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 تسرق امج
 و 0 مرا ي«مودرلج ش

 هللا بحيال

 ليكن اهكرواه تزاجا كرها كس قارب ب قاوم نك
  ومازسرأقركروبمي لب لشاداي كم ئارج
 ؟لاتأب ليت فلكم لس ماكحا رش افك
 زوج اكلت تز كبس ا ما
 ولف ىف واكب ساي للا

 زاغ كه ريقي كم لع كراضن

 لاكغا اكول رت
 < فاكزتسا حس ىلا تعاطا يكف اكساس رات اكس

 حاكاكر ارك ثار لش ماكحا
 كتمرتو تبط لك ور و او ضن

 اراك ذتسايآ
 تمرت كورولا صوص ض نب

 تروصلكيا كه وادا

 دورعلس كزادئاع رث

 ليك لكمالسا نيد

 ايار كوم لالعلس راكغ
 < لك اكل با تعرثكا لك وي دوبب دوا لوح اسيع ل كج 1
 رتيكرد ا: وا

 وو اين ارش

 باز فن رلتخر يشن
 ناكل واي لوضو

 ؟حس دارعايك ليث اظفل

0 

 ىذ “لك ىرشاروا بيقثوراب ل لك ارسا ىغ

 دروب ل طع

 ءافتا كت ار 0

 لس انمك تع ةيناش اوداحتا اك ايند قدوس روالاسع لج 1

 ىكاخإب لي قر اؤتقو ترضخ
 ءاعرااك ل وقويتجار مك رق حررط كا دوبي

 الغ شارورخم كى ودا ذرب لبا

 تسي لالق بال الفوار لإ رد

 < ىلاع نب ثعع اراكرسحر شكا تن تب ويقنو تيرباق
 < ىلا نب داينب كداسفوردتف شيب ني زءر زن
 نير صرصنر ود لل ءاهفارمإ للمارا
 لوب لك ل تم ادترج

 < تدلع اواسس لش هديسروا < تصرف عاضأ ليد

 ني لترعحر وللي ليتر وصز ا كازس ارداف ذك ذ
 نرلتخا ىف
 رف اكدابعلا لقروادتلا نك
 ناكراب لست

 ازم اكد
 باوج اكل اكا لبا

 | ازرس كروي نفكر اوكا ّ

 لو لى راجي رفاكان ز رح كيد نكح
 لايبارث كك اورو  ماوك يس وبي
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 نايل وم ىونعمو وطفل فير كل مب نوبات ى اع 1ص
 كرم سوتفافبر فرع نآرق
 ؟رغكاي انك ندي 06
 سثأ | له تج ماها تيل رز
 نرزتخا ىوتن رع صاف

 لاكفاو ريب كيا

 لاكشاا 0

 مرقتىلاو
 سصاصق ىوضعرعب ل صارتق ىلا
 < بجاو املك ليل اصق ىوضكريخإ لس تلكم
 لاهم ارت
 يس انومووصقن ايتضااك وكول عس ذس آت برش ين
 لازااكبر شلل

 ايل حمري عدل كن قنازم
 بادجاك ريش رسوو

 درب وعي

 الكل اي ما تر غح

 رفكاكب انك ا

 كوني لمدد قرف
 +. كور قوت «لك جر تارق
 للا 001
 هج ركام مولعم ىذا تنهي شل ارب

 لير لذ للاي تيبولا كشر

 ولبب ىف رعناكل وم اسي
 فيرتتكل واسع مانت فرط ليال ضميرك رق
 - لج دارم بأول ضان كش دوا جس
 ٌلرظىلاع كم الساروا فير تت دح لالا

 اوعمس اذاو

 ماكحا دس لقروص ننكر
 متاكت ان ويحك لن لاغشاو لامعا ضن

 تااونكو اضم تسرب

 يح روصقل ارب كس دوا ب ار افرص لا تأ

 م ا«روليكف لك

 ماك ولاد في بار شلبي سماق
 هر خلا نطيشلا ديري امناتسإب آن ان

 لمس البكر ىزرو فالغ ليي حس ةس وج لذا مك

 راك ماكحا قلتم مارتاروا مرح

 لكي ارد لا
 نلاوأت اكراكش لس مارت اش

 ناداحاكم نكسر ؤلاج ىراكش
 تاكرب في ددوا قود لربحأ

 نيم كرب
 هرئافاكك مرت ل ون عر

 هرج خلا اونما نيذلا اهيا ايت [فن اطل

 قرذاكراتفكو راورك

 هس لئاشول قروض بسس ل تجول هي دكت أ

 ملازااكبشليا

 فالتخلا ءطقن بتل مر يتمروا قلطم
 هنا بالما لاو را 2 م تاب

 اد لائم دعب و دات تبا مج 6 علي طاف تالاع
 هرجتو خلا هللا لعجام تاب [فناطإ

 ا و

 م تيفيكروا طلقت ف لع

 ٌنراصم ىكز 0 موك الس فاع

 هرشوأرا ةداهش اونما نيذلا اهيا ايصب ؟فناطا

 ماعلا لب نقال هدلاو كادوا كك سررطح

 هريثو خلا انل ملعال تاي [ف الن
 كثبان وريح و

 ماهتالا ةروع

 عمم اقر واريح وُ

 م1 سترف لوكس ٌلادغ ىكادغعس ة يسد كك الب لمقتل
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 مالكل “او
 هرجنر ىذلا هللدمحلا كت( فاق

 - ليسو ماك دوج و كس لاغترتبا ى تءانناك

 ناب :ءارج غب
 هرجنو خلا هسفن ئلع بتك تاي [فناطا

 وم بن اه روار طاح اكل وتب لش تم ايف

 تما دق ىلا لاك

 نايب ليست لاه كرافك
 با اكل وب

 ملازا كيشانلا

 هرج خلا هنع نوهني مهوتلاب [فن اظل

 بعاد بلدا مومن اند

 ىف لسا ترضخ[
 - اطخوأز تيفي رمت ارت اسكس زانروأ دال

 قربك تعافش
 ملازااكبش ليا

 هر نولمحي مهوت ا [فئاطا

 بيحرت لكازسرواريك وراد لن شرب

 لبكر افك كوم كل < لورادتاهيا تعافش

 هرغو خلا اوسن املفتإ [فناطا

 بلق يلج كءاررغرطسو
 < هانكل ع لاصرب حشاد انإ ب ومضاد وانكك

 ماكس ناادوا تش رفهس خرط نت

 لاس بغا ومنا دلكروا منا ربا م
 نام لادتبااكريئاربا تطمح

 ما

 تكرر ىلا
 باجل الدساس ل حاط فرط[ لا

 رو نينسحملا ىزجن كالذك تا[ آف اطل

 ليمن كنب لك
 هج رت شا بانك

 نىعوم

 تاناونكو نءاضم حسربف 0

 هرجشو خلا ملظا نموت 1 فن اطل

 ل ال رسام يح ويس تييب ب رمان

 بيت بي رو بج ل ثيم د ناب
 مل الباج تءامجوأ

 هرغو خلا اودتهتل تاي [فكاطل

 يلاغت داب تيتور
 نييك غيروا تضرر
 انيك ازعج ١ زي وكل اب ناروبعم
 قرف رقفو لضروا لوصا تق لثدد
 ملا اكتم اه
 " مرتو خلا راصيالا هكردتال تا [فئاطا

 اننا ول و

 نمط ايش ىلانجروا لاما

 لاك كمن آرت

 رف لم لالدتسا ديب رس عرورفو لوصا
 باوج لسشاو
 هبذ يمتلك م ردا كراتين كرات عر

 قرش صخر لد و اهرادرم

 تاياوج حس فرط رفح

 1 قشر نقولا ! ل وأول رس وري روش
 ءايمنا ءلسلسك- كس تيارب كت انج دوا ناسا

 ركذاكل ويم ارب سد كدافكل
 ة1ن ل رادادي كنوز

 ةركز رب
 < يورك لاباك رار ارتخا

 لانا سلط
 باوج ىئازلاروا قف كيش كليا

 ضقنور طبر وا عش رلعإ باد ابشر

 ناثن ىزايغا اكس عام او تنس ىلا

 يتلا قرف كي دوا ءازك رفيع سونا رسم

 < ساشر عصر ل اعياقدرو يور رب اك لاعورو دامت ذو

 < زاك بس اذ دقلاسم ات (رورفو لوصا يبس! مالسا



00 

 < الإ تعاد

 ليصتن وفور
 شاور لوصا

 لوصا ىرايتب كس ل رمى راخ

 يرن ةييرج قرف
 تالا لقتال ردت قرف

 راكذا لس يمت

 رئاقعا بجرم

 نب ببساكت لب تقوي ترضقت 1 ىنانوكى نت كبك لل
 كرم اق ينامالع

 باوج اكل الارسال ل ٌرخ

 قرفاكلدب لس كدبر»ا ل
 5 7 نادم قت تنملا ردا ابيت مالسا
 لاا ايف قت دلي

 تس تنل أ كردشا تلاعرب ْ

 ش تار الا ةروس

 انلوتوكل اما لي تسمي
 باوج اب شروهسم لامعا نل ذو :

 دول هر اتهلس نا روا لايق ىلاطييش

 ” قرفاك اما سايقروا ىهقفرإق
 رم اكن اطيب
 أي لوم لوقن امد كن اطيخ
 ركن ايب ل طئافلا فلذلو تراب وت كيا ش نآرق
 تارنج

 18 ًارظاتانج
 5 كا زار ما

 فيلد
 بادجاكل اغا كيا
 نيقاكفارعا
 ل الوسام تنيهولاديح ل حس تيربو .رديح وف

 .اهديسادا

 لاثم كن اروا رثااكق ئارملو تييارب

 تاةاوكو ن اشم حسربف

 مصالغ كت إب ؟ ناي --

 ش 50
 نبق داع موت

 لاع ايدو و

 لاعاكز ولم وق

 فالتخا لش نايك تاراقروا ن آرت قلت بازع ري ولم وق
 ![ل دكا زعرب لاقروك طال موق
 فالتخا ل يجنب نسكب سا طعس لوم وكلا

 الملا لاق
 هاجت الاحلام 1 وراح كل ورب وا نوم وأ

 روتسراكى إلا بازع

 رفلقاكى لا باذع

 بطمة سدس كيا تس اتمني لاب اع

 هدرا ا

 انآ هتعز الوب ىف اكايند كراس تس سدا ايكلس ارسال

 ٌلرثاكوداجرواو زم

 هتكييو بلوك

 لام عاكرظنب رف ضئودا

 ذس ركل كلب ىو لاكتسذاجا كفا وداج كوم تررطح

 قود تذاماك
 مارا انوهج اك زاس سس فرط لكن وترف

 ؟لاثأي ققكقدازمك و ركوداج ملون نوكرف
 2 كانا لتس لقا تدحب كس لآل
 ؟طب كلك كلل سل م رس ىخ

 بارجالن ولا اور

 هي لركوب مولع كرب ىكرجج قئادحب ف اموم احا 3
 قو 27 م منك لوك لعمل يلايعا«

 لع ل
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 صينى ذاب ل ىلا لق
 «قكز# نزع رع لك رزقك
 ' ؟ىكملانب ةس لكل عي ل رسا قب ل وم كوس
 < لاج را لقي تسول

 ترراكس اروادورح لصغر ام ايروأ 7 م

 يتاصوصت لش كم السا تود

 نإ راوش كداب بسب
 اني عميل كس اين ىراس كوم ىأ قت ثلا لوس

 حرر كك ادام ءيلعاس ذب ترض[ وبات ىلا 1
 اهقدوجوم كى م ناك سآ

 دا

 قرفاكل وسررو»ى
 تيعماج كت يآ
 < ليكي وجب ك1 تا سس بعض ىذا لح ىلارفف
 هس زج ديم لامربب تعيش
 كنس ىلا باع لكك اح ما
 باو اك ئارتعا كسك رز سس الع
 < قر مترو يزاد [قرط ل نلاسنا ل هسسماب كتيب ولدا را

 لإ تس دامباوك او ؟قرطفى ا مالسلا مبينا
 ايلكاين سأ ؛دبع كيس تانج تررط كن امنا
 لو + 1[ل ولسة طرا مغترب

 هردأ كلي

 تاباو# كس تاضارتعادنت

 لقرفاكض رف ىئرشروا ىني وحك
 1 لاما حوت" كرا

 بسةزجاذب كيادوف كدت ىرول لوقو ترض 1

 < الى اوما لاقتدطلا كا ايناكتمإق
 < لاقتشا لايك مزال عمد للك ناصقفو#أ
 تاك بخل 21 111 اوس

 تيبح لس كرف
 هم آت رح .وقاواكك شلش كرما

 تس 0

 ير كك ديب
 < لالا ااه حس“ اهنا ىزادئا_سوسو كن اطيخ

 نحذر رت نع اب نا أر شك لون زي زيقم كت كس ماما لع زار

 يطوبتسروا عودي ز فتقوم (يضنح تسسأ عقوق لت ١

 كريز مح صرروا جس ىئري دب تضر لآ 2

 ؟ى 2 فاي جس لضخ !ىرهرلذ
 ؟يياكر ا عسيقغلا
 ؟ ذي ىفلركرايقفارك وفارس كرد كج

 كج ماءارقت
 . كيوي 000
 ليلا

 ولع

 دربك اهرهدم دج لمت لويطقاور ىملاتدقلا لو لانا
 لورسودرللب لال ليز تف او ل هس فرص كدت

 تقدم ل
 مانا لش لاب كس ركل كيسا نااسنا |

 تسلب 11 9 !بازع

 طلابنا ىبقل

 وملعاو
 متأكسبلا

 ١ مق روجوم تسبب هدر كى سزتف 3

 تاراتفا اعنا وصى, وكس تمول
 معاد وفق
 هر أمال مايل تع آت فاف

 , ماك اروارشأ

 ل

 امك: تربك كوي ادغ ننال
 فاصتاو لدعاكم السادجتاس كس ند كلم تلاع كش
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 هرجو حلا هللا ناب ثللذ تي [ىفث الب

 مك ضحك مه رف فساو تتقاضى وف كمر ج وك ف السم

 حس قتاطسو ين لسا ون لس
 ممانراكل ام اكعد ثلا لوسر

 متي درعا قش لب اقم تتناط وك وك السم
 سدارمف عقب اهق ليث اميا بعض فعضاكماركر يس
 لاغا قت دلي

 ٠ لسا لاكش

 ل ىراهتجا كيلا
 < راظوف ل ويك < باغا وب ترضخ

 <ساتلأواربودرب لس ددوااربكابب ذسدم لف ل مداح

 رو خلا تقفناول تع فن اطا

 هراو ىلاوب رظني_اكمالسا
 هس يشر لغاك وف رسم

 ماكان ثارهروا ترم

 خلا ملعي هللا ناتنإ [فلاط
 بيج لك ذم لذا: تايآ

 يجرص هر حم

 نيس براي

 بادج اك شكلا

 ماكس لامي لورا

 باوج قيقا افع تسرح
 بيتل روس ل كاي نآرث
 لاوس لص

 باج لمس

 ا رن ا لا قزق تار ل

 تاببتو رش

 تاكدنج

 هرج خلا ١و رعشا تايآف ئاطا

 اني ريس كرف اكل

 كلور كنت ةوزغ
 تن اره تاج تروي بي مالسا

1 
 متكبر افك

 < لليل نيد تاجا رف يياريل ينج حس ءافك
 هرنو خلا اوذختتال ونما نيذلا اهيا ايت.إ [فئاطا

 بلاك السا

 باو اكريش ليا
 ىل ربت اوراتروا لوني

 ترروص قر سوو

 ترروص قرص

 مامتتج ا ل و منسريف اكموسرروا مالصا

 ليرات دنا

 هربجتو خلا هللا مهلتاقع ( [فاطا

 هك كوم لراوع مه هج لل م 22

 كرما ياو

 هريغو خلا هننيكس هللا لزنافتإ ؟فن الا

 هريشو هنع هللا افععمإ [فناطا

 ايكوم روض كيا تس ل فدا 1س ةزكز
 نكستروا تدرم قوما كفو ترضخ ردا سيكا لاو كن يقننم
 ىكب كل الفا
 شرات عل
 هرثو خلا نوذوي نيذلا مهنم وت ؟فئاقا
 ربكا هللا نم ناوضروت إب [فالا

 < قمنب تقيس فكروا تين اروح كاما

 انتي وف عك لي واواكلشن
 عرجتو خلا هللا دهاع نم مهنم وتاب آف الا

 سير م كر كيت ايي ارتعا وذم و ذانج امن ىف نما

 اهئايك ل ارتكا لوكر غييسدربج
 ارت اكمل قوراف ب فس اه ذب انج زان ذفؤب ترض[
 لاب
 ؟جسدارء ايس ف ركرافغتساربترمزتس
 < صك لؤفاطسو زانج زار

 اصب كاس اياني دارك كرا كرفاك
 هرثو خلااو رفنتال تع آف اطل



 4 "طرأ



 لال ابكر وا تس تن اجا يف راب اكس ىلارب ب اومن
 توما سراقرل 2 شادي لمار

 يقل لو فك 6 ل
 د كمر اش كبس اهم ام

 ولع داكيجا ىلا

 زاخ آو ريقخر كش للي كراس

 لاكغااكل وب رت
 < فاكتتسا ىلا تعاطي دكف اكنتسا سمرا

 تك اكرا كس ثاريم لش مانا

 تصرتو تع كي ور واب ضن 5

 ناكل ذتاآ

 تمت ور فاي وصخ فب
 كروب 0 د دوار

 ودرع كزادتاع رث 7

 ليك كم السا ني د

 انارث فوم اطل راغ

 هس لاب اكل ا تيب رثكا كى ول دوبم دوا لو است لك 1
 00 بلا

 رضوان ار

 بما فالتخا ىف
 ياكل إب لموفو
 رن

 لع ل وخسىإ رج اكرسود هوالعدس لوضرفر اح لعوضو

 ىذ“ ل 1ءيرشاروا بيقلور اب ل لك ارعا
 1 درب ل 1

 ءاقتنااكتءاراشب ىلا قات يل كد ترض

 لب ىف انمك تم [لافت ودامت اك ايند ىدوبم دوا ىلاسبع لج ؟

 كا سس قر ونت ترضقت 1

 ءاعرااك واويتج ارم مف ترعى 120

 ير رول ا ىلع

 تسع زج لاذق لبا لالف »ار نإ رد
 < لاب نم ثم يريحك ق تيلدج تيت
 < لام نيراينب كداسضورتتف توك ث زار زعل

 ير صلوا اهفاعإب لمادا
 لوم لاك تصادر

 هس تمت راواسم ل دهيسروا تس تصر نع اطا لرتح

 لإ لصحر وطب صتروصراو ل | هش 0

 باد اواي
ْ 

 00 5 الملا ا

 قوم لكى راج ب رفاك ان ذ دعك دال ننح

 لايبا رخل ااوخروا موتي دوبي
 نلوم ونعم يقفل في ركل نوب ايلى لا- 2

 لو: س اف ار
 فل 1 مانت نر شل

 38 أ نو عج ماا تير ش لج

 فالتخا يشيل صامعق

 لاكناو ربك بلا

 لاك اارسود

 3 رقايلاج

 صااصت ىوضكدعب لس صارم ىلا

 < باو رار تالا

 لما
 يس حوم روصقتئ اها كن وكول سات 0
 هلازا البرشا
 الدربي ىتدلج كن يف نم
 باوجاك مي سرسود

 هرب نوحي

 هيج وةك ابن ترضخ

 رفلاكب امك ا
 كوك لذ دوسي ترن

 < ىرفإل روت اكل كرب تار
 ليال انم ف وف

 < لركاوم مولعم بج اتعلرش تع ءادتتبا
 ليلو كف ومب للاب عييبج ولا كاري

 وابوك ونال ل ب شيع بس

 وأبي لف راك ويئاسيب
 فيرقتىك واسع مانت فرط كيا لد لن مك أرق
 - ل دارم تول اوك ش دواس

 فر ظىلاع كمالساروا فرخ دح الغ ا



 «:رسأوراي

 هب رْهَجْلاب ُهدِحاَوُي الف َمِلَظ ْنَم لإ هْيَلَع ُبِقاَعُي أ ٍدَحأ ْنِم ِلْوَقْلا نم ٍءَّوُسلاِب َرْهَجْلا ُهَللا ٌتحْيال
 ودب نإ لمئات «») اُميِلَع اقام اًعْيِمَس هللا َناَكَو لَ ُوُعديَو ِهِمِلاَظ ملُظ ُنَع ٌرِبْخُي نآب

 اًرُفَع َناك هلا َّنِإَف مل ا ارتخل وأ اًرس ُهوُلَمْعَت ُةُوُفْحَت ْوأ ربا ٍلاَمْعأ َنِم اًريخ اًورهطن
 هب ومي نأ ِهَِسٌرَوولا ني اوُفْرَفُي نأ َنْوُدُِْيَو ِهِلُسْرَوْللاِب َنْوُرفْكَي َنْيِنْلا نإ 0 ٌرْيِدَ
 كلذ َنَْب اًوُدَجَتي نأ َنْوُدْيِرُيَو مهم ضب رْفكَنُو ل نم ٍضْعْب ْنِْؤ ذ َنْوُلَوَقَيَو مُهَنُْد
 نوُمْضَمِل ٌدكوُم 1 ٌردْصَم هَ َنٌوُرِفكْلا م مه  كبلوأ ؛ هيلا انوي اقْيِرَط «ن.) اِجبَس ناَمِيَلاَو ِرْمَحلا
 هِلُسْرَو هللا اًوْنَما َنيِلاَو راثلا ٌباَذَع َوُه ِةَناَهِإ اَذ «د) انهم اًباَذَع َنيِرِفْْلِ ا انُدَسْعاَو لبق ةَلْمَجْلا

- 
2 ٠. 

 مهِلاَمعأ بو مهرج باو دولاب مئتي فْوَس كللوأ مَن دحأ ني ارمي لَو مهلك

 ع ُوُهَيلا بتكلا لهآ ُدَمَحْماَي َكْلَتْسَي ِهِيَعَط لمآ «ه) اًمُيِجَر ِهئايِْوِ اًرُوُفَغللا َناَكَو
 ' ىآ اوَلأَس دَقَف كلذ تربك نإ عَن ىسْوُم ىلع لامك لم ٍءاَمَسلا َنِم ابنك ْمهيَلَع لِ
 باَقِع ُتْرَملا ةَقِعَصلا ْمُهَتَّدَحَأف اناَبع َةَرَهَج هللا اَنِرَأ اَولاَقَف ٌتاِلذ ْنِم ْمَظعأ َرَبكأ ىم سوم مُهْواَبا

 يبا مهن ءاجاَم ٍدْعَبّنِم هدد دام وكخت مل نزل ماتم نمل

 انطْلُس ىِسْوُم اَمْيَئاَو ْمُهْلِصاَتْسَن ْمَلَو "فلل ْنع انَوفعف ىلاعتولا اَدَحَو ىلع ُتاَرِجْعُملا

 رولا ُمُهَقوَف اَنْعَفَرَ هرضاطاف برت موسفلا لك قرت ليغ 0 مهل اًرِهاَط انِيباَطْنَست (هاانيبُم

 َباَبْلا اوُلَخْذا ْمهيَلَع ٌّلِظُم َوْهَو مم انفو هرم اواي ُمهبَلَع ٍقاكْيِمْلاذْحَأ بسب ْمِهِقاَنْيِمب ب َلَبَحلا

 مَ فولد ديو نيا حمم ورق يب اًوُئغتال ْمُهَل انْلُقُو ٍءاتِحْنإ اًدْوُحس اًدحجس ةَيَرَقْلا ٌباَب
 موس و7

 اًقاعُيَم مهنم اَنَّدَحَأَو ِهْيِف ناتج ٍداَيِطْصاب ِتْبَّسلا ىف اًوُدَتعَتاَل ُىَأ ٍلاّدلا ىِف ٍلصالا ىف ِءاَنلا



0 
 ءءء 1 0 ا ام 5

 امنا "رسب تي 1 0#” هوو ارنلا ةروسءال رسم هرإي مودرلج» نا الجر يع رشورمتب تنل
 ا .:

 سما مه شو رج .بم35 20 ”جةدكع همش ل سلم م نم رس 3 ل ل وزو ل مشع وأو ماودح 020 ١
 تبعت مَضاَنَعْل ىاأ ف هدحيمب ةقلعتم ةيببسلل ءابلاو ةدئاز اه مهضقن امبف ةوضقنف كلذ ىلع اد“ ةاظيلغ

 يعنال فلغ ابو بلل ْمهِلْوَقَو َقَح ريغ ءاَيبنالا مهلتفَو هللا ٍتياب مجرفكو ْمُهَقانْيَم مه
 هللادْبْعَك ْمُهنِم هادم2اليلق الإ َنْونِمْولالَف اَظَعَر يغتالف مهرفكب اَهَيَلَع للا َمَمَح عبط لب كَمالك
 ىلع ْمِهِلْوَقَو هيل َِطُحاَم َنْيَ هني صَل مَ َرِرُكَو ىسيفب ايناَن ْمِهِرْفُكبَو ِهباَحْضَأَو ماَلَس نب
 ينام عا نع 3 2 ماو نا ًٍ 7 ا 2 0 00 0 7 0

 ميِرَم نبا ىَسيِع َحْيِسَمْلا انلتق انإ َنيرحَتفُم مهلوقو انّزلاِب اَهْوَمَر ٌتْيَح 4م: ةاميظَع اناتهب ميم

 ُهَولَتَقاَمَو هلق ىف مه اذن ىلاغَت َلاَقْمُهاَمِبَدَع كلذ عْوُمْجمب أ ْمِهِيعَر ئفوللا َلْوُسَر
 ؛نح هت دألا فلا فأ يني مهتباص و تزلصعلو لكما مهل هيه كلر ةئاَصأَعَ
 ف ا 2# و زو دعو 0 م وا 2 و ك5 20000 ا ماقع

 اور امل ْمُهضْعَب َلاَق تي ِهِلبَق نِم هده كلش ىفَل ىسْيِع ىف ىإ ِهيفاوفلتخا َنْيِذلا َّنإَو ُهّيِإ هون
 .. نم لقب هب مُهلاَم رم رهَلَب كورا لاَ هب يلف ميس نيل هَسَجلاَو ىسي جو هول وتقتل

 9 ب رووا سارع يرو م < اى, اى 0 7 1 هدو يبد ىلا 2 نار سا رس رت 2

 ٌلاَح ٍةدمْؤاِقَي ُهَولَعَق اَمَو ُهَولَيَحَت ذل نا ِِيِف ْنَوُعبتَي نكل ىآ ٌعِطَقنُم ءَنثيْسإ نظلا عابتا الإ مّلِع
 ْنِم اَمُنِإَو ِهعْنُص ْيِف (هءْؤَمْيِكَح كلم ىف اًرْيِزَعْهّللا َناكَودْيَلِإ هللا ُهَعْفَر لَب ٍلْمملا يِنَِل هَدك وُ
 هبال ٍتْوَملا ةكيلَم ُنياَعُي َنْيَج ئباتكلا يآ هتْوَم لبق ىنْيمب هب نويل الإ ُدَحَأ بتكلا ٍلْهأ
 ريع ُنْوُكَيِةَميِقْل َموَيَو ِتْيِدَح ِْف َرواَمَت ٍةَعاَسلا َبرق لِي امل ىِع ٍتْوَمَلِبَق وهاني
 دوو نت راع ءهرألا ماس در ديل و ل 5 كم مدربا ه1 اعل و ا و
 ْدْوُهَيلا مه اًوُداَه َنيِذَلا نم ملظ ببسب ىا ملظبف مهلا تعب امل هُوُلَعْهاَمِب «ن:ؤاًدْيِهش مِهْيِلَع

 ْنَع نانا ْمِهْدَصِبو ُةياَلآ ٍرْفَظ ذلك اَنمَرَح ِهِلْوَق ىف ِْبَل ىم ْمُهَل تْلِجا ٍتبّيط ُمِهْيَلَع انْمَّرَح
 سادلا لاما مهلكاو ةروتلا ىِف هنع اوهن ٌدَقَو اوبرلا مهذخاَو «+.)اريثك اذَص هبيد هللا ٍليبَس 2 ”ه4.يعركو 0 5 7 5 2 ؛و 7 ه2 ناس لا : 0 0 ا 1 ِش 01-6

 و 1 1١ 200 : اطول لع اشاو اوراق ردا اف و و 5 2

 َنَوخِسرلا نكل اَمِلْوُم وِواَمِيلا اًباذَع ْمُهْنِم َنْيِرِفْكلِل انأتْعاَو مكُحْلا ىف ىشُرلاب *لِطاَبلا
 | 1 7 00 ةىع لإ لدينا عدو مناع“ 0 ماركا وك اذ نورس واع“ 2 0 2

 ثكليلا لزنا اَمب َنونمْؤُي ٌراَصنآْلاَو نْوَرِجاَهَمْلا َنونمْؤَمْلاَو ِماَلَس ِنْب ِككلاِدبَعُك مهنم ملعلا ىف نوتباثلا

 هوكرلا نواؤعلاو د ضن ةولضلا نيميقعلاو بكل نر تلق ني لت امو
 ةنجلا َوُه 4«ؤاَمْيظَع اًرججا ِءاَيلاَو نونلاب مهيِتْؤنَس كلئلوا درخآلا مُوَيَلاَو هللاب َنْوِبمْوُمْلاَو
 0 م١ و 0: - 2

 | ب اوت )وجايك يكب ىلا ال( كس لي دازسبب سا تن اكى ل الرب ناي تاباكرب ليني وك اتدفلا ..........-.: مج

 نس اج بوظروا( اج كت ايدج ) ل كح برو ل يمثل ادوا( سدرك اعددب كس ركرجاط الموكل مل الخ وركا لاو ذخاوم لوك
 لارج كولي ( ورك كر ديب رط و ديول ) وركر كيج اي( كس ) ل لحجب ( ورك روطرج اين )و ركامكم حك اب ىلو كمت( ع احاج ايكيا ج ) لي
 نوب شك أ في ) لوسر كس لا روادقلا ولوج دن كساو تر دل« لسساو نار فاعم كلاش قو ركر ذك د جس( لل



 01ه راتبأ 4" زو م'ارنلا ةروس: "روم 8 ودرج ني اجري حررشو هج تنال

 وثمة رك إن تتلو( ليس نون ولوسررواروا لل نا قتوكهفلا لك. 3 لس ورك ل رفق م( يفم) لوسر كس ىلا روادثلا لئن نس اهدا
 (رفلو نايييا) لا لن كر ايتن اك نتج. اج حررط ساروا نس.« للطن ( حس لن نا! لدالا ( حنس لن تنور نا( للتنس ا
 رك مل كس لمج نومي ع ردصم اقحائفل ) نين رفاك انيق كولي وف( لاك تي فرط كرت رط ايبا )ها لوك ايعدد كس
 نولوسر( لك )كح لاروادقلا كولوجر وا( م” يا زعيم آن و وف ) اك ركرايئ با عزب [تاذ هس : كح لح لورفاكروا( ©

 روا نول )كس برك اطعوكن لا بيرك ين كأول تي اوس ايكل جا دج حس لورود لوك يي كس ليي كادوا سال نامي اي.
 ني ا) لك لاو كر تصرروا ( وك وتسود نيس ) - لو لاو هنن ىلاهتدفلاروا ( با ف اكل ارح )جا كس نلا ( تس هجتاس حس

 اكل زانرب نا باتك ل وكس ناح ل( قدوبم) باتل ا( ( قي )رت ) ل ةس كت سارتر د تحبس ( ري لور اعش تدعاطا

 اشوي شرفي كنار نب هب قس وارإلا لاوس اك تلاه قلى ل ايري كوم ترطحل 2022 لي كول
 لم كحد الكرات بأس لوبن اد انج - كتابك دب لكس لاس قزم( ادب ادءاب آس نا) لين كج كن رف ل( قىرزك
 ش ايكرب اقم اكى مم لي فس كلا اوسلو )عسب لكى اتكى نا( از توم ) ذ_ لجن يل ولبوك نادت( يي روطاراكخ 1 الكت

 0 آت ازججزم تييئادعو كى اتندثلا ) تجيب ماو ليلو نوري ناك ي دوج اب( لاني دوبجم ) نب ل دل زبر ( يف

 حج ب ناوجب بعر مضاو )ا درا رقاب فس مكوك مروا( نت يدرك يسيل يدك نئادوا )هت يدركر ذكر د نا نس م كر

 ار قرت ل او( ل نو ع ول أو( وق خس مالسلاد يلع كوم بست ين انج د - اهنك اد

 ليك ل متدعب لح لا( سركل وبق نقم احرك ذك متل كس نعل نا اهي دربك ) كل كس تمل دارو لاقي نا - ايان“

 قلت عينات ) سى ذجاع( تس هذادرد كرش )نوم لاو حس هذاورددك امتي قت لور كس نا كما ذايب روطال وق ايد ملك

 لص ل تروص ل ارواب دختاس كس لااودي رشتروا نت عي ل تأر قليأ) - كتم وايت الق يدم لام لس مروا( سد

 هك كدا ارو لوكس سس نلا فس مروا( كلير اهاك ويل ) نواس فب( اودتعت الشع روم لي لاذ ماد اكءاج

 ببسب مه انعل ع للخت س فوزكيس ييساب رواج دئازام) قكسسبع كسلا لس مكوس( يدر قلو ا لوبا رك ب تاي لنا)

 384 م لولو هس رايت ل( حس ىب) تس دجو كت سال ناروا ركل تت جوك وينكس هللادوا نالت ل1 ا لرتلاروا( مهضقن

 حك ل ناو ولد لس نا ذس دنا( يداك تب ) ىداكز ممل ( لت آل بكل عجب لم اب كي 1) لا وب 7-2 فالف

 رثج اى لأ ) ىلإ مورس نايا بسس كس بس اسكس لوم ًادتجب جب كك لحس بو لك ( كح هج طلعو كيآكى)

 ريل تر خت برم ىرسود) ايكر ايت ارفك هس لوبناركتسدجو لا زينا( ىلإ لك قاس ناروا مالس نب ثلا دبع ل ث لايضدآ

 قفط تاب اف الغ كس ميرعروا( حايك بال ررككتل_ لس ل ركل صفر ب ف وطخمرواررلع حف وطخمولا اب روأ لي داب كس مالسلا
 ب لت ل نا ( لاك تمت زري ناكر ) قش اب كك اتبب قت كذب دج حسبو

 ن-تانو اطول لا لس مس جي ل لان اب مانت ناك رغد لبث مك يس ٍ ا هر كس فلا نت لوسردج وكم يرم نب كف

 توق كن الب ركاس 22ج م لوسشدو اي اذ لوبا قت لكالاع) نين ترا نر يكل نرخ نالت
 ردوا اي دانب سبر كنك وتقع نرثي نتي يق اق ايكوم لشرب ىك كدت سررصحو وات نقش راكن اوتج دب ولصتصر وا لاتقنم ) قوم زتشم رم نا لاع

 لم رشد كش وورش الب - تايكن و رانخا نش داب كس( مااسلا انكم )ا ما ل لوكول نطتروا ( كل لس ركل ايذ سوك 57

 2 نامضاكس نكي قب تدع يد رد لو جاك ا اكيد بج فس لوكول ل تب كويس تاب كتر نت نس +:



 "اجا 6 تي آ 4« طر ارنا روس: "رسفورإب 1 موورلجم نا الجر يضتعررشو_دج زن نياك

 لس نا) شئليلد لوكس اي كس كا( ع ضو وزيرا هقيرانبكاكل وردك نو نس

 يقي( هوليخت ىذلا نظلا هيف نوعبتي نكل كوم حررطرا ترايعيرزقن_ي طن اثتابي )كس نك كر لوني ير( لك
 بلاني بس م اهتدطاروا ايلا فرط اسي ل ىلاهتطبادللب ( 2 - قا كل ع دل لاعب )ايكيا تن سوبغا
 ايل رك نإ رضقتوت كوم دن ( لوك ) سس لبي باكل ئاروا( لغي تمعطص يفي ) لين لاو تسكر ( لي كلي ةييسا) لت ساو تجسد

 ريغم انال ناميا كا تنقو لا نالما_جس اني دوكب ا عيال كب تب يلائم ) ليبي حس توم يا ىك ( ماسلا يلع ست ) كن ادم
 ل ثيدص دكا يلج ليك امرف لالجا لو زنجي تس تس يق هوكب جب نس دارمه نال نلاميا ليكي تس تافد ىك تت نر طح إيد سب
 ماشا تقول ذو ثروت نا ف دوبي ناهي وج )كح ليد قءاوكرر نا( ماسلا يلع يد )وو زور كس تمم ايقروا( سا”

 ركز كنج ) شكل الع كس كس نادج لزج هزيل اي كتبي سم ببساس م اظمعسب هسذب قت نلا كس دوبي دس( ليت نسر

 هار لك ىاخترثلا ( وكن وكوا ) © تكس ور ووك ساروا ليت قدركم ارتب كلا( ساب د[ رفظ ىذ لدك انه رح ماقنا تيعأ

 ىلع جو لاروا( ل تارؤتا)ات ايك ا كورس اوك لاملئالاع- تس جو لذ 1 رابور اكقروسس نارواهدايز تب تس( ني د)

 لبر فاه لل ناوج كح لس لوكول نا فس متروا( ركل وشر لي نولعيف )هت تس اجاهك دقي رط قت: لاماكل وكل و دك

 مالس نب هثلادبع بج ) ل ملك ب( يخي )كيس كولوج سس ل نلا نكي ( كوم هد فيي وج )جس اهكر كر ايت نلمس كا زك ندد
 رواه قى ل زان م( قفج) ب آدج لو تكد ناميا ىتري بانك اهو از (ناصناو نراه )لاو نس لس ناهيادج دوا( هرم
 عروق ل تعءارقياروا < حردملا لك وصنمير) لن لاو نس كى دئب ايكو زاطدوا كر ( سباتك ) لبي( )ب1
 ليم لج لول ىت تيرا لو لاو تك واقع او نقلب ند كس تممايقر وادقلا وا للبت كساد ةييس د3 ةكذروا( تس ايكا سب قت
 -( تنج) ملاين( بايك ذب تاس ايوا نون) كلي كاطع مت بيرق

 تتيمرتد هموت معوق للا واقول اب نابل هب للبول نق زوقفلا اب بلا: 347

 -ك ءوس<_لاع لوقلا ن'رواه لوعفوسلاب روب نايباكل كاف كس ررص+ مج رد دحا نم-ح أرب تبا رسايومأ

 مولظم_ ملظلا نم رهج الا ىا بس كف اضع زن توصى رسو دهس ومو اننا مولظمه لتس ايلا زوار سس تبحر

 < تزاجا ا اعددبولومدرمتمل اظروا هس تفايا ل اعراببلا كك كس ف ابوك ورسداي تيياكش كح كس

 هلأ انك بس خا« رت: دعاو « كل مركب لبي لامك ايلا يكل فاو كس ارم دحاوكن رن طظفل دحا نيب

 هنا وكل اعفا تافصز ين جس اتكسوم ل الد شما فالظرب لس لتتم ريل دع كو ربيكب لكم لي لا .. اميحر ١ روعفغ
 نااوو ىلا لزا شع اكايارف ًاميحر اروفغ هللا ناك لترك _دوجوملالدتسا لبي تيب 1 كف الغ فس لولاو كا
 تاج كس لكك دوب كح لاا لن سوم لميا سدانعروا تضخ ت الاوس كس ملا لكوو ككلئسي_ كل فصتنويت سكس تاز
 ٠ - ل تاج كت_روظنم لا اقوو لع نس وب تالاوسوج أو اشرتس ا مثلو

 فرط كووجومدوبيب لاوس اكء اقلام ءرتسروا فرط كفو ذح الرش لك خلا اولاس دقف ع هداشا ل لا تاربكتسا ناف
 _ خو م لوم وو رار تسل كد قت كيان انج هوع اطافك تماضر لوقير طلاب 1 نيس اود < ايكا يك ي وضم سا

 هقاوروا اتاي دم لكي تسيتدتقاوروط رمق تسد ايتغا قر انئرو ايكوموب رش لزج بلاؤ_مهيلع لظموهو

 هه اي ردارخ تسب رقروا_< اكرحل تبر رثلوخو



 11016 تعآ  كلا" هو مشل ق روس 4 تنور د موورطج, أل الجر يقل رش هرم 20-0

 نبا فس لك اريج ترم لكوج تا لاف قا هللا عبط لبر واج مهيضقن امب يل فوط“ ءابللا ررك و
 00 وص خم خس نع سر روض أوان ايكابأ عج كل سات يي درك اجا ركومتوك وظل مووخو واي د تلكرب

 هع ا مشل يكل اعتسا طيفل ا زهتسا ناي لا دوبي . هللا لوصر هت ام

 مهل هبش نكل و كامب لكس دنع مهر تياكج للخلق ارب هيج ل كرست سا لب ايار فا شر ال ىفكتولذ لاهتشلا
 0 رفة دلاو لكن اروا ب كررت بحب لس دوب
 سن قف نم فير وا دايك ايدانب ي رضرو اردني وكتا_لوم شارك اعددب هجن انج ىتدلا و ٌبسو ىّيس نم نعلا مهللا ىنكقلخ
 ل معن نسظسلا الا عك 2 اهب فاص السلا يل قبح رفضروا طوب بولصمو ىل قطو يك دان يب كا نلا ىو يطط
 هيفان نال بتكلا لها نم ناواكس اجل متل شار واس اج ل ماعد ارم حس مكروا وم حطقت ب شا ولع اه ايلات لضنو

 ماع ليش تروص كءانثسا فل دح ا لظفلروا بتكلا لها نم دصحا ام وى كوب م اقم تقدس ل تنفس حس قوز دركي
 -ه ات ند ذكب , روط

 ننمؤيل الا دحا بتكلا لها نم ناو < ّىرط للا مالك رق تغفو ذي ف وصوم قلم ننمؤيل الا

 ترروص مر بو ورعد ةدناما 00 ال ناامياي لول ا نا ليبي عس توم !قكدح

 مدروا كس لي ال نابيارب نا بس لحي تس كي تراث كد لنك عم 50 أ نوم عجتار فرط 0 ترن إرم وفود مك

 نا 1 ورا سر ب لد قع - ف( حس تي اور لكن تس هرج ولا تر ِ "ايدج وجار وكم السا تقيقكا ل

 اه ذي وكت مي ىلا ىلا تمويل ل ةرررمولا ترطحركر وا لح لإ هك فف وقوم اج كس ليك

 - سس اابأروجي كل ياها يك تدك ل سوك دوبي لك .اوعجرو اوباتز ””اورام_ اوداه نيذلا

 زاخر ل نتا لعلا يفرد اج ءافغيم نوخسارلا تع خلااندشعاو  لكاردّسا يي نوخسارلا نكل

 قنوخسارلا مل مجارإب ثلا مهيتؤنس ىناث ءادتبم كدلوا < لام نوخسار رواج للخت فوزج مهم
 لع تروص كح فروا انلسوم قكرورحب ع: 2 ركفطغرب لزنا ام اي نيميقملا حدم ريدقتب نيميقسلاو و

 -ومرمثخلا مهين ونس كانلوا رواة ايان ءادتبمرجل يح انسوج فطعر ريتك نونمؤي اي نوخسار

 ءادياروا هس لوم ى ىلاسرا زيا ثلا ل توارع لو _اهتورل ال يك ولواردع كن مف نمو رافك تب 1 ل : طلر

 ئدجاسروا < داب ولت يدودص كا لم حلا هللا بحس ال تي[ سا يام [ق كتم ف كت ياكغ لن لاسد
 ' ينلارجروا لايقنالا: فل دوبي كت ميلا ًاباذع مهل اندسعا حس خلا نيذلا نا دهإ ل لاه دوك ىكتليضفك امم
 دس قتداج كارم تم كن اميا لبا لم اقم ناس نوخسا رلا نكل دوا- لإ روكي لل اًزرسروا اد ا

 ,ث باعك ل تس عار لا نوفا كنور كن ويح دج ل منى 1ك 5 زك باه ذيج نا 00 :لون ناش

 تاكو عراب كا ظافلا موك م تروصر يي ارلزوللا بحيال تي اير نار تل رك سيهات, نلا يح اص ىئاد

 200 لوم لذات سما رصرطبو با حررت ري 1 كجم قورعتس لاس لت ن هن راع رواد كيس صرحت

 هةر رص لي دعب - اد شبس اوج لو اكتءاب قلد اون الع ارب روا جسر لوم اه وو ر كيل اج ار ولان © ملمس سلو



 اجا رس ت1 46 قطر" اننلاة روس رسورإب 1 مودر لج ني زجر ييضنحررشو مج رت نياك

 ناي !دقلا لوسرإي لايك رع لب قب اكن نيك نإ دص_ تكس م طوكر كن (يقفج) ترضخ [ يو باوجاكتاب كبس
 فرط ىرابةدشرفاتخ لوما مقلب جب يا رف ؟ كس وم طك سآ فيد باو: فس لن بج ناي د تلح شما خ قفل ويلا
 -اًذياناج مما ىاعخخ كل لايك لي نايمرد ناطيبخروا-ايكالج دتشرف ون ايكعرور شاني »ب اوجدوخذ بج رواتب رعد باج سا

 ( تقي ) ترضخ وازع دوبي كلو ةس كتي اور تس ترج نبا نبا قلت لل اهعفروتع 0000 امي لم لسلس ىا

 -وم خررو لب رصتتروا عرالطا كف: (خيقم) لوسر كس بآل لل كح او تشو م انك كيلر فلا بايع م كأم رف
 تتوائبا م لوثتتاررف نابت ىناو كم ارك اوم ردا ذب كيج ) ترضخت نير نك ال ناميامكد عب لح تااءاؤيي روا ط وطنا
 هر ول علروايساروامالس تلا دبكل واناك نوخخسا رشا نكل رواد لجو ل نتا اي كس لي لا لو ةس دكا بيز

 بهس اوم ل دايس

 بحيال تي1...........: لكل اهروا < تاجا كراببنا كس ملارب رب ثوم يدوس( قلو

 ل ضنا ثلج دارم ىلاضار صحب جس تزاجا راهن ادوا تاك لب لب اتم كس ماه فرصك حس ليت قرمح لش هلل
 كب عق اوصروا 1 ؛هدالطلس م اف ترو هس الب ناي تياكش كد رود كس تحلى شرواريتعم ىلإ وج ساب راج ايكرصت سس الاب

 - تالاعاس لاء شي دنااكن اصقن كواينداي يد لس ىلركا: الشع قيد تزاجا كرابرلا ل قارب تجبر شلع نجت

 -هس لا اج لج بيك اى اتسرورضو تحلي لرخ_.اكدم بج اولي ماج فرصدن انركربخا يوك وكول
 كس اظافلاج ركاب قلخ وبي حس تيعوصتخ لا نيذسلا نا تمي اك ساتوم مولخم سس لابد نايس كس تاايآانلا

 دلوقت لاقإباي ورعب كنا ب آكل نومض ل صاح اك خلا ادعض ردوا نو تلح وم لمار نمنض كر اصن حس ظايلدس مو
 ىلابر ىوروا ىلا تاناخيب ل ايند لكدبك ل ع ليو مو زرس ل ررف كيس دوا ب ًامتفاتهدإيذ كس للا قت مقالتك لوم
 كيد لانا تساوثرو لثث ىءايند كى رتوادخرادي دروا_ لاهي تامقؤن كمل اك ك- ءايخاريف دج ركاس كراج باري _ليلس اك

 قري لاسوكت.اظاحل لاروا اكد عروقو اك ارورض لي تر جلا... نيا او ىلا تيدر ور اند لقول اهي تأت

 ىلا ملئ ةفلهنانجء لاكن اكمااكل نا لش ناكمد نام ذاك ع حس لبد يعرطروا يلقع تمالك كلتدك س ديعب هداي ذ لكس للا
 هدايز نايا لاو نوم روب اكردبار ليم قناتي فن عررط ىا د يس نيام ىلا, زر ات جس ايبكاي ال كس كس نس كرم اظوكداعبتسا
 - لي لكبر ذل ل يي سسك رورضقلختاس تاي [نااددا قدرك ل يصف كت الماعم كك كس لاب

 ةداع نات انوفكمسس مار روك نا افصل ري رك دوب ........: سوم ازرار كدوبيب لن اداب رج
 < هاشا ل ئةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصتال ةنتفاوقتاو تي [فرط كن ”:شعاب كس تلى تمم ٌلباطمسغلا
 ك2 بسر لوكس ىو ناز سهو ل اوس رورضر بف لس نايع صفو مبا ذب حس بسلا [ قل ثي رح رو

 ل مارت زج دج ل ( قب ) ا تسجل شنمبلا- قولو ماع ميركل دوبي أل بئس سوت كسا كش تل اج كورك مارت

 اكرعف ان تمايبط لل قتل وصل 2 نجاح نم بيطري وكن احس اظاحل للا لبي لور يش كس تنعم ىلاعور إي ىفاهسج ىو

 جس تضرو تلفت ثعع ابانو# مارت كور اض تايدط ريغ لن نقتل دي اهتم نكي شن رسو توق ةلانوم مارت

 عئارشلا بطاجيس رافكح ألا ملظبفتيب آف تارطت ل 1 : لت ل فلكم كس ماكحا قشر افك



 امس سرس تي 1 ج07 له ء'اسنلا 5 روس: «رسأوداي ا مدور لج, ني الجر يف جررشو مج تناك

 فالتخا ل كوكس رابقفا لات ان ل الدتسارر ناك اومو ذخاوم لجو الجاه م نلا حس جو ىف لاح مرت كويك ايكى ال دسار نسم

 روا كروت كرم لا حررط قرامج جس كف التخا لوك باكرا كس تامرروا تاطاعمماب بط انك رافكن رو < تادابعهدابدد
 ناف_كريزتو بارش ف الخب_اوبم موطعم وم مارت اقلطماك ان نرولاوب د للاحر مب كلب اج كى راجدودرح كف ٌدثروا لذ اًورواغَر

 ش .انل ةاشل اك مهل ريزنخلاو انل لخلاك مهل رمخلا

 إو بطاح .ظظامل ورا كل بث تادابع_ قت لو فلكم قا نس فالس تال اهم« تابوقك, ناهي رافك كسي مالكة صالغ
 0 ل فلكم قس رابط كاين هلّسادا ليد ززه ءالع تب ركن و سيفلس كس ادا ضايدتبلا

 رملي« حراكئدن فس تدعإب« ران كس لومار يخل اي عمدا راك تلا لح لوم قب طائئكس نا ف التخا الب لوب مارت كلش بج

 حقكم مولخ مس يارب ليتكم اكد بسس لا راك للطب كس: .وساب بار اب رولا صرادرص اي« "افيد شطر سيال

 نايس ىاتياكتدرفليا كلت «ج[حوم مولعمز اوت اكم اهنا حس رهجلا هللا بحي ال تي, :تإب [فن اطل

 ليي ناقكت جالو تنم لاعرصودلاا لكم افعض ل وا_ هام مول خوبب وبك موفكو خلا ريخاودبت ناتعأ

 خلا بتكلا لها كلشسيتم اه برقلايف !بلقلا خور م تول مكيسرسددراجس ارب هند دبا بوتس ع

 اولاقف تي رواده كك ساوخرد تس لارج لك ايفا كارول وان تاكرب دج س لوب مولعم تسمن ضني اأسايق اقع
 . < انو مولع س خلا ملظبف تيب آروا_ومرقتتم كر اري د ىلاهتشلا ل كايت دوج يلوي مولعم يس كش اع هللا انرا

 د ا ع دسم قص عم_

 ميهرْلا ىلإ آَنْيَحْوَأ امك َوهِدْعَبَِم َنّيبتلاَو جون : ىلإ ا آمك َكِيَلإ آنْيَحْوَأ آنإ
 َسْنوُيَو َبْوُيَأَو ىسْيَعَو الو ٍطاَبسالاَو قدس نب َبْوَقْعَيَو ِهْيَبإ َقْحْسإَو َلْيعْمْسِإَو

 ىنْعَمِب ٌرَدَصُم مش لاو ىتوَمْلا باكل مس حْمعْلاِب © اووي ةواَذ ُهاَبأ انْيَتاَو َنِميَلَسَو َنْوَرهَو

 كيل ْمهْضْصُقن مل السوو لبق نم كي ْمُهَلَطَصَق دق السر السرو ابك أ نوي
 ْحْيّسلا ُهَلاَق انلا ٍرِئاَس ّنِم بالا َةَعيرأَوَلْيِئاَرُسإ ْنِم الا ةَعَبْرأ َيِبَل فال نامت َثَعَب ىلاَعَت هنأ ىوُر

 باول َنيِرِضَبُم لبق السر نِم ُلَدَب السر «؟مؤلَمهِلكَت ةَطِساْالب ىسْوُمهلا ملكَوٍفاَعةْوُس يف
 لاسر دغن لاقم' حي لا ىلخ سائل نوحي الب ماكس رفح ْنع باقي نمو ملم
 سم فاض ةفزملا ضانركو َكَتاَيا ٌعَِف الْوِسَر اَنْ ٌتْلَسَرَأ الَوْلاَنَبَر اَوُلُوَقَي مهُبلإ لسا

 هللا ىَّلَص هوب نع ُدْوُهْي لا ليش اّمَل َلَرَنَو ههنُص يف «نؤاميكَح تل لاروع ها ناكر درعا

 اسبلت هلآ ٍرجعمل دازقل زم لإ لنآ اَمب وبني ُدَهْشَيهللا نكلل وركن َمُلَسَو هبل
 الذ ىلَع هم,ؤاَدْيِهَش للاب ىفكو اَضْيَأ كَل َنْوُدَهْشَي ُةكْيلمْلاَو ُملِعِهْيِقَو و هب امِلاَع أمل
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 هللا ىَّلَص ٍدّمَحُم َتْعَن َتْغَن مهمتك مالْسالا ٍنْيِد للا ٍلْيبَس ْنَع سال اوُدَصَو هللاب اًوُرَك َنْيَِّلا َّنإ
 هين اوُمَلَطَو للاب اور َنيِذلا نإ يحل نَع 0 اديب ارُلَضدَق هيل ولسه

 قيرطلا يأ َمههَج قيِرط لإ ٍقرطلا نب +" اقيرط مُهَيِدَهَِلاََو ْمَُلَرِفعَل للا نكي ْمَل هع ناننكب
 نيم +هزاٌريِسَي هللا ىَلَع كلذ 00 اَهوُلَحَد اذ دولا َنْيِرَدَقُم آَهَيِف َنيِدِلَخ اَهِيلإ ىَدْؤُمْلا

 اريح كفار اوما ا ُنِم ّْقَحْلاب دمحم ُلْوسّرلا مك َءاَج اج دق َدكَم ُلُمَ ىأ ٌسانلا اهي

 ةٌَرْصَي الف اًديِبَعَو اَقَلََو اكلم سار لا ىِفاَم لِ نإ هب اووف نو هي ثاني كل 1

 اولغتال ل ايجنإْلا بتكلا لهألي مهب ِهِْنُص ئِف م.) اًمْيِكَح ِهِتْلَحِب اَميِلَعُهْللا ناكَو ْمُكْرْفُك

 امنانَدلَو ا د ِكِرشلا نع هبت ٌيَْقحْلا لوما الإ وللا ىَلَع او نلت كلو ف قانا ؛واجتت

 هنَم ْوُر وُ ىآ حْوُرَو ميْرُم ىلإ يلوا همك هلا لوْ يومنا ىسْيع حبي
 ع جْؤرلا اذ َنأل ل تِل و ُهََم الإ ولا باو و متمَْعْراَمُك سلو هل اهيرشت ىلاعت هل فيض

 هللا ةَحلَم ُةَيِلالا اولا ِهِلسْوو لاب اوما هيِإ بكرم بسب ْنعَو بيكر نع ُهُرْنُم ُهلإلاَو
00206 

 هلاًهْيِرنت ةنخبس مس دِجاَوهلإ هللا اَمنإ جونا َوُهَو همك اًَح ابو كلذ نعول مَ م ىسيِعو
 هللاب ىفكو هي نفت هيكل واق ْضْرأْلا ىف امو ٍتْومَّسلا ىِفاَم هَل أَدَلَو هل َنْوْكي نأ ُنَع

 كلذ ىلغ اديه مايك

 مروا او سل 0 مير
 لك وق ) بوقف داواروا ( اكس هدازت اص ) توق ردا( لي مارب ودامت اص لوفود )لاا روا ليما ساروا مابا( حرم

 يزل )روب زوك ذو اد( ملاوك نابلس ) لكاطع ذس متروا هس كي نامل لوداب ولن تروا سيروا( لن سوم بن وج لب لس

 مت لاح اكن روك درجت تيس ا( لس من ايتيك )وا - 1 هس مانكب تك دك اطع سيب دوب
 ب رار م 1 لس لات شلال تس كور )حس ايانس ليو فس مت لاعاكن مث لوس تيوب دا 7 د انوي د تبدا

 ايلرل ووك ا لش رفا روس ا لع ارسا ىف ايما رارفب داي هت حس اه رفاشسوتبم
 ( ابدت لدب ظفلي حس لردع )وك ولوسر بسس نلا_ رب روط لان ( تسر دارج ) حس كوم لس ملا هترفلا امتار ف مالكروا ( تس

 لاي كس لولاك( باج نس متوكن اك ب اطال ر افك )او ارروا( كي اولا ولاو ةسال كاما )لدي كرت خ

 مثلا ارسل قرين انجل دعب( لس تيك فرط كن ا)- سوربفت ناس ردن لاب( ترزعم ) تنجب لوك اسك ىلاهت لا
 عت ضوغ_ تس ومر لع لولاو فس ال نامياددا هس دك وريج كتم اي 1ك آمال اج لوس انيا لاي هس دامت اجيك لديك ساس
 وهتك ر تست ( لي تعنص فب )دوا بلان( لن ككل ةييسا ) لايمدفلا دوا( يسد يي لاوسر غيسا نس مك لاي لح نا كك كنج
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 لوف ل راع ايون درك ر اهنا نس لوهنا بج نكيلايك اوسخ قلل ب داي كس تدب: ىك( ةي) ترض سس دوبي ) للا

 حمم ركن آر )<. ابيك لاي كس يس اكل نر دذ كس باك ا( لبو جس دكر با تدهن كس 1) لو يسد لقاوأ ىاعترشلا نك(
 ردا( حس ملاكا ليي بانك اي جس فاو دونم لا نم كرك ملت ) هيتس كس ملكك نا ب زكر وا ( كس ابا يس
 )لو ةك وردوا( لانش ) لن رك لولوج ( ب سا )< ىفاكتداهش كا وتظل دوا( كاس زن ) لو جسدك إل رضن ل“ تس رف
 لكزارد رود كَ كلل هو( ل دوبي حس لاادارم_ركا يت أت افص ى ( تم ) مكر تس مالسا نيد )س هار كرشلا ( ,ن ولو

 ثلا و ( رك ايم لاييوقىك ناب( نيج ) رلى ) ىو جس درك ملاروا( كح هللا ) نو اول يشل( ح نح) ل سويت
 كويس منا ارا 2 ) كس مور ( سس لش لوما )كس لي مكو اد ليت شدوا لن لكل او نع سألت
 ( كس لب اوم لغد لت سارعفد في بسحب ) لج من” ىا ( اهواك د لس لب قتال نلا ماود )هس ل ردشيك هو لاب ( كج دك
 فيرشت( فقم رم ) لوسر ساي راه يشالب (!ولاو ملك 0 !وك ولسا دهس تاب( لبس ) ىلو متي كيد ذنكس ىلاعتثلادوا#.ب ددط كاد

 : ل دابقج ( وكرج ىءا_وركرايقخاروا )5 آد نامي( ب ننا) مقوس_رلذس حس فرط كر اكدددب س دام تءاباقب - لت هال

 « كلل لا ) كى تدثلا بس وو سب وج لبن نا ذو ناس قاس ررككم ( حس نا )تركوا( حس تلاع دوج وم ىراببت )وبر
 ولكى ) ث لاو اجب بس فرط رو هذلار وا( انلسومب ليت اسر دورض ل كس لاانركرفكارابمتا ذب لين هس دب دوا قولت
 تك آحد )وركت مول ( قكراصن) باتل ا عسا( لم لوماكم ارق كس قولى نيا )- لن ل او تك تسكت لاك وا( ىلاحاك
 ندفع كس ميرم( اوس تءارب كوالواروا كيش )وبك يروا كس( تاب قت لع ناش ىف ى اهنا قلاروا - لش ني د يس!( ب
 رادناج ) لإئ ردد كيا زج ب ميرم مق ( كلا )يك يك اقلاوج لذ روبن اك كلس ساروا لو لوس كس شلال ئئكب ل
 هثلاود كوم ركل اخ تك اريج لتر جس لكى فير فرط كات قت تئئاضإ كنور ) تؤ بنس فرط كنادج ( لإ

 ناش كرشلار وا لوم بكم زج رادناج رج لوك كيا حس له لئاادغ نلف ب لإن تبيجولا كير شدت اسك للا اب ل دن زر فكس

 هناشنإب س5 هس نامياري لولوسر كس نادواوي فلام جس اج لب( بس راض فر نا وعل 2
 كك اب( جوك اكووروا تسكت تاب كما )51ج نام( هريلاو ك قيس رسمت سرمد «دثلا كيا ) ل نمت ( اخ )ل

 ( < تبانيي زحل هس نا) لو كاي حس لاو ل دوسي | ىتدشلا تقيقتلا ل( ع ديح قلو وروا كح ثدي تبن لور
 لدن فواتير »اد تيك » قالك )جس كسكس كا بسكب لم نونا آه رئز رف لول ناك

 ( ليث نارك سا) ليث ليو اك شاروا( ج داض' حهسرسود ليا

 تما لن اك كل لاا جب كوم ذن لوا انك ادتبا حس روف تسر طح حوف يكاد لا 2
 اهلا يك ركذت اكن لا لين سر مسلي زن ( كح باكل با دوا بعد ءاهبنا رومان هداب دب كس نلا ع لو ب ذعم لوا حس بس
 مي انيح واه ضنوطختل مت انيتاو-تس

 الا لم لكم العارواء اهيا كيد نكس جراج ز تنس قو ناش كن ادن اذ تع .ليبق قت حا طب طاسبس الاو
 وج م داو تيرطح_ كبت شخ ثا زج ذو امس ربز .بولح . بوك ر هيت لوعفم نن “ل وتأن ذورب ووبزم نب لع 3

 بسباق يخت مارح ل اطلت نان ياج اناجاهكروب زوكتسدوسرج لمص مر وموسم اي ل ل لوم لذا: باتك

 لاب موه كيد نكس هزت اق رصد ىك روزفلت لشي ئاضنو ظعاومروا ل اونا رت رجروا سا زن جم ام
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 , مر اا ررصم هيتس ضل وعنك ل عار لس نسا نر نوب روعل, ولج, لوخر_ل بج اهو لوعف ” ناز ورب رع ائررصمرر

 هون قال جرت لاه قرعتروب ز لئالاح- كرو سن موزل لحجب لوم طيافلا زي وفك الأ قرش د حأ ا

 سل اع قور_دو دقر دق« لول تسب عت كسلا روب رج اب لف عمت كس لسجل تكيس رعفو برش! اب كردصم قل :

 مث ىبن فاالا ةينامث ءايبن الا نم ىناوخا نعالخ نم ناك تس د اساسا اهنا نا تيياور ىك تاوبار واس كت هاود

 .انا تنك مث ميرم نبا ناك

 ىنب نم فالا ةعبرا مهنم ءايبن الا نم فالا ةينامث رثا نع تثعب ليث يا افلا كس تيياور كسا نكريعملاروا
 نايت كرو شور تاك يشار تح نق وها رش تم للا قءايخايي روط لمست نولي . لين' رسا

 ا ردا ل مرزك دعت قومعل صد مولتمس ل الد [ةدردصمرواح..مقلا لعمق فلعي هللا ملكو

 اثم لس مالسلاري يلع كوهتسس ساروا يد فاد يب مالك نتج يلف شلك جس ضن ئانأ

 كس هاهنا عي قئاوكروا تداهش ألا .دهشب جس اسك نيرذنماب نيرشبماب انلسراللخأ كلا ن وكي الئل

 رز كلا لعن نال كقراوخر هت كس بذاكد روج قل رقى رطل ياو ةساءرف ءاظ تاز قراوثرم جتا
 راج 500 < بن ررك يمت قود الع رسفت < ركبت لك سفم 2 ةيادوخ لاقت نترك + تافصرلصوج حس هدد

 لوف حرر ع ل ا ا جم لاح نس لعرب

 ا امش تمبارباكن ل” ل لي داب كافكا لا فرصتي [ل اأو ديس تمي ادب فرط كم وار دارم حس تييارب دوا سس مهيدهب
 احم ىا < لاعييهالس الاب ىا قحلاب < اكو وءردقم لم ىل آمل“

 لكلا ىرعب نكي ىنام ريدقت مكلا ريخ ناميالا نكل حضروا سبها اودصقرمطل تب بوصنم أ ريخ
 جس لا ماجوج اكسس 1م الانركف ذحاكا زج و طرز يت داك ايانلاء فوك اح ناكل بث ترروص القوي ةيسسد ل تذاجا

 هراشاحس ليجن هلارعإ لس لا .باتكلا- بادي لاع هللا نافرواع فوز باجل هراشا هرضي الف

 نو كو رع قار[ دب جان ل درب تح شا هلا اهترك اكدوبب لحي - < لاغدارم حس ماعرك

 5 درا رك ا: زئارلورداركا اه لوس هور ار تس الت طوف وت لووول رك غلو طارقا

 يلا ةملك ورواعسر ألا لوسرروا تفك لا /عرم نكءا وأ ناب ف طعاب هس لدي قدا ارش  حيسملا امنا

 ألام رفعس نا ذفل قيلت مل اه عسداسدج كاد ل ك- كرام تل لساجت ايجي لا اك ناب ىلا رجعت ففل ج. فوطخم
 مالكم درر يك بك لنا لكن اززا وقام ع نلاعفل خليك لشرب دوب ع مر الشرب ءا مولا نكي

 ” .ايكا بك رور ك سات اوم اطعوكن اد زججساك ىلومءايحالكوج روا_ كح ركل صا تييادب سس للك سرك ساو تييادب حس

 ٠ ظفلروا_ لو سوم هدنز بولثعس لااالتوك اح ور كليلا انيحوا كلاذك و هب ايكا بك ودك ظاك لا قايم رق

 روااوجر ضاع ل داب دو كس يشر كوداب بييبط ىلارصن ليا هس يابا مذ ح لايخدابارككاكي راصنك اريج لي ضيحب م

 هل يعدم ا هر هفاوأر ولاد كاب تلي وم لي لالا ارواهيس انام مثلا جوك كن رتل ايد نس لااكورظانم سس قرقاو

 ظفا لابي - هنم ًاعيمج ضرالا ىف امو تولسلا ىفام مكلرخسو ىرركت والم ارسال يسد بمادج اك 53

 نوم نإ اسوار آب دوا ايكوم تدب“ بيبط ىلا ضر ريع« زج اكشلاملاع لكك جان آم العسل ايكا يكل اهتسا هدم
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 -ايكاطعو رخاف تعلخ وى دقاو رلوم شخ ل يشر ناوراب دي لسنا ذي
 ا قدور دد ل برع الكروس افي رقم رط كفا ةقاندفلا تي تسد عر ور فرط كلا

 . انحور نم هيف انخفنف هن ل تي 1 قرسود كت هس قئاسينابب ان ' دع رجا اا براقش ظظفا ىلو لور

 جس هراشافرطاكق رف يارب عس ل نايك .ير ل لري ف لاو قس رفروج نال لب لوم اسي متمعز امك سسيل

 بلم كل "ب ياها بكم ندد ان ىبسيبع جس ىايق بمس لوا لش حرورلاذ نال < لات كثب

 ئسيع الكي رن اسكر م نودكسي ال هسلالا و بكرم بيتكم اني ىلاغ لك حررط لاك نب ىرفص اك يق ردد كيتي لا
 اوهتنا < فوزي ارتيم لبي حس لا ةهلالا رمي .ةثالث_ هللا نبا الو ةثالثلا نم ١ دحاو الوالقتسم ال هلاب سبب
 تهب بروحي احيبست هحابس ىا . ةتحسم تاذ ورك وراشان :رطمل ع: فوج ل اع ل مىلاهروا قلت لوا مكلا ريخ

 ش را

 تما خايأل و لوك نا 1 2 نا ؟ مود لوح باكل ا للتعلم : طل

 خلا ءامسلا نا ين لوتنش نأ 0 ١ تس رراكشاكت الايخالفروامابداكس ررط حرر ل هس ءاب اس
 تارطتخر كيس تراي قدي ىلا لاسرة هداه كليا انيع وا اناعر 12 لاا ا# لك اننا نت

 -هس نشل ذ نمد بلا بان إل لك ما نا 5 "يلا نايتااكا نار كت تخش 3 0

 كاع يساند موزلاكح ا ل انا مان عم فوقوموب ناب نلا تدب تاياركا ىف اجي بس (اق4) ترضخ م

 بجاو أت دبن ل ( خو ) ب آح_لكلو ىاعس ىلا, تدبت كل ورد لو ل ضبغع للاي وكانت سبع 7

 باطش لس بتكلا لها اير روا_ لل سسس تن ون لب رص مانت باطخسس خلا سانلا اهيا اير كل ناد 7

 لي

 هللا نا ملعن ام يح ايابك أضازتعا مح( ) يرض قرت نا فطور وا نيو 1 :لوث نام

 كس دوبي لوةناكنلا لي سار ىف طثروا_يساومب لو كتاب آن اا د تي تال ىسوم دعب نم ىتش نه رشب ىلع لزنا

 جاوب ليل لس اباتك انيلع لزنت ئتح كل نمون نل لو
 د (88) يآ ل لو جر طاح لب تصدخ ل ( لج ) حرض ]بج تعامج كيا دوبي كلي ةسام رف ابع نما

 خل ادهشي هللا نكل تي اري شا كلذ ملعنام اهكًاياج فس دوب هللا لوتس ىلا نوملعت مكنا ملعا هللاو ىنا ارق
 لو لات

 تيب آيا كلل دهشن امابكف دوبي و لوم لزان خلا انيحوا انا تمي بج ل سي تسأل بعل! تعادراكرسدد
 لوم لزان خلا دهشي هللا نكل

 كبس العا كميل مت سا نيم تدعو ............: لو اكملت ىف بج ان م سا را

 ىئاورب بس كب جا نوري نما د مللى كا نس لافت ماققروا س لن قت لي لايك لادغ ك- كلانا روف
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 نك ىف انتو سس رسود كيا هل دوا كس رن يد ( ح0 )رتب يكس ني د كيا وا كانه نيب هلا كي اكس كل اي دب هداك

 نام اترك ياك ضر وا جركر كاك ورب ضب رك كرك آرت ()-ح نقيل نفر لل ند حاس امان
 - لوب تيك ربت ل اد لابتج لئلا كلم لوكا دبع لوك( 7) اجيد ماك خال نائب بسروا جس تركك بس قب دقت
 هتك ناميا ررطىا قرب يركن آرقب لي تك ناميابب لوبان م عررطب لوو لين كيس لم قرروا نو جد كج(
 لوم لذا: لاح كادغي هريضكراشب_ هيي ررط رواه كيأ نيد قا دغ كيس قل آخ اسك حبق باد 28

 نزول اثك "لاملكوتأر أحس نا 1 طلت شما زكا ابارك كروب( )-<- لوم لذان كتر مالس ارب حررط ىا- سس
 ىلا تنس انومب ايا لوم لثل ذات باننا كر كل ضنا ب سيمت بشل ت تتار ولج ىف راشمس ياكل ؟ لام كورا
 كك ل لل ادخن حررط لش نب فالغ قس

 هس ايار ارفع

 لارتعاو نتي ولم ىف. و قتاركى ذب تبي كيأ كى راصن وضنناب بالكل با ني م١1...: :ولمت ىف اك يمان للا
 ري بصنع لارض سا جت آرب مظن) تبع كرا عاج لكرود تبي ركذ وجو وردت ايمروا اناج و رطتوار عوار سس
 كر ود نتا ةدج ها كت دابعورب ذ- ل ةيبس دارك كح تفارثو تيل ان "ارك الل آي فل اقروا - ل ةي دال

