك اي هلم م : طلد

 ني ركسرزنم كابو فول اي ليس زج لوك او كا ترف وأ لاعب لاه بج دواس وم مولعم ومب هلا رثع ل وبقماراهج سس

 تيب[ جس انرك عفو اك ىلا لع تايآ نلا كح لن دد اجود تس فيلات قت لابو لين لع فيكن لابي عررط لش نلاهطسمروا كسا.
 - لب تروص كشر اكدتلا لس ىف افنا لباس نوم س_ ووكر ل خلا نيدذلا نبمسحييال

 نئلوانكر شاام هللا ءاشول كا رييجت تس ركل ازرسا ب ئورخا شك آس قوايند أس ارافك.-..........: ىلو ناش

 ريو ءامسلا نم ةراجح انيلع رطماف كل ددع نم قحلا وه اذه ناك نا مهللا .ئنسحلل هدنع ىل نا ىبر ىلا تعجر
 قدايند نة م لع خلا للا ناك امرواجم ايت ل "لل خلا اورفك نيذلا نبسحي الوم أه انوم مولع تايآ

 تكا رتساور خبار زراف تقوم ل زاناتسح اًضرق هللا ض رقي ىذلا اذ نمت 1حررطى اس كل الج تدك ىفيلاخ
 لكيلا. لكل واس نم لوم لأزا خلا نولخبي نيذلا نبسحي الودي آي سا؟ يكب سفمب اكتفي ت1 1 ايكدشناي وعن كهل

 د كى يتب ىف اهسروا اشك ن اسأل عمس دقل تي آركروا تمن

 0 5 علبك ل وفاررفان روا كم اب اكرجاوايدزا ليك ىراوربنامرفرعع قزارد......:# عجرشت

 رك لس لهدا زكس لومانكبم ل [ل مل روا تلبمرثلا بنهتم كى انوم مولحن امثا ١ودادزيل مهل ىلمن امنارب اب

 هن علا تل < هداراا ازسودايز كس لح دافلا يل يصب وصقم صم يت اهابكن لي ؟اسيك# اعرب نا

 ءاعتثب وكن السلوك اساس د انك ضخ انوم دي هريغ اك تلبس واهس ايكا يدرك نايب كس رلماقتم ماقال لدين لكل وبنك
 تالا برر اط وداي وك ا كه هداي زري دق السا



 ااه ارسم 146! ناار[ ةروسب "سبني مروع لوارلج نمل اجريت را ريوبلا

 رواه ريغم تءله# نا راسم تشي فيكى ون لست 2 كرسود تايه لد لثركا لوك ا ءاضتنقا لا كس مالسا لاب

 : هس تلو كب ولو اما للب دم ناريج لير فل اضتنقا صاغ لوك تاب كرسو ديب -درض شرخ ابر فكك يثثك كل كس رفاك

 1 - اجو ف رشم

 لم لاخر رط كم اكرب كس ىلاعتشلا- بس ناايباكت سمك وم تنااكشمو بع اصح البس نال ل هللا ناكا هت
 سكي يف لكك تسمو تواصل + لكل يا نايل سيسر ورش لارتج كتفك ند كل ومراب# سنن يقي و
 دق رك ىو فرصركاوارسثاو زايتنا اك اس نوب ع وم كل رس افم حس تبع خط خا اكسر كتئاروا كس

 كوشك ككل كلا تدق رط لركن ددبك نس اتزمب ثع اياك رشد سف اند وترجم التخا قرب الند لتويك تنهض ب
 قرون السم كءالج ىلا نكت ايتقاو نالي_انل_ةقوم انكي روا نك ضلقإلن ئاروا ومد مكاقت مج لوقحم لوك نا ون ىلاج

 هل اع -ح قلمك لولوج سس قب دكر كس ركك ل اوكف وسعى ىكتالكشمو بح اصمروا تس دوكر رك ءامجت حرر

 ش -< قير رفروازايقنا لم هاب نيس اايند حرر للا شكرك اغا وكر ورك نب لوتس اكن لا لاب

 نولوسر لش تيب [ل ابيب نال ىرورض نوب لكلا طيججروا ىلا ذاك احس حس لم كراب لحئاصخ بيغ لج ............: بسيف
 كتل سا لن دارمزوما صان ضب كوت دواس لاطع تنس قدره د ذي كن اق لاذوده تاثااك لش كح
 ا نامعارب نولوسر م انتتاسسكس نامي في ترضخ روا ارم صضلا نشمب < دارع الا قب بيغ لتسرغ_ ستوك
 قبس بيزلك كك يا ثث لوم كيا كبس كب ذلكو لإ رت ذبل < كلأ ىف بس توكل ايد رارق قرورض كل لاا

 : | ش -: ةساعوم بعزل

 أرمعاح_ ففي روض“ ب لقا سس دوجوم ل كراخب تاور لق ير ولا تررطتتيفيك اك ف نبه ققوط لش نوق و طيس تع آ

 نيد مركراى ذ لب تيدر كيأ يانج بس لايزوصقرصدج_ اليم فرصسيسسمىك ة لك ل ثمي دصزنن متاع ذب للتي آلا
 - لن رجاو لق وفروصقنل ب روك ديكو كك يا كر

 رافكمك سي بادج سوم لك لكم لس لامعا عرورفرافكلكالاع لج لظاو لع للا دوبي هك ساب دالتب ب مدح اكتم رجا
 كل ل لوم ديكور مرفق تمي وكت قيقا ل لبس بي ذلك تا ؟وءازجروا تس تاي لير فكل نا او ران لصارو لكك

 5 لوم دديكورب تايجاوروا ورش 20 كلكم راؤكر وادوبب 7010

 تدورخسب لا قس ذ طسب تلاع كدت اسكس نوم انك كاك هراشا فرط لا لي خلا او رفك نيذلا نبسحسيال و
 قيقرلوم زب لاوياش لس قت رصعم حل لبي لطب برابسا تحال حس لي قت لبا بي تلاع سارت من جبس اج اندم

 00 ؛ -ةاموم يو

 .ْىِذّلا اذ ْنَم لَن ام ُهُولاَف ُهْوهيلا ْمُهَر ثخاَيغأ ٌنحَنَو ٌرْيَقَف هللا َّنإ اولا َنْيذّلا َلُوَقهللا َعِمَس دَقَل
 ٍفِئاَحَص يف اَوَلاَق ام بثكي ُرُماَت ُبتكَدَس اَنْضَرفَتسإاَم اًيَع ناكل اًوُناَقَو انَسَح اًضَرَف هللا ُضِرُفُم

 يغب ءاَِلاْلا عقرلاَو بَصنلاب ْمُهَلتَق ُبْتكَ و ٍلوعْفمْل ايم اياب َءرَق ىفَو هيلع راحيل ْعِهِلاَمعأ
 3198 3 د ا م ل ءود م م ل ى# 2 8

 الا /0ؤقُيِرَحْلا تاَذَع اًوَقْوذ ةكِئاَمْلا ناَسِل ىلَع ٍةَرجاْلا ىِ ممل هللا يآ ٍءاَّيلاَو نونلاب لوقنو 'قَح



 املاماهارسأ سمع هوا“ قط نارك | ةروس "رو راب مع لدارلطج نمل لو هيسفلحررشو الج 2 نتتلاك

 لاَعفالاَرُكأ نال ناَسْنإْلاِنَع اَمِهِب ربع ْمُكُيدُيَأ ُتَمَدَق اًمب ُباَدَعلا كلذ اهي اق اذِإ ْمُهَل ُلاَقُيَو
 لبق نين تت َنْيذْلَا بد ريم مهيدي ه7 ويبيع ملط ئذب ىآ ماّلَطب َسْيَل هللا ّنآَو مهب ُلَوَر
 *رانلا هلكت ناره ناي ىتح ُمَدَصُن ٍلْوْسَوِلَنِمْؤنلأ وَلا ىب آنْيَلإ لهل َّنِإ دمحم اولا
 يناضل زان ك ل نق نإف اق رطو مكي رز ىلاتتاللا كب تاز موو نايات حافل يرش
 ملَسُوِهْيلَعَللا ىَلَص دّمَحُمَو حملا ىف الإ كلذ َلْيئاَرْسإ ىنت ىلإ دِهعَو هناكَ ََِب دو قرأت ٍءاَمّسلا
 ايركرك معلق ْىِذْلاِبَو ٍباَرجغُملاب ِتيَيَبْلاب ُىلْيَق ْنَم ْلْسَر مك َءاَج ذَق احين مهل لق ىلاغت لاذ
 ْمُهَوُمحْلَ َمِلق هب ْمهاَضَرِل مداد لِ احم نواب نمر ىف ُنَمِلُباَطِحْلاَو مهو يحي
 كيب ْنَم ْلْسُر بّذُك ُدَقَف كوُبذُك ْناف هب ناين نو مكن ىف (مؤَنْيِقِدص ْمْنُك ْنإ

 «م

 اَمِهُيِف ِءاَبا ِتابئاب و ًءارق ىِفَو بتكلاَو ْمُيِحاَربإ ٍبُحْضك رْبْزلاَو ٍتاَّرجعُملا ِتسْيَبلاِب اَو اج

 َنوفوت امنِإَو "ِتْوَمْلا ةقلآذ سفن لك اًورَبَص اَمُك ٌربْصاَف لْيِجْنِْلَو هرْوَنلاَوُه حِضاَوْلا (مءٍؤِرُْمْلا
 ةَياَع لان راف ُدَقَف ةجْلا َلَخْذََو رانلا نع َدعُب حْرُْحُر ْنَمَف *ةَمِيقْلا َمْوَي ْمُكِلاَمَعأ َءَرَج ْمُكَرْوجَأ
 "0 يك ير <ءو راع ور 27 3 >2 2 2 كف وس < ل حرت م 01 7 دق

 فَي مث ايلف هب مَتَمَتُي ٍلِطاَبْلا 4مم»ٍرْوُرغْلا عاتم الإ اَهّبِف ُسْيَعْلا يأ اينذلا ةويحلا امو هبولطم

 "حو تورم ظمأ رم عا 53 5000 2 يال مارق ىلا 0 راو ال د“ ماو مو"

 ىف ذربتختل ٍنينكاسلا ٍءاَمِتلإل عمجلا ريمض واَرْلاَو ٍتانونلا ىِلاَوَتِل عفرلا نون هنِم فد نولبتل
 2007 سأل ره سا و ”ور هر 0 فق د 5 يم مام ممل بيع ك5 ع

 اوتؤا َنيِذلا َنِم نعمستَلَو ٍءالَبلاَو ٍتاَداَبِعْلاِب ” مكسفناَو َحِئاَوَجْلاَو اَهْيِف ٍضِئاَرَمْلاِب مُحْلاَوُم
 3 هو 2 00 يو لا ودلال 5 00-2 را وادع و ُحاوت و 2ع و

 بسلا َنِم ' اًريثك ىذا ِبَرَعْل َنِم آًوكرشا َنْيِذْلا َنِمَو ىراَصنلَو ٍدْوُمَيلا مكِلبَق ْنِم ّبسكلا
 00 ا م 2 رقد اولا كل قا عمقا دأو 2 وه مل را

 6م) ومالا مْزَع نِم كللذ ْنِإف هللا اًوقتتَو َكِلذ ىلَع اًوُربضت ْنِإَو ْمُكِئاَسِيب ٍبْيبْشَتلاَو نْعطلاَو

 ابوح المي لامع نم
 هوبي ) ل دنمتلود مروا اتمفلا كاهك فس لوم تساي كل وكول ناس ل نفس ىلا تنل بش ا هلم ملل 2

 وس ( انا ترق م قف نوم قكركا رطبا كك هيكروا لوم لان خلا هللا ض رقي ىذلا اذ نمت ًاكب تب قكؤكت ابي
 مكاتب لوم ان لاما كس نا ) جس ب فس لوبا تابدج ( كح لي دس د متاكنيأ_ هيأ سا 7 بن ردك[ بيرق
 ل قرروا ب هن) لانا( ل سلول )ردا( < لوب تاس بتكسيس ل تنأر ثلياروا كح اج قدا زون ارب لا

 كس تما ىلاهتشلا كس ايك امس ب حررط ل وفوددجت اسك ايدوا نوف )كس ليتكم تروا اترك نت نول ويمن ( سس ايكا هذ جتا

 هن( باذع) ب( 4 ة اجابت نا تتفو تل_١ذ لع مث )وعكي هزماكم باع بارك( كس نيد كيب رزه وتشرف زور
 ( تتركه ل لوحتاب نانا ماكر شك اكس كس اان ركريجأس لونا )و كك رك ايهم لوحتب نتيسا مت اكون فرك نا



 محا حارس ع « - ط نارمتى 1 ةروس ترسو | 0 لوارلج نيل وجر يسضتحررشو صج رن نايل ك

 رج( لد دازموكن ناروصفلب نقاتل ) 24_- ك- لودنب ذي ةكك وم لأ( فاضنا ان ) لاو ذ# كلو ٠ ولاقت شاترو

 كمل ( لي تارول) لإ هك ل دهس ما ىلاقتشلاك( تاو ) لؤ تك ( < تنص نسيذلا جي ي) لو
 بس 1م انج )وم قماح 1س لي الالب راكم لاب هس ءامو» ككبج ( يركع قب دهقت) سالت نامي امي نلوسم

 كلك ذك او برقتاكىلاعتدغلا ثنب وريد لاي دج هددها لي كورك ايا لقوات لبلد نامي
 ىف ًاههتاروا- قر رعو ل و ثنيكبندد قا ذك نارك 1 نام أك يس لاب ل لد زل اج لو«
 (ركشناؤ تن )يل آ ( داشرا كى لاعت نقف ترضخ ةروا كك ترحب هت ايك ايد بعاكم توا تس لع ارا
 17 للي ابا سس( تا رجس ) نوليلو نور لا لولو ى تك شاطي تادقك كك
 ترضخ مولر لا ركزو كنا ةس من مالا ترتوي ركز ترتب )وه عس ردبك مق نس جتا
 2ث رافال ضابط اق نادم لع اضرار امن اكد ارجاٌؤ اي آس نا لخنر دج رك جس حس دوبي ر صام اي

 كولي( و« ةسركاي آس نامي معتقد سالك دمج سمن لاوقذيس ا قيلت كلر دك 7ك
 تر زم> سيب ) نيتك ( تاز ) ليلا نو دلي دو وأب كس ةسالث#و# لع ناوسر ىت تلا جي حس متلي سراج لينا

 للك كتارؤؤم ماد ) نور( تس اسكس ءاب لوفد باتك وربز طفل لم تأ ثتليادوا ) بانك وا( قس ٌمئاربا

 ”لرول لديك اهعاتسداهي وجر واهس انكي هززعاك تروم كل لس ناجم ( هير بص تكيس 1س ايكر بص لوصف رطل لب
 لن تلح رواايل ايلات سك[ ل ةرزؤو زور نتا م كس ند كس قي تمايث هو ء( اداب كل وم اكس داب )سان

 4 لا( ترش يع كا يني )لا كرتز لك اييدرو ا( لاك ضو ارم لانا ذ# سا) لوم حا يلايهاك لايك [ر ركل فو
 له لوشن ن1 مك قدور( < لاجوم 2 تس كل صا من سا زون ثوب ) هس بي رفا خر اكل بوك اوس

 قرر ةرز ري لوتس دف ل نع اسواق زال دن خفر نواس وو كذ اجب مب نوف نم )فاو ل1

 1 2 اصمروا تادايع) لج لوناج ىقياروا( مهل ذك تااف آروا ضار ف ماكحاا) سن ولا. نسا( ناو رسبتخسعلا وكس

 ورع جروللل اي ) مخ ا لاو ل ينك د سس( برع ) ناكر شوا( قراضنو دوبي ) بانك اك سند هذ وريد( هد

 جسر ةك رايقفا ويشكو ذقت( حسشلا )دوا( ب ا )ايرسذ#س تكاد كى يي قندكب تبع (ركذ قناع ل روت ق راهن ين

 للاب نمت تس لش لوم اكن الس ادهدرلل د ءريق كل ) وم تاب كت يمن او م زك لقت بس ب لن هاد لكل وم اكسس ذب شال
 ( لب ة وم دنب راك امك ور ضم

 000 ا هللا عمس دقل 0000 :بلز نق

 هي مقوم لل اهعمز الريبكو ك كس موا م ل كل . لس عروس 0 راسلوا تيكن يكول ني كيل ناني

 لاما تانك كوكس قذاهنانا بعكس نر بط ني زان عسا وا ضلك نا ملم د ويلا مهو
 ينوب سلمان انوفكروا لت ن مكعس دا زج يمك يس دارمي ايد لين قش لح كس تبتكر نكي تكلا
 ءاب تأثروا بصخرب ناو تسرق عفرلا و بصنلاب_ج 2 كس ريكا نيسردا لوم ىذا تاتكروا قشر اثما لش ترروص اع
 كرو ف طع لوصوم ل ب ترروص سود دوا اوم دحتاسس نون ل وقشر وا_< لأ بوصتمزج اكربب فطعر ماي لعب تروص ل وا فرب

 نوطعخم م لامهلتق رواه رولا هس ولا لاا ولاقامروارت اس نوأبتكتسل دن ضر ولا اقوم ميتا سك ال رقيروا



 اه حارس عآ ب قط نارك روس رو راي 11 لوارلج نيل الجريش" نر ا

 كيد نكس ةزضرواك اجو: فطعاك اري لش عر فره ولاقام لترك ايكاح ذب ىك# عر وف وهيلتق دوا دجت اسكس اب بكيس دواس
 نايع هللا لعفاكل وقيت أر قررت هللا ىا < بم اند غيصب ل وقمير وادجتاس كس مال عن روهلتق رواوجت اسكس يمت بكيس
 ب [نكسوم رطل طفل لاقرب لوري وود فخري اتت اعاندم نحن لعن ل وقن يقترب

 قل اذه دم ل صارو تكس وق وذ كس نإ ركل ئاف ل زنكي س هيريسةفاضا ايس شايب ةفاضا قرح "لإ 7 قيرحلا باذسع
 ك- كاردال تالاحو تاسوم ل اباهسو ل معان لاهتتسا كلا كس ركل سك ظظفا كا يبج نين هس تت زج ىو وت
 ىلذ-ع لق 2 اهلل اج ارسم 1 اهناروا < باازطعرب للارلا لكل ترسب لابي تككروا 3 1

 < لكم زاب ل م ل كريت مكيدسيا ون نانا رواج_هراشا فرط لك وم لوو رباشم كس باذعللع ل ال يحوراشا ما

 وتب كس نانا ماكر شك الويك سر هشا ىو جواس ليث لكلا ىلع ءزجسلا قالطارواءزجلا مساب لكلا ةيمست
 3 < عد كذا ىديااظفل 2 ل ديكاتد ندم لع فوارمك ع سييديج ل رصد لإ س1

 لانا قس اخ فنك جسرب اظرول كوم ضنا مل نافذا تمن ىلا سا_ريشو تت ول ابعدي مالت دسيبعل ل مالظ
 الكاك ف لا بس انه كس تست سانام دي دشرولا ميش ملاك اوف اجركم اقلامك سايد دب باوجاكديش لا فس تاق لوب
 ساد لور شك هس دب دوا حس ايكءيال ص لباقمكس لودنب مك اجاهك دلي قوم كملف ل كى خلابللامبو لكو كف

 ىزذ حل مالظ ب هليكت بن ض حرط زا زبب «راطع « نابل « راهت «مالظ مك .يريج ل كرمت بايك لاك ديص كل
 ايجى ال ام اطددا«غرابصءدادح» رابط سين كس لابس ريخابسام [ق كتل كس نس كذا يصيب كوكس لوكس ٍٍض
 مكبيساريا كلامنا كل سا لين لاك هزت ىلا هقدغلا كك دواس لس لاحت نقتردا © ًائيقي تركى ملك سي للص
 - ل كس فاكر قع لس ىف م تسرثل لي ملل رفا

 : مهرايطابج_عرالم اي ىنعا راهضاب ع بوصن واس لل اسنيذلا < لدباب تحن ياو لاق نيذلا

 ح بيغ لوب لوبتسرلا ىلإ, رقة ركاعو ك كس ساووؤن اجل ىلا رق لوب سجال اهل ومتستراكل ارسا ىب ين ران ت ءاج

 نه اكن مضل سا لص جس ءايثتسا اكاد تسر طر ترف ل تار قلك سب ساد كس قي ركث حول ارك 1ك

 اذا امهناف مالسلا امهيلع دمحمو حيسملا الا رانلا هلكات نابرقب مكيتاي ىتح اوقدصتالف ئبن هنا معزي مك ءاج

 .رانلا هلكات نابرق ريغب نايتاي امهب اونمافايتا

 خلا بذك دقفروا ايكو راشا رض اوربص امكر بصاف فرط يقل كلن فوك باج كل وبذك ناف

 هس يار تبن كرر شل اتلسم سئل لا طر با وجر واهس باجي لاذ
 لسا لو قس تسل بانك جن دوب زعاواكل جس خيم اك حر بتلك ثكر بز باتنكلاب و ربزلاب “م ءابلا تابئاب
 هس موكل ش ا لكك سئ ا اناني ءادتمولو ركروا عرش سفن لك انومرج هس لطب كلي لاي وك و كس نسم
 لب هقكاذ بحج جانو, جوت بجانبك الاد تبق اذاكت ومو فلو اجوج سيف فلس توم كن دب كوب مولعشسس للا
 ريعسر و رغلا عاتم_< ماعاهكتلرخ 1 اءوكىا_ ومب از اراد لول س7 1م الهه هوت لمتراو كساد ن وفوت امنا_و#

 ايدو لوب بلاط كس ترض آتج ىكايدوج نايل و ةيسدت ةيتف ًاركايندوج < ك كس لولول لاري ننس رقت نا

 دهن اال عررط كل يكس نويل يندمج قورعتس ل تروا تس نرالب عراتم ك- كح نا

 هس سنار ب مولعميسس لا عكس فنا و -ايكركيلارعا نون كلسوم عمت ناو نيك يكذاضا لقاح نون ارت وولبتل لسا نولبتل



 اهةحامارتعآ 4 نا ارعل1ةروس«رضوري ههه لواربلج ني الجر يضرم رن نياك

 راعشا ديب دئاصق ب سيبشتلا و عج لايخاك مروا سالف ضب كار يدج نار موو لين لساب قشمزج لمح جس ندب لامستارم
 ترك ل ب راعشا عيا ركذ اكل قتروك ذم اف رشا ناي بحل انج - ساجد اديب ين اسس نس نركركذ كر فلل
 ده سيو ل ةفاضا فرط روما ركريضتوتاسكس تروا لوعفم م نشد صم. يدركوراشا ف #ٌرضفم وهال مزسع اق

 -لو لماما نت كس مز مب لأ

 رواج رك ذاكت رارشرسود كدوبع ل !ولاق نميذلا تي آب لكبر كر ذقن كار كس هللا عمس دق تي 17 ٠
 وك وتارلس لشن ولبتل كس جس داكن دجتاسكس ماع ناونكو دعو كك نير صصرواريكو كل كس نيث ذك فوبذك نافتيآ

 نيت لكريصروا لس ١

 عقر قش ءار كرشلاروا لس ا لس اما ىك قوز ءمايق كسه زور «زامف« لاو ل مالسا بج ف يي ترض 1 ممم ملم :لوزن ناش

 لح اسكس كوبا ترظح فس وكول ذاتي ءارد ذاع نب ش انف ءف رشا نا بعل« بطخا نلت (ىج هس ل دوبي وف كليا كُن
 هللا عمم دقلتي آلا« لاب قلد ل باكل مش رةدرو_ كوم قكمرواريقفذلا ( ثلا ذاعم )كاك غرور 2

 لوب لذا

 يه ريقك اكن لا _امت زهتسا فرص ل وقتا اكدوبب رمال 0 :رصقم اين مك رمقلو مل اختدشلا .... :4 رش 2

 تاق جاي نان ترك اكل كاك هو هدنج لإ 3 1لىقبيزلك كن ةرقروا قب ترضخ آس لاروصتمدلب انتسب
 ثنا خلا تلوبذك نافتي تانج لطاب هلغم موزلملاف_<س لطب مزالروا هات مز لاند ككل ودنب دوا نراتثكدفلا
 لبا كك سا رفكة الا رفكء از 10 فكن 1 رة بيزكي فرط نادت وا لكالاح ب لوم مولعس ريما ك
 موزفنبالطإ مزال نالطإ لش نت ليث لاج لبث لكاس باج نتا رقما لمع تاره لاي ايلا متر يك
 2 ابعت سمك لابي دوا اج لجعل ترم اس اهب قلتي سسكس لب زهاب بي ذلك لابو ناتج اتوب: لالدتسابب
 ثلا ىلوب تجب هدايذري مرمي ةداعي رزقك يتلو تاك عراردنا ل لاما مان ل سكس رداع شل
 يمل لارا تعرب ب ضكرفكل يدا (راكت اكلاتي ىلا كك سا ع يفر كتمجج ماتا ل لئتررورضرل
 هل ناك اها للي اب د زيف بجترواديتب ايكءاز زهاب لسن بي ذلك تس نا لوب بت عنف لخرج
 ركل نس لرب فرس يدهس ل مالعر سب اج كلا ؟س يكداج كعمل لايك م نإ رضا عم نار يوم

 ل ل رك ىف ملك تسقي” اجي رواه ابك ايل ددارقو مرج كيرشوكن اك نا

 كح شارتعا_لكالاح ع كلا فريدي ىثاتلىنلا فرص لابي زن الس بف وتوم قل ةتيتج سس ربو كا همدان كل ١ك ىلع
 حاسوب ارك سر فل اكدثلا هس ك- < خفف سودنب بيغت كقئفنا لكوكب ضل افم ل رزتعا ووخروا طل تام دقنخ سس راس
 هلابك د لوباطفلاكض رق ابك ك7 ءايا فلما ؟س

 انسيلا دهع هللا نات عريرصو 7 كيأ لو زود خلا دهع هلل ايو نول اوك :ديد/ لااوثا طا كس دوبي

 مكب باوج اكء زج ليي تس آل ناميارور ضم ف نيس داررفرماظ زج ىلاررقيب [ركأ تت جسابد ؟مذ ال حس لاا زج رددوا خللا



 ام 9م اهعرتععأ 1#" جنك 1 روس يور اب م14 لوارلج نيل الجر يش 120121

 .. لاك ذالي فوم هزت ايا ضني كوك ض كيرا راهن لكالاءنيقداص معنك نا مكناهرس ١ وتاهو: ىلا
 اتم فاك انوه اكن انو تممالع كت موبن قر صم إي وز قلمك وم طر زج ان لوك كك كس ذس ال كاميارع اهنا مات كاح

 -ايئايك يركذ تو كروب تي اغوكب اوج لا لو دوج وم ل ارغلا بو لكل مت اب ل وفود لع لادا سا ذ لقب ترض ارواهس
 .م أيه نلار# ةقوم جس قلاو لش ناب يبا مترك كس ب لصاح اكل جايك ا يكء فتكا لن تبي آي بادج كس ء ا: سر مود فرص
 مبشر ارد اي درك كلنا ذس مل ذب حس بي ذلك قتافقدوجو مزجت ب صاخ دابق وق لبن نتن از لب وبك ناايببا

 ناني دنمارك بلد صاخ كبس لاك تو قلم كس توبن كر ف اذوا نايل اتوم ىت رتبي قت تيس د امر فرمان هزي دكا كئؤيتج روضح
 دل ًاراكرواريغم ك_ لس لوكو' قرض وار اىمووول اع لك لس قل اير ص نر سود د لش رورض

 بالاك دعب كسازس بس اجايناجب ىنأ تبا ووقع م اعدارم تس راشلا نبع حجز نسمف تبي :تيءاوبفل اطل
 انو بام اكادول دارم سس ةنجسلا لخدا وررط ا ىصاعريخ إب لوم ىضاو واو ول لي اج ل لا نلارطس هاي حرر ىلا اج
 < يثاب -ايكابك ككل ك- بس رو رغلا عءاتهولايند -اكددم ص اخدجتا سكس راف جاكدمدارم نوم م اك انارون لاهم ساروا
 هس دوسلل سو ذي رثركا لوععاو عقاعا ناسا سنا ميركل وك ول -_ نش انك ف انب ىل فروصقل ينور ب ووصقلا

 ناتعاروا شن, ز 1 قشر ارم نولبتل جس ايانيلانبوك اره رفاك رازم ىرونشوخ كك اءدوادل اص لاراب جس ايانك) لكل دس
 مالح شثوازتو تااهقاورل < ع رارم تسر بصر واحس دارم انكر اود تس تاعقاولا زادأب لوو زم لا لاقت تك يأ

 لك را يأ راعمروا ىلانمكس لاق يتساب آتي آي لولد ماقنناءورلن فج ل ماقال عئ اوصرواو رك قربا طك ينل
 لك نرك ورم اليم اكصغو بضغ أبييداتروا انيددام دك ام متم دوبي ضارب مئات اهلى ا يلا قا دصزيي ًَّ 1ع ترورض

 نيدلا_ّياووم نام 1 لك عد توبوا الل يسد الطا شن واوتو ب اهم ليي زين لي لانماسر ب

 - نجس اع ىل وم ليت اءارلو قراوخرايعم اكداقتع ار كاوج مولحشسس خلا هللا نا اولاق

 امير وزعم لالا بولغم د بلا < سنن انغقتسا كود حس مو تنجاكف ون يعرب ضن( موت سس جرزحز نمف

 ش هاج
 م 000 00 ا 2 وج وعر ماو سادسا 31 1 2 همها كال 1 م

 سانلل تباتكْلا ىا ةئنيبتل ةروتلا ىف مهيلع دهعلا ىأ تبتكلا اوتوا نيذلا قاثيم هللا لخخا ذإ ركذاو

 اًوَرتْشاَو هب اولَمُعَي ملف ُمِجِرْرُهَظ َءآَرَو َقاَْيمْلا اوُحَرَط ُهٌوُذَبنق ِنْيِْفْلا ىف ِءَلاَو الاب هَنْوُمَتكَداَلَو

 الإ نوع اَوَنأ آَمب َنْوُحَرفَي َنْيِْلاٍَياَو ٍءلاب ٌنَبَسْحَناَل اًده ْمُهْواَرِب هم) َنْوْشَياَم
 اف ٍلاَلَص ىلع مهو يحلب كَمْ م اًولَعَْْمَلاَمب ًوُدَمْحُي نأ َنْوُبِحُيَو سال
 .'َوُهَو ولف ويدعي ناكم ف ْمُه لَ ةرجالا ىف ؟ٍباَذَعلا نم هب نوني ناكمب ٍةَراَهَم ديك نيه
 ةءاَرف ىلَع الا اَلوَعفَم اَمِهْملَعلَد ىلْوأْلا ٌبَسْحَياَكوعْفَمَواَي َمِلْوُم (هّجيلا ٌباَذَح ْمُهَلَو مْْهَح

 . قُرَرلاَو رطملا ٌُنْئاَرَخ * ضْرالاَو تاومسلا كلل ِهْلِلَو ْطَمَف يناثلا فذ ةّيِئاَقْوَمْلا ىَلَعَو ةُيِئاَتْحَنلا 3 هع 00 ١ 2 3 كم هوا هل لال 00 ع

 م#عا 2



 ه9 اه ست عأ 4« نارك ةروس رسيأوداي سس لوارلج نيل الجر يسفتعررشو دمج تنيك

 93 .َنْيِيِمْوُمْل ُءاَحْنإَو َنيِرِفاكلا ُبْيِذعَت هِْمَو (مهُريِدَق ٍءُيَش لك ىلع ُهللاَو اَهريَعَو ِتاَبلَو
 ل 1 .

 ذ لاعتشلا (ايكايلدهع لش تارقععس نا تم ) قى د بانكد/ن وكول نثر ك هت اوء ايبا بج (وحردإ )دوا ............: مج
 رجتاس كاي دوا اج لش لوطف ووو )ولأن ايي لا 28 اييارواانبر سك ناو وول ( باك ) صارلك اهتايلدبع سنا
 نا)الا لعضو رفد( كح راشد رد لن ساروا ايدركز ا اظل بع )يدا رلاؤ تشي تسيوك ا ذس لوبن نأ( < «هتأر
 لك تلات كس ذ# كلو يدوب س سوك سيدك تساي )ب لوما هس وجت( ركل للك

 اييازلمب مري! لو كس لسع ماد نس لوبناوج( تشوزفودي ريب كنا )ساقه اتاك ب6 لي اهون تف حبانم كس نلا
 : كف نوبتاج شلل سرك رككن وكول لإن سدو شغب نا ةرللبا كداج( تأ رقدختاس كس إي دوا اح نحكم
 مزلرب م 2( اهب ب قتاكن لا ذم تتر هارك 2ك نو "لع لؤيناوج لب اههتسارسكل كس لوما لامك و جس اهدا( ل
 ٠ ل ترخ1) 2 بازع( ل لوم لشد كت اج )كس لود جسدك( < كب هس ديلاتري دقي رظد دوك لوطود لكي الانمجب
 لووك بستحسي دبي هد فيلل ث م 6م باعك درر كك ناازيقي( لس لوم لل مث نشل كب اعد وأب
 ترص تلا ارق كيما ف 58 رنا اريام ساهل لإ 208 نال وعمل ووو لس بسستح سي مودال فو ذك ل وفم

 ( نزف ريد هداج ساعكردا قرروا شب )< ل تملا بسس كبدي نع ذو اس ردا( اوم فو زيك ىلا ل وعم

 ( س تاه كن نس مروا با ذعوكل ورف اكل لا لم ) لرب ايززج لول تف ءطاعا كح شارو

 كاسب #الاةر شك ءاد جساتوم نكت تؤول قافي بات يهني ا ان 7-
 ان ني نانا (1) لين قر هوجو نع سا كه اد ج.ايكخ تس كير دقو كح فعلى نس هاد داجيساه ذب تاس
 0+ دارا ايل كس لب ايداع قلل ااعتا سب فيس ا (0) نمو قيل هتفلحعسا 0#: تن إت اب سكيك
 .  (ٌلاعلا[رور)نموفال هتفلحتسا # - اجابات ماس ملكت نيس (1-)اهكن صو قتل خس لن نم وقتل هتفلحتسا لش

 * مز خيسادانسا ىف تاذاتخا م انقرول قمرا: انيوكدفلا بابك نس لوما ف التخار اد رايت كا اول إيريجنب باتكلا اوتو
 هتس لك نلا- تجب دم سنت كك اه لوو نركب تسلك مرج سارقي هش 2 كف رط ثلا بانك شدس
 - بام لو« رجا زودت 4 كس ناذثلا بانك لكالاع-جساب دوه زرع مرتد دشيي

 3 افاك سكب مالصرسخأو رشام سنئبف .رانلا نم ماجلب مجلا هلفا نع اًملع متك نم<_داشرالث ثيدعهومتكف
 مكايدرلو راشا ل_ رس نيس لع تكس ءاطع دج كأن !ناتاةوتامب< الاف فوزه د هشم دبل وصي وأ مهؤارسش

 | م ص نسل لارا
 ْ كيرا فر بسحتروا لو “ ةزافمب مهسفنا” فوك وفل ودرواجس خلا نيدللا لعق ا/ وا نبسحي .مهنبسحلالف ١

 ىلركات راب كلو تك جاجز_و« فوك باذعلا نم ةزافمفْلاعزوا لوا لوحضم خلا نيذلا روابط اريل عاف لي تروص
 اماه يجر لاتادت ماس مالك سدللب ةساجوهش لوب ذك تججساتهر بس انمأريك تودع اكوريفو بسسخ فلل سابو«
 ماترد ازوف زى كررصاةزافم بس لود نر عدت و اذكب كملكو ك ءاج اذا اديز ننظتال
 < لاك 22 ل ةدعو



 امون عرس تيا 6 9“  نارمتى 1 ةروس سنو لكلا لاوارلج نيل الجر يس سرس رت نما

 نااوج حس راك *'ءبع قنبر ليا نان هللا ذسخا ذاوصمي جسار لج ايبأك رات كس دوبي... : طلر
 - لب ةس كرف رابظاوو ل مكب - سا نايات مسام ناهيك اري دبع ضر - ات ايلا ياك كنا رتكمدعروا ماك> !رايبلف ا تس
 هس داهظا اك تلد قدامي لس مب !شللعي 1س [-< ديعزب ىا لبث خلا نيذلا نبسحتال

 تاس كرا نس رونو موعد حس لطرف كوين د نت ناك 0500 :_ / احانرواذت امنت امتك.....: 4 عررشت 1

 ترورض ص اخ لوى سم سارواو مقيد كف اج ذب ليدتف كس كس ليال مثلي مذنب بط اظرواوم لق دلت الشد ىئاد اخ 1

 قد لاس رطاكتذاجا كلش دم اخ اي« ماعزنتف دا وو اوخنرو كوم كروزضر ماوصل اج ءاهتخا فرص لوب:
27 

 2 ركب اغا وي كش باسم لش باب كس فب ترضخ 1س هرطخ كس نس وم تف عفانم واين ةيسا دوب نسال نكي

 رامبل اه نت اشم_ تح تك قارس راد دهام ناس احدد رك ان عررط كا - كح 2 ركن اقتكاكتارورض مبا رو اهيا وا

 تمدذ كاب ترضخ ايئانج - . ليث لاو ذسركالاب لوباك نقي نقزاهملا مترك تس ناكر وابوك درس نكي ايك
 روطم اه رب يقومك تاو نرخ نمل نمو ووجب لحس ومن مولعم عرارخ نال ان كك زم آتأر# لكما دس لوما كلي

 كن قلاب ىمادج لل اش وك ورسود حس جو لك افلا ممم سا تبي آمل ض زخ تسد ةس ركل ايكالأو لك رط لا تس

 - لوم او ةسرأ ب اهئرا

 هدركاني قضي لك بلا جس تحد مامتماروا تحرفي تييصحم لرد طتيع ووصل اج يال مل :قيرورسرب انكي

 رواخجس ىو الجو لل لاوس قدايند كدوبي -س مدمذن يق وع عد مامقما كيث اركان كي تق اضن وم اذعرلا ضي |

 رول لب لقشوت سكس ناا تافصوبر رخ لو قلع داروا لو لق ناطاس يلا هتلادلك#ج ص اللوحي جسق ندبلاوسر كن انم
 كح ليدروا لين لع #دازسد بس مرج لا رفانروا < رور انأراكم اكحا ع ناري بسك لا طرق كاز زم للا لس لوبمنا

 تير لتر ل عطاك

 روا وينو صواب مارتن ئارتكروا بجاد راهن كنت اع كاوم مول حس تيب 1 2 نة الع:

 نا ملعلا لها ىلع ذخخا ىتح اوملعتي نا لهجلا لها ىلع هللا دخاام هس قورم سلك ترفح_ كل كس شوا لافت

 دعادر بتاج مولخمر نس تمي + جزر قررا نكي ل هر ئرورضرلكر ءالع اجي ل اومدعي
 ومدن قرورضك_ كسداقتعارج كأس لجل لوم عج

 يارصح»دإيز اكلوركذ سلا كن تن لوب مولعم تمن ًاثراشم ف وصقتن ايعم تيرا نوحرفي نيذلا نبسحتال

 قرع رد كت سالاك دلو مك نسلط كى ا لذ سد داكن حس نتثبانزم لت ب ريما كار ردد كت الاك

 < بس لون احق او ىو أ قل ةوريتاإ 0 زا رمادي ل“ 0 ولعفي ملام لول جن مور وادومتا : قكوو لومووصروا ماب م



 اوهاحاو رسمتي 4“ قط ناارمتل 1 ةروسم "رسموا مو لوارلج ني لبر ييضن رواج رنتك

 ٍءيحَمْلاِب ِاَهلاَو ٍلْبْلا ٍفاَلِتخاَو ٍبِئاَحَْل َنِماَسِهيفاَمَر ٍضْرآلاَو توا ٍقْلَخ ىف نإ
 لّوُقَعْلا ىوذِل 6و بابلأل ىلو أل ىلاَعَت ِهتَرُدُ ىلمتي ٍتاَلاَلَد ٍتي ٍتيال ناَصُقتلا َوَِقاَيْزلاَو ٍباَمَدْلاَو
 لاح ّلُك ىف أ َنْيِجطْصُم ُمهبْونُج ىلَعُو اوفو اما هلا نورك ندي وا ليهم تشن ويدل

 ٍضْرلاَو ٍتاوَسلا تأ ف نْورُكَف ترفق ع ل ا عع
 لاي لاخ ه الط ُةاَرَت ىذا ٌقَلَحْلا اًذه ٌتُقَلخاَم ان هبَو َنوُلوُمَي هي اًمِهِِتاَص ٍةَردُق ئلَع هب اًوُنِدَْسَيِل

 نك او مورا تباذع نق بلاغ كلا رن : كطَتطْبُس كت دق ٍلاَمَك ىلع اليل

 رْمْضُمْا عضْوَمٌرِاَظا عض هيف هيف نيرِفاكلا َنيِمِلظلِلاَمَو هنأ“ .ةيؤخأ ذقف هوز لا لج
 َنعِمَس ان كي لل بغي عهتتت دز «مؤراضل ٌةَدِئاَر نه مهب ىْزِحْلا صّيصختب دب اًراَعشِإ

 "انفاق مكب اوما نآب ىأ نأ كاملا وأ دمحم َوهَو يل يَ نامل اوي ١ ٌىِد داب اي انه

 ف عم نبذ لن انَفَوَتَ اهْيَلَع ٍباَقِعْلاَب اًمُرِهَظتالَق اَنِتاَئَيَس اع طع ' ٌرَقكَو اَنَبْونُذ انَلْرِفْغاَف انيَر

 0 كاس وسبق ىلع بلواء ووائل لن

 اوفي مل مهنا ِهُيِقِحَتْسُم ني قاتلا لاوس فلسا يناغت هنغر تاك رو كيت يقرر لفل

 ««)درعْيملا ٌفلختال ٌكلَذإ ” ةَمَيَقْلا َ موي / انِرْحتاَلَو عرَضتلا ىف ٌةَعلاَبُم انيررُيرُك وهل ِمُهَفاَقحِتَسإ

 نم ْمُكدَس ٍلِماَع ٌلَمَع عْيِضأاَل ىِنأب ئأ لآ ْمُه َءاَغُد ْمُهِبَر ْمُهَل َباَجتْساَف ركل ِثْبْلاب ِدْعَول

 َهلَماَمِلةْدكَوُمُهلْمُحْلاَو ٍسْكَملاَبَو تنال ني ُرْوُكَذلا يل *ضعَب انّه ٌنئاك ْمكضْعَب :ىشئاؤأ ركذ
 هللا عش الهلا لوسي ةملسمأ ثلفاتل راهي رو لامغألا احمل ىف ءاَوَس مه أ

 اَوُدْوأَو ْمِهِراَيِذ ُنِم اًوُجِرْأَو ةَيِدَمْلا ىَلِإ كَم ُنِ ُرِم اور ٌرَجاَه َنْيِذْلاَف ٍءُىَشِب ٍةَرْجِهْلا ىف ٍءاَسْيلا َرْكْذ '

 ْمُهْنَع ٌنَرَفَكاَل هيمو ِءارِقْىِنَو ِدُيِدْحُتلاَو ٍفِيِهَحَتلاِ اوفو راَقكلا اًولَعقَو بد ُىِلْيبَس يف

 نعم ْنِمٌرَئُصُم اًباَوَلئٌرهنْلا اهجُحَتْنِم ُئِرْجَت ٍتنَج مهد ةَرِفْغَمْلا اَهُرَتسَأ ْمُهِتاَيَس
 ِءاَرَحْلا (وه)با وغلا نس ُهَدْنِع هللا ملك نَع ٌثاَعتلا هيف "هللا دنع نّه هَل َدكَوَم ٌنَرَيَكاَل

 ومب فأل لس ند تارروا ل قيقى ( نلا ل ناايمرد كس نلا تابت اك 1700 0 م2

 شأو بايب( لو ضتالد ب تددتاك لاعتشا) لب لاياثت ىيدي( شض ّىب وا لدايزروا ذاع لس 07

 اب يلم لع ا هدم سك نإ جدل رايك( عسلي عب تنم للا ي) أب ل لس« سن (



 لنحو رستم ه6 ل نارك 1 ةروسء رسوب مور لوارلج نال يجر سفن حررشو_#ج رت نما ك

 ( لإ تك ذي لذ اهن تتفاط بسد لش تالاع ل ويم ناله تس ورم تس ابع نبا ترضعحر ل لاعب ل لأ لس ثورك) لوم

 ل ةحل اراب يلع رد لكل الدواب ترددت 10 حراصهس كاتس يامل 0 لع تكاد كنك تو نزاع 1 نب رار روكروا

 لاع الطاب لش بيك 236 لي كس د ثبعر شاب( ل دود كو ج قولت )وكب بس كج ايكاديب سي [رجايارخ ( ل

 ل( ع هزتتس فس ماكر اكيبس) - كاي سلا تاذاكب 10(ليث لمدهي تدق لاككاب ملي - لالش ين

 ىراوخ يت ديون اذ ايغاما حين لك 0 يد لاو لش عر ذود ب اولى اياد ةيع اهب حس با ذه كس نر ذود لأ
 سصيصقتك اور _ قل ار يختياهب رباط ما للي ىلا كس كس سورفاك )2ك سولو ندرك( اي ركاوسر )ايو لا و لش

 هلم ايادغ( كح 5 اهدوكن اذ لدم عس باع شاك ) سئامم( جدنا نمينم )لو( 2 ل كرر م الل يل كلا

 اق ركعس لاادارمروا < ناهيالا ىلا نث“ ناميالل) فرط كن اميا( امتار رالب وك ولو ليج ) قى دانم كه او ذك دانم ليا

 جلاد لج( ري سا) ساد ناميامك ولي راكددورب يساء ناميا(!وك لع هس ناب لم قلم ناتي دبكه و( كاين آرقإب
 بق ) تروم ىرامب ردا( تس اجو تراه اكن ارو زموب نارك ) لايئارب قرات( لكس رك ) كح رار وا كيج دانك يس رام
 < ايار لو دعو سي 7اس كم كب سدد( رك )رف تمانع ادضدم تاس كس ( نينا صر ًاهنا) لود دد كدت (ن اورا

 تانك كدب ءاخخاكل اومن ةدج سيف اخي لا دما ناد لأ و تضر يق ) تس ( نايك ) لولوسر يس
 لاترد( سكك اع لايتناردرلكاك انبرظفلروا هس لو نم مقلاكمدعو لاقت لكريم كل فرار نق 1

 راكد مكس نا لكل( حس هدعواكداذجو ثبدرم (لكسوم الخ كو دعوا اكل ني [يشالب دك تمايثوع دن لاوسر

 ايومدرم_اجرل يك يسرا لكامل او ن# كلك( ع نابت“ نأ) ضنيقي سل رف لوبق ( لن اعو كنا )

 درو تروى نتي_س ديك ان ككل م لمت سدا تدر شرور واتس ات ترو درم ثم )و: ( حس ) لت هسرسود كلا بس مت رو#

 ( بع راب لش فس وب ت تراك دوال دب كس لبس

 ل كأي نة رقرك اك تمروكل بكام لع للسكس ترج ثلا لوس ايايك رع بج حس طفي ترضخ [ن د لسا ترن )
 كس اكن لور ساروا( بتاج لو دونمديي ب هعس مقتل ) كتسر## فس لاكول نيج لب ( لوم لان تي ارب علا ول ؟ كح

 اولعق ل تأ ليارداهع تاس كس هي رشتروا فيت ) ع+ لوا سال( تسدافك داك اسلم ( نإ د )وار قرم:

 ل تاغ ك- تنج لاا روا( كل ولاهعج تس تررفخم )ل ودركف اهم بع ” الخ كيلا ل ابق 27( متارلتاق مق

 ملك ) ب -س فرط كم اقتل( يسرك ملوخخمر حماك نرفخسال)كدج باي كلوب راج يرمي لس ننتاكل ودان
 ل

 لك يضل اوحا نيت نلا سس جو كت الاح بلاس دارم موت سس تين لاح لك ىلا :بيرو نت

 تر دقو ماق جنان كس لومدجتاسكس بيت ازا ماكان كلك نول صسي لدا امم ستشمروا سمان وج
 اراقتعا تلاع اخ وكل كس هلا ركز بلا لبد ئاج زار عاطف وم وم تردفوب دوقروا لج ئاج دوق سلو # سو

 هدأ اوم تبغ نوم ريفم اكتبي لا لوك برك ل ول كلش بس ركن دوا لش 2 موكروا حجو ليث ىلا لى رورض
 مل ناف ًامئاف لص عترفتل مانام نب نار شم دعك قداكل كس لاحت اسكس زاهد: ةقفطلا بسس روا < تاباكرسد

 -جهداشا فرط تداهك رقت .نولوقب .بنج ىلعف عطتست مل ناف اًدعاقف عطتست



 او جانو رستم 1!“ الج ناار قوس «ربأداب مورس لوارلج نبل الجر يضر رشم رنا

 مينا ءاف للم للا انقف .ةمكحلا نع اًيلاح اذه تقلخاه<عررط لا تدابعيء فل تسب لوعفماذه سل امري الطاب

 مويتم اعسرمودلب رلاكعقوم اك امج ادعإ كس يقرا وك 2_2 ل وت/ عي لا اهيف دولخلل .انقف كانهزت اذا ىا-ع
 رواه يي نوب لاو ول ماكنة اصعرطاا - كس لج قزف نش قمم انقر .انم موتا خلا ىبنلا هللا ىزخيال

 تي آله لاندقي هس ماعرف لس زك شرات اس وم م وطعم ايوه اوسُر اكن ولاو فس وم لد لن مل تل ثتيآ لا

 3 < ىللا ثمل تل هيلا -اكجس رائئادلخاداكن جل ؤ درع افكف رب بس لام كل كس لولاو نوم لظاو لين منت اقلطم

 «جهداشا فرط ناش رش ىو اتم لب كس ال اظل وأود ئئدانيروا اًيدانمروا < ىلع اذنهل اناده ىذلا هلل دمحللا كت

 ذانساةرمدارم ن آر قرواجس لش ”ةانسا ول لوم زهيفي ترض ًارارمحس د نمر كج كدنم نواره ذب تس نام قاندكي

 00 نثعىزاب

 .اونما ىلا السوم كيري ا روارجلا ف تف ذك لي بصت ل كر ررص"اونما نا

 ردا ليث لس نلماو قمل بهذ د لإن اصرار مس تائيسوا رايك درعه ب فذاك س قدر ع ساب نءاحرح انبونذ

 ةرافكد عب لس اركب اجا لال وقنعق رف تخل للا رفكو فخ .تبلاه تفق لي لا ل ناهس تسوس هتيم

 قدرك ةركركراربالا لمت نضل سالو م ميعم ققر وجر حم زقف لع تناولك انف توه( تايم

 2 هرم اندم كلم ماييانكر وطب جس

 امنا ىنعي مهلعجي نان اضلار دقتبررط ةيرقلا لئسا و كىلسر ةدسلا كب رن باب رام 7 راربا ش

 كح فلابم ل ث عر وشو ريع ا يعسس لايخ كس لقانا ما لاقي سئ مولخم ودا جس. دبقاع ماهنارادءتسجوك ميتاوخلاب ةربعلا

 ماءاديغانج مخ حاير زين كل كس عرسي انبرظفا تم لم تا انبر ريركتو < الصاعد كلك

 دام ارواح يدا رف كرو د اما هك انب 511100 7م كانو لوى تكس داش اكد اصرف
 كورك ى ردي شر رف كى اروااحاج ىك اراب وكيساب لا راكرخ آججس تراي لااا ءاباراي داب هيب موصل يا جيت كه اج لاتباجت
 هت "فرط ررصم دعوت“ داعيم_<س اع

 جرار كلامك هراشنا لبي لاا اوج رخاو برت نرفك ال < ءادتمي اورجاه نيذلاف < يبس لش لاا ىناب ىا ىنا

 هراشااه رستسا جانب اكل عرطولنربب حس ىومب من” ل كويك سب ركن لابي روم انو اجرماظب لكل لاس ىل دشن وو حسا رمجا ريق
 لصاروشروايكأي الك ةباثا سايب باث ةباثا ريفكتلاب مهنبيثال ىا نرفكالداَباوث لو دارم نت وغلا كج فرط ىلا

 اب نيباثم ىا_ ح لاعتتس لوشن ضي حس تانج كيس سادات ا كك باشي امل انو الوب باث حررط ىءاطع

 كسى كيد تروا بيرث فرص الضان باوقلا نسح هددعج تافلا فرط كس تير داس لدب ستان

 زب يسد با كج دارم تك ضامتخا قل ابي دهن للاي كس ناس اهات 12 كس تملك وا صارخ الكب 1 ١
 -< امد وم موهفيصحروا ضاتنخ ا سه دنع تفل كتبت احاجايكى كين رخ ةعءارتبمبلا و ثلا نسح راج ليئرداق لوكا

 كس ىازعن < نايباكل كالو لقب سا لي تايآنلا- لوم مومف ريح فيس ضامتتخ اك خسلا هلل تي 1.........: لير
 نلا انت نايباكل ذا ذيا كر افك بن تاب لص حررط ىلا جس روك قتايضف كن ولاو نس ومار لو ءانتا لاك ديح فديت
 -ه و كرفت ل اروي رس حي تراب يف ( اعد تبل وبقل م باجتساف تبي آس باج اكتساوخرديبدانع اكرافلاى ل تايآ
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 اوهجاوءرلسم1 سنار 1ةروس سمور مو لوارلج نيل الجر يضع ررشو دج رن يمال

 مك بت كيس دانباكذ_دسوكا فص هوكقيقَو ب امك تساوثرو ا النع سقي فلا لوسر نسكن كرش ............: لو ضي اش

 نبا فس هر سرج نلبا-وركر كو و ليطر شب لإ حس تب فأل ودك يحوم اذان تساي يبد لا 0 1
 هح تما لاقت نتلاقى كيب ل ست شيع ليد ليآ سبةقوشلا لسد نس ليك يا رف ذس لومنك جس لم
 نيش هار يريم لس لوم دئبجو ةسرمم لت لامك ا كدمد شرا 2008 تاس قلبي ذو شر [ت مي اهندو لس لاب كت نج ذود

 قرصودروا كس لبن امو لثاو بانك اص الب هداج انج 9 اجوج لغو لي تلج هوايكد امج فس لومار وا كح تساتسدو دول ايكل اذ

 دهس لاير فرك ل مالعرسخ كالا تييادر

 يوكل اد تفرط تردقدكئ سب بادج صاح ...........:رأو ركل بي ترق لال ....: عن شت >»
 1 لكبلطو تريصب فب ا ىرامتروخ قيج_ رك ناتج كرار دام قاس رك كس اوما رابناقاكنلا لش تام اكس

 دحاوهنالعلدست ةيادلىش لك ىفف

 تساوشرو لا متدنرو جس لاو دما فد تحل لوك ين لذ ركارول وكرم كل ساس ا طز نكن, رف ضان لك دوا
 تل هب ل للم تقلف تا رواد ركذ لج ساكت م اقناو ترم تلاعب -ةين دكا روبل
 رب افعروا تررطفو تقتل كت جما راس قوم لبي كن ينو نا لعن ريس الرا ءازبخ أرق لو تقوس دإ للا

 كترطقرارساروا - رز تلت تسل تقيقت ح ركروا لوقو تليق لل لعد 1و ايل وخو روك لج ترددت

 لايامن تاقيقتب م نا ل 2 رارق لع تقلع ا سدس لاهي دق ل نوكول نجا لو ة ومار

 ناسا قررت 2 سو لباس رصققم ىلع ىلر شب رمثل ماظن بي رغو بيب اك ادوا قس ناشر اكم اقري كس ىلاجو#
 ل كر قورنأ ات ارث اناس لاس. ايك ع كرت سا كيج ل نوم لدتن قرمود لدعب كس كنذ قواد ىا

 رك زار ايترس ل كراب لك ارغ هوروا سل لاو رومتس لج كس قيادغ رود لاا نلمس حققت نسا ص ام 1ث اس

 ب لام وجر بملط كت رو لشن

 لي هار كرب نق لاولوج لي - حرف لكل كيا لس اكئئاسنا ىو ولحس ري نول اق اكرشلار وا... :ترررق ول اق

 لقارة« اشوت ا رفح ناروا نت لاكاكس كاك نيدو سدرك شاور صيت ىك حررط حررط ظ

 انتفلا وفاخو ايندلا اوقلط اًنطفاًكابعهللَا

 انطو ىحل تسيل اهنا اوملعاملفاهيفاو رظن
 انفس اهيف لامعالا حلاص اوذختاو ةجلاهولعج

 ماعدارم لح لم ايدانم انعمس عسقلان. تاغب تيل دق لكن اروا لو لكنك يم لب ا وفرد راي لع تاي آنا
 مكسر فرط اانا خص اك أ كلسر ىلع واكل ونارلس ماع تيتو ماتت اسسوب انس اه امص تارطح بجو ليس اوالب هاوثبس

 باب شيتا زرب كل ورعو ناتج ل هت خس كلثوم[ راك لو كزتشن لب تود لوصاربت مانت عسر لش

 تالا لوب دق



 .٠ ةارياتعآ 4 » ناكل دوس را موه . . لوارلج نيل الجر يت عررشو مج رت نتي

 تعاطي سيرو كغ هس لادم تاهت تن لامر ليزي دك صا هن... لل اعد حا

 روا كنت تت ضادل رفغاف رول كرزتت قرسود لير انلا باذع انقفريئ انج ليوم نأ ابدا لك ررط للا مدعاك ءاعمروادوج اك

 -لو يام تعالي نري ق نأ يرام تعاقد كسا كرا لا ل انتدعوام انتا

 ها لاهي ف رثاكتمايشوابجر دحر لكيكل دام اطذ مانت لم مهتايس مهنع نرفكاال.00..-----: كب 1ث

 جس ققروم موه فكوج سس تباهتا شم اعد تساي آز ين - جس مولخم نوم فكم كل كس لوب انكم انت اكنلا حس ثيي احا أ ساب
 و «بس ع اجا هرافي اعدرك الص كراذغنتسازوا حس دراو حان وجفكما# ا قالطالا لعق اجيك ترموك ارا ارب مالسا

 ( اءانثتا كش رقروا نيب د لش ثم داحا ل تويلل ج دشلا لوقت فر صوار حس لومانن /ورافكل باقروا جس لمالك ولي ذوب ماس

 تناكام مدهت ةرجهلا ناو هلبق ناكام مدهي مالسالا نا ل راكتجنانج ليكم تانضيب كك ناد
 فاعموك ومنكم انتصب ثلا لم ل داهجج روا ترمي وا مالسسا نيدلا إلا بنذ م ناوءاهلبق

 شرف ل ورك

 رع نقلل ء سد حنا ل كتل يني وم مولعم ل اب نفس هللا ور نيذلا

 دج ناش كى اانوم لش لاوحا بسكال لج لقوا قررركذ لاهي ارم ركن رس تاذ كلل
 تاتا زب لتارلاع يل ناك لرد ب قناكال ا وج ل رباكا شت الطاب اذه تقلخامانبر
 تلك لاا اتم لبي شور علا قط اءوج نام ف اتا نل 3 بت اتوب لبي توبلا لا طساووج جس 11
 هه دراو ل ثع دع اريج اج 1 لاف نك اطال لاب كرو

 لئازةلاحمال ميعن لكو 0 لطاب لل الخام ئش لكالا
 جس لاو ةسابدم تقم رداىلاف زجر جاوعاكسشا ننس نث تكس لالطاب كسي تاكا لئازاف

 َنِيذّلا ُبْلَقَت كلنَرْعَباَل دهَحْا ىف حنو رن ىرَناَمْيهّلاُادعأ كوم ناثغل لاقاعت َلَوَنَو

 فيو اَريسَي ينل ىف هب َلوْعتَمَعي - ليِلَق ع ام َوُه ِبْسكْلاَو ةَراَجَبلاِب «”زيالبلا ىث مه هفرَصَت رَصت اًورفك
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 ْنِم ُئِرْجَت ٌتدَج ُمُهَل مُهبَر وقتا َنْيِذَلا نك 0 ُمارِفل (همْوُذاَهِمْلا ٌسْمِبَو “منهج ْمُهِلَم م 3 2ع رام د
 ٍتدج ّنِم ِلاَحْلا ىَلَعُهبَصْنَو ٍفْيّضلِ ُدَعْياَمَوُه الن انف وللا َنيِرَْعُم ىآ َنْيِ ٍدِلَخ ٌرهنالا اًهَيْحَت
 ايندلا عام ْنِم 6901 ٍراَرُب ال ٌرْيخ ٍباَرَثلا َنِم , مللاَدْنِع اَمَو هللادنع ْنَم ٍفْرظلا ىَنْعَم اَهُيِف ُلِماَعْلاَو

 ىأ ميل لِ آهو ِْناَحدلَوهياَحْصو ماس نب لادم لاب وي نَمَل بتكلا يلهأ نم ْناَ

 ىأ ٌنِم ىتعُم ِهْيِف ىَعاَرُم ُنِيؤُي ريض ْنِم لاح َنْيِْشَح ُلْيجْنإلاَو ٍةروَتلا ىَأ مهبل لن امو ُناَرُقلا

 عملا ىلَص يل جن ب ايجنإلاَو وتل ىف ُمُهَدْنع ٌّىِبَل هللا تياب َنْوُرَتشَيا لل نصار
2 
 كلف

 ْمُهَل ك 8 وأ ٍدْوُهَيلا َنِم ْمِهِرْيَغ لفك ِةَساَيِرلا ىَلَع فو اَهْوُمَتَي نآب ايدل نم ”اليبق - : انَمَ َمّلَسَو



 , هاو رتيآ نارك [ةروس رسوما 9١" لوارلج نيل اجر يفتجررشو لج تنل

 «,ؤباَسحْلا عْيِرَم هلا نأ صّصُمْلا فاتك نيم ةَنْونوَم " ْمُهْبَر دنع ُمِهِلاَمْعأ ُباَوْ 00

 ش ٍبِاَصمْاَو تالا ىلَ ورضا اون نيل ايدل ماين ِراهَب فضي ىف قلل ب

 هللا اوُقَناَو ٍداَهَجْلا ىَلَع ومي اوطباَوَو مُكَنِناَرْيَص دق ًونوكياَلَمَر "افلا اًوَرِباَصَو 0

 ران دوو هملول (ثنؤخلفت مكلعل مخيرخأ عنب فأي

 تجر لع فيت مووخ نيل إؤ تتكبد لع تلاع ىلا متوكادخ نانمش كت ياك ب بج ذس لاف ارسم 27 ١
 ولاكن ولاو ل ركر ايت ارفك وار( انموحح )رك درك رسهسس د لا هن مل عد وكب 1! رتب 1( لوم لذا: تحب آد للا قلل
 راك ارك ( 8 تاهو مافن البوب اس ىلومتشاك اينو ) بس اناا ودم افاسا زول مخ( يس ب 2 لس لاكروا تراهت) لع

 كس نت ليث تشب إب كسكس كالي د ذنس راكد. ةيسا كلج نكي (ود) جس( لجن :ضاربقايكرداجس م” ناكل

 ؟لوع لابس ناي ع ضد لع تلام ىا( باكي ءردقم كك نا ماود هليلاتارو) شيم هد ل ىدابب لمني

 رواج بروم ءاني كه سوم لاح تس تانجالاي رالا ًءساج اين تت اسكس فسرت ا كس نام اخوج اناهكه و لُزَ)

 كيك ىئ يل وظروا لاججا دوس( باث لاي كيلا تشك وجروا حس بتاج كى لاهترثلا( ع فرظ قم لهاع لج لا
 ل كر نامي ايسر ىلاعتطادج لذ كتبا كدكب ل باتكل ا يقي ردا( ك لاء اسدرس واين تعبنب ) ك- كس لورادرك
 < كير لاني نادك رجا( يركن رق )اوم لاني مكب وج وا( شيع واش ا يضروا اقف كس نادرو! [مالس نب دقلا ديك ججب )

 نسه ىف“ لع لأ حس نمؤيري هس لاعوي) لو وب هكن لدا ناهس نبغل ض لول ناك بس( لاو ةاروت)

 ل نت تايآ هو كل جاو تارؤت) سرك ب تخورفب شع أ لك ىاخت ثلا هد لس 1ك ادت ثلا ( نيا وتم نتن رم

 يه فنا ةلاجط تس ادا ىقي ا ليلا ف يم وكن اك رطل اركي ينو )م لوعاد #_ذوحت( ح- فيرتتكيفب ترضخ 1

 صح لب ذو ا) ب روضتكس راكدرورب كح نلا( بوف اكل ارعا )رجا كح كس لوكول كيما بشالي زق ( لن تس كانا دوب سدد
 اك باح اك ولك كلش ند د [كس ايندرك) ل لاو غنج باحر لج تب ىلا قتدفا نيتي( جس لب صحت روس.( ايدج الس
 هك رافك )ود بيرت كرم سدد كيرا( كك حس قضاعم يروا ب بح اهنم ب درب تاعاط اوخ )ل وركربص !وئ ارسم ( لح ليلا

 ردا( ةاجومت فك كاتب هس < ل دات )واه مرتب ريتا سكس سرمدد كيادوا( جس اهاندم أبى رص رك جذب وداي س مل لباقم

 ( لود مدارماب دجتاسكس مث” تاجنروا تنج لوصت )لك ةاج ومب ب ايماكم كس ىلاج كريما( ل لاعرج )ومر تس 1 تلاهتشلا

 د-<س وكل ورسودانانسروا له بط تقم ترضمت [فرصاي <( كب ب اطير كلن رغيال 2 52 ٠

 تبلسد لإ هدد قبب آت بج نايل لائرورخم ليدوتو يفي ترضخ آكل 2 4 ولا ومو بصك اليخ

 - لو بط ائفققو يب ًارجاظب لبن نلت لي تركي تسإي كمارو لو بطاي لوا ةجردب هس بلاغ لاهي ل نت
 لام لئأرب سس اتوب فرضت اكدقعو لاس لاادارمس كس اه حرر ل كش لن تنك بقل ر ومالا ىف فرضت بلقتت

 فرط كف وجر ادتبا لييلق عاسمذ_مالعرسخم وهم لاسفنز» لش نجل شيز ذي ذل كيا لكك اس لي ؤرورش
 .ليلق عاتم دالبلا ىف مهبلقت ىا_<س ايلوراشا



 لا 5س و نلا متل [3 روس رعب راي م لوارذج ني الجر يف عررشو دج تنال

 فو اويل تاي طلو وم للا لاكن عع ب تيل اح كل اروا سدا رقتتسا كمت اهرواحهردقملاعحس رمش نيدلاخ

 لد ناوي بضا اذ كح كل لل اانبأ ل نول ةنجوأذ_ انك ىلا اههملوا لو هتك ل زن_ قوم ضيصتكسادبت اس

 سس تك نيللزت قتال لاري ذ نبا نيعشامخ_ كت روصقلارإ رك وفارس بث سا 0 1
 5 بل مز الو ل تك كى دلوادخ فون رخص روا

 حايك يدرك ادادتبامال ب ماك نا نمؤي نمل فذ لعل اكتب ليش ريتخ فذاك عاتم نسم

 بان لبا نا ةمايت هلللا ءاطسع نحس ” همح صام ناكل: اهي شبعداشداب ى زارع ىشاجن بو ة اج لسانك فرط

 جس لت ديدصو ضرس ايل لكل تلو ةييسا يارب لوبن لاو هس لونا كل ؤ كلم كحك لا نق كس رج! ؟]دد
 دب نط ىلا نال جيف اظل أرب رنج ترظناو ربصا .هتمحر نم نيلفك مكتؤيرءا نيترم مهرجا نوتؤي
 ا تن رع دعي "اء نيف رك
 ممر اترواوداب 1ك

 اكتر شكو لل لو رش اكلي تسي - امر آد اهو ب ماجا فيت ص خت نا روا نايم اك#في هن لك ون رسم بي تيب أبا لوم م ملل : طلر

 ىلا رافال جب اعدت ايا سم لد د امرا تحار كروي وك وناهلس حس لقت لادك تس دوك. دب ماجا

 ا اتش ذل ع هركذا اد: داهكس باكل السلب باستكلا لها نم ناوتمم آان نايك راب باتك
 لاونور نل < لارا رش ل راج نك ارت هتان لبا قراصت تيب يردا كلش بابك باكل ادوبي لكي اوس

 رواج ديك ةديغم ةوج ىرارلكاي سيئا رككسس فالتخا كس ناونى كبت لوم باتل املس كس مت كياركا قادصم لد
 اونما نيذلا اهياني تيب اكل كس فل ركلة روسرب ناونخ موا عم ايليا كل اع لقث ىلا و ىلا لباب سروصر لك

 -ج للخيل اوربصا
 نم ناوتب أجا رف راشا ل الع سم وت فرط كل ون ناك بلقت كلنرغيال كتبي :لوان ناش

 عرالطا كلااقتتا كس نا لوم لازنات ل واب كس شع اش ىلارعأ ماركس يب تياود كد رض "اربع نبا قلت باتكلا لها
 ارا نام ادم :«ءرانج لاخر لج لس رقرغ عيار اص يتقي يف 1 هجرت بع ماو

 0 رك ارم ما نفاس ايكر انتا« فام ذب مف فس نقب بس آت ايك يدرك اس ؛ اني ب 1ك تام رغب دوت و

 كعامل ا وكب بذ من6 يجب آو دكالاع ل دهب ل ب واج زا دابا ىو كاي

 لوم لذات

 اينام انضخا اك ارم قت نلاايبك تاعي ا ا مل : م انطاروا زا 1 ةروس- : رش

 ماظن موا نك ركدبجو رج ل 000 كل توك ىل رقد تسيب لساعاكل م 6 لاس نولود مايا ذاع آر لا جس! داج

 تنال هنن انيق ن تان وا 0: بايماكى ل 1 توق راكم اهنا نكي لب 1 رطل لاهوت ىك كتل رب روط شراع وو

 31 اوت ضنك اكلح نر ب لد .هكرايظا وار لاح كولوج تبل« لكل وم دارم نرخ 2 الهو نأ 0 لد
 لا

 روسو ا دل 0 نر نر عبس هي /نولاك شارل نع ا رورضرجا كى كن ردا لا فسار

ّ 



 معافا رست هذ ذو نار ل 1 روس مرسم كفل لوارلج نيل ودجر ماو م ا

 #١ ني
 ب حج حل حسب 1

 نثر كس مذ تس دقلا ل لامر م آن ' اهجرتب روا ني اهدنا سرمد ارو لإ اء ايش ا وار لف يسوون تي لل ١

 500 دج م هلك نارور شى ايها لش ت روسنا

 جسقأ أل دتبجو كس تصنيع ديت كدذِإ نيعشاخ............:نلاشنى اينغا اكل وئارلستروا بس انى
 هوبات ديعرشو هدم تس جو كف: عروض عروب داع اكن نايت نسا باتل مانتوكل او رفا لاو
 كل ناك تارت دودلان زواج ا« ءا رشا اكتم( 1 لكل باو تارت انركءا تف ل ماك اند موك دالوا كح شا انج

 تدوض ليتك نت قه 2 راما ع رافعا ارفف صادق اقتل اكسال ناار راسا تاو لنك م

 ب اح الياكن مويس تب ل ثم داصا كس لت ب اصر ورش بسوو كس كب لطم راكب اسحلا عب ال

 ىتدلج هد جس امرك لك كب انك احرلج ضو لت ازا ل لا انكر لأ كن ايل لكنا اني نا تو
 - مس ركل يب تب لن ضرك اون ى انوك وك لدول كتي ركش شكى تكن اكد قروررم

 لاوقاو لاوثا وج لاث نك كس ساروا جس قوم تييذادك ونارلستعتس نى انو لادا كراك 0 تيأافل 5 :

 هرج قار تروص يلا سرايا فرس لدا حابس (- لتاقم لا( نت .00-ب ل نع
 رول تس لوم تدورت يق رهتسروا ىر ا 0 م تطأ رم أ م لئازتم لامخا ئج عر يروا ترورضووفر وطب 0

 يوم "يصب او لود كيا لوا كلا اقل ل | قوقل ل م كح ايم كروت ى رسب

 57 00 ىلا رفات ادب بسانمكس لاتلاع ل وداي لد لج احاجوج لب تارظنانم

 لدعم رطل لس قالا اك تعطير عد يس ايلهكر اهوك ما كح ساس لذي لي لولروص يت بسس لتس رورش وتمت 3
 قرود رع ا ءعهأل زالطااكل 1 لك تبظ وسر ل ىدتبإ لم اكدا حى رط اهات اري ىلاركو تن افق

 ريتسءل_ لس لام ك ناطمشو ل رشف يوك نبك |طناو كس طم دس قم اواي رواح 1 الط كاب دع ء رايت كس را

 تس يبدع لاادإلا الاب تيب [شب- كم اود تس تماطدوظر اما لي كس اهئ. ف نيقيقن سس طال اس لت“ يف اي دوا كس دارع انج

 -هسربك ادابجو ودل ع قك أباه مليا 52117 اج ل و مولع“



 0اس

 ترو هنوف ب هال يثاب واين الا" + رينا يب وداع قل قط اقع 2
 كنا ل ةعبسس ة ةيس أ تسس وأ سمح و ةناع رده اسبلا ةروص

 5 2 سال 21 .٠ يف

 لب تاي (1ع ع(اغ 0 ا

 ميحرلا نن نُمَحّرلا هللا مسب

 يجزاه وامسماط لمار معك لق دم يم

 مدا ٍةَدِحاَو سفن ْن م مُكَقَلَخ ُىَذْلا ؛ ف ناب ؛باَقِع ىآ ْمُكُبَر اًوُقَتا ةكم ل اّحأ ىأ سانلا اهيا

 0 - ماع مع
 ا قّرَف ّتَبَو ىاْسُيْلا ِهِعالْصأ نم عدلا أو اَهَجْوَر اههنم َقَلَخَو

 رسل ىف لضالا ىف ل مَ هيف نول ءاَسَت ىذا هلل اوَُتاَو 0 دك © ٌءاَسِنَو اًريثك الاجر
 مرو دارظ * 1

 كُدْشَنَو هللاب كلاس صغبل مكضغعَب لومي ثيح مك كيب امف هب ةوأءاسن أ اهيذتي تاب از
 يي

 6 َآ

 م ناك وهب ىف رووا ىَلَعاَفَطَع ٌرَجْلاِب ٍة ءاَق ْىِفَو ,اًهَوعطقت لإ احر انا لاب

 مدت ىف لَو كلب امص كريم 0 اَجيف مكلانغأل اًطِفاح «ابْيقر ْمُكْيَلَع ناك هلا نإ

 تيل اود رعب ذِإ ْمُهَلاَوُما مه بالا ىلواراغِصَلا ىلَيْلا اونا ُهعَنْم هلام هيلو ْنِم َبَلَط
 ْنِم ىدرلا ل لالَحْلا ” بيلا م ماَرَحْلا 0000

 4ؤاٌريبك ابن اًبْوَُح ناك اَهّلُكَأ ْىأ ُهَنإ ملام ىلإ توم مهل مآ اوك اندلَو ناك فين

 ٌلِدْعَيالَف جاوز الا نم ُك 'اَمَشلا راسا تما اروع لا ةيحلو نو تراسل

 اوُلِدعَت الآ اًضُيَأ اًوفاَحََف مهمآ ن نم ْمَتحَرَحَتم ؛ ىمتَيْلا ىف ا اًوطِسُقَتأْلا متْفَخ + نإ تل نه

 لَو ىتثَم ٍءاَسِنلا ْنِم ْمكل با ١ ه ىنعُمب اَم اجَرَرَت اوُحكْناَف نم ْمْتْحَكَن اَذِإ ءاَسَلا

 ةقفنلاب ْرهِض اولدغت آلا معفخ نق تيذ ىلغ اًوُدْيِرَتاَلَو و اخيرا اعز انالث ناتو نإ نين قا * عبْرَو
 قرفسلا نه ل دما ةاعاقألا 3 م“ مكنامُيا ٌتكْلَم ام ىلع اًوُرِصَتُقِإ وأ اًهوحبكَنَأ ةَدجاَوف مس 5-5



 ماما تي 8# أ سلا # روس اهرب رب هللا نلوارطج نمل اجر يضر شوج ا
 0س 77

 ارا ءولؤعتالا ىلإ برق ىنذأ رَتلَو ةدحَوَلا رآ طّقف ِةَعَبرألا اكن ىأ كللذ ِتاَحْوَب الام

 ْمُكَل َنْبط ْنَِف ل سفن بط ْنَع ةَيِطَع ٍرَدَصُم ”ةلخن نفر روم ةددف مح نيقضقلا اًوُطغأ اوتاَو

 كل رَسْفلا ٌتَباَط لإ ىأ يِعاَقْلا ِنَع ُلّوَحُم 4 0 زيبمت اسفن ان ةنه ءىش ْنَع

 و

 مكل َتبهَوَف قادصلا َنِم م

 كلذ ةرك ْنَم ىَلَعَذَر َلْزن ٍةَرخالا ىف ْمُكْيَلَع ِهْيِف َرَّوْضال ؛ ةَبقاَعْلا ٌدٌوَمَحَم مام ابي نبه كد

 ةد(قر هلتمح اطا ىلك لالخ رررط لا «هتس بازذع كح ىلا قلل ) وذ تس دكر وري نيس( !ولاومل ) !وكول نسا ا 0

 دجتاسك م ظفطتاكل :_مالسلا بلكي اوح )يكاد يبا زوج اك احس ساروا تس( مو 1) نلاج لي ١ كيل ايكادبب لص نس ست كر ودي
 راكبا دز كيل ل رن لولو نلا ( ري روطر شو قرف دا اليم (ايكادبب لجلي ابا كنا - 8

 لم تا ألي ابدع لش كيل ادد ماد !اك تلم نول ءاستانا )وج ركل اوسرلو مك ايس (ورؤ تملا ةلاروا- رارعل

 اتبع س تسمو ليا لك ررط ا قت, )يمان هس ل( نوسل ءاسسست جس لي تدوص ين ةعوتاس هس فيت
 نمر نا را نر( ةد ذب لوما امك شل اب لوما ورطس اءاكشلا قلاب كدشنارواهللاب بكلأسا

 ليصل درطس اوك وط ان لوتشر قر انج - م هير يأ فطعدتاسكسرج ماعرا لم تأ رةلياد دل عتتريتلا ل 0

 رد اخر ؟ كس او ف رفتشادبككىك ل امغا ساهي ) لن لاح نارك تيلاعتد فلا كدناج نقي( ست ىلاج ىلاعك
 انباع لو طيس ف لش لوم لان لش رلسلسلس متلي تري 1لكا لن تر فصتطوهت سدس فصو لا يب نتي لب لرب
 نا اكن لا( لوب سر دش تاب ل لاكي لس وج نج) نوميشولا و ركل اوحروا ( يدركر اك ا تب ةييس د لس لوبا روا الك ملظ لإ

 كس زج كن امك زج كدر ىقيا نك )ولا ث لدي نس زج( مارح ) راك وكّرجج( لالح) ىلا كن اادوا( لج احوم غل اهو )

 ايرث دم دروث ل اماكن اروا( ةل لل دات اكس و زج اكان ل ا[ ايدج _ول
 6” توالج لوم لذات تذو لا تيب ًاييدوا )< تاب ك ( باي ) هانكاوت طب( اناهك) يانيقتي( ركام ) ةقتاسكس نالاب ةيساودك
 دلو: ذرات كال عر ناد صل ويب شاي آل اك قب من حرك عرق تماما هس كس لويز

 هورلا زين كلا هس او رت لب تااعم كس نا )لاهم كس لات ميتحح كرك ث(لدع) فاضل يدنا ليل

 نمنح“ ام) ل ؤرو#ن اورلي رك( ىداش )حر اكذ وت( ومشي رنا لمع اكقكح وكرت ما ففاضنا لب نعي كرات عس نا قدوم: نايك
 ناك ب سرسود «هتس لاو ودود ىأوا- لإ الئ اج , زر وص نرخ ل ' خراوزادرعت نم )راه راي نا نات ودود ل ادني لسا (

 واسرك يكف اصنا_ ومشي دا يملا لب( عس لائأشسذاجا كدت ز عسل ني < لالرا#ر اجر اهرب سرس لاروتن خت

 هجساور# ل( ل ذل ل وأسيبارباك حررط وت كادت اس كيا كح سرب لك ارا قه اوس نور رع ورز“
 تاجارثا لس نادر إمي ) للكتب ناهت# ب لارا( ولركء اختك )ري ( ورك ب لل عراك ) تس قويت كيا

 357 ةءدايز( تس ىدتاب كيا تت روطاز افرض راف حس لالروكر اي ضكؤشس)نركا اهنا( تف يمال نزف"

 < ىدقدص أت اقدص) مدس ناوكل اظروظ ورك( ايد عد )ب: هركاوارواوكسرك تش( من ) ىلا: مك ثابلاج (بعرث)

 37 0 هن نا راب ل رمان( ناين نت دس لل دشوف جس ردصم ةلك) تاس كس ىلد شرخ (ربع لح

 تلح ا لي م 8 ةييساتسام 93( لب درك بوك ميكب تس لاو 0 تنال ة سابو لفل اكنلاركا تن عاف لصر ووجب ريت نفن)

 يد رت كل وكول علا ت كثي اي -ددش لاسرررط ل ترث رواتب سافل ماها ) كوجبراوكشبخ ( حل شرخ ) هك اوم

 ( كن تق مانك ناله حس لاي لام كسر مموج لوم لذان ل



 مر 000 : ُ 5
 ماجا رسبت 4# طع ًاسفلا ةر وس اترك راي معا ىوارط نم الججر يش مررت

 0000 لاري روطم اعارم سس للا تس اتنت باطخ لابمج تس ظاقلا نا سانلااهيااي 52 ٠٠-000

 يب كاد سهما قش * ياراكب كمان يرثلا اج لاكيراكو عاقب لكي س لدن تدوس دوجواب كس ىلا

 - لح البسي 7« قرامإ دالدا ل | [كتررضطتوو كل لا لوب سس_قيرطراتس أبي كنا نباطمدس دقت رض لكوج ردح

 نزوح اول ل لئلكي ع كنج لذ قر وماما قب قيل روا ل ابك بت كادوا لا قدامك

 يمد تر ض> حرر يك اهاناجاي درك تيس دبي تفر ل جب 12 0 ارق ابع
 رو نايم #فرط ىك ا يطلب وق غن ورا ادي اوم ايك ايل لاق تصح ى ؟لد- لتي اب وكاحروا لوم قى درك راط ثوم ىاكدن

 -ايكايدرارقر مو جيد ؤردرابد تساي يجرم نت اب صفد كاب ترضخ ارواايل يكرمكم اداريخب ليوم ىلا و
 فالتخارواهخ تس: اديب ماروك ل يترعرم دوا ليوم .لاعراب سام اياب ليثاو# تيرطحك حس ج 1ع تيار ةرسيثك ءاسسن

 ده بوصن ءاسحرالا_ىت ىلاج ىددايبجتاسك كاك حقد قرسود كد كعفد ليك دكماقم مات بسن9 النخاع
 -< نرطارمعو ديرب تررم تس رجول لوب فوطخمب لككسهللا ىلع

 ىف '"ئرلص” تس لاورث "'ماحر الا ةدوع عطق' 'قّل فاضمر دقت ماحدا زيت لامتشالا لرب حس لا اهوعطقت نا

 -ج ليصل ا ل تايد لفيف ملاك كر عملوا تيما
 0 اي وركر كرك ا فصتم لزي مل لا ذاك ا نرش ات عرانتنا موعدك فس د نا ناك ظنا ناك هللا نا

 وكب تنل ملاو قتل لاهي ذنبا 2 اجاكذ اجب حس ل ناكمدنلب بقرم حطت #بيق رد لا فصتطعس لل ان
 2000 م أ كراغصع تفصل“ با الاب” لص سا عج لوضدم مارك ىلع زورب ىسسلاالا_ عاف نحب
 كلا رف تارطحو رو ايس ردع وم لاك ؟دريج ركا ع لاطوارمحس بيط رواو#لامدرمتداوفنجس مارتذارمتس لا ثيبخلا

 خلا ىورلا ناكم نولعجيو ميتيلا لام نم ديجلا نوذخاي ىماتيلا ءايلوا ناك لني

 رايتس قمر اتروا كس لاوتتسا لي تملك سج حا كس لاعفتسا لب نتمل تنس هراشاه وطخخات ىا
 3 و رص لكني لاء دارس حس ىمتيلا اوتا_مانل اذ اذ بوحلا ع ل لام عشمج ع يفوزع لاك لو ةمومضم

 اماورواملكق حمية طسقلا لازا ىاه ك4 بس زنمت ل رع حما تف وطسقت < لدرس يلا ملاس عرب حس لش
 ثم طسقا كيد نس جراج ةروا كورا ز ال لي تروص تا راب قليلة جايك ع ذب ءانلا عر وطسقت وطسقتروا خلا نوطساقلا

 .طسقلاب مهنيب مكحاف تمكح ناو كج لرع قخيقروا <: 1قتطق
 اكلت غلابان لن قتال ساس تيثيح قرش خت مم فرصوو ل مانا ف ال ىكمتتروا مش ح عي ىماسيلا ىف

 كتل اساس ال غلب اني وم خلاب هيباك اد نب لش لورد جددا جاك يساب نم لي نوفانا لؤي ىلا اكز اومن باب

 نمامإ, ل مكناميا تكلمام تت ايليلركماقمتاقك لاوقعلا ىو ذرية اجابك اي ايل يكرس اه كس ركنا اكتفم
 كوب ةرمثلا تباط_هت 1“ غلب“ باطرواىديب تقلخام كت لب دارم ب ل لوقعلا ىوز شب روب لاعتسا لكك

 داو ل“ عبرو ثلث و ئدشم نقلب نيثا ىاد ل تكردا ىا#

 قرص تاقدص_ ملاؤتي ليتل وقول وعت لو فرصتي ءاسارب بس هراشا فرط ل ورع هورك ادعااب ب لاكؤطاع
 نت لك كدق ل لا لاو ع رو لذ هس وعلل تح وراغا فرط اا للنار نق د راما

 . ادرقق تسل ةساوزبلا ابيب لخفأ نوار يغ سر وصغير يطع
 وفود راو لاو فوم مكس ىلا مكن ع داني لابي ب نايات ىلع ناك بط ب لصد اًسفن
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 للاي حس نهروا هس عار فرط ىكريهركددم اين ذوات قت ننعم“ يت سكس ىلعو/نيط- لي علاو لامحس 0
 دهس ل انرل بج اكرم لك اج مج دكا عتس هداشا ف

 كح تروس لبي نايا ا اج ايئ نر ورع لوقت دوم واول ان روس ايد يك مقسم يوت دوم ولام ا : طر

 خرط ننقل تيروب نا قل لف قكت راائع قت ب هولا نا لثك قت ف روس عاود اخ تنازع وم نمي نو
 - تالا ورث ؟ٌتادراغ كات تت تءاءاعم أ "01 رون ثاااءاعم

 دور د قيم نانرخو لاوحا كس نيم. بج ماج است تال اعدت سك نخ +(
 كل ةلاع رث طول وقهر يثو تاهل تب انج لئاسسروا ماج اكس زامثو ب بم تانايد دللا نبت هرثمب اه تنال اهم( * )

 مادا اك اس وسر واه - هءادهب كر اوتتسا ناب لهم وقشر ىئرروا لوط ان ىلا ال انتتس ايبك دمطس واكل رلظروا سيب ور تسفص شاك

 يس قرورض قو تاز كل وقت ا مل يم ل

 رو ومجلس قلت ل ابان نااصتقنى امو اي متلو لي اكدر ار ورث تساليصفلى ل فتن لاح ىمتيلا وتاودعأ

 وتاودي كس ات كايباك ناك ماجا نت قلخل ن اب س ناصتن ل تان كبار دم ع 00 متفضخ ناوتييأ

 ٠ 5211 "حس رب مارس لع ءاسننلا

 لسا تشاربلكى فن وملح ار شت لس فلتكت ءاباود لم لد تنس معفخ ناو 1 ...: لوزن ناش

 ا كح نسا ات روج ليلا ناس ان نكمل 2 طا طاجب ا ا رو 58

 20 را تر روسنا لو لي لي وكمت وللا لن ارح ةروا لوم ل زان تيب آن حراباصارولطل لع
 ءاوجاربب لاوس كيف نطل ناهي نك لاب نايك نإ ل ا كنار ارواج اني كور ل ( يابا

 -لوم ل ذاث تع 1

 ل كو كود لي باب ل جاوز اددعترواءاسنريثكر كوخ كك وجات داب كح ل

 - لوكا كئايجال لتي اي تروم - لوم ل داعم م ىرتإ بل

 ياجك قمت راتطولدوخ لل تيس دن نيسدوكت سد ردا 2 اوم شب "اي رمءايلوا كس تروكلن ب 0

 ىنرجأت ناتي [لن 1ك اريج ةساجدم لب انياب برجس لان لبي مالسا سادت 0 قياس ريفا حاس
 رادو ملا روسنا مال تع ألا نا (ىةاو كس ماسلا ميلك قر بث تزن“ حجبح ىنامث

 رول ترنروض ا لوم لانا [ كل نع نر لها ندرك تل رك مع الب رافت حس لاف وتدرص ا جل تلك لتتم دوا ايد

 تس لرب سدي دك تدوكتأو لل 0 تيدر زا“ كس نبط ناسف سرصود كس تع آن رلى اكس لوب با

 حس لتقل اضم قوم سى هشوخر كاك أى عرالصا كات تق هان لخير

 اك وقل طل ونت شا دبي ل الاي تع: 1217 قل رط نرد ادراك ل رع 1 :ك يرش +

 ركانوم ادب حس دادن اج اكرادتاج نحس مآ | ترضخ اك "اوت ررطت_ نوادي تس ” (نلاج يس اكرادنأج ليأ مو آت رت تنس رك

 هيت فراعتم قدي رطروارادناج لوطود ل ل ” شدي كل وفانا ماع -انو+اديب فاطظك قير طف راعتمرواد اقم كس لل نود



 معارف تهآ 46 لج "ايدل ةروس ترسوراي 0006 لوارلج نيل زج يشل رشورمج رت نما

 كلارا لن ريارب ترو ل وني ل لوم بيجر ضن ىف لاعر جبس كراج لسلس اكشاي ماع كرم تداوكمد للا احتتس نأ

 ايا مراه ا اكرو للإرشاد كرام ترنح 00 تانك 1 نط لاري تاو لوزن كب ل وجت بج 12 ترد

 0 4 دطلاوس ؟ قاتسمفكو تدل اخ ايل ب ل رك موج تروص ل ثان لامك” شوي لاب جس لن
 تس ناوكى اختلال نمت قرب اب ورب اين تعلم كلبا كيل ارد ترورض لوى لاش دوا 00

 _ مولعشوو رد مولتن ل لاعرجم ؟تس لو تولت نب قطر تصرخ [نيذاوو العوم ووقت تس هقر اهنارب وقيل رط

 ا لقي [تررطتىع ىلع رول لك بباب لطم راك نبك ءاوح ترضع عس ىلت# ل ابل 0 :تاب لاا

 مورتلا لاحم 0 ممر الانوم ملاكى ب كيا هدإي ذ تس هداي ذ اح تعز ال لاهتسا لوك كلي نس ام كس مزال ىلا أول
 ينال اوس اب دام ذي وكاس ا ياله رص ل قب تلاد زمانك
 ىلا اكتساب بسس نا زين انكر نا زو لوك اوس لش وو يليق 2اس يارب لوس ؟ لوب لوم فيكتزلرا نع #11
 -جدوجوم لع ريدق ئش لك ىلع هللا نابار#

 ناستن ثعاي كل كس ناوجورل لد لداتابيا تس لاك ناد ااح كيلا نفور 2 كلاعرو تق اربكل ب ل ج7
 هاد ىف ماك يلايد لل راك يسارع فوك رثلرادلاب ترروصتبوخ ميم اب لوم ]7 اع حس عفو كس لا حس جو كح وم لس هكتار وو رواد

 يمس لكل مل 7 ةمدت اريراول ليوا تن روك سود رج ايه درمم ادد وك اإي كك سم اظتنا لسع اكىئا- كوم نوكالاو سرك ء ايرث

 جاما اا ل هداب لاول ظفاحنروا تسرع سا ات؟ ناضقأ كارو ءاولرل رات سيان ركضت

 ناب ك لقال رود لم لس عراد ادت نايب كيا ليث ةس الجود عبر و ثالثو ىسشم اتافلا............: لرد ان كيأ

 كس ائافلا ناروا تس. كف ٠م لاح باطاص_لين قتلا كلاب ل فود ناي عييرو ثاالثو ئنثم ةحنصج !ىل وا- لي
 تحب كات للا ليي لاح ناو وحكناف* رس مارنقا لا حس جو ل ل و رارلكل ب موي
 هركرطاف تب [ف الخ جس ىذا زتاديقرر دكر جاع لوم ساسسح ابا وو العكس لاقروصنلا-قأوج صوص هت سكس روك مامنقا ما
 داع ثورثاروا بسس كس اج اهل تيت < ىءايا نرفاكل رابغ ل وود نا - كعسدلاب قالطا كك سا كلم لل

 راي وصد لقروودإ وجو رو ليا اياك ن الجدل اجابك يأ 59 كح انك وداي ز بلطم اكس اك جسر اظود منيتي

 قود زدروا هس ميت ءافاكل نب لالي لاشي رط اكسس رو
 ديتاس كس تدوخ يا حساب دوم موهطماوج مدع حرر ل م اك حرا حس لاقرل راب تس تمي 1ك يسيابر-...........:رصلك اسود
 تايدرل تلالد م للا تما راقت ارو مالك ايسدكه سرج اف كيسي اند د اجان حس مجول فسد ودلع كس لاقروص روكي نك 20

 93 كاجو لسا 5 ” ل تروس لءانفتتساح قات اكن لإ جب سئروصقن اجيد لحس قفل لاس وم اقم ند

 اع تس ئات راكد ةاجومزو ايتو سس دايك اج اياه ذب نى انتاوكخ يون ىلا لإ ل هل تاور اور

 لرهلا  دئاذ جب 1 از داب ل راك كابا لف قد جانج سامري ككل هددها
 كدر اع *قرما ام هس تل ل تايصوصنت قي ترضخ 1 وم هدإبز تس داجاك تل اريطم تان اروا قى ا

 هع لن راقطا لات كدسرسوو كر ايفا كل ”اوم ف الخدعب ل عاما اقعنا تل واع لوقنماف الغ لولو نة جس دب تس.