 ودبي مك ضن يرد قيم دبو كييك # طود ثلكب تح قس ذب تي كس اهدا كوم لظاو لبث عرس كت يبا ان

 رول داني ان ادخوك اسما يلع سي حرر طحن م راك اكول جرو ا لاسيع صرب نكي وم راكش اكل وجار وفود كرافت

 هوك قي ةولق 6 دوبي .كرسساعكآي وخل اعلا ود ىول امالعدراك نايك اريج داقلاعا اكل واخ نايلي ىف ادخ كيا

 راش 2 رنا تنس لاح انصر مظم لس ماسلا يلع قست تررعح_ ع لس رك وكن عب روا تس رك تتعب لير جاو
 رك كتيب ولا جردوكم السلا يلع كتير تحك قت ركل رغاوط وار قو[ ن نلل ن نالراصن

 8 لاس كدا. ذ ساكس نامي ليو تس ركراكن اكل ادق تاس لش ىلا لاسيظد دوج مج هلا كج اعالي يروا! زوجت
 نات تاي آنا لبض احوب مو زلم لش نبت مز الروا لع تس ؟مزالدم اقع حس لااوقا ناسك 0 رمي يروا نوم لات

 < اهكايلم اكحس لالدّسالا

 لول دعب لس لوي راوحوريقحاكغ# وم دثلا نبا اياد كس مالسلا يلع ترف ١ :راغ 16 هريقعر شل ئداصت
 خ_ نينو ريو لالر اين انج كت نسا. ليتات دقتتم كس لا راوحو ادني دا دق حس تب وكل احتاج اديهب حس تااراشا كس
 لؤلول هور وداي ز نكي رركم لفل رفو ريو نيم رش ىلول قرح كس نلا-ايكن الطب حس روش روز 9ب اكد دقت لا لب ير دنكتا
 تاز (ةقتب) ترضخ [-ايلركا ديبي راب لهي لّواسيلك كا نس # دق لا لع ىوسم ىدص كرسود ك- ىلا ام اكن إب في رم لس

 ١ ها درريد نر كلت -اهقهديقكى لاك يد لايك لع
 لكتاب ههتاو فالغروا لطب سا نس نر ق_ كح تيبس ورارق نزلا دلودّقلايا ذايعروا ىف ارتوكن اوج كت دوبي لب هتملاب كس نا

 تت رل هداج ءانوصب ىئارتوكن لا هور ح ررط لا قف دوبي - قدرك لقت وود رك يكد للا لوسر وا دقلا حر وردوا ثلا ماك كدي دن

 ل تيرشب ففاصوا ل نادك ررظ سادي د كل و اسيعروا دع كس لي ذفنو تلاسر ىلا لو ىلانم ل اب يالي دال ل



 اه "اح ستي 4 ا” لمع" اسنلا ةروس "رسأوداب لارا موررلج» ني الجر يضع ررشو دج رت ناله

 - تمزلاقاهس مز زالراقا كب كس تيب مولا لن ىف موج

 بس لتس اة نر نزمادب كس باب اكمال لبكي لاخر يرجي ا :لاكغااكل وبرج
 < لور 59 لا قس شوش ىرسود-س ديكر ي د كل ايخ ال ] آر قشندنم حورؤ ميرم ىلا اهقلا ةملك نكي

 له لك ييرقناكى اك لربط ع خلا ئسيع لثم ناد, ل الا تارشحل ا يدج_ج حتا دللي نام قعر

 توم انرك اوك ن لاير الف لعب لت عس دارم كرري آل لش قحلاالا هللا ىلع اولوقت الوش :تايآف اطل
 كن وقرف ى ولحروا كل وف وصل ااه حس لج روم مولعصرم رولا ف اص ناالطب اكداحتاو لوط سس هشالثا ول و قت ال و تي أس
 دال تكرر هريقع اهبج لور انوار هس قاوم اطيرغت

 ٌةُكْبلَمْلا اِلَو هَل اَدُبَع َنٌوُكَي ْنأ ْنَع ع لإ هلا مثُمَعَر ُىِذَّلا ُحْيِسَمْلا َقاَيوَريَكَت : فكدتسُي نأ

 هنأ مَعَ نم ىَلَع وول رك ٍداَرطِتْسإْلا نَسْحَآ َنِماَذهَو اًدّيبَع اًونْوُكَي نأ َوُمِكْتَسَياَل ِهلاَدنِعَنوبَرَعَمْلا
 نع كتي نمو هل ةَوُصْفَمل كيل نير ىراَصلا ىلع باب امك للا تابوا

 ِتْحِلْصلا اوُلِمَعَو اًونَما َنْيِذّلا اًماَق ةرحالا ىف «سِؤلَعْيِمَج هيلا ْمُهُرْشْحَيَسَف ف ركَتسَيَو هدب

 ىلَعَرَطْحاَلَو ْتْعِمَس ٌنْداَلَو ُتأَر ٌنْيَعاَلاَم ؟هلضَف ْنّم ْمُهُدْيِزَي ريو مِهِلاَمْعَ باو ْمُهَرْوج ْمِهيِقَويَف
 لا ُباَدع روم ادع ْمُهّبدَعي هتِداَبِع نع اًورَبُكَتْساَو اًوُفكنَتسا َنْيِذَّلا امو ِرَسَب بَل

 سانلا ايي ُهْنِم ْمُهعَْمَي «مسإلٌرْيِصَن الو ْمُهّْنَع ََنَدَي ايو: ريغ نأ للا نو نم َنْوُدِجَيِاَلَو
 رون مكي اََوَْو مَّلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص لا َوُهَو ْمُكيَلَع ْمَُبَر ْنّم ةجح ةجح ٌناَهْرُب مك َءاَجْدَق

 ُهَنُم ِةَمْحَر ف ميس هبائصفاو طب اري نذل انف كار رز نب مداني

 لق 55 ىف كلَدْوتفَتْسَي مالُسإلا نيد َرُه (هالَمْيِقَتْسُم اًفبِرط اطار ص يلا | مِهيِدَهَيَو ٌوِلْصَفَو
 َوُهَو ٌدِلاَو اَلَو ىأ دلو هل نجل نت كللع لنا يلعب عفر ًؤما نإةللكلا ىف مكيف

 ُتكَرَاَم َعِمَح اهْتِرَي َكِلْذُك ُح خلا يأ َوُهَو كَرئاَم ُفْضِن اَهَلَف بآ وأ نيب ْنِم ٌتخأ لَو ةللكلا

 تناك وَلَو اهب م نع َلَضَفام ُهَلَف ىشثأ وأ هَل َءْيَشالَفٌرَكَذ ٌدَلَواَهَل ناك َنَِم ّدَ واَهَل ْنْكَيْمْل نإ
 ةعاَصَم أ يلا نامل ىآ اتناك ُنإَف ةروسلا لَو َمَدَقَت امك ٌسُدَسْلا ُهْضْرَمَف مأ نم حالا وأ تلا

 رولا يأ آؤناك ناو آلا كلر امِم ثلا اَمُهَلَف ٍتاَوَحأٌنَع تام َدَقَو رباب ىف ُتَلَوَناَهَنَ
 الصمان لمي َمئارَس مُكَل هللا ني نينألا طح ُلْثِم مهني ركًذلِق سنو الاَجَرةَوْح



 اهنا تع 440 لم 'سنلا ةروسم رمد 31 مدور نام ااجريمضتحررشو رج رن نما

 - ٍضْئاَرفْلا نم ٌتْلَرن ةَيأ كرك كك رع نائخُيَشلا ىَوَر ُتاَرْيمَ أ هني هكوجئلع ءْئَش لك لاَو

 تروا لب اج ككل دنب ح ادغ»» اك( وميت خ.انيادغ [3ليبتش )وك لد( ضر وار كك )راع كرب 0-0
 نلا هس دا رطتسا نا ربي دوا كس 2 اج ام هدنب اكرثلا أل راعو كس تابرا كيدانك للا ) لوم برقموج وأ وتشرف

 سم لطب ناكل مترماوجاقد دي لو اسيعرمج البي مك اريدج-لايثبب كاد اي ليم ادخال لاقي ناك نجع اند ررب نكرم
 نمسا لور تقووو ا حسك كرو هك راعو كت لدنب لدفلا لوك دوا( ع انركي اطول نادوصتت واه ات

 لاما نال اارب«بتكياةرث كو دكر» لتس ةداه كاك ين“ ( لم ثلث 1 [) روض اوأ

 ناك أل مي كن رف ل اني ناحل ارواح يدهس هنأ( باك

 كرت كا )هكر رامدك نب ذس ساكو نجني( رج ادذكل يخاكا ىلا ل لا حتا وهل

 قر لولد ووالعدس دالاس شلا نتا ددا( أب اع قم اوم مد : فرط تمابنوج )كح ليد باذع ف اندرو شا ل( تس

 نإبدب لي راب ابتلاه لار باطعح نارج)- ومراد لوك ردا( لك رك حلوو ي اع لاوج 1

 51 رى رايت مروا( يفي مكر نس لقوم مام تابت) تراكم اكدددرب دايم( 2

 فيا بي رقت أ ويلز وغم راهساك ارد ةسال نايا هللا كالت لي( كا نا رق منو لكلاب دج ) د حي
 رمل اب جك نب المكومار ل تك لبس غيسا شئأ "نفاذ "ارفق عيابم ارواح عد هل ل فاو للف راسك ثق

 ا ا لاك سطل ود 58 تن رتضا ردهم( لف دس كس لاك ) اي كأول ( مالسا بهن نتي )حس

 ددوا )وج توالوا كى ترك( اجاب تافد) ةسساجرع( جس اب در خو دم ريان عرسي )لد ايا لكل دلل تحد

 لاا ثوم كس اوف رمي وج ابلع اهد وكس ت( قاطع ب قب وج نم“ 2 ساروا( ل تل سك ل الكول ا_وم رلاو اك سا

 دال ادي رتل نجرلا نكي )وفد دازوا لوك نترك اال دك نيك اتم تسراوا ل. نس ( رطل كاب فطور قرداحم
 رك اكن اللوم قايخا لاعب يركن كيل اك ساصحلس قدا اكسس هدول ابرج قاع كلوا - لاب اصح 6 ل ايري لوم
 لهي هسداي كس ارباج تمي ايدك هدا نس ود )ود( شك ) لوم دكار ( ع ذل تورو ل ها هاك

 2 اواي ثار )كارول لابتدد ضال( ل لامي) شب ت0( مخ كرك انا ركزو قب جلو لذا
 نايم كل ساس يلاهتدشلا- مروح باري كس لاؤقروتوو كل كس درعا( تس لشن نارك وق لتر وك كي دوا لوم درعدتب نك احب
 جس ثري لولاب نلا لمس ) ليث كس او تكسر ملكك ناب مان ىلا وادم ( نهارك مق( هلت ماكحا ىيت) لإن تيس هاف
 (-ج تيةلز يقرع لضئار 0لؤ ةس كت ياور تس ةارب نيش

 نكمللا دان اون وكي نا نوبرقملا ةكنالملا الو قررا تراب رول ةكئالملا ال :بلت ونت

 ىقيبيبت لو لب تل كل ازدت ءارع ليضفلا روم تيب آما جسإب دركتلادري فلا داب ظفار ككل لارواي در كف ذعأ زاهي
 ا ةاوباالو ىتمدخ نع فكسسي ال نالف < ةنامابأد يانج ب لد كاوم ىلع الا ىلا ئندالا نمل رك

 تلالورب لا نوب رقماظفا ين انج -يدبك أر دق هنم ىلع ١ وه نم الو كج_اييا نوبرقملا ةكئالملا الوب هدبع الو ك
 اهيجةاجايلرك كري تاركا لوم تنئاقري قت تررطح لصف كلير فرص لاا الواكس يب باوج اكس نكي هات
 < نوفاشام انتل الماكس ماعدت كوي لبلاك كاعد. تاثاق لو سم لق كل ل تنم لا ضنا
 راك سرك يبيت ادد د ليث ًاممريفع# ني لك ح عت نسر طخ فرص كال مايك ىئكأ اخ لبلد ركب لضأ



 مداه عي ا 4" جر انبإ روس «رسأوراي م موورلج» ني الجر يضع ررشورمب نانا

 لاب ىقببييت يبول بث تروص لاق اجاعكي د رولي قتيلا ىلعاالا | ىلا ىندالا نم قرتوتك_امانامن لن وكج السا
 - انت جسام انو لانه رتب ىلوا جيدي نوم باب لا قت اتوب لانمكس كرنب اندم باب بس دكه سي ءاخن لقد جس قار
 ناكل لي تمواالو زيتا ل ضرغ نل : رقم كاوا قتلك رطح سمج لاب راه نس قادت شاول ومقر ووو نا لكويلا لأي اهيارلكالاح
 اوه ن ونت ل اكو رععشس يلاروا- د لاحرب ىو رييقعاكتنس لاك ياس كب ع را

 0 دارطتتس الا نسحا نم
 .ء < لرش مرج توك ايكو مدد قرب ن شمس تبسم لابس راج ايلور ليي هس داي كس لاعفا ديكر شل

 مهرشحيسفب ا موكل اج نكس ال نقر كسوسو نيران حاحا فكنتسي نمو

 ليي قرركشلالورب نا قل يصفى خبلا نيذلا امافزت_.اًكوماك بس نإ ريكس يغروا ني ربك ل شح كورك | ررلملا] وب ىلا

 ل 1س لصف

 اهب حسربككف اكنتسا_وكللا ذي رجتاس ل قاتم لبن تيك ربككروا ولادي قاما ال لي 2ك ف اكزتسا .ربكسسيو
 امو الاعب اشرد هس لك كل يصف رعتم تأر نيعال ام_بايكايكفطعرب هس سدا كلن 2 يلا جاد

 جس نوجروطش و كف لولو هوا انج كيب نوئابز كرامه د كحل
 انوعشو لوا ففرصص ل ل الك ولوج اب رك لل لو ةلالكلا لاري ست فوج ةلالكلا تس لابي كلزويقعسي

 كس روبي نكيلع_انوو تبق قكعسس تمبادذ كيت نبارك امي ايجي نس ركل اادتسا حس تي[ اة ابع نبا تلج لبن تكي نك
 رمان كروب رفاه ك6 قس يش ىلا نبا ركوبا ل ا ييمج_اداد بايد شرواو جد الواكس لثن تك للكل يد
 ننال نت تشن لكانفا-- نو الواشروأل + تس باب الاب كس كييمدشدتب لن تك وك ثرراو لال الكروا تس ك
 < ايكاباملالك كلاس اتت ا ناانانيل ل سغ اروروا تناقل اوك د سل الكوب لإ كس تجوب

 بج م تروص كفو« تكس لوا بيرك اجو مولع ساي ايلءافتكا كارين بمدااوا فرص ل تعأ

 هي دلاو ءافتا دلو اما ايدك 3 خجس اي انج لم ورحت ى وام جددب تس فس وج تكس نا ل ديقبوتجاداد باب ل لي مدرك سس ثار لاح
 -هس /مورتعتس ثار اداد بواد لوا هدالعوج سات اجإيد هرج ضخ ا كو طا[ ادع ( لحل لاو

 وكنلاعس طاف كس تافو لمة احم انتل لدم دعب تب ك(اقب) ترظحت [تافو لباب ترج تامدقو 1

 يل لوعفم يوك فو زك سيو كدقلابم ال لب تيب ارواس كريضررط اذ ئاسك ا ولضت ال ناله ايكاناء صرخ
 ش لاعبا تلا نقلا رفلا نه: نول لدتا الفزع حلاك اولضت نا ةهارك زفت ضو

 .ءاسدلاةروس مئاوبرلا ةيا تلزن ةيارخا 1 ز:لثكش رام با تيا

 للك ريكا كالي خللا فكس تسي نل تي اتا يكل اطبااكث لتر وا تابثااكريح ولع تمي لمي. : طلر
 لاا ايكوم نوصل دوك سس دم ايو للا س دنب دوا دهك كس للا بس تش رف بر قصروا وو تس وجايك قووبتم نكس
 قس ةرقرواممالسا( فم )رمضختدجت اسكس ماع با طخ حس سانلا اهيا اي تيب آي دس نايباك ا زسداذنج كني ركتمو نيم قمدعب كس
 كس ركن ايب مكتاك رروص ان كيا قلخت سس ثار حررط لك تدوس ارتب لي كنوتف عسي ًادعإ سلا رش

 - ماجه ذب تييمهاو تالب كن ومضر حايك ورك وت روس

 بايك طوع ف "رياج ونال فير شن تمد ايع ( ففي ) ترضخ 1غ وم راجي تنك تجرم كيأ ريا تر :ىلوزمت ناش



 2 همام دعا 4 طع اسشلا روس هرسو راي يهب موددلج, ني ار يقلع شور تملا

 كتي اور كرسد كيا هذ فاك مح اص نكي ؟كس متي زد ث اريم كل ريم لومي ل اكل م ( هيي )دفئا ل اوسر

 0 عروا ًاديلا بك ري ماج لش تمارس كلك جس اج فيرا نر ادولا نجت ( يتم ) ترض آل

 نك“ وأ لش تروص ل وال | ار قرف ل لوتئاور لولد نا لوم لات تب ريب لا؟ جاي نكت ارم لا

 : 0 وانك تاي رودصح اك لاعب لبث تدوص قرصا - ايقروصقم ركاب رو

 ارك, رفركز اصح اكن م لب دعب روار صح اك لاحب لوا ىلادت نق ب كس ركل اهنا دوف ديبي حس نارك دكت فايد دمك نك
 روا_هيسر ليج رأس عا سرسود لع عال لاك :فدن راجل ل توم قتاووق اال جدر /ةراخإ نفر

 ليي قلتم ل اكد اصلك خ ناقتار يضر اح ايميكن اي لوزن بوس قب رك اوس اكرم ترس يودرم نا لمب بابل

 5 لوم لزان للا رم وصب انتمي قرت ًاييروا ل منا ررس مشان تأ

 راقب ...........:س ف اكنتسا حس ىلا تععاطا يكف اكذتسا حس عرانا كس ىبن...........: 4 عترشت
 .دزاؤلارقف نسا تيدا كرش و وبلا لف ب رس ( 4 ) ترف اك اطيب اوفكنتسا نيذلا امافتي

 مكس ب باوج ؟ايلايد لوبكم ارث ف اكزتسارجب قالك شم خدم تدابعو زج اب ف. ثلا كك ناومخ ما فرص بكت
 [ عراك ةه) حرت [تبلا_ مه ءانبا نوفرعي امك نوف رعي اتاكج وم راو نثري نارك تب اثيب تسل ااوحادعومت سنا
 راع تس تدابع دفنا ايو انو داع حس ٌئاتاكس ب آل ب جس اتركاو# تدايعب روم امرج دواس .ي دوم اراجتا اكس [لكالاعاهتراوك
 نب رط ىلع نالت تءادب فرط كا ضر فر طروا مسارب سوا نايا لع 8 اونما نينتلا امافتي ادي

 وأديب ل ضم ناد لين ليسو ىو نامي. اج بكن لين ؟ لاو ليصنتك رم رمش وكلا لب ع لو ناميااضر
 ليصل سا قوم ترم ذم _لمجا ىف لش لوقو وأ حررط ا لوم هرمتبوا بيم ل زج هد ويب لب ليتر ه زروال بسب ز

 - اتم بسيف ت ارب تدع اطا حس تنكري لكتمع اطامك ب لصاع.لتويك اي آيتن ال لصاع

 مك كح نايب ماك> اك تسصوو ثاريعرب فد ذك عراك يأ لبي تدوسء ابا ٠ : تاتاكر ارك ثاربم ماكحا

 لج قرص ' نر ماج! انام لال تس اكلاب ارواح ايكا يلو داعااكث ارم ماكحارمي عبو راب كيال للا
 زاوتارطأوو با لصوت 1م لل لايب اتؤلوج لبي حس مالسا لع داي 0 فرط اوراشا لش نسكن اهب ث ارعم ماا
 .لكالاع نس ايد مربصع ماب لكك هس شن ارم عراه الاب نلت« لايخا 00 قم ناو ارمتسس نا“ وا لاو ىلاجو#
 رولات ايل ايكناييسصحاشعج لام ولكي دارم يايا لاعب نك لابوك تيب آت روصل وا فالغرباتركا رج لامع لاعب لايخا
 00 ديب اككياردا لابي ودايم مولحمركاك روصو لاك عررط سال ضف جس بس انعكس يتدالوا فيش لاو
 او لمص دلو ا رك( 7 ) لع ك2 للقوى اهي روا تفصل بي ناو ل لاول الزان ذانج ره لاما تت لىترلا
 لاك لاعب فيناروا نم في إي لوم لاب نام قكروا( 0-0 اكسس هلل فواد #رصودميقإ د وادك نارك لابتودون لوم لود كس

 5 تاج يدرصخ 121010 رواج دول لامي وأ لوب رومي لح

 -جسديترم للا حس بساكف رشتمي دبع لوم ولعت خلا فكدتسي نل ............: تإب [كن اطل



 محاسن 4 هال ورتأملا ةروس."رعفوراي 1 مدددلج» نيل الجر يضع رشودمب نت اك
 ا يري ريا ا ا ممل

 ميغ ا ل

 اًعْوُكر َرَصَع َةَنِسَو كلن وأ نانا وأَّهيا َنْوُرْشِعَو ٌةَناَم َىِهَو ةيِيَدم ةَدِئاَمْلا ةَرْوُس
 نيكول يجز ةافاظ لامعا سي 1 00

 ُةَمْي ُةَمْيِهَب ْمُكَل ُتّلِج سإنلا وأ ل ًّ ٍةَدَكْوُمْلا 1 دزهنلةدوققلاب اًوُقَوأ آونما َنْيِذْلا اهيا

 هل ا ركل ْمُكَيَلَع ىلتُياَم لا حن هذا َدْعَب الكأ مَدَعلاَوِرَمَبْلاَو يلبالإ ماعنالا

 دئطلا لم ريغ موغتو بَل نب زعانف ا دخت كن يت ةمإلا

 ري نم لير ام مكمل نإ مك ريم نم لاخلا ىلخ دي ضو ؤطرخم نأ مر

 ىف ٍدْيّصلاب هيد َمِلاَعَم أ ٍةَرْيِعَش ْعمَج هللرئاَعَس َوُلجُتال اوما نيل اهي هيََع ضار الو يع

 هَل ِضْرَعتلب مَعنلا َنِم مّرَحْلا ىلإ دش اَم َىَدَهلا الَو يف ٍلاَمقْلاب َماَرَحْلا َرُهَشلااَلَو مارخالا
 اَهِباَحْصِإ و اَهَل اًوُضَرعتتالَف أ ْنَمَِل مَرَحْلا رَجَش ذم هب دلت ناكاَم َىِهَوو داق عسب َدئاَلَقْلااَلَو

 راكب معن و ٍمرحْلا تيل ننيا نم را

 _ دجنلا نع مُحْوَْص كأم موق شلت هو دول كانط مكتييكت مكتمرخت

 © ثيولام كرب ىوُقَتلاَو هب مكن ام لع ٍربْلا ىَلَع اًونَاَعَتَو ِهِرْيَغَو ل ب هت ةؤاسف ل مزخل

 ُىِف ىَّدَعتلا "َناَوُدُعْلاَو ىِصاَعَمْلا مثالا ىَّلَع ٍلْصلا ىف نْيئاَتلا ىدحخإ فحم هن 1و َواَعَمالَو ُهَنَع

 . ملاح ْنَمِل «) ٍباَقِجْلاُديِدَش هللا ّنِإ هوي نب ُهَباَِ اَوُفاَحهَللا اوُقَناَو هللا ٍدْوُدَح

 لولو ل هسرسدد دوا ةييسا ي - كح دقلا وا خيسا فس متو #رياوم طوبظموو ) ورك رول هس. باعم غيسا !وث املس... :مجر



 ممارست 4 هزهذملاملا ةروس«رسأو راي 7 مدورلج» نيل |اجريظتجر روج تنل

 را 10 متي لع 2و نع كل كندرأ لاطرولاو يومك ع رابض( نب هك ركن ردح

 طاح اكتساب راج ايام خلا ةعيملا مكيلع تصرتتم آم اكتس لكلا )6 ةسساج ايان متو دنت ؟تسعسن لكن حو هك ناصكد عب كس

 مارق بج ري( ل لوم شراع نبي زج فج حس هريغو تروصرارم تس كرو السوم قلل تسب يشسارولاوبم حط انشاد حس

 هك ايييجرفلا_رش الب( حر ضلك منكل لاول فخ وصن* ريغ اظل وم مر متلي ئئارو قل )ولوج دن لا الح ان ركراكتظر جي توج لي تلاع
 عمير ) لك اع شك دفلاو نان قتسرتهب#.!ونارلس ( دن اج يك نذرت ويب ب سل اك ل مريد لاالح ) لن بس د د مكون اي
 تروا( كح ركل ا دج و نب للي نا )كل ونمت دوا ( ركل يحراك مارح تلاكجو رك قست كني د تااناشنن تتم ىف رمت
 قاع دوا( هزاع نع "تس لس او اه لس كس للا تس اس لاج لدور فرط متاكد كن ودؤلاج) ىلا

 انا الب هيج تمم العروطلارل 3 تل قشداس متع كدا ان دئالق) لإ ةامّيد لاذ ئس لق لو رز نت لور وناجح

 رول )لل ولون لاززث ( تس لاو ساجد شدداوك تت سس دولا سان نأ _ جايك رسما ماير تع

 راع )ار كدرورب نسا( زود )لش نو لس حدد( ولا ةرايوأ لامك حررط "نا لاك ارا تن + لج تك ( رمق ١ موارإوج ورك

 ا 0 كتءال اتم امي لكس لصق كرما رخلا تيم نإ ان ناز رولا نارا توا

 ردوا نيون )نش د( داس 17 داعب ليال« شاهدوا( جس قنابا مكي )وم قلع ركر راكشر# وأ اج اراب( تس ماتا ) مْبج

 را هس مارتريس وبن( لل لئا) كود كيا( تس توارغد ارم حرر ىل ووو يفترس كس نوف نول

 رك م نمل را لد را نر( كيرف, لت ازولز# للون( كاس نا)

 0 7 زواج ايكو فكر مكن ذوب زج لح . عتابا كد اةزي يد») سايد
 در تل شا روا لل ( كا 3 . الد ودع كس ثلا ) تاب لكم طر وا( لوين نايف ان هانا 2( ب شدو كاذع فيا حس لانو » ل 1

 -( بستر ف ا اكن اوج ) لع داو تيس دازمتنذته وائيقي( ورك ععاطا لكل ا

 <. ايكا يك اناكابوراهتسسا سي دقعاظفلروا د لإن انرك قلدقع بج ومثل ءايفارواءافو .اوسفو ا... 56 و

 2 وجه ررط نتبع _ كش [بسوريفو تالاعم اب ومب تانايادوقفواوخ يفيد ماكحا مامن لمن لسا بس قى دريت هكر
 لجرلا دعو اذا لكى شي دع جس عانلر م اعوكشتيي 1 اسيل سرسود كا لاي ل ادا سكس لوراتب كس ألا 2

 سنون اق رش لوو دوو الاكس انج مولتماسس ل .هيلع مثا الف داعيملل ىجي ملو في ملف هل ىفي نا هتين نمو هاخا

 - لو < راهب هدم 2س ركرظأب رقع يق ودل وم قل الج_عس ئالغا ”طباض كيال

 لإ كيك ماعنا- 0011 زخلا بوش شاب تفاضا ل ناد ىركاي دمى ديوأ ويبي دج دب#ب ماعن الا ةمسيهب

 نت” لف ليم ادوبوا ع ايككي اا دجتاسك حقت اعنا كس درفضوجو إب كل سا سن ارم حسب روا_وأهريغو كركب ع اكوا
 انتا رك[ لبي لسا هميرحت_بارد آن ايباكل وز لد لع تمتعي 1- ىلتب ام- < ابا أل 1ك ماهفاءروسن ايباك

 بانل هركف ذه كيلا فاما اك اع ش ماقد ف عا ظنا فاشم
 ا درارقما ارتتؤل سموا لاطط دم سر نايلي سل لاوفوو رو شم يس عديت وا سا تسون لقول عضم اسما

 لن ما نت * يشم سر مارت يري مرح_جلابد 1م اركز مرو ننس هوحنو كة اجوب لحمي لاو

 ءايش الا هذه مكل تلحا ىلا رت ريك ديبصلا ىلحم < لامرلمتر واه ايكايلور شافرطىكى اح نادال جس



 ءاحارسمعي 1 هش دج هدلاملا ة روس # كورإب . مدد دلج» نال الجر قت ا

 . مرح متناو ديصلا نيلحم الا
 لي ساس لاك ارت ا 7 كالو تس ركل ث تح اهوج ثلا قتل تملع كل جاما يوكل متي .مكحيوللا نا

 راجحلا ىما وهتر رطوا نين تكول ىلا ركروا راعشتس ىف ةريتش عاب . رئاعش- نب تك بجا ووك يا ءمقلاوج سدر قرب هل رش
 ىلا نااوضر ع تنص مهمع زيرواتع نيهارت ل .نوغتبي بس! [قالطا كر عر لاعفادر مو ىعسمس فاطم

 353 10 ىلا, اضرورافكد رو ةدسافلا مهمعز بسحب انئاك اناوضر

 تين آف رص ير انوا ليج خروسم ورح كت تيبلا نسيم وردم مارحلا رهشلا الو . توعد

 وامن تل ا عروس رين ضن رو حر وسكت جا تءارظنت م: لت ميكرو لب ثنا ار رس قم“ م سالب سبوت تأ

 دل 4 مف كم ع لب نو هد ان تعال "ومن اهةروسرل ع تك 2 0

 رهش الا خلسنا اذاف انج مه امايكل وتب تحابا اقلطم دعب لس تنام ا 11ج 1ك اذوب تس ل1 نكي ةحاب ا رما_س
 هيدر كت لالدب بد ورعب كس تعال نيك رشملا اولتقاف مرحلا

 - نايثغ « نايلغ «ناليم , نابرض بت لس تس 1ىكرارداصمع ثلا دول هس دولا يمسك . نول حب
 ب ع لإ عقم ىلا ف اضم نانشاننلا

 هرعو لا للم تروس ئا- ل 2 ناي نر اجا مم "اني نر خلا هللا نيبيتم 1 0 كس ورو“ل ص اطر

 < اي ءاجايكه داب[ كس قدو ا اهتدوا رات سلا سك نايم رق ترا ا هس ل ءافيااك

 كك ران لززل نكز ا اشا كس للأم روا اذ آه لا وف تيدس انهي بس لبنا ىاكا قس لورسدد:ايل“ ءافيا وو يوك
 نرتمر رفمب تمي لبي 0 اين تراس انه لكل تاي كت سدو اووف حرر ءا_ ترم اظ تبس انه قا ب لل ماا
 ككل واتس خلا تسلح اتي م ف قوام رار ماطاوسرود قانا سا مكى اثمروس | لا داع

 ك2 لق شاّراعش ا رلحتت ال مت زوز نهج قاس تعزو تلق نزار لاق تبع الج نت ىداج كن اه تايز#

 ىا ةني) حض آ- تكبر ب روب ويف ناب يرل تي لون ناشاك 32 نيذلا اهياي ت٠ :ىلو ناش

 كسلا سر قيامك يامر فذ ( اي ) ب 1؟ نيل ةئيسد تدون كتاب سلك وكل( قم ) بس اك جس اترك إي دورك بر ضاح لب تصد
 ديهرواد ىناع تاب كو روشنيسس مو قياذس ساد نبااتبا حس ميرو لوبا د تدك لف ال نامياري ثلا روا قل رمق
 ضارب كيا حمد 2 لي قى رف( فخ) ترضخ آلي ح هس آل لاداكالاء-ايكه اك دوناج ل لوول تنقو لش ح
 0 اس( ) ب آب + رعإ كح لاا اج رك رادغر واكس ًاشارفاكءاكعس كت اب لكي ناب ذى ناطيخ دج كس
 - قاوم لذات تمي يون اءانركبق انتا سراج كل نوال ايل نايتي ركدي دوك ترتر امص هلل فس اج لس فيلر تكل

 يكد رع دع كس ذا! مالساوج لو ل زان قات ربا ىدتمم نب + ملا ولحم ال تمي آبي قل اطمن /كيرج نما
 تعال لوب لذا تيد أب ب لاين ع دارا كبت اهل دس لوبا وئاوم مولخم اج اكل ما لا لكوكل وف اهفسمبسنج ل هدعتقي ذروا امج

 121211111 ]1 1 111100100 ل ا 0-0
 لل رواد بقياتاوم ل نر كح عرش ا اوقتا قس وسما كا اموال تل ترروص كرس ود روم لع تس



 "ماربأتعآ_4 هدانا ةدس رفا 0 مدددلج, نيابية رشد دمج ظنا
 لوم لان تيم اب سم ايكودارااكبق هت لوب روااومب مولخسدعإ كس يدي روك وف ارسم نايس اكن لا

 كنوا هلي سس للا ل لت يس قانا ةروس............:تسصرتو تيلط لك ل ور ون اح لطب 58 :4 نرش
 تدرجو ثيب ص يعش لال سرسود زين - ىراكش شدوا - لوتس نرد و7 هر م «كرم رواج سرسور يش كادوا هر

 مكي دوج واب د وفاج ضبا < راج قد عرالطا لا لي هدنت 1ث . آتي دركل الطالب سور ا ىلا مانت لوجهك ومن يس

 لكن اهب تمت ى نا لب خلا تمرح اتي اورينت ” 1 لوس يعرش لالدوريفو ثم دعردا لت لئأد ل اناا م

 دوخروا -رجاباي د6 لب مرتودو ص -_اكدرم اي نم مارت اك جر واوف لب تلاح مارا بس داجايكق سس سد لااطوكن ارواب قدا

 كبس تم رتو تع ى كباب ىئاد تقيقتكلا ىل رواج عرونمر اه كر واج دو كرب كس مارا الباي بج لي تلاح كم ارا واو مرت وردنا
 تبان ىكتملط ىلا حررط كل قي دج حس قرش لسد قرسود نايس لئورلذ ظج دكا لابيب اك هدنري لالع_جس وى ات ققرايتغا
 ركذاكن مج مزخ عررط ىتارواد و اج لب لاوتلاح وصور يختو توم ىتبندبلا لين لال رطل سيب يس كب ثوان حس
 سو هريخوا طوخ حاكم نر دوا - ليث مارت قس نرد حررط ىلا مارح اعدك سود كش يدع اي - لين مارت ابد 1س
 سس لا راهنت كركي :ءاجان لع تلاع كم رتروا مارت راكش اكل ودرب سو دوا لور وفاج سو نلا تيلا د ليث لاطع هرولاي

 - لاطراكتاكمرتريغ كل كس مرر حرر كا تس لال لش تلاعربب هوس

 تسيبلا نيمار س ىدنهلا الو دوا بس اكج رزلل هرقل روسانوب عروض اكتر حر رط ىلا «رخقاو كوردي دعرطص

 كس ورع ةيبان يخ ةسومرضاع لش ماد رجسل_ كس روع ىف كب ج2 كس تقو لا ماك ا يال مارحسلا
 . ده لى لاوس واكل اب نا كل لا ع اكي دم روس ىئاني د ف اجلا كس

 ناب لاب خروضفم عرانوك ا ىواضيب جس فاازتخا لجن سوت فو عروس تي آلا ا1أ١1 7 اكل ذ تيأ

 نلا_لككوج نس اناقت مال نحس لش لين سدرك يفي وللي تح رك يوت ضل سس للا كاب بح اص نيا ل سد
 لم تروس رت ايدك و بسانم جلل ل قش ردا انجي حسنا كس ساس لب ثدكر لم تس بج كاف

 الوزن نارقلا رخا نم ةدناعسلا جس لش يدع لكك ماك تمويله ةسار كف اشكد جس اهانوتل ملقا قيس

 لول ع كادوا ل ماكحا رفد راما لش تدوس لاك جس كورس هرم نب عر ى كا .اهما رح اوه رجو اهلالح رماجاف
 د لا عروش

 2 ماتم فرصركذاكدمافق حرر ارك اكو ارفا اخ ضب د حب كس نارك ماعرجج رك فود كوب وادا اعشرو

 كنا كس لا اجهل لائىرب تاس نيام ني دصاق لبو روا -دئاذق ى رف كرو اه لومدتلت ذلك ىرب

 لطب جريان دوصتداجس حام لاي اكس نا عاشر لخويا افكرواه كك ٌراقت فطع

 ط1

 اهيااسي تيب آس هدانا فرط كت فارم كام اكحارارسا ل خلامكحي هللا ناعما كا 1ك الوز

 بلاط لاو مول خلا تيبلا نيما ال ود لوم موف و قلت ىلا وترا مظفأ لق تاك خلا اونما نيذلا

 < هراشا فرط ىك تضر تسعسو لكن لا لي مهبر نمرواوب قرم ىاءاطخعس ىلا ليي هاد لك ادب دكا جس تي اعد لباق ىلوسب اًضر
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 كح لارا اك تا جرابم قاوم موت س خلا متللح اذا و تيب آس لإن ناماعلا بركب نيئرريبلس اب رفرصدو ل
 تكة اجومب بولطم انركاك حرابم لارج وول لس ومب شاك فس وم مار

 رو رد اب هللا ىف ض فيس ىسرلاكاوب مولعشتس خلا مكنم رجي الو تعآ

 ام اك صا تموج اوم مكتواكت ا رقم ظاحل كس لاب َلامج ا اكاوم مولع يس خلا ا وبلا ىلع اون واع و تع آ-خجس ايانركل ثك
 فس رم دقعري ما نواقت مدعوأر ب نواضتروا ل تكس راظاحف تبم اكل اا ناب تيب نب ايا كس لوم حماتك قن دصاقم ىدابسر واس
 - لاقت رشم نقف اريبجب هلق مدقم لك ضب كج هراشا ل

 ّلِهأ آَمَو ريزنخْلا ُمُحَلَو ماعنآلا ىفامك ُثَوُفْسَمْلا يآ ُمُكلاَو اَهَلكأ أ ُهَنْيَمْلا ُمُكَيَلَع ُتَمَّرُح
 َيَدَرَمُمْلاَو اَْرَص ُهلْوْقملا ٌةَدْوُقْوَمْلاَو اًفيح ُهَيمْلا ٌةَقِيَحُِمْلاَو ِهِرْيَغ مسا ْىَلَع َحبُد نآب هبوللا ٍرْيَغِ
 ا عْبّسلا لك امو اهل ىرخأ طنب ٌةلوَتْقَمل ٌةَحْيِطَنلاَو ُتَناَمَف ٍلْفِس ىلإ َرلْعُنِم م ةَطِقاَسلا

 ا بضنلا مْسإ ىَلَع َحِبُذاَمَو ومحد ِءاَيْشالا له نب حرا هي مكرم ىأ كيك ام

 حْنف ٌعَم اَهَمَضَو ىاَّزلا حتمي مَلز ٌعْمَج 'مالؤآلاب َمكَحْلاَو َمْسِقْلا اوُبلَطَت اًوُمِسُقَتْسَت ْنآَو ماَنَصآَلا ّىِهَو

 مالُعأ اَهّيَلَع ِةَبْعَكلا نِداَسَدنِع َةَعْبَس ٌتناَكَو َلْصَناَلَو هَل َسْيراَريَغَص ٌمُهْس ٍِفاَقْلرْسُكب حْدِق ماللا

 مات َةفَرَعِ وعلا نع حور ”قسِف ُمُكِلَذ اًوهتنا ِمُهَنِهَن ْنِإَو اور مهن نق اَهَنْوبْيِحَي اًوئاكَو

 ِْمُوَراَمَل كلذ ىف مهِعْمَط دعب هلع اَوُدَنْرَ نإ ُمُكِديِد ْنِم اًوُرَفك َنْيِذّلا سي ٌمْوَيْلآ عادوا ٍةَحَح
 ُلاَلَح اَهَدْعَب لِي ملف ُهَضِئارََو ماكخأ ْمُكَنْيِد ُمُكَل ُتْلَمُكَآ مْوَيْلأ نْوُسْحاَو ْمُهُوُسْحَتاَلَف هر

 مالسإلا مل تربح ُتْيِضَوَو َنْيتِما ةكَم لْوُحُدِبلْيِقَو هِلامُكاب ُىِتَمُعِن ْمُكْيَلَع ُتْمَمَتَاَو مَرَحاَلَو
 مثال ٍلِئام ٍفِناَجَتُم َرْيَغ لكَ يلع َْرحاَّمِم ٍءْيَع لك ىلإ ٍةَعاَجْم ٍةَصَمْحَم َِفٌرطضا ِنَمُف اني
 هب ٍسِلتُمْلا يأ ملال ل رئاَمْلا فالخب بل هجخاني ئفوي همز ميج لكامل دوُفَع هللا َّناَف ة َةَيِصْعَم

 لق ماَعطلا َنِم ”ُهَل لجأ اذا كا كلدولي لكلا هَل ٌلجَياَلَف الَثم ُىِغاَبْلاَو ٍقْيِرَطلا عِطاَقْك

 حاَبْسلاَو بالكلا ّنِم بِساَوَكْل حِراَوَجْلا نم ُمتُمّلَعاَم ٌدْبَصَو ُتاَّدِلَتْسُمْلا ثيطلا مك لجأ
 ٍممَضْنِم لاح َنُهْنوُملعت ِدْيَصلا ىلع لس ِديِدْشملِب بلكْلا بدك نم لاح َنْيكم ريل

 مل ذاب هلت نِإَو ْمُكَيَلَع َنُكَسُمَآ آّمِم اًوُلكَف ٍدْيَّصلا باَدا نم القا كلغ وزو زن لأ لكم

 ُتَرَحْز اذِإَرْجْرْتَو ُتَلِسْرُأاَذِإ َلَسَرَتْسُت نأ اَهّتَماَلَعَو اَهُدْيَص ٌلِجَتالَق ِةَمّلَعُملارْيَغ فالحب ُهْنِم ُنْلُكأَي

0 - 
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 ىَلَع نكس كك مآاَمِم سيلَف ةنم تلك أ تاق كار م تل ف كيذ هب ُفَرْعياَم او لك انالو ةيطلا كابَسمَتَو

 ها ا يشل د ول اسال يا

 ْيِرَسهللا َنإهللا اوُهَناَو ِهِلاَسْرِإ دنع "هيلع مسا اوُرُكْذاَو ح حِراَوَجْلا َنِم مّلَعُمْلا دْيَمَك

 ٍدْوْهَيل ُحِئاَبَك أ ٌبتكلا اوتؤأ َنْيِذّلا ِماَعَطَو ُتَّدَتْسُمْلا ثليطلا مل لجأ 00
- 

 صمتي ني ضمور مغ مُكداَْطَو مك الح لج ىزضُت

 ٌَنهَرْوَجا َنْهْوُمَتْيتا آَذإ َنُمْوَحكَنَت نأ مكَلَلِج مكلف ْنِم بتكلا درا

 َنُهنم الج نادخأ ذُو نهب نإلب نيب َنيِحفْسُم َرْيَغ َنْيِجَّوَرتُم َنْيِبِصْحُم نشروهم
 اّلُو هب ٌدَمعْياَلَف كلذ لبق بق ُِلَّصلا ُهَلَمَك طبخ ْدَقَف دري ناَمْيإلاب ْرُُكَي ْنَمَو ٌنُهنِم انِزلاِب َلٌوِرِسَت

 داق تاثر ريخلا نياق رخالا ف رهو كلغ كانت 4

 روسروا( جس لب احنا روس يبج_ نرخ اوهاتب قب ) نوخروا( اناعكاك )رادرمجسايككي درك م ارتب متاوفارلسحب............: جرت“
 رمح هك الك ) اجر مركك نوحكاككر وفاج وجر واوم ايكايك عن ذ مان كس طياريغ )< ايل دركو زم ان كس قلاع روفاو وج روا- تشو

 كالب كركي قب حدي لب »ا) تس اهرمركر كسب قدشلب ىاتج وا( ةساجادام تس برظ) ساجر مح ك 2 _

 يستن لاب رك نس امك امي هدنرد تجدوا ( ساجر سروال !داولتي سدد ارواع) ة ورسول رجروا ( كاجو

 ذب( مانكس) ثبىسوفاجدجروا(ولا ذكر ذوكا قروادج يكد كل ناج لك تس لش لورولاج مانقنلا )لولاك ذ

 ( وم ايار كد صفا مميت ريغ رونا ىل )ورك مير نب الكس مات كتي دوا( تب نك“ 10 "بص )  اجايك
 ورب لس سرت اوعي تم مف اقلام دق هس مالي رت سس ازمتوااذ آر كن عي مال زا) تس لوسي كح لوري
 ال افس كا ورا نا لوم تاءالعيرب نت دكا, دككسد للاي كس لورد كس بعكرت تاس هودوا- لوبن نيب

 تاب دانك( تح جسدي عس ماك اق اجي درك 2 2 لل ونامت مك فرط كن اراك سل
 لكني د دابق ققرايظاءار كرفكذ سجلوا دد( <س لوم لذ ان لش مفر اسكس عرارولا دج تيب آييددا تس ىلاءرفان )

 ريصا مهو لش داب لا دي .لئالاع- رك هلم ووك تسكو وشى السا تنس تيس داني طرح نإ دوكم ) لب ل: ل ولاء 1 حس فرط

 و ماجا لس سا )< يدلل اكن يد اراب دابق لع ند كس خر آو سد 1 تس دج ود طن تس نا بج ( كن تسد

 كوكل ضباب _ لس ركل ملم السا ) ورك دوي ب مقتضب ادوا( سوم لئن زانت ارت ىل الح لو كدعب كح ساد انج شرف
 بتوقإ اهو لس لوو لج #ولم السا ني دس ايلرك( بق )رشي كح # راهب( كرا وا بل نكاد

 تنك ىلاهتدفلا وف( ومن ن المفرط كد انك ى لك ) اي انك ةانك ل دعت تب يس( مساجد روج فرط لك اهكلس زج مح )
 فرط كانك ف الغم -ايدرل عر ابم انام ل كح سا لي لش تنام اك ) لت كساد سا. فمر( ايلا س لاي: ) ل لسد
 0-0-0 كلاب ضعزو لذ كه غابوا ُ : اشم سمج لس مرج اكرم تب فكل او نلوم لك

 تاب سس لا لزج مرزوق 5 نك مم( كفاه ) نت لالع 2 لس نا ليز ايا يلا“ ( قير ا) لا
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 داحس تيي1 هج هو دتاملا 5 وس بورا مسوع موو رطج» ني الجر سخر رشو لج ري نام امن

 وأن لا مروا( هس هنري« دتدد ٠.2 ىراكخ )امر اصدس وكن اكس وروفاج ىراكش نلا ( راكت ل روا_ لي قى دك الح كس

 0 .اكتشو سال لي قال زون ام تس ورشم تبلكلا تبلك < لاع نيبلكم نفل ) كو زوجت

 ا ا ا و هر لا( ةاسدسوكن لا مت حس نسيب كم ربع

 لبس امكن بيحس ل ساد ك لبا راس وكراكش دوفاج راك بج ركأ) ليتر هس اليل هس داهتروفاج راكب دك راك غايب
 زود ولو رود تت ك داع مبح كت يت فتكا ف نس < لكل اط ءاكذ اكنلا كس لرافاج سو إب هسريك فاظ

 جا دجرم نلت مكر ا مروا - ني اي ل نت نا زوفاب ل دس و4 ام لب اه كر فوم اج انك ركب كغ بج روا نا

 ايكس يراكش كك كلاس يا اكس اجاب دسم اوكدوقوراكش سدت البدفد قلك ا يئن - وم اك ا يكم ولحس ل نايتس
 دنا نب راكش ر كارل سقي لت ثيي ص لاادوا عساي لم ناك ثي دع. 'اريلج_ ليج اج ل ناك كراك تيرا ذهل :

 ٠ اهب ( تتفو ك هذ زوج ) كم ان اكدثلا ب ساروا ( كدب ريبجر كش كس لود هفاج نس دج اد قمت سا ل اج ذوي تركه ذي
 قى وركل الحرب ملي زج( ذيذل) ىلا ماتت آل كساو تل باح سى ات ثم هيث اذب دور سد ؤ تس لايم شا روا هك

 روا ل داب اي يدرك( لاطع ) اج ( روناج هج ذاك راضن دوبي نك ) أى د باتكوكى لج ءاحكاك ن وأول نا دوا لبن
 هلي حس مسمن كن وكول نلا لضارو# ( دا 1 )اسرؤي دوا لايت اسراي نئارلسمز ين جس ايل اي دك الع ( كك ل نا) هج ذادابمت

 قوي روصقل_ وو ركل اوت ل نأ ( ربع ) ضو اعم اك نادك ليرشب ( ولك رات حس نال تب لالع2 هت داب )ح 1

 هس نارك سيكل ) ةساج لانش آه قددج ( دم ىداكدب .ياطع) م قي تدك عدت تاب ب دم ( نال لن راكم ) نان
 كبي تدادرا)» ع لأ ام تراك ماكس ءامكس لا 3( اجد ةرمثب)ه«ركسس نامنالصت(ةساب كى اكمام

 لش لورا اج لج كى ا لبث تر ؟روا ( ايس لب او لوك نا ل لي اجوبج موعلاكب سس هو لس لوب تلح ماك كي
 -( رم شل اع كد دق هوو )وب

 ورقلو روف اظظرب_ ليث تافوطخمدجب لس لا لتوبك حس ايككا از لحي هنا ظفل لابي ميدل انة رو“

 -انراب تيس حطن _ اوال دونلار سلب قنخ هس لص لابو كس
 م بصن_ كل تاره دل تس سب لبهإي_ك سد للاي كس معكم داضر متي بعللا نواس برر ض قت“ ذقو

 - رات رمح بج بوصن/ تك ياصن

 م انحكرداقتعارب رم اي ملبو ل لوافت لا لكوج كت تس كل صح لافت كولي حس دقي ص لصاخن نم وردت .ماسقعسا ش

 2 اج ك اج اتوب وصقل زكر ريماس دفا لبن ساكس قرش ل وافن اف الضرب ايككا درا رقم ارجل لاا

 نضر نمو رواه سد: كك بست ققك ورت اع متي هخ سد: كس ررط نت تيك م تك نبا

 - اج كرون نكت ىف ظظفل_احاج ايلرك ماكس اون نكرم يقل -نلا ذ لا ديحت جت اي الاول لاق -اهق تماسك فخ نمار

 تسد لاي كس كارو نك كرب كس بع هل 0 انولوك وريتت ارمي اف ن6 لف غااظفاروا
 مارست نط قا 2و يا لرقع رب ك دج :قصلم سرس مك ريغ نم ره هس رسالد مكنمر كاش

 مدخلا 2 م هالزا- حلمك وجر "اونا تس وتلك لف نيترو ولعخيي تاس حس لعن نب كلور دق

 تلوم * ريعسو انج سوك موقاطمث رو اوبن لكل أ زن رعب س تعلن مات مارت اطعم مل وشم لازعي
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 - ايكوم لاصواك ( يتنم) ب دعب زورو فرص وم لذا: هللا ىلا هيف نوعجرت ًاموي اوقتاوتي ؟ىرت ؟ حبس

 قفار - مالسا مكس لب اجو شاطي دنرو سلبت وطخمر تلمكا جس لاح فناتسلم تيضر

 نيد لش لب ضر جل خلا سي مولا رواه رطب تملي ب .رطضانمف_ت لاق ار ليي حس لا س9

 قاشذياذ_ نقال .فناجنم ريغ-ى#ايثج بيرق ك تكالب جلوب تنت .ةصمخم جس: كرب اذن انج ل اكمالسا
 ودا ذكس تدورضر رف قتل للا كير زنك حد رو كري كد ناليم فرط ل وانك سم تس ؟تياعر كلم

 مهل لحأ كل ىاج بانر كلن و لشسي هلكت رواه بتم مكيلع تمرح لتي .كانولسي_جاكذ عك
 هك ناتو لو ةس ركدتاسك خي ةلمج ئاكب يطقن شمام تاسيط هت السوم ىحئانل ل بار رك جس قكى ال بم نري كل
 لس لو كس زج لال عرش نش كس ا ررفن لب اقروا سوكر بج سن برع يد

 هراشا لفل اذه فرط كك تس فوك ف اضم نس ب تاببط ف طعاكل ا متلجع اه لو ل ئاتسرفن سلس حل هع
 امر زا :نيساوكلاد لوم سوم مس اهدسواوث تس وم لكل الع رداد شدو كس ل الص بم لتي س ديصم تكريس يدرك

 < نرماي لوك دنددهريغو نؤاشم زار ورك انجب ءاتك يرون اج راكشد ارم اوبستكا ىااوح رجا نيذلاو تجمع 2

 ب هاد لف ش ماءارواتفسإل ولا ماءامكاريبج تبلى ذإي لوم بان ىذليطرب
 امددب ل.( فخ ) ترضخت [ست انج ايك الطااك بسلك ب عب متملعر يك لاصرر نيم قمبر نيبلكم

 هرذك تع ركغألا2_ لاق بلكلا تبلك لب كو ًاعبس ىا كبالك نمابلك هيلع طلس مهللا_جس لاذ
 كلتا ماءاروا< دايم كيد نكس قنا ما,ارفيطعوبا ماما . تاارسم ثالث اناجابكى انك كول ةرغر درك كس لاي دواس نام
 ارد (ةج) ب اال لب تعاود لكم اح نب ادع ريمج_جس لاير اج اناعك اقاطمل كنا ماما لوقا يارا كيد

 نودنرب كل و تاريح اص ماا ناكيا_ هسفن ىلع ككسما امناف لكات الف هنم لكأ ناو كيللع كسا امم لك
 مكس لي ربات ىلا ثي دعك اريبج_ة رف بئر ش اقلطم كلا. ماا_-اًنكساج ياهدس ليت جرد شاول لا ع لكشم نهيب اهناطر شيب ل
 كسمهسب تيمراذا < لي ثعدع حراوجلا نمل ةركل ومر تمباززولم اع نب قرع ثم دعروا- لكا ناو لكشف
 .تئش نا لكف كمهس رثا ريغ هيف دجت ملف ًاموي كدع باغ ناف هللا مسا ركذاف

 سيكل اطر ذاكنلا لاو تن اسوم كئاربا فكم لي باكل ئاوج و واطعمس ليتاو تارا .دوهييلا حئابذ ىا
 هب نوب عانس قداح نيب دوج ري روطم اعراس اهي لم قرا وأ نكي جس خم ات حراك تلع تلع كيب ذك رغب
 كوم ماج راك تس ناروادت ذاكن الساد تس اءوكروب ذروا يي باكر وا م اربا فن“

 ىرامب باتكل ئارافكل اوم مولع تس تي آل ا-<س اج كت ضورفووي رفيسس ناووالع كس اهلي .مكهاعطو 20

 رئارلا جس باطخوك وفا لسن مهومعطت نا مك لحسيو لت يدك ث تك راج زنك ند فلكم ككل تدير
 كتان ادب بحاص ك- ىا_ بس ءاج كيدز نظن نايس لائم اج عراك حس ىدناب باكل لا كيد نك قش مالا
 وود كرشمروا يي كيد نكس نا لوب - لإ تس رك يتاسكس تءارطسماج تاك ارك نلءا دوا د تس اهكد جتا فن افعسمج
 كس تانصح لحي دنرو ى ذب ىف رك يفلت انصح نفل لابيب دياشر تل بت كس فالتخا قا لم لس دم ةاجان راكم لش لاس
 - ل كل فن اع لاقت إب



 هجرس يآ « هطمدتأرلا ةروس هريدي م 2 مدد رج. نيم الر يفتح ررشو رج 2 ناك

 . يإيوك ليصلك الع خلا تمرح تمي آ_.هتايارفم اثنا« تخسس لن لاق ايدج لل الع لع تدوم تبا... :طلر
 كس قارا ماقتنس ادوصقن واج ركن تداغب كتم قاد نيد لام حس خلا مولا تم آدعإ كح لاس مارست
 كلور واج ىت ننال خلا رطسضطا نمسف تيب 14 - ل لاو قت الو تاءر كس تيب[ لع نت جس انكم امتع اكل لاثتا
 رو اندم لاط اكراكذ صرصنؤتي رك ذاك تس اطلك ضل خللا لححا اذاه شملن ولشسسي تم آس دوك انو لل اطرار طا تلاه
 د عر وتاب نورا كي لابجالا ا ناخد ج ذ < روك انوم اج اك رات حس لادا لاط اكتب ذك باكل ا
 اب اثمجج ردا لادن اي دوا متو يبس هيف كزتش ب لولد هدافتتسا

 لذات تي اري تلقو لرصد مج زورو لع يلا ىز فك ستر تيا ور لني“ ا خلا مولا تع
 سا ل ىثيخمج وف لو لذ اني مت تيب 1كم ارك كات يكرتطري سابع نبا دوام قوراف بح نس دوب كيا جن انج < لد
 ىربود32- - دامدكايد باوجب ن# متل قوراف رك كرد قي دس سوك لاقي دصقم ؟ يباب ندي رايك

 - لكل ثار نإ يع كل وف ارسم شيب وج. اهق ندد اكمعنت سر سود - هت داك فرك وأيا لومريع

 ش مآ( ) لوساياي ايكض رع لاطلا لت ني زروا# اح نب دعت لوم لذا تسهر سخ تب ا لوا اخ

 وراك ارك سان مكتسب قوم اهياروا-<س_.انوم لكشم نوب ب ايقسد اك تشو راكن كس لور وفا ىراكش زج لابتج لين أذل كذاب
 11 افا ققراوبا قكتمعاورروا كيادجت اسس اهل طار ماءا- وبل زا كلن ولتسيدم آيس ؟ يللا ار تمالس 3

 انك رايك عدا خدم شئ امرك ايان وجر ضاع لن تمدغ اك( اقم ) ترضخ [ندنا ني رجب ترم كيا كس

 متن سوكر روط ماع لع يي ل ( خم ) ترضخ [ريخانجج دهس لاي ذنوج لاو كل كس اال لبن لاس لو ممول
 خلا كلن وللسي عم [بن ؟ ليي يس لكلاب لوك نا كس ءاجح قط )هلا لوس اياك رعةس لوكيل ايده

 2 نزلل هوك نر د تاجا كفك روا كلي - لك قؤعروا لوك راكغ ذس ب دعب حس ىلا لوم لذات

 - | رروتسب كاك فدا

 اكل سس اتم ب تيب ثريبخ لك را اك طرغ :تممرت كل ور وناجح صوص لب 2000 : 4 ورش ل:

 ناشر للم رت نابلس تاس لاراب انيدركرز هزم انك دقلاريبور ناب ىلع انوه لق كر اهلا
 تيلباج هشامذ نكي نيب لاو سيمر ول سور يو تجرأ | لع موك ديم لج وم مارت يجر وص ل وفود ب كس لا - اني دكر ذب
 ليي حس كك مددهير ذك تام دصص نارك حنى ذب فرك يصفي مروا عنتر كل ىلا تس داع كف احس سدا نال

 حتر ارططار وار اتا حس هدعاتت كرشوكل ودون اج لابن دواك سس اجومب لاطع ف اينرك عز ذوكروفاج ري فوم مولخم تايح تاالع جدلا
 - جس روك لج قف بتكل يفت كيش اكحاروا ن1

 ريق وارادرماكن اجو لصارلكب لاس تيصوصن خم ماهي نوم مارت اكن لا نيس ب دوم كذاك اهب ج دكا لابي
 هموقلا ىن ءاج تت لب ج شتر وكي كل كس اثنا تروا جس انلسوم راج كلن لودن يعط كم اهب وج جس انو هرم
 رولا اتساع ناو اع لابي عررطاىا لبسه دايز حس نايمباس م ةدوماكن ايجي م نايمعلاالا



05 

 هس مرتي هب هوم ور املا 3 روس ار سكور م مور ر لجن منير سسقلاحر رو دج رت نيم

 - هس نوم قش مارت رن مور ضو هيف حرر كدا دج دوك

 -اناج ايلرك عر ذركدي رةروناج كيال اذ قب 1 مر لي كتيب اهدنا“ :تروصليا ىف جر وار

 هت كك رك صقل سو كس كس ماك امم دقي 0 اهتاحاج يك يمي ارش سس تدب كل وم او تسول اك للا ني
 بج ومب نلت لير ارتسام اطصا ض نود نسوا هدام ندا قس هد“ تيس تاناي لوري تام لن

 مالسا نكي انت الس ل 1 لا صح لا شو: هداي ره مادروا- ات سمر ىكمدرخالاو نيبسد ماد انج - اهت حاج ايكيا اشو

 -قرركرالصا لبي تمي آس كبر طل ساس نآ [رثروا

 ربع اوم اول تم اجا كا لكوكب اي اندم لات لاكش لولي عرق قرشس لات ...-: :وورعل قزارتاعرف

 يحس وروششروا حر الص لك اب يرش لفرد كا قاع رقاب كميت ناك ل تشى بجو م اج قافتا من اب ل ءرخإ كس لا لاب ع
 ومر رف للا بفرص لصاح اكد عرف ماج كبت ل كف رطقرسود لج ا سارسود ولك فرط كيا حبا سكيك يكل

 دعب حاحوب نسم رانا ركوب لصيف كرم رفق وا ىللا د خرب قتكر لبيب لد حس 5

 توم نم دتافاكىزادئارع رك ل بلقف يلا كن ا نايس انك اج دس لير فس ايدك اع رش لون هيت ود حرر طا
 ىدنماضر ىماب رو: نب رك عي ؤركروي رتروفاج رك هل يري ورريارب را قب اسدنج نك انلس 1ليجت م ناز كول وب تاك فتك
 سا رعب كس زادتاع رق لس ما ارض روصرر بلجب ع رقاب و اكس ث ثا ووكعسرموددوا ثلا اس ياك يكس بحس

 -لهسدى :ءاجانتروص

 دهس دارع نار قمر ادعلامو لب هلل حس لب داك ىت لوف لعد ارم حس موسيلاروأ ل مالم اني 1

 يلا مككل تيضرروا-اكةس آلي ال شا رتعارب ليك لالا اول جوك تبانانوم لذاناكرلكو ارحب كس ل اركان انج

 يك 1 راما قكرعب لح تافوروا ىلع كد ابم تايح كي آ- جس ماع ندع دن روم كماكحا

 لاايوع عسات اكم اياه لثلو رصوروا- أ 1 وذل ثيح نكي لولدعإ ب الك لاسر سودروا توج لاك

 < ثيداعاو تاي آلات ب جب ىكوو (رامجاو لايق جسد - قت عس لد لش لاك الاب اما تي دع لوك حس لاى نم كس لامك
 قالو نوت ماي حس ثيي رو نك رقت رامجباو لايق تببلا هس لوب لفاو لبن ميس قا ناكل لك راعم وله لوم طزتم

 كة اجايكل بكر ام لتاادوكن اع جو كف وم فلا ثيي دعو نر قد لاي

 للة سئ شراي قكروناج ىراكت لي خلا ح راوجلا نم مسملع اهو تبي ٠ :طلا ار سوم لالعس داك

 اهم انج ايكراكغ تل ع راهبتاكراكظع رسمت ل نيبلكماظفلا: وجر راكذ رود لج معملع اهاظفلابي د مل وا لإن
 لج ا مار تا | كتارا حب ل هللامسااوركذاور# :[ ذوقي ري راكشرأ ذي دقلا مده دج رواج ل نكسما

 اب متدقي رطل اكراكط لن كس لس ل قر قتل ست هداشا لع ردات ظفا فرط كس كن كروكر كيد
 رواج ىو وج كيل بس اب داجايكن اي اس هدم اركب وج تس لك رام هر ولاعب
 2 جين لاح خوم كلذ عز ؤروا ايلا هرئ زروق يرعب كل راكغرلاررطوا هك نوع كا الح إش يذ نودبوو لب لالي بي



 احسبك تب[ كامرا مدتاملا روسي "رعمور ش سا مودرلج ني اور را تن 13

 تل كايفسروا- و لانك سوو 57 كيا لو نط شوو ىف وم لالعدج ذل لاك عب كس لاك اجوم كرورض نركز ذ ىو

 اوم دقلا يلانكب جج ةك جس يي طرش قرود اكد اسيدج لانك صمتك ا نو اكد لامك ملسريغ لوك كا تلاها هش يلا لوم رم
 هس ل بركس لاالع ان ح سلا قب تتوب قس اسري كلا تروي ى ادلب نامل كي اجوم ماتجي ذ تروس ماناكىك
 م يلاتريغي و« يلاتمودارفجس ل سدر ملسريغ راك اكتروكن اهطسمتلا تس ىلوا فالغ

 كامب لاسيطروا قدوبمرثكا لك [............: سس لاب اكل با تيرثك ا كل ون دوبي دوا لويئاسيع ل كن آ
 ماك طر اكساب روصل نإ !اتربه بوو لع تي 0-27 كة اج امج اريج لانك سا راكد وادجج ذاكنلا ليث باكل تما:

 ىللا ل تيب [س اة اجو م تسر: حراز قكب سوم كاد كساد كريم اي وع طرش كرد مدع لب ومن هر تار ميغ انج سئووصقن نوم
 حصني ان اعكوا تكا ومديتاس كانا تدور ضال 216 نازالو خب تنزاواؤ ثحابا كف انك لتر رانا رو يزل
 ليتعنابلو كيال قزو طيات ات ردح د ناعوت ل هس لاك عنا كت يلكاوم_فن ىف دوصقمل توك اجوم تاج
 لكن مترك كس قرورض ايري شرود - لو تاب قا رسمت راق طالت النو زج مارتروا سوك < كراج
 - لون اى ليت رسود وقس اج لاين تسلع كي

 مكه رواودع 0 م اهتم ىلا هو العكس اس لامعا طبح ل خلا نامي الاب رفكي نموت ًاروا..----.0---: رو ندلككيا

 اك هاجت ذل نال اح نلب باتل با ركوب طيرم نارلصوج م نلت يح_ اذكر اوجاك راك حس تدور وا يي ذك ب اكل باتو

 كس ارك حكرواي-ايدركر اكن كت يي اتت كم السا فس لتر كس ايدركفاصوكبش لما لير لمت سا كسا ةس اج ادجبس بم ترتب
 رولا _ اكدت وم لاب ترم اكز اوجو تلعرب لا بلا ايكدم راكب اى حراك حس ارواج ذاك امك تس كس تدك ميلكلاب لامعا بسس
 ترون اروا يي ذاكن اك دعس د تاتا لان اين د ركوب انك بارك بلطي كت أ اير هدالع كس لا قورثاوراش

 ل

 0 0و ل دايسوو نع

 هلثم موزلملاف < لي مزالرواهس مذالانوم لمت يناكن يد تس التوك قسد كك
 لئوداراك تذل لا ةساج كد كروكر وا تدو ريت اجا ماكل تك نوب مولتس رطضا نمف تي ْ

 لفن ام سنا ثلا لب سا نيج قى د تاجا فتك د وكت دواي نلدب تمدو رض علا كس هاوك ا يرثكأ . : الش _ خج_اعانرك

 - < ندم وهف ارتما صاخ كاك تطاق كبس سا لب نبات شل

 :َهوَجَو اَوُلِسَْغاَف را روراعلا ىلإ مَا مدر ىأ متم اَذِإ آْؤونما َنّيِذْلا اَهُياَني

 اًومِصْلا ىأ قاَصلإلل ُءاَبْلا م سوورب اوحسماَو ةنسلا ةئنرب امك اًهعم ىأ ٍقِفاَرَمْلا ىلإ ُمُكَيِدْياَو

 000 0 رم م همس رمل كم راع كم 04 3 ل ا ا يل دن اع يال لا 2 لإ ها عا ا 3

 هْيَلَعَو ِهِرْعَش ٍضْعَب ُحْسَمَوْهَو ِهْيْلَع ُقُدصَياَم لقأ ْىِفْكَيَف سنج ْمْسإ َوْهَو ِءاَم ةَلاَسإ رْيَغ ُنِم اهب ٌحْسَمْلا



 احرف ععأ 4« هاج ودتأملا ةروص“"رسورإب 7 مووزلج» نا الجر يضل حررشو دج دن نياك

 ل ممم ىأ نيَبغكلا ىلا راَوَحْلا ىَلَعَرَجْلاَو ْمُكَيِدْيا ىلَع اًفَطَع بضنلاب ْمُكَلجْرَأَو ٌىِعْفاَشلا

 يلج ل و ئديألا نيب ب ُلْصَمْلاَو مَدَقْلاَو قاّسلا ي اًضفَم َدْنِع ٍلجر لك ئف نايتانلا َناَمَظَعْلا اَمُهَو هلا

 َنِم ُذَح ويَو ٌىِعِفاَسل ِهْيَبَعَو ٍءاَضْعآلا هذه ٍةَراَهَط ْىِف تيرا بوحجَو كيفي ح ْوْسْمْمْلا ٍساّرلاب ِةَلْوُسْعَمْلا
 ىطْرَم منك ْنإَو اًوُلِستْعاَد اًوُوُهْطاَف اًبنُج منك ّنإَو تقبيل رت قايل رس

 ُجتْسْمْل ْوأ تَدحَأ ىأ ٍطْئاَمْلا َنِّم ْمُكَنَم ْدَحأ َءاََجْوَأ َنْيِرِفاَسُم ُىأ ِرْفَس ىَلَع و اغلا ثار

 0 اًبيط اًَدْيِعَص اًوُدَصَقا اًوُمَميتَف + هبْلَط َدْعَب ْءآَم اًوُدجت ْملَف ءاّسنلا ةووس ىف هلكم قبس َءآَسْنلا

 0 نم قئارملا م ُمُكيِدياَو ُْكِهْرْجَوب اًوُحَتماف يباع
 دوكلع ضَرفامب قيَص جرن ْمُكيلع لَم هلا َُبرياَم ع رت

 ناب , ْمُكيَلَع هََمُع ٌمْيِلَو بوُندلاَو ِثاَدحآلا َنِم ْمُكَرَهْطُيِ ُهيِرُي نك كلو مُمِيَلاَو ٍلسْْلاَو ٍءْوُضْوْل

 ندد يو نا محل ةنغب وزو ان ونؤكد
 ام لك ىِف انعطاَو انْعِمَس وَمَا ني مَلَسَو هيَ هللا ىلص بنل متلفذإ هْيَلَع مكَدَهاَع هب مكقناو

 «ء) ٍرْوُدَصلا تاذب ملغم نإ ُهْرْصُفَنَت نأ هِقاثيِم يف هللا اوُقتاَو راجل يوب دول :ط

 ٍطسقلاب َءاَدَهْش ِهِقْوُفُحب لل نبق َنيمْوَق اًونْوُك اًونَما َنْيذَّلا اهي ىلْوآ ِهِرْيمبَف بوق ىناَمِب
 مهتاَوَدَعِل ْمُهَنِم الات اولد ىَلَعِ املا يأ 0 ُضْعُب ُنانش ْمُكَدَلِمْحَي ْمُكمِرْجَيَلَو ٍلْدَعْلاِب
 رْوَنوُلَمْعَت اَمِبٌريبَح هللا َّنإ هااوُقَتاَو ىوُمَشلِل ُبَرُقَأ لدا ىأ َوُه يِلَولاَو َودَعلا يِف اَوُلِدْعغإ

 َوُم ةْؤمْيظَع ٌرِجأَو ةَرِفْغُم ْمُهَل انَسَح ادُعَو "تحِلصلا اوُلِمَعَو اًونَما َنْيِذَّلا ُهَللاَدَعَو هب ْمكيِزاَجُبَ

 اًوُرُكّذا اونَما َنْيِذَلا ايي (.وويجَجلا ٌبحضأ كيلو آَنبياب اًوُبَّدَك َراَورَفَك َنْهِفَلاَو ُهنحلا

 ٌفكَف مكيوكيفي مه 2 ردي مكب اودي اًوُطَسِيَي نأ مي م مق مَهْذإ مكيَلَع لاَتَمْعِن ١