 م ءياراس 0 هد دق مس لا
 1 تعا طا" قرع اينلا روس لك و لاواريج نبل اج رس ماع ا ناد ام

 3 7 او

 دج لتافا كلال كح لسا عس ل
 ما نورك فس( نقوش ناني لك كح مال ن ركع 22 000 فكل الروك اي
 - امك تزاجاى لل ناكل د نهي ع تن تنس راوال كيا

 لول ع سل نس ع روس جراد زادرخت كرم شي دنا را قب نات عردارسو وروارتاكر توا سس متفخ 0

 0 "تس رتب كل لا كو راكبتك حس ةس دكا يبا ن و ام هك ار خانرل اف كلر اري و سرك ”تاضلا
 اكل كس بري كولا فرإي كنس آ لاب تسون ل 10 ديورحأ بج رة م ءاقنلا اي تاتايلان رست اي لل

 يبى دئاب لقوج لبن ناتسودنم جس مشي دنااك سوم فلق وقتك للا« لس هت نب لاه هد سن 0-0

 - كوم مارت تخورفودي رف كى اي تملا فر جج وانك اعماساك طولت تمدوتى 17 كل سالاج لإ

 نش باب لس لرع رواج ل اع فورم تازاجا ل ؟ او زادرعت كش يارد رو جول عل ....:ملازا6 ل اروار بشر تاو زاررعل

 ا اتاحاكت اء دقم وفود الس رجا حس تتفاط ىلاضا لدعك دارا لم ءاسنلا نيب اولدعت نا اوعيطتست نلوم | لرسو»

 < سلمى اوزادوختد 51

 تا مانابلا ل ناو نعي لابي دي انج - < كل اكن اركب سانيا دارس لردع ل تايآ | هأوورل سي بساو#
 رن ”لدعروا تياعرلا بجا او كل لساعتس قرايتفا ل كوج لءاعم لرع راو يب لاح جس تبا ف لع لش لاف تمي ارو

 د فرطو كيا اك يورو ىلا طلاب حس ظافس ليملا لك اوليمت فإما ثا لاج كراش
 -«<س تمالم ل اس زم ىل داب: قرض اكوا

 نارا | لكل قرارا و حم 77 :ىب اس ل

 تراب قد تاجا لل ؤنروص ل واود لش تي 1 3 درلوأرنواخ ارب اكربع ضن لكيت لن للا سد يس ريل[ ورك وش 4
 لاربع خب س٠ اش لكما كت يلوا كس ديت كس انج موتي افلا موك حر رط انج لت اعمار نك معرب روظير رتب تبلد تس
 عرس
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 كس ذب ل طي رظلو طارفاول ل نكي فيا ليوم مول لي اي ود تس تبي اهون خللا وح كن اسف :تميابشل اطل

 مما عل كس لا قت: ركءاقتكا ب تدور هقدر وبس اج قت عبس جرد كلي املك ذا ذتلا تاحابم كل كس لا ءوجن هر“

 اعل ركل وشراع ل ف ركل وق دب تس لن جرد مكس نياك اوم مولش سس خلا نبط نافع آس سود اكن

 يويبلا يلدا مكلازنا ديور وجر لامر وم كن رتمتت ةاهفللا قرا دل
 ِريَغ ىف اَهُوُعْيِضُيف ْمكِدآلْوأ حالَضَو ْمُكِشاَعَمِب مْوقَن ىآ َماَقُر مكصم يق كلها لَعَج َْ يتلا مك

 ْمُهْوْسكاَو اهم ْمُهرْمِعَظا ايف ْمُهْوفْؤْراَو هيما هب ُمُْقَلَمِةمِبِو عم اًمَيَقَو ءاَرِق ْيِفْواَهِهحَ
 اوربت اوُلَتْباَو اْوُدَضَراذِإ مه اون مهئاطعاب هلي هد ْمُهْوُدِم هدءافوْرْعم الْوَق ْمُهَل اًوَلْوقَو

 هَل الْهَأ ١و زاض ىأ* حايل اوُهلَباذإ تح مهياخأ نب مهيَصنَو منج يب غ ليلا لبن: ىمحيلا
2 

 اذشر مهنم ُمتْرَصِب ُمَتْسَنا ُنِإَف يعفاشلا دنع َةَنَس ةَرْشَغ سمخ ُلاَمْكَبَسِإ ْوُهَو ّنِسلا وأ مالح الاب



 «جورب تأ 4 طراارنلاةروع رسموداي ن.ذ لوادلج نا الجر ييضرشورمج نياك
 لاَح ّقَح ِرْيغب افاَرْسإ ْءاَِلْوألا اهّيأ اهولكاتالو ”مُهَلاَوْما مهلا اًوْعفْذاف ْمِهِلاَمَو ْمِهِْيِد ىف اًحاَلْضِإ ع يا و ا ا ل هسرو 7 شل يلج مخ سوهو ولة د ا د مروع كلا فد د قا حس كل

 ا مرت ر2 طور 2م ع هوط 2-
 ّنِم ناك ْنَمَو ْمُهْيَلا اهمْيِلَست مكمْرلَيِف اذشر اًورَبكُي نأ ةفاحم اَهِقاَقْنِإ ىلإ نب درِداَسُم ىأ اًراَدِبو

 هب لكيلا ناك ْنَمَو هلك نبوي لام نع ُفْحَي ىأ ” ففعل اهنا

 ْمُهَنا مهّيلَعا ؤدهشأف ْمُهَلاَوْمَ ىنْدَيْلا ىلإ ىأ مهْيَلإ مَتْعْفَد اذ هِلْمَع ةَرْجَأ رْدَعِب ” ٍفْوُرْعَمْلاِ 0 عرار م

 ٍابِسَح ٌةدِئَر هبا هللا ىفكَو ٍداَسْإ مآ ادهَو با ىلإ اًوُعَجَرَتَف فالي ْعَقَي الل مئِرْيَو اَهْوُمْلَسَت

  ْمُهْيِساَحمَو ؛ ِهِقَلَح لاَمْعَإِ اًظِفاَح

 جرت لوضن حس لي لو لاؤترو لؤؤرمرج) لح نونو [لقكل ( نوراو يغرم ) ورك ركل اص كضرو ا >دنح.:-:.-.رمت

 اًمايقالج ياي ميند ذاكمايق كس داهبقف ىلاعتدطلاو(ل 2( لتدنتق دابة درست لاءاكنلا نت ) اتم لاننا لا
 علاش عراصعوو تاون جير ىلا هي دقي كين كاس باو تع للا ١ حرالصا كوالوار وا تغيخيو راب جب اكم اق ردص»
 ه_ اهكهس نال لا هس نا اكهركالا( كح وم ناماسورس حس لترك نت هد كمه عز: اهسيق لع تأر ياو لي امد
 حاج ىد اجل يب تاب كل العبر وا لكسر وا د هر اي دركم اظن اه ككروا ( درك ده دوا اه نفسا و ا هركم اننا 6

 لوميقو رك ر( 2 اج ) ةساءذ آروا( كة ساجايدركلاوتع رابجةيريودارابةدعإ كس ذم رادوتدك ودامت لبن ل زدنا بسانم)

 ا ام رع حرا هوك كل ابي ( ل نيد نال ماعروا تلاح ىف د كنا هيي حس ذم غلاب )رك كررظنب تلاحاك

 مركب ( جس لاسردني كيدز هس قفا ماءادع كت يد كس معاي وم مولعم سس مالظحا نوم ناب هادف اهومت ل اكس الأ
 لاء اكن اولا ةرخا ثا ركل اهكروا_هدركل وتكسب نا لام اكن اذ( دقيلس كلارا كلام روا نيب د ) ثييحالص لع نا (ةاي) ورك ل وسم

 ةناق)ل ” امومه ذب( كح سشي دئا اولا لالا تس ىزيت قش )رلجرلجروا( ع لاعب تان ) سدى رملوض(, ايلواعسا) ٠
 ىلا كس منت ) دكني دك جس اج تاوم دو دقم بحاصوت: ( جس لي ايلول ردا( هس ةرانيد لاول لاما تارك نا اوم

 رزقل) قام كس روتسر ركع هيب ل سا ) هوو نم تمججاحوج ردا ( كس د زيتي تس كامكس كا روا تسد ايكن تس

 ىكنلا لام فس تك )ورك نر كاد سا وت لام اكل( كح وميت نشب ولك ذ_ ركلاوت كس نا بري ( كمزكراكترجا
 روث ىلرقئسأ مكر روا ذب انك روج بتاج كل وماكان لي تب ون كف التخادلا احد كوم كرب تروا يد سد ل كدر
 ( حس بساكبرواراكن ارك امعاك قولك )كك ذلك( عسدئازءاب لش لا )جس قاكشلاددا( جس لج

 فرط ىءايلوا تفاضا كل اوما وكلا وما حس لق تفر ارم_ تف 100 ا و

 لاك هراشا لي لس ركربجتت اس هيف ظفل اهيف مهوقز راو .هللا هلعج ىا هللا لعج < قى درك جو كتسبال لدا
 ىف لايك راما لرش تجس اان كارول نراك لا ل عفانمروا كبس اجانب رط وفك املا سرج ررظن لب ىئاوخرت لع نيس
 -< نم“

 تضع 12 ضاق تجاذب ركاوككم قس اوومتسس ازاي ركع ديني كيك يدنا ب حاص مايا ولباو

 < ايلتس اوج اك: را ا

 اكبحاص م اياروا عبس عروب حرمت اسد 00 الا ف 2



 00 اون , هر ا
 1 تحيا 3 ع اسشلا روسو دا 230 لا ع ريش حر سارع م يف

 25 اداب ىلوع م 5 سولو لوي جس لاسم ردت كك كس لاؤذود ل 5 0 * اصروا ل اوال

 متملع اع ل مترصبا ريش يس ىتسنا هاا ” رم كا دغلب اذا_تس باوجرل لس از طرُش متسنا ناف

 تعا لوم < لامافا رساوجوومتخ عا انو لور ش تم اءالع هس 539 ن ع ربح

 رتل به رص 520 د لخروج يم لن انا ى رود زو ترج أرز فو ع بكير لوخمو اضقارع دقعاو ركب نا

 دج قف تر ظر ولعب لي د زنك لتر واحس ل زور تررورض

 ا توجاكو روشعروا سويت لدين د نرص وردا ى راشرارعا داشر ا رما اذهو

 عت خلص زل بي 4 0 رفواد ناب ل هدرا لت يرو تاع جونمدأب كت ل لسلس ل وم :ىلوزت اشو طر

 دهس هي ميكا تك ئادوا هس ل اتسم ثم كدر كل اكن اما ك انج ا. ءاج ايش تع تالييعفتى نا كس ىلا
 ب للخ شنب لقي لوضأرككر اتاي لتروطبان < خلا اولكات الوعي س1

 . ير

 -ت رد” نايماكت اعف يار دنج قلخ سس قات لاء لابي.٠..........:تاصفد قب اهمدوا لامك وم 3 1: (ىرسل زج

 دوف تل افق كدافم ةييساروا لي اجمد غلاب لثاع فسد كنس مشكل سا جس ناداسورساك دئذروا تشيعم كو (1)
 دش ليت نا ياسو للامر "درا كناصتن» سكز_ا

 لاني حس( وانك )باي تاب اني دال لش ىقب رخل وضنألتملوو لاي« سيخ كد لاطمركوم غلاب سبات لايخ سا (0)
 - ياها وم شفا دابق افق كاتس قرا غاي دهس تماما لاصرت

 نانا نجس اجانلا ؟ لني تماما لم اباكتس ابار ةييسا وق لوم لافتا تيقيح بسد اصرار اكن لاركتوا تسيب رس( -)
 م نسل كررورضر شن ول لو

 - هر ايلرك اوك سا نولي د نت بج رار (:)

 1 لي كك رم احا رلا قلع كت يخور أودي رتاعل ل ل در صارم داب :رابعم امج ول مي كل 2م

 تاج ايل تملاوتكس نلا لأ. لش تروص كا شن تك تساذسو نس ؟شدقلسري دوا اكن اج ايد ركلات نلا لاءاكل ومي

 00 بتاج اب احانا ثا لا, كتبي هدلكب انباو انهي لأ اكحس لاك قا قلس اي ماب آن تقلل جب تيب ظواوخرج
 3 ىلا ز تاقرضتوج روا ور متو قدصو ب جب لع لل تلاع قو دز وك تسر مود لاب ناك كت اافر صن ا لس رييفس اك

 دلل ما حايك تبي كل ا ىو لام لي اعتق لس لو نس ردا ريكو الط ناك ءتخورثوري ربت نب م بسس وو اوم تاج

 ا ا ادا ل راكم اي كورس كل ام ردا تبق ل تروص كر ان
 تق ن2 رت مارت قاع هركلاوت لاء تروصوممدصإ كس لاك. اجايكر اتت اكتلاس

 لاخاك اوشا اج اياين لام لك بلا هش فاك توم شر ل ديق كا دشر مهنم متسنا نافتي ًارماظب

 ينال يس اجانب اكن يك نخ بس تمجافس كحك اخ دج ايكامج حلا دكت سبا فس لج لعب ضيوفنا كاك ابابكن ليج
 توبا نيل اجساد ولك اج لك رفركا كسروا رالي تدم مك مل بي لاس لكم نجس ليئفارم تماس
 ايدل مورو ا ديلكلاب حس تيياسنا-اكب فرضت اكل اي وكون يك ا عكر مور... ..تس لامك ارا قيل رم نتا ضن نيتك

> 



 'ءاتعرستعآ 4 طي ر"انلاةروس «رسفورا 3 -  لوارط نال امريش رش 2 ناك
 عروتمول نب نا كل سا امركم لبي تاعرمت لاب يففاطتارثك نكي ل ين ذف انج ركل ككل يي تيدوصتل ا افرض لثنكت نس ايك
 رمق كا فرص منن بن لس تلاع يك روافع عرونمس كب نء فرت ذفان لكلب ابر نب نيود اهم لبس يك يدار
 مدرج حررط خلاب انر م ىراس ضن 7 ايبا ون ل تك ددغ اي نونجوكل سوم ايك رقاد للا ل راد هس ىلركا بلاس لاو دتاف
 مررت عرسي فرعتلا

 انرك رغم روس تمرإلا قت نيس! لب طم كس يدورض عراوحوله رنر ؟ نافل م لات ل ها كدر أ م

 لدرع ربل ولاد ا اصحر ساند لاب ردا زماان كح كس نراك ودق بحاصردا جس اج

 زا كت نايذ حاولا ىف كادوا سرنا طايل تررخ 1 انوم دن اكل وماوك تنك اتم يطا لو بسام ىلاختدفا تنين
 - و ل اند بكو نوم اكل و اوك ونعم

 ميلك كني طروا ليث لغو هس دهر وا بص انم ل للا مساج كش درج هربا انزجج لوا اوم مولعشمس_ ءاههفسلا اوت ؤتالو
 ىو دبع بصنع ّلولرواايىداشرا تن الخ اجايلرلش ناقتماروا شار ز [ليتقو حكت مز بيوتا سرع لحي و
 نواه لاول

 - ناو كرئاقن تمم ٌبيصن ل نوما ” نوفل ندِلاَوْلا كَرتاَمَم طخ
 َرْضَح اَذِإَو ْمِهبَلإ هِيِلْسَت عطف ملصْوُرْت يِصَ هللا هَلَعَج ”رقك وأ ٍلاَمَل يأ ُهنِم لفاَمِم

 ائْيَس ُهَنَم ْمُهَوفْرْراَف ُنْيِكسَمْلاَو ىَمْسَيلاَو ُثرْياَل ُنّمِم ِْباَرَقْلا وذ ىبْرُقْلا اوُلوا ِثاَرْييْلِل ةَمْسِقْلا

 مهلا اوُرِذَمَت نآب اًليمَج «مْلفْوَرْعمالْوَف اًراَعِص ُهَنرَولا ناك اَذِإ ْمُهَل مالو اهي اَوُلوقَو ةّمْسقلا لبق

 ٍنَعَو ٌبَدن َوهَ ِهيلَعَو ِهكْرَت ف سانلا َْواَهَت نِكلَو ال ليقَو حَوَسنم َلْيق اًذدهَو را ةنإ ةنوُكِلمتاَل ما
 مهفلخ ْنِم اًوُكَرْثي أ اًوُبَراَف ىأ اوك رول َنْيِذْلا ىذا ىَلَع ْفَحَيِل ىأ شْخَيَلَو ٌبَجاَو سابع نبا

 رع رش 030 رم مذ 00 ا موا وز 1 م 2 يل 7 2 1 0

 اًونَيْلَو ىمتيلا رما ىف هللا اوقتيلف عاّيَِضلا ” مهيَلَع اًوفاخ اراغص ادالوا افعِض ةّيَرَذ مهتوم دعب ىا

 0 رظ 2 ا يا كراكو يقل فام دوج نفل مت 4 فال و قالا دوي قررا قا ياوالا يقابل وع

 ةورمأي ناباباوص واَذيِدَس الوق ٍتيَملل اولوَقَيَلَو ُمِهِتوُم دعت نِم ُمهِتيِرَدِب َقَّدَصتَي نأ َنَوْبِحُياَم مهي
 ريب اًمْلَظ ىمستيلا َلاَوُمآ أ َنْولكايَنيِذَلا نإ لع مهري هدو | ئيابل عدوه هلت نْوُدب َقّدَصَني ل #ً 000 2 0000 17 1 ا 200 04 رو 0000
 ِلُوَعْفَمْلاَو ٍلِعاَملِ ِءانبْلاِب َنولصَيَسَو اَهّيَلِإ ُلَّوْوي هنا ”اًواَن اَهَمَلَم ْىأ مهوب ىف َنولك أَ ام ح

 ا

 3 اهيِف ٌلوُقَرَتحي ا ا زا ريعَس لولدي
1 

 تي 1ك ك-حرالصا كى ااهتناب ر [ جر وتسر اكشتكسر موركتسس ثارهموك وكيد وا لاقلووكوج لي تيم اج تام ١-0٠ :يضر

 ردا( ل كك اب تافو #) لم ركض اس لوراددشرروا باب لا جس( .نيعمرارقم )صح ( اكل وراددتشرروادالوا )اكن وكل( لوم لذا



 : : - لا 7 . 0 - 5

 ٠٠”عبتعآ 4 6 طء'اشلاةروسارسموراب 201 نوال نب راج ريشلجر رو لج رت نمي ف
 0 يئس سا يسم ا . تس

0 
 ع 4 يأ

 وراس تح ( و” ىلا كح تالا ا اف نوراذ تمبا 0 ا تع ام> اك ويل
1-4 

 00 هراز كن انور رود راد مر تلقا تس( ث رم ا يوت رشاس بسد دوا( جس قرو,كن ام اهسل رد ىلع 3 كلل 0

 نرتب وا لارج كي ل روع
1 

 570 5 5-2 7 م 9 +اي

 ذك كما فلا لاس تيمكةتايؤلا فانتا مسد( ىلا لست رم

 ل ع ا ُّ

 كراقروأ يأ 2 م لامك ءرسأ 337 رار تس كنا اق )ت 3 / قا رطما( ل 200 تارررتا) كل وااو لا ابننا(, يلوا 10

 2 م رس 0 7 ب

 اماررم تتوراسمو تح اونو نانا حس لأ 0 ل 1 تب 6-1 ةح هيي

 موكل ولو ا 523 تقر نومي ) تساي ندؤردا( جس قورم انو بجاد اكس ا حس اب يبا رنا يل ابق ميل اوكا ”ارواتس

 7 . امل كح تطول ل ءالوأغ لو ) لوك : نازل ( يأ زو بيع رس هير اى )ب زويد وقوورلا

 نيساوج نب رادشب ب . تو ىكتل كي كارد ماعسلس ست ) يدا لاقشالا 2 انك انوهشي دنا( اكذ وم لاض)

 تسرو )وم و ويظتسروا تسسردو# لت تالا( يب زو( ناوخ اير نالاناد لق دالوا لوحي قب ارحب لس يدم

 0 ْ اي زوم ان تسسرّكو[ن ا لي دس د لس كس. اغردوكل اء لاب هك يدا ل ردو روم ايلا رك سيصو م دل هد رمل

 ( سور لف 27 < لش تيب ةييس اكل 2 اوسلس لدول( تت: )حس ىلاصفا" لين تحل لو يدر ظلك وم كولو
2#. 

2 عت قروا( سيئر ناك فاعل ا كس مارس ءاهن قيس )الا حس ١
 ناو لوي رولا تكور ص 

 4 2ص 2 5

 5 2 م 0 1 :سا نسا ني ا يكن ماو لدح كالا

 ' | هويه ردي 8 7 9 ويا معا -

 بمس داو! م اهرارم لال احم كس جك خابت رداتتس ءاسنو لاج راتقارماظب لاجرلل 0 تي

 لج غلاب سموك غل ابان شرط لا وج طك لبر يجت قا رط ادي اش
 0 لا رتامم .هنم لقامم_ ل شئارمراد تشر ثرالا ب وُ لج رادو تشر تراودارم نوبرقالاو

 لات لوعفماك اير دك اي درك راش ركل اكتر دقم هلعج لعي حرس اضو رفع ابيصن_ج تار فرط كسك تام كدنم ريمرواديتاس
 مهل كنب فارع لاعاعيرلا ٌرمررمت* اي اًبيصن ىننعا ىلا ضامتنالا لير وصنماب مح بوصول

 . مهلابجاو اعوطقماضورفم

 هر مرقم ل انتفاع ا للبت جيم م اورو حك ىا اه بيش ءءاشكش تر وكر وأ تسب ل وعم ةمسقلا

 1 ازومتدبلا اجود هد زك دارم ايدو دوج رافصو لوا لبج حس لص 0 ؟”اورذتعت ناب_ح
2 9 0 1 

 ل *هك ني دك تءارضت رسدروا تكا د اما تعاد -ت نروح ثارت اودت اخ وسنم ليق

 اونما نيذلا اهيا اي تب [ىرستروا مكقتا هللادنع مكم ركا نا تبن [ىرسودروا تيب ايديا "تح اكب ابتلا لوقارسود-

 ةفا اوكر تول_جاكبجاوارسمتروا حس امكررك دابق لي لان لولو لركك يي وف روض تساي 1 لوز خلا نيذلا مكنذاتسيل

 5 ةتدوهسايلر/ل ومب ب رق رضا وكر تك ساس انانبءازج ملئت وك ١ وفاخ

 ضن افرك ش توما شض هدد كرولا بم رقدتويل اهخرتبمووإب زوق اررف ل قبرها فشلا احب كسا تيمنل

 - انا ب اطخو ل و اوم 1 /اب كح كرلا بيرق ضر واع و اب ١ ٌسخيلو

 روت اكم.ةدارم هس لاكي دره راشا كلبك ديدش اًرانذ ماع هتدقوا يق“ رادلا توعس لوعفم تكل يح ا ريع

 د جس يدش اذار قاس دانك اتوب صاخ وكس لدقل

 ا ركام ايكوم مقرب لش هدإب كح نلا لم تيب اج هناء ذ نادر طلف فيا اب د لت ل باب كس كاي مالكل سل ............: طار



 ١٠ج عآ 6# طهر "فلا ةروس, رسمي 2 لوارلج نب ااجريسض رشم ناك
 سس ب ا ب ب بيج

 اذان كي لا نع نت ام و ات انا اج ليم شسارم نك

 ل خلا شخسيلو تمب رواسب داج ايد ماكتس عارم بايتتسا قويت اسس ءايرغ نير رخال مت رسود لع خلا ةمسقل ارضح

 همت انتج سرر لاس |, راجا راججا ل ياريت لش قم كي ار ذكى دددم اساس سمت

 ” روتسواك فس رم درك سس ل توكل جب مشروا لاقروك بث تيا ج هناء دك تيباود تس ابا ترطح............: لو لاش

 رت لام ىلاكروارمعمك شبس ود اب لايثيت نت دوا سك ا ويت كيا فس لوبنا قوم تاافو كك راصنا تماص نب لوارك- امتاب + آ ال
 هندي كل كس لاك ويت دولا ايل لي تق لاءاراس_كتس بصع# لس ف وا هدا اب ديوس لوم امب دا ذاتي 1 ل

 هروشم اكىوراظنا ذب [ 2 خافت عضوي 1لمتومرضامرك ف تيكن لاي كفي ترضخ[ اا و
 تليف بأ صر دش اف عشمسس فرضت لكن لاء وكل كيوان قب لوو نا ذة ب 1 لوم لاذان تيب ايي بج ديد
 - اياب ف تضترمولل نا نولود لاب ردا ثلهدوكل ةينروأ ست كمان هي ادب كس لد قوم سئل زانفلا مكيص وب ليقو اح

 تس باطشرله ع اتوم مولع حس تيياور ل 1 0 كل ايرفىداضب ىذا 00 :رث اح كدارص لايم 5-50 :# عرش

 صحاك ا يبت للا شرعا اسست ياش ثراوركل د ةس كلا دب لاو رفم اًبيصن افلا زين < :اجر اكن إي

 ع 2 سلا | جكس [بسس ابشع ماحرالا وذم لم فلا وذ لب موهيلس هرعاق ارك و كرما ذ مامات لتتم

 رواوج ب را تاظافاس لاس رش بيبت نوت اطر يدار حس ئبرقلا ىلوا كيلا... :بلطم م قرقلا ىوذ

 برقا بس رش ل ابجي اكدت كيد ائروا بير قو اكونت قنو نت منت ارث كنا لربك نلثماج لل رجاظ ت يبرق اري

 برقا لابو تس ايكا مكر علا كياروا برقا يأ لاب دوا - كه اجاب ثراووكبس لابو لوب فكتب قا بايسأرك اهسددارت
 لازرإ نإ كنار ار طلح يرانا ةيداور ةنققا ف لق تايعع ذل مير علا اكد ث ارم نى

 ار | لاك لكي اجانب اهل كفل طماكز_دم لو امدالا

 بج حس ورشش وا كيان اء عروسأم بوب ثاك لا اراقب جاورلا ربا ييهوقزراف هانا وم سا |بضا اطا

 ا ع دي ,لنب غلا عد كوم نس نصل اقروا تنداعا كت از ي دوا ناجع
 تي آروا لس الحكاكل ورسدد ا تس اهكد و واوخجس مارت اهرب افطماك كاي يل زن - مريخ اي وم مس واوخ ثداو جس اج لاا
 يددادا 2س لدنب لوك كس لوب مهر مد»و لاني كك لوبن يس قرد تدك سي لاما خلا شسخييل

 ِ يل لما سام لوم تييب تو حرالصاد ,وصق_ الب يح لكى رن اقلطم بلطم 6 ' يرسل ل ' اج مل لقا بإ

 توت هر لأ نولكاي نيذسلا نا يس اجانركرايقفاوووم بس انمدقي رج ك كس دصاقتم لوصت_رص اقسم ليث نارذ
 زور اف لين تن ذم كوم لاما نير زج لش تخ آماع سك تسرك جلع ليد كولد لا يسارع يدلك
 زامل ايكوم قرفاكل خب ترروصتس اان 52 9 راتبا اوامر ماندو“ «بهزورزامىا 1و حيحبو وول اكوهرل روض دب او

 لاير لكم لاءازي لع نب ل 1 لنج را رورو روج لاكش روشان تر اةرور

 تقيقترو الاو ل امك لامار اج قود ت تروم وراك منو ا لج ترف [ن يلع لشن توصى زئازب

 ش < دربكك [لث ثيبي يس



 ارمي 4 !طءااسنلا روس مسمر ا هل لوارلج نيل |ابعريشلعر رم 2 5
 يل تتار 7لُشا 2 7 5 ا ب بب7كلتت

 + ع 0 ا ل م 2 ا 0 هعط 5 0 2

 اذإ ”نييشنالا بيصن ظح لئم ْمُهْنم ركذلل زك ُدْياَمِ م ناش ىف هلا مو :
 ذاَحدَرَفنا نِإَو ناثلثلا ُهل أ ؛ ثلثلا اَهَلَف ةذجاو ُهَعَم اك ُنِإَف فضتنلا اَمُهَلَو َلاَمْلا ٌفصن ُدَلَف ُهَعَماَتَعَمَتْحِإ مقل ب ردع فا ع را لق اي 2

 وو حو عل كد ب داو هم هم و عم 3 ا

 نيتح الل ا ناتنلإلا اًذك و كيعلا ”كلروتاف اثلث نهلف نيتنلا قوف ءاسن دال والا اى نع نإ لاملا

 1 0 ا دار ناقل وأ عوف اراها وأ قرا يرق واو وانك م سمج ىلا هو

 ايق ىوفو ىل يا ركل يي ركل وص لوو ير امين راعي اد يااا
 دوم -

 وتالو فضلا اهل مات ناكَف عراب ارق ْىِفَو ةَدِجاَو ُةَدْوْلوَمْلا ُثقاك ُنِإَو ٍركَّذلا عّم ٍةَدجاَوْلِ
 بكل و ثلا ءا رك ذ " ُدْلَو ُهَل أ ناك ْنِإ كل َرَئاَمِم ٌسُدّسلا اَمُهِنم ٍدَجاَو لكل امهم ُ ُلِدْبُيو ِتْيمْلا يأ

 ُهَترَوَو دل َوهَل نكي َمّل ُنإَف ُدَحْلا بالابر بالا ُدََو ِدَلَوْلاب َقِحْلاَو ِهْيِف ناكر تْسَياَل اَمُهنأ هَدافإ لدا

 ىف لقتل ةَرْسك ىلا ٍةَمَض ُنِم ٍلاَقِتنإْلا َنِماَراَرِف اهرب ةزنهلا عَ الف جوز موآ طق هب

 نانا أ ةوخا ُهَّل ناك ٌناَف بالل ىِّقاَبلاَو جوزلا َدُعَب ىقبت ام ما لافت ص ْىَأْثْلْثلا يعض ض َْمّلا
 ددعو

 ِدْعَب ْنِم َركُذ ٌعْمِركذ نه ُتِرَوِوَرال ل :ئَالَو بال ْيقبلَر سس ال اق أ يوحد اًدِعاَصَ

 ناز ننثلا ىلعةئْو هيَ نيد َءاَضَق وأ اهب ٍلوَعْمَمْلاَو ِلِعاَقْلل ِءاَنبِلاِب ُىِصْوُي ِةَّيِص 7 و ِذْيِفَنَت

 0 ا يك وبا مك وابا اَهب ماَميملِل داموا ىف ُهَنَعٌةَرَجِوُم تناك

 و سكَمْلابَو عفنأ بال ركب تر نا تالا ناَطَف ٍةَرِجاْلاَو اَينُدلا ىف اَعفن ُمكَل
 ني ِقلَحب اًميِلَع ناك هللا ّنإ هلا َنَم َصْيِرَق اريل مل َضَرمم هللا كلب ماعلا

 21 ا ل # 0 ا د يلا كل 2 ىلا 3

 ثلثلا لعج ْن م نيل ٍنيتنالا قاقحتسا مهف اَمِل ٍددعلا ٍةَداَيْرِب بيصنلا ٍةَذايِز مهوت عفذدل ليو ةلص

 ا انس لل كل

 و3 كان (تي 12 - ىتا) قل( كس ماعم ) كس دالوا ىراهتلاتلا لي ( ةييسد مك ) تس رف تسيص وق ملم ممم 0

 فضل_كك تشق روسش ايمو رتل كس نإ كارلا نايك زادك انج ) ب ارب( صح )كس سوي ا( تس لن ناك

 اكثلايتترواكس . لوكاس كس زاهد« ذالك ةوع داس ارك زاب ف رصرد رج كيك كلا نا لاب ف نر وا

 تيم )1و6 لات و وصح اكنلا ل م تك قو داي زود لوم لايك فرص ( دالوا ود )كارينا ار كد اجو: ثرراواكل ا داس ومع

 تدك“ فثلرتامم ناغاغلا امهلف'؛ تع 1 اك ونبب هد لاح قب كتبك كوم ثلود بنت ل وم ثسداد لايك ودادي لم 2ك

 ناو لا نايل نولود بج لو 8-3 اكذب كيا انس ل ا لول نو ق٠ ىلا ىفوا ةجردب نارك ل ا

 له كيف 1ك بشل كيد: كش ”ةرواجس دا "از ارك لش .ق ةوفاتثاروا كلوب نك ل لاصح> لا لوا جردي ى بت

 000 ملال 0 ينل قارناك دك لور قم 1 مكث اورو كل ل ري قم | هسحس ومد زدعاكل او لما

 اكل امد [تحا قل( كوم اتناك للي تدوس تا اهم دل ةرقدعاو ع 1 "ل م ردا( تايكأ ايورا رس



 ارتعآ 4م و راانلاةروس نسفمراي ها لاوارلج نيم الجر يضضتجررشو لج رن نييك
 دالواهس تيميطشب اكد صحا اكمل ت0( تابدروع خت او لأدب خلا لكل حس هيوباطفل) وك يار حس لبي باب لام كح تيما
 لو ىكباداو لش نب دلاوروا نول ل دالول لب يرش لش دسك لوفد و ندا ودك يس يي تلك ب هس ال لدول كر اكل )وم

 0 ل قويت لايمإي فرص ) لوم ل باب لام ثررادر واو شد الوا كح تيمرلأ اروأ( لي
 لايهايع لابتاكل اد دي لال صح ّلابت ( ثعاب هس قروشد لح فرط كورك سرب طوس تاسع عرسك وا ورم

 لوتود ف“ م نر تس لاس ون[ زل تلا ب كح تيمرلاو نع( كح ىلا ناي ردا» لات كقئامدسب رست لس قويت

 كوكو روك اي لب بولد سك اب ب لب ردا وع دصخ بج اكل اب لش توصل 10 اي لوم لاب هاذ تس

 ا ىص وسيط )ب قدرت يوك م 0ك( كوه ىل ف بص ثار

 ( ج_رظ ل دس تيا تيوس لو رش ةم لي ل "ناد هلالي تشرق ابا يمداقتب لام ج )دعب ل شرق( كي ارا)
 د كيد هدي حس بس راس نول ا "تا اهل 1 ] 1 لس ءادتسي ) لي دالوا قرابروا باب لامه داب

 باب ناتج ايفل مر ١ ز ثءاريموك ااذيل كوة دم اراكدد د له ثار ًاءايئد )2 طاف لاسر

 كلاش اريل ابتلاع قدا فرصاكن ونا, مارق نامل قيم لضرو د س ماكل ار رظ ا اناجوم تباثد ًاراكد دايز
 الث او تكسر سكر وا( وكق ولكني ا) لين ل او اب ىلاهتشلا انيق د ليث يس دارت كس ثا ارم لاقتشا( < كرما
 ( ل حر فصتطوهت اسك تمفص سا شيب: للان ركل ع نتلس نا لبرج كيد: )

 كاس ل لل را 2 ل
 لورا لشرك ذلط غب هدايزي كل ىلع كح ةسكت الدب تعرس إ لوصتروا م ماتم نيد نير مالك ت صو قرا لذ

 5 2 اما داس بيلو كارول ماهسودو كس 2 قل - زوم ثرراو لل كارول كلل ضخ

 اكف حضي لا لل ثم هزار نس لاهل ىراس رام لوبز زل اسكس درم بني تدك م - < لوب فض م لب اقم ل

 تايغر درك سيب باو جس كتي للام كالاع -.جيسايندج قواسم م "مكي دا عسدرعصح اكل سس« سكاف

 لنواب ز حق اوميس رت فراصم ل ترو عسل ولو مات لك ليغ وهشلار شكر وا لقا لأي حررو زين بس داددم ذاكشمت مروا
 - ناو لوم اصح اس قدرم هدو بس نلا ل ةسآ [

 -<س ايكوراشا ذ مارش لا ييج فو ذكو هنم تن حررط ل مهردب ناونم نمستلا بيك ك خلا لثم ركذلل
 كلر ف كي ارواج متاكى فيا ماك وفوو نلامك يثار ايع نب ا- اكد داس اروا روم بسم ل قع ئل وا امسهنم

 تعآ قوفافللل و تيس اهانيدباوج اك ابخ نيا حس ةلص ليققوفو ماطر جس ايكا يكن ايي اصح اك ويك لوما ذ حس ود
 تس هيوبالع نياادعار لكل” روارت ةمءارشب,س دسلاروا مرقم, في وبال وس كلود ماك ويك ودا زيا سدت 20

 كت رورض كل ربل حاجي دبكس دسلا هيوبا نم دحاو لكل كاك انكوء بشري ىلا ايكن اهب تلقدج اكل دب سمار
 ا روج ع تروضاك ل مو داق جال اج لاعب ليت هيس يباني احاحوم لوب صتقسروا ىف ان م

 ها و اا اسوا و ا درس هيوسبالو”ررطىا

 هر( كني دلاو ل لبا قمكس الور ماكس ب بادج ؟جساب هاج الد هداك الواصح ليك نك جسدا نوال باقم
 ١ هلا ود قوه دتواغ قالطاكخ روز ج وز عت أى ار "رواش اري 2 ىاجس لجودة احلي تسج» كساب

 -< رق اهيزروا



 ارم تين هج * لجو افلا ة روس, رسب راي ما لوا لجن يل جريج ب زن نس

 همالفرواثلثلا همالف جل ولودرعإ لس لاروا لابي ها ظفل أ نيعضوملا ىف لو كو ةهرسل ف رصيب اًرارف

 صح اك ا كتوم ملوك احس لب قويت لايسروا لو ثس ! ريما ثمل وب ثراوهرلاو فرصرلا قش لاملا ُتللش ىاإ سدسلا

 يصر بحاص اوعي _ لوف شارو نا ةبامسع لايعلم دعب لس كل

 بترماهل ىقابلا ثلفف باوماوجوزنكميرزاو
 اًدعاق مرلعلا نع نكتالف اًدعاصفةجرز عماذكهو

 وذ - وم كيب لان قاب روا لوم ثءاريم ثم كل. لك ناتر وص وفود كي دانس ل ابعن ئءارواس بم سار ىكروبمت

 ترورلادنج لكك صح كس بابل اكس شلل الث ل ايمرد كس وقود لامر لّضرك سس جو ل وم يصعروا ضشورفلا

 تيهلف ل ربةركراخ رابغ ايو كو ماكي, ببال اك رك عض ارو تاكا وو جركل

 .اًنالثا كرتام

 لامر واح كح كس اب كلود نم بالل ىقابلاو ةعامج اهقرف امف نانثاعداشرا لب ثيدع ًدعاصف نانثا ىا

 2-هل لرسا ثللات_اهب قس لج اجو ناصقن بجام ل نقل لاء للي كح لج د مور

 اوبجحو اوبجح دق مهنوكلا بجع رما بجحلا ىف مهيفو
 ثراو طل و(ل وت اهي وو لت ةعبس بنج امك سدس ل كل كس ىلا ؤي تس ا. بخ ناد تس وك ساد قروب

 نأ كرد ءانبدسم و دعب نم ءابصنالا كلذ رقتسا ىا ك1 فوزه قو دعب نبه تروا ردقمءادتصرر نع

 كلا كس بيج واظفلويدوا .هنيدوا ثروملا ةيصو ءاذا ن نم ىقبيام دعب ىه امنا ةجردلا هذهب مكعنارو ىارمتا سكس

 ابك” ىواست “كس ديز واورمع ىن ءاج ردا اورمعو اديز ىن ءاج <[: 1ك نيئيش ةحابا لل ل لثك
 رك تيتو نإ د ةبلا بس لأ مح اهلا ةبصو وا نيد دعب نمت رابعر فن لاو مولعم_ هس( آليا لوك لي لاوفود نا بيب

 نع رخل تيمجبا رك م راكي ارم كوم مدقم سرقوا ني رقم لدم مق بيج تلم كاد ل وود

 يظقتي ض رفن_ب ضر ثال مب ي ملاعلا امنا ركل ابرقا رواه ءادتسوهيا_عسر رو ردتال جءادتبم مك ءابا

 لسان مل-ع ررط حكاه رتخا مهرد فلا ىلع هله ايوة هراشاري تي ردم ا لي ونس ضب را كل 1

 دقلأ لاعربب وم رطل ناك امك نالاإ ومرئاز ناك ظفلل نأ كي هيج 9 رصد ل 47 لاقت اء لاح ىلا لبي بانج

0 : 

 تان + تم !ابيعف ىف ىلا ع ااوجر وكي الامجااكل رويال عا ا ا : طلر

 يل( ا يي لملم 0

 و نلاروا هس ايلركض عرب ل |( ماقد لاعب احب طيس لسا كح نان ايه كك وم ريبش ل دعا ةوز عس يساب كس لوم لاوأوو نلاءل 71

 لذات تايآ آب بج دي انج ايوو روشم يو راليلا نس هوي ركن ؟ قمم حرر سكى داش كنا كس يني مخ - د لاكب

 كروت لايم دمج لاو آوى ويب ناد ثول 01 :تاملتع كام 30 20 هيأ 1 ل

 دنس وم لس ناو طرا باي للام لتوج ناس ات ايبك ايك ع بإب كس لون ىلا روا حالا وا فرص فد انفغتسا حس ةخ بآل ض_ول



30 

 ارتي 0# افلا ةروس سمور قارس لوارلط نبل لير يسن ررشود#ج رت نيل هك

 قاكزناى اك سارا زين كك يدرك كذ قم احا كس ل لود نلا لش ناايمرد كس ياس احا ذم رف لمع ضم كس د الو حس فس
 -ت لامه رو طءاتر اجب توب وز ل ءانقتت ادت اسسكس د الواكس. اجايلرك

 ل ل نول متل دوا سعت نول لات وو لو 200 :# رش ا:

 فلاب قاوم اك ارك ارهت اسس كس كرا يارجب ثجساياندم ثلثوداكل وبك ود لج ثلث يا صح ىلا ليا اهقبسجج كئيبا قلت

 لو: ل تلاع لامي لايك. ل ووو را جس اجاندم لعم رط كلت ل اقوول بوب رلى رموز بج لب تف حلات

 ركنا عاق ورك لاقت الصرع رش ع نوي رارتاز تح وددبلا- كوم لات ودركل اك وفودروا نابت ل يادصح كك يفرم قناتنا

 كرو هصحاك ل ويك لوو حس 54 50 ل ول لوم "لزحس نوب مدل ا يمك يامر كن وا دج احانهل لا لكؤت ىلابت نمت

 10 ا الك لوا (1) - ايل مولعم ملتي وتلا اي ل ويك لل تبي[ ايل آل رو ىلا
 رك ذلل تذو لاو كيا فرص يكد احس ب تسروص لج (0)- لورا ز تس لويك لوو كر رسمت (9)- لوم لايك لوو فرص
 بضل وراد قر ات #رسود لااوجاخب سب لاقروص وت نااروا كلل تقشاكل "لاس ليسوا ةعرخب
 -/ةساج وكت نا لامادو لبي تروص ل وعر قاوم د وكر كارول اك اج ايد د لفت رف

 ءايينا ماك اره لد الواكس تبان حس لقتل اًناجاروا ثييداحأ 00-٠00 : ثئاربم لكم اف ترضتحروا كدف غراب

 نك '. لت رمل اقل قارسع كور فرقنا خلا ثرنال ًءايبنالا رشاعم نحن_ي للكس مالسلا م“

 هلت اك خب لك سا تانح ب تمار وارب لقد هيلا نإ دص توم. ثيب هناك سوم دعاورشرلابب ثيد

 7 تت فلوروااوم تب اخ انو فتقول اء كس ايما لح ثع دعمك عايج ول كرسو د قوم طلو رطب رمد

 -<ح غرام الاباثدم ثااربم لاق اناكف قو تبل < ناكدعاو

 هس دالوا زم ليث روب لير وصنف ىلايساب لام لشي تي ؟ 0 : مث كلاعب نكد الواروا لمتلو نت لكي لاو

 07 للاخ« لال نكد جس ماع ارم تس ان“ احب رطل الانمي »+ كي قل اي وجاك زل ماعدارم
 اوك ون لاعب دوفتس جو كاب دك او م ممل ان روع وص رووح اك اب حسو ككل ون لحي لم تدوص

 ِ 1 عرش لد ومحب كس زيف تسيصو حس لش لا لاهم لمادا ضر نخفي مجناكدك لن لاس بس ازيك
 - سام لوم ليت دئاذ تل | لات تصوروا حاج ايد نهب وش سدا حس ل لاك قرورض أ كس ذيفخت ثريصو لااوم ٠

 فسروا ش موش رت كلوي ذم كأني هد مدقم شرق تيدر م ست دقعحس ثار تصدم
 اركز اس تاكل اتحا تس جب كس هر ل تسد تبل نإ راطاحلاككساو النا قصرا لا رثش دوا لإ تلد

 ,-ةساجايكم امتما اك ارك ا اي درك دقتموى ا

 ركتس هداشا فرط كت وشو تفك كت عل ثم ادا لي خلا نوردتال 8 مو : لو قي رام قرش رشم احا

 لإ نازر شا نار قو نانبوكى اسر فنى وايعداي ىفت ددارعم اكسال انكر تميل رك ا ادا! نانا
 كل سا حرا قو لكج مل كىلاهترشلا لاي حاجوماج بول طف ىتانارم يراك لاك 0



 اساسا رسم مع ب ا” ل اسضلاة روس, ترسو راي هام لوارلب نيم لير يفجر رشو لج رن نياك

 ناليجس انتج را لت ممدخو خلان كل يساوي حس احل كوايعد نانا« اكد لب طم كس حلاو ىلإ رطودوسرف يدوب اكلا

 تا راق يوتا رط ا  ايدركادا تبح قت اصلخمو لوم سنت لحس لضرواح اح دائدووريما ف الغ

 كتب دقو ركب 2ساج وداي وك نا تضم ىلا خت هاري اتباج قي ك ساه قومهدايز تلك ت عافشاي بال اصيا
 ب اهكررب مكتوب راسم اذ داش لب جس ل «” راضعروا ع انهديخاسسووخ طيس! دامت دادماكث اري ماكذ الضرع جاجا

 هم لانادو تملك ا ضرير رسب لاق اي جراح مربباب كيا عررط لمس اكة # التت دواعجس روك كد اه نس لشن
 -ج نايم اكت دع اطا رو دانتعا لماكرب مالسلا يلع عود اش حررط كاس لام 01 رك وربك

 نقال را :نقاومك موي زوال ل فالغس 0 00 1

 ص ترث 01 ١ او راح أ م ش

 ده اعل فورم

 حسبو كت سيو لا اصح اكن لال ام تود نلاصتتف لج نق سا دا كة وك رو دنع

 هس دايتقنا ىو رثا_كم وطعم ايل يأ ن أ نالعس كرترمرول ىلومتمتس طاب وايد عني ات هدايز ليون تركن تصورا سايكس
 ترا ل مالح ا نس ارتبا إب سس اج لاك بوت اوك طم غرو لمع تسيصو تيقن كل نا جرم أر سك تيصو لا
 تسد رول ايكدملا كر اتارراونلا زد روي ففبار د نزع نااار كدا 2 بع لاش

00 

 بال دلو كلذ د 0 ما ةيصودعَب ؟ نم َنْحرتامم مبدل كَل

 محل ناك نق دلو محل نكي مل نإ مكَرئامِم عبرا الو نددت ٍتاَجْورلا يأ َنُهَلَو عاَمجألاب
 ويموس اد

 نبل ُدَلَوُو ٍنْيَذ و آهب َنٌْوُصْوَتِةّي هي صو دين كتم نشل نلف: ّنِهرْيَغ ُنِم وأ َّنُهنِم ُدَْلَو
 ٌةاَرُما وأ دَلواَنَو هل دَِواَل أ ةَللك ٌرْبَحَ أَو ةفِص ُتَرْوُي لجَر ناك ُنإَو اًعاَمْجِإ َكِلذ يف ٍدَلَولاَك

 ٍدِجاَو للف ريغ وعم نإ ِهبَرَكَو م نم ىأ ٌتْحَأْوأ خأ ةلالكلا ِثْوُروَملِل ىأ هلو هلك ثروت
 دج: ْنِم ىأ كلل ْنِم َرْثكأ ملاَنِم ُتاَوَحالاَو ةَوحإلا ىإ !وناك ٌناَف ةَرئاَمِم ٌسُدَسلا اَمُهَنَم

 ريغ ”ٍنْيَد ر اهب ىصْوُيةيصَو دعَبنِم مُئََو مهازك ل هدف ىرشني ثلا ىف ٌكَرْش مه
 يا /

 ها 0 قص وي قب وَ لا ىلع ٍرَرْصْل ٍلحْذُم َرْيَغ ىا ىطوُي ٍرْيِمْض ن لك راضم

 ُنَمُع ةَبْوقُعلا رْيجاَنب «مؤعْيِلَح نضيرشلا نددقلسل 1 دا يلع لاو" هللا 0

 ماكل لزب قرْوَأ ٍنْيِد فالي وأ لق ْنِم ٌعِناَم هلف ليل نْمَيَرك ذم كروت ةنسلا تصحو هفلاخ



 اماسي ل" ةطء'آنلا ةروسم رسموا هاه لوارلج نيل ليبريشضت عروض تنال

 عِطْ ْنَمَو اوديو بلم ال اَهَدَح ل عير "للا ُدْؤْشُح دعب اَمَو ىنذتياٍرمآ نم ٌَرْوُكْذَمْل
 ”اهيف َنيِدِلَح ٌرهنألا اهيحَت ْنِم رت تنجب انمي نول ايلا ُهُلِخُدُي ب َمُكَحاَمِب ُهَلْوْسَوَوهلا
 اًدِاَح اًران ِنْيَهْجَولب ُهُلَخْدُي َةَةْوُدَح ّدَعَتيَو ُهَلْوُسَرَو هللا ٍصْعّي ْنَمَو «-و ُمُيِظَعْلا ُرْوَفْلا تال
 ني -اَهاَنعَم نيل ّىفَوْنَم طْمل نيتي ىف ِرئاَمَّضلا ىف َىِعْورَو ِةئاَهِإ ْرُذ ("ؤٌنْيهُم ٌباَلَع اين هَلَو ”اَهيِ

 5 ريغ ءاهقت حي من ) وممن الواس نارا ل اج زوجت ليل كيج لاي دع كرار حاسد اصح ارايهمتروا 000 ..:رمج رب

 واب اهوم ليشكل ا لوم كرك تصد هئيدج ومحب كس لا ميلر ركك_ اكل س1 ناصح لاق ج لوم د الورك ا دوا( حس
 قمح اكل ون ويب ثم ) كح كس ناروا( بايك درك كان عرامت الاب لم ملح شنب ل هداب لا ) خس اجايدرك ا داوم ض رقي ناب

 ئرصود اي تس لال ديب لاو سرع هاوخ )وم دالوا رك رواج شدالوأ تس م.ليطرشب -ةاج زوجك تدك دج -اكوم لاققدج ( كيا بلوم
 لك اوم ايكو ر ضرر متدحكي دج لقاك لاا ركت سيو موكب وج تس لك مس داهبت اوه صح لاو 1ك كح ناا ل( حس لال
 ةلالك ناكر ثروا ع تفص ثر وي) اج زوي درم لور كادوا( ع ل متل يبس عرامج الاب لابي جون )دعب كس لص ارا

 تيم للا ثم ) ك- كس لاروا ( وم ةلالكروا اج ذوي ك سك )وم تروم سلا اي( ادب هنو اراك امن )و ةلالكد وردا( جس

 لاعب ان( ع ىف لب تأ ققوتسم نبط اديك انج د لوم كير لي لا تشل )وم نايل ادب كيا ( كح كح تلالكث ودوم
 كاري لوم هدايا( ع تيأ) نا( نب لاب كيرش ل لا زرلاروأ( تح ل2 ) كوم صح انج اك يار حس لل

 لك رق ازين وم قدرك ل تييموج دعب كس لي كت صو لا نايا ( رباب تروم ) كح لوم: فير باب بس ل لاه
 -ع ىصوبرع لام لي بيك راضم رسيغالونودارااك غيبتي ناصقنليطرشب وم ايكو رسم كس تموج عب كس لادا

 : لوعفمتيص واظفل) ح حج فرط كيلا هت ثلا متر( لس ركع صو كودي نس لا. ٌلابتتدم هت تيبن كف ينج كاصتنوكء غرو

 لي رايد ب تهب( لو جس رركررتقم للا رفم كرا كح - ولكى ياي وج) ليو لاونج اج ىلا هت لادا( مك يص وسي قلم

 لل لست اسكس ضن احسب درك انو كثارعيم كل وكلا لس تنسوا لان تجسد ةنبس د تملم# لبي نيس داون فب
 دع لوم لامك اغتدثلا ( كس دعب ك- ساروا قلختن يس لومي ماك ا هروكن) ب( ومن دوجوم خلا لوكا كى الغي فاالتخا كي
 دث زواهتس نلاروا لاكوج اربي لتر نلاوو لان (يارفررقم كل كس لونج نأ هذ لاقت اون ل ماكحا هد) لإ لاي دنت
 اسكس ناوفروااي )لس لي ركل فدو ا فاتر ثما ف( لب ماك! هس كى رادرمتامرف كل وسر كس ساروا ىل ادت لوك جب( لكل
 يلايعاكن اشلا منش روا كس ليئر لع لسا شيب هد لك لوم ىتدمببب لير هذي كس نتي لوحي بر!( توم تافثلا لش ساس
 كس )6م اجالا هد يكل كباب حلوب دئب دع كادوا لك لاء رفان كل وسرورطلا نس ىللت نكي كوم لصاع ليج جس
 نين وت ) وم بارنع ناك وسر ( لش لا) ك- كح ىااروا اكعد ل تلاع كا شيم هو لش ران باع( سر طن ولوو تس ارث

 ( سس ىدانوت ع ارو نحس نيدلاخ ركع قلى ياعر كن هاظفل لل لوريل قت ا[لدلور لاء زم

 ك دلو مكل نكي مل ناك اكمدقل امال رسضتك قي رت نهر سيغ نه وا نهتم ...........: بيكو لع
 نيب جاع ك سرج وش ايتو روا تسوي قمن بالا دلو وس ابك يدل و نهم نكي عسل نا لا حس لاادك ايدج تيدر كل صنم
 .. ىرفت”ل وقب لس لبن ليا ج اع لايسا وفروا تاون

 دعابالا لاجرلا ءانبا نهونب انت ادبو انئانب اونب انونب



 امانا سن تعآ هن "اضل ةروس بسفر 1 لوارفج نا الجر يضع روج نيام
 ةبارقلا تدعابت اذا نالف و نالف نيب محرلا تلك ّاتغاك ا .ءايعالا نت “لالكلا # ردسي لش رد ةللك

 كتل تونب توا لكريم كل اك مولع رضم كز ل وج قالطا اك ارب تبا رقيب كس قاه ع امهني

 6 وع ماك اك دكت هراشات رزق لدلالك ثروترعإ ل ىاتأرما واد ترو“ ا 2 هت ل

 5 ايلي وركف صور يروا تف#روا جس

 سس اعايكل اعتتسا تروم سس دير طروإ“ قموروم *”غلا ل لا تس درجب ىلا طظد تددول ايو درتي كثيمرارغحس لا ثروملل

 مهف تح لاك تأرق مب هفلا ب بحل ب ىلاءاقو ني رعس وتس باها نم تنخا وا خللا هلو نأ ذوعسم نبا هب أرق وك
 لثم ركذلل لاهيا( /ازوك“لواج لام“ نا كح لاس لاكدتا نس ثلباص> اكل ام لد ثلثللا ىف ءاكر ش

 لات يلع لولب لاف ل ترون كل وبجروا حس دول لفك فورم ىصو يس لاعويب راضم ريغاكدمم لي نيينالا ظح
 لااعالل اح قط وعفم ةيصو _ كوم لب فان تسيصو ن كل للا_اًيومت لاسرررض كل كس ءاضرو انك سيبصو كدت ذ تس لا

 - لك لذ بست ءاياورةنسلا تفصو .هللا نم ةيصو اهب ىصو ىا_كوجرتبح ول اجايل نام فو ذك
 ناخيشلا هجرخا .ملسملا نم رفاكلا ورفاكلا نم رد نا ا يا

 0 همر سوو + ميو اع را ل وتم لا كو كيا ني كن ردد دودم كش هتااهودتعيالواهولمعيل

 دئازس لارا اج مد كيا رك يي مارت ول حراكذ دوخرل انك اكن هدي ز عس لالروكر اح بج -وم ام اج اندورحلا نك واجتروا كرت فرص

 للفلل نايك تت يس ري قا درو رج مالسالا لتمر ا. لعوط تاور نيءاهلخ جس رون# حراك

 ادام "فاخر اوم فطا سالب ففطا راج اك ل وتسود ب مارب يتق كس دج كيال ايك ابل لاعتسا رهتاس كس

 فير اكث' ىف مس تشن قلاب تب 10 رق كاوا شوو طاف ةراو تووبلا لم" ونوم نايا

 ا رركو داب زرواوك كرش

 - لت  داج كس نايبم اال هس ل الكروا وذ ل تاي انا : طلر

 لولو لع لل يفي ركبوا روا كتي ترش 1 - سد دا يدش وفد كاهل تاور لرباج كلر ذآ :ىلو زن ناش

 سلوم كنس دوليا رفوف كس 01 هع نرش ! 11 في كى ىف 100 ١ هك ل فير ل قري تازعروا ت داعى ناا

 0 مكيصوي تيآ ءايكتشإ دل هراب هك يا لوبناروا ايكوم دق افاوكن لاس لسكس درب نا يتب كس ىلإ

 1 6 قامت لاب لابو ع نم نس تح اج وج مولعم وك بن لق كس كرلا نب ديعس لو اكتم [نسا لمن عراك اع لوب

 واو لا باب كح ارباج حس تييثيح ىك وم ل الكل و ناك ح كرش ارواوم ا وج لو :ناكاصخ لوا حس تبت ىف سوم

 / هرجع محل

 حرر وص ىلإ د ومد الواو ولو روا حس العاكس ذود سوم معدالزا لتر وصووور قات حس ويب روارم وش للم 4 نر 8

 نييثنالا ظح لثم ركذلل_ مع روداب زمصح اكررصروا مك صح اكرر زيت كي صحو اب لي ترص ومش دالواروا م لش

 -كلس دل انروةسرسددكة ديقلام لي لاقروص ل وراي ناس ىئرب تدوصلا

 تروا لوم دو! م ل اوم و عر قدير احا ....دودجو كس صني احب لايخا دوا ماكحا كس ملاك

 تنم 7 لي رن لول كروكر م_ اك اجاب كي رسل ل || ّلاهتوكبس ىلا لوب: ّلايخا نك لا ل نارورت



 اهماهرممآ 40 »ءادلةروسسطواي هاء لاا دلج نايل الجر يع رشور مج تناك
 َ وتيم تن ناري وف ليي وكت راو ارسوو رك نيلي اك اج اي دوك انرو سرودمك لب رواد اج يدرك ينصح ربارب ناس

 2 ترضخ وخل لوبا كيس انوه زادت تس لتس روم مولخ امس تمأر قهري و وحسن بيق ىك ىلايخا لن لون امج -اك
 هني صح ووو ىسروا جاب راجاحج نق اصح يروا لاهتكنلا نينا و والعم جس اتسم غرام اري ازين د كوم قتيقيي ريض ولباس
 فانا ملتاكن لا نم لاب لالعاب ىف عسر لين دارم نك” ىلاحب لايخا لاهي كس تير قاكلا تس اب لان هك ذك كس لاا
 بج لدي الص ردا لات تبلى دارم نش ووالع كس ىلا لابي لس تمد رتب كة 1 كس تروس لاري روط

 لول لاك سيري نيوبالا نماي بالا نم ديرك نييثنالا ظح لثم رك دللي تروس رواريق ''  مالا نم لابي
 تلح وم ىف لالعاب ىفتووروا ووصقنلو رك تاكا لاروو تبيح الص ل لسن كبس ريل بصحع اي سفن ب صج كس انج مولشما سس ديت للا
 " نام تسد كلم ل فود تنس لاو قواد حررط ىكايساب لي لوصا كيد نكس ٌبحاص ماما - اندم رص ع ىك“ وأ ىلايخا دلو
 -جلاب دف فلكل يصيب لك ايلتروأ احسك اجو ط فاس صح اكو اهب

 7 1 - 5 0 يبا 3 7 7# و
 لب هللا صعب نموروا هللا عطسي نموتيي 2000 :تس لكريم ل الرا تعيآ لاك لنا

 وج مى ب قدس لبتريفم تي آي كل جراح اكل زم ل للا جس هك اكرفاك كتم ناس رهان لئاكر وا لاك لنوم افرح
 روصت مر واوم عيا ذاؤتتعاا نس اجابكاي- نا رفات لي تايلعترواومج اوربت امرف لبي تايتامب اكلي - نا رهان لمت روا رار هتاف لاكن
 بس انه هس مل ارح نش ناش سات روج وم ع نايث مناك سا لب ثنا 1 ىرسودمللب لبي تيب [ل ارك ذاك ا ءراك طخ راو

 ىكناميا لص ايرث لين وب لابحا لوفوو اقع ؟وم نولي مك اب د بسا- تس اي انج بلا طعاك اري دوا با اكلات اوكا كت
 انوهايكم تاكا ولك داقتعاالب ركع راص لف رصرلا لوله لب ىو لاير ررط حاج نادقياكت اين لشرتن تس و
 حلاو ترروصر قلك ءازجب كل سا سيئون ناك تقيل كوب سيو ديقغ لقد ات دموع امل ؟ياع
 1 جس ءاتام با ذعر ةساج لاب ف لوا ومب لأ
 2 وارجع ة از خا 00 26و 2و ريع مس تاو دي ادخل 35 د72 3

 ٍلاَجر ُنِم ىأ* مكنُم عبرا َنِهْيَلَع اوُدِهْشتساف مكناس ْنِم انزِلأ ةشجافلا َنْيِتاَي ْىَتَلاَو
 ت2 رمد هوب جودولبع نى هللا و. عربف دإ م حدف هاك رام مش فل ا 14 عما

 سانلا ٍةَطَلاَحُم ْنِم َّنْهْوُعتْماَو ِتْويِبْلا ىف نُهْوْسِبُحِإ ٌنُهوُحِسُماَف اَهِب َنِْيَلَع اًوُدِهش نإف َنْيمِلَسُمْلا

 اوُرِمااهْنِم جوُرخْلا ىلإ اًقْيِرَط هز الْهبَس ْنُهَل هللا َلَعْجَي نأ ىلإ ْوأ ُهبَكِلَم ىأ ُتْوَمْلا َّنُمْفَوتَي ىتح
 اّمَل ِتْيَِحْلا ىِفَو ةَنَضْحُمْلا مُحرَو اماَع اَهيِنرَْو ةئام ركبلا دل اًليبَس ّنُهَل َلعَج م مالشالا َلّوأ كِل
 نوتلا قيفحت نذلاو مليم ةازز اليس لهل هللا كج دف يعاود َملَسَو هيلعاللا ىلَص لاق دَحْلا يَ
 ٍبْرَضلاَو َبّسلاِب ”اًمهوذاف لاَجّرلا َنِم ىأ مكنم ةطاَوللا وأ اَنَرلأ ةَسِحاَمْلا ىآ اَهِنيِتاَي اَمِدْيِدْشَتَو 1 يق ا 4 0000 ,د رم مد نا ل م 00 غل ا

 َباَت ُنَم ىلع اًباوت ناك هللا نإ اَمُهْوُدوناَلَو اَمِهنَع اوضرغاف َلَمَعْلا اَحلَصاَو اَهنِم اَبات ُّنإَف لاعِنلاب ا ع هم رمت ع ص عأال 2 راو نبق عر دط ماو و 7 و24 ل زا واع رع و ع اق سا 8

 ٌلوُعْفْمْلا نك َيِعِفاَشلا َدنِع َةَطاَولْلا اهب دير نإاَذكو انْزلا هب دير نإ ٍدَحْلاِب خوسْنَم اذهو هب ؛واَمْيَحَر
 املا ىلا يا 7 ا ىلا 1 لا ا ا فاطم قلو #3 و م 2 0

 لاق لوالاَو ريمضلا ةينثت ٍليِلَذِب رهظا ةطاوِلا َهَداَرِإَو ٌبَرْعُيَو ٌدلجي لب انصخم ناك ُنِإَو هدنِع مجريال هب



 اهم هرمي 40 ور 'اسنلا ةروس, "سنوي مام لاربع نا الجر يسضنررشو جب تنال اهك

 ٍضارْعإلَوةبوتلاَو ىذآلا ىف اًمِهكارَتْسَو لاَحَرلا 0 اب ةَلِصمُمْلا نَمب اهني هدرَيو ةَِئاٌولاَو ينال دار
 يس ااا لا ىأ انا ىلع ةيؤتلا اهل ست لا ف ءاشنلا ىف مّدَقَتاَمِل ل ااجرل اب ص وصْخْمَوُهَو

 َنْؤبْوعَي مَ نز ضع اذ نيا ىلا لاه َةَيِصْعَمْل ا ِهِلْضَفِب الوب رس

 هَقْلحب اَمُيِلَع هللا َناكَو مهب ْلَبْعَي “ مهيلَعمللا ُبْوَتَي كلَ اوعي لآ لبق ٍبْيِرَق ٍننَر ْنِم
 ٌرَضْح اذ َّىَتَح ُبْوَُذلا * تاَّسلا َنْوُلَمْعَي َنْيِذَلِلةَبْوَتلا ٍتَسْيَلَو مهب هعْنط ئف هم اًمْيكَح
 هر رن ىبإ هيرتلك تفل علال علا ىف َدَحَأَو ُتْوَملا ْمُهَدَحأ

 انذتُعا اللوان ال ٍباَّذَعْلا ةنياعم ٌدْنِع ةرخألا ىفاو ١ هنت اذِإ * اق م مُهَو قرت َنْيِذْلا لَو

 امِلْوُم م «مؤاميلا اًباَذَع ْمُهْلاَن انُدَدُعَأ

 حس لن لاي راي طيس وركن اوك نلادق ل وج بكرم ىك (انز) ىكترب تروكدج حس لبي لاق قرات ............: محجر
 وككر( سبك )نب لي نورك قروكى لارج وق( كنز فالس لاقروكن لا )3 لي دعس د قتاوك د آر دكا ( در نااملسسر اين تم )

 كس نا ىلاقشلا( نبا ىلا“ وا)ا درك تاخ اكن نا( تشرك يال ) تروس كك 0 ل

 ردا فس راب ذوو سولو رك يل كس نلا لع دعبات ايك ايد للي مالس اء ادت ا مكتب وج كلك حس سادت ) ب دا رفا ميج هادا«. رد لوك
 دع ذ_ ةلقج ترض [بدج كس ان لب ثييرح_<س قد لات هاد لك فس دكر اس كسول د صخروا نس ركن كو الج كح لح لاس كيا
 صور ىل وجر ول( مسؤل ورع ىد لاكن هاردوكوم نس ىلاعتشلا كل كس لاقروكمولم اتقتوك ا تس لئضم يار رفواشرا زق ىفامرف ناي

 هاه ؤتيل) حس لش قت( تطاول وجان ووغ شح اود ب ) لوم بتم كس رب ( ع تاس هس ناني رشتروا نان فيخخت)

 هد( لب س) لب لورد هورلار( حسقراكتوجروا الكت نت ) جس اج لاني تيذاوكل وأود نلا ل( تس لش لودر

 وج ) لو او ف رف ل وجت ول ىت فب ىلا هتدطلا بش الب ( ودركف وقوم لاي ا ناا) وو زوم ليا ون لير ك( قل مت ) حر الص
 م سار لقفاش مالا دب للكس روض سس اند كيوم ركادارمس هشحاف) ليث ساو سكر( يللا )دوا( ةساجوم بات
 تروم ند ركاب هب ب لوعشم_ اة هايل برم ل لاف فرص كيد زنك نا تبا < نروض سس ا ذدح كبت ع اجايوارم مالكا

 سرا مما د م ا اا سم

 هيج ةةرصود نايا ليا ذروا ىلا زوار يت ريتك يب تلات نحل واركلا لإن للكل اهتنسا كيت ليي سس لاي خللا
 تلك لي شارع ا ورب تروا تيب ذا لك وفود لارج جس لفاورب لاري - لب 2 كت يئاع نحس نا جا

 لب بلا( حكي رلى كا ورك د تاكا زم كس صول هد اب كس لاقروكن ب وص جتاس كس لودرم ليز لوتبي لئالاع جس لك
 ( وانك" ) قار دج كل ك- وكول قت ناهد( ع قدرا رمال دونم ركو لضفي__ورزاوجن خ# لوم شم )روضتس_ ىلا تمثل تيلوق
 روفر( نو تلين رك ىلا رف نود كر اكددورب نيس اركا ل توك ب تلام كى رتب نة عيس لاعب ) لإث تحل ركن ىلادان تاب
 لوق_9) سة شوارب نا كيال كوت لا لب( رش حس تلاع كورغرفلمدنامذ بيرق ) ليث تحل كي ريك
 نان ليل( لص ىرازكر اكتاسكس نا) ل داو كر تاكد( قولك |) ليث ل او اهب بس اييقيهوروا ( ل تيل اءرف



 اه0اهرتيآ 4 طو'اسنل ةروس نورا 1 لوارلج ني الجر ييضتعررشو مج ينال
 وورش عر زنروا) لوم قرتك [ توم 2 لي نا بح نايس 2_.كرام(هانك )لايام جس لتس بقل وكول

 حررط ى ا( كغ اج كل وبقش دوا قوم عنان 2ك كس لاين مب قل ريم بس( كح ركورباشس اكمل[ تالاح ا )اهلل 2( ايكوم
 ب ليل ىجرك_ وقووركا تفو كس باعدت اعم لي تر ١ 22 م نا سلاو للكتب تر سي ون تب ون كوكو نا

 (ْمَلْوُم  ُمِلْوْمْق“ مبلا) باع ةكنت هد فيلل امرك دايت نس م كسكس نولولم اننا( كوم لابكل وقر لوو

 نون للك كل للا تدور يك ءاروا فرط ىك ف اضم ف ذع وج هربنا ةكست الاه ط١ تع 0-1

 انزلا ىا-اتبر لت لاب لاكشا دعب كس فاضمر ذقت ن كيا كوم سفن ىلا يما ةفاضا فرط كتوم تنفاضا لكلا لان كس تدوم
 رحم 1 روأ ةروسو اع ختي لين لاق لس لاا سوبا ل لوقت" ق حاس تطاول باكر واساكردجت لاقل ةطاوللاو
 لطروا هس لمي تمي ايدك سي ساد كانا سام لين روش ل اطخ ن اهلسوبا نلي لإ سو لاق كس كيحؤش كا زم لا تان
 2 مايك تكا باز ىاجروا سوك كس لوفي هنن قئاغمارا دلجي لب جس ىدع؟ناهشعدص ايلي
 رو ايوب نك ادن كةساجايكميروكل ود كي وزنك حا ماءارواكلام ماما نكي

 كس يتازروا ىلا زحل ل 0 الدّسارب ساد قرا سررت لس كول نت ل لودلاو

 راج لن قتل نيتي رود قاري -.يئبك ين“ نههنمو مكدمأ < ا "نكمل فرضت اين نكي < تاظاك

 ل لس حروع 3 لوجو زرع اذرلا لوي حس لاو جن قتل قنا كلل لاي ضارعا ءي قت ذا كا ارتسا اك وفود نا زين جس

 هقول سر كار ور د ما رداع قل دازس كل سل كس لاك - 50 نا

 -ج مث انو فه نايباكل لي لت تع 1 كيجردا

 بدو لل طمس لايخس لتتم صفر ىلا جندل بوجو مي كس بس ازمه تب رك اكرب 00 انك هللا ىلع

 ت قتلا وو لنا ومار يلا رفات كولا دكعس عاما ىقلاهجب- ل دا 1 عرع نات لطف داع نق رم
 ريس مثالقلو ووعي مث ومووج ومو وكرواوث جيس ترم ئانعتس قت تلابج اوم ليه يملك ارا كدا لد س لد
 حركي ازا وتتسم نايمرد كسب اقروا دانك نس .يضيتبت نم بيرق نس ورانا قرط كدسر ك كيف ورتكز# ذل

 اوم نيرا ركل نا اهتورعو الوارواهرعوءاقيا سهلا بوتي- ل + تيل كر الأرواح

 -انركرارصا ري دانك كتي ب قرا وخ_ ع سالك عر دقو را ركب ل ليس هداراك واول مانتان الا تائيسلا

 حررط ىا- لت روم لاينايذ لكتب لعل ثار يعدو اني حرر لس لعيب عس مالم ١١ : ىو نلاشو طر
 اتق انا يكل مت ست ىلاح ىو لبا ذياوكن ا لبحت ىلا لي لايلاد تعا ب دوا لايم توك سرط حررط ى ليي تاطءاعم ل لاند
 جس تاجا ىف بي داتو رربنت ري روصو الخ تدبلا دعس نايب ىالصا كت الام نلا ل تايآ نات تي العراف عس تامر
 -ت لاو آي رك ايكااي درك سرب ىت بهي داترميدداايكالج كت“ نوماوق لاجرلا”ركوم عرورش ومضر حس بي دات انج

 رجا وم ورش داش ماعدارمس لاذ لع تعأ ملل : نساك انز ةسازسروا ميت لاذ 6-3 :4 نرش

 ارتقوا امم“ ا لكس لقعرر# ارتكب ركذمج رك تك ىد تزاجا كب داتا كل وراه ت دو“ ابو مورم, هرش ىراش

 ذب 017 لور 21 اصلا ل“ هه تور زوج بس انم كب حرر ظل تب كاهن للبت روق



 معو ستي نب * »و اغلا جروس,« يثور 2 1000 ماج يثلج طر 001

 هس تياعر كبس طق اشوكى فال كل اسيا سا ماع سف ىراسشتس كبل مش قداشر وا # زوو سل كس هش قدا ريك يام رف اشر

 كش دعايد د ل ايتغا لاق وج ع لا باكل شخ ل اد يسكت سايح اديب لال لوصا بتل سس فرط ىف فانا بساونج اكس يهاب

 كس لقا زم اوك ورود ودالتكس ماك إي هزل تدون نجده لوم لور ل ةسيس 502 نانو لئاعم

 رورو 02 هع انا بيتا ل معو رمق وماو لويس ديرك رااونهشتسافتم ؟ ومب للم لااكارجلا

 2000 ا اندم ليم كم ىف ”اك لس هد ل مق دي كس سموا ؟ تجاعيد انماو ان

 تسي ةلدورت روا لع" ارماني 1 انمدع كسب ةأورد * تمم |ليو'ى عا اك ري بلطم كن مث ترد لس 2 ام نا هر

 امو ل11 بانر فالق ازموقوكعب كسب ةرلاكا- جس لح اقام دعب كسر دايك

 نوبباوكر اولا: نفس, اقف: تس رب تاايصوصتى كن لاس ايل يكب انين رعت ن ب اطق حس مكدماظفل- ا ل
 اة اعايلر رب ايوا وقح ماعدارعتس ف ركاب لش تانيا رس ا ع لثا ناملس ل

 دهس ل مك راب راب قولو ةرارصا ريان نيب

 را كلاين ملا محن كاتزز/ كلان لن دكان نو لوف نتاع حار عر ترومول ا ضو 0

 مكس لو كاي تلاع كرش: - ليث سد رتحاو لوب ركوب ا لوم سوم مهد حرر لاح شنب

 لوم ان لولوو ولو كاما كل لاح نما تيد مدن يقع ا «معرورشو رت وا سلكت رن كلوا اركب ذب حس ولام

 تحس للا لائم كى لإ ذو ذوس تيس اوك اج معى كام شيال قأدديقدلب لأ زارداريق ىف ةلاهجب_نإا
 - تيد مدعو تلو اكس اجدم لغد لش ا كر قا حس دارم لب وحرب عستاتسيسراء وس كوب نار تول دادي

 ربإ ل 1 نس كالا, 000 أحس بئاج كرافكن كي قو مولخمب قي رطل لكيذ اج مكان امل
 هو لول لجو دعو كك رفغمر لح يي بلم اكغس دن لوقروا دهس ايكابدرل ربا نوم نري اكلي تلاحب نايا كس ءافك نحارص

 تلا كركر وا اج رم سيرك رلاج نو تدار علا نينا لرب كتان ل ايان ركل ب سرك
 دج لل وبتم وكر لكى احس به كف ومد نايا تبل قرش قلع حان ركب لحس هانى نس و: تس كس

 يدك اع لو ين خلو نطدعإ كس حرااضاورب وال اوب مول خلا احطصاو امباست ناسق ...- 5 :تبب [بفن اطل

 دهس احاج وم ثع ب اكغلك م ذاورداكرورشرعفد لطلب ع فاد ليا ذي

 لمد واو دوج واب كس ل ملي وول انركربيجتسسس تللابجج وك اومن ناش نلاياشن كل شاع ماكو كا ومب مولخشتسس خلا ةبوتملا امنا
 وكن وة تكس لاا توك و تس ركل اع بلغم قلاطم ل عاو مزاج دانا رين قتال نيني ىووج كر يف ما كو ايفوص_