  َنُرمْؤمْلا لَو ىو اوتو مكب كرنب عكتضعر ركع مهيب 3
 رتمانيارك دجاج ون( وج قكوضر ب مقروا ) ك كس ايف( وركن اراك سوم سرك )وج هدام مكبمحج! وقار ...........: مج
 ناثع كك ٌلاصلااب لش ىا)وركايلركع راك سروا هس تبان تنس اريج تيس دمك خل )ورك يلوعر كيت ضبا يتارروا
 ضبلَح [قداصاتفليي ب لتس لاك كرد مكس م اذيل_جس لح ا ساراظفلروا ةساهب لكبر يخب_وركن صلو يت اه سرسوك
 سري كادوا تسب مكيدسيا فطعاك ارهتاس كس بضن) لاي يازمن( جس قت كلسم اكقئاش م اءاروا اكل ولاب كس 7

 هد لوم قرب اد ودارمس للارواججس تب امس تنس اريبج تيم ل وكي )ولوتو كي وك( سحب كف سم بي رةيكس ورب ٠



 امارس سي 4 هاه ورتاملا ةروس «رسأوراب اك موورلج» ني الجر ييقر 2 رتل

 202 ارك ذاكر سن ايمدد كس ناو لوخم اضعاوج لوا ابد اب رواد اتوم وج لايمرداكم رقروا لذي ب رجرج # ليث لاي

 رواوضور واهس كل ىبم كاش مالا انو مولعم بهاد انك مق بية نايس: كس أضغا نلا قاب عس ىا- < اتاجايك

 لس )اخو ف اص كاي كنس اج قفو# تدجاع لك اهذ لب رك ا دوا( بس تم اف حس تنطس يبس وج وكت يبن لن تادابع رصد
  ةءحس رورظ_اج لوكس لثمن ي( م رفاسم قس )و+ ل فس اي( ومر فعمل اس ىلإ لسن ستوب ضم اهيل )وماهي تركوا دلك
 الموج واي ) امري ىلإ رميردا ( < كبر زلات ع 28 | قلك لش ءاض ةروس )وج اوتو وي ديب فس مناي( وم ايكو موو بس و

 ايلركرغ تيس عنب )ري وغير وادشم يس( حس ىئ كاي ) ناي زودت( ورك ايلماك )ورك ايل كم ل تلاع دات ( كس
 1 ا ا

 لبس نلا ككل لطرف ماك اوت سم لست و ضو ) ليلا ذ لع تتم لك حررط كلب وظن دك ايفا( سارع نب
 ماكحا ىيد) دا. رف لمن يتوب ارب تيك يزين( حس ومان دا ليي لبي »نفاس ليتك كسي نان( ب
 ومب تم لثاغ عسدإي لكاشلا ل ةسامرفماعنادج ( كس مالسا )خلاد داوود ذك مش( كس سوت كنا) تكا اج نار رف ناي
 ت(28:) كى )اق ابك مج( كك /ءدباومس م0 ارمهكسسن موو دخت سكس قئاوبطسوج ولوعب ( نل اهب )دبس نادوا
 راوكان نجوا كس ليد مكي آ 6 ل اتاي هدي دي نرخ ) يك لوقا سس مدد كج ن”ناررف اك يآ مترك( تقفو سكت عيب
 كيو لث اج حررط ىرول ىلا قتلا بشاب( ل نس قت بعسل ريززريخم ال راح كلانا( لرلا ايا تنألاب
 2( - قوق )هشا!ولاراسم( كس لوم اج يلوا .جدب وكل وزج رولا ذل انو هديشول لم لولو ) جس انؤم ايعجج لي لون
 هدرا لبث مل جس اياندم ل [ماهيلاروا-ةاج نب هاد ةتيسد قتاوك كلك( فاصنا) لرعروا هاد غبر مق تس قابتم

 حس ناموا )ورك فاصنادجتاس كنا كل كس تاب( كافكا ثن) كورك اخ كل( تدادع لى( سدرك داآ)
 تار قوف قس وقت( فاصنا قتل قبيل( تاس تسودروا شو )وركف اصنا وار صوب سو كي ضو كنا ضن

 1 رجس لوك ناس هدعداكدتلا( كح لي دلدب ليم ورضوو ) لير جاب حس لوم نراك دامو ويش اليود سد ؤ تسلا وا

 ايكراكلا نس وكول نتج نكي كوب ( تلج )رجا اذ قت تبي روا نس ترفغم كل لس لا( دعو نبي رتب ) كس ماك ك يروا سال نامي

 ممل( شرق )ورك يلاقق ايل دارا بج رك وركوب نامحا هداك نار يدا نسا !ئارلس ا لإث قود وو ون اي انتو وتب 1 كد امجد وا

 كس نا لمتروا) سد كور حس ع ذب فاطغ هس ءاهبتتاب ل نا شا ( كل كس ذك ألا سبن) لس دوج
 -نجس اجانحتر سور جبل وف اهلي نحل ئرطلا واود تسل تدشن( اهكر ظوفت سس لودادا

 اي وموضو واوقات مولعم نوم برجا واكوضووز ج2 كح ذافرم أس تيب ًارعاظ نوثدحسم مستنا وم. ل 2

 اذإ لش نو كاك ارو ناي ىدرم سيب ر يسن مر لتر طخ اي < ادلب التوو ارد اجود

 تس ركل ومو بردنو ب ابقاوكرعا لا ضر واح ىذا ثىدع كل كس لل تي كس مونلا نم متمق اذا كس خلا متمق
 نر 1ك ثييداحارجب _اهق ىرورض نركوضو زاجل كس زامنرم ل مالسا ةساذتبا قلاطمك تي رم اظل ب تك ضر وا 2

 مولعم اشم ,وفارطسوج ايد كاكوضو كل كس زامنرب ذ (ايقي) ترضتت مكس تياور حس ءلظا ب ظنا دبع ئانج داومأب كلا
 اولحاف ج ةروس رت اورق ولورن ”اةروسكت نيف ا ردبكر قو ترغب ال تاجيفزتلا / ران 2 (88)ب 1 ا

 10 اهسرسود-تاوعاكك لع اهب لوزن يرث 1مللب تام لب /ار ونوس ا لارع 2 لوا وت اهمارح اومرحواهلالح



 1 رسب عفن "يلا ةروسب "رسوب الكب مودريلج» نال اجر ييضنحررشو مج تنال

 وج لاو ل 5 ميمو تي ل سدو مضرب حرروصأل ااه ايلي ون حايل كلام ل

 هلل لقي ةأبصت تعا رق جس لاجل كلوت اودى موي أحرم خت لاق ارشوو رجروا بص" مكلجراو

 داحس تلاه تكا قلن وطارق يورك رواد كس لب ايزي وو قلخ حنو رز اع نيرو تا رقم لعب لو
 رايذ ادب روب ابخا لطورلاب لابي انج د كوع يءانب كف دك روج فرط تنس يي 2ك نورك كح سوعربا ريك ودرب

 -<- لو: قبب ترثجم رانلا نم باقع الل ليوشم دمروا 2س رك وتو لوي( لت ) ترضخ لين دراوو اوم
 "لاش رقما الرمح بعأوو نج لأ اتكسر رب لذي ولوج تبا جبع كي اكون را_ئارواروجك . لضفم دنع

 ىلا رطل[ قفارملا بلا مكي دياو لاعتتساورعاقب كل ساعي اندم ليأ لش جير مسخ و وملتالاح ىلإ كي سل وارم لج ىف نص د | |

 مكس كك دوا ع هوروا تأ ام سوم بحاود لي ريجرج ل ايكوت هراشا تس هس :اا يت نيبعكلا ىلل ١ نايات امان باعكلا

 همنا كي

 لرب ان الاكبى ووش ايمر و اوشا ضخا تس ايلا 007 ا”: لايبج في دن ءاه نكي .بيترعلا بوسجو

 نات ل 1ك كس اصاب ملكك بلا# كب ثىلار .تسيب وج ارك بتم لامس تاج ايل اكس فارسا وج لس داب سس

 ب اندج مدي ايكوم ضاعت لع مع تم : ارواوضو تمم ل مج تراث باعيقسا ل موضو لا ذاح اوم تمب ف بساهيقس مع كوشك لود نا
 -نأدبروا مد ضر .اهطور_ نب لم مل ؛ زج © تاس مك تي ةرواوضو تي اك نجس اياندب ياء ايكو م ف اضرب كس وضو لس حس 2

 رواج هد دكر يضر وادور كس لكني ور كو ف ايلي بوتس ريغ مي - يضوعس ريف رون يرعوتتم ل وو لكل رو

 امم عدا عدرطلا مئه وضو_ربك | ث دع اياكونرفصا شىدح تراه ب ججوم حرر ى ا هاج اياكم لايس تراهطريل دز
 تاس ' روجر داود د لإ ةيرلا مال رب لوصتلس ترابط كرفس

 كاع ا يضيتان نللوب كاي موو وكول هد فسم ريفر ديعصافل .هنم

 روارقب اي وم لأ ” 0اس نش اوزان تمر ديع] 2 ناب احد ا لقول ب نايس طش اندم رايي لس
 هو داغافرك اعتدت عيب كس تضرر يل .هومتعياب_ت عار فرط ث دع هنم رتل اجاب
 < ىلاغر ثءادهشرا ىكاونوك رشي نيماوق

 قب نبسكيروا ايل ايكى رع ببر ذك لكل يد ل .مكنم رجي

 - ليث كورك ريض مل لوطود كافل لسا ارض لال كل ا لن بيرق بيرق قش فود جس نكسب ل
 فاشك مج اصدكاريبجامت كورت ف اج لم مارترجس ال ولام وبتج ل ل رقرافك ادار مس لا .موسق

 --ةابايكت رايقطا# برس وصل ع اك دارموارفا ماعد تس كر ابقنااكذظافلا وماي جس ساد
 نول طاووس رصقتمارابتزج انولاكل ام دوا لشن تدب كب اوج ع بوصنمي .اولانتف

 ماك ىيد ضلع خلا معمق اذا اونما نيذلا اهي آي تيب اردا-انقتن ايياكايند ماكد ا للي تاي آش. -..........: طلر

 تع اح قلت تييعدرشم لكم م ملكي اونروا < ايل سب وجو كر او ًاروااكب وجو لس وضو مكن اذني حج اب دوم كايباك

 نيذلا اهيآي تع ارواب انالت انوج تمنى اكد ام اع ل خلاا ورك ذاو رمي ررواجسروكذنانوم تقاكريضالكر م نع خلا هللا ديرياص

 -جس ديكو كك لؤفارفاترواورعو كك لوراعش تح اطارجيروا قلت فاصناو لدع ملك لاوس لي خلا اون وك اونما



 اح رسم ع 4 هطول روس ريو ' ما موددلج ني الجر يش رشورمتب 2 نان اهك

 اوما نيذنلا انهنان هدتام تيب[ ق لحاكم ومكر كشك اع ترحل طمس لوتس قرا مام... :لوزن ناش

 اجرت تيار ورإرل حشا سب رضع قلي نفاخ خلاوتمق اذا

 تب للرب زار نس ب[ ةلتسراهطووضو يخبل سرج اظدوا- ققوبوم لشركه جي تهب تيطرف ىداروا هس لمت ايدو

 دع درا وقشر كارو در اهثاكس لا لش تم 0

 عرامتباككالاح جس اب روج مولعم ب وجو اكوضووزاتك# كس ذافرج جس تمبأر راي :وضو اين م 000 .:4 نش ٍِش

 ضرع زرع ترر طخ وف ليني ىلا راي حس وضو كيا فس( قم ترضخ آرب قوتك رانج فالغكس لا كسروا
 ىا_ كك ذا نايب ئه ايلا يا رصق ل ايارف ؟ لف سدود م قس راك ١ عر 7( )ثلا لوسي رايك
 كر لكالاع- ومرت اي دم هدارا اكذ ام واوت ع قرورط [ركوضو تقوس ذوب مما زافرب كيسا روم مولع ” كر تس تب ًارماظ رم

 ريق ن وثدحم متناورو اهنا ا متدزاريض معمق ذ_ مالعرضمل_ كس ازا تاير طود ناد ل
 هسرسددإب ب اترك ا وج كح ب ا خلا معمق اذا كج لايجب ريقطتمدعا وقس ضتروا_<س ايكافاضااك
 هتاىئادروا لكروت سسكس موه ب س2 [2ك_- كس تلاقوا ضن ل 2 طار يبخل لن سي نوفل
 لب < لاك ئاد طرشي اكس ك- لاا هو جس ايكا يك اهقسا نا ظفلوج دجتاس كس تب انج ترابط كا يكدر جاظ قب تس ىلا دابد
 ده لفل ا ا

 ٠ زاملكه قرورضانابب ىلا انتا فرصتسو وبا لوقب لبي لود وريغووضو واضعا لاصرجم ...٠ :بمازي ف التخا ب
 كيكه يورث كيدز كس ف مابي ىف لملم انطون دب ل لستتي ضو حررط للاب مادا اب ىتتاليئ رطقرو هرعت ك
 جي جريرط كا اج امنا ىلع لدي وك سا كل سا ليز لكل فاو لع سا لي ديق لوفد دي فل مس لس فل وج لع تي

 يللا 4 اجدم لس اجي كس نب اياد اب كيت تارطقرلن كيلي تس 220
 ماما لاك ياكل اب ود كيا كيد نكس عفاوشروا_هس ضف عر اكرم ٌلاهتدج كيد ن0 فانحاروا اكرسسدإل كيده
 دارض يد لدار مدسس.مدو لك يتقي عف وشك ين تك كل كس ضيف وشو فانحاروا ني تش .ئا ذايب ك مكس ؤ رسولك

 نا فورم لك لكوج روارك اء يقاصلاوأ ا ندا ارم ىب ضيتن لابي لس فاانحا لن ناك للاب ود للاب يشم نب تم

 نرخ لات نا قرب وب لاين ص حيد جو كرم: تيد جلا هي دقي رم روا قلن كي ع اجو ضيم كا كس
 * هس اهك اكد رادقم لكنا نفت ضتبروا- ايكوم

 مكلجرا ظفل_ لو ونس لإ زج لاب لحوم رولحمداكراجج م شار فويس وخز حس تي 1اس: :/ا لَو ابل وو

 لاحجانوج راجت ررط للبن نلا لبد لبنت لا لوم قده دايز كس لالي مكس لوي ةودوج ل روهشل مارق وفود
 تاب ريملكالاح لو ككسوم لئاق كس تضف ك سس لوط الئ أب ملك ؤر فطعاكل ا اورج تءارق كيس جس
 نمادحا دملعام هللاو ملبس ائدرعتسريطرقلا ةنقرء اطعم انج < فالظرب ل لس ( ي) تضخ ًادوثروأ يع

 حر اكل ورب وكل وأ لكي ل ( يقي ) ترضخ 1ك تهياود زين نيمدقلا ىلع حسم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصا



 امارس تع « هزه مرتان ةروس هرسأو داي م مودرلو» نإ الرين 00 00

 ٠ الك اكل ورتب ذس لومنا ل اصكي د تس روضتوو ب حاصلا رمت ررغح حررط كا -(امرف رادلا نم باقعالل لسيو اعبي د تحل

 ارم اكل وريجمك هس نيب راك دوت نيبعكلا ىلا ظفل -.اياررفاكوضو وداعا نس دنع ىلاعتدقلا ىس منا ورافؤلا روح
 - لوم ليئيان لوكا عرشك عيدا إب روم ماو تمي ايري لقال لجأ

 سس كوب رطملا ضرالا حصم يف انب اج [لستؤتم عرب طعس حرمت كورجو رانا زوبا تلم
 ني قرد نام انوا عع داسا قلت ن_ هرب كل لا آل قت خس حسمسمر وا نوفا

 يل كت اجو م دوك اوحسما او فنطع اكن ارك امتع اوحسماظناروا لس ل ندر ال 6

 ل ب ترد لولا فراخ جوش شر اه رسلا كة آمزالك كا.تتا كس ظوفأل وحسم او
 فارع اكس ىلإي لت لادككروا- كة اهايل نا, رقم اوحصسما كيا كك نكن 2 ام ار قا ناي عماير روا لومب ناس

 ليما ضايج بنل راو رجب ع تمام كسالي لاب لويد ماسلا انيبجج اناي تس
 < ضرع ا كفي داج#

 ير قلنا أ لارور تلفنم رسيغ رسيسا الا قبي مل
 رج روا ساب ايلرك ومترب وضرب و زوصرمفب وكي صن تما رق اي اب دونت ري ريس تفطع اكن ءا دواس ورب اوس خف

 رك عوكل ووو سوا لاو يوضوئوناشك ل وب تاج ايل ل لوب فرانخ حش ىلا ل دوك تنقل

 -< تل

 ار ليفة فلعل :؟حسدارم ايكتس يبتلي

 بج حس اجاج ايكري دارا مانا اكد احا قف سس انك تس رت بج لب هاك خرا لن برج الكل تقيل ليث دودرسدوا [روجرسوو لان كل تتش
 ال لب اقع كس عمت رثح بسحب نكي وكوت ابرج دوا سر ةقيسا ةييسا لد ارب حس لو يفقس مكيدياو مكه وجواولسغا

 كل صح ايكايكل اعتسا ظنفلاكي حل نيبعككملا ىلا هيت .اتؤمدارم رتل يلب اقم درفرم دللي تس كايد لائق ني لجس انام
 نايل لوم قربا فرط ل ونود لكن ديك < كرب لاو روبي رطإ تناب ب دوا لوم بعلو د لش ينج كس كرورض أ
 010 ا 0 1 رك روسي ع ةسار كم اش - سلوم

 مام انى قس تهب اك يب اوج ؟ك م سدر لباقم اكو رف لان نجس ايان ترج دجتاب ليا كيا فرص مكدج راو
 د تبان عرامبارواو نادت شمي احا توت كريتر سرسدد نيد ب دج واكس دريت ب كيا نش

 هديل تبعت نقوش دن لاق ما حت: : لو نلوفسم لس زج كرسود هوالع كس نلوضرفراو لييوضو
 اكل دعب كلا زا كسر غصا ثردع_ ل دوجوم لع لوصا لو ليج ناونسم ب زنج بسس كيد زف دامب نكي يو بج او قل لش
 هك فاضح قابس فيصاكذ لابعد !ورهطاف < إب داج اهكركذاكل سؤ ربك ث دع لم خلا متنك ناو تمي آ وضم
 اجو لاح ترراههط لاك اج_انومتر اكن دب قرج ايف لاب (0)-_قئاشنتسا (0) ضمضم ( ا)_2_ وم ضر نلبي لس

 - لبو تك قت نلوفسصولن لا أ ل 1 وضوقش مااا ليد تنس فرص ل م وضو قا شئتسار وا ضرظم لكلا
 قل هذ ركابيولم ل سيو ضو, لاونروص ل ونت نا تراهيطر واس نايباكم حد عب كس ىا- لين لع دقف بتكت الصفات انج



 اما سي] 4و دال ةروس"رفورب ١ 0303١ مس مدددلج ني العر يفجر شو رمت زن نال ارك

 لا لكوك تن لوقودارم حس تدم ازقا كيد نري” نا: ديعس_جس ايك يال راو تي 1 لع هدا دعب كس ءاسش هروسري اش
 11 م نارتو ان اترلا انس شم دع لكبح - (اب) ترضخ كلو تك بكن كس مالا تن ناك

 ممتيوتم #7 ةروسوايك شتا ما سن نآرق مث لو انسهلبق ام رفكي ءوضولا بج حس يرم وبان انج -اتركايك
 لم ايكايكن اي تقن ماتا #وضو لك هد ابتع ار -<س ترفخبالارععتس لاك اوم مولخما تس ل“ قل ى كليلع هتمعن

 1 لوم ترفغم الك ل ومن انكي وضو كوبي مولتم سس

 < نارا فرط كت اهقاو اخ خ#_ ضبروا_هراشا فرط ولعت عكس رافك الالم خلا موق مهذا تع
 000 ايكوارا اكل مت ن#_ دافل ةءدكس نش ذي رمظظ زارت لي ل افسح ب ىباو تههزغاى ( )بآل ث ءرش ّس

 1 ل فير ثت ( فج ) ب كس لدداي راه عر لش للسكس تهيب د ليي نصريظأى ب دواي د ايكدم ملل( فب ) بك
 كدي دصرققاو ماطر ل وقلي - حس دع كوم ضاران ب ردا ايكوم لوك( طهيقي ) ب آ-.ا اح انركك الب دك( يفجر ) ب أ كو
 ووو راشا فرط

 لاق لبث لولسملا لاسم مالك و ليل سلسس خلا متمق اذا اوما نيللا اهيا 2 2777 :كتاب 1فن اطل

 لاا لل لم كويك ثجس اج نوم لك د كيت حس رش كس نلاصقف مث لوتس كركي انو مول خلا هللا ديرياهتيي جس لح ال

 كي دك نج_ اج انرك يكل كي وضاقت تجرم تالا عاد ولمس خلا مكدم رجيالشم [- تضازم كن وكول جرد

 كاريبج جاي امتب ير تت زكر وك وتم وني د كرتلا ل اوم مولخيس اورك اذا اونما نيذلا اهي ايت 1< هرباجكا ذب كي

 ١ - لب ةس رك ايل يورد لااج طارفلا حازب
 َرَشَع ثا مُهَنِماَنْمَقأ يلا ْنَع ٌُثاَعلا هيف انشَعَبَو دَعِبْركُْي اَمب َليِآَرسإ ىِبَب ٌقاَعيم هلاَدَحأ ُدَقَلَو ا

 ىنإ هللا ْمُهَل 0 ب رينا طبم لك نم انين

 ومرور ما ةوكزلا متيت ناو ةولصلا مم مس ما نه رضا نزعل مكم
 ْمُكَتاَيَس اَيَس ْمُكْنَع َنَرُفك آل ليس ىف قاتلا انَسَحح اًضَرَف هللا ُمَتْضَرْفآَو ْمُهرُمْئَرَسَت

 لص ْدَقَف ْمُكْنِم ٍقانيملا كللذ َدْعَبَرَفَك ْنَمَلُ رهالا ابحت ْنِم ْىِرْجَت ٍتنَج ْمُكْنَلِعْدْدََو

 اَمبَق ىناَعَ ُلاَق قاكيل اًوُضَقَنَ طولا ٍلصآلا ىف ُآَوسلاَو يحل َقُيِرْطأ اطخأ ©)ٍليبَسلا َءاَوَس '

 داَمُيإلا ٍلَوبَمِل ُنيلتاَل ”ةَيِسق ْمُهَبْوْلف انَلَعَجَو انيمَحر نم مهند ُُهنحَل مُهَقاكْيِمةدِاَ ا ْمِهِضْفن

 ُهَعَضَو تلا ِهِعِضاَوُم ْنَع ريع مَ هلع هللا ىلَص محم تن ةروثلا ىف َملَكْلا َنْوفَرَحُي
 ٍددحْحم عاين ةروشلا ىف اور اًورَك داَمَم اًبْيِصَن انت طخ اوسلو ُهَنْوُلَدَبي ىأ اَهُيَلَع هللا

 ٍدُهَعْلا ِضْقَنب ُمُهنُم ِةَئاَيَح أ ةنئاخ ىلع رهظت لَ ماسلا ىلَس ب باطل

 اذه م يختل ةعيلطا نإ دنَسو هع قاف نك نت ْمُهْنَمالِيِلَ الا ريغ
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 : كا 0 3
 اوس رسمتي 1 4 هور /!ةروس 7, مكر لير مودرلبت» نك الح يشل شو مج رنا

 يب ىو هع ْمُهقاَْيم اند مْ قرت ىترطن انإ 1َوْاق نيل نمو فيّسلا ةّيانب خ وسن

 انُيَرْغاَف َق اَنِْملا اًوُصَقَنَو ِهِريغَو ن ناَميإْلا َنِم ريجنإلا ىف هب اوك ْداَمَم اًظَح اًوسْمَف ٍدْوْهَيلا لي ٍءاَرسا

 ٌرْفكَت ةقرِف اق ك6 ا , ب ةَميِقْلا مْوَي ىلإ َءاَضْغَْبْلاَو َواَدَعْلا ُمُهَنْسَب انعَفْوأ
5 

 20 را

 هربا تكلا لها هيلع موئراَحِو +”ةَنْوُعتصَي اًوناكاَمب ٍةرجذلا ىف مُهبُي َفْوَسَو ىرخلا

 بتكلا َنِم َنوُمْتُكَت نوف مُكاَمَب اًريبك مك نسي 0 ٌءاَجْدَق ىرصُنلاَو

 خام 2
 ١ فيول نكي ْمَلاَذإ نيبال كلذ نِمُوْك نع اًوُفْعَيَو تخروحل هلا ةيانك يِجَنإَلاَو ة وتلا

 ار

 رماط ني هداني نار رف بنك لس دع ا ام كيا

 مالشالا ني :يد 0| ةميقتسم 0 0 هَتَداَرإب هنذاب + كاتبا / رؤوشلا يل رتل تلك

 در 1 ا هللا نإ آولاف نيل رفك دَمَ

 مير نبا َحْيسَمْلا كلي نأ َداَرأ نإ ايلا ٍباَدع نم عددي نأ ف ْكِلْمَي ْنَمَف ْلُق ىراَصنا

 كلم ِهّلِلَو ِهلعَرَدَمَ اهلإ ٌحيِسملا َداَكْوَلَو ُكِلْمَي ْدَحَأاَل ىأ اًعْيِمَج ٍضْرالا ىف نمو ُهَماَو
 ِتلاَقَو «ءورُيِدق َءاَش ٍءْىَش يل اك" ىلع هاو هايم لَ اَمُهَنيَباَمَو ٍضْرآلاَو ٍتَوْمَسلا

 ةقفشلا نا لا هارت ا نينا اوني نحت امه 2 ىآ ىرصنلاَو ُدْوَُبلا

 ُبالا ُبّذَعُياَلَو كلذ ّىِف ْمُتُقَدَص د محبؤنلب مبدعي مِلَف دمحم اي مهل لق ُةَواَبِحاَو هما

 مُكْلِرْسَبلا نِم* َقْلَح ْنّم ةَلُم ْنَم ٌرَشَب متنا ْلَب بذاك ْمثأف مُكَيَذَع ذَهَو ةبيبَح ُبِنبَحْلااَلَو هَدْلَو

 هَلِلَو هيلع ضضارّتعإ ال هَبْيِذعَت ءاَشُي ْنَم ُبَّذَعُيَو هلم ُءآَضُي نَمِلُرِفعَي ْمهلَعَم ْمكيِلََومهلَ
 مك ٌءاَجَدَق بتكلا َلْهَأْني مجرما ه») ُرْيصَمْلا ل ٍضْرَلاَ تاوُمَّسلا للم

 سر ىو ني نكي مل لسرلا َنم عاطف ىلع يزل عرس ْمَُل ني دمحم اَنْ
 ٍريِذَ الو رُيِشَب هدِئاَر نا جام مْ اذ اًولوقت ال نأتل نسور دسرو ةلاهستخ كل هدم

 00 و

 ردت ل در ينزل رووا انقق و رش لك كغ اطار اذ كلرلفالل يلكو يدب نق عانق <

 ل

 رادرم يكن ادئاخ دادرسهراي لش نا( اي درك اق لس مترك يي تكس انطعب رواج حس ضيصس بم اذ تاهل تلفت بي لا )

 هس راه لاق يدار ف( عس نا) ساروا( سد ناني س باج نارك ايكتي داني دادس ذاكدبخ انوع فرط نا -



 .٠ يب .٠ 5 7 30 أ

 او حارسا 4#, 83: هدتاملا روع هرمبمراب م مودرلج نيل المر يبظتعررشورمج زن نال

 ٠ ناميار لولوسر رب هس رهروا هد ةس ركادا ةؤكذروا كر اق ذامغ فس مت( جس متل )كا( حس ترضنروا تنناعا ) لوم ديت
 ىدابترورضل غو ( عد ةس ل قيرظلخ ار ىدشلا )سد سد كيت ضر فوك هل اروا سس دك( يم )دهم كك لادوا هس د ةس ال

 دعب ل( كاي هردهخ ) ىلا هل لستر لوب تسبب نر هضمي كس ناك ورك فاو لبي لونا دورت ل يبصر واكل واش للاي

 هل لوبتالك شت نب كح طسو لمارو قس ءاوس يكسب نقوار) قدرك وار ريس لايقبل ايكراكن احس م

 هس من الا ثؤؤ تع اطا ريغ نيا لس لوكوا نا( حس دئا اب ) كس جي للا لم ( ل ةساءرفداشرا ىلا غن نت لا - ايد قد
 تالي انياب ل[ نكس هس نسل لوقا ايا )خدر توكل ولو كس نارا( ايد كبي رود عس تضر فب ) تحلب نا

 لا نس شلاوج )لي لسا ىنب ( نيب نك ل

 تل اه يكي وجو ( عل )صح ذب كي ( كلي زوج ) كلي رك يم ار فروا( نع ل5١ لوب حس ساس لارض ندتش تل
 باطذوأ( َج) ترضخت [ي لا ) شين ب رو( تانكي قنا لع تار قاج لم ساب  راجا ل ( )رم تقلل

 ل ا

 تسوروأى لوراررلك ين لش ش كك انب رج ىف اروا هك د كرد سا نا آلم( لو هع وم نارطس ير ا

 ترش ل ر كلج رو( تباكيزم روش عيدا تع مكياك لاعم) نج تك

 كلا د تع لا قس لوبا اي العب لكاوب ايبارمب (اهت ايل ده تس دبي جبس لع لم ارسا ىف مل اج )ارت 0

 ايرم) قواك مب ذس متوس( لا 1 ثق دبع فس لوبان ناي قلختس هرهفو نامل لم ليا ) لكى تمكنا كل تاكصحس#

 -ح مهلك ف التخالس تاشباوخروا شل لع سيو فلك ) ك1 ا رو واه كارد ناك ومات ورك

 هدو وج ( ل ترث 70 لي دركرادرهتحس لاح تقيقح ل يم ثا يئرود تذو هود ( < جركرفك سود قرفرم يانج

 | لاي داب ( يتق رت ) ل وسر سس دام هتاورب ( قراصنودوب) باتل باها( كس زمان اري سا ) لو تسد ةسك

 تب آيت )حس لف ىلا باتل( وم تك )وم تت. اهعج مر يبخت غابه كتم ل 2س كن اهب فاص فاص-هكيسآ
 كس نع لش نا) ىو اهل ب ذكرد حس لاقاب قت بم ردا( لم لاو تارا انايجج كف اصو!ك-( في ) ترضخت 2

 لب [قور لاي دابق فرط كدذلا( تس رف بتم اظوكن ات 7 سيئر عدوا تحل لوكر واكس لاسر كد ابرج لع رابط ا

 نال لولاه رت (بتتؤوم لي ةييسد لوح < لوم لكل كا دج ن رق )باتل ع تاوروا( يفجر رح

 لرفك ) لب يد لاك شارو( قل_ طا قئالس) ل جار لك تالس( لح ركل وق نلامبا) نوب عانس قووتشيف كنارج 2
 سكول ناقل لن يبس دذ ب( مالصا نيد ) ار يس لراس (هدارا) مكس فرط كثر ( كن املا )تس لويد(
 كل وينارضفدارم_اهكر هريبقع اكت يب ولا لبي داب كس 5 نس وكول نا لوك 7 س ج انيب اك رع لاك ابيك وبن ايكرفك
 تالبدوركا_ قاس ار ذولا بازعك )ثلا( عاتلسرك د)_< (كركت أتت ناك تك (ةخ) ب 1( ع يبقا قرف

 فلاب هي مدي لم ىلا زج بس ملاذ بي نش ذة ردد اودلاو نادال رعت 0 ا /

 ”قااضرو ل ناوي جرو لع لع نو نام آس تمماشداب كىتدطلا( تح اي لوم تمم لكى ءارورض مل نا وتوج اين ير
 تل قراصأو دوبي روا ني كل د دف( لي اجهل )يي زج لارج هئاروا لن يسد هر ازين نع يع كان # تساعد لل نا

 هتقفشْش ارواح ظاي دس جمر هاب رق حر رط لوب نش ) س ُث كادغ :مل( ب لوك كة رف + تس لذ ناز نع



 وحارس 1 4 هه أملا ةروس "سورا 8 موورلج« نايل ااجربسفثعررشو مج ننال

 لب تدشلار 3 ( قم رس ا ) جك ( حس نا باآ) ل هس داب ك- لادوا ( لت كت باب ك- هس راع ح دابتفا كح تضر

 ايد بطولي باب دن.لكويك وم جس ل لكوقو للا تكا ) لن يسر سل وكب راذطع سالت لس شاد إي كل ويلاه ادب قداببت
 ملم نانا قمل ب تقي” لب ( وم ل وع ماو مولعم_ حس ايد بر ارطول مس لاا لئالاع_وكت سود تسود شدوا جساترك
 < ىدو ؟/ناصقن ك- هس داهقروا ع كك ناوج خفت ىو كل داهمت )< اهكادبب نس لومتاوكن كس( نوفانا )نا

 ليف راكب ب نا ) ليث تلك سد باع ل اجاني »باع ) كيلا - ليد لس ل إن اح[ )كت هد( ب اتلطوم كك ناد#

 لاهسا_ةاقول( رق آلب) فرط ىيرزاو بسر داس مروج قلادات زو لونا ابو 7 ل يلاطلس لكدطلاروا قكمم
 ىلا ( نيد ماك 1) كس هسدابت_ ليت < ددكن اب لوك ل وكوت لو دج[ ( قو رحت ) لوس هس دامب كس ب تاب لب بانك
 د 1و لوكروا نايمرد ك كدت ررطتروا ( طم ) ترضخت 1لكوبك )روبن ولوسر ات( رنب ) حطت حس لونك تلاع
 لوسر وكب تاج كرام دل( هلل ةساج ايد باع لب بج )وبك( 2 )يي( كاتس توم اسهر وس يري ترتفاناب زيدا
 ( )ريت لاو فسار دوا كساد ةيسد تداثب باق -.الاد هاد شدوا الاد يسد تداثب قلن ( يس دئاز نأ ) ايك اهدي سبأ

 ولاء لب اجرت كول ترك ) لإ داق تابرج شادو ( ابد يّ اب رع ل وكاراهبت با اذهل ) لن تس آد فير شق اي دابق
 جس لفاد لع ترد دف ىلا ىاني هبازع لبا

 -< انمقا “لب ب لكل اسرا قت شعب كج (يدركوراشا فرش ل الج .انشعبب 1 0 7 .٠٠

 ورا كل لا كوم يت لع سوليتقر راي ب وقتل الوا_لئوج لشن لحما بيقل لو ل لاوحا شيفاز تم كس بت .اييقن
 "كف رك جير فرط كا حي را ل نلبس لكم امش قف نس دمج لب اور صم ل ب ارسا يفيد دحب كس تمكأ لب كن اوكرف_ هل كك ررقسر اور ل ارك
 ىلا يمّثما) . مسقا نفل _< ىتراج الكل بي تاي آنا لصف كى ا ارتكب نا هت تسد هماج لاعتكلإ والم

 -ايكايدركف ذعطرش باج حدود كاك اس مب اوج فرص نرفك الدوا خلا نثل هللاو
 ًانالف ترزع لو كوب لو ل ترضنأ زاروا له لس قتسوا تيوقت نقش دذا ا زورب رع. مه ومت رزع

 نااميا الب كَل كس فالق: ب لإن عرورفوو راج لما نامي اللا يكن ئايب هي سس نامياول ة وكن رولا ذامن- دارو سا لس م
 - تح كب طن رغوا تيذكلا "اهنا ضنبب اكل بارك اهيدج سس لير تع ا

 ةوكزروا- 0100 نق كج شاكل قرر و ايدك عر ًازايموكد دنا لست ل لافنا . مضرقاو

 -ايكركذ لوك دكلك# ع لظاو لع متض رقى ةوكز كئيب ك للا لن لفن تاق صوار مس للا ل لي انته

 دهس لفار سيث يا كرف ارارتتسا_يسدارم م اعلي لاك نرفكش ىودص فر صوار مهر فك. رفك نمف
 نمش ث للا .ةعئادخ_ وركن سل قحإبأ لاهي ماطر هي لتس ومب نتمكن سي يركن آر ..اوسن

 تو تروق وابا لاق نا دارم ةياسنروا ةيوار ضو كل كس خلابم اترواوبم عاف محاكي لذ قوم ليتر وص لارا

 50 000000 ردصم حررط كة بقاع رواةيفاع كي ب تدوص رست ةفئاطروا سف نكس اه ىل ثيم انو هك

 قاوم ليل ررط ةمئاق ته يوانخ لسا كاس ديم كا قب ةنايخ ىلع تءارثك شمعا
 لاتدخل جرد كادت تح تك راصنو كيس [ةيسادوف ناب لت: نيذلا نمو. حس مهنمر بي انشا .اليلقالا

 كح انذخاورنت قتيلا نهر وا توج بوض فرط كا ابك راسنا نردا ىدرك تاك هس. لالا ك- قا



 اواحا رسمتي آ 4 هاط هدماملا ةروص "رسوب 2 مودرلج» نيم الجر يفت روج زن نيك

 اك راصا اج انما ةيحررولاظفنركذلا لبر انضا لاح ورك اشي اضفلرورجيراجروا خلا اولاق نيذلا نم ان ذخاول ىا < هام

 < لك صلو ريفم اك تح بوف افرط ريش ةرصنا ل ين تنك برواس ل ا اكلاشياجساعآ [تلرصنر وان ارو رفم
 فرصإي كى درك اق تاتا اب يي كاك ومدارم قر اصنودوبيب لو لوقود لم قادصم كس ريكا مهني ب انيرغاف
 مهب اهقزلا هناك ةوادعلا قلا ىا قذل ىنعمب ئرغغا_< قار لنا رلوب مات ل

 ل لاه ايكا يكس دقتإ رط غلب رانكف رط كت دادعءاقلاركل وإ ئرغا ءارغلاب ةقصلا ىا دلجلا تورغنث كلوب

 سالم بوقت يروطش_ل + ة رف نأ لم قكراصن ةقرف لكف_.س كس بيرت اذ

 روان بيق ن كلن اي سينام رضع اثم راض ناك لإ كوبي ناانتكل اشنيب .مجرنلا ةياك
 ليا عفانماس مآ[ (ب) ترضخ [ مك ءاج ددق -<.د كن ايك م ) ترضخ [ةرابرد تداثبا ل ترتر
 لت ىلاتترطلادارمس مالسس لإ كح ناب كل رشا نون لوكا نحل مالسلا لبس ءاي_للب سيرت
 .ذاذلروا ةذادل ب ا[ ةمالس خم السروا

 تناقل رتل لج لاكذارم تاعتتمصم الاحروا تافصو تاذىرقلاروا- لب تانك امس للا ه ءاسش

 حس تاراختسا لب بمجان عتب بعل كس نا تريفيكروا تمير كلتا قولو قلاب لكارو . هللا ءانبا نحن اتوب لاي

 ردا ىدي لايم ذ# ىو ااا اناملك ع اسكس ني لاذ قديس نق غير بابن كلج يك يلم
 روا تر بير شنور يبتلى لوكس تاباكرس طوي -انام كر ها لايع كاك ولن قل اكس ايقكى ارب قلع تبعك لرش ناز

 "1 كل هراطافلا ضكركوب خس كوم اف حرور كى ناوكرو؛ تر قاب تاس درا ترروصو لش ص ىبنوكر نيتي ىو
 مل ىرابحا ءانبا ايد( ظافلاوي بج ل تع ارو هدب سرفر اني سلوم اق لوفد ر وردوا لتنال

 دال كك هللا لكرعانبا قتل لا ل لرواد متع نك هللا ءانبا نحن دوبي كسا - درك راكبا ءايباايركل بون ا

 م اكوا ل شام ذذ لال ةكرح تكس اذا ىا ًاروتف رتفي ىئشلا رتف رز تكاد دايز ل ايمرو كس نورتو .ةرتف

 ءاج لكك اولوقت ناروااك الج تك : قنا ك ساه تاج ارق ع لاما يو كسه شل ينل ية دش ررش

 روارمتروا هدانقروا اسال «هوسديج رين ناثع_ج فالتخا ل نام لايمرد ك-(قيقو) ترضخت رواة تررطح_ جس تاس كس

 ني ًاايبخا حس تب لع تاهلاس | + هوسو رس ل ايمرد لم السلا هيلع ىوضروا ليك درر طخ نإ تس الق لاس نا سوس اياك

 كح نا لمت اجاجايلماناكل ويش اي نتا 7و اردد لوك سي 6 لش نايمدد ل (طفب) ترضخ ؟روا كد حررطع>

 لور اه يكس ب بباوج اهجاروا- نوت لاسر كوفى مس نكتة يح_ انج االت حس لكارعا ب قلتو كاتس ملام

 هس د تاومثاكل ا سدا ىئيراتخ# لوك لؤ سد لكي تس كتر

 هللا ذا دقلو تاب آنت رف لاثمتا كس ناس هيببلا» هرباعماك حرر ك ياو ميج شم اك>ا لبي تي لمس ...........: طل

 تعاط بيغ اينتبررطروا ناصتنوكن اوج تس ىزرو فالخ لك ار»ا تحل هدياعم ع ل ارسا ب ك كس مامتادي ا
 بارررلل ل ره لب اذ كلا كاك راضنو دوبي رجب جس اي راج يامر فلق ا كل 1 تيصعم بيب وا

 خلا نيذلا رفك دقل تء؟امترواب بعل رجب اكد اصن لج اولاق نيذلا نهوتمي اراه باطخ لل خلا بتكلا لهااي

 رئكولووخووج واب كس تييصحصو فل اين رق وفود ل دوهيلا تلاقوعب آب كذاك ىزرو فالغ ريح ةريقك ى داينب كس نا ل



 كم كلل ا ا 0 لو ا م ينم
 اوان ربعي آ # هه ودتاملاةروس ةربكورإب لهل مدلج, نيل زمر يرسل طع ناك امل

 ىلا ا ) ترض 037 ”اسك بماطخ كل خلا باتكلا لها ايت آت 7 اهصد»و يان ب .رقمو لويق# يلا

 -جدزع يد ملا يت[ رح نت "تا قتراج لانس تداشب لك

 ل هس داب لس متر ف دوبي ل تمدخ (  ةفقج) ترضخ آل تاور رطل رو ا هملول :لوت ناش

 يمكن لا ل ( ِي) ب آيل راشا فرط كاي روص نبا فس لوبن ؟س ناكل اعاذب حس لبن مت اج ول ل ( يي ) بلآ ايكوم
 عت نت سا اير الل لن اززس لك ا: زوك ساطع رسروا ف اكل ذوكا « هوس لوما ايكت هاي رد ماك تار وس نارك سد

 < هراشا فرط الع باتكلا لها اي تع قررا زل ميري نا

 ليما رسا ىكبروا م السلا يلع وم مم: :ىذ ىف [ىرشاروا بيقثوراب ل لّارسا قب 00 :..:4 قرت +

 نلاحنكن يي ذر موكب سن لاك كر رمق بير واراورصورإب لل كس لانادتاخ راب كس لم ارسا ىنب كوم مت ني لب نااراف تشو بس
 وقررت ؟ تفس ل كس نوع يقر وا وكروكذ ناي عروس ل كس نب ورليبق ذا لوبن ري انج جايك يك عدل رس لترتيب لع

 يكونون وأ نب درسوع 2 مكارفقرفروا_فسول نب ل اياك ك1 راكع قرفروا- وك خيي نب بلاك كح ادوبي نا دئاهروا

 كح نادووركرواوكق دوس نب ىلعا قده تس شب نول قرف ووكر نم قظتل_كس نم يغلي اتامكر عمل نس قوم ترحم: '

 ل انتك أ أوج تس نإ 52000 ا | نعت قرفرواوكل ص اك نب روتس تل سس ووكر واول ل ا ىلا ل

 رادرسدداب دن انج اتت حلا كس لاح سر وا ىوساج كل ومن اعنكر وأ ايدام رفد رقموكى وس نب قرب حس لب ىلا فس قر فروا

 ل ىوي روا قثروا لآل اعروا ىرومتروا لقانعا كب حس ل لورششاب ل لابودوا ىلاداشروا كريسرس ككل للا نكي كت اوربت

 رعاقت لم لوك و لركن وا سم اي دار ةوكم ولى ا تسل“ ناوأ ب خب روا بل يكل 7[ يلاوروا كس زبر كد قرد دقوا قردابب
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 رلخاداكب سكس وضفوو نا زم ناك زر ساكو ميلا تاك اخت نت ىإ؛ 1م ت الكسر وا لضاقفاوك توم تررططح
 نارل اه نار وراس قون نأ عبو نا دعإ كك يدرك كلب يي داو يق :كاار دايز لملف انج «<ايدرل عر ونم

 -اياركخي وأم هعروا» ذ اتا رشم اهجا ف# ادت نقرر عب لس كل را قارا اياك نرثي ب إب حنا ذسقلا

 رطل جس ايبا يدرك يجلس ضر ةزاججوكهفلا لبي ىف لانا لن تيب آس هراشا فرط كاكا لبي تاي[ لات
 5 اج سك اكيار كرت قدصي حررط اس توم ءاد الا بجاو رت

 الاو خسر لرب دامكلب # دل اص لام اشر واس ركرفكن وجايك يكل لاي لاماكض كر لي تع 000 :ةزر لوم
 كاع نايمرد تس لاس نفر طل ئديك- ابك ايكن ابوك لا رفا: لئاكروارادرهتارف لكل نوعقبم "ل رت

 قدإن لع كرام ليصتاك ل حبا جرو تحي ىو نك ازس وق قت تع اط دوا حس درج بج كس اكو ادور و
 تع حرر

 ادركت اي طلفصفد كيا متاكت ار نري فسكت ناي ردك( ب ) ترضخ آب -ايلايعج مكتاكر جرار تنايضد زج لوب مه

 نل خلا انسمت نلت إب ارك ذاكن ”لاياييطاغىرمود لك رى ا-لوم لذات خلا نوح رفي نيذلا نبسحست ال تي اهل



 وحار تي 1 هه هب ورلأملاةروس ا رسورإب مو مو دريل, نم اجر يسضتحررشو مج رن نيل

 -< قداج كل تعب[ ادي د كل لاب بس ناب اكيي لي هللا ءادبا نحن« خلا ةنجلا لخدب
 دع قراف هرم و قرم 0 :ءافنخااكتءاراشي ليم قلختاس_ 1 ( يبي ) تضخ 7

 لش دا, ك-( ةني) ترضخت 11 ورك ب سومان ريم نوم تنس لرب كن رك” لكس لن باب لي عوج كس ان ن اا يك
 تراثب لك آل يلقراف لت باب هج كانو ليا“ هس ين ميج لوكا ل حجر وا جس! ارادرساكن انج ىلا ”دك جس داشرا
 اكيدوج هاب قراصن نك دمحا همسا ىدعب نم ىتاي- < ايليكوراشل لش فص ةروم فرط كى جس دحام زتاك كلان

 هللا نيب اوك دكر ظني وطسم_ لع ثمب لب لوب زلت ب ركع يراك اك يقاتشو ف اخ رواد 2ع نب نك عدت رطل [ىكليلقراذ
 توب لح فالخا هب رش لا ل هس ديق ىداينب كس رجا د وم لاق كس شلش منادي شاك دوا # هقفاوك 05 ترحب وقل روا

 دو لع لك كى إلا با طع اكبسج قو دوا تس ىذ الاثم اكت وادع لك ايس

 ادت اقع نلا صفو ول ..----:--- :س لن لانمك تي آل افتاودامتا اك ايند ىدوبي روا لاس لكن آ

 شين ارتكاروا بش ون اجو لافت اوداحتا كتب ل لولوي ارا ك- اع جرا حس قا ثنكب لاه وو شد اي حس حرم
 ىلانمك تيب[ كباب قافتا رك قختنس تابع نال قاسي مان اهب ىاسيتكس لكان آلكايبج نجس اي لوب شب
 هيج سي نؤنطام م اسيعدوج واب كس سار كس دكت تم يقر واس ىلاج لاي توارع كابا لع لولو قت لاب دس لأ
 د لراكما تروا ل رار تس اب دوم لترك اكل ا لم نار قرت تس جس هلت قيا هد جس ىلاج ىلإ توادعروا ف التخا

 1 و مادام للا و سرع ربت نورنا ف لا ناب ل كرا (ٌََج) ترضخ
 هلل تاردصمروا لمكاريظم يس آ اكلم كه السوم هرامشا ىف رط كى دئوا دغر ون زي < لاذو علاش قالطا ي زاجرولل_عس تيادب

 نيل تركن رق اهق بكس قرر وسدد كارا: نك( ) ب لكي لئن تمر شب راكنا حس للا نكي

 جس لك ورك بتوكن ا ك لاس انوج صروح نقابسلاط فرص عراقنا سا ناين قد, 2< بس

 رجا افا نا ل حرر طح_ نين حس لمن تيما مول ب يكسب لصاح اكلالدتحا مث . كلم نمف لق
 تيت ل لوقف نم كس لت اسيعرماتب ايكوم لاطيا اكتسيجولا ناس ىلا لكي - < اتوب مز مو زل اها مز الءاقشاروا هس

 -< قكوم راج لي دلباقمكس ديح ةنرككرم لصور نت نوكيا جسار روم مولع سر راكي ب وقتل قرف كيا ل

 و تع اجيوكوووو نك لوم دوصقنريك اح كرب كس رمح لاب لجن ن# كرك كرم ترف وأ ل2... كسب 1 تاك

 ترطتروا_ هن تكتل 00 مير تررطتوج اكان رك درر اكلم قر فر اف اك عارم وكما ذ لو يرعى لاء دنا

 المك دب ماندي كبس د ساوجي د.ك ريك ا جووصقتلاب رواه سس يلفت لاي ىلجبوم دي تانول ؟نلا_لكتالاح نركض رفوك تروم تيرم

 لرب تس اج حرق> دواس نك جارت ١ !اض' ع نات ملا ا ناروبعسم ثلا حس ئاضا كس ضرالا ىف نمر ىت كلك

 07 و اهقشناء اش إب روا_ م ريح لع لالامتسا ول انعع ءاشيام قلخيروا نيك ديار بسس طاق ان دا تسع دال ل 7

 .ايامكطلاقم هه مه تاز ةرييفو ملوش اينااي تاو لما كتي ءوأاإ 7 ا ل



 اوحاط تي[ كي ه)ه و رلأملا ةروس "رسنورإي 4 مدددلج» نيل لج ريسفلجررشو دمج تنيك

 اريح لح 0 [تررطحر وا كس ادي هدا كس كان 1و ناز كس لوما م لقاو لمع تررادق كدقلا قل رط بس وحكرو ءايوأ

 تدااو يت سحر زك مدام ان مرا رح او َْق ارت ل هم حل را "اهي حس مكب بفرص لان هدام لستم سر يا 3

 ثلا ص دج ل ار حير دار ةاباح لرقم كر تم 6 اري طل املا نزلا ان وتتسم نطق هذا هلال رواد 3

 - انور اظرم لوقتاب كس ءايلواو نايبنا اكل راوقو ت زج دن لبس اولس قولكم لاذ كت اقولك

 رو لوح حروب ناتسورتجرل انك ادع نارعز قالو تاك كر اضلؤووبا بش :ءاعدا اكل قويججا م دق حررط دوبي

 قررنا لا ع ررواولعدوج واب كس سد فذ دوا ل اخرا ليث تس الج الوا ىف جروسرل اصول وخوج ل رطوك لولوي

 أ عقاد قفى لا 10 "وكبذعي ملف ”وث حس انج بويكو لوبتما زاهتم اشنعاك الكب لين تس رك شى

 ىلواتو يجول كارل وا ؟ج اترك ا يكب ذهت لوك كولر لوا ىفي اخ 1 كوع هيب يي ذقت ب لك لكنا لي ترخ ةري 3 ايا
 ايا ملا ل ترض ل هاو لد تاور ورع قر تايمز رمزكل جا رك ب نا ت ب#

 تخت ك طباض لا قمت حررط كفانا ماعد اب راب صامتا لوك اكن اكشن ؟ لاوس ايكاكىت بي داترججروا ؟ناكما
 تاكيد و د ليث اح لبو مروا شل لو يوك شاك

 دبا سا قمح بو كبي ذلك ( ) ترضقت بج باغ قربا كح رفاكروا- نايت ر ترا ل رتل
 ككل د رباب كح لودادنامهيا لوس وت لوم رك 1 ةاحسيصوصخ ب_وبهك وب نأ ل كداقوط

 ةيثاوغاضرواهيرازرب للام شكلا عر سما ع : كلفت ارورغض كل ووا زج اص أيل ودا زر لاو

 و * ام لح ل تنج رك ارتكب كب اهلا نيس ركل يك كي هواك إي ران لامع زنك يب لس مسا وك :

 - لو لاك كل كس نل_ وك يبت لكنا تاي

 سلا جس لاس ”*هوسويج تراف نامفس ل وقت وج ع احاجابكترتفاشام زوك اء ىلايمرد 0( ةخ) تررضخت ؟روا قدك حرر
 نت ) بن اننيب يلو انك[ رثدح ردا ”يسيعب سانلا ىلوا انا ع طافلا ل هواك عيدة[ لكل ف دان
 تدبلا مت اتت فس لوجما لاي كس يك ا طنا لباوكن تن كت هداتسر فلس نر 00 ركل اك ولوسر نتج لعن نيل عروس ل يب ( يلع

 لكن لا لمع لوب تكن م ضن ردا كح تسد لكي حل ترطح تايش لوثب هن ىف ضب وق رك ىل رع نانس نب ملاخ ترطح

 اذ لووول واوا لاك نادي لاكارم ىوا زمتاصرطس اوالب تس لااجس روك وج انور ضاح ليم قوبن تمد اكى دا زبجاص

 تس لوقت ىلاقجر ضن قم باج اكل 00 .ريدن الو ريشب نم ان ءاجامل_ دوج نم لكووجوم لكل بنا "او تل ارونكبش

 لارا اما لنيك سمور 2 ق اىقب رطل اشم خلا مهنم اشعبو تبي :تاب 7فن اطل

 - لو يبس هركره لو اهلخ اي شاب صوص ترم كتيب و

 تاخد لتنا حر رط ساروا لن سس ا رس نيكس ه ضن اوم مولان خلا مهضقن اميفتمي ؟

 نط يكا نأ بيس اك اتت ورش را نر لسا ناعما م موطخ سس را تا 2 ا

 تي أدل هل تحول“ اهو لش 0-0 باذن عي :كاابيقي لل اتوب تاي ”كع اباكب اخو باذ مع



 مجهر 1 4 هاج هامل ةروسم"رسورإي هدأ مددرلج» نال لج يضع ررشو مج 2 نما

 يلي د وكل مث لا بنج دوا تس كيث دادااكءافش كانغ لاسفل كي توادعرفلا لبارك اوم مولخمسس خلا رسيثك نعاوفعس
 - سوم لأ ج لس صن لا فوم د تلم

 لساووصقنركس_ روصقنو كنار ني اع لوم ىلاءاضر بط ىلا وص وج موت خسلا هللا هب ىدهي تع

 تت آس طلغرواولفض كيوب لك اكداما ل م قظروا نتا مولتمسس خلا نيذلا رفك دقلت آد قاتل لاب لا

 3 نب ردا زي ربو تين كاما انمجب لوبقنسروا برققماياوكى لل اوم مولعمتس خلا دوهيلا تلا

 ءاَيبلا مكنم ئأ مكيف َلَعَج ذِإ ْمُكْيَلَع هللا َةَمُع ٌةَمُعِن اَوُرْك ذا موق همْوَقِل ىلمَوُم لاف ردا

 رم داك يطل نودكا ترب كان رخو تح مدن باح اكول ولم مكْلَعَج

 مك هللا بنك ىلا ريما ةَسّدَقُمْلا ٌضْرآْلا اوُلَخْدا موق كِل ِرْيَغَو ِرْحَبلا قَلْفَو ىوُلسل
 هم َنْيِرِسخ اوبس ٌوُدَعْلا فو اًوُمِرَهْنت مح رابذأ يل اوت ززالو هلا سو اهلزخلب ك7

 ىقح الْلَّه وذ الام داع ااَقَب نََِب امْوَق اهّيف نإ ىلس مو ومي اَوَلاَق مكيْعَس

 ةفلاَحُم َنْوُفاَحَيَنْيِذَّلا ْنِم ٍنلُجَو مه َلاَقاَهل ++ دانإق ان اجري نق هن اًوُجر

 هيلع هللا معْنآ ٍةرِباَبَجلا لاوشأ يشك ىف ىنسؤم مهبل ِابقنلا نم ُبَلاَكَو ُمَضُْي اَمُهَو هلا
 اوُلُخْدا اوبس ةْرَسْلاَف ءاَبقتلا هيفي قالخب شرم نعألا ميلا هلع الطن ام امتكف ةَغضَعلا

 الاف ةنويِلع مكن ُهْومَتْلَحد اًذف ٍبْرلالب اسحب مهن ْمُهْوَمحْناَلَوَيْرَعلا باب "تالا مهي
 ْنَل انإ ىَسْوُمي اَوُلاَق 1+0 َنيِِمْؤُم منك نإ آول وفلل ىَلَعَو هدعَوزاسنإَو هللا رص اتق كل
 لاق لاتقل نَع (مؤَنُوُدَِف انُهه انإ مه اَِتاَقَف ٌتلبَرَو َتْنَأ ُبَمْذاَف اَهُيِف اَُماَداّم اَدَبآ هَل.

 ٍةغاَطلا ىلع مربح امُهَرِبَع كلت الَو ئجأ انِإَو ئِسفت الإ كلما نإ َبر هي

 ةَمَرَحُم ُةَسّدَقُملا ضرالا يأ اَهَّنإَق هل ىلاعت لاق هيد َنْيِقِسفْلا ٍمْوَقلا َنيَبَو اننْمَب لِصْفاَن قرف

 ْماَبَع نبا ُهَلاَف َحِساَرَف ةغست َىِمَو ضْرآلا ىف َنوَريَحَتي َنْوُْيِتي نس َنْيِعِبْرَ اَهْوُلحمْدَي لأ مهي

 يي مُهاَذِإ اوُحْبْصَأ اًذإف َنيَداَج ليلا ن وربه اولاك تيناكور 0 َنيِقِسْفْلا مْوَقْلا ىَلَع ْنْرْحَ ساند

 5 لل د ل رسم ُهنِم اود ل عضْوَمل لان
 كينوال اًباَذَعْو اميل ةَمحر هك رق ماولشلا اهيلع نكرتو نوره فاجر يلا ةنامجي اونا

 5 وي

 ند كييدحلا ىف امك ةانذافر رجحب ةيمر ) ةسدقملا ضر ا نم هِئنْذِي نأ هتوم دنع هبر ىموم لأم

2 

 < (ة-



 3 وسو سف سب 1 هب هل ف مدام !# روس * رسكو راي 2 موديل نيل اج ريق 82 رم ا

 ' يل 0 7 تا و ا ب او رج لا رك وع. نق و رت 9 1 ل ا ل لا ا

 : 56 : 5 ا
 هل تَفْقْوَو ةْعْمَجْلا موي ناكو ْمُهَلئاَفَو ُدَعَم َىِقَب َمِبَراَسُف َنْيِراَّبَحْلا لاَتِقِب ٌرِمأَو َنِعَبْرآْلاَدْعِب عَشْو

 ا 00 ل ا ا د دج هوو نا ضررا أ ب دق موري نع و ا اق وح 5
 الارشب ىلع سبحت من سمشلا لا ثيدخ هدنسم ىف دمحا ئورو مهلاتق نع غرف ىتحةعاس سمشلا

 أ نسالقملا كبعلا ىلا راب يلج عج ويل ةقملا تينلا لا انس لان مشب

 م ااكرا !وكو اه انت بأس موق اذ قوم بج( ورك إي دكقاو هو)لروا٠--...--...:ريمج
 2 هوا قولو نكن 3 ىو نيرو نع يروج ىلا رف اطغ تا[ وو ضترول( تصح واهب: كل اني اعل نصرا كك ازين
 ندم لاو )جدول ]دابق ةسدتلا ت لهن نظن رس( هزي 7) لرقم ءامومج فار !وكول ( ورد اناج ذب ل روش

 ناصقن ل( ةاجوب ودروخ تسلق فو لس ناك ل اد فرط كت إي لس ارو 1( ع مانا ذرسدارعجس ايدل كنك

 تسوري رز لآ تسي د7 نا نس د تول ا للي نك زر لا ن وم اهل تك ( شرس هيج دج ب ا)- كس اجي لم ىاتو

 تولوو م لاب 35 رفد ليم دق لاي نا نس لا مك تك لوو كتبت ( لت راع ًاميقإ لح داع م وثلث تاطروا كرو آش ) لو

 ليث نولاو نس وتس دقناو# ابك س لوما ود كلا( حس كلا )رب للا _ك لب اجومم لاو رورض ( ايو ) مجرمي فعل لكس لابد

 داو كل كس لاح شقتك وريابج رك انب بيق نا قكوص تسر عتالن ل بل كرو حبل قت تس لس كى ذرو فا كم كلا د )
 م السلا يلع ىوم# تالاح لس يئاعم تيا ذس لوما سجو ل تمصخ راو ) لاي رفاطع تقف بأ ف هللا روا ( ات اا

 رس ناقل( كلي * د جماع ل يك ل درل اشف اكن نا لوبنا كس لوب سرسود فال سايت حس بسك

 ماتو لساوس ( لإن بلاق كس بطوع ل زوو تعور ناردا عب ةقاوزال اهدار ع سو تاو ج7 وزاورد لس

 سو ع غو لس ل ارواح وم تكرر نيف نوفل م ترص ةكرشلا انبكي كل وفود نا )ع كل قه ءاههت لغري ولك وكر مرق لع اورد

 م” نين دوجوم لابو تاولود فس بنج! قزم هس بوو - تساي انكر مس درج دفا وم كساد تكس نامي مراهق سو سك

 ةطرعسل نابي م: هع روزا ( حس نا ) لولودروا ل امه نايعشا كس بآ ًاروا ياج يأ آ نكح هكر لائم لش للذكر

 انكر سيئر قا ب كسروا اوس لاعب ةيارواا وسكس ناجى ا ادغ( قس )بك( نس نزم)( 2+ ساب يرن) سن

 لولو نايرفان نلاروا ل ما نكح ءايرف( لصيف ) قرف 1( وكت كروكي تع اطوكننا لدلك بكبر ىلا ارهغو والعكس نا)

 ( تايد تودع نر والاب اكن أ )< و رقم ارتب نا( لدقم ناش زرع ) ب وأبا ل لو مك ) وكنا )كلا - 5

 نلا رفان ناي وس( تس ناديه اك ساو ايع نبا لوقب دج ) ليش لابايب اكس لس( نار ) نادر يك كلاس لنا
 لو 1 رولا صوم ناوزمت ) نع ب تلاع كوول

 وأول نا ضل وق روا كس نور للاسم ليش كك لدسلا ىثاتم درك نو ل ساس ىلا وم لج وه لج حس لاب
 نود ىلا ل م لكأ وليب وكس رعتأاو لاروا لوم ل يس ناريس ىلا تا: ماسلا يبل لورا دوا ومات رص قتئالوج دادعت

 7 7 ا ١ اق 8 35

 نما دى امدح د اتي فو تاق ادع نمر مج تأ رع لش نمت لل 1 نااروا اتق تمار يق لع قس لوك ب

 ىلا مفروظن تساوثردوب لن اك لات للاي اني جساتوماك ب دب نت ذاب تاشن لص فانتي دام رف بي رفات تس لادم
 2 2 2+ م

 4 هج 0-6 8 3 ٠00 رح م 6.
 -.- قواد هلا ين نجاومم“ 3 لاح 2 م ني رايج دوا تح سانجي يون تخدع لاس م احر تسإ ألم ثي دعك يح

 رط اين كن لا هوب بو باق كَ كس تعاسلبااب 1 ا ا نم ناك



 مدح مهرس تي[ 4 هنؤو هرم ةروس. "سطور اي 18 مدورلج» ناي الجر يبضتحررشو مج ننال ادك

 نيك نانا اف آل ىف تعاود ثيي دع لي دسم قا لس صا مااروا - قلوب تغار كاد ان نلت

 ( -اهتايلت ترا تن رطل لقلت ناو اج نق تيارت[ هزم رادع اكلي ارك

 قرر ريعسإلاروا_اوم لع وكون اروقسواكتكسر مدخلي حس بس نو تك رات اكو لف: :ببيل و
 تك كاحنض_اهق احالبكك لم هو ىت لوم تروكروا ىراوسا موا لاي كس لن لب لارا ىفب لك ث تس ركل فاس ( فني ) ترض

 -< [حاجابكل ترروار يما لاهي هس رامج كن تت قت اكول راحت احالبكك كل هو ىلومت كراج هش لي لاول اتم هداشكن اك اكل تدك

 ل دالب نلادج راس دارمم اشكل ب نيلطسالو لاي هر وروطوو لاي ع لدقملا تيب دارم .سدسقسمللا ضرا
 اهلوخ دبمك رما_ت ايكا بك دقموكت اءاقتم كاس جو كوب بولغس شرا بل انت نايت تسر قرار شدوا ني أ

 مهيلعةمرحم اسهناوو جس توج مولعم نوب تكل خاد تح ل” بتلك كك كس ينفد كبش لي يشير ل العرف

 ب زنوفك ع وللي انلسوم قي بااوج رود لوما مادارم حسبتك عسي باوج ل اع لانمكس ةدس نييعسبرا
 - نالجر-ايكي دركم ارترخاد لرش لا ايلركف الخ بج دوا لك باف اطفي اك كل وبي يفت سا تبان متت
 - تمكن ا نوفاخي نيذلا رواه فومومي

 _ لامست لاب كلك يئس لاري فاد تس هزادرد بابلا مهيلع اولخدا

 -اهتايئيكاكتلذو تسلك ونش كس ندور ترن ماسلا يلع وموعد . هدعو زاجنا

 ناب اندم تبانرفكاكنلاعس لاه نس يلامسجكهطلاود كادت ديقعاكم يعد وبي لكي .كلبرو تننا بهذا
 راع نورا دارععس بر ف ضئاروا ح قضر رجب نو قتوصتلىزرو ف الغ كمت هللا لادا يكاب يداتللب لي ةقيتح لوقت رك

 ري ءانب كى رت تس تافصو تاذ ىشا ل 7 ل ل 1 مالسلا

 ِ -اهتايكايددبك
 7 كللما رواه انكم قب وصمم ءانب ىكى أب اج مهربججافرواه كوك ا يو .ىخاألا

 لطيف ءاطرسضمروأ_حس ل ارم ديت ل كح لساعات 1س قت رفدتوج .قرضاف_ اتسم خروف مركب فوطخم

 نايا كاد كروم اج كقر شت مزلق# اهنا ذوج لسفر واابنال لبس” «ليضيزت اديس . ضرالا ىف- ل جدل قس
 لإ و ليث تام: للا دجس نلاديميياك لوس ىلا الي كو رانك س ماش نكن كك ندرس اي رددشوكىفرخصروا ىلا هناك بسرد يسدد: جس
 -سالف شقت ل تم وأ لك ادجو كب وكل يارما ىفب حس نجل يتؤنار قلك قرب لش نوب ب اداشردا لوزاهب تكلتك

 -ايك يار فلمت يول وم مدان بحب ياعددب لي ا قوم ترج
 < ية اراك وا ليتر نشر طم لاننا لوم تار قرر هرم .نوراه تاو

 - لولو ل ناجل تا ان لتر د تحد م شيب ةمدقمكس نا شي را حد لباقي ماش كل قم ترحل
 نا ل لدققم ل اووخ لي ننس لقت دلل داي قس ةفدن ل نا سئمولعتل اع كلور ىف لولو

 -وماوث حسبو لتننز سل اروارج رم ل [ركش تساوثرد لك

 هوز كج ل تايادردجن انج [ ع ال ىف كدعب حلا قكى لكي حا عل . شب ىلع سسبحت مل
 ل عاى ءارسالا ليلإي < ايكركذ ذ قوام كام يمج ايك ارحب أقف 17 لك وم ءاضق نار ىك ( فيج ) ب آبمج ري قوما قرف



 مبسم 4 هاي ورأملا ةروس «رسأو راب لاري مور لب نيلراع ريش حر رش 000

 0 ل رخ) قات ( ذهني ) يب الكبس:
 :لوق قوز سيخ رن ذلك حسرطحروا 2 لرروس(ةقب) بآة كم كراهمرس يونا كس ليتر وفر

 0 ليو لاي( سا عمت يصر ىلايل_بس دار تنكر وبلا ب ع ف ووك اا يبس 100 ا
 م اجانب فراك تى ايل لبي وباوجدقاو

 -< ا ءاجايكركةاكق كسه ص اخ يأ دوبي لم عروكر لا دامت نايماكق كسب كر اصنودوببب لم تاي آلم :٠ ٠.٠.٠ لولد
 ناراف تشورعب كس + ل اجو لباقي صم تزطلس مس لجارسسا ىلب دوا نوب قرناس ناكر ف هت اي ظ201100 : نرش اج

 ورعرثس ل يصف سبح اهايكل اوتيل نارا رنجت حس دقلاطط ب ماش نأ لاب اكن لامك اومروظنمر ومات نقلب جاي لش ل
 < ايكل ثان ىلاقطوك خد جسدا لب بايدي تا

 بس ان ع ديفم لابي هك ادت اكن: لت تاباوج كح نلادوا تايب قلخح رعقاو كس يتبل هول معلم :تمي أ تاك

 ئاورام روا قوم تررطحر ب وا نسر كرنب لا مروا كرار سي قدامك جولس لال افرط كل شي ك- لاكاذجب ح

 هس. رابتفا ودروا اه تضتر مايق هو تس طاح كيا - لذ ردود كس عقاو ساكس يبا دج لماع ابريل تاذد احم ايف اك

 ترصدروا تعز ليتك لس كيك ل تسوي ذي مايق ور رطعتروا لإ تر قى ديق لهي ئاخ ليتك اهيمج- تصر

 ماكجاوراخ آليا للا كل لس كيارب ركل نومداب [ق كب اع اك الدوا كح لوم لاو قب بن منت حررط كا تحاك كح
 ىا كل كح لونا رفا: رك ترو تحاد شع اب مايق هو ك- كس ثلا لا خب اهانه رك يقرب ىا لاح اكن داو كح لاول
 انلدن دارو صارسسا خب سوم تس وم ك هرينو اب دام رروس-دنا تاماطع لفكر وا ىولع لاب تضزو فيل" عابوو نأ
 تاناشت بس ول اه روف ل ىف كادواو لق ىلا باذذع بج : مم الو تك كرد ارث نوم فوثوم توج

 -اوب عملا لابي لا بج لن ةساج وراس ترص
 ايكرك وكن ورإب لام نيس ارواولووخ فرص ل م ءانثنسا كل لا هت سرك ماكس لد كيتو للا كوم ترطب دوا

 ]لاح اك لاح رو اني تس جي كوم موصت”ىبن ايدول ىلإ ع وب لفو نع ساو كلاادج ركاايك كرك ةحارصوكب ل اكروا عي دوا

 ل ليتتتسوج واب كس سرلا» نست مدوجوه لل وكر نم لوفوو نلا نيلي يدرك انشنسا اك ونود كل لا هت مولعم هت سس نقي

 -ايكرايقفا توكل سا قحاب كسي وي لنكن انما وكلش سس لإ
 ابك ل جايب تفداك يسيل نملك بح لي كوكب طاح ماكان بكير '

 لكي حب ضوفلب انو ابو نع كك والواو يفوت لاك لوك أبت ليث دارفاكس اقم اعدارم حس لاك كك ساب
 هس ذرات ورش ءدطد لبن مح اجانايوكو دعو حس اطال لس دارفا صاخ ركن كيما لوب هتك وم قسرا مكس ىلاسسا"* لش
 فكبرو تنا بهذا لوقنول ص ارسا لب ل 1 او زود بف ا اي طولا 10[ لفناق رت اسكس دابجج اك
 دارج مكن كس دكه كاب آدشلادا يس اي 1و ل رك عدت رك زاب نينجا انوع فكك بع قت لطالب ل
 عرس لعل ارك لول سس موق فس كوم رت” ترروص, مب - رجال لنوم تيبصعصو لتسشاكىا سبو كس« قذر فال

 دهس نارك لابي



 ممسكا ب هو دناملا ةروسء"«رسبكو رأي هيعإ مدور نال اجر ضجر رشورمج 2 ل

 تقل يأ لكدقلا انور حس نادت كسحدقلا لاك وم موه سس خللا او رسك ذا موق ايت :تع آف اطا

 م انركر انتغا شور كرافت بج كن - نجس ايعانومرا ذك كم لسا لبس لوم تبن ائدوك اتت نت وتوك يا قتلا لل
 د لن قوم اديب كتل خد لكاس سواك مولع خلا اودترت الو تيآ

 اطر ني اج سر كف رت تو ل عزتي اعلا اوم مولع خلا كللما ال تي
 موف ابرق ذو لأب قمتم قحاب |يباَقَو يا مل بارما كو ىلع هيلع كلم اي لاَ رواد مامد وج

 ٍءاَمّسلا نم رات ٌتْلَزَن نب لِيباَهُوُهَو اَمِهِدَحَأ ْنِم َلبْقَتَ ٌليياَقِل عَرْرَو َل ]بال شبك © ةفردللا ىلا

 يعمد جس نأ ىلإ ٍهِسْفَن ىف َدَسَحْلا ٌرَمْضَأَو َبِضعَف لْيباَق وُهَو دال نم ليي مَ هَئاْرِق تلكَ
 ادي (س)َنْيقتُمْلا نم هللا ُلّبقَتَي امن َلاَق ينو كناَْرِق ليغ لاف َمِل لاق كلئلتفآَل هل َلاَق ْمالّسلا
 هللا فاخأ ّىَنِإ كلتفاِل كلا َىِدَّي ٍطِساَبب انآ آم ئيلتقتِل ٌكَدَي َّىَلإ ٌّتْدَدُم ٌتطَسَب مس مال

 لبق نم هئبكتإ ذل ٌتلمْناَو ىف مثإب يمن مجرات نأ دير ىنإ َكَِْق ىف «مَْنْيِمَلغْلا ّبَر
 ذر كلذ رس سال مك بخضأ نب وك

 سك ام

 لوطن
ع هن اك ىنب نِم ضل هز

خت هازخ الا كقتط هيب ىل
" 

 فيك ُهَيِرْمِل ُاَراَو ىتَح ُهَعُم ُثَيَمَرَحا ِباَرُغ ىلَع ريو هُو هِ اَقْنِمب ٌباَرَتلا ندب ضرالا قف

 َىِراَوَاَف ٍباَرغْلا اًذه َلِْم نوكأ ْن نع تْؤجعأ ىتليَوي لاق هيأة 6 وَ رشي راوي

 ُليباَف ُهَلَعف ُىِدّلا كلب لجأ رورو هلمح ىلع © نيل َنِ م َحَبْصَأَف ىخأ ٌةَءْوَس

 يل اَهَلتَق سفن ٍرُيَعب سفن لعق ْنَم ُناَشلا يأ هنأ لي ٍءاَرْسإ ىِنَب ىلع انِبتك

 ْنِم متم! نآب امايحا قر ايي نال فان كف ُِوُحَنَو ٍقْيِرَط عطَق وأ ان ْوآِرمُك نم ضْرآلا

 ْمُهُث ءاَج ُدَقَلَو اَهِنْوَصَو اَهِتْمْرُح َكاَهَتنِإ ُتْيَح ْنِم نابع نا َلاَق اَعْيِمَج سانلا اي آَمَناَكَف اَهَِ

 ٍضْرَآلا ىف كلذ دعب ُمُهْنَ اًربيك ّنإمُث ٍتازجعملا تلا امْلَسُو لير ْئبي أ
 كلذ ْيغَو ِلَْقلاَو ركاب ٌدَحلا نْوُرواَحُم «جؤْوفِرْسْمْل

 هب رط حي كح دانس( ربخ) لاحاك ( لبتاق ليتر ) ليعود ع مضر آول( موق ىلإ ا) وكول نا( يقم كيس ١١ دوا لموت ممر

 روا كد لت اترواامح رنيم ليتر روضتلس لايعرثلا ) لب اه دج لايت ابرق ىلا يي فس وفود نلا بمب( ع قلت لقا,
 لتاترارم) قوم لوق ع رسددروا( ايل لك كا ىلا اوكي برق تو )ل ىاكل وق ىلا, رق كيا عس لع نا ول( جراما
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 اك لا ( كل ل فيرشنول ع مهالسملا هيلع مد كى تهكر سارعي ل لد ةيساولم حروا اوم كلان بضحن هو ب للا دن انج جس

 سى ردوا قلو لوق ]ف ىلايرق ريتال نك م: ؟سويك امج وب نس لتتار كولا ركل ا ائيقي لم ل ( تس لقب ) ليتات
 ( اهم اجت ) لكى ناد تسد ذ# قف( بس .يمقمال ) رك نين كل وق ىلإ يرق لكى ت سويت فرصا كايد با دج فس للا( يلوم
 وج لوم احر حس دقلا ( لن للسلع ل - 6 لااهلا نتا روك 2 2 ىابتر ل

 نيا لوذود ( كوم ايكه جي حس لادج )انك هيرو( دانك اك ) وانك يخل ثيم قلك وم تج اج لع - لبن اكد وري كس اين د راس

 ملل( لب تس رف ملاعق تل ونب نر وا لولرس نيس دانك تيس كل أترك اتباع لاك يي ) اجت تس لع لوي ذود رج وا درس
 ا زوم ى د ركل سرزخ 201 لاعب ياس سنس سا( الحر راب رن الراعي دس حرك اللي قون لاو لن

 لانا البي تس بسوي ب ني نرسل ةيدلايا# لااا نان د ارك الدو عي ل لور اك انك الك بدت

 نا نحس لويد وا روج ىئيا)) فس ديرك ع ذوو دوا اتي اوك يأ نس هللا دعب كح للا (ارجج هس دال يركب ا وك شدت انج اهلل
 هديشول ) ىلا يعج سكك دان ساكت( دايت لت لكس ولك قنا دانا سي اكس درس رعود كس تجتاس يس ادا كدي دك

 اكدوم نى ايدج وك ار اوما ذل ا يك اسس للا نايك. تحجب وس اهلا لوب هو( متو درع ) شال كلاعب تيس اء اج( لأ
 لع ىلا ركدوحكارح دلك يادوب فرم اهنا احنا كس لل )اوم ناشي ىت تب هوك غني ايجي ىت شال لك لحب يسال
 ىلذ كلش )هس ناشريمت) لاق دوي تتر علا كس لييارسا ىنب نس مت( كا رراك لكل لذ لت قال )م ءانج ا( يدانفد
 يللا إب حجو كىصاعم بج [ نر وارفكو اسفووواوخ ) كسا زمالك ساي رام ثول لب كل بم دوا كس تبل ضاتق زكي الا ةدامكن اب
 وكوت( د ذاب عس لكس سا لاجيت كاك نس تروا -ايكن يوغا وفاسن منقل وك قظ( وم يانج كت اعق درا
 ىنب) ناروا( بس س اتاك تظافتروا ىلا كى تسعرتمكتر يؤ تس اير سابع نبا ) قده د كرت زوك وفاسنا مانت فس ىلا
 لاش فل وج هلك ا لاس لج نا لك لا المج اسك( تاز ) سوليل» نود سس 2 وسر سس دايت للاي كس( لن ارا

 1 ( 6 كالو ودع لس لماء ريغو لتوارفك) هس كس اوس كن ايتدإيذ

 ”[كلوتقنمر .ليب اهرك ذا ىا < يردقم ل ىسوم لاقذا لاب فطعاكل ا .لتاو٠ ب و

 و [ترطتوكن لاس ني رتل ابار هللا ثعبف ف ناك اجاب نقلا لت انج فاق لبن عرور مكس مان لراس
 مج يدرار تاس لب لضارسا ىخب وكن اس دي رح لييثا رسا ىنب ىلع انبتك ٌفللذ لجا نم ضتروا_جس اناء دالوا قلك
 ة.اوماريب لكتاب دعب لاس كباس لا_اوماك البي لت اقدعإ لاسسا «هوسعسسايند طوب كس مثو [ت رس لقاك نالوا

 ترطيب دعامات لج دن ناش رسمك َّض ب .قحلاب ةسبلتم ةوالت ىاكفوزكر رص ترفصي .قحلاب

 - كل اورراكي ذ ليتاق ل تمب هيض اروا_ لوم لاو بناج كرمت لكس لابي ك- ساس ناجل طبت س تنج اكن

 رو قلى ليما قدنج ىلا ؟ ابكت يكل مج يد لكتب ربي تيصخم قكووارااكل أ, تيصخم كك خل ادسيرا ىنا
 أت[ هه لس هس ذ نيس تاتي اذن كس اح مك ماروك م ولظممبدج مل الن لن تمم يقل فرط كتاب لا وراشا الشم

 3 هداك انبكدكب ير وصقلووارااكتديصعمو تواقتش لاعب كس قوم ري ىواضبب لوقب يجن ىرسدد- هت كك ءاشف -

 ا لاب لع قك 6س ميج ل كرست هس تاياكرصد عاج 1 نررىرت اتباع سبأ انلاؤ ل ندرك با لع ولع لكيوجردقم

 جس لان ررت لوك م لرواوم برولظم برا ذعو باقم هانكس سالب وتشد دار اكوانك



 0 4 ف جور راما روس رس داب 4 موورلج ني لورق رود تلا

 اعل سا ةواوف-اياهعن قولون لكتعفايدجتاسس لمادا نيا ترقق طدايز حس لتتاقدج كا للاب .ىمئاب
 -اهت تب اج اندم اريج لكي تييولواروا تيب زبك ساروا لوم لك كت ذاجا كت صفاء كتتنفو لا

 -جساكنييبت ديل اجمال لش لاا .عصنا 131 عدرملا هل عاط نت 4-2, ةعسو وذ هل ةلهس ىا ءهل تعوطف
 يس لاف رك ث عب تار فرط ل اقري دوا -هدرم من شكك قدوس هيخا ةئالس_-حررطل بلل حارشن ملا

 اير دع تلال ًاشبن هشبن شبهي < ايكا هك كك فلاب نيرساتخ_كسرعاخ اجب < لوتفماكى راوي لم
 فلا رااح ررياطلا كلا الب روا ىلع والاو نس ركرسكي وك علي وي_روج نفل ثابت لش تل وب ربقلا لجرلا شبن_اندوحك
 لا

 مهيلع لجا جن انج < تس ةيلنج ل ارو لك لج ال اوم مداني رجب ساحل احنا شرب لاس .هلمح ىلع

 ب قبل بيس قلع ك) ن_.اجالوب ظفار لعدقومكس تايانج ليتر رعب نكت ام كتب نجرب نادكب جب ل كس: 6 ١

 ضاق درو لو سرك ا قارب لارج كس مروجو اب اكس كلك ةعانشلا لد فلا بم لت ميصت اكل ياسا بهز ذوب لاهتتسا اع ود
 دهس يدلي تلو بج طرب ل تييكورشن لك

 فطغ اكرورجب اسف وا كج هر اا فرط كار كروب# .داسف ريغب_يهراشا فرط ف اضم زقل .اهلتق

 روا بضفلااروا منازع ل تاق نصل وق د ساسنسلا لستق هج فام فرط كك ارجوا س٠: 2ك طع لاف

 لك لورسودوج لوب فول ىتو فر صدام يس تكسو ىاكر بكمال فلاروااك فانا مان اي دم لتتاق اكلك ياواوخ د سبا ذع
 ادم انج -س انك كذ ظلابمروطبوكب يي رثو بيب نابي ورعاك خللا ةدس نس نه ثيدسح - لاب غتبس ثعح ايدوا بس كءاقبإ
 قترىئا 2 مث- قلب نرمت كحملاسد لوصول مهت ءاجك اجيك انملسا ام لائم نوم مرج ملأ اي بطه س_ اح
 هك هك داعساروا

 روج او و مكى اع [جس اكو ارك اك هللا ءاضبلا نحسن لش ىل ذك لويارب كبك ا ..--: ...:4 عر را " لقد طار

 را د نان لع زحاصرواودازربعووجواب لكلب ةسارفركو ا 2ك ا

 و ا ل ل ا

 -( اشم اكل ناانوماباك أ

 لامعا كلب يس رب سوم نالف نبا نالفرادم لسا لاو مولعم ا :تسيبأ سا نالف نأ نالف وار ل رد

 ىكدتقاو ايكوم عر ورش لسلس كم اهج ا قورخادوا واين دك هريغو لتس خلا ني يذلا ءازج اهنارب ب لقا اد لإ ساب كي

 0 وا

 الكوب رتعم عا را نطب اف اتخا ب حاطافس ىداب رضوا ترورض شام ذ ىلا زتبا لات ةس اج يسد هاب حس كذلك نظير هدد
 كا ين كل ودا /ازتاصود ليتابو لت سور كطيياض ارك رغب ايكا كر ايقاع ب سن ف الخ ا لع بم ادن كس دعب كا ميج
 روا تروصاوخوو ل 1[ل مصحح لتتإب دج نا“ قلت ل :. «قافناموس ب تيك ناقتا نست اب نر و ترصد

 يادوب داوم لا تماضر ليت قر مضت نكي تت سروصوب و لك ولوج بوند للتاثدج نب كلتا دوا قبح
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 مم بأ هع مدام ةروس ا ربجورإب خلو مودرلط» نيش راج يشر ولج 2 نتسام

 لغز نا لومفا كل ل ىرج عطل نرخ 7 ووسي ناو اه#دتج جن متو ؟[ترطح_ قلما ون كى وج اوم راكتساوخ اكن لش

 ترو اهترارلت عطتوا 4 7 حيد لنووصغنروا حس ىكىلا ل روفر اهومب لوب ايث د ذن ىلا تكف 1 520 0

 يانج د شوت لاخا ىلوكاك تلع ك_- 1 ليتات ى وم لوقت ز اين كى ارا هس ب قلقا, كك تفند تس طاف كس قرش نفاق
 زاين كل قاب هك يت كل قتا_-اوج تسب اخ لاق انروا ايكو را تس وخدنج لس لكل تن اقروا _ايكر ذا يداك جرد لا تيان لاب
 - ىممالع كن وب لوقو لات ساوج قلل

 نم لاب لابد كك هس دايس تيوبقم ونيل. ........:س ىلاج نم ثعح ابكر سحر فك ىن تي وبقضو تيب اق
 -ى وير كل ناج كن اراك خ ؟ ايكوم لاياوخاكن اج لكل تاب لات اقدحب لس ساكن أ

 ل از رونو را ني ررلخل عر يرو راع ملم :ت- لاح نك داينب قداضدتف ثيم ني زءرزء ناز

 كج د قس ليقاقل ايواك فوض ماقيل او سوم لعل هطس سا كيكتم يق سهر لك ةدسم شي دع لل لحس بس
 زج لوم ستراك اطاك دنا رو لكى اوكي روا ماك اب كس لاعب وتبوك يت ا قل اسال» لي فرص دتتفو سارعت كى أيت

 دن ل وباتت لوروا قلوب نر لسى سا يرلكلاب لضخ تما و تدغل كن ولاور مكر وا نب رلاووكي روا_اوماززل اي وكن تكل

 لكس قت رركه راش ا وتسن با ثيي دح لي نالت نصت فرط ىك داب رب قورخا دوا لدمج داب واين دوني -ايكرم لم لاح ئا دولاب

 روبير كر اخ أنصت لع ويترك و وخ كيل تاب د اكس ر قرب ندور ىك ىلا ىكا لابو اك بسس نا كح لوب نتتان نوف تتح كيت تم يق
 -ارضافن كد اقل تقئعم دك

 نقرا لدن اللا لدول و نق تن ل قزاز تتم د لق نع صر وا لت اعف ادي اب« لمادا
 1 ىلا روطد اهفام ول انو لقا ل اركب سروص لوى نكس جس راولس لت انك سس ايو مولع

 قرشا س الب رجيدجتاب رواش قت لام أكشاك ارم لوران لي كوم يبخل ونقش ول اجارام ل نت لكى اروا- < ال احاني د

 كرك لإر ايلا يورارقل ضفاوكى ب تريمولظم تدوم ىلا هس نايل تاياور تبكى رن وداود < تاج كبت هس اجادا
 ب ةلءارجا [ضاصقو د ورح ب انك اود ابج حس لوجناب روا لورفاك جوج حس سمول تررورض ىف السا لاو رراكى ب اقنا روا رش اعف دي

 لاس رمسرتت ىأ هانا ريمدكانبك ياكل تتار روا_< ى اجو قير بي وصلو لاو مارق عسس سا لكوج قرورضروا بسنجاو ب 1

 اهيبج_ كة اجوم قبب كمولظ مروا تنحازس لكم اين حررط رواد كل لب اج تييسد ىلا رس مل ال انكم انت مولظم كي
 يي 7 00( 7

 -تعايا نأ ثيداعارل

 لوم وتوت مارت لما ىكارولامت ىصاع ناش ؤم ليت اقل اهل قول آما طعروا...........:(ىلومج لك وف تم اردن
 روا_ان اد ل ب ليش كن فروا انج ةرامار اي كل شت اشم تر لراس ّى يل لآ تماثيل ل والكل اج ايليت

 شارات كى وذم اسر سدود متو [ت ربط” نا ذو ايساكن ادب كس لا نبي رسفم ضن ل وق اب نوم ار ذل ايلتس روف ست لوك
 راغ آل ىكتلروا تردعمدإ كس تارت لكلب يف البكر وق تم دنرب قب بنجوم تم ادن قبري للا سرسود هر هرم
 سااكم وقل اب تجنر شا لام و ماري تافاقل لقب تبتسم ادني زين حس لالبكي قدوم لك كك را ظتروا نوب لوم
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 - وم للركب ل

 دايثدرو! بضحت نت لس كى زرو فاض لكلا نونا ليث ساكس ربارب حس اطئال ىا لنك فانا مانقروا د [كيأ

 رب نادك كس لكرورصو صاصتقر والكسب كت وداخب هر سس لاس قرفاكت مب رشاروا تدشوك نب بنب وتسماك ا زم كت رخ

 < جوج بجاو كب ءاج فرص لير ب لوقوع تو ازمى ورأوا واين دشر واس جوج بجرم ىلا بضم

 هياغرش لش فح اضل كس تمحددا دهيس............: تس تسلط تاوارسم نا دييسروا جس تضر فع اضن لدن
 اراب ىكدقلا# اج انا حس طاح ضباب كس نوفا بس لفك ن امنا كيا كل سا أكف ع انغت اقلطم ل نيس قرف
 يشرب سس ليكبفع انت لام لسد لوكس نلسوب فع انت قلم ئرش لب دح نكي لروشم لبي لوودا سك تاغ ًاوايتدروا

 توم كتلي وا سان لق ليك سس بساوج د لاه فس وم ربارب افاد فس اجيوكر ارب دوا الاد اجيبك انا كيرلا
 نام آو نا ل لادفود فيلكس نك لكي لوم بار فود لك اذيكد لج يم اذتوم تاواسم سس اظاحب سرك ب لوفد

 مكتسب تاباقرسود- قاد كيك تاواسمر# هدي تس يأ اكسر سود دواس لبا لك قنا كلبي لبر ضور فم نر روصروا قر فاك

 موكل سا قتافوكرفك ادؤلابد لمت رخاكتداداسم ىكرجج ساب لب اوف دع فح اضمك لوف نا انت س نكمل يسرصود
 كح ىكرادرهتامرفو يسلب

 لتتإ طايع ا بو كف, د عزرص وضل عطس كس ل عفا رطل كوم مولخم سس تطسسب *نئل تمي آس لي اج
 نم حبصاسف تي 1ك ابامج د ومو بولطم انجب مس تابيش حرر ى اوم نمت نركايبلاك لارا ىكىرايتغا له رانك س
 ومب م |تجااككرا دن كس كسرت [رواراسكاو رو زع لذ تعيبطرعإ لس تمارث لجلي يكب ول تمادنرب_كاوم مولشمسس نيمدانلا

 اج امج قولا

 ىلإ اًوُحْرُي لآ مّلَسَو ِهيلعَللا ىَلَص نا ْمُهَل نِؤاَف ىطْرم ْمُهَوةَنْيِدَمْلاًوُمِدق مَ َِسِنَرُعْلا ىف َلَرَنَو
 َنْيِذْلا ُءَرَج امنا لبا اًُقاَنساَو ىَعاَرلااوُلَ اًوُحَص امل اَِناباَو اَِلاَوبأ نم ...........اًوُيَرْشَيَو يلبإلا
 وأ ولت نأ ٍتيِرَطلا طق اًداَسَف ٍضْرآْلا ىف َنْوَعْسَيَو َنْبمِلْسُملِةَبَراَحُمب ُهَلْوْسَرَوهللا َنْوبِراَحُي
 َنِم اوفي أ ىرسُلاْمهِلُْرَو ىنمبل مهيد ىآ فا ْنَمُمُهّلُجرَو مهيب طفت وأ اويَلَصُي
 َدَحآ نمل عطَلاَو لاما حو َلق َنمِلْبلَصلاَو طق لَ َْمِل لمقام ٍلاَوآلا بيرلو ضو
 دعب اناث َبْلَّصلا َّنآ ِهّيِلْوق ٌحَصَو ٌىِعِفاَشلا ِهيَلَعَو ٍساَّبَع نإ ُهَلاَف طَمَف فآَحَأ َْمِل ٌىِفنلاَو لقي ْمَلَو َلاَمْلا

 مهل ردم رحل كلذ ِيغَو سبح نم ليتل ىف هب ام يفتلاب يحلب اً لب لَو لفل 2
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 مما سعيا م ةزعوم املا روسي 4 رب هدا ٠+ مود رطب نبل [ايج ريشا 000

 0 و 000 7 الا يوري ا ل لاا 0 م ل فاد

 نم اوبات نيذلا الا رانلا ٌُباذَع رم هم هميظع باذَع ةرخالا ىف مُهلَوانَّذلا ىف لذ ىزحخ

 2 ل ووو ور وا ولالا مق و ل ت4 و ام

 مهب هع ميِحْز وئام ْمُهكْرْوفَع هللا َّنأ اَوُمَلْعاَف ُمهْيَلَع اًوُرِدْقَت نأ ٍلْبَق ْنِم ءاَطُقلاَو َنِْراَحُمْلاد

 ريس ذك كا هللا ذود الإ هنو ُهْنَع طْمسياَ هنأ دِيفُيِل ْمُهْوُدَحَناَلَف ْنْوُد ٌكِلثب َرّبَع

 يلوق ٌحضا َوُه و بلضُياَلِو عطَقْيَو لتقُي ل الملا لح َوَلَف اًذِإَف ملغ هّللاَو ل ضرَعت نَمَّرامَْلَو ل ل

 اوفا هللا اوقتا اونَما َنْيِدَلااَهُياَي اضيا ِهيَلْوف حصآ ّوُهَو ائيش ِهْيَلَع ٍةَرذَقلا َذَعَب هتبوت ٌديِفَتاَلَو يَعْفاَشلا
 راديو

 العال ِهِلْيِبَس ىف اًوُدِهاَجَو هتَعاط ْنِم هيَلإ مكبر قيام ةليسولا هيلا وئلطأ [وفتباو رحل لاب ُهَباَقِع

 هَلْثِمَو اًعْيِمج ضْرآْلا ىف ام ْمُهَّل َّنأ تب * ْوَل اًوََُت نيل نإ درو همدْوَنْوُحِلْفت مُكَلَعل هدد
 نونمتي َنْوُديِرُي مويا باع مهل مهم ليقتام ميقا مْوَي باَذَع ْنِم هب اًوُدتْفَيل ُهَعَم

 فراتلاو قراخلاز لا «+-س«مْيقُم ٌباَذَع ْمُهَلَواهْنم َنْيِجِرخب ْمُهاَمَو رانلا َنِم اًوُجْرْحُي ْن

 اك نمي نأ اَمُهْيِديا آَوُهطْقاَف ٌوْهَو هرب ىف ءاَفلا ٍتْلَحَد ٍطْرَّشلاب ِههْبِشِلَو "ناار خول

 يزل هن كت هع 1 اًدعاَضف راني عبو هيف عِطْفُي ُىَذْلا نأ ةنسلا ِتنّيِبَو عوكلا َن مهامهم
 م موجب او

 اَمب رذشملا ىلغ ٌبضَت ءاَرجر رعي ثلذ َدَعَبَو ىنميلا ل اجر مث ىرسُيلا ديلا م مدل م

 (ْنِم بات ْنَمَف هقلُخ ْىِف هرجْؤهيكَح هرئأ ىلَع ٌبِلاَغ يرعالا و“ "هللا نم اهل نودع الاكت انك

 ىف وُمْيِحَو ُرْوُفَع هللا َّنإ ُدْيَلَع ُبْوْبَيَهَللا َّنِإَف هلع ُهَلَمَع َحْلْصاَو ِةق رت اوك
 ُهْنَع ىَفُع ا أ ةنسلا تيم ِلاَعَ امل ٍدَرَو عطَقلا َّنِم ّيِمدالا ٌقَح ِهيَيْوعِب طْقسَي ال مّدَقَت ام اذهب ٍريبِعَتلا

 كم هَل لا نأ ريع ! ِهْيِف ماه تسال ملغت ملأ - يعِفاَشلا ِهْيَلَعَو عطَقْلا طَقَس ماَمِإْلا ىلإ عقلا لس

 ٍءْىَش لك ىلع هَللاَو هل ةرفغملا عَ نم ُرِفغَيو ةييذغت ُءآَنُي ْنِم ُبَذَعُي ضْرالاَو ِتْومَسلا
 هَرِفْغَمْلاو ُبْيِذعَتلا ُهْنِمَو «مورْيِدَق

 زوال ةعراب رك[ يطري ودب يح نلوم ل ذاع نوع تسر كح قالو نع للقب ارق 0:3 1

 كس ركل ثك وجورج آن هك وب كلج بح نيد تاجا كخي باشي ردادحدود كس لاؤضواك .قدصالن لا ل.( بف ) ترضخ[
 روا( ركزي زل نوفا رسم ) ليت تس ركن سس لوس كس لاراوا هاج اززس لك وكول نأ يشالب ( كك هس اكتب دجتاس يسارك وا

 موسي ليل امد لك ازم قم ( سوم سك ل ذاك دوار ثول ) لان ارمي تس ودك كس نس اليحب يلار لش كلن

 ادرك لو الج لب أب( لأب لاب دات نجاد ني ) لأ اج يسد ثاكتس باج فلا ل واي هجتاب كح ناب - لب اج ع اه



 مم وسس ستي 4 هج هدتاملا ةروس "سبور 1 مود رلج» نال الجريح رشه رت ناك

 رسل كو لاق سيخ لال / ةياع اكل لل قفل ورسوم نو لح 22 لا نيت وااظفل ل لا) اع

 اول توتا اهو كازا نو 7 اج تكس عطار واب تاب كس كس او تنسوا لا فرص فار وا كت اج كد لوس

 كيذور نر عب ل لكك سلق ا للوقود كس نااروا لإ مماقق فاش مارب ستبس سار قاع لك ايع نبا - اكس اج

 سل ى #رل طال جروا- امد دب لوس كس مدي ليي تلك تار كبروا مايد راكب لوع

 كس ناو لع ترق راس ٌقاوسر لب اند ل كس نا( لضعازسروك ب )يي( اج اير كى اش كوكل زم قصت ديرو

 (وكا ذاب لوم لورفاكيل رتووهاوخ ) للركب تاي وباقي نا قله عس ىلا كلوت لت نلا لا دك مث با عالج مبا

 ماقدعرب نا قل“ مهودحت ال)_ لي لساوتكر تمر( ب نا)دوا لاو ( وكل وئاوراك ل وج كر زلنا )ثنا ل ناج#
 لانا نكي ب تعوم فاوم ةهنادودع تس تل رك وق كن اكس هراشا فرط لا لبن ف كرمت حررط لا نس اجب ورلد

 .ملعا هللاو_ع ابك تس ا ذك هبي حلال م لعمل ةساد لب قريبي عوج شئ دئارظاروا قاس“

 يقفاشا ماابي. كك اه ىد نذر وسكس ل اج ل اكى كل اي جت دولاك جايك كلل لوم او فودرام ثدلدوا للا لعرب
 هلا !ونارلسم (  لوق عياش عاما قبياكودمب ليرد ان لوك ب وقلكن دعب  سعم ةفايوباقرب لوكا الكي دواس لقا

 ىلا كم ) هيب ذ اك ينج كت لاا ( ونوم ) ورك اتوا ( ومد لل ل تعاطا لك ا رك حس باع كس لا )ود سد حس
 عراتمو لاداكن مث ذ سود مانق ليد ضت لس نا( ضرفلا ب ) لا كرايتتف رفارف وكول نلت ( سدر بيرق كس لاول مث: رادار
 3 لوتس نا ىكبج«ليد دل دفة باطنه تما بسر رمي لاما ىكروا تاتا دوا اج
 د و د يت ( لح يركن )4 لت أج «واكوج باع كان درد كس نااددا اك ساجايك

 روا_بسارتبملوصومم ال فلا لش لوظفلل ونود نلا ) تداوي دم ورموز جدول بارت( او )راوي ولعل كس ناد سكس

 تاكسي باك يار حس لش نا قولا ؛ ثاكدتاب هس ساق( سلك الاف يرجخ:ك ا كل لاس طرشلا ب اشم لو
 لاي لايقل دك روج هرابودرجبر كين« اجاماكد تب لع لاء كس تن »د اذه ءايد لاقت مكس تباثعس تنسروا ولا

 رولبل) حاج ىوازمأ زري زروا ليس رلى روج قرروا ةساج اماكرتب انباددصفد تتح رواوجتاب لاياب راب رسمت اكس اج اناكعسس يع

 كرتلا( جازم كس نا) < لاغن لكترربتل و كك تاقرك سس لوم باتت ( جس بوصنمءانب كلل وحفر لا عبس كح از
 دس ل خ ىلا لو لاو تسلك ( ليه داب كقولك يل )دوا( بل ارب منين ا) لو تسدرب زل ا دوا حس فرط

 ىذب ىلاقتدثلا_بشالب كح لب اررف وقم لاح لس لادقلا ف( ككل يكل أ ) ايل راونسوك يس ادوا ( يك“ آذاب حس قددج) ل كب قدح
 زادتارظنوابعلا ق وقح كر عي لس ب قلك ام مولعشيس# ريل رط سا قي «لابي ررط كدي ) كساو تضر كثب لاو تررفخم

 نقاب فس ىلا هي ع ةسالسدقم شراك تبني بس تنل ليد كلا كلا رولات نيل نوع

 كل كس مرقم اهيفنتسا لي سا) 2 تل اج لبن ايك( ع كلم قب قفا ش ماما 000 0

 (قيد لل )اي قررا اتلسس د( اني د باذع) اج تدوس كل كس قتلا تماشد اب ىراس لني ذو نا امك( تس
 ) 5 قام زخم ب ازغلس املمث ) تددق رو هر وكرت ادوات لس لوى

 وجا
 اهبل

 نما +

 لا لاي ترروص كف اضع ذقن .هلوسر ءايلواو هللا ءايلوا هللا نوبراحي ىاأ هللا نوبراحي.. 00 1 | ريق

 احس ل كف اعمكس لو ترجو كس دم عروش تل هدانا ليي فس الس لص اولعتقي_ لو ناموا مس



 مو يوسوس سي « هجم اللا ةروسم "سوري _؟ مدرج نال الجر يبضنحررشوممج رت نياك

 لقب عرج نلء زم زعل دبي ككملا بكل ب ننسي ؛ ليات جس اكل وظفأ ونود خلا عطقت وا اوبلصيو لاح ادم لبتفاعم
 بيت لابي كوك اوبلصيوا اولتقي ناب اودي ردد 1 راق اج ل كك كوتا

 - لو تتلى بم لك شرم ارو مشل ماءا_ ب لن هس رهف كل ع

 فال ل واي هجر إي رواه ل ءافتكا ب ىت خت اواوفرك راين اوكم امامك جس اتم مول سس تمياددرجاظإ خلا بلصللاو
 كك ا 5 [ ماا نكس لاخىب تاكد تام اا .ىعفاشلا هيلعو هب داززسىلا لوصول [ كي وزر سم باو
 وا كيو نكس دق الشط نلوم راي اكءارت هس لائازم نلاوكم اما لم ترروصصل اد يخانجج سس احمل حرت لسا قرا لين تنس
 ملا اكس سوم قرفوو لب لاوقكس عفاش اروي امانا لكي #ةاجايزركق رف لب لبصفت كلوا زمنا تبلا هك < بيع

 ىلا لوكا ف لكي سر سدد هس انكر يقر وا لمي زنك عفا وشروا < انركن الج كيد نك يفضح ارم اوفنيوا كيو

 راجولم اما تفو لا كي دنا زد ناي انكسمسد لوم فرصا تنقو ماا كي دنت قفاش ماما توج ايكى كل واو انول قب
 «سديد لوسركاوثكل اي تار اخ ( ١) ه#داركل كانك اي جت هاوث (1)- كوم يا كءارجا كس كيا ىكعتس لن لوازم

 باوج اكل سن ل تس ركل ال رسا حس 0 را ءمس دارك فر صواوخ (-)

 هلا ارا اكل ا ل لولروص قرسوو دس لصاخدتجت مسلس تروص ل ا فرص اني داك وسمك ايدي دس داولالراوف بح اص

 ل تايانج لكك جس لاا ماض اكازس كرس كل ترروص ارواب ضصتت سسكس ىل وس بتوصيل ي بلطم

 كج (لسوجورخترو اداحتا

 كج ابكف سس ضتروا ع اجايددجس راع نجي ىوسدعإ كس لد نضال ع ايك تنس حرابهنس و لمج .هيلوق حصاو

 2 لرا ةنئب [راعاو رقد رب د علا

 ب با زذع فرص ل م از كورت روا تس با عارسود ملئالاع ايكءافتكارب لاوس فرص لس نايب كس ازس واين تلذذ

 باع لازم ىورخاروا كوت لوم ىشؤب لاوسر لازم واين درك فرط اور اشعا لبع ساد كوب ككل اوسر لابو لكالاحايكء انتل
 روادودرعتسبال ل جس قر اسكس باذع وردوا بسد اسك ٌقاوسر قوارب قلن ءانلسا لس نيذلا الا_ وماومماح ذي

 - كة اجوماطقاس قرع س ذو طقاسا لاوسازبل لت نت كيف لاو ددورصروا لاوسر لديك ج تك وم طق اس لاو ؟ باع

 وأتئادورعس بول هراشا فرط ا لش ف اءرف ميحر روفغ هللا ناك مهودحت ال ىنعي كلذب ربع

 2ك لاق ايك يا يهتسو اع تمي [لكوج نرش نيو اطدج رك تاب يب كس لوم لاق اسدابعلا ل ةضحر لك يب كح وه طق اس
 -<ج ايل اصتخا كوكو دس ممالع لعرسقم

 ىلا ذي د كفاعمكس لوسدابعلا نقل كريك يئأب جوع أ زاوجدارمعسس لتقلو 2 خلالامل اذحخاو لعق اذاف

 0 اوم طقاسلصاب نى وسرولاكةاجوجطقاس لبس جو تب بح نلسوم فاهم
 ب يترركت لاطدرب للا تمي ابيل اعرب لوم لثقاستسب وأ وسرواع بلص تا لت اقتمكس لوقا: يلوأ اوم

 -جس ساد كاين ا ييج ل سوم ىصاعم راسب تح دم لاك تءانتس ةرافكذ ودعك
 نا _لوصبم ام .ام مهل نا ول_ كر تاكىساعمروا ىرو ؟ اب كت اعاط تس لن تك كب رقلول د ةيدعف نا زورب ةليسو

 يس لاخلا ودتفيل رواه فوطتمر لوصوم ل شمر وا لاح مس لوصوم اعيمج روزرلوب قاخ ل رقتسا_ب رف رظرواه ملاك



 ما سا م جو 7 ا 5
 0مم سي © ه1 ودلاملاة روس عبور اب م مودرلج» ني جر يفلح رشو مج رت نيل

 هدعاق كه آي لوخيسلس لوعفم او لاف ماك ايي ىدملا تت لوصوعللب حس سأكف يرعتم) فلا قراسلا_هس رقت

 دحا قرم نا ىا-ب لوما زج كار ش تاقيقكلا للكيك رمت لإ داتالب ب حت اومعهكس ماكي سام ك ىلا ذات جس
 كب اجيك تاب اظضو دج ثان قطر ير يدوم للادوات انا كير زلنا ديك اوعطقاف

 وك ق راسم لابي دوا ايو رجزلا ىف فلابعل انيس ايك ايكيا كل ك ءانتغادي نم لابي نكح انامب بس اطخ ىت لن ىلل ذك لودرم
 انزرواعس لادرب قت كرو امكن اظ# ل اوزغ لورا لع ل ركمدقمولي از لي رو ٌةروسل ع ذس مرقم هقراس

 فرط ىلا اي - < ايلا يلم دقموك لا ك- ىلا 0 نجح اي انوه روب ز ىلسم اكتر روك7 تس فال سايح انك

 لا كيد نه وبقى 0 قرهاشر كت روع غل نمت ل مورو ا حاج لاكورم لع باب قد ملكح لورا

 بلت كادي دنس درب نيا مكيلع ىلتي اميف ةقراسلاو قراسلا مكسح ىاد كدت دجتاسهتس سولو ومن كتي أ

 خلا قراسلا تلوم ليش با كل ضاع اب رك بيل ل اذ لمار لحب اراك اف للاعمال رق قم م“ هينا زجاف
 اوزوا ف اقك ب حض هع وك كيش تأ تورك تما دلل بد ريك نس بو رض نسا نوب بوصنم
 -<- دام كيد نكس واي

 عداولس ب ذو تاكل افقي ترض قر جز ص رنا نارفش ب عقار ل لق رو .نيمب

 رام قورسص لا يعن أش ماما سس اياناوكديتب حسب تس طنوس جس سار دارا 2200 7

 تس ئرورضانوماكمترد لذ كذا ام هس بح اص ماءاروا_-اكمكترد نمل يد نكس كلل يمامادوا« نجس ايان اكراني د «لامتج 530

 زج 2 كاىروج ذ ىلركا_ جرم كرست دعب لس لا لق اج كدازسك اضعا حطت ن__ رلى روج بجرموو كيد زنك نح لج دحر

 ءاضعا لورا ب قروت هيترسداو كيد نس اوشروا- كس اجده د بم اتحس ماكو القاتل ةساب قدازم لدن ديف كيد: 0

 سل لوعفمايروا_-تتس دم لني اوعطقاف ثمل ل وعفم ءا زج لكسام كروتتري مدعإ ل لاك سرك لق
 واف كرار لحلف كما زوارات سرا علك امال + سرلع زج كيا لاوفود لب سو تس دج ل دب جس ءازج ًلاكنروا

 تب كع لادري لاانبكب وتب هللا ناك ١ودحتال اجب ريبعتلا ىفتررط لادن ل اع جابك وعفشك اري
 -جس تساءل يفتكاريج ةسدم لاثتارافكدودع لادم ولحم حس تمي ارداكس لوم شئ فاعمدابلا نوت

 ك1 ةةق ترض ينانج ع قكوانقاسدص لس در كف اعم نب حاصر اهدي تذكر اوم د قم عفرلا لق

 ل قايل نول ابرع كنب 0 ل ا

 قى ىلانناءاشعا كل كس لا حار ذاق يك تعا ذ_ رجلك .ةبادسهلا ىف امك كلم وبي كي فح حر
 هس قدازس وم كيا يب لطلب اهتم كس مدت يك د بس ادتج امج ايل /ن قوافسن بدلا ملكني < مل كم ازمسا انك لوك لوز

 ىرابلا ةمكح مهفاف ةنايخلا لذ اهصخراو اهالغا ةنامالا ازع

 اك ( ورع ) حا وله يئاروا( صاصت ) نت خلا ءازج امناتمب 1- اهتئاوم ناب اك ننحان لرب تاي لج ا : طلر

 اهاسيحا نهرو زيت رع سس ىضاوم توا سفو دف لي سمع لالخ لس روج رواولا كل اوبر إب دوا اوبترا وكن تاب دوم ناي
 اكل الابعكس ت اق'اط م امتروا جن حس ىكاعم ماع لم خللا نيذلا اهيا ا اىتقو وصقل حر اين اكتم اع الط حس عل

 0 نب اكن ابا رولان حس لل قت لح ان اتي ررضرم روط اخ اكرفل نمي خلا ١و رفك نسي ذسلا ناتي ارواب د اجاب: م



 5 0_0 0 ل 5 95

 مجري 4 هؤجورتاملاة روس" رعسوداب 5 مودرلب ني اجر يشر سمج رت ا

 -ج اب رو#ت قراسلا تين ايباكازسى ( ىروج) قرغصقرسدعب( ىل :.ك13) لربك قرس- اكس اجو مولعم

 نع ةس كن ايبدخقاواك يب ركيبس اتصال للسلوك خلا ءازج امنا تي الك ا م :ىلوزن ناش

 متو لات يامر فورا هم حس ىلا هور وبا ف قو ترضخت لك لوقت سابع نبا نيج ب ل ساد كما عضم ايدج
 لا هي روما لع لباقم ا نوفا: ةس كى ذرو فالف كورباعم ةس لا نكي و ئاست الق ع رام تر واو ركود كرام

 دا تولع رانا 7 متل لح نر لو تا ل ع نب لك ر نوع 0 |
 تيب اروا-ك ارك تايادب: ماكذا حس نبيدلا ءازج امنا نما لب رج له طل ىا_ تجسد ناوفو تشك دام آروا تس
 وكلم اعاي رواج اكهي د زك بي لوا كس عر سرس ود كسري لي جن اي عقاواكل 2 لوب لذا لي هس داب كس ل ريب نمبا خلا ق 0-0
 ايلا اكدتاراك مج كى دوج لس تمدوكك يأ ل دئاء زك قب تزضت كس قوم عسر بها دبع سلوم لذ ان لاي هس ابك
 لوم ل زا: خلا بات نمف تيب [بت؟ بلى ب 3ك سمج يكد فلا لوسر بايك رع لاهي لارا

 يلازم لع تاي آول ...........: لين لص حر وطب ليغ روصر اج كاز كادوا لذاك 4:......5 رشت ل:
 رول ل1١ : لذ قكرم صتروص تراي لش تروص كف كن بوق لكوك جس ىلتاصتن كنا جس نايباكل ولا عدايب نم ك

 وتل احر ايم ى نلادع دوك - ريق لما تلا زفر فيوؤلالزم لل جرد سوات لل هت( )- يرام تول
 تروص ل ايششا وت تروص لب اتم مسن اوجج وب قبر وفرك نيكي بي تمروص كب وفم دع قت عس لسا دت اسكس 1 2
 - قداب كلذ ذأ 0

 و ضرالا نم اوفني وا هدي ناك كح رتب لسا قياكو افا تامل ام 0-3 :نالتخا ىش

 راج لك راج حرر مث ح للب حمم وافل لع عت اوم ايقنلا كيد زن امج نتا لين تيم واو قثمك وا لابي لقب نسا ست سد مجبل
 ايكن إي لش للسكس لازم بابسالا تفلت بج واف لكك لدا لكلب ازم لمع اقتلاب كس ناس بييح تبوك لذ ستر وص
 لكشمولروا لبلا_ ل نيكو رافكت يش جس اماج ناب ك كس رهتو ا شدو ش تيأس ايتو تن كس مينو ةعس ناب
 تت ل را عن ناوكت ذو ماع ك رك يرجي تر وصر اي يزعم داس لطنح لش ترروص

 فيا لب نا - ارك رك اك اي دجتاب( 7 ) اني د ىلوسركش كذاب تب ()- للام دسم
 - لب م تبانعتس لال هس سود لثر وص خلقي دوا هتس تي أ | سر روص

 كيدز كس فسإل ولا ماما حبلا كت اج كل يئاقراج ع نماتتمدع ى يل زكا ذ كيد نكس مادو بح اص ماما ذي
 ركن ل الج كيد رن س تفانحا ع انركل ثا لاوح كيد نك قف اوشوارعس طا أ داع ق راجي بس نم انتسماي وج لامس

 ماعاكمت يل كس لورد مكس نلاعس تأ ةلالو حرر دهسا دوب مولع تلا كس لوكا: سن يرطب ا ع

 ىلوسرواك دايجتتريذأب دء يكس رايحت داون ماعدارمس لرب 0 ل ا ا ا حس توم ملحم نوم

 روارجتاب تس ادروا مس اجرعدكى حس اجي درك اح فيه اك اهتس هرييغو لرب دكا ا لوك تروصك
 اح جوج لاشروا_ تاو لل نو ناب سدس 2 درا ضروس تحاسب درا ال
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 مءجوععرف يي 1 4 هو دتاملا روس "رسم وراي 51 | مهدرلج» نات ااج ريض عر شو لج رت نوما

 مولعم ايوب بنت اجاكس ا ديتاسس كس ايس س نا رقدك اج اهل تدم كا لع ليث وا - جس اح ىف كى كك لاو اك كرمز كب لي
 كا لسيف ناهس توم ىو نم كد وس اكجساي 00 لش لوتلا بسس ناز ب ةساحوم

 - لو: لبج اودع ذكرا ثول ع نكات كيد نكس نا رد رك اه تار قي لكتسونولا-لامو ناب

 روا شاص ل م دقي ماس دو دعروالا 3ث ” ازسورال كل تلاع لورا نا زي ٠ : قرف اكد ايعلا تروا دبا نت
 نا لا لحي لس وم رايق للاي - لإ ' احوم فام تس نيسدركف احم لس لقتقمو ايلوا ب ىلا, كل كى أ م روطس دبعلا نت

 لماو لااياوم انوا قي كوم لج اعم ى را علا نت نق د عمر هدعري كدقلا نت ول. اجوم مولعمانوبب بح امك ولو

 لادلاء تاك # كف اعم ضاق اي ناهض تهبل اكس راني نا و ا كه كياني د ناهض اك إي اكس بانل

 50 نازثروا كرو: روأ انو بار تحت تيك د ورم لك مود ن رم لم فاعمعس يدي اسم لعاللات 7

 م ناك نك سررت ف ين شلك النا لزب هس الام ل 2اس ل ازس وركن نا - لوب لتافاعنس

 ل تنام قكامب مخل مرج اكلي ىلإ لاكازم قو كس وقايكو مد ذرسعرج وكلا كاتس 51 ا 0

 لاب د تسروص لوكس لعب ناقروص ورايح الاب هر وكن نكي هل ا نحر سوم لتانكذب لا نابل وع تا

 كلا نا ماك اتبع سندان ح ىقمدص وراي قايدركى ز فرعي دما كلا نوم لأي قم اج
 ور لك نال 0 :4 هس آن افرول شراب صاصتق كا حرر كل وم ماع نش_كوم
 0 بيسك صا صقوج قش اننى وا 0 و مراء ثول كن ل " وب عم” وفور ريعلا قتروادقلا قترلا !لا وم

 ايلي 0 رت فرم ل أ ليرات فاض اير كة اج ايكر طارت ا فرص لبي تروصت ىلا قل

 ش رم

 ل فراعتتم لك ووك مي ناز لب 2 كنت 5 اوغعباو تي : ناكر زي لو

 هس نوباتكر وا مالك ءالظدودح كذادج مدعو زاوج لس لصوت قاب -اهوج لج انك لا دتسا رع نما كس ىلا - هت ليلا

 - ل قر مولعم

 لكن ايكروا بكرا كح ررط لس سل أومايكى دوج كاافاج كج دج ب ررط لا ليي حس كقراجدع كك رد:

 تعا رق ل وت لما ل لس اكدت ابان - يسم لون ىئاو كلوش ادددوارا ثا جمود كيد نكس ٌبحاص مايادعإ كس ىلا ؟ج

 قاع كوي مولا شع دعيج هي أل امهن اهيا اب ك امهيا

 ا ص متي وم 8 رخال كس ىلا وا ى 50 ع تاب وطرب سمك دوج ماب دابق فاش مام ............:ا زم ىف قرت

 نا تامل أ بسس انصر ]ع "روج راب ى سخ رو لآ 6 باايإب كرد ب قرسود دوا - مت انجاد قروي داب ليم كيد:

 د6 ةساجو ركوب تاتي 5 ل ولا كا تعطنم لشي ع ادنرد اك اج ناكل انج اد تاب لأيام

 رس )و والعكس لل اركب سج نايتس دا مدت بانج اد رام: الاب تس امهيتس بو لكتسءا رق زوغس نبارك سيب لس كراج

 ضيم لأ محا طرا زين ؟ امانه دعت ل 4 ادم ا لا(ياب 4 زثاكي ثلك دامت عالج دجتابانإب دوا ليت ل عقر يضع



 م. حسرتي 4 هاج رارلا ةروس "وراي 7 :موو رج نا الجر يسلم رول ننال اك

 اكول روج لكوصرت رذروا اندم كيا قشر رف اكتددصو لكدج روا هس لوم تدعو اجب كورت لير صصر واس اترك لال ورم رضع

 ام لدم 2 نيك لا ذل ناعم  ي را عدس كك رف لوك ش اس لاي دوج كدإل مكي تتنواترك ساجر موك
 - قات بانتس روص لوك كش اكتتاب لاياب ك سا_ ترك او لب از مر لب امم امانا

 لكل موب تكس هدعاق لا قت روص كس اكل ذي لاياب لش قددج لدبترم قرسود تلا ٠ :باوجاكل اكشا لا

 تول ةوعتب ا ا ا اج را توباك اكس بات - لف لئتكس سا في اكل
 ركفالب وك ا تناو ة# روج ركاروا- كيس ذر نك باو قكل اء ديتاسك_ يعطر ل روج لع دوجوسرلا قوس لا. ا ذم انومب للأق

 ناهض كي نك نحر ل سم لاح كنك كس راني د ناموا  قاقتالإ م كلمتك اك 27
 هس لب كك لاء لاب تس قرم كس قر ورض كل سا ىتبلاو ىكدقورسص لاس لاب_قكمم ليج: نبت ادم ل وفود لول 1س

 جيلا يس اجانوم لكنا كل ساس كى وحد لئاك ا زس كش اكدت 2ك سالو قتلا اي وج ايككالع ل كلن كرش اركلك
 ناهس بو كى رخن لب تروص كيا دركف لا ةسناداي تيس اج انيدامولو ككل ام سس لس كت يي اعد لكى رب الكم فوم دوج وم للا
 اوعطقافائفا كد لو تسكت بتحس ابسك امس ءاز جافا ف الطب اك عمتى كل سس قوس لاء لابد تيس اهاناجآ
 ءازجز ينجس اتومدرم قترقلا نحس لاا واج اماجايكل اعقسا رم رعقومن لس تاب وقكب مج سو. ىف تاق الط رش ءا زج ظفر وا تس

 تتنو ىا لااكم رج واس فرك ومب لاك م رج لاك, همروا مس لئاكا سك شس اكدت كح جركل رب لا لب ىضنت نفك مي

 -2 اب لع لك كلك لاء بج لو رافت بج كرد فاظ رداد ىذرو فان ل لسهشلاكبج < سوم

 نايم اح وم لفاو لبي سا قكروج نفكر ءاوكا اذ قروب مولعم روج ا زم ست ؟ 00 :ازم كروت : ةلروارلا

 ناصتن لع جرد لأسم كف هد تانك ساب ساي زخم دول كس قرعة طرب نفكر وو مولعم نايك يكروف بج

 قرع كس سا اتاجايإب باكترا اكمرج هدايذ لكس قددج لوكا ذ تدبلا- اك اهايك بتل فادوك ا لازم للا كل ىلا اي اي
 نايل »+ قش اباكت جنس باذع ورث نركب اح قرد 02 اهنانك كر شاب قرض رسل ا جبن. قربك
 < قوم فاعمتسد »كل قياس قش ماابلا- لوم ليف اعمازسىوايند كى رددت

 نا فرط ىكم الس اوكا ىلاعم رك اتاك اج اناكل جت وفة اجو ب انس ىددج رك يل رف اكل و تنك تروا
 بي ذبت ن دإل ؛هدز بدول ل- لك تل يا الل نال هاو جارد نسال ند قو د قر

 ىلا لي تاودب كاتو ودع نا لي سن ليلا رطب ماظن زبك يروا رام ىالسسا صلاخ سا سس فال ىيرات تمارا شرم ل

 نارا تم يت اعداوج هاب نادت ان جر[ كسلا سس مارت هس ناروا ماج لس مترارج كادي اضف ىرقت ف اص
 كلش لايطو باوك وكرت نيام شاذ للا فولكس دوو ىلا روا- انكسر كي اصح لاورا ماكس اكس ءاكر وج كنا
 ل لوم ل لاب

 : 30 - 5 1 .٠

 تس دقلادوخ اهيجس ني اانركل ياعم سس دقلا باك اتوب مولعش سس خسلا ءازمج اسصسنا تي1............: تساي ا يسفل اطل

 ولا ايكايالتن انجب حس لوم انكر ولان الاه اكتاعاطمهن رذاكب رق نت لس ولي خللا ةليسولا هسيلا اوغعباو تيب اترك ءاعم
 فولوعر حرالصا انوه تنعم كي ولك انمب مولتماس خلا بات نمف تع آم لال لوح طتم لف راه نبا سلا, لس



 معا مارس تي 1 هب ها هرتأملا ةروس "ردا 4 مودرلج» نا الجر يخت رشم لال

 ركقدصاكل ا اا لت ىل وتوم د مولعم كك ارك روا ءارياروا قاعم حس كل اي ىجاو لك سا قاوم ووجوم لاا قورسم : شع

 -< قرورضاني

 اَذإ ُهَنْوُرِهظي ىأ ٍةَعَرسب ِهيِف ٌلوْعَفَي فلا ىف نوعين عش نوحي ا ُلْوَْلااَهّ

 موك مُهولف نوت مَ: اوُلاَقِب ٌقّلَعَتم ْمِهيَِسْلِب ُمهِهاَوْقأب انَما 1ْوُلاَق َنْيذْلا ناّيَبَلِل ّنِم ةَصْرْف اًوُدَج

 َنْوُعَمَس ِلْوْبَق عاَمِس مُهراَبآ ْمُهنرتكأ ْىِذلا بِذَكلِل َنْوْعَمَس ُمْوَقْاَوُداَه َنْيِلْلا َنِعَو َتْوُمِنانُمَ
 اوه نانصخُم مهن ىنز ريح لضأ ْمُهَر ”كلؤت اَي مل ٍدْوهَيلا نم َنْيِرخآ ٍمْوَق جال موقل كن
 ٍةروتلا ىِف ُىِذَلا َمِلكْلا َنْورَحُي اًمِهِمُكُح ُنَع ملَسَو لع هللا ىَلَص بلا لاس ةَطْيرُف اف امُهَمُج

 متيتوا نإ ْمُهْوُلَسَرأ ٌنَمِل َنَّوْلوُقَي ُهنْول دي ا اَهَيَلَع هللا دَعْضَو ُىِبَّلا 'هَعِضاَوَم ِدْعَب نِم مْحَّرلا ياك

 هفالجي مك لَ هوت مل ْناَو هلم ةْوْدحَف دمحم هب مات يأ دلَحْلا يآ تّرَحُمل مخل اذه

 ٌفكِذلوأ اَهُعِفَد يف ”ائْيَس هللا َنِم هَل كلمت ْنَلَق الإ ةتنتف هللا ِدِرُي ْنَمَوُهْوََُت نأ وردا

 ٍوةَحْيضَملاب َلِذ ىرخ اَينَّدلا ىف همه ناكل هدر كو رفكل نبل َرهطي نآ للا دريم ني

 احل ْمَصِب 'تْحّسلِ َنْوُلُكَأ بِذَكْلِل َنْوُعْمَس مم (م) ْمْيظَع ٌباَذَع ةَرخالا ىف ْمُهَلَو ةيزجل
 اذه 'ْهْنَع ضر غآ و مهب مكحاف مهن هني مكختل ٌفِلْوْواَج نق ىشَرل اك ٌماَرَحْلا ىآ اهِنْوُكسَو

 يوك حم وك لو ميد م فلو 0 ا

 ين طنا ا 0 اف ُمُهَنيب 0002

 ٍتِفاْومْلا ل ور هَ كو رامبل هرم كلب او دصَْ

 «+ةَيِيِمْؤُملاِب كيلو آَمَو ميكا كلذ ٍدْعَب 'ُنِم ْمهباتكِ
 رود رود لفك ) ل سرب ود هس ذود ل فكوج كل وكلن!( لا وراك )هك رك نلت بم لوس. ها ل

 نم ياو لوم تس ل لوألا نلا( جس شاي م ركرامهلخا اكرفكس اتدحتوم ىل وكون ا ىكبسجج قش لن تسرك

 لم ؤم لوس نان لي( كس اولاق قلت مهاوفانب_ج قرف ع تن ىلإ ذلك ) لين آد نامئا تكلي: ك3 ا
 لع كساد نسكت ناك كس كح كتوم ( لأول بسس ) لن دبي وج نوع لع نو !نااووواوغروا( ل نقنزموارع) و

 (ةالرمد اب( بأ [) نو تح 11016) ناك( ليج تحل نتعس نلاككس تيل وتوك لاهو لن تنل رع العكس نلا لمت اي طلغ ج)

 ىلا مك



 ال ا نوح 000
 ماعم متي 4# ها دتارلا ةروس "رسموا 1 مدلج نا !اج رفح شو رد 2 نيالا

 ره لاي نان لع روي دامس لا ) لناس نأ( ةيينا هول خول ااحاكن ثث ( جو كن ولدل رصد )رطاخ لك

 كح ظبرظوبيي لس لوبن كل للا سا رتل حس فس قداج ع نلا قرات ةسازسدوبب كايكب اهئرا كن فس < ذيج ورش داش

 دوجداب( مترات اتيت ترب ف تاروث ) لج سد تسرك مالكري ل 00 كسا( ةةتج) مدل هولا ينك رصاقل ب

 0 0000 تل ب( ع تل ١ لدي وأ ا شم ايت ايكر رقمك ما ل قارب لج )كج وب تم اق لكن اكلك

 ب دمروا( اني ناي )ايلات ل بق وت( يو ىو ليوا م( قا )ر ثم ”قا تنم نورد ش لب )هاما مك ا

 العذب لن ( تارك ) تق _كوجروظمول قع ثلا ملا هس ىلا ( حسن اء) ركب ءاتجا 7( سد ىف ف الغ هس لاك )

 انكي وك ولو كس نااوبج ليت وظن 0 [لس لت لائرو ذكي اكس اوس. كس ثلا 2( لس نسكن )كح

 كرب نرخ ردا( تلذ ليا دوا ندب ) © اوس ى ” لاند ك كس نا( احوةرورش اوتو دارا كارل اروح )

 0 ا 2 و داع لس كا ناك فرط لك وج ( تأوي )جس بازعا ذي كس كح نا

 20 1 500 ل

 ا للا وهل كلا نا وشم ارايظام )د اموب لكم مراثكا مك ركل صيف نايعرد لس ن دايأو |

 ناالسمرنروا ع قيم لوق ماكنا ش ماما لال لأي هس دامت تنام دقم ةيسا هوكي طرشب جس بنجااو اير 0
 م ينام ىكنا نب ؟ لانو لا لس بس را اروا( © بجادانر كليف عرامج انإ زوج لح نس( حرام راد دا ان

 لات طارشالي جب اءرفلميف تاس( لع ) فاعف آن( ناايمرد كس نا) ركل سيف رلروا - لا يبرم قار ذوكي 17

 فلي ردد:( لإ ةيسد باول نلا لإن تل ماكس فاضفا سي ل ركلصيف لولوج ) ل تس كتبك عس لولاو كف اضفنا
 بتم اهفسا فيك 200 )جس دوجومماكدقلا ليي لسا س لاي كس نا تار بسدب لن تس انب ف صنم يس آ حرر كا
 كبح 1 ناخللا لادرو درج ( حان توت تاوب كل ل ادلب حس شت 1 جن تروصقناك نا # ميلا قيس كل ُُ

 يدك يتلقي تر رعب 1( ادعل) اة لل سر ناو سلس باك نلاد# لذ ةساج ثم تس ملا

 ل ىت نااميا فو

 .انما مههاوفاب اولاق ىا ب تاس اولاق قلخأكسا .مههاوفاب :بيدو نت

 دداصن يذلا نم رواه ءارتنمفوضومر رقمي نوعمس كب هراشا فرط لايق كم انفال تالا نوعمس

 4 نا نوعمس مهور زفر انو عر فرماك ن ومس ر واو ف طخ اولاق نيذلا مله اج 0 ا

 اهم هل ل كوس هدمح نمل للا عمرو نالف مالك ع همسي بكلمسلا نو تلا وب تنتج نا كيلا لدا

 ة” يهتم لو زئفل كح شاتاي م للا كد ل رع اس مالكه ادلى رث 0

 ا ١ 0 يق ل ارتكاب تأ

 تاجايل نع: كل كس هلعإ هدا زوم اللهب يرتب كيل ساب مك كنس انرك أوج لش ورع دع عروس لا 0 هيعمل

 امل لاعف ست دج ل امانا هيل دس ير هادا انما اهيف كيلع ١ نك 6 عابس تال وزن نأ وع كرو

 ناموا 18 تسيب كمال ل يني كمال بلاد جي ايل تس ناقد داو: 0«ار الم تيب الاب ديرب

 نك نك م تع رسل رو فيا 6 نا 2 اين هت لغد اركب اب 01 هج ) روم رسوددو ل دك ردم



 ءتعأ هب ته هدن املا روس ا رسضودإي موو رف نحالجر سس رسوم رن امل ميو سا رعب 17 تو لإ روسي« رسم 541 نعي نع راو ثا جد ملزم

 نا .يليطقتو مرا ماعم نا اع ان مليساو نا ا كس دوب سر سود دوا كس يب اظل ويس نكح موقل نوعامس

 -ل © ءكس نك“ ب يلجامال ت | قرود دوا لأ تسد

 نع هنوف رحي لوط ل ارزق كى التوك فلابمهداي ذى سس هعضا وم نعاظفل لش ل ا_هعضا وه دعب نه
 تروصل اا لع ل- هعضاوم قتدعب نت هعضاوم دعب نمي عضاوم اذ ناك نا دعب اهيف هللا هعضو ىتلا هعضاوم

 - لد د عرضت ل م ضاوم نكروا قوم عنتر كفيل
 تس رلووارا ولاكن ايارشلا رع تلج يوم حلاو حيك وكول نلاعس لابس كدجتا سك لالا ريك ف .هعنسف

 ث 1نرملاع ميم قلو رخ كل اعنا اومن: ل 0س تك جس دن أصرب لم لا كلمت نلف حرك يكرر

 انتم كك خف .كرايقظار فكس نول ليو سددهب لزم مهبولق رهطي نا هللا دري مل
 ينل الا زب لاصيتسا جل فكس باغ تس باكتراكسم ار2لكوح هلهاتسا اذا هتحس .تحسلا

 دهس لابد تمر ماك ناس اهتسس ال 0 لة لوس رس نال 2 ناالراج هي ل ا 037

 و نلاج ناس. ع ا تقفل 28 5200 ل اهلسرل 21 ىشرلاك

 قرش عازب نر ثنا ريد ريك سارع حربا .مكحلا بجيف- هس مارت اي نو ةايرعف ك2 ق6 نجلا

 دعب كس لس آل تنادى السادس قمل ايل“ 10 اس نارو م ماا ساريا يد ورع ب كح
 لاو درو السا اسس. ماك حا ليت روسنم تب ًاريسك حسي لاوقا سودا ناش اا دس قرورش اناج ايكل صيف جتا سس فاضنا

 شراعت لوك م ونود تدك س عج قربا دوا - < اى كساد كات ا ماما ا سو بت دايظا اك

 تلا لامك تارت فيكو هسا ردم مولعمتسالا سس رمدددارايقلا تس كيأ- لي يدا التأب ا لوثود لب

 - ل لوم ىقب باهتتساو تيت ثعع ابرك لينتج لاو ديب را

 رود تس لاهي با مك ؟ن اء اضشعروا ل * نايمردارت اوم عرورشرلذاكبس ها و فلا ايل :٠٠.٠ لولإل

 جس ايلا لج م روظط ولك اكن منه سس لع نااروا لكراصنو دوب باتكل برمي كت

 رمت زكى لس لل اطمع كس نايب كس لاب نبا < ايام رفو رانا ترسل الج فرط كو بس ١١ :لوزن ناش

 لا 1ك ا ويطرأ را تلاع كلا كد هدوم ملك ياكل ال اع_هس كسي ن ءاءروارولا

 ضرر رو را فس لاققماللا حس تيل كح لبا اي داهب نفك باطم كس روتر يا ف تعا 12

 نش سون نوما نايم ركمف قروي آل اق ءرطخي ل لكعساونرد كدصف #()

 تلادع ك(خج) يآ بنت لوم قاوم دامب ساد كي آكل اهبتك لم تسد كب ) ترضخ [2ل_ < لاو سجت
 تمره هاندا هن ما صن يورك ددوكب دي انجل لير كيو ظن درو لح سد جس تش قوتمم دم لذ

 لا طم زكى بلم نئادوادولا كلرئئادبكن ماج دوا-اهتيي لعقاو كيا سم

 وأنا هر لك وسوم تريل مش اي ايكانز لس هس انك هلا ل لاو تسد كرف وب يدا ,

 جدك كرفت انج ىل لس نس تاريزقتى ومخسلي ىكدع كرش ىما لب اطمكس روتسو رولا خاور طخ ركدانق خس اه انكر اع



 موعاج مارست آ 4 هز هدلأملا ةروس "رسفوراي 2 موودلج» نيم الجر يضع رو دج رن نام

 0 و ءا اجبت توك رجب ووخ نإ اطم لس تاياور ضتروا_ ايدك طخ لاي كس - لبر دوب كس او تيس كس تيه فس دوبي ناءللاو

 قلوب تنوكت ابنك( قم ) آس لاك” ادق دواس راج كل تاي آنلا تيباكغ كاستل ل كمولتم سار
 -< قى دل» ل( يي) ي آل روش تاي[ للا

 ناي قدرك كى راج موقت ىلا ىف فس دوب ري ىلا كيا كيس انو مولخشسس تيياود كيا لل المكس عت م سروا
 مصل كا 00 ٌلاركى راجع متري لاذ (ه)ب دعب كح تخج مانقارواورظانم ذل ىو الطاوك(ٍةقِي) يآ ا

 دز ل نو رووا كلت ادى (2)ب 1 ل مرحب رواد اج انركضوتووخ دوبي لواوكل توم

 اك( فج ) يآ سرد. نا سك غش لبي ضو ايابوكن ادد ف (ايفج) ب ابك 0
 تبت ماني لوم تس [شبسرياش نايومايالب دس( قيقم) ب [لعي د لوم لوم ست اب لووك اتلسو < دوكه اناج لس فير شت
 .م هدي لثلباقع كس (قج) ب 1 نتج راسك ناجوم او دكاج لوك ني لع مطزكرعكس نا( ) بس دور طاخ لك
 رقاد ا ل سل لرجوع عفا عرقا لاك اجا السا روطم اع ثمعاب كس الكس مرقم لاه ن لوا اكسؤم لبي 1

 لاو ثا كة اج آداب قش 1 ىصاخ جا كادوا كس لبكاج عر حس مترك جوه ارو قكرصقم ارامج كوم لوم عوف
 عيدك سال ىلا نش اسكس وصلي لاو نا. تروا حس لصيف اك( ) لإ كيا يكس تبيح لاا وقف اسك لوف ارسم
 ١ -ك2 قدي هرادع ان( هيو ) ب اميتاس ذى لاعر مم لصيفاكتلقو اطلس كيا

 دوبي لادج دل !لء مقاول ....: لوم 5 راج 7 اك نزرع كي دفيع 00 © 7 0

 كل كس متر رانج الاب ككل < 00 1 هس راكبا اني هاا سولا ل اكتر
 اتم لاب وصار شم ( اما نكي ومار ني قاكا)نصحمب سيلف هللاب كرشا نم داشرا ل ثم رع طرشلاصحا
 رافكم انت كرمي كرش وك بت لوم لظر كورلا عود لو لاو لي فكرشا نسم ى وباي سور كل ووصأ لوا لإ

 نإ رفق يب كرش يف لرش بي تسر وص ىما- اكتر معاي وم متكرر وو داو باس تبان تس بكم رام اند: كي كرت كس
 مل وي تلح لكي هيفنح ري رعقوم للا دتدبا ايكوم تبا انومج طرش اكم المسا كل كس ناصحا ك- لاك تس المكب جوملا لاق انرك
 الف ليا ة (قف) ب [اق ود كت دير شك ادوت.ل صيف دلي ات ايامرف لري داينب كد ومر فاك تكرير ذا (ز) ب1
 رخو مديل كا يور اوعلاو (36) ب ؟كتفو للا اي -اياركل كر مك صا رك شب كادر
 د يك ايكان اهلاكدتقاو تيصوصتل ب ماكج ا حس تب“

 عالج ضن اب طل ع كك كل ناب فصووو لسا لس دوبي لي تايآن لا 0 : لاهيا ىك ساوث وا ماوكه كس دوب

 وخر كن دسم حلق كل سا ىلوم لي كت ملط _لكدج ل ماوك ل ين حملا قلك ود نلا فاصوا للاب نوم لح ركن مل تاب طلغروا
 لاي طلغ ل ماكحا حس بضاج كن اج ىل ركاوم التم ىل قت تست رسروا لاب وج ىكحلطط تديبط كن الع صارخ نكي كت تجوب
 مارق يأ تداعروا تمل كلج علو رتل. جلس كي لارا تيتا ىف نايلي انوم باايتتسا رص شمع بيتي نق نامت
 كلج ذب حن رلوصو طار تروا لاك

 ممدقت» لاري ماكذ ىاطسا ف لوب ىئاررب لصف كس تبر شيف جرفاكو ورك رك ب كلسم اكمل ماما واضيب ات لوب



 موس مارس سي « هاج هرثارلا روس "رسوب ا ىلا موورلجم نيل الجر يفت ررشو مت ننال اك

 كوم بجاوايرلل صيف رام الابر جي ل ومب ىذاي ناس برق ل فود إي كارلا رك ناي < اماجوم بجاوانركل صيفاك اروا تعا
 زو كب نودع خلا مهنيب ب مكحا نات آل ورود اع آيس ظاحفا غروضم ران كم تنل انج
 ايلركم يل ؤ- كح هاريس لوا دوا عسب حس بس ( 2ج) حرض لس لست اظل تموت السا لك نقو لوك د وبي كا

 د اجابأ روض يللا ير زنك بس عرامج الابر العاج

 ل عقاوركاوم مولخشيسس فاصوا ه دوك كس دوبي كس كد لاني رف بترك اس اسفاظفلروا....-......: تبي ]تاك
 لاعم يملا يلا ل تلاع ىاكت س12 كس ن#_ رك مولعسررظنر واير دنع اك( ) ب ؟فرص لب -اهق لبيروصقم :اركل مت وكن لا
 نا( ةقؤ) ب الالي نإ عت هس لوم تنوكى ذب رص اهدنا نونو دارتب لكر لصف ل( )ب5

 مالسا ب جركل يح آر ناي كد جاهد ق.. كت لصيف او كاك ( يم ) ب آل اهنا لوك نطو وضل ب تلاع
 عقم قبر يظر ونس و كف اوم خم تملع لك ”ريختتل سا قوم لست تقفاطروا تدك ذاقن لصف ايكو طاق حررط كرولاك
 ايكوم قزالاتركلصيف كوووروا_ قب

 لاي كع ضجر هك لصف وم ةسوع هس قلل ب ظيساك انك ل الد تحارب للا تس باتا كس فيك
 ناي ةيساو وندوز لوم دوصتنلا نت” الت هس لكسطع زا ىلاخروا بلطم_ ان ريمكس اتركرب اظوكرما سا تنس ا, ليتر فوكل ل
 ٠ لوي ري كس ديرق وم الحك فاوج تاره بلطم لابيب ركاريئانج - < رطاخ لك تنل يبس 1رك وجو كارد ع دوجوم
 ١ 4 سيرك ارد لكبر # قفا( يز) آ

 كلذ فركريت ا تارالسا لب < وتناك تنس اء حاكدطاو جر تك ادن كبس ب بلظم اك هللا مكحاسهييف
 صك را او كلل ديس .لتوبكى انسب لايبش

 - لوبب طوف هج ا صا

 حس اعرب كل ولا فرك فرعا حس نقلها للباكاوم مولخمسس خلا لوسرلا اهيا اي تيب: :كتاب 1 فن اطل
 رشا رااح ىلا كف عع وان ةرقروا ةارلابر ضن اوب مولتشيسس خلا ملكلا نوفرحبتي آت اعانوم لري دهدايز