 -ج.ايكايكريمتعس تلاهج شرك
 ىأ داَمعَل ْمْضِلاَو حتفلاب "امرك ّيهَناَذ ىا ءاَسيلا اوُنَِتْنآ ْمُكَل ٌلجَياَل ومما َنْيِذّلا اَهُيأَي 2-007

 را قاَدْص الب اَهُوُجّوَرَت او ُءاَش نإ ْمِهِئاَباَْقأ َءاَسِن وْ ةّيلِهاَجْلا ىف اًوْناك َكِلَذ ىلَع ٌنِهْيِمركُم

 نا الو كلذ ْنَع اَوُهنَف اَهْونِرَيَف َتْوُمَت وأ ُهنئَرَو اَمِب َىِدَتفَت ىتخ اَهْوُلَصَع ْوَ اَهَقادَص اَوُدَحْأَو اَهُوجَوَز
2 

 اوُبَهْذَحل اًراَرِض هيف مك َةَبْعرالَو ٌنهكاَسْماب مكر يَغ حاكن ْنَع ْمُكَجاَوزأ اًوُعَنْمَت أ َّن َنُمْوْلْصُْعَت



 مالاحا ةرسبأ ته هج "لوو 'ارنلا ةروس مرسم راي مالا وار نيل يسر يسفر شو لتي رت ناك
 مدس س سمسا” ل | | صحب ييسيبهييييييييببببيبيييييييييييييييييييببححح سس سس سس سبب بببمببب ب _ بببسسسسس

 هما 1 نب“ "تيرم 2 نا را يف د 2 سس < 5 م و تدل يو تن رع د رو -ِر هع

 ةنْيب ىه وأ ِتنيِب ىإ اَهِرَسكَو ِءاَيْلا حتفب ”ةنيبم ةشحافب َنيِتاي نا الإ ِرْهَمْلا نِم نهومتيت ام ضعبب
 ْىأ © ٍفُورْعَمْلاِ َنْهْوَُرِشاَعَو َنْعلَتْخَيَو مكن َنْيِدَْفَي ىتح ٌنُهْوُراَصَت لآ ْمُكْلَف اًرٌوُشَن َوأ از أ رز + ةمددعن# هور ار 2 يغب وعدا نبا امج اق يلا ولع < ع 262 طر 0 1 حد ور 2

 - َلَعْجَيَو انْيَش اًوُهَركَت ْنأ ىسَعَف اوصاف َنُهْوُمتْهِرك نق ٍتْييملَوَففلَوِلْوَْا ىف ٍلاَمجإلا 5 جروورو“و
 1 0 2 مم ده 124 32- ق ق يا 87 مو نا“ وجدتم نب كا يع خر اس عدد عوق
 لاَدْبْتَسا متْدَرا ْنِإَو اَحِلاَصاْدَلَو َنهْنِم مكفْررَي ناب كلذ َّنِهْيِف لْعْجَي ُهَلَعْلَو 4:9 !ريثك اريخ هيف هللا

 ارك الام اًراطْمق ٍتاَبْورل يآ نهال! ميلا دف اهْومْْفَلط آباد اَعَدْحَأ ىآ ّجْوَز َناكَم ٍجْوَز
 لالا ىَلَع امُهْبَصَنَو اني +.) اني اَمْنِاَو امْلُظ اناَمهُب ةَنْوُذَخأَتا "انيس هنم اًوُذخاَت اللَف اًئاَذَص

 ىلإ ْمُْضْعَب َلَصَو ىضفأ ُدَقَو ِهْجَو يب أ ةنؤذخات فيكَ ِن ٍراكْنإلِلَو خيبوتلل ماَمُمِيْسِإْلاَو
 ٌنِم هب هللا َرمآاَم َوُهَو اَدّيِدَس واْظْيِلَغ اًدْهَع اًفاَْيُم مكن َنَْدَحأَو ٍرْهَمْلِلِرْرَقَملا عامِجْلاِب ٍضْعَب

 لإ ٍءاَّسْبلا َنّم ُمُكْواَبا حكن ْنَم ىنعمب اَم اًوُحكدتاَلَو ناّسحإب ٌنِهِحْيِرْسَتْوَأ ٍفوُرْعَمب ٌنِهكاَسُمإ

 - «رارص رقي حرر ل لد مجعمر هود مم مروع شر

 اظفل)ولركضعتق قمر ز( ع تاوذ كنا ) كد ثاريموكل فروت كنس لج تاج تاب يكل هس داههنت! وف رس... د
 نياك لش تيمباج ناد كلذ ىلع نيه ر كسم < حرر طا تدابع ذقن لو تنل ل وو ودجت سك لضرواعر اه رك
 لكن املج قرود اي تيل رك اكل حس نارمهالب ف تس ام كا دعب كس لارج تح 2 كاي لركق ثاريمروطلب لاقروت ىف لو :يزع

 لا اوجاياب ل تاره فر وطال قت ةيسد فس دكن ىداشوكنلا يلتئم ذايب كاف ب لربه كس نادل ةئيس داك داش

 نوتروصبس ناك ق قرب لضرع_اج لان كبت لاءاكل نا لش ثءارجرب فس ا جرم للا إي سدس هتولورم ىلا دوخه
 حراك تدوخ ليج رك كور وأ لا )ور ثم 8 حل ل رك عراك تاسع لورسود )وحر كسور ليك شدوا( جس اب داج ايل حس

 هداك يالا حس لب ( لوربم) سوم يسد لاء كي ولك سس تس نارك ا( ح لايخك ف اهبتج كاصقن توم دن تبع كفك

 اب انزع لادارمج ةنيب هل تنيبت رابع قل ع تاس رول ايعر هيبماظفل) لوم لوم بت كس ينأيرب يحال
 ردا( ليلك ع أي ليلا ديد فوجي وكم ودلك يل ابيب هد فيكي وكنا ملك تزاما كس دابهةتتقو كا با-للارفان

 ولم اك روصو ف لن اب بشروا تاجارثا« تيدج تابت )وكر لايخاكف اصفار وا لم ل نس كت رش اههدتا سكس ناظر

 هاب لاقتشلا ل ىارواوم تس رك نبيا: مت ءاب كياك يب جك كك سا( وكرم ول ) لوم شيلان ليث للمر وو ورل ارق

 (دايرفاطع ٌعراص )والواو سس لوثروكدب شيلا: ناك مري تردوص تكسر ىرتن لاس ناك روع رولر تار عب

 لش لول ديب ننال دوا( ولرك رود رك د قال طوى دي لبي شم ) كس رك سود لج كا ركن وجو دب فيك ارك داما تركوا

 اداوم تيساجب ايكو لس جاو ديس ل نارك باج شئ قومي د # د( كرك رمعر وطب ) كرم ذ كيوي ( حس
 انبانوم ب وصنماكن مت مئاروا نابي ظفلروا جس نسيب وت“ نسيبه) وال لياورلوم بكت عكس انكاطمكم احر وا اظركاكز ناتي لاو

 - دع



 موجة رس ع 4 7 لم ارضلا ةروس مسوي ما لوارلج نيل الجر يسفتج رواتب رن نال

 لاباو حسا مك انلسوم حي رجيروا( اوم راكم ماهفنتحا ل مم ص لك ني ك4: 3 ءاهفتتما لع ساروا تس كس لاعب

 دقن رطل ىو توا مق اسس ترسود كليات ة نمر( لوصو) )تاق الم _ائالاو( وم خلع لذ اعقب رط رستم )ولي

 كس لارا نع ) ل لّبل_ ( اوبن )ا: ريغ )را رقو لقس ملي دبت قراهددا( جاكي كمان رهج حانت )ب

 قام هالو لع خ عراهقو ل واروع نؤاروا( قولوا ارت عه ل روض فروا ل ا نيب ادهتاسس لوس نسب وول يي س عا

 نروكن )ب( ع فاعم لم واريد لاك وبوس اج ومي دج لحي سس ىلا نكي ل هال لع راك باب هس دابق يس( ن 7
 (اكصغ تن قت ثم باى فاران كدشناوج ) كشماب ودرع هور تيارا( قرن ل ل ادد نب ( 2 نقع
 -( ياا( دقيرط)روتسوارب لك تبمروا

 لأماكن لا قع لوا لوعفما وثرتاب روا لين: تاخوروم لتر وكوو تماك ا وث ةرتملاع نوي ماسلا دا رو و

 ثاريملايدرل و راشاركل اكن نهتاذ ذ# مالعرسفم مس لبا ئاج ك- هس ءاببقتتساب يول شاري س لا قرت يلو ثار نإ رح
 ريم فظل ورا اه رسك -اهقروتسداكتيطلاج دج جس داما تضفي تاوذ ىلا روت ورب د ليئروصت تمعن اهم
 فارس #1 تاه راك ىا-<ايانب لامس ءاسنسلا د فاشل حاصر اه ب وضتيتس جو ىك فس لاعتس !وثرست

 -<س.ايكايك ا ديكاتدداعا ككل روا تس .ي١وث رت نا فطع اكل !١ ولضعتال وه اذا دسم سكة رشا نيهركم
 -ةسدةسل د داش مر ووري وريح نااروا تسرك يتوكى روك ى فو اوج سوك ودرم نا باطخب

 لو سوردارم حس ءاسناتقار رم ار فرطكءاسنم دق الار تس اجانالخ شكك مكجا وزا ا وعنمت

 كلو اهدلوب ةأرملا تلضع نب أ سوال سل ارد لك كل رب # لاي ديت كرابجوفدارم حس ريروا لتر وك

 داوم لاء ارص ”روأإب [لكر ماي صح ضن اك كن اجو: كتمت ل

 ىلا زاتفب ساعت اب روموكم اغرو باطخ لي تي اج كاع وك ورم وش ب اطخ نه ولضعتتال كس هداشا لي ىلا رهملا نم
 ديزاي مقل لا ةساب يكد وداعا كب ابدي اندم لن نان بط اكل وصب لم مالك لي الك حايل ازتخا لبي لوطم

 شرك دماو طاق قاس ع قرع تاج لك نك رفع وديز دصقاو مقر 1 ” نبا و ورمعايدعقاو

 د أع غرو باطخ كابي دكة اجابكاب ع ايل اياه دمار ٠
 لاح ىف الا ةلعلوا تقو ىف نهلضع مككل لحي الس للع معاإب ع تح تاقواو لاوحام اانا ب نيني ناالا

 للا, نش زاطق هس ءازترب لاد خلا يسعف ةروا فرط ىردقم اج هداشا . اوربصاف خلا اهب نهنايتا لجالوا تقو

 كنار رفكس يس [متك ل وب تجرب تدوك يا ءاسدلا تاقدصم !ولاغ تال يار فرك م طك يرجع تسر طوف د كيا رك
 لكلا ناتهب .متنشام ئلعا وجوزتايارفروا كم وم باوج الكت رمت اكازاطنق نهفطحا معينا وم تك ىلاعتدتلاب لب كار ابن
 هذ ور مدل ماس م ولك كل فج تي [يائضفا دقو لوقت بم تس ل بع نيا - ب لكك تاسه لل زايريفأ

 هس لاف وقومي ساخن لوصر وفلل نثمت لوص زال لري ات رز سرت تلا ا ماءارخ انج-<س تجرب
 دانسا كرا نذخاو لو مررت سكس ارامج مضي تاور لقا ماا اتوب ليم زلستل_ لس ضاخ ماع ركن ا
 خس ركل طار للي لي ذك تايرخودنت وكت رروص ل ااوحكستال_لب ذخآ ىلاقتدتلا تقيقكلا ل رو لتر جف رط كن فرو
 رك ساد كضتنرواهدركر ظنا ىك ىلا ذاقيج قلي نسم قت“ اه رجلا فلاب هس جو كنس كن ايبود سابك



 مسا رسمي #4" "يذلا ةروسم مسمر ا ىومرع لاوارلج نيب اجر يسفر شو دج رت نيل

 ليت كج ندكلل قثمعللا_ تفس لادارم اي لين قلى رام ليت جدد كس لاوقعلا كو زري تسدجو كسل 1 ناجل وع

 0 ري كسول قس ام سس

 حاكن لثماوحكنتال لل وم يس سود جس مارت و هس هوطوم كاب كن سس اج ايلركل ومب نال اكنك ب فيا لي
 كك كس فلابمت وقم قتمكيررصم ضغبلا ““ تقملا .مكنم فلس دقام الا ةيلهاتجلا ىف مكنابا

 كلذ” فوزي تم ذملاب لوصول يبس رواعتس دبا. رخل ثري لا كس سنس م اقم اق ءاس»
 كليا نسحو ايو اليبس ءاسم ىو لعافلا نك وتشم اليبس رواوم حج ارفرط لقا ري كراس كعس نانو كي دوا
 000 اقيفر

 عل ولروكش اريمر وطب ل ع خلا نيذلا اهيا ايالش_< بابدساكل ويتاتالا لاري ليي باب كس لاقروك سس لابي 0 : طلد

 جس مك يب جس انهل لس لبا وره حس لاق لاسر نري لب متدرا ناوتمي ايازبلر كب ضع ل وقتل ىلإ يباب« نيلاجاضت

 هس مك اوس بسب داجاكودعتس مل اظم ىلر شام فلل ضرب تن امى ت نقمة راك لميا وحكدتال و تي أ

 ب لا اج هر قدي نادج كاوا اجاجرمدرم لوك لا ل تيمباج هناء زك جس قورم سل ابك نك. ٠ :لورن ناش
 للا لب سرر وص لك # وم لشن روا انني رك دانس او لم تروص كب وم ترروصاوخروااتي د ىلا ثا ريب لوكس لم لوراودشر

 قلركا كج ل تيباود ىدوادولا وا قراخب زيي نيل ركع راد تمبا رقي هب ثم عراريم لك ااروا فاجر موو لكك ا احاجاعكر لوب
 ك- عرالصا ا ةساب كارد دايز راك عمرو عراك تبناكل ورا تشر كس تمد“ زعل لاف انناجرعرم وش اك روك
 كح نال وم لذات نا وراي كح قراصنا دا ممأع نب نلتمتسنب شبكتي آي دك يسار كمر كروا فوج لذان تع اب
 تارا تيجوز قطو خر لعب نكي ىد لا رد اجري نلار وقس بست لهدا زاتت اص نا يكرم لاقل نلس ا نب قبر جوش

 تمي آييايدوروخم كراطنا كس قد ذايب ب آ كس إف ترض [خ_ وبكت مات كت كد سكى ام حس رسوم تدوا

 نا عنا ار فاخر 2 ركدنبيا كى وين ىلإ! بمج درع لكس تييادر كك ابع نبا عررط ىا- لوم لذات
 اكرب وش كابس ج كس قدر سعب كنس ىكداج كش برع طرد سسوس لدا نا

 الو تيب 1ك ك عرالصا لك ا -اناج امج رازقخ دايز اكس كراك ...........س لام ليس دس ىف اب اك ا ف مت احاجومب ىلاغا
 - لوم لزانخلا ١ وحكتت

 كسي ءاسنلا اوثرتت نا ممكل لحال تي ةلصاع............:مضق ري لامو ناجى ل وتروح .....: 4 رشت ا
 - نو قرم ستروص نمت كدت ىلا تاجا كتب لاس هندوادم ةك ركعتي لاا ككل ةو أر 0

 ى#تيضووخزا لابوك ات: اجايد ذل ةراكل ليت قرسودوأت داك (7): مساج ايلرك ضيق د وشرب ثءاريم تكس تسد“ (1)
 نق نا فرو وزف روادل_- لأ لي رار وبا تروق زبر رن( نقم ماد طق قدي ذب هرم لس لاب تسد

 قلتو قير بز ل تدوص رمد دبل كرم لاطع فلقتب_.ةجج_ يد تس لد شخ غس تروى ارك لش تدوصا كرت حس

 ردا دايترب راهن ىووخركا لإ يورك لتس سا سم سوظفل ل سا اترك وصو للا, رك سلس تس راكن لشادد

 3 توصل قرب ذب تدل: هرم رك بلا -كعسدزاوج دلل لاو انك كل ب تروص لاري قلع لائئرتماضد
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 ماتا رسبت هب ا”. خخ اسذلا قر وسي مرورا ليلك ناوارلج نا راج ريس و 3
 همس -سا-- ب ه--ا-ا-ةتبيببتك سس سس

 ا 5 هر 011011

 ىف ىلا قا بتوب ير تماضر ترروكر ل اديك انج اه ام ىك ايبا ل تيم اج تام ذلك قلاوللب يي ى زا رضا دي ف رم ل لا

 -قك ب لشارع تاذ
0 5 

 ثراووكى وج ل تيم -)١( ل لتار لايروص نش ىلا لي نه مءكضعت الواي لع 000002006 : ماك اروا ل مر وصى ل

 ردد ب كس ةير ل اط( )ذولا ب تاكديرج شن (0) هع دح وم لوصو رجب عسا هس »كرس راك

 اك ترروص كسور كريو تروص لبي ح يع لولروص ل وح علا_ د6 را ان اكول تدوخ ىرسدو كلا كس ركل وصو جي

 - لدكتور تروصلا كيوارواتروص رست: لاهي بلاس تدوض ريكي وديع ديت تروص كرس دوا عساصت كيا

 بلان 1 اكتسر وكس قرب ريتال ساروا ىلا .رفان كرم موثوارمعسشح ان(1)- ليث تروس مت ىلع نيتاي ناالاررط ىلا

 ان زدارمع شحن( )كمل ذو روعروا لس لس ل اباورم اوما د ايان 2 ا ا

 تمدايزت رم سدت يسد كلب نع ناب 00 ةاعايدرل ل وبكل ير ملأ تروا زمرولب ب سا

 0 لا ا متاحا لف كايا 2“ مالس اس ادتبامل ديم م وَ

 كت زاجا لوتس رديقم حسا لبي مالسا سس ا ا أ لت لوتروص ل ووو نا يوك نم

 داب لاقل رقع ورب لش يي لح سر رطب( لأ الطيب حس شر كلام وتو ايم خر وسن كركر ب ا

 نر ةحلا ةحوزاواز مر يو :اناحر ىداش كسك اوراكذلضرجتاساس ويت ىلا

 خت لول يب ن ذوو ارك لا تح | ولوجر او روصأ روع ل ع ل ةتروص رج[ ف اك> قوم مولعش وي حس ىراج كح الصا

 ىداشعس وي قووروا قر لبس سبع تاق موت ل ؟ كرم وشركامكجسابدي تنم ل لاا دام هذايز تعرب عل رب طنب سف

 قع هاياترل اق تسمي لاا كل ح نس ل وصولا حس قوت لاري كتلك ليحل نهب اكزاوج كل ل 00

 2 راللوصو لا قت 1 روا اوم ةحارص ولو ىزارط نام سانيا ير داش لحس مب دش لوصو سارجيرو تب داتركن اشي :

 لاي وت لبي توصى قدتماضر كت روك انو اني درا رقراكرب لس لوثجذ روا نار رف انو ا لورظأ كل ورسود مك ىو 1

 قافعور دب لع رج نال كح قتلو تروص كسب حس فرط كا تسروتر طا بيطب نيل وت مظفر مصر

 ابنا دقن قا ترانا دن اكدت قري ريدك نس انكم اظربايوك انيل لماول جان آمال قناتي حس كادوا

 تكس ناي عئاومراو كح فرك وو لا حس قوي دي ماقم سا سما ندم ناب اكل كل سا [1 ب ارب اف لبي ترش وم

 وشو ناز(" )لت كلل كرم وش رات اك وفود دعضب كتر واربع قشبدم لدم و لرب(. مش( م) ناب -)١( نب [ < راج

 -تس مومز تاه ى ماو لكلا ةسد+ ةسد؟كس عئاومرإو ناكر ناب وربع

 ا ا ل خلا متدرا نا... :وومت ريا

 عرش ” 1رقوم لات لوايز لاحلا ل ح فرط ىلا نا كد؟زاجرهدرةجس ببسرلا قاب كتمرولاوج مولخنس هنوذخاتا

 < دنماضرب ل باوربم ىو كت روكروا جس انباج اخر كع ضر مر طل ثهيكس هرطخ سا رطخاكتتفاوم نحس اطلاله نار

 ارول لت كس وكيمولطابتاقلعتكس دق لايمرخب.كاوب مولعشتسس نا هس ستين تاجا كا سدد كنا سرسود#

 قل دل لق الط روب فض او رم تلاع ال ابا-جا: ارموفصنةييسد الط ل تلاح ما اتوبج سكر رم"



 ما احا ةرسمع أ 4| " ]وع ًاسنضلا ةروس, سنو هاذ لوارلج نبل اجر يسفتجررشو مج تناك

 فرك اكرالب كس لوم مدين“ تاس لا و ررط اد اهل طق استنس جو لك حو واهت ايكو راسو آو طق اس تس جي
 تم فرص يسد قالط ليي تلاح قبلا يجب اناجدج ليدل حت فرت لكك لان يع م لس

 لاق ان كيا تيجو ذ لئوبك هس لاتع اج قجاو لك ا جي ل سس اج كورك تأ عمربب زج لوك كوك ويب دبا لاب حس امذياني دا ذو
 -:ركف احم بت ومأراإي ىالاو ىو ذقت اوت ماعد ارم هن نو ذخاتروا_ب حن امعراقتدا

 101 هسإب روم مولخضؤ اأو تنث 0 د محاكر ارقم »دايز لرب الاب تع لوا سلا للروا لاكش

 دج ارك تسر غتر وا جس لسان ل وود كل احس ل اراه ردا رحاي قلم ميحد اع ق ريك ليم لبق

 لوم لات انتج ارك مدع 21 سيلين مارتوكى ا تول ىلا ضني نام زارت اكرم عدايز لل للااوم روكي ب وادقاو

 كيك ايت مدابغي لكلاب ماقم با كس للا

 مكاقت ايل مكاق تاور كيا كس لوجتارب د :راقز تس قوت نكرر نتا لوول نا ير

 كويت لج انرك اكن حس قوي لك ين روان اجو اكن حس نام قفى لسا سس وم سس وم لن حر اكن كس نبي كيل ب تس لا. لوس

 لذى ارواج اي راج ايل بإب مساك ا ل 2 خلا اوحكنت الوتع ا ملا تنتأا لطول ارترو اما رتوك الح نس تن تت ماع ان حررط

 -تايدر ف اص قت 0 تلص ىو و 3 *[ راسم تشو مووجومو دن ف لت بركب ا درج وش اكسل دل ايمو ل

 ىلال قيس 8 تاب لك ' لكي ليدز كس واول تنث اش تقم راك يتوج دوا... :ىالوا “٠ روا تقم حرا

 تقم اك افرع يوك تس ايكن اي: كل احس تارك تي ةلئاما ١س ىلاعت نت اًرجز كح سانت ناجاب قش يولد ادا
 ماكهتس د لت لطب اكرمب سيرقعنم حراز وليل_ركي ”لوبقو باهي نور ارك او دقي رطارب تابت اعرشروا ل ايحيس القتعروا يذابأ

 قه فيطوبا ماما لوقب وقس مارت يئاقت الاب ساكت سس و ةطوص صاح مى ولم لك سس أب بسب لب انو ليم 61 لو قرش راكد

 رح راكن كل ابتج لاهج دوا حرر ىكا نس اج انو مارت اكن كل كس يجب ىل واجدد دم ان سودا حراك الب جرا حس هوطوم

 - لكك اجمد زك ان زوم لاهو مدب م

 -تج عايد "انفو اد ىفب اسس زيد ىلا ىلاهترتيا كام مولتماحس خلا نهومتهرك اف... : تع فن اطل

 كك حل بج وم حرر سنن نكلاب باب را كس ىلا علاطو قت 00 ا راناو

 1 اكن اروادرشتب سويطلفش زك بالام مول سس خلا اوحكدتال ولي ةسدلاو ماتم اك ذكن تمتص رط سا لو

 5 تنام ايام لت
 د ا و فعلا عوام قل ع 22 هل كت م مس تا ع يي هر يب يسد مس ع

 ثان كليشو كو عالاوأ تاق ياكل كلققتو ذاق أ 3 0 َءْتَمْرَح

 مك ٍداَدجَأَو مكِئابا ٌتاَّوححأ ىأ مدمر مالا وب رار ف ُنإَو ِداَلْوآلا 2 نوال 5 11 ل ف ا ا ما سام رثاذ - 7 8 7 رم “ ا 58
 مالا

 ٌنهدال وأ ُتاَنْب َنِهيِف لُدَتَو ٍتخالا ُتََو حالا تَبَو ْمُكداَدحَو ْمُباَهمأ ثاَوَسأ أ مكتلخَو

 نك وكترحاز كيدحلا 8: نك ناكنر ننخ نرحل لادكتتا لبق ْمُكَتْعْضْرَأ ىتلا ُمُكتهمَو



 مس هج "لج "اسما روس سورا ةليفإ لاوارلج نان الجر سفلجررشو رج تنيك

 ُتاَنَبَو ٌتاَلاَحْلاَو تاَعَعْلا وت وعزم رهمضرا ا راي احلا هلل ةنسلاب كلذ ٌقَحْليَو ةَعاضّرْلا

 تهم 7 : !َو ٌمِلْسْمَو ُىراَحُبْلا ها َوَو ِبَسَنلا َنِم مُوُحْياَم عاضّرلا ْنِم موسي ِثْيِدَحِل اهْنِم تلا ُتاَنَبَو خ تالا

 ينم ل رخل هِيَ نم ةَجوزلا ُتْنب َىِهَو ير عْمَج ْمُكبِئاَبَرَو كيان

 نهب ُمتلَحَ اوت نق ره وَمَتْعَماَج ىَأ ' نهب ُمحلَحَد تلا مُكِنآَسَي ْنِم اهل ْمْوُهُفَماَلَف ٍبِلاَعْلل

 م هيل كتان وو تع 0 0 رك

 انهكلمَو دن ىلع 001 7 كيلوت احزان علال موكل

 َّنإ هيف مُكيَلَع حانجاََف َركْذاَم ُصْعَب ْمُكجاكن ْنِم ةيلِهاَحلا ىف ”َفْلَس ُدَقاَم ٌنكل الإ ٌةَدِحاَو ُاَطَيَو اَعَم
 ِ و وح مرو وبلا كح مارت ا وال م عل
 - كلذ ىف مكب هم ؤاميجر يهنلا لبق مكنم َفِلَس اَمِل اروفغ ناك هللا

 لايم قرابرتروا( ع لاش ىو ل وبن ردا لويداد مكي ءانرك اكن عس نا) ل اءىرابتتي تلت ررك مارت ممل 12

 لوم لنك كي اي هاوخ) لايحموكب ىرابستروا( لايخااي لوم ىلالعداوخ) لت” قرابتروا( لاش ىو تول يروا لوو ملتي )

 قىرابكروا( ىلإ او لب نا يتكو اذوا كن لأ ) لايججن اهب دوا لايجتروا ( كى داد اي لومب سيل" كل ام) لبن الاه ىرابتروا ( لكادادإب

 ل" كل يرشع دود قراهبتروا( بس ان [ل م ثي عدل اهيبج تنور لبي سس« دو تكل اسدد) لأ ا ىلاو لس الي حدود

 دود ف هوفوم نارك ليث دار ايكو مح نلت ورك ةيننتس ور لك لولا رع ورد نك زل

 لك دودي اب آلم ثم دعك يعج ليمسوم لف لج سا ليل ايجن احب« لات لب لا« لايت ومي كير شح دود حرر ىكا-: ال
 لكل إل هي ىرابتروا لب اء كل ول دي ىرابتروا( ملسو ىراخبلاواور لال مارت بوت ىو ةساجوم مارت تش دم قس تل

 قتيبة فذ مىنث )لي ىلإ شد لي لودوأىرابضج( وم كشلج سرج شبس ردد كس ديب < ق4 ةيبزكت بئاسر)و لوا

 ركوب تسلا دي قادوا( كة اجامج# ليكى ذات ديقوكى اك سا يلوم تيب ا لي تالاع شكا رجس تلاع دا يابا
 ماقت اقلب اس لوا كنا ىئارلا نكي( وم ىل كتي نا ) سوم كاكا تاق لوشو نا هس يتسن“
 ( وب تلح ركىد اش ويك ليا دعب ل كتل نلا شم )هس لبي لوك يب تل ارك اكن حس ويك لارج قوم سدت

 هده ايك يدرك ماجر مزين( ح نتاكذ_ كاك لمة سس ناكل كدي كيسا فالخب) لايديب كل فج قس دابق

 روا ىتومب للى دبي حايك يدرك ئاش ليي قت نا ثيي دع سس هر ذادلا اشر لوب ناو بل وفود واوت لب حراك ) نك خمول وثب
 لك تسمم اج حس ئاجج ل احرك مث لبن فكم وكل فرو نا حررط ىلا حس ائاج رات حس لادن لاب روط دارا بلا د قتل اخ
 اكس ااه ايلرك اكن سل انروكو روك ضتلوج نس مقلي تيل بح ناس ذيج وم وس كي دمر تج لحي ركأ لاب( كس تس كيا تذاجا
 ( داب لاي 6 ) ل هاد تكد تم: (ايكرع دج هبي تضم )لإ 7 لاو يسد , رن ىلا تالا بش ذي( تس لاي مدان

 550 يمل عمل : بيكو 0



 مور تأ 4 زد افلا روس: ترسو راب هر لوا نبل اجر يضنحررشورمج نيا

 مئالاح هس ايكركؤوك ل ايخاروا الع فرع مكتاوخا و دس لوم بار ب رم“ ارم باش ياي سا 7
 لاسودملك قع بم زئاكروم#ر واول رام 21 نيلوحلا لامكتسا لبق_ترماسا ءدصلا هب لاو نع سا ىف وار جرب قكروا قت

 < فالف للا عار لشتاء ترضغتن لي دباشرم سا عاجلا معاصر نا ب ل انا حفار

 -- ناك تنوي ال يبس اكل م مان مياس سار كدا ماءاروا قنا مامي تاعضر سمخ
 لرشت اه ثي دع زم م لينة رف لوكا ىرشلو لب 200 0 روأم اع ٍبسنلا نم مرحيام عاضرلا نم عرحيشي دم

 رم طال الاواخر اس ردم ربل ل هتك منا 1طن تاعضررشع

 - كوم عروض كش دع ىلاو تاعضر

 كك الالم نارك ووو رك وم كر كسرمدداي دم يش لشكل ادى اضد ناك ىئ اضرب لس للا ماع يدك توسخاو

 لو كى ورك يرش قاما نإ رطب للي تعاضر تمر ينم دي ايي ا قحليو-و؛ نوب ليرد دود اس

 رجم قوم عرش لش شرور كاك عس يؤ زا جاع قلو ديق ل اهل موهفمالف جرا ديرو تس تيب اقفل بئابر

 < سار كذا ماقود الكس رماد اد كن اهو زئاج كارل تروص
 راما انكم هس حوت "اا تبجحاسصم نتن وم قي رخت اب ل م ساس كرس ين 2000 ١ نهب مهتلخد

 د ان, ني ملكا ىلا وبشب سديد نفس ضنا ماما نع 000

 دمت تاكا لو تنل ليصل ىاوك رو زد حس لل ولت بي # زيك يات اسس جبلي ايو ليط عا لش
 يعن قويت لي ز ترح قطبا ني ترض 1 مكبالصا نهب تاج ذتس لا دارم بس ايكدجتا سك ئئاوذا دس 00
 _يووصقلي و زن ىلا ليوم لايوليسج ىذب دي لس هت ينك اكن حس

 اًيطو نيمي كلمب الو اًحاكن نيتخالا نيب عمجي الو يت راب ل ديار, بحاص نيتخالا نيب ,اوعمجت ناو

 ىف ه ءام نعمجي الف زخألا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم مالسلا هيلع هلوقلو خلا نيتخالا نيب اوعمجت ناو ئلاعت هلوضل
 تكلمامروازاوج مدعاكن يالا نب ماحس تيب [ اك ايك ا كا لس مالسالار رواحة ب حارب ماقم للا .نيتخا مسحر
 مكس ايم الكبس انعرب لسا ف عروب ح اص ناي ايكوم شرات لب تاي 1 ونود كل لإ جس اتم ولم اوج حس موك كس عهناسمسيإ
 واج اتم ىلا ىلا ىشوج اج اننرك ثان بج لوك لوم مولحم تلاد لل رطبالم لذ تمرس خلا ا وعصسجمت ناتي آ
 جس لاكش رات لوك لاب روم مولع تربع رطب ز او حح تكلمامروا اوم اج ان ىلوا جدي انرك حم نطو

 نإ يل انها تن عبار لل نورنا هنا ةازملا نيب عمتجيال < تياور ل ةيرج ولا اهتلاخ و اهتمع نسيب

 ئرغصلا حكنت ال اهتخا تدب ىلع ةلاخخلإو اهتلاخ ىلع ةأرملاو اهنبا تبب ىلع ةمعلا وا اهتمع ىلع ةأرملا حكنت
 .ئرغصلا ىلع ئربكلا الو ئربكلا ىلع

 مك < تياود حاطع ترظح_س نايباك تامر نا 50070 وسب قل تءايآ هيف : لوز اشو طر

 هب للا ايدرك ايري ماكتب كيا نس ناكر شم زو كى راش تس ينهن ترضخ قدي قطم لعام ني فيا ف اي ترضخ
 نارلسمب هج د نوري كس ك6 20 سقم دا :ةادوبا رطبا لوب ل زا: مكبالصا نم نيذلا مك ءانبا لئالمحو تي آ

 عقاد ناكر زورفج رك د ءايرقل_ كس نيس د قالطو كيا تا ناذ -ٍِ 20 5 وو لف راق اونو



 مسفدي] 40د ةروس ورا ١ ه» لوادلج نالالجريبض يروم تناك
 _«نلعرلا تكس لوزن قش يس اتم تابنادوا ديم انس للا ناي لاب فاكتب [لو ذنب بس

 تمرح لاء ابخ راذا كروت عزل نرش عن نر اجت هازل ذاك كلارك 7 ل :4 نرش ل:

 تس مك ءاسن تلهما و رس ء اك يعاضر تامر مكنعضرا ىعلا مكتهماو رود اك ييسر مكدهمأ مكيلع

 « لو تكموف « لوب حررط عا كس [ بسط ساو الب اب لام طساولاب واوخ عرو رفو لوصا مات لبي لوا مر اك ( واد )رهص تارك

 ىئاضر نلارواجس مارت حراك اسنان متكرسودا لب لايخا«ىلالعم تت لحن عر بس لن ناةيئاعب « ديت لالا
 قسم و اهي لي تاقوا فل ل تشو كياومدود اكل ام ىئاضرإب قش كر سود كيا ذس لوجتت_س مارق ا كلاعب نك

 كراش كدلك دبب لوم كى تست ساس يغب لاب -كو6 مارت راكذ تس رورفو لوصا مانت كس .ينزعردلا ىدبت لبن م
 سس لاا كل اي هس دنببلا - ام امئاج ان ساكن لع آ رورفمانت لم لن ( تس لوب« ) تس لول وع قروكذ دالواحررط اس تاما

 - كس البكل ثم كويت كف ساب شعروا تت جس يلا

 4« لوم مارش رسطري شرط

 ان مدع



 4 هاطربمد



 اضم سرب هاوي ترابا وكر نك لوارلج, نبيل السر يفت ررشورلج تملا

 تنصخملاوورإب
 طنز

 لوزن ناش

 1 لازا كبش كا مكلذ ءاروام مكل لحاو

 نايياكرب
 تمرتو تاع كى د

 نال تاكدلإ راني نرسم

 ف راتخا كيطنحروا عفا وش لم راهن حس دل

 تاديوص يفضح
 تايآفن اغا

 لاوقا فلكل مريضا تي

 لج فلكم بس تانج تح رف ناش ا

 محا ناروا لتر وص نمت كل

 ماكحا لح نااروا نثر وت نمت كورك

 هرييقع ات رسل با قلق نوم انك

 رف اك راش ارش لايت ادوار رايتطتا لامعا

 تروكو ورمل شر ظلم السا

 تالاومرتع

 تيثيح لمت لع ماظن فر شاعمروا قضالاب كل ودرم
 تلا ؟اقن اطل

 تضقافت ىل وقت ورتب روارفلا
 جس مانو ليل كرواايد ل ب ل رك ير لل هاد كفا

 < لك عتردتب ىدنب بارش لك مالسا

 ميك سر واوضو

 ثاب 1 فن اهل

 5 طرد بي ذمتك تنمتوبدا قيمي لو 28

 ترتب كي نانا تروصربب قالخا بي ذبت
 ملا زاك شبا

 لوي ى آرت
 لقي للا

 < مرج ىلاعم لاق ن كرف رط كلش
 ل

 تءامك وله ميا

 اكس تشم لب

 در اك زعم

 جو لك اروا تضف امى ل انتسووخ

 تي[ فك اطل

 لازال وبشود

 باو ىلارت اكلنا تعا كس دوبي
 باوجاكل وم ودروا قرف لس باس عير ًارواايئر

 تبهادي ووو ولو ل اح تن البا كل وسرودشلا

 طاش اك لاس ع تعا

 ترج كيعرش ل الد لور ايس تعأ

 ثني كريلقتووابتجا

 كاد كىاروا شقق دا

 ددري ل ايف نإ
 تاي فك اطل

 لوزن ناش

 59 ع 0

 كاك ابي ناوثيب ناروا تحارب لصيف لس زل | قوراف
 ملازا يشر دا ليا

 اقارب كس اروا وت ان اكر يق لك ا نذتتسا

 باوج كتابتدنج

 يرش لو رن نلاش
 باد اكل اكشا نبا

 نايثل ل كل دع لارثجج ني رك



 تعاؤتو اضم تسرب هاك لوارلج, نيل امر ريق حررشو اج رت نيل

 ثحب لكبذلا لغم د قرواتتت ارص وى !مالك 1

 تي آف ال

 رت
 يلد كون دس برع كرم

 ناول اه اكس او طنم ىز اذا فل دب لك سرر وص

 وج لوب تس لاك انتل اذ لو تدع اطارهخب

 تي أف الا

 باوج اكبشروا كا

 شافس ىريروا جا

 هت داعش المسا انك الس

 تين اغا

 ليد مكروا لج قرف نمت بط اكس تع أ
 «عرت) ماكاددا مايقا كل
 تيب[ النا لتر ىو

 نر اك علا ريع نام امن كلك روان تلاع ىالسا

 بس ىلوم تب ىلا سى | كاع مجود ذ يس رفكوا را

 ىلعيالو ىلعي مالسالا
 تب انا ايما

 ترش كش و ل ابب نرخ

 لااا شالا
 ليصغت بلقب رك

 كل كسار ادراك العن ين ايند ل 5

 ليش مورظ لك 1

 لالرتسا اكيظنحرم سوم د ورافكل ع لطناو
 درب لزم

 قف اك ابع نبا
 تال 0 ا

 تلاد اور 9: تس دبا

0 

 0 كتم* الا 510 روك مسه لد نعال مسك

 تبي [فن اطل

 تان اطا

 2 اا رداد

 با كلوب

 تيب[ اا
 كابباكر تست ديروا تفاسم

 فالتخا د لكاك عئاوشروا_رضنح
 < لثكروضرق ىنخ 2 هر تزاف
 ثك كن ون ج ولص
 تافراتخا يشن قرم ف وخلا جولص

 تح بولطم تتفورب لاعر - قلارك رملي دوبقروا اما ون لسكر ار

 ده تاثر

 تي اف الل

 روا تي اعر ىف ل قولي بس ل تاء دسوقي ترضخ +

 ماد اايعا
 لقورج لرش اوس لولافسروا تنح اجا





 هرسفودإ

 1 رار نها ِةقراََمَلْب روحك نأ ٍءاَسقلا َنِ جالا ُتاَوَد أ ُتَدَصْحُمْلا م ٌتَمِرَح ركل يمس يب ©

 ْيِف ٌحاَوُرأ ّنُهَل ناك ْنِإَو ّنُهْوُطَو ْمُكَلَف يبَسلاِب ٍءاَمالا َنِم ,* مامي تكلم لإ الأ رح تاب

 لِ ءبلِب لجأ ْمكيَلَع كلذ تحت ى ًاِرَدْصَمْلا ىَلَع ٌبَصَنوللا ٌبتك ِاَريتْسإلا َدْعَب ٍبّرَحْلاِرا
 انكارتسا اًوغتبت نأ لاس ْنِْمُكيلَع ِرمشاَم ىؤسي أ ْمُكْلذ َءاَرَواَم ْمُكَل لَوْعْفمْلا

 2 منعت متْمحْسا نَمَفاَمَف َنيَر ” َنْيحجفلسُم َرْيَغ نحر َنْيِبِصحُم نم وأ قاَدُصِب ْمُكْلاَوُم
 ل ا ٌةَضْيرَ َنُهل ْمُْضَرَف ل ندوه َّنُهَرْوَجا َّنْهَوتاَف يِطَولاب دوت نم نه
 اك هللا َّنإ اَهَْلَع ٍةَداَيز وأ اهِضْعَب وأ اَهظَح ّنِم ةَضْيِفْل ِدْعَبْنِم هب هَ مآ ْمَْيَصاَرَت امم

 يزعل ٍتضُْملا حكت ل لانج الط كني عتيل نو هل راني(” اد
 ”ٍِصْؤُملا مك ْنَم حكت ْمُناَمْي تكلم نق مهمل بقل ىلع رح ره تؤم
 رخل لس كريما مال رِئاَرَسلا اًوُِكَو هِرِهاَظب اًوُفتكاَف ”مُكِناَمْيِاِب ملغ هللا:

 ْنِم اًوُفكَْتسَت الف نْيّدلا ىف ِءاَوَس َّنْهَو ُمتنأ يأ“ ِضْعَبنَم ْمُكَضْعَب ِءاّمإْلا ها

 بخ نم ايف وٌعمْلابَنهَرْوُهُم ٌنُهَرْوُجأ ٌنُمْوْطْعأَّنْهوناَو َنهيِلَوَم ٌنِهِلْهَأ نْذِإب نر نوجا
 هم

 عالج © ناَدْحَأ ٍتاذَجَُم الَو ارض كنب تفتت نع نع ضلع ٍتدَصُحُس ٍصْقنَو

 ٌنِهْيلَعَف ان ٍةَشِحاَفِب َنْيتآ ْنِإَف ١ نحت ليال الاب ارق َىِفَو َنحّوَر ٌنِصخأ 1ْذإَق اًرس اَهب وز
 َنيرْعُيَو نيِسمح َنُدْلَجُيِف ٍدَحْلا ” باََّذعْلا َن ّنِم َنْينَر اَذإ راكبا رِئاَرَحْل ِتمَضْحْمْلا ىَلَع ام فض

 ٌنِهْيَلَع َمُجَراَل هلأ ةةافال لب ّدَحْلا بوح ُوِلاطْرَش ٌُناَصْحالا ٍلَعُجَيمَلَو ُدْيِعْلاٌنِهيَلَع ُساَُيَو ٍةَنَس فض
 ُهَفَشمْا َُلِصََو اَنْرل َتْنَعْلا فاح ىشح ْنَمِل لوطا ِمَدَع َدْنِع ٍتاَكْوُنْمَمْلا خاكن ىأ كلذ لَ
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 دامس عيآ 6 طنا ةروس درسوا يرعب نازل ا يوان عر ل

 رارخالا َنِم ٌهفاَخَياَل نم فالحب مكنم ٍةّرجالا ىف ةَبْوَقَعلاَو اند يف يحلب اهببَس ةنآل نزلا هب 2 ا ا طرت يل ل راو 0 طار رعد 2 0 رع 00 ساس ضاق نإ 2 ماس )

 تنم ْؤَمْلا ْمُكِئيَتَف نم ِهِلَو مق جرو عقال ِهيَلَعَو ٍةَرُح ٌلْوَط ءاطتسا نم اًَدذَكَو ا كتاو اهيل

 ” مكل ٌريَخ تاك ِرلمَمْلا حاكِنُن ع اًوُربْصت ْنأَو فاو ِهَدَع ٌمَلَو اهحاكِن هَل ا ٌلحِنالَف ِتاَرِفاَكلا
 ٍك

 -َكِلذ ىف ٍةَعْسَوتلاِب 0[ةؤهيحُر ٌروْفَع ههَللاَو قر دلو رْيِصْيالَعِب
1 

 مارت حراك ) س لاقروكن لا نكن لوم لي حراك كس( لودر ) سرسودوتج ( لن مارت ب مث لتر وك و )دوا ...٠-٠

 كس ضعت ساه تروتو” لاب( لوك دئاي لوم ترو ناهس اذ آهكي حس ف ذو هس لور ج شاحن جس ايك درا رق

 هدئز لع برجا رادرم وش ناد ج كا كس دكر اظن كمر ءاربتما- جس اج تست حس نا نوب يف ؟رلوج رافت إي دنا ) لاو

 ني لكى دئاج دوا كل راهن( ب مكاومب ايكررقم اكلنا ين تس ردصملا ىلع بسوصن هر( جس نوفا اوم يارب ا اختها ( لوب
 لسا م( كات هس وروأد ن تامر تم ) لحتروخ قرود هوالع كس لقرون ا | كل هس دانت( ب حررط ل وتود لوبجمو فورخم )

 1 0 مك رطل ا( تبت ىلا دنابايدمرم كقديت) هند ذ كس لا تيس( ل اقروا وسي ل ترجو ز )وكسرك

 متعتمتسا )وحان! عنان معسل طا < نمه”مام) 0 موووت انلاكت ىو :٠ ص( وجاي يرث ى داش )جاي انكر

 دس موج )رمصاكن اود اوت ناك جس ايوس( حس كى تس كسك اك لس يس نتن )تس ناولروك لا( جا متعتمست ل“
 ( نايمرد داهمت ) ىرتماشرروطبلركا تاب فولكس لاك نابي لقت اضم ل وكروا هررقم ( حس ايكر رقم كلل كس نا

 ىيا) ىلا تام (وكق ولكى ا لاقت ثلا كك هد (ناعؤب انا كزج يأ كاك دوي )دعب كح ذاكر رقم ساب ربت
 حس لومص نا فطسشوا ن1 ا رات لوم انكر دش ( خي ول ) رو دقم كل ا ناب لغو ترا لن لسا تكد تسع ( لي لرب

 وج 0 راك تل لاقلرا#ن اون( تيس ايحانتتب لن نا ماو قاع نا < كلان اظافك ذم ئآلا بلان ديقيي)

 اتكارم كاملا قرعرم ىرب ان كس سساا) ليث لاو خخ اه رتب لااع اك كل ميا ع راب” ىلا فلا لومب ناوصروا نوم ىف ؟ ليت

 -س لوجرتبا ع لروا 1 اج لل # لاي داب وت قتل لب ففقاو تو ح- تاايصنتل توك ودركو ريسكس هللا لاح اكن, - ورك

 ريع نرخ رورو هرتز ا ول ب كراع 3 رود ترفل ىداشعس لل دئأب لع لا

 تس تازاجاىك ( لاق 1) لوتس سس اوك قرت او آل لج راك نب( رماد وستر ان حس اكن تس نا كس ا -

 فيلر ) ىلاو جس د لش نادل كس راكت هد تدب 4 ريب كس مروا. ناوشم ىلإ ) إل اطرم كس روسو ربع اكن لا ( ود سد ) هدر ل اوخر وا

 مارت ركل اش ووري ردك ) نوتح لاو سنك ب د قروي وا نون( راهماح زل )راكدب( ح لام )لوم( لايداز

 ورحم نصت لي , نأ رق ياروا هس ل قنا نت فلو لم توصل وب )دعب كس فس لب حراكذ د يقرب ( نوم لكى داك
 سوم داز 7) تءازم كل فروخ و دش داش ير وادا 1ك كس ناقل وج بترك ([) ىراكرب كوم اياك ( نت زن تحس

 سدا. هس ثوكل اهب دين انج جس دعدارم ) كوم زم تفضن ( اك لوم زيسوج وكن لا لع ترروص زوق لوم لادن تاس كس
 < لتر نامحا 4ك ذم بجاودعرو اك اجايك ايقوكم الغرب لول دتاب نا -كه اج ايك لو الج يش دج روا كح لبن اج
 ل يي ليغ لؤروخراز أ را "عراك لوي دناب شم ) متي ( اك جايك يثمر لكلاب وكنا[ روصقل تب يأ

 روس دع قي لصا )كة اجوم التي (نذ) لام د؟(ر٠) يدنا لي ةجس كس كس ساكو نا( لن تمدح



 هاج رست عأ ب 0 الم, "انلا ةروس حرس راي جرو لوا لج, نيل اجر يسفتحررشو راج ننال

 6 لب م ( اقوم باذع لغ ترث موا لا لاك رح لم اند < لوم تقتشم بس وو كس ب ى از يوم

 راك تحتسروكو از 1و لس ادب لس < شل الع حراكز كل كس نلا_ومدن ءرطخ اكس ذي لت انزوكن تكس لوك لدا آنا فاخر )
 ى“تانمؤملا مكتايتف نم” رول اكل اش حماس بسجل كي ايا اج رات هس قول قرن اب كل كس سا وب تل كفك

 اكل احوم [ ] ةسالتمرواوم جاع حس راقت كح تدوخ ز آج رك لثكتاج حواف تدوس ب تس ناك كتلك مروع فاك سدي

 ردا( ادي مالظدالد» قدا رو) ع رت كك لن اه «انبد تس سال كس نايل ) :ركططاداهتوا( دم ىك شيم

 ( قده د نأكل ب سراي سال ) لن لاو تضر ع# ذب لس او تنك ب ىلا ترفلا

 تت لع هس ألذ كس تبع تروا لا كس و7 لابي يق“ كس ناصحا- تنصح ملا ٠ يتسلل 20

 هبت لو ةسوم ات لس تفعروا خلا نصحا اذاف تتح ان 1” لم نك مالساروا لي خسلا عططستسي مل نمو

 ناصحاوج لع ل ركق راجدح لكمير- ل + دارم لش روك م لاورم وش فطع اكل اري تاب م ا تخفشم ريغ تانصحم

 لكويك جس لئرارم لابي وو فرص انزلا نكت لفعل ف دفع اي قر ورش اندم اك: تيب 7: فيلكا مالسا لث لتس طر
 ادم ختم اسود لش تدوس سيقتل كوم روم نوم يلا حولكم وق ل سا ل لا ثوم ل زج د لي حرا تمر
 كل 2 اقناع نق" 2 ا ماا تباثحس تميادر قرود رش كمرءارجناروا كة اجد م تاجا ل اكد

 - لدم تاجا سو كن يراد فالتخا كيد زنك يظنحروا < لاك نوم ديق
 واراخاب يومي لكساروا ويب اذشع__ ليج لظار لع تاروت يمس وا ضني ل بأ | صرصخاعيب_مكلذ كر وام

 هس تءاثح تن نرمرت كنج وري ووري انرك عراف حس ترو عم نركب نال حرا

 ظقلروا ءاسنلا ىا-_ه فو زجل وع *ئاوغبتروام اللي دقت الاد ل لوعفم اي لارتا لدب ب -اوغصبت نا
 ءاب كتارا فرع ورنا لاذ ارك بص تح حفس_تس اوغتبتلعاذ لد لام ل وفود نيحفاسم ريغروا نينصحم

 -_ وب يتوصل فا لوب

 تضع دارا لئالاح- ىلإ سك وكي مصتطو لاو ادرك راشعا فرط كورس وكول لا فس سم نهروجا نهوتاف

 فالغ كي ماما قر فروا لينك هوس كتبت ىذا لفرط ككل مايادج نس يا بحاص ل نقف و تمر

 نص امال عزوجر اسحاق سارع نبا ترتر رات لازو تسرك ا تيازر لال رح < لاكرابتعا لبا
 دس لى زا رتاديق كت انموم كل ساس لبن تركتك روك لانكا اك هل موهفم الف
 < اماج لي دز هسريظنح مالغايو مدا ذ ا هس لاا راف تبان ىلا 1076 مكتايتف نم

 اف وصوم انشا حس فعتو ءاتشا حرررط ىعا انج لي طورشم انما حرر لس حس طر اهنا لب حس كس اطر لزب فصو لكلا
 ابكلوتي بابقناكن ايا يق لم نقيس قد كرار بحاص- نجس احانوم لاك ف وصوم اننا حس فنصوو اهنا حرر ى اان
 - ام اندم ياهي سرى سئارش نامي قافتالاب ل يباتكداذ آتي <

 تلا كش لن يفادرو جب لرتا كرو طر دهب لاول لوس نع سعد  كتيحم

 كف يصختا زم كى دتاب كديشرياب د لش دنا نجس لاو ئازس كت روئداذ آن ىنأو الج ليد: ايظنح_ فصن نهيلعف
 بلاء ىمولعمرح كلبي حس قداش ل كس قدناب لكوج زين جس لال كل ابازس متي كس كح نادك بس سددت ف 3 ؟:دئافايك



 همر تأ 4 طظ"انلاةروس هرسمورإب 6-5 لدار« نال اجر ييضلجررشو#ج زن نال اك

 - لوم لاذان تيب ايي لسا -ايكت نفرد تس. ترضخت 1” احضوك ا ومب ىلشادعب ل قداش
 ني رف رود شدو ل [تب وف ىكباوجو لاوس اج كل كس جرو نت ناصح الك: - ناصحالا لعجي منو
 رتويت ردع كنار ايكوم مولتم هس مكس فيصتتروا ققتر لائلوت ترورضر ف لب اهب كل نشك مالسارلا حرر
 كوم لثئير ىلوامجيدب لع تروص كن لاصحا مدع أبر نااصحا تلاحب بحب دوا ىلوم لايف يصتت متر

 كس ةفيفعولاما.ا نكي لي اج رافت ب كيد زنك قنا ش مارا جس لاح“ رئا رحل نسم" تسرك ا_هفاخسبال نم
 مانا ”ىقلاغ ماما ران ىدلاب سد توم شايك ى داش حس كرروكوا ز اب لك لاس روكا ركا-ح ايا فيي هن

 دب ةسدم تددف ما اند ليئروجوم قوه داز 7لفأب هج ركا كين لك ماما نكس از اح ان كيد نكس الحا ماداءُلا

 ثوم لا مدعو دوج كس مك ولو مدعو دوجو اكطرشروا فصول 4 لوصا نسا ف السا بام دوأ تس تزاعا 4ك م كداب

 ت لوثود باك اب دم ىدتاب ناسي نكس يفنح حر رط اج روكي ليصل ا ل لوباتل ىلوصا ل ايم لبي لين سوم

 6 2 ك1 تيلظفاريق كن امي < ءاج

 لحاو رواه وأن موج ل تنصحمللاو تي 1< وم نايباكل ومن كت امرك تع اتش ذك ...........: طئر

 وورش اكح اك عراك حس ىدناب حس عطقسي مسل نمو لش لذ لااا شعم راهن تلع تن اننتاك قاس ل خللا مكل
 ب ا - انزدع كرت ناوعر يكلي نصحا اذاف ردا درك

 نيارموشاس نت ل ًآركوم ريق يرو كما ل لاطدا فب لكس كدر قرد ريعسإلا تير :لوزن ناش

 تيب أرب لا -ايكت اي رد سس تفي آس لوبا لاو لئاجوك وكول لم ف ركع راكذ عس نلا كلا لاك دوجوم و دئز ل نأ
 روا لشاب نيله ةس ركيلركررقمبب كفاك لكن ايب تيياور كن املس رم ير نبا لوم لات تنلصخحملاو

 لوم لزان متيضارت اهيف مكيلع حانجال تعم ساد امان ركل وكس اس جو كل الفا

 تبمب هو الع هس مع دا مارتقا وروكه نك اج ايكدن يشيب ب ءاروام مكل لحاو............:لازا ارش لبا 0 4ث

 ا ةغلد سكوب لظاو سن موه افلا نلا قيتروعى تسب« قف لوا تويكس اهكابك يك لالطوكب سرج د لن مارت بليت وكر واى
 لش مول ءارواممو كلك لتر وكوجاوساب كب نلا ثدبلا- لكل ومب لبن قس حس تصرحرك وج ظفار ل ءاروامووَك_ يئاافرع

 لاك لكلاب مومتذسا ءارواماظفا سجد لى تورم 1, عئرامتباو ثيي داحا يعش لئلد سرسدد نكي نين قكر لاو

 2-من 1كم ال لاكغااكل الع ليبي مارت ليي” با كح لا كة اج ايكء ايثتسا كتامرحئبقإ كس كرنب لئالد بس

 ل تيياور ل مروا طرشانوم لاء كك كسر بمال ايكل الدتسا فن> # مكلا وهاب ا وغشبت ن'.٠.....-...: ل ايباكر#
 - ايك ا يانب لاير مموكن رقع هيهساب لابو وس انتم مولتم انومبربه اك اري تس ايككيامرف نارقلا نم كعم اصب كدجوز
 - لا أ ايرفرطشود 2 لمادا كريجوررقم لاهي زين -ايك ا يك رك وا جو كوم مولعم رفوب د هرج ىلا رب

 ل نادي انج "متعتمتساامف" ظفل_انوماك توف ب تس سود حس “ةضيرفلا دعب نم طظفل_انومررقم اك ا كيا

 ساما داكل ورث ا زوج كيا فرص ةتوم رقم ريغ رهعرواوبب لوخملا لي الط اشعه د لتكن رش كيا دكا حس



 دهانات عآ 40 ططر'اسنلاةروس هرسموراي هن لوار بتم نال اجر ييضتجررشو مج زن نيل ا
 سس سييد -ل<أا حبحب حي بحححَََمييبب ب|سس-! يس سس سسبيحيااا:

 ىكرتابت ليش كل كس ترو ةييس درك دايز حررط ىا_ كابن ايش كل كس درع لش نك اي فاهم كسرمج لج زن
 ١ ب ايلي رركن اصول وب نرلودرك دتاجا 11 قس كن لي ومد اخ هب شيك

 1 رك ايكوم مارتدعب كر بي مق الط ليبي حسبت لش مالسا سادت قادت ............: تصر وا تدلع لاحت

 رسيغ < ايكءاي دركم ارت ك كتاب فدبا تود كل نمي عرج هت ايك ا يكل الط 2 كس زور نش لش لاطدا مول ب عقول
 كعك اج ح تارطح ضار واهس لادرب لا يك تعاد لك ا تررطح_ جس لوم ولمن تمرت كا كس نيحف اسم

 لاكش مرت تاجا رصتقم كل ا_ ع بوضم مر كك اوت حس فرط لارج تررطتر اوم يب مالطا ك روك ادياشج لوقنم
 "1 ىروبكر وا رارطظار لي سل اقع تور 8و نللوا< لرقم هسا 1 كتحاياوج ىابع نبا روا < كمهرتر اريلغا للي

 تلعن وهناك اوه مولعه لمحه يدرك شل وق كتمت قلمي . اىكابع نبا هس قد ماما رسود < للم تلاح

 للاب لتاتك ل وكل هس وعيش يل لاس راقت ارب تعرق كدعتحاك نتا مان انج < ايلاءرف عرج تس لوح
 مل نهولكب -ا”اجايكن ءافتكا ب خلا مككدم عطتسي مل نموفرصدرو_ج لكم ف راعني دارس مععتمتسا امفاثفا
 _تايتفلا حكنيلوا عتمتسيلف حاكنلا عطتسي مل نمو-اناباب'ل ولايات اهانبأ عاتمتساال و حاكنلا عطتسي
 لذا تروص مب لك حراكت .اىدئاب يباتكروا نامل ليو زنك تلا مايا............:حراكز تس كداب .يب اسك اي نلامطسم
 وكدالوا ىلا ترورضالب حسجرد سادت اسكس دوت نا. ناي دم شلك اكن نال از آنا تاج ادحب كس ىلوم
 مول قويت سرسدد- < لاو كعب ات لاء دالوا لش كب مالغروادا ملول ةس ركل ومر تيب ولوا كس ذي انانب مال

 كروت ل م للسكس راكد سدت كسل ل شا اهل كف رطود بيرت ول قر ينط 4 لول لب ترروص لى وج

 اى راد شاخ وك ا حررط كت روخراذ آه دج - هد فيلكت كل كد ارو اوم اناج ان آراذاب -اكه سس ذي اندم قت هدب بسك

 فالف باهرا اك ا تدور كس اق دا اديب هيعرش ت مارك جرد كيا تجف اكو هوجو نلا_اهوب لانوس ح اك

 ' --- تنام نكن تو كراع كم لع فرمارك ل ق لوب ترورضدلا هس لوا

 نسا. ىزازتتاك وديق ل وطوددوج واب وريغو قش ماءارجبلا ............: بف الخلا اه نحروا ياوُش لش حرا تس ىدناب

 تزاجا لك حران حس. رئيكم 2م شاين كح رروطواز 1 نار يف نتن نس .امررف لبى زنا جا وكتلفص ىرسود ريق لب كس
 رواه اكديق ليا فرص كيد زنك ب آد: < لاح ىيئاكد وق مامن كيد نه دامك وج ةكك بكرا ديظنحري لا ةييسد لأ
 ماكس قادم ال لمع ىكسادار كدب اكل وك اا ثبس اج انج عررط كن وضرقم ا كريه ني درك اوم هد افري سن. كدي كف ورعملا
 لس اداروانو ذاشجم انج < لبكبسانمأوطتق جركل ثشوكىك ىلالخ ورعوروا كف كن اشي ب روا لن سوم ول لح ترعمو اي

 -- ةابدكسهرهنو تمول ثووروا هس لاعبو لرب

 ماع كك لوفوو مالغروا قدم اب هد < كذاكسايس ل7 مان زعس ةشحاضس نسيقا ناسف ............: تمار وم ميزفنح
 انف كلو باقي حس لرب انجن اراذابو كل اس ميك راكم اكل ومر كس دك ارياش قركذ يصلى دتاب نايل
 ىلا ثا لوم لتسير فرط [تررورضالب قس ياد-ج هدانز ناكمااك؛ 2 وم ال لل ل اوقوريوانز حس نس كك



 مسا يحسم تيب 7 4:0 لطي 'اسفلا ةروس: ترسو راي جرس لوارلج, نيل ليرفع ررشو#ب نيل

 ايكرالس عب كس مرج تومثوكت دود درمداز آءدش قداش لج يب لبصم لك ان ز حس زم جس اج ىفش قرا بس تس راك كرا نااكم الا
 5 رواج 20 لآ نوم كلل يي ماما رنا رش "دا ميغ واس 0 أحد راب هس وأو سوس قراؤكرو ا آ راوكر وااك اج

 مكاين كس لام وادري __ في تر دهس لع نم - تاور كى ةملاخ ندي ذنانج دك لب اج ةس 8

 افصل قفا ةابدم لكس مافيك قدير نار١ قركذ شبس قفا 2 ناعا# فاو ضل |اهنزت

 50 2 هت كلن تاج ابننا يامل ويك سرب قد ابد مال اوم مولع

 قب وتو ورك راك لا قس روفغ هللاو دهس هراشا فرط سوم قداشباهسرما ل "ته مكل ريخا وربصت ناو

 فالس ناش ىلإ ضاوخرط_انوبج لبث عنان كل ست اينروا نوبت للبت ولم مخ اومرع 5 تس هراشا فرط ىك سوم لوان ملحد

 م يع تحل ل قتل تر فغموو كل لا لإن تس رك عن هى تروا تاجا ل 1 (ةلروص ضب كي حئاوش بلا ل حس انو رورض
 - 2 هزغاوم لاقت رابتفا ل تييصعم سوقيقتن كيب بو زخاوم ةلععس ظافس ذاوج تروص

 7 # 7 5 ا ل 5 5-5 2

 كل كس لن عسى و ثاكذج كت ورك ش ضعب نم مكضعب مكناميإب ملعا هّللاو هلم ممل :كتسإي |بففن' اطل

 اطمن 01 تاع تال او: مولتسح فصنن نديياعت - نإ تس ايرفم ايتماا ذب راشم

 كح ناةلو لدم د تذل امم درك او درا نقلا ل .مل كلذ_نع تل ا ار كارو

 قارزروا كلم ىي اهن قمت عم خم اح اريبجو مدت ىئاداك لا واج بح ليطر شب - د ' عاصم واين ؟راجت اس

 دلال ارتي اعم أو اروا بسناا ووك اتوم

 م ْمُكلِبَق ْنم َنْيِذَلا َقِئاَرَط ننس مُكَيِدُهَيَو مكرمأ خلاصمو مكيند َمِئاَرَش مَ َنْيِْمِل للا ُذ ُدْيِرَي 00 2 414 نا د و 4 درج الو م ج1 مدعأ ىو 3 ل سرع عا
 706 ريب م 1 ها الا افارط ”ءدالط شد[ م عشلم .ورو ت7 هاتي ردح 00000

 ىلإ اَهَِلَع متلك تلا هتيصعم نع مكب عري * مُكْيِلَع بْوَتَيَو مُهَوْعبتتَف ميرختلاَو ٍليِلَحَتلا ىف ِءاَييتآلا
 ْيَلَع نبيل ةرّرك  مكيلع بوتُي نا ُدْيِري هاو , مكل ريدان (ذهيكخ مكب مُيِلَع هللا و هتَعاَط 2 د نول رجم نا وأد ووو هال “2 تورط اع راما 2 نر د ده راع لا هو 3 006

 ؟ةامْيظَع مَ السيم اوليمت 3 ْنأ ار 0 سوج ملا ى "منا و دوه تاوهشلا ّن وبيني ُدْيِرُيَو

 ْمُكيَلَع لَهْسيَف - مكلع فَي نال كيري م ل كف م ْمُكْيَلَع ْمْرْحاَم ٍباَكَتْرا قحْحلا ن ِنَعاوُنِدْعَت

 اًوَنَما َنْيَذّلا اهي اي تاَوهَشلاَو ِءاَسْنلا نع ٌرِبصَيال كملي اًفيعَص ٌناَسنإلا ّقِلْخَو عرشلا ماكحأ

 عمت نوت نا ْنكل الإ ٍبْضْعْلاَو اوبَرلاك عّرشلا ىف ماَرََحْلاِب ٍلِطاَبلاب مُكَْيَب مكلاَوُما اولكاتال
 2. را و ظلي 00 ا 2 اعاو لا او حلا ع طع يق رم ا كولا د و 37

 سفن ٍبْيِطَو" محبب لما رب نع ةرؤاس وراعي لونا كارمالا ةركن ذأ بهل رو ىهو ةراحت

 ةنيِرَب ةرحارأايْدلا ىف كاكا اًهكالج ىلإ ديم ٍباكتْرإب "كَسْفْن 1ولتقتالو اَهدلكأَت نأ مُكَل
 مسمع # هت ع مساق ل ماع

 اناَوُدُع هَنَع هام ىأ كلذ لفي ْنَمَو كِل نم مك ههْنَص ب (ؤاَمْيِحَر مكب ناك هلا نا

 هللا ىَلَع كلذ َناَكَو اَهْيِف ُقِرَتحَيد اً لد هيل َفْوَسف ديك امْلْظَو لا لاَلَسْلل اًيْواَجَت

 فرس اَنَرلاَو للك ٌدْيِعَو اَْيلَع ََرَواَم َئِحَو هن َنْوَهَتاَم رئاَبك اًوبيصجست نإ ايه +0.)ا ريس



 طتادحت فال اع اسمن تاكا تل
 لدم ْمُكلْخْدنَو ٍتاَعاَطلاب رِئاَعّصل ْمُكَباَيَس ِمُكْدَع ُرَفُكُن ُبَرقأةَئامعبَسلا ىَلِإ يه َاَّبَع نبا ِنَعَو

  ُهَنَحْلا َوُه (مِالَمُيِرك اًعِضْوَم وأ ًالاَُدِإ ُىَأ اَهِحَنْفَو مْيِمْلا َمَضِب

 دقي رط )هاد .الهوكمتروا( ٌعراصم ماكرو ماك>ا هس ني د دابق ) ليد لوري ماكل و جسام ىلاعتدفلا>......-....: مج 2
 دانك من ) هسا رفبج وقرب مروا( وكسرك عر ابنا ماكس ا مارتو ىل العم اكد أكس م السلا مبينا شم ) دك وم لحي س توج كوكو نا( ب
 ل ذك رج ذل قرابمت )روارجشاب( حس ) ىلاغتدقلا دوا ( #داكز لم تعاط ىقياوك مترك اب عس اس كيو والم

 يس الررككس ا كل كس خس رك لاء انب كلم لكس )١ ل اير ف جولي لاح # دابة تيس إج يق ىلا عت شلا دوا ليث لاو تست
 سس لادتكا هار ماكل ث تجر اجيب الدو ( كولراك انذاي لج «قراصنو دوبي ) لت ذي هيب لح لوشمتاوخ ىلا سفن كولوج دوا( لذ
 توه ءاببتك ث جاع ىلادت ظنا( ةاجوم بج نا كك مترواو باج رودس تلح باكرا اكل وزج مام )واح رود تسب“

 لب [!ون راسم ( سرك برص سس تاع اوخروا نا قروع )جس. ايك يكاد رورنكن انادوا ( لب ادم لبكي مم اكحا قرش )و ىلاس آ و

 تركيا )وم ب دقيإر طخ مايوراكركأ لاب( بضففتو دوس بج لس رك م ارتي ديب رط رش ) ءاعكدن اوران نان لا كسر سود كيا لع

 الا وتوج ريتاس كس ىلو شخروا )وب حس قرم اضد لل لك [( جوم تراجت يلا لاء وو نكن دجتاسس كس بص ةراهتنفل ل

 مي - ل دإي لوم قواين دو هاد كس كب اكتر اكل زج نكمابت )ورك اير الب وك وفاج ىقب او!( حس اج كَ تاب ل اهشما

 يسرك اهيا ضو روا ( ايد كود حس نول ساو مك 3 لا نلإير هم قت ذب ب مى امتد فلا بشالب ( حس دي زال م لك

 هس بيرتس( ع ديكاتيب) تس ا لاف تل كح ركزواهتع للاب لاط ) ترارش( بئرا اكل قفاب عون )

 لكشم لور كل لس لافتشاروا اه وررل ع دك يأ لل هوك 3 ل تأ 1 كمن ( سد سف ) يدرك ل شو ا مك

 ب نأ” ل هد هانكه رميه وردا ) حد لكن حس نا مترا < ايا يد كور لا“ هس لاو ارب ذب نب ( سنابس 1)- لكتاب

 قراهم آن( ع نيك كيوم تاس وارق لك ابك كبس ورم سابع نبا ترظن>_ىردت روا انزو لتس وم ل ؟ريعو لوك

 )4 ليدايتب ماع را ليك ردا( كح لي درس تاعاط ىلا ك ويطلف ىلوجي )كس لي داب حس هي تما اكس لوثر
 ( لنج كل )كوم م اقم اكتم زرتدج ( فرط لادا عروضوم اي ردصم لادا شكد ما قرروا مسمف

 هدمت ماكحا ليي حس تعا د بوتيو_ي_ لوعفم نيبي ظفل نار دقرواهسدئاذ مال نيبيل ٠٠٠٠ ا

 قوغل يوك <سب بلس ظاف لا لك ابكت رصعم ردع 2س اسم كب ردم فزت راح

 اتركني وكب و 13 1مزال لل اكودارا تسل كر نكرم شدو < لجأ حقيق كر ارم سب هدارا لاهي تاومم ظاح اكتم
 -ح اتاجايكب جادو لل وق ىا_ ع دارم

 - يقر اكداش سس احب قلل ناك الط لابي هس لدول نا دوهيلا
 -<_عرونماني داموا لاتسا قلد رو ىورك يبل سجس ا نعكت عفن ىو كلا هلك اولكاتال

 سس للا, لت رراجت ليكي درك راشا فرط ىلع اثنا لس مالعرسفشالا_حسس .لاوها نهج فري لاعب عكدسيب
 تدوس تس بو كفرت بل اذ وك يصح راهتروا هس لئلا هس نت لياتج جس دحتاس كس نكن لك احا زي <

 5-0 - لو لئاو لن ماا لك تسيصو«.قدصبب



 سم ما رشدي 40 ظ اضل ةروسهرجورا هم لوارلج» نيل اجر يضنحررشو مج 2 نياك

 وعر مطل رول كوم تق ان نلاكل مب ترروص كن نم ذب بصفر وا عر وفرم تراهتئفلر وا فرط ىك # ومهمات: نكس هداشا .عضقشت

 رايخروارم زاوجك دف قوم عترعإ ك- تازاجادوا ف تاخت عت تيب اي ك ةراجست < تفص ضاق نمع رك اي درك راش تس ةرداص
 سيب لوعفم سا ترروصب كرد صم اك الخدم ل لوتممإ لاعب املظو اناودع ب رك تلالورب تيكورشت كل لك
 دال ا هشرمواههجمألا مس

 علا وبنتجت ناروا< 0 مام 0 0 ديرع علا نمللا اهبانشأ ارواح
 نزع راجل نيل زل سرا ردا ومان ل

 مال رشم اريبج لير يك ت اوهشلا نوعبتي نيذلا ا :لاوقا فلتلل ريل كتي 0 :# نشل

 لابي ك نادك ب دارمووببب فرص كيد زن ضتبروا لإن دارم لكداصنو دوبم ل سار لق دس_-ج فالتخا سايل راشا فس
 ردوا احب رواد تك لاطح وكن يم دازن قوي ر والاخ[ ضرع ناارطسسرج لن تحل وار لج قرف لتر وا جس ل الح نا“ لاط
 دارم ىلاز اب نبا لوقت روا لج ارم قاف لبي ساد لك ةيذ نكلارواوم ةسسام مارق اسلي كس بس ل وصا.لئالاح-مارتك ب“

 انو موش اك قاسفارسودروا اكرافل وا لن لاو لج“ 'ميظع لسيم” وفود انركب كنا كم ارتناك اب هس ايانمحج لا طعول مارتين - لل
 مكس انالت يدلل ع لاتروصقتزاجا ىلا لابي - ”ة البا“ 1-21 ”عاجوممد رزرس اكن ا اك اثاروا انمكي انك دانك وا <

 - لي تب اهانركالتب نم مش لب رد

 توم فلكم لس ماكرا مانت كك تش رفدوا ثانجج حررط ىك ناعما م : ل فلكم بس تانج تثار ناسا

 لسا من ليس نكي رك بط لير وزنك عررط كن امنا دج دكا تانج زين لب اذهو باث ك- هس نشف جلال
 كل وود جس دوصتت نهب حس لونا لو ديفتستحس لا لم لكس نانا تانج وادم كف حس نانا تماما
 - ل شرارمو و كل لا لب ىف انمكس قتيادغ ملكدج لوب حرابعو لوم تف قيادرغ حسن“

 راك الخيال خف اخ () نو قكرم ستروص نمت كن لل ري ...........:ماكجا كس ناادوا لمروص نك 12
 اي دركل صيف ركوجررتحمر ومباوكر تحصر يش لط_اسلس كس ام دقم جنن ازمات طخ (7) اج ككل لد آى وك تاج ك
 راي رركل فو نق ريغ ىكيعقاو(0)- حسا

 دانك وللي ترروص رسوو لتوبل < هس ترروص رسمت فرصا رم ليك 0 53 < ماعولل نروص بس نا قانفلاكن اودع

 لور ل أ وترك ا يلدع حلا كي تينت اعلا [نايباك دافكهس لض هانكه كي تببا لبي تروص واس لانك

 مة مابك تماثل 52000 ١ كة اجوم بجاد انهل اهثرح تنبات رز ازال اهتحش اطل ل اهتال كك

 نا ساد ئزراب مالسالا عت - لب كى فلير تت دانك رجيك.....-...-: ىلإ كيل وكس مريغصروا ربي انك
 وم ريفم هواي زا ربارب ك هانكس ا كك لي لا اي ومب لكن ايي تنعي دم اي يكد لوك انك رك < خراج تعاجن ل داب
 هدوم لام لاي هن تاب يب ل لتروا حس هريبك انك ه ودم ايك ا يك وم ةتك عي دكني د ءانك ل ولرج يدم ف [ت نعل اي دع اي ديوب لل



 مواسم ت1 ا” طء'اسنلا ةروس هرسرا 2 هع لوارلط ني الجر ييضت حرش هج تنال

 ناهس تياعردوات ترورط كل حنو مللي ع ليجرهت سس لادوصق نيم قى ن ايبدادخن كابل ج لعب ثيي دعا - اد اابأهريغص

 ورخص اتاك هانك ساو موا حس ةتيسا هانم كيث لس شم لامضا كس هرغصروا هريبك لح تاارطح ضت.كوم يك دامرفرك ذاك
 روا تبح لاا حررط ىا- ليت تورت قت ل ذرعا كرت 1 سالبة ربك ظاف كس انكجرد كس سا دوا

 تيصعم ل اينو كت بحوج حس ىلا, رفان كب وبكت قيقح كانك لكوكب رن رفتو مين وك ع هانكل بر ظنك فوصل ارا
 سلي ناي ا ا ا لال
 اندم كدب ال بحار قرف قلن كدب قل توافت ٌءبدب بج

 اوبنعجست ناتم اج تلاع لوا(1) ل صئروص نمت وانك ر يف .........: ماكج اكس ناروا لير وصخ كد انك
 ناد احالايج كير رورض تءاعاط هتس ىدنب اب دوا < انتي تادانكم ريق تدهتاسس نايا يك ومو زرس قق ورخص اكل سب سد ارم لبي

 هرمي نك قر يدور ادا ريس ي تنل اعاقرمنن ( )2 ل اه يي دركف اوم رافص اكتسب داج ايكه دعو ل تروص
 واود وج لبث تروص حلبي خ_االاجب لي تاعاط تبا س اي زاعسس لوجان "رمال ب تلاع كرست (72)- اتت ست
 ترروص رسمت قرسود كلاس ناادقف اك رشي أك ش نلروص ل ووو نا كرف 2 2 ل ناك صحت ىلاو لي ضر

 < وم قلختنوكو ناسك هريوشدو دس قرمد» تاب كلو لضفر وردا هد كراس ريف _اكوج سوجوم كركم

 لاما ازسروا ةساجوم ل ملام رلا_او- اكس دو زغاوم لاما لع تا 12 ساء سبق اهم و رعو ل ترروص ل املج روا

 جسار دوه مولعم يح ارصتس رقد نوب ىرورضاكةكذ حسابك كالا لد برب لاف داب شاني تس رئيكم ةلهسدد

 ناكما اكر زكرو و لضم هرييكروا لاحا اكو زاومرب هريغص عل ىا ةقفو ومو ولم :مريقع اه دنس لبا قلت لل نلومانك

 كك ءانح كل كس تاس هرافك من“ ناقلة لع زا دير ل لا دس ابد برش اك نك لا روا كّلسم اك سيدسمبا

 وك بيك فكؤ تيا رشم لين قيتتوت تيلوق رش بج روا ليث ك مدع لزب قا تسانح لوبن ليك جس قروض نوب لو

 لش لللا يس شيئرولعم وتر فكؤ تي باع غفار _.لكوك يس باق لانحار ب رئافصد وجواب كس ٌءابكب اجا 2- ساس قكب

 ده لاء اى اك ساد

 رواد كوداكتتذاطو تواكب دج ورضا باي هر الا فرط كن # رك نورت بي تارت لن للا خلا فخي نا هللا ديري

 ْ -<س اتزعرشي ناك ف سوم اديهي بج سلوم ء اش هرب الم

 هل يع ب نال , 0 0مم ردوا . 7

 نقاتل نمَتي 355 أ ككشقل كت ئيج زو طلح نوح وز ماظن يح امَ

 ناك هللا نإ ْمُكيِْعُيِهّيلإ متحَتْساَم * هِلْضَف ْنِمَهَللا اَهِنوُدَو ِةَرْمَهب اوُلَكْساَو لاَحرلا رب َلُئِمانَل ناكر
 ا ا 5-5 2 ا ل طا ولف طول ا فوم اق يدم فا اخو 4*1

 ىَأ َىِلاَوَم انْلَعَج ٍءاَسِلاَو ٍلاَجّرلاَنِم ٍلكْلَو ْمُكُلاَوْسَو ٍلْضَمْلا لَحَم ُهْنِمَو (هالَميِلَع ءىش لحب



 موسعا ٠ 4م طراد ةروسورموراب ه0 لوارلج» نال الجر ييضثعررشو مج زن نياك
 م م ببي خس لللللللللللللللللغلشل

١ | 
 اهنْوُدَو فلاب ُتدَقَع َنْيِذَلاَو لام َنَب ْمُهل* َنْوُبَْقآْلاَو ِناِلاَوْلا َك َرَئاَمسم َنوَسميةَبَصَع ع سا 2 لا ءاوس

 ٍءَْش لك ىلع َناك هللا َّنإ سلا َرُهَو ٍثاَريملَنِم ْمُهطَحم ْمُهَْيِصَن نالآ ْمُهْوَناَف ِتإلَ
 1 7 0 دا رو 2 0 ري 2 5 ل ع وى

 لاَجرلا ٍضْعَبب ىلْوأ ْمُهْضْعَب ماخُرالا وُلوُأَو ِهِلْوَِب خْوُسْنْمَوُهَو ْمكَلاَح ُهَنِمَو اًعَلَطُم (+الاًدْيهش

 ىلَع ْمُهَضعَبهللا لضفاَمب نبدي ىلَع دَوُدحأَيَوٌنُهلاَوبِدْوُي ٍءاَسِيلا ىلع َنْوطَبَسُم َنْوُماَرَق
 » ْمهِلاَومأ ْنِم َنيََع اًوققْنآ اَمِبَو َكِلربغوةالوِلَو لفعل ملعلاب نبع َمُهَل ِهِلِبِضْفَعب ىأ ضْعَب
 ٌنهجاَور يَ ِ اَهْيغَو ٌنهجْوْرْفِل ىآ ِبْيغْلل تظفح ٌنِهجاَوْرَِإ تاَعيِطُم تبق َنُهْنِم ٌتْحِلضلاَف
 ترِهَط نآب مكل ٌيهئاَِْع َنُهؤْوُُن َنْوُفاحَ ِْعْلاَو تاور َنِهْيَلَع ىصْرَأ يحمل ّنُم ٌطِفَحاَمِب
 ره لإ َرحلا ٍضاَرِف ىلإ اًَُرَمعإ عجاَضَمْلا ىف َنْهْؤُرَجهاَو هللا نم َنمَوفَوَحَف َنُهْوظجف نَا
 اوغبتالف ٌنْهِم داري اَمِنِف مكدعطأ نق نارْخِلاب عري مل نإ حريم يَ اًهْرَض ةَنُهْوُبِرْصاَو روش
 نإ ْمُكِقاَحُي نأ ُهْوْرَدَحاَف م0 اريك اًيِلَع ناك هللا َّنإ امْلُظ َنبْرَض ىلإ اًقْيِرطماليِبَس ٌنهْيَلَع اًوُيلَطَ

 مه اقِس ىآ ِعاَستَفاَضَْوِنيَجْورل يي اَمِهيَب الع قاف ْمدِلع مح نَِو مومن
 قف مكحول لكَ ءاَهِلْهأ نم اًهكَحَو يرق هلأ نم الذ عالَْ اًهككَح اًمِهاَضِرب امه اًوَعْباَ
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 اقري وأ عوجرلاب َمِلاظلا ناَرْمأَيَو ناَدهَمجَيَف عاليخإلا ىف اَهْمُكَح نه ُلكْونو هيلع ٍض وع ٍلْوْبْقَو قالَط
 ىلغ اَمُهْرَدَقُي ْىأ نْيجْوّرلا نبي ءاَمُهَنيَب هللا قفَوُي احالضإ ناَمكَحْلا ىآ آَدْيِرُي نإ ىلاَعتَلاَق هاَياَر نإ

 رجا َوطلاك ٍنطاوَبلاب مدا اًريبخ ٍءْىَش لك اًمسِلَع ّناك هللا َنِإَقاَرِف ْوَ حالاضإ ْنِم ُةَعاطلاَرُهاَم

 تم انت لكس اح اعز سد جي و7 لش كياقم لس هورأ سوو ولة ورك يأ نس 52 م لاحت لا دوا... :ممج

 مج كَ لودرم ( ع اتوم شيل دئا اك سوم ادبي شكو رح تيأس نادت رايتغا ىف دايو حس ظال ىوايد) ورك

 لم مع لد لوثروكروا ( ع حس بهسكس كا لت تسل امعادج هر د دابج) باطما لكل نا( باآث)

 اك رغ تنذو لسن فس اهنعرذلا سهلا ترن”, تل افت كل وج ارش تع اطا لكل ورب شن )صن اكن لا قب طمع كس ىلا حس ايك

 برو( لوب للان تمي ايي تنفو ماد قوم رجا نق راب لكن لاركومدابج يرش ناشب ناش كس لودرع لقوم ورم قمت شاك. ١
 يق( لو تسرك ايبم ىو تاي رض راب 04 شب كسا لقتل( كس هزمت ريخاروا دتاس كس هزم ظفل )وردا

 مت ( كس كس تدوكودرم) كيارج دوا( ع كراك وتساوخرو ىرابمتروا لضفع اومكس نا لج ) نيل دس او تك ملك اكتب رج و

 هدب ارايحس لولروك نزين ( لام اك ل وراد حشر روا بلاي لام 8 ان دوك ابصعث راو ) لإ يسد اريمترا زج



 مسوس و سارسأ يآ 4" لجو 'اسضلا قوس: هر رإ نمو لوارلعب نيل زر يظتجر شو مج 2 نبل

 كتل دجتابانب اد اي ممتع لكن بك ع نلامبا < ايك اهب فلا ريب دوا دجتاسس ل فلا تدفع اظفل )< كج لم ساكن ناي
 0 .رانارلاوس ا (باذل ا عسا ى( تاي باس الخ اريمو ترن لب تبيلباج تام ذس مس نا: فيلط دهس داب

 تعم ل عطى تلاه قرابته لوزن ددا هلم ) ني رق ورام لا ذاق ابا خاج ا كاري 1ع

 00 اشركا)ع لووك( ام) لاو درس ورنب هرم( جس روض ضعبب ىلوا مهضعب ماح رالااوشواو

 ءلباقتم لس لانروكوك درس نم ) 1 ل اا وب
 تاروتسموج يلج تس لج رم( م نا) ل اك ىنباوومكسجو للا زين( حساب فرش طظافكس هرو تمي الوروا لو مك

 لورا عمل نر كا اق لإر د/حان د ا و: ( ىراورهنامرف ىف لور وس ) تمعاطا هوبي اكن لو كيت ( لن نا )
 ' و كرس يدنا ليم سلويديت نرد ( سيث سد ديك اج كار موش ) ىلا تظافحج ( سوم فاح لك ل هريئو ورب آو تمار ليا ل

 كلاس نلا لي هاك ب اوخر (وار) تشل ةاحجس شارك ساي ( < هم اتم د انو تس تايالع دابيظ اك زج ك ىلا. رفان قدابت )

 ريش كه وم شو رانك كا )و: عل ترام حبب لأ رد وزكلتاو# ب فب دم لدنك ة نسلم تيفال وتس
 52000006 ءاهياول( وم تس احس نا يجي وج ) لش اب اراب ورلارجج ( وم ةكح حد قرا, ىو يروط ل ومخم رام لاك
 هس متركا) ل داو تملتكو تعفر كذب ىلا هت ا( يباب ير ا ا كبي يي نا(و ومو )

 قربي لايم اك اج دي( فاراسخ) قررا( رب تيدما سبر اردا( وجر سدد ل“ حس ماقتاهس ىاقنباج نلبي لآل

 ناس قطناتر ل لزرع ماد ( مها ضر حنان ا نيبتفاضالا قاقش) نايهرو ل

 الط شوكروا ىف اذطوأ ب نيس ارب وش ) حس لس تسرك صن فيا وا حس ناد ا كح درس( صضنشي فانا كيآ) تت( نايمرد
 ا يزور لق نول نهد فور ماا نيا قوي روا ترك او تادايتظا ك تياوق لك 1

 ليا ( رس ) وفود رك ( يس ىلا داشنرا_ ليداركق ب رغت وف لبيتك بس انمروا ىإ دكر وجيري تيس ذاب ح ملولمل اطروا ني رك يجو دج
 2 رتب وكب 2 ارج ب الع) نايمرد كس ويت لايم_ك يداك ت تقفاومرورض لاهل دلي دارا 0
 - ل رجب( حس نب ورجال )او ةعساج( كي بس ) ىلاتفلا رخال( كس ليدامرفردقم 2

 يليطت_سلس للز_ر اوبسك اههد نع تكل انت يما كرت كليب ليت ل ال بدلا :ب 5
 ترماول_بداشرال م ثيدح ان» نهجاوزا ةعاط_ت ليلك نم لب نبستكا اممازب لك هايدرك راش فرط

 نم هللا لاسي مل نم .ع_داشرا لش ثيرحرخن انج هلضف نم اهجوزل دجست نا ةأرملا ترمال دحال دجسي نا دحال
 -ىنلثسي ئتح ىدبع ىطعاال لوقيو هدبع نم ريثكلا ريخلا كسميل هللا نا جس دارا هيلع بضغ هلضف

 نبا لكرك سا قعر وا لو تبيسدارم سس نر قادوا ني دلاو لس ترروص لا ةبصعلل هوك رت ىنعي نادلاولا ثارت

 مهكرت نعم ةلرو ناتج نعل لكك تكس ا 1 "رواه لوقا” لاما ن نم نايك ناكامظفلح لايع

 هس لاو لع نيج قا خلد اذوالتؤيكايك ا يك يك ظفلاكد لوا دجتاس كس ن 21 ال ا ءابرقاو هدلاو مهو تيملا

 لك ل دالوا- لذ تركز ذكروا م اظنم كول لع يس دود الوارف ني دلاو رب روط ماع نكي د ليي لارج كا يكن يي دلاو

 -لايالا ديب أت اسكس نإ دلاو
 قدر كفرط لك ا تففاضا ىكدقع ل لا كس سراء جناب اب تاب لج د وكل توك دج يانج اد نت كنت مكن احيا



 موج سر تعأ 0# اسنلا روس هرسموراي تاما لوارلج» نيب الجريح ررشو صج دن نما

 ىلع فوزحل وفماك تدقعروا لك لكل < تفص كل رت امسهروالس. .لعج ب للخت' لكلانفلروا < سو مق
 < ماج لمن ايمرو لس ترفصهفوصوصروا رش كى ا مهوتاف رواج ءادتبم نيذلا دوا مهد وهع

 لاغروا مكماسقاوا مكيديا مهتدقاع ل لوب قثرم ترأر قىلاو فلا فوزحرت اعاكف وصوم لا تدقاع نيذلاو
 كيد نكس مشا ماما لي لوقروص ضناوج ع تنالاومدقد ارم سس لاا مكناعيا مهد وهع تدقسع_كح لوم ثدي ل تروص
 ءتمماراو تنال تروبن,ق ولصصو موصل اك تموو تزرع مزن« م زر, نلقككس لروح سبني وكل ودرع مهضعب_<س رورش با

 « بيصتلو نيتي ثارت ءاضقروا تداهش ص اصقو دودع ( يطع ىلادنع ) نار ثق تءارهكمدابجو ت انام ءعمج وريطخو ااا

 2 لاعتشا لم نولي مات كلا بسر ا انوه ش وداي ذ ترم وشما تكنو كيب كك كح ترروك رايت ااه« اذطو حرا

 بس ايابرف تيجان
 تبغاذاو كدعاطا اهترما ناو كترس اهيلا ترظن ةأرما ءآسنلاريخهتيباور(رؤلم لك ةيربالا تخلضلاف

 لما نهزوشن هبهللا نهظفحا ىذلا ببسلاب ىنعي هللا ظفحامب . ةيالا التو اهسفنو اهلام ىف كتظفح اهنع
 لج تاس كس ربك كسر ضل سس اس ركن تععاطا الكرب وشك اندم هزشان اك كويت # ىلإ تس 10 عراقترا ك زوتن
 نهوظعف اننا شابك نرش تاب نه لككت ءاني دمت بادجي ةسالب دوا انركم الكس زاد ًادتلب نع اسكس لاا تاءالع كس آ
 فير شكر زجر ظن كفل كغ وسع اج اكل سي لس < ايكاي التت ىروبكجردب قت نر ام لز هلع الجب الع نأ يع

 رلهك د لايخاكى ب ىؤب كلي فس رام دوا كة ساج ورب اب تسالاقركب رت قرا. لاقي ل تد#

 -ةابد لوم طك قادت
 فرظ_ ع انوه نيلي كيارج لي نأ تمر كركف الخ ا نتمح_ قاوتظ جس بسس بس ات او ماك بطش ب معفخ ناو

 رو م مااامهاضرب_< تفاضالث“راهنلاو ليلا ركم” يت امهنيب اقاقش ىا-<ج- اعمل تفاضا كسا فرط
 هك كلام ماما_ليتسزاجا كغ كل اتتسا تارايتقفا ةييساوك وفود تاجا الي بلوق يا كس قنا خ ماماروا كيد زنك اما ماا
 مج ىدارتبار قدك < بحت انوه حس 2 تبارق اع لولوو ارواج ننام ارقاوك ويرس كى دنماضرريخب كيد

 -< ءاجقك 0 كح زاها_ لج توم فقاو حس قرطرول ىلا دئان دوا تالاع

 انلعج 6 تمي ًاروأهس 0 للي خلا اونمستتال تي ام ل
 < خلا لاجرلا تمب ردا لك كلت ثار سرج ابراج يار فداشرا مك اومدوج قلخت سس الاومتس ريم لع خللا

 <! ءاجايارف نايم اوم ردت قلت قوت ىلامجبا كس لاقر وكر وا لودرم

 ما تر” سس ل تاربظم خراورلا سم تسكر كرطأ يصر وإ تاي وصصخ طن كل ودرع لب ماا 10 :ىلوزن ناش

 حررط ىو دررم قم لبن ون تس وم درع من ! اكمل ايك ضع متر الخ رول لأب لبث اضازتعا تس يي ترض ؟ فو كيا لع

 اك رع ةس تدا كرسود ىلا يس ايكو راشا ذس مالعّرسخماريدج_ وم ودب لود كس نلا كلن ماكح ا سدد دوا قا شارع

 هس قتاعد ًادباشولمك قبال لبس لذ 1س درم لك تسداهش كت ددوكروا جس قلن رج وو ثاريمو كر عدلا لوس ب هك اكول

 م



 000 44" هو ”اسنلا ةروس, ترسو راي همه لاا رطج, نا الجر يسفثعررشو مج رت نال امك

 | هك باج 6 ل ول اب ل وفود لل تاب 1

 . ىبرحو كندب ىندب” لات اتم حررط لاس الاوضدقع ل بي تيلباجدئ ام ذل ساكو حس ل ابعن ا ترضح وارق لإ رطب
 هس قي ترض 1 جس .لزاكتاالاومدقفا قال خلا ادلعج لكلو تع" '«كذرا و ىنثرتو كملس ىملسو كبرح

 ترو كيال ك5 كس نا فس اح ىلا نيا لم ل وقتلا بايل- ات اياب رف تا اوصدقتع حررط قا نلت اء كس راصناو ني رج اديك
 ا ٌلاررف ترم تاجا كتل صاصتوك ا نس لقي يآ كت ماكغ لك فس دام د املس رج وش يس تس ترف كل
 ١ -ايكتيد كور ص اصر وا لو لاذ زوماوق لاجرلا تعأ

 خلا نوماوق لاجرلا باوج كتاب لييبا” قرصودروا لم !ونمستتال و لأ بس او اهلل سما ترم ٠ 4-3 رش
 ايكوم مولعماتس لويد خلا اوبتجت ناتي ًارواكس ثار ماك طبر اكتبي آت يرق اروا هيك لل

 ريثو# ديب لاف يأ خلا اونسمسعتال تي[ أه. :قرفاكي رايت ارت لاوحار وار راينا لاما
 قد ساو لوم لسور وا ان ل بسك اضف تبا« لساح الانمى كانا ل قرا ا
 اكل متت لن تيكر وا لوضأ انمى لي نا هنطاب تنالاركر وا لامعا و لات 0 كوكل اما سن نم يبو لئاضفدو ير
 تون لي دخجساو لكى كت ساوخروروا اعدك قا م كاان 00 لع انتى تن ياريت قت رط
 عركانق كة ترو عا تزن لوم روا طيلغ قت تلراوج يس انركا نمت كد ضحكته ربو لئاضف انرك انت كريو
 رياري بس ترروكو دره لدم نلاوس_ يبسكل امغاروا جس اه انركل اوسروا اعد هدعب كس لاا لب هيو لماضفكس مكرمو دواس ل اوضت

 كس تع رو طنوراو نش ةيزامال اه ارح ضن اع لوررم اك ل رتروك اب- تجساو ىف ركاعوروا قالب س- ل

 1 1ك ئروا حس كى شوا نرك اي كغناب لبا 2  لاقروك هب لكك نب هك كش دعو انتي ل لا
 -ج انوهريارباكب الو رجا كس نار زو عن رض

 فرص لمار وبلغ اكد وجو لاما كس دي يرن كاع ليي حس مالسا لرد: ا :ترروكو ورم لبر ظنكم السا

 قكئلارواه لى اديب كك لولوج ماك ودرع فرصوو دس لائق سض لتتم وقس كل قنروك ا جسام لي ل ودرع
 < لاا ذاو[ف الغ داتغا لا ذس ركن آر قدي تس بسن لل نيف لاي تل ح ةون ف ف قرح ردا قدك

 «ضئارف نيا تيس كك كيا يارب روط لاسلكي وتود < ايلا ا[ درك يقرع نوضوو تمروكو درعا ىلانا عر ونال س يانبك اكل لا

 لكى رمد رطل ليفي ترورض كبدي حرر ت2 | د قستناخراكد لين تتكسر لاا ةيسا نيا
 1 اب لت ل ارك تاس حرض كيان رو رشا لو امو تل ل 1س ل نكاد تر
 لاقروتدرم دي انج جس نكت ايضفذ_ ىل تلا لع لاب صاخ ضاخ م ووركهسزسودول ةوركرج بلا إب - نيك كاري
 انوع ىوار رع لورق ءاناك ل رفزاكروا قارن سا جس ديل د ذاكم اقروا قت ارف كت اي رورض اهم ك- كس
 و لمع يك نيتي و؟ 2 آن لوبا صح لس نلا ماك اورعروا لومي ش درع وو هلك ومب تريلر ليتر وكن لايخ لا م جس
 و هج لوب لكوكب كس نا لئار ءانق كت ليغف

 قدم بو لكى اء قافنا كح اح توم لدي روا شو احم كانا هداف حس تروم توج هرم و ربهم اج ايل شبشب لابي



 مسرد حاسب تع 0” طم ء'اضلا ةروسم هروب مل“ : لوارلج» نيل اور ينج ررشو دج نيل

 لت ليضف وحس ضواعم للا كح لاس كى شد تت كس تد# واعم ودك يس ع باج ؟ لوم بكا تليضئروا قكدالاب

 -قأوم ريكا حدي مروا

 اكمكر ىلا سا ككل مالسسا كت اذتبا- لل تس الهك * الاوملا لوم” كس او ف# رك “تالاومرقع'“...........: تنال اور قتع
 ريت كارم قل اطم كس ىا_ئاركت الاوم د قعرلا اهرف م اق تاخاوم نايمرد كس نب رجاهموراصنا ند يي ب آروا ابد ءارجا
 ساوج لوم متو لع كرما لوا حس جو كف اجو ماع كس تبا رقروا ترثك اى ل وفارسسروا عروبي كس مالسا ناي تس
 اوسلو او باتا تيب آي نكي اكل ذساج ايالدولم ندور سود لا دبقإ دواس قداج كن ايب لب تروص اصح نتج لع تمي
 مضرفلاو ذوو واو د: سوم كس ءانرو سود انج - رب و رت تندر ل ضعي ىلزا عهتحي ةاحاإالا

 5000 كد ليك كي كتم الاوملا ىلوم ا فيدزن كسا مانت اقتل لو مياعالا وذ اي لوم قبشماب لوم
 ا ا لوكا لج حسك ارا تيد كس رست لاب كلت ثاريم رول كتم الاوملا ىلوم كيد تح هم ماما قوم

 ببكي تمر ةمدس نطو رمعس باب هدي بيلي كيزي جاك اج جال

 ىلا لج جس لوقت انوه ىتاوخر دب دوا باهت اك لا لبي تمي اود فيأ تس ل ابع نبا تررط>_ دس وب دم ًاردلمكو ع لا تس
 د كسل لاكش ررورط كك خا. ئروشم لب تروص

 هتلر ”قدالاب ىف ل ودرع ل /* كرتز لرشاعم يمل لم :تررثيح كمت لعب ماظن ىلر شاعمروا قدالاب كك ودرم

 باج كى تروا لي رلسلس كس لس دارو بلاطم هس وقتك نادين انج - اكس ةياننام قوفتى لي تييعون وقتك نادحب
 عر ومال اه ترع اطاوج ىل نتا الأ ىذو ضو كيت دم لص لك حتا كبي داو تس ايسوك ا ف كوم ع ار نقال

 قراعش تع اطا« فرك بيتم اءر كرم وشق وقت تروكر كاري تروصإ_ كل وم ظذ دوا للا امك 2 دانس ورب نع لاعر
 كسار ءاررأ امج امج وكس ا عئوم بح تس ىركو ىرنل نيس اهوكرب شالوا لس لركوب مد سس ادع

 ل لمب تييايتم لكن ادن اخرجي ققوم رشي نا روا هرطخ ا اجذب رقت ن افرول قدي نامل نا رك شراك سال
 منا وركمزطوكس ا ككل روصتق عبد نب ركق سكى اح حرالصا تاب رك وترسم كول جرار ف صن كس تدك و درع نط لج
 نو نع تيا مات لو ةع وعذاب قلس لاوو لك ال اجايد هس د قر انتفااك حلضأي ىف الطول ويسرا

 تيادكل !اهلهاو هلها كعب سل لس لورصووروا م بجاورلصف يول لإ ركروجدسا ماج رك اكو لايم

 3-3 2 ا

 وج شل وشن كدع اب روا لص النوم هبس ردك رايي لئاضفركا اوم مولع خبلا اودمست الون: ضرع كشاف

 نا جس ةاجدم اديب بت ستكر ظني تادباهل اوم ولحم هللا ولئساورواح لع ةلرجبتانط روس سي

 ليح ل لس نيسلا: 2 داينب ك ىلاضن ضني ض كح ل. وب مولتن خلا مكنعطا ناف خي ىفورظنر لضم ا

 < طلغ انك الت ةسابب



 ممعسدربتعآ ١ 4مرات ةروسدرورا هم لوارلج نمل لجريسفتررشو مج 2 نيل اهك

 ىِذِبَو بِناَج َنْيِْوأَرب اناَسححإ ِنْيَدِلاَوْلاِب اًوئسحسا و انْيَس هب اًوكرْشتالَو ُهْوُدَجَو هللا اوُدبْعاَو

 ٍراَجْلاَو بّسنلاوأ ِراَوَحْلا ىِف َكنِم ٍبْيِرَقْل ىبْرُقْلا ىذ ٍراَجْلاَو ِنْيِكسَمْلاَو ىمََيلاَو ِةئَرَعلا ىبْرقْلا

 ُةَحْوُيلا َلْيقَو ٍةعاَنَص ور ْفَس يف قير لنَجْلاب ٍبِحاّصِلاَو ٍبَسَنلوَآِراَوَحْلا ىف َكّنَع ديلا بْمجْلا
 ناك ْنَم بحال هللا َّنإ ٍءاَقرآلا َنِم هكا تكَلماَمَو رس يب عطل ا ٍرْئلا ِنْئاَ
 َنُوُرْماَيَو ْمِهْيَلَع ٌبحَياَمِب نولي ادم َنْيِذّلا قواك سإنلا ىلع (0) اروخف اًرْيكَتم اللات

 ْمُهَلاَدتبمل ٌريَحَو وْ مهو ٍلاَمْلَو مله نم * هِلَضَق مالا مها آم َنْوُمعُكَيَو هب ٍلْحُبْلاِب سانلا
 لب نيل ىَلَع قطع َنْيَِّلاَو ناهد هيام اَاَدَع ِهرَعبَو كِل َنْيرِفكِْ اَنذَْعأَو ديد يع

 كَم لمَ َنْيقِفاملاك * رخألأ مُوَيلابالَو للاب َنْْْوُياََو مهل َنيِئَرُم سائلا َءاَنِ ْمُهلاَوْمآ َنوفِفْن
 اْْنَما وَل ُمِهْيَلَع اًذاَمَو َرُم (جؤانيِرَق سب َءآَسَف ِءالؤيك هرم ُلَمْعي اًبِجاَص نيك هل نطل نكي نمر 7

 ولو راكنإل ماَهِْيسإلاَو كلذ يف ْمهِيلَع رَرَض يَ ىأ "هللا ُمُهَقَرَر اّمِم اوَقَنأَو رخألا مْوَيْلاَوْللاِب
 َّنإ اًرُلِمْعاَمب مهْيِزاَجْيَت «هؤاَمْيِلَع ُمهبهللا َناكَو ِهْيََع ْمُهاَمِِف ُرّرَصلااَمْنِإو ِهْيِف ضال أ ةيِرَدُصَم
 كلَ ُنَِو هايس ْيِفاَهَدْيَِي وأ ِهِئاَنَسَح ِّْم اًهَضُقي لأب كمن رَعْصآ "رد نْرَو َلاَقْعِم اد مِلظَيالهللا
 ارق ىِفَوِةئامعْبس ْنِم َرَثكأ ىلإ ِرْشَع ْنِم اهشِعطُي ٌةماَن ناك عقرب ةءاَرِ ىِفَو ٍنِمْؤُم نم ةَنَسح ُهرَدلا
 َفْيُكَف دخأ ؛رِدْقياَل م, اًمْيِظَع اًرْجَآ ِةَفَعَضُمْل ْعَمِهِدنِعْنِم ُهْنُذَل ْنِم ِتْوُيَو ٍدْيِدْحَتلب اهْفَعَضُم
 ىلَع ُدَّمَحُم دم اب كب اننجو اَهُييَوُهَو اَهِلَمَعباَهَيَلَع ُدَهْشَي ديوب لكان اذ افكَلا ُلاَح

 انياب ىْوَسُت نأ ىآ ْوَل َلْوْسرلا اًوَصَعَو اًوُرفك َنْيَِلا دوي ٍءْيحُمل َمْوَب :ٍَِمْول وديه ال ءالؤه
 مهب يوسف او ِيَسلا ىف اَهِماَعْدا عمو لضالا ىِفْن ريئاتلا ىتحخإ ٍفُّذَح َعَم ٍلِعاَمْلَولْوُعْفَمْلِل

 نري تم يتب واكل ُلْوَْيَ ىارخا يا ُىِفاَمَك هل ٌوْهِمْظَعِلاَهِلْئِماَباَرَتا اي كي ناب ”ضرألا

 - نيكِرشُم انكاَم اَنْ ِهَّللاَو ُلٌوَمنَي رعخا ٍتقَو فو ُهْرُلِمَع مَع «(ائْيِدَح هللا َنوُمَتكَياَلَو

 ىلا. ( وكر لولس امج روا) اره كير شدجتاسكس لوك نجج ىلروا ( قالا ديحول ) ورك دن كى ات للا وا... 27
 راتبا رقم وفيكم, لوسي ( يس ةيلرق قثكك يفر ) لوراو تبا رقروا ( ري دقي رط كس ىرئروا نلاسحا) اندم هدحعدجتاس كح باب
 2 ا زيث ( لوم دود حس دابتلا كح بسن, وذي دج ) لوس ذب قارا ( لوم بي رقع اظاحل كح بسن اي لؤي دج 3 لاذ
 1 لوبثكاس ةعيساوج ) لور فاسدا( © لد ارم ويت هس ضب روارشبب كير ش إي لوم فس قش د هو هاوخ ) ديتاسس كس لول و نش

00 



 مومو رستم 1 هن" لهم 'اشلا ةروس درسوا 320 لرارلج نيل اجر سفح روم تناك

 وأ لاو( ذاب لس )كاد فس ا نعول قرقاش اسوس تس كلا: لوم ( مالت ىطتول ) ل شنق تدان .2وج روا( لوم كس

 بجاو كسادا) يي د ب ىتكرو " ( ع ءارسي )وج (ير وم !قرل قر نوال ]نوع 0 ل ل

 تلودو ىلا رول مكن ) لت تك رك ايجي تاج اهكر سدس ل 000 وجروا لو تس املس لكى لكن ورسودروا( لش

 قرش ع( ل ل زب كرسودروا ل نار دن كرر ير اب دلع فر مهل" ثلا ءارسمب لو دوب تس للا دار

 فطغب نسيذلا لاي )تك ر لت سسوو قلو ولو نلادوا ب اع( زبع [ن جول ) الاو رك ا وسر لس لح نالاو سرك

 0 مقلم حرش ردا دثلا تتقي ىلادوا جن كر ( نرخ( كل < و كو ءاير )وكس اعل كس وكول ضشماود يي اوت (

 ىايكق( فكي تجعل“ مي داماس اكس) وم ناطيخ تاس كر موكا دوا ( اب كس اكروب ني نم )

 روامتلا كول ينك ات مذ ايكاك ولدا ناروا( وهن فوج تمم ذرلاب وصرو ا سسشسب ثم ءاسم ناطييش )نس تاس
 مايققتما_طوج ناسنق ايكاكن ا لي ىلا قآل ) لس كي رس اس اهكر سد لات مثأ ةسادق كيج روا ةكر نامئاري ند كس تغآ

 ( < ناقل ىلا ل هب 22 وملح امنت لينك اصتن لف نر ترتيل لورق < يررصمو ل رواه قرات

 تلم( بى >ىلاتشا يبقي( لع نب ورورت لل كك كس ناوول سال نيه تكررت رو ل تلاع كنا وأى اينرتلا روا

 2 ربارب هر ورث 0( لدار فا فاضا لع لوم از ب لمدرب حس لع سويدي كلش ىكس ليج )ماب د - ل

 انه 'جامحذب تسادو و( ةساجومرمات ناك تفو لابس دجتاسكس حل ةنسح" لع تأ ثك ياروا تس ل لونهم )جس لك

 ٍِ ذيسار#: دوا( < اب هس هيرشت اهفعضسس ظل ل تأ ثلياروا كدت از قاع ( انك مس تاس ركل تس اننى لن ) لن سدرك

 ضرع تقاط كو اا رت ا كب عيا وصى ووجوب كس ةامح جت ءاس د لا )كس ليد كل دبايلا تس للاب

 اكان يم اكس د ىكاوكى كف الخس ناوج )كس ليل بساط واوك يأ عس تمار مذ ناد سما ( اكراغن اكرم لاح ) يكرم ( انج

 ءاز ل واول نت لو ( 2 ل ] صاست رك لظهس ةييسد ىاوك لولو( خد ) كريب ب رمد ( رب

 ىوسترواحس نا“ ول) لع اه ضموو ا شاك كس سكانر لاعب دوج كاسر فان اك ولوعرروا لوم كرات رفأ
 ىادح قداس كس مايا كس نر ادرك ف زعلك يأ - نا عوز لع نا لاروع حررط ونود لوب و فورعم

 تبن الرمود كت حبه كت شم» كتم اي ل اجومربارب كس ساروا لب اج لب ل يب نم زركوم شسؤتتل) لبي نع ذ وسعت
 رواهس لوب كك هس لوبن م اكوتج) لايت يمج وكت اباكلعس يلاهتدثلا ود ناد لادا ًابارت تنك ىنتيلاب رفكلا لوقيو لب

 ( ركن يكر شم انكام انبردثلاو - كح لي ركش شوى ايعجج لمن تنذو تسود

 سلاو كيدمان ناش ماءادع كى د قس رق اطال نااكم ىبرقلا ىذ راجلاو :بيكو نم 1

 4 مى فش نعل سا اد لانو ل وم دج كس ناكم سولو كلب جس لم ير دق للا كيد: هايس شك ماد 5

 ناريجلا -هسداشرا لش فلرت شع دع اما ات ” ىو زم وكر جس ا والحمى للا بسس دنس نان تارا ل يس دوك د

 هل راجو مالسالا قحو راوجلا قح ناقح هلراجو مالسالا قحو ةبارقلا قحوراوجلا قح قوقح ثلث هلراج ةثلث
 ن ىلا رفريك جرد لا كل وقتك ىوؤم ف فتي ترض[ باتكلا لها نم كرشملاك راوجلا قح دحاو قح

 3 ان وم نام اكس وم ثا ريما ف كيش نا

 كباب -اكورابتغا تح ائاحن ل أوو بسنروا نااكم قل ابيب دس ؤوخام تس ةيارق بوم ورفاكم وق رسوو ين بدجلا راجل



 مون حسب رس سم أ 4" لج "اسفل ةروس. هرم را 20 . لاو لج» ني اجر يسخن حر رشو لج رن الام

 4 روابطخا نب ب ر هادي ز نم عافر بت دوهلاوهو حج رسموا سس بش .بحاص نئاكسلا ىا_ج_هردقمترفصق لختا

 ديعو مهل ف الع ضف راك ذك ءاربم نيذلا -2 تحد روم لكل احر اصلاوج ل دارموارفلا ورسجت وهي نب

 تاب ةياورا عاج ديدش

 اياك فرط ادارات نجس اجانب مهملاندتعا حس. ايكا يكرر وضتوصر م الن حلو لن لسا - د فتلل نافعو
 اذا تل الج ىو داشرا انج ايل رج تدق نافل وكت دخن اف اتا بازع اس كر فاكر وا اوم تق ار فكس هن

 2 (دمحا دنسم) هيلعاهرثا رهظي نا بحا ٌةمعن هدبع ىلع هللا معنا

 .نيظطيشلا ىا- < فو ذه تمم ملاب لكوصتكروا ماب رركب وضم ريض تس لع ذاكء اسم «ريك_انيرق ءاسف

 - سوم كر لوعفما يس لالا لتس ومتوواكو ةراشا ذ_رسفم_فرط كوب لعافلا تكل وعفنم/ ىلإ فاضمررصم . سانلا ءاثر
 كايا ايلا باوج ليصسروا تن ولورج ذرب تيققاوان حم حام لكب ع ررض ل اوسروصقت .مهيلاع اذام
 1 1 ل نايا ياي "| ليلقت وطب ارو رلكوك_ايلكي ايكدمي لكي تع[ ا ىلاودعب روا لعرما لم تي 1م
 -<س كى ءادتباح مايل لود

 لكنا نشور إي ضاداك لاراب قت خررص-ةرذ- تس لومدارم واحمرار راوقم لطم حس ل لاعثم زوري .لاقفم

 رشل م قوم ماب لكك تيدا لم "لطم _ يس امج ابوك اء لو قسوم ازا كيرا كس دابفدج لع بو
 -ةرذ نزوأملظ ىاد< يرعب تق كادي انشروا تس لاا

 يم كد فرط نوم اضاف ل اشم إب ""ةنسحسلا” نع تا د مارب خرا قلد ناو
 ب < ابكىبم كغ قلاع دك هيج حت ارمي فرط كة رذاظفل كيد نكس ضروس ساد كنيس فك قبس حس

 يروا يصل اف لبن للا فيكف- 0 ناكر ب ترقى وف مروا هس ب يظن لك سوم بروصن لس ةنسح وَ"

 55 [ساج نا قبر وصنم ذكي ربه ل فوزي ل فروا ايكو راشا فرط تمي رم لع مكس سا فرضي ادم

 2 ارواج انا ابكوك ونس كل الاب يبث ةسارك يوصل ب تروصلا نونوكي فيكف ىا
 ولي نا اءوست ومل_بس لكي شك يلا فاضمدلمج نيب ونت ل بي للا ذشم وي اكوبجاذا لاع قبر وا تس جو كف رظلب يشك
 < ايدام شرات ل تاب ؟نلولود لرش نومصكي الو لك رورض كب اوج تلذو ىا-<س لوعقم لكك دويروا ير ررصع

 ىدثب ناي ز لكن اب + تسود ىكخ لا مهخن مويلا نع ك لن اجانايجج اسكن كر شم انكام انبرغللاو رافك لوا لوادك
 -ك ليد لكا لير بس ءاضعا ريب ديت ول اجو

 مادا كن ارقح الكس ان الترب تس عراهألاا ودسعا و لبي نايمرد جس رالف طك وقت فلك ل ايي لسلس 1 : طلر

 قلب كك واكر ل قوت ادا لزج ميشو ا ا

 - قيد بهن قكوادضا ايدو لكررتك ثأر ا مهيلعاذ اهوار تدب 2 وق وقتنا لازادعإ- لب

 - < !داجايد ماكل مادا كق وقتل سودنب روادثلا: تل افت كف وقتك لودي رواقلا............: :4 نرش 3
 كيوم تباع انو صاخ دختاس كس ىلاتد ثلا كتاف نش كنس فكك رشروا رار ديح وف تاب يدايفب لب للسكس ذا نت



 موسم ثيأ # 9 ايفلا روسو ترسم هدأ ىلخلاب لوا رفيجد ندم اجرسشتو 00-2 نيل

 سل بس ملاوفا« ىلافص ىلا ذ كرش يضر ج_ايانوم لكس كس مود كانا اكنلا ريو دمات تدق يجمد
 - ان الابحب نت”اكل اكديح فكس ركن بيجم

 5 ل لوقت كس لوراد تبا رق رسود لولس رب ريتا كس ساب لام لع لسلس لس دابعللا نوح
 كنجا او نت لم ؛ لاي حرررط ىلا نت اي لولسمتتن ا لاصرت ءاكر ودب دج اكيد زن هاون ىو« انحك لاذ ل وعسر ذم « ل ورش اسم

3 : 5 : 7 0 

 هج اج نوم لولس اكن احا و تنجو اسكس بسس ماله ينور وا

 ترم تود و قروب هس لاعتدثلا............: ثجس اج انوبج ليل كدوا ءايد لش فس كرر لش هاد ىلدذلا
 جير تبا جس اج انكر سل ل ثلا لس فق افنادجتاباكن زم كيا ااا نك هع قري لودنب لح لاس اء زر
 سقت. لانها تزف ركاب نامي كك تشر تم تلوم ان« جس لوم تبين اضر كرش فرص 0

 ركل ىو ذي - ايا رفر رماه تشادبأ ىلا ناد لات ا 2 ملاط دإ زد ع كل ان 2

 ىو لعرب فرط ىلا لب حررط لس نق اجت قرب ود فوم ناهض ا تبسي انرك ادا رادج نت ببنت لوم كك ملف
 < لظو كرك ارتكب لن جس مدع

 عررط ناس قلل وو نا "رفد اعموج لاقت نق يتحد وس لكى لم رمان ل خلا ملظيال هللا نا
 لمع نم بيس ما رجامو لقوجر جك لب رف ترم قكوو اع وررقمرجا كج يءاشناك هندل نسهرولاتكس جابك نى
 - داير فرجت اوكا كل لسا_ يس احرك الم ماهناوك تكس او ذ# كم6 قدا رواوم دن أدب اتعب دج لا كو

 -ح “غ/!اورفك نيذلادوي”ك- ساد للا سدت لك 0 ا كاوا هب لنا

 رك لس لوريكو نا ىلا فصتم وقت اس لس قاوم و هي وربك ايده اك مدان رفا شو للا تو روس لوم يأ رفاكرارم

 لك هك تائاكح نا لإ كس مئارج دج فس لوكذلدعإ كس تافااياكد روجوم مدع ل 0 ا
 اما ديهش مهيلع تنكو ل مدت اء ةروسك اي م كوم لبرعلتسدابش مدع لك "ابنا كك لا لت ع رووجوم لب رظعسر سور

 د لوقثلاباوجاك "تر مهيلع بيقرلا تنا تنك ىنتيفوت املفدحإ ل مهيف تهد

 تيياعر كق وقتك ناس لظاو قات اوخ رد مترو لاحبريج لي بنجلاب بحاصللا و ............: تيب 1[ ىف اطل
 جس لثار قم نركبسجيروا تابابمور خرب ل ولستاءاقمو اوت يسال خلا بحييال هللا نا جاع يلوم كل اراروا

 الص ايو َبْبَس آل باَرَّشلا َّنِم ىزلكس منو اًُلَصْنال ىأ َةولّصلا اوُبرُفَتاَلاَوْما َنْيِذَّلا ايي.
 ياخلا ىلغ ضن لَو جال جاو اوُحِصَن نب فام اًوُمَلْعَم ىتخ ٍركشلا ٍلاَح يف عام

 قيل ط
 نأ مكلف اًوُلِسَتُعَت ىتح نيرفاسم قآ قرط ٍلْيبَس تح ريال ةرخو ةردجلا ىلع لطب ركو

 يأ ٍةَولَّصلا عِض ٍضاَوَم ناَبْرق ُنَع ُىَهنل ُداَرُمْلا َلْبقَو ُىتأَيَس َرخا امك ُهَل َنِ ٌرِفاَسُمْلا َئيْشتُس 'خ 2

 رد و 2ك ج ا

 ا

 لعمل ١



 مور تعآ 0 6 لع ارنلا ةروسء ترسو راي هها لوارلج» نايل اجر يضتح شوج رت نال

 وأ ْتَدَحَأ ْىَأ ةَجاَحْلا ٍءاَضَقِ دَعُمْلا ُناَكَملا َوُم ٍطْئاَغْلا َنَم ُمُكدِم ٌدحأ ءاج وأ َنْوُنِدَحُم وأ بنحب

 هللا َيِضَر َرَمُع نب هلا ِدّيْلاب ٌسسَحْلا َوُهَو ٍسْمْللا َنِم م ىنْعَمِب اًمُهاَلِكَو ٍفِلآ الب و َءاَرِق ُىِفَو ءاآسلا ُمتْسَمْل

 َنْوُرِهْطَن َءاَماوُذجت مْلَف عا ٌعاَمجْلا َّوُه ضايع ِنْبإِنَعَو ةَرْسُبْلا ىَقاَبِي ٌسَحْلا هب َقَحْلأَو ى ةعفاشلا هْيَلَعَو ُهْنَع

 ِتْقَوْلا لود َدْعَب اًوُدِصَقا اًوُمُمَيَتَف ىِضْرَمْلا اَذَعاَم ىلإ عجاَر َوُهَو ٍشْيِيمَتلاَو بطلا َدْعَب ٍةوُلَّصلِلِهب

 َحَسْمَو ِنْيَقْفَرِمْلا عه” ْمُكْيِدُي أَو ْمُكِجْوْجْوب اًوُحَسْماَق ِنيتبْرَص هب اًويِرْصاَف اًرِهاَظ اباَرث اّبَيَط اًدْيِعَص

 «مسإلٌرْوُفَغ اًوُفَع َناك هللا َّنِإ ٍفْرَحْلاِبَو هسفَنب ُىِدَعَتي

 كتي آسعس هو كب ارش )وم لبي تلاح دشن متلو لش ( وعد هد زارغ )وركن ىو دارا كذا ! وفارس ل
 رو( لن شوج )9م تنكس ناب مقوكحاب لولد تلك كتبستج ( ع انه ذي زامف ع عس تانج لم تلاع شن لون بس

 بوصنم نع زياد ايكوم قى نا اب مج كل ضو فرص لبن ءاكمم رن كت دوك اكمدرش ورم واوخ )و: تلح حاب ذاف لهب تملاح ىلىك

 رفاسم ياو فر زك تار)و مر فام الع ةار لاب( سس اج لج لوو درفص ريغ وادرغم لاعتتسا اكاد وا جس تسب احب انب انو
 كس لاله سايل ايكّ ل لاا ءايثح ا اكرفاسمروا لوم تذاجا كت ذي امن لب بس )وركن لس ليو اج نسس تاباكرسدد ل( لوم

 ريخا ددلا_ح ايل اكدر تس اج بيرق دجاسم ثم حضاوم كس زارنا كس سار كتر وا ابر 1س اج حس مكس

 تدوم لير فس اي( دم د ناصقن ل اعتتسا اك ىلإ ك )وم راهي تركوا ( ع تاجا لك فسد ذك س دهب تلاع قي ربت
 كس تجاح انتو طلاغ) سس رك غرر اف تس تدورض سا لوكس ل مناي( وموضو # اي وم لي تلاع كت بانج دوار فاسسم

 لقت“ ولو وري دواس كس فنا خب متسمل ل تأر قل يارواوماوعيوكى ويب نس ي( ومايكوموضو بق تاج كرات

 ناو قات دجتتسس ندب لاب لبن مكس ىارولاكق فاش ماه بمب يدوس لب ساد كك نا - اكرر اني

 روا_دعب كس تو لشالح_ولركل صاع ترابط ك- < زايفعس لشرك )لس تاي وكدا ( له نحمس عامب كيدز ع رابع
 ماك مم تين دعإ ك هاج [تتذو ) بس ايانيل كمي لينال ب تروص اول ( مس كل كس هوالع ل داي دق كل نال
 نوب ىرمتم قكروخ حر ظفاروا تميس ل ضب )ورك اك وعتاب روا سرت يس ( هدرام جتا مقدود ب نم زكاي) - ىقالاي(و

 - لل لاو يسد شكر وال او ذا رفر زكر ىلاختدفلاديشالب( لكس هل د ذك فترواعس

 نو تك لاينر كس قاوطر واهس دارعشن ب ارش ل ار رشلا- .ئراكس متنا قمل 27 تل

 دهس بدجاو لست ترروصرمبء كت طاولاي وم ترروص كت عم يووم ع لما جاللسياسسب_<ل دارعشت كريو لذي
 عضاوملرا لاح ىف ىا تسدذقن هاا - ىرباعالا . ًابنج الو ىزاكسا اوبرقتال ىلا ينص اج

 ماما دجاسملا ىاتولصو عيبو_ت(1لالطاي لد ت1 قسد انج - اج ىدجاسدارمهحس ةولصأ شي ةولصلا

 كونه م اارداهس كنت وقىس دوا لئلا اره ةئاج ند ذك دبس ىةديد تن قاشروا كلا

 قربا ضن؟روا حاج لك صاح ترامس لموم لب يسفر ىل يب وم شردتسار لوكا رسدددك الاس لبو قكانرزك



 مسرع هيا" لع ء'اشلا ةروس, 5 هلو لوارذج نار

 ََك همئاع ترحم تزايا مدع د رم سب انج تل لات لم ديك يل اخ انيلرك مس ى م كك كح ورمل جياد

 31 0 دجسملا لحاال ىناف دجسملا نع تويبلا هذه اوهجو تن تياود روم
 وم ركل الدتسا تس تياود ىف رايب نب ءاطع ل يسد تاجا لك حرمك بي ره وم تت فيعشر وا لوجو تين اور

 ا ف ل ل نمالاجر تيأر لاق
 الا هيف سلجي الو دجسملا ىف رمي نا دحال نذا نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص هننا تيياورٌمُ مايا نكي ةولصلا

 - كش لمت روا لين يسد تاجا قرورعش تس بو ل ”ىلعل
 وهبت لك ولم_ بس اك مايا بسجن قم ولك ” ساي نبا تررطت ل وقى احس عئانتب مس يانكا هل

 55 0 0-0 مانا شن كي دانس ٌووعسنبارواع نبا تر

 كبت نارا قيقا 2 كذب ت4 بقتل كس ضيع لكك يضرفلا م
 كوب كاشي رورس يج و لا حا اك ١ أما ا ناارجو مدع ل لس لقي مرا نكبا_ومرعم

 مصامسابا نكي جس لي ب تار كاش« مادا جس اكايلا لن تيدا لا احروادواووبا نيتبرض اوبرضاف
 ذا فخ كاريس شمالا لاب ل تس اءرف ضرفوكب رض حليل اء ماماروا لين تكتم اكو برضا حس هو كك راد ث ع دع
 ىكواوث_ لبن تيل لس“ شالا جو“ قت ريعص راح ن 22 فوم ليلاو نس كا زج ٌلوكوو العكس لست نب تل لس يثملاو
 5 ياا كس اغا رقي يش زج قرص«

 لقتال ك كل سا مك عاكف # م ءاج ان كذا تكرمت« ىضتم ريغ لكلا: عرس ا د ,ةيئاع لع تعا ىلإ

 ىا-اتبرد مالك ل- ١ولستخت ىتح نيبضوتع ريغ الو ًابنجالاتاجابكي رك < قكبم ق تءانج تلام فرص يمل 0
 كما "ات قب توك ذم د لاي قمت فل ريغ روا لبر ع_ليروجو ا نك م ءايثنسا صبصتخت كر فام لن تي[ حرر

 متسمال"“روا "دحا ءاج"” تبلا_ < رفاسم مي لكل وزن بس كتبت جا ب (روقولا بلاغ كس قراه تدين رفسك

 هر بس انت ناايمرو كس نيف تم لكويك.كدبم لاكش شمع اب لت تءاصخر موج ير غسو شرم فطخ اكن لا ل وضنو تارجوموج "*ءاسننلا
 نيرفاسم وا ىضرم متنك ناو-< مررط لا مالك رف بدوري نيرو زعم ف طغاكن يرو زعم يفكك اج ابك كي 3

 ىف كنك لاحو ربك الاوا رغصالاب نيثدحم روصلا هذه عيمج ىف مكنوك لاح نيرفاسم ريغو ىضرم ريغوا
 لبا روصو لك رطلا_ررضلا فيخ اذا امك ًامكح وا دقفلا ىف امك ةقيقح ءاملا نع نيزجاع اهعيمج
 ترورطرفاسم(00)_وبوضو ب# رفاسم (0-)_-وم لست راهب (0)-وموضو ب# راهب (1) - دم طرش نوهت لي كل كس منع نح
 ول ميرور زكر فا ضخوف راد :050- وموضفو ل ركوب رف اص دش ومب راي هش ء(ه) دم 0

 تالاعم ىفايمرد ل هرئب روارقلا لكم تانايد محبب اج ابد الج نايباكى ث تالاعم رثك اس يول ............: طار
 75 اكتدارع سلا لسا وك رش الو هللا اودعاو ليي لم اك لكي اطيدر قبح رقارسود حررط ا سس اوم يور

 < انوم ولمس لون نارك ايدج _ جس اهانومم لمت زر كرش كر ايتخا متقلب لكس انام رف ماظن ايلا اك بها

 ناياك

 اك
35 



 معسفتيآ 4 6 طم 'اننلا ةروس: فرسبأو راي مجورع لادارلج نام الجر ييضتحررشو دج رن ناك

 هس ءاكرشروا كت ات بجرم كي فس فوك ن ب نكرلادبع انج دلل الع بار لع مالسأ سانيا... :لوزن ناش
 وم تحب نورفاك ةروس ل تللاح لكاشن ىا دوا كت سماا ف لع ررطح_ايك 1 ت فو اك امغك برغم لمي ىا داي بار
 ريت ل مرعب كس ومادا افلا ع شريح واف الضو دارا الي ل لت” -ايدددي “نو دبعتام دبع” مس اب لك "نودبعتام دبعاال”
 يروط رع سلوم لذ خلا ةولصلا اوبرقتال تيب اري لا -اينايكا لاح شرع فيي ترض لوم تمادترب سوم

 د تكس قم احا بسس انمار سوو

 كرد اق لج تنرورض كم تسجو كف سدم دالي دايك راب اك اك شاع ترطحر ومال ختم هوز

 وع ل زودت التي ارواتع ف

 لوم يكسر طل تمر كار( أك“ 50000 226 :4 رش ل

 هدئا ت1 كم جس نوب مولعم ارت ني اكب ارث زان تاقؤل فرصتتس هد كتي آلا جس كب زادي لصف ح
 -ح مككا ؟منب شن لع تاقوا مانت امن تروا ذامنبادجت انج - زل تمر نع لن د طعس

 -< تزاجا ىكم ب لع لاقروص ل ونود -و رشي دنا كوارع وب هرطخ اكرا ديا لس شم () 0 : م اكس رواوض

 رب اي ومر فاسص هس تاجا ل مثم كبت < انو هدا زالصح ا حس ل ني رك وج بج ليما رشي كيا مكذا مكر الإ (©)
 ص03 لد لإ © فوخكس متولي عس ةسوج د تالآ رغد كر لدذ نكيس# بيرت لاي رك حررط ا ( 00 -رفاسسم
 نادي مي تي وفور لستر واوض ( 8) 1 ام لك لفارس اويعفول ناف لاروع سيالا لوو تذاع تروق

 ساروا لدم كتي كى اقم ماقكح لس رددوا لكى اقم اق كوضو شن كيا < وم قرف اكت يبن فرص سات

 - اكد لبن د كح دا لابس تاهت هرصح لوكس لاي دجتاب دمك سد لايخاك

 لس سمكا لزب ود نكي لك .نروا ع لي ل [نوج قبو حس لوني وج جس ماج س زج كلارب م(

 قلك كد رواج كل مرن لي كأ ايدج واب كادوا - < ةئاج مث حس لا نايا بيس حاجب ل ل كك [ليد بواب ند - 2

 هس هدا ةروسوم اكشن لس سا كلانا لل دد ا اق <س لائالاج ميس للا رب

 _ _ ورك عطرك سلك وم لوك كاراج [كس ىلا ورك ارم مولعمس_ ىلا ةولصلا اوبرقتال :٠ :تمي 1 فن اليا

 22ج كد اج كر قت ق2 9 يكرم عطقش وت لكلب جب قف وقوع لج ل نووروا اك اجو عضو ول كس رك ين عطل

 < لاء كلر قلم قارفسا
 ح نامت لع لمار الئ حس روي كف عض بج هي اطعاكس وسو سك لامن ءافعضت لي لا ًاروفغأ و فع ناك هللا نا

 زوم نامت (ضفلاب دلك ا هركو اثنا فرط قريب تروا لاا كيش سا بوم مزلتيكن اصقناس بانو رجا رواه دوصقن ان 1 0
 د بث كس او سكن اصتخ رج رك امر افاعم ى انا



 مه مسج جب" لج "[سنلا روس, ترجو راي م لوا ريطت» ند عريس حر رو لنج رن نيل اهك

 نأ َنْوُدْيرُيَو ىدُمْلاب ةَللَصلا َنْوُرَصْضَي ُدُْهَيل ْمُْهَر بتكلا نم اًضخ اًبْيِصُن اوتؤأ َنْيِذْلا ىلإ رت ْمْل
 مك يخيف كنب » ْمكيقادغأب ملغأ اهلا هُهلثم اوئوكتل نحنا قيِرَظ وطخت »م لْيمُملا اوُلِضَت

 اًوذاَه يلا نم هديك ْنِم مُكَل اَِناَم «مدزاَريِصنللاب ىفكو مل ًطِفاَح نايل وللاب ىفكو مُهْيمحَ
 فنار نخل سلا اسوس ع هرج وتل تلوركلا هوو ةزلرتا ل
 َكَرمأ اَنّيَضَعَو َكْلْوَف انُعِمْس ٍءْىَشب ُمُهَرْمآ اذإ مّلَسَو ا َنْوَلْوَفيَو اَهِيَلَس ْعضَو بل

 َىِهَو اَهِب هباطح ْنَع ىِهْنَدقَو اَنعاَر ُهَل َنْوُلْوَمَي َو َتْعِمْساَل ىنا ٍءاَخّدلا ىنغمب لاح مسرب مضار
 نطو انعمَس الق مُهَنآولَو مالسالأ *”ِنيَّدلا ىف احذف انْعَطَو ُمهِتنِسْل افيِرْحَت يَ مهَتغْلب ِبَس ٌةَمِلك

 هلم َلَدَعأ َمَوقَأَو ُهوُلاَفاَمِم ُمُهل اًويَخ َناَكْل انِعاَر َلدَب انْ ْرُظنُأ اَْوُظُناَو طَقَف ُعَمساَو اَيَصَعَو ُلَدَب
 مالَس نْب هللادْبَعَك مُهْنم +-:اللفألا َنْونمْؤئالَف ْمِهرْفكب ِهيَمْحّر ْنَع ْمُهَدَعِبآ هلا ُمُهَنَعَل ْنِكْلَو

 نآ لبق ْنَم ٍةروتلا َنِم ُمُكَعَماَمَل اًِدَصُم نال َنِ َنلرئاَمِب انما ٌبتكلا اوتؤأ َنْيِذَلا اهي اي هباَحْصَأَو

 ءافقالاك اَهُلْعجَنَف 1َهراّبذا ىلع اَهَدُرَنَف ِبحاَحْلاَو فنالاَو نْيعْلا َنِم اَهُيِفاَم وحن مْوُجُو سِمطن

 هٌؤاَضَ ِللاَرْمآ َناَكَو ْمُكْنِم ” ٍتْبَّسلا بخضأ اَنْحَسَم آنَعلاَمك ةَدَرِق مُهَحَسْمَن ْمُهَنَعْلتْوَأ اًدِجاَو احْوَل

 ٌلِيقَو َعِفر ْمُهضعَبمَلْسآ امَلَف طْرَصِب اًديِعَو ناك ليقف مالَس ل نب هَللاَدْبَع مْلَسَأ تْلَزَت ملول اَلَوُعْفَم

 ىؤس َنْوُداَم ْرفْغَيَو هب كارلا يأ ٌكلَرْشُي نأ ٌرفَغَيالهللا َّنإ ٍةَعاّسلا ماَيِق َلْبَق حْسْمَو ٌسْمط ُدْوَكَي
 َنينِمْوُمْلاَنِم َُيَذَعَءاَض ْنَمَو باَدعالب ةنَحْل هلحُدُت كآب هلة ٌْرِفعَمْلا © ْماَسْي ْنَمِل ٍبْوْنُدلا َنِم كلذ

 َنْيَْلا ىلا رتهلا رك م ةاميظَع ئثَد املا ىرتفا ل دقق هللاب كلر كا ةنجلا ل مل :هبوندب

 له لب ْمُهَسُفن مهِتَتكَرَتب رمال َسْيل ىأ؛ ٌواَبحاَو هللا عنب 1 ور *ههسفا نزح

 ظنا ٍةاونلا ةَرْشِق َرَدَم مهاب ُمِهِلاَمْعَأ ْنِم ْنْوصَقْنُي َنْوُمَلظُياَلَو داَمُيِإْلاب ْءاَسَي ْنَم رهطي ىك َرُي

 - انيَب «م.لنيبُم امن ةب ىفكو كلب بلا لا ىلع وري في بتم

 ىاركو عر سك( ني دوبي دارم ) ايكتي ده صخ كي اكب ذك ينج تو سيئا تملاح لك وكدلنلا فس مايك. ...........: رج
 . لاعتشاروا( ةاجوم هجيج ى نارك تب نوار ) ءاج كبي ل هاد لك“ ميلك ث تيس اصددا( لق لد كح تيا ) ل سدي
 (وحكر زير سنا كاتس قد :(رالطاوكم فس لوبن ك ىا راهبة تسل ) لب نس اج حررط با وكل ونش داب
 نوندوبي ( كل كس كس ورك نادت م < لكى راكد كن اددا( كك تضتاذت راب )حس لاك قود ىىاهتشلا دوا

 ناش ىو ترضق #1 لاقت شاوج )وك وظف و جر تس كل دب وور #2 دب كس ا كأول هوك جس كما( موق كيا ) تس ل
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 ن١ رسب تعآ 4" ططر'اسنلا ةروس هرسبنوراي هدد لوارطب» نا الجر يضنحرشومج 2نيل الت
 بت جس يب ترضخ 1) لج كدا( ل هس عسر تل ل تر ل ل ار ل زان لش تارا ل ث

 عتنح دوا لاب سين( كاك ففب ب 10 رك ىف نع ( تاب كفؤ ب1 نس م ( لن تس. رف كاك تاب ىلا فب بآ
 لانس تاب وأو آلاف تن ح اعد تلاع ل بيك “عمسم رسيغ' اظفل ) لوم ل اوهلح دقو ب امليلاعتارد

 ناب ذ كنار لكوك-اهق يك يدرك وكن لاس نس كب اطخول قو ب [تساظفل لااملئالاح) اسعار( لإ تك زج )هدا( هج
 سرك ف الخس( مالسا) نت نيد( عنف 0 نعطر وطير واول ون اي ذ فب (١ رك يتير بج ) ركذوم ثول ( هت اح اج ايكل ئعقس ار قوص ب ل
 . ناي وأ 2ك (انعارت اجب انيلا رظناى) انرظناروا عمسا( ظفل فرص )روا ل كك (انيصعكاه) انعطاو انعمس لول
 راك كي اقتد للاب نا تنيقكلا ىف نايا قوم تاب ىك ( ور نايم ) كرد زين ( حس تدين ىك ا اهبكه يي تج )اهتم لشن تح
 رثج هس وورعم زك لح لب ال لن اميري لب حس جو قرف نا( حس يد كي رود حس تضر ىلي اوكا ف هلاك ) سلكي زب

 كل ناهيا ا( ن آم) اكل ذات هس متي وج ! باك ا #ا( ءاقفر كح ناادوا مالم نك دفنا ديك جب لش نأ ) كس رارفا

 تقوايبا_يس ووجوم للاي هس داهتوج لك ( تادؤن) باتكل اهم تركب توج باتل يس لاي دامت( تارؤن )ج5
 نعاس حررط ىى دكر وا) لي دانلا تن يدب ( رك اشم تان انس لوتيء كانك 10 كسل رعب كح لود مترك كي تس ذآ

 قد راكي عررط لم ( لس رك خي لي لك كن وردنب )ب تلا لي داسرب راكد اي( ل دكر كس كث ح افص دوا ثايس قولا ح كس
 تيب اي ) كس درك مرورضدو( بس ايد دمت ) جاي دركل صيف كك وج لس لاقت ثلادوا ( حس لي نا ) ب لولا و تفبب ( قدرك نعل )

 هس ف ال مالسا كس لوكول لضببدب نليل_ قت ورشم يعرب ضن ل وق ين انج عكس ومب نلاطسم ماس نب قلاب وف لوب لان بج
 هيا ىلاتدثلا( كوم غيرو ىل ديت ر ورضي حس تمايقرك هي ب عسر كت ارح ضر وا قوم خرم كريو ف كلاي ن طرشي

 لوبان وا اوس هوالع كس للا لاب( كوم لاب ىلاعم كف ككل رش ) اج ايكك شقت اسك ناكل و لل او تك تاب
 نومراكبنك وف ليث ايروا لين تلك ركل ظاو لع تنج باع الب كر هتك ى ل ون نر كف اعم ) لين امرا وو ع قوم ىلاعم ى ( لواطخ)
 ىزادرمءارتفا هويت وق سس اسامي ير شوك قست ىلوج ريتا كس لات ثناروا ( بؤ تلح ركل شد لعب تلج رحب كس باع يانك أ
 سي تكر زنا وهاك ىكاي ىفيادج كن يئرظنرب تلاع وكول نا فس قب ب آ ايلا ( ني تن ) مي( هانكس ) مرج اترك
 نو ةكع رك( فاص) كاي ىلاقتد ثلا لكالاح( < لتر لاتمدوخ نارام ثن_ ل تنك "هئابحا وهألا ءانسبا” ولووخوج دوبي قت )

 يل قاس اوم ) قكربارم لادا قر( ككل م لامعا كس نا )6 اجايك مرطب نااروا ( تلودب لكن امي ) لين اج
 ناروا( ل سراب لا) لن < ده دناب كاتب ترص حررط لل ىلاقدثلا كول ( ع بتر وصقل ) جي اررفدظح الع( كرب ارب لت

 -( اديب تم انيبم) < ّلاكت اب ليا لك < قد كيك ااكغ

 قم ولعم رون ك وم تررطت فرص دوبي نا لتوج حس تار بتكلا نيم اًبيصن 0 1 5-7 0

 فالظرب هس ايكيا رف بلتكلا نم اًبيصن< اجب كب تكلا ملغاوتوا 2 ىاانتايك يكل صاح نس لوبن ملكك توب: ك ترضخ[
 بلو كم ا رفاطافلا ل باتكلا مهعم2_ كس ناك لاقت ئاك تونك وفودولنلا كس دوبي نان طمدريغو الس نب فلادبك

 تم ارفرط ملا ارم كه عضا وماظفللكوت هعضاوم نع < نك بج ل لي لا ليبسلا اولضنت نا
 ' لوم مكث لب اقم كس فورت دع او فورت خل: ناي دق اج انوءاهعضا وه ل هعضا وم اهب كس لايق نتن كب نتا

 . يك اما اقف ب ؟ناشل اباظفل ل افودري انيصع و انعمس_< حاج لال كرك ريغ كس خقة اهب كشم طراد



 ه.ممسفسما ١ 40 طاشةرسسفرطراب  هدع لوادي« نالالج ريض رشو هج 2 نيا
 وايلد بي لوري دقي رط وت انيصعرواا رماط انعمساففلاب لوب

 الصا نب يسع تزن ع ا قرشرلا عمسم رسيغ عمسا

 انم عمسا لوب حررط لا تابعي ذقن ل اجيك وكبر ريش نموا اكو تيل عفا للك وصنمن بي تروصض ا توها ممصسب
 روا لو كس دوم قست ا "نيل". قيس تدوقر روابي زو خان كس تيب اءرانغاز .اهنوركم اهالك عمسم ريغ
 نايكي راختسا لج لا زين لأ [ فرص ليظتوتت وتلا لكما - انارمجب ارك حس نخرج اظوك قفل تش لين كح قس ىد
 مالعرك انج هس ل د تراحا لف / راو بداح ناار مالعرج دكا تس روجر عكس < قاقتاكأ رة روجاببضاكس البلس الا

 بعتني ًادتج فرص نموها اليلق الاب نورفكيرل زن« نونمؤيال جس اناس هللاوهنعل وا نا قات
 دعب رك "؛ ال نااميبا

 0 قوي نك“ اًدحاو احول هوجو روصىا-تايد ,ركمراشا فرط اشم زفت لرش الج وحمن

 لب جرا تاع لا عيرفخ ” رطب رطحوانج لس ل اه ثم ثاناقن كس هريو لان لك 1 لب لمح اك ساجد
 ا تع اسهل لوبتاروا كس اشي دبس مان بج الس نك قلبك مه هللادبعملسا- اك اجرب مصحة كدت

 00 نر ا رفروا كد ناملسرلوم رضاح لن تمد مفي ترض 1لجي حس فس وب لثاد لت

 نايل يار سر ادخل تك وج ايكوم بادج اكل ودل لا تس داو ناموا رف روزا رشا كي تع ليو
 نا نك ياو لالا لك ب لق تريز ل و تكل ضر ولاوب يبل او لكل يأ تس لي نا

 قاوم عطل قكريعو كل سا قو شن طير تن ه]آ نايا بانك

 تندلروا نقلا لنمو ل قرع وأ لو روز جز و تست اقع نار ارو ا لبق

 لولو لر اج ان تيا دي نلاب ذرب دن انجب - ادم تاور رك ا عن وابا قرب تاج نا نقول كوول

 ماريتا رمالا سسيل ىا_جساكنستارستروا اكرر نب لاق هدء جس اكل ايدوازبايت ل وك واح ىلاج ىلإ تنحل

 د لري ءا قررلا فر سول عد ظفر ةطانل قرار انج اثار قولا

 ا رواه انلاذ للم بجلب ط اخ تن رت وداي زازيل ك كس بتم يفقس وعسل لوق كل ساد ليئالس تابا نمي
 تح ريد نون نق نال ناطر ناك رع

 ريذغل لع لا ةاونلا رشق رذقع بارطاخ هردقع ترام ل ئاقفا 1  ترركوراغاركل اك رمال سسيل م ااطرسفم زي
 0 عرش كل يتف ف معرس <تايدد /راشا فرط كف اضم

 تس وظف لا بخور ا تس اناس ”انحو ل راي ل فاك كرو لو تقع رج كك تكل قش

 - لو ةس رك يالتوا علق

 ناايب اكت رالء اهم مياس كس ل نكي وم ناي يك اب تاطاعم رار نع ىرقت 2 وم لب 0ك ذزذ]ذأ18 : طلر

 روأ باتكف كو نت نارك رس لولب حس ثيبن لك فار ؤ وكن ا روا ركع ظن تس اقل حم نو ارلسر انج ساب دوم ورش

 رست ملاكم 1خررطكا_<س اب ءاجايك ي زادنا شم تاهت نايباكتعدادع كن ادختا سكس مادخل ةفو ب ردا يقي ترض آ |

 كد تولد رضنو نايا وبي ل هولاودع آر# ايكوم قكعسس لا مهاقا ام نومسكي تي [لأ نوف يأ خلا



 هم رسمتي 40 حو "افلا قوس ثرسموراب دمع وارفع, نيل زجر يت , شوا رن نشل هل

 «ترظخنريما لودي دن اب رثك خلا رفغيال هللا ناتي ًارداه اب داجايارؤ لع تروص كى زرو فاظروا ع ىداج
 < زم مولخمس انل رفغيس لوكس نارك هيبج جسار داج ايد باد

 نستزواركلاسرإ كنار ل ينمو زا وب ومع ٌتابقراشش نال نوكز ي نيذلا ىلا رت ملا تبآرما
 < ايلي درا رثزوج سو طن نب ار هللا ءانبأ

 تحي ترضخ اق مخل صر اكدوبي توباتلان نك ذأ مئاقدملك سدر سابع نبا لم ل وقتلا برايل للم مم لو :لوزن ناش

 تياعر كرام لم مالك < كمهفن ع يس ا كم اهعرا هكا تبكر وا تركت اب ركاب ابج وكن اب زو اترلولن بحب حس
 سابع نبا زيت لوم لزات نيذلا ىلا رست مسلا تم ايلا اترك اينينج كروان بيل ع مالسا رجب دوا لس قرم لاحت
 رشعمابا رف يقي يآ كت هرراولتل دوبي باكا رينو دسا نب بعكءايروت نب مذلا بكف ترضخ كس ورم
 : هقلاو ورك وقم الس ارواور حس هللادو يه قحل هب مكدنج نيدللا نا نوملعتل مكنا هللاوف اوملساو هللا ارق! دوهب

 اوتوا نيذلا اهيايتمب اهلا # ليافقاو تالا كاك ل هيك جس نثوو لومايال لضم جكس مولعم نب“
 لوم لاز ع باتكلا

 وج تارك نين كس دوبي هللا للم : كا شروا بي ذبت لكم السا« قسنترب دوا ىزنيسرب كوب... يرش

 قا انيصعو انعمس شم لق سودروا يك تع افا ني تو دود لس كيارس تس للي نا لو عل كلا رفق

 هو سلم او يس ا

 ب آكل يآقزث تاك عمسم ريغ عم اظفا رمدد راكي ركز طا لع رطل ةحبك
 قافتااكنع تالكب اعتب بح روا قفاوم يعد نس تنام 1011 تاورب كل ابقا ياك  كادضروا تيس لع كرام

 اكهننح تاب نك يخروا ( ندب ما )وي 1 ل” ركادخ تنس لوف اكس ُش ياهلا 0راقزل 2 نر داو بيو درا
 انعار مكس رست لال تسب لن نلاكىت تاباد# فلائئروا لج ر تتح يك ل اب لاسر تييذا رواد هير شيم لأب - ل نقوم

 دوبي تنعل قسري دوا هت ايار رف مالكار ذركاءرف تيار كرام ب آل سي القت ا هس اك كر زك هرب ة روس ايدج اس

 كح درك اعتسا دوو كحسشرمداقفانمدا لج باركت امكن وذ ندوب لضم ل # كح قاتكر وا مانشد توداك
 روأ ل حو اب لش كو تس نس ربك داكود قرب اكوا عسرمود ىت تا سروا لير كثف لور كل دام قمت. وك

 لايعتتسا وك نايفلا ىلا وم تكا ررظنأر خر ر تعا ضو م” نلارفسم حوله داس اعد لتي انج لس لبد دخقوم اك تنذر ناك

 نونارلسروا جس قتراج كح الصا كا لش تايآنلا كل لسا-اوب مولعم كل الض ا اكدوبب كس تلالط الع ل ل« ةساجك
 -< ا ءاجاكورعس دس راكتناكتلالض للا أل

 تانانان لع ف رت تاكو" 0 70 : ترتب“ كد كس نانا تروصرمم ٌنالغا بي ذب

 طاح قوايند تكس نامي ب دوا بت تس دم تااجنو با وق شعاب اص يلام ا لين تن آدك حرجا فاحت اسكس نامي انوي رتب اكن نا
 بنام لوم لمد ىكرالغا رن :ركوتقا ند انا كودك اس سب قيام ل تار زاك

 م نب مدس كيران ا ا سج_ قرع ان هداف قلع تف احلال دانك اشرد بيذنت



 نعم تيعآ 46 قط ء'سنلاةروسهرسوراي 5 ش لوا دلج نال لجر بضع رشورمج ثنا

 -ك رفاكب زيمر ين تدبنب كد فيقع باعك رفاك تت ان ليا تل كس قرف من ب لي باعك ءافك س لانا

 ريتك ىلا [ملتك نتن لن دارسرافكه و فرصا م لاشك دير صدارفا ماع لعب لان ونم ؤنياال 0 :ملازا ايش كيا

 -ومالج كى اتكروا يل داس لكي مورج لا اج اعاندم لاش حس ف اج وم لارسال لورفاكض تنل سا جس اك مر دقتمانرم

 نب ببس د ل_ كسر فلا اكتضهلو ناجي نب ببسي كس تنل اكىل داس لبد لوم مدل هدذايك ناي تلا رفا: باس بج كوب

 - خس او اندم لكل كنا ثعاب ائطقاناج داك ب بسسروا لولتمدعب لس اج ثبب بسروا تلع لقول ارد لاترش لوبا ل لاااناج

 0 لا 0 :لوك شكى ؟رق

 عرالطار وار يف كردقاو ىكب سا ف .جابكي رك ناكيهكيد تايا كس نا 1-3 تاشرغ لن تابت نارمجددا لإز ل

 ديدن كك ىلا فان كرفلا نس تركك جس اناني لب لانا ءجرد فصلي عاج كر كاطع كاري روط تراتيل جس لكى د لين
 ل تبا ة راع رن نافارا حالا ناطقا رد نس ل لاّقاروا ناكما وق اكتساب سوكر
 كفيل ىلدعب كس يب داس لا كطرف ذج_اج ندب لل ال ىككبت_دج نراك كدا نكا حس تضر انت "رك لإ
 د انوه نإ هدام كمر ساعتس ةسكن ايي كس لامحا سارصقطروا ىلاج هر لك تسدورط

 مكلقزر امص اوقفناو جس. يارف ع نوقفانم ةروم بق ىئاميا لفل لش تع[ اروا ولم لو ملل : لاكش كي

 تاقوااسب لئالاحري لاغ لوكروارب نس اكس تومجس ب داجايك دري لوزجج ود لتقف كيد توملا مكادحا ىتاي نا لبق نم

 فرص كس مالك را نابذشرداعس لدشؤما سوك تربو كىلوق اوك رود لاو نو تب ل توم يسارك
 اكل فارارب ظفل ىكلاب داو ربكي نا اًرادس ودها رز ثردرشكس ءانن ةروس ررط كاس تاج امجب قاكىت نوب كلاما ىلا

 ا ا ا ل الا لوم حررط للا ترابك قاس فارم
 0 2 اطال ثعدعا جسق كنب ص لانا فرعا لد سايرس

 لاوج_نب 1107
 تح تومان روا ليي حس فوم لوف نصر: لب سس قتل كلا لب تس كراج الق ردت كي تس جياع ل

 ىلا محو« س6 كس اقوال كر لاا لكيلا فام ل بن سوبر او لبي قلك ش ثيي دع لا ملكا اع دي
 د ضم انطق ثري

 اذ وجد لشن رش فرص م خللا رفضببأل هلا نات 1...........: تس مرج لطاعم لبان ان قرف ىرط كك
 جت اوم لت: قرف رطل كل ايل اير اش لم 31 دات ايرورضل يضر حس نام اروا ثييدعو ن ارق لئالاع ايكيا العا

 2 م رفاكد ورواه د آالجو ركب كرش دوبي تس يداك سي مام ست ليد وجواب ايئايكءافتلا كده كن ص لابي رك

 وك رش يل صاع اكريج وني لو فيطلب سروا لين كف لت ابيت: قلك ا ف ءالغ ا... : تناربج ون كتي آ

 لبي ضعوا. آاظفلاكك رش فرص بع حاد لبو تاي[ ىك ررط نتن ميكن راك جابك سم تكسر ينتمي



 ته ترس تسع 6# طع انلا ةروس ترسو را 228 لاوا لج نيل اجري مشو دمج رت نيل اهك

 58 لوود كشو ورأس تاب اعود 2 نر 'ىرورضرك اكل ووو لاف تي ارم لب - لولو ل تروا < اب ظفل اهرفك فرص

 1 ىتكرشموو كل ساعت نس اءاب اكاد وكم السلا هيلع رع حررت وب توج دواس روصقلى يو روا ايلا مولعم نوم اعم لب امان

 ايكوم تباع م نوم لاح بست كس دوبي اكتساي آن لا حرر ا لك

 نق اع كس الرو لوا لحتس نود ظفا لش تيب دوا هاج ايد بس د دب لق ياو كشك ب ايج#ل كرسدد

 جونج بعل او كب لاوس وحسن كن لا لا + لع لش مر وص طنا رفك ب م ةط وم فاعم بسد لج انك تع كس جد مح
 راكلا تسرع كدوجو كساد لثم كنس اج ابك جك وكن جلي ىلا كرفك ضروس ضبا لح 7ث ثرورض كب اجل

 اوكا دن ودور اسد هوجو كس ادلب نوم لير اكادخ كرت لح ذل حدب نب لوز كارلا 3 31

 تررفشم ىلا فكل راهن ا ادخل ب تسل ماو لبس رزغم 14 كرشم بج لب ع رتم كى دوج و كس ادخل كا وقر رج د نكي اننا

 ككرشرلارم دافعا كس دوبي لبي توصل ا يل تمب نانو ل ا هيلالد حررط سا_ بس قلوب بك
 نكرر وع ةالرزخ ح لال افا ماه اح دقن ناس ىف و :كيرطات نا لك 2 جاكى قالا
 هسرثكقلط عمود. ةابايكك يرش تيندلا/ ورعد سكس شاق شخ ل اج لس قود كس كتل

 رصقمروا لس لب "اهو لاو لولوو فراعتتن لرشو فك يي اس لتي اهنيجوللك مقر لفاو ىككش سس سلي 0
 < لايف ماخ ل وقتم اي تاب انحكر ديما كسر زازا نور /ل نار رتل

 رب تريغم لكوندعو لما ل ىا_ ب شا سالب دارس ترفغم ب تلال نودام رفغيو : تسلا كلم

 دخت اسكس لاا ايدكس اهك ايكو دعوي روط قيم اك شيك نؤمرعب ىلا زسد دو ايل "يك يئن العا اكترفغم مرج تر وصبر وا يار رف لل

 ئلاعت هللا ىقل نم ىو داشرا اجيك يكق لت يشعر الب تررفغم لكل وجاك زين جس كج وم ترب ان قلك ديم

 لشنأد لل تنج هو و اج كرشالب لاب كس دقلا ل مث '( مج 2) ه-هيطخ هرضي ملو ةنجلا لخد انيش هب كرشبيال

 '' يس سيكون سين اصتنالس ا انكر ولك ساجد

 م موهكيلس لاعس لاج ايكيا رف ل ءاشي نم قزرب هدابعب ٌفيطش هللا تي[ رسود بج كءاديق ىك ءاشي نمل دوا
 ' هس داشرا كتر طخ كح يات ليا

 دهس لاب وبكت ؟قرسود كل هداي نحس لاا ل مي ركن رق ةيذلا هذه نم ىلا بحا ةيا نآرقلا ىفام

 ري لو ةاجوم فاهم يل شور فك دعب ل بقتل كالاع نين حرك ومحو بوتوكت ب 7 لال ل١ :در اكل رم
 ا < قانرك قرف لش لاوود تع ءاننلئالاح ابد قرف ايلى لافود

 ملين لاقت ق م مهسفنا نوكزي نيذلا ىلا رت ملا[: : جو ساروا تحن امى اسد
 يكل تنام اوس جس لا رفووق فس ىلاتثلا س دقن ىلا 400 ايالا»_عس لامر ف تخنارمىك تلت اسرإب دوا لد قمال يس كسك

 لور نخب لاسروخ لب سرك اومج رس ل ىلا ئي ءاغش اك لاتسووخروا فيص الو فيرغت ىلا ثلا يجو لوا لإ 0

 رواه ب فورا هلقاخردا ماهعار اراك ير رفلتس هر ل ميتاوخلاب ةربعلا اهنا لع لروح همر تق

 كل ل ا ا ا ا



 نواتمارتيآ 4 »رمال ةروسهرسورا ١ لوارلج» نا الجر يسفلجررشو مج 2 نيل

 م هي اهيالتالاع هس ىلاغ تح ب وبخو لضلاقن لس م لن تدمي لس انوه كو رول اوك سس لم فل لوك مكس يحفل اكو

 سان تعنارمصو وجو روا راوي نع قارا رت + ميراج بك تجي نو لإ رم ٠ بذل دنا

 < زئاج رقت راهللا كك سايد ولال تقفشمي دجت يس اكسل رعب قتلي ضخ كلج لوم تاج

 ل رتل كس نييوتملل_سا لبن لو طارش لكزج لع موحكيك ءارعا مسكن دعاس ملعا هللاو 1 :ت فن اليا

 تسب لل جس هرب لب قل ساو ل لا نوكزي نيذلا ىلا رت مسلا_ج روم نقلك نور طخو فوت حس نا ايش

 تونس قرصو» تاب لك انف لبا تبلا لين التم اشم رواء الغ

 روب وعمرو لو رنا هَمَلُع ْنِمٍءوسْنَو فَرْشآلا نب بغكت ْىِفلَرنَو
 نم اًبْيِصن اوتو َنْيِذْلا ىلِإَرَت ُمْلآ 0 و ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ّيبنل لا ِةَيَراَحُْمَو ْمِهِراَثي ذخالا ىَلَع نك متشلا

 َنيح ِهباَحْصأَو ناَيْفْس ْئبآ اًوُرفك َنْيِذلِل َنَْْوفَيَو ٍشْيرفِل ناَمَنَص ِتْرُعاَطلاَو ِتْبِجْلاب َنْوَنِمْؤُي بتكلا
 ما اقل لل تيس كرف كال أ ىقْسُن ِتْيَبلا هاَلُو ٌنَحَنَو اليبَس ىدهأ يحن ْمُهَلاَوْلاَق

 انما َنْيِذَّلا َنِم ىدهأ منَ أ ءالُؤُه مّرَحْلا َقَراَفَو َمحّرلا ْعطَفَو هلاَبا َنْيِد ٌفلاَخ ُدَقَو ٌدَمَحُم

 .بذغ بايام هد ريِص ل دجق نال علي نمو “ا مَن لا كلو قير موق «مالئيس
 ائّيَش ىأ همز اًريقَل سانلا َنْوتْوُيال اًذِإَف كولو نب ميش مهل سيل أ للملا َنِب بص مهل ل ب مآ

 ىلع َمَلَسَو يللا ىَلَص يبل يأ َساَنلا َنوُدْسْحَي لَ مَ مه طل اوَلاٍرهَط ىف ةرل رد اه
 نع َلْغَتْساَل اين اكول ْولوَمَيَو ُهنَع ُهَلاَوَز ْنْوَْمَتُي ىأ ٍءاَسِلا 07 ةوبنلا نم ”هللضف نمل مشا
 اكلم ْمُهِلْيتاَو َةّربلا ةَمُكِحْلاَو َبتكْلا َكاَمْيَلْسَو َدَواَدَو ىسْوُمك هَدَج مِيِهرُبإ َلا انين ُدَقَف ٍءاَسَبلا

 هب َنَما ْنم ْمُهْنِمَف ِةّيِرْسَو رح َنْيباَم ُفَلا َنسْيلْسِلَو ةَرُمِإ نٌوُعَسَيَو ٌعَسَب دٌواَدِل ناكن «مؤاَمْيَظَع
 نذل نإ نوال نَا هودي مهب ىفكو وملف 'ْلَع ضر َدَص نم ُْهنَِو محب
 مهل ْمُهكْولْج تئرتخإ تحضن املك اهي كوفي اا مهد ْمهِئِلضُل قْوَس انياب اوُرْفَك
 اًريَِع ناك هللا نإ َُنَدِش اوُساَُيِ ” قاذعلا ارلزذي هنت يلا الا اَهِلاَح ىلا ذاع ناب اهَرْيَغ اًدوُلُج

 نو ىرخت جدع هلع لس يجزم رامعو زكا قبلا هداج و رامبل ءىش ةزجعيال

 الط ْمُهُلَحْدْمَو أَ َل زكَو ٍضْيَحْلا َنِم ”ةَرهظُم حاَوْرأ اَهِيِف ْمُهَل ” اذبآ هيف نيدلخ رنا اهيخت

 0 يشر ل تنال وكول نأ تاب اطلا نر وتل لع رق نق كبح تبان هيما

 مِدَق اَمَل اًرُهَق اَهِنِداَس ُىِبْجَحْلا َةَحْلَط : ينال دعا كتلي لعاذكت اقل كلوت "هيفا وتلا



 هةاته رست يآ 4” لح اضل ق روس: رسب و ناي هاا اد ناس يا

 هللا ل ٌوْحَر هما فتم مل هللا ْلْوَسَو هلأ ٌتْمِلْعَْ َلاَقو ُهَعَْمَو حنا ْماَع ةكن مَلْسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص يبنل

 يقر لالا ل و ل ُكاَه لاقَو هيلا هر لمَ هيغل ىَّنَص

 2 ءْمَجلا ِةئيرَقب ٌربتعم اهم ومعف ساس اورو 1 ٠ ىف َىَقَبَ ةَبْيَش هيحآل ِهِتَوَُم دنع
 ٍةركنلا اَم ُىِف َمُعن مْيِم ماَغُدِإ ِهِيِف اًمعن هللا َّنا / لذقلاب اوُمُكْحَت نأ كرما سانا ني َرْمثُمُكَح اَذِإَو

 ُلاَقُياَمِل اعْيِمَس ناك هللا َّنِإ لْدَعْلاِب مككُحْلَو ِةنامآلا يدان ١ هب ْمُكظْعَي اًئْيَغ َمُعِن ىأ ةفْوْصُوُمْلا
 ةآلْوْلا يأ مآل باَحْصَأ ىل وأو َلٌوْسْرلا اوُعْيِطاَو هللا اوُعْبطأ اًونَما َنْيِذْلا اَهُي اسلي ُلَعفُ اَمب 400)ٌرْيِصَب

 ٍلْوْسرلاَو بانك ىت وللا ىلإ هود ِءْيَض ىف مفلح مَهْعَرَت نق ِلوْسَرَو هلا ٍةعاَطب محور اذإ "مكن
 درا ىأ كلذ "رجالا مُْوَيْلاَوهللاب َنْوْنِمْؤَت منك نإ اَمُهنِم هْيَلَع اذلهك قا حم لإ ةدفيو اخ هلل
 2 هدةاليوات ُنسحََو ى ا لاب ٍلوَقْلاَو عاتتلا ّنِم هم ْمُكَل ٌرْيَخ اَمِهيَلا

 نم لح [ اول رو( عب لق لوب لو ف لس وم هس حس ايلع هرمو فرثلا نلء بعل تايآ ه دنت 1 0

 انراببا رب دك - قي ترض روان لوب اكن قم طي اولد ميكرشمروا ايكد احم اك رلاح ل "يوب نيل وقم ”اروا ح1

 خك و مرقتمك لآل ةررش لك نو دلاهق ايلي داصح كيا عسدقلا باك يمن تكي د ليزك اعاكن وأول نلا مايك رت !(اب اج
 دوبي ءايلع لس لونا ليج تدسن وريف ناايفسولا) لت تك تمدسن كن ورفاكروا( لو تب ود كس لال رقت وغاط دوا تسبج) ب
 ةتيسد مانا تصرخ لك الي ىلاي وكم ارك ابتلي ىلوتمكس دل تبي م ليفاتارو ليث تف إب تييادم هدا ذ مخ 3 اذتب كاف امج إل حس
 نو ناب تال دا مرزاك سود كس مك ادوا لل يسد لاي دوك ون ديق « ليث ناو ننامجسن ليت

 500000 لونا رلسم, لو لي طوي وكم رتع لين سس وب بكرم كس قرت ايكف الغ كس ببذ لاب كيا

 ى ذي راكلتي لكى اهي لشروا ذي ءاكطتي لكادخي نش لت كول قيم ور في ( له فاي تييارب) ليث ب تار ديس( لأول مقل )
 صح لولاك تجاشنداب لب شعت كح نادل جس تابايكج ( ساهيل اعس باع هللا ك2 5 ءادداك اوك متل
 لوبي قري اري لاروك ولك سايح ل "لكلاب يب لش تلاع كيا وق ( ترو لبطل صاح قب صتح حبب اك رزطولسول حلا يلع ) سس ايك آ

 زج قتاركك سجال اكلات يما قوم لتتى كير إب برك ل نى راوي كادقم فتن بزب ىو متل ) ا
 نيد ا ياكل ةس لاتشلا# ع دصي تاب( ح ةليقي كر كى 3 تح وكول يئارلج اب( لن لود اب

 لول وت ول لإ ' قب ب 2 17 زكا لإ تسرك انك لاو زد نوتمت ورا تل نوم مدا زاك ل ول وي دروا توب ري لوزن

 نابلس عررطت, واو ترف وم حسرط تجي اداد كسب ل مقارب نادتاخ فس مه جس تاياجدل ( تس: ةيئه -
 كيرلا كاد رمت انج ) ل متسع قب حسوطلس ىر اجب ى 001 ( توبن) تدتروا بات( وكم اطسلا مب“

 حس لل ناروا ب اكس نامبا يم )ناوجاوم ايات لوكس لش نارجي( شكلي ظنابداذ رار كيا كن املس تررضحر وا للاي

 لولو ناهس باذع) ع نب كك ع زود لوم قرروا ( ال سيك املا نش ) رى( هشكرب) نادرو رس نا |[ ضل

 هر( هك' ع ْ



 دوما ع هنأ ا“ ل ًاسفلا قروسء كل سبراي 25 لوارط, نيل لج ريسفر ثومج تنل

 كس لبو ليو ع لأ آلم” لاتأ من بي رقت طن اهكرفك تاس كح لات قب لولو نق ( عير واع كاع

 كلاعب 7( كك اج لج ) ىك اج كي لامك نا من بتب( حس لي اج ركن حج لب لي سا ودلك ني درك ف )
 كت دش كل اروا ) لايت هزنعاكبساذعرلك اج( كح لي دانون ا مري م ترلاو لبي لوم لجرمخب نتن ) ل سد لد لامك رسولي

 النام كتلوج ردا( ني تس ليجيرج) لي ندددا( قك يفر جوكن زج لكك )لو بلاني بس لاعتدلا بشاب( ليكن
 لنا بع ضل[ نادرو نوي تبي لير هني كس نت كر لع ومابي سبأ مج 32 ماكرو

 . ناينكمتتعا هس ذم لأ مزين ( لك لوم فاصو كاي حس لرتكو ضي متم وج) كوم لاي دي اسرايد كاي ل < كفانا

 نيس .مكيىاعتلا( حس دارمي اساك تن - كلَ انم لل ا تام كب أف 1 كس رشي ج) كى دج سام
 د لك رطحج لوم لزان تّفو للا تمي يورك اي درك اوت كس للا ود( لوم هذ كح نرتب وب تنال