 تل ات تاراشاروا تكفر وم تس ركريلشص وصفر مامن قفوو كويك بيل فاو لبي سا تاي دات: كءافوص فكن اي 00
 سوق” رأي وجر نر ط ىلإ نت اعود آرب بلطس ىفب ا ضب لوم مولحم ترمب كساس خلا نولوقي تب آلي

 وج اناني 1ك نيسان ادلب.« درب ن

 دام لاب كاجو تقف غير يخا كس قل قف ةروا لف اوم مولعشسس خف هللا دري نهو تييأ
 : ست لاف تاتضري لااطخ كريس. لات لا اوب مول لوئسل كابم ليي خلا نوع تعيأ

 كج + لما ىكناشا كتيب تلا ةراشم_عس تضر لطسووج لو < رامرف تمن يراثكاورارصا ركب انج سئل اخ لوك داع
 - لا تحد ةسحرأ اسس لوز فيثروا زاد رطل وخل وم لوا نورت كانت ادوات رج



 232 ل 0 اح ..رغل ريح سل» شن, رح < مل نس
 ان + نانا تلي ا هب #0 ودل احلا روم هرعبأو راي هك موو ط» نام الج ميش حرر دج 2 نكمل

 ا ذم نويل اهب ُمُكحَي ماكحنالإ كايرو ةلالّضل نب ىَدُم اَهْيفَةِْوتلا انآ انا

 بَبَسب ىأ امب ْءاَهَقْمْل راَبُخَلاَو مهم ُءاَملْعْل َنوُييَرلاَو اداه َنْيَِلِ هلا اًوُمَلْسَأ َنّْيذْلا

 *:[َلُهُش بَل اًوئاَكَو هولي ذأ هللا بنك ْنِم هلل ْمُهْطَفَحَتسإ ىأ ُهْوعْدْوََسإ اًوظفختشا ىلا

 مكر يلع هللا ىَلَص دمحم تت نم مدنا راما ىف هملايا سانلااوَسْحَتاَف ٌنح

 ودجاب انذلا زم الق انَمَث ىتياب اَُندِبتْسَت اًوَرَعْسَت اَلَو و ْيِف نْوَشحاَو اًمِهِرْيَغَو مجرلاو

 هيلع نسر ابنك و هي 03 نو : | مه تلو هللا َلَرْنآآَمِب ْمكحَي مَ نم هناَمك ىلَع
 ٍفنالاب عَدجُت َقنآلاَو ِنْيَعْلاِ ادق َنيَعْلاَو اَهَتلَتَم اذإ سفنلاب ُلَق سفنلا َّنأ ٍةروَلا ىأ اهيف

 نيَهَجَوْلاِب َحْوُوْجْلاَو عبرا ىف عْفرلاب ةَءاَرِق ْئِفَو نسا مَع ّنّسلاَو نذألاب ْمُطَقت َنذألاَو
 اذهَو ٌةَمْوْكَحْل ا ِهْيِف ٌنكْمُي ال امو َكِلذ وحن و رك َذلاَو ي ان ودلاك كمال اهلا ل صاضق

 َوهف هِسْفَن نم َنُكَم ُنأِب ٍصاَصِقْلاِب ىأ هب َقَّدَصت مقنع ئف رقم َوُهَف مِهيَلَع بيك ناَو كلا 0

 0 ِهِريَغَو ٍصاَضِقْلا ىف هلل لنآ آَمِب كيم نمو ثنا هلٌةَرمَك

 ةنينا يروا َنِم لب يدي َنْيباَمَل اًقَدَصُمميْرَم ِنْبا ىَسِْع وب نبل يأ مِِراَلا ىلع اناني
 وه سا

 بنانا نفك نامل لاح اًقِيَصُمو دش يرون ةطالا نم ىذه هني ليج

 ف ةلئف هللا َلَوئآآَمِب ليجنإلا لهآ ْمُكَحَيَْو انك هم َنْيِقتمْلَل ةَطِعْوَمَو ىٌّدُهَو ماكل َنِم
 م مار هرم 0 ا 50 500000

 هللا لّرنااَمِب ْمُكَحَي ْمْل ْنَمَو ايلا نبا ير ا يا وا حا

 اًَدَصُم اَنْ ُعَتُم َقَحْلاِب َناَرُقْلا بتكلا ُدَمَحُم اَي كيلا آنَلَرْنأَو «ءنْوقِسفْلا ْمُه كيلو

 . له نين مهن ْمكحاَف بْنكلا ىغَمِب بكلَو ِهْيَلَع ادجاَس انِهْيَهْمَو بتكا نم بم هيَ َنْيَباَمْل

 لكل فحل َنِم اجب امع الا ْمُه ءآوفأ عت الو كيبل لنآ آمب كيو اذإ ب بنكلا

 هللا َءاَش ْوَلَو ُبَلَع وُسْمَت نْيِدلا ىِف اًحِضاَو اًقْيِرط١ اجاَهْسِمَو ةَْيِرَم ةَعَرش ْمَمالا اهي كل

 7 مكنلا ام ئف مرسل كوبي اقف مُكَقَرَف ْنكْلَو ٍةَدِحاَو ةَعْيِرَش ىلَع َةَدِحاَو َةّمأ ْمُكْلَعَجَل

 ولا 0 00 ل

 0 ا ا ل ل و سال وا روبل ع 10 و



 ه٠ 00 رب تع آ 4 هاج ورلأاملا ةروس "رس راي . مدددلج» نا ااجريضتحر رشو مج تنال معا 0 / هلا 3

 ةَبوُعحل اب ا ا

 نهارك َّنِإَو ىزخألا ىف اَهِهْيمَج ىلَع ٍمهيِزاَحيَو ْىَلَولاَهْنمَو اهون لا 'مهِبوَنَُذ ٍضعَبب ايلا ىف
 اذِإ ريل وانما د درتي ”ارراماب 8-5 ِةلِهاَجْلا مكحَفأ ١ نسون ٌوَفِسْفَل سانلا

 اوضح هب + نوفي ٍمْوَق دنع مْوَقْل اًمُكَح هللا َنِم ُنَسْحَأ ٌدَحأاَل ىأ ْنَمَو ٍراكنإ ماَهُفِيسإ ولون
 هَنٌوُرْبَدتي َنيِذْلا مهنال رك ّذلاب

 كس اىكا- ع نور ( قم اكد ا نايي) »ا (اناثج تس قار ) تيبادب لع لا كل ذات تادؤق فس متريشالب ...--.-.- 6
 ا ا ا مل ل ا

 هلا نثل_ لتقكىكبملط تظن اهتعنس نا )- كت تك سار فاحت د( لن للا ل ) لكك س دن داك سا قت( ءابتف) مل“
 كوب رافال نا ودرب( نا ليف 0 ماو لاء

 هرب و مر م اكجاروا فاصوا كس ( يؤ )قنا لوسر ارهتوت لاي دابا دو هكر او نع لولو لب( < قي يك 0-2

 قرم وركعمم ( لدات ب) تسشورفروا ( قلختلس امج كس نا)ورذ حس ندا( تم ةايكب لد اهلا كس لاهور وجاك

 مكب طمس باللوم 00 ا انآ

 ناب دب 0 ناب لات ( يدك في دوك يي( سش تارآت) كس هسدوبم ذس متردا-نيئرفاكل كاب كلبا قايد لك
 ناك ) كانروا- ل دب ل هك 1( كد اج قوتي )دكت ردا( :ءايكل كن اج ليي نس كاج قسد كب ج كت اج ىىأ)
 كياروا) لي لس دب كس تعاد( اها 293 ) تتاوروا_ك دب كس ناك( كة اجاناك ) ناكروا- ل هلو كك (لضناو

 قي ه(  ايكام ذي هاما بض ير كاي )لسدب كح سلما( ل 2 24 تاس عثر نفل لورا لع تأرث

 ل ءاهنطعا ندب نوكيا ورميغتو داك بس اشمي « دب رحت: الم ناب الز ل نا يلو ب نق نرش .نث) مر
 بن كلم تبيرش ىرام نايات ايلا يكض فو دبع رجم كك -؟ة اجايكل ف كاؤصنم رواد داع لب نا ةزلَخ عد تلك ام

 هداف( ل هانكة سوم كس ايبا( سدرك شوكو وق لتاق ب ضامتق ) نلاج با هس درك إي رصف ثوب جي ( اردد رقرب مح
 اه متلو قت كيرا وت ( لا رينو صاصتق ) - اكعد تك ب طم لس بات وم كى اذان لكدقلا لولوج دوا كاجو
 كتارا بانكيك حس ةيسادت اليك يرم نب نكدف# مث( لي سوريج )ب مدق شت( مايبنا) قت نار لين نس دب لو
 هو ليلا ردى( كماكحا ناي ردا تيب( حس قتارك) لع سس كد لي سن ة# مكددا تح ل اد ذكي دق

 سؤ تدثلا قكشركوا تييادبرساترسدد( كم هاك ىلا ) كة ارزأ بانك بك ةتيسا( < لاعب ) قتلا نسكب دقت
 ايد مك ناطم كس ىكا لين سا رف لذات اكد لبن سايد نس لاك نجس اوك يما ىلا ( لك اتاد مكن م )وا ك كس نولاو
 لذا ىكرشا لوكوجر وا( جس فوطخسر لوم هانا راح انج مالو ززلررا بش مكحيظفل ل تءارقيادوا ليك
 ( ف رك !) بناج لكي آ فس مكدوا- لن تم قلساذ ررط كرو كول تيا اكد لان ب طم كس بانك لوب ك

 روا لوم لركن رمت كلا لين دوجوم سس ليبي سالو( حس قلت سل زنا )تاس لاس كت نا رق )بانك

 6م



 ه٠ج" سيفتي 4 هاج هدتأارلاة روس "رو رأي 4 موو ريع نمل الجر يسفلعر شو الج رن نيل 000 0 : ا ا ل

 مكي طرشب ناي اء كس بانك با ) نايمرو كس وكون ا تح ايام رف لصيف جس احوس( تس بتل تح بانك ) ج_( هاوكر وطب ) نارك

 لوول ناروا( اوم لان ب( ةتنج) ب 17 ) لب طم مكة وك لان هس لا( لي ال ل تلاع ى( يخي ) ب مرقم اننا
 11 لا اا آلي حب ال اهع كد كدت قاف

 كبس منو توج ر وطال ايس راع قورك وج ( لع تر ضر كغ و تقيل (0ا) ناينخر مساخدوا( تعبر ) رش
 يام رفاطعوك يكب وج لي كش لرد ؟ىراهتل ةيطضاع ل كاس للوالي يال ةيس تما
 قرط عذب لح [عس سرسوو كيا لن هار لكل سم لج ( لح دم زاينتا لع نام رفات رواد ادب ارفهسس نتي سيتي شاف )جس ايك

 متم لع لاؤقاب نكد لي دالتج وبس مقدور ( زور كس تم إيق) نول فرط لإ شارت آل وكس مت( وزود )ورك سس

 طلال و بسد مكب زمن وا ( اكن لدباكل وص اكد لاول يارب سس لع مروا للي نإ د تاطاعم )كت هس سل ف الخ ا

 تس ناز - ينك ايلد ارد لي لوثماوف ناموا - كح ا رفلصيف نايعرد كس نا قب طمس لا رف ل ذاب مفدي دج
 برك اورو وراسل 7 رك 4 كو هللا( ل داك )بد ٠ اكو( 26 ) ب هول و ب( تن )ايا لعبا وجررايثم

 : نا( هلل ازص لاند )تسأي 1 تبع يصمم نا لكي روني وكلا لكولركن د ل( ومار ارصود نس اج قنا ردات 2

 7 رواده لك اور ردا 1 وب بلت عوو لس لج )سم قت وقرا ثيل

 كح ركل اورو هس ههاس كس اتددااي) ليث ساه ماس كت يب اج دبع ايكرجب حل نام رفات فأول حس تب لتس يتقي
 كس وكول نا( نطسوم سي ىلوك ) ب .انكسوم ناوكالاو نيد مكتبا ع هفلاروا( < كراك ماهفتسا - لع باح ناليمروا تشارم

 فس رك تلم مكس كو كج جو كتلك ناب لا ) ليت هس اد تكد نايت( موقايبع ل“ موقل)ك

 ( نإ كساد

 تادودروا تاء: < ايكا يكل ءاعماكث ييتاتدجتا سكس لادعإ ل ذب يرقى ائفل لا ةار وحلا بيدنا تل" 5-9

 ترياخم ل ف طع ساس ماج !ماعدارع تس لطرواديح ورم سس لوا .رونو ىده_حسدجو ل وم ن زوم لس اظافلا ربو

 ب ايك ايل اعتسا_يريشن لور احتسس ار وطب ر وناتقلروا لوم

 رطل ك كس دوبي ماكحاي مل نلسوم ستبش يبا كل ساس رلجا مالرواهب_ قطتي مكحيإب لزنااظفا نيذلل

 كل نا: الاك اوملسا ىذا نايمرو كس يلع ؤوطخمؤوطخم ل وأود نويناب رشا روا نويبنلا . ىنابرلا ود لو قارنعل ع ريم

 روادقلا ل ئاوارمج كس كس غلام نون فلا برا ىلاب وم ىنابر_ ىلإ بع انك ناقل الضو ةراشمروا لإ ايبا ل سارل

 - ل ةييداذغ كم ولعه ذب لاع بستر مروا لن نس الي حدود اكم ولع # وتل واوك وأو الكلب تيب اراشم
 < مكحي مل نم ماس ساد كلمرل_ ترة فير كل م ماكح او ع دي دبت كروب يوصل .نورفكلا مه

 لوم شكقارص تم وو لون لاح 211011 1017

 لالا لر اكدب كس تما لا بط ازكى ك- كس دوبي فرصتس اي[ وق راك تك هد انقر وا امص كس لب البق ع اف وركب
 يار وا_ كح لوم لوا بط ايئدؤبي تدبلا لل ماع الكب لبتكب طاخدوببب فرصوارم تس تيب آس 2 وعسأولار سفن رام ل

 تعامتب كيأ- لو يف فلكل ير نكس ءالط تاي آي كيد زنك ناذاخ دوا ليد تسرك اخ دحتاسسك ني درمتسروا نين حس واب

 4 بس رت طوع نبا نكي لس رف ل هس داب يظلم رواه قوبل ابع نلبي انج - لذ بك اخ ديت اسكس دوبم دافك



 هع سف ا «4 هاج ورأملا ةروس «رسأوراي ءه مودرلج» نيل الجر يضتعررشو لج 00

 فك يل اننا #99 فاوناكري قارن كس منك مارا صرنا د ب ترورض ىكا ايضا لير لاعربجج دليل تنس اب ماع كس
 لورا نلا لب هيعبس ارث ةءا رمق ىفو_خ اعف ركز“ ىدبقل با قب توم اياك ن امي لات كيا رصروا لوكس
 6 اجايدالر سفنلا نا فطعاكن وم كت بسر اهلقق حكوكانبتك لبس اكس ذي ى خفر طفلا

 لومتز نم نكمي الام لو مل فارطادارمحس حورج_- صاصق تاذ ىافناضعر دقي هرج صاصق

 ك ةساجوم مُكزرواوب يس ةرووبلاكل ل ُ ىل الشم لوم كى تير لوم لدم نوط # ناوتربت نك تل

 وك مص لاوسداكيي هر لد تسبق لكم لش عيب دوج اي الكل رع دموع يور يأ ف اج هدهيس هر فدع

 "و ومكر ىلاعموكل ا تارطتسس سود ناك جس ايل انركلاوتك سس ني ١6 ىلاجدارمعتس للا فس العر سخن يقدصت نمف

 ار وكل فب ثيم دع ليي اه اجو حس هيلع ىنكقلحناك ا ليي ترروصص لسا لبس ايلكايدركر يجن رضفوك ا ييغرظروا لو حس
 ماع كس نب حاص لاج لم تروصرسودروا- لوم لى داجازم ل م ترخ آهرايود كة اجو« هرافك كك ىلاج ىلع
 ل كو رج رتب ىرب رم نري كر مارب نس لوب ايك رعاه مكس صاعق خ# لوول نتن نوملظلا مهن هرافكا كل ومانل

 ئسيع مه انيفق ىلا اهانو#لوعفمورب ىرعتمانييفق هك السوم لئرب شك للا- انج قت جس 0 انيفق_اد< م يرخت قم
 ا[ 42 دلقما تارلم اجا فرص قت ر طحت روا_ قربي تر ةعاوم ضل يار اوم موش سس لا. ىدسهل هيف .
 ْ هك ماها كلغ لارا تار

 ورك ف طعر انيفقركن اي رقم انلقو كمي حنا مكحييلو_< لايلا للي وصتمروا  نوطخمر يف لكي اقدصم

 كة اجو ف طغرب رب انيتالومتش جمر وسكر عب لس مالووخروا مس بروصنم تفل كارم دقت عإ كس مال لش تءءا رك ياروا جس

 ةظعوملاو مدهلل ليجن الا هانيتا ىا اهو تسرو فطعروا لس لوم ب وصن لوو دب حس جو لك ف وبل لوعفمروا

 رك حس ومر كرنك ف لك اجدد كس نك كلقم لكر لو كس تع اطالا نك نرورخ وخل قمن نيقسافلا , هب مهمكحو

 ليك ب شكعز ال4 هدام قباس عل اراك كل ب تارطح تأ حس للا مك حاف جالس اجاوب ظفاري كين انمءرفاك
 هج اهلايد تاك _ كل صيف افصنم قب اطم كس لا كس ركن اييوكل وزنك نر فلل ايلا يك يءافتكا ب رك كس ناي ارو

 -كلخ مهل ر ذك نكي دعنا ع بعت ال لايك ا يك ك- سا لا يزقل .ال داع

 0 هك ركلتماكا قلت لبكاو تاروت لش راك سس دول ىلا- تسمن كاب .اتكى ا لش تايآتشزلا 00 : طار

 سوو اهكوا لوك وكد اكن آر ا( يقج) تررضخت 1 لن جس راهب لومتم لبي نام ذرب ىلا ماكح املك تق تيا د ل ل ال تاب

 لدي كس باك اك القرب سرسوددوا قئج ام ىلوم كداآر ليس نآرقودايزروا وح ذ_ ركل كر ليتاو تاروت

 , ا. الج ناي قات هب لج رماغجم ذم ادت ماطا يشأ, رواج تداعد»ا تلين باكا ةي تاك

 جس, ءاجايك اه مك اوعوت لش خلا مهيلع انبتك تيب آيدكس

 رار ركزو كما لس تارذ_ وكب جلوب لزم تتقولا خلا مكحي مل نم و تع1............: لوزن ناش
 وبر كاريظفوبيخانج _ ل لاب عكس سيكل سد كح تدك دمروا د لك هس دب كس للي ذر ىد آف يرش ايلرأ مما نادم

 سالي تار قل ئالاع- تنل اهب ناوخرول تس نا دتاجاجوم لقد 1 لوك نئيادوا- ةييسداهبب, نوثافصفات تيب دك كس ولا كس ظيرق



 كادرويصمصلر هدام وسل وراي 1 مم وريال, نت ماج يسن حر وج زن نحب

 نبا قابسا نب ره حس هر اشا فرط ىكدعقاو ليا ككل خلا بتكلا كليلا انلزناو ّس مط ىتا_ اىتق سيفتي ىفاصتا انروا ريا .را

 كراع ل رت خلو لضاعدوت تار ةرزواد العرق لك ىدلا كمرش ( هت8) نرفض ل 5 نير تياؤراشت لك ني

 اماكن خم بسس ىرامج جيد واس شرك راتااكبس 1م: )ليو. فلصيف قفاومي# راهب ير جس سدي اجب يتسم
 5 يل وست داير فرات !فاص فس ب نايل ليركىورجد»ا رانك ليث د يلقى رام

 ىئتفافرر لع ن رق لي لوب ىونعمو ىلتفلا#فر كل ع لوب انك ملاح [ىليم . ب... رشا و

 تل اوظفحتسا امب تب أ( اهيج ان اينأالا رم بانك با العر وتل توج داتا للقات 2 1

 هكيراتراكل الذ ىلا لتووخ تا ذب هم ذاكتظافت ل ميدل آرف قولا توب فركروا حل اضوو كل لاا روج مولع

 سلف ل مشوش التنك ى 0 لا لتتم ايان اءانا ك- نسا "نوظفاحل هل انا وركذلا انلزن نحن انا”
0 

 هي 206 او لات اوكا صح ممم تل مهي سرع 2000 :رثكاي ع هانكت ارش

 رثكقث ملاين رلاداكأا اك سم تعي ماس تدرس هيج لأب نم + ؟زلت تب اعانوت لك أف في 0 لس تس أبا

 فاك وأيج ولكى وقس افروذ لومل الف لم تاي للتاكد رفكى وا مجرب قف بت اب دد وبي هول اهيبج تس اجيت ايار ا تن اورو 3

 - كة اج لكى كلاب وريج ةودوك وتوتر (قكرازمح نارك باع ليث ترعتت كرف ع نا كتب

 اق (1) بي ماكح الس مترو لقت خلا سفسلا نا تي... :؟لائاي لو تجب حاد تيرث لب

 ماكحا كس مل لودي كس بسم اذن قياس تسدد كلل اض قوصاروا_ ري لتاتكس رغد م مجرد لس صاصتق لاب(« )دوا د و9

 لتماكءا ترث ن ليا او+ لاهي كايج- ة ابايكرايققات وكسب دبع انك ركل اكو امرشب كح لوم تنجب كك سدا

 - تسد لات كك نوناراساء اك ا ووري ل اج كركي كادت

 خلا سفنلا نا تيب آي فيد :زك بحاص م اءاج للحي ىلاج ضاعت كتل ابنت الا :ف الخا ل لب لامع

 ًاصاصقولورم ل دب كس تروكر وادا [ل كدب ل ماله كل لاس ان كك خلا رحل ابرحلا تم ًاقباس لكم رقبة روس

 هلل اظن اك تجرب حس ظرتزج فريش.( نير سن نب لوقا لس فاشن ماما ف الخرب اج لش
 1 تار ودك نا ل لس دب

 . داز أكس ظل ل لس دب كس ملغ نيب اريضفزب نكي -<!.داجايكب اب دساك لانا: لالي خلا سفشلا نا تي

 ناك روض وك ارميئر ولايك كورلا لع خلا رسحسلا تيب آلا تس كلل هرم نلا لاي لس دب كح تدك ياروا-أ
 < ايكو كاك رباب وا تاواسسر لكلاب خلا سفيلا

 قي رولي صا ة راس خلارحلاب رحلا تي آلا[ عد لاكغاير ب مرق لاني : لاكشاو ريب لا

 يم هرقل تيب ل + قلل راكاا ١ ًاصاصق ونوم ايورل ل وازن كوك الخل اوج ولحم



 هجم كب ه نو رن "الا ةروسب ارم دا هع : مدورلج ني الجر يف حررشو هج رت نلملارك

 نكي < كى د تاجا لكس كل اع دب كح تدك ت دارو لس دب لا ًارلراز [ف رص

 رام اج رتل بفصل »اس بكسل آكل منا ترابعو خلا سفنل ١ نار نت

 ملكا مزال تلا لاب < قكزاوج اكل دس كس ورم للاب كس تدوكروا كسواز [نيدحس ب ملعب اع قوز مال

 هج ينبه لق راع كن 2 لف تراعي ةلاوخلاب ر خلاب م قرب جان ضن راش خلا سفنلا ناتي آلا
 - لوم عرار ضن امرامش ادلب انتم ضنا ةرايع كيد

 نكات لارا ارا بج تحل ساو ا ةرارع نبا فاغكب حاصازب لغ...........:لاكشا ارسود

 هنوباك تر قرع نيو ترايغو حلوم زان: خلا سقننلا ناتي [2_-ساباقت اناهايك للم اني
 دبعلا ورحلاب رحدلا كت قكيرب جرن كس ىثنالاب ىثن الاظنا سفنلا نا تمت يي كل اوم مولخمزاوج اكل لس درع ل
 ؟لوب لي رانك خلا دبعلاب

 ناي ىلوب عراد لع كياتم صن ةراشا ن منا رابحي راب رمي توم لوب ور اتراك سب بادج ةمال ل لل :يرقل يلاوج

 سلا ةرابع اتلطم كج باد ءالث لت لل و ار نا رات وثت.اموم مولمر انو مر يرحل
 جس قلم ندمت لس ليفت اروي ىلركاوم لب رار

 د لف تاس كراع حاط بس اًنكعاج ايكل الرا ]ستي خب ل لوك كس ويدقتاو نا

 لس زولرا نارتو غلط يقم وراك الد رب لاخلا سفنلا نا تع الكاب لم ةسكللألر امج الايو روكي

 بس تيكرروا هاشداب ل ذرو فن شرع مور خصل يتم عاشر لن 2 اج يكل از آل لس دب ل مالظادزم لش لس دب

 دبلا_كك اج كشر رفقيارغضروا لي كده كش ساد نق نت ل نال لاا نلاج رم روط ل اسلي د واراد

 8 آس اصقرب لان نوت زين كة اجايكل مل اص اصقوكات 1 كس دب كس مالغ ةييسارواوكن ب دلاو لي لدي هس دالوا قب ادوخ

 تا معق قبب نو: اطنخ للا حر رط ىلا _اابك يان لوو وتوم ىلا تست كس مكررا نيل جعل طرشب ىو
 - لوم مزال تيب دللي -6هس-آ ا

 لشباب ساكسي لصف[ ادعت ىلاجريف ب سسفسلا نوداسم............:لاصق ىوضكر عإ ل لاصق ىلاج
 دا ا دك هزل رن زوروا تلا اع سوبا نؤكد يسجل ق يف

 رولان حس تنام كيا كب اتسدكا ميج تاتا كل /او وركب لس ادب كرام ثدي بلك كك 1
 يورك كئايتبااب سوك 07 "اود مر 4 كبار و لاوبط رك لوزا ركع رادع آل تاج اين

 ايل فس اك ع ال اوم اما انه ناك_ةاجاياش رك ل ان اوم ناك سصح اعتني اكري وا كس كان حررط ىتا ا ل ابوم لم لدي 74

 ىئاصق لوم ساكت يدنب روج أ لاذ اي جتا تس انس اجايل ا ذقن اياز آلت داك رعود قلو درك ادن از رك تاو سن
 لاح تاو قرا نايلي دك تسون ولا مايا كس دمج با لوتس ةمواوخ و تلح اج ساكس تال زوج ل

 هد تاكسي قدايس لات 10 اندم كاوم د سات (تنعانع نكن ا

 قمار مآ ليث كسار رف بح امص ماما للي سس يسد "لن ديبي -6ةابايل لاصق تس بولس نام تماما هل



 2ص 9 - 7 39 57 له

 هع رسما 4 ور ايلا روس "رسوب 4 1 مدرج, ني ابر شلت 2 نانا

 نب قل وج تمل ارم ل لا قر وص سس نامل ب ا تامل اق ووجد ريما ل كلو مز

 ( نت اناكلا ل لاو وك رن ارا تاما :ح بجاو اللب لائاضاصق ىوضك إكس تل 3

 لاك يم 000 قد ثا ب كلكداهاطعكس تنادي ايل ثءاكص حوت اكن اذ

 نب نا نقل يقوى كت 7لادع موكب 2 1 يات كب نا نبت . نامل اعرك# نع ناوتروس بس نا
 ك ىذرفاكروا نار ركل 3 1اس اق لب تروص قر اضعا عمرا لوم رب روط قا اب لبي مالغداذ اء ترو درع

 كة اجايل صاصق اك ئاكح ضلانر كس لا اقطرد دبا ؟ضصاصق ىلع لل ةةروصنلا ناايسرد

 نا فاعم مجول دوف ل نوتروصم انت قرسودروا_وك وس لوتقم وأ تروص كل“ امم يا اص

 ءايلواسرسود رك تدلا اك اجوبب ف اعم لاصق ليس درك فاعم كيا لوكس لل نار هوا لوب ضن قكمايلوا كس لاتقسرلا زيد
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 تاق سلم فوم تشتودنو ف ياس ماك تسل امنالئج ال ابك سي ل اعاك خلا ادلعج لكل تيبآ
 نك 1 نترات 6 او تقيقح ول ماكسس فصاروا مل تك اب جس ىلا تبلل ادنادابا#

 دن تاع رهبات بف لش لتس اوم مل نايتمااك حرر فيأييب لب

 0 لون زارلا كس سايد قراس حس لوصا ىلا بت حوهر وصقل ايتها كن وكول حس لس 1 [تجنر شو

 ك دعب ي 8 اءاجوم مقر كيا بج نا جامو نانا ل وكول عسهبو كف: ينقل ارتا لوم تبر شوت ليأ فرص
 كتم لت ترروص سا با نايل قررت شلي رول نلاهتما لوكس جو ىف # ومن لاف اريد وا خوف الغ ك كس لولاو نس

 - ايكوم نااقتما

 لاه ىلوم تير فرط كاس انا تشرس ى ارنا نجس ا: اكو تس فس دك ناي خس كك زج ل كن املا زن
 كور حس روس لبي تروصت لوا لئويل كس تجر كيا تدب هدا قل 7لبي نرروص كن _ وبورعت لس تجار شو ظنان

 حس لوكانكم ج دكا ني سا ترو رموز فاظغب هس اترذل اش طاب دن هيوم ارد ل لكتاءذ كياري نت ناب
 مو# اكل ونام كس متل وفود حررط امكن قار تاوب لع كد حبو لك يح ىدي رنا نع حام اين"

 ايكو ماع لك فاظفاو فالسا كس عرما

 عرش ىروشعج احا قرسددرؤاانوم» دايت يطا تمارب تاتي لاك يشيب 0 2 :لازا كرش كيا

 خو كلا كل 6ع رش لن جملك فو دسك سدي ب ادجعس تاهل وأ س٠ وم مولعم وم كيا اك بسس خ خلا نيدلا نم مكل

 هه اقنعو لوصار ارث ابانوم ليا كبس واج لس لاغاو ور فا اجب

 نا خللا قدصلت نممسف تبي :تاأب [فن طا

 .قئالخلا سافن الا ددعب هللا ىلا لوصولا قرط < قارا ىروقم لاك ًةراشم لع خلا انلعج لكل تين



 تا" هارب تعآ 4 هاهو داما ةروس "رسفورإب كفا مود رلج» نام الر يفت حرر رجب رن نامل

 ور راو و” عرف

 + ضغب ءاّيِلوأ ْمُهْضْعَب ْمُهَتْوُدَوَتَو مهَتوْلَوَت ”ءاَيِلْوَأ ىزطنلاو َدَوُهَيْلااو ُدحَتتال وَما َنْيِذَّلااَهّيَ
 مْوَقلا ىِدُهَي ال هللا َّنإ مهي نم“ مهن هلق ْمُكْدَم ْمُهّلَوتيْنَم مو رفكلا ىف مِهِداَحِتإَ

 يأ نب لادن دافي ُفْعَض لضَرُم ْمهْوَلف يَ َنْيِذّْلا ىَرعق نك تق روتم مو َنُيمِلظلا

 اَهيَرْوُدَي ةَرْئاَ انبْيِصت نأ ىشخن اًهْنَع َنْيِرِذَْعُم َنَوَلْوفَ ْمِهِتاَلاَوُم ىف مهيش َنّوُعِراَسُي ٍقِفاَنُمْلآ

 حّفلاب ين هللا ىسعش ىناعت لاف انؤرهبالق دمحم آمال بح نب انَلَع رتل

 اًوَوَسأ آَم ىلَع اًوُحِبْصَيِف ٍمهِجاَضِتفَو نفس ِنادهب هدد نّمِْمأ وأ هند راها هيينلرضنلاب

 بضل ابَو اَهِنْوُدو اوَب افانتيْسإ عفّرلاب ُلّوَقَي َو ()َنْيمِدن راما ٍةاَلاَوُمَو كسلا ّنِم ْمهِسفْنَ يف
 مم ع3

 دهَج هلل اب اًوُمَسق َنْيِّلا ٍءالْوطَأ بج ْمُهَرتَس كن اَذإ ُمهِضْعَِ آنا َنْيِذَلا اي ىلع اًْطَع
 ِلاصلْمُهلاَمْعَ ثَطَب ُثطبَح ىل لاَغَت لاق قولا نف ”وُكَعَمَل ُمُهنإ ايف مه ٍداَهتجإَةَياَغ مهن اَمُي

 ٌدَتْرُي ْنَم اونا ّن َنْيِذَلا اَهّياَي باَقعلاب ٍةَرِالاَو ِةَحِبِضَقْلاب اًْنَُدلا © )يرسخ اًوُراَصَف اًوُحَبْصَأف

 دْعَب هَعامَج دن دَقَو هَعْوُفَو ىلاغت َمِلَعامب زابخإ ٍرْفَكا ىَل هيي ْنَع مكن ٌعحْري ماَعْالَو كلاب

 ءدغ هللا ىلص لاَ نومي ميم موه مهب هللا ىتأَت وَ مْلَسَو هُيَلَع هللا ىَّلَص ّيبثلا ِثْوَم

 ىَلَع َنيِفِطاَع ِةَلِزَأ ِهِحْيِجَص يف ٌمكاَلا ُهاَو ُىِرَعْسآْلا ىسْؤُم يب ىلاَراَشَأَو اذه ُمْوَقْمُهَْمُّلَسَو
 انك هين اَلَهمْوَ َنْوفاَحَي الو هللا لبس يف َنوُدِهاَجُي نر ِفكْلا ىَلَع ٍءاَدِسآ رع َنْيِِمْؤُمْلا
 ُهللاَوءاَحي نمي ْوُيِوْللا ُلُصَف ٍفاَسْوال َنِ رْرُكذَملا كلذ راما مول َنوَِفنُمْلا فاحت

 ان نوح نموها لوسي مالس نب لاما لَو هلآ وم نم همجي ٍلْضَفٌَريِثك عباَو

 «مدو َنوْعكر ْمُهَو ةوطكلا َنْوئْوُيَو ٍةولّصلا َنْوُميِقُ نيا اونما َنْيِذَّلاَو َُلوسَرَو هللا ْمُكْيَِو
 يار م ع

 نق ْمُهُرْصنبو مهني اًونما َنْيِّلاَو ُهَلَوُسَوَو هللا َلَوْكيْنَمو ع عطل م نَوُلَصُي وأ كْوُِشاَح
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 هع اَبتَأ ىأ هيٌح ْنِم مُهن ا انا ُمُهْناَف عَ وَم هَعَفو ا مُهاَيِ هرصنيل «(.0)نوبلغْل ْمُهِهْللا بّزِح
 ج+ (ه6>

 كلاود( - راد اع وعر نال )اني ت راكد. و قف انياوكل و اسمعروا لول دوبي !وث[ لس 0

 !) 6 اجاب تس لى نا هوؤتاكةانب داكدمم لقطر ليت ضن لي تروا( يانب كد وم نفت نر فك ) لب تسود كس سرد

 0 وحج ترمي( لع شادإب ك قود حس راف ) جس الاو ذ# ركل كل وحك يتعادل يوورك الا( ومر لخأد ل تن
 ( ىكقود) كل وكول نا نع < راج هس ذود مو( بس نام ىلا نبا هفلادبك ست داتا ىروزنك )جس فور لش لوكس ل سكول نج

 ! -اسانت ب متداءز شرك ) لب ا ادن لري تسيريبصم ىلا تس د1 مت( صوم سوم اخ تدعم ) سم يفرط
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 دا كا ا ا اا ع ١ و

 دايما تيا 8 هب مدع اغا قر وسال مورإب 3. موو ريت نادم الجريش حر او > نت 1

 0ث و رهاب اورج ىاعن تس نت دكتور قا دسر كر أمت باول وال دم ماك ان( كنت )رتروا ؛لازدتنت لتس

 تان لورا عم بتاج ىلا( هَ ل دركب ايماكوك( يتب ) ىأ نيس هس كب لاف ني د لب قي لإ يسدقلا بج نر

 ايس لي لولد ةييسا فس لويماوج ب للاب كلا تاو تتضو لرمي( ةساجوج لاوسردوا كرد هدرب نقم )كة هومر جا

 رواها مثلا هس ةاووادت حس قاتم اسس عر )لح لبر واكس نوب هرنمرش( قود كس داغر »اب 1

 وا كدايل( تحوم 2000 0 كنا لل سب 1 )تاما لين( اك اكو ف طك ىستاياظفل ل تروس ءبصأاح

 تفلت ا د) لن تاس اهتمت( لاك يمتنيم ةضا هم )هت تس كابر "اك يمك ٍ 0

 سال يتوج اند )كك ورك وجوارم انووبج تولي رذ الإ دوا( ماكي ) ناي وراك راس كلا( نس هداك 1 تك 5

 قات اسكس ماغداروام ادا لب در برقل) لاير لرجا رارس *( لما عرزدو لوب قتلي ضن 5200

 اهقالاو دمج كدا فوك يف لادقاو ا قه لباطماس ملكي_اة#هللا_بناج لرفك )ني دةيسا س لاذ ت( عمجرسب
 ل ملدي كس نأ )هس دامرفاديع هدر ايبا ليا ظلال بيرق ل( تح كوم ترم لال وكي دحإ ل تاذو ى( هيب ) ترضخ 7 اي انج

 قوسولا _ ل يتولد ورك يام رطءاشرا ل ( طي ) ترش ) نوع شر تمدد وردد نكر تسود ليث( كاتي

 6 ما تحام تس نانو: لو سبك ) م ةتمابنأ ةرايكت مفر نع جاك نة حراراشا فرط و قرعشا

 رو سطل باسو واهس لي دال اج لع هار كدقلا_ لب ليات كس لونه لح لوم( تن تي ابن) زيت

 لظفايرننا ( تانصو روك دا تر 2 ارفع تعال كرف لزم رن د هت تان مال

 دارا كاك )لتلوين يل ا«ك تحصر ايشادو ليرفع لتي: ول

 راح درت اكيئايارامب نس موق ىرامت ( ف! ثلا لوسر اي لكك ساوخر» اك جس ( لتي ) ترضخ مسد نس المس نب .تيادبح

 لا ل ال ل

 ىىروا( لإ تحس ذب لاو نين ل رك وف ) لن لاو ككل آس ارو لج نس دكا دا8 وك نه تك ر مقارن لس يدوي

 بلاؤوورل اكعد شالب وس ( كوم روا تناعا لكنا )اني تسدد راكان اوك و !و تااييارواوك( زيقخ) لوسر كس نى مارواو لان

 اريج اجانحدلج كم هناف " .نوبلغلا مسه هللا ب زح ناف" لمت لج تس ركنات كيت ناادطلا لوك )تهدر وسد
 5 0 1 م 9-3 ١ 0س

 ) نأ تسلل لورارعب تروا لد اي ل دقلا توا كَ
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 دس لاعنس ىلا لوف يلا نوع راسي رواج يبلقاب يف تيدر .ى رت ٠٠ ب ل

 رن فوصوم اكن ل تح حس لي تافص ناي لت تس »م طيبو وك كح تيدنم بح اع كوكا تاء بنت سم .ةرناد

 فارع ةجس كس او ئا6: فايت ابتا ناي ملتدابيروط رة داس اورواعر ورم لأ .لوشاو ا

 ناولع ايظا لتخ و 8 اجو ف طغر ىتايزنفا ع رابطعا وتم وم مارق بستأروا_ كوب ل نيت تس اين اس نا

 «نتارفرط لل ئىسعم 100 35 ور كريم غل للا ئيس اي انج لعن كو لت فوطتم ذوات أل ىسع ىستاي

 ردم اردو مهناميا دهج لوم لات رورض كى لا لي نك فطغ سابقا قونخماندبا_جح سئ يحتج لقي: دكا
 تن را وأ ل مهام دهج نودهتجي لا اومسمل وي شلي د للا يبس ومش رواج

 <> اومسقا ل“ “لوي _انلسومب ب وعنمي يم يب كن و: قط للوعي حسم ىلا رب للبت #س +: ذمه ساشا عا



 هداج هارفي 4 هج هرم ةروس "سور هل مودرلج نال ريف رشو مج نما ك

 ينم مح ىلاعت راب لوقمي اج وم ولحس لانج ايكاناءردقمكل لاا ادت ل اقفكي حس تا مهلامعا تطبح
 دتاسكس ماد! كتر ما بارو ا كرس نسم_ انكسوم سيمولعم تركى ل اعاك م طبح لاما هس ىادتو كس يلوقم
 عرؤتفم ىلاغ لاو للؤن تح ب تاس كس ماخداءارت ّلإب دوار لص ىفب الس لب يخب كاسم ىرسووروارومك ل اد لوا تم لإ تحسب
 لو لع فحاصم ى اشروا لاس لا رق ل ووري جس فيظف لبي تروص اس

 راين يفلت كل ساس اي آمالدلكب اي[ ملص لا لكوي ج دض كج مضلاب لذ جس كل مذ[ .ةلذا
 رك و, ةس ركوراشا فرط عر لاالقتتا ايلا يورك كنت فطع ل .ةزعاروا ةللا وكف طع حج نام يبدل يدركه راشا
 مهتفص نسم ىأ < السوم قكؤطاعواوروا نودهاجي ىا<ح نلوم قلاع او نوفاخي الو لب لن فصو لو نود

 .ةدهاجملا

 ل اهومجي قتروا- ل أهو تول تغالب تدوس لك ارمدو نايس كت دعو لضارد اتلملا_ مئالةهول

 هس نينضوم ترمز لجل زن تكس ومب تمي تبلا- هس قروب ىف كت مالم لني قل الكا اح تركي اورب كتم الد كيك

 ءايلوا مهضعب نال ءايلوا كئلوا اوذخمعت ال ىا . مكيلو امنا_تصالب ليا تع تافنلا لبق ان كسا فيد

 ملجه فرط ل اوراشا_امتناكذس ال عر مقوم_لكالاع ايكاي الور فماغل كى وروا خلا مكيلو امنا مك غايلو ابا سيلو ضعب

 ايكو كف سوم لب تس اونما نيذلا < رالي نوميقي نسيذلا - جس حل ا”تيالو اكل ورود كدشلا تيالد لما
 اد رمضما عم ب انا عم ل عقوص قواد حس ىلع اف كس نوتويروا نوميقي<_ لاعيينوعكار مهو < (ردللا لك وصنم
 -ك هك تيالو بيغ روارابظا-<

 كاع لايخ ك راضمر وا ف انم ىىتو ضل نقوم سس تابآودنت 1-تءابد الع ركز اكب انك للا تس بو 0 : طلد

 رسل را قفدح ناله يل ثاع اكل داب راج كورس اول ون ارلسروا ابراج ايكرني عولذ_ركق ودى

 لبن اتقن لوكا كم السا حس هاج نر اكدوا طرم كس ناروت انو ايكو نررط لي يي قودروا < ررضل ةسركق وددللب

 نيذلااهيااي كني لك فوم , عفلاكس اك ركقمد كح نوثارطسصرو ا( يقو) لوسروشلا قاع ىف كودك لب داك

 ب قاتل قت الاوم كرافكم كل اومددج لش خلا

 نا حس هس لرب نيس لروا ىذب ىتاكر عب نينا زم و لوم تسلك رب نوكل وف اههس ل ييدعا وع ممل اللون ناش

 يرج نإ )صك د باوخ اك اج هلع دوك ىلارهن كلذ ى.ايانبدبوصنماكخ اب دج ل هاني كى دوبي ى اذ كل رن كرم
 رول ىل ركن اي اسس نلاودري رو ف نقف انم ىلا نا ول وم هدام آم برضو بتحس لوف هس بسب غر اقتننقى ء دوب زج ( اح نا«
 لبق اك دوجو ابتسم اص نب هذابعن ليا( ريش ىلا نبا)( رئاودلملا فاخا لجر ىنا )از طك وا ايكوم هدام آي تييام كلا

 ( قباء متاح ىلا نب! «يسرجج نمي!« قاحسا نلبا)-ضيلركع طقم اع نا ءّقالع نيا روطفاص نس لونا ب هققوم لا كمت فيس
 نينمؤملابو هلوسرو هللاب انيضر كل الوب لوب لزان خلا هللا مكيلو امنا تي سسج لي باج كمال ظلادب
 تلا نك اذ لوبا لرل ان لان رف را زامل تسر ضجر يرم كيا اينابك ي- ءايلوا

 ترطب تروص اة: لزاناظافلاك- نوعكار مهو لركن اكد كيه فرط اركراجا ا كن اجرع



 دمحم اربع ه8 هدتأرلا ةروس هرسودإ مم مودرطج نايل الجريب حررشو دمج تناك

 لن ارغزهن انوه ليك فم كل ل زار ركل قولا دةنكس قنا شممارا_ انو ليبى انس كر 1 7
 اكو م ولحم زاوج اك يسد قرص

 ال اوماق دق ت2 2 كابكرافا و نع تك اذا بجو كن ذ داك ورم ل ل سلس خلا معيدان اذا تي
 هكر هللا لوسر دمحم نادهشاىلار عت كيا كدي ول ىلوم اذا بج كس ل تعاود كيأإب اولص ال اولص دقو اوماق
 هلل ع لم ؟ازوجج اكاوم_هتح روس اوك“ الك 1 ريك مدا كا تاد كيان نجاد باذاكلا هللا قرحااترك
 ايكوم دش كاي لابج دش مث تعبي وت تكي هروا_ عني اج لن ناءاسرإل

 د هوو دفا انا قت قيقفوم نا وداي 206 :ايكل حكم ربك ترلج كن يقف م 90006 4

 رولي م رم تب كس سوفا لصوت رلج فتعمل ا حعفلاب ىتاي نا هللا ىسعذ_شانكي قت
 مدارك م ولعم زكر عك رعب كس مارتن نايل براك ع تاق و ثك قاف اكن يقام ايكوم عبق علق ع تدم ىن ىذوحت كدي هدب

 لالا داعب ةلارع ار سانب ب دات هلال الل سس نات نا قا ال ايك
 روا كت لباب ا عرشوووم ىكَحأو فارتع يي كس تمادن للأب ىلوم ليت وف تم ادرج كس يب باج ؟جيس لكى د[ئالطاا ك
 نيل قا كر عرار نا كلا منا و ناب : ا نارا نفل رو سب وق هي رم عل لح وكول ىلإ

 حرر لا كس نب نارام لركوب ب اج فولي دوا ايبئ يدرك اصيتنسا اكن امل ايكوم روبل اك لوك يبي ىت لج لع رود كس تئالغ
 اك لل بيف عضاب ناصتنكر وم السا

 ووري 3 لد بجردوا ةاجوم ظرم بسك القل بي تروص ل او اننب نلاصقن ليش ابل. :باوج اكبشهرسود
 رصقم ل اج ىل كرا فرص ارك سمنود ليلارمدا طرا مونكي كس انو مولتميسس وص سود ف وامك سيب باج لي

 كبور نرد م ذم ترمس بس اهتاتلسوم لع لقروص ل وفود برو نكس حف ترض قش الس امك سبلت

 لت تروا قرم وو ار ظن حس درا الساد اك لش تروص ليا ررط رش نشا ناي تبر قرف م هدايذ قاع

 دوخوو حس رضوي وج - ناصف ايل اك وصصا نلا لي لما قف ليو زوجي تمصو حرااع لوصا ر كرك بقيم طنايا.( ظوفت
 - اًنلوماكى نوضيرم

 ( اخ ) ترضخ [ىرا مرر 7س خلا هللا مكسيلو اسمسنا تيب آف لوتب م دايفبي كل وذنب ابسا لت .1١١ زر لوب
 -فرشن تي الورك دش تكا امس تينالو لابي تسود قابس نايس رم اط نام ايس ايكل الرسام ماع تمي او التنس

 قالطا اك عمر يضيي سي تسب ان اص اك ا قبح اب ل ريس لو مودا لوب ل الر يار كبل
 ركاب البكهفلا ب زج ناارلسس د يشرك سمكا نوبلغلا مه هللا بزح نافع اب رماظ ف الخ: كة 1م الي دعاو

 سو ئارول لس ١ رشا وذ عت اومرفك ا ل ل تنتاس نآيفو كمال: لالا سو زر لي راو: نو ير يتسم را

 رق راسم فلك ذوب لاو تي ولشمرلا ير, لح تيالدو املا لاك اوما واع نوب تالق وزو تنك

 يب نا وم ردا هللا لها ئلعاو عيفرا لع لاوس قر وت تيل اهون روطقونحمروا قش ع ىلو: تي ولغم قرم الخ ضنمو



 +«ج وهرب تأ هاله ودتارلاةروم"رسمراي مس مودم نال الجر يف ررشو.#:ج تناك
 كما صو مال نو دوو هج + ينام ااا 710 نط يت طا تقنع قوش دج
 -ُتساعا 1 قزح بلغه زوردنجروا شراع لس كلج سل

 نا ةسرلا 0 عررط ون ع نوقف زر ةعسرمودوكموهفموكا رابع نبا ترض يامال : يجو لك ايع نبا ترضح
 روا_امرور لع ترق قف اومب لس تور وهتك يله لالا سايند “ا ةرخالا ىفاو رصني ايندلا ىفاو رصني مل
 كلي نادعب ل يجلس ا- داهشالا موقي مويو ايندلا ةويحلا ىف اونما نيذلاو السر رصْسلانا لم ىش تاب 1ن*
 ظ101 زم رولان طا ل وس نر يحد تاو قتلا روا نت شيبج وقرا قت كويلات بت لاكش
 رسثاروا مكاح دب لب تررخ [روهطناكب لح قايد درفرب تبا بس انج روبط كلف قواين د ة اجاعكي دكا # اناس مق
 لير وزعم_اتدم ىت ماع قكت نقو ارك م نروبطناك ا لع تلاع رعود ىلاي تو كاجو الخلا تيب كس اندم لترا جرم

 ايكريجت_ طافلا كس بقتاوعلاو دياب وكلف نقلا قككذ_ ءالع كل ىكا جس انامب حس تمجج دوا ناو اندم ماع اك ا -اناجو
 اكل ارواهس قكوم كروب ى تس تيثلا ةوورواجروصتقت نكن ايباكدتلا تنداع لاهي مكس قرب قكي يجن لاس 1كياروادج

 راس اج ايك ياك

 نلاذا اقف ركاجس سار كنب ضايج س لع تاو تسايضفووا تير شم كناذا ع خلا مهيد ان ذا تعآ

 -تتوعيا الشع ل كك ناي ليصفماب ناذا ماكحا ف ءاهقف_ ليج تسكت باث حس مانم شديد لكي نن هللادبك تيدر شن

 شدو بس ل تاج نا هلي حس تو زي - انومم بمجتاكم ايق روا لبق لابقتسا « تراهط دوا - حو وقسم اكن راؤا كل لس عقت روا
 نكن ذات جودا مام تيباهند مس فالغ كاش مابا ل تنجب لوم لمت يروا نأ نا ارا < هداعالا بجا»
 خام لوم تبابا كناذا الكر ذا قرك

 قرشا ووك اتدج قم قارن وا قل رطاكدثلا ىلا كاتو ج مولحمتسس هللا تاي فوسف تيب 1...........: تساي آت فل اطل
 زج لوك شارة كاك قكوع وفا ىكتسإب يح ةوكرلانوتويوتم 1 2 كا يك وا ورب لكل ورك مال لبي تب

 ل هللا بزح نافتم آ ام وءادبب قتروا لوست رك دك اج ئجس اهنيك غرد اف حس اركب لقلي قوم روم شم
 عم قلو موجب: تانك اخ اكتب لغم اياها للادلككدبس لابد« مل كروا تب ساب كس بق تقل ار
 -لث تسد كبل اغدوا ى وقود لب للا ىف [ بى روزكر وا فعض ملوك يرشنا

 اوتو َنْيِذْلا نايل َنَماَبعلَ هب اوم اوه ْمُكنيد اًُذَحَل َنيِذَلا اودع ال اًونما نيلي

 منك نإ مها 1 ةّللااوُقَتاَو ءاَيِلْو ٍبَضنلاَو َرَجْلاِب َنْيكِرْْمْل َراَفَكْلاَو ْمُكْلْبَف ْنِم بتكلا

 ىأ اَهْوُدَحَتا ناذالاب ةولّصلا ىَلِإ ُمُْوَعَد َُتْيَداَ اذإ َنْيِذّلا و ْمُكَناَمِيإ ىف َنِئِقِاَص هدمؤ َنيِِمْؤُم

 مْوَق ْمُهَلأ بَبَسب ُمهنآب ذاختإلا كللذ اوك اَضَنيَو اهب او ِرهَتْسَي نآب اَبِعلَو ِهباَوْْهَم اًوُرُه ٌةولّصلا
 امو ِهللاب َلاَمَق ٍلْسّرلا نم مون نمب َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص يبن ُدْوُهْيلا ِتَلاَق امل َلْرَنَو هٍممْوَنْولِقْعَي ال



 1 ما 0 كو - م
 + حدر يأ م هور املا روسم *ر بأ ري 20 موو رج, نل اجر سطل حر شوج رت نيل

 َنوُمَقن ؤُمقنت له باتكلا لهي لق مكبيد مرش ها ل ِيعركداَملف هيل امل لن

 حران هنا ىلإ لبق ْنِم َلِْنأآَمَو انْ لن امَو هللا انما نآ الاسم نورك

 رغما لول مدع يف ْمكدقِاَحمَو انادي الإ كوركلاَم ىنغَمل انما نأ ىلا طع م: نوف

 0 لمْ رش محربخأ مكب له لق رك ام اذه سيكو هَ مزاللا يسينلاب

 مهن لَعجَر هيلع هْيَلَع َبْصضْعَو هيدحر نع دع هلا َُنعل يَ وُ للا دنع رج ىنعماَنَوُ بوم
 اَمِيِف ْنَم ىنغم مهم ْيِف ىغرَو هيتعاطَي ناَطْمّشلا ٌتّوُعاَطلا َدَبع ْنَم َو خسَملاب َريِزاَنحْلاَوَ َدَرَقْل

 ٍفطعلاب ُةُبَصَن يح يح اوكا ىلإ ُهَتفاَضاْوَدْبَع ٍءاَب مَضِب ارق فوده مهو اهظمْل هَل

 حلا قرط 4.9 ٍلْيبَّسلا ٍةآَوَس ْنَع ُّلَضأَو زانلا مهام نآِبريمَت اًناكُمٌرَس فلّئلوأ ِةَدَرَيلا ىلع

 ّك 0 ُمُكِنيِد ْنِم اًرَس انْيِو ُملعناَل ُمهِلْوَق ِةَلباَقُم ف ْلَضَو رش ُركْؤَو طْسَولا ِءاَوَسلا ْلْضأَو

 0 نسلم مدن نم اًوُجَرَح لق ْمُهَو ركل نب نيس كبل اًوُلَخّد ُدَقَو انما 1ْوَلاَق ِدُْهَيل ًوُِفاَنُم

 هيل يأ ْمُهْنماَريثَك ىرَتَو قابلا ب 49 َنْوُمعُكي اًواك اَمب ملغ ُهَللاَو اوني لَو
 ىشرلاك َمرَحْلا ٌتْحّسلا ُمهلكاَو ملّظلا ناَوُدَعْلاَو بذكلا مثإلا ىَق اَعْيِرَس َدْوْعَفَي َنْوُعِراَسُي

 مهلوق ْنَع مهم ُواَبُح لاو نوير ُمُهِهْنَي الخ اَلوَل اذه ْمُهُلَمَع »و َنْولَمَْي ًوئاك ام َسْمسَ
 امل ذل ذل تفز نيني ©: كن سيل تعشلا مواز تاك أ

 نَم ةَلْولْعَم هللا ُدَي اّلاَم انلارتك اونا أ دب مْلسَو هيلع هللا ىّلَص ىلا مِهيِذَتب ُمهيَلَع َقيِض

 لعف 0 قا ةنلع ىلاَعَت َلاَق كِلْذ ّنَع ىَلاَعَت ٍلخْبْلا ٍنَع هباونك اَمِيَلَع قذرل ااراَرذإ نع

 ا ل دَي ْلَباَولاَق ام اًوِعْلَو ْمِهيلَع ءاَعُد ِتاَرْيحْلا 1

 دتغإ ال قيبضَن 1و نب ءاَشَي فيك ني يدي لم لِمن يشل كي اما رخل

 نيو. ميرا نفط دا رمل َنِم َكلَبَر ْنِم َكِْيَلإ َلِْنأ آم مه مهنماريِثك َنَدْيَِيْلَو هْيَلَع

 اًران اًوُدَقْوَأ املك ىنرخخالا كفلاخت مهم قر ل 0 ةَميقلا موي ىلإ ًءاَصَْبلاَوةَواَدَعلا ُمُهَْبب

 ىف َنَْوْعْسَيَ ْمُهدَر ُهَوُداَرا املك ىت هللا اهاَفظأ منَ يلع هللا ىَلَص بلا بْرحِل أ برَحْلَل

 َّن ولو َمْهِبَقاَعُي نأ ىنْعَمِب ه0 فلل تفي كهللاَو ىِصاَعَملا َنْيِدِسْفُم ُىإ ًاًداَسق ضر

 هد: مْيِعنلا تن ْمُهْلَخْدهَكَوْمهِتايَس ْمُهْنَعانْرْفَكَل رثكل اْوَقَّاَو دمحم اًونَما بتكلا له



 * رست آ # هاج هرم ةروس «رسفورأي مم موو لج نيل الجر يضع ررشو مج رت نام اهك
 حس حس | سس يي يي ببي اد هيو شب بيس سي -سيي يب ب ِببسيبببببب مسلس

 لس هيلع هللا لص يلب امال ُهِْبَواَمِهيِفاَمِب ٍلَمَعْلاِب َلْيجنالاَوةيزوَتلا اوُماقآ مهن ْوَلَو
 هل ْعَبرُي كأب مهلُجْرأ تح ْنمَوُمهِقوَف نم اًولكأل ْمِهَبَو ْسِق بنكل نم مهل َلِثأآَمَ
 يَ هلا ىَلَ َيِيلب نما نم مهو هي لمعت ةَدصَمفُم ةَعامج ُةَمأ مهنه هج لك ْنِ ضيفو قل
 ١ «:لَنوُلَمْعَياَم سعب َءاَس ْمُهْنُم ريثك و ِهباَحْصاَو ماَلَس نب هللا ِدْيَعَك مُلَسَو

 م( © ياي ن0 هوواق_ب كر نب ليبك( حس هزم نتصور ) ىو ن يبد دابق مولر نت وئام ....-......:ريمج

 هللاروا-ةانب ن تسودانيا لب م( ايك اس درجت سلس لولو و بصتئر وار - نوب نيكرشم) رافلاي لوم باتكل اد ع

 تس اب)وب ةييسد ناذا سجس( كودو )دوا( وتس لش ناديا طيسا)وءرادتاميأ مة تقيقحلا فرك( زوجت قود عس نا )ور تس
 لب [) لو تس نإ ىلا لك ارو( حس وزمم قشر رنج ) ثانقوك( زامغ ) لا لإن نيل انب فولي زق( ديل د ذكس نااذا) ل كس ذامن (
 ردا ) لت هرهج بس ملكي حج وب حجو اكس( عسب لا ا) كب لا( انركى ذاب دمض) وي( لإ تس أ نأ رع قا اف
 7 نايا ب 1 نع لور بآل ايكت فايدد ح ( زج ) ترضقت 1 لس دوب بج لوب لذات تنقو نوع الا

 نيد تدب حس ند داب رك هيك إي ةركذ يحرر طخ بجبل تمي دو انيلا لزنا امو هللابف بآ؟لز

 نامي يدنا متل( وم ةركرانا )وج اجاني م اننا ماك تعج ايكروصقاراجاوسدكس لا باتكل ا ارك بك ( سل ل كرد
 رثكأ لب ماكي دوا < كي دم لاذ ان ب ءايجا) لبي حس متهكب وجدوا ل تكد ناميارب لا جس ايكل ذانب مكب دج دوا ليث تسال
 ىرام تس متروا < ي ذنال نامي دام فرصراكن اراه تن عس ب انمانلاففطعاك مكر ثكا ناو) ل كس م نامرف ا قد
 كسرراهما تاب يلكالاع جس مزالوكخ ركن لون لامي ادج جايك كريت سس سأل اس يانج كس رك لاو نلامبا- تلا
 زا دب هدايز نك( دمج داذ بيج تب نت تبن كن وكول) نلاركا ( سوورمت ) ل الجب سك شايك يح دا رف ( لن لائلل اك
 كير ووو اح تصر قيا) لك تنعلز_ للاب لمت ضو و(هو)ر وضحك للا( لذب دارم ابا وثم هب وثم) بالة ور

 ركن ناطيش ل لونج ووروا( كس رك يي داني روسروارونب كىت لوتس لش ارو ايل زان بضن نيابي ساروا( ايد

 - لو دوبي دارم_قنررظن ثا ترثيح فيك نم لكي سلا اروأ<س نأ( قت هاعر لك نم قلع مهنمانالروا اناءانبكاكن اطيش 2 ىل
 2 ةدرسق بصن اكىاروا اك دبعاتفار ع تاضا كل افرط ايفا _اودحب وام وم اب ىك دبع ل تءارثكياروا

 تبوك فسم يف" كس نلاانوم ةدباكن ا( عزي ًاناكم) ل لش جرد راب حبس ل لول م( < حبي ف طع

 نا لضاروا رشاظفلروا عساس نق“ ءا وسلم لسا تستمر ) ىلزلال_ وب لكك حس ءار ريس هد[ نحس بسر ا(

 هك زال تس ؟ىلاب اه( دوبي نقلا زع) كولي بم دوا( جس لش باد: كس مكنيد نم رش انيد ملعن ال لولا
 وم كلر فك تورو رختاس كسر فك( تح دول آكل ع تلاع ىلا لاي هسداهبت ) ةس آهوملكالاع سس آل نامبا متمكن زن تل
 نيا كوي كيج لو اج بوخدشلا دوا ( يسد ركل ناميادوا سوم كك دول [للا حس للاي دابق ) كح لبو
 تثود) لو ماكزتتل( ركدوبي) كح ل رف رلظح الم وك اقتباس 2 نا( ) ب دوا ( ٌقافن ) ل وم اع لل لولو

 كولي وج لل ماكس ب قت ايك( روت توشر بج ) لب هل اكمارتل اء دا( ئاضنا:) موا ( ثوعتت ) انك( لو ةسذب ذود

 ردا ( ىلايب طلغ) كلوب ثدعجملاعرواريب ( كح ننا) ةس كيرلا( لئلا ) يس ايكومايك( لكارب ب كن ا) لو <سددك



 مهرس تع ه4 هاج ورتأملا ةروس "رسفورإي م1 مددرلج نم الجر يسفتعررشو لج زينل هك

 طلسم قرن ناك حج )ابك لس لول دوبي دوا( اني درك كروت حيت ) ب سرك يو ىرازلر كى رى ايل سقروخم ار

 هس دانا وري م) جس ايكرنب جاب اكدذلا ( كح دادلا, ذب كولي لحي ءلكالاح لي لص بي لكك ( تتم ) ترضخ 1 قأوب
 ( لإ كل كلر) نو كك حدس( نإ ةا.رفملاقت نق باج هس قر حس لاادشلا ككالاح كن ة ركع لكي انتوا هس ايل

 ذي تنعلو ناس بو ىلا جابك لوبن دج ( جس ينئاعدب ل قتل نارلمتب ب دتس فس كم اكلي ) هقتإب لس كنا
 هل ترشكم دا انكر كرش روطب ديافلروا جس دقي رط كمقلابموي لمع تاواثنت فو ) لون لكك دجتإب لافود وكس هلا

 هاوخ ) لو سرك يرق لو تس اه رطل هو ( تس اجرك يدرك حس لونا ناوفود لس ايدوكى لا هدايذ تبع بج كدي

 لكل وتم حس لن نا( ن رق ) ساو لاذانرب مقوي وج حس فرط كفل دوا( حس لب ازا تب نادك كس ىلإ سرك راش
 سايد لا ديكر وا تدادع ناايمرد لس نلا ذ مكردا( ب ايكراكن اكن 1 قس لوبن ل كوك )كه داهذب هدي رواوكرفكر وا قر

 لإ ةساع نكس كك كال” بجب( حركت فلام كه سرسدد قرفرج 2 نايانج) ع ليبالاو كلم كتم اق

 تيس دانب ماك نوكن ادقلا ىلإ نس له دارا اكل كو كك بج تتم ) لإن تيس دامب حادثا ف( لن تن احن ل ( ينج ترض 5

 )ترفل دي وكل ويدافع! لايعشلادوا( لين تنس ايا: اليجيداسفس لوهان ) لإ حس امانركدب زل ب كلت كال ب( ليث

 رورضروا يس هرلوكل ع اطخ كن ارورض م ون( سرفك) كت دوا( رب( يقم رح ) تتكسر ناهي باك بارك روا ( كس ليدازسوكت ا
 ملم ركوب رطب نا لإن مالكا لب نادي دج ) تتكسر ماقول يما روا تار لوو ركاروا  ةييس ورك ضاو لع عنج كل وتقل ا
 انت رورض ونس باج راكد دورب كس نا ليت لوم ل زان( لانك )ب نادكيوج وا( بس صان ال نامي ارب قتج) ترضخت [لس نا

 اربي تعسوروا قواك ع قزر كل ناع نط رب ) لتس هي دوا ساه كس يدا دجتاس كس تغارف ب وظلال يمك

 ترض 4 ل كولو ارم حس نادع ركل كب ىوردئايم ىا) < هشام( تعامج) هدركك يأ ح لي نا( لاج ورك

 -< لاب قت قارب لت تس لوي وج كن زن يع تيرا توداي ز نات( اقر كن ادد الس نب فلا دكت ال نامئاب( )

 وذختاىل فروا ىلع لوعفم ءايلواروا_< خلا اوذختا نيدسلا لوا لوعفم كا 000

 < لامع لمان اوذختا_© بوس بو كل اع خلا نيذلا نمروا < ىلاتلوعفمابعلو اوزهروا مكنيد لوا لوعفما

 يكل الطاا ل اظاحلس لطب دئ اقع هس نارواايكرازهتسا ل هربا لاعفارايقناب لوعفم تحد ع ردصم اوزرهح نيذلادعإ

 04 نيدلا لب كيو :نكسءارق قار وا لهن تس كف طغبب رورجب نيذلالا#-< رورجمق ل تأر قار وارمتلا رافكلا_ايك

 نكي مل تيب نيل ليترافكب انك باك تركت لالدريب لاا وأ افطعاك رافكلا و لي لاه بوصنمي# وب: تس كف طع
 , لارفلاكن دكر شبكي قكومعررط ا قي لاا ليئرفاكى باتل اكس نزممولتستسس بتكلا لها نم اورفك نييذسلا
 3-2 1 لك جي لرفك دايز تح لين بانك اريد ارم حس رافك اهي رواه اوماهحاب حس رشا تناك

 نابي ني ) اذكب هيلع تمقن لج اناجاهك- ب اهانوميي رعت اك ارجل ذل ىلع كب كما نومقنت له

 هتركنا قادوا كوب هتمقن روا ىئشلا تمقنروا< ايلا يلي رخو ذك نمت. لن يي سس راكناو تبارك تم

 ركلوب قمثؤت مز ال نيام. اهانبكن ونمويال مهرثكا ناو لارد_ نوقساف .ائيش ىا < فوزجبدم نساك .ناألا

 . ارش انيد ملعنال يس ايكاب/ل ث باوج كس لولاك دوبي باقم رد كلذ نم رشب < ايلاورم نااميا لوبقمرع قم موز
 0 هللا هنعل نهر واح وم 4 انوه تما داك هنعل نم كس قلى عررظ لا ترابك قت هنومشت ىذلا مكنيد نم



 + همر ععأ 4 هلم و دتاملا ةروس «رسأوداي مع مود رلج ني الور يفجر روج ا

 هللا هنعل نم ىا 3-0 كو فاضء رزقت ىكأ

 ررطم يلا باذعب مهرشبف ع ل نحل تب وقخ اماه روارشإ عمريت لع قتل ءازجج قلطمإلاي .هبونم
 لدي حس رشبفاضمرر دقتب هيلع بضغرواج عرفم اذكيس بو كفوري كف وزحءادتبم نمت وهب زيتا لك وصنم

 وج ءوجاوج أك حررط ل وتو ورب حس ناهذلا هنعل نم نيد كلذ نم رشب وا هنعل نم كلذ لها نم رشب ىا-< ايدو
 ده ايلامكر بتتارم قرف قبلي ىذا زم اج ابر تدافت ل مارت حررظ ل لو كت داغر 26 درب روار شب لدا

 يخذل كي نتا ينفع < كس ادع تنحل برم لوا
 ورمل لولود هيلع بضغرروا هنعبل ظفل_هتس هنعل فطع اكل ا_هعس قنا دبعرب تأ قروب ٠ دبع نهو

 دوبي دار تس لل دهس سل سكت اعرق نم قمع ريم ةهسانارداخ ترس تاير ناك ساق رم

 | اديك سلق لك دبع يقدر فاضم فرط توغاط لب تروص كرما دبعاظفل قوزتسا كرسدد- ليث
 لارا رثروا وم حس بفطعو ةدرق بصأاك توغاط لم تروح قل ”ءارمح نس درس ل 1

 مكس باو ابك يأوي رش ركذ وتس فوز ل وص“ 5 خلا دبع نمو ةدرقلا مهنم لعج لل تسلا نظرا لك
 ايككايد باوجج ميلر طنب لب زقنلا ليم لعكس هي لح اك باوج جس اتم مولعم انوبجرافكف يرش لرش ل اكل وف ادفسسم قل للا

 رزا كوب قيزقل ردا بج نح تلاع ىواينتو كل وفا طسص تلاع كلر انك ب ترخ امل سايد بادن دس نإ رث اتهروا

 قنات ل[ اضاع فنه ن تر لصم_وزرم لزق عسر سنان كيا

 اولخد_- لاع رفكلابروا لاح لات كاولاقدمت لودر هباوجر خخ دق مهو رفكلاب اولخد دقو

 قلت ماتم 1 لي سنبل 83-4-2/ ضيضحت ال ول_ لكاس اوج رخج لاعري واهس لاف كس

 لم لا لتر تنته دايز حس بس لبن كلن آر فتم ار الار ناب حنا قا دا ءاعتم أ رو

 مروا مايك لاب ز ثوبك 2 سا يصلك افا نلا- سيك :دنارةباوك تاركابط مالم رك نك تارك
 0 امانا مامر اسهال ىلا كروت حس شرروا < هانكى دب

 امدرب رولي .اونعل ودهن لت سيصوصت ركأ_ي قاكروصت_فن لاك قش نحل كيال .لخبلا نع هبا ودك
 مهاب كس نادك يوك“ تح منهج ىف لفن دارت نعل( واع دوت / اكرم زوال نر ترب نقاب د تن انج جس يك امرفكس
 ظافلاهي ظفلروا دوجلا ةياغ ىف وه لب كلذك رمالا سيل ىا رج فطعو ردقمم ام حس اَض اق هادي لب- لا كن هدنب

 بتكلا مو نوم بس اتوم ضخ وعربي صم حس ضن تسدا دعك تك ١ نلايحولا- ةوادعلا_ج حس ل#باشم

 جايك اين رح لرزناام هل ضثروا ريو روب ز كد ءادداب باتل ضرار ل ص

 رافك رطب اكل بارك ادنى ا ل تب آنا ايكا يك يوك ود تس باكل ا لب تاب آمقلامس- ٠ ...: طلر

 نيب ادوا تلي رطى السا اكس ان القبح خلا بشكلا لهلاي لق كس 1 لين تس ركءازهتسا تاس 0
 ل7 ركن اي تلاع نفاق ل نمط خلا مك وءاجاذا تب لج ءازهتسا لباقي رطل وجو كس رك ذاوم لع سوقي

 نا ولوتم آر - لب يدر عر ورش ل اوحا مومن لسد وير ح خلا ريثك ىرتوتيأ رواه( داج كورس قود كنا

 -<- بين نكن اميارك اس تاكربىورتا لي باتكلا لها



 + مهرس عا 4 هاد دتالاةروصهرسكورا , ةخ موررلج نال لور يضر ثوم 2 نايا

 ترارثارذادوبم 3 تك لسمك كح ذامنارطسروا تبن اذا بج ناذ ةمال ب تكل ل ١1 : لو :ةنااش