 يالا فرقت ب كن ترضخ رولا ىل ناب سيعلن لابد ىف را ل

 لجو د كرم بابو ماء احرك رانا حس يسد رمي قاننامشلا ل وسروكي رمال ايكروا اهكر اك احس
 زا كنا لرد 2 لابي رعب ل ما" دريس دابة تصدق يب #2 شيم ةنلاثطول'”اوجداشراروا ارك
 تت .- لولو بج دوا( كوم رايت اكم وتس ديب راس يمص - لي لوم لزاتعس بو كب بس للاخ رج دكا تي أب لاعب -ىد للاب

 معن“ تايم ب وصوم لك ماغد اك مككس مقفل ) جس تايب ىتايك ايل ورك جتاسلس فانا لك بس اج نورك صيف نايمرد
 ( )وجيب بسس ىلاهتدزلا يش اب( قلتش ىلا»افاصناروا تماما ادا ) لو م2 رف تع بتل تدل كج( اًئِيَش
 لك وفا فر ايفا |ب نيس ا دوا هر "تع اطا لك وسر ل رقنا روا درا ! ول لص _ نب كل او تت( ( ٌلاورال 2 بسر وا ل طو كح

 تتاميك ل ش تاباق زي تت مجاب لع لماعم كرار ( وج قلاطم كس م ككلوسرو ذا ملكي نا لير شبل ورك راب رف

 كرابم تايد كرت )ورل عر وجر فرط كل وسر كس دبا روا( فرط كالا بانك ) للا كج ال( ساو ف ااتخ ادب ايسر
 رواها مترا ( حس ىرورض انركع روجر فرط كل وسر ٍتنسروا ثلا بانك ين فرط كت نس كي آحب انيق ب 1ن كي« لع
 عنو كيل )هس يرتب كل داب( ليي ذك عوج فرط ىك لولو نلا تم ) لن لوم تكد نامئ ارب ند كس تا

 < يلو ف كراكم اهنا لبي ىاروا( كح لذ سادددا ىذاب

 هس دوي سل ل اخ ميسا ف رشا نب بصل تسل كردب كح نق نان رورو عل : 000

 ميسر ؛ نايقملا قاوم تالايخ ءلدابت تاب ل هراب لح كل وق قر نس ناكر انبي كس نايفصبا قا

 ناينسوإانأي''هدهع ضقنو دمحم ب رح ديرن''يا هس فرط كف رشا نبا لم باج كس نة ولحم زغ ف رشا
 سس باراك رش لا 21 نس كلفن كشف تلك دب كاد انج سك ريكو ل وتب بحال امرطاخ كن انيمي زم

 مت رواوب تلك حار تكا ايلف ناايقسولا دعب لس يا 00 رقة
 :هك ايد باو فس لا هركن ايب تم ااه ىف نيد نيس ل يكف بعدني لين م دتسار م مترك اتباع ا- الز هذي نا

 نحن هب فوطبو انبر تيب رمعت و محرلا لصنو فيضلا ىرقنو ءاملا مهيقسنو جيجحلل رحنن نحن
 ثداح هنيدو ميدقلا اننيدو محرلا عطقو مرحلاو هئابا نيد قراف دمحمو مرحلا لها نم

 ردأ لف تركوا اوكدقلا تيب « لي سك ئررلص« لي تس كى زاون ناامجمم لان تس الي ىلا يوكن اء لو سس كى ابرق يك نابت“



 د ةانه رتب هب م و"اسنلا ةروس رسم را ند لو: رلج» نال اجر يخت عروب 2 نانا

 نعم د نق فداك مك لاح لوثود مرتروا بهذ. لإ[ يسود فالغرب لإن مارت ى ا زين ل تس كف اوط اك سا

 -ت اي بم ذاك ادوا انا نب داماك

 « وم دفا تيارب وداي سبب كني دك كادخ دمحم هيلعامم ًاليبس ىدها هللاو معنا اان ف رشا نب بعل
 در نركب ملط ن وف تكس راغرك سلع لوعاق مسهراشب_لوم ل زان تيب ارب لش در كس اى

 كوب موك وك ولوج جس ناطيشبتس وغاط رواج ماناك تس ًاقاطم كي توزن ارا مانكير صن يقاطع

 -الو + تنكر الت لعبا وعووك وو لوج حس تو اط تمم ربب تس ظظاخ ل ا للا

 وغض تاروا ةنسحتسملا ةليمجلا رومالا نم ركذام ريغ لعفن ىا .لعفن < ريلجا مال لب ليأكل صما) نيذلل
 - لو تعوم قل ذود لاب ل ك ةئيسدابب ناوقروا تيد تكس لت لقتال لع ر#

 ئاشأ وللا روع قتماب تاج سل ا درو راشا كس ركل ديتعحس باطخر وتناول ال قه راما مل ل مالعر سف متنا ىا
 -انتبس نم انرك اعتسا متنا فل حس جو ىك فسم

 لاعتتسا لئلا 2ك لس ذ_ ركي طك نيك شوا اطير رت ىلا عت قتلي لج ليتل بعل رك ئافلا ري اونمأ نسيذلا نم
 مولعم انوجووورمو نلوقل كر افك ابتج لب تيب سس رص قش ريض فلل ع ررل راما فرط ل مالعرش | فناسم نإ سر
 < ىطقن* ما كج سانالج يكل لبظفلرعي لس للا ماد و رعو اك وم بيرقصرواروصنمل_ كس لوفارطس لو جس اب دوم

 انتين زجاف ساذاف نت ناكولو .اًمنغل هل نا وألب ال هل نا لو كوب برع بت ع كبامهل ما هس كل كس داكن اهرزمتروا

 ىكعئرداضمروا ١ذا ظفل لضاب_ خس ايان [ل اف دعب كس ول كا سوم ل شيب با كل لاس نامت وسل دواس لاف اع
 . خلا اًذاف كللملا نم ٌبيصن مهل ناقل را تر كررت نت و

 قرصوو نكي كل كلاي جو كف طعدو جس ترادصوج طش كلل اذا هكا ومب لبلاك اذا لي للا نوتؤيال

 -<س اهكايلركل مدمس ركرظنو ترادصل مث تروصل ا ايكءاح دب سانلا وتؤيال لم تأرق
 كروب صر صح داك لب لمتروا لن كس كل لس ريكا خم قتل هرفف ل بي عرارص ةرقنلااريقح ىااهفان

 لقي ترض 1 طمس ريت امو نتروا بع نبا فاطر سضمقادصع اك انس اك نعال فنا سانلا_تاّنك | تخرد

 هدج ىئمومك هدج هس لوم قس ىئاورب بدوا شرعا ون اكس [ نع بج لم لص لغش لغعشال_تايدرارأل

 راقت نوعستو عستل ؛ ميربا ل دارس نابلس وازواور هوا قصروا حس تار فرط لو ع ثا لستر ضخ 071

 تشالتو تقرحات تجضنو شارع لح كدص لاي ديب( ٠١١ )وس رول تيس اش دوس كس تداكد يزد هدالع

 ني كوب محللا حبضن ترهتو

 يس مزلتس اع ًايتلدوجو لديك م جس ددوجوم لع لادلاء ذك مالا مي ايا ماربا ل آدج لين كولو و حرم كريت مسهنسم
 ركل مهانبتلا تس و كدلكى الاروع ةرهلب ناميا لصاعاكن تس عار فرط كت ساكو بكريم هب نما رواوأم أرجو

 دهس لاس ل كر ناؤم مكي كل دوا جس تس لب رب نا زمول تلتو بانك ويك جس ايبا ل

 < ايكايلمدقم كس يال !ام كر افكر واس اي روم ءافلا5 دام لئافاك فك ظفاوج عم لاحتس مفي ةروعسم““ اًريعس

 2 نت دشاكى اي عهراشا فرط لكمال الا عم لن كك ان لن ل# ركزي سس قوذاظفلا وقوذسيل ىتروم لع ىو



 دهان ربت زي "افلا روس درو داي م لوارلج» نمل اجريت جررشو_دج نبل اهن

 تس اع نست لذ وداي نحس بس قادت اذ تال تول هراشا فرط

 ليلا ليلرواهويلا موي يت : لطم تداع ماع برع اك كس ديلا 200 هققفم حفص ليما يلض الظ

 امنا العرش ع كلل وب نسي مسيح سس ل 0 ل

 .هتلازا ىا لظلا سمشلا تحسن غ_ ركل نشك بلع عرار لإ سرك تاس سمش هخصدنال

 هي ل وهف | رايس رمت ااتاناما_ لك دابا تاذ لب فاك الاكل ناو فرص لادا لولود ي مهلخ دن

 تاروم 1 لل تادايع لكرشلا كيا لج ليم نت كت ماما لع لاش ىو قوقل ماع نحس ساس ايكا يك اللا
 ةولصلا و ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولا ىتح ء ىش لك ىف ةمزال ةناصالاج لوث كروس نادين انج - تايب ردا
 نمر زيف «قروت ل خب ند « كومبو نلايز اش ل منا عمم تارا مى سود ٠ تادابعلا عا ونا رئاسو موصلاو ةوكزلاو

 هادابع عم تنام تا جس لاح كر اضع ماق حرر تماما ليلا اجب سس مراحب دك 1ءعس تنناما كن اب ذيب
 فكنمتلا نم ىلا ةنامالا ادا له تياور كور وبا ترض انج ىكليادا لكنلا لوب ككتمنااب تمي راع ليز وج لشن

 لاو ليي كا كى وردم و تحصى ء الن, فاصنا اكل واشرب وا جس لفاد لمع سا لحم اني انروانل ونا رول ككناخ نسم نسخت الو
 ناميا ال لاق الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انسبطخام لج ايتن دعا ضب سلا ترحل وفل انس
 نوب وق ءايعلا قوتي سوه ا قات اوخ ين لقد قكق تكس متم ل موكب كس ىلا هل دهعال نمل نيد الو هل ةناماال نمل

 -دحيد» تي لود ناني راع تيت ل؟ نان ىلا ةرجب بدني لو باد« امال

 7 2111010 # ىلوا ىف نت ايع ترات> تس اورد كي م كرطبا يعل لسا رود ابداعي دخا طخ اك ىلا رماف

 لا رف ل يتروظنم الق ب آن ليل ب اجوم عمت لاي كس نلا لغتدخ .لوفود كد ئادسدوا
 .ةلصاتم ةميدقؤ“هدلات ةرمتسم يف“ ةدلاخ_ < اذه كاهة اجب لي أيا أ ةمدخلا هذه ذخ ىا .كاه

 لوف ماع سيلا ف 2 مك ذب لوي خ مرنم روط عفو ريغ مد كيا دعإ كس يي ودزمم [تنل م تررطح اوربي ا بقت بجعف
 كح ب تاب كاطع كاي كس لاجمل ءاسا بك فو لوصال عناب نكي سرد باس كح ساد كاك رد

 ناايخ هي 210 0 ”تياور السمح كم لا رلاديمت سال مالس اناث ديتاسس كس لطاعلا نب ورعب حق وسيكس ربي دع

 تدك نال سك ب [لثلباودعب كس ةساجايلاودكايك عار ديسعت» لاو ملا كنا 3 هاج بج ح

 مروا سوم لشد لي دفنا تيم ذاب ب قدرك يلح فس لوبضاركو روج حس رارصا كس 2 [نايلس_ررظ ل ب آروا
 ابنا ترتص شده رق لاك دس فيري يللا 2

 عب اتم اتا مرت اميل ور اكاملاو هربا دخل

 تأ 7ع زج ماى مث ىراريكج لفات موراتا جرب لاا رام دهس الم ردع لا ديم 67057
 نور ا ملا البدن اعف قلتي ب نس عرار لآ

 د وبرتتممس ص خيبر عيبا ركاب لات احاكب بس لئرصتس تومان كال افلا موتك جس كب هدعاق ربتعم اهمومعف

 ضار ب لكلا ل وتقول تروق ىل 7 كيا هس تي ب آ الشم -ك اج ايكاناحل ى كاك ارم وم ىشدتي راك

 لك نازل ناك ناو زوو رضوي ا نا نتا «ة ام ايكل ومر لح لااروكيب تف رصرلح ف ا“



 دقه رستم 0 طبع“ افلا ةروس ترسو راي 2م تلا لل يل

 دملاب صوصتروااكع_اج وم بوصنمي ءانب كفو زي لطف زتتيكأك معنت اج ار وصوموكم رك لبي لاا امعن
 ل قت م الاي فرعمروا وم لعافاكم عذري ول .اجابك ل وصرمول اه رك نكي ل دعلاب مكحلااو ةنامالا 1008
 اذا ديتل تروصر نليوب تنم كف وزك مكظعيرواوم مانام كس يب ساد رسمت وا اك اجومجلصرعإ اراك ارو كوب
 امركم قلخت لس فو زهاب لس لاارورجئراج د وارعا ود ؤست نا فوطخمر ري وارجتاسكس نادعلاب < قلخ ف رظ متمكح
 بس ارك زري نا ةكم ليت عاطا بجاو اونما نيذلا اهياايرعب لس لاروا هس باطخولم اك لش تيب[ ا تس لك فاك اجو

 ايكابك أو عيطا رهتاسا رمالا ول وا ك ىاه شكل ورود كت عاطا يقي ب آل الدتسار دق ل مكس ان الت يدا
 - لب كأي ضئاوت ءارما وو لصاروركل ب ليئارمروج ءارما ريو نب رشارءافلخ جت لن لرارمادارم حس رمالا ول وادا

 بار بسس, ققفماب وب يب مل اعاب وم مك اح ءرييعاو نااطلس اي نم هاما جس بشع انم مع لين موف سلس مالا ىسل وا[ ررط ا
 لك يسابعءاغاخ بج_تقكوراصقا تفاخ دعب كس ىلا ليوم متر لك تررظط> داك تطال زم دس دوم ام تدع اطالب
 لكلا لوك د ودعم لك تما اًضوضع أكلم ريصي , مث ةنس نيثالث ىدعب ةفالخلا ب ىوبنداشرادج انج قالغ

 تموج بير قس ةوبن جراهنم»و ىكردف لس - لترا عسدر م موصل ق(ذل لوجح وم قير تطرش لدتا

 نسخ ةنقاقولا عر تت لوي لا ب2 تس لوا ةايرانا ابل“

 بيا كوبي قكل ع خلا يصف وتو نيذسلا ىلا رست ملا تيب آيس | ليلاس اكل وئام دوبي سلبي... يلو
 لل باوج وف ايكو انفتتسا سس دوبي ءايعا كن اي راب ىف نوتادسم :راةاط سا بم للنار نان لاو نان

 كح رسافلا لئدساف ءانب روا طلغ ىت لوثود ّق وفروا اتفتما نكي ادرار قرت” كداب رار يحول لست رعب نوت

 -<- باوج اك ا زتعارب لول ديب ف كفو ترض ارو بركات كلوت ودون كدوبي ككل خلا بيصن مهل ماتعآ

 نيم قلمك ضروب لع خل ١ نيذلا نام دهب كس اج دوصق يد لفي بآن خلا نما نم مهنمف س1

 كتاب ينجس ايك يدرك عر ورش م كج لل سس مكرماي هللا ناتي عر كورا ل3 ناي و را رهف فكروا

 جر ردنا ل دودعاكت عاطا لكم اك> كن بوكر وا ابراج ينم دنباي اك فاصناو لد عديت اسكس نايك اكد لن لبي ذ كس تالماعم
 بهن قتراب قد من ديكبومككلس وسر ورفلاوكل فورم حس, داج يان جاي نس

 بيصن مهل ماكي. 1.0 رو دك_.كة راش اطرسفلو كا فرط كل وزن نشك خلا رست ملا تي1-..........: لو ناش
 تك عا وتوكيققِج ب لايك نزح في ب آخ وبعمل جس يكل تس اب نبا فس مقاغ ىلا نب لوز ظ نلاشاك خيسلا
 اكل ول هين هداي زول لوارلك سي للص ح اكباوج بس عمات ىلازمروا ع تددطلس ىصان ىج اج لو لاي بت وف لك تخط ب آلئالاح لإ
 وداقاد تيرطن> سبح لبيك ككروا ىلا نم كس عروق حردطلس ول قوم ركروا لم زل سوك تددطلسوبب ىلا نل ذاب هلك سد ان

 رواه مس انكر واخت ىلا ىلا كيا لكل لدبي دجتاس كس فس ومب توتو تنطاس بح اص كيد نس دابة كم السلا متن ااميلس ش

 لوزن نااشاك خلا مكر هاي هللا نإ تي آس امج ىرورض نالجر متري سا ف ميكن آرقك سا دح ارتخاءاشن لا لت
 ْ -< ايكن ايد جتاسكس صد سدىلظلا نب نا رشم

 1 نو فاعل اها زبك آريس ايكل سس نابع نبا فس هرينو قراخب لوزن نا شاك خل اونما نيذلا اهيالتمب اروا



 هوانم اس تعا هب" زج, 'اسحلا روس: ثرسمو رإ 0 لولب نع جرا رو رج نلالا

 ايدك ايرون ب ل 1 لوم قسورلخل:_ قلما نب سجى ايايرفشاور لشي ياوكنلا نس تقل ب اد لوم لذا ضدنا

 انجاد ليتم كتم العا لكم اك> لب ماجا تينت نا نا ركوب يكتم 1ء شفع لب ايام فرب ايران زغب ارنا

 دج لوب لارض باب كس ديو نب دلاخ تررطتر ورع إب نب راد ترطق> تمي اري الك اتم مولتن رق سرج نتئارعا

 ا ب [بج ينقي قود ناماوكى ل تيا ريما تاجا الب نسعي نلت رامطرواايانير يما اكل لياوكدلاخ ل يقي ترضخ [
 ش مل ايامرطداشرا ذس توي آرب ى الكز مت كريلولا نت ملاخ قلاومج لت لت تمدغ

 هللا هنعل نعل نم و هللا هضغبا يع يب سيباف رانط ورع فك دلاح اي

 «<اوم نووحطدو وو اكس ل تلعن رامكوج رواه ناو اكادخ هو اكمل اعجب ارب وكراطتوج حري هد كلاب ناي !ملا سا"
 -لإ بدااد شون نم كل ل ل نمو اولا ت رطتر وأ لل 1-2 هن ةررطح وب تيذيك نر

 دفا تيارب كن اكشن سومنا كس ايطابك لح سا ناطيخ قوتنا تسرب تب وكب انك ل ادوبي ............: ك4 عررشل 1
 - لوب مزلش ف اصوا نا رمت 5 قو تبخل رض مب سم

 تلقو كل باوج ناتو استرو اكو ليي وصق نبك تى نط ا لوك ع دس ناكر شرم ايدج 0000 :ملازا اكل وبتور

 سادت ساي لل ردود للا وجسد ات تاب دن و نإ دعراعب# مج لاق ساو انكبشي ترك“ ل ارض لا لا

 تح ل لولود م روط ىلاضا مت انس لنقل ل رهط لوكس لج لوفوو ف نت تلم دل كوب ري رض لب تل ركل تلو

 وك مالسا ننال ننزل رط وفيا جس ات آم الر فكس بوو كرب مق لا لكوج نكي انو مولخم تمي دب نسر وداي زن نإ طرب
 لوب مولعشو ىب ىرسوو توداي ز تع داب رول لددرف انيورارق نقتوم ناسك كرو فك ثم ىلساب نفل ريس سود ءانمتج لأ لما

 ع ايكايكراشوكى اش ناب كس لاح
 اهيمج لوم كت امدهخ نلا لسارو في ولو فيت يوك ب هت حس هبي ناك روك نا ف انهكتبم وكن دكر شمل كيش, د

 يرااو وات لاك عسب باج ٌقوجد تباع ليي طلع كداب تسلا لا لج لك كى ا تامدغ هو عئااولا نك
 كس نارك اريج ليت سب اخان ومر وا رت اكو حس نلوم راع اف قرع ب وا قبة اجاب قلنا

 راج انج - كح ل اوم لاكرماب تسر فك ماد تاما ير فكي حس لس دات كما كس لاس د آم زال ب تسي هرقل كب اوجر با
 90 لطب ا سودا نتارغ كلامك اب ءارم ريم دل نك وهل تئابرد لوح لا بج رواوم اناءادغود 701

 -اهد ىرفكرفك كي دوجواب لس ليوات

 ب ايناس تب لب ميتا رباد الواكس ب لصاحاك مييها ربا لا انينلا دقف............: يساوج ل [ اك تا زنا كس دوبي
 كراع لود لس ره ردوا ماسلا مبين [ريلس تسر ووو تمر طق” ء فس رعت جنن وول تك تنطلسٍ بد اص لارا

 ويك ف آ نوم ماج اكس وتمت نلاووج واب كس لوم عئاربا ل 1 قو ترضخت رمي 2 تحك ر قرارت صا ىلا كيا لكل ول د
 ب حاص موبي اك س زج يب دضء اشف رك عسب تاب سرح [ قل رص كو عا ركا جسوم اني راكناو تر كلاب

 12011001 ذ_.ادفكادج ىعالعب لب يس اج لج لا ك-( قب )ركل كس يح دطلس قرارت رهط ضارواوب تمنطلس
 لوحي كل ّْلاع لا ترتطلس ليلا تسا وأد شدو اهل فاك لال هللا كوم قت اجا نتبادل كى زر سرك يحيك وشو



 دود ستي هج ا” لم 'اسفلا روس هرسورا ه4 ملأوارلج, نيل ار يظر 0 3
 مابا يح يبيح ب _ش_ ببسي ساس ل حيي

 رطساو ايك حس تزطاسو تمون ا ؟هلل لوي دطلسولفوبج قوي كس ب ت م. :يرصرلا كيلا لاب-_ةيسدالىك قى

 4 دق كلب هس قداج لئلا 00 للا لي  نادئاخ قنا تقي آكل نمل لوك ناك ب وثوم ؟ دق العدا
 ته لات رورض كام دلع ليال ىلا لي تس يرو لل ىترككتردطلس تكا جس الج لو روم

 اينو اس اكت نج كح ين بلطم كال ف ظأالظ 6-0 :باوج اكل ومتودروا قرف ل ياس تلج رواايثد

 لبس لنا اكد اس انمكروا نافل م تنج نس قار قب يوعو وف ل ياس لابي لتبين لج رط لك ياس كس

 اكو بك

 هى لوم مولع اسمش اهيف نوريالت قا لكب أف آل تنج رواه ىرورضانوم اكب أ 7 كيه ا داب

 < لاك نوم اك ىلارون قى لكل كح سالب شئتم ورض كب أنف [2- كس ياس دك يس هي ب اوج ؟ مايك باسر
 --- لاب يئرما لوكان وم اكس ىلاروف لل تنجو

 ابو ركرصخن لم ىاوكى دما كس ياسك سدي با وجاك ا ؟ هدف يك تس باسر قف لاى رك بسحب لب تنجب كيس اكسو دبش اردو
 تتذوك روليقو بوث, مار او تحارأ وم اريبجومووصقل حازب فيطاري ر ؤ كس ياس لوك ون ز تكس تنج كاتلوج لسوي دوخ

 ياس فرص حرم باب ياس اك ب راتتبش روك يجو مر ون ب تقي” ياس شادو اب ناجايكدشيب وكرر مترو كب رواراولا وكم
 قاطع لظلا .دم فيك كلبر ىلا رت ملاكم رس دوك اس لوب تلاع عي كبت بأذ 1 صوم ى

 مهفاف_ا 1[ الي يروم نوم ف وثوم اكروج ركع اسوي سون يروثاو ترث 57 اسرواهس ايلين تت ص

 لوزن ناشاكوكر ماي هللا ناتي اجلا م :عس ب جاوب لوتود موكتروا اح تع اطا لكل وسرورثلا

 تس لاو قت بببس ضان دو لبي موك كس ظافلاوت ازوا_لئويل ل ماك> بط هس تمي 1س اك يأ ىف انعكس ارب نكي 2

 ل وقت ل ل شو وبس تاناما ظفلروا لو بام ت موكا ثييح يبقي ترضخ 0 وناس أ قرسدد <

 نم ولكر تاك تع الما ىكوسرودفلا مك ابد لاشي باردا ايكوم ادا لمع لسا قكم وفم اك تسع اطا لك وسرو دفنا ك- لا كس 1 رفلا
 ح نادياشس جو كقئدالاب لكم اح لكس تكفيطلر لع ذكر ايقفا ناونخاكت ماا تبا اهلا يد لات م اكح نايتس ايلي دانك
 ركاررفريك اح لع نااونح لا نايتس د ناكماروا لايخا خدم حئاض قا وقتكس لوك عررط ساروا لحس ركن بل طم اك وقت ةيبس لوك
 نأ را ناي )- جبس اح انك يكل وزنعموكى وتم عراصروا لبا كام مولخشتسس نس رفات اءاوكل لبعكر وا كدامرف شد لا تاركسا

 يي يس نا لمت نب ع وم طرتم لام رعت ادد هدو رود دتولا سروال [تيرسخ

 د للا و راس رم كال( )د ليرات اك تكسر تماما للاي كس هسرسود زج راعتسم كل كس ريت )١(
 لوفود يوت هبي حس كنت لاي كس كل اب دكا يانج نسج د زج هو لدتا كس كل ا ليتقواج كوم لات ملاك ان داب ب كاكم
 ليطمت فرصرلا ككل ا. حاجب فوج ثوحا وج زج راعتتسم ىلومتمل ارا [نامرم لاوفوو ريختر وا نا وف لع اموت كلب لزج
 -ك تام لادا جو كرجل فرع قب اي داهنإب ل

 و ايلي ركل اوت لناس اي رك كل موك #_ذوحتر اعتمد انج حس لأ رش انم دوج وم اكل ام بي درهم كاتم (:-)
 - [لكن افضل اجو حئاض حس نايمروركا لم تروص ما اج ايكرا انهت لاي - ىلا



 دوام سعي 4 7 "افلا روس هر سبور ا 04 لوارلط نال اجر يسفنجررشو لج رن نياك

 كف اصلا كس 2 يررط كا د ماك تسر سوف رج كتل وم ماما هو هات حس جوج مولعش وم بسضباو ب ين «تاصاا(0)

 تس براق ب وم حس بنام لماعم مي د تنام دعس 32 تدابش وم م" تدابيش إب دج لم لوكد اج اوبن مولعم نوم سس او

 -ج قىرورطفاصناو لدع لذ لور وص بسس و سلس 1 وعد اسكس نإ رلاو

 ع جراسا تفرط بق ةىلرالدا لم اونما نيذلا اهياياتبب :ترج ليعش لا دلوراج ستميأ

 00 | رمالا ىلوا رواج هراشا فرط عش ب لوسرلا !وعيطا رواه هراشا فرط كدقلا باث يملا اوعيطا يانج

 رعاوت قش جانا مرتك اغا كت نش سرعم ا ,١ قئاطمربب عراج ارواح هراشا فرط ا لايق لش متعزانت نافروا نط

 لار م احاوم ريبعم ابجي ول تاموب قاقثاركلا 6ك نق يللا مارت تاء كاري رما قرش كبل 7 هع

 قووجوم لك ئرامبا لاوكش يب دح لا ون وم ل شي دح لوكا ف النك راما لارا لئن اضمك قط دن قكرتس كرام

 تاك قلتم سبب ىو اهقرورض رش خام لوى إي ك عاما لباد كا كة اج ابكي رواة اجامجب روض

 شوو لن تسد بس فالتخا ل ماكحا ىلا زن.كاوج موشن خلا متعزاست نا :ثنك قريلقتوو ازجا

 انب ران لنوم تنسو باك وادب اكن نارك ين ىشروا لأ و يب اللب -اجاج ايل روج تفرط كت مس اي ديلا باث تمس هارب هنو لب

 حلسوم قتو انتفتتما سس نإ درت + ءاهاع نانننان لس ةلتخب ب 1 ذهن ترضخ لما ل لم ترورض طا كلل قاسم

 ايو ن /ةج قوم تمور كل الدتساورلق ل كس نركب وشنو نارك ين سوم ىلشروا قد نيرا كا ةجاي 0

 لكنا قلب ظس لالا لب هله نأ ع سنو «رورض انوه ل :ادتسالاب ملاعب داق كيارج حس لب موتو م اهي - بس اناجابك
 ترص وداد ا بحاصو ورا ماه اب لي تك ديظاا لو: نات اجر مرا ود لش نادرا لوم اب حس مث

 هش دو ترامس نا ا اع لك ىف ديل تع الط كاجو ماقتم مات طساو اداب اكل ولو

 كس تعاطا لم ماك> للب ب لوم مولعم تررورضىكعراتارواريظقت كءاباغس لوسرلاو هللا ىلا ةودردوا رمالا ولو اانا
 لاس امرت لي اخ معقب كانو رايك روا حس ايكايو رار حملاج اك ايلع وخوكم اكد .لئويكه دايز
 فرط ل وسرورتلا دبلا_قكوبد قع تيرنر ل لدروس الدقاق لو كات قرود | نر للف زنك لزم تع نا

 لي ىلا انك سم نلا لل كك دم ندور ل ا دتساوج هلي # رك اوجو ذات شيب لي شام ذرب لل ل دما ك سس لايجب ل طس راك روجر
 ( ن ةرقلا نايب )لج لي رورض انوه دوج وم تنفورم اكدابتتجا لبا كح لا« عتس لو

 ناهس ك كح ثلا فرصتي اح لف الط الا لكل اني ددو ذرب ميش لاصا سا لك السا حس روط لأن لبي تمي 1 لا هكيضر
 دنياي ه تمد فكبج < فتتتقو لا فرص ماك تح الها لكم اكد - نجس اح لوم كل وسر ولا فرص م قلطم تع ادا كل
 نيم سمين انج جس لتس زاجا لش ا ودالق كت ع اطا لكنا تور ىقئاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاطال ترو نثر

 ل مزاموبا رول مكنم رمالا اولواو ئلاعت هلوقب انتعاطب مترما مستسلا لايك حس مزاعولا بحب نس ناورم نب كلم ادب

 ئش ىف متعزاست نافب داشرادجن انج -اكد.اجايلركى بلس قر اكت ع اطا ىرابترجب دنس ولج تف الغ ترك ارك ايد بادج

 .هللا ىلا هودرف



 ءطبهرشتعا 40 »ءاضلاةروس دوري ه9 لوارلج نال الجر يسضتحررشو دمج تنل

 مولعمف الغ هريقك اك تنس ىلا تراب هيرك جس انكسل مبشر يب لا مت سا خلا :باوج كادوا بش لمد كيا ر

 قدس لرب اج ى انكر جاب حس تع اطا ىك اللب ماج فر صن تع اطو ديلقن كراج و مل اظ ءاشدابروا ماج نلاطلس كس 09
 را وكلا ع و بس ري ببأ#: - اسوم لاول وزعم قاف دوار ياج ماما كيد كس يحاك

 ىاء ريل يواعم تب رفح ل ارلر يسري اقبال 08 همررزصح ل يروج واب نضج انج اكرم للك 6 5 قارب ومن كم ف نق

 ايكل وزعشمارا تس جو كفك يرجح دكا اتيادد للا كونا شم اءا_ كريت جرايتدوجواب ك- دس« رب اجو مل الن ة نزيل حرر
 د خب ايانرك ل وزر يكس دقو لروح اكو فاو مكس هزذنح لي هيفاشث بنك اع كيج لعاب

 ريل دثا لب ركل وززخملس لما لب ترروص كتف لانو لي تس وشو تبيع هلك اقرار كس ماماو نلاطلس تبل
 جس ابل ماك كس غلابمودإب لم تع ا مدع كرباج مادا تس جو كف # وم لل قم فاشكب حاص_ع تاجا كال لتتتف

 . فرص اك يسايك الدساس تي آلا ب تنجب مدع م ايق نس لايق نير شخ 1 اع :وررب لايق نبي رك

 نباسايقلاو كاسل لوسرلاو هللا ىلا هودرفزت اوبر اقرا اهايكا ابد كاك فلا روجر فرط ىف تسر وادّثلا باك

 روا ديلا باكو كنج ريف فلل كوك هراشا فرط كت ابار وا تيب كسا س درافلروخ ول اج ايكر وغرلا نياق أي
 تلا اتكرر ان كتل نوب تطلق ءاعا نك ق وح رك زارت تحس ل7 10 نارا

 لي تاب قرسود < ركع روج لايق جلد ذب فرط كل وفود نلا هس رسموا تبا تس تسر الط سرسد تب 5

 هك ائار ص اخ دون اكءار أ[ ىوارفلا يب نلا ل نإ هببُب فرص لب لائم احا تش لايق دوا لإث ىلوم محا ترف يمت رورو
 - سس البأ عرامج ادت

 لوك م لوذوو قرب اف ترنطلسروا ىلا لاراوب مولخمععس ىلا خلا ميهاربا لا انيتأ دقف : تب 1[فئاطل

 ىرورضهل_دس اشم ابوم ملا لا موه لس تمادا لك خلا مكر ماسي هللا نا تي آ- ل قكوج بكس ل وفود لاككتسافانم
 - لي رك ايد د تزاجاوكن لادوا ليك [ ورك اوت ضل د شرا تن الخروا اب تارا هورل كو

 ىلإ ُىِدْوُهَيلا اَعَدَو اَمُهَنيَب ْمُكَحَيِل فّرْشآلا نب بعك ىلإ ٌقِفاَنُمْلا اَحَدَف ٌقِئانُمَو ٌىِدْوُهَي مصِمخا اّمَل َلَزَنَو

 ش كلذ دوه هلك رم انو ُقِاَنمْلا ضْرَم ملف جَميل ىطَ اتا لس يأهل ىّْلَص يبل

 آَمَو كبل لِ اماما مّ َنْوُمْعْرَي َنْيِذَلا ىلإ رت مَآ َُلَتَمَم معن َلاَق كلذ ٍقِفاَنُملِل َلاَقَف
 رلى بفك وهو نايفٌطلا ريل ِتْوُغاَطلا ىلإ ارمكا تي نأ َنْوُدْيِرُي ٌكِلبَق ْنِم ٌلِزْنأ

 ّيَحلا نع (مهالَديعَب الل ْمُهَّلِضُي نأ ُنطِيَّشلا ُدْيِرْيَو ُهُولَوياَلَو ” هب اًوُرُفكُي نأ آًوُرِمأ َدَقَو
 َتْيَومُهْنُي هني ْمُكَحَيِل ٍلوَسرلا ىَلَو كحل نب نال ىلا ُلَرْنأ آم ىلإ اَوَلَعَت هَل َلِبق اَذِإَو

 ةيِصُم مُهتَصأ آذإ وْمَصَي فيكَ «؟ؤاٌدْوُدَص َكِرْيَغ ىلإ ٌكلْذَع َنَوُضِرْعَي َنوُدصَي َنيقِفُْمْل
 كو ٌءاَج مثال اهّنِِراَرِفْلَو ٍضاَرْعاْل ىَلَع كرف يا ٍرْفُعْل َنِم ْمهْيِدْيأ ُتَمَكَق اَمب ةَبْوَمُع



 جاء ركتيا ١ 4 طراانل ةروسهرفوراب ه١ لوا لج نايس اطج ريسفر شو مج رن نادل

 «+فْيِفْوَتَو اًحْنُص اًناَسحِإ لإ َكِرْيَغ ىلإ ةَمَكاَحُمْلاب ةَنْدَرَأ ام نإ للاب ل ا

 يامل ملي َنْيِدْلا كلثلوأ ْن ْقَحْلا َرُم ىلع ٍلْمَحْلا ْنوُد مككحلا ىف ٍبُيرُقتلاب نْيْمْصَحْلا َنْيَب اَفِيِلاَت

 يف ُمُهَّل ْلُقَو هللا ُمُهْمَوَح : ,مَهطَعَو فضل حفصلاب , ْمهنَع ضرع مورا ىف ودك و رقاعتلا نب "مهبول
 الإ ٍلْْسَر ْنِمانْلَسْرَأآَمَو ُمِهرْفك نع اْْعَ ل زج ىأ ههنا ايل الوق مه دان رار سن د

 ْمُهَسفنآ اومَلَظ د ْمُهَن ناولو لخير , ىضغيال هِرُمأَب "وللا نذإب ْمُكَحَيَو يْرْمأَي اتق عاطل
 مام

 ِنَع ٌتاَفَتْلإ ِهْيِ ُلْوسَرلا ُمُهَل َرَفْغَتْساَو هللا اوُرَفغتساَف َريِيَت كلو اج ٍتوْعاطلا ىلإ مهمك اختب

 وسؤال ةدِزال كَبَرَوالف مهب ؟«الُمْيِحُر مهل انا وت هلل َوقهّللا اوُدَجَوَل نشل امْيَحْفَت باطخلا

 امم اك و اقْيَض اجرح ُمِهِسْفَنَأ ىف اًوُدِجَيال مْ هذ ْمُهَْنَي طلتخإ َرجَش اَمْيِف ٌكوُمكََحُي ىتخ

 ةرِسْغم ه' نأ مهن انك ناََو هضم ريع نم (ِاَميإْسف نيكس واقي اوُهََسُيو مب تْيَص
 رولا لس كت

 يلع وكما ىَ ُةْوُلَعْفاَم ليئارسإ ىبب دعاس امك مُكٍاَد نم اًوُجْرحا وأ ْمكَسْفْنأ اوت

 ها هب َنْوظَع وْياَم ولع م ْمُهَناَوَلَو مُهْنَم ءاَعتْسإَلا ىَلَع بَصضَنلاَو ِلَدَبلا ىَلَع عفرلاب ٌليلَق الإ

 نم اند نم مهمآ اويكو ىآ ذو مهنانمال ابوح +" يت ضو ْمَُّلاًرْيَح ناكل ٍلْسر

 ىّلَص بتل ةباَحَحَصلا ى ْصْعَب َلاَق (,م9اًمْيِقَتْسُم اطاَرِص ْمُهنيَدَهْلَو ُهنَجْلاَوْه (ءؤاَمْيظَع اًرْجَأ انِدْنِع سات لبر

 هللا عطُي ْنَمَو لَ كنِم لَفسأ نحْنَو ىلغلا ٍتاَحَرَّتلا ىف تو محلا ىف كَل فيك مُلَسَو مَع للا

 باَحَحْصا ٌلِضاَفَأ َنْيِقْيَدِصلاَو يبل نم م ْمِهِيَلَع لا ملأ َنيَِلاَعَم كلو هير امو َلُوُسّلاَو ش

 ٌركذ ْنَم ريغ َنْيِحِلصلاَو هللا ليس يف ىلثَقْلا ٍءاَدَهشلاَو يندضلاو قدصلا يف وعل واجألا

 ُنَو َمُهَعَم ٍرْوضَحْلاَو ْمِتَراَيِزَو مهِتْيؤَرِب اَهيِف عَممَتْسُي نأ ةنحلا ىف َءاَمَفُ 4م« اَقْيفَر ٌكلبلوأ َنَسَْحَو

 لضفْلا هرب أديم ركذ نم عم موك ىآ كلذ مرش ىإ نسيب يا باحر يفوق 5

 مكرم اوقف ةرجالا باني وامل هللاب ىفكو مِهِتعاَطب مول مهن ال مهل هب َلَطَقَت اولا ني
 ما د ىنسو م

 -رييخ لثم ُكئبْياَلَو هب

 فرشا ناب بعل ل كس لصيف نفانم وف اوم اكتم ىكت ابدبب تاب ىك ب نفانم كيأدوا كدوب ب كياعفد كي ...٠-٠) مج 2
 دادمور ذس يآ لاي هى يقي ترضقت 1 ونوورمجي نيا لاي كس قي تررضخت 1 دوبي ردا هت ابا اناج لاي كس

 يللا قوراف نس دوبي« [ىتاب كسر ع تررطح لولو وروااوم تتم اضر ل انمي لمن _ايدام رف لصيف لي ٌقالس قروبي رك مرقم



 2 ا 4" له 'اينلا ةروس ترسو ها لوا ريل نيب الجر يسفتجررشو الجب ننال

 درك وك ف انم رع تسر طحراكرخ [ى ورك دمتت خس لا قف تاج ل ديت كا حس صن فان يس آ-ايدانس ص اداسيب لأ
 وجرواجساوم لذانرب مي وج لحس ب وخد اكن تك يئرظنم تلاح كن وكول نلا فس اي 1 ايك رب س١( لوم لان تي ايي لا
 ( فرثا نب بعك رس )يرش كيا هيفي ل تيا لإ جاو ناك لإن تكد نامما ب ىلا هد جس اكييدم لاذان لب تس د
 سرك اتجاو ناطيشردا(( لرد تاقاقت س لادوا) لي دكرنس "الك اكياج ايد مك لئالاح لح اه لس لاي كح

 - لب ئراج دود تبمب ( سهاد كريس )كه درك دارك ررط للا

 دركل صيف اكن ارك اح ) حس احاج ايالب فرط كل وسر دوا حايك ذان( لبي نل رق ) هس لساوج فرط ىكم كس مثلا وك وكول نلا دوا
 اريج لو تاج لج ( لاي كح فلا يس 17 سك( ضارعا) ادرك ور عسي اك محاور ننهي 17( عاج
 اك تل بسس قسوم ورفك )جو كلا رك نيس ناك <# يآ( تن 1) تبيصم ب ىلا بسج ( كس ليك يكتنو

 نودصي فوط )رك ؟ىاي #ءابتج ( شارب ؟ لوم تاباكس اكس نااناج قرروا اناج كاب ح ىلا بازعتتو لا

 وصقل لا ( لَم لس هم دقم لاي كس سرمد هدالع ك يس )نق يك يدج ل مت ليئكروا لب امك يحك مان كس هللا (
 هي دنا ناتج سف رط كال صيف لس بي رقه سر سود كياوكن دقي ف ) د بال لل ب لب امك ردا لت( 27 للعب فرص

 سا( اهب لس وجتروا لافن ) اوم يحب حبب دج ل لولا كس نا لو ةنساج دفنا كلش كولو سمت انجب روك نكت اب تقلا
 نا مترو( جسد ةسارؤ تدقلا) سد تس دكت مك اظعو ليئأروا( كر ذكر د) سي نكت كس ناب لكس يب بس نمل

 رف[ لع تاي رك رغا ثوكن لا يشم لم رك دبي ثا لع نلا ) ىلع يح رت لبي لولو كس ناوجوب لت ابى( لن س داب كس ن7
 ( هس: مكوواك واب ننج) اج كتم اطارك ل ىا اين تك كس د تللاسر بصنم قرى لسن نس مروا( لبن اج آذاي ح
 نيا لوح نسا فس لوكول نلا بحب دوا ( خس اج لك جن ىلا.رفاندوا ىذرو فااذخ كت تس نايف تير ا) سمكس ىلاعتثلا
 هذان كا ىلاعم ادخروا تس اجومرضاح( روم بساجإ) ساي دابق تنقو ىاركا ون( كس كريس ملط ن اطيش )هت يلركن اصف
 عل كو كول روق( رطاخ كنان منين جس يك ايكاتاهنلا حس باخ لبن سا )اترك اعد لكس شيل كس نا كل وسر
 لش سا) مسكر اكو دوري اهي د لإث كساو ذا. فلم اععاكت متر( تاس كس نلا )دوا ناار هع كت سا ذي( يب نلا) لاه ظنك
 نولد لس ارمي روا شل نام معاني لم لع لوصتق وز مارق يسارك بس ةكك وب لا رئامما للري( سها ال

 ندركل 1ك لمن ب 70 ليركريلشحررط روي روا لب درك صيف ب ايدج - اج دن ىلإ ( كك و ١ نشك كوك ش
 يدرك بس 1 نسا( يس هرسسفم نال لاذ د ملك ينأ متركاروا ( يضر اعم كس متلو فب) ككدع كدت نا( لي داك
 ايمو دج زب اجرت ليش ( مكوررتقم ) سا بلوكات اق اي د مكتب( بارما ىف هس مت خرط لش )ومسك أس لو يلا

 قيل ركل سا كالي رك لك لاح( حس جو كر ايش ا حس قبس وص وا بانج لك دب جس. ايفا ذب دختاس كس عفر ليل قاظفا)ك-
 ك ناميا) تس قكمتخس ررط ىرول دوا قو قرت كل < نان (لوسر تعاطا نم ) + قداج كت متل بأ كتاب لم
 رجا اذه تبي حس ( لاي) باج ىقبا لأ مكر لاق رور ( خسر مرق تبطي هكبسجج) لب تدوص ساروا ( لوم عب 2
 رطل تسري كأي آم ل عنج لايك عع قبح فيرا ثا ) تيس داك عماد ىديسروا ةس ركاطع ( تنج)

 4ك لا دوال فيي ككل ( لوم لان تحب ايي ب لا « مجرور تكس يس مروا كح لوم لمن ديلاع تام بس البجع 0

 ىةودوا< ار فماعفا نس ىلاختد قلاب نت اوم دحتاس كس لوكول نا هور يش البن( سد كل ووو اك لاب نلخ ) كسك اطا كلور
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 ءاربسروا( تيك بآل ب دصوكن ا ح 09-5 رينو قرص لاننا لج دار اهص لضاا كس ماسلا ”ءايجا ) لإ: لإ دصروا لإ

 ضر)س 0052 كانت سرت نع كانا ف مار ( ست ح بفخر االرول( لمار وع لاس وار كشلا)

 0 افي ” ميلا تامانتم تسلك ىاوروا ث - ارقحر وأ لوم ران م حس قروض ينفرشروا تمد إي ذ «رادي د كس نامل و تن

 هللادج )هس مرو لشن فرط شا( ع كك ارث لس ءادتمر لش بيك انج بسس يصل, تيعم كت ارض” روكي نش )ب

 تيب فم كدا دوا ( لج ايل صاح وكلا تس تادابعو تدع اط فيا نس لونا تس يا رف تتمكن ا حس 1

 ع وكر ايدج ساكو ترس ربي رش كس ااذبلا_ك ل سك زان كتر 1باون) حرا

 - وما مر دق سك تر وخ اع ارم قم دارا كف ساج لس لعتيف ىلإ كس توتا “ نوشي ري ٠٠ : بسب 0

 ئومبيوأاجل يرعإ تيب وددارعحس تيا ردا لي لدم اة يبججس نو لاعثسا حررط ل وود ىرعشمروا مل نودصي

 كنودصي ووثروا اوم يونس ديو كس وم ىلا لوم اك تسيارب قل لماع تردد اوه: ب وصي جب لك فوم لاع

 قا ظلام نر ل لال ؟ناتامروا قافنهس رانا ةساجع رابطظا اكن نع انفلروا مسه رسيغ ىا-كو فوز ل وفم

 ب لا هفرصو عدم ثكاذك نع هدصث ضشارعا 5 ك_ دصاتم الكي دركرماظ ف ماطر كس نحت

 - نا لك كلبا ل /وأور هللا نع ضارعاروالوسرلا نع ضارعا "1 ارفوراشاركال دعاوي راه ادهش مالو ىلي

 رواه مهارت فيكف ترابعر فتح ل بصن لكي قئاومسا لل ابز فيك 2ك كة ررصي ادودص

 مهايا ةبيصملا ةباصا تقو و ىف مهعنص فيكف ىا-ج 002 3-00 مكس رضا كرر

 -هت نو زيد "اع جس يما[ يررصمام رواعتس هيييساب ل اهبروا- ع لومتساكر رقم ىا اذا طفل لد رعلام روا

 فيك درك ور اشارك ام ردقمال اظغل ن ضالع ضع لس ىا_ني درك وقام سا ج نررطخاي حس ارم بلا ب اذعإ ةبوقع

 هر اما يفقتسا

 نااوم ا ضر طال مت لاب نايمروروااومرب ن ودسصسي ف طع اكل لهدا لك ع ق ماو نح كزؤاجمل

 فكنوبيجي كلذ دعب مث دودصلا دشا كنع نودصيرمالا لوالا ىف ف مسهنا كس لوجرر قتل ساو لبي ترروص

 د4 مهتباصا فطع اك ا كيد زن ضتتروا قيفوتلاو ناسحالا الا كلذب اودارا ام مهنا اًبذك كل نوفلحيو

 اذكه ةمالسلا تقو ىف لوسرلا دنع روضحلا نم مهترفنو مهدودص تناك اذا مهنا لوبي لق عتتو لا

 ةنايخلا كلعب اندراام ابلك نوفلحي اهرك كؤاج مث كدم اهببسب اوفاخ ةنايخب اوتا اذا مهترفن نوكي فيكف

 .مهرذع لوبق نع ضرعاف كلذك مهلاح ناك اذا ىا-_- باو7اكفوذحطرُشي ض رعاف .ةحلصملا وريخلا الا

 دروس دارم ىلا كرب هس لارا م ىلا دارا ابيب ل ايدركة راش كس رك يتاسكسرع اج ناك لذا نس الرسم هرسماسب
 -ةاج؟م زا فلكتدارعاكى رئوارخ دارا لج ترروصى كت ريصحم

 مهئيجم عقو ولو يروا كو اج تير ك نا لئاعاكذا رواه تعافش كفي ترضخ ارارم مهل رفغتساو

 يذكر انتج ا ع لوفي نااح ترفيسسا مال لوسرلا رافغتساو مهرافغتسا عم مهملظ تققو ىف

 راح ىلع كيا ب كراس قدعب كس نروح انو ىلا ترضخ اك اعف نير < ناش دما للتي ترضخ

 :ك لس لشعر كرار هدب رسروا



 هن ءاحاو رست يأ 4. © لطم اسشلا ةروس, رسم را جرس لوادلج» نال الجر ييفثرشورمج تناك

 ا ا يا اوملظ ذا مهنا ولو كايلع لزنا اميف ناك و هانعمسف تلقام

 -ىهبر نم ىلرفغتسم ىبنذا هللا رفغتسا
 باهجسايكرطار ضاع ا نم ل سو قرا مهنا ولو تيب ايي لع ىكاايل نفس مج اهت ايار فدا راكب وج سس !هثلا لوسر
 "كيلا رفراقختتسا كس رب نوجاور طاح تس تيل كرافتتسا لم تصدغ لكي 1س
 لوقر اين ل الاتفل ثلبر والف جس لو, ترفغم كراببقيسس تسكب يس“ هل كل رفغ دق آذاوأ تا

 مكس يللا سود - اك اجو م احتقان ال ل تروص لاس ا ال لواك حس اكييد ن 0 20

 فاعل واتس لج وفود ناار انجب هس ايكيا نونمؤيالوراودازبل 0 يروا ايكابال ال مح شف 12 الالم

 ونود كح لا دلة اجدم تزف لأ لئشملالدن كيفما ل ةسابدبتاماقبا تانيا

 هل رول مك الاسر قررا رم سيرو ل حنا مانو لت رسول سيب تيروص رس اوبب بسام كأن ار عماوك
 جك كس ميكا ايوكا ف اجانا دما ريك رسدوروادتا ذوكال لو اركي تروصو» كبرو نونم ؤبالف ىا- لاب«
 ل كبرو_٠ قى رز ساري تس مساو# نونصؤببال واج 2ك كس متيسوج هديك: لث ملعبالدبل كيد كوم رمز

 دهس ناش“ لاقؤفب ترضخ
 هيف اوعزانتْ *“ اًروجشرمالا مهنيبرجش تلت لم ارجش حن املا لاكل كر ويت كو مكحب ىتح

 دئاع رزقت سار ليشمل ارييج حس لوصبم امهاتنا تيضق امم-ت #رر فرط ل ربو رجوع دارت امروا

 لولدملا بوتكملا ىا ةردعف_ ترك هولعف كس دوم لاب باني تس اس رعب ليلقع ل و

 رواه باد اكل مهانيتال رواه راشنا فرط و ل مزقت دعإ لس اذا هلب ع لطرف اذا ي ١وتبثول .انبتك انا هلوقب هيلع
 -هجس كس قق ءابتغ ارث“ تلددل واف ع باو كور دقمول مال لن لآ

 فل ارتشا قلو روا كي ام زال تاوايسم ليم لوضفمو للف رن هوس لئدجيدلا ىلداجتادارم حس تيم نيذلاعم

 دام نسييبتلا نسم كح وج تاق تس هس سدد كيأ قد جسد فيا قب اكس ريرصقملاب جس دارم نك لقد

 كالي بز ضخت لك هر فرط لسا نياق لاك نبك لوس سلا وا ىسبنسلا يفرك ناهس تيعم لاقي ترضخ آ ١
 8م ًاينالمت تررعم

 ند ني دار اهم لشافا لي ودنا ضتب_ ل لاوقاافلتل بر فم قلعت كلل رص نيقيدصلا
 نيذلاو ب داشرادك انج - تحرق أ 2 ملوك بشو كت لع للام م رك داس كس لد نإ دقن كن يي د دودج جس نو

 فلا بم لن سكب دعت رت لج كسي ةسالربت .نوقيدصلا مه كدلوا هلوسرو هللاب اوما

 - ل رباب لبي لسا عقر وا رصاو جس زيت لع ايفر ابكر ل

 0 ا اك اج - تس قل رهط د

 فارتعا # لودك 7 اج كرب ىو (س انالتي لي خلا انلسرا اموت ردا ل ابل نان
 -ّةساجايلم اكس تول يل ل ميدت تساي انام: دابا تمرر وا



 هع رست هي * لطم ًاسضلا ةروس« رسمه ري هعع لوارلج, نيم اجر يسظت عر رشنو_دتج زن نيا

 يدك ساد كضتروا يس ايكو راشا نرش ل الج فرط كل ونن ناشد خلا رسن ملا تع 1. ........: لون اش
 لومي قل اناسحاالا اندرا نا ل ترروص ىلا لبب_تنو ل لونك نوقفازم روس لوم لاذان ل عيبشرم ورع تيم

 5 كلبرو الفتي لون تكسر ودارا كريت لن ناقل ف جس لوم تبسم لك اوسرو تمل زوج ل هون كاك

 نلت دامرف لن رست سجس م فانه ىف انرشب عقاد يكس تياور تس دوسالا نري ورم نا دوا ما ىلإ نلبا ل
 نا ملسلس  ه7 خيار لوم لذات تي أ آي لغ هداب كس قد .اسضنا كيا روأريب ز تر ضحك لوقت ب حس تسلا م كا بءايل

 نب تب اول لوم لان بمتب تمي آيل بلش بابا ل لس .انبتك اناول وتيم آس ماقتلاب لوا لت تيادر لبي ني

 ا مة قايد ماك 0 نيا لك فس هللا ل اكس قروب نوم ولكي رن ايمرد كس قدوبب كيادوا سا نم رمت
 مهناولي لاك "يركب 3 ابدل كس اعراس تب عبلة باص“
 - لو درك هر اشارضوو خفر طل وزن اشك هللا عطي نمو تمي ًاروااوم لوزن اك ١ولعف

 كه لم كل سالت نتن نفانملكوج ا دج حس دوبي كاري تاب كت اكنف نم كي انرثب ..-.-.-.: :ك نرش 7
 ل ا ا ريما كشط فاصضناولد بع نيابي اناج كم دم لاي كس فرش نب بعك
 انما ر ل قتل قدوبي دهن اكن اوم لت ل تصرف كيفي ب آم دقعروا قد ب ايم اك اك قدوم هي انج ب اجانك يش

 ريم لايو مد قم ارم لع لو مقر تسبب لبي لتس لوف ا رفسصروا تنك ت يابن لع قتل دافع تطل وم تس كل ايخ ب نس

 هج رك تررطح_ كات نتمنا سا دوبي ورك جا دكاج لابهي كس مشن فوراف جنان اك اج نب ماك اريمدول كاجو
 مم دقعبي لوادي درك رع ى كري رجتاس كس م دقعدا د يورو ايكوم هدام دوبي كس ىا- لو تس تت ديتاس نيل ررشتت
 جب دركل قا لم سالجا كح ب آي كل سا داوم ين تمرشب نكي كيوم طصيف لع قس ريو اهق لع لع لب كور اكرم
 فير ترا مخل ور افرك بك لوم ن1 ىلا لي ! وره يامر ف ىوركل رمق فلا لا ف يتاح قل رق حس قف انع نر رح
 -< ىيدصيفاك اومن يارب لصيف لس لوسر كس للاوج لامر فروا يدرك م انتم اك اكن نهرو سس رك روك وا كس لس

 رول لوم شوش ى ذب لم ءافدو هس قفانمري ىلا ............: اهب اون لكوكد رم نلاردوا حرايتح اع لصيف كس مشا قوراف
 تايآن اة لاقت قو انك ىلا اب وغدا اقري قر ل ل

 تول مكي بل مروا امتع مهنع ض رعاف-ايئ يدرك رابب نوخبلاطماكنلا تسل قدك ركل وحك لكنا شع
 رود وأ حاج ايد لوب ناب ريل رؤ كس دابج ب نارك ل م تلاع ىلا اهتادم شي ايعروا لاير ع كلاب .لكوج فكان يفزع[ اي ايكو
 كس مالعا ماع اراك نكن ن رهن وف توم : ركل زف اك نااروا تم فققاوان لحس لالرارشروا لوشن اس ل ناهس تحد
 كاو ل ظنوع هاني ل ساروا شب دوار انا لدا ف ليلا كل ايزو روك رت كرو لاودعي دكر ابق القي

 لاس ب قواسم انج - لاك قة ةاق كلا داك يت تطول م الساس لم ل تس راك اكل وبطمارب ىكحررط ا
 ب لدم لوري تولسم

 ةياحصضا لتقي ادمحم نا نوثدحتي سائلا ناف هعد

 -(درل روش انرك أك وتسود يس نس لب ينل! ود ل اع



 0 6 ل اسشلا روس, درع ور 2 لوارلطت نيل لور رست روج نما

 حابب نو إي ساصتقم ترضحرو المد نلوث اكد ما كل سا-اهتمدلا حرامي اتق سأل ضن م كل كوج ف انم هو مج لباب
0 
 تدمي رس وو كيا ىلجي لال حس ب ابادج ؟تس ىئ اندب لم المس قفى” ل شاك بشرب ل... لادا كبشروا لبا

 ني ليافم تاراو بع احر ر وا كال ساو -اهترباهتر فاك فرط كرسود دوا ام انام امج نارلسم وج نئانم ري روطرم اننا تظن لج

 مت اداب لاكي نت اروا ىلاج كتم اعد قلك ل ونبا ل لب انتم كس فانا كيد نكس مالس اك كو ماصلي د هس للا بسن
 فاصنا ليث مالسا ل اكوت يك قيم ب ب ولقكس نلا_اساكفاصضناو لدع ى السا سس لكون ايك تس اسس نود زمقمدا برش
 - اي "يل بص احس طئاض ماع لاح بو كت فس اخ لما هلض رن ىلاج للتو اورب كف ايتن كاج كسك ني وخاك

 لاكن ركي ]2+ تسر قفانمر ل ين يلطم_ كذا اورفغتساف ....... ....: طقار شك ل ءاروا هد اف اكديق لرافغنتسا
 < فوقوم تم رافغتتما دواس تس لش طفاش كيل لوب انال نامي التويكس اكس ناميارل ومب مهي قافندلكح  يرصقملب كوع
 بيا كرافغتسا لاعرمم ١ورفغتساو اونماق ك و ءآج مث درا /تدابعر قلد تن اهيا معز طتسا اي وك.ب نامي

 نايم انايرفرافغتسااكيلقي ب 1ك كس نلا طش ىرسمتر واى ظاح كنا دل فم كد راكرم لش تي طش كرسود جس نامي لرش

 0-0-- ةداع كس بع رقس زي ب آم كولو: لت ناي كس بل ةوسجس قلع ىرشاع كت لابج هاك يك
 امن كرات انج هس ركام ب قة وب ةس دكا نا« تيثيح كت يمدح مو ادب نااراصر كو تمد رضاح هوكاق قرط اك

 د نجاحات الكلك و كرو واب الكس قرورضك كس لاو فل كاك متر واس ركءاضق كل وذاك يبل

 كرايم بلق حس قرطاح ريف زن - جاي اندم حس قرضام كرا لع اك ا ل 4 _ قى رضا ريف روصقا ين متن نم لابي حررط ىلا
 ىلا هيام انا طش كك فس رك افغتنسا لس ب ارغ لابد قكرم تيا لازال تمدخر او قا كس ا_ كسا نياك

 ب ة2- ل ةئانوب نقل هزل ةعب تلد رخو ولاو نركب واب لوم موطعم دوف لك نقب 1س شاك ب ل

 يدلل ل انا ثرصقم لص جابك لاي هس دور تيان
 تاءدقن مام يس 5 سس دارم تميل ؟ج- لما وأب ترضخ [ زيا[ ارم قرشمدك ل ٍكلومكحي ىتح

 لاو ةسال لاي كس ىأيآ

 عروب فرط لك ا حس ىدوبج اب جو ىلدوتج واب كس تجب لطب ولن ون اي ىف لسانك يشيب ابد للامم ملل :باقم كتابشرنج

 و نامي ا فالخ اك روص ل ونت ناهس تي[ انرك كو لصيف رش ايانوج كت لد تس جو كل وجواب كس تي قتولل صيف قرش ابنك

 -خرراغ تس نايا مادته انالبكر بنكب كماكزجج مار تمطر اقتعا الب لوكس لبا يبا -كئالاص جس اتوب مولخم نوم مالس ا
 نلا_اناج لب لابيأ تس لميت حررط يا ماس لافلام نانا اك زج قرايظفا بغا ح زج ىراتغار يف لكل و حررط يا
 ان نقول ن وفاق كرش كج رد قراقع -)١( ينج اك رم ناش كس تدتمدع رط ا جي ”روا ميلكا جس ب باوج كتاب مات

 - اتركرارلا كوم نق روما كرش جم ىلا (0)-ه انج كاع قش لي وم تركو دو لم دا <

 ”هنلا- هس ترك كرم آرد ل مسلط قي قاطع كس .لمبف لاروا ٠ اجاب لس ان ا م انتم ىلا ( ©
 كبح رم لا ليم نايا نم جس رك ثلا دنع انركف الس ساس اكن امبياو نب دصت رص لوا ليث كلا كل ا ماجاك لاوقروص لوب



 000 هنأ © لج افلا روس: رج هر 7 ه1 لوارل» نيل اجر يف حرارشنو دمج رن نان

 يات اك ولو نالعب د هنن سولو رجاط انك رق كسلا هس اكرارا لاب زمجيدارسودروا انت ناادقف

 تدار صرم لوا ل تمي 5 شل رقي حبلا -ج تاتئاعمإ "قلبو احالهكضنوهش

 قللطم عجرم يري مهيلع_ لون ىت لتشت اذكلباقتمج وج لع لاو اهم انف لم سا مهن لييلق :تبب أتاك
 لاو سب لمت ن يسم روا اركي اسمنت لارج عبس لبو فالغركن نم فر صدر وا جس ل ابك اح فرضت هس لا

 , اغنماك فال لن نايسرووكن ومضى كس سن لدا آل لاما انوع لل سس يرجح تما اكل يارا نب دعب كس نسل
 - وة شودذ لحس تلاص لكن انمكجانيد ل فو ترضخ

 ل جرد ىت ليأ ب ساكس بلطمير د رواك لب اج دهتاس كلوي لب تضج كي[ لطم راك لا نيدذلا عم كدّنوا
 هدتوج ل اينو كس لي ركاب د سوم تراياب فرشتركاجاج لش لوجرد كس نو سلات رد ككل نيس اك سي ءاشللب كس لاند
 تيصخمو او نلاسنا لبس هي بترم لك حس ل را حالك سوم نانا حس جيد لدا له سم فلم تاج رد ل ماكدا قرورض

 نالوا ح لادا رع هرم لك تي ألك 4 ماقماكت يقبد صوت جرد لما: اجباكت اعدطت طب و ىرب نر وا ساناج لكس

 لي رورض انومرهتساكن الكا لاح أك اج 1من اان تاك نمل يم تسروصت ا كو تييعم تاس

 00 نيذلا عم كلدلواتيآ مالم علل كت ف اطل

 لاح تققيقت لا كاولوج حس اتم ابطل توم لة لاصا انهن يك ي تقيقت كن :_ نوهت اسك لولإو ماقنم للكا تبرعمو

 ل نإ دات قت اهيبج_ نب + تش رك موب: قوق حس قا اركب روف راكع تالق ناوو سجلوا داق

 -هنم انذعا مهللا_تايك

 لاي ىلإ اًْصَْلا اووف لَفِي نم اور ْىَأ مُكَوُدَع نم ُْمُكَرْذَح اًوُذَخ انما َنيَِلااَهُيأْي

 قرني طل ْنَمَل ُمُكَدِم َّنإَو َنْيِمَتْجُم مؤ اًعُيِمَج اًوُرفْلا وأ ىرخُأ َدْعَبةَيْرَس َنْيقّرَفَتُم ِتاَبُ

 ُنإَف مَسَقْلل رغفلا ىف ماّللاَو رِهاظلا ٌتْيَح ْنِم ْمُهْنِم هَلَعَجَو ِهِباَحْصَأَو ٍقِفاَنُمْلا ّيَبأ نْب ِهللاٍدبَعُك لاَتِقلا نع

 ارضا ِهمِؤادْبِهَش ْمُهَعَم نك ْمْلْذِإ ََلَعَللا عنا دَفَلاَق ةَمُيِزَهَو ٍلَتَمك ةَبْيِصُم مُكَتَباَصأ

 همر ةَفْمَحُم نآك اوان َنْْفَيل ِةَمَِعَو حقك هللا َنِم ّلْضَف ْمُكَباَصَأ ٍمسْهُمآل ْنِئَلَو َباَصَُ

 معلا دق هِلوق ىل اعجاز انهو ةَفاَدَصَو فرغم ةدََم نيبو مب ءابابن كت مَ ناك ىأ فاوُدخَم

 اذحلا «مسواَمْيِظَع اًروف َْوفَف ْمُهَعَم تنك مَ هَ ا وُهَوِِلْوُقَمَو ٍلْوقل نيب هب ضرع ىّلَع هللا
 ةويحْلا نوعي ّن َةٌوَرْشَي َنْيِذْلا هيد الغل ملا ليس يف لفيف دع لاق ٍةَمِيغْلا ْن م اًَرفاًَواَظح

 هبتْؤَن َفْوَسُف ٍهَوُذَعب ُرِفظَي ُبِلغَي وأ دَهْشَنلُي ب لفيف هللا ٍلْيبَس يف ٌلتاَقُي نمو ” ةرخألأب اْنُدلا

 ف ِلاَمقل َنَم ْمُكَل عِناماَل ىأ ْخْييوَن ُماَهْفِيْسإ َنوُلتاقت ال ْمُكَلاَمَو الرج اوت ,مؤاُمِيظَع اًرْجَأ



 هارت 40 )ع م" افلا جروس, رس رأي 0 لوارلج 5 اجريت 227 نال

 د زافكلا مهسَبح ا َنْيِذَلا نادْلوْلاو ٍءآَسِلاَو ٍلاَجَرلا َنِم َنْيِفَعْصَتْسُمْلا ٍصْيِلْحَت ّيِف َووْللا ٍليبَس

 هذه ْنِم انجرح يي نيعاذ َنْوُلَوَقَ يذلا همم ْىَماَو ء انآ تلك" سابعا َلاَق مُهْوْذاَو وٌَرَجِه هلا

 انَل ُلْعْجاَّو انروُمأ ىَلوُنيايِلَو هد َكْنُدَل ُنِم اَنَل ُلَعْجاَو ٍرْفكلاِب أ اَهّلْهَأ ملاظلا كَم ةَي رَرَقْلا

 ِمُهْضْعَب ْىِبَبَو جوٌرخلا ههِضعْبل ْسَيَف ْمُه َءاغد هللا كا ل ا

 نيذلا مهِِلاَظ نم ْمُهمْولُطَم فضناف ِديسأْن اي تانغ ملَسو رويل هللا ىَّلَص ىَنْوو حم ثني ا

 آؤلئاَقَف ناَطِيّشلا ٍتْوغاطلا لبس يف نووي اْرَفَكَنْمَِلاَو للا لبس ىف نوبي انما

 مب هك اًقْيِعَص ناك َنِيِمْؤُملاب نطْيَّشلا دْيك ّنإ هللاب مكيَرُقِل مُهْوِِلعَت بلد زاَصنآ" ٍنطْيَضلا ايو

 ١  َنيرِفكْلاب ِهّللاَدْيك ُمِواَُياَلاًيِاَ

 رواوتكر لايخاك قاب ةيبسا هس نا لكك حس جو لل نونو نيا )وم رك لش قرات روا تلظاقت ىلا !وف هلم... 0

 لو ,كودعإ كيك )كش نش لوم ركل اذن( م تكل كت ل كس كج )ولت كا كس كب مرج ( ول اكس دادي
 مك دابج) كح لي انب كو مقر ورضو وكل م ىلا تس لن متت اولوكي ردا( ركل رجتاسس )كوم تكا ب( وفكتركأنب إي كلى وجت

 رواس حس ظاحل رج اود انكر هش ليج نوف السكن ا للاب د ىل وج مج كس ساروا نانم ىلا نك قا ديه جنب ح لي دكر ايفا ل ايمي
 ىءاذب يمت ةسادغركل و تل نيك 2( اج امكت اء اناجوم لكيت ) ةاج ذي تن آ وأي تك ردا( جس هيمقمال لع ننطيل
 هريمقم) للي لا ركاروا ( تس اج لضم لب تريم قلك نو تح ليتل م داب نا ديم كنس لاحت اسكس لوك ول ننال ا يك احا
 نا ظفل )1ك يوك( ديتاس كس تممارن ) سين تح ا لوب ق(اناجوم لصاح اكتمل ادا عر بج ) س. نوم مركو لضفاكا دج ي مت(
 نلاروا ل م( يس حررط ل وفود دخت اسك اتوب تسأ رك ا )جس لات (امق هناك كنس فو كادوا ملقثلا مرفت
 ضر ملعب ب نايعرو كس لوقتروا لوقيعس تاس ىلع هللا معنا دق قلت كل مج سا قود« ناتي «نااج ) تيب ةقالع لوك
 تيل ركل سو ىلايماكد كب تب لام هلأ تس وجد اس كح نلا قت ( عك كس يبت الع ياذا ل اك 1( تس كح ًالوقمووروا

 نب اج نوم يرش كس كس ةس كد ابجج لش هاد ل ل هثلاوس ( ني تس فدانا لات ل لاح لادم ذب كين تسبب نب)

 دا نك جزاه ني تلف لد م اند لو( 220ج رك رخو رفوج وأ ولو نلا ( رطاخح للك فس رك شطب وكن يد كس ىلا)

 اطع رت اذ تببب وك ا م ( تساجوج بايه اك نب ثا لن (ريبش) لوارخ 3 حرك ابج لج هاد كى ات

 و و لو سيلا مات ينتسب لإ ءار يلو ايكيا( بواطن مش )ل لي 3

 تلاعب مث فس رافت ل لس حس تساي عاج )2 لوي لالرولا نودرصروزلدوا سلتا ابتج لش لوس ارم جا

 تسررأدايرفوج( كح لي لوول قت نلا لك ودلاو قر يثدلا لن لك ين سامر رولان د م

 عدنا رك ي(رفك )لن سولو ده نابج حك قتلا كح الد تاج ايادغدلا ؟ جد تا لي اهدا لي

 لوب ) نكح ورث ازعل كل لس كراكو ول ىروا تكن دانب ( داك ) زاسد اك ارايج ولك 0 ا ارواعس كر



 1 هيدا منا نيج
1 

 هام معا ك6 ع "شا ةروس لإ م4 ىأوارلج» نم اج ريس حر رشو_دج تنمي

 00 نول هاو وا ل نكراكي لك لوروزل نا لس لاعتلا يانج لس اهي تس نا

 تسب نايس كح مولظسو مل الك حا لوين انب رثروأ "كلك يسا نب ب اتظ دعب كس للا ف نتي يررضتأ سلي كت 8

 ناطيش مك ل 0 نال نار ذل كرك ئاروا تس وج ستار كدشلا لاكن اي لبا ايلماكحس فاضن

 رت ناطيخ الب ( ي وب لا لس تققاط ل اثلا ءاج [بسل ا فأول مكي نا لوم راكد كس قير طه ساوج) و لس لايام

 ( جس لنألا»ةتب شاقح تسع مل قرشا ادوب لك ) روز( مت سل قواسم )

 ةاي د فوثرواذ رس دج ةرذح ذخا لب لس بر ملا مكر ذح اود :تقو و

 كح ودعلا نم اوز رشحا لم تروص + نت كل هس رايتتب وا ردح لس ضررا جل 11 ةايج ىج رفح اولا

 50 ” ل مكحالسا وذخ ل تروص رورو اس لوب قت

 2 قلع نو ريع نا تك كلو 0 نبك ماو وا ثنغامتج فلوو ادلاز وس لز شام تابت

 كن نلت ىلا لفاووبخ تييبإ تس ويتيابت م 0 رافال ا-4- ةمكح

 روش جس ل يجلي تس لوالد دامج تاب وعقول تدل * عم 7 خالل كس لل مب كس هرم ف ؟داضم «فاشك

 نإ ووجدت تلاشى 0 رك رول ترورضى مروا دارج دناشي هت اشكل بس ةلم تيعمرلا كيب مل

 افافخ اورقنارواجخلا اورفنيل نونمؤملا ناكاموت ياعيال 1 1 يل ا ةروا لود اب كي را

 دعس هيب قلمك قخم ايا“ خلا الاقثو

 يدارفاوسراووس نمر تس لويضد أ التت ت2 نال لود اقروا 7 لوا رفاوسر .امهدإب زعسهدإيرواوسل حك ةيرس

 ءاطبام_ جس تاج بكس كي دعتا يار ذك ابهتس مالدي يتمم اطيا قت ننطبيل_جسدارمتعامتب قل ابيب عاج[ ةداص فلي

 2 0 توي للص ان رت هيما واع اراقب مال اب ده لصاك نم كلتا لس ادت جسيم ال لع "كب

 ف دال ل يي لبا ىنيلي . وسال كيف را رابع فنه ايكايدرك

 دماسء هللا معنا دقإ للاركي مل ناك ثا ذهج لوب اك بف فرص
 هللا معنا دق_ قو رط ء نكات دابع لسا

 5 لتاقيلف ب لكتب فق ةدوم 2 لادا ملل يسرد دس لوقصروا لوثر و جلا مل هن لك خلا نكي مل ناك ىلع

 5 اوم ها لتقيف . لتاقليف لاتقلا نع ءال ؤهرخاتو ءاطبا نا ىا_هت باو اكررقعام اف لج

 ايا تداهشماجاي مل تنس ا انومدا رف وا | حس اه انوم ليئووصقلى أوصت كيرا اودو للاب فرص شي حم - ا كرس

 ءارولظمووخ رب ء سرك وسور مكس الاه جس رتب توم تاع عس لدتز كك لذ روم بلان

 ا راو قر و اك ورسوداب راين "ابك بلغي وا لتقيفك_ ىا_ ع اعانب ران ,سملاغابانس

ل ريفعضتسم روان 1 يك وكنا كتبي نوي وصحن 0006 "ماطر ىلاتلا
 ه

 لي ريس ظاف اس بيك جس كن ايبافج ككل ادلب لكك ينافي انيرشا فرنسى اهلها ملاظلا
 لومار هش ءاشسا كل وعما 57 و تس اطافكسسيلا صبت لم اظروالوصوم ىبسنتلا قتمكم مال فلاروا جر تف#

 تارت ريا. مععد ىفا نك ناي ماش ا رسسيف تسألوا اك اك كا لين ثيبن نورك و رح ىلوجرلا فرط

 (يواللاو



 7 - درب و م د - ا

 هاكات ١ ه0 جر شا ةروس حضورا ١ هع لوا ريل نس اجر يس ررسو م: رن نس ان
"6 
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 : 2 لا قرع ل 2 بانر 2 مر فعشس تر

 لش تسلا رفكل انا نيم تاع لش كنج ول اذ ضال ل 9

 لاس م لاك هب لبد تا ا او

 7 ل ل ا تكاطيش ها ا ا

 00 "سم دكياقم كس ودرس راك /واروكر وا حس ايك اني همر لسد عا ل داك العد كه

 0 تقل رب تفاضا قكائافلا نؤود

 - كانا لاق ما-انقرلؤاك ٌئاقكسد ذا لسبب عرولر نحن ............: طار
0 - 

 سس 004 5-1

 جس ايكاذج كك وردت نلايءاكت اقتل لا رواد ىرابدج دوا ايكو مفرط كى
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 هم ل ري 9 يي +]

 . راشل نإ تسود مو بسااين ع: سومر 6 ناس

 - ١ ا

 دهتساو# لانا تاب ااا م طيساس يا كح روجوم ىلاكوابج بابس كانا -خ 7ع فت ل سا الم - نر

 7 0 7 25 ا 3 8 هم شر“

 نرلجوبا روا رييثولا نكي ديل و 2 خت ن م مرلاو يف كادوا ل يع نما دعب هس تم“ بي تس ا 0 م

 ند 2 مح 0 3 م. حض

 ني مل أ تس لي نتءات ا.د باس لل لب روج ورك واي نحس دعو نت دهام 7 مرح نارلسر اونو سنو لأ
- 0 - 

 ع م 32 027 92 ا 5 رس َ

 0 3 08 ريس تكا بسس اخ 23 33 م !- ببر 5 0, لاسم داك ل يابس - أ كارعإ هم ل ا سوم بع 1:5

 هلا ناين اينح ىلإ لي ريشه فاصناو لردع لوبا إب دان

 ع 00 0 ل 1 00 0 5-76 . 7

 تايد نو كح نب لك ب اخت نام اه اي درا رق يني ترض ال تع. رب #ب اتت انبجا لئارصم اك يأ واق :تلاكز

 : عجم ب : 5
 هريسر تروا مولظم نبا كس ي باد "دنا فايكتس نسون و اصر ل و رقم لان انعض نارلستن لا بج لش

 ا ه5 مو مم م
 راه اطعم "اير 1ووروا جوج ر ورش ول ناءاس لو ل وارث وركن تملا ون لل هذ اعو كن ولو

 ملت مروا تس يل آدجتأاب تود ىف تفم ون ىإ در لين توج اك قدر و توا ىقيارلومب كاسم يرش مروا ان ؟ ناسيا ارب

 إو ةساعدت ف رئاررصتم كب اوم

 هوه م 7 8 8 -4 4

 5 ملتح يلا اطار ةدعوتس نادل لاادوا اوك ريغاموق لدبسي اول وعت ناو 3000 ع اف اطوإ

5 2 

 نش 1١ نات 5 لك كاتس ا تلا تس ربو م ل ياي را نيم ل !ح لاش كس نا يتيم مروا ىلا دادما كس قس ول نايا

 - نس اع نوم ناكل اكشا شعاب قلع. اج ايلان ارب تذو ىلاضاقيب سس تربل
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 قير اذإ لاَقلا مِهَْلع ضف بيك اًمْلَف ةوكزلا اوتاَو ٌةَرلَّصلا اوُمُيِقاَو ةناَحُصلا نب ةعامَج فو مهل رمل ىذا ةكس ةئتط امن راقخلا لانج نع مكيدنل اوك مهل لبق نيذلا ىلا رت ملا
 نم  كنخ دش و هللا َباَذَع مه ِةَّيشَحُك قلاب مُهْباَذَع ىاَر ” قل ّسانلا نونا َنْوَشْحَي مهن

 اًوَلاَقَو يحل مُهَاَاَف ى ىا اًهَدعبام واذ هيلع َلداَمل ٌباَوحَجَو ل اهلا لع دهابا ف 0

 عاتم ميل لق ”ٍبْيرَق لجأ ىلا نَيْرَحَأ ده ل الزل ها ماع ل نار ا 0
 0 1 را ٍءانفْلا 0 ١» للف اهب ' اَبِمَيْسِإلا وا اهيف هب عمم ا اخنلا

 هنلأأ و رشف ردم 5 دابق , مكلامغا ْنِم نَوصَقنت :ِءاَيلاَو ٍءاَتلاب مطالع رن هللا

 ١ يمر رد.

ىف منكَ ثلا مكر يو عَنْيأ ودمع
 اوشدختالف ةَعفت 08 | ةَدّيَضُم دزشح جورب 

 نا هللادنع نم هذه اًولُوَقَي ةعسو بضع ةنَسَح وْ يأ ْمُهبِص ُنإَو توَملا فو ل ماتم

 21 ا :

 هذه ا لوي ةيلدخلا لس يللا 8 ربنلا م هدف دنع ِمْهَل لص امك مالو ُبذَج بيس ْمُهِلِصن

0 

 لامف هلبق ' نم هللا دنع نم ةئيّسلاَو ٍةنَسحْل د لك عيل لق كيش نا ال اي ”ةلالع

 هميرو
2 

 ماهفتْسا آَمَو مهين ىتلي ه٠ انيِدَح ارُمِهْمُي ثان ريراََباَل ىأ َنْوُهَقفَي َنْوُداَكيال مّوَقْلا ٍءالؤَه

 ري ةن يس م ئاَسنالا هيأ ه] ءاضأ آم هيفن نهد لغفلا ِةَبَراَقُم ٌىَفَنَو : مهلهج طرف ن زمبجعت

 فكنا تيجو  كاسفت نم هيب ِةَئْيَسْنِم َكاَباَصَأآَمَو ةسالضفَك كنا هللا َنِمَف الاد اكن ف

 هه ءاَدْيِهَش هللاب ىفكو ةدكوم لاح رق يالا كلا َكَنْلَسْرَأَو ٍبوُنُذل َنِم اَهُبجْونْسَياَم

 امف ثنُمهيالَف ِهَتْعاَض نع ٌضرغأ ىلون ُمَوللا حاط دفق َلوْسرلا عي نم ثيئاسر ىلع

 رمالا لبق اًذَهْو ِمهبِزاَجَتف ْمُهْرمأ انيلاَو اريِذَ لب مهناممتأ انظف «.. هظيفخ ْمهْيلَع كسْلْسَرَ

 تي كوع نأ و كو اف فل قط انْرْمَأ كك ٌءاَج اّذِإ ُنوَمِفاَنِمْلا 5 َنْوُلْوَعَيَو ل انقلاب

 5: ْط

 هاما 052 كا 0 لؤقت ىذا َرْيَغ كنرمسكا ىأ هك ل ماغذاب كا

 2 ل“ ما 10

 دفنا ْمُهْنَع ضرغعاف هيلع ؛ اجي . ههفئاخص ىف َنْوتيَمِياَم بنك كب رمي بكي هللاَو كلاَْشِع

 هيلا اض وغم ة دكر ذلب كو ةشخ اف للا ىَلَع لكؤَتَو

 5 ا ا ا رت ني ىل لتر منن تملاح كل وكل نلا هس مايك... ا

 ل ادار تس كارا اهي انكر انسي را يل ران ل توك يك اتوا لاطم اكل نب حنفي ب ا



 مات كرب تع هنا لع "ينل ر وسم رسب داب هما لوا ريو نمل الج رييضنسر شو دج رت نيل لن

 سر ) حررط تا ووركك ياك ب نلا كي اهي ةفداتج اي يدرك( رقم ) سشترفرم كلا بسدج رمجي ورك ا وا ة 3/ز رواودكم اق ذامغدوا( تس تع امت
 لب ماب دد تا( باعه ثلا ) ذلا لوك ب ( ح هس باع نسا حرت “وكول ذ_اهننوؤض)

 رعبا راك ارواا ذا ب باوج امل بوصن سس جو كل اعدشا ظفل دايز قتعتس للا تجس اصانرؤ تادغانتج )هدايذ كاتس لا
 جار زتنعر) نإ لما خلا عونا لاتقلا مهيلع بتك املفج_حررط لا تدابغييزفن-تإب رك ملال

 5 )بابرساك ايند شح كن راررف( تس نا )يآ ؟قدس دتلهسروا لكل وذ # زول يش نويل سايد شب رق لوبإ دامجب سا يسأآ ادا

 00 0 حج رج 2 كس ليكون لاح رتبا ل ررطر ( عنج ) تا ردا ( يس زوردنج) ب اذوتتى اح 0 ب

 نيكولا ؟ابجارت ل قرب ل لت آيت لفك روج )قارب لرعس لل اوم فنقول( كو هتك سس

 مك يداك سا )سومر كش ( نول ) نوع( يس ,) ويتم مح رلأ_ كعمل 0
 -ه قوءح فرط لاقتششلا ب لإ 2 2 رس ل1 لال 1 كّراشكم اج ) العب لوكس وك دوبي ارد( اهب

 تل و3 (اوم تقول ف ال فير ثقل مب بطي دس هي ترضخ اريج تف: لاسات) لآل رعدلاب و لو بع ع
 هللا( ّلارب قاع ا )يي بسر نب محلا هارف( حس نا) يآ( ع تسوى رابتفلابا ذايع 0! )هس هس فرظ كداب ي لإ

 ونلا تايدج تب ) تلك ينو يقل جو د حا لا تمكنا نازك ده تب (ايناي) ترك لاق

 روث فأكل خس رقروا كه بتي تلابج اتن كنا يم ايفا ارواب لول اي كس لاس لآ ا
 لقي اوج )م ع فرط كى اتدثلا دعس لف[ ثم( نانا () كت ( لاججا) العبد جيدج ( ل1 ملا

 طلاب قناجتل ده فرق ابتدع ل ف( ل10 لامد#ي عل( تيذارةكترما هيد

 + مل وعلا ةذوسر اظفل) حس اجت كانبرا ايبا فرط كوكو مات(! )كي هس مروا ( < ايالب وأ نا كسل انك فس م
 ل لا تققيقا ىل وف كت عع اطا ىلّهذلا لوسر فس كلل ( ب ف ومرت هداتسرفوكي 17 لركسب ىناو اعتادوا(
 2 - لي تسرورض لك وعر طاخ هديب 131سم راو ارق كا لك قادره ل اما ىكىلاعترتلا

 لماع كلا لاب نإ لاو فسار ؤ فرضي الب ) ابك سئ( لس كراك ارك اك ارا كس ناا) نايساي وليس 04 هينا متلو

 هر ا سلا ابج ل كورد بطال عندما كح لير كب تس نادون م دري مس ا

 ا نا ول و ل فروا ار ب

 2 كس ماجي خ قل  قكرهت اسك مادا كنترول جس لب ءاط لك ةفئاط ماظدل اك امك يب ) لن تس امج لتوكلوفاد كولو
 تن باننا ل كروم تاغ لاو تك ( 9+ ةس/راهظا كت عاط لب روضتلس يل 10 كي جددا ( ل
 مان كس نا ) لون سرك حشا سروا # روشموكل ونار هو كب دج ( لن تيس دا رف م اكدتتأ 7 لين تس ام تكل ىلا هت تلا دوا( كس تداذب
 هب نلا) ةتكدلاوت كس لاهتدثلا وا يتسن تاهنتلا فرط كن لا( سوم نس ا رف ول ماي اوس ( كاج ىداززسون لاك ات لب لامعا
 ( يك ريكس ىناا) ع لكل! ىزاس اك كى لاعتشادوا( لو لاك كل كس بس 1 تد كسور

 يلا نءارعس 0000 مهو 27

 - قوت ايداهتج تذاجارك 1ك يي دوجو مكس ناكر شم_.ةباحص تارت رينو قرب ذاق

 ملل تلكم اشب نبا لين لماع لب لاق اجافم تليد نكس قر ثزروا ناكم ماي نام ماس ينتاجافم اذا قيرف اذا



- 

 ةاتع ترصعم] هع هج, 'اضلا روس ج ورا ١ كح نآدارليا ع نيك 2 0
9 1 

 - ل تك فر ارءرم نكياروا ىلا ىلا ليتل ظفل #س رسود تايد

 باوتاكامل ل رلوءر سالا نوشخي رواه تشمت ا ساوج حقات فوز نئاك مهنم روان ءاريبم قيرف روإ

 .مهولتقي ن ! رافكل اوشخي نا مهنم ق ةيرف ءاجاف ىا_-

 مهنوشخي ىاج نا رو ا ع رعب" قع لوعفما لف اقم رص هللا ةيشخك

 نه كحك متو فردا هللا ةيشخ لها نم ةيشخ دشا ىام نوط“ ما !ادشا واردا هللا ةيشخب نيببشتم

 حس ا وح ربارب كس فلا ةيزكت ين كل نزع و | ايسدشا ووسع متجر شا نع ينك نع

 وتانامغا عا زج تسود اناي زج دنمودت فم ماعم كس هيما لا كاب هس لبق““ واقفا اب دواهدإبذ
 تك نسم طل عاود رم مار وار دمت ير م اكاروار وع |

 ل اصد كيداب كيان امر لس لنك ح_ ب كى بج كل نت نعم 1 ان( خت هانرتل (لنو الا ةرشق ردق 0

 م /اردا جورب ىف متنكو لو جورب ىف اونوكت ملول ىا_ ب فوط“ ب لم سرسد تيت قالمإ ن متنك ولو سل كح
 ؛:ةديش هداشا ءابنلإ داش مضاب عفر لح هديشم_مأتج ورب انبراتوج ف ذع تشك تس جو كة لااد حر وضو ب عتاد

 -< فوذك سبها الد للأب باد كول هدا ليل كس نسهكزتساب ردا اوت رصقلا ديش
 راب ل كتر ين نوعا !ايب لمت برواس رج ءال هه ءارتبم اه ءالؤه لامف

 بع نا لاع بار
 ردلاول قس لاف كس لو زج مانت كباصا ام_ت ءارقتسا فريش لا لكي شارو تس ءال هع لاعب نوداكيال

 0 ل لكلا مم لسك كامي لع لات

 لوم اكمامت 2 ةبوقع كسفن ببسب هللا نمف ةئيس نم كبباصا ان ا تا اوم مولع كلفن

 درك دكر شم حرريط لا لوم فرط كل ودنب تدين كت اكئرا فرص م نواب ناي 0

 هلعن عسش ع اطقنا ىع ىتحو اهكاشي ةكوشلا ىتح بصن الو بصو هبيصي ملسم نمام شاع ثيدع انج - و

 ىثد ليا الشمس لوم هريجتر ردا هديب حس لاول لوى ناوي قطب ؟نُم كدمهي الف رثكا ددع هللا وفعيامو بنذبالا

 فراق دقل هل نك روا اله رش ريت رتطذس نيقنانمرب س !ئلاعت هللا بحا دقف ىنبحا نم ايار اشرا قط أ

 تايد لبلد لذ[ كيك أبدي لا ىسيع ىراصتلا تذختا امك ابر هذختن نا الا ديريام هنع ىهني وهو كىرشلا

 كس ءارتمرزقل ةعاط- اهكءافتكابب ليا حبه كم اقم تيصوصت_ مالعرسفم كي إي وفود وم ذظدول ريب ج دكا ناش كيفي تأ

 هدعاقف الخ انرك خر ادع ضوعمو ورواد لربسو لرب رواج للاب كس لئاج  ردصملكجر عاط انرمأ ىاج كاس

 اظفلدكوج تيب .ةعاطانم ىا ريقأف وذبح اك ارتيمةعاط اظقلروا جس لما انركرماط اكءادتبم كح ساس

 كولر زاك زو ف الشم كوك بس انمي تكئايصع ىا_ بس ايكاالدكر ل ل

 نركب ترم ا ضيضأب ب ن_وبرباب حس لاكي انوع مولحنا تس تيصع وانعم اايص# تكرر كرس سلوان #؟

 اهينجن بالغ يمر را لوقت نو واو نب كل سرك شنان نقار قت تيزي ة تارنع ورا ا

 بع انا طيص ان مالع ردا نكي اكون تس تينا ءارقاورافمتسا نر ورع فرط ىك ع راض ول بنت ايكرايقنخا فس نإ رفع

 - بو كرف بو كنايصعر وا كل وقت ىدذلا < ناي يةعاطلا نمج ىد هع توأم



 مات هرعت 1 ه4" ل "اننلا ةروس هس وراي همم لو يلج نيل اج ريس حررشو د زن نما

 دع ميذاج هيت ئزطل للا كلل كح [نا ههعس ا : طر

 كس تياكذزبم [فطا فنيا ن ل مح ووصل ني دبي 00 هايج ع خ لا رتملاعيآ كا قا فو ترش لون ناش

 مالا ل لتداباج + نايم سما ابك ”اوث ندابتي تاج اراب راي 7 قس ل اظمس دافك لل دكسكدتاس
 تروى ةوةورج زنك سا هن لب جرد كانك مصب ل تي 1 3 عا رولطب ناب تلبسي كو ردا ؟ايك

 < تءاكف ضريارب فيارب - ل 1

 تو كس ت الكم كس لاس تن ناس هدي ماك ةداع تتتو كس كا و لكدكح رعاظر وا“ هن باق اكل اغا

 ردا ضن ؟دعاس قبرك ا نا تار الاح بج دعب كح تمر# ردا انت الا شوج عبط
 «لا ميكاج كاتي خل تنس احرش سول األ تايحو توم نا ملل جا تل تلو روم م

 اب كس بابسا قلن و« راكخاك تدهس بو ل امج ترشومج واكرم مالا م يع ب17 ل[ تبذل وم

 بآقو ذم ا مي يك تلت ول حام اين أرارتسا ىئازلا ب نين ”انمروا ايمو مانو يبي راثك

 10001 ت7 تمل لكلوك كلوي ءاثاو ترم ول احا روفحمماكروا يش ادرك سطو وف ارلسصرو

 كس لن دام انداك انياروا تت دلي رع يسار مساك سا وأ وب ىل يمك تعنت اال وسو

 هاج ركل كيس ثدب ىك افا قلم انته سا فس تارت أح“ نور تر لرب ف برا ل

 ل 107 اد تنك لطي لارب لاعجتار مكاو نايي ىلا لع نيا اريج

 تباع وعشاق ورز ةكم ع سو عزو و يامل ف لادع لاهي تيتا ل جاي لفرط لا
 لاك ففي ترض وج لب كلك تبيبص» لب 2 -جس لو« لدع اضاف دول ديسل |عاكس لودنب تبييصضو تمتروا لوم

 كخ اجوب مولعمبسا قس ركر وف قار ذ أن اننا لكك ىلاغاد هيس ءابقاف لق نتا دنا طن لاو نو تينا
 كس لاا فاالظرب -اكوم ثععاب ىلا لد ئاياك ببساكم اشوخولل ل لل سجد الع ىبلوذعي - لايشفل
 ع امنا لور سرقت ا قع اج لوس دايز لج تلاع 1 52008 لوبرزرمل لاب ل ل وكلب حس لاعدب رج

 ؟ث جدد 0 ةا ف تقيقثا لاك 57 الوب حس يكد فلا نك ننم قابس للوقف دلا_اجبر
 يدل امتي ءاشنن لسا اكن شدوا تس ىلاج لد 03 فر طي ردن (ي دقلا تدم يف ندا 7 ف الل و وسناب قي رطس هوان

 لد 3. تو كي [ىلاجشم

 روثروطل ىتايلبو ثرداوتير ]كل لس ءايطصن رو انك اجاب لاما يتناك ضلي دب فصول ىل اهرب زي 0 :كثاز

 كج ك انوع ل يرو لس بيس ك لاشي سا ال كيت ىللعي حس ىلاهشفخروا لإن نسم ناماس كت ضرو تيب
 وم لاقحتااكدي دج ركام ج - سرك يل دلي ليي تافاكم كن: لوم يت متقن حبب قدسي لي ساد لو

 هد واس نان وتلنا لع ارمايصتجا رأي قاوم الا سن رورض ناجي كتل قماش ل لاوس سوو

 دن فازه ل رص ناي ةمزلل روع لا لقا ويبح ىقظ وزر تح مس ال تروس“



 مدا سا رحل سل . 0 00 5

 ماتحس تع 1 ب" ومع اسفل ةروس رج داي 2 ىأوارفبت ني !اجح ريس رو عت رن نام امل

00 7 5 . 

 ا كل رمق تح لا لج 0 .؟ نات ارو تانج !ارمتنس لوألا“ دما وسر سانلل كلدلسراو ع قم تو م ادع ايوا

 مهيلع دنس راامف_تهديقكى 7-20 اروا تري ان ل تما وضل اال ثيدصو آر 2 تت رم انءاه تلعب ّ

 كاسم لااصاروا را : كس اير ىلا رك شيم فتي بأ ١ ءاتصترو تقطر ولت روجس عرى ىل 1 ل مراد ماكرو نم اظيفح

 نم اجاوب سكي دوك اوم تلك الصا قى شل وب مولعم كر حا سادلا_ هت ستكر ىراج
 - انرل ل ماعم رت 2930 دوت حل اهيا انرما لماع دقلا لا بس رقم لوبتم لاو: ولحن سس هللا عاطا دقف لوسرلا عطي

 هيف اًوُدَجَوَل هللا ويدعم َناكْولَو ةيدللا ىزاغملا ّنِم هيفام و 20 00 ل الفا

 هيلع هللا ىَلَص ّيبنلا اياَرس نع ْرُمأ ْمُه َءاَج اًذِإَو هلت ْيِف انياب ِهِيئاَعَم ْنف اًضُقانَت ++ غاٌريثك افالتخا

 نم ةَعاَمْج ِْف لزن ٌةرَشفا ”هب اًوُعاَذَأ ةَميرْيلاب فوخْلا وأ ٍمضّنلاب ٍنْمآلا نم مهل لَصَحاَتس عْلَسَو
 ٠6 ترا رام 2 ةياخا 00 را

 هيلغ»للا ىلص ى ,بنلا ئذأتي يو امل تاذلف عسل ند وسل اوناك نيِنف امل املا ءافْعْم ذا .يتفانملا

 ةباَحصلا رياكأ نم ىلّرلا ىوذ ىن ْمُهِْمِرْمآلا ىلوأ ىَلإَو لوْ رلا لا ربحا ىأ ُهْوُدرْوَلَو مس

2 2 
 مت مسخ 2+ 2 عا دعا 8 وام 0 0 0 - ٠

 اثر وعبتتي ةنْوطِلَتسَي نب يدا ال وَ عاَذُي ن 3 ُىغِبني اَمِم وه لَم ُهُملَعْل هب اًوْربْح ىتح هنغ رخس ولاا

 0 طور +

 مالسإلاب | مُكيلعلا ُلَصاَلَْلَو رمآلا ى لوو وسر رك مهند 3 رعي دجلا هد هيلع ااطبو

 دمحم لاف نالت آل مجاَوَفْلا ' نم هب مكرم امِف َنَطْيَشلا محعَبتاَل نارفلاب مل ُهَتَمْحَرَو

 زفاف قشنلا كنع صتَسَم ةعيقل# كتفن لإ فلكلال وللا ليس ف
 َنْيذْلا بخ َسْأَب ٌفكي ْنأهّللا ىَسَع هيف هُهْبعَرَو لئقلا ىلع ْمِهِيَح © َنْييِعْؤُمْلا ٍضرَحَو ٍرّْنلا لدرس ح#

 ولو روق اا ا ا اساَب ُدَسا هللاو اًورفك

 قلاب افك خاب هللا تكفاف 'رغصلا ِرْذَب ىلا اًبكاَر َنيعبْسب ٌبَرحَف ىِدح ْوْوْلَو نحال هديب ىسفن

 ةَعاَفَس ساثلا 3 ْعَفْشُي نم قارمعلا قف مدت امك ج وّرخْلا نَع َكاّيَفَس ى بأ عْنَمَو مهبول قوديفا

 ادام ية عفْشيْنَو ايبا رخال نب يصلني حان رمل قاوم ةنسح

 ىراحبف رقم كودو اَْيقُم ٍءئَش لك ىلغ للا ناكو ايس اهف 0 لفك ُهَل ْنكَي :

 ناب آهنم َنَسْحَأ ملا اًويَحف مكي الس مك لبق ناك ِةّيجَتب متي اذَِو ِمَعاَمب ٍدَحآ ل

 اممدحأ بحلول أ لاف امك اًوُلْوَمَن ناب" اَهُوُدُر وأ هناك ريو هللا ةمخرو مذاشلا َكِيلعو لولو 00
 - أ

 1 جمع

 ماَلّسلا در ُهِْمَو ِهْيَلَع ُىِز راَجيْفاًبساَحم ةماؤابيسَح ٍءْىَش لك ىلع ناك هللا نإ ل اي 7 1

 لكالاَو ماَّسَحْلا ىف ْنَمَو ٍةَجاَحْلا ىِضاَق ىلَع َمِلْسْمْلاَو َقِساَمْلاَو َعِدَتْبْمْلاَو َرِفاَكْلا هَنَّسلا تَّصَحَو



 ل

 لوف واكيدَحوللا نم قدضأ ةخاال أ ْنََودْيِف كَم َتْيَرال ٍةَميقْلا مَْي ئف ىلا مك بق نم
 كرس ود كلن آر قري رك ل ( لام بي رو بيج ل لادوا) ن آر نس كت( للان )رواد ايا م
 هس( نابت نب مناك اروا ضئات سب ىلاعم كس نا) فالتخا كولي لم لاب كتب كى امك ادق ىرورض ف توج عس فرط
 ( تسلك ) اي لك فوم لاصاع ( تمرض ) نم( حس ل حروف لتي ترضخ وج ) ىلاج قتريخ لوك اي كس وكول نلا بست دوا
 نيس اواي تع امجب كن قفا نم تمي ايب - لو تس رج تس دكا للتي وي ) لي تكل ف اليجج لع لولو سا تال يلا فس م فخ
 هك ةفؤب ترصخ ردا تس ذم روزكب سول لونا هس ل كتل تسر 2س دكا ذيب و باك سادج لوم لاذان لس هس داب كس
 مؤ ل )اسك لولاو تاهت ذود كاي دوا كسلا لوسر تسرك ايدك بن ( ربت ما ) كول باكا( قي فيل لك دايم يلق
 ب ل3 لاح تتقي لسا ىلا عل دمج وف ( تس كج افوكادو احترم كا هلت 1 اح تجسد لوم اخد وخ حرررط ىلا تس اسكس اكتر
 له خسر ل ضروا لإن تي دل ل جروحك ج ) لو كر دارا اكخينك كيسة الكت ابدجج فأل هد( لئلا هس اليحب
 ساروا( ركعسد قش ول كم السا ) اتم ن رع مترك لاك ذلاروا حس راينا بس احساروارخت ( ليث لاو فدك اذني هرب حس ىئادارم

 زب (اهت اتباع اص ا وك موو ل لوعارب نخ) توم كل كي ح ناطيخ بس م3 ( كتي كو لوجدت تنعي
 ىلا ) س لائق رادرمذ كى لاوس تاذ كي آيس آلة يح دامب لي داد كتل ب 1( تس ا) لب _كسدارفا رنج #دودعم

 وك ون رلسمروا ( جس هدهد اكد حس يس آ كت دابج يس 1رك ىب اى ات فل كبت همن تيا وك جس راعي كح ناب
 روزاكلاروااك ( لال ك ) تن ركطروذ لد كور اهئ ثلا دل تهب دك يبس ( كيس رامي ادوا كنت هدام آي دابج ) تتحد بيغ

 ترض [يئ انج رآه ذب حس بس باع اكن لا) ليت تندد ذتس بس مو ل يس دا زمرد تس قولو داي ف( حس بس نلا)
 رتسدن انج هس كر اناج قا ايت هاوخ كل لاج لع دابج دوت لل نااج ل ضعت لح لمح كت اذ يحاك يأ رفداشرا ل تعب

 له لولو لس نا تيب قنوارلسب ب ووكر و زك ءافذ لاق ا نع دل فيبر ثنا كفرط كى رفصردب ب ار اسد لوراوس

 مج) كش افس قي 1( لع سوكول) ضن ( < اكد د لش ناارمع ل آمل اهيبج كس آلي ع نا دي ناايفسولا الى د اب كما

 هكا رسمي أ # ا" ة>ءاهضلا روع هرج و راب هم لاوارلج, ني اجري حر رس #ت: 2 امان م حج يو 7 الو ما _ هه
 دال ء ل يي سس سس لسساالللللللايححم سس سي إي-ببب--لسل

 مُكَدَعِمْجَيَل هللاو وه الإ هلال هللا َكِيَلَعَو ٍرِفاكْلل ُلاَعُيو رْيخآلا ِرْيَغ ىف ُهَرْكَي لب ْمِهيَلَع دّرلا بجيالف وست لس و و | رطل 3 ا سعر # ءورا وا ص وم وا ول خحخحل ”هد ام +2 م 0 ا
0 

8 
 مم

 .. عرش ف اظوج) كش افس ى مذ ضل تروا( تس رج لك راس )كم اك سا افلس ( با وق )صحو ا ون( وج نقفاوم لس عرش
 اوك ارم مكث دداق ي!) لج لاو تكل تدر دقي زيجرم ىلا هت تلاروا تس ( جو كانك ) لا كل صح ( دانك )ولا(

 خس اماني د بادج للكلب” ( تساج ابك كيال لب اشم ) ةس اج قواعد لبى كك بج دوا ( نان لع سداد كك

 اافلاوج )وركايدهكقافلا تسير هاي( دتاكرب هدفلا ترو م السلا كو وبكل بي باج كس مالس شم )اجا حس لل( وكس او نس دك مالس)
 توصل وا نكيلع_ىرورضاتي رطليأ حس لم لوقير طل وفود نا لعرب هد انولوكت نلا تك متدييحب لإ تكس لس ليلي مالم
 ليد لكررب اكمالس باو - لإن لاو نيل لوب اكل كرم رك يل بسام ) لن لاو تيل باح اك تجرم ىلاعتدثلاهبشالب( بس لضن

 عامل لاو ومب لوششتم لب نا ارو مان اي كساد نس لكم السك نت لوفشم لن تسدجاح ءاضقق ء قطاف « قرب دوا رفاكن ليام

 4 قاب ركذوججوك ل او ف اهب لج ب جاو بادجي نا اهلا هس ايددارق نس حتس مالسيبس ا وج فس تسال او فس اعك
 ليئروبحم لوكا ومس لاكمي تاذ ىلا ليا كات ثلا ( اجاني دس كيلعو فرص م الس باوج كح كس رفاك جس هد



 0 ٠ عل
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 رك م تس ىلا نار واع لت( بش ) كت : ارا نتا نادك تناك( ”للاكت تس اور )لس برأ لخلل ١ ا ره نوه
 َِي 5 25 'ً لا 2 5 8

 لادك لع قددؤ دك نا كتابى كى ) تس ايت ناد لاك نحب

 2 هم ب
 5 ّس 00 ا جك هما رس ل 2 . 2 0 5 ىلإ م.« مك

 ١ يفت نا تاي يول لج ف“ ونت ل ل ما وم 8 ثلا هك ماع |ىحا ينك افالتخا ب ا

 يل اا ا مه 6 1 1 هاو :
 0 ا و ل سلا | سيلا ان ال م عك اع 1 7

 هس نك نال تس ل ل ل را بف حاحا ل بش اي ل م كك وا ا ما ل ليخا رها طلت ورق
 ص 2 م 6 ثلا م يح مط ءسد م 5[ ا 5-5 5-5 0 7 . 2 [ 0 ٠9

 تفل ”ا8 لا ديا تس غلاب هوو مل هس مب بما تل لا وو ايي ىف نيل تنال هلل ل سا « محا

 ّض 1 م ترك 7 7 ٠ مهرشم 2
 لكن ان احناحوم عموم اكد و اطمراما كبح إم اي لكشف ا /*لايطلغو ووو بيا كيا رنا مداه يل تم نع ر فانا

 5 ١
 هر د لم الج ب تشاد لكى ذب بسس 2 وت ىلا

 -- نوفا فو لت اي شوا لي م [ تاي 5

 نون وأشد تس نا ةعافا_تم از ءاب لث ار لك ضواعب عاذا رسلا خاذا#_ حاجات هوشفا

 لاش رمتو ب كلوت رفسو وش دلي لوم شرع اراك ى تك ارحاروا قمن "تيل اونا لسكس جا ةاتم اش كلور ات ما
 كاي ء ارو ارم م ل ودان ف كودو 1 00 و 00 ىلاووءشع كبت امضءرجا »اسك و تنك :ىسسع ا 3 وود

6 

3 

 ظ و الا ارت ردح
 تاع ناو نإ او طبملا رارلا نأ "هزت وتسمح كالوس دارج مانع

 لمان يس حئاوصروا ل ةيب وكت ٌناصضروا ريش تسرب ىل اع اجاجال#إ قتلو رنا اتلطما زايعرج اج الاكل دالي:

 نما اليلق الا لتي نوطسعسيف را ليما !ااولوارول ل اسر خطرماكر يروا يأ ارا مهنم_ تساي #د

 هام“ 00 لم رو الجخ ترضخ آد” ني تارت ريو عع أس عكا . سن لوف نب 7 00 0 !: نإ رداع

 كك اطرش ل لوكول اة اعايكل ون ا الا-ات آي لك ل اح علا هللا لضف الول ل ترومان 8-5 م تسر

 1 سال نامئ الس قورو ما تى قاوم اد ايبرنا

 فرك رت و نورخأآلا رصقو نوقف انملا طشت نا ىا_ي ررق» طم بارت لقب رواش ينام اف ل يلا لئاقف

 م

52 

 دو دمعت كلا لختل كدر

 تا رات رايخرم ل غل-ح لف ريم ل تاق لب بص لكس بو كس + احلم كلسفنالا فلكتال

 زاجنا نم عفنا ميركلا عامطا دبلا_# 1ك ىسع .اهدحو كسفنالا فلكم ريغ فكنوك لاح لتاقف

 هدعقي ذ ل يقي ترضخ 1 تك أ "هسا اا” ل من ات اذكر ا ذاب ب لص اف لس ليم آت ديب وب ئرغصلا ردب مبللا
 تان ايل معد كه الفي شاي ماقد ماحس نايفسولا نع

 هنرو تس يل اهكيح ةيافش توم عرو رش” ترن وا لا رطاك ءارواوم عر ور شو را فك كراسى زج نم ةنسح ةعافش

 ةساضر لص ضرع يلوم 0 ” علو اي تعفنم يلج « خس اج لوم لت اعر ل دابعلا للوقت هثلا وت لش -ح ريس يلاغد

 تس ايكاب «رافس خلك شمول رافس ىرب - تحسي لوم وب لل اذ لاتستسوشر اي لون هاد

 ع قلد جى هل صيت نه رار لل دا يأ نيش

 اهد كى ذاردر ألا كايح حس ددصم ب لص ةيهحتب _ررتن ثم تيقم . ردق "ب كوإ ىشلا ىلع تماقا اتبقم



 مهدت عآ 4 ل م”ايضلا قر وس ترسو داب هع لوارلج نال اجريت رش 00 رتنسلات

 الشع_ ئج ايانوماومامحذب حس مالس_ مال. باد ك“ نسمح ا اذ خس 1م خس مالسروا اذ سوم لاعتسا لماع د اقلطم ركب ب
 م هتاكر بو لش باو لس هللا ةمحرو مكيلع مالسلاروا هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو سبا: مكيلع مالسلا
 سيث ىذاضا كح كس لساو ذييسد باد دوا يسدارجد افلا مانت فس لس لاو ذر كم لسد وخلا نكي جس اج انركفاضا
 ئجس اجاني دارج دوكاقافلا ىتن نلا لبث مالسدد كس دي زف اضا الب رج لايكات ايلا ذ يلا ليأ جتا تب ترضخ 1ك اريدج_ى وجت
 - ايكوم لس اهودر واني اكدت ليل ولع ناسحا لبي تمروص يوك

 باوجب لبث ترو نست ىلاعر مب س لاير ديتب ثوب فاعلا فذكر را ةيرقلا نكماو: اهلئماودر ىا 0

 روا ىف سم السءارتبا كا كس رمل لوف مر كيس بدجاو مالم باو روا جس لك كح تننس م السلا ءادتبا_ جس لت ماس
 كنب ناتي ىلا < ٌلافك فرب تعاتب دوا ىف الس بما ضو رن عررط اب افكت نسل تعامج
 مكاو تءاضحس نس اوم مولعم انوه ريا ايانومجاو# احب حس مالس ا كم المس بساوتج هس هدول تأ ا-تس لأ بج اوم تتتسرك

 ع تيلملا تيب امك سيب باو كبش ىلا ل ةييسد تاجا كل اءاهقف لكالاح جس اي اندم لمئاج انوج مكس مالس اكمال ساو
 جس اجانرك الص لش تلاع كت ماقاو ناذا« لوركا ثش ذي ثيي دعو ن ارثروا طك جنس يكس ماسيساد آلي تس لوم

 ةركل السوكني وك لاو ةسدكت جاع« اضتقروا هنيووك هاو كير موج و عررطخ لل ارفف سول ولا روا
 مك وكر اوسملل_ ور اوسأ ثول سلي الاو ليس وراوسرواوكلس او تكي ازاون وم ل كر واوك ولاور هك لاو نس اج ل 727
 ءال رك السركوارفا ودا زوارق كبس كم المره اورق ذب

 < لفارس اهودروا انيدباوجولمل يروا لاي اهنص نسحااني د باد اكمالسولىل وفارس جس هي سار كتر وا
 ايمكيلم ءاشلا كرار تي واع درع كيلعو فصالات امل سيج باكل ا نقلت داغزا لم ني دم ا
 ىركح قالغا ل جرد كيا وف انبكت الكي اعددب ةنجارص لبي باو ك- لا لن كس اعددب دوا تكألب تكس لست سل
 < اهك دانبي ل لك ىا تناول م لنك مسك اع فرص للا ل ابكى ناب جاني ن ثا لكلاب دواس تاب لو

 لب وبا كيلع 9فرصشم_ ورلد ىناتوكل بي مالس ع يلستلا ىسف رارسغال كب قي وبن داشرا زين -'دتواغ لضرب دب سالك
 موم_ ل نيك ركوكيلع مالس لباقي جس رت“ م اللاب فرص مكيلع مالسلا دوا لب اجو لغد ىكنيتتكلئالس اك انوبك مكيلع
 تلاع يس لب تدوص ىف # كم دقم مكيلع زززاوج ب ووصقلل يت لئن سم مزقت لك مالس ظفلروا حس بو كار غشساو تيدضج

 مكيلعاظقا حبو كوم فطعر ماسك ل اح هلي رفطاع او لتدج لع مالس باو تبا اتوب منو ةومّحل_ لس ررض لعلب حو

 - انسوم ليم ةوم ك_ كرر ظروااهددب دوجواب كس ذو مرقم

 باو (يسسوو الع ضن وخشم لب ن_ اوك امك - لاب جاو مال بادجي كم السدو كأول ئ#”ةدسلا تصخو

 لوك هس لمالك قرت فو اي لا نروك را تدبلا د نجس اي انك تم الس حس جيو كدت توك ترو ىلا نلاوج وفد تس هوكي د
 رواه يب ركل عبروا هلصي حس نس ابج نايل هور السدس وم لوب وج لع دمركا اقلك ادكعررط اس ليت اضم

 - لانو جس اجانب كم الس نع يركع اول كس ارور ضل او ف اكلم مولع رك جس اعيان قد كريت

 باوجاكم ف ذك اهكدعمجسيل لي درك راشا تري ذقت لا لس مال رسل وحرمت كسا وهاالا هلا ال جس ءادتسي هللا
 ىلا_وم حجار فرط ىك عم يروا عا اي درا رق تفص كب يرو هيفا ح حتا فرط كى اربي مويلا_عس لاع لمت هيف



 ىلا مح عب - 5 لا 3 "نقلا روس محمل هدا حاد لوا ريلبت, نمل يح ريسف'ح و

 ملدتيالفشا تعا تلا
 ص

0-3 

 تايناكن تأ ا مد هاا يلو

 #4 نيكل 9 ' -

 ِ 176 لانك بس ىيت كب ندا تيا 0 نر يا تكس ل رطب حا مروا نم ل وبن لعتو نإ مل

 لك خلا لتاقفتي ردا ىفوج لاسر رض مل حس مالساج ت مك ل راونكرب ىاطظت !لنالث خلا وه ءاج اذاتي آ 37

 لاب روا لكس سم عفشيي ن ره اتسم كربع نع لات بم 000 ا 01 دامج بيغ رم -هكتحاكاع عنج ن ملا

 جس لوم بلقفيل ا اا ىلاذعب لكوج روات ثلا ايو تس مكن يداعب رايات #بيأ تنل
# 

 ل 3 ٠ . رش

 تاتى ايو نكاح رطل تس ءايشم 2-هل نراك وادى رق تا هلا اين اينو اكمال او تلاعب انس يلا

 ترمتاوريل تاكا مانا سمك .اوسا يو د لإ اسس ل ' اكدت يد ذاك

 _س 57 يل راد ذب تعاطا يك قاكتم يق روا تسل" !ىتم هلا ال هللا تب ا

 فالك ماع دافم اني درك اب كلي ةس اج ايكدش فاص ل قلت كام ايتعا كبح كوم 500 لوط ناش

 ا ا 010 هت تدل منع قرم ساضا ناراسم اه حم يس تلا ا ظرو 5 5 1[ 0000 تا:

 فرط لود ناش هللا ليبس ىف لتاقف تع ًاروا لوم لذات خلامح ءاج اذا تب كل 2 تيا © 3538

 ته عدل ةراشا مارا مس

 قف فت لاما ٠ كر دش ثزيكروا أ كالي و تحاستف ل ل كفر ن آرقرك سس مالك ص اخ مسمع ا : رش 8

 ١ 06 00 ا ٌّش 1 ع 1 . طا : ا 00

 لا كح تاو لأ يا اك لوم ءانش# رت ١ حر رط حا خل تن اب لات ف7 كليا سن دلساس ا قب ب ا كيااح لارد ايد
 سَ كه

 هجرس اراك ركن رق حس رج اظفوج حس اونن لب رف لع نا وص سدني نجا لبو ىك فوم ىلا مالكه س لل تب بسس يانا

 تااعاد نر اراك و راك وني للأب 41 0 نترات ينل د داع

 باكل ئاروا  اطعروا © زايئامجو تغغالب و تحافظي لف يرك آرت تل كس افابء امس... ةيمامم :زامااكن آر

 راح لي نوم ل 2 'لاارتس ار ررط انج 1 نان لو ا 1 مد ارواتاهتتاو رج ط 2 5 2

 نلت تي أى روزا - دم تبع الا اكد طب لا بايع نوب بحجر حدب كراج ل م روش بح ربا ادعو:

 دأب دوي لا ل كم انتج اك يت قه نلاننال سس ضي داع هذال تاب يد ايكوم "فالخاكل وق دام ن 1,انخا

 35 لير ظاف اانخا# نر اد م يل /ارلكه س تسيصوصتر و يلوخ كابن ارقي ندي لاجهر تلقب طم نرواف رانا

 ا ل مكى اوارفارنجل يدور عمري بنج +1 انكم شيب ب ءايثش اك“ هلتتتف الا 3 00-0

 هوا تن لف لي تررضت آروا ل ارق لبي نت ناار زر تا وا املا تا مال

 رام ست نأ لاكدج جس انكم كاردااكم اا ضب اجي اس لتحل ابابكي 0
 ىلا قش درجرد ساروما قرط ضب ول ىلوا_ هع ضلوا ودام دو لكلاب نتج ب اكل كى بي تيربو تداعس باوبا روط لس ع

 ا تشاو اواخر عجاج دهس لنوع كر اردااكك لاك ع وتشعر وا



٠. 0 
 2 / 5 1 9

 م6 ست قيا* 5 ءااسشلا جروس. ل جر 238 لوارلج را كك الست رثننام
 5 ف 0-010

 انتي باردا اكن” اكتر مور كرو رض هس لم ل اثم و تاج ور قا ناصقنن اسناد رذ كس ل ور 1 كرس

 لكودو ل دوس لامك ناحا م ايكياكءاضمب معن سلب تان لوم قدور 9

 الا ىلا ليك فس سرس يأ لرد ا رس يديشارصوو.-- :باو# اكثروا كيا

 د ني اسك هةر باق اح ايميل لاري لئوهسو 1 م "نيطنتسم ردا ل نات مدارس

 2 تكل امنوا لاو لب رمز كس ى لاو ارسال وتو ودل اياب ساكس نالد مذا

 ني 1 ناءاس اك. رل ب ولخمالر اند تويكس انس :تس اح ورث نوم ًاليكدت دشارواعسايتناكس " ايندانوم اساب دشااكرثلا
 اقل ماهي 1 12 رماقن عروب اك ل مشي ماع ها شن "فرص دا دامس دافكر وا اكن رو ل لاقشا-< تا 0

 7 7 31 - فو 09 030

 نواس تيد امافر طاب هت عك اسس اسد نم زورا نب د شوش حرم ياكل 4 ل تقول ”ا ون لوجوارم ين

 ا 20

 تاروت لي نما اق ك ىس امل ومع او يتاخ فياوأ تاي كلا كس 000-5 ايل 28 2 ولو بس لال

 كس لباقم ذة ترش ١ نس وتبع )دعا كس رصا 7 "يلم نق ا كج يل مكس تاو ل ابع

 نا الا هيلع ىلإ قانا تياورب ا ناد وجور 0 الو

 0 كسل ُ ماو ا .ب آن انج دحا ىنعبي مل ناو بهاذ ىسنااا رم اشرس 0 «هوعبتي

 يانا رق كا 1 1008 م عروس ف مثل ل للا ل رانك ادام تس ءافل كت تدوس نايا ف اص ن !!ريم

 نتا ق1 لبر ثف ت روض لك ايلات رم تروس 13 لي رشم :ت م

 50 وهارول كسل 20

 2 - هيما نظروا لوب ورم و 2 هلم رواه لل اكسس لوب وورح تعازش 1 ا جا نير انس كرتولوا ل 4

 مو ٌرافس م صتتم ون اما هكدا فتح كا جو ريما 0 ل 0 تل ورشي لولد

 كم الخ سرداب نيب فيقتل كن اهطسمس سود تاسيس نس يني مار اوك املس كيل اي وكس موعد دوا طلخ شرافس نبط نيس
 هاوس تدايع شرافس ىما وف 6 راس لل ! هيب و رهن نان نص كد

 تيصعمر شرافس قرب روا لوم لثكتسرجا لت تدايخمل موي < مارت انه ترج ب ىلا كل يعاروا لوم بسجتس رثوم بجاو

 هب ملا لكزس طلغ حس ترجلا ري ل ملي اتم لس وششنوى رامج لك نرن لايف هس تشرر»امار اني تدق حسبه لذ 0

 55 ميش جاو مابا _ كى كس وداي حس ا نت تريح ا هوا لوما ع هر اكس 0
 لوم موقت م ووو ت لكى كلج ل مل انته ةباماروات هقخا و ل نو ل اقنال  ا 00

7 

 يلوم مارتروا تيوشر كل لاجس 75
0 

 2 - هر 5 * 5

 بصري لش تل أ لدلك بدت  ءاظب تلابيسح انا 3 2ءواحع تيك ل مااويح لواع : حس راعشي المسا انركم الم

 22 5و ا رق 000 0 --
 يوالل ل هول تايل ء راسا بسر نا اج نادى سَ - ناد تسند ند ةزب السد وار سالي ناو رس اك ابمتلس

 طلق 0
 د لوكرلا لعب تالاخ نلا ل تس راتكرب ١ جر يمقن 0 مت راو "إن انيطإ ام #أ لع ؟ءيغ ا وج |اتنف لاي تملا

 2 اوم تعا روا قل تنس نرسم الس وتوم ورمغ* سهو ركب ل 3 باو ول رك مالم



 00 هي ء'انلا ةروس هرسوراي 0 لوارلج» نبل الحر فجر شوج 2

 باج ضئزيث هن افلا ىلع بروج قنوت تع انج دوا نت لك سور ع نو ورقته السن يبس وج حرر ىلا كوم لاك نس اجرك

 بسس نا مضر تس ظئافنلا مس لا لبي تالاح لاب تس لق اسفل رتب حس لما اي حس ظافلا ىتن ةقشس ا تبا بجاو مالم
 تنال رشح داقتصم ب وجووج تمارا تس راي قادس 2ك كس ريت و اظفل_س دايظظا لب لقروص

 روا لم نسحاوأهللا ةمحرو مالسلا مكنيلع ل باج ل مكدع السلا لراقف رقرزا عي حو ؤريط نع

 نع تاج ع هللا ةمحرو مكيلع مالسلا نكس حرش الب عسبو كوب فاو ل اهودرواانيمالسلا مكيلع فرص

 راج هروكون ماكدا ونوم نارطسم ائارتبا لافاكس اس لوم :ةفيصب متيبيحظفل_< لاك انامجبا كاني دسك السلا مكيلعو فرص
 جس أب دهكه حت يت اعورب اج لم السدو قع بش اكترارشس فرط كارل لس رفاكروا مكسر رك الاو سرك الس لو

 دباب حم اوضكس ترو رض افرصدندلا هس داب فرص ل يبس جج اواني و بما كم السل لادشرو ت اءانب وك يلع فرع وب

 نو وعر ف نإ نقر لعل ع كل تورو تاسكل ماس اد اك ا كل هل

 مالسوا مس هيكل تمي آي دان روب .ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا ليلقف تلخد اذاو مهحفاصن الوملسنال

 تكس عبط دوا يطعد ارم حس لال سي“ دق لوقا كنا خ مانا واهس

 ك هرواكت ناك انيدح هللا نم قدصا نمو ...........:ثنكب كبسذللا لكتسر دقوا تيق صا كلا مالك
 لكأا 1 حررط قا لق رصا لولرك ذب + تسلا ا حرررط لسن دنس لاس لوك باب لس للا دوا هدايز تس دّذلا كل ري حس دابا

 راف قدس رت ريك كت يفي احب رواع كك تيكرابفاب تيقرصا كات روان لوك رصلا قداس لع

 يراك ا ك ساس مورس لاا قولكم ارقد صاخ اك لاتقل اندم بييذلا ملاع ل جسرجاظ دوا جس ب تتقباطم دع لك
 كح سا لو لاك وودي ل ىلاعت ققروا ع هي مروا ل اكتر درا ماديعاوم عررط ىا كمن الموس دع لك رط رول
 هس اروقاو رصورب اك ا كح لسا نيج ضف لكوج ل قولكرولا رول هدعور جاك ا

 مناواتيق صا 2 كس للا ملكك جس عررط للا تيكر انا تيقدصا كولا ماكر ا ّلو# تيكا ناب كتب صا وي

 يدوخ يرط مو زلبج رك < لاش لل مالك قولك ليس لائم انج كيا اكت يق رصا حس للا القل حس لب مالك

 ه<ساتمل كاد ؟ حس نيب رض لك رر دفلك لوو تتم كس لت تدق كرش كى دكه يسرب رواججس و دقضدوا ترد يلظاو مز

 2 كس لاه عسب لث اذ تافعوج ناك جس سلم لاففا ت اص كى اختم قلاوج حس ىف لك سوا ررع حس ماكر وا

 وكون لك كوب لاحم ردقلا تقدض كى ا تس يو كن راتاروا بجد لاذ كس ىلا اكونت تس لش جاز مزاول قرص

 0 ريتال ىف اءلمصءارالا ارحم كب ذك عراتتلا تود اك سكر لش تاذ تافصوكى ضم الكروا لش ل افا تءافنص
 لندواعس قا تسددقلا تمت كل 7اس جي ءافقا قي نقى داع عراتتا لش تروص وللا احم لق لاكش الب حررط

 كلي سيح يو كن اصقن قل طمس ترد لبر ظاد تردقنلا تن مر < ءافتا هدب رانا رت تروم
 دل ارق فاهم مارك يلط نو رج كك ؟اافلا قالصا يصر يت كل سس كر انوا 0

 دس ملل اركا نعاجبروا الخ مراكم لب اهنه نشحاب و يحف تي :٠ تبي فن الإ



 0 عل #8 و, سلا 3 روس. هل سور إي هلل لوارلب نال الجر يفرش 2 نا

 مكناشام ىا مكلامف ريفا "يو لاق يلتف قير لاَقف مهيف ”راثلا قفّلتخا د نم سان عجز ١-5

 نؤُدْيِرتا َىِصاَعُمْلاَو رفككلا ن نب اا وشك مب ب مهر مهَسكَرَأ هللاَو ل يقف نيف نقلا ىف هثرم

 ل اكن نيفضوملا ىف ماهفتسالا 43 د ةلمحج نمومهوَدَعَت ىا اهلا َّلَصَآ ّْنَم ماوذهت ْنا

 نؤنوكتف اًورفك امك نو زفكتولا مهاوذو حدبنو ل

 ىف اًوَرِجاِهي ىت 2م لاميالاهرهلفا ناو هين ولون ءاَيلوأ ُمهنِم اًوَذِحتت الف رفحا ىن ذءأ را

 رسالاب ُمُهْوْدْخَف ةيلعوهاع لما تان اَوَلَوت نإف مهناميإ ُوَقَخُ ةخْيَحض ٌةَرَخِجأ هللا ٍلْيِبَس

 5 03 31 و“

 ىلع ب نةرشتتل :.5:!ريصنالَو ا يِلَو مهم اًودختنالو“ مراعات فرصا

 0 بم هنو مكنت موف ىلا نواحلي َنوَلصَي َنْيِذْلا لا م ودع
0 

 . سد ةويمصر سعاو 5 - 0”

 ٠ ه. مكوءاج 0 05 00 ريسيا مخ انا ل نفدلس و بخ لا ىلص ٌيِنلاَدَهاَعاَمَك عا ا
- 

- 

 هت

 لس 1 .”مهموق اًولِتاَقُي وأ ممزق م: مك ولِتاَقي ْنأ نع مُهْرَوَُدَص تقاض ٌتَرِصَح
( 

 هللا ءاَشْولَو ٍفيَسلا ةياب حل يسلم هَدَعْب امو 6 ؛ لْئقاَلَو دخأب مهيلا مسرعا 000 مكِلاَق

 22 وق لاف اات اك ”مكولت اف مِوِبْوَلُق رقي نأ ْمُكَِلَع ْمُهْطْلَسَل كغ 5 2 مهطيلست

 مكل هللا لعج اَمف ! هدانا ىإ حلصلا  ِملَّسلا مكيَلا اَوَقَلآَو مكؤلت ني كرا ل

 لاميالا ءاهف ذاب ُجكونماَي ْنأ نودي نيرا َنْودجَعَس ل انفلا وأ ٍدخالأب اَقْيِرَص 0 اليس مهبل

000 
 ل

 0 ذزاملك ٌدافْطْعَو دس ْهَو ههبلإ اوعْجَر اذ! رفكلاب ” ْمُهَمْوَق اَونَماَيَو مكدْنِع
( 

1 

 1 رملَسل ظ ! آَوَقَلُي منو ملت ك رب مكتب مل ناق قو ذا اوتو ءاهيف اًوْشكرأ دلل

 8. أ.
 د صارو م د 1و

 ا فوسفات رج ةقزلكاو ردا قرات مكن مهيدي 007

 - مه .دغل مهيبْسَو مهلتق يك وح رباط ان انه بوت ل طلت ونلع نك دمج

 1 را هع 20 مهم 92 * تك
 نال لاا سر تع تح ارك بتنك ل كس كأ اع نا م 10 جاو ىف لولو بج تعاصاة:غ) د0 يي

 هم اسك“ ض 0 0 م - . يول
 ,اممع 58 3 0 : . 3 ا 5 فإن 5 1 نمو -- 3 ء م
 ل دوو لا كس ول حس ل ع ايذ اذار رس يلا ان لدا نااداع لالا كنا مناع ام ان“

5 
 يا “و . 2 0 5 0

 ول ل لس اوما وأ ) كسري ىف لوشن نا تس( 1223 5 نان سل 1يارتلا تالا( ل ,يرس) ل 0 رفد لب ساب
 5-5 مو

 اودهتس م ا واوا تف تييارم وكلا )درع ل ىلا دار 0و [طهكو ارو اول اوم ام ماع( نت كلا
 ]أ

 يل نا"( تما ريوار) كح لاه لييماد لو كل تع م ل تسد“ "اد ىلةخترشلا ب لكى مت ( يس قراكناماهظتنا لج لوفد

 ىلا 5 )ايو ماسربارب( لود ل“ 5 از ل اس لايت دار يرش لس نوما ج ررط لس يون ( ءاقش )انمى

 ده( يك"



 ؟مهحربأتي] ١ 40 »ءاانلوروسهرسأوراإ هو: لوارلبتم نيم الجر يس حررشو#ج رن ربما

 بج( لي ركراهظا كن ايي اكلي .يركا هل ةساعنب ست نا ا )اني دش تسود نياك اعتس لي ارك ساه لب

 هدعملا) يمل لانش ركام( يقيل تا ناوج ترم 0 تير ل هار 3 55

 تسوووى تس لي نا اش _هدرك واي ليك لاب دول ( درك يق )ولركر افرك بأ ليل ( نيك سو نس هدا رفيع تلاع شاف انه

 لالا لولوج رك "لاب ( ركل صعود نس نا لمبات كح لون نب 00 راكب دوق كت روا ( وب تس اعذب ص سس ناار“ )واب

 كد رم نا اه رباهم حس وكول فيلعتس كادوا سنا )تس كي »م ناي هدب لم لادوا لش مكس مالم 1( نار كل شو عييام)

 دشادرب لاي #ابتدد لي يم لوف ارادت ()((اهق ايكو زياد قارب لاا قر ففي ترس (ايص_ح

 يشوش لالا مرر ب راع مقيد( هدتاساكم ابا ) سايس درك( لد كت )ران

 لايمدفلا ملك( ل عروش يسس دابجب مك يبس تمي [قدعإ دوا تمي اريد لش سد روا ل كو رانك حس لوا قرارك ا ل لوجدت

 واتا ني تس سرفيس مك( كح رلطوبتم ل دهس نا) يدل ءاسم ب مكن وأول نا ف ( رك دلعي وكنا ) جس اي

 لاب سابو سلكي ردا كدب شرانكتس در ل + (ي دامت بعراراببق ل لولو لس نا كح شااوبج ليئرو ظن

 لأ ءاقرلو لولو كارل )لكيلا لكي ناك ساهتف_ لاعتدنا 3( لكل وق تع اطا )لن سد تت

 راهظا كن ابيات اسءاببت ) لي كس اجانب ليي نام قوس فرط راب لس لال تسي ا ليمتد والعكس نا( ودك

 ند( لج ع ؟ كس نافطختودسا لقلوب تس كم اظرف إو اج تاس ناابج) ىكعس فرط موق ىف ارواب

 قروب) نو ا ادم هع دنا ل ( ع لاب ىد تدون ا فرط كك رش) لين اجي داثول فرط ىدانفو دف بج

 دالي افي فرط قراها( دوج لا سس م ) لب اجود ش رانك ولي اركاوس ( ل اج كيد لش لا رمل
 ل / لن كول ووري درك نإ سيطلب سيكا والراكب قرش تب حس نازل( قرابمت)

 ( تقر ةلط لكؤد اوبك ريق لتس نارظن ثم 1 زان كنا رد لك

 سانلا هرسودروا- لو أس ف نموس نيت لاروا ىلا نا ءدتلادبعوارم سس سادملا لكي نيالا وسل ”

 كة كد للكتاب سي لوك نا باغ تيكا لروا كت روم فلل ش هس داب كس لوول اوت نت ا لاح دارس

 لوقب ب مس نيتتف < لاع نيقفنملا فاذا سنو راغا قرط لرد ا نوفل ترس عر وحرم وع

 يك هيرو ع لانوس هاورر حن علفرظباب با رفا لك ار لبي شارو نس دورك مكل نييرصب

 م اًبولقم ئشلا درو“

 ىاج 2 قاع يداكلا .ماهفتسا الاوح يردص» امإب ب فوزجرت اع رواه لوضوم اه“ ىصاعملا و رفكلا نم

 ؟باتعي نا ل ل ارى نت * نيدتهملا ىف مهودعت نا مكل ىغبتيالو مهلتق ىف اوفلتخت نا مكل ىغبنيال

 ا تاي جامع سلق ”ةحيحص ة-رجه تي ررص» ولدوا 5 0 وتو

 ابي ىثأي لوس كركر م كسشوج ت رج لن .رملا نم سوو هن ايس ءارقفلل وج ترجي كونا رص .- ماطسأ

 2 .هلا ىهنام رجه نم رجاهملا ع لش فير شي دع جس لوتس لومانكددا ىساعم تبرمج ريترو هسدارم ترم

 نوما هطساولاب وو لتوج جس دارم انومج ل لوا . راوجل 00 0 م وت 6 ض

 -< ايكا يك رعت ذك ىلا اع "نشك ءاخان ولصي كو دوا هس قى درك تضفامم كل اك لسا لإ



 احح هر تعآ 41" لع اسضلا قر وس, ترسو را مهورع لوا لج نال الجر يضنجررشو لج رن نما دك

 لتاقمروا لو دارعدي ز ني ري وعدك ساد لك احن باهت يا رف لما ةرهاعم ل يقي ترض [تس نا رمي وع نسب لاله
 -- دقر رقم لام لمت يا ل ب دارم عرين: تس للا نييذلا واس ل دارم 8 انهربكن لي روارعا كج تل

 الم ليك كايت حس كاردشسا لا هنكلو < خلا نيكر شملا اولعقاف ت1 لب و ةروسدارمحس لا فيسلا ةببا
 - لو كلك رج سايل وو مان لولووري نافظع ودسا <_بعرلا مهبولق ىف ىقلاف هتك ”مرقم ضي

 لمن كرما ملسلا مكيلا اوقلي .قيضلا .رصحلا<_ اولزععي مل فطعاكىئا اوقلي ملو

 6-5 100 رتل كل ب حس فلام لي لاا هللا لعجامف < اجيد لاؤ فرط ل لس كلما تقدس ل خ
 اوفكي مل ىا< اوفكيو ل كباقمك مك ولتاقي ملروامك ولزتعي مل ل لباقمكس مك و ل زتعا_ لو كك كسك تالباقم
 -<-.انلعج مكعلوا لي لبا ك-خلا هللا لعج امفرواملسلا مكيلا اوقلي ل ليام ملسلا مكيلا اوقلا ردا

 مدعو لاق تس دابتنا هس ت الا ضن هت سكس رافك كت لب روك لا -اهتتلذاكم اكح ا كح دابج لم ثأي 1 00 : طلد

 - لو حس دومدول ب ماكحا لتس لا

 تس ركرباظرجاهبه ناطر دوخ م نيك شم طن (1)- ع ىرورض ايرك اك تاي اور نب لب _لسلس لم :ىلوزن ناش
 ركع جراروا ةكسوم لاو للخم /رك ل تاجا تس يي ترصخت 1 اهب كح تراهترلوم يرمز ر وا س ًابيطي هسا

 نلا ضب و ريف اكوكن ا ل ضنب_ قئوبب فل ار لك اصلن داب كس وكول ناادعب لسامقاو ا لون تلق نك
 ورمل نش لباب نبك نأ نموكنلادوا اي هرارق لق بج اووكن لا ع وم تنس حيو سساد لوا لش تمي آ بسد تك نال
 يكن ير اكن انما لقت لاي رواش سال لين اميا تس لو ضرخ_كن نفانم كولي تس ىت لوا تنذو كس مالسا

 نارطسوك لا حس جو كنف يح ”راىص نجوا هج تل ا كك سك نا نه ئرو- لج كس عدرا لقا بمجاو كا سا
 ىو امج نوبف الش قر يسري تس بو كف« قرش ل الب وج كوم ىل ركل ع واتركي لدا ترا كس نلا فس لوب ارتب

 رارقا كراج سا- قكبسجاوروا لاسر ارا ترج ر.لدج اغرش نيا نجس اي نبك يف اكس نس كد نب لن ضرس ث
 -ايكا مر فاك ب تسربت يكراح عر

 ١ جر موق قرا لايك تع ركوعرضاح نش تعدخ كفو ترضخ [ لس دع كلام ني قا ردع ادع وردي ٌّ
 رك يدد لكل ونشر ل ففي ثلا لوسر اجيت سسكس نارك # د ريت اعفد ىلب ذ بسن ولاخن تطحن يقي ب عر

 كيش كرام ل هيام ىلا لوو كل وجب تختاس هس راج لوقو دوا اكذب اندم نلارلسم وكم 7ك وم نار ير ق_

 ا لوم لان خلا نيدلا الا تيب اي كا للدم
 ةركومرضاح ليني موج لوي نافظعو درسا ليبق قا مصم اك خلا نودصجستس تي اكس جارك زارع نبا تيرت> (-)

 قبب تابعنا ع كاي شروا لي سال ناميارب دحر واردتب ةمتروتسب كب تكرلاج مق يارا هس رك وكر اكم السا
 تبا هس ل ماعم تيياور يرسم وا ليه ل ملاعملا رور اور ود لبس لش لوتغاور لاو نا - < لكل كرا ملا دبع ل يق تلاع

 قرافكماع كمت كنا كح سا ل ؟ تندم ىرل كت عامج 0

 هل تزاجاى لاق لي حرروص ل ل وم تسل اصضروا سس اجايلش لاق لب تلاع ىف 210



 هرم امتع 1 60 جو اغلا روس هربوا 20 لوارل, نيل اجر يسفنحر شوط رت نال اهك
1١ 

 روا ليم جس دك اك قرف نات لك بي تاي آنا لل “١ : ىلإ ود مروا لين رف نك بطال تعآ

 َْ ”ارولاكق رفيا لش تع أل ا ا نيذلا الاتي آسر وا اك قري شا ود وروا 5 مكلامف تي 0

 فلان منهل او جسد لبني داوم هرع لبن يروا لايق م تلاع لك عي مدع شن ني كس مودل قرص وقوم

 ؟اوب ويملك نما كل كس نا يترنح انعس لئالدج را
 يتلا كل سادت تس يدل رهط كر انكعاعلكوج لا تلاص كن انم نال كالو باوج هد ل لا

 مول خلا مرحلا 2 اذاف تأرب تيب آ انوم روض اكتءاب ىلا ل ىلاعملا يور تبا - اوم بسانم كتي مدع

 كل ولو رنم شانكس يتنو س لون كس تاب آنا جس نم لاب بلا ملكك فس كن دب حس نيام لالا ح جس ات
 شق ااعادع ل نا اعيم كيأ باب د لبي قام بو ورب بالا يا انبك روك اع طاف سارواوم بجو نركر وظنم اكت سا وثرو
 كتل 0 ب روصو

 يات هيطر شب د قش فروا ىرور ضن ترج حرر كر ارقاك ت تدايبش ماكل بج م لسا سس ارتباك رب باو موو

 راف ماع ماكنا د لد لو رخو روا ل لضترا حس دثيي هع دوت لاب كس ترج تم را ل ريا وم ثردُت

 تانذا م اناثيمث تسودروا هس ايل ايرفولا اورجاهي ىنتح ان ىف اني تسمو نلاللا ثيي [ىرسود كل ىا_كو

 د ل وم مولعم كر حس تيياور لك عراجشروا جس تيب الواو طارش لى ناهي اًنويك لوك وج لوبتس يع لس نامي

 ل تارطت نبا فرك اجى لا تم رج ان نكي نس اوم لت ساب كس نزعل او ذو: جملا حس دعا وز لوزن

 -- 00 ©ترورتخ فرط ككدابج قش تدلي لاح كيادا رم عس تأ فس لوبا ايكرايتغاوكتيباور

 ان 21 كتب المت تايبخ لت عسرمو»« افراح ترجي ل لكك لت
2 

 ريغ ُنِم ِهِلَثَق ف اًنطخخم اَطَحْلا هل دف ُهنِم َرُدْصَي : ُدْضْي نأ هَل ئيِفبناَم ىآ انمْؤُم َلَعُْي ْن ٍنمْؤُمِل َناَكاَمَو

 رمت ” "لا

 3 ائاغ . لالا ةَيرَص ما ُهَباَصاَف ةَرَجش 0 ديعف ناب اك طرت رق دز

0 5 
 مسدس سا

 اذكو ا ما ربإلا دابا نا كير نعل يدقق اقدم “فض

 ْمهَِلَع ةَعَّرَوم عَرَمْلاَو رضآلا ةَبَصَع َمُهَو ٍتاَقْلا ةَلِقاَع ىَلَع اًهنأَو عاَذَجَو ُقاَقِحَو نويل ْْنَبَو نوبل تأنب

ْيِي ّنِمَف اوفي مل ُناَف ِةَنَس رك عير ٍطْسَومملاَوِراَنْيِو طضِ مهم بعل ىلع نيس ِثلَن ى لع
 ْنإَف ٍلاَمْلا ِت

 طرد مريم هي ا

 ل َوُذَع مْوَق ْنِم ُلْوَْعَمْلا ناك ُنَِف ُيناَجْلا ىَلعف رَذَعَ
 اثِيَم 4 ' نيبو مكي هوَق ْنِم ُلِومممْلا ناك َُنِإَو مِهِتَباَرَحِل ِهِلْهأ ىل + ا 5 هلتاق ىلع

 _ 8 5 2 ل 1 48 0 ما 0 2 ور عيب ص يعل 53 و

 اشد ه اينارسعت ماايد هيي ناك نا :مؤملا ةيد شلع ىهم ٠ هلُهأ ىلإ َةَمَْلَسُم : ةيِدف ةمدلا لهاك دهع
5-0 

 فاطم ع
 دب اهلْصْحَي اَمَو اَهَقَف نأ بقا ُدَحَي مل ْنَمَف كتاَق ىلع" *ةنمؤم ِةَبقَر رْيِرْحَتَو يسوم ناك نإ اهرشع



 . و حوا هب م اانا روس ثيم دا 2 00 يلو ا

 يف فاشل َذح هيو راهطلاح ماعلا ىلإ َلاَفِْلا ىلاَعتُرَْْْملَوةراَمك هيلع“ نْيعِباعَُم ِنْيَرهَش ماَيِصَ
 د رس د * ماما الضم يجمد ' 4 تق نا تاط كسا ل قمع ا ع
 ربد اميف وو/ ةاهيحجت ديلحاب اهيل هللا لاذ وار ويختف:ز نم ةلود هيلوف حج هد اف ذة ميك تاجر اميلع هللا اك و رّدَقَمْل دقملا هلعفب ب ام ردصم هللا ء*م كِل وت هيل وف عصا
 اَهّيف اًدلاخ منهج م ْءاَرَجَف ِهِناَمُيإِب اًمِلاَع اًبِلاَع ُلئفيامب هَلْيَق َدْصُقُي نآب اًدَهَعتُم انِمْؤُم لقي ْنَمَو ْمُهَل دوا هاوي ولا او هسا 7 وف 2 0

 ُنَمِب ْلّوَوُم اًذهَو رانلا ى ف 0 ةامْيظَع اًباَذَع ُهَلَّدَعاَو ِهتْمَحَر ِْم ُهَدَعَآ َُنَعْلَوِهيََعهللا َبِضعَو "م د .ءو م” سو 00

 رو راو ُرفْعَيَو ىلاعَت ِهِلْوَقِل ِديِعَوْلا فلم ْىِف ع دباَلَو ىِزْوُج لإ ءَواَرَج اذه ّنَأِبو 00

 ِدَمَعلا َلِتاَق ّنآ ِةَرقِب هلا ةيافتسب و ةروكملا تايم م اَهِرْيعِل ةحَحِساَن اهْنأَو اًهرِهاظ ىلَع هنأ َساَّبَع ٍنْبا ٍنْعَو

 ُهْبْس ىَمَسُي التف ّأَطَخْلاَو دَمَعْلا َنْبَي نأ هنّسلا ِتَنيَيَو اَهُرُدَف قَبَسَو ُهنَع َىِفَع نإ ةّيَبلا ِهّيَلَع َنآَوِهب ل اتقي

 ٍليِجاَتلا ىف أطَحْاَو ةفَصلا ىف ٍدَمَعلاك يد ل آب هيف ٌصاَصِقالُف ايِلاَغ ُلئُْياَلاَمِب ُهَلَمْفَي ُنَاَوُهَو دْمَعْلا

 اطخلا َنِم ِةَراَمَكْلاِب ىلْوأ ُدَمَعْلا َوُهَو ِةَلِقاَعْلا ىَلَع لَمَحْلاَو

 نكولمو ل ع دلو ارك ارسم ىكاوازسس كل كس نال ردوا يووم مام لم 0

 اب راكت قلل حرررط سا )و ايدل را اناس سى شرما(هدا ابو افف ل ) ةسابدت لاا كيوت

 كيا كنس اج وق ) ل ترم لش تاالاح رثكا نانا حس لس ىددام زج كما ياك ل كح نارام كيل يت هتان انتي حب ترد
 .قرصرب ساوكابب نو ) لب درك ف احم اهيتوخ لتتم رو كالا( وكل قنقم غرو ) سس اج ايده د اههنوخرا ةساجايدرل اذ 1م الغ ناس

 رواء شام تشب ليش شنأاو سوم ثنواوم كيا كس لب ثيي دع لصق اهب نوخروا ع انركف اهم دارمس ل ليدل

 رار لش كت سعوا دم م لولاو نا دئاخ كس لاق تيدي زيدا - تل زجروا قح روا رك و ثشوم نويل تشب قت تما

 د دو راسا ل تا لاق نم ترو طسواروا لرش تفس طال اسو ورجال هداج رطب لاسر

 ( لوركا ردا( لكس اج لكل و تس لقا رويجكربب لد دمت ل اراركا نام لال فير راك ادا
 لات فرصورافكب روأ ) تيس احانرا ارا وكم الن نارا قت بتجوم نإ موريس نر( ىلمج) قراهتج وح لج مق لل

 هك 0 كاروا( عسى 0 كة اج الد لاول ارو هس لون اهبب نوخوج لج تروص لاا روا < مذ كح

 رك ذل سدد كابي نوفا ثرو كس لاقت جس اج 3( ىذكيت )جاسم راها لضركوع س لن ماقال

 (قكهس ياي دٌّلاتتود كصح سوسو كس اهب نوخ لوم دج دوا ع ذباني د ثلثين اك اهب نوت نارلسم ول بت فار يادوب

 هن ماد ىلإ كس لا ايدج دن قت ان مالغ وقواوخ )ومن باايتسد مالم كارول ( وكل تاق فرص ) نجس اج رك داذ آى مالغ نامل كيا دوا
 لك ف الخ ناك تك ل اهب الط كاد الخ ليسم لس ىلا تروا حس هدفك لاري ) لام تك هس ذود جاف هس يشدد ( لو
 كس ءدقم لتاع_ ررصم يون ) سب ةتروطب ( يس ايكرايتخاوكىكا لع ل اق سا نيسان فاش مادو ايارف سيل + لش فرم
 د ا 0 مى قولك وج ) لس او تك تلكلاو ثا اج ( وكن وللي ا) لاقترثلا روا ( عل بوصتا حس هاد

 نقر وب تاور كمان ارواب و نارا اك اق )كا لدبي كاجو[ ناهس ناهس(



 ةسحو تردي 40 »راد ةروسهرتورا لواط نيل اجر يسفتحررشو مج رن نيل

 نوم بات بضحن م اهتدقلا ب لعادل كح رشي هد لابتج هس مث زم كلا وف ( ومب ارام دم تتم نالت ا نيف جس !جاصرم
 لمت اهلرركر ايت باع ذب تبي كل كس ساروا( كس لد كيتي رود احس تر ىلا ) كعب داكلتج كك ادوا كس

 رك نيس انتا مرج بالكس بلطم يب دم امج ل ال انرام وكن ارسم ىف لتس كل تاق لاا زميل سس ىل اتاك تهب
 نوم لئئاينجج اك وم ديو فالف ل ليلس/ك- ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو ف [ تم ًاردا تساي ىل« يووم ازا
 تس مرق تسادوا< ع اري كل ح ترفغم إي أدوا حس هب رماظ تيسا تمب آيل قكورم حس ل ابع نيا دوا - جاع

 رزكهجي ءادقم كلج اك كراني داب وخر وله اجاب درك ف اعم ضاضقرلا لاب امه !ج اكن ضاصقوك علت اتالح وب مولعم

 يهد تيس جانبك "ا معبش 3 0 لوم ىو كد نايمرد كس اطخ لادم لاي نب مولع سس ثيدعزمن سك

 ا ] اهب نابل وم لب داو والات لم ساد انج لب نرع ناي دول احس نا ا لل

 حس آرب لك اعابب كوخ اك ادوا هس حررط اف لجو نحس دابقنا كس ترددوا جس ررط دلو نلاتس ظاف كس تنص وك
 - لي مرافلن كاف وداي زك اطخ لقسم لووول وا ع شرواك

 / لق طم نمهإي رواه طرشلاب اشمافروا ع رثري رح روا_ل صل تق رواه ءارشبمل وصوم نه هلم ا نق

 لوتقني ملي ءاغروروا نام ؤم ل ونقلب مو عروروا سلم كم ل ققنم__لن قكرم ستروص بخت اليخ لش طر باوج ريرحتف

 وج هرافكف رص لبن مكرسيت 1ةزانكروا و نو ل يف رت اغروروا نام

 اوكم ااعرسفمرر ب كس ريج ول لما نين 20000 ل فكل فو نع تي عارضا عج هبرضوا
 نم ةرافكلاب ىلوا دمعلاو دمعلا وهوركل 12-- ذك فار لب الذ زل عرخمووج قعر ينس رورض كى إق
 0 7 ةمسن ظ فاح فراوتم لم قتل كولمؤفلوب نايس ايكا اير لك الطااك زج ةبقراتفا ةمسن ل جدر ءاطخخلا

 دهر شرطا كززع وو ىلع رعل ةنموهاظفل_ مسدس

 هيو لو انثشا يس بوحي اوقدصي نا الا-اني داب نوثيعردصميرواعررط كة دع لش لكس ءاوات لي لا ةيدو

 .قدصتلا نيحالا نايحالا عيمج ىف ىاتس

 هس ليفي بست شل لوما كي دنس مشل ماكس لك عيضة ءاهقف لب تايدلا باتك ةنسلا تنيبو

 كح ئاوشرو ديس ودار لد كيدز كس نحس كساس قانا قرشا ارنب كيا تدلع هوم جاو لركادا ةيددجتاس

 تشيا#ع محسن "د لج مش نوع جراي كس ركشضوا ل من ناك رح لا نفوز جيرارد قفف كيذا

 يلاوما كيد مس نيج اصروا كس ناد ندب نبا نسابج كانا يدنا نش مااا عرج :٠ قح »انما. ؟*« نوب

 د رك زوجوسود إب« لي رك ارنب كيا اية كومود الشع انكسومادا اهب نوف اس هدالغ كس شلش

 رواج ىلوج لب نان يلي لوصو ى اهب نوخ زن - لو تناليصفتوداب ز لن اهب نوت كس اضعاروا جك ابي نوخ ىلاء ون ليصفتا
 50 اس لو: ح للا ىزيقنت كح ةيبضوروا لك ذا نية روا < لري عسر 211 طك ت ادد ب ءانو
 كى ةروا نارام وكس يح نأ ع فض حس تيد رم تيد كت ردد جس لاج كلا رب ل لالا تيب عد

 نوخاكى ورواه ثلت 1 ا بانك با دوب روا ىلا رهن ليو نكس ناش ماماروا ليث رمارب لقت
 هرب شما ةساجكب كن ويل نكن ارواح رانيد فلا هدهع ىف دهع ىذ لك ةيد ثم دع لسد رام - لن هيسور وسوم [ل كابي



 وسان فرس تع آ 4" )جرلارضلا ةروس هروب 9 لوارلج» نايل الجر يسفتجر رو لج تنل

 ش دج ةوس با ثم دع لسد كح

 يسرب وفى يك للا لي دعب رولات ارينا ل تاء ذ ك.ف دثلا لوسر لترك س سار كاش مارب لصا ةبصع مهو
 تف لاقل ليد زنك فنح نكي نيب لح وبب نت مدار زك لص لا ىتداد تبا رق كل لاس قئررلص ملي يزن لآ
 ايل رد لكك حررط ا لمع ىدوجوم لك اسم زق ملنما قرا يبل لين اج لس ران اع كس للا رفد ىلا مانت لس د آ
 باح لوك اكددع نام ادم نادت اخاك الق اعاك ا قف ليس لش نال د لبا لاقل تبلا- لك بريتي ىلا فس قرنان
 لاي كح لويز عيسا لي ب ركل راو حس ترزورش وحي كس نس ؟ل مالسالااد اي هسناتبر لت بيركلارادروا تس اصوم املس
 - لو لطول سا ليتر وت لوو دوب تس اجو لن تيب ا هت دب كس ناره كسروا ع الع

 مكردرازب راه تعد كق دوبي دوا لامن كلوب ةس كل الدساس تياود لاس سار كاش ماي نمؤملا ةيد ثلش
 را ثلاكس اك ىلا دار هاب ساب قكرارجب لد مث ىف تيد كيد زنك قاس ماما لتدج < متردوسد تع دلك ىركروا

 2 لل سوت مر ووس [لاتدد قرشكروا دار

 11 ملسملا لقع فصن رضاكلا لقع تمي تيار لاس مر درا هج تيد كى ذ ليد: نكس كل اسما

 تعد لكل وود حجي لل فلا نورا ر وابكا نا دص كيدز نكس فنح ناي خس اج يلوم تح تير يندم ع ييد

 را ل ىو ل 12200 3-0 5 كسار كل ووو حاوشرواريظنح لب داب ا ىعفاشلا ذخاهبو_ح ناسي

 ىكمايصف لكك« لئرابقنااكىل ريتا شي لو رافك اهي نيك اج وماداهرافك تس ذ_.الكانامكو/ وفيس اس يراه
 وم توجو صن ول يققواج قام لب سس لاايقروا ار ضرب وج كدب لبد جس بعجاادادول كت هدا مكس لد كت لاطدرب لاذ

 نب لاي لوؤم اذهو .اهيف اًدلاخ منهج لخدي نا هؤازجف ىا هؤازجف ةبوت مكيلع بات ىا .هللا نم ةبوت
 كب اوج لي لوري لالا جس من” قربا زس لك تأت نام ومرات مولي حس تمير انا هراشا فرط تابادج
 نم فازت لكس جامو مرفاكن ل ”ٌةمدورحإ ل هريقكى الويك سك كه اوك لاططوك سم لأ زسروا مكتبك سد لسنا

 ل تاباكرسودوي-<س قب ققازم ل صا كم رج يرش لاك سيب 0 اكبادج مدد لوازم كرفاكت قيقا لدلك لوم 1

 وهج /ائورم اوم القجط رلى ل اييج-<- كندر منكرا سو تس ركل سر نت ل لو ا اب كفانا لد

 هدع وا نمو هل هزجنم وهف اًباوث ىلع هللا هدعو نم-< للا ثيدصرين انج السم لي قرعو فا ج كا .هازاج ناو ءازج

 هك تنم لاوج داوم منوولخ لل رع وتل قر ىلاب ترب شئ ينك دبش لي باوج ناني ..رايخلاب وهفاب اقع هلمع ىلع
 مترك اك مزال لامك حس لاس يازس لكم رج للا لاهي هس دامت كس نال لب اغفر كس انوه جس هب باوج اكل تس فالخ
 رف ةئيس ةئيس ءازج بمحايل يوم لاكشا كريو فلضاك بكن اطع اكذب دازيم جس نالعا كا زم لأي وكس ليدازسيي وكلا

 0 2ع 1ك لس ترفغميرإب كب نسا اكلك هداشا نساكيع نبا نسع فرط كب اوت سرس

 قواضبب ىداقرين انج اكومدرثت كس لارصقم بؤ دمع نمؤملا لتاق ةبوت لبقستال- لإ ياظافلا هس تيباود ل ابع نار انج
 8-5 كرب شيبان قات كلوت ياور ف الغرب لس لاس رابع نبا ف

 رواحس طاف طقدلاس نم سرر ل اخ لوا لن ثدي هر لو قرع ةفصلا ىف دمعلاك

 لكيت سادعب ل ذ# ركل فاو ةحارص ل ب فير فتى ءاطخ لا عرش دعا وهو انا كس سد مذالهب لئاق فرص



 سس لس ب ل _ تت لس هع رسم تيك 7 ايشلا رو. جرس رأي هلو ناواملع نابل ماج ريسفل عرش دج رتناللاه
 الطا اك ءازجاظفل توي تءازع لم مهل هل رم ع هانكس اش مانا ودافك قر دورس نانو
 8-3 10 كح | ةرعو وس انو كى اصتف أب د- هس لات ترور للا زصراا ىلع اا 07

 ردا تعايش تلاوات ب تنناو ومقلي ضنب كل قوس تن ا نا -تعابد ا الع ر 53 لاقو لع 781 همام هيد : طار

 اكل ون اك 32 اوني اس نايم اكس اكحا

 لا لوبقمالسا هس ىوزخجدهبج د نب شايغ كس لت اور تس قدس نس 0-0 ياما 200 للم ماعم :ىلوزت ناش

 نارلسموج لوم تاقال تس انك < ءاج ع شايع بنرم كيال سقي لب ثي دع كا كتبت فرط اهقتي ترض

 رب لا - اهلك سرك حس تي روض“ و الج ايي بس ار ادرك اس لبا خانك ذا نفايعل_ ىلا لقدر ناي كوم
 لوم لزات لي #لاب كس ادردلاوبا تعي مك ركل ث حسي زنا مزج نبا نكي لوم لذا: خلا نمؤمل ناكاموتميآ
 ع هل اجب ناب بفرص ين ام السي 10000 سوم كت امتنا ددب هللا الا هللا ال وجون مدا اح قلت نوهج
 6-5 2220 : بي رقدبم رةلح لا كف تارت عد جاب دهب لك

 ابار لاف لوك ل ذا قمرا كد ورقو# ”يلادرم خلا ودع موق نم ناك نافتب الك يكاد قريب نئازغ

 لويغا جس اوم لي هس داي كس لانك  ايض نم نت لوزناك خلا انهؤم لقب ترمب خرقا ان ١ نر ا

 ءاخ كس ياك ف سقس قى د الطائي ب آ-اياي ل وتتم لم راضى ليي ضان ماش احب سا
 هن انج ورك لع رواورلا ادا يورث رو درك اوت لس سين ملاهب كس لات سا وم ولحم لاق ليك مك/ يب اب دوا اجيتك ل اب كس

 درسا نود وب نا وردي رم ن كالعاف هل اشقعالو انلجفام طار دل فلس 2 1ناقلا نارا كورك ف تع و نوما
 كس ركع ري هريغو ثنوا كس ادا ادرك وك تأسس قربف نيا رلوم ب ولخم تس ب لج ىلاسقن ست ل اجوج لوصو تيد

 و هلتتي ترض آه ح رم هديصت#يا لي فير تت ىف ي ا نس نتا اوم ترم ضير هي حبس ل مالس عر كا ايكومملم ىئاد

 رهتاسس لوألا ث تك هد ك6: كح نايلي لك احا ف رذنم نبا لوم لان تيب آر سا اوم راذب 9 لوم عرالملا

 ين وفاهسز_ صرخ تكن اصئاو نب رجابم وف لوم ل زان انموم لعق نهو تم [بج امتي ناو ايي سدر بكا ديس
 وج ثلا ككل ل راصناو نس رج يحرك "ب قوم لذات كاررشينارفغي ال هللا نايت آل تع ليوم بجاد مك للا

 : -ج ديفم 2 كس للا تهاورري ل ةسدكل و ساو

 رعرش( ")معلش )- زن ورا رق تروص جاي كلهن اهقف......-.-.: :ماكحاروا مارنقا لكلا ا 40 م
 - ىلل ( ه)ءاطخ ماقم اق( )ءاطض ل
 اقرار دب ىلع ا ايد زن بحاص ماءارجبش اني هدام دصقلاب حس هريفورايحتت كل لسنا نتنرعلا

 ىلالشم_ لصف ىف ءاليخ سود دصقلا ىلء اطنخ كيا - ل لتر وصوو كر اطخ لو اوم ناجم نااار روط ماع تس لس انيدرام تست
 ماثتر 11 تلا تو نا كل دل يو < اجالبأى رصتقراطخانلا فرام لبي ملسرريغوكن السم رون جوكن انا

 د ةارمود حس ل خابر ى كد آا9ب تومي .ك جيسي ءاطخ م اتتاق- جبس لالبكل ب اطخي ةساج كلاس نانا ككل

 - امون لالب لوك كركي رك مكر اوفس لس اني ووكر رمت ذيبان دوك اوك ب نمي زكري الش ببسلاب لوا ةساجرم



 قسم ف رسب تمي فق م اسما روس هرمي مو ْ لارج« نايل الجر يضع ررشو رج رت نايل

 كتب لل حرر سا لبى ح(* 3 ندمت امع» (0س) لذ( نكمذؤس1) - لن قلم لتر وصر ايي ل وتتم عرى
 ماك وايت لن رح عل لن اوروا لناوان م ليل ىتراج لكن اهب لمتروصدو ل ديب نا آر قمح لب نتن لع 1 لكل ليم“
 مىوراو م لكعروا ماك اةروص لن ل ءاطخ لي تب [نلا- اكس ل دمام ذا ءاشنا نيب اكل تبدوا لين كك ر زك ب ورق روس
 اخ ترضقت آل ايك خذ ىف راو انج جسار روم مولششسس ثدي داحا اك دوا تاي آلي مكتاك ترو” ضواحي راج ايك نع

 ل انو مولع ةءاطخروادلخ ل لس يل تحس تيرم كداهجب حرر ىاجس ايل لحاتق نال قلتلك شك

 نك وا تي ددكس لب ماكو اطخروا عش ل... مكر دامس ءاطخ ل تب : ليصقاك اهب نو

 0 اجد قرف لع تعداق ل ود تدلا - ل م مزال لولود

 بلا عدل اسم اب نوم لوم "ل ود نو ذقفابب نا نيا كوم لت اتش لوا ليث لش معرب تيد 7-0

 000 نو لادرب نكا ا كر از 1 مالي انج - جدد ذك ءاطخ لتس انك اكريخ
 يعم ناس رايق اد [اج ليل وكاومكس هللا لاح اك جس يب بلقرارماك اذكى ورم نيج كس ايد ماكحاددارب انا فاخ
 روا ليصل 1 قت ثع دع هيج لاو فود ت دو درع هع لرواد لن تي آر اج ناب حري رول هع

 وب اف بخ حس للاكل و لب ادم كس سر سدد كيس رسبت

 نارلس_اهد 1اكاسب نون لوتقضورعأبب ناوخاكتسروجل وتقام لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدح يو داشرا

 لاىا لك كلاعب ماب .رانيد فلا هدهع.ىف دهع ىذ لك ةيد_< لوم مولخمربارب سورى ثييرع تعدل ىذا

 قلع. ش ماا ناتج اتباجوك دم ياك لونعم نوب كي نلاونكروا حس كيأ جل فود ناونعاكت يي د لكويكهس ىلوم مولعم مات
 حس اوم مولعم انو فل اكل ونعم لئالدمك

 اب نرخ حبلا نت ست لاتروح راه زوروا قداذ [ كم الغ ا لل :تكش ل اثرو ل 5 نر

 الج تع لك (ىن اربط) هودق ارموق ىناجلا ءايلوال< هج وجد اشرا- كح لوم كيش راصناو نلاوكاهسرسود ل

 هب انلاؤ رك اهنتاك مر وب نا كل سا نوم لبيتي دشن هدايذ مرج اكل تاق لب ءاطخ وامر رشلكدج نات كوم ب لبس وجو لت
 كراك ثيرع كح لا اتركايكب جو لئروارو ز لس تجوال ام خييساناسنا لايطايقط اس لكم ازين نوم مولع ليكبسس انه
 دال م لادن لاء ايكايكيرش لاب نما الاي د رار اهقهساق كس لاف + خت راك يرش والف اع حدد
 ل 0 كيل وطانطا

 نال ابدم تا اثب# ري لولود سال تع 19 بت اجانا ردم مهيلعو يلع تاس تيورلا الم تب ؟لاعرمت

 لود سكش اعمتس ثياع تمي آروااك تس اجوم ل لاش وكل وفودووج وير كب ومب بجا ولاق فرص تس دابعرم يلا

 1للا دونا نقر لكك ترسل للا نانا ب دوب ف لح قفانطابن تارك رول ع عام“: :ملازا كبش ليا
 ب لتر ىكشراعم لس خلا ةرزاورزت الوم 12 لاس ايام هدنج كيش

 1 م وانك لس سر مدد تلي قت ومدحت سكس ىعاعمروا لوب انك اخ قلخأك رتل تمي ل

 سير ىربغ لاح لمار هيج ول لا لج سيقع ارك ا تا ماكحاو تايوقكروا لب 0 از دايند نت سر



 وسو عرس تعا هب ”٠ لمع افلا ة روس رسبت و راي 166 لوارلجم نيل الجر يستر شو دج نيله

 ا ؟تبوأ ىف شرحت علل لوم

 5 ران تيسر عع ص ىسح ىرورضريق كتم وم ليد نكس يطنح ل لسور افك هيوم لم : ليصفاو لور نم

 عت قرورط ىراز آلا نام ملي بس هوك قضم اان اظرب حس ربو وص مومكروا ّقالطا دهس جى نركز 1 عرفا ل

 -اهكامج مرج ني تن ينل ب ومر هرافللا بسججاو م اننوكن سؤم لبي اشاقل لوا - لإ
 ىالغ لوكس را اناك٠ىك نا ئاشا اك وم كب لك كردارب دا 1ك لاهاي و لزب لح لل اق هرسود

 ءاضغالا ماا هدركراز بلا لي سوم لج جرو كس تاومها اي وكم الغ ك- لابس قت تروصرفكر وا حس ىلع عسلي فكد اخ
 #ريلو مارب د حرر قا _ اوم ليك اوا هرافكه حس هئاول د ءادما اخرين ا رش لولو تل وم قوت توف تعفنم لبيك جن اعانوم
 رارمس قطر وا 1 ةبقر قلاش ب صن لكويك_.اهرم لب ىلاكى نرد از كن لادم اي درك ادا تسب انك دب لنفس بتناك لشروا
 تيلا_هع نو ست اك اوم ناصقن لش ىلا فصواي لوم لعلب لب تا داون لإ صن رفا هروكهنروا حس نوم لئاكو رت

 < اتبد لاب ب قالطا يس! تس اال كس فصو قلشمروا نش فاصولا  لكدك < ماج انركو اذ الكب سس ذب دي « تمد ايوة درم
 < قرورضانب رانوفحاكل اسم نلا لبي ايند لانكم تجسس باي ان شكى دم باي مال لكج 1- تتم لاك ىلاك ان رك اذ وأدب ناسا

 درك او سروال ةياموم فام قانا سور اعترضت اغا عرزاوزج لوم لع غرو قرش تمي د كل وتتم

 تيب كاتم 1طن ا نت هير قرش لترا كل ىلا تس كن البا تيد لكوج اك اجو فام بس ل

 رو كك اجايورك فاو للم اعمل تيب اهب نوخ اك اقل اتبر لب مالس الاراو يف رك تدبلا- لك اج ديرك فاو ل لالا
 لعتفو ىلا ونوم تبر لإ ورك ثمراو ننارلسم يثوكاك ا للاب - يب سيب قلع لالا تيب 22 تروص ل بسر لش برا اد

 ومى ذرباعسي رك ول لوم ووجوم لبا ركأ كس ناب رباعم يس لطب جاو قرب تيد تسهر انا فرص لب اليخ لوا وانا فرص لب يع

 ن بشاو شدو هس حرك او لاو بع للاملا تيب قر يرو ل ساو لثاز نع لاملا تيري كوم بتباو تيد ل

 - 1س قداص هلها ىلا ةملسع قو نادل لوب

 هزوركس داتا امال اجب كن لا-عسابر[قداص دحجسي ملك لدار لاك راوراكى الف سلتتج لج ؟لب كل امزنكا
 كس نر شت اياروا نلاضمرروا لتس لابأتمدورض كيتي ورجوالب ك- كس فس دي رق مال لي كل قل كوب تاجا كشك