 ( فج ) تيرضخت ركع نلا ذا نينار فكس يس سار كتبوا لس ل ازهتتساروا_ اولص ال اولصو وماقال اوماقدق تك
 ىعدت تنك ناف مسالا نم كلبق نم ىضم اميف هلثمب عمسي مل نيش تعدتبا دقل دمحم اب كرا 2س ال
 امف ريعلا حايص كل نيا نمف ءايبلالا هب سانلا ىلوا ناكلاريخ هيف ناك ولو كلبق ءايبنالا تفلاخ دقق ةوبنلا

 - خلا اعد نمم ًالوق نسحا نمو تب ًاردا خلا ةولصلا ىلا متيو اناذا تاب لا .رمالا اذهو توصلا اذه حبقا

 ايكل وقم اطسادن اقتفانم لس ثسراع نب ديوسروا توبات نب هي زن عافك يش سكت يعاود تس ايع نبا نلابح نما زين - لمت ل
 نايرسيماولاحررط كا لوب لز6خلا درهيلا اًدختتال اونما نيذلا اهيااي تع اهب لا كوقود كنا نا

 لاوس ( )ب ردا ةسدع رضاع لش تمدخ ىو ) ترضخ ادوبي قل هريوور نم ىزاغوا عفان لا نم حان روابطخا

 ب ةركلاكم السلا يلع سجى خلا ليعمساو ميهاربا ىلا لزناامو هّللاب تع ف آس تسال ناميارب سوربي نك يك 7

 لقب ب هس دوب ب قوم سسدداي ير قتوم لا - لية كاياب هاوس كح لام» لت ةك لاهل ج لت دكة "5
 ص ائفروا نب لاين حرر كا لوم لذات خلا باتكلالهااي لقت 12 2 نامكنيد نم ارش انيد ملعفتال ايلى

 ردا سو تب لم باذغ اقروا قتل ف لثاداي كلج كبي ذلك ( م ) ترضخ !ةرابع نب لوقب هس راقت دوا كدي

 اه خت كح ساه لايخ مكس نا طاب سرس ددلكدج - لوم لذ خلا دوهيلا تلاقي 1 اهل دمج ناحل ب ناش كنا

 -<-ايكايكل امقسا خيم
 ماس انج لو كس كك ناي تالا بسك دوبي ل تي ماد اارقل قاتل للا ١ 4 رش 3:

 اك تمبسلا راسا حرررط كا لإ بد ترك راضن نسر لكم السلا يلع و ترضتروا نبه دو رايحارواإب د لش دوبي كرشرفك اق

 بيزو ايمئاروا ىذرو فالغ لك ورباعمر وان اوم لش وسي حمم ااناج نير ثشو ردنب اكدت ان لااروا ل وسوم رم | انا نكبر

 رب كول ضني از ك- ساديق كشك ار وا تبا اهم اج حس ثهيداحاو تاي ةروبشم نوب ىدنو اخ بضخ م التجلي ك
 - ل ةس راب راد اهيارواهطا للك ةسانذ

 لو لكل قدم رفا زال لارا وو بس ايبا يكرك اك ارعاو راج [ن تح خلا انيقلا وتب: : فولي ليروبي قرف

 لي اج ساب ىلع وكول سرمددددالعكسرافكاي لوبن بشرم راج آيل لبد ساب تلكم دءاع ضرع كي دم لاكغاك
 اولا كس دوبي رو لأ لولو تلم جس قا اك بيصروا برس لج را آروا لامعا نار ليضع خجامانوم سكلاكعا لوك :

 .جايارقلثثأ اودقتعا امب<.اياررف ا ولا امب اونعلو كل سا_ نكس قرفك نات ارو بت لوم ندتاسك ءاقتغا جلا
 وماتكر تعسر رفا( ولا يوم ل كر اسم كرك ل لكك نابي تاك كون دوج كل خلا مهقوف نم اولك الات[ رظىا

 لوك كف سوم صاغ ع 7 نامياش رواج لجو لولاك فوم ماع كس لاوحاو صاخشا فن لكديك بس اج ان[ ال لاك لوك
 هس ايلا بك ع لي ذك تع آدقباس كا هيبج_< لمد

 00000 نيام :هئرئ زل رضيت كلك تار



 هكا رع 4 هاطو رمال ةروس رودرا م8 مودرلج ني الجر يضع ررشورمج بل

 نايل لاب [ قب دمت كتلاسر ىك(و) ترضخت آرب سمج تسرك كي تاميلقتروا نوم حي كس لوبان ررط د
 يشرب لبس تعنامم كس ركل كو لال بس سيئ حاكب اتا ى ركل ب نا لكويك لإ تنس اج لك نور وافر اكد
 ركلاكل ياو تار ققدعب ل كذ لن آر قروا ب انف زاوجاكخ# كلي ليادوا تاق دوب كر 1 لتس تي آل ارك ابد لت
 ى(ةقب) ب اروا بي زك كل باو تع روس بع ذلك ( اهو ) ترضخ اكس ا القط سوك بساتكل اال ايدام كي حي يا

 ده زال قب رت كن وباتكك ا تسلل رقت

 هس لاا # رايت سسكس نمط ناد واذا للا ضخوج ال هي.نو»: مولعم تس ١ وذختتال تيب 1.-..........: تمإي [ىفَل اطل
 ل كرجالخ رطب وختم كني د فل قير ب كس تدل جب وكوب مولعميسس هللا هسنعلل نهتم 1-ججس اهني درك قل خل
 قلك او رعرمل ذررواهسس ميغ تروق لاك انكي ذر لش خللا ريثك ىرنوت ع1 رت اهياروا بساع

 لو ةوبك اكلي رداصملس لاهق اك هس اتث تباخحس ل سرب وطمس رو ب قلعت كروت مارلي دس يضخ حو

 البلا يه نوب لس اح تأورلي يك توام« تداع تروا جس ةووئد زر سس مرارا شب 0 ل ىلاعملا رود ناي بصروا

 مهاهني الولت آلي -هس كلا لد < لإ زانتلا# نوعنصي لم تي آلا تسب نوملعي ف تي اقباس ناعح

 لاعدبه دايز 7 لص وو وكس وردت ورسود تس لاب قاس ريا عقلروا رشاووجو ب رتقمروا وجل اوم مولعم ع خسلا

 < لأ كك جرد طار لوبايند بحى ار كل لس نك ايه ناي ع ىباع تدب“ فرصو ارك كس مرج لكو «

 ب رط عررط قروب رك قا اسمك اومب موس خلا مهناولوت اج زج كري هدايز تدبن كوبل ايد بحل سرجاظروا

 -<-اتييرورظض افااكت اكربو ضويف ىونحم نادم اولوهرتب راك

 هوركَمب َلاَث نآ اًهَْح ُهنِانْيَغ مكن اَلَو ”َكلَبُو ْنِه َفلْدلإ لِْنأ آم َميِمَح ْغَلَب َلْوْسَرلا ايان
 اًهِضْعَب ناَمْثك نب عمَحَْو ٍداَرإلاب"َتَلاَسِر َتْغْلَب اَمَه كب لاَ عي بت مل ىآ ُلَعفت مَ ُنَ
 ىتح سري ملَسَو ِيَلعهللا ىَلَص ل َناَكَو رقي ذآ *رماَلا َنِم كلُمِصُعَي ُهللاَواََيُم ناَمتكُك
 © نير فلا َمْوَقْلا ىِدهَي الهلل َّنإ ْمكاَحل ُهاَوَر ىلاَعت هللا َينَمَصَع دَقَ بع وفرص َلاََف ُتلَرَن
 لِ آَمَو َلْمجُنإلاَوةبروعلااوُمْيقَل ىصح يدعم ندا َّنِم ِءُْىَش ىلغ ْمْهْسَل بتكلا لهي لك
 ْنِم َكلْيَلإ َلزنأ آم ُمُهنَم اًريَِك َّنَدْيِزَمْلَو ب ُناَميآل ُهْنِمَو ِهْيِفاَمِب اًوُلَمْعَت نآب ”ْمُكَبر ْنِم ْمُكَيَل
 وئِمْوُي مل نإ (مؤَنيرِفكلا مْوَقْلا ىلع نَرحَت سآت ال هب جرف اًرفُحَو اَناَيُفَط نامل َنِم كلب
 ىْرصَنلاَو ْمُهْنم هن َنْوَمصلاَو ادم وهيل مه اَوُداَه َنْيِذَّلاَو اًوَما َنُيِذّلا نإ مُهب ٌمَتهَتاَل ئأ كب

 ْمُهاَلَو مهْيَلَع َكْوَح الق اًحِلاَص َلِمَعَو رخال مْوَيْلاَو هَللاب ْمُهنِم نم ْنَم َُدَتبُمل َنِم ُلَدْنُي
 ىَلَع لي ٍءاَرَسإ َىِنَب قاكيم انْدحأ ذقن ٍرَبَح ىلع ُلادَودعْبُمْا ٌرَبَح ةَرالا ىف ©») َنٌوِنَرْحَي
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 ةهعاناهرسعم ا هد تاطودنأملاةروس "رو 9 ش مودرلج» نامل اجر يسطتعررشودج رت نبيا
1١ 

 ٌنِمْمُهْسْفْنا ىَرُهَت ال اَمب هن اَلْوْسَر ْمُه َءاَج اَمْلُك الس ْمهبلِإ اَنلَسْرََو هلشرو هللاب ناسنإلا
 اَوْلَتق نود ِهيريبحَتلاَو ىيخيَوايِركْرك «مؤَنولفَي مه اقيِرقواوْبَدُك مهن اقيِرف ُهْوْبَدَك حلا

 ىأ ةَبِصاَن َىِهَف بَضنلاَو ٌةَفْفَحُم ْنأَف ْمفّرلاِ َنوَكَتلا اًردَط اًويسَْحَو ةَلِصاَمْلِل ةَيِضاَمْلا لاَحْلِل ةياكج

 ِعاَمِتْسا نع اًوُمَصَو ُةْوْرْصمي ملف ّقَحْلا ن نع اَوُمَف مَ : لشإلا بدت ىلع مهب تدع مق

 ام ٌريِصبهللاَو مصل َنِم لَ مُهَْمْريتَك اين اَوُمَصَو اوُمَع مث اَْباَتاَمَ ْمهْيَلَع هللا بانه :

 هبل لاو لير مرمر تيس زق نر راقد ,ٍلاَرقَك دَقَل هب مهِيَِجِيف (ؤ َنْولَمْعَ

 ىف للاب كِرُْيْنم هَل هلإب ثشالَو دبَع ىف ْمُكبََو بَ للود َليءاَرسإ يبي خيسبملا

 ٌةَدِئاَر نم َنيِملَظلل اَمَو ”راَتلنِواَمَو الخ دي نأ ُهْعََم ةَمَجْا هيلع هلا ْمّرَح دقق ري ةَداَبِعْلا

 اًهُدَحَأ ىأ قلك هلا ُثِلاَن هللا َّنإ آْوَلاَق َنْيذّلا ٌرَفَْح دَمَل هللا ِباَذَع ُنِم ْمُهَنُوُعَنَمَي *# ٍراَصنأ

 نوفي ام اَََُي مَ ْناَولجاَو ةلآلا هل نم اَمَو ئراضُل نب ,ةقذو مهو ةنأَو دبع نارا
 لوم همسو ميلا ْبا ذَع ْمهنِم ِرْفكْلا ىَلَع اَونبَت ىأ اوُرفَك َنيِذَلا َنَسَمَيَل اًوُدَجَوُي مو ثيل َنِ

 تنات ٠ نم وف هللاَو حيت مهي ةزلاق انا ُوفَْتْسَيو وللا ىلإ َنْوْبْوشِالفآ هاو

 ْئِضْمَي وهف ”ٌلْسرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَضَم ْتْلَخ ذَق َلْوْسَر لإ مير نبا ُحْيِسَمْلااَم هب ميج
 ”ماَعَطلا نلك اي اناك قْدّصلا ىنهَعلاَبُم َةَقُي دِص ُهّماَو ىْضَماُمَل الاَواٌوْمَعَر امك لب سبل َوْمُهَلُعِ

 ٍِطِئاَعْلاَو ولولا َنِمهنِماَْاَمَو هفْعْصَو هيكل اهل كوكي اَل كِل ذك ناك َنَمَو تاَناوَْحْلا رايت

 نع توفَرُصُي «ممؤَنْوكَفوُي تيك ىنأ را م اَِاَدحَو ىلع تيلأ ُمُهل نب فيك اج رطل
 هلل واعف اَلَو اًرَص ْمُكَل كلي الام هريَع نأ هللا نود ْنِم َنْودُبْعنأ ْلُق ناري ماعم ْوَحْلا

 ٍدْوُمَْلا بتكلا َلُهاني لق ر راكنإلل ماَهْنِتْسإْلَو مكِلّرَحأِب هموميلَعْلا مكلَوُناِ عيجملا َّوُه

 هقح قو هولا سي وعطم لأب يو الع مكي يف هكا َواَجَت اًوَلغَت ال ىَراَصَتلاَو
 راسب و

 اوَُلَصَو سان َنِم اًوُيِئكاَوُلَصضأَو قالست مهو مهوب اول ذق موق ءآوفأ وال

 ْنَع
 كسلا لالا ىف ةاَوُسلاَو ْيَحلا ٍقئرط (ش) ليسا ٍءاَوَس 00 1

 ليث ككل ذاب( )ب آتس بئاج كر كددورب كح ب آدج( تاب هد مامن ) كت داينلب ب 1 رضا هيام ملل ع

 جرا: كل 80 ب آس فاكس ليلي لاكتساب تالا ايس لدي ىلع لم نا)



 هم سعيا 4 هاج رتارلا ةروس *رعكوراي ل مودرلطه» نا الجر يضتحررشو مج رن نملك

 ( 2 هد ذ (ي) ب 1 ءلج كك كس لذا ب( خققج) ب آدج اك مانت شن) ايكدنابيا ذ (قبْإ) ب ألا( اج ان ل
 جس قابيل ايججاكم احا ضب كريد عساك امح ذي حررط ل وفود عرتروادرهفم هستلسم راظفلا) ا اينب لتتم اذبب كيلاكدقلا نست آ
 دعي تلال 4 نك سس ناب( يب هج ار نوفي وكدلك( نيج ب آدئلا دوا( انايعجج اكم اكد مانت بج
 جس واير ف تلظافح قرم نس دلا! اج ثمل ياررف وف قوم لذات تيب اري بج ناعاامت حاج ايد هرمي قطاؤح اك ( يقي ) ترضخ 1
 ل كك لاي ابقي باكل با ا كبت دا رف (خج ) ب 1-ايكرايتظارفك ا وهنج تل_ وبكل يارب لوكول نادثلا انيق( ملاح )

 ساو لاذانرب تعتس باج كر اكدورب دابتكيوج رواوكل يت اروا تار ميك بستب( جس لكبح لوك) سوو كل

 مح فرط كر اكددو ب هس ابي دج ( حس ان ال كلامج اب تحج كس كا لم ورك لكم ساه املك م نادي وج )ورلد متوكل

 نا( ف ) ب 1390 لو تسد ةس ركرفكاكى اني لكي )دس داعاجزاكنادل تصلك اهدا نزوا ود( ن آرق ل عنا« لاذع

 سال نامبا لولوج ( كحد تييمبا هدايرفوك لا قم لب الن نامي رب( فيقم) ب آول رك ) هي الت كب تلاع كن ورذاك

 ءارتبسر ) كر اصتر وا( تس قراها قروب ج) يلاصددا ( هادم ءدوبب ني *) ىو وب لس رايقخا تع دوبي باولو زيت لج

 ناك رلهتعا ماكرو اك د نامي اب ندكس تا ردا دلل لضخ ( ل نا) نلوم لوكس ل نلاواوخ ( ب لب حس

 مقادر( < ىكلادبب ركن ازين سرت ل ادتيمرر لم تررخ [) ىلا عررط لن دوا كوم شيب دن اك حرر كولي ل كس لا

 روج ( )رقت حس تبي للاي كح نااروا( كف ال نامي ارب( يم ) لوسر كس لاروادثلا) ينبع حس لت ارسا ب نس مكس
 كسلا د لوما لتس لش تابت )وب اتجاهين اكن لاوكل ردنا ك نام ن ( تس عن لل "هيج

 روا ركز سب تلا ورك لقا لع لورين )وكتبوا اجت لوبن( حس ل لوريمشت نا )وكل وضعت ( لك بيي زك

 هد( هس حس تياعر لا لاحم لص افءرب نفل رس .يضاد لاح تيباكح ان ركزت نولتقي اكلك اولعق ظفلروا مالسلاايلع يع

 لوك عن لنتمكن نا ونوم عت سكس بصر وا يوم مفك لاونج ريتا سك_ حفر نول كربلا ( لج ةسرل نارك ل تي

 وكلا هوك س تكي دس نت ) كوم حيا قكروا كا لا( باعك وكنا تاج كلوا بي ذلك مالسلا مب اياز
 حررط حا قرب رك( ىل ركب وق نوب ليج ) لاء رف جوني نلا فس للاب ( حس كح تاب نك نب سره دوا ( لانك تكد

 كح ناوي بج له < كد ست شارو ( < لاب ريمي ) كلا لي نا ( ور ابود ) سد غي سره كتسدلا

 تي آى دا ) آفاثبباكم رم 5 قط فلا ل ابك ف سس لومنج نو رفاكك ولو انيق( ل دا زس كيك لح ناك ا) ل تقول
 كبس اراب تروا اريموج انركى دنب كدقلا لت ارسا ىلب ارك ات ايار ف( سس نلا) حس ماطسلا يلع تدوخ لكالاح ( جس كبر ذلك عي
 ٍِس ( كم كدشلا ريغ )يارب ليش سرسود قلت اسك ذلا نس ىلا بشاب( ل اكن لوك هدب ل لج )كس داكذدرب

 اكل ولاو ل رك ارواج ك 1كم تاك اكل( سايد كور تس فس وم فو لين لا) جس يورك ارت تضج نس دفا ب لما
 كل( لا) نأ ادغ لو تكدج لي رفاكى الو ودب خالب( كس اهجوكن ا تس با طا شلال )مت راكرم( جس دياذ نسم) لوك
 اوسلس دوبتم كيا لك الا( قرد كر اصن كي هرلاو كنا ىرسمتروا مالسلا د يلط كس ردد« مثلا كيا نث) 54

 كنت لولو نت لع نال كد لو ديح رواه دش حس ثيل ) نس اش ذاب سيك ا كأول رك امواج يرو بتم لوك
 مايك مايك نأ ( غر زود أ 70 تن _ هوم هد فيلل جكس لم بازع كا ددد لكأ ( لين د تس يرفك) ايكراكا

 رثلا لكالاح( س شم اهفتسا حس ىف انك م ناش كلا يوج ) سكاكا سلط شن يحس ساروا ل ول شيس فرط كلا
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 هات "درع عما ”# هةمورت الا جروس ”رسبكوراب و موورلج نال لورييسشلجر شو رجب زن نيل

 بكا كس فلا ل بكي اوصل لسا مالسلا يلع و ينس كس مكر عرب لا ) نين كس او نس ا« رف ردوا( كس رك ولحس نادت: ) لين الاد همك
 نال انه نتن ادق وح نا احر ذل حررط كنا وو ) وسر ى تل قتلي حس نا لين( هج ذك )هك دم لي لوس

 ماع ضي تاعك ولو دير( اك رض فلاب فيصير ) لع ىل ىل لو فيا هدلاو لنا دون( تس اح لتر ذك لنا ترو جس ناك

 ل ل

 وعجل هرمي وا( قاخت يل تييعادعو ىفيا) لا تيبس درل ع ماو ليل كل كس وكول نا من حرر لك( بيتس ظن )وحج د( اتسم

 كح داررف( ل د زرع سبل لتر تس وم تس ود وم لاو ) ل ب راج سري كولي جس فيك تمم اذ رطل

 لراب ) ىو لاو كح ةشاروا - عش نااصقن اراهبت قت لمصر ايناس نوم تس ركاج وا لل وتتسم ىلا ركن ومجت وقفا مايل

 دورع )ول ( كراصتور هوب ) بانث للا ا كحد (١1  قراكتاماهفتتساروا كل اوحا داببمت ) لين لسساو تك 21 وكل ولا

 ورش ق ورتب لكم اون لكن وكول نااروا ( وداحم ا ايايداركو داب ذ حس دصوأم السلام يلع كسي تررض>ك 0 نقاب لش نيد نيس اورد ن( زواجتتس

 ( لولول )حس تنبع ل كك دل ءاركر وا( نيو ف السا كس بانك اا دوجوضار مس جو كول ذا ) لن هن وم ارك لكي تس وج

 ان نايمردروا طسو قث كس ءاوسروا هس هاريس فب رولز كر قساوة رسال وفدا

 وم 6+

 هركلام جس ىذلا تكل وصوم ام لك عس هداثشاحررط ل ارك اك تي اظفل ليكي تس للا لنا اسمه ٠ 'بي رو

 ناع سو بفض رصقمر حس هروح ضب ل روما كك كاكا ما( ) ب ا د

 - تغلب امف غلبت مل نا ىا .لعفت مل ناو -< لات اج لكن اصوصرارساهس د لن ماكح ا تاقتلختمدوا ماك اذار حس
 لص ل درا هداشا مالع رسمت خللا ناصستك نال فرط كب اوج لس لا-اج [مزالداحتااكء ا جو طرش لبث تن دوص ا لج
 نارتكل كويك ايد زوجتك وتاب بس يت اك اجامجج ىءاريا وو زوج كوكب تس لجن نانا فن ( هي ) ب آكل سبا
 هك راظافلا كس ناآر رجا ل واحالب ركأ نيكعا_اوم ىونخم رافت ل ءاذج وا طرمش لبث ترروص لا اي وكس ل مكس ىلك ارتكب
 قاطو يورك راشاركل از ك ولتقب نادعإ كلا كمصعي-اتبدراقت موقف نايمروكس ءازجو رش بق خب 5
 نزاع لد رراورم ابر راع اكل اف صرب ح سيلك 00

 رابقنا ل اقدلكب «لؤ دا رقري ودرب سقس شس كيال اوم لقب الكوك يو ةرمقن أ [ى ريع قلطم ْئش ىلع متسل
 طاح رباك ا ادرك راشا فرط كفو زم كارل ك هربذك ذي حلا ًاقيرف-< لك أكن يد

 هس 2 كس ماقتبا مروا 4 انب لك وب لوعفم 6 نولتقيإرسودرواه بوصن يس رجب كوم لوفماك هوبذك ًاقيرف ليا

 تاس كس لاح رام نولتقسي رواه تفصل صر يطل جلي درك راش ركل اكن ف وذجدت اع مهن اتفلروا كل لرجل
 3 عركلاهقس لاحرذيممكتيكس كش لادا ليغ دقاك جس اتوا لسع اكل سجس ايككاي الب دوظ هك ميطام لاح تم اك

 يشاء لاع تاك كيأ_ لوب ليتد كه ال نولتقي ]بت ةلصافلل ودتاساس اوفا ره ةلصافلل
 2 امومه رتملمج لاهلي منال هنا ارم ةلصافلل وتوم واورمخبر لا نكي تياعر كثب الة ل هسرسدد

 هيفان الدوا وو فوز ن اشر اكل. كوم هفف نا عاج (ر فرم كيدز ناكس اسكر وزقرواو رولا .نوكتالا

 رنصر وادم صان ناتتفو لاس تاس بص نوكت كيد ناسا رق ٌقايدوا نوكتال هناكوبتر رطل ا ترابعٍرزفل_د

 اومعف_ت لكاناكى ا هتف ردا اكوهماتم للأكل وفود نوكترولا اجو كس لوعفم ل وفود م انتم مارك وفود يلا نسما ١
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 ء- رع 4 هةعورتارلاةروس هرسكوداب كل مودرلج» نا [اجر يشر ير نع 58

 اومع مروا هراشا فرط كت ادقاو ك قتاركر عب لس مالسلا يلع وم ترض لا < اوبسح ف طع يا اومصو

 باتل ل با تح لي ناك جس ماظن كشر رواه هراشا فرط كل ويترك ن لا لبن كرايم ديكس ( وج ) ترضخ آس
 مهنم ريثك كلوا قاد لكفوزحب اتبع رايح لاك ع فوت لك فريك ضب لوب يروا تح كس وم تك را رلسم

 جرم اظ وو فطلوج لم ا) ريصب دعب كس ىمع اغا

 34-3 وارم ىطرشتا يكس دارم 08 مرح اند ديلا وعل قرف  حيبسملا وه هللا نا
 بنو 26 نقل نتعب كا يقر ترك تاس قرا وع اري عي روطمق فوريقكيي- ةفلث ثلاث

 يجدوا هس كداب اذدارمس يابتررطى اس لاش راعشروا ترارت بسن [ رقد لشؤنفل حرر لادقلا ردد انبي

 ثلا مالك رط قاس اجاج ل حدو »ىلإ 2070 رقلا م الكس 0 تك واع تنايحذازةطس رود اللات

 ردا نفث لن كي هيض فج عاود لكدوا جس لا وردوا جسدي دواس لا ياب لكي دول ايكو وكس مالا ل سرح

 :نتسلا ا 3 لش ال رقع لم ايد ١ لاسسن لك حر ؟مدنم دوكر ول اك كيا للم نحت

 0و و ل أ 2 لن كه ثِرشن

 0 اع تل تيب قرم قوس م 3 ا

 رز ل2 كل سابو هود بدلا كراس نب رنا يللا سيع
 عررط ل لباس لخناكن اي زرافغتس ارواح حس لم بولق ل اعفاب # نوبوسي الفا قارنا نم هلا نه لين يسد

 ومب قكرورض رافختتما كح كس يوت حرررط 0 ل
 لث دعب كس ركن ايي تييقادص تان فصواكو داو كن اروا تلاسسر صان تف صواكم السلا د يلع سا تسرط> .حيسملاام

 هلاروا جس ملت حي اهنط اانامكد يضر ين يرش بار رادتاج بسب « لثئاوت نلاسنا فرص لبي لس * هس درك اهبماعفصو

 نثري لج ليي داق 1 2 ترص لك اسرع قرروا تيان يجو هر ليل لسيما ل -هس لك مذالوب ل

 رواكس ليت اركروا ماتبي كا ةدم لعلاج لا ماس يت ايكل كنق نا . قحلا رسيغ- لو قع ومكث يبول
 شر ا كوب عي“ ءاوهل اي دالشب ب ىلادغ تنك قراضنرواابكو ا ل

 طامانبكر يخلا ىوه نالف < ىب نك ار لدا هساوبرب مقوم تمزن لاهتسا كي اوم ل نار كل ب جك 1
 5. اهالوب ريخلا بحي نالفع

 مكر شكاوج ترثك كل ونمت ف رطل ور اب ندقنانم اي لوم رافك هاون جاهل يك داكن يلج ين تاي آدقباس ....-...-.: طلد

 ل خلا لوسرلا اهياايتمج رف ىلا_ قوم رور شموس ىلوم مويس نوقساف

 بشكلا لهاايروا اين اي عروجر فرط كب الخ انك با نوم مقاس دعب كس ساس اب ءاجايكد نبي كك اهناو لشاشم
 ماع باطخو بسس خلا نيذلا ناتي م ا-ج (ءاجا الجول _ وم كتي رواودوجيس كس لل رطودوجومكس نات خلا متسل

 < خلا حيسملا امتي 1436 ويارب روا لول ربعدب ماع كب اكل ات انذخا دقل تيب ا -< اب ءاجا اوفس

 لهااي تيب ارواب وأول ولاو لس رك, 0 ىلك 7 نودبعتا لقي ارحب كس ىئا- تع قكداج لكن ايب لسد كت يس ولا لاطبا
 < ا, داج اكو رس اجا لم ول فالس ياسا خلا اولغتال بتكلا
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 <« جرت 4 هاو هرم ةرومء"رسُوراي 9 مددرلج نم زجر يفتر رشو دج زن نيل لك

 هيي روط يح نأ غلب ل نفاع ( فتق ) تير ضقت[ تلاسر اذا كس قرم حس يح للة ءلملل :لوان ناش

 للاتدع اي بج كل ب ةك باهر واب كى د لس( نيني )ب ةس حقو زا لوسرلااهياايدعأ اهي يكادو' 2

 ناو تيب ايا ىلع نوعمتجي ىدحو اناو عنصا فيك براي رايك ربل بانج كات نتف (خنف) ب 13 لد

 حس لاا كرب نايس اي [ل م باب حك تر ط> ل واكل ا هس تاياور ف يعض تروا لوم لازان هتلاسر تغلب امف لعفت من
 تمدظرظام فيي نب كاس دوا مكس السدو فار اكس درع سابك نماروا ل[ ال لزب تارا تيان كنا

 ( ظافر ) س19 نإ د دام مال اتم مولعم وليس لاا ؟ بس لام ميئاربا ةلمئراجتا وكذا راهب! يس اكل لكسر وا سو

 زواج (دركم كن آلا لارا نت كورد ايا لمتاب نى لم سا ذة ع ب قلتو ميتاريا عراجا كيكل اج ايامرف نس

 هب لا لن تس ركر ايفا ركوب نتالاى ا مس لاي هداه كيا لد هيك« دم تس. ايعج وكن ا مئات الم مكوك اكن العا لاق اب نت
 لوم لزات خلا متسل بتكلا لهااي تعآ

 تافاقث بروا ىرشببر ظن لم كس باايسا دام 0 :س لال اك ىلانم فوخ قب فلم ء م :4 نرش

 | ضن وا 2 ب لكى نق كنوز( قي نع وج زج بنر نال نامل كاسر لاك وهن هدد حس كار

 ركل ]لوا ل مك 2 مزور داك اجب كنس كلغ ساد -ايك بد رج ذ دوج لك نم ءارم
 تدق ليو ردا هزل - (قيج) ب 1لدك يقم قروا ارك لا ( فج ) ب1 لوكر دا لكس اكان لير يج نك بس
 اج ثب بس مترات ايدانج هرهجايا ركل 2 ل لاذ (هيَم) ب 1 ب طمس تعاود كى ذة انج -<س
 سوم لبق والي داتغارجرد لاا لكويكه ستون لصد كي دواس لا كت ظن اف” كرم فس

 دعي كس تارا اكد ا ضن اب تييعرش رول لك ور نل.....: ع ىلرك اوم مولعم ىدكا تجلى لم ءادتا
 2 تير ملكى حر - (روت دج لارسا ىقب ماسلا يلع ايهنادج ن اء اتلعوم قواقع احب ف انوم كوم فاالغغ اك نا سس 1ك

 فللل لش دا. رج وك ون مرق انروا - اق رزق اشوكن لاه ارد لسيم نارك حسوب لمصر اوك لج ىلب انوبج ثم او ف الخ اك نا
 ريضرف_ لع لكن ىوريغو ترسو اديقو تلذ كك للاروا لم تدوص ابد ماع رخو نااط لك ل جر قللت ا

 هكاريبج_يس انلسوم ىلا مالك راصنا نم نيملاظللاهروا خلا ثل رشي نم هنا مع [- ليد ىلوم كروت لي ديكو رب ررط لا
 لوقب توب قا | ل )و قوسيكم لكل مت لور رواه تباثحس نايس ل مل لرقب

 مايد طوخ للاض

 ان ؟ءانيب نصلك سل ساء اكل الدال خلا حيسملا امتي“ : لو 1 لوي (تيمولا كفار

 ربا نالطإاكت يب ولات لادوا هس مال ناكما كك تيداد دوا لو حس ل ضئاسخ كس هدام ب زجج بس انرجي ذل اناج
 ىرورض كرك اكى المسا حس تاي داري لابي كس شامت الكل م قاس لوكا نا توج روااوم هت ىرورضرك اكل لقتتس الاب كا قا
 يروا لوم سرك شم كم السلا ريلع عت تررعح حاولا لوني هوس كذاك وينلرصن نتن لي نودبعتا لقعم ا اياب سبب



 م طرت َآ هب هالو هرتأملا ةروس «رسمو راي 9 مودل ني اجر ييضتجر رو رمج رت نا

 جس ايلي دمار تسدابعوكتبرمولاوريقكل ايه سداب كس مالسلا يلع ترطح ل لا | لو دن اقروا تاواقتدعا جرد للعلا كتدابحسلتدج

 مه ءاج املك تي 1 خس ام انك يش رتاودإي زدجتاس كس لولاو ف .كئارعا تس تنفادص» قتال ا وب مولخس خلا ساتالف
 اوبسحو تي أ لو ةس اربجودج كلاصتسا ل نارام ىلا جس كا رانا لصتا فا ماكم انت اك جس امو مولخماتس خللا
 تدك ارعتسا نالطب وت لاهو لك“ وا رعتسا قرطف سس لح ركرارصارب لوم انك اتم: مولتمتس خلا نوكت ال نا
 تمي[ لج قطع ايفوص ل بارح لتي سجس ضك طي داىلاو لوط رين كس. اتوب مولحما سس خلا نيذلا رفك دقل تي آس
 -_هريقعاك ولا ضب اريمج حس لاب انج فرصتم بع "تاني وكتب روطبلقنسكدغلا لاك جس انو مولخماسس خلا نودبعتا لق
 قابلا - لج بوش فرط ةراشسو وج رلا-نلب للااكاسإب مانا اوم مولا خلا ءاوها اوعبتت الوتبأ

 ىف ركل و رع خي قر ايدوا كس اج كا يلغتىك وت تمن كى او ايو كل وج بون #فرط كن يقتل موسر عرش فالغ
 -كةساج كش

 ُتاَحْضَ ْمُهَو د اًوُحِسْمَ ْمهيلَع اعد نآب َةْواَد ناَسِل ىلَت لير ْسإ َىنَب نم اًوُرفك َنْيِذَّلا َنِعْل
 اهب نملك كلل هنواتلا تاحشا قو رانك زخيشلاف ويقعد نا يق نتا ستوك

 ”وَلَعَف كَم ٍةدَراَعُم ْنَع اًضْعَب ْمُهْضَْب ىهني ال ىأ َنْوَهاَعْيالاَو لاك هرم َنوْدَحْعي اًوناكَو اًوصَع
 لهآ ْنِم اًوُرَفك َنْيِذَّلا َنَوْلَوََي ُُْهْنَم اريك دَّمَحُم اي ىؤت اذه مُهلُعِف «-:و َنْوْلَعْفَي اًوناك ام سنبل

 ' هللا طِخَس نأ مهل ٍبِحْوُملا مُهداَعَمِل َمْعْل َنِم ْمُهْسقنا مُهَل ُتَمَدَقاَم سمبل َكَلاضُعُي ةْكَم

 مهي َلِْنأآَمَو دمحم َيِبلاَوِهَللاب َنْومِمْوُي اوئاك ْوَلَو (.) نود ْمُه ٍباَذَعْلا ىفَوْمهْيَلَع
 اب نَدجَعل ناَمِبإلا نع ْرُحِراَح هموَيْوفِسف ْمُهنَم اًريَك ْنِكلو َءاَيلْوَ ركل يآ ْمُهْوَدَحتا
 مهرْفُك ٍفُْعاَضَِل ةكَم لهآ نم ”اٌوكَرشأ ني ِذّلاَو َدْوُهيْلا اونَما َنْدّلَلَةَوا دع سانلا ّدَشَأ ُدْمَحُم

 نإ آَوَلاَق ني ِذَّلا اونما َنيِلِل ةَدَوُم ْمُهَبَرُقأ ٌَنَدجََلَو ىلا عاب ىف ْمهكاَمِهَو مُهِلْمَجَ
 دبع اَاَبْهُرَو ُءاَمَأع َنْيِسْيَسِق ُمُهَنِم نأ بَبَسِب نب َنْيِمْوُملِل ْمهتدَوَم ُبْرُق أ كلذ ىرصن
 كَم ُلفَأ َوُدوُهَيلريكَتْسَي اَمُك ّقَحْلِةداَبِع نع هرموَّيْؤربكَتْسَي ال ْمُهْناَو

 يطع قاد ترضي انج ) كت نعل ىلإ ىكم السلا هيلع د وادي ندع رعرفا ل الو ع نق لع ارما اس رب

 ىلا ز لكم كرم نب سيروا ( ل ليا باسا دارم د كي تر وص لك نلا حس مو كل م لا رف اهددب لب قتل نلا فس مالسلا



 1 عرس تعأ 4 هلع هدتاملا ةروم رسموا 8 مود رج ننال الجر يضر رود زن نيل

 يمل لوم كح لا( تنعلا) يروا( د لل هدا بساعصا ارم حس لسا لس يس دانه روس وف فام رف اع دب لشي قتيل نلا قت نس لوبنا)
 لوجارب نتج ( كن لاب تس روك سود ليا ) نس كل بج نال لب هوت هك ر ذل حس دع هوروا نس كيلا[ رفان لأ
 نال( (ةيج)رقيسا)» كس سا رفظحال يآ( ماكي هس نا) هت ة دكا يلم دوج اء ياي وانيق: كس اج زبد ل
 ( سى نشر نقب ) ب - لورتشاب لسلك )ح نولاو لركرفك ب تكبر قصروا تركو لل لا كول سس تببب تس ل

 يروا اوم ل زان: بضحن اثنا ب ناك( ماكس شوال نا) < ىوركي مك لس نلاذ_ وضنيس نأوج هس كرات ىديوتايك

 ون تك ر نامي لا اكل ذانرب نلا باتكد جر وارب( طيب رجح ) بن كس لاروا م دقلا فأول دوا ليث كس او جبس لش با طع شدي

 كك وم جرراغ حس ناميا) لو كلش ومرجاب تس لددع كل اهحد# ل ىف يبا توداي ف لع نا نايل تسود (وكرافك. )تس انبمش ل

 كن دكر شم )وكن يكرم زينوك ول هوبم تنته دإي نس بسس لش توادع كل ولاد نامي!( يؤم ) كس 0 54 يبق( نو

 بس لب قيود لكن مبا لئاروا ( كح سرب لحدا حس بسب لن قدرت لك ىلاسفن تءارش اوخروا تلات درفكل ويكي دارم
 يو لا )+ ك لا( نوم بعرس قود كل وفاطساكن لاير )- لين كر اصن م ليو تيلسدج لح لب يوك وكول نلا بيرم دايذ
 ربكد كدب كشا)» < ل نكي دوغروا نم نارك كس ساروا ليث( دباع) نايم ردوا (ءايلع) قدداي لع نا( كس ح

 (- لإ تس. ركربككن اكرشمروا كددبي كا يبج ةس اك يأ

 امج سلا رمال ماطسلا هلع كتر فحم كر اصفر وا نس ماطسلا م يلعوواو ترض دوبي نعل 56 رو

 جس لك كت لعلب نلا لبن لوبا تك ورم وفود نلا يتم قرم كب انكار ناسلرواهسرجاظهتس ناسلاثفلل

 و ىلا ماكحا ذور هس جن لع فا. ذ كس مالسلار يعد اد فس لونج لو #دشاب كس يربط الع لوز دنا
 مهللا ليلا لل مان رب رب كب مرق عل أ لاعورإ ىلا جركل يحير عال جيف الغر

 رك اك مث كت اوخرو كو زج اين فيا حس مالسلا يع ستمر ط7 لوم وارم سس هد ار ب امصارو !ةد رق مهلعجاو منعلا

 مهلا لاير فاعودب ذ مالسلا يلع( تررضت: كارو ف اظروا يركن لس وهنا بج رواه اب د[ مخ 1ك ترروع ياا

 بإب ىه انت نوهانتيال ايلي درك يل لك كيم رخو ن اول كري ناشر تدم انج - تبسلا باحصا تنعل امك مهنعلا

 كيفك بش لا فاضعرزقأ ةدواعم نعت د لئن اب دانا حى ءازن لب نوهتني الو نوعنمسبال ىا لكان

 جس دارم ى كلت ةددارم كت ايدوي باوج ؟ نايك تكس دوك اري جس ايكايلك وأم اك برواس

 تمم زملا وصنف فمر دقن طخس ناروااك سنب < لكافاهذتفل_هس او 0 رنا نون ستبل

 كا مهل بجوملاروا تفضلي كا از نايبي لمعلا نم ئلاعت هطخس بجوم ىات

 ك ندجتلررط واهس زق ةوالعرواعىلاغلوماكردجتل ن دوهيلا < طخخص نا لومتماكى جس تلفت ىرسوو
 جس قات لاي تلفص كى لا نيذملا روا فوصومزنيأ ةد 58 لوا لوعفم 1 اولاق نيذلا رواه مهبرقاىلالوعنم
 - لبن كس ملاع قتل سئسروا سر ناب ز كور برطق ل وق نيسيسق

 ومس فرط ل وأ ل بسماددالا دواي هج دكا لن لي رز نا تاير رك عا رو لعاب مولعم نوربكتسيال



 مهد رععأ 4 هج ورتالاةروس "وراي 0 مددرلج» ني اجر يسقلحررشولج تنيك

 2 نانا راشد عب نبال نمتلك تا ناعنإر او رانا ات لاا كنب لكك م كلن
 نالت رك هاماج مل اقت اك بانك لا تعدين كل ون ارطسصر كر واهس قئداج كج سن كل ون دوبي هدوج ومس أر شكك ركبوا - ل

 < راو كس لكن ارث لت اوم إي لم ثيي كب شنو دايز نول تس لع كر اصنودوب يلح

 نامرف لياوى ريما نب رع ( قو ) ترضخت اك قوم سس ح ارضخ مرن ”يبيسمأ عرب يعس.. ا .:لوان ناش

 رولا ياولب لير اير ووك إي رج هيتس او ف ارجتاس كس نلاروا بلاط ىلا نر لح نم كرام نا رف اجت ايارف هاد لاي كس اضل
 كب .رمودرول ابرك نان لم رفاتسدالت لك مكرم تلا اذ لوبن كرر فل فاشن آرقعس نأ عب هس تايجر ت الوب
 هاج لهي تاور كريت ند يعس_ لوم لذات خلا ندجتحي ًاري راكب كراجوس 2200 1 12

 307 00 نالت ا ةروسينس_اسكس نلابجر رولا ع (1) توبماكراب لو 9/لول رايرد بق 1 يلا

 تءابررمفت راف نايس :ىكما وأ وناهلسم لبي شبع لبكي حس بس 50 : نرش لج

 ريتاس سوفا دقو ل شيع تدرب ل سوهنج - لصتووايز لئتتكا لص كا تيدر لا لب نت فص
 ورازركن بنل رق لج توبنداكراب ل ( يقم ) تررضخت ؟روا ل راي ردك. يئاندعب كس قثلوقروااهق يك جرياكق راداور دوا قدرت

 ل لام لومار رس ود_- كس كك م مالساب ف رشم ت تسري قعد كس (ا9) اع ورمدارفا لي 1 اتاي درك رو ورش انورراز

 - كوم ىبم قكرككاكناوق لب اب اج مس فاصوا

 سس دابلكا مدعروا حا تروا فرط كس يلعاذ تلعوراشا تس نايمدد سيقانفل ل تي...........:ولبي فل رتل و سبع

 ىنمتت ع دارطا كن ادلب لإ مورس ناددبتب ناي« لين لاج لاي لل راصن ست ونور روا ع فرط سلب اقتسلعوراشنا

 حنونة لكنا نايت هوم فرش مالسا ىلا العث كلن نا كا أل ربكسروا اينو تكتل ل
 جس مدرك جس مالسسا سد التم بج ضو مالساروا تدار كك سحب قنادر شمروا ىتر راك اكتددادع كون ارسمب قر مدحت
 كج وم عرورش ع وم نال يلو نع بسج

 ...: ليث دارم كول اخ ىتدئروا جس فيلر وي اسيع مانت س فرط ليا ل لل ركن آر
 روا لوزن بيسر وم 2س ركن فاصوا هر انوج بير قس وف اههسروا نوم دتربكتمروا نوم ملاع يورد اكل ون اسي ع

 هودللب لع لاكوارم ىلارصن كس اينو مانت لب تبي آل انكعاج ابك وم تس ركنا اك باطخدظيصب ندجعل روا ىذا, فيصب ١ولاقاظفل
 < رطل لايعمل فرصا ءارم ضرصخ اننا لب تم ؟قتدندوا ليث تس اج ساي تفاصدادي لش نم ليث دارم لاس” ئاخ
 اقلطمرز ل تي آل ب ل كس كافر لسا نيب رطل عنا ومب تس ركل اوعمساذاوورتلا آروا لوزن بسد كاد كس نوم

 كوم لانى انمدكس هو نمو ككل و نن ناش اكل اد انج - حس رماني دو نا ئبصتم وهل صرصت ئتلطم نر وا جس دارم مو

 لبن موق ىو دري ق الخالد مولع فرط ليأ نابج ...........: قرط ىلاع كم السار وا فيلر تت دسح قالا



 معرب تيآ 4 ه)جورئألاةروسا"رسوراب 9 موددلج» نم الر بقت عررشو دج رت نياك

 لك ورسودمل لوم مولعم ىتكر لنا عسر , ىلوداشكر وا ىراداور نلاشلا مين نل 1رقروا م السا للؤو «ك لا داى هديمتمد الد

 لو كلباء ودان ترفاريصو ناتتارصو تس لاس لاوس اني ليس اكس 5 قل ةسارساع لو اهيا

 -لوارفا كد ع لك ف اصوا نال مارو فيرعت

 هلا نياوكم السلا يلع يزرع ترر طخ ىتووببب لن ديلا دس لب سبلا تافصو تاذ ل شورفلا اكل ومنا تسر ثيلط"ز يي

 , ماك جرد م سرفكل لوئاسعرج ركاوج قالت توبنو تلاسررفكاكل وب دوب ماع نكي سم بتم كسر فك كدب

 لي كى ت ماله دايزربدوبي حسبو كت وافت قاظاك- لوتعامتب لوفود نكي جس نب ةدي دشك دوبي تسب رفكاك دي اسي
 . -كتسإو انمج اك قرف عدت لش لونا لاح م

 ادلب لوم شئتم لاق تاايصوصخمازق لك اكس قدا كل ين لارس حر كت يينابه راقلطم لن تع1.-........:تءاكأ
 نيذلا_<ٌلاضاب رق لع ركل اكوام سس تدوس رشم ازين في رحل ينغاكس ايندتبحيل 7 كلف رص

 ل يل ل لادجس ليم اعل ناكر شك نام زر دوا كايد م امتداد كيك ديت اكان خصل ا وك رشا

 دوب ليبكرلاعررط كاس ب درك يقلك ا نا رق قلل وو بصحتطريف اي لوم تك تم قو دايس لونا تسب كل وردد كرشم
 587 زن دل لومدارصدوباي ضخ سس لس امال اكديم ال ففلال دوبي او لوب تكر عمفلا تاج كت رفا نوئالرصو#

 وج 2 كس قران نامكرءاتركاوج سير داق اناج لكل اا رفاوكب ليث تاج كك كس تير ثك ناحل ماكدا مانت ماك بابك
 لداعش تيب 1حررط تا لو ندا حس مكر وو لو ناكل اسيعوج حس رابقفا كس مننا يراه مدرع لو لوم ىلا حاولا
 لب اجو بيرس لوئاسيع السماح[ اري سلا نكي سقى درالطا كف وم بيرس لان راسك

 ةراشم_ جس لودي نتبع لمع لامعاوكق الغاو مولع اوم مولعمس خبلا مهناسب كلل تي: :تاب فن اطل
 -لؤ ةس د هدإيز كلاما مامتجااك الخاو مولع

 4« لوم مات ررشو ريض «رسورإ لشرما»





 ماكح الس لوقروص نم لكيت
 ماك ت اناديت يك لن لاغتشناو لامعا ضب

 نٌيقرت
 هر ارو م

 1 يسووصقل ارب كك وجروا بار فرص ل تي

 مك ليكف تت
 مكان ولاو نيب بارشفكي حس ذو مار
 ورجو خلا نطيشلا ديري امناتءإ ؟ىفكاطا

 لد الب يانج قذف الخ لي ذم لذاك

 راكذد م احا قلت مارتاروا مرت
 لك اجر وا لني ا

 ناد اناكراك لس مارت اش
 ناوطاك# زكر ونام ىراكذ

 تاك ىئيدروا كود كعك

 ليم“ ناكر
 هدتافاك حمر كك لونا ال ًُ

 هريثو خلا اونما نيذلا اهيا ايت( [فئاطا

 قرفاكراتفكوراورك

 < اشو( وقروص بس كح ول مي كتب
 ملازااكر شلل
 نفالتخا ءليقن وقف ع ريتسر و قلظم

 < يرورضحرالصا كى رسودوج واب كح لس وم فاي تعاد

 د لب م عب انكم ادتبا كج اه خلت طناف ست الاه

 هرجتو خلا هللا لعجام تب [فّاطا
 تحوم مولخمو اهدا تايسعتس تمي 1

 تيفيكروا طرف لع
 راسم كر صوص ما فلع

 هريغو را ةداهش اونما نيذلا اهيا ايحم آف ال

 0 يزعج
 رينو خلا انل ملعال تاي [فئا
 ثيل ريحو

 ماعتالا ق روم

 كمم يقر واريح و

 3 ةيئقرف لكم لاض كان يدلل 0

 مالك ماع
 مرتو ىذلا هللدمحلا تا[ ف اطل

 < لو ماك درج و هك لات ظنا ىصسانناك
 ظ ناب امج غب
 هريو خلا هسفن 'ىلع بتك تايآف ئاطا
 نوم بح اغروارضاع اك وتب لم تمي

 هرغو خلا هنع نوهني مهوتإ 1 فئاطا

 بعلووباروا موي“ كايد

 يشن لسان ترن
 باطخو قف ترض اوك اساس زانرواذ ال

 قرب وتسع اش
 ملاذا بخلي
 عرج نولمحي مهوت ا 1[فئاطا

 بينا زسرواربكه راد لكن صرب
 كيلر افكت كوم ك- ع سودادتابيا تعافش

 هرتو خلا اوسن املف تا [فئاطا

 بلق يلج مار خطو
 <سهانكل ع لاعرب تشادانإي وم تشاد وانك
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 00 رف عررط نش
 لام لاك ل وما دلكروا مكارباموق

 نايا ارتب اكرثت اربا| ترج

 زتموزيلك رالي رح

 هدا 5

 باوجاكل الدساس لتعم فرط كنس ىل
 هريغو نينسحملا ىزجن كللذك تاي [فئاطا

 ليمصنت كنيب رككم
 هس رك مخ لح شا باك

 يي كروم

 هريثو خلا ملظا نمو تنإ اف اطإ

 مو تقر 7 اعراكدرو يهد ذرجاك لاهورو داب تاني "ص

 للرسام ريح حس تييب وب رمان

 بيبي رو بيج ىف كيبوب دنلاب
 رثالباج سامو

 هرم خلا اودتهتل تا 1في

 انبكالجبا ديوك شب نرزر ويعم
 , قراكرقو نشروا لوصا تمت يود
 1 دلالات اب

 هرتو خلا راصبالا هكر دتال تي [فئ اطل





 «نرسود اي

 و رادو ع )رب رح سا 55 يل ا ا لل م هللا وم ل 2# 2 ىذا 2 2 م مس هلا ع س7

 اوملساو | بف نسي ةروس َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ْمِهْيَلَع اَرَق ٍةَسَبَحْلا َّنِم َنُيِمِداَقْلَ ىشاجنلا ٍدفو ىف تلزن

 ناْرقْلا ُنِم لّوَسّرْلا ىلإ لزنا آَم اَوُعِمَس اَذِإَو ىلاَعتَلاَق ىسْمَع ىلَع ُلِزَنَي ناك اَمب اًذه َهَبْسآ اماَوُلاَقَو
 1 5 0 مضي عراد م م عكر ماتم عا ل 00 0 ١ 5 0 00 رك رمر# ب

 ١ َكباَيَكَو كيب انقَّدَص انما آَنُيَر َنوُلْوفَي ّقَحْلا َنِم اًوفَرَع امم عُم ّدلا َنِم ضيفت مُهنيغا ىرت
 امو ٍدوُهَيلا َنِم مالْسالاب ْمُهَريَع ْنِم ٍباَوَج ُِناَولاَقَو اَمهِقُي دصَعب َنْيِرِقمْلا 0 9َنيِدِهشلا عم انبتكاف
 مار# عورتا ىو ا 0 رو فر ١ فاما جر ذل واضح ف سما ام دك ةوكرا ضم فو كالا دوك ما

 ْعَمظَنَو ِهْيِضَمقُم ِدْوُجُو ْمَم ناَمْيإْلا َنِاَنَل ْعِناَم ال ىآ ناّرُقلا ّقَحْلا َنِم ان َءآَج اَمَو ِهَللاب ُنِمْؤن اَل ان
 هللا مهباثاف ىلاعت َلاَق ةنجلا َنيِنِموَمْلا «009َنيحِلَصلا موقلا عم انبَر انلخ ذي ْنا ْنِمْون ىلَع فطَع 1 ل لا دل يا ل ل و داو ال ول كل ا هوب قل "وقام وب وا ير يا قاب

 0 مدعو ماسلا ماو واواما# موو اف 1 نما ىف 0 5201 0

 «ه) َنْيِيِسُحمْلا ءاَرَج كِلْذَو اًهيِف ني دلخرهنالا اهيحخت ْنِم ىرجت ٍتسَجاَولاَقاَمب
 |! ل "رده ماعم ثيل حر ع 00 0 7 1 ا ىرا# عا 2 ل و ل

 عي َنِم موق ْمَهاَمَل َلَزَنَو (00) ميحجلا بحصا كيلوا انتياب اوب دك و اورفك َنِب ٍذَلاَو ناَمْيإلاب
 ' ّمُحّللا اوُلك اَياَلَو َبْيِطلاَو َءآَسلا اوُبرفَياَلَو مايِقْلاَو مْوّصلا اوُمزالُي نأ ْمُهْنَع ىلا ُهَللا َيِضَر ةَباَحَّصلا
 . رسم #وع يو م عع و# # لم عوف هزم ع3 لص والو داو 5 هم تن اقوا نوار عر داع
 اوزواحتت اًوُدتغتالو مكل هللا لخا آم ٍتبّيَطاَوُمرَحت اوما َنْي ٍذْلااَهْياَي شارفلا ىَلَع اًومانيالَو
 وا راق فوه ل فو يأ 3 : ور # ل 5 م4 كا و بورت 13 2 مر 00

 ٌراَحْلاَو ٌلَوْعْفَم اًبْيَط الذخ ُهَللا مُكَقَرَر امم اولكو (-) َنْيِدِتْعَمْلا بحُيال هللا َّنِإ ِهَللَرَم
 (مزّيَونِمْؤُم هب متنا ْىك ذلا هللا اوقتاو هب ٌقّلَعَتُم ٌلاَح هَلبق رُوُرَجَمْلاَو 5 سول ىو ودم لا 6 م 26 يا رخرا 6# ع يجرم رار ل ل زل

 نا لس (ايقو) ب آروااوعر ضاع لب تمد ىك(اوقَو) ترضخت [رفو كيا بج حس شبع مس بتاج لاش. ...........: جل
 92 ةرقي-لوم لذ قود م السلا يلع كسل ك_ نيك كح ركل وق مالساروا كأس هس رهو لب انسه ذب تاب 0100

 < اوم لزان ي( ؤلو) لوسر كج رلا وج « ل تنس مالك ارهغري بج دوا ل تس ا رفداشرا ىلاغت لتس باش دق لتس للا
 حلا لو هو_<س ايل نايبيوك نتف لوبن ملكك - و قش سك 1 كن نأ تسي كج ل 2 ليلو ب 1( كاين ارق )
 بي آرج) يح كل ع سولاو نيد قئاوك يف لب ( ليز نس ركن دمت كب الرو (نييم) ىإ لب آ)-) ناميا م اياد لي
 نا« ليث تس الوراعدكن اري ذس كل وقم السا تس ل دوبي كاولوجر وا لت لس او لس ركرارقااكنإإ رقت كب .اذكد دا (اينج) ىف كس



 مدمس 4 هج ورث اىلا ةروس سور اب م مودرلج» نكي اجريت مرج نا

 نآرق ) لع الن نامميا<ساي آل اي هس دامب تاس كس ل اهسل ب مالك اددا بشل متل ايلا يكل ( لين تك للي باوج كح
 (<-يع نسون فطع اكل ا) دل حق كساس .ثاروا( ب دوجوم نامي ىفخشب ب ليس زج لكس ذل نامي تن

 سال نا طل 3( لج تا رف لات نق ل سين تأسس كس ناشوم ) لم دم رف لاو لب هرمز كس لورادرك يت تو ورك
 نوراورك كيت لوي قت ايلا - - 4س لبر لع لونج نا فيمب هو لت ىتردببب لمني كس نتا لإ لب رفاطع لتشمل ب لص نك
 كو ىا تاي [للا ) لن تزود هواي الجو وع [ى رام ردا ايكر فكن نوكول نش ني ( لله ناامما لئاوج ) ع ايبك ا يكر رقم ل كس
 ذيب لوثماوثروا لهل ديت دواس رك ت اردو هتك ذوررشنبا فس تعنت كك” سكب سوم لاذ

 1 مارت وأ هيا لأ ليث لي درك الط ب م زج قا وج فشلا !ونا رسم (ايلركو دارك وسن ب رتسبر وأ فس اهكدت تشوكروا
 حس اهكرعس دق زر لب ذ_.للاوكيوجروا سكيب كل ولاو فاجر زك تس دعا - ولكل تل اح مكس ذلا لوبن سد

 راب لم ناو عبور قزراممو# لكي حس لاروا < لوعفم اب يط الالسح) امك ب ززج لاطدوا با حس لي ىلا

 د« سال نامما ثيل مور د تس للاروا( ع لاع

 تارطت تبن روس ايورك فرط كف انيس ور اشاركل ات ىلاعت لاق لكي تلا اوعمس اذا: ا 2

 رو تءاب قرع كل ارواح ربي لذ« د ربك دم د ” سي شس بيكر نو 0000 ام

 < يتراجع لدا اد تاع ير ضسوفست لكل انتج تمالعوت لو دج وسل 1 7 لب نوت كنا

 لااعملارور ليصل تس عمدذلا نم ضيفت< لاس بس: كبده سر واكس أ اعمد هنيع تضافكثرابع قرسود هنيع عمد ضاف

 ني رب روز وسلا ين انتو .انل اهو يفت ايس تايب نه قحلا نهج. يسارتبا لكل ش لاء اهه- جس لي
 تكن لا وريغو نونه ؤيال مل اهف امير م ققكب بسب ليوتنراف افرك بفرص جس ل دبعاال ىلامود الايج

 لوق اذه اماه ب_ع تمد اقتغالا يل وقوارم حس لاا لوبن ديقم نس دافع ا! وطخ كب حج لائق. ١ولاق امس

 اكىا- وباذك .داقتعاو هبهذم اذه ةفينحوبا لوق اذه بتال لش خل راقتعاروا ساروكل وق أ زاك تروا نالف
 نا لش للا مكقزرامم- ابو: تم كبي ذلك ضقلاب لج لئاد شرف ب ذلك كالا بس ايكايكر اورفك ف طع

 -كةساجدم يفي ن يروا لوم ل مث تروص ار ورب اجر واهس اندم كل اع 'الالح زين [سو يس ادتبأ يضيع

 ' لح لل وقمالسا لي وعمس اذا وعم 1-اهتركذ اك وج اسعدني فاصناروا بصحتمري لع تاي 00 :..:ثناي أ طلر

 تينابب دبي .لكدج < داجايكع ورش لس اكميعرف ماكح ارم خلا نيبذملا اهيلاي تيب ادع كس لاس كذاك و اسيتل او
 تعنارم كل اط مير اد كلان دتسا تك رب تاذل كاتس ل لوكس ناك لبر كف يرق اينو كارول
 تس مكك(10) لاو ردي ينوب مولخم بس انموواي نايك

 هل () ترضخ كيدي تنل: كا لجان معن تلي كريو لذ ا :ىلوزن ناش

 مل اسءلوسا ناب دار قم وحسم با الكي حر وعظم نب نافع كوم اتم حس للا ايكافعو لقت تالاع كاني ودنا ك- تم ايت برم كيا

 هرك ال انش ايلريغوو نق لي نس مقلط كاف كاسر لتعم وبا ع نب رشاربك في طوبا لوم

 - ل جس درك العرف



 هوس حج رسب « هاطودلأاملا روس عرسأورا 0 هه وررلج» نايل الهر يسظتج نوال زن نبال

 :قداقتعا يتاح قومك عررط نت مير. :ماكحا لس لؤنروص ني قمر بيسو نرعح
 مكبس ملتاكمتاكرسود-6ةساجومرفاك نابت اهئ امج مارتؤك ل اطر اك عسب مكتاكتمروص لوا لكس ىل قيد

 سوركم اكن اذقاي لؤاصكركا زج ىالف اي لوم ارك ارتوك ما شاي بس مارت حجز تج الف الشم جس كيس ظافلا كس مدا
 َناوراكمك  ظافلا نا لابتب كس يمت اكن وخص اروا لكك جوج مسس لوفي وا لش نا ف رغو لقال م ارت» لاواكر وسو
 طئافلا رلا للاب < بمجاو ائيو هرافلر وا ان رو ايمتترما لبي تروص لك وج تييصم نيد لوم لب دندو - لك تس اجت مو“

 وتعب يركب كنا لاطط كا 2م / انكم رس وا 2 تاب اكل ابغا ربة لينال ائعتسا نبك

 ْ ْ اتم لكم الو رافل سال | ناي بجاوانركفالغ اكل سس تيينابب د

 اج العا أيطرطاخ وتحل ىلا كب مضركا تبا .........:مكتاكتاناوبح كدت لب لااغشتاو لارعا ضني
 رك ازتعارم نا لين لاقي ليلا تارباهثكا سس لوك ذه لبث ل ثاد لم كرف دوك -<س ماج سوق س ايدك اك
 لابوه توم كرش اشر رش الب لشن كلا لان نر درع قلي رطل م احن ريو تناديك وج لش لوطا فق وان للاب تس لادن
 -< بجاد الص اللب ليئترورض ل ادنج لنكن ست

 انجب حس تيصحمروا مارت لبكفواومرب زيي ب تلوزجج لاط تاك و ع وم ري نت كاك هللا اوقتاروا
 < طاف قتملسا نالاوم ب ميركمدع فقل ا وقت ل سحور ىك خل قنا ءاع مك سس قرف لن لوفود < وقلما

 ش كم يركض ل مدعاك مس رقأ

 نمونالابل امو 1< هراثا فرط كت انا دجو تلاع خلا مهتيغا ىرتتع1............: تءايآ فن اطل

 ل لوطاع فاو انرواو يوصللاو ضر كوم مول < خلا نيذلا اهياايتم - سيعمل م 7 < اتم مولع حس خلا

 د كل طاب روا لسا ف اطخدلي جس لسا كي ف رصد هو بس راد لشن لاغشاو لاما تاناويح كج

 ٍلوَقَك ٍِفَْحْلا دَصُ ريغ ْنِم ناسي ُقبْسَي ام وُ ْمُكَئاَميأ ىف نياك وَلا هللا م ُدِخاَوُياَ
 مك ُدقاَعَوءارِق فو ٍدْيِدْحتلاَو قبح مت ُدَفَعاَمِب م ُلَماَوُي كلَ لَو ىلبَو ِهللاَو ال نانا
 لكل َنْيِكسَم ٍةَرَشَع ماَعْط! ِهْيِن مُكَنَح اًذِنْيِمَيلا ىآ ٌةَئَراَفكَف ٍدْصَق ْنَع ْمُكفلَح نآب هيلع َناَمْآل
 ْمُهْئَوْسكْوَأ هند اَلَو هاَلَع ال ُهبعَو هُدَصْن يأ ْمُكَيِلَأ ُهِْ َنْوُمِهَطت اَم طَسْوَأ ْنم دم ٍنْيِكْسِم

 وأ َىِعَفاَسلا ُِيَلَعَو ٍدِجاَو ِنْيِكْسِم ىلإ ٌركُذاَم ٌعَْد ُىِفُكَي اَلَو ِراَزإَو ٍةِماَمَعَو ٍصْيِمَقَك ةَوُسك ىَمَسُْياَمب
 د مد علوا سدو 0 #2 م هل و ا لاو لا اا لا نك هرم "يمول اوما هما ع
 ذَحي مل نمف دّيَُمْلا ىَلَع ٍقِلْطُمْلِل الَمَح ٍراَهِظلا ٌوِلَتَمْلا ٍةَرافك ُىِفاَمُك ٍةنِموُم ةَبقر ٌقَتِع ريرجت

 روك ذمْلا كلذ قماش هيلعَو ٌعْباتتلا طَرتْشُي ل هنأ ةَرهاَطَو نراك ماي لت ماّيِصَف َركْداَما ٍدِجاَ
 رآَري لعب ىلَع نكن ملام اَهْوُدِكْنَت نإ ”ْمُكَناَمْيأ آوظَفحاَو ْمَُنَحَر *مَتْفَلَح اا ْمُكِناَمَْآ ةَراَفَك



 همم ةرسأتعآ 4 هج هرثاملا ةروسكرسوراي 5 وريف نيل يجر يسفر روج رن نم اك

 هنيا ْمُكَل ُهَللا ْنَيَبُي َركُذ اممكَل َنِيياَم ْلْمِم ىأ تلد َِرَمَبل ٍةَرْوُس ىِفاَمك سانلا َنّبْي حاَلصإ
 5 2 2 20 - نا

 لفعل ياخ قرأ ردت زخم اهنإ اوكا قينل هاش كن قع ووو رركشت لقت
 لَمَع ْنّم ٌرِذَقَتْسُم ٌثِيِبَع ٌسْجر ماَسْفَيْسإْلا حاَدِق مال ْزآلاَو ْمانْصالا ٌباَصناَلاَو ُراَمِقْلا ْرِسْيَمْلاَو ساما ظاس سر 2+ م

 وم.ؤ َنٌوُحِلْفت ْمُحَلَعَل ُهولعْفَت نأ ٍءاَيْسآْلا هِذه نع هبرَبعُمْلا ٌسْجّرلا ىآ ُةَوبَِعْجاَف ُهنْيَري ىذْلا نطيشلا

 اَمِلاَمُمْوُمُتَتااَذِإ رِسْيَمْلاَو رْمَحْلا ىف َءاَضعَبْلاَو َةَوا َدَعْلا ُمُكَنْيَب عقْوُي ْنأ نطْيَشلا ُدْيِرْياَمنإ
 مو م © ذر هت 5 ا و ساه تر وعم رى عل يم ساق اا 6 ماع

 اًمُهَّصع ةولصلا ِنَعَو هللاركؤ ْنَع اًمهب لاغتشإلاب مكّذصَيَو نتفَلاَوِرْسلا ْنِم اَمهْيِف لص
 َلْوُسَرلا اوُعُيِطأَو هللا اوُعْيِطَأَو اًرْهَتلا أ ْمِهِناَنِإْنَع هو) َنْوُهَسسم متنا ُلَهَف اَمُهَل اًميِظْعَت ركّذلاب
 خالبإلا *«9نيبملا غلبلا انلوسَر ىلع امنا اوملغاف ةعاطلا ِنَع متيلوت ْنإَف ىِصاَعَمْلا اورداو
 ّنِم الكا اوُمِعْط اَمْيِف حان ٍتْحِلّصلا اوُلِمَعَو اًونَما َنْي ِذْلا ىَلَع سم اَنْيَلَع مك ُواَرَجَو نيل
 ع 5 6-35 1 جل 0 م 5 00 5 5 5 50

 نإ سر و وع وا الا 0 2 يح دك اًونَما و اوقتا مث تحلصلا اوُلِمَعَو اَونَماَو ِتاَمَّرَحُمْلا اوقتا اَماذإ مّيرختلا َلُبَق رِسْيَمْلاَو رمحخلا
 مهي هنآ ىنغمب 4 ؤَنيِبِسُحمْلا بحي ُهللاَو لَمَعْلا اًونَسححاَو اًوقتا مث ناَمِيإْلاَو ىؤقتلا ىَلَع اَع

 ناإبز مدار الي فرط لن بك ) يب سوم ( ىلاو نوم) وغل ىراهت تس امرف ليو ظاوم سس ممل تملا :....--..-٠. صج

 وم درك متي نا _اكوم م ذخاوم سس مثدنبلا( ل تسد كراج ري ناايز تخاس بس اظافلا ك-دفلاب لاو جيت -ةاجركت قبس
 نيم سرك ودار )وك ومن لس( حس متدقاع لم تأ رك يارد ايكاس ذي[ ررط ل وفود اسكس هي رشتروا فيت مت دقعافل)

 اكجرد لايمرد( جاني دلك ذوب يال تنم )< نيون امكوك ونيلس تل( ومايد ث ولرك الوم لن )هدافكاك ناو( نوب ى لاما

 «رمرل" الشم حس المك ايلارول وجا اني دانيا زيكو كك اي( لدادتروا لا دتاك جرد طسوا )وكل دكت ىدبت نيس!( انامل و )وم تس الحك ملتي
 هرافك ) [ركواذ [م الغ( نلؤم ) كيا اي( عس بج ناك اشم احا ب اوم ل ملاك ان دوك قنات ليا ع ظوجج ماني دوا مما ماجي
 روطب ) لاي تدهس ذود كك ند نات وأنس انس ( كب بس ي )كادوا( سم نس ركل وحتي ديقموكق حرر راهو ل
 مكب ج اكل ومى رابع هدافك( هرال) ب( تس بص ذاك قءاش ماما لح لئطرش اندم فيس ددهيس لش لاأرجاظروا_هدافل

 كب ليلس قت الصا اي ماكل يت ىك دم مو رليتقو اجد تموز نكن ا )ورك تش ادب كن وما بنج اهروا( وو ظروا )وشي امك

 حماد لت آي اري مئدشلا( حس اكج اج ايك ع ئاورب مكو دوك باك اريمج تتم ) حرر ىا( ع كيب رز ع رقي ه روس اهيدج-لاوم دن تف الخرب
 روا تب دواادج وا( ع قي درك تصدي وكل شوج رو [شن ) بار شبشب اوف ارلسم ( رب لوقا نا )وكس را زكر فرك ات لن جسد سك 7 .- ب #6 3 . - 4 7 5

 ( يدرك ركراوتسانب فس سادج) كل اورراك ىلاطيخخ جس ( كريب كاي ان) لدنك انتا حاج ايكم ولع لاح اكتم سس نتج )ىلإ
 لن اطيرش _ ل وكوب ب ايماك مل ديما( جدك ح نارك < ايل رص تاجات اوك تل )و حس نااذب

 جرو! بارش.ليوك كلم اك فس رك ) د لا ةيكروا تواددع نا ايمدده داب تس د ذك حوا باركت ءاتتجاو ل“

 لامعا لولو نا ضيصخت اب) تزامرواداب كش( ركا اكل ل نوضاكن ا ) سد تور لبر وأ( إث لس ذب ثوب لش روا تدار

 لكرطلا روف ( يس اهاناج اب يس باكترا لح لوماك وفود نا ) كس و ذاب بار ( جر ظن بس تسلك اراك



 ورع حو ورسم 4 هاطورماللا ةروص رسموراب اهم موورلج, نيم الجر يضتعررشو هج رت نمل يك

 دايو( حس انابك 7 لك لادرلور ذس مترك( حس ل ومنانك )ومر ةتكح رواورلى رادرمن ا رف ىك ( فج ) لوسر كس لا دواوركتسع اطا

 تس رام هدوس انيدملدب لباب اني درك خلك ل ودنب لكك )اني دهب مايبي فاص ففاص فرص قي( فج ) فكس دام كروكر
 مك مير لوبناوج ) هس لانك كب ب نلا كس كس للا لن كك يل امك كي دج هد ككس ماكعتع اروا سال نامي تو لوب ( جس درج
 روا 2 ماكهتتاروا ع ًاظس ناامياددا( هتس لوز مارح ) < دداكز بت يهد دلبت ( وج كذاب سجد وا كو ب ارش كي سدس
 كييشا دوا كس ( لم ماكن يرتب وا ايكز ينم رج( جسدا قرب ب نااميادوا قت ) سال كاهيادوا كك كد حس لوفاكعس ب

 -_ لس ل رفاطع با وكنا م ) لن تك رت سوروكل وراورك

 تكونا بطون اهكم اس كن اك لخت لس تاب ىقاو فال كي دانه دانت .وفللاب 0 3 ...٠

 هل بك قي آر كاكتفنامصبسج - فاعلة تبرر ب كنت كس ذئاذل فس امسك ساد كدب كا هيج- لإ
 رض حس هور يسن وخل ناك بم ومب كس لاكش اء ترض كيد زن قفاشماماروا لوم لان تمي ايي للا .اننامياب فيك

 رهتاس كوفلي قلخأكل ا مكنامبا ىف قئار كراج ليمصرب نايز كم اوت تخ اسي ينل رطل مالك كرك سا مال
  مكناميا ىف انئاك ىا_< قلت ررقماي_ لو تك ديم ل افا-ح

 وكف نكبارواجتاسك مي رت ارق ّلقابروا لج تعذب تاس فيفتركولاء لاك زمتب ل ول خد يقتأ ع يردص»ا, . متدقع
 هرافكل مش لوفود كك لا اتومرصتقل عب نونووورقعشسروا لوف نييك كيو ناس عقاوشب لعزل ع قتثي_ متدقاع تأ لكنا
 - وم لال لوف دك لن تس اج تاب لع دقعنم نبك افرصزج لن كسءافولا لك رع تنكس دقتع كيد زن كس فانا ناكتاكم

 تي آ-<ج كك فلابماي لن لي سا لون 2 اجوموكو انك س ل ىردصم ثم ةلعف ناذوريهرافك .هترافكف
 تر قرب لقروص نت ليج بج كس بيتر ليج لو زور تمروص ويب رواه يم لوا نلت لن يركز ورافكر وطب لزج دا ل
 نك طر نوم قماح كك كس هرافك بح لامك كامل ت افصو تاذ ىكدشلا- مساج ايالد هرافك كل وزور تفو لاومش

 كيد رز ضب وف لاك ىكزتج مازحا لاق اهرشر كلبي ج- لائوت شح لين لان ىك (فقج) ىجناي كبك ٌلاعكمحأكارجخكا
 -تمصيلوا هّللاب فلحيلف ًافلاح ناك نع ب لب ثيدع-ب روك روب مارت ن0 تروا و ورك

 ماءارادقمير_جساتزمماك ان ذو متردد 2س. اسراتسا كياروا اكراتسا سيث لكي يارد جوهريا كح قش لك ود اد

 هس كرورض لي دوج ئاص لاي دوبأ 7 اصفصنو مقرب كي وزنك من ماما < 5 ال 0: س

 - تاع لوم هريضدرداج اب شيئ رازا كس كورم تسرع با_وم لاك رسايل مهتوسك
 < تبان لذا ةراشارل ار يبج_يس.(لساج اي داناعكل تزور سوكر يقلي كيد زنك فانا .دحاو نيكسم

 ش سف نرك ايقوك لي لاو راه يفاوش < لاش ز يول قلم و( وفوو ماا رفاكروا نلارلسم كيد نكس فازحا ةقر

 -هدييقت ىلع ديقملاو هقالطا ىلع ىرجي قلطملا نال-<.
 نب يلا« سابع نبا ةوعسم نبا كيد ننس فانحاروا هس لاش نوم لست يلو زور كين ٌقئاشماا .مايا ةثلش

 | -<ئرورطانر,هبسددديس تدك تاعباتتتنأ رق لكبعل

 -< ال اجاني و ورافله بي توم فم اعرجإ لس فلكل ث ةس كل اادتسا .اظفل لاا قئاشم اا . متفلح اذا
 ني اكوم لعد هرافك ب تكس ل جس فدارم اك بروج ووج اوم رك نلاونح اكو اوم لتي رك سب باو: حس فرط كفانا



 هسه هروما 4 هاطورتالا ةروعكرسنورا 5 وورلج» نال الجر ينج ررشو لج رن ناي

 هراقكب وجو لاو مولعم_ لاكب وجو اكو رافل رام الاب كس تضرمث/لئالاح_<- بجاواني د هرافك ل كي ع نس كاع إي وك
 ١ - قرورضريق لك فضّل

 كرولا فرص كير ئن كس فاانح ارواج ايلات ردت سكس رك ءاع ستي اه كف م قش نس /مالعرسفم .رسمخسلا

 رواكف احا لو لأوا . ماعوا بنعلاريصع نم ركساام_-ج لس لوم اقر انج ومراد ل امج واح اكوج ريش ايلا وما يكد يشك

 -<ديوم اك اوس ل وقار سود تح" ماع وا”

 ود ليث لستجس قذاب كارب داء عريك سد د عرش سس سنا ترابك نأيع جسدا اخرج ركًادار مس ىلا . رسسيمبلا ر

 قافتالإ درندكيظرغ_ ىو شيت ءاهقف ل ع ىلا لس اج ناكر طر شت فرط كبارا تبل هس ئاج اندم ناكل طش فرط
 جس روبن انج خس للا رابع كيد ننس قش ماما ومدن رداع لن ني د تاي دورض رهو ذارن_ليطرشب ررطشروا مارح

 | -ىعفاشلاوهو ىتفينح ابا جنرطشلا
 رتبلا_< 5ع ل ومر عاووو# و اياناثب ركل و زج ورعتمول ل اب لوك 21 اج دري لش لا . سحر

 1 - قر لاكتس دور لكى إي واج لارج أ ام كرا ف اضم زفت

 الاقل نا روح نكرر وكدل طم هوي
 -_ جسوم نط اب ضروري تمواردع كتم بحر ضب مل ايبج_< تئارصرط .ةوادعلا

 مكه ةساد كب يطخ خلا سسيل جس غلب كت لاب رمال ماههفتسارك يدرك راش سرس ل الج .اوهتنا
 مترك ادارمس !ونما سو دروا هس انهي سس لادعإ كسرت رار مس ا وقتتاام ذاردا تاي ماوددارمهس ٌيراص لو نامي جي
 لتر وا لاغتشا اصل امعادارم سا ونسحا رواة سواري زبير هلق عمم اهرارمع اوقتاع سر واهس انال نلامياري

 دهس زهري حماغصد ارم تس سقروا_هس ًءابكد ارم حس .رسودروأ بست ب حس .رظكو ارم سسك وقل اوال هس يسار

 سى ناحل خلا مكذخاؤيالدي 7ك ىا-ع لركوب كس هر ذدس ملوك تاببط رت ومهم :كتلاب اطر

 + خلا رمخلا امداتي ارحب ل لا مل اوهطوم اخت س حضن رم العوج جس لتراب لوف ماكحاو ماها
 ىتراج قو بيغ كت عاطا ماع حس هّللاوعيطاتع ًاروا< قتراج ىكتصضنار/ىك ل اهتسا كس لوزج مارت طنب ل مكب وزن

 لك وم بك كس سوا باث لي -هغهأ م كتل لولوج كسالي ح خلا نيذلا ىلع سبلت ارك واس

 كح لبن البكاء رفا روار كب انك هو لين

 اننامياب عنصن فيك ايش رعخ_”بامصوناوم ل زان مكبسدب قلعت سوت تس رف سابع نبا ............: لو ناش
 كح ل < تعادرأع وفم لش باوج كس لاوس في ذع نبا تسال بع نامي -ّلوم ل زان تم ايري للا .اهيلع انفلح ىتللا
 ليت ىراصناودمل سدر عسل بع نبا جس تيياور كح كا سس يحك ن با ىلا وحسن بارو ل تاعباتتم ما ةشلث اظاهلا
 رونايكايكالاكد عاكس رسود كيا لي تلا قرش ووجوب لس ذم لاعب ىلابروا لوم عروش تون ب ارش ل خت ل تناايض كك

 لام ليمطس يساري 5-5 اكو رذلأ 2 رقبهروس_ّلوع ل زان تع آمر بنج_هرالا تابذج لس ترفل ف نولر_ لومار لوما رظ كدب

 انيب انل نيب مهللا -ئ بلدك عدول 'تررط7 سوو كة سوت لحتوا ففاص تابول سو: لان ماكحادوا تاي 1 نبج

 - يك يكف اك اوولبجاك ارب حس تلي رطروبر هبل نتج سوم لذات تاب [ييروا لوم لوب امد ًايفاش



 وسام ةرسفتمي1 ع هور ةروس رسوراب ١ درج« ناي لجرييضتعىرشو رمت نيا

 هوو بارشر دق لت لع نولسروا اسيهتنا ب راسب_ كا لوب رع تررط> ولايك ياررف نوههتنم معنا لسهف ليش بج
 كارب سال يسد ذة ككن ترب كس بار. ةباحس_ قوت رب بم لع ناوبلانروا ويلك يردي هل تس كى دارس
 - امم هزاتنابكابات

 لوبتج كنيس ايكاك ل وت اب ومتعه زكن ناهس دامك اك ش وركن دلتا نا ف راصد ريغ وثرلبولا ترضخ حررط ىا

 ىهو سجر نع نيملكتملا نم سان لاقف لد حررط ل ااظافلادس تعاود ؟ايكل خا دجروا بارشفبي مر
 -لو«لات خلا نيذلا ىلع سيل تم الاوت دحا موي لتق لتقو نالف نطب ىف
 و6 دث بتم ثا ههانك ب لردك كيا لو لع ومب قتئور كس وفل ش6 :ليم مك ...........: رش ل

 جس ركز اكو رقم ديك ل شمل امك ل اركب دارمي رصد كبح لش تيأال او ترش بتم ثا كهرافكر ب لل سكس رمل

 ذرات اي ذك ماك طودتلا لن ل دقعنم نتي_ اهي رك ب هرقب هدوم نايباكق حتي واج انج بج اوورافك ل م لم
 -ةس اه لاين تاب يي لش لتس هو لل تعكس لااوغلن كروان امك قلتي
 لدواوخ_جس.دايقفا لع نيي_داناصكوكءارقزعن السم لادا ورافكل يي حس ذس ذك ع مرقعنم نيك -...........: هر انكروام
 ومر و دريقف لون كعا اجا د الكت تقود ككذور لوك د 1ىلا اعاد اطعك امكر كرمك يهب رك الب تذو لولو دول وضد

 ايوة ولذوك جوه جب. نيس زين جس قاب ىد قكتسمق كى لرب ارب كسرطف قدصون يحسب حررط او غلاب نسوا
 كس كر تنودداهددرلا- لكم كر رعاوتم وقلوب قل زور لو كك ركل يصف تنل ازج قل كس لولو تسرد

 | كثونركل وكب ايه مولر ام ماكو ليا هر افك كلو زورق ايكوم ب اصبح ا ايكوجرد ا نيد لءابل اياناعك لدحإ

 ك5 لكر زكى 5 رتلوروس رب ليصل ل فلط_ كو بج اوهرافكى ذ لوروص ل وأود عاج

 ركذاكل وريت لح ناي« تب« سس «باارش لابي 5200 :ووصقل ارب كك ةءروا بارش فرص لبي تين

 ك ىا_ك قداع كس ةسدجو بارش لولاك دمت دنس ين انج جس انه مولعمرك اك سس دجو بار شووصقن نكي جيس ايكايك
 وبار ضو ركذن اكل قت دواس ضار ل يب هج مالذا د ايكئايكءافتلا بمر تسلك ىك جو برش فرص لش تع آلا

 -لث ليج اك بيرتس فكروا كيان كبيس قي تب لديك ياي تعزى و

 ككل ريغ لشاب « رك رسدج « رشد ايلا يكس ارت تملك وكس وجو بارش..........:مكتاك ل وليف لن

 هكيروا ليث دج كس دوو تفاي قشروا هوز نشف لا عم روا ىرغال لينا لوم عاج ان ىك بهاد دبي كح ىا- لا لاجل
 5 تك اتترورمخ قرع ن جرراص ل تاي رورضركا سؤ تتكسر لشي شاى نيو لط

 بط اصر ب ل ساعال علا نيذلا ىلع نيل عع 70 :مك اك ولاو خخ بابي حسو مار
 لكنا دن ذابوو و حاج كورونا حس نإ ناار شع ح ” باعت شو حرم تاب هب سس سس ومر اكولييروا قلو نامي

 روا لكشافو دس لدتز كن اكس تاباكرسود ية داكجرسدوروقسد بسد قكنع اسكس مكر ارك طاش ىلا لدنذ لأب
 بس انساب ايكراهغ حررط لكن لاءرفانوكن ا تروص لي ردنا اكون مت ارف حس تس وقوم مزن_ر/لقك ساروا نس لس مكساوأن ا
 0000 لي لاش قدمن كءادرئا رفد



 ٠١ حورس سمع 4 هال دتأملا ةروسكرسأوراي للي مودل نان الجر يف حررشومج رت نملك

 نو لوم لفرع ى ورنا [ررط لش عسس لومانك اوم مول خميس خلا نطيبشلا ديرنسي امنا تي 1 ا تي آف قال

 اومهراشا حررط ساس هذ .الدابراب وك تروا نلاميا لب خلا نيذلا ىلع سسيلت ب ألي ىف[ يع ررط ا لك ظنت واين د
 -هاتبداتللا لنك اس ل نان ىلإ تدان تحس رمد ليأ أ ل داو فلات مروه نفود نادك

 0 نم ٌراَعِصلا ىأ هَلاََت ٍدّيّصلا ّ نّه ْمُكَل ُهَلِسْرُ ٍءْىّسب هللا ْمُكنربتخَيَل م نولي ونما َنيِذَلااَهُيأ

 ِف ْمُهاشْعَت ريطلاَو شحَوْلا ٍتَناكَف َنْوُمِرْحُم ْمُهَو ِةَيْيَدُحْلاِب كِل 2 هنِمَراَبكْلا مُكَحاَمِرَو
 ىدحغا ِنَمَ ةْيّصلا بيتي رمل ايِاَع ىأ لاَ بيلا ُهفاَحي نم ٍرْوُهظ لِ هللا َمَلعَيِل يهِلاَحِ

 تناَو او دَيَصلاا وثقت هلا ْوَنَما َنْيِذَلااَهياَي 000 ل تدع هلق َةَداَطْصاَف ُهْنَع ُهْنَع يهنلآ كللذ َدْعَب
 ىو ريا

 ارحب هيف أ هْعبَم عَرَو ِنيولاب ٌءاَرجف ادعم ٌدَمَعَتُم مُكدِم هلق ْنَمَو و رم وأ جب ومر مْرُ
 نالُجَر لمِمْلاب ىأ هب ْمُكحَي ٍءاَرَج ةَفاَضإب ارق ُىِفَوٍةَقلَحْلا ىف ُهُهبِش ْىأ مقنلا ّنِم م لق اَم ُلْثَم َوُم

 ىلا هللا َيِضَر يَ ٌوُرَمْعَو ٍساََعنا َمُكَح ْدَقَو هب ايش هبه نايم نط اَمُهَل ْمُكْدِم ٍلُذَعا هذ

 ىف ِبفْوَع ُنْباَوَرَمُع ُنْباَوةَرَقَبي ِهراَمِحَو ٍشْحَوْلرَفَب ف ََديَبُع وَ ٍاّبَع ُنباَو َن دبي ٍةَماَعِنلا ىف ْمُهَنَع
 ٍءاَرَج ْنِم لاح ايده َبَعْلا ىف اَهُهَّبْشَي هن ٍماّمَحْلا ىف امُهرْيَغَو ٌرَمْعَو ٍساّبَع نبا اهب َمُكَحَو ٍقاَشب يِبَطلا

 ناك ُتْيَح َحَب ذي ْنَآ ُرْوَحَي اَلَو ِهِنْيكاَسَم م ىلَع هب ُقَدَصَتيَو هيف ْحَب ديف مْرَحْلا هب ْعّلبَي ُىَأ 00
 لاو ليم

 معنلا ّنِم م ُلَتَم ٍدْيّصلِل ُنكَي ْمَل نآف اًهيِرْعَ 3 ؟ ُديفَت ال ةيِظَمْل ُهَيفئاضإ 31 تيضأ إو ةلفامل اب ةدصن

 بلاغ ُنِم َنْيكسَم ماَعَط ّىه ُهَدَجَو ْنِإَو ِءاَرَجْلا َرْيَغ ٌةَراَفَك يع و ثم همت درع رْرئْسعْلَع

 هْيَلَع وأ ناَيِبلِل َىِهَو ُهَدْعَباَمِل ةَرافك ِةَفاَض اب و َءاَرق ُىِفَو ٌذُم ٍنْيِكْسِم لكي وَلا ىِراَسُي اً ِدَبلا توه
 مم هي 2

 لابو قودي هْيَلَع َكِلْذ َبَحَو ُهَدَحَّو ُنِإَو اًمْوَي َدُم لك ّنَع هَموصَي مر اًمايِص ماَعّطلا كلذ ُلمَم ُلْذَع

 هلل ُِيف ع داع نمو همت دلال نم فَلَس مع هللا افلم ئةم ار ل

 ل ا «وهماَقتناوُذ هرم ىلَع ّبِلاَغ ٌريزَع ُهَللاَو هنِم

 ِكَمّسلاك ِهّْيِ لِ ُسْيَِ اَلاَمَوُهَو ُهْولكاَت نأ ٍرْحِبْلا ُدْيَص َنْيِمِرْحْمَوَأ مك الالَح ُسائلاَهُيا مُكَل لجأ

 مُكَل اُيِْمَت اعاتَم ا ناطْرَسلاكِرَبلا ىِفَوِهْيِف : ساس داعب

 ٍضْحّوْلا نم ِهْيِف شْيْياَم َوُهَو رج ُدْيَص ْمُكيَلَع مْرُْحَو َُنوُدَوَرَي م م َنيرِفاَسُملأةَراّيُسلِلَو هنوُلكات
 ِّذَلا هللا اوُقَناَو هيلا مب امك كلا مِرْحْمْللَف لاَلَحُةَداَص ْوَلف امْوُح ْمتُمْداَم ُهُرُدْيِصُت نأ لْوكاَمْلا



 ٠٠.جو مرتع #« هاجورلأملاةروسعربورا ا مودرلطج» نال العريف ررشومتب نياك

 جاب مهيد َرمآ ب مْوُقَي سانلل اَميِق محملا ماَرَحْلا تبل ةَبعكلا هللا َلَعَج ««ؤيْؤٌرْشخت يل
 ُرَدصَم ٍفل البايو فَ هي ٍءْىَش لك ٍتاَرمن بجو هَل ضرعتلاٍمَدَعَوِهِلحاَد نم ْمُهاَمْندَو مل
 ْمُهلاَماَِقبْحَرَو مّوَحُمْلاَو ةَححْلوُدَوةَدَعَفلاوُد مرح ٍرْهْشآلا ىَنْعَمب َماَرَحْلا َرُهّشلاَو لَم ُهنْبَعْماَ

 ُرْعَجْلا كلل هَل ٍضْرَملل َنِم اَمِهبِجاَص ماب ْمُهَلاَماَيِقدئاَلَقْلاَو َىدَمْلاَو اهي لاتقل مهيمآب .
 «نميِلَع ٍءّْىَش لك هللا َّنَأَو ضْرَألا ىف اَمَو ٍتاومّسلا ىف اَم ُمَلعَي هللا َّنآ آَوُمَلُعَتل ررُكدَمل
 وبول فام هلع ىلع لي اعلق ْمكدَعِرَطملا عد ومحل حِاَصَملا بلل كي ةلمَح نإ
 مهب 60 ْمْيحُر ايل ُرْوفَع هللا َّنأَو هيادغ آب باَفْلا ُدْيِدَح هللا نأ آُوُمَلإ ناك َرْهاَمَ
 َنْرُمتْكَن اَمَو ٍلْمَعل َنِم تْوُرهْطَ َنْوُدبناَم ملعب هَللاَو محل ٌعالبإلا ملَبْلا لإ ٍلُوُسَرلا ىَلَعاَم

 ةرثك كبَجأْوَلَو لالحلا ُبَيطلاَو ْمّرَحلا ُْيِبَحْلا ىوعْسَي ال لق هب مياس هن نوْفَحُ
 ظ دوُرومَت (وْوُرْحلفُت ْمكَلَعَل باَبلآْلا ىو مرت ْنِن هللا اوُقئاَف 'ثْيَحلا
 . نسجت( ركاب ءاببت) داك كتم كيا لاتشل اك شرك( نر ز 1) ناهتحلا داهمت نوف ا هلسم نقف وو موقف جر

 ليج ايل لم ري دع قاد بكت ل ودول اج هسا ) هس زي سد اهتروادجتاب دابت( كتل ودوفاج ل دج لع ناز

 ملح تح اجوم مولعمرلملات طلال اج ( كت سد نجس ذنب لاي ل 1ك لووابك دنرب روار ولج تور وا هش لين مارا فأول

 رزأ دع لولرعإ ل لارج( باتي حس داكغ نوكريخإ دك هللا داهم اذ تنكس لاعب )< اترؤ تس للا شايع اخ نول( اك
 ءاوخ )وليك راكش وثوم لع تملاح كم ارتا مب ججإوف ارسم ع باع كاندرد كك لئاوت( اكديحكر اك رحإ لس تفر )كج
 رعبا اك ارواح محتاسس نإيوتت عا زج اظفلا)لرباكس اول كهل. ذرام رونو ركدجو اج حس ل ممل ولوج وا ( اكدرمكع ايو مارا اك م

 ظاك تقالغ شن ) ج_اهانوميباي وج ل دالاج سوء سرا( وه ءازج يطعف_ كوه ررط لا تدار ن- جس روف
 ( د آوولصيفاكى ربا )لصيف الا( ع دجتاس ك- تنداضاءاذ ظفل لن تأ ثك يأ دوا بس اي انجن ام كح راك خلاب هب حس
 كس اررمرتش لاك حررت رع حطت« طابع نبا و دج و هب لك فس رك يوكل دب _رخا ك راكفوك )كح ني لح ل مفمنم

 ةنلرم هس فوت با نكترلا ديكر وازن ياروا ليت سك بي لس دب لس عدل لكسر وارخروك ل ةديبعولا ردوا ايع نب اروا ثول للدب
 روثاو لوئود رتوبكر وا ركل كوك < ياررفل صيف كى ركب لم لدب ل وب ورميتو رم ترم ر وا بع نبا روا ىرحب لم لدي 4

 ركاب لس لي مرت ثم ) اج لانج كتتبعل ( تس ءازج ع لاعب ) ب روطس ذا ليطرشب( ل خي ىلإ كس كوك نومك
 كه بعكلا غلاب وال كر ذروناج احب لابج كل ثرية اجايدركت ارتكاب لورهقفرجكروا عاج ىك لا, رك ا
 لركن كي انب سيزر مما هم ست .يظفل تفاضا لديك حس حس جو كف وم تفصل دوج واب كس تنداضا نوب بوصنم
 هك ءاز# هءالع) جس هداف (يس)إ( كابل تق كراك ساري لابو ولم ى ذل ايدج بجو تاياي دب لوك نام كر فاج كراكخ
 مفي اكل دب حس ساس اتوب لاهعتسا هدي لغوج للي لطد ل ) اج دهس وركن إلا اسم( هرافل م بن اج لإ ءازج رج رك

 ا )إب( محتاسكسيايب تفاضا_<- فاضم فرط دعلاب ةرافك ظ فل لم تأت كيادوا اجي دهس دل كيا كس رتقف ب كسك

0. 

 م



 هدرا ةروس رسورإ ف مودرلو» نا الجريش 2-7

 بجاو ورم توه دوج ومرلا_لغروا لس هكر هور اكن لد كيا لك لدب كس لغد ع لو زور( تنام )يارب لس ( ملغ ) ين( ب

 < ب مهكر وج ديس لاايكر زكر فس ثلا( جايك لا ماكج) كت ( لدي ) هزعاك تم اش ككل ختيس دكا( كة اجو
 لب ماك يبسا) ل بلا دشنارواءكس لال رلدب تس لا لايعدثلا ل( راك ) #6 كرب لولوج ني ( اليحر عوج دعي مرق
 هس لاط كداب( ع فير شراك تن داب لي مك روك ن كح راكطأ مكرواحس لا, رفانإ) لثة لسس ماقادوا( تسد ز

 ىلإ جل< مفي رمت كر وثاج لاي رد _ومب تك اهكوكس ا)راكغ لاي روروا كردنمس ( ل تلاع للم ارا ايوب لي تملا لكم ارت يخب )
 رونمس ب ) عامك اك اروا( ناطر سبب _وم كسور ل لولو وا ى روب كس دولاب ىلا فالغر -_ ل كسور درغبك

 هس داهمت ) لب ثلا هداف يجر فات للا روا ( وكس اهكدلا ا مث )كي ( هدف ) عفا حس للا ليم سل اج( وم ايد كتب ب لش س هدر فس

 ( < رونراث اكنلاء لوب تس تي ر لع لتر وناج شنو وج )راكاك لل ايكايدركم ارحب من ليا( ليانب هش توك ارفاسسديتتاس
 تنس اريمج_<تس اور اناحك اكل لا كل كس مرح ةتوج ايلركر اوكا ضن ىلع ورتا لب ركأ مكياج )وب لمن تلاع مارت مثيب بسحب
 -هج كاك ( ماتا تضرتوج وأي عكف طلال ءاج دس كس رك يفرط يك ا بس ماكو سدا لب ( جس انوه مولخمتس
 2ك كس لس او ل وب لظار لمع سا قس طاف قدايت دوا لج كلك ادا كمعاكىفي د جت خروج )< (دانيج رذاكم ايت ك4 ولو

 طفل ل تأرقليادوا لو كس هئيسدرل ايهم لابد لومب لجيل مرج زي انكسر لاككفرط كا قر كب هاك لوك واس نا
 ,مركدجلا ذو هرعت ذا مرتبشلا نخرج مش لوك ونام كرو ا( ع للملك كس ددصم اك عاق ك- فلا ريف ًاميف

 لوروناو نارواوك لاير قروا( كح نجل رذاك كك رار قرب كدت شدعاي ل كدر عسل 2 لس لوك ولوج لن شبح لس بحر

 هدول ي( حبو كة وعد ضو وللا. ك نا اي داني مهن دذاكم ايق ك- كح نأ ) لوم هب كيس ناك لك ل علا

 - لث لاو تتكر كاك ت ابرج هوروا ليث نس اج لاح اك ب سدقلا كب دتج لش نش ذدوا لاا ًاولنلاج مكانك كس لاا( دادرارف

 اك وتاب ىلكا لمت لو كا انام رفروظموكواورا رق ىكم حوا كل كس تكن حس ناصف وا # ركل صاح خئانه كل < دات )
 هلسساو ف ايرفر( ب نلا )وا ( وك وقسوو نيس ) لاو تروا( ول ونمو خييسا) كساد خييس ا ازمير تلال !ول نا( مكب

 مد( 2 رك رطل وكب دج لو ل اهب بس لاه شلادوا داهم ماؤي كل كوكب اوه لادمذ كس ( يَ ) تلا لوس لات
 هس نا !( ف )ربك ا -اك هس ءلدب لير بسن انج دس هير ديشإل )وم تس كداب هب دج روا ( د

 ور 1 حس دقلا لب هلك امتا اوم تبم اكزيج قدنكل ماج رك قكوم لج ارب زيت ( لالط ) كاي دوا( مارت ) أي اناس واف
 -( وكنب باايماك )ولو باي الف ميكاج: شو بابا( ل ف ذو كس لا)

 يد تمم ارك اوبب ليل لس كس ويلك تسلا باحصا بام ىئابيلا نايتمابي ١ ديصلا .٠ 5 تو
 روثاج سو لاهي -قبراكاك ركل ساد عر ماكان مالسلا هيلع كوم هقروا لوب نع( لع ع لك ايندو نو ك- لا_ ىلوج بايماك
 ءانن كك مت اجد جس دارم محل للوكأي فرص كيد زنك قلاش مادا لادم ني محن لوكأ راب لوم محل لوكس دار كرب
 اوكب ء بج كن, قت ريتا _تلجو خلا قساوفلا نم سمخ ثم دعك لوم نس حس لا رجب, لباب دج وحج اوك
 : كح مقر ماما ف الخرب ل ف احم يد ننس داما

 تس راع د حرر كا كس ل امو او بس تنال آر هدام «لاج جس ماعدارعتس جتا .مكحامرو مكيديا

 ١ تن ريق ترم ىشروا ليم قودنباي ومرت هاون لو تال ماع وار
 1 - نو تك يش لكي اوال ماقم كارب لصاف كس لسن رقم هيبيدح

 لأب ا مالاري روب وقروا سا كم اماء قفا ادا للبس روم مهفسر اك تحن اج س مكن ودل بيل ىنعملا



 .٠ جومرب تيا 4 هاجد رتاماةروس رسفوراب هدرلج» نيم زجر يسفتجررشو مج رن نارك

 رج ابى اتم لتي ار كود سجس دارم تمم نم ونت ىلا فرص إي دنس ناش "ناي ل ناب فس ماطر ضن جس قتو ول ساد
 يدفركوي ظروناج حس تمم لاءاون_ج_رايظفااكل اي نمت دعب لس للا لاكي اكتب كراج لاس ظظاك هس داوجو ب رقاق
 ش رطفلا قرص ل م [لفوجروا لب كر هزورلدب ل صا رمق ساب لاو # وكر يتف م رادقم كر كرعفلا قر صركريرخلغاي للا رك 20

 اكذ# ركبسجاو قروص لمس ”باحصروا #.اجايلوكر هةر اك ناد هس دول ءلدب كس لأي سس جايدرك تارت ا اج ف يراد كس
 تيك 221111111111111 موتري يارب بحاص ل وقإ باو)

 نايمرد كس ىضوصوم ترفص ولايك فر خس بو كت اضا ءبعللا خلاب رواج فوصمو رك ياي ده لك دج . ةبعكلا غلاب

 فرصرب لوم سيفي تريفموج ع .يقيق>ريغ لقفل تفاضا كل و درك راش فرط كيعفد كس ىا لت لالج ؟ب دن لباطت
 قرعم م اظي لبث صك دوو رك كت رفصروا ولك ب فو صوم نك نر د رك اياجوم طقاس نروتبك ىف وورلاف اكاتفل فيت

 -ك2 ةيدبو 172 حلرصروا بعلب برع باس حالبابعكت سرور هدوم قرص روادنلب عك .لاكشالا عف دنافع

 ميدو رافك ولك اه لاي تءازجرلا < كك فلام اظفا يي دوا 8 رهام < فرط ل اوراشا هدججو ناو

 ..تكمالغ لدع مالغ ىدنع ل لوب قواسم قت“ لدع وا#. اهم ىلوا

 طرت ل عر واتس طرش_ادمعتم مكنم هلق نسمو لكديك ع اخ تاس ءاكطأ م عج را ضل باي - هلتقب قحلاو

 ب ترعى كلغ "داعنمو"” دوك فل رى اها دكر اور ”كرعللا 'م اخذ اخف 4-2 لركاوبوكء ا مدع مز

 ايكيابرف“أم رح متمد ام ربلا ديص مكسيلسع مرح” .لئويك_ لو تس ركل فاو ل ىا قر اك اطخروجمت نكي جس ابرك الد
 - احانوم لئئعقاس مكيسس بو ككل اي ءاطخ# نجس حان دع لاس تشاو انروا تشاد له _هبس ئرونمير اش ترجو مارت كن جس ش

 لطم وك «ةاش ىبظلا ىف ” لوق#يامسروا "مرحملا هلعق اذا”“ شبك عبضلا ىف” ثيدحزن_< ضل أر قل اريج
 هس روب مولعم 7 راد ءاطخ حس تننسروا مت ا رع تيأل# ح لوقت قئربا زروا-<س ليرق لو قرع ناد

 ١ - اوم كو انكي هجروا لك انكي ءاطخ كس لمت بح اص لاوق)

 لومرب لش ناديت لوكأم ريغ يكف اوخ_ لعن لاطع نب زج دادئاج ايدو مانت كيد نكس قاشم اا . رحل اديص
 تس دابعلا زنكي دي وأقر وا هس لال لب فرصا وزن زفح ٌقداضيي ىف لوقت تبلا_وركور ثم تك نلاسنلا لاي دد جيب

 3- لالع كيد نس ضر وا سل فاو لج نومقو ل جبر لكوي- لو تيك مارت ل بي لوقو كس لحب ريم ع يلع

 هس ل ىت نس اهكن طايتعا لب تروصىملا نيا جس ملا لب قي اوم مولعم_ جس. احاجابك "لجيل
 نم لزني_<داشرا ل ثيدعجناني هيلا جحلاب_لو لش مكى ا قالا نروا كيم قت“ .ناط رسلاك

 .نيرظانلل نورشعو نيلصملل نوعبراو نيقئاطلل نوتس .ةمحر نورشعو ةئام ةليلو موي لك ءاملا
 دامس دئاطروا هس 2ك لآ راقت فطع وب لومر ولاه كك انس دئاظر وارؤناجاك ىلا ردارمعس كدب كا ,دئالقلا

 م اوي اعلا ىلكي ضايت فطخرلإ وة اهايلددب تحدت قل تءاوز

 حس ناش كل اع روز زج ثيبخ كيل رورسروا كس بكن تل قتوو لس بابا لمي لوم اق .تلبجعا
 فكيجعي مل ول ىا”عل كح كس لاعاب كل لس طر فطعلاو لش للا < الطوب بك توا نء ان حبلا_س دعب

 : < لاو لاري ل جس فو ذح ل باوج واس اي درك ف طول مج لوا لش لررجوم كلمت له ”كبجعا ولو
 < جو كف سوم للان كس شيب تاداسم مده كس كل للا مي فلك ى لا .ثييبخلا

 كب كى الث خلا نيذلا اهيااي تعأ_قكل الج تغناممكراكش ماتا تلاحب لم تدوس تبا ............: تساي 1 لبلد



 تح رك رك لي لو زج لطلبك ي س .ىرف نس تمس انم لااا بدلت نايباكل اح مترك ا كة اج ابكي ع لصق

 لتتاكم كونا ركل بصف كراك ىركب دوا كرب حس خلا مكل لحا تي آل 1 قلت راكشو سمك اوراهف يوك لي

 ميرو فاظظروا بيغ كل اثنتا كس ماك فلتكن ا لع خلا اومسلعا تبي اروا_ىدامرف ناهي لييصفنكعراصمروا حفازم قلختم تس لاروا تنك فلا تيب كك ةس كا لاك مك راك تفائل ث خلا ةبعكلا هّللا لعج تي[ آايدكن اي
 -< قدام كك ايب بيب 2

 لزانيي قوما يبيدفلاةرع خلا اونمأ نيذلا اهيااسي كج قورعتس متاح لا نبا... :لون لاش
 تاجات“ ناثعحررط>روا يك سرت ب مارت سس رهرلكاو ذ_كح باكر م صا » هوسودوج رجتاس ( يب ) ت رص بحب - لو

 هذ ديس بو كمارتا نكي كل د اطجتكس طضت اب لع آد لومجت كر امسروفاو ترث عكس ل فير شت اي كى لاي

 يا1؟ وم عنان ك سريمايك قل ورك يدرك اقرب مان كس دفلا لاكي تس لبي سا لج لوبن تركت دايت كا لل يكب ركو
 لد لذان 2 سيئات( ةيخ) ب آرغلا ثيبخلا ىوعسيالتم آيئانج بيطلاالا لبقيال هللا نا -(ارفذ (8)

 ايل وحر ل اتكس يلا عاق اج ىف نات تيياوددلام اء لوا سار كت ناادواايك يكل وقس نإ رصف”و دج كا تعاد
 -< ايل انوم لاني رعقوم لا ف ىواروكل ل اكومجأو ايتن اناررف تمد التالت [ل اك (يتْم) بلآ زمنها

 هللا افعتيب [.-.........: ل سس الب/ل عرج ىزرو فالغ لكي حذو لذان م ..........: 4 زرت )»
 هو-< ايلراكش سوم ةسدلى زرو فال كما زج كس مارت ي مرتفع حس مالس ايف ل زان تم اك م كي نياك هدلع
 7 1م اتسهجس وكل باق كل لا ءاهقلي سة لزانملكإ لعب تسال مالسا كتب ايءامتاس هور كرعاوقو رقمي جرلا

 6-2 اجي ددار ساقط نت كح لاس اجامت# قد طاف مرت كي وكبااكتنا لاا ذقاكعس كى زرو فلان كح ايم لا لوركا

 قرات كج لبلاك مارتاريخبوو < هرافكر وطب كاك و زور عس فت يانج لي تلاع كم ارتا تدبلا_ لا ماكد ا كب قو ع

 , كرك. ريح ناج تلا رواولبم كك لاس نوت موب ماك يص كويك قرورضانوبب سو كلا كس نااء لوكا ريغ ايدج لوكا هاوخر فا
 تام ءايل اسعار ءاولع لست تملا- ل 5 راش هوك < لااطع اناعك اكن لا-_ لكل أو لبي لاو ربو ولا نا, لن نا

 امرك -اكهس ذيانااكدبخمال فلا ل ديصلروا كح لوم لس سس. ثييداماروفاج ىذومدنج يب كس لم ودتروورو لترا انك
 قلمك م راكن اس لا ليطرشب - تس اج ايكراكشروناجب لاطح لوك كر يخب كس مرتو مارت كاب ان رف لإ د تو لكن 5

 - ايكيا رف ل ثأ ولك نال حايك اسر فا ولتقنال لش تيب ًانانج دبس لاط 2ك مرح اناحكاكل اون لل شن تسكرشو تناعا كر

 ع نايضواطخ حررط ا بجاد ءازت رطل ل راكش تشاو 7 :لكي_!زجروا لي

 تروصد لاو ريغ ىرسزرروا اوم ورتاف ب اكريق لك د متعسمروا- آ 4 0 1

 ايلا ني سس .موانل كدا لس 1ءا دج حرررطى عا ىلع راكب داب كج بج او عاج حررط لت لب راكتط بجرم ىف تين كوم لكي اذ:



 ١١ حو مرتي ها ورتأللا ةروس ترسنوراي ااه مودرلج» نال الجر هيضتعررشو دج رت نال

 - لوب قكشعع اياكم اقننا ىورخا كل لا_ ع ىلاج لى تأت وا ف انك جرو كيا كج رارصا

 راكرلا نب لنك قلق لق نار قزوز ور تيل نبا راو ............:ناوات اكراكش لس مج قش

 ردق لج جس دولاج لوكا, لابد ةيساين لدم لاب جاددداي حس تمت كاك كيا لب لاح ىاتسمت ي ونبتهجدافاج لوكا ريغ
 منذ لل مرتدورصر كدي رخل طمس طارش ىك ىلإ قروناج لوك تمبق للا هاوخ_ كل ومب ليتر وص نم ىك سا اجو قدي
 روا بير قهر يسود سول حس باحر فل وف تارب ارب كس رطفلا تق د صور يقف ب رك رغب ةساج اي درك تارك وريال
 -- دس د لا سو هر و وج كس ودهس ساروا لوب ارك نت موس ولكل ياأيبرتسس ظال كس نانا خس كس كَ ٌ

 اننا ى نينار ونا ىلا عل م عراص ف صن رك روا هكر ه ذود فيا كيا عراص فض لك سس ترروص رس
 هس ذورروا لم ميلك نبا« ع اج يلوكر زور اكن دهس دول ل دب كس للا اي اج ايده دوك شف ضو هاو ل ل لروص ل اوفو وم

 ش دهس لايق كمت ب تكد
 روأع ادم ارلإ شيب ليي يطرب تس اج اي داك امك كريس تتنو ووكر يتفرج اهب كر لو وع

 رايق اك وقاب نمت ىن ناجي قلع نا ف لبن اج ين ماد كركي خر وفاج سس تممبق كدييفحررط ىلا جس ماج كي توم نيب خم ا:
 -ل كدت ورك د ا ا رترواروناجارسود <

 كن رك نوكراكف حرر طنا ابار ارك يراك زج حرر سل ل ل رام راك. :نااوات اكن كس روناج ىراكش
 مارت لذاك نا روتر اهناك ور وفاج نت كل كس مر كح لي ا لك ليتر وص ن تو روكي كس ركل ييخ اكوا زج ىلتب .لبي ترروص

 للك حرر كيا قب نرك عن لكويك كك ومب صيتروص نت بم لت كدي ا ذزج كادوا # تاج امجد ادرسوكر وف اجدحول كا
 لف ايوك_<س لفاد لبي ١ولتقتال زاهم وكر وطب ىكتاعااي تللالدايوراشا فرط كراكغزمت هس لاد لبي ١ ولتقتال 7س ى
 لشروا ىروص لش كة احاياركه يختاك تبق ل داب [ كب يرق لايك ا يك م لج كرر اكعد لج رون فود لأ بيستو
 - لي روك ل لوصا لتكش دكب لص ى وزعم

 2 لوم رول اه لس ا نوبت يت ىلإي لوو نكسو لوم كنج ل درع وفاج هو تس رونا ليرد

 موعطميف ليو :نكس.ءاهقف فلا كوم دارم لبر كوب عمار فرط قكموعطنمروا لوك, فرصر يمك ماسعط دبلكس لوم شيئ لي دد
 قفط كل بقت اكر ون اح كس ل ف سال اكن ادج راج تسرد انرام ولان فيون ادكل ب لج مكوعا قكرؤفاج

 - لاو فس و# لامي ل ووو لبث تع لاهي رطل ليث يارب لن فسد مارت ءاكشر واج لوكا ريغ لاوكاع هاب ورا لاك

 هد هوت ايكايكل ع خلا هللا عج تام اسمو تاكرب نل كيك. ...........: تءاكري ب دروا وين د كعك

 روا كرب كلم لل حس ل تاتا ناكم لزج ودروا يحك ناخدوخ تن ىلاكمهسرسود- مرتمشا قل ىلا ذ كيا ل حرر

 رشا يعل يساوااب اي طساولاب لع لون كلامك نس قرب كرك اخ كيا قت جس كتم ول ترم يب لو زج لاو نا ليضر دنا
 قلو جددا سس هسسهرمتو جر قلتم ارنا لقول. اكذ# د مرتك راك لب تلاع كارت خب بي لص روروا م قري
 دجلا ى قريبضىكم ارتوشرل ا ئداضيب قنات لوقب نايا قلو تبس نم لان كيري لم لوداع نلا ررط ا لبس رماظظ طلاب
 - نحرك كيرا ل دوك لي تيب آل زج دا د كس د تس انم صوصتكى حو لب لونج لوي ايري وقس اج كح



 «تاعاءارسش تعا 4 هز ولالا ةروس رسضورإ لطي مدورلج» ني الجر يضعررشورمج 2 نيا
 سس سس سس سس سس يي ب سيب يسمو

 قوز تيان ررانطخاالا قوم كوز و حتا قو + روت ريس نو نيك يد: اح كد
 تورم ثنا اقف كيد نك حلاوشروارب ثنواروا سس اكسفرص يد زفه راهن فالط اهني نكي هس اتي ثلا« سك ىركترط
 2 قكبم 90 ت لولو ود لقروا يب ازتبا لمارتا- يس لاو ش 531 لف لسا رك ل 2 ديف سيطر لدتا داخ

 كي ناسك اينو راس لع عراجتجا ىئاوقالا نر ناشلا ميرا واتس جوج وان ماك لا تس ل تاكرب قواين د ىكدقلا تبرع
 بج انج د نمر لب كراع كاتب كعك ين < نكت يوقتملاع نمسا حس لد لبث تسركراوص لئار قداح ادوا لة
 كود ف رسمنا لن هج ل هرباشم حف نم لولود لبكي - كةساجد مايد تايقر كوم مدهنن اءاراس كح لي درك مدينمال اراك
 د حررط وعلي ة "د7 - اكدت وم بي رثكس تمم ايق ءرباشم

 فالك ناااكدئاطفروا كرب روا حس ماع نما حفاك مرت كل ونتي” وصيئا هامل :ةر / اف اك تصريف لوزن ع

 لاارواداقتعا اك تفك ثلا تيب حس نارك سيب ا رتسروا ماع كيا كس عفانم صرصنئلا_<س نوم ث را ز [هيس د كس لولاو

 هس قرقتو لكك حررطر موك ولاو تكسر هداراروا لاولاو فسساج أ 1س لابو« م >1 ورشابروا ناكسكس لابد بيرت

 -_ لو بولطم ل ول ٌةداع لش اب يس انهكر انوفك
 اكورمو جر حج لل هوالع كس لما ل”ر وا راتتعا قرد: الشم لج روكذن لع تعب [ ىا ول لا ول تاكرب ىورشا دوا ىف د جس

 - انو تب رابحي وع اك ى ابر قى دئاظقروا قدبانوم بها الي شن ب

 هذال ت2 رن اقمااكق رصاس لودي موج ئراشم لاو, مولع سس خلا اونما نيذلا اهياآنيعمب 1 شمل !بفن اطل

 يدا هرمي لكل توك ضن اطنخ لوكس نكرم لل رط الح تضاير لا عس خلا هلعق نموتم اسس سلخ
 روان اسقتاكغ_# ركدتاسك لادت اوربت خلا مكل لحا تعب آل ةيسدازمتفرواداوشر ب لن [ذاب لفلان كلر
 لكنوتسيب للا اب لش لب انتم نك لا لس اتوب مولع خللا ثسيبخسلا ىوتسي ال لسق تيأس لوم مولعم تصفر ولف

 / - كي اماناوك تل ست شك

 َرَهظُن دمت ُن نإ ءاّيشا ْنَع 07 اًوُلَتْسَت ال / اًوْنما َنْي ِذَئااَهياَي مسوي هللا ىْلَص وس ومحال

 ىَلَص ّيبنلا ِنْمَز ُىِف يأ ُناَرُقْلا ُلّرَنُي َنيح اَهْنَع اًوَلَسْسَت ُنإَو ةَقَسمْلا َنِم اَهَيِف اَمِل هكون 3

 مك ا ادب ىتمَواهلا إب نال نهر ف ا نع مكس اَذِإ ىنعملا ْمُكَل دب مّلَسَو هيلع هللا

 ًءاَيشالا ىأ اَهَلأَس دق (.ؤعُيللَح ر ٌرْوْفَغ ُهَللاَو اوكف الف مكيلاشم نع اَهنَع ُهللااَفَع اًهَنَع اًوَلَكَسَت الق

 ' َّلَمَعْلا مهكرتب «:ؤّنُيِرفكاَهبب اًوُراَص اًوُحَبْصآ من اًهِماكَحَأ ناب اوجه ِءاَِنَأ ُمُكلبَق ْنّم مْوَق

 هَنُولَعُمَي ةّيِلِماَحْلا ُلُهَأ ناك امك حالو الو ياسا يَ هللا َعَرَش َلَعَجاَم اَهِب

 ساتلا َنِم ٌدَحَأ اَهُيِلْحَي الَق ِتْيِع اًوطلِ اَهَرَد عَممُي ىلا هَرْيِحَبْلا َلاَق ٌبْيَسُمْلا ِْب دّيِعَس ُنَع ىِراَحْبْلا ىَوَر



 محا ءارس عع 4 هو رثاملا ةروسكرسفوراب اك هرج, نم لير فل ررشو دج تنيك

 ىلبإلا جاي وأ ف ركبت ركب قل ُةكيِصْوْلَو يَ اَهّيَلَع لَمْحُم اف موجه ا اهني اوئاك َُياَسلَو
 ٌرك دامني سيل ىرخألاب اَمُه الإ ُتْلَصَو لإ ْمِهْيِغ اطل اَهَنْوُبْيِسُياًوناكَو ىلنأب َُدعَب ىنتت مثل ىظتأب
 ٍلَمَحْلا َنِم ُهَوُهْعاَو ٍتيِغاَوطلِ هْوُعْداَو ةَبارَض ىضَق اَذِإَف دٌوُدْعَمْلا َباَرِضلا ٌبِرْظَي بألا ُلَحَف ماَحْلاَو
 9 را ظل د ريو : هم مور ”ة5لااوم 1م الو وك م اه راد ا يس ورش لام صر ب ا ممم "يد دعم 4<

 كلذ يِف بذا ِهَّللا ىّلَع َنْوُرتفَي اًوًرفك َنْيِذلا َسكْلَو ىِاَحْل ُوُمَسَو ٌَْش ِهُيلَع ْلَمْحُي
 لاَ ْمُهَّل َلْيِقاَذَو ْمُم داو دل مَنِ هرم كلذ نآ (ساولقعَي ال ْمُهرَفكاَو بِ سَ
 انو اَم ايات انس اولا مرح ام لَن همك ىلإ ئآ ٍلْوسٌرلا ىَلِإَو هللا َلَرنآ آم ىلإ
 اَنْيَش َنْوُمَلعَي ال ْمُهْوآَبا ناك ٌوَلَوَك لذ ْمُهَبِسَحأ ىلاَعت َلاَقةَعْيِرْشلَو ٍنْمَدلا َنِم ان ءآبا هيلع

 الما ا رم6و 7 ال لا 20 مام ا# د يني اس 2 0 سرع ودعك

 اًهْوطَمْحا أ مكَسفنأ ْمُكْيَلَع اونا َنْيِذَلا ايي راك ماَهُمِتْسِْلاَو ِيَحْلا ىلإ (.موَنوُدُهَيالَو
 هس مجرم ا # 2 .2درثق ”لىدلر ا( ب ري“ »*ةهد<علب ل بن: 2 ده عمل ث هوىواع نم ندب كل

 َلاَقَف مُلَسَو هُيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلْوُسَر اَهْنَع ٌتْلَأَس ىيَسَخْلا ةَبْعُت ئبا ِتْيِدَحِل ْمُهَريَغ ُداَرْمْلا َلِبِقَو

 ' لك َباَحْعِإَوةَْيوُم ايْْدَو ابنُ ىَوَهَو اًعاَطُماَحَش َتْيآَر اَذإ ىتحمٍركُْمْلا نع اًوَهاََتَو ِفوُوَْمْلباْوُرِمتِإ
 تنك اَمب ْمُكَدبنيِف اًعيِمَج ْمُكْعِجْرَم هللا ىلإ ُهرْيغَو ٌمكاَحُل ُهاَوَر َكَسْفَن َكّيَلَعَف هيأَرب ىأَر ُىِذ و” وشل س رو سو ماو هدا ك همن او 0 8 00

 هب ْمُكْيِزاَحُيَف ِهِوَنرْلَمْعَت

 وجبل تمم تاب ىما !وف السم ( ليتم ىلذان تاي آي قيس درك عر ورش فس رك االاوم تركب بست: فس وأول ...0٠.٠.٠ مج 7
 كب جب ل ورك اومتسبن كل وززجج نارك ( »+ ٌلاج لا تقشم لي نا_لكوك ) سئ ى رب سبت ل لبك ا ىوركر باني تركك
 قووجوم كاف ترضخ كي لص ) كل بحاح ئوركربالط دف ( لم كرابم تاايح لك ( نيم ) ترضخت 1م )ومار روج لا ذان نا آرق
 ص و راولا م لاك ووروا ل ل ام كرم الئ رورض ونس وركت ضي ردوكت ابى فلكت: لس ركن يكواهر كا وماي د تان رق بسن يع

 تم اييار# هدثت ؟1 ذهل دجاج وج ل ىراهبت ) جس قوامرف فاهم ثايب نس ثلا ( تاج لك اى كب دج ب هدايذ ك- لا - لإ
 خي) هدرا يي حس( كلوزج ىىما) كوكب وج ون ك<سهققاد ب ل دايدرب لق تبع دوا او نك شلا دو ( عرك

 .. طا( ركدوج ل كر ما61) فاك( ك2 ننب) كلسون كال يره ( لت ذب فس كن اهب ماا لات ليي باوجا ذيل تس لور
 * كما لول ل تيمباج تبذل اريدج) رواج لوكس لب ماع «.ليص «دبعاس هرم ( جس اه يي عرورشم ) بس اياهم يئن
 اداه دج ب لقت ندوداك ل“ اهت اجور ون اح هو وربك( 52: رك عاود حس بيسك نب ديعس "راغب ماما( لي غراما ٌلاورراك

 وكر ىلا ذبل يسد وجرب مانا لوتب ذي اوك جانت البكر وفاج هو بعاسرولا مقاس سي ودوك ا لك كدا تامايدرك
 فوري مانكس لاي د ىلا جي هدام ىكراب قرسددرب خي هدام داب لبيع دج قا هد ليصوردا هت لك لاند لزب
 وماكو رك قس ران لل ان كياوج ثوار م اعروااق نجس اي انومب لاتاج نناايمرد كس لاكي هدام ل وتود نا نكي _ كش ةيدرك

 از اوكا ك_ ل لمس قت تيد ذوب ب منك لاتوند كود قول اون جاجوم عراف حس قواد رقم قي بج دوا



 !«قاحا «ارسأ تمي 1 هن ه ذو رن املا ةروص رسبورا لليل مور رلج» نال اجريسف جر نو #ج ن نل

 توجت هثلا وو, ىكر ايا رغا ار لح لوكا نان ن لع ( هت تكسر ىاح مناك اروا تس تس دال للكل زج للرب ىادوا اج ايد وج
 موج لج كأول ىت لا تهدي نلت كلارا( لج تس رك فرط ىكدقلا تدين لك ءارميئ دوا لبي س داب سلا )لن تنس كا فاك بك
 ابك نا بج دوا( لو خس ردك لم ديت دادجاوءاب [ةتيسا لتويل تتلك لاقى وكى زار نام ىلا ىفي دج ل لن مورحبتس هج
 لكاعارتى راه فرط كم حتي سا ثم )و ؟فرط ىك( قم وسر كس فاد واجس كل زان نس دقلاوج فرط كتاب ىلا جس اجاج
 -- اهي. تلح وكاداد باب نيسا فس متري لتس ىلاكقيرط قوق دامب لإث تك اق( جايك اط فس لوبضاوك وزن لوم

 تن اهب اواو تاي كس نامج كا( عس ناكل ش لاعرب كل كس نادقي رطود )ايك( لت تس رف لاقت قات هد اك تسلرشو نإ 0(
 مة يا كر ابق فرصر مث! ونرسم( ع تلا كس راك ا ماههفتسا لب لعاب تل ) لوبن قرب تسرح ديسروا لوبن ل تاب

 هدب لم نوم هارمكلى للجد مقرب تسارع ديس ترك( قاجوم سبر مك كس حرالصا فيا رواو كت انت يا مم )سداد
 لس ضتاروا قرم ليل اسر ررضوك ل وفا ردم يتركك باتل اك يؤ كل يقتل لا فلس ضب ) نكس اهنا سنن اصقن
 لايك نا ر» ©( فيو ) ترض اله داب كح تمي الا 9 ” سر اولا ثم دح- لين دارم ول سر سود كيد

 ىلاسفنثماوفرواس لاج كتم اطا لكل لك وحج بسجل قت وجد سك راما نكوتروا فورحملابرمال ا. رف ( )تأ
 ما وركوب ووو فرص تشو ىلا ولو ىلع 5 لكلاب ىف رج دوا حس ىلوم كي ءايثددوا < اع كك ورع َّ

 -( كس لى دوك لدباك ذل #ءابت ) خ ةس كيك كيوب كح ليد النجولابس مر هوس انا جوك بسس ماي كس قاشنا ( هرج

 هاناعتج مش تيس جئارريمخفرط كاهن قم يشار سئ فرط كر يشااقلطم .اهنسع-...--.-....: بسك ضو
 تكد نار عبر وهمروايي وب لس« كرادي لوقإ حركتملالو لم بلت هس قار افرط و 1نباري .ةفطن

 كح قاد كشييت احدرممت قرسود-_جس ؤوخاب تس ءاوكو اطعف نو ورب همس فلا نايعرد لس ل تندجس دجتا سلس هزمتود ًائيشاظفل
 دي كلكم الوج اكوا زنمت كل ساس لت عراقيا كورت دلت ست ايعمرواورفم اقفل - فرصطر ين حررط ىك ءارمج

 -ايلوم كزوءاعفل_ايل“ اي دوكر هي تس نرد ايكايدركم دقم

 لمب ح خلا اه ءادبا ىستمروا فرط ىلع اهي طر شل - خلا متلاس اذار مكر فل ل تت 1س ىنعملا

 يدركزارئارظت كل لا دبي © متلك نالم_اهقت يصعم فن ىف لاوس حرورضي_. ل هللا فع_جس هراشغا فرط كى وار يطرش
 "طاطا ارورنت [سراولص|رغزيك 0 يك

 < تار فرط لتسرب ب عار تروا خت اررابلا ف زذحب فرط ىكء ابشرك ل قواضيب .اهلأس دق
 ودنا ذس لوجتت ع تما كم السلا يلع ترف ارم سس م وقر واى كيااكل وميت ل وفود لاح ةلاشسسم لاس ىا
 اك ( زج ) يام تسما يي نيا كت ساوغرد كف وم هارب تان حرب نس لوم جس مالسلار يلع غراص موق اب فكك تساوظرد
 فلا لأب ءامت ليث كيا لاوس اكبسدج رك لنوم وابن ليتك انج لوأور لمروا كس بح ىلا باعك رصف
 - ةريحب لمعلا كرشب ىا ب_فاطملا ف زك لايدرل و راشا اهب_ابكل أ اهلثم لاس كي زقلا لافلام نكي اهقل ا
 قئادصماك اكيد زنك ضد ل ةساج يسد ديت ناكل لورونام برا قتش_ نك تمكري لوعفم يتم نليظف نزور
 ية اد ل ض تروا لو ةيبد ذوي حررط ل ىل ظاسرك ديب ناك اكل ادخنانج د: ذب قرف آلنج حررط لا كن عري جس قو
 كح لوورم قرص حئانم كح لادوات اجايدديعي ناك فاته هدامد واخ ةكك امك وفود تولد درعرك ان اتوب نراك نادك اي سك

 | -2 كير شتر درسدعإ ل هاجر ماس رواج لابس كس
 ل لا ماعروا خس كن هدام( 1١ ) لوو ماح بهذ اذا بوسيل باس نم ةلوعفم يبس “ل عاف نازورب هبلاس



 ٠١ هاحاءارس عي 4 هلا هرتاملا ةروسكرسنورا 8 وورلج» نيل الجر يسفلجررشو دا رت ني يك

 -_ ا ارد انك هرعت فار بس - قكقترا# : < ىرادري رايركى إال تك

 خلا وناكأ ولو مهنابا نيد مهيفكيا ىا_اوج لاري راكثا ورزممترب لد ع ميلاحواو يك ناك ولوا

 يمكسفنا اومزللا ىا ب لثما لابي مكيلع لترك ل ذل مكيلع_جس ءارغالا لكي وني .مكسفنا
 رص تاس باطخر مشفر صير ناي نيدلا تاذب ىكيلع يجي نوب كز ال رواسب لوفصرعباب قريتن

 ناصقنار اهبةسس دس الد نامياك- لورس داك انيد لاك وناسي للا مكر ضسيال بس لات اجازبك د يز هيلع جس انام
 -< ناصتناكىن ناهي -<س لك

 قرورضريف تا خبلا اودشستال تي عنا كت فل ايئروا لا ان لش سل زان ماكذا لع تاي ل ام :ثايآطلر

 ىلا خس 7لكركملادتكا كيارك ف حس لوفد ابي فق طرفا[ نجس قرا كت عن رم كدي ركودوحكروا شينكو زج راكذادوددا

 لارغا ضرك اوسيلا حس حلا هللا اعجامتم [_اتقلخعس لوبانك ضلك اور ايا روا لام تم لع تراي ليو حرر
 8 زب رواه ريجر ركن كول وماي الباج ناك < نال  روظنم حرالصا كت يمل اج موسر نب ليي نجاد لون قلخت سس يك شرا يرفك

 لول ناريس تيس دن عن نك حرالصا كن لادوج واب كس ششي جرود + لإ (لو؟ لوب كذب تادوسر يب لع لحتى وكول نت اي لوم
 -< ا, اجا يدوروثماك الص لارتعا لي خلا مكيلع اونمأ نيذلا اهياايتمع 1ك ناد لوم

 ىلع هلل و تيبآبج كي لوا لو ك كس نايب لون ناشود لات خلا اولسستال تي: :لوزت ناش
 ذ-() ترضخ ؟ني؟ تطرف قر كك لاسر جايك ا يك ع ف ملكاء نب قارس وف لوم لذات تسيبلا ٌجحح سانسلا
 ران ليلاس ارب لاير رفي رف ارداهتس د ةسرب نر (ؤ) ب اددجواب كذلك ضرع جرم نادك ايد لس اج لوك
 هب حس مت لش بج لب-2اج ذب لعر فك ةسس وج بج دوا تس ةتلع ركن ماكل احاجومج بجاد عر لاسر قف اي ده ' لاب“
 يسدد قرورضر يف جرم كامكس ب تعاود قرد لدم لذ انت آرب لع لسلسىا_انق نجاح لن نعج دب كب قتال ةناهك ين

 ل وبجو كي وب ايو مك ايدك كت لابي لمرصغروايامرفداشرابطخ ل ( اقي) ترضخ ركوب ضار حس تءالاوسر اك

 ارق ؟ جس ناوكياباريص اميل نس هسرسوو_ ل من ياي رف*'؟ لوم لاهك ث*”ايكت ايدو فس بحاص كيان انج - اكل ود باج
 -لوت لات تمن ايي للا اج دي كثف هدشك ا ىلاهق ب وسنم فرط كير سود كس ولك لاع- قاطع

 كاع لوم لاو يالر دق لا لش ماكحا لن مك بس مالك سأع 0 :قرفاكراتفكو راورك 1 :4 رش ١

 تنالاوم ل مكروا لوضفرواراكرارودرك بس احانوم داك خر ءريرل روحك ا تروا .جدداكايبر طيرك ل اج ومر ذن لك لبان كم اك>ا رورض
 كت عانت روادارفات سم اتسم كك انظف رث آب ههتناكتداع رب لاس هداك ارفار ياك مايك فو تعاضا 4س كارلا
 هد لل سوم لاعفروا لمي ووروا ليت ىوجراريب خت وق كل لع سكول نزن_.لؤ تس اج ورركوب وظف كولروا لاذ لابو بلس ل قللا
 - 5 تهل 7 تو لا كس دادرل و لو 2م زاك راتفكل ولوج لو ب لب لو ايمدايز

 - لد انج ولهداي تس لور خيسا فذ لووك سم هاجر ىكا لكالولهصتت اك يا رفد شرا نقب ) ترض آ
 حرر لسجي ناي اوم مورق[ وكل رسام كلب كس كى ذرو فاضل ايك يل اطمح نس الجبكس نارك
 ش -هل د ةس ذب # دلعي لث كلل كس نا تدون لش دش لن كس تالاوسب تالاوسروا لس رج



 اسر ءارست تأ 4 هط هدم ةرو«ءرسورا اركي مووريج« نيل الجرن حرش دج رن نما

 دوك دل رش ل ثداب ارك شن _ورل امد ذاب لور ايد كود تس زج لة رواورك ا يلركل م ها لوركا يد الجمس وي وج

 ب( ىراخب)-ة اهو مارتزجج لوكس تكي ول كس ست ضو مرج ذب كبس لبن ثم دح لكك جس اي لات نعج و تدور
 لي ناد لو حس ليل تادقاو لت اب وج ليا جس لاقحااكميرتدحب كس لاوس زل لع نا ءوم لاتحا اكل الح مارت: لوز نن

 < اتبرورطخ اك شي فضا ذ كتدح كى راو ان للم لضتروا جس اننب ردشيل دنس 1س اج شرم ف الغ لل لتس
 دجتاسدتاسهك.طارفا لبي تاعتقاو دواس ربو قاطارفا لاوستي أل ماج ايضا جس لئاشوكل قةروص بسس حلا مسك ستففا

 2 2 /تادع(# )ب 1 از متسا لول 0 ل ىراختملا أ جحر رونو وكس بااايإ رايس وم

 ىللاشوكم ارنقا مانغ كب اوج وا لاوس تمي آرب لحرب --.......-: جس لا شوك ونروص بسس 1 مهي رك يأ

 ليئكروا كدب جو لك ير احا اك قراوك ان تلي باج حرر ىلا برفق يككروا كوم تسلع كت فارمطارفا سيجا
 لب اج لع اب ليو ليتك لبن تالاوسك منا دعب ل( ايفو ) ترضخ اتدلا_تس جو لك تنقورجذ لير وا لسمو لك لاوس
 -لوسا را قاسم كَ اداكج درورض نلاؤ سس ع 9 بيئروا تع اضاىكتورتبلا_ 8

 الوم ثم اهب فاو ءاوخ ل تلوم كرورضاللب نيك وورش م و لتبل-سب ل فاو نغ ت اوس اياك بام َّلِب

 - اج ايكب ابدساكت ءاب,شروا حج الوحكو اور داك متل لس لورسودودتت لس ركمئاق تاالاوس ىف

 هك بلاطروا كلاس قدتبم ل بج يكيارفلاوسلا ىلا ءافش امنا روأ ملعلا فصن لاوسلا لش ثهيدعجنانج
 ين يقبل ماج اومن لش ذاع ذب وكل كر ودروس اجاب مجدي, ل ناهد دسانحج انجي دايز لم تنقيط
 و لاوسملمي بل الموج م“ ءاتسر فري ابد كا رداروورب_رثكا# و ند كل اطر و ريالا و نوت ل دع يل مط 0 لك يلوقلو

 لاقو ليل اهب كس كريب لاعروا لح لي كولس دار وصور وا لوم لن لع مكس لاس لس رك ثحابدو ثنكب باو 7
 - ل سو« هل ليي لولكم لل وفول كج هاني دوب كك اهك اك يقاس سد ناجوكل ود جس دال لل

 "< باب ادج ؟لاوسايكاك ىئاعمرج و قاوم شكل زان ىت ملك وكل يي داب للا بج ليي كيش اب --..........:يلا زا يش كيا

 كرسرم ياو ا ك س_ يقع ل جتنا هب لتس ةئيسددوذ ب لقكروا ققلاو تاب دي سس دلك يعرشدعا وقود

 هئانج - وصقل تعنارم كى ا انركت فاير داكت اير ورض لاب لوم ازفا ترسم تمراغي لك ىلاعم ري سد جس ايل يكد تاتا
 ع "باس لس ىف 1ث كس كح بس ترورض_كالاح اوم ليتك كس ضمئروا اوه لذات بعجج ماك تدع كل ونروع ضب

 -( 1بلاوج ب انعزإب رو ا ايكت هايد

 لي ركل الرشا ستيلا بح اصروا قود اب مالصال رك... :نالثخا هطقن آب“ ل ر يقمر وا قلطم

 هويدي انركرقموكق لم نم ايل يورارق فيلل ثدع اب بحب وكل اوس ديت لطم لكديك» نجي نك يل وحتر ديمو ق لطم
 * كج طانوملاط شعاب ىلا

 لوك ريقم قل ايت الاوت ةرفاك ةبقر قتعتال روا ةبقر قتعدتال يئس ىثأ لن مكرلا كعب لصف كل سس لا
 مكوك اك كيأكي الاب ايك يل وبكر ديقم قلطم وحب بني لوب فت لوطو رطوم م تبطل عررط اوكا كوب لن
 فلات اعدام رطب يأكل ع نوفوورلا نكي ةرفاك ةبقر ىنكلمستال روا ةبقر قسعا كتوم اركب سجاووكر يلفت سرد



 !ءهاعاءارتي1 4 هطورتاملاةروس عر سورا 0 ما ' موورلج» ند الجر يضتجررشو اج رن ناك

 ل تكف الثخا خئاوش بلا اكدم لال وو ريقنم قلتم وتجي كيد ننس فانحا وف للي راهن ةرافك وا نان ةرافل يجب لاذ
 ماما ف الخرب اهب لكل وم را كي وس رام ون عقلا ةقرص جواس برسول اك وفور لبو ىت كيب قشر امركاروا

 -اة اجايلركل ومر ريقم ( ان الاب ري ول تاعباتتم مايا ةفلث مايصف هجوم تاك لحن وودرلا لاب ”ل ع

 مكس اتون: مولخما سس خلا ناكولوا تب 16ج لكبر زل لوقيسوراب لوا حلر ليصل خبلا هللا لعجام تعأ

 ىئرناايتارو/روامماج ىد لقت ترو < ىدت#” اعوو لومار رركر يظن ترك وم ننام يألامج امك سس قدور ضير كك كس ل او ف كدي
 ش -ِ كترورض لك ىلامجا لسد ك_ ل دلقم يوك 04 َ البار يلفت

 مكيلع اونما نيذلا اهياايدتبلا............:كس(ئرورض حرالصا كل ورسوددوجواي كح فوم انفي تيار

 رصاوأ الى ا_ نص 3 اسرررط وردا لس لل ورسودوكل اواو لير وخ بج ناس امك انلسو م دبشيي ري رول اسر خلا

 ٠ ؟ج لت ري لكالاع-ج لئتررور ل ادنج كاك رن نكون رواميقو رع 5

 قورادعس كل ورصد كك ءادتبا بحاص جايك ا ب/ط رش مهيدتها اذا كك مكر ضال لج ي باق
 | : 00 فاو ل ارتباورت و ركن نع تورعملا رماروا جس لود ناصتن

 هس ل لكالاح وم تتككر واكب نخل تمي آلا كال ماك ين كس لق تلا كس رطل ةركويا ترطعح ل قطو

 تياور كاكا لب نقل الجد انج < تريكو يب ذ ذو لارواديكاج كركم نبى فورحملابرما س(ايقج )مثلا لوس
 ركبت جك 1 تاءذهرت آب < لل كس داء لاا تمي آيياك لاو هع ن ياردة وحسم نما بحجب ا لين سدى
 0 له سف أ

 ناك ا كون مب بلطم كت ءاياور ناو ..........ذإر لاقل خ دعب هد اهتءارتبا مكوج 3 ذأ طا لس تالا '

 < ماع كازو مبيد رلا-< اح او وج طق اسس بروج واكل اا ولو مث هدم اف سس بج 27ج كلا ان ومضى وهب لس تي

 م اك مك رضيال روا كج داطق است رثمكب قب حو اعتق اساك بجو كل لاء مكن تبمب اندم تاكد دا فلج لش ناو رقلارخ ني

 رؤا ركل ات جب ساو هباوستل_ دس مك فيفتي كيا ب لوو فاسد جلا كس هكا رخخا :وزو ةرزاووزتال تعي

 الرواس ينل الروا ثبع ايركم تر سارجب ةلج_ ف انريف عطروا قمار بسجل روصقما نايف كتاف ركل الدساس للا
 قرا تاقوا اب لع قد كد رق مايا اك هس ل لورئهر لوضفروا راك ىلا - سود تس برولطم و لأوا عرك كن«

 ناك ا-هت اناجوب 0 او لاصق لش لوزج ىرورضعس دي لف لؤثاب ىرورضريغ نسمح توم نلام تس تاي رور

 _وبرراكي_ردامي تن

 وج كح كح ذك صا بيير قت تس اوراكل كر ذب لاب مولحمس خلا هللا لعجام دي :تاأب فن اطل

 ترث لولوج ليس اتم مولعمسس خيل لسيف اذا وتم ارواج طلغدد لإ ةييسدركل يزجج هك د ذ مانكسدفئاريغ سديم اج ضخ
 ” مكارم مولعتس خلا مكيلع اونما نيذلا اهيااي تم راج لطابوو ليو تركك سمت قل طك راش خس لباس كس
 -ةسوا لائيسددهدايزكس ىلا ذلك رك نكنروافورحملا رماة درك د رطساكتلدرم ىلا



 !اهححا رسما 4 3 طهر املا روس رسم راب ااوارإ مددرلج» نمل الجر سفح ررشر#ج 2 نملك
 : 3017 1 دا ا 1 لاا

 اَوَذ نيثا ِةّيِصَوْلا َنْيح ُهِباَبْسَأ ىأ ُتْوَمْلا مككاعا َرْضَح اذإ محبب ةَداَهَش اونما َنْيِذَلااَهباَني

 ُفْرْطْوَ اَذإ ْنِم ْلَدَب َنْيِجَو َعاَسَيإلا ىلع نت ل ني ٍةداَهَش ةَفاَضإ َوَدَهْشَيِل أ رْمآْلا ىَنعُمب ٌرْبَح - ْمُكَنم ٍلْدَع
 محتباصاف صرألا ىف مرداس عييرس معلا نإ ْمُكَكِمِرْيَع ىأ مك ٍرْيَغ ْنِم نارسخا زاردخب
 ِنِمِسُفُيَف ٍرْصَعْلا ٍةولَص أ ٍةولَّصلا ٍدُعَبَم نارا ُةَفِص اَمُهّتْوفتوَن اَمُهَْوُسِبُحَت َتْوَمْلا ُةَبْيِصُم