 ىلركا تبلا كس ليي تتكر زور هدابوو فرار ل اج كل اكييبركا لي تكره ذود لس سبب كو 0

 اجر 2 ىلا ليتم د افك كج لل ربع لري بسام لاكي قدك ذم تررث عرد تردق ىو لد ذر تس بو

 (ةلماك ةرشع كذت)_جِع

 لثك و تل ةفاوش ليل و دافكاي ليد نكس يح ............:ل ال رس ا اهايفنحرم لوب هرافل ع ل تشاو

 لاهتسا اكوا ظفل ل ث تيك سوا تس كل الدساس تع آل ايفنح نكي نجس اهانوم لوا جردب م مع قيس هرافكب مج م ءاطخ
 ديم لكزس قرود قسري و هرافكل اوبن ولم ةراشاهتس لاح مث” للك زم تنس ان آلي نتن لاك مقوم تابوقغ

 انو تدابعجو نمدتدج رافكر وا توم لج او لاا كل سا لختي_ زاك نس لكيت ا زج هوو اصق تبا لات ررورض



 وجو مسي 46" ط”اسنلا ةروس هرسأو را 4 لوارلجم ناي الجر يضع را
 277 7 ت7 ا ا ل 2

 < هربت انك م سلئالاح وم انكر نيتي لولو تدحاباو تن اركوج جس اح اندم ايلا كبس اك سا ك لما تب قبو نار واس
 ؟ وج ايكاكه رافال ش لارج لكك تيم شاك ت حاباركي_واهياكت مرتو تعنارم فرص لب لش

 هكر ثزجنانج لثة ل الدتساريرفكلس ل اوه كو ريكو انك سدو ةلاطد كتيب 1 امل تم ١ :وررب لزم
 وكن السم ىريف كيا سيشل اد التب لوزن ناش كتي ًاملئالاح-< ايل مث لجل ب راسة كتي آت ل رثثكا هيا
 ىف امج كل لس قاف ىلع ل سر 0 ارم ل ا زي نال
 -< كير زك اياكن تلق يسد باوج نت لاذ ققكل الج نايس لك يمل لس قدامي

 ركام تبع كمككيقاقتشا ذغام كلا ناعم كس ياض جس اجي مك نت تن نا

 رفاك تاق يشالب حجو كى جد # اه إي ددارقل بل نايا لت انوا ل ل1 قو حر درا اد
 رواه اهكا يكل اعتسار ورضى كلا با اظلوجتاسكسنيدماخ لير م رب مقوم كس از كدافكل ش دك آر قد والعكس ىلا- جس اه انا
 رولظ زل قطب لرتماكت نس ىلا ساهم ل طمتم 1” الاف لاه ايكايكءافتكاري نيد اخ فرص لما ل
 ْ برش لفاسلا راج مس لاول تييبا ل لا لو كس لوط تلف رص نخاس

 .لاراهسوكل تعم صر روهشمنفاوم كس اظافلا قرب انك تيب آدج بمب طك رابع نما تب ............: لك قف اك ابحت نبا

 كس نمؤم قكوو حررط كروبتت ماع تميس ىلوم ديد ناكل اس للا جس كب تيياودوج ف ىلاعملا حرور لي رلسلس سا ساكس
 فالغا قزفاعي - ب[ ةيرقتر كا يكت نيرو طسعسس بآرك آف ضد ياف» كيا انج 2 لاق كس ب ةلد
 ا رشرعب  نيتضغانج ب اتبام كلل السم كباس ضن اوم بشي كم يارف؟ أ

 خر ناقتي اه ىت نفاوم كس روب بسجن لا كيب تواترت و اسم نإ لوقروهشناكي الا ومو زادتا علا
 رجب كس اسوم التبن شكل وبتع ولكل يسد باج ل تركت فيرد لزم ًرتبا وكب ج حس مكر ا /ج لوقنم
 - تت لص ليج تم اع كم كف الساري روط م اعركاوم مولع ا. انس قمت رب
 لإ اني ملَساَم اولا مهلَع مس امنع قوس وهو ميل نب ْنِم لريال نمر ٌرماَمَل لَن

 د َءاَرَق ىفو اًويبتقللا ٍليِبَس ىف ٍداَهَجْلل ْمكوَهاَس ُحتْبَرَص اذ 1ونما َنْيذْلا اهيا ٌةَمَنَغ اًوُقاَتَساَو ُةوَلتَمُف يق

 لوقب د داَيِقنإْلا وأ ةّيجتلا ىآ اَهِنْوُدَو ٍفِلأب للا ميلا ىفلآ ْنَمِ اًوُلْوَقت اَلَو ٍنْيَعِضْوَمْلا ىف ةَنلتمْلاِب

 ةولفت َكِاَمَو كمت يت اذه تلك اَسْنإوأ اًنِمْوُم ٌتْسَل ِهِماَلْسإ ىلَعةَرامَأ يه ينل اد

 0 ةَريِك مِناَغَم هللاَدنعَف : ةَمْيخْلا َنِم اَهَعاَنم 'اًينّذلا ةويحْلا ضرع كلذ َنْوُبََطَت ّن ٌَنوْغَتبَت

 هللا ّنَمَف ةَداَهُشلا ْمُكْلَوَق ٍدَرَحُمب كلا ومإ ترام لبق ْنْم متنك ٌكللذك ِِلاَمِل هلثِم لت

 َلِعْق امك ماَلْسِإْلا ىف ٍلجاَّدلاب اَوُلَعْفاَو انِمْوُم اًوُلتْشَت نأ 0 ةَماَقِتسإلاَو داَمْيإلاب ِراَهِيْشالاب مُكْيَلَع

 ٍنَع َنْيِمْؤُمْلا َنِم َنْوُدِعاَقْلا ىوَتْسَيال هب ْمُكيِزاَجْيف 40) ٌرْيِبَخ َنْوُلَمْعَتاَمِب ناك هللا َّنإ مكب



 ويحوي ب" ل١ ء'اسنلا ةروس: فرس لأ 4. لوا ريل نيل اور يسضتجررشو_مج رت نبل اك

 ىف َنْوُدِهجُمْلاَو وحن يَمَو نمر نم يس بنو ةَمِص عقاب ٍرّرضلا ىلوأ ُرْيَع داهجلا

 ٍررَضِل َنْيِدعقْلا ىَلَع ُمهِسفْنَأَو مِهِلاَوماب َنيِدِهجُمْلا هللا لصف" ْمِهِسْفنآَو ْمهلاَومآبلا | ليس
 طا ا 2
 ىلا نادر يقيم نم الكو ِةَرِشاَبُمْلا ِدِهاَحُم دايو يلا ىف اَمِهئاَوتساآ لصف هجرت

 ُهنَم ٍِتِجَرَذ ةنم ُلَدْبُيَو ه9 اًميِظَع اًرخا ٍرَرَص يَ َنْيِدِعَقْلا ىَلَع َنْيِدِهِجُمْلا هللا َلْضَفَو َهََجلا

 ررنكل ررتكا توا حت 'ٌةَمْحَرَو ٌةَرَفْغَمَو ِةَماَرَكْلا َنِم ٍضْعَب قوق اهَصْعَب لِ

 هتَعاط لهب ؛:قاَميجر الربا

 د

 نكي ايكم السوي اصركهإعد نس لا - اتا دامت لاي ركوجاوم ري تس ا هس ملي ليبقر زك ا
 زان تمي اهب بنت ايلرك نق ب ويركب لك ا سك عي جوك ا ايكم السرطان كف اجب ناج ضف سالك هس

 ك لجل ولوداونسيبت اظفل لي تأ قالي )ل | انام نت را اير ل
 تع < فلا ا روادختاسكس فلا مالساظفلا) ورك يدركه ن لاول ول اس دك اي ممالسول مند وا( يس اي آاوسنسيبتف مرجتاس
 5 ذا توم رماة( ع تمالع كذ#:< نابلس لادجنركتعاطا دي ذذ كس لا ! ىكتداهش لكي انكم الس
 ) وع كة موو ريل رز كس لا )و سوت راكب لط مايك( ولا ركل زكا مت حررط ساروا جس ايده اهيا كل ك ساحب لانو نام

 لارطا كل اموك مج ) لإ دوج وم ليت ترمب كل راهب اي سدا قاس تاب وبس ركا( تصير ا. ) كرنذ لام اسورس اند

 تس اجب لاو ناج نيس ( 3 يركادا تداهش ركل ) قوت ىلا يق قتلا قداببت( يدرك ذ اين بسس لتس
 ورك ا يلركل ام نحب وفك قرورضازبإ (ىر نختم اقنتماو تربشوكن مبا #اهبق )يكن امحا ب متن لا عتدار# ج0
 ايكداسهس دابر لشد يك ماعم حرر ىارختاس كس لاو فوج لغو ل مالسا رول نن جس درك يبل 1 نمار
 لو تسر كيت لولوج لا نوفارلم ( لس لي دلو وك متدو ذيل ) لت لاو تكرمت كا ىلاعق اد« ةسرك ع هج (انايك
 لل را 1 هس بوصل سس جوك اتساروا< تنفع "(نودعاق تاس نر )زعالبا تحوم لاباب# كك

 لاو نام نس لاعتشا- ل نس ركرابج لبي ار كلا عس ناجددا لا ةيساوج ةكك دم لباب هس ناكذل ادد( ليث ل ريو
 ربارج لووول تيد لص كوك 3ك( زريرم )جرد اقاحلب جس شك تليضف ب لولاو يس رب ( عسراذع )وف ولاد نسكب ح

 رثلاروا هس (اكتلج ) كيت ةرعواكمثلا( سس للي لل رى وفود نلا) كس كس كار دوا( ايل رضاه تاودب كلي 53

 ىلاقتدشلا( عسي لدباك اروا )حس ظايل كس جا في هس تليضف ل ث لبا كس لولاو نجس روث ( رزعالب )وكن يي باج ىلامت
 ومنو ووو رهو كر دق ل )جس تدترو قدا( لف لزنم كدت .هوا حس طظافكس ترغ) لإن سددت فرط

 الأ م ساو ساير فقر( رب لوكؤلرا زلت اطاروا 2 ل#.و تسب ( وك وتسوو نيس 1) لات ثلا دوا ل

 دو مدظااينطاردا لكيم [بانعنل_ نا تم اجا دلكج هس او نصيف -........: بيكو ل
 هيف اولعجت الو نورئنامو نوتاتام لك ىف رمالا نايب اوبلطا ىاجيس ات 12 بلظزج لي نكس لاعفتسا لني
 -< الكت قت ليا ل مساع اكل وثوو رمالا تابثا اوبلطاف ىاع اوتبشت ظفاري لي تأ ثىرسوو ربدت ريغب



 وب حو مست يآ 40١ ”ينلاة روس جرس وراي ٠+ لاوار لج نايل لير يسفنجررشو لحب رن نملك

 ررضلا ىلوا ريغ نودعاق لابس كيد :نكس نيرضنزفل ا ناي كر ضار لي ديظتك ناب زؤ مالعرم ررضل
 - لإ سوبا نبي عاق مك فود نإ دباب مات 110000 ارم

 |. لوعفسيوا حس ايكايكم دقموكل وا لوعفم وب تس ركرمت كك ديكو ديك ات ىلان لوعفم ىتسحلا رواع لوا لوعفم الكو
 ليضقت زير وصقن_ لكل رباكت اج رداظفا دسيو هس ايكيا رقم ل بك كس سلك عدوك كنو كس بان لاما

 دج دارم با قورثا حس تاجر داظفلرواهسايك يال اففلد رغم ىاع تسمظروا تلفقى وانو ت برد ذكي تاج رد-<

 كل اوس ع2 ىاج اننئ فعاشم فاول

 قرت در لا تاجر تلفها ٌرف'ل الع ٌةمحر مهمحرو ةرفغم مهل هللا رفغ .ىاامهلعفب

 - اذ انركف يكل يش ف اني لدب حس رجارم لتويك سوم تس كت لقفاوم

 50 اتلكارم مالسا ىرب يخف رص انكتب با-اهق نايباكل ينضم للي تي آببج............: طار
 تي ردا اج انكر لام بجنب وا لاح تقيقح_ جاي ابو لكتسسد حس لس ضيا نس كيد وكن ارق

 لك ارفا ضب كل سا . لربع فوات كو سفن فاك حس ناخب كس دم تس ركل ابج تايضف لم خلا ىوستسيال
 < ليال هس لوروادج + تليضفى دب كل كس راج تكرر حس لات انك كب لب

 بس ون كى ركل موق لكن لا بج هذ ةباحس_ تح كك وم نامل هنت م قلبا ةليبن لا ورش : لوزن ناش

 ايكدنلبر يو رفأبسج لوقا راسم ايداكئب فرط كن اد كس ىئاهيب وكل ويركب قي اروا عكس هر اساور م تفرصروا خس دب: هس دك أب
 ليل ل لشرف لإ كرولا يدرك وكن لا فس يي ذ نعاس نكي ايانسرك هب كرو ايكمالسرك آف لوبا

 يك رع ماسا- لامر ف تو الن تب اب ركبه عمام ةدارا ةومتلتقا رو يا رف رو وصفا ذي قاوم مككسج وكانت ترضخ 1

 كلي كوخ كيا اجرجج لداك ارك يك رع هبلق تققشالهاياء رف هت احب لكس ا كح كس نكن حاداول ردنا لوسي
 اج ترف ىيداب داب يقف ب 1ع هج رافغنتسا كل سر كثلا لوس ايايك عساس هبلق ىفام هناسلسب رسبعايارف_ قل
 2 اتوماوم نارى حر 1[! شاك اخت انبي لش روا اوم را ذب م حجر نبي لن تكد ماسا هللا الا هلا الب فيكف

 اك عع ىج اوكي اسا - دمار كيلو لايركش نا كس لادا ة سلو از 1م الرول يا رفرافغتتسا سي 1ع

 . ن ايلكايك فوك اعف نام راكر رول يكرم لاقت كنا لمن ىارك او ساحاروا غرد دي شر دف

 لكن ونا نم مادا لابي رس قدس دلت وأول ني دب سي ودرمفو نوكرف زل نا ذايا رفوف لوم عراطاوأ يي ترض

 هك قف ترضخ ةيز نب دماسا ايلركل وق خس ني ذو يكن فرب كج يت انج - هدركن أ ركاج بارت لب تس انالج تمت هددت

 لم ضير 2 رسوب ل سك 0
 كرش حررط سك وم نيبال طفلا وسر ايايك عر كوم ايح ل موتك ني فلا دبع وف لوم لازان خلا ىوستسييال تي آب مج
 ناك الث 2 ومدعقم لأب توم لاكدعات ني روزعم يوك اوم ل زإنمفاضااك ررضلا ىلوا رسيغ تمي اريل ا؟ لوم 00
 ىو سم لوكس طاق نا كسلا اقرب ان ماك ا ع ذرب .يلكرعا وق سرسود لاك تم الب

 تجوال ةسوم قو لوزن تانطايتلا سانيو دج لوقنارداال با: يب اج لس تءاياور



 حو مرسم هب " لطءاسنلا ةروسم هرسفورإ ليز لوارلج, نا الجر يل حررشو مج رت نيل اك

 نمر نارا لاح وو ادت :جس مالساراعشانركم السرب زرطى السا 0 هك عرش

 اوم مالسا نر طب انركم الس بلاس ماعوك ودرء رفسدلأب سلي وصوت سكس رفس مك ترو-_ىراك دق كرفس كل لاقت
 لوا ايار ثلا ل /ًايحر وا احابص من ماس 71111 اهني تمماع ىف [ نوم نارلسم ير حرررط زامو ناذارلك اة ع

 قات قلاش كس نحو مكسر سنا« لإن رئاعش ىئاطسا ريش يب لتتيلاس جس لبر ايتغا اك لا كس أ مانا ورز ءار
 لاري اك ذي نكس لورسودروا يبس كل لا ىلومج لكك اسلي كا ىلا لقا ا الكس يءاشن لاعرجم-<س
 تح ىئرغاصا وو لكل نب_احانج وسكن ا ل رباك ا دج جز آت لت لاب

 كلل كح لونا ليت مامر وضتس دقلا بث الب مكس ب ل اح اكتب[ قرسول ٠٠ :س لا جرد اكى له ذي حسدبإج

 ها تك تس طاروا نع عل يقي ني دباجريغ وكب ا ا توم ليك اسلي لايلين مانت نكي تعا

 1 خلا هللا ليبس ىف ةصمخمالو بصن الو أمظ مهبيصيال مهناب كللذتم 1 موتك دوز سد

 لوم ليضغتا كن ارم ىورسووروا لاي لل_ وكنا لكيلا بنتارعدوا تن اجرد ناش ناياشا تكس ميل لاا نلا لبس قى درك رح 3
 تريلا تطحن ب ايكو وزلعس نأ ا نإ تس رك تاعيسلا نهدي تانسحلا نال ل وجوز سى كوانل لاس 0

 مخ كماكك ير "قر ك- لاري كرزعالبروا 0 .٠.م د ديرسق هللا 5 ةمحر نا -لوم كس اموت فاحم بسوو

 ل تيك كب وفل خو مع ايوك سس انبات ر وتساب با وفور اكل 3 تدر كش يدع لاس وب ماكو تسبب كرف لوا اجو

 رت نامي ىرس الظل يدوصع كتي ل وصقل ايي توداي زوج لن عكس كس باري لوطو

 رعقاو لا زن حس نامي ناي زل تطلب لسا نك كناييا ىبتزرصق بلا < لاكارقا لاب ذاك تمدابش هلكت كس نس
 -ج لادم كف اوم يمك ارواج قرم يو حسد لي رواه لوم مولعم تسقى ركن امي ل

 وع ىلا اني و لو نفارفكر ىلا لوم تلالورم نب دلا ىف صاغ حس خلا اولوقتالو تمي كتيأف أ اي

 هك ىقروا ف عض كي انوم مولعسس هل اًكدديقك ررضلا ىلوا رسيغ ل خلا ىوتسيال تي 1س 3000
 -ج انك درب كس لج جس ة/ماكى ودرب( فيض جست قرفاكناع آو نم زري رك ل لودي

 َيِلاطةكئلمْا ْمُهََوَ نيا نإ راَمكْا َعَم رْدَب َمْوي اَولِتَف اًوْرجاَهُي ُمَلَو اَوُمْلْسأ ٍةَعاَمَج ْىِف َلََنَو

 رم نم متنك ٍءْىَش يأ ىِف ىأ مسك ميف َنيحَبَوُم هل اَولاَق ٍةَرْجِهْلا كرو ِرَُكل عم ماقملاب مهن
 هل الاف ةحْحَم ضرآ ' ٍضْآْلا ىف نزلا نع َنيرجاَع يِفَعْصَتْسُم نك اَوَلاَق مكنِيد

 َلاَق ْمُكرْيَغ َلْعَف امك رخا ِدْلَي ىلإ ٍرْفُكْلا ضْرَأ ْنِم "ايف اوجه ةَعِساَوْلا ضر نكن ْمْلآ احيبْوت

 ٍلاَجَرلا َنِم َنْيِفَعْصَمْسُمْلا لإ َِم «ء)اَرْيِصَم ث َءآَسَو ' ُمنَهَج ْمُهِوَم كبَلوُأَف ىتاعن .

 َقْيِرَط م الّيبَس َنوُدحَْالَو مالو ةرِْهل ىلع مهلهل ةليج َنْوُعيِطتسَياَل ناَدْلِوْلاَو ٍءاَسِلاَو
 يف ٌرِجاَهُي ْنَمَو مهؤارْوُفَع اًوُفَعهللا ناكَو مهن َوْفعُي نأ هللا ىَسَع َكلئلوُأَف ٍةَرحهْلا ضر ىلإ



 ١٠ج رسبكتيآ 4« طه ءاانلاةروس هرسأوراي 0 ٠ لوارلج» ناس اجر بيض عررشو هج زن نام امك
 2 2 زيتا و جارا 7س ماعم نا ماطر لع م 7 5 ماو, لا ء. او 2 007

 اًرجاهم ِهتْيَب نم خرخي ْنَمَو قزرلاف ةَعَسو اًريثك اًرجاَهُم امغرم ضرالا ىف دجي للا ليبس
 ها راس مع 2 د َ

 تبث ْعقَو دقق ىلا ةَرْمُص يب عت عوام قيرطلا ىف ُتْوَمْلا ةكرذي مث ٍهِلوسَرْو هللا ىلا
 3 (ةوامْيحَو روف َناكَ هللا ىَلَع ُةَرْجأ و م ُط د هس مو 7

 كساب كح نا كك داء كك ه ورب ماقنم كح ددب رأس لورفاكروا كدت ترتر تل وم ناهس لول ) 2 ل ل

 تس ايلركن ئاممت انا لوحتأب غيسا لس وبنت نو تس راج لك ل وك ل تيرا بسحب تش رف غالب ( لإن ىلوع لاذ ان تاي آرب ل
 لام ايكارابرتتيسس طاح د ؟ كت لي للاع 2م( وم لن ا1) كس لول سنا( كلك ترتر وار هددت اس لد انك
 ملك ث ذرس) لبي كل ( تت دور لث ذك اق نيد )تس لابسمدا سدس دم ( سجس تدعم )كح لت ”هد(؟امق
 اج هج سكت رج لج قرسوو لك تن خنتو ناث ذم ىك ادخن ايل س لأ "( رمي وم كس رجولك ا ) تشن رف لسا ( ل
 هدي مكيضت ( لو تس اءرف اون نت نع كح لك تول موو حررط لا اج وبب لج بس انمم كرسود مك برا راد)

 نوب كك ر دش راكم اج لول وم لا هروب هيا شرود كيدد) قمر تبي أذ هدد اكرم اكن لن ليم تكول

 لاقترلا_/عس ريما 7( كذاج دع جبر اراد) لوب سداد لوك دوا( ميج لاي حس ناش دوام تد دقي ترجضول نان )
 انهن كي ل ل طووج رزان كساد ج تش مروا نيس هرث ف اومن ىلاعتدفلا واهس ل ردك اوما

 4س لارواثلا ترك نبا لدعم لد« شاك( ش قر )ردا كلل( سب ا ل ناي ذاك
 كس شلا رجا اك لاول ( | 1و دقاواب قير نأ: ير دنج بت ل لقا كسار ) شاع 20 ل

 - لو لاو تضرروا ل او هتك وأ وتلا وأ س ايكوم( تمباغ) ع اوروضح

 ىكنوتشرف سس نيد تافو لم اسلسر هسنف وتاتي [قرسودروا لش تمي ناك ملف 51 0

 ىلا قتل سفنالا ىفرسي هللا ماتم كياروا فرط كتوم ا كك شت وملا كلم مكف وشي ليكي نات لكى فرط

 نلا جك تش رفع_رسوو نايات وملا كلم رم روط قرب اظروا نإ لات نت وأ او كيد تافو كتف - لاف دس فرط قياس

 - هن ايك يدركب تناقض رط كنا كل لا لو تحس درا

 ب نال رك م ل ب حنا يرمون: نوعيطتسيال
 يب ىلوا ىلانرو اس طر لوا فر صلب طر شموم كل وفود ك لس تر ع ديك كر وعيطتسيال اليبس نودهيال

 شف ترج مسرد نلفت انا كنب ناد لتلك ن قاس وتل قمر جاع

 ىموق تمغار لو تل وب ترج شومر ظملا اًمغارم كس لإ بايت وب عروس تيضرف كت رجا لح ىلاعلا روني
 -نئانرلووا ةدكاخاككانكس مار وخل نيت ل تلذ شمس مس لوب مثلا لئلس سكول تدرج ترجاه ىا

 لوس سس فرط اقتدشلا ح بلقت اءاسروا ل ةلزاتم؛ لوم احر فلي حر رط كت سرج قرم الخ جارخسي نمو

 لور دارج« جر ملك يسلط حرر ىلا هس السوم مولتميسس ير نا ن نا ريق اريج لج تق برضو اه او سك

 نا ا لا لج الار شام ويس نإ دف لو لوو رشا احرك لكم ةناج لتيرتلا كنج ضاق



 ا١١ حو رس يآ « "طيء اسنلا ةروس رسوب 330 لوارلج» نابل ازور ييفحررشو مج نيك

 كح 2 ذوب رول نيب ان سس قا صفت ريو رشي نلا لمت لب ل وقود وا ع ف ازتخا

 جس لوم ني دوصسم اناووصقنيمس لولود_ سرك اك تسرب بسوجو لي تايآن ااه بس دج داكدابتج لب تايآ ليم ............: طيار
 ل ا ا م ا ل رن رع

 تر ف قب ترضخ [_ قي[ لع قللت ورش رب يسد نج دق وريال حس ساد كنزي ضم فل .....:......:ىلو ان ناش

 ابارك الي وكل ودا زت اص غيسا كس فحضر واه ياه ثم لاتنادوج واب هس لوما قل لب "اوبال إي كس لونا رسل لكتاب 1 قت
 لؤي يانج - اتا نجر شككت اد اك نر لم لاما كج كل نسا فقدان حس .تسار شدوا لوب: طريف كوت لعرل
 هذه مهلا اهل تكركرامدجتا 2 - قمر يف تلاد كب دنجرل لن مناي لج ل. كاش لاي داي كت اددا كليم
 كس لوف وف لوم عراططا و احص_ اي 0 فكلوسر كعيابام ىلع كعيابا كلوسرل هذهو كل
 رو كتم للاسر كك طم نك ارتط ىو ودق انس فس ناك شمرانوج اجا ذي زف يلوم تافورل اني هدا هل هيك قام
 ددبوج لوم لذا تينآري ل هس داب كح دارفا ساو ب يلو نا سايل ضقاوا لوم لازان تم آم سا تب ىلا ىاكا

 2 وم لوقا كل اكل تاس رافك

 ف ترفخ ارك[ متم لقح ماس نان ا :مهيقأ [ بحل رادروا تن ركاراو.... نت

 بطدي دءثن قراد_بركلارادروا ت رج راد ايلشمب لب نوصتدو برك يدع لرد قل رف رمت فرط كدي بج ذس

 كس ونمو اهتم ان اكصخ لاك كلل برك ارادروا تس روم رتل 1 1س لوتس فلك ذوب كس مالس لاب ايي دار
 شي كن مكس دا [ كل واقعا هدهتح كس هر نارلسنج لم برحلاراو حسو "اهتم اقدددصاك رولات يت

 لي ركل بكرت هودو# هاب ك- تع اطتساركا- لبن ارك ترج سس مل دك ا, داجايد مك نأ لبا اح انههس مت مأكل ونهر شيب
 كل يق بف تسربت لب مالسا مادبا كس كا م

 كك رزع يتبل تسمع لك كغم نارلسموا مزال رش كل كس مالس أرب اني تقو لسا -< اهي دك روك نيتك
 لس اصلع اق كدب .- .<- ناشاوب كلن 1ل فات تداهغ رك ررط رج لكلب قامو م قات اسطر تنو

 كا سس كرا ون انكروا تولي حس ترض عالب_بس لوم مولعم ناش كم ا كذامفعس لااقا

 هدر اي لاحرمم تح تكس وم ظترم كولو و ىكل م اورج ركأ افق ايكايك تس دنت ناراسنوك وأيا لن غرورك لن غرور لوا

 < تربت تذو كس رزع لاقحالكب رز لبي عرولر سرسود بلا هس لكك نييك لاح لد لاهي ا او كس قى دم

 روك اندم مارت اكل لاو ذك مالسروا بج اواكت ميد كن السم وقم قليب بحل او رن ءانب كف جو طقاس تي راعش
 الب لب عروكر سرس تسدتو ك ف + فران ف كس ترج نيج اهك يك تكا تااطع رود هرمي ورا رق فرص جس كي
 نإ راب راقت نيطسمسم لف تاو كر عرفا زيكا كل الا حرا ترقرت

 رج دوا تبي راعش كت رج نومك عروأر عسرسود دوا جس ب ءانج يولي حس ترجي نومك عروكر ليي كيس هب اصالخ

 رمد وجاهت ايكوم حتا ووابتشا ل ساول اهم ثبت ساه تررورط رب ذن ليي تمي راعش لسا رلكوج دوا بس حس ظاف هس تييراعش

 ايل ددارقراعشوك دج ىكرصود تسبح كر زج كي ننس سوك دب انو راعشروا جس لك دا رفح 2 نيو ب رد



 مساءا تعا 4م ادل روس هور«. لوارلج, نيل زمر يسفتعر شوج رت نياك ١0

 دج ادرار قرفكراعشول وسبل لن ل ءابتقفو مسج حساب
 وج ل يلارعا ياك فوم مئات كا تس مكث هيب دحر انجح س قبلا | بارما نايل لبوم عروض ول حسيطرف كت رم

 ديدشل ةرجهلا ناش ناايارث هيأ ؟اح تزاجا لترا يقي ترض 1 كح لوم تجسد لكل ع مالس لادا درج اب
 يدور وشم اكتتس د ل يك نورا

 م“ ع 2 قاعمر ل مثواك يفعضتساب ب ب فيا لو ةلع وم تاهودري م اقم ل هنا كت ءابود

 دس جركتللالدريدد رةرواريبما حم وتوج ؟ سيكل ل

 قرسود ب نس اساعد هانكل نتي ضي ل هس تيصعمروا دانك انك ترج قرط لدلك سب باج كرش دبي

 ا والتوكل دانك لس سا رقن يق كس ركل عت ظفلاك يلام لب كروي دب نوب شانك كتكات لال كلب جس تا
 قداضي اقروا حس ا م دنا ذدح يل قف اكمل سر روصتلا : ل ىب نايت, سرك جركل ايكوم خد بخ ىكقلخت لس نوب

 - اوريكم اخس عسب ترا بلتوج رك رطل ويك ايالختكي ل كاع ظلك نادل ود

 ناو انكي لج يدك نافل اداه داو اهب هرع» كح لم راما بامج يش سو
 واربع ناهس وبلا ارواوم ايك ايدك ف اعملو هانئ بن اياد اب كس لوب روزعسروا سم ؟ش دانك تروادي رش رد

 هس انج ولحم كت انوبب بفذكم كنا ول لوم ل ارم

 كد ناج لم لومار ذكي ت ذم مان لولوج رك اتم مولع هتيب نم ج رخخي نمو .000-0000- . كس [فن اطل

 هلا تلاد نسلم اتكلم شر بترددلا تسيل وأو و #د

 تزد” . ةولصلا َنِ ب اًوُوْصقَ نأ م 0

00 0 

 ريب «مانيبُم اًوُدَع ْمُكَلاوْناَك َنْيِرِفْكْلا َّنإ ُيَِئاَشلاِْيَلَعَو ٌبحاَواَل ٌةَصْحُر هنأ تان مُكيلع سبل
 ىلع ىرَجا ٌدهَو ةولّصلا ْمُهَل تَمقاَف علا دوام مهْف ارِضاَح دمحم اب تلك اَذَو وادم

 ةَفِئاَطلا ىأ 1ْوُدخاَيَلَو ةَفِئاَط ُرحاَتَتَو ك هم مهن ْمُهْنمَذ :ةقِئاَط مهل ل وُوممالَف باطلا ىف ذ نارا ةَداَع

 ْنِم ىنرخالا ةَقئاَطلا ىأ اًونوكَيلَف اًوَُلَص ىأ 0 ُمُهَعَم مُهتَحِلْسَأ َكَعَمْتْماَق ْيِبْلا
 000 ل و لص سل

 ْمَل ىرخا ةقئاط تاَْلَو سرحت ةقئاطلا ٍهِذح به 5 ل 6 كارو

 لعف ذكر ةولصلا اويطقت نأ 5 ىلإ مِهَعَم + ِمُهَتَحِلْسأَو ُمُهَرَْذِح اًوُدَحاَيْلَو ٌكْعَم ةقاا اشكل واصل

 ىلإ ممم اَذِإ َنْوَلفْعت وَل اًوُرَفك َنْيِذَلا َّذَو ناَحْيَّشلا ُهاَوَر لخن نُطَبي كلك مَّلَسَو هَْلَع هللا ىَّلَص بنل

 اق م اغل نات ىهو درب 35 ا ٌوُهَ
2 



 ماجا ءارسف عم ما 9 لوا رطج» نيل اجر يشفع ررشو لج رن نملك

 مك وذخأَيف مك هلق ٌةَدِحاَو َةَلْيُم مكي لع َنْوْلُي رف ُمكيعِتمَو مكبحِلْسَ نع ٍةولصلا

 آيت محمول رطم نم ىلا مكب نا نإ ميل خانك الشف ذا ثلثي ذه

 ىَعقاشلا َىِلْوَف دَحَآ َوُهَو عل مَع دن اَِلْمَح َتاَحي ديبار اهو يحتال“ ْمكَعَحِلسَأ وْعَصت /

 َنيِرِفْكْلِل دع هللا َّنإ ْمَتْعطَتْسااَم هم اٌوُرِرَتُحإ ْىَآ َوُدَعْلا َن 7 رع رار ري

 امليق حيبشتاز ٍلْيلْهتلاِب هللا اوكف اهم معَ ةَولَّصلا ُمتيضَق مق اَذإَف ةَاَمِإاَذ .ؤاَنُيهُم اًباَذََع

 * َةولّصلا اوُمِبِقَأَف ُمتِآ ُمتنناَمْطا اًذِإَف لاح لك ىف أ َنيجَطْسُم “ مُكيْونج ىلع ّواًدْوْعْفُو

 اًرّدَقم «ر.مؤلت وقوم اًض ُوُرْفَم ىأ اًبوتكَم اًبتك نين َنيِبِمْوُمْلا ىَلَع تناك ةولَصلا نأ اًهِقْوُقَحب اًهُوُدَ

 اوُعحَ امل هاَحضأَو قاَيْفُس يب بَلط ىف هياط لس يَ هللا ىَلَص كتي امل لَو ُهعْرَجْونالف اه

 اًونوكَت نأ م ْمُهُولباَقتِلِ نكت" مْوَقْلا ِبَلَط ٍءاَهِتْبا ىف اًوُفَعْعَت اًونهَتالَو َتاَحاَرَجْلا اوُكَشَف دخأ ٌنِم

 وجرت كرو نط دربال مكلتب ىل“ َنْوُمَْت امك نمل ْمُهْلَ حارخل مل نوئحت َنْوُمْل

 اًوُنوكت لأ ىغبنيف كلذ مِهيْلَع َنْوُدْيِزَت ْمتْنَأَف مُه ”نوْجْرَياَلاَم هُيَلَع ٍباَوّلاَو رنا ّنِم هللا نم متن 1

 - ِهِهْنُص ىف 4.ءالَمْيكَح ٍءَْش لك اَمَِلَع هللا َناكَو ِهْيِف ْمُهنِم َبْعرأ اج

 كح سان ضف ىك ابل ودركمل كي حس لن زايغرك ا لات انك يري مت ف ليج كم ( ورك فس ) وري لهي بتي دوا هلل مم مي

 رفاك ( يدرك الت لع تاي راوك اخ لل يمت ) ليد ىلا فت لش تمبيصم ىل بنتو ج رشي دنا لبرلا ( وهن كس ركن اكو
 وج جرس لإ وطروا هس حرابمدارم حس رفا س تب انبي هس تنسروا كوم نري موهفص هك عا كل للا جس عقاد كاين ب دوج )
 شماس لل جوه تصخر مكي ليسا معن حانج مكيلع سسيلف رداوج لزنرواهظسرمود ل سرفر

 فير شت ) لي لوفارلسم (!ً )يل [بسج دوا ( حس عا ىنشو كن نج ) ل نال لكك دات رفاك الب ( س كلم ب
 اك اس بااطخ لب طمس روقسد لس نأ ري ) لين اج اناح ذب زاضوكن لاي روا( وهرشي رئاح_ نونو ون ولو مروا ) نوم( 0

 دوا( كك رل_اهنس ناكر رومتتسدارمدداك نوفر ) تسجد افك تاسع داهتاكن اه هركل يأ ليس ه3( ل رحم مويفم

 البي )كن بس اه ل ( ل هذب تعلر ليآ) هك رك ءدبك»و بج رب - د ايت تيس ( بس از كج كح يآ تسد ج) تدك
 ارسوددوا ( تركت افجر كج رب رج روم تسد يروا - كك »م ىو زامفعس داك ل تظافت كج روم ) اج ثم كت ( تسد

 ةيسادوا كس قىرايشد» ترط كدول كيس اجدد تساهم فير ش لن ذامف حتا ءاهبترك ل قاف لاا

 ( هس ايكتمياور ل دخول ا امك كس كى ئاريا لن لن نبني يرى - اوم رو ذاك قت )د كل دايمت
 روار ايت نسا( ركوج لوفشم ع زارغ) وركرايتقا تلفف قار ترك كس يان لد نال اور ا
 بن كف اكدنب رايعتتروا لال كر افرك بكر وا لب اجو رو آلحب تمد كيا ) كح لي ثانوي م ككراب كيا قف كلب لاا
 هس سور يحتم )ود هكر ركر اجار ارحتتركا شيئ انككىل وكر مترج فوم راهي متي وم فيك كب سدو كت اسر ليم ركادوا ( جس جو

1 



 امانا ارسمي[ ب6 طع اسنلا ةروس: هرسموراي 5 لوا لج, نادم الجر يضل جرو رج زن نام اهل

 ارسود_هتس أ لوثللا كاش ماما بس بجاد رم لور يمت تو ل لوم تر زعالاوم مولع 10

 نك حس نو دحوم ككل ابج قتل حس بناج كن شد ) ناجم دن لان الاجب خييسا نكي ( < ةزاردج ح اك وم تنس لوق

 تح زامغ )وير كى روب ذارغ مثبسج رج تس اهكررتر ايت باع( زم [تلذ) نك اوسر كل كس قتتنري رك نس ىللاهتدفلا بخ لب( در
 حس نذ مب رجب ( لع لاعرج نث) ثيل كيل «# زك( سلم 2 ركل يلو عج )ومر تر. ركركذ كهذا ف (ةاجوم عراق

 قبال قى ورك فرم سوناطسم امن بشالب ( ورك د دا لب طم كس هدعات )ولَل تع ب لب زامغ وف و يو: ( نوما. ) نتمم

 وكت ع انجب كيا دج ركا فس قي رك د قكك لس لا كد هتاس كس تنذو هدم ) تيتا كس يق كت نو ( رف نم ب وقتك
 تياكش كن ومتز و زاحف وكول رك سد ثالس دعا مدن هوك بسد ابا انامل تنفو لا لش جو لان كه ريو ناايفسالا
 ك نس كل أر افل 3 - نو لم ( فس رك الح ) نس كا هج (1 اكو ن ىل هذه ) هداب ن تمت دوا 3 لوم لاذان تع آييوق لك
 لت عررط ىراهبت شن ) وم قو مث حرررط لس نان ىو قبو و وأ ( وم جس درك وس فيت كوشن ) بس اهب كو ليل( كل
 © كبروا ترن ) لب دييعا كما كلاس ىلاتدذلا ( م ) ليلاح ارد( ىلإ حس د اطحكو لى دز لي فس ذلتس متو ملكالاع
 اجهل ىزاب لب” ع لب انتم هس نا قلع مب دابتج تل لا وم كس عذب تس نلا مق احل ا ) لترسم لبا تجوب سوم
 دن لاو تكل تسمع ( ل مارب يي ) او تس اج( زجر ) ى اقت ظلاددا( تيا

 لس تنم كسدتتفال ل لوس اق مكدتفي د نا جس اكل ”مال روادتاز نم ةولسصسلا نسم هيما ممقل يو

 ةولصلارواب_دئاز نم ليد زن ل اروا ةولصلا نم ائسيش ىا < تنصف وذل يد زنك يودي ولصلا نسمروا نب

 -< لوعنما# اورصقت
 جدتي لامن ان ررطخرب حس جو كات رثكى لون رفسرب ييب ب اك دقاوراهللافرصر عقاولل نايب

 ىورم هتس الاب نئب ادي انج كح لوم ىراج رباب تسصخر ماك ا ءرطخرم اي وج لبي تملاح كن لاداد نام رفس_س لاى روض يب طرش
 قصتي آس (نيحيحص) نيتعكر ىلصف فاخيال ةنيدملاو ةكم نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رفاسح

 جس لوم مولعم ليم س شي داعا_جس لم ليث ساب كح تددمدوا لو ذامف قرصتقروا تيفيكروارادقم

 هداب دي ب كيأ ل بح احوماكم قرار راب لسير رواعس اندم كك ليت يرفمدوا رفد اهدي سرب دي ب تدرب «درسب ةعبرا

 -اذئال دول اثم وس برم اك “| مل هدي د *”لصارو سايت انزم انه ناشن اك زعم للك هدب رم « مقارن هراب كيأروا حس اتج لب

 تار ندد نا يدرب هيت كيد نك ريظنح نايس كي و: فاش ماا تضاسي كل سو قالط كا كرب تفاسروا بكا م
 0 رفس ىذلاجي دوا حس اس اي ذاب لاي داب لبر فس رك, تاس كس اوم لرتعسروا لير فس رب دقتاس اك لاه ىرجرد طسوا تفاسم ىك
 كن د نم كوم ليئرابظتا كى رافد تسحب ىرافر زيت كرفاسمدحإ لح لا خب اي انو: دختاس كس لاو بس انه كس لابو

 لاس ب ل وكب حس لاو درك طن لش زور نترك تفاسم ند لأي ل ناد كي تفاسم

 زامل كوت كك تدر مدد لاهي متحطسا ! وذخ اسيل و جايك الورك لسا شرك اكس الثا .لكوج ةفئاط تاعتلو
 زامئروا كل_اهينسرج روموو كل تسد 00 ايك نم كت ء طا ساق لاتحا كد رطخ وو كن :م لوفشم
 سئورطخ اكل مضاكج رد لاري ىلا كس يلا ات ومب مولع بست هدام آت ةساد يور

 5 0 تروص م وفانب ررايشومروارخإب نيبو قران قلتي لس نر باجياال ديفي اذهو دس



 0اس عسا ب ا* حو اسضلا قر وس كلرحيم راي 0 نوال ننل ةييرسألا + رو وجت لاا

 بتايسا نو مهمل ١ سا جت ”مددقم كئاتروا لاوسر نا لوحتأب دابق ملكوت حس تل ثم داي دعا هللا نأ

 -تانب دملج دايحجصتروا نب رانك ج كح بابسا لم جايب ىف ركل دب قسروا لبان لي فس دكر ايظغا
 هنرم ملام ملازما ليتقر ات لان ”تذايا كدع ا ذابت علاجك بدال هي بمن كيري .متغرف

 ىلا . قلع لاق نلت كذب نم ن زان يل كيث ء#رطكروم ناتو جلع لاح جي وزن ناوي هك رف مز1

 5 ا ليي فسروا ىرول ليي تحر وا لدن فاحم قال ب فوت تلاع كر دقتم اي تذوم ضف سات وق ل
 -ت كر 2/ل يصف سا نش نامت ل [ و عج امل_ت متاكنع ب

 دوب نتج لكل ور سود رواد فلا جي داماك وفارلسم لير يب لكرتشم رنه ىوفوو لب اه يدلل نوير متناف

 بت قرفاكن اع آو نان ل لولود لي هتس لالا

 لكى شو ليرفسروا حس اركاب 7م قبر فسر ثكا لج لاوفود نا لكوج روا انت ايي اك تررمتأو دايج لع تءاب 1 ا : طلر

 قلخت_ : ولصق لك اوسيتوج لين ىتراج ىد توم ضن لين زامغ لس لا لو تس اج 1 بج فد ضن خي دن الب حس فرط
 جس قات فوقلاةولص ل اوت لع تنك اذاوكع ارواح

 ا مكدكا يك ضرع حس فخ رلى لس دراج قب كج سرك تيياور حس الك تسر طن رج نا 00000000- :لوزن نا

 يشم مودرن ى لتي ب دعب لاس كاد لا لوم لذا: خلا متبرض اذا اي يلا ون ؟ لير "ايكاكل وزايف لب لن تسد

 0 رم وم تعب رواج ؤلصاا ف لاهغن ل سونام نيكرشم ول [تنواكر ظ زان ت2

 تلك اذاول لات نتورك آر لإ لدم قئكروا وله سحاب كولر كر صعزارغروا كيا كدت الل لوجو كاهك نس

 5 ريدا لي كار يجادل كراس كن اسري لل كف وذل ةولص خلا مهييف

 الاتق اولتاقف ةينهج اموق ملس و هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر عمان وزغا لا يطظافلا لس تيياور لكلا دبق ب باج

 اومدنو اولص ىتح مه انكرت نحن و مه انفطتخال ةليم مهيلع انلمول نوكرشملا لاق رهظلا ائيلص املفا ديدش

 املف رصعلا نونعي مه ءانباو مهئابا نم مهيلا بحا ىه ةلص اهدعب مهل ناف مهوعد مهضعب لاقف مهكرت ىلع

 2 ب[ وزرع ير يكا ةيذلا هذه هللا لزنا رصعلا ىلصي نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارا
 تسمي قومي ورك عل افك ف يل راك شم احلا نب ك كرو ول وم لمتوا حس نورطظ فب ب [بحب كل < تجاع اقرا

 انيك رمل ل ل هس رت ل نر لب را يبرد

 سد داء ل وج لب تئشامب ثروغ ىنفكا مهّللا ال دنع ب آةخاسب ؟نألا ىنم كمصعيب نم دمحم

 . ألا ىنم كعنمي نمإامرفروا يل لينا بقي ب ةًاروالل سن قت وي سيتا راوطرولا ردم دنواامحئب هس 1ث وفل

 سا ركاتح ذب لير قل تداهش “ملك ايل رع لما لوم اني دس دراولن ل ع عذب تداهش ماكي اير س1 دج الايك ع
 لجاوراو لاذ قب كل ورك دم لك ل ونمو لس يي ب ادراة سل يدب تالف ب 1 ككل د

 هاو وكب اهحرك [ل جاو لم رشوان رفوف فج ب آى لي باس ب [لايكررقا ركوج شتم غسل ما كورك

 لوم لزخلا اورفك نيذلادو تب اس ىلا( انس

 هنن لولد[ نوما ع تنوع رب نتابع . ىذا مكس ناك نادم ادله © تابعنا ذسقداخب



 | محا »ار يأ ب © طع سنلا روس, حرس راي < لوا ر لج« نام الجر يسفتررشورسج 2200
 2ر52 ير رر7ب7ب7779ببت

 تت ًامقاواكل حس ايككايك لم ل كخلا اونهت الوحي ًارداكت كرز

 د دوك ل نارك تمنت اوباجتسا نيذلا

 نا كمر يضتسس ثيدع كلت لميت ...........: كاي اكرفسيتنس مروا تنفاسم......: < ترش 3
 لج فس كركم تمت اس لس امج للا رزقك ا روا ل رس كرب هدجتا سكس لاح طسوا تءار نلد نامي دانس ِطنح- جاي انوع هدارا كرفس ل زننم

 -3 تاس ن دود راور فس لدا ليد: قلاش مارا نكي كور ايضا تنضاسم لدرس قاب را سلس زار بس ائمروا

 فيدكس قلاش ماما لج لو بيا وا سا رثك ١ك ناو ستر وا ناد ود هس دول فيي دنس فسو ولا يارب بحاص وقت رو

 < ايكدهل ر ؤك- لوليشر يقف اك ف التخا نا ف# تارطح تروا جس ايد ىلوج تنفاسسم تمار ناد يأ فرص

 روا م لاك ت صخر قتل مل يف و تصخر ري كيد زن قئاش ماما زهث ..: :فالتخا لظ اك حراوشروا يطنح
 نلاعقسارب ىقوضكس تصخر روا فيت حادجال طفل ل تويكس و: تسلل الدنا سرج افسح تن [ اس تدي الع انمحي زامف كرد
 كلو ام لع تلاع كرفس طبخ ترض --ت لوم رياح كى لا اع تاور روا فيا رهقوم لس تقرر نو

 روارصقزارغ ل !رقلا لوسمايايك ترس وج تس رك ورعد يت اسك يي ب آه اهنعذلا دش اع تمرطن> حرر ىحا-.اامرف م امتنا
 كس زفد نأ “ٌةشئاعاسي تسسحا”ايا,رفذ_ يقي ب1 ؟سايك كراظفادولاعكر قكو زور فس لج دواس كب تاس كس مانا
 رفسلا ةولص ع داشرا رع ترطت انج جس ليت اجانع ب زارف ىرإل سد تس كل كري تيه ز# قش طاقتعا تصر وي كيدز
 ىف ترقاف نيتعكر تضرف ةولصلا تضرفام لوا ظافلاكٌشئاع ترطح زيت مكيبن ناسل ىلع رصق مات ناتعكر

 .رضحلا ىف تديزو رفسلا
 نولاو لو مق ست نار روا حررت لول لير هقز 2و < خا لا ووكمكتو ل المارد حاسجالت يب 1

 مزال كتي زل للا لي دهس لاقل اضعروا نيت لول اعقل م ضال كى درك كو نال لسرطان نازي كل
 ع نانا يل مفج نادم ىكرطخو فوفو يوم نانيماو نما لتر فسداوقتس بدجا ورصد ثعي داما ل[

 قارب تان تاس لدحر رعب نايا دا ذا فق تول نم لذ تع 1” لئانصحت ندرا نات

 ناهس مكنتفي نانرصل منتحل لاف اوطلرام حل نفل الس تي [ما مك نسما
 :ايكش رحب ترطت  يما نب لجن انج ساب دديرصت لش نسما تل اتناك ىصزين حليكريق ك متفخ

 هّللا ىلص هللا لوسر تلاسف هنم تبجعت امب تبجع لاقف انما دقو رصقن انلابام

 ةقدص اولبقاف مكيلع اهب ِهَّللا قدصت ةقدص هذه لاّقف كلاذ نع ملسو هيلع
 رافق بج اوك دوف سب دوم بمجال مقحس زب لدلك يارف ؟جس يداك رق اف لن نك تلاع"
 “' تعاوانركل وقس اس قرصاك.د لاري ركاهتايارف ذيج ترضخ

 وأ لاا انكر لام ضف فرط م ىلاو ص تتبادل نان در لاق : كك قرص اك خياط الا بجاد ريغ لب

 تأ ؟ تان بجاد جاكابايكر ارملة دصاكلات)



 !هركاخا »اسكت 4" مو اضلا ةروس هرم و رإ تللو لوارلج» نال جب ريق عر شوج ا

 تدواع طر نوماكف وش كل كس رص ااوب مولع سس للا 0 : ليث ىرورضريق ىن وخل كل صقزامن

 لوم دارمفاصوار وار صقر كا ندي كى تاعاردادخت سوم ىلا ذرصق اكزارفدارم سر صقل يجب تنذو لاا نر مرقنرر حس ماج لاما
 كود الس الار دواس لوقتاتسس بع ناهي انع ذي زامثتس سوداشا ب قراوس ايان م تهيج ووك: عرار« تر
 وبجريقتع تاس كس رفسا ذر طم كف وخلا ول( كييس راب لب تمروصت مابا لداء لكرة ىكيد نه دام جس داتك
 انك رق وقا دن راع كالو نايف كي الك لين لكالاح لن نيش لك وفود فور وارغس ل * تع التوب

 كة 0

 تس ذور وردي روا يس اح كب زانق دول ل للا اوم تيرش لكس رمل ذود هدفي لل لنج تمم اذن نو حر رط لك ىلا نط

 57 شوربه ءاطع رع ريق ف رضع رمق ايزي[ سابلاساطقاج لاجس ران 3, تين ذكي +
 -كس ل رروتسرب لف وأب ننس رتو ء للا رف لاب كح نإ ارم

 كفوا و ولصر_ عج ابروت حس خسلا تنك اذا وثب [ت اثات ع امج ايف وخز اره. : ثلب كف وخلا لص
 ١ كر ظتخر كاع ذي تحل كيأ ماما فيد نكس اش ماءاروا كلا. ماما ادب بحاص لوقب جس لوم مولعم فل تس ثيي د احا تيك
 وس 11110111 لااهينسسرج روصركم يب ماسر وا ساجد عر د اف كذب زامل ا هلسد البي الق ع

 ب لامه ذب حرر ىكا نس اح ترضخ [لع لكس درب السد ساجد عراف تس ذافتسدار مودل قت راي لحب

 تمل لول سل داس سس ماما ىرتقنم زتقنم تمحأر كيأرك لاح ذب ذارف عررط قرسود ف ظفتفي بآل عراقرلا ت از نكي

 ناي انج كس هذياهت اهتووخذا تعكر قرص دوا تاس كس ماما تحك فيأ تسدارصود حررط ا لل وها لكدارف لكدارف ينو دو
 -<- اءاجزاف حس ل وقير بس

 نيران ل لودر لو ماا زق لتر ول زكي و ع: عزاف لثخا وألف نقولا جولص
 ردا كثي لاح دي تعلرودود وفى ابردوا ع زارف قرطح_ تعكر لبا ليا لس ذارف قرصق اي لايم اك اهح ب تعكر ودود لي لي

 آل انلاهينس كح روم كل كس رده وكل وتغام لولو ني اهي تع 2 كيأوأ سوو روا تعار ودول ورث لوا ليث برغم

 ركوم قود قطا ارمدددوا كمت ذب تسأر قاب كوم نقل زانق تسد لوك لي ركادا حررط يا تعكر كيا كيأ ىكيا قي ا لو ددوا

 تاور ساب كتيب آل ا فس يارب بحاصروا هس ايكش لقي رطب - اك دثلا لوسر ل روعس ربا كم اك اداذاف قب تأرق إم

 5 را داش ضو لإ ]ظوفكت يفك قر لع تعادل ايل الدم ا كح اسس وسبا

 | تسر :رسوو رواه( لاهيشسرج روصرمي رواد ل ارث امن ىف ا تسد اسود دعب كس تيس درس ماس ايت لس ماما 2101

 قلك يعاد لوك حلا لابي ك زفح ناي ع بسانم نس هناك تلو توهج ركالس كى رول ذامف قيارك [تأرق
 -م بج اكن الع اجرح

 4 تنك اذا سإلولا نايا ارامجارب تيكررش كف ول و لا ةلاعرم
 ها د نر اخي كب اطخلكالاع لج تلك رص تاس ك ب ترضخ رطل ا صيت كاي

 مهلاوما نمدخب رع رمد دي انج كس لوم ماقم محا قلي باطخ نا هو كس لوم ماظن ماقد زفتي و



 ماجا ءارس تع 6" قطو ”اسنلا ةروسء ترسو ري م لوار يلح نام الجر يضل حر رول رت ني هك

 مس اجايناراوكت فو سرك سوا تكنو لم ارقي لين زامف ناتج مكى كل كس ءافظ واللا مايل دحب رك اخ باخ ل
 دا خو يل رك تح دنج كح جر وفالك يس يب تدوص ناس آشرو لور صم نحب زفت كس ماما تت كيا كول كي ف مانقدكب جاك

 زارني كس لورود تبيع كل التي آلم هراشا فرط كا تسك اذا كيب جير وا لي دا يام ماد دك تكس

 -قدذ كل يارا خذي
 تق ج_اكي رك م رقي مك ا درو هس دم نام انا لس ل تلام كفوف تا تاب فوخز ار لا زيي

 - كة اج ددكءاضقدلكي لات ذاجا كد ينام بي تلاح كل اقولف
 ال 0 اي عانجالب ف وم ارواج بحت كر وريغ ور ايما لإ اهم ترورض لبث تام كاف يد ةناسيتح

 رات ورطخ انتج ليف فيلكلر وا تاقشم ها امتلك رب اظرواةنؤمال قث ع لئ ءاسدلا متقلط نا مكيلع حانج
 -ت نأ رداع

 كةولصلا متيضق اذامف : بولطمتدوربروا لاعرم ثلا كرك ين دوق وا اي ارش ون علمك ارغ

 ا

 ذارايرذوس ليال كمادات لد ىكتقوك لفوق اقسم تان كات تلم كلة جسق

 كتدع كيا أول لع زارف_انوم لن ولي ل انبات را ركع اج قدرك تلعب تذو كيا ولزامنلضرت_ساتب دات“

 1 تاضاقت اكتمل لاك ا بش سان وقوم اًباتك نينمؤملا ىلع تناك ةولصسلا نا بلا[ ردلاكبركذ ركؤكب فيت
 ماتيسر ان نكيلاجاج ايلركر ايفا ط ناس ارو لوك بسام تو لالا ىقذم_اي لوم لخط ذارن كتر لاق نإ
 تلاه م قى زا تتفويكل انف نع لي -احاحاعكر نقلب رجب قالك ومد قكوو بحج نين اماجايكرابطااك داع ناكما لمن ماكحا
 2 اههررجمد لق ص لرواد تش و ىكلانتا بج لب حر يعمروصقنا نرشوج قر بلابل كلكدم قلتي لوب كاك

 -< كى درك خؤم كل لا شى ذامدو

 ركام نايباكز امن كل وراهب لع ساكس لش ثيل وبا يبنح_جس لاح اك شلل يب تمي ك١ :تب [تلاكأ

 كس حش ماجا اذافروا_< تاما ل نع ذب زافركث بل زا رد ترد قرب رواج لع ردن تءد مث ع ماق

 < يف كه قتاسكس ىلظض رم متنك وا فرص تيس مج ساي وك ُُ ام فر كداامغعتاسكس ناكرا لمكستفو سا نتن نوب
 عطتست مل نافا ةعاقف عطتست مل ناق اذن لم ناب كتم [ناا يا هاا كار نان كنوع 1
 يح لصخوا ماكو وكس ثعدع فاظظرب ع ىلاعملا لتروا لمي تي التو ايكل الرس ًءاميإ ىموت بتنجلا ىلعف

 اب قاب ب بجرلكة سومدالذ كيد لاذ ناد 0 نر ف رطل تاور تحفل انا ايتلثسا لع ثم رعروا تعي

 ىكواوخ اف .ك ب قشر ام فوم ليزامف لمكتوا تنيو لص < اجب ى وتصشر طاع نلارجب تقترن تلاع رس

 رتلا ركز نايا مكتوم كيا ذارغ لاصر هب تلاع كم ايتو نمو ىلا حس لافود نلا اي + تلاح كرفس اي فو وج لب تدوص
 - خب اي فك يوسي تما كتتنو ىلكن املس ل جس فيظو اهيا كيا

 ثلا كيت ل يسم للقاح لا رتل كر فذ اعتلال نايك نابعنلا



 اهنا د سمعا 8ك ا” ع ءاسفلا 3 روس, طرح وري لرب لوارذج» نيل اور يشلج رو

 لاق نبع روا لا فوت ب ملك كل دج دو | بولطم بع تلا ضر سو يلام رقو ءانغءرب ورك رطخو قس تار روأ نإ

 ماءا_هركءاضنق لكى و زارف نلا دعب كس نالت ناساروا نوم منيل 0
 فاظرب © م "اك ذنح ب ذارف وم تلح راوعروا لوبي سوم تسكب كيد م نالت 270 مم اط و نسا

 - لأ # ةيسد كار انك: ةظس اذا لانك وردوا وكس فانها

 فن اظووداروا تنقو كر ذع9 قاوم فيل م لو زارفبج تلف ل فور وار فس سعب سسض اذأو 00 . هك آف اليإ

 5 نوم ى كل اكااكداروا رجب عب كس رذع لاو زك جس. انؤج مولي متبنأمطا اذا تيت 1مرات ام لوم فيفا 200
'ّ 
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 ايفا ل اَهِب ةَمعْط ٌهاَمَرَف ُهَدنِع ُتَدِجْوَف َىِدْوِهَي دنع اًهابحَو اعرد قريبا ره ا

 نارشل رتل ّبتكلا كِيَلا الون انإ َلَرَف ُهَئِْبيَو هنغ َلِداَحُي نأ ْمّلَسَو ةياع اللا ينبع لا هلق لاس

 كاع الل يسد 5

 ةمعطك َنيِنئاَخْلِل ٌنْكَتاَلَو هي للا ََمْلَع كنز آم سالني ب مكخعل اَنْ تنم قحاب

 ا فلا 0 اعل

1 
 أ قطعلي عب نأ نوم ةناّيححل اًريثك + اخ ناك َْم بجبال 4 مم مرنم

 0 لفل نب يطري َنْوُرِهْصُي َنوتي د هَمَلُعَ لير ل يسر سانلا
 ملِع ِهرمْذاَطْيِحُم َنْوَلَمْعَتاَمب هللا َناَكَو اهب َيِدوُهيلا يمَرَو ةَقرّسلا ىّنَت ىلَع ٍفْلَحْلا ىلع مهِمْرَع

 ةويحلا ىف ف دع رو هيو معَ نع ىأ منع مُكُمَصاَح ُمْلداَج ٍةدعط ٍمْوَقِل اطج ِءالْوط انْ

 ىلْوَتي ة,.0غ اليكَو ْمِهْيَلَع ُنَوُكَي ْنَم مآ مُهَنَذَع اذا َةَمْيَقْلا مْوَي ْمُهْنَع هللا ُلِداَجُي ْنَمَف نذل

 يول ةمعُط يمك ري هب وسي ا ءْوُس لَم ْنَمَو كلذ ُلَعْفَي ٌدَحَأ ال ىأ ْمُهْنَع ُبْذَيَو م

 هب «لَمْيِحُر ال ارفعها ٍدجَي بي ىأ هلي هلا ِرفَسَي مَ ُيَلَع رِصاَق ٍبنَذ ٍلَمَعِب ُهَسْفن ُمِلظَي وأ

 اًمْيِلَع هللا َناَكَو ريغ ياو هيلع ُهَلَبَو نا 'هِسْفَن ىلع هيك اَمَنِإَفا ان امنا سيكي نم

 دَقَق هم انيِرَب هب مْرَي مث اًريبك ابْنَ انو اًريِفَص ا ةلخ تيرم يش يف هاك
 معلا ان ره 2

 هَتَمْحَرَو ةمحماَب كيلا لَْقاَوَو ينك نيب ايم امو هيرب ااه لمحت لمع
 اهو: كيلع مهنيا قحلاب ءاصتلا نبع كولصُي نأ هدم مكن مّ هم ةَفئاَط تمهل ٍةَمصِعْلِب
 هللا لَن ُمهيَلَع ُمهِلاَلْصإ َلاَيَو نال ِءُىش ّةَدِئاَر ْنِم كَنوبْصِئامَو ْهْسْفَتاَذإ نولي

 مكمل ُمَلْعَت ْنكَت ُمَلاَم ٌكَمَّلَعَو ماكح الا ّنِم هْيِفاَم ةمكحلاَو َنارُمْلا بتكلا كْيَلَع

 ل
0 

 0 6غ م



 ااه حا «هرسن تع 4 اهنلا ةروسء هرعت كام وار نال الجر سف حررت مج رت نما

 سانلا ىأ ْمُهبُجَن ُنِمريثك ىف َرْيخ ال سس ْؤاْمِيظَع هِرْيْغَو كِلذب كِيلَعهْللا ٌلْضَف َناكَو ِبْيَعلاَو

 انلاَنْ نيب ٍجالَصِإْرأَر ٍ رب لمع فورم وأ ٍَقَدَصِبَرَمأ نَم ىوخن آلا نوي دستيو ديف لوسي ايام أ

 َن لاب هبَتؤن فْوسَف اينّدلا روما نِم م ةَرْيْغاَل هللا ٍتاَضْرَم ِبلط آت رو اا قللذ ُلْعَفَي ُنَمَو

 نيام نم َّيَحْلا َنِم هب َءاح اَمْيِف َلُْوُسّرَلا ٍفِلاَخُي قِقاَشُي ْنَمَو «,مواَمْيظَع اًرْخآ هللا ىت ِءاَيلاَو

 نم هيلع مه ىذا مِن ىأ َنْيِْؤُمْلا ِلْيبسَرْيَغاًبِرط ُعِبتيَو ِتاَرِجْعُمْلاب حلا هل َرَهَط ىددُهْلا ُهَل
 ِهِلْضَنَو يندلا ىف ُهَنَْْو هني ىَلحَن نآب 0 رم هالو اميئايكا وةك ىَلواَمِلونَرْثكَي د نب نْيدلا

  َىِم اعَجْرم هدو اًرْيِصَم ُث َءآَسَو اَهْيِف قرتخَيِل منهج ٍةرحالا ىف لحد

 لاهي كس لا بج لبن يتناك ليقف خ انج واجي للاي كس ادوبي كيا ركام هدذ كيأ دس قربا ةرعط....-......: مج
 3-5 ذا ترض أ ةسئراب لكك ارمي روا يدرك انا تس قد يلع ل قط نكي ايل م. يعط ل ناو لوغو

 بانك فيج ب1 فس ميشال ( لوم لاذان تمي آيب ب لما - تحت قرب دك اددا كبح تيامت لكى ا ففي بس آس كك تسود
 سا (دالص/ع )الجو ب 1ذ ىلاقت ذهاب هيجل تس قدك زان( ب لقلت اهل زنا )اسس لاس ( ن3
 ( وم سكت رياك لا ) لج راو فرط كن ولاو رك من ايذ. ( حرررط ك رعط) ر وا ورك صيف نايمرد كس لوكول لل طم كس
 خب ىلاختد فلا هبشالب ( تق ايلرك مئات لايخ لج داب ك- لا ف ةقففي ب كيج كك اء ترفغم حس لاقت لادا هين تاب لدا
 هجو كل وجانك ) لين تتكسر تنايط ردنا عياد حس فرط كل وكول نا حان ىرادف فق ب ًاروا لو لس او تكس تضر فسسا»

 تنايخوج ل كيش وكن وكول را لات ثلا ( كه ذب سس ى ناادوخ ل ايواكت م ايذ لك نلا لوي لان بكت مك تنايذ تس
 ساروا لقط ) كولر( كح لس دازسوكن ا ىلا وت لا شم ) لوم راك سا ذب دوا لوم ( بلك كس تننايط هدي ذ تبع ) سس د1 لأي
 < اتبرووجو مدت اسكس ناهد ملكالاع كح ايمي لتس لاتدثلا نايت س4 ة امج ولع لوئاشا( رك مرش ساو نادت <

 راك ا ىروج نثي) سب /لاعت فا دج لو تس لروح ( رك يعج )كلاب ىلا ىلاركا شب سلك قار وكب جب( سان م(

 موق ط) لول قلاب ع لباب حس( منال اك ) اعتدال تس ديد هدأ داك مارلارب دوبي دوا تين لك فاهم

 كادوا حس بعاج كل تمام لااروا لقط تم ) فرط كن وكول لا ىك ( تميام) ىرادفر طخ ماكو ا( ع بالخل
 وكلا هو بنجلاك سدت نوكد تاس ىلا هت هثلا حس فرط ىلا ند كس تمايق نكي م ىلكدنذ دايت( جس دن قفل لش تأرق

 2 رس ل لركن كت لاو ل قرط كى لارو ل قراقط لقا )كلا اكاد تس كوكي كس لي دازمع

 < اني /ناصقفانيالوحاب نيس! اب( اكل مارزلا ري ودب اعط كنس فيك العود عسل )ساتر لاب ٌلوض كرما

 رول الاو هتشتتولى اختر قنا و أ ( < نيك )< ركب لط شن ىلا ردوا ( كس ركرارصارب سادي كس ذك انك )

 اى بى لابوك الكب )<. اناكتل كس رشكس قت ناب نب قاس انام( دانك ) لاب لوك جدول كة يالا تمت
 يلوم, اخ لوكس لك لضروا ل لاو تست ( لبي لوم اكن يس ) خس اجب بس لات طا وا ( اكزمم لبن اصقنو عم رسدد

 ايلدال لس ىلا قسد يروح سس هانكس ىلا روم بكم اك ( لايران قب انك ثم كلي ساجد درس نك

1 

 الو



 الع حارس يآ هب * ل اغلا روس« هرسأوراب كح لدار, نايل اور سقت حر شنو دج زن نياك

 لل ارا( تيا )نوم لأ ىلاعترفلا قي ب ًاركاروا( كح ركب .اكئراروا رك اك تمت )وج وب اكد انك تك دوا ناانب ( يلام )
 تعا كلا( © لي نادتاخ لا كس لئا اروا مط ) تم لش لولو ناا ون ( كح رك افرع سس تلو ىل متع ) ىلوجت تقر

 لتر حاد طفولي ب [كأول يروا( كس 0-0-2 آولميف تق ) سد ل ا ةرب تساراملغوك يقي بآل ات ايلرك دار .!ارول ول

 ( اوعي قت ناادوق ل |( هاك ركدارك ناهعودئاز نم ) تك انج شن اصقن كي وكب يوكل ناب ىناوغركل عدلا ذ

 و ا بل لاول اسال يابا لا رق ماكا) ترد( نآ )باتي بآةسلاقشام»

 كح لولا نا ) ٠ لتي ا يكاذي ( ل تااءاعع تسود هوا لاي ملم اعم لا ) اك ىلا خنثي ياس ادا لي موا اصسولا©“ 1 52

 تيا) ماكي ىلا شعم اري ريف ىو لاب توم بتل هس للعب ( لك وكول ) # روع زفكا ( حس لن لوروشم هدو
 لمي ىروتشنث ل ادتدللا فرص ماكس حررط لا لجدول لت يسد بيغ فخ ل لاس سلاسدد كس نوكرلي2 ل

 نون هيتؤن)ك لب ركاطعرج ذب حام ف( اتوج لضتئرصقم اكل ا لوكر وا # لن ع انم ىواين دج اترك كح نسل( بط )
 للا( ل لم اهي سوم سالك نا) اه ركحشلا# ككدتلا لوسر لولوج وا( لت ىل اختر ثلا لت جس عررط ل أود ياس كس إب دوا

 لمدد رب لسدتي رطل والدار كل وثم ةمروا( يس اي لكك تب ساره د كس ت ارب مج )دعب ل اجو ماو يواد كت عا

 <سايلركد نهي لس لااناج فرظ لس : لج سابل_فرطوا لام( لو تضارفك )كل دلج تءارارسودركذ وجت ( لإ جسد
 رول ( كس ركم ارفق بايسا دوا لايئاس 1 ل كح للا لن ايند كس لب دانب ىلاد اك اولا من س ايلركر اغا ل ساو ارك )

 - مدس ( ناك )لج لد م قا ايكر وا ( سا نب 90 عزل درك يسر متو 1( لب تاخآ)

 حر وتفماب روا مومن م رحت ريبا < تخل خرط ل ويد هتاسكس ءاطرصروا ةردواءاط مة مسعسط ا :بيك 0

 - ل كر هس لاله نس كن لاعرماظ كس لاس اوم ًارب سل اي لس كداب لاءاكاك روج لوله نع لداجي نا

 يق رمل لاح كس - < نم ني حربا شعروا تيدر [ررطالجس لقد طقوم قل اهم نار كاب نا كتالراامب

 .هللا رفغتساو_ج يكل الدساس لا مداقتجاوج ف روصنملا عشا لن تل ارم لوف واج اروا ىو تارت مود نكيتس

 هلع نيبرقملا تائثيس راربالا تانسح

 هس غيض اكغلابمانا و خه ايك ةةيكودارااكق شم زاك اليوكن سدرك تاس هبقاعي ىانغ ل ااعريضاك بحبيال
 - تاب وجت يلاوك نوم انكر ايت طلغري كدب اني 1ىروج ءفرطىل ؤنئايذررعتم هراشا

 هكايدرل راثشا لس مالع رش تناله -انركع# روشمو ريشول دارم_ لن لس ل دك يذل لي تاد قلل كس تبيبت نو رمسضي
 دج ماهيفقتسا ما لابجج دب لس مااظفااكت بار كى لازاتفت م ماب كلا كس يبنحاب كل واوا سرقوا ردباص تتاح
 ا د[ بارض نشنكس_.ىطقطس ارك ينتاك شئ محامص نكيلتوج لي طقم لمت ما كس انا“ سن <من ل و

 كس قرا ا مابهفتتسا لج وفود قس رح الس احلم نا وكي لطب ىراكنامايظتسا كرو اه ت2 باضافرع 07

 نو لك وب ىف انفو 2 1 بعرف ول ناو هلا قوما نب ىكاتتلكو اود ناو مولعمسس سافل رفغتسي ل ثم
 - البكا ك ساج_ اندم لاما ايداع ملكوت ىو انك" ل نس آكس فس 2 ةةروارسكق كس مث و املا

 الكف سوم بترمرب لاك لالضا كتب ب آد, قاوم عقاو قدك وص ىل كى هه سم ىلا هللا لضف الول

 دهس ل بصف روم سس رجو كرد واس دا نمئش نم_-< لك



 اها ٠ هر تيآ 4 0 لج |سنلا روس هرأور ا < لوارلج» ني ااجريسغأعررشو راج رت نملك

 حس دارم موكلي اخد جتا سكس هرييغو ىطو رك لوزن اكتم آل ايدرك م راش حس ساشلا ل مالعرسشم مهنوجن نم

 هس ابا ع طم انثنما ل ضروس اب دوم ف اضم فرعي رد صم وجبل كويك نس ةراشا فرط كج لمت انا شم ىنرسجنالا

 نيب حالصا وارواع ايلا لسماع نكسر لب اوم لظاو م اكلي مان ل ل دارم تع اطرثلا فورعم وا
 عفن لامعا كو دمع كج كل سا شيك وتاب نلت ناروا سس مارتتم ووصفت! دوم ماعلا لص اخ فطحب فو رعم وااك سانسلا
 دانلا ناي حرالصا سمج لاثم كرش عفر روا فور عملاب را جب ملا حور اي ء تااقدص يجب اكو ىلامسج حب لاصيبارجي رش عد اي ايكوم

 2و: هدإي زى دس افم حس ملكت رثكل صرب نينثا نيب حلصا نيليم شما اًضيرمدعااليم شماعة قونداشراو انج

 هطقس رثك هطغل رثك نمل
 كح ماغدالكل ابي ققاشي نهو .مهتنسلا دئاصح الا مههوجو ىلع رانلا ىف سانلا بكي لهب جو داشرا

 مال د جتاسكس لوسر ظئفل ج لاعتسالا مز ال جتاسسكس فلا ظفل مال فلا لوكس حتا كس م اهدا ظفل لب لبر شح ةروسروا جس تاس
 -<س ايكايكم اخدادجتاسكس فلا ظفل ك- سا فيفتى وج سس اتم لش ل مدر لكوج دوا حس لا

 لوك لبيت اج ىف الغاكن ينمؤملا ليستر تشو باكي سو, تب كرام اج لدي نينهؤملا ليبس رسيغ
 بجو غراجتااكروببتت حررط كل وسر الاوم لب ىنراج كن ايي ديكو يدش ل امك وفود ل وسر قاقتشروا عراجا ل نينو لستر
 تلايروالوسر تفلاؤنهح_ يي رش ديكو لكك ساتوب مولعم نوب مارتاكت فلا كراج احس تمي[ اريك يش تا رفئواضيب قنات <
 كلان نا ايلاماودك رم الكوت كصوت لولدي رو كيا اي دواس وم مولعم تمت كك أرباب حس لي 533 مل ٍِط

 وب عراجااك لع ا رطرخخ د يحي لوس يناقش تت ص 3 كرو تروص يأ اجايكروفرلان كيس ل ترروص يب

 يوقاو صان ليا ى نقفم كورن [انتركذ ينقل نم نب نب رماح يفر وا إن ماجر افك ع شؤل ساي 1-----.......: طر

 1 مت يك حك افناكنلا سب لتس دك

 هك ناي ك كاع روان تس ايكو راشا فرط ىكددقاو ل لع رسل لوزن ناش ف قت الجب .١ :لوزن ناش
 كس شالح كارد رايجتتروا انآ قداخب لدعافر ترحل ف انم ى انرشب 01 لرب نعل < يل ساع اك سا لب اطم

 1 ذة ءافر ترطح_ايد ل مانديبل ترضخ ن ىردج دوا كت رع دوا تييامت كرجل فس قري نب قاوم بشري ريب وك وكول للسلم

 وف لوم رتل ري ون -ايلاءرفورعو ك نشك ن# ففي ب1 در ثبت لاح تدوصل بي تلاسر هاكر هل لذ لس داق ترع> يت خا

 ىكتياط ل ةداقوءافددوا حمر ضاع لش لادقا تمرخر كل بسر جر وا يحوم عب كل كح هروشم إب كس رس دادس كلا ةيسا
 وس ات نر كل صا ىدررمب روا ىراد فرط كانو ةروصقلمس ساروا ل < اكذ مازلااكىردج ب نار كراد نيد كيا نقرب ل

 ' 2 0 مازلا لوكس ب وكول ا ميك ير فذ ايقو ب 1م تمدغر ضاع مدان بج نكي لوم لاك ايماكر يش لل للا
 لك ايالرددي ب لح وم لوم اخ كسكس وركب ديلا هو بكل ثارت ب سبح ركاج تعاقد اجب نيا كس لولا لضرع ؟وم

 ركوج لارا يشب وف اهلي الدوككل هور وااو دم ارب هقورسم لام دوا قلوب تبان كردج بج نكي لنوم لازان كيت اميظع اًرجا تايأ

 مكيف بق س ىكتواع بست يكركاج طل لوم لذات خلا قدقاسشمب نسم و تمب اري لا اطاج سلك ناكر شر ولايك هرم



 ااه حا »ورسم 4” لطم 'اسنلا ةروس, هرم راي 14 لوا ريل, نمل اصريسفت حر دودج تنل

 - ايكمسروا ركراوث دري ساس لافنا

 5 ل كارا اي
 تس ل نا فس يو آس ىلا جس لاح لل انس فتق ب آد ل لس لمكتب ةوريلد لداجتالو نكت الو

 دب تايبكا يلم اكدر لاب قام ننام 0 د مل يىلروا كوب ىف عل حررط سا ل 41100

 نان رطل وول نور 1 لاول د آل ات ويود لك
 بارد لوا لانم كس تسمصت اي مالت اب كح 1 - كك هزيم كوت دية تاك ألا قادت

 جرير ايي ااعتسا خيص اك عت كس قادوا سس وم نان بس كل لا ىءر لاش يل تنتاعا ل
 5202 7 ل د ل ف هي دل نم ول ني متر فن ل لكب ج لاو انكد ج ركاب ادني دوك لس دنس حم رو لس

 لوم تاع افردي انج لم زوجي و نعي! ارح كت نأ حس ةيسدارفااروا كت رادي كس هتف ب اوك ري لك ناتو

 -< لان هاش تانغ آتسإب هس لت هطس اول بايد سد قت رك م

 ننكانق لاو للم سادج رك قدصروا ىف داي دم عنى ويد لع ناواوخ_ كم وم لظاو ماي عر ورشا فان مارق ل فور خضروا
 ل ىل | كس لورسود فس ريش دلو دوا يامر فم امتد دكت كا تس مجود قش

 هذ, لافتا: نيلي لفاو لمن فورعمج رك كك انلا نات حالصا حررط ىلا لوم ماتم بس انم تروا بيت كنيس د لامك
 دقرامرف قرضت كاك اح دارنا اكل ا لكي عر الص ا روا جس رج كسا فم هس

 لير [اتادتمكس لوصرلا ققاشي نسمي .........: قدرت كم اواوسلس لوف رسموا تنس عراتا
 تارطغ> شكا لب نام ذ لس فقتي 2 لكشم تفورب قلو دباشم اكدتيإ مط ثلا لوسر لكوكب روطل ىلا نكد اضااك نوما

 هرباشم قرارد اي اور اكدقي رط لا ابرد تس جو كف يرش تاذو لك تفي بآل ل دعإ دوا حس يو كف وم بنتا حس يآ

 اكت فلا  تقففاوم لكاتب ارطس فب يب [لب ع (نكد# حس طساو ل ننتج ئاروا لاول وار هووسد_ لب وصرف وا صنم

 كت فلا كاوا لوم مولعم تريعمب روا بروج هاك امج ا حس تبي ىلا كح لال رع رانا مدعي رانا كنا ةمرابحم فورخم

 اكساب امج مدقعرب رحاو ربضروا روب مثوكرامتبادوا اك اج اهكر فاك توك تيس لا ح رط لك حضسو باذك [ وكام مولعم ويب مارت
 شن عرامجب دوا كيعسر لن حيد ىتدعا ورتب 3 كومدارفا كا نع لقف كس الكور رول ناار ل 2 نب نش زور فرب

 1 و ا ا ا ا

 شتر وا اكياس فرص كيد نك تروا ومرت عاف روا كوم لئاوج انور تتم امج اكنإ دم يا داوم توسع فرط '

 اتم يم رام ا اكدتيب م للا فرص كيد نكس

 سس م

 لازمت نيبرقملا تائيس راربالا تانسح < ىلا ىلوق ناك ءايفوصهللا رفغتساو تب :تميا فن اطا

 الولع ستطرم ست اس قل يي لاح ىو ةعنفو ىليعرخ فيلات نايك .اجوم لص ىئايك اوخ لايك او مولر تس

 - ناو رك ير واد اتعاب لم لكوكب مولع سس هلا لضف

 للملوك ب تفس, تقي تتقي طاع قدري تروا يختل ايخ اك اشم اج خلا رسيثك يف ريخالة يأ



 امدح« صعآ مطران ةروس هور 011 لوا لج, نبل الور يسضنعررشو#ج 2م
 هل تحيا بب يس حيحعصعصعصعصعحعحععععععسسسسس_بفب___ ل يسم

 هس قر كراج ديس دديسمدث كورد تقتل طايدوا تقتيرطء جس دوا تهل شاي سس لوم فاكس تدير شميل“
 0-5 ركبت اضر ضل ام صلو ركاب رركرجاظظ تلالو رب لإ ققوطنماك خلا كلذ لعفي نمو تع آ

 علان ىلا سار لاما تارشم تكس 20 اما نيج اجاج لبنا كنا ةلعس كد تينا
 - لث تس اج ومب اطعرصتقالب تارك رسود وتوم رصق اك ب# ركل سا حءاضر بس: لين سو

 لص ذَقف لاب كر ِرْشْي ْنَمَو “ ُءَشُي ْنَمِل الذ َنْوُداَم رِفََيَو هب َكَرْشُي ن ٌرِغَمأل هللا نا

 2 اننا هّللإ هرْيَغ ىأ هللا ىأ ِهِنْوُذ ْنِم َنّْرُكِرْمْمْلا ُدُبْعَي َنْوُعُدي اَم نإ ٍّقَحْلا ٍنَع (هاّدْيِعَب اددِض
 سمس خرب مث

 اًجراخ مؤ اًدْيرُم انطْيَش لا اهتدابعب ّنودِبعَي نوعدي اَمُناَو ٌةاَنَمَو ىرْعْلاَو تالّلاك ٌةَتن وم اًمانضأ

 ؛1 لع ال َّنَدِخَتل ٌنطْيَّسلا ىآ ُلاَقَو ينحر نع هع لا نعل لإ ز َوُهَو هيف هَل ْمِهِتَعاَطِل ةَعاّطلا نَع
8 
2 

 ْقَحْلا ٍنَع مهلا تعط ىلإ مهو اًعْوْطْمَم ِيواَضْوْرفُم اَنَح اًْيِصَن َكاَبِع ْنِم

40 

 ٌنكِتبيلف ُمُهَنَرُماَلَو َباَسِحاَلَو تبا نو ٍةويَحْلا َلوُط ْمهيوْلُف ْىِف يَ مهمل: ٍةَسْوْسَوْلاِ

 ٍلالحَو رفا هيد ” للا قْلَح نري مُهْنَوماَلَو احباب كِل َلِعْمَدَهَو ماعلا َناَذا َنَطَعُ
 ٌرِسخ ُذَقَف ِهِرْيَغ ْىَأ هللا نوف ْنَم يبو ُهلَوَع اِيِلَو َنظْيَشلا ٍذَحَتي ْنَمَو ريان مرتو حرك

 يللا ىف لاما ل مِهْيمَُو رمش َلَوَط مدعيا يلع ِةَدّْوُمْلا راثلا ىَلِإ مرْيِصَمِل انبي ((هؤادُيبُم اناٌرسخ
 منهج ْمُهَوأَم كبلوأ ذ الْطاَب «بمزاٌرورْغألا كِتب ُنظْيِشلا ُمُهُدِعَياَمَو ًءاَرَجاَلَو ٌتْعَب ال ُنأَو 1 سمسم عو »

 ئىِرْجَت تنجب ْمُهلِخْدُنَس تخِلضلا اوُِعو اَنْ ِذَلاَو الدْعَم (واَصُيِجَم اَهَنَع َنْوُدِجَياَلَو

 ل , ىأ ”اًهَح للا َدْعَو ادب اَهْيف َنُيِدِلَخ رهنألا اًهتحت ْنِم

 ْمُكيِناَمِب اًطْوْممرمأْلا سيل باّتكْلا ُلُمَآَو ن ُدُمِلْسُمْلا َرَحَتفا امل َلَرَتَو اَلُوَف 7 فالّيق هللا نم قَد

 البلا ايلا ىف وأ ةَرخالا ىف ام اورج اوُس ُلَمَْيْنَم حاصلا لمحل لب” بتكلا لُهَأ َيِناَمأاَلَو

 هَُْمَي 0 ٌرْيِصناَلَّو ُهطَمْحَي ايِلَوِهرْيَغ ىآ وللا نود ْنِم ُهَل ُدِجَيالَو ِثْيِدَحْلا ىف َدَرَو امك ٍنَحِمْلاَو

 ءانُيلاِب َنْولُحَدَي كالو َنِْؤُم َوْهَو ىنثأ وأ ٍركذ ْنِب تحِبضلا َنِم ئْيَغ َلَمُعُي ْنَمَو ُهْنِ
 ماو نس ةحا أ نعود ر دق عمات لاو نجا اقوم ْ

 لِ ةَقِاَوُمْل مهري هلم ْعَبْتاَوَدِجَوُم ٌنِسْحُم َوُهَو هلل هلَمَع صَل داَفَن |. ىأُهَهْجَو مسا
 يِفَص (مِؤاَْيَِخ َمْيِهْيإ"للا َلختاَو يَ نيا ىَل اهم ناَيدآلا ِنَع الام ىأ لاح اَْيَح مالسإلا



 م

 امالتااةرسبتعآ ١ 0# طءااضل ة روس هروب + لوادلج» نال الج رييضتحر شوه: نيالا

 ٍءْىَش َلُكب هللا َناكَو اَدْيبَعَ اَْلخَر اكلم ٍضْرْلا ىِفاَمَو ٍتاوُمَّسلا ىفاَم ِهَّلِلَو كلَةيْحَملا صباح

 كيب اَِصْتم لري مل ىآٌةَردكَو املج «.هواطيجُملِ
 تود لو وانا ح اوسدكس ساروا اجباري شوك كت س ع ناك كل او تك تءاب ي ىلاهتدثلا 0 :رمز

 لترا ذياج رود تب ركب تل تار( )تس ديسك دات يار مدير شوى دقت سك دذلا نس كلوا و شن, 5
 كح م لان زوج )9ك ويبي رك( تس ل يي ىذا ريغ قتل )اوس ( كح دفنا ) كس لل( تس دك شاي اجو نك شم ) تس راكإ
 هثلاوج )وأو ءدرم اطير ( لع تسرك ا نوقيرطذيا) لين نس داكي لائوا (  زلعء تانمء تال يت لي تب

 ل هك ركتنعارفلا ب لش ( ع سا وام لين تس ركت مع اطا لكلا لب هس دب يروا اكج دم جرداخ تس قدادرهئامر فك

 لش ودب رت ( اكن وارض وصل ب 1١ ومر لغ ( ناطين نك“ )هز هيلدا( لإن كك كتي رود تس تتر ب )

 رورضروا( عار ركل اؤ لاؤ توعد )لو ب لير ورضروا(6ل والي كك تعاط ىفي اله رجلع ) ورقه صح كاس

 للود المحس يب رورطروا ( لا المشي وكف سوت باحو تمم ايقرواوكر عىل ل نول لس نا) اكن ومكر اجلا سم ل لئوزرأ

 هم ترك ايكىاة رباك قيما وورق ان لورول اج ري انج) ناك 3200 هس لب أ رج )كس لإ رك اغا وو تالشن

 مارت: هس مارق الط هير فكان ب وكس سا ) ني رك د ذاكر كت رو ىل وب ىلانب ىلى ات شلارورطو هل لو التج كيب وكن لا »للي دوا
 ريغ ئثن) ركزوجوكى ادتدفلا ( اكس رم داكت ع اطا كى ضل )6 انب لأ داني اوك اطيبش لولوج دوا( ليك يد لدب حس للعلا

 3 ترث مدعو حس نا ناطيش ( اكو ماكي مايا اك للا لتوبا رج ىان لوب اي ل ىئازت هو انقل ول ( مس انب تسودوكدفلا

 م تس نا نااطيشروا( < لزج لوك اذ روا تم ايقدكي دوا اتالد لي ريما ىكايند) اننا ؤ شن لووذر [ردا( اكرخ قذارد)

 تالا واه م“ ناك اكن زن كالو قس لاكي وسلس ( ثوب ) بيرو( لق دأب لس نا) رك دعو ب

 هس ىب ركل فاو لي نوجا تيا لأ مج تكيس ماجا ماكيتا سال نامي فاولوج دوا كس لبن اي ل( قوم )ار لوك نلك
 تيك دعواكل اس نا فس هللا ن7 تس ناورعداكرتلا ب كح لج د لع لوربش قت نا ظبب هو ف لوم كدب ل رنه نك

 باكل باروا ناهلسسروا انلسوم لنوم ) [لسوم نوكروا اين لش نيل تاك ىلإ عدلا دوا( تس اياحتد رك رعد ايس يارا

 لانى باكل بات ع ( فقول ءاعم ) يب لور 7 كرابت فد ( لوم لان تبي اري دل ىك عر ور شوا رب نب [ بج نس
 كاظم شايداب ل تا ولو ) تس لعب اك ساكس ىكرورط اكس دل ارب لولوج ( حس دادي ماك 2 2-5 و ماكحس

 1 )راكد ديدتدوا ( حركت ل اذت لك اوت ) لل تسود لوكس قف اوس فلاب ( ساب آل لي شيع دعك اهيدج لس لت ريو
 لاو لم تلج فأول قتل وسوم اسكر تكن اهيا ليطرشب ترو ب ومررعواوخ ركل ارتعا ( ركب ) لولوج ر وا( لك كور وك ءاوج

 ىلاصناه تاس لس نا ل( ريارب لبى ل )مما قاهر( حررط ل ونوو فورعسروا لوبُت نولخدي) لح لوم

 رول” )اي داكتج تع اطارسكس آكسدفلا نس لت ( شينكى شن ) جس انطسوماك كن رتب حس اى [ىادوا جس للا سوم
 لب الم كس دقني طلح مالسا وج )وم كور لقيط مكتاربا ذس ارواب كك ( ريح ةنراتسب) لمكليت مورو ( يكن ب سلخ

 انباوكنكتاربا نس ىلا هتمثلا ( هت للم فرط كد تسا رن ديسك جب حس بجاد مانت نت ثجس اص س) لب ناكل ل 53500
 روأ وكروا كلم) لكلا بسس 5 ناي زوكب وج روا سس لوثامس مكي وج روا ( اناو تحب روأ ع ان ايلاني تسور



 سابعلا هرمي 0# لج ء'ارنلا ةروس هرسو رأي »ا لوارلجم نال جر ييفثجر شور مج 2 نيماك

 ( لت خد ف صتط سس تافصو تالاطانلا ثيبب فتنس تمر دقو متزن اىلب) لئ وم ككسطام اك جرم لاقت ةلادوا لل( سدنج

 ءازتفا كرش حررط اس رود تبع حس ققتروا < ىئاركى ذب حس بس لرش توبا ديعسب 00 :بيكرو وب

 روا سايلدن ان زرواتن تس رك ايانب كس لكش ىلا: ز لبو لس لتشمل ادم تسب ضنب_جس لك ا حرت ثاناائاسناالا جس قمتي انكر وا
 قول دو ردن كس نلارتسو نب بج خا تعب ثلث ماكر منا ولاكن انو اتسم روائي اوكت نال - 2 طار تان نت تارإلر

 _ عطقؤتمسمب نكتبيلف درج جرورفلتكورعديرملا لين تجبر اوكا اجود

 ةيسدركف قو مان لوب كرش او جس: د يتترم لدا . ب رعي كس تدالو كدفدداو قوات *ى رك رئاحبلاب
 يس لوعفم ما ينتمي ليي حرابصم- يخ ةس دك دديعجت ناكل ايفان وطلروا كت تركي عراقنا تدنوب هدوددوا تس
 مقتف لضداعس كرما سابع نيا هللا نيدل ىا هللا قلخل ليدبتال تت ح نإ ددارم هللا قلخ- اوماريصتت ناك كلم

 رتل تررظحروا سس لاو لبي لما م انركب ءاضخ هايس اندنوكء انك ناك ن لانا جس ل ديتاكل كش مر وصروهشسروا بس ل دارم ةرطف
 هلم تو رزئلس روب ن ري تنك ورك تار رك ريغ

 جسق“ اح انال ردا لإ أ ار فرط كفل لإ رد اعنا رش لف نان ”مهدعي
 انئاك فاد رو ار لع سرر وال فوزه قلتي نو كس برب دوا لورع نق كس صيخحاصيحم اهنع

 * نإ يريد سوك قلعت اًصيحمروأ نوب لبى رعش ردن رز ل نع لو ارسم لب قل نودجيي .اهنع
 انام زمئاج لاير رصم لش مدقم فر ضر نكي نسر ك ديك م مدقم لومتسر دسم قف رد صر وا اكذج لال اع الطمع فرظ

 -ج اتوب ىكلاعرواجسايلركل اتوا ىكف نير تسروا <
 دهس هرايكنارمددروا لحرق لومي رواجس بوح در رصم لوا ليي لولود نا مهدعو ىا

 "لكل تك يللا نئباروا رد صم حررط كل وقال يلق ايل امرف لع لباس ديعاوم ل وجب ىلاطيخيب قدصا نمو
 لبق انيبناقي ل الدش باى ا نودلسملا يقلب زيت طب روصتوا لإن سي دسم لين م لفرد لتروا لاق
 متاخ انيبن مكدم ىلوا نحن ل تل لي بادج كس لاا نامأسسروا مكنم هللاب ىلوا نحنو مكباتك لبق انباتك و مكين
 ( السم قورسنررج نبا )ةمدقتملا بتكلا ىلع ىضقي ادباتك و نييبنلا

 ماروا رمالا سيل ىل برنت ملاك سيل رواج لئن زروا لب ابلاب ديز بقع ىسلاب ل لا مكيناماب سسيل
 لكنوتارلس باتكلا لها ىناماب الو نوملسملا اهيا مكيناماب لصحي باوثلا نم هللا دعوام سيل ىاع باؤوارععس

 نيك يو ذا وعرب تاب كرو < لي داير ف ف احم انك ذب لس وه هس ر اساس نا لايعرف دعب كس سال ناميادكل وت يولي ديما
 ملة ثورمتس ل رواة د ودعم اماسيا الا- 0 م 11 دل إو كس لابي ونار زاورم رثلب كبسات يلئارواكس

 ضي لاف ايند كولو نايا اترك دقت لما لوا جس اتؤكب ذج لن لد نامي كب جس لاك اناك ف سابع كس لد نامي
 0 ا لف لص لا لعضو ل نس اجلك ل نمنح
 رط كيا © لاج لالبكو ذر روااندتر تكفل واو للكل و سلس سن: لإن تكا حس. ديرو - انت نجاه انوبب ل ناضج
 دل درج 1 لاق ل اريك ب ةس ا رفيرم وبا جن انج ثيل لورواكس ج اناموب تل كرف ضيع توم

 ايندلا ىف ةيصم مكنم ادحا بيصيال هناف اورشبا؛ارفإرر سئيرعإ تيل اول كس دامشلا لوضرايايكش ردا



 ساحلي 4 0 9ص ًاسنلا ةروس, رسوما ياو لاروع نيب الجر يسفر شوج رت نيك

 لوسرايايلكض ءدعب كح لونك تي [لا ذكيا ترطح حررط لا همدق ىف عقت ىتملا ةك وشل ىتح ةرافك هل هللا اهلعجالا

 سيتا ءاببتروا متي رف ؟ كح © ستاسس ازم كك لوك قررا لايك تنك اي لرب لوكس لس نكس لش مكشلا
 بس لورسود نكي لوم ركوب ففاص كي ت لواطخ تءاقال كراس قاعت شالك قلب ل حل لدبي ىتايندوك

 يك رع ركبوا ترض تس نا جنك ازا ل كلام لترك شكا بسسس لي تم يقل تلي تحسد سوم خم تاطماعم

 < ءازجهو ومايا رفا لاب قل ايك ضرع ؟ ف ل ب تريصم لوك مايكرو نس دم يئن اهب نايك يا رف ؟ كح ين نول
 قراكم ام اهبقنتسا نه نسحا نم - انكسر ك يبات اعاط مام نلاسنا يأ لولد ديك ريضيحبت نم انيش لمعي نمو

 ترطب حس انرك رب نك شر وصقيس ساروا جس .يضاخ لاح ايدواري لولعماكت لع اي جس رب موزط ف طعاكم الي عبتاو-ج

 - لوو بكتب فاالغللب مدرك سس واتا كس نلا سو نساء ددوك مارا
 تسوي ل لدوج تركت تس لالخ ةلقاليلخ ب نلوم لاه لاما تس لع كس عبتايع معربا افيح

 نكشه كك مارك مكماربا روا قود ثم ةلخ دوج د لطف لبي تح لك للا مك نس تؤ هو لد س كل ناد هامور

 هسة قلم داق اب قطو قرات كل ا قلوس سس بو كشفوا نرايَطا ىلق ود كنا ميأاريا

 ش ده بسانم يك دنب كل هزج ءايقفا

 هك نا اب داج ايل اسل جات س نفاع لبي تايآ نا -اهتركذ اك لانس دامت تاس كس نمفلازن لي تاي لم ............: طيار
 ا داج ايان تداشب ماي ك_ ل لونا خلا اونم١ نيذلا_بسدداكل لاب هيكشرواداكتااكراكفاو تايرظنروادت اقعداينب كس
 -جتس ثداع 1 (مرأ ن 1ث لي _ل لس لس ديكو روادعوملا اهيجب

 نايك رعروااوجر ضاع لع تمدخ في ترضخ | اه ثوب ليأاكب ربك ورم سابع نبا ...........: يلو ثمن اش

 ناميارب لادأب - ارك كك شوهت اسكس هللا الامس ثوم حس بلحج لس لش نال ل وم اح ثوب يبا قرت لج لوم انك يقل لوس
 رايك بلاغ 2ك كس ديا لك عروا ك لانك تس قري ذاكرا مكب لاسر كوك وسلس ساروا لوبيا

 خلا هللا ناأب ايلا ؟ح متي تم تيار لومار بت تو مدان شيب ملأ يلو الاب سبك حاشا

 رواة يرموبا ترطت ل تنماورود هد إي ع يدرك راشاووم لقال فرط كلون ناش مكيناماب سيل تيب 710

 - جايك ركراكن لي لركوب ترج
 لل ات تنئابا ىكمماع حلا صروا تداذب تتقيقكلا ىلرفكو كرشروا ج- بدجاو اقع ديح لل توج مم :4 نرش

 - لو كك كس جرد كرفلو كش انكم انقسرسووروا هس تدين اخ ماع لير فلو كرش لو كل هك مرج لاعم لاق ا: لافود
 ازم كشيبب رون لوز ندرك لال كح ساس اترك ترلىت لطرا يقاس ساروا بلا تمول قرف اكو كرشم لن ىلاعم لبق كح لا
 وبمن نق 2ك ساس راوروصتق وم سوم دادافوأك د بلا تموككو وكل داكبنكم اع فاظرب بس نت

 ناك تبذ_ان ذه دهقرب لب برع لوقت سس نلت ىلاعلا رو ...........:انؤل دا قول كس 5
 ىكذ_ كاجو لع لك مري زم لب ىركذ صيصرب ع سيئا رك كل ب دتادرم لن تي ارواات اناجابك ناله ىنسب ىشنا



 امدح رس تعآ هم زءانلةروس هور <00 واربع ني جر يسفتجر رواج رن نمل اهك

 يأكل م كونج سس اطال عوير صح لي حس انزم مل هوار لشن تووخ لبن نتن _.(انب وكل وززجب لان زووبخسل كلش سيب ل لا لج
 ريغ ثلك  ناطيش لي تادواكبرخ انج ب انناءانبكاكل ادارعس لم ساجوي كن اطيشو زج اسودروا انرك اج ول ىلإ هل دوج
 اواثاناالا نوعدي ناد حرر ا مالكوم ذقن كح يبد الخ جس اجاج امج دابع كى نااطيش وك # كت دابع ىذا
 نو ندوتميورمتم يل روكدن لايم ارب نين كن اطيل 1 ىلا لج ران سرعت لما ترو لوك سم كفل ريش با اناطسيشاال
 لوم ىق كرشور فك مخ اب بسبي لات 1كم ذال ب حس للا لب يدرك تل نسكت جاع شو كا لا وقادنج كس لار#ب
 لع كلك لتس لب نلا لين اب ألي
 رختو كب لاير وصقل سمزب كرمت ل تيب ارو 21 :ناوث اق اك او ثنم ىّشتاو اب غل دب لك حرر وص

 لظ تيت سس نم ووو لوب لك عر اذا ب رت س لاراب ومواسقا مدع كات رو ءاناو نم راد تيت ب موس ووعد اف شرع اب

 . قطا و لوم قرب حس ناوفسصر ارم انك ضنك ور وفاج هس اكوم زمام وو حر الص دش دواومجد اسفرت لع يختل سطر ول اناوشا زن نان انام
 كلج ع هسرسود لكبار كن شنرع لوا لترك فرغلت 22 تميل شرارب لسا اك رعو دوج و كس حرالص داسف لي ناوش 2

 نأ اح ٍِ و قوي وكري كلتا قاروا لو تروص يك شرات عرس | يب ىلوم فلك سار كن وك لروا فر

 #وركرايتض طق رو ت روصو لكشم دي دن كارخ تن انطسومدارم شق ىشرشتروا لدب هدر لش لو 7

 ل اي كح باكل ئا اك الك لس اك كين اماسب سيف :اتوم لاتاب حس لان ملاخ لو تع اطارمخب

 و ماقتم كس ساوك نر ب جسر توب ىف نادم كل ساس قبل ثرهتاسس كس لوةنمق لاي كس وفدا لين ىتن لي انتا
 اك السلا مجدنا ليلى كنا يوك ى دما فضل هلا عن ها ل كس يسد تاباطخ بسازم للا بصنم

 لويكب اطخ يالي اك يشي ل راب ك نقب ترضخ اب روب اطعول ربا تررطخوج حس بلقل عيل ر تيياهفدثنا لبس ايك

 كبيس رنج ترطت يف انج اوم بسيصن قا زعا يوك ففي ب آل ساب اه دوا سا الكل وتل اري لانج تديضف ا ةفالم ل
 كس تياور كى دن تو ملسم إي اني ليت وكب ل دفنا حرر ىك مترا ترق اس رفواشنرا هذ فب ترضخ كبس تيياود

 -<- ىزاينلا رطل كفو ب 1 نوفا بيع اًبيبح مكبحاص هللا ذختا دقو

 لبث لل رط سن اوم مولعم يلا شا لاو ىم نا نم ىلا دملج ل هللا قدخ نرسيغسيلف ع ؟ينشل اطل
 < مكيناماب سيلك 1س ايلوكري ردت قي رطماناك سا هس البج دج رك كوم ناطيخ نإ رطوو يس اج ايلاني راعشانا متم ىلا ذ
 قريوأووخ حس هذغا عك دب لامئاروا لج تقي لا اكوكووخروا لين سوم كد كس فس وج لاح بح اصوج كول ضبا اتوب مولحم
 كج قب قت قيقت ىكايفوصنإار طا اوم ولت خبلا نسسحا نهو تب آل قفا دصم اكتب آلا بسد لين تسل ايذ
 ل تيفشروا مس لوم داينب كى ادد < ايك ا يكن ايب للي خلا هللا دبعست نا ناسسحا ثيي دعاك تع اطا لاك طابو ىرب اي
 اوم إل رط نسا ىلإ طا يوصل بسس اياك قرط نيسسا اووي لضر_انوم لوخشم ل ب ثا رك و موسي حس شار



 1/1 احا رس 6# طواسلاةروهرسضوراي 0 *”# لارج« نيل اجر يفتح ررشو دج 2 نملك

 اَمَو) َّنِهْيِف مكيتفُي هللا ْمُهَل لق َنِْئاَرمَو ”ٍءآَسِهلا ناَش ىف ىوْنَمْلا َكَنِم َنْوُبْلَطَي ٌتلنوتفتْسَيَو

 َنُهَنْوَتوت ال ىلا ٍءاَسِنلا ىمتُي ئف اَضَ ْمُكْيْفُي ثار ِةياْنِم ناّرُقْلا بتكلا ىف ْمُكَيَلَع ىلُي
 مد وه د# 7# دةلاه مشع ترعرعت مصب »أ هل فمن و وو و رسم زم مهو ع مك م سا

 نأ َنُهْولَصْعَتَو َنِهَتَماَمَدِل نُهَوحكنت نا ْنَع ُءاَِْوآْلا اهي َنوبَعرَتَو ِثاَرْيِمْلا َنِم نهَل ضِرَو ٌبِيكاَم

 لآ ' ِناَدلوْلا َنِم ٍراَعَصلا "َنْيِفَعْصَعْسُمْلا ىف َو كِل العفن نأ مكيف ىأ ٌنهئاَرِم ىف ًعُمَط نورتي
 و وش 00 سو 0 عمت 5001 7 هلد مي 2( رت سووعام رد رخو رق رك ر7

 نم اولعفتاَمَو ٍرْهَمْلاَو ِثاَرْيِمْلا ىِف ٍلُدَعلاِب "طسقلاب ىمتّيلل اوموقت نا مكَرمأَي َو مهَقْوَمُح مهوطغت
 'نِم ُتعَقَوَت تفاح ُهْرَسَفُي لغِفب ع وْفَرَم ةاَرما نإَو هيلع ْمكيِزاَجُيَم «ماَمِيِلَع هب َناك هللا ّنإَف ريخ

 لما ىلإ هيْبَع حومطُو اًهِضْعَِل اهِتَقفَت ىف ٍرْيِصَفتلَو اَهِتَعِحاَضُم كريب اَهْيَلَع اهُعَفْرَت اًروشن اًهِحْوَر اَهِلْعَب
 ِْفَو ِداَّصلا ىِف لْصآلا ىف ٍءاَنل ماعدا ِهْيِف اَحْلاَّصَي ْنأ آَمِهْيَلَع حان الف هوب اَهْنَع اًضاَرغإ و اَهْنَم

 ْناَف ِةَبْحّصلا ِءاَقَبل ابَلَط ايس ُهَل كرت ُنآب ِةَْمَتلاَو مَسَمْلا ىف ”اًحِلُص اَمُهِنَيَب َحَّلْصَأ ٌنِم اَحِلْصُيٍةَءاَرِق
 هرثاس جد لإ عا طاعه م72 وم دع كو م للا دمحر © مج دع 0 ا م

 ٍزوشنلاو ةقرغلا ْنِم ' ريخ حلصلاَو اهقرافُي ٌوااَهَقَح اَهّيِفَوَي نا جورلا ىلعف اِلاَو كِلذب ُتَيِضَر

 ىَآِلحْبل ةَدِس ” ٌمشلا سفنآلا ٍتَرِضحِاَو ُلاَسْنإْا ِْيلَع َلبُج ام ناب يف ىلاَعَن َلاَق ٍضاَرْعِإْلَو
 ُلُجّرلاَو اًهَحْوَر ْنِم اًهبْيِصَنِب ُحَمْسَت داكَنال َةاَرَمْلا َّنِإ ىنْغَملا ُهْنَع ُبْيِعَناَل هََرِضاَح َُناَكَف ِهّبَلَع ُتَلِبُج

 هللا ّنإَف ٌنِهْيَلَع َرْوَحلآ اًوقتتَو ٍءاَسِبلا ةَرْشِع اًونسحت ُنِإَو اَهَرْيَع ٌبَحَآ اَذِإ ِهسْفنِباَهَيَلَع ُحَمْسَي ُداَكَياَل
 رو مو 7 31 وكم 3 ا

 ش هب ْمُكْيِزاَجْيَف 4ح)اٌريبخ َنْولَمْعَتاَمِب ناك

 كح ثار كن اروا) ل داب كس لقروك ( لو تجوب قف ) لو تح كت ناي رد لأول تس( قب ) بروم ع

 مذروأ م ردناكس( نا آرث ) باتكدج كتم آدوزنن ليث يسد كلت هس داب كس ناوكم لاعتقال تح دا رف( حسنا )يس 1( قلخت
 ( ثاريم) ترقص كنا متوكل ىلإل لان ساي كس لاقروت من ناوج ( ع قيد ل ةنفوكم لكك شاري تيب كم ) لن ىلاج لانس

 رك ا تاس رصد دوا هس جد لك ىلروصرب نق ن) ف را راق نا (ءايلوا ها )وم ةس كتم لرواوم تسد لاك

 لوك ( د وجي )روزكوج تب ًاودروا( وركن ماكي مثورنت 0 جامد وفيك شبوه تسرك رالاكث ارم كنا تدر

 ورك را ذكراك لكن ا تاس كس فاصفناو نث ( ركع مكي روا حس مناك ىكيادا لك وقت” نا ليبي نلج ) لال لمن سدي كس
 ناوكم رورضوو كل سا) نتن اجوكنلا ىاقتدقلا_بشالب كس ورككس لاعب م اكوج مروا( ولم اكسس لردع لن للسكس رهروا ثار )
 رموش ني!( وم فرك وكرر طخ ) ىف كشيدنا( ب اري كس لتس اس عرفنا تسكر ( كح للي لد اك
 ىلع ف امنا تاجارفا كس قئارول اهل ركر ايفا ل ورانكر وا بول حس تدوس: تس رك سس هوك )كل مدد تس ( دندن )
 ناكر اغا ( شرب ) لاو + اي( تس جو كف اج لوك 1س تدك تدوخ قرسدد كلاي ترف سس للا اكس كى نات

 ٠ كياروا © ايدوم لي داص مادا اكءات للصارو للي سا) ليلك 2 رولط ضان كيال بانل فوك بي سنا اي ل ري للود ىديت دوا



 يهل رتعأ 4607 لج 'اسشلا ةروس: ل رسما لع لوارلج» ناي زجر يلا يرشد ممج رنا '

 داس موش حدو عر لا لنتت كج رظروا قرار يب )كسك تحاصم أب( كوب لتس حلصا ب[ احلصي لي تأرق |
 ابهس.ركاوا قتارولاكى وتل اكرم مالي رموش شدوا هذ كاجو مرايتري للا تدوكرلا .اجومب قاري خطوه” تايلاطم ير طاخ كجم
 ناب تداعروا تلبج كانا ىلاخت نت [لملباقس كس تاو ال« قدره لص ادج )ع. ىلومرتبم ى يرو( درك دلسساكلا
 ” اتي اسكس لاوو تتفور جاي وكن اتدماوج اس لري دش لن تشم كن امنا قم ) جاتوه لا قبس جرالاكل ادا( لين سدرك
 كف: ناليمفرط قرود قرم وشروا قناه لاطن ثوب لاي كرب وشو صح خيبسا تدرك سب لل اع ات لالا لك
 ح هلق ريك نتي سا )ومكر امايتعاروا ( وحر قا تررشاعم رجتاس كس ترروك ) ورك ل ولس اهبحا متركاروا (انباج لدار تو

 ) كلب رمادي رورو مدازبل) ل لاو رة رول 11 لامعاعر ابتىاعتشاب اليوت

 لاوحارلكب ىف لبر افتا قلخ تااذ كل وظروخل ايك يال كك سا فاضع مت ناش ىف قمم ج ملم 5و

 امج و لا ع ناكر ظن بي تبيبجا صيصت كى ةنروترجب نكيلاهق لبي داب كس لايدوا لاقرب كا لاوس اي قا

 - لو تس ومروصت ل ولو

 ايدك, ىتفيربم ب ي هللا < فوطخ مي ىلعي اهو لو ل لكاهبغاري لئاس تكس ءآقنا همكح مكل نيبي ىا مكتفي
 لع لزب كويك اح ؟ل بيم ال ضارتا اك اججلاو تينت نين حئتروا جيس تدوم فرط كم الكل لاروا فرط كفا دانسا لأنا
 تتقيقثا للري هؤاطعو ديز ىن انغا بت قحاب كح تارابقتا فلك فرط كل ولع اف هددانما كس لك يارواس اج
 اكل خسارة امو: مولخس انج اناج يدرك طع لما كج اكرسود تدل ريل ف وطعم يشم اتوج وت كيا ففرصديلا نسم لب ىلا
 روا<.ايكايال ل ديبر وطول اديز ىن انغا ب اهيا مكيتفي هللا لابع ليج تسجد لكتسلاو لا ويتسع لطف نمر قلعت
 ْ -<رزلا وصقل ى ورك هؤاطعو لثرولذ لام بت جايا مكيلع ىلتيام

 < خلا هللا مكيصويتمب ًادارثعس لا ايا يكوراشا لم تع1ل فرط تيس قلت سميت ل مكن ارق
 هو فطري ثا ظ فلج ل عثر لك لعب اه ايدك دارمىلهتيلا ىف ا وطسقتت ال نا متفخ نا تمي آاي جس ثار تب[
 لكن ع ليي تىا نهوحكنت نا < سنجل يشل ةفارضا لديك نمث«تفاضارواكىلتي قلتي .ىمتي ىف

 حال لارعا ين ن1 نع بج للص بغر زن جس حناذ لاش انركف ذحاك ءاسج تسند دانا كب ك- لاذ
 نهلامل نهحاكن ىف نوبغرتو نوبحست ىاركذ_ تب حو بغرب اناءردقم دقاتفل ذر سفر وا لن لس اوم
 دهس هرسفنأ .اولعفت نا_انوبر ظنا عين جمد نهتامدل

 رواوجتامكس لير زن بوم مكر مايو .نيفعضتسملا ىف مكيتفي ىا جس يئباتيفطعاكل ا نيفعضتسملا و.
 كلك ببس م اقم ماقوكب بس ل ابيب مكيزاسجسيفوكم ليك موكم اكد اي باطخرواجانكسوم ىرورجب سد: تس كف فطعبي كأي
 ش قري رباظ ةياوكف ون تفاخ ةأرما تناك ناوإب ةأرما تفاخخ ناوك حرر لا تراكم ذل تفاتخ حس لاني

 6 [تكساج ايل ىكراظتناروا حب وف قتحروا لسا امكر

 تست آم ىرازييدوا قراوك نسهر سود كيا لوثور تزوكوررم الطا اكس ا- يلام درب روا شرم ثم ازوشن

 جس لاب اج تلا صعيب كتل بجاو ق وقت لوك مدار مكن اكي جاو ق وقتك سير كل يأت ع قفل م ريصقتلاو
 وكس ارمي ر وا نكاسوكا سارت احل اصتي لع لستا تم احدصيي نا لانا ها نت ئشلا ىلا هرصب حمط ل29! هنيع حومط



 انآ ليس ا ١ 8 9+ 'اسضلا 5 روس ةطرسبت وراي 08 لادارطجب نيل اجري ري جر ثنو دج رت نا الن
1 

 ب ترضحا رشلا نم رش ةموصخلا نا امك رويخلا نم ريخ حلصلاو*”حلصلاو -ايكايدركم انداهس كب لق داس
 ته للا تءرايعيم ذقن هس حسشملا مود لوعف مروا هس كس لع اذ م اقم م اقاوج تس سفنأالا لوا لوعش لوعفشو ري ىرعتتم ل

 .حشلا سفن الا هللا رضحا

 ايكو زل كك نار ل تم آنا بدول ماكح اهب لي باب كس لومتتروا للركب تدوس ارتب ....-.......: طار

 ت0 راع د يع ماع ثاريموك وتوك كول ضن لي تييلب اه نام ا ناو قلاع

 د نرمي ل ماا نق رونو رع عدم ا اجر كي رع لاماوب المو لا لب ثار
 نهرو دلل ا 0 تاهت اهب ع ا - . ل كك تل ل3 ماخا تس كح بايع

 دن روض بج روا جر رظتخي كح تيقؤشم لكنا كول لش . نيرا لاري مضت ف ترو جس ابداج ايكث دارهم كيرشري روط
 وكي ربكروا ىلإ خب ًارّتلا لوسر اي مل ايل شعرا 0 شع اءانت# ف حس ةكيإقي ب آلا ومب وروشم لن د
 ارد ةيطي 1 ايلا كت | ريع لل كل و ام روسروا ناززدامل لمس رو رقم يارا دك لعن جل الدر رصح فت

 ةتاعولا دنا رطاجاير 1و لوزة يبس لاوس متاع سيج نبا لل ملا نب واج نا تام ايات

 0 2 ناكر اد قا ناز رذا تروج نك دارا كلا لاو دك كل

 نام رم راضتنا ءاشطروا ايكراضتتنا ركوب رضاح لع تصد كن انجب ترض خل 2 كرش و اكن ل ا اعل

 وب بحب دك[ وول طبر وا لب ومب لل رلاث تاي آرب لا اج للنت شرور قب لستر و 5
 كوع ءاشعروأ ومب رضاو كبك تايد لم تمدط كو فيفي ب آ ثنساج لك بو لربه هس نويل متجرك مولعم

 ا ا ب ا

 لي ع ملظكو قلو رروار يش 26 ماكس أ 0 7مم ل زو ل راج ل ناايمرواب د لاب روقتسري مروا يك ي يك يرايتعا

 ايكوم ذاضادو وك

 ةتخ رض لاو شي رئاح ب كس اعذب اونو مترك ايكر لذة ايمع نجا لي لس كس خلا ةأرسما ن ناوكي

 لايق اوقف ب اك ** مت ني قكركيأدا و تيجوز نقيل ا ل ل

 قلك وناس اورد لكن ادم انج لوم لر كد اتش اع تمرح راب با لدول ةتكح د تجسد
 دولا ايت ل كنا لس نورنا نع راق تق ار ىلا يطرب دج يك نس يم كرما

 مق .رثشتاع ترج حررط قا نوب اراك ا لمار مق لالالا راراك يدق لطول لا تس

 00 مح توصل 0 رطل ل رو رك كرام .!اك تاك سرسور وعيت لا لح رج وشل ل "اواو نا كرز

 ب تءابال ل 0 آل تعاود لرب” نا ديعسم او نأورئاكر يبخ ح حلملاو <

 تمي ادي هب للا ايكميلاطم اكد قطف ندظي ع أت الاهم لح قادت لايم حس ىلا دش دوا سد الطول ا ترج وش اك ىلا ل 6 فا
 - لوم لذات حشل ؛لا سفئالا ترضحاو



 رسم مسوس تع 48# طحواسنلاةرو هرسمو راي 01 لواريلج» نيل اجر يس ررشو لتبني اك

 روا ل الروك سب ماقم لع ١ :تشارأىا لوقت لول هيي دوا لوي مي“ يي 4 رش ل
 نادوا خلا ىماتيلا ىف اوطسقت الا متفخ ناوالشوب جر تن نكوف انقر متركن تتلو لكي 1ليي تاب آنج لن هس داب كس وميت
 نه رلضعتال روا خلا هللا مكيصويروا خلا بيصن لاجرللروا افارسا اه ولك اتال ردا ىمسيلا لاوما نولكاي نيذلا

 هداج ايد ماين لوك دوا انا ايل بيكى ل ديت لوكس نع كلا لل لمت بجاو روا قاب روقتسدب ماكجا قو قبلا تايه ريو

 لاوج اجانب لاي كسر شيب ادوخرلا تدوس ب لاح اك ةأر ما ناو تع آر طا كس ل لاح قت ماكخ ادقاسس جس
 دقفن ان قوت خيا ت ترورض إب تول” لىخنا نرروك نيس انتب اح قا وعيت وكت دروب اتباح لمت نك ا وا لف وفن دول كح

 ىزاذ آءدكاكرج قربك سني دي قدر فرط سود سدرك فام دابا ادوا ع اجود تماضر رك ين ذو
 ٌعراصم ضان كفرط ل وفود ضر جس تتر للاب تدوم ليا لن تفعل انام ليت قرف لوك لوم تبغروأ سا ايظا تن نع

 -6ة اجماع د ناستسارظننوكت دا صم ارب تسمقر ب كلك كرما رقم وكم اف لئاع ةلجس اي درك دام آر تام ىكت ابوك ا فس

 وج ركارط ل فس لوب روك كح قكرم يرقي ل حضلا سفنالا ترضحاو :فرطل هيلث كي ١

 رثج كس نام كريما كءاقب ك- لا كل سا اتوماومجو لت ةدنب لقد لن نيج لاح لوب
 لات للار جحر ا دوا كس لانج 2ك تيس اوكا لي هدد قش كى درم دوا كسا شج ال ومب كفتة ارجوك تسدد عب ذود
 سيمبا لا د راكيتكوكووق ل راما لاوفو دمك 2 كس ف ركرودوكبش ل نار فس انسجال دوا 5و اج وركوب رات سب
 كنب ريتك وج انكر لاي نيس اوكدجتري طرش ارك انهكي حس قويت الشم جاني دان ءاجان كلك يدفاضا اكدر اجان كلش
 ناوى ا تتورم كل كس دنت 1نطي درك اي فاوم لكلاب كى وقت نيا تدك جس اج انروا مارت د لان را سري

 2ك كس لبتتتىئاعم ىف هناء ذ كس ذي ل كى دنجاي ىكق وقتنا واج ايان وك اه دنت 1| درع اتبد تاك بلاطم كس قوت
 -_ كوب لاي مانا قرادرب تسو

 رك لب توم لال اذ يكس نااماكر وما قيس انام مولخشيسس خلا سفنالا ترضحاو تيب :تم اف ئاطأ

 دوم ثرارصارب اوك سا ليطر شب نجس اج انت ل ل انم كس لاك سارق ل ارلووتراخ اجلب كسك نال ضرك

 لك اًولّيِهتالف َكِلذ ىلَع ْمتْصَرَح ْوَلَو ةّبَحَمْلا ىف ٍءاَسنلا َنْيَب اًووَسن اولدغت نا آَوُعيطتسَت ْنْلَو
 يآ يمال يأ ”ةَقَلَعُمْلاَك اَهَيَلَع َلاَمْلا اوك رت ىآ اَهْوْوَذَحف ِةَفَْنلاَو مَسَقْلا ىف اَهتْوُبِحُت يتلا ىلإ ٍلْيَمْلا

 َنِم ْمُكَبْوَلُف ئَفاَمِل اًرْوَفَع ناك هلا َّنِإَفَرْوَحْلا اًوقتتو ٍمَسَقْلا ىف ٍلْدَعْلب اوُحِلْصت نو ٍلْعَب َتاَدالَو
 نم هبحاص نسمع تاك هللا نغُي قاللطلاب ناج ورا ىأ اَقَّرَفَتَي ْنإَو كلذ ىف م «:ااميَح - 1 نيَملا

 «مْواَمْيكَح ٍلْضَفْلا ىف ِهِقَلَحِل اًَعِساَو هللا َناكَو اَهَرْيَع هَفْدرَيَوهَرْيَغ احْوَر اَهقْْري لأب ِهِلَضَف ىَأ ”هتْعَس
 ءرر 2 هك ع دوم لاه ة1ءاط 0 قوحم سرور © ع 1

 ىنْعَمِب ٌبتكلا اوتؤا َنْيِذلا انيَصَو ُدَقْلَو 'ضّرالا ىَفاَمَو تومسلا ىِفاَمٍهَلْلَو ْمُهَل هَربَداَمِيِ
 كابالا ودا هلا وقتا نآب يأ نأ نآّرُقْلا َّلُمأ اي مكاَيإَو ئاراَصتلاَو َدْوُهَيْلا ىأ مكلبف نم بتكلا



 موسم حاسم تسي 440 طم 'اسنلا ةروسم فرساي ا لوارلج» نم لج ريض حررشو لج تناك

 قلع *ٍضْرآلا ىِفاَمَو ٍتاومّسلا ىاَم لِ نَه ب مُكْيِسْو ام اوك نإ ْمُكلَو مهاوي
 عض يف اًْوُمْحُم ملا ةيِمَح متابع ْنَعو ِهِقَلَح ْنَع ادع ناكو مكر هَرْصِيالَف ديو اكلم
 للاب ىفكَو راما يجرد رار اس ذا 0ر2” نضزألا ىف ذو تاومسلا يفانوتلز هو

 ناكو لا" نرحب ٍتيَو سأنلا اهي ا ْمُكْبِحْدُي اَشَي نم مف نب دبوس «مواليكَر

 *ةّرخألأَو اًينّدلا ُباَوَت هللا دنعَف اًينُّدلا َباَوَن ِهِلَمَعِب ُدْيِرُي ناك ْنَم «ما ٌرْيِدَق كلذ ىلعُمللا

 لطم نا كي هل بالعاب ىلغألا َتَْط لهو سس امهشحأ لطي ل هرب دنيا ها يمل
 ميجا ل را

 «م-ؤلا ريصَب 'اًعْيِمَس هللا ٌناكَو هذ ْهٌدْنِع لإ دَحب وبال 3
 © ا

 )كك تبا فاحلب ) لبي لإ ديب بس وكس وكر ( تييناسلي )7 ىربارب ماك راي حس تفاط ىرامجة تاب هيدا هيمان مف رم رب

 يوي ل )ام كلج وفرط وت ليا ىلكلاب لولد قارا نكي( كل سك ئاق قربا سا )سه قب قال اداهج دكا
 لبو لين ص قاي)وخ زوج حررط اوك رمددد»'(ةاب كت تفرط كى قلختكس يب غرو كداب وب تس كتب مث

 ( حقكم ككاو رندا ترو اس قام ل البكودت هدرئمل ) لوب لك عصرا يوك ( ( ورك ارا ارظنن حررط ساو اهي لبنت

 ( وكن ايم لد ءابمت ) لن لاو تنك ىلاهترطلا ول( حس مخ )وكر ايطاروا(دلماكحس فاصنا ل كداب الو6دلتط 2ركاروا

 كنا سود كلارك د قالط نس ) لب  اجدج دج لدي لايم لولو ركاروا ل ساو ةسا رف مر (ي ملم ك#اي لادا

 بس انم كك يارب هك تس رريط لسا ) حس( لضم ) شناشك با كس ىي درك اين بس ( حس سرمد )وك يار لات هثلا 3 ( لب ا امومب

 ع رب رت كقول ) ليث ساو تدر دا( لع ركن قولا ) نين لاو تمعسو ىؤب لاترد( كس ليد لاك
 بارني سموك نت توك وكون نامت ايد #د مكس مروا حس كلمت دقلا بسوو ع هي دج لب ني ذدوا لوفاس ايوا( لل

 تعاطاركرؤ تباع لاو تملاقتدذلا تك( ن رق لاا ) كم روغروا( كر اصف دوبم تن ) قى د( ليات )

 وكر واي وس ( يس كى ريكا وكم تك ناي نتج ) ولاد سئئمكتاك سال ( لات ايديكى كيب حس الدوا تس مقفس مت )دوا( ورك
 راكز ا رواش تابمت كل لا لج سدني كولكروا قولكم لا )© كلم ل ىندقلا بس هوه قااوكي وج لع نم زروا لونابس

 : لاوراكدجتاس ا وكول ) لج تافصودوتنسوا( حس كرنب كى اروا حس ولقي ) ليت اين ب هوو( دم لاصق اك نلاح

 ديرتنا نت ل قر تا لين ا نتنر توب لك نق تمزل لالا قارس ( لف تس لق جلا

 200 آو ني زكري تاب لما لبن داك ) لن لبكو ناك ياهتدثادوا( سيكي رفرككى ما كل س ديك
 لولوج - ل دداقري دكا يبا وباب - لب لس ( لج قراببت )لوك ورسود دوا لي داشب اي لب داثموكب سس متوكل ليث اه هدر
 ىو نمش وخ اك ا لوك يطرشب) ع دوجوم باول كل وفود ترث اينو لاي كس هذا دق باث اك ايند ( س لكنا ) < انبي

 هلكالاح حاجي "بلطف دك يجيد لات س ضال نيس دوا انامل ١ لويك لدا حس صارم 1
 - لطي ل اسا:ةع ساي ليما »0 ناكر ىلع للا ب ولطم اك ما



 سم جرو سس 4 0 لاسفل ةروس: هرسمورب 33209 لوارلبجب نيل الور يفتح رشو دمج تنال

 لع تبحروا تنبح ن ليس قرورض تءاواسم لي لول ويب بس ليج رشروا ىراب قت مسقلا ىف ير

 لي اهقزري نابل ك زردارب شت كس لعسروا ل تلات رود ويرد ظئارماهيادبلا الك جس لاى زال تناسب
 لتس ورتب اك ب ابسا رجا ك ل كيلر مثلا باينم لاهاي درك اي < اوم لصيف كفل رف لع وبي دنا كا دهتاس كس قب
 « جس كمال فلا لل ىلا بنتكلا ١وتوا_<س.احاجدم لن اءاساكن انيصماروا لو نولكس قوت للشر وا تبى ثور ارواج انج
 ا لا ةرامشاإ فرط ىكى ومي ردصم نزول نأ

 | فتات رتب كارول كوب فوط خمر اديصوو7 تس فوز ل اعاك ارك يدركه ر اشارك لام ردقم ادلقو لكي حس لااا و رفكق ناس
 الرجا اىص وق لو داو | تيارت الالي امن كتي زلا وكلا نا ديمسح_ ل ابناء
 هج لكل اف الاروكوأ تافصلا ووكر مت لاعزجروا كن رفا

 ا 0 : لوزن ناشد طر

 ابكر فقر اج ىكذدء دنا امجتتسروصىرمودانق لو وصقناك تي [ل توج ناس ومد ود كغم هدب كرج وشر تبا صم ىكت اي ل

 رب اظرب دلل | وعيطستسست نلثي آس لتر ل نروص ل وو نلا تمي 1يووم ثدايتم كدب ور قي اددا سس آ اشذابدرمم اي كيساج

 ببساك قط سس تاكوي 0 تاقوااس لو شا كرورضن#_لكادا ةيرايقنا نت” ع سار 7 ىلق بطر اك 37

 < لب خلا اقرفعي ناوعم نامل تروا ايلا دزلرلذ جاك كل نان اكاد مق تبت لق فرط كى دب قرع

 - نو كلاب ر فت اديك اتاس كس م ءانتتااي حس تاومسلا ىفام هللوَك كس نب وأم اجا ارمي

 0005 لا اوعي طعس نلوتي < :4 رت

 لص رايتقفاو تمد هقولك انا يب لااب زر ان[ ال يع حس لا نايس هذا ٌهمرم ناتو يب انب لب فلكم كا نانا
 :ىفاصناو لدع ناازيمرك ا آل بكم ال ب تس دس ومن تنبح ف تاواسم لب راينا ق وفن بج اجو شكو رانك اس نلا <
 عركراومج ني ز لك ٌعرامدو بلق كك - كح ئكروآ ان لاح نإ قلتم تير او نار رول 2 اي تتنقل

 -.ايكاباركراضقتسا كت سلفكو تماكروا تمرد تسعسو قيال بارع خلل تءياهن ل ساق ىرورض
 ايكا ورح تفلاخ ا ؛ ورفكس ناردا قل الدجزا_فرط كليجا ا مكلبق نمردا لاكمال هللا اوقتا

 اي نب ثم باك ت فلاب هجوم اكو اتاك ب ماكدا لع فر ضب يكايكرودرشي د اكاريغ اليك و هللاب ىفكوروا

 - لو كك سال 4< ماقتباىا نوم راب لي تيب آل حرر لال

 هيسس
1 

 مالا د
0 

 ءاشم اري ىتىلوا اوت تر دّقرب جرد لا كس لترا اكاوم مولحمسس تي ألا اوعيطتست نلو..22--...---: تب [فناط

 تح اتافدس موهفمزي_اركاوكايند لي خلا ديري ناك نمتمب آ- كام انيد لأ ون ى تب ال ضاع را
 ل كدسابو« لاحم 1[ وي نطاب تايفيكر وا ت - ار نكاج لكل فاو شعيندوكرتج لوصتلب وما يربك نساهم

 - تاو انجب ليا رموروصقنزلتم امثلة رضاك لاما



 اماما سرس تعأ 4 0 جو اسفل روس رعب و راي 1 لوارطج» نمل اج يقلع شو نيل

 اهلا تناك وَلَوِهَّلِل يحلب دهس لذعلاب ٍطْسِقْلاب نيم َنيِمْوَق اًُنْوك اوما َنْيَِلا هيَ
 نكي ْنإ# َنْيبرَفالاَو نْيَدِلاَوْلا ىلع وأ ُهُومُتك ةاَلَو ٌٍّقَحْلاب اَوَرَقَت ُناب اَهيلَع ًوُدِهْشاَف مكِسفنا ىلع

 8 ٍقاوهلا اوُعبتت الف اهِجِاصَمب لَو مك نم“ اًمهب ىلؤأ هللاف اًريِقَف وأ اًيِبَع ِهِيَلَع ُدْوُهْشَمْلا

 اَولَت ُنإَو ّيَحْلا نَع + اولي تولت ال نأ لكل همر رْيقَمْلا وأ ُهاضَرل نعل اوباَحت نأب ْمُكِتَاَهَش

 اَمب ّناك هللا َّنِإَف اَهِئاَدَ ْنَع اًوْضِرْعَت وأ اًفيفخت ىلْوألا واَوْلا ٍفُذَحِب و َاَرِق َىِفَو ةّداَهشلا اًوُقرَُحَت

 هِلُوُسَرَو هللا ناَمْيإْلا ىَلَع اًوُمِواَد اًونما آونما َنْيِذَلا اهني هب ْمُكَيِزاَحُيَف هدرْيبَخ َنْوُلَمْعَت

 لسرايا * لبق ْنِم َلَزنَآ ُىِذَّلا بتكلاَو ُنآَرَْلا ركز هدم هلو مز ىلع َلّزَن ُىِذّلا بتكْلاَو

 مْرَيْلاَو هِلْسْرَو هبتكَو هيكَِمَو للاب فكي ْنَمَو ِنْيلْعِفلا ىف ٍلِعاَفل ابل ةءاَرق ُيَِو بكا ىتْعَمب
 ةداَبِعب اًورفك مث هلا ند ال اًونَما َنْيذَّلا نول نع اديب كالَص َّلَص َدَقَف رجالا

 اوما ام ْمُهَّل َرِفغَيل للا نكي ْمّل ٍدّمَحُمب اًرْفك اًوُداَدْزا مث ىسِيعب اًوُرَفك ّمث هذعب اًونَمآ مث لجعل

 اهاذغ مهل ناب ناقفنملا دخن ايرجا ركب يحل ىلإ افبرط )البس مُهَيِدهيِللَو هع

 نود نم َءاَيِلْوَأ َنيرفكْلا َنٌوُدحعَي َنيقِفاَْْلل َْتْوأ ُلدب َنْيِذَّلا راثلا ُباَذَع َوُه امِلْوُم «مِاَمَيلآ
 اَهَنْوُدَِياَل أ راك ُماَهْفِيسإ َةَّرِهْلا ْمُهَدْنِع َنْوُبطَي َنْوعتبآ قل َنِم مهْبِف نْوْمَهوتيامل ”َيبِْؤُمْلا

 ٍلِعاَفْلل ِءاَبلاِب ل ُدبْذَقَو هديل لِ اَهَلاَيَلَو ةَرِعالَو اند ىف يُسِالُعْيِمَج هلل ةَرِْلا َّنإَف ُمُعَدْنِع

 اذإ هلأ ىأ ٌفْوُدْحَم اَهْمْسِاَو ةَفّمَحُم ْنَأ ماعلا ٍةَرَوس ْيِف نآْرُمْلا بتكلا ىف ْمُكَيَلَع ٍلْوُعْمَمْلَر

 نب ِءُِهَجُسْمْلاَو يكل يأ ْمُهَعَم اًودعفتالف اَهبَرْهَتْسُيَو اهب ْرَمْكُي نآرقلا هللا ِتب تيا ْمتْعِمَس

 ْعِماج هللا َّنإ مثالا ىف *ُهَلثَم مُهْعَم متْدَعَف د ذم ةري تلد ىفاوْصْوَحَي ىلع

 َنْيِذَلا ا اوما امك (م.) اَعُيِمَج ميج يف َنْيِرِفكْلاَو َنْيِق ”يقفنم

 اَولاَق هللا َنّم ٌةَمْييَعَو ِرمَط ختَف مُكَل ناك ُنَف َرئَرَدلا مكب دوري نوصي هلق تيل

 رفطلا َنْي ” ٌبْيِصَ َنْيِرِفكْلِل ناك ْنإَوِةَمْيمَل َنِ انْوُعْعاَم ٍداهِحْلَو نيج ىف ل ْمُكَعُم نكت هلآ فل

 212 78 ٍلوَتْسَ راب ا ال
 م00 ا َنْيِبِمْوُمْلا َنّم ْجكْعَتْمَت

 ا



 اما سورس تع كب "لج 'ارنلا ةروسء هرعأوراي هوسإ لوارلع نتا اضع تاك

 نيرفكلل هللا َلَعْجُي ْنَلَو َراَثلا ُهَلِحْدُيَو هَنَحْلا ُمُكلِعَدُي نآب ”ةَميِقْلا موَي مُهنييَو م ْكَحَي هللاق ل مارا ”ةمداو سشاعوم لا م مور ترد 2 هاو ص همر عرب و رس و 5-0

 ٍلاَصْيسالاباقْيِرَط 4اس يرن
 رج كا ةاجوم كل كس دثلا( كنت )لاو نيد قاوك( اج مت )اج ثذ تس قومي فانا !ولاو نامي .٠.---..-...:ريصتج
 كس لورا تشر رول باب لان يس ي( تمل ايجي وك: وركر ارقا اك نع ود كبت ذي قي د) فالغ ةتيسا ليم و وخ ( ققادكي )
 قارب زوهتاس كس نا ىلاختدفلا اج ناتي جس ءادلا( < ىداج قد تاو زف سج) ضل وكلا فب ىو ىنالن
 لل غيب و قتالي )ورك تم درب كنس ادب لب نإ كار رو رع تامل ناو وجر ب قعد شلع كر
 ارجج رك ةرك (قاج تمس نترك )ور( شال ذاب حس فانا ت0( كت نس 1ك بع ايوا كك ماشوف كدا دامك
 نيد اوك ) كح ورك توله ب( سس اساس ف ذع هس ةاد لب انيك ب تأرقكيأروا كح هددها تس ىلا يب طلغ) هس وبكل

 ثلا( وترتب ناميا) 6 نامل !وفارلسم ( كس ليي دمار وك موواذبل) لي # لاو تكررت كلا ىلاعت ظطاد م ةس لكي دج منال( ل
 هس سادت ري لوبان ا زين جس كلاس رف ل زان( ن آف )ب( همم ) لوسر كس كادج نال نامياهب باك ادا ب لوس كس ل ءاروا
 ل ىكتروا( لب لاورعم لن ذوو لزنناروا ل زف لي تر قلي رواجس بتكق نيب انك ب نورت ) ضلك ذا بي

 نتن )ا ذباح روورك حب هو هكر دن داقتعا ري نلد كس تررخ ؟روا ٌولوسر كس لا + لولاك لل« نوتشر فكس ساروا ايكراكا تسدألا
 كني سأ لاعتطا كك لع تع ذب لير فك( حس فق ترضخ [)رمارم جيرو ( تس مالسلاديلع وص ) سال ناميا كوادج ( ح
 انم رف ( تار اك لاه ) ل لس او نس ااحكو وار لأ نروا ( كح ليث دا رقري ب تلاع ىلا كولي كتبحج ) ل لك .او
 1 ترلام كنج ( يمر فيت لك )ع باطل ادد ه2 كس نارشالب كلن نام( ”ثس ا كحد درب ) كبت

 اكتر وق كدافلا بأ لوي )رك ووعد مس لاف ارسم لجن نس انب تسود انياوكل ورفاكل ( ع تن ب للدب تس نا لم ل

 تزعل اي كس نا نفث جس راك  ماهفتتسا) ب طوتو تزرع لاي كس نادك ( لو تس أ شالت ) لي تساي هدايك ل ( < لاي
 لو تل اودطاوكا كيش تمرخ ةردا كل ايو ) جس كل كس قتال بس كبس بون: تسزعوس ( كس ين

 كس ماعنا دوعن ار ) باك ا كس # اب( حررط ل وفود لوب دوا فورت ) لي كا فلذا لات شاروا لو تع رك
 ديتاسل( نا رق ) لوت [ىاشا ونس مسجل(« ( < ترابعر زق هنا "ع فوز اكل ارواع فق ن نا) مكي( تخت
 اقكوورلكف يس تب ( لاي كس لالاو ذك ارهتسا ورفكن روم تموجتاسكس نا ةاجس ىتداج لاذ ىأ كك ادداجس راج ايكرفك
 6 زل ) لح واهو جس وت نلا( يسد كيرلس لكنا نا تلا ) لية ل راشرو لا " اه كلش ل تاياكرمدد

 مكس هوي اكن لا( حس امكررل اهثكاوكن لاري ءازهتسا ور فلل م ايندرك يت ) كس يدر عت لع مةوكيسرافكروا ناتانم لاعتناق
 مث سصتلاربإ ( لين تح ررظتفكس اذ فر دفاري 20 لج تيد كي د تلاع ىراهت دمك( جا دوب عتاد لدب ح نيدذلا دي
 ؟ه ريتا ابدت يكل( نعاس داهمت ) لل هاني م لتس بحاج اعتدثلا جس قل ( تصيد ىلايماك)
 نا) وف( ىرنم عي ل لبا  داببن ) حس اناج لب صحو كرافك كاوا ( ود تسمي لام قول من اذيلل لم دابج دوا لوماكى ين )
 لاح ليتسبب لوا ىراقرك راها )ب ت0 كح كك ذ اهج) هت هك س ان بلان متايلاك لل نام لت ب( لامس
 ضرباقس راهقرو كس تاب لا )يل( )اجب لوفاطسلذ# ميكر (دذوجج ليت ذب مرإ ني كيل

 لا( لف رف ملاعق قتتس نامح راي متاذباسد تس اينجوكمقليرخاكن ادد ايكاوسدوك نادك ير شرك ع اما

 رك نحب



 دوت 0# جم اسنلا روس هرسفورا يوعول لوا رلج» نيل اجر يت 2072

 الار وا( كس لير درك فار نع مث يأ ًاروا لم تنج وأم حررط لا ) لن تمماايق (اكن ارو! ) اداب كس لي دام رفدلصيف لاحت

 ( اج لرأي اكس دراوول انو تسئل ونار ) ليكي وار وكف الكس نوفامطسرف اك نيك جا زكر

 كو لروا فو زج ناك لع تبع الك هراشا تيذقن كت داهشطفل ةداهشلا تناك ولو... ا 022--

 نيبرقالاو نيدلاولاوا_هدركق تراهطا حاج نتن ارقكدك جس ترروص كس غنا لك تسداهشروا جس فدو ذك باج

 لاو“ اني د قتاوكف الغرب كس نبي دلاو + 5 آواو ظفل حس بو كلباقم مدع لبي ىلاغروا <س ايل ل اعتسا وافل لوا يب ىدباقم

 قصت ع تقاومرواد نات اكعسرمدد ليأ ناي وع رتخم ف ىئاوكف الغرب كس نيب لاو زين جس ءايحااك ترش لك 2
 روا قلاب روك نكس ب بادج جس ثعاباك كارب اظن ان ال ساخر ميمو واب كس بفطختس واظنلامهب ىلوا- 10

 ئا مهب ئلواعسأ أرق الان انج لن لادا افلاوروكن ب نش ار فرط يقفوا ل نجل ع ليت ارم طرق
 راودك < | رركم ياك موو بهشسروا_لو وبس بقنا قالي نكاجم ي لاح للا راك رانيا رواج قنات

 ا

 - قال روق كى با وباحت

 ةيهاركأ وا اولدعت نال نر لقلب ركل وب تركنا زرخ لزب ع زغايح لدععي اولدصتال نا ل

 ل انا وارض قو ويولت لسا كارب تأ قروجمب اولت ناو قدرا رقت لع ىف كل اكن يزن ك قحلاا نم !ول دعت
 نزور رو لارل انروا ادم نخ نج اق تدق ل نار ل ا ور م عقل لطرد لا فرط( هاو
 خلا ةداهشلا ةماقا متيلو ناو ىلا نقش اس تالا ءاولت نأنف كارتملا وع ايكو ف طعس سبيل مزاج كك

 ريوتم فرط كت داب اكو نهي لاعب نا ل قتمر نوم لوفشمروا_يوتح فرط كما تيب الو زج كلر يقل وقبر وا
 لإ للة ومنا ذروا ذرب اريج قل اولاد عاب رول نادشلا- ارا ورك يك لك اء وجوب

 .خنا هللا نال كلذ ىلع مكبقاعيه ةررط لا ترابك ظن ع بادجي لاديي دوا فوذح طر ”مساو# هللا ناف

 ب لوز يتب بسر روطلم اح ررط كف سا نامبيارب لوز ضن لا واموب ف رشم تود كن اهيا ىتررط كن اميا ىلابذ نت اونسأ

 بالري كل وناس وصقل طم اكن ابا اقبروا نامياماودإب ومد لارص*اك ضعبب رفكنو ضعبب نهون_-5:آك ناميا

 لملاك ردد لاكطااكل صو ليصل ياش اكتم اهبج ولن لا_كيضرف ين لاوقا بسر وكانك اي وك يب يرعروا نانا نم ايس
 نحب ىو ذك ترو لس | قانا نان

 1 ثا دوهيلا هوب نق نقل رجول ينط نوب حن ررتو مركزا ل رفارر القز < ىدسلا فا
 لب لمت ل وبقت وف لكن لا كيد زنك ل حرر طع>جس فاتخا لي داب كس بوف كني طر م عيا دوا لين دار ني رم رص
 لي ل رفكلا ىلع اوتامؤ كود اهزا مث كيس ساد لبارواد ل لقلب ةلوقللا ثلا نري لأ

 رم حس اتومر وفخصريغوم عقد ليج هاوخ كرش كسي لاكغا لاب نكي مهل رفغيلا ديرم ىا < فوذكر تكن اك هللا نكي مل
 لت ل اسرفك ني ركرايتض افك هرابدد نتاج ناجم فاعم للاسر فك تس ذل العاكس يبات ؟نشميك سنك 71
 لم شك راذنا نابت رايح رابخا قلو ارم سس حسرات كر شل فرط ادت سس بخار يق كى ا رسشب_ اناجرم قام
 6 اجوم يعبت رك صتوراعتسا ل تروص لاس لس قى



 امانا هر 1 40 ء'ارنلا ةروس تربو رأي ش نيو لاوار لج« نال الجر ييضن جرو لج رت نملك

 «سوداراكح تمار اب حس ائاج يروا اكس ثراتنام لل بع فوصومر وا تنفص ولع اج اي درا رق تمعن سس نشا نمرك اوكا نيذلا

 -ج اتوب ءادتسيزقنرب ءانب لش عفر لكي ليم رقي ءانب لن بص لك

 .نينمؤملا ذاختا مهذاختا ىف نيزواجتم اًراصنا ةرفكلا نوذختي ىلهتس لكنك ن وذختي حس لاعب نود نم

 بج كسك كرش سس لك ف ل نوذخ تيبس لاعرلمت رواج باطخ تافثلا نفر طبون يقام لع سا لزن دقو
 اكتم ا: ل نيبذلا تياراذاوتمب كم اعنا ةروس ول [تبون كت ياكت كا
 لاع راهب رفكياكّ اجو لاذ بان عتعمس اذا ناوتك اجاسدب لور كاوكل زن دقو<ّلاع ليبي تي[ ان ايو تروم

 وكرورجراعا_كق عوكل اف قدح اهيرفكي ل كاروا حجو كت ييلعاف لش قربا رهتسرر اهيا هللا تاج

 وفود ءازهتساروارفكس كل لادوج واب كس دم رتل حرمان الو رمفمر يمل عب نوفل وفود نا دواس - وصقل ندركم اقم مك
 -< ك4 يف قرداه عقار فرط 1رتري و ريغ ثيدح ىف رواه زج اى كيبادارمس

 نيدللا ليي نيدلا < تبيصحم نوب ساجد يرشاك ونارلسمر واجر فك انك بخ اكن ير فاك لركن هوصقنررشتووجولا لكيم مهلغم
 ١ -- قءلالذنمر وج تن وت ريصم قش كة راد ترئاودلا بس مذلا لب وصنع يبد تفم ني نمي لوب س

 يس وراشا فرط رقت مرمودروا مناك وا لن ف. ظذلاكب يعن ليك دمروا ةفلاك ب 4_2 نوفارطسم حف

 < لاوز نت لاو زري هس اتم دنج قف حرورع اكرافكر وا <س نت ىف الب ب ىلايماك كن وناهطسم تقيقكلا لاك بدوا
 كلاس ذوتررصم لو نحت ل وأو رذاحا روا ذاح ناطيشلا مهيلع ذوحتسا-ل ا كس ءاليتتسار وا يلق“ يس للا ذ ذوحتسن

 بانج اح انو راع مرعاق كنابتسا رواهاقتسا ثرو كس عضل اهتتسا ليل ب

 - 2 ام كت قفشو تاعارعدجتاسكس قلب نش كل نالف' ىلع ىقبا لع لم رام مكيلع اديقباف

 < حررظ ل ارزق ك مكتلسا رهروا نينمؤملا رفظ نم مكعنمن مل ىلا لايقما لدب حس نط فيي اورفظي نا
 .مهرارفاو مهرابخاب مكل انتاسارم

 ماع ماك وفادلسن يا نمورافك تاق لاب اك لاح ذب ف مالعرضنتل_ كس يعفو كس بخ اا تدابعيي ل اصسيتسالاب
 ونامل اينددكيس أكل اصيتس دب سيوصقن نكن اصقفروا لرش /هجس يب باج لصاع؟ ىو لي جسد س1

 2-2 وم ل ب اهمال ضن ركووبانو تسي لك يوك

 ترورظ كت داش اداروا نقراببناروا فاصناو لع لعب نت اي [ن ايءاكت الاهم فلن ب تايآتش ذك : طل

 ىكماكادقلاس تس 1 يا الر ل دام دف را فارع رب اي وقل د 1

 - لو رل مروا

 تاي آنا كك ؟لع نايعرد كش حاب كسرفكو نامي لك تك يع ارز اك يعرف ماكحادصحودايز لمع تايآ لزمن

 اكناميا قرش لب اونما نيذلا اهيانيب دج ح بانج كلب كج فلس تروم ليفني رق كش حام وص ىت نا لع ٠

 لفرد كس نايل كس لامعاروا قسم اتاي د اتععسمرن كل وقر ف فلك رافك حس اونم١ نيذسلا نادحإ لس لاك
 -< ايكو كذاك تن زم دلت هر( 6 نيقفانملا رشبدحإ ك- لابس دال لت ةسوم لادري نادوا فات تسد اقعداسف



 نا آ 6 وو اهضلا ةروسع حرس راب كر نواعم ل لع زيلع ورح ا

 رباش لي دوا تس رف اكو راني د كاي دلاو # ره !دثلا لوسر ايايلل شرع خس نبا "الا ا 0

 بييرغاي و رمما نجس اح ليت نك حس تداوم وب ايارف ؟ لوم ار نس دم يسد تدب سس جوك الفا ك دلاو نكت

 تر نا ١ نكياع ىروب دعانا نج لون نايف لأ يل 1 ف لقد لورار كارت ردا قوافي ل

 .طاخ ناليم كري ب آس آخ: ةس ذل لد آبي كياردار مايا لم تمد لِي ترضخ 0

 ونا رف رط ىف فاصناو نت لل تث 2 اناس لد لداند مايك رماد [بي غل اوم فرط ىف بي غن وم تكن تك 0

 25 كرف ب 12 ساه اهكايكدشب

 100 ين وتلا رعد امل الغ ىك لك 1روا ل وتلادع ى السا ......:: ررشل ل:

 ما مالسا سال 1م ترورض كف فاصناو لدع «تمداهش ساد روا قتراهللا تنفو لس لصيف ولن تس 1ع اسولبي يفلت ادا
 ل لع نأ هت م اكل وراي كس قروج روأ ثييرسكو ثلا ملول نفل لبا نر قارن قا يرو ل لاس

 هذ اند بذيم كل كج 1< اهاجوم راك اكدوج و ملكى امنا كسك ى ابرق غير د بس ىكتتفو دوا سيور دوا جس انزنع ناوخ وق كفانا
 هوس! دوم قرر انج يمان كس ميل دع ان آس ان دس هال لك تدان .تسر نسا مالسسا كل وتو تق 00

 تس عير ترفل اقروا ان انمكت مي اهئ اك الا
 ماكس لدعم ات اجانب كراك نب روا تدابع لش لاري + تبا نر اع ردا تفموكف اصناو لدعم ي فرص مالسأ

 م قرم وج را تيدر شم كت داهشورارقا ف الفكس بداقاو كيرلا و روأ ةييسادوف لمن تع[ احبس طر وفرج لكم الساري لولبي
 ضر نكسر زاب لن لع نلف تيالاو مروا راهن را آو مال ا ا ناسا تاق
 تفل ئئروا نأ اوه لب ىلا + ل اهب نام اي ملاعب ناب تجوب لا 1 2: يوايم لامج تبل, قرم مت تداهشتس بو كدافم لتشمل وك

 لعلك وو مولعم نوب مارت اكول ومب رو ز تدابشروا بجاواكرل داع تدابتح تي لكل وم ئئاج لابوك ل ووو

 تس فالغ اكقناش ماما لع لا كوم مرني لاماوك واح فيد نفك .يفنح نياك اجوم ذفان للصيف قنة اج قو رلصيف كارب قئاوك
 يلا. تاو كت داجت يرش تس لاا تاع اندم سل لك بدك ا ” لاف رص رزاق
 جس لوم مولخم نان لبي نتلس د الوا تاو يسابء لب نقيس داتسا تاو در اب لع نقيس رج اتم ىتاوك راب لم كيش

 نسيذسلا نا............: تاج لوم ىلوم تب قاس ا كس لاس مرج هدايذ عسر فلو ا طرا
 تا عر فغمو تلج هه حد جرا يا اك جس مك كيك ب سرابا كرت رعد مرا ب اولا تراس ماع ماك ااونما

 - تح اج اعجب لى زا زتاوك ىلاوعريق سا - امج اوم مقاو ىت يا تذو لال < ٌلافتاديق كل لاغراطرا ل تعي 18 دورك

 بين ىراوفو تلذو» لوحتب - سوناهلسردلايك ؟ذع اساس اند لج عراك زم قواد لكاس لكى د كج نم

 د ذكر عت و كب القثا ديما يفاطغ جرد للا لبر ك يور عل وف لسادجتاس كر افك نس لوبما هت اوم لبق كر وصتت ى كك سيفا اعج لوم
 قر زذع الب راك دحتاسكس تارك كاوا عرفك ف بت تاس كس كدنم اضرب تاير ذكى كن ارك تلاه كوكو تسري لشاب ىث
 110 ىو رم ازا سد زك را رفا قير عن امر عتق ترورط واين دهس سندس قماش عاب

 دهس تدابع هج كك ماا



 اماماسمر ت1 4م طراد روس هروراي د ٠ 2 لوارلج»ن#لالجريضررشو لب تنليلاك

 كراع نبارك نتكس اليبس نينمؤملا ىلع نيرفككلل هللا لعجي نلت يبآ :ىلعيالو ىلعَي مالسالا
 لبدتس لاسم ورعتم حس تيب آلا كح دم لل اع تمج ءبلض حسب نوف اره ئاحل واين دوكرافكل دج ب لل طمس حار

 قمت ل وق اب ءانطم وكر فاكاكت هي الو ىك عراك: كس لسا اب ثار كن اهطسم انوه نرمي ى تناولك رفاكف الكس نلارطسم اشم لإ لح وم
 اندم تبا اتومدت كلل هاك لسلام حسبو كراك اليسار ب ققادن كس قفاش ماما نوب دس اف اكى راي خلك لامس كك كس رفاكٌقواضيم
 اكرفاكل ب هلباقتم كس نامل ليا تسروصرمب ني ب تكن لم رياح ىك عفا وع تبر وا قف اوم يكس ماجا لن حس تمي لصرف
 ؟ اناسوماراوكس يك رلغاكت رنطلسو تموت وف ليئدنيي بلغ اكل ا بج جس زج لج د ل دادج تداهم قت ايكا يك تدني بلغ

 وكراقل رك بلغو تكوش قدايند ل 7-10 مم فالغ الب هو وتس مار لكل حررت اهييجونب دارع ىورخأ بلغ ركو ناي

 تروص ف التخاج ركا نا رف لصيف بلا - تام اندم لتر اك ثع ب روا لب انعكس لاهو قة اجوم م روط وكي لوفارلسم
 نيا هوروا قت فخ تاو دمتم اجت ةييسد فس 1ك ىن تب نقانم تبون كا حس مجد كق افنروا سس ان ل
 لحد تيفاع لكل ش تبقاعروا ب ناو نما لكل طايند تلودب كا لملم لاا كل سا تس, كل وتتم يم

 ءاثنا كب لف المك ع تررخ ؟ن لك لص وك ونا رلسم بلغ ىوايند حس طايل لئالوك ساب داج ايامرف سوم تسكر يد ىكلئا

 - لو هس ررك هر اشارككم نثو تشنج وشد ما طعرسف فرط ناكر لسا حوكل وف اههسملا

 0-5 لب قتل وقروا فا هزاع لس ىطلغ قي امل. انوم مولع سس موكل تي آن يماوق ! ون ولك... ا [فن' اليا

 5- انور اعناكس اكل ماكعس لت ليوات د: فخ اساس ضر كس اجلا تس احانوم لك فاكزتساو لات كك

 هيرماو الب وكي نر نرى جاي ىل د لن ريما ب بير نتن ريكس تو مول خلا اًنغ نكينا

 لطرف ث تسد للاب راتسي روارهكتر مق س تبدوا لإن قسوم نت ردا وتر يما ىف ل لكوإك نس اج فيد لتي 2 ل“
 - تجاح فالي ففاصناو لرعرظن لملك جس اجانوم لاترب قرم اي قر كاد

 اقرب ىللك ل اس ل توم راشب# دوا ىئايتر يش ناقياو نامي بتتارم كس انزم مولتس سن خلا اونمبا اونُما نيذلا اهياني
 - جاع انو لي

 2 كي نت لوزاز نال را لور ورع اك اتوب مولع سس خلا اونم١ نيذلا نا.
 لابو ء بلس كامب قف قل هتن لس ست هاجر ل ةرامتش 2 ركرازصا عرق يس رف سر اخ لك فلا

 بعلم حررط لا لئوك #  د زوم لس كر ايظا داب راب وكب رطوج ضرما لاح لم جس ان اني مور تكس تررفغمو سثج هو روا ت

 تع [تمزن كواج بلط ةزعلا مهددع نوغتبيا -روكلا دعب روحلا نم انذعا مهللا_جاتزم ناءرتو نال غر كك انب

 اكتمضلاخ كنف رلطوودكبج رض جاي فكس يندت سكس قرط فلاي اندم موطن سس اودعقت الف سنا
 وم رك كرها



 ام احا" تمعآ 46 طء'اسنلاةروس هيرسموراي 051 لوارلج» نا الجر يسن حررشو دمج رت نالاك

 َوُهَو هيدا ةماكحا هلع اًوُعقدَِلِرفُلا نم ُهْوُطِبأ ام فالح ْمِجِراَهظابهّللا َنْوُعِدحُي َنْيِقُِمْلا َّنإ
 ىف ُلوَقاَعُيَو ُونَطبأ ام ىلع يي هللا عالّطإب ايدل ىف ْنْوُحِضَنْفيف ْمهِعاَدَج ىلع ْمهُيِزاَحُم " مُهُعِداَخ

 ْمهِتاَلَصِب سانلا َنْودآَرَُنْيِقاَنَتُم ” ىلاَسك' اَوُماَق َنِْمْوُملا ْعَم ٍةولّصلا ىلإ آْوُماَق اَذِإَو ةَرجاذلا
 0 َر د ف طل مرخص ير سرعو لرب ةهركٌ مار القا "2 0 و 2 ا فن

 ال ناَمْيإْلَو رفحا شلل َنَيَب َنْيِدِورتُم َنيِبَدْبَدِم ءاَير «)اليإق الإ َنوْلَصُي هللا َنْوُرْكَدَياَلَو
 م ءاو مذ 242 دن عب دول قوق رهط عم 1 ع 2 ثم د 1 00 دج قر 2

 هلدجت نلف هللا لبضي ْنَمَو َنْينِيْؤُمْلا يأ ٍءال ؤه ىلإ الو ٍرانكلا يأ ٍءالؤه ىلإ َنْديُرْنَم
 ' َنْيِمْؤُمْلا ٍنْوُذ نم َءاَيِلْوَأ َيرِفْكْلا اوذخعتال اًومما َنْيِذْلا اَهْيأنَي ىدُهلا ىلإ «جؤالّيبَس
 ريقِفَنُمْلا َّنإ ْمُكقاَقِن ىلع ان اناَهْرُب ("ؤانْيبم انطْلُس ْمِهِتاَلَوُمِب ْمُكَيَلَع هلل اًوَلَعْجَت نأ َنْوُدْيِرتأ
 الإ باَدعلا َنِم اَعِناَم /25إ)اٌرْيِصَن ْمُهَل دجت ْنََو اَهْرْعف وْهَو ةّرانلا َنِم ٍلَفْسآْلا ناكَملا ِكرَّدلا ىف

 : ردو 0 2 1 ,قمر )سار س رام رولر ىر» لا »ع سا قال
 ٍءايرلا نِم هلل مهنيد اًوُصْلخاَو هللاب اوقنو اومصتعاو مهلمع اوحلصاو قافنلا نم اوبات نيِذلا

 2 ل 7 ا ع وا ماو و سايل مون م م مرمر سال طمع علوا كد ير

 َوُه ٍةَرحالا ىف «مؤاَمْيِظَع اًرخا َنْيِبِمْومْلا هللا ٍتْوَي َفْوَسَو َُونْوي امِيِف َنيِبِمْؤَمْلا عم كيلواف
 شو سوح هج واتا <ور نبق خوال ع 73 < عمو واكو ك2 ولاء رش يع واب نقع رق افقد
 ْمُكْبِذَعياَل ىآ ىِفنلا ىنْعَمِب ماهفتسإلاَو هب ”متنَماَو ُهَمَعِن متركش نإ مُكباَذَعِب هللا لَعفَياَم َةَنَجْلا

  ِهِقْلَحِب «مءِؤامَيِلَع ةَبانإْلاب َنْييمْوُمْلا لاَمْعآِب اًركاش هللا ّناكَو

 كس كرما فاظرب لح صا اهكر ابحي لم لولد رك ج ) لش حس دك ذاب لاه حس للا ف انميشن ............:ر مج

 هلاك ل ث لو غيسدازسكن لا لق ذابلاو ىا) لذ < دهس ددلوتذ لأ ىلاقتد ثلا لئالاع ( لد كنس هد تس ماكدا قوايند كس رفك
 كل كس ذامبجروا( هس ازعل ل تر رواه لي ركاوسروكن لا لع ىتايند ركأررف على تيسر لونا لوم بت كا ىلاعت

 وك وكول لضم( ريختاس كس لاك ىرولا) لين تسون رطتك تس كب حدب دلت لت تب ول ( هتاس كس لوفر ليز توب نك
 لوز ونا ( كل كح امو ) مان ارب رت( تدي ليتزامف) تل ليتم ن اكدا دوا ل تنشب ( ني زان ىقيا) كس كس فاعل
 سر وا ل( فرط كن بن قمل توا شدوا ل( بوضم ) فرط ىراذكى ترتد فن( ناايهرد كح نامياورففك ) ىلا_ لن روب( ددرتم)
 وك ورفاكر لزوجتك وارسم ورك ايا! وفارلسم ( فرط كت يارب )وكل ادار لوك هس سا كين كر قلي درك مار لكشناب
 شاب ( ليد لك قافن ةيسا) مانا ترص اكىلاتثلا( كس رك قود حس ناا) وا .بوا نسا مك تساي مايك ان داكذد و قف اني
 وكن لامك ) كح واي ستقف هداكد داكن ا مق توكى سروال لن ايدول ث( جرد) صح ( ل )ل حس بسيس م/#نيقلم

 اختل (ايلؤكباموبضم )ايل اقروا( تملا ىلكيا) ل اونسروا( حس لا كرود با ) ركب وقف ناكوأ ن لج لإب( كاهن تس باع
 ردا( حس ظافدس لاوراكقي )لوم لي فص كل ونم علوا ذل( حس ءايد) يلو ك اخ كس كس يت ظلاوك نيد نيس دواوك
 مترك انركايكر كد باع ليت لكى اهتنثلا( تلج نشمي لب تررخ 17 لب اررفاطع رجا ذب ىت تمم وكل ونم قمل تشل كنس بير
 هد لاب اطعوأم دو لع تلاع ما نك كس ىف ثم اهفتسا) ع آد نامياي ىلاهتدفناروا سد تس كلش ( تنك ا)
 ( تولكىيا) ل فذاو بوثروا( لس ا ءاطع باول اكلاعاك نوفاراسم) لج نادررت هشبل ىاقترثلا( ع



 امم احا رس ع1 4" لهم اسنلا ةروس هرعبنو راي ا لوارلج» نين ني رييفتح روج تناك

 تس ىلاجوم لمتوب تعيبط ل ب ل اكروا قف سس ربان لج سك سنيلق تر يطأ, سا ىللاسك 5500-6 : 52

 كد ساس نوم كرك لبث زان لكدج نورك يال كل كس بات هن ردا وامي لزيز ةاناقت[ دار قو اوي
 رك نكزاف ةغلامايروا ل تس + قب بع ان فك لم زارني تل وم ووصقنى فلكل كس_ قلو زج ري روطالس زجل !مساي لكلا ةيهت
 57 "اب يك قلاب كاف سرب ود كش كذاك تكس

 000 اخيك لونارلسم كيل وت تمل عذب زاخر اد سنك داع دوج نحاس قن ل لوعفمروطبل ءاسير
 هللا جيب رلأ تابع نبا لوقب روا هس ايف ىن مان ارب لك 1 راكي ايد كس ىلا لت ةاجوج بعاف تى ذام
 كوكو لت داي كس ننال صارو وكذا كى ذات اتفانم لكن دعب لس قافن ن يروا ىلا وبرك لتر وق تع زايف تس ل لما

 دعت قءداغ توم كل افن

 للم ب ذ اظفلوج لو لس رارككؤ تل هبذبذ نير ما نب ددرتم م لج ل اب ب ذبذه لجر كس لي لوم اق نيبذب ذه
 2 ملا لب وصنم ب هس رار توات رواوم اكرتوا تملك نوم يعإ سس لوي ام لوو م

 حررط ا فوج اع نو رئاضا ايفل اب هس ايدك رانا فرط سم فوز ل قلت نس لال ال وه ىلا ال
 «لوالو طوب لي لوا ل كج جرو روارقيط نأ“ كس لودج ردروا بكر دفا كر دلا ح وم فرط كورعتم حئاضا لني ظفل

 تاجرد ماقلت س هموم < اح لبكي واب روا كرو قط الكت بس ل لوقبط تءاس لس م جرو رخو روعص ل سرسود

 ساي رواه احاطحكو بايماكودايزوكو وخل لب اتم كس رفاكر كور ندوماي لبي ايو ف نمل ئوج لتس ريو نم نت سوم را تقر وا كرات
 يب تلقيت ىف را تمي 1للاحر اياب قف كب اذع توداي حس بس كل اج اترك زها الب سس مالسا تاس كسرفكك نأ

 لا اعيتسا ثعع ايانوم ل زنم كا كمن”ةعس لوم
 نامياب ليت انج ب لياقم تفصل لا تس بوصنمرك نأ *ايرواكتس دوري رم مهلدجت نلج_ءانثشسا لم نيذلا الا
 هك ءايدع لئاقم ضالغاروا ك٠ يلوا ذاخا تس لماقتم لو قانا دوا ل لبا قد كس دامفا كس نلااطصاروا لما قن كس
 كس راك يأ سوم مولعسمكبر كل كس نيقفنم لفسالا ثلردلا ىفزي- ل كرو <س لأ اتم تيعس ل نية مروا

 نا "وم تييعم ل, نيت اتروا نوب لي جرد لك صان اكن نم .رسوو تس اتاري صوم ل الطااكرانلكويك راتبا ل مناك ئاديتاس
 هس دارم ل ب تلت تاج دددك 7اس

 < ات ظفلاطفلا ماي ابوك احا ليج ياك ريتا تعي ف يرام نيشلاسسو انت نايس ذم 4 هللاتْوي
 اب ل تروا اج ايكايكمدقنلل اسيبك مالكترارص_تجواك لعفيج ل بصأ لأ 0 يما يفتن ام هللا لعفيام

 رشكو متركش نا هللا مكبذعيال ىاورنا زاب روا يئان اماي رواائيش مكب اذعب لعفيال هللا نأ ىا-ع 1 يلا لحفتمروار يبس
 رواايكا ايذاضا رت اسكس نامي 2 ساس اب نامي ىاد ىتيرركشاك تنس زيه حرب اظ هداي كس ناميا تسبنب لقاتل
 .هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم-< نافارا زر ل( لامن حايق [كومءافتكارب نامي فرص دايك ايكركذ مرقم

 جانب نايا بيسو ركش كوه ب بيس فطخ كب يسمي ب ماع فظعاك اخ متنها و

 لباس خلا نيذلا اهيانيتم آل اذ 6 نام نيقناهم حررط كتم ًادتلاس لش نيقفنملا ناتي : طر



 | ملمس يآ 4# © لج م'[رنلا ةروسم هرسأوراي بوس لارج« نيم الجر يفت ررشو لعب زن نبل ىك

 رد مت 094 لاوس يول حرر عا اردد قود لل روا تميصوصت سس راف سرت كن و“ كس مكيلع لزن دقوتي

 فوخركن نانا علما مدن لايباك ا زس.ل توت دوا جس نايياكا زم صوصنكن دخن انم حارس خلا فل ردلا ىف نيقفنمسلا ناتيآ
 < نايباكلي اج ىلا سد: تس كن ايبءاثثسااكنل تازس لل ساس انطسوم بم تروا هد

 لس نقف نم ل زارغ 0 : لف حمم اد لبات قبس لسكس موعدي ىدافتعا لس... عنرشت 37 !

 ريناب بتي قراهي قب لسركلب ع سئل قاو سن سا »ونوم لسرلادوجاب كس يوافق نيج مو وج س قواقتغا لسور تس
 الغار وا ماهتنعاو حرالصادجتاس كس .ب قبس تمالم لما قوم دعا تبل لاو كتحابق لوا لب ىلا ولوج حس دع كريو بلغ كس
 رمفمرج وو ريض ووبق نلاركاروا لل وم هيلع فورم كت داون تي تعم سن ويقرر ونوم نايا موهفساكن نلوم ليزي ىياركادارمحس
 3-2 لوم ثعاياكت يعم ناصتنو لوم از ىزرو فالغ كنج كل وم كك تييعملاكريقي رج قس كرينا ف مالع

 نايل دارم ىداقتتعا لسكس اب دال نركريقتموكل ست اسكس هايد ةولصلا ىلااومافق اذاو..-------.: تسي [فئاطا

 وشم وا وو اوخوو 3 نر لوأور هس تيدا نيل م+ج لبس لكك ماب لاك را رورو لرسل

 ا ليج
 4 لوم تت عررش كت طصحلاو ةراي شدا »»

 ذي رفق