 يدل ْنِم هدب هُدُحَأَت اًضْوَع اَنَمَق للاب هب ُىِرَتْشَن ال نال فيو مهب متُكَكَس ُمهبترا نإ للاب ن فلي

 متكن الو ام ِةباَرَق ىبوقاَذ ُهل ُدْوُهَْمْلا أ هل ْمَسْفَمْلا ناك ْوَْلَو هلحبال بذاك هب َدَهْشَت ما فلخن د داب

 نإ نورا م رخل ؟-وئنملالأ نمل انام نباذإ اذِإ آنإ اهات ا

 انهْيَلع يميل هُجَوَت ْيِف اَمُهَماَقَم ٍنمْوَقَي نارخاق هب اَمُهَل ىضْوَأ وَ ِتّيَمْلا َنِم هاَعاتنإ مهن ايَعَداَو هب

 ىَفَو هيلا نارا يأ ِتْيَملاب ٍنيَلْوالا نارا ْنِم ُلدْيَيَو رول ْمُهَو ةّيِصوْلا ُمهْيَلَع ٌقَحَنْسا َنْيِذّلا نم

 آنتداَهََل داوود يح ىلع للاب ٍنمُِفْ ني َنِم لدي ةفص لأ مح نوه

 َنِمّل اَذإ آ آنإ نْيمَتلا ف ذَقَحْلا انوا ايما اَمَو امهم اَمِهِتداَهَش ْنِم ُقَدْصأَقَحأ ايم

 لإ ْمِهرْيَغ وأ هنيد لَه ْنِم اَمِهْيَلا ئِصْوُي وأ نينثإ هِتيِصَو ىلع رضتخملا َدِهْسُيِل ىنعملا «تؤ ٌنْيمِلَظلا

 نااَمحَز صخش ىلإ ِهعقْذ أ ٍءُىَش ٍذخأب اَناَح اَمُهَنااَوْعَدََف اَمهِي هن َروْلا باتا نإَف ِهٍوَحَنْوِرْفَسِلمُهَدَمَف

 يا دال ل للا ل ل

 صوص رولا برق وقال ىف حلل سف لير رطل د افرول

 نب يدعو يال نقم جرح هس نت مَآ ريل 9م يِعواهل كر ْىََّلا ِةَعِقاَوْلا

 ٍةضِ ْنِم اًماحجاَو دفق هكبَم امل مِلسُم اَهْبِف َسْبَل ٍضْرأِب ىِمْهَسلا َتاَمَف ناين اَرْصَن اَمْهَوِهاَتَ

 لاَقَف ةْكَمب ْماَجْلا َدجْو من اَمُهَمَلَحَأَف ُتَلَرَنَق لَو لع للا ىَلَص ّيِل ىلإ ََْرَف ٍبَمَدلاِباَصْوحَم

 ماَقَف يِذِمرتلا ِةَياَور ُىِفَو اَمَلَحَف َيِمُهَّسلا َءاَيِلْوَ نم ناَلْحَر ماَقَف ةيناثلا ةَيالا ِتَلَرَنَف ٌيِدَعَو مّيَِت َنِم ُةانعبإ

 ُنَأ اَمُهَرَمأَو اَمِهْيَلِإ ىصْوَأَف ضرَمَف ِةَياَور ُىِفَو ِهّيَلِإ ٌبَرَقآ اناك َواَمَلَحَف ْمُهْنِم َرَخا ٌلَجَرَو ٍصاَعْلا ُنْب و ورم

 ِنْيمَيلا د ٍةَرْنِم رْوك ْذَمْلا ُمكحْلا كلذ يَقْباَم ِهِلهَأ ىلإ اَعْفَدَو ماَحّلا اًذَحَأ َتاَم ملف هله َكَرَت اَماَعَبَتُي



 اهدار هع 4 هاج هدتاملا ةروس عرسضوداب 18 مدور لج« نمل اهيل ررشو دج زن نيل نك

 ولحن ىذا اَههْجَو ىلع ةداَهْشاِب ماَيِصْ وأ ُدْوُهّشلا يأ اواي ْنَأ ىلإ ٌبَرهأ ىن ذأ ِةئََوْلا ىَلَع
 ةثرولا ىلع مِنَ َدْعَبناَمْيآ درت نأآوفاَحَي نأ ىلإ ُبَرْقَأ وأ ِةناّيج اَلَو ٍفْيِرَُْت ِرْيَغ ُنِم ِهِيَلَع

 ةنايحخلا كرتب هللا اوُقَناَو اوندكت الق كْوُمْرْعَيَو نْوْحِضَتفي ْمهبَذكَو ْمِهِتاَيَح ىلع َوَمِلْحَي َنْيِعَدَملا

 اي زغ َنيجِرَخل «/5 َنْيِقِسفْلا َمْوَقْلا ىِدَهَياَلهَّللاَو لوْ َءاَمِس هب كُوُرمْوْئاَماَوْعَمْساَو بذكلاو

 ِرْيَحْلا ٍلْيِبَس ىلإ ِهَبَعاَط

 ل ىءاوكتتفو ل تليصو ل( تاءالع كتوم تل )وب ىزك [س روم ع اسكس ىبستب حس لبي مت وف رف 2 ١1١١|
 لك نيباظفلفاضا ل ةداهش ظفار وا جا ل د ىئاوك نس ل م قتل مارت )- لج اي ف وج ماوكى د ارتد شم

 دج) نو تك وم كو اوك سري لي كل وماوكن اسمي( يس فرظاك رضحا لوب !ذاظنل نسيحافلرواه أعم فرط
 و وماوأ ل وتود ىلا - واكو سام آلم رص اك روم لب مهر واي ىل( وبر فاص )وج ل رس مر كا( لود بس مك داب

 سمت يط شب _ سبك( راها فلع )كامكس م شا ودعي كس (رصع ) زارف( كنار خا < تنص امهنوبسحتانفل دارهم )

 100070 م: ليكي ردا ير كف ط »وقوم كن ل نا ٠) بش لت ساي كنا

 )وو( وم قدس د تدابش لوح سوي كاي دج ىلاهكم وحبك لس هضداعموكب اكايند ل لحبه نك )هيل

 ماقد س0 لح لب يعي 7 توالت داب هررقم كدثلا دج ن لوك أ( بيرق )زي زعارام ( ىو اوكي لاهك كس
 كس نا) ابوه مولصرلارجب لح لوب لع لوداكر نكت ف( ل اتي تامتمك )هيك يالا ( سالك ليش فس
 كارم تل ايطاي الوب ثوم بي تداهش نس لوبمنا قم ) لإ سوم بكت كس هانك اوك فود هور( اج لج ةبيب دعب لح فلع

 ل ا مذ ميكس 1 آه تايه ادوثوو كشميري ل داب كس زج ل: لشم ش

 نان ( اج أع نلا مث ل امو سكه اوك وذ نزل ل نال فرن ناك نس وسلا

 تيم ) لوم به رظواوك ( ٠س 7لرباكن ارث ظفلروا ثراو شن لوم تميصو نت وج )ات ابا انابد فس فيارب تس ل لوما

 ىلوباو لمس ) لن امك يم شا لولو ديررجي ( حس لدب نيذلاي ع كل واع نيلواظفلتأرقكيادوا- لوعراودتشر
 ىةررط ىكذس متدوا 20 27) ومار تدر ( يد تزد ان( م ) قدك زج( دلتا: راش
 ملين مالك صال ) لوس لم نومل لن مت زتوم كرا ( عشب يع آتس تابوت داب لس مو كت لدين

 وكل ديو ادد حس علوم سيرف ب بسجن يبس اي#ل.انب هالك د اودي تسيصا قب هواك سدي بس انم لكس ضلوا بيرت

 يسب نا قوم دد رن لج لوماوكن اوكء غرو كرشرلا نيكيا_ لوم تلح ومن بايد هاون ارسم سس قروب كوري ورفسركاد سس دكت سبب

 تربو كاوا قت فس ل١ فسرسك يؤ ري تكس دواس ال تن ايذل ايركفس زج لوكس لوماوكن اك جس ايانركر راد قو

 دز هددكنلا فس لاو ذم وج كد وورواوم (تعكت ومب كنا حررط ىلا يخغ نج ٌةاعايلفلعح ناك ىلا ا

 تدابلعل عصوروا ل كر م مك اعرو رسوددوا ليد تاك ش راوود نب 2بييرقف الغ لاب ب زل اكن ا وقح

 قرم لك ص رععزاهنروا جس روم كب تمدابن اك ومس زن سكي وع روم ل ققتكسح لوبا وبس مكب ل



 فيفا سا* رسبت ه4 هج هدتأملا ةروس «رسأوراي ايزو مدرج ني الجر يفتر رود

 لن حس رتل لي كس افقاو تريصوصت فرص نركض ان لن تمي ادختاس كس. ارو قبرك تبيموكف ناعدوا كلا كح فاه ب تيمنا

 كس ءادب نب كدعروا رادو 5 كيا كليب"( بكس ل آي لبصق كا لعب تهب اور كى راخج د لبو ل ذان تاي آي قلت

 ا ىفورهن اوفو ي يانج -اهت ليل اهلسم لوك هج يكمل ىلا لاقل كصوت ار لوو دوا ايل فس ارم
 م16 اج نش_ رات ف وسب لتنقل ايباكى دن اهي كيا ل ناءاس ايل“ احكي و وقس 1 لاو لج ككرك كن ئاكناهلسم
 ( في) ب 1 لوم لذا: ت1 َلادتبامي ري لا -اهكل يش لم تمدخ لك ( يقم ) ترضحت [لماعم فس لوفود نلادجن انج -اهت ام اد
 اري رثتس قدعروا مين لبيك اب كيب لس لااط هلا ل ل وف يك ع لب لكل ايي رجب ناي ايل فلعح لولود ل

 كى روايات افطعروا دم رطكراوتشرود حس لطم اطرو كسك انج لوم لذات خلا رفع نافتم اقرسددرب لاس
 كلاروا 2 ربع رم كريما ودب لتول سال زهكب ح اصيل رود كيا اسيل ناروا ايلا نب ورمل 3-0 لع تعاور

 لاقتشا نازي دا رك راع ل ابكر وا كت يصووكل يئارعن لا وفود نلا نس لا روااومر ابي قتل ع قطا فلاب لش تييادد

 * كريما هدايز(قأانولمترج افرول تع متو روكدن ) تس حررط للا( اي داينبر عك )كر لاب دول ايل دوخ قلاب ذس لوبا دعب كح
 تنايطو في رتلب قل اطم كس حق اووج ) ىتاوككل يك ( ةساج كت يصووكن اي ماوك* ) ليد تاو ( ع بهي رودي ذ) «س قحاب
 ثراد) لب اج ىدركد وردعب ل سمى نار فريك يم رام كاك ردشيدتا سئل( مس قل كتاب ا )اي(:
 مابعد هس ذر انرجن لاو أتوا ساب جوماوسر لب كل نا_ ل ناك ثوجتروإ تنايخ كنا ليتك ولك ءلب اقم كس لويد

 هك تيلوق اجيد مك كب وج )ونسروا ( ود طوب ثوجيروا تنايخ )ومر سر تدشلا( ل الوب لدروس هرطخ ىلا

 -( 60-2 لك رط رش دارو ا- نب اجو عرج اب حس تعاطا كن ادج) لوح يئو ارب سونام رفان تيس اهلا( تس لاوناك

 تئاضا كل ادرو_« أذا ةتنفاضا فرط ىف رظروا هس داهشادارمسس ةداح 2 ةاييقبم تى

 ىا < نانثاف الا فذكر تكل ع ءادتم مداه لش بيك قوقحلا ةداهش ىا- خب اه لوو فرط كلب دوب
 - طاف تيردصم ل غر ترواءادتبمنرو مكسيب ةداسهش اذ ىا -«فوزكف انضم بنا كءادتبم اي - نانثا ةداهش

 : 0 - لج د لائتقباطم
 دهشي نا مكيلع لرناميف ىا ومب لع اف كسا نانثثا رواوم فو زجر لك مكديي ةداهش لج يب تروصرسور

 لكا يةداهش نانثاروا مكيلع ضرف اميف ىا وم رمثأفوزكر ارتبم# داهش مكس ايالخزئاج توك اذ كر ثزروا مكي

 2 هداهشع_فرظطرتتملنب ناايمرد كسر ادتبم ارواج سان ةرعمرط_ يرش ياتفل لاعرمج ناسشثا دهشي ىاو#
 4 امهنوسبحت تغمىل اروا كس لارواهاب رومي نانا فطعاك نارخاواروا ك نانثاه تفمر لدعاوذرواك-

 4ع ثلتإ توملا ةبيصم مكتباضاف ضرالا ىف متبرض متنا نا نايمرد
 لكش_بسر شلع روفر مب سار كن رعبا معنا ناردا كنا رصخا ب تنم مكر سيغ نص كبس لو وعسل وبار يبو

 انا عر وفر حس جي كرنب حس لل ب بارع ا لكضرالا ىف متب رض رواج هارت كيد ئكس ل ارواج تروم لعام رييفت
 مترفاس نا ىا تسجو ككل الوم 2 ان جس فو ذب اوج رواجا رعب هي طر ف طعاك توملا ةبيصم مكتباصاف - هب

 ةداتعملا بلاغلاوه امك ةداهشلارما ىلوتي نم مالسالا لها نمالو براقالا نم مكعمام وذئنيح لجالا مكبراقف
 نارخاوا ىلا ب تضم نارخا < هفئاتم امهنوسبحت ةفاروا نيرخاو دهشتسافوا نارخا دهشيلف رافسالا ىف



 اهوا هر تي هاطورتأللا ةروس ترسو راب مدددلج نمل لري ررشو هج فنا

 - تملك ترومرو ارتس ىروبكر جيدي نيل وكم لسر 7 ركون ارامل لس قئاوك اوم مول سلا ناسبحي مك ريغ نسف

 نم نيرا ودهشاف ىا -ج فوزا رش باو7 دبا هس لاب ارعا لوك ك_ كس ض رتتملمج نايمرد كس تفس فوصوم
52 

 < اظلم متبترا نا نايمر)ل- ىرتشنال باو: لس لارواه ب امهنوسيحت فطعاكل ا نامسقييف
 نس ردقع نال وقب اج رجروال العرس بلا_< ىب ةار كن يرش كا امهوفلخسم معبترا نأ ىا < فو ذاب اد

 نولوقي ىا مكيلع مالس باب لك نم مهيلع نولخدي ةكئلملاو بت لوكيل نا.ردقمل قف كا برع ئاددا لذ
 ش اكوا ل رتب طل ىلع تءروصض ل امكيلع مالس

 51 ل وم هصصخت سطصت اء وقل ءادتتمب ارث ا هومر اكل وا ظظفل- نأ ءاروا 51 ل ير لدا .نيلوا ْ

 تروص ل اروا تفصوارتبم خلا نيذلاروا< رش .ناموقيك 2 عاب مو 1اس رم مهيلع قحتسا نيذلا نهرواهتس

 000 دهب دوم ماظداتعااكءادتبم لكك سيرت نوم لك كرين ايعرو كس تفص_دضوصوم ل
 هك زجورجوم كن اعف ادايع داف_<- مهل “< مهيلعر وا ءاصيا تكة يصو لاف بم ناكل ا مهيلع قحصسا

 ش اهي رعت للا ةس ماي هس قد فس قوش او فرعا يركن يرأس كوب ل سدا

 ءافرو مامقترو_< تسرب لكادقاو وصخ يل ف لع لاثراو م نيبئاب_جسانيدفطدارتتس لاا .مكحلاو
 ابى حو تاب بج واايلا ثاوكى كا ادق قمتملاهي م لي ناءاس مانت . اما هن اها عع بس نا نورك
 دايك ئرارقا تح دبي تدك ذل وم شدا ايداهقاهي رف ملا بركات لست تن اول 1

 نلاٌعرالطا سس قكىدوكر قكتسسربف ل ناماس نس يا "0 قي لرامز ىقبام هلها ىلااعفدو

 لف ئرخالا وجل روج تنفوكس نادك قم كل نسا لكم لبو وغرق لوو

 - ليث قلك يدلل ا فيئاصت لفتت لو كج ني رن لجلب مير كن رق تس طظايل كس مكوا متو ا بارع تاي
 -- اكسو سبأ 7 هدبع لوى كرب

 ماجا ضب قلت يس راسم ىوايند لبي تاي لانس ماجا لالخ يسس عراصم ىفي د لن تاي تشل هموم :تاب ا طر

 ايدل ليث كرورضروا بججاو ل ةلودربك دواس بولطم ى حرااصا لك اعم ررط داعم كَ اجو مولتشاكاتن لن تسافر

 - ثراوايوم ىو اوتو قلت -م كديلع كم مك لاوس

 ( 389 قوجراكرسمدقعيب بج لوا انج - لب هك [رفركذ لوزن ناشرجتا سس ليصنت قتل ال ا... :لور ناش

 هاو سو اكس ناهس شدو لس( )ب 1-ٌلوجل زا: ككريمثالا نمل اذا حس نيذلا اهياايتمم 1ك ولادك م لع

 روا تئايخ لولو نا ن_ ( يقف ) 12 ساء سياق لوو اوكل دج ناي" لوم كت ئايخ نس لود نا” ل رف بط
 500 ( فج ) قوبنراكرسوراي ودرج مم دقعروا قل دي تيعؤن كلاعب كس لاهي نكي ايدك حرراخ كوكل مي ذك ناك

 ب تس لا ءامق لي هاو واي كس نار ىرادي رخاي تميصو كوت بادكدج لو« لذات تمي ارد حس خلا رشع نافروااومب

 -(دايرفلصفاكم رقم قاوم نارك كس مكس ورادتشر قرود كس ل 9
ٍ / 
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 اهراس سك عا 4 ه ةعورت اهلا ة روس ع رعضورا الرهن مودل نال الجر يسقلحررشو اب زن ناك
 ُُ 7 1١

 كس (8) ب آدوا عتاو ىلا ا : وم مولعم ماهذا ( ل) تاس حس تي 100 :4 رش ذو

 انا ابكى وكس ا قف را رهوك ارو يلس حس قلت لس ناد ةييسدوكى لا اني ارك تبي (1)- سس وب ولحم اكد اوي نس لصيف
 رطل ضرب لم الروا كرورضرطح | وبر فس انومب لدااعاي نلاراسم اك( )- 7 ايزرواع 7 كن تفياوو-<

 ساكس ابيل اس نفل رفارسد وردا لت دووم انت اجانركت ب وكدا زرعاوج لع # كم ىل( 9 )حس بس انمي لس ال قت نان ىضدوخ
 < اتوب قاوم كى ر..لصيف اك وتو قلي درك ين داول لطم دعاوق رشاد لإ تاج ككل بل طد اوك د لوا تس بسس (7)
 ركاب ج سرب لمن نناوصلس ل ارك مرقم يسد دناييسيفطدو كاد لاى مت يلع قمر 2-0 الش واو قمرلان لي

 4 وا تاكمروا نازك 2 تب ىثلط عر وردروا ايبود( 00 موب لل قت لدمرقعر# ولم دراراناح مديل كد

 لتس لى ني اريلع قل (7)-جس لئن اس ب سار كاب نكي جس قكاج كا يدخت كح «#.اظاف كس ظافا
 لام لكم اك ا تلح ””لث سايح انبك ف اك درلا قل موو رول“ يك تاكو فس لل” ك نجس اي انبكي ف ا ساعك
 آخ ماي ليف حس ا رس قي وم ياوو ل َ مّ خو 5 7 ءل وتر يلع دم كثر اور ه0 َ

 ىك نر كركوك فيلل سا مكظركوج نيل ل ركجوإ نلاج تزاجلالب لام اياب ............: تسيفيكر وا ليرات ىف لع
 ' كسعضورف لب زج ه ودب كس لويد نا ذس تيم ملكي راهن مادخل” ل نجس اج لوسط لسا مروا تس بت اد كاع

 هوا رزفا انجيل ملة وداي ذرب تيعتاو كا كل لاء لوم لكل سرج ان لوك غرالطا كت يقاو مدع« تحت او كمت دوا

 اري لبي ما حرر ركل وم اج احكم حتا للا قت ريو سريرا دارس كلاس لقوج لك سيب لاح اكن جس يدرك تل ارب ىلا

 كاسل رواج يي(” صارو فط يركب موشن تس لا لاثاب ذل ل تقيقت عررط ىلا ءانطمج ليت مب اف ثوم رب اخ
 .-:ءايكابكتل ىلا لاهي نكت ماك جرودشاوو وج ىف نتج سقي لا كح لانك: سيتم ارق يفلان وم ثوب
 روان اكماودإب زاك هوم ' يسرا رقتك قت” لولبي بس نابض ......:ٌعراصم ككزرط ضرص سا فلع

 ومرت ترروص ملوى فوم حر تسمن لزق توم ايس ىو لعن ف رك رهس لاء دئاذروا تاج ايل فلع حس قصرا لوك ع ظاخ
 وم انور وا هس ىلاعوم تأرب ل تروص كفو اهتنناو اتومبدش دقي رط لوكاك تت تساي كل كس ترو رمي وف وم نوصجركاروا

 ةارورش فعل ل غرورلا حررط ى اة اجد تبا تاك رو بت هركر از ارك حس م نك تلاع

 نتاتسايثا كل 1س ىصرمي قف اجو ان تراك اعمر نما فوم دش تسروص لوك ىك نتن يشار وف جوج نقى راكا سل أعرششروا امال
 حسبو كم راك لب تروص كس وعن نقروا جس انلسوم تبغ قتاكن ا تنفو ك نحو قت اك غرو بارك دق سيدتي طع لوك
 دقو ورواس للاشول ولو ةداهشلاب اوتاياظفلروا ل وج ل حسك كف لع ىو لجر وصوو لك 2 حاج تبان لاك 0

 ىكاوفاخيواوووعلل لقد لظار لس قلبي ىف طعس ىضول رس وو حس لبن نب لي لن تسلك كف طعس شرو

 6 ناةرقلا ناي أوم تي اعد ىرإل لوتس بسس لي ترروص وم لسا كفل لبس لال

 قرورظتل ع ماكرب تيار لم اظننا كاد: تجانس خلا ةداهش اونما نيذلا اهيايتيأ 0 كا |فشا اطا

 بهن ثيصخلاو ت عي راسم وفن” لباس ناطلام ءلئو ىوايت هوم اك ع



 مه ما٠ةرسأ تي 4 هاط هدمأملا ةروس عرسنورا هور نك امن ارضوس 3

 هب متبجا ْىِذَّلا يآ 1 ام مهملات هل لوْ ةَمِيَقْلا مْوَي َوُه لسا هللا َن عَمْجي مْوَي رك

 داَِعْلا ِنَع باَغاَم م. بْوُيغْلا مالَع ٌتْنأ كلن كتب ان ملال اًرلاق دي رتل لإ موعد نجح

 لاق ذِإ ركْدأ نونكَسَي امل مهم ىلَع َنْوُدَهْشَي م ْمِهِعْرْفَو ِةَميِقلا موي ٍلْوَهٍةَدِشِل ُهُمْل ع ْمُهْنَع َبَهَذ
 كر كدي ُإامرُكْشب "كلِ َدِاَو ىلَعَو كد نيرا ميم نبا سيب هلا
 1 دي ااَهكَو الَفِط ْىَأ .دْهَمْلا ىف كندي ىِف ٍفاكلا َنِم ٌلاَح سانلا ُمّلكَت َلْيِتَربِح نمدفْلا جورب

 يي ل ناره لآ يف قبس انك ةلوهكلا لبق عوز ةنال ةغاشلا لبق ُهَلْوُرَن

 فم ثم ىنعمي مس تاكل و رطل ةَروصح ٍَْيََك نيا َنِ قل َْولْيِجْنَووفلاَ
 0 "يي ذاب صَربآلاو ةمكلا ئىرْبُتَو دب تهب اَيَط َْوكَدف هيف حق ئبذإب

 مهتنجأ كف ومَنْ كلذغ لْيِءاَرْسإ بَ تفك ذِإَو يبد إب اَيحآ ْمِرْوبُق نم ىتْوَمْلا

 ىفو وريم رْخِس ألا هب تنج ىذلل اذهان ْنإ مهنم م اًورفك يذلا َلاََق ترجل ِتَيَبلاِب

 ئب اونما نب ىَ نأ ِهِاَسِل ىلغ ْمُهنْرَمأ َنَبِ وَحْلا ىلإ ٌتْيَحْوَأ ذإَو ىسُيِع َىَآ رجاَس ٍةَءاَرِق
 ىَسْيعي نوير رَحْلا َلاَق ذِإ زحدأ (وّنْوُمِلسُمانَنأِب دَهْشاَو امه انما واق يسب *ٌيِلْوْسَرِبَو
 نأ أ لشق كرفت نأ دعب ام بَ ياقلب وَ ْئِفو كيو صفي قآ ُْيطعْسَي ل ميم نبا ربا
 4 َنْيِنِمْؤُم مهنك نإ ٍتايالا حار ىف هللا اوُقَلا ىسْبع مُهَل لاَق ٍءاَّمّسلا 0

 مل ملل يي ةداَب َنْبْولُف ئكشت ّنِيَمَطَتَو اهنم َلُكْاَ ْنَأ لآ ْنِب اَهَلَوَس ُديرن اولا
 ا ىَسْي لاق + ندا نال نود يل ءع نفاق دَص ف كت أشم نأ

 ُهفَرَشُنَو ُهُمِظَعُت اًدْيِع اَهِلوُرت مْوَي ىآ انَل ٌنوكَت ٍءاَمّسلا ّنْم َةَدِباَم انْيَلَع لزنأ آنّبَر مُهَللا َمَيْرَم
 م

 مخور -

 انقزراو ومو كترذف ىلع لَو ندب بْن انِرخاَو راح ٍةَداَعا انل ني َلَدَي انلوأل
 مسكرا و 74 ايم

5 
 يل وتيم نو اذعا يدعو هذغ ذل لأ نيف مكن هير ةغب ى ذغن رفع ْنَمَف مُكْيَلَعٍدْيَْناَو ٍفْيِفحُنلب اَهّلَْتُم نإ لانج يجَمْسُم هللا َلاَق «مَنْيِقِزاَرلا ُرْيَخ َتْنَأَو اما ه2 5و 000

 * فورا ول لاَ ًوعَبَع ىتح ان اولكاَق ٍتاوحأَْبسَو فِ هس الحامل نم اهب هك 5-8
 اًورخّداَو َواَوَناَحَف ِدْغِل اور ٌدْياَلَوا 0 نآ اوراق اًمَحْلَو اً ِءاَمّسلا َنِم َُدِئاَمْلا تلرنا تيدَح

 « وسي

 َريِزاَنحَو ٌةَدَرَق اَوحْحِسُمَف ٌتَعِفَرف



 ااهاحا٠ فرست 4 ةاطورتأللا ةروس< صورا لرهل ورردلج, ني الجر يسن 27

 لور نا َ ل ركب روا ( زور كس كتمايت )ل لي مر عئتوك ولوسر مارد فلا لج ) تعداد 2 مجرب

 ضوعمو( ىلإ اكد تولد ريح كوول فس مبج سل ال باو( < ىذلا ىلع اذام)ايك( كح هس شن عوق كنا

 باغ حس لودنب لل ابدج) < لاو اج ضخ اب كب يغوج قضت بآ يي( تبارك لتر وب ل  يدك
 ىتاوكف الغل سوتها ياو كوم نوك بسحب ري نيل هب حس ثماركروا ومب كتم يق ء لوب حس ملك اوك ورب لن تر
 درلواب لأ لي كح ماعناوج يهدلا» ىراههتروارب مف لما دب كس مرماه لم (رفشا ند لا( كح داب) هس ليد
 لام ) ه2 تس ماكس لوول ثدي دؤ كس( لرب ) لدقلا رود قى( تييوتت )درعاج راهب ليلتج ( ومردا ذك )
 لو زاك السماري تتكرر عج او مولعشمس سا ) قلمك ذب دوا( لشن نبتت ) قلن ل ومب ( تس فاكس اكئتديا <
 2 بجروا( ىت هك كلغ اهب ن اع مدى جي حس تلو امك سكي دل 8 ل 1 روس هوني تاعمإق

 فاكروا تروص) لك ى دن ياج ل جسد ساي سلم كب سج روا قمل السكس لبث اروا تار وتروا تسكر وا باكل خس

 - مكي ريمروا لك ىلاج وماي دج حس (هدادا) مكس رند ددوا ةييس درا فولي لن نار تسكر( < لوعفم تنكس ريس

 ملبس دوا( كس كمت لورق )كح ةيس دالبا/ ودرع مكي هر بجرداه# ةيدرلا وك ويك ركس لكم روا دنا

 < تاباكتت» لاري( كول هل اني مدلتت كلاس داهتت الهتيد كور فس لش خس ددكفالظهس داهبتوجر شد واكل رس

 ِ _ رش ١ لوب هو قرات وار كرفك لوول ننتج حس لش نلاروا هت كس دس نع اسكس نلا( تاز ) لاطا نور مدلج

 لع ومع ,رع>و ارم 5 رحاس يل تأر ل ياروا) < ىرلوداج ل 21 اوسيكس لا( ل ارد ًاوبوج)

 روارب حب( عك ناسبا» بي قتل امل مقيد مكن ا ىلا ذك بس )اق ايكم الاول ول دات سس لت كبعجج دوا( لإن مالسلا
 مكس دداولب ًاايادغروا ليث سس آه كاما( ب لوفودنا) مكاتب خس لوجنا؟ قال نئامع ارب( مالسلا يلع ) لوسر سر
 كيا )ءاكدردورب ابق و كح رك ايلاايكا نب كس مكرم ااهتاهكف سلول راوتركب مجول تتفو لاا( كح دايز ) لت رادربت مرفت
 نام اك( ل تلح ركع ساوقرد كاب يك -جس بروصمدحبا رواج دجتاسكس يدايق وفة ا: عسيطستستانفا ل تأرق
 ناميا مترك( لع د رك ترف كما )ورش تس دقلا ( فس ماسلا هيلع كتعتس نا )هت دسك هس داتا ناو ليأرب مت حس
 ( نوكس ) مار ؟اد داعب دوا لب اكد يكب حس لشن لسا( سك نااتساوظرديي) لين تيس احل تك هك نس كش ع وب تكد
 با( كنا ل كارو ءفقك ناالل ( امومه دايز لاراب) ل اج ناب مترو( حسبو ةساجوهفاضا ل نيتلا) لب |
 راع ادقلا اك اعد فس كرم نبي قدي لا لب اجو هاوكرب لسا ماكي دوا( كس دكت وبن قولد )اف ع هدايا كب دج هس
 روا لب ركم يتم: ر اك إي روطتل كل مخ دي ( ناد اكس [لس للا ) كس دام اجلك ؟ جئت نلاوخ فيأ تس نلاس أري م !راكدددب
 لاو رعب رامج) ك كس نولعيروا( تاس كراج ةداعا 22 كس اهل يس لد ب) كك نولكا عامي( ليل انم لاذ
 بس ب أله كحد زور( كى ا) لت( ب تونرجم دوا ترددت كي )لان كيا عس فرط كب دوا( لو لل
 لوثوو رهتاسك ري رشتر وا ضيف ) هوس لش ( وم ل رف لوبق تساوخرو لكن لا ) (يامرف فس فلا لاق كسا كييسد قو درت
 : بارطعاسج لارا ل ود بازعابيا سا ل دعب( كح فس 21)- ناك ركرتلق كج ني نااوخ ل # داهمت( سس ترق
 لا نير ضاع ارك لايل#تاسروا لايتاينب تاس تش رفتس نا ين انج) كغ اجايد لجلك ئ ايد ىداببت

 وكيلا ليلك ىلور تشو ع لسد. رت تلق لاوس ناس اكس لن ثم دعردل يام رف قبس ا فس لك ابع نبا -ايلر كش بتي بخ
 ايلاحثا ىلا ناوخرجم انج - لكى كى ودا هرمخ ذروا كى تن ايخ نس نويثارك_عركن ور ذك كس ورش ارولانركدن تنايطا اوم مت
 كل كي داني مشو ردنب كول وورواايكك



 اهم وردي 4 هاج هدارلا ةروس ع رسموراب ارغب ورريج نام ااجر يفتر رو رلج تنل

 لاوس جد له بيل اع اخت نترك سي ِش .لوقيف_تلددقم ركذاج_ بوصل عومي : يك و ل َ

 ب زكرماظيانركراهلظااكى طك ووجوب لكس مكر ايهنا_ لين رك هراشلا فرط كب اد كس كاس "مهلاخسيب ونت”العرسفم يك
 ملك اد عشا *” سايع نبا لوقباب رواه ابكر روطكس لا لاء اتلارواءاكشا ناي - ناسا ند ناو تنلاب
 - اوم م اهناايكا اكم دعب دامب ناي لو ع ناجح لاح اكنص_اسروا رن ىف اهدي ذ عس دايز مكبس بلطم ايدول يدرار 31

 ايانايرف ربكالا ١ عزفلا مهن نزح ال نس ,اهنا اردد ل جسد ركع خلا مهنع بهذ يجزاك ياروا لاكي سس
 كس لاا: 1م تلقو سود اكل اوحا نا كل لما كوم لم ولت لوط تيب ابن نو اكتم ايقلئوج وس_-انيب د ىتناوكا الضرب كس وتم ىف
 -ت ايكرارقا اكلم خيارات وسعت مع بدا كيث تس رف ارم امادوابس لن اثم

 هّللادبع ىنا ل نيكئنانج .دهملا ىف لااع ىتمعن ليث كاتديذارواج تس ركذا تأكل ا .اهركشب
 مولخم نوب لالي لكم رمق ىؤب رو قسم (اياهذب كل حس لاقل إي“ ةاهك وس ل كرم روسسك يبجي رفمالك خللا
 هذ 1قداص توبكات ايكدمم واهم حمر اك لا لبر كى اس اسالك عركوباغا فرط ى لاح ؟لودنع نا روا امو
 2 اجوم لاياشنوو لبث توصى رمود كا نم ترم سل لوط ور دا

 لكل يوان طساولاب تدور تل ساء ىلو؟ صوص سس "اهنا قو لع عرش حر الطص لد .تسيحوا
 هسبيب قار لك ترورض كف لقت الي ا 2 نضووغلرلا نري جب لمتسامما نم قو ل برم الك تاج ز لوقت روا ى ذي

 | ةراشا عيطتسيل_ب نلوم هورس نا روا تفرط سويط نا تس ايكمراغا ةسرس وعفا نال كبر ىحواو

 كك ل لش تمر فروا تع اطنتس دوج واب كس نوم نم نايطراوح ايكوم رود يشريب تس نلا_هنس ايلوارم موزطركل وب مال كيس
 - لتر فكس نا تارطت طم ريو قولا لوول

 ناوثرواج_روتتسراك بسرد سات اك لمي هرفسر واس دقي طا "97 سس اجي ب نك زوج ناوخ تدك 1-1 .ةدئام

 راسن 2 ان اقارب زجرذا /ارب تدك ا فاك نر دعا مام وصقل اهي دقي رطداباشدج اتم سس مكرم
 دل ل7 رورم قمل ديك رول سد احا جابك سنو كس رايراب -<س خا. سدود يكروا جس ناداك يقف يت اذا لاهي كس

 بقع سرو> م تاوحا- ىلايج فيرغر عي هفغرا د لإ
 قر رنا لزج بس لور تشو 5 دكه قدرم كري تالت نال رابق ل هلاق
 بيياحلا دى اعدير دوال ل ورلد و م السلا يطع ترغح ونا رئاهتس ناهس نادت رمل جايك تن قواضيب

 روا ثم زارفه كس راوضو ل مالسملا يلع ترضي ةبوقعو ةلثم اهلعجت الو ةمحر اهلعجا مهللا نيركاشلا نم ىنلعجا

 كاين دوب اروراي هكا يكت ذاب رد ف نوح بيب ليز بس ابارك ب تن نلاوخ/ مذ نيقزارلا ريخ * هّللا مبررا سور

 ىبحا ةكمسإلا رف يباله ان لوك وادللا حر ورا هلل تك ورك كشر امك تدوم نازل مارق ؟ اكتر آيس اناعك
 .اوناخف_ ايكوم ب عمدت ادا وم لع تلاعدقباسرجب نإ رفتدك امك ىدوعدعب كس لا قئانيس لوم دع لينانج هللا نذاب

 لمص 0 | ل اك ارقد فرص هدا لاك اد مكف ىلاخت نتدعب كح ذولا اجدكجس ان مولعلس تيا ضخ
 كلا ك2 تان دقما ش تاروج كك درك خروارفا ليو نت ايا يك تر تل لا اهلل ماعم نا دن امس ءارقف ايا تجب
 نك تاركا امارة عك ركور لع ترلاص نا زور تماسايزور ناخد لتر توم ليك كرز هررتيو

 تيب اكل كس ف انب وعول ا قل طم كس تداع ان كل رق سا كك دم ناي ماكاددعتسدلك.............: تأي ا طلر



 رم

 ام حلاو سس 4 داو رلأرلاةروس روراب سم مودرلج ناي اح يسن عرب دال تنل اه

 اح هللا لاقذا تي آك- ساس »فرط كب اتلاف هد هدي زملكوج دواس اترك تم يق ل احا ثدللا عمجسي م 5

 اثكف رض لان أل تافرصتروا حس ىتمعن رك ذا رك اكتاءاعنا فلك ايل ارانب بط نور اصنرم موطن مكتوم

 0 زج رواس تيحو اذاو توب تراب رواريح ف روكروا سس تففك ذانوم حر افك سظ افق كشنا دوا قلختذاانوم

 - اينو باح ادت اسكس دوب سس طظايل االسم تجي دوبي. هلكج اجت ا ييدواهتسابداجايكت ايي حس نويراوحلا لاقذاو

 0 :ماعا لش نت هملاو ىف ناروا ماسلا يلع قدك تررطح ...........:.ب رخل

 لكنلا بج تل تيت لك لوم ىج لوك < ماعنا ب يكب هملاو كنلا ن ايس رجاظ قل انوم ماعنا كل وزج ناك لس مالسلا

 مانا يودلاودوفرواهيسر باتل م تكس مالسلا يلع برع تمرح نوب اعنا اكتمل فردا كوم قداصايتي رخل لي درت

 ل وجم وكس وم لازفا تزرع كل ووجب تقيقكلا ىف ءاهنا هب لذي كس ايل فوداي عل ساوكم السلا يلع ست تر ططو و جساو
 ؟لانو بتل يك ع لس وشب كس دال وار هس دالوأي لد

 هر د 3 زك ناي خس لوك ضني نكي قسما كة ورقذءةسل مال اي نيني رع داب كس دنا.

 لكل بابسار ظل هت ب اضاقت اك ساءت تر [قذردنالكوتم بسبب 6مل فاس لكة اشكر ايورشاكزودلا
 هس لوي راوت سوم سو: كس تاز شما لاب سم بضم نت كل سا فاظغرب لكلاب ل سادرب ان نكي تؤ اي نحنا
 نويل كب كس ةيزاالو كافل يبل ويصل لوو لانس ناكعتسلا وتر لمذا

 ببساكل وج ذ ىلا ل كراع 1اس للاقترلا ذ تارطت ل ثلي خلا انل ملعال تي 1.-..........:تإب [تقت اطل
  خلاهّللا لاق ذا تب آ-ني سلما ل اوحاو ريم و تبدخع تيم وكب انف, رك قار فنتسا اومج تءاغتس لنج ايددارف

 كال لق راو لي شما للا اك اتم مولع يس خلا هللا وقتا تيآ < تنل ىلا يلا

 كاع

 سال تلف تل رم نما ىسئجن يقل يتنقل ىف يدب هلل لوب نت لاف رك

 3 كب ليلي اَلامِم كَل اًهْيِرْنَت ٌكلدِحُبُس َدَعَرَأ دَقَو ىسُيِع اقلب نم نيه ىو دج

 تنك نإ ِنيييلِل لَو َسِيِلٌرَبَح ”قحب ل َسْيلاَم َلْوكأ نأ ىلإ بي نوي اه ٍيغَو كنّا رم
 كب اَمُْلعم نم ِهئِحْلاَم ىأ كيفن 0 تيه لقتل دقق هتف

 و مع ل 1 ورز رس ريك دهر

 ىلا عفرلاب ىبتْضَبَق ديم هتف كنذام كلف اَنِم مهكتنأ ايف : اذيهش مهنآغ ثنو

 ملوي نلوم م ءْيَش لك ىلع تنآَو مه لامعا ظْيِفَحْلا ْمِهْيَلَع َبْيِقَّرلا َتْنَأ تنك ِءاَمْسلا

 كل ُداَبِع ْمُهَناَف ْمُهْنِم رْثكلا ىلغ ع ماقأ ن م أ ْمُهب لع نإ هب َملاَع ٌمِلَطُم هرم طْلْيهَش كلذ ِرْيَغَو ُىِدْعَب



 | حادا رست 4 هو رئأملا روس عر سوري را مود ريل نال اجر يش ررشو رج نبل
 1 وي بج ير جم و ب ا يل و سس سس سس ل يب يبيح ب77 ببي سب يي عييت سا

 2 نب ذرك ل 2 عع وع يلع ع 2 7 ذم اه هنو دولا ع وتر ولع ا ا عمو

 كلناف مُهَنِم َنَما ْنَمِل ىا مهلرفغت ْنإَو كيلغ ٌضاَرِتْعِإ ال تئِش فبك مهيِف فرضتت ْمهَحِْلاَم ّتناَو
 اسوا هلا ع 2 و 002 7 1 7” 1 7 2ث َ + 4 2 72

 عفن موي ِةَمِيِقْلا موي ىأ اذنه هللا لاق هعنص ىف 443 ميكحلا هرما ىلع بِلاغلا زيزعلا تنا

 َنْيِدِلَخرِهْنْلا اًهيْحَت ْنِم ىرجت ٌتنَج ْمُهَل ارحل مْوَي لاَ 'ْمُهَقْدِص ىسيك ايلا ىف َنْيِقدَصلا
 2 ل 2 5غ -- 000 3 1 ما طمع“ 8 2 يروح 2 7 لل ما سل

 َنْييِذاكْلا عفني اَلَو *7هوميظَعلاٌزوفلا كالذ هباَونب ُهَمَعاوْضَرَو هتعاطب مهنَع هللا َىِضَر اَدَبا اَهيف
 00 م وهوا 0 : 2 ري” <وان شن كس را ءوو 2 5

 ُنئاَرَخ ضرالاو تومسلا كلم هلل باَدَعلا ةْيْؤُر َدنِع َنٌونمْوي اَمِل رافكل اك ِهِيِف مُهَقَُدِص اًينذلا ىف
 أ 1000 3 دو 4 كر اوم م عش ىلع ملول م ىويم ام اس »عا يمموم ا

 ّي 4« ةريدق ءىش لك ىلَع وهو لقاغلاٍريغِ اًبيِلغت امب ىلا نهيف امو اَهِرْيَغَو قُرِرلاَو ٍتاَبنلاَو رطَملا
 1 بيوم فه م نيسج م# < 00 2 2 الأ ل عا 2 00 رم 2

 هع مالسلا يلع وس ترضخ ىلاقترفلا( < لوقسي فخ“ لاق ل[ رفاكبسج وكت فو لا( كح داي الدوا .٠.٠ ريحت

 قرير وا كتي ركذ وهيكل بارك هت اهك ب عس لوك لس مايك ا! قطن كس مكرم ا( كس كس ف ركز رسوكم وق ىلا لعب تم يق
 رول ؟بسس نم انو رخو كرش( سس لاي كل كس ب1( ةس وج سو مادا ربو ذرلم السلا يلع سنع )حس ب ركوب دخولا
 < رمت كس سيل )حس لات لوك حن اهنيك ل ل وبكت ءاب كم دك و 97 تل تاي ب تس دج العب ( نو قاب ب -

 لد ريم وجاد ج ايم )كي وج لت خس اج قيس 1 اكو ايكوم مولعصولايس ًارورض و اكدءابكي ذس ضل( تك تايب ىلروا

 ةنساج ضمت امىداس كب ين ب ؟( لئاففاو تح تاءولعموريشإل كي 7)- ل نلاج لبكح كلر 1 لع دوا لل

 اراهتروااريعوج ركل دنب كدشلا ل( ع يدودوا )اق ايد كذب 1 كفيك لت قكت ايكو تس نال لع ليج لاو
 ارب فس ب [بتب نام انق لع نا كيك بستج ( ب دانك دوك لا ح ساوكبر ب روطدتارادرمم ذالابر نارا اكلات داكددو ياك بس

 ارهواوخ )يب زجر ملي 1روا( راك اركي لام اه نا) 2 نار نلا سم ىف ب 1 لج ( ايلامحارب ناس 1 ) ايدركا روب تنذو
 نلا) ىدازموك لا ذس بآرك( ليث رمخاب وراك ف ققاو) ليث كساد ف كى ارك( رو اننس انبك اكن لاددحب سميع اي دمج انبك تس نلا
 نول يآ لبكي آ<اهدج كلاب كل نا ب آروا) لج تدنب لس ب يول ( جس ردا رقرب همر فك يس تكول حس ل
 تصوري ز لبي ماك ييسأ) بل اذ بس ي الب وس ( وك ولاو ناامياهي نلا )ل لي د لشن لبا ب آركاروا ( ع انس ك ارتكا
 هل جس لولوج كه ندود( زوره تما )ن 14 لب رف ىلاتتدطلا( لب را ذكر اكىفيا) نين ل او تكد تسلح( نإ
 لح هح نت ل لشن كس نا( جس ناداكه دب هي لكوك )4س 7م اك نا اندم ايس اكن لا( ماطسلا هيلع سيت ل ايند)
 900 لايمشا روا( ببسك ىرادريام مث ىكنلا) ار عس نادفلا_ له كساد سد لش نلا شيم هود لذ ادب لير

 اكس د لاثاماك انلوإ ب لبي تمايق حر اوك ولا و غل_-وب ثول اين د ) < ىلايهاكى حس بسب( دنم اضردي ب! وكس لا
 هس ذك ربو قرروا ضاعكر وا لشباب له نسج ) كن ع زروا نوفامس 1( لل ل نامي ادحب كس هدباشم كس با ذع_راغك حج
 زجل كل لس قكدطا قش اب لبس( جك اء بل اخري ولكل سكيب ان ل اهتس ااهاظفل) <س كيد لع كادوا( للي

 سل لا تاذ قكدتلا سود لكل قكروا  اني د بها زعوك س دججروا با وأ جس كس للا هلم )تس ترج اب تس تس هفاك لا

 دهس لااتسا هقرب لوكات نسا



 ممحاة رس 4 هاج مثالا ةروسكرسورا او مودرلج» نايل اجريت رشو رج تنيك
 ل جبُ[7© هش اي يي يلدا للعلسعتععلجعدعشسل

 تتقو لس قواع م 1 كوم حلم اق نوري لاوس س يال ار لاق ذل 5

 ا! ايئئايكس دم كتلك اشم ك_ - ىللاقت نثق لطا اكس كلسفن ىفام انت ايا يكل اوس هس مالسلار يلع شتر ْ

 4ك اك السما ريلع شتم رعت ر واحس السوم ىجلوقماكشلادي هللا ردبعا نا ةمحرلا هسفن ىلع بتك وموارم حاز ٌهقيح

 اظن فرص قرم ىكيج نر زبن < السوم قة ياك انعم نايا دق نجس اهات ىنودسبعا تدابع شهلا لب تروص ل
 اكسل ا تسوم_انيل ل ارولارول قش لس لاا ىنتيف وتدرك امش“ ىدنصعا ظفلاي و: مالك كم السلا ريل كس تسرتح رادار وب فر
 ل خفر رار قروب موي-ج لدار تومافر اعتمد جسدارم قوام حيد لابي خلا سفنالا يفوعب هللا ىلاج نتدرفليا

 ريت ةتس_فرظاي- وم نيقداصلا ةعفنم هوي مويلا اذه ترابك رق لم تروصل وا ل تح ذب جتا سسك بسن حل نروادجتاس
 - سوم فرظاكل اق لب ترروص كلوب بر وصضر وا خلا عفني موي عقاو ىسيع مالك نموم ىذلا اذه ناد 0 امومم

 خلا عفني موي عقاو ئسيعل لوقلا اذه هللا لاق ىا- دب ف وذكرت كايد وا
 وت آذ كرشلا ل ساد انلسوم لبكروتاس كس بججاوإب لاك انتا داس تانك لتر قلت اك ترددف لقعلا صخخو

 - لاخيدوا لج كل تاي لا تس تجنن حا ترق نا نو باعت لا تافص

 ايئتايكل قى اكس كس تمم يق ل تاي اناس. اب لب خت قر اصن سس لج باكل مالك سلس ١١ :تاب طار
 دئاقعروا تاثا اكديح لالا تعيس قدام كب ذلك هيد 2 ىراعدك موق نا لاي كم السلا يلع قست تررطحو وف لب لن

 ْ - ةساجوم لاطباك يش
 ركوب د2 تيبولالا ف كرشروا لاطبااكث يشم ل سار وصقتاكترإ 1 :ثراثتو ريح وأ ذ2ه*8 :4 نرش ا

 تركى قرف اد < نا يصن كلوا لابي وك دقلا سوري لوب لس امدكم السلا يلع ميرم تررطح كر كي اكل منا اداوخد جس

 3-0 طلغ لوا جردب تيل ومتى دقلا ردد لس لظر ىركرش لك السلا هيلع ميرم ترض لبي ثدي” بسحب ككل لاي دب تس جيك
 قرود 7س 22ش ايل تروص لبي بج لب-ح 55 رو بيك هدايز لس نلوتشرف تس روبط كراون حس ناار

 5 سام ايكم يا نلاكمما حرر لل بي عروس
 رش كى اتدوسىروب دهعلاب اوفواتب_اهتاتكر تيثيح كى توج ايدك ملام كيا لي عر ورشيس تروم رطل

 _توكلملاو كلملا ىذ ناحبس_<!.داعايك 7 اتسروس 8و نست ض كادوا ديك اياب م تروم اى يصفلو



 ٠٠ حارس ت1 هب "هم اهنالا ةروص رجوي رسوم موددلج, الجرف حرر شوت دل نساك

 يلا و و - رو كح رش 2 20 0

 ُثلثلا ُتاَيالاوَلاَعت لق الإَو ٌتلثلا تالا هللاو ٌرَدق اَمَوالإ ةّيحم ماعنالا ةروس
 7 : 0 "ا رق 0 وم يو و < رانا ل

 اعوكر نورشعو ةيا ٌلوتِسو تس وا سمحو ةئام ىهو
 - لإ رولر لشروا ل ف سايعج إب لسفتومليا تإ [لك ك- تايآن تت هللا وردقاه وز جس كم اعنا دوس

 كِل مالك ُداَرُمْلا ِلَهَو ِهَلِل ثبات ٍليِمَجْلاِب ُفْصَوْلاَرُمَو ُدُمَحْلا ()مُيِجّرلا ٍنِمُحّرلا هللا يسب
 5 3 رس د 2 20515 سا هس رس كر سر ا م82 24 5

 ٌقلخ ىذلا فهلا ٍةَرْوُس ىف خيشلا ُهَلاَق ثلاثا اَه ديف تالامتحإ امه واهب ٍءانشل واهب ناميالل
 ٍتملظلا ةدخ لَعَجَو َنيرِظانلِل ٍتاَقْوَلَخَمْلا مظغا اًمهنال ركذلاب امهصحخ ضرالاو ٍتاومسلا : موي تيري نم سم صم لت جوه 2 ره وبرج روق يعد سمع#م < م هوّولح 00
 هدءدشس هدد متو ترام م يي تزيح قر ينج اي فل لا و م يول« ىو. ين ف د 00000

 اورفك َنيِذَلا مث هينا َدَحَو ٍلْئاَلَد ْنِم اًذهَو اهباَبسا ِةَرْثكِل هنوُد اَهَعَمَجَورَونَو ِةَملظ لك ىاهرونلاو
 لحب ِنْيِط ْنِّم ْمُحَقْلخ ُىِذَلا ّوُه ٍةداَبِعلا ىف ُهَرْيَغ هب نٌوُوَسُي (9َنْوَلِدْعَي ْمِهْبَرب ٍلْيِلَّدلا اًذه ِماَِقعَم 2 و واساو م 1 7 و . عا ياورد 0 مريت يم ف 5201 وياو امن 7 0 0
 ةو دش دل ع1 :س همهتلا © هش "سكش يعم مت يم لد د ل ول( ىو ثوان” كم دمت
 مث ْمُكْدْعَبِل ةَدنِع ٌبْوُرْصَم ىَمَسُم لَجاَو ِهِئاَهِنإ َدنِع َنْوُنوُمَت مكَل الجا ىضق مث هنِم مدا ْمُكيِب
 ِءاَديبإْلا ىَلَعَرَدق ْنمَو ْمُكَفلَح أدي هلأ مكمل َدْعَب ْتْعبلا ىف نُوُكُشَت ؤّيْوُرَُمَت ُراَمكْا اهي متن 7 3 5 206 برا يع م # سرر 151 ر 2 سعر ”م و كرم و22
 ْمُكَرِس مَلعَي ٍْضْرَآْلا ىِفَو توُمّسلا ىف ٍةَدَيِْلٌقِحَتْمُم هللا َوْهَو رد ٍةداعإْلا ىَلَع هَ
 + وعي 000 مام يوس هو» مما وو مهد مما اد < همم مد 7 2 عا "هع

 امو رشو ٍريخ نم نوملعت «-) َنُوُْبِيْكَتاَم ُمَلْعَيَو ْمُكَنيب هب َنٌوُرْهَحَت اًمَوَدُورِستاَم مكر ِهَجَو
 6 مو 0 رمل ا ا رام وبا سل 0 «#اي عرس جاور مة رم رم ىو ا
 ذقف ()نيِضَرْعُم اًهنَعاوناك الإ ناّرَقْلا ّنِم مهبَر تي نم ِةي ٌةَدِئاَر نه كَم َلُهَأ ىَأ مهيتات

 «دوَنو ُءرْهَتْسَي هب اًوناك ام ُبِقاَرَع اوبل مهي أَي فْوَسَف ْمُه َءاَج اًمَّل َنارُمْلاب ْقَحْلاب اَوُبَذَك 2 َّ رك ف راابس ل 1 رم سام هو
 همر ده عم » 00 ما مد ”دل خس ل” د م موسم 2 او هيج م لى همم

 َنَم ِةّمأ نر ْنّم مهِلْبَق ْنِم اكلم اًريثك ىنعمب ةيربخ مك اَهِريغَو ماشلا ىلإ مِهِراَمْسأ ىف اوري ملا

 تال هيف مُكَل طعن ْنْكَمن ُمَلاَم ِةَعّسلَو ِةَرُقْلاِب ضْرَأْلا ىف اًناكَم ْمُهاَيَطْعأ ْمُهَنكُم ِةَيِضاَمْلا ممل



 /إ

 ب
 ف

0-2 

 , سامح . _ او ل _ ل

 هاا مكس هني ١ هرم يملا »وص سرعت و را الروار# مود دلج» نيل ااجر يس رع 2 نسايف

 تحن ُمهَيْحَت ْنِم ىِرْجَت ٌرهنالا اَنْلَعَجٌو اَعِباَتم اَراَرْذَم مِهْيَلَع َرظَملا َءاَمّسلا اَنْلْسُرَأَو ةئئَعلا نع

 انلْزَن ْوَلَو +5 نير خا اَنْرَق مه ِدَعَب نم اَناَشَنأَو ءاَبنالا مهب دك مهب ؤن لب ْمُهْنكَلْهََف مييكاَسم

 ىف هنا ُهوناَع نم لنآ مهيدي هَوْسَمَلف ُهْوَحَرتف انك قر ٍساطْرِق يف انكم اًبتك كِيَلَع
 هيلع َلِزْنأ الخ اَلْول اَوْلاَكَو اذانعَراعَت «ءوُنْيبُمٌرْحِسالإ آًدهاَم ْنإآْووَمك يذلا َلاََل كش
 ال ٌمُث ْميكالهب ُرْمآْلا ئِضُقَل اووي ملت ُهْوْحَرت امن اُكَلَم اَنلْْنآ وَلَو ُهُفَدَصُي كلْذَم ٍدمْحُم ىلَع

 ملاذإ مهجرتفم هوجو دنع مهكالهإ نم مهب نمو هل ةداعكت ٍةَِْعَموأ يول كْوَلقسَي 4م َنْؤْرظْي
 هنيؤُر نم ونكمل ِهيرْوُص ىلع قا الُجَو كلملا يآ ُهلعَجَل اكلم مه َلرتملا يآ ُهَلْلَعَْولو انْ
 ىلع «وةنْوَسِبْلَياَم مهْيْلَع انْهْبَح انسب اَلْجَر هاَلَعَجَو ةلرنأ و كلل ِةَيْوُر ىلَعِرمَبل وقال
 هللا ىَلَص يبل لست هيف كِلئق نم ٍلْسْرب ٌئِرهتْسا ِدَقلَو ملم رغب لإ ذهاب نآب مِن
 ذنحي ا دكف اذهل وهَو 8 نو ُءِْهَتْسَي هباؤناكا ْمُهْنُِوُرِحَس َنَّلاِب لَن قاحف منسي

 م 3

 يو ديقك ل ارسم كلمت لا )عك هدأ( ع تبان لو كس يلو خ ىلا نخل دج ) قات وك عررطرج .--.-.--...-: مج

 فيا روسى كد قكيي ملا لالج ناني < لامخاارمتديفمودايز جس دارم لوذود اي ب دوصق ار حرام كدشلا فرصا سانا نامي
 نم «رظقل ىك لول ارك دايك نور كو #7 لولور كادي روط ص )يكاد و زرواون و سا لوم 3 هبا رث وم لع

 وايل رم ارجل عمار وا نك روفو تماظرم ئ) الاعاروا لاير جدت اسك اديب )رادومروا( 2س ولكي دي تءابس ب

 ة_ رافال ولو كر ( يس حس لش تييئادعو لئالد كس هللا يدا ل سا حس تب بابس اك تماظ ويكايك يئريتتس عت
 لج ياش ( نت بدرا ركربارب كس ملا وكلا لش تدابع) لل قع رباب كس داكددوري غيسا ( دوج 7 10 لساو

 كت ركاروت وك اك 0 وار عي كيا كل دابر (ايكادبب حس الم السلا يلع مر 1[ )ياربي ح شربت 0 لوح

 ( رافد اور ( ل كح كف اهنا حس لورق هس دابق ) بح ررقم لع مكس نا قد اعيم ىرسود كيادوا( كس ةاجرم
 يار كل ىاءادتباكو مس اء بوث مكالاح) ب هور ل و لور ودرع ل رق وب سده ل دق

 00 هللا ند ( باح لوم لاح ترق تا ل ا جيدي قري سرك ادي هرابددوم رداقرب د دكا ديب ًءاذتبا تاذوج لج <

 دج( لين لب اوم تس ركل لي رك ايم ملغ ايدج )وكل و زج لكروا كب قراها نو خراف نت زروا لع ناوناع 7( توابع

 د( جس هدئاز نم ) لاي هس ( لكل با ) نادك ب ىلاشن وكر واس لام اب حسمت نا ىكوووم نسالك( قرب لج )هب
 ّل 1س إب - نا( نآرق ) لاب جرين انج د: ل وهن كورك ىلا ذس لوبتاك حس ل لويغاشن( لآ ق )كراكو يل
 فول ايك_ كويس روم مولعم ( مايضا) تقيقت كا لن بير قفل عسر تما ىو ب لكتاب وس _ايدالشبت خس لوبفا ول
 ل كس رود ذسي حس ناهس دركل الب ل مت (ر كت يسرب )وك وكول كسك( لات لور فس هريغد ماخ) تعبك د يأ



 احا تع ه4 "لهم عن 11 روس < رسمي لرهم] مودرلج» م الجر ينك رم رتل

 حرر لما ب ممسك ( هت كس فرصتتر وا تفاط) لن لوك انت ايد ع دانك )هت ايدام حرر سا ل # م ليغ ( لس لوم
 ردك قدي ررط لا( تاسرب) شاي لاح آرب نلا ذس م.( جايك ياي تاقثلا عس تسب يضل ىلا )جس (اياسب )ايان لأ
 وكر ايبنا) سمو لكل ومان كس نلا فذ م رمي نليا_ضؤد الج لير منهن كس( تاناكم) لويداب [ى كادوا قد قب ( راج 00 هين
 باكل وك( يتم ب اة حام تارا تيس ورلاريي ردد كس نوم وأ ىرسود رعب لح نارول يدرك الب لأ( بحس نس اظن

 ( حس ركب حس هباشمديبرطر) ل كد ركوججت حس لوح عسا كودو( قام كس أر رف كن ا) ب ذغاك ليا ( لاسلكى كك
 لص تك قي موس لكرركرايظفاراكلا وار هذ وكول نيج تري ( قئتر ليج لاب لأنك ايش كاري دعب كح نس دبس هت لإ
 هلا( الم نحكي زول) سيكل ويك كس انك اكن وأول كارول( بيس ءازعروا رس )  كرلداج لك ل( ع فاناء نتمكن ا)

 ( د الاد نلاميا بولي كرير دا قل اطمكس لن رف كن ا) تس كل زان شرف كرك( جركل رمق كس اج )شرف اعنا( رب( ةتج))
 تابوا كك ترزعم اي يال ) تر بكى خ تلبم كل كس ناار( لي باب كس-قئاج كن نا )ان اجومب ىترلصفن اكل وفا كراس ول
 يدرك اجري رمح 2 اا ليكى اهيا رك عب كس عب ارب شمر رف كن ارك ىر ل لولو لب ترداع ىكشاك ا يج- تجدد

 و كش ىلارنا قي كنس انج نلاسنا ىج( وك نشرف) 0# فوم لذات قو فرط كل تترك ) تس نم ربضنتوكشرف ى لم كارو( تس ساب
 هوروأ تس راما تشرف ترك )دوا( عس لاكتتفاط كتي دك تشرف لل كان ا ندد احوب نركت نك وكامل نسب اتا قب ترروص
 نلا)- ل تست أب يابا لش تايب رطل تيد لا نان( لوك ) تاب تيب و لد من قبس ( لانا لب ب
 0000-2 لازال كن ولوسر يدعي ب املس هقادييداا( لي تك مكلنم رشبال اذهام يانج ني ل لولو كس

 وج ررطاوتا نب -ىلا باذع تم ) ذب ابيت نلا تابدد للك لالا اذ لوكا نجت( ىلا كس(ةقتو) ترض
 كا لور اود كلا قود لإ تس رءازههتسا تسي 07

 اكتروس دول كس تاب آدجج زي < م ناك تروص اري رولا ءازجلا ماب لكلا يع افلا روس... ل
 لكبح ن با ىلاوج لم للسكن وم لات تدوس رول صفد كيا لج تك حرالص نارين انج < فيعض وق اكل نمد كيا

 نورك ا تملا اوردق اهو ىنعي الا 3-35 دووم تياور قف الفاس لادللب هس لت يرنس كاس تعاور

 كت روس ّلابدوا لون لوم لذات لمدن ديل ابع نبا لوقب تاي اج لكن وقت مكلعل لف < خلا اولاعت لق رواد
 1 -لوعلز نوت رار لبب_رتعم

 نداغح لا'ميركلا زيزعلا تنا كنا قوذ” ملاموم مينو ولك ىرورض ريقي ديت اسكس لف هورج

 تس اابرت نبك الا سيتى كر تيثيح لحوم مش ًاحالطصاروا_وغل وأ موه 2 ك2 اجاهكماكر وظل رلكوك- 2 اجو

 البي 69 ثلا عمرو مضلع أطفل لب تروى درسودروا كوب را حررط ل وثوو انعمو الفل لي توصل .دارملا له- 3

 ْن ب2 تكل كل كس لم نولدعياب لل“ مهبربرواح كل كس قركذ بيرج تارسودروا كل كس داعبتسا ملا اسهر وا

 دة اج وم لص اكرفكاب رج قوم فو حت لص اكن ولدعيرلا

 قم ادالوا ل انطوم لئيشب باك لا مكيبا قلخ ىا-ج_فاضعر دقت كي درك راشا ذ# ماطر مكقلخ
 درا ل ماك سَ ىا-اهق لاش ىلإ روا كلك عررط تن بس لير يل د1 تنفك ع لربح فسلم

 تدالو ءارم سس لاا ينس ل وقب ا 1 كل ب قتل تنور واس توم خل اهي الاس وم فلك اغا تس كس للاي



 ا حارس ع ب "اج م عن ل ةروسن 6 رسبأو راي ض موورلج» نا الجر يفك مرش تنل

 جس ءادتا سو لص صق حرفص ىلا هس افقو كاش حس تءوضوارم سس لا ظفل عسر سودروا كاتس وتس

 مكر سرواب لام او رم باقتعو بالدار مح بسكن وبسكتام- اعرب ملعب“ لوار للا ءءارتيموت انزل هللا وهو

 55 سب اما ليتك جس لع لوماق ن رق ايكوم تسرد فلك سس بو كت رئاخم لير دوا يرسل اطئا دارس مكر هج و
 شاد ارفع نا ترحل (يم) لبن دي دعا < اتاجايك الطاري لاس ليقوم اك يأ يوساي اي ايرتساي خام

 -<س د ودئز اسود انج - ًانزف

 5 رج رج مدد ل ( )ثنا لوسر فر صبا رشبلل ةوقال- تمراشا فرطكو ريغ ووو داع ممول مهنكم

 ا ةررسمفد قرسودرب ءارتسبت تملا م اعيد ب ترروص فسم 3 اوك

 لب وشل تدوم لاا انج بس ايكايك لد عم تاب اكديح ردا لاطبااككرشرب سكس هدعاب ةروس--..-..-....: تسب 7
 ترس انه قي لبنى وم لتروس ل ولوو نكي لوب لذا لس تروم اروا ماشا كس تروس لج ةاحببس انمي ناباضم ى بع لك ا

 لن تدوم ادد تسد نيب ىكماكحا قورف لأبي رقت اسك هرثثكل وصا سب تروم لج رك عس نايياك لرش لش لوفد كس
 اكريح وليس خلا كاملا اي انج تبسانم ماب لطم زج اكس تروس للا 4 لوب عايد اه فرص( ور فروا لدي ز وصل

 ( يب ) حرض وانو فكس لما انزنولوعم ًارواريكو حرض ارعااكرافكح خلا مهيتاتام وتم ًادحإ لس ىلا <! ءابايكتبا

 دج ناءاساكل اكس [لمئزهتسا دقلو تيب [ل ازادحإ_<سابداجايكن اييدانعاصوصت اختلاس

 ىلا تو كس تار لكك روس رإل لس تايآ#) كاسل لل تس اهرب نما تسري ١ :ىللا اضفو لوز ناش

 هلل تيدا نفاتباز تفز يار ع ل هديك + تكلا ناعس (قي) ترضخ لوب لزان تاس نوت طراز

 ساو ىلاغن نت و ابخ_ ذب كن وبسكي امم آنا ل كرانة روع كيسا ق رعت( ف) تر زيني متاكد
 تس ناب [تغرفكياروا < راحاج كب اثاك ارباب كس تدابع كل وتشرف سدني فتش ايقمك لذ ةيس دا رفررقم لا سا تشرف
 ح زرك ا فهي اياثلا 5 سومو لبث لوكس لاو نع ذب كس لارا ناطيبخ < اندم ذا اكسو لع دجتإب كح لتس اننا
 ياسين ل اررف ىلا قتزور كس عمم قرر نايمرد باترتسروا هس لاجل رمل ناطيش
 -لوتايسام دم لب هرنبا رق كلسرع ليج سيروا ىل لاي سس رولا لب تنج لمجلس ميد دا لي

 تشر رفرارنب زتس كل كح كس او لكك داطت مانا ةروسمكيامرف ف ( يقف بآرك حس قدرم بعل نا ىلا ترطح
 لكم اهنا روس كس كت باور أع ول مروا ل تجسد ةس كر افغتسسا تار ندد دب لس تع ارجل اوج ل: ةساج يسد ركررقم
 - لز جسد جيك تصر نش رفرارب رت متمار نادي كس او فسدت مدالت

 ريتقواج, ل ليما لكن اهيا زكرم مت!( يقم ) كس -١ كل# نيكو يلي وخ نب لولب يما نب فلا ربكم ثسراع ني رض ير كيأ
 لا ليددلد ترف راي لإ رقت كت لاسر كفو ) ب زن لكم اذهب ساروا سس آن م اذيب اون اعمل سس فرط ىكدقلا لاي سلام
 لوم لزانخلا انلزنول تب اب

 روا قلاخ اك اف آو لوف كس تاب كديح ول ل تاي وب بم م...“ :عمم اقروا رخو © را
 مران كارول عرالطا كذس وم هدئزرايوددعب كس خ#رم لش لو اود كرف آروا<س.انلس/ تدابع نت قت ملاعاكت دابثو بيغ



 مه حارس تع 1 مانا ةروسعرسمبرا اووف

 وو مولخمل ورود هس تنامالعو نار ون للاب اك با لبي

 ودريلج نيل الجري 200 59

 اوم تبان ريكو رب كرش ل حس ريبنتتب لاارعابس اكد وادد

 هس ايار رصنت اسست خيي اوك !كرسو درس اع

 انارؤ تب اذع قوات دوكرافكه ووجو مزنه ايارفانج داكت سالب كا قت نا ووك وراغ [ل ااه لوم ورش »اج
 هال بع بيرو ع اتاجو#ةرور شح دعب ل تود سلس اك ا حس باع قزق يبس دوصتا

 ناك سي بلطماك اناشناروا...........:ا 1 دك رف لول م لادغ كا دخ تس ذيك ابك مقوس
 -هس دل تاكد لكك سدا 7ك يداه ل كب نااصتف رم انايدجا يكس ناصف قت راج سة كلب

 نات قرب انوكسا كح سا كرمدحإ لس فرك راع رقمى يا ىك جد لكوج نوم افاك اند قداس تفو لس تماق تبا
 دش كاي لاهتب دش رب - حز يئكب ارامج حس نس دهسش كس نا دكيضر فوم ررض قلي ابرج -انلس اج ابك أ

 قرروا رانك قراووضؤمورروا قب راح كادي قس حساني كف هلاك يلع اكت ايآن الي همم ممل : مالك ل اع

 كيرشوكى ور سوو دخت سك هللا روا تس ركل يجز اين لب لوود هو نير لاو قى سا نكي - قير وشي ارب نرخ اك

 0 تار نراتداعيم قرصوروا كك ك- لاعب ليت سكر رقم لس داعم وو ذ# ئا ايكاديب لب ز# لحج ادخ ىتو_ ل تس ربف

 -< ات رانا ايناشن كىلاتثلا.فيبع واكسب تلف كك نانا نكي كبر
 نوتشزلر كن وموق مشرك يف واه فوه ناو ركسس لا نوب ركل لو هرادومف تسد كا لب 2 اان

 ذل تاب لبلد البلد هار كتيريصاو رار كس يياربو نامياك تس تحاضو قربك لص ساروا ترب يد 2 دابر
 نا لين كسري حس لاهم لو نتج نكي نين نايناشنروا للم كل ايسكل_ كس نا لوم اهتم وكون نخد كديلقى وا
 الكول وكس ف لت ب بيرو بيكي كل د 24 ذ_ فرامل لاهاي سبتمووس كب ىلاثن لوك
 بتي لب اب ىد كلك شاب بيرو بيجي نظركم سيستم لاعتناةرك دوي لش رفحا ناك تاب
 لاباس اند قلك يدم 1 ر تسل وق كتاب لوك تا 57 لوق2_ لاهو اسجل لكل او تاء سالك
 2 لو ررك بوت نانا قس لس امى رك تشرف لابي سسئز_مبدج خامس نونا 201 م

 نواه تدابع نق قب تاذلا ثيح نمشلالاوم مولخس حلا ىذلا هلا ديحلاد؟ 0 كاب ف 11

 ك- لا تقيقت ب ابدا كا ادعس لا ترروص لوك عك دئاعم ركاب مولعش سس خلا اهل زسنا ول وتمج قت افصلا شح
 3-5 ترم - طال هتك ودرباظ«قرافلاوموعتس خلا اكلم انلزناولو تيب[ سا ارم لئفيس

 مهكالج ّنِم َلْسّلا ©) م َنيبِذُحُمْلا ُةَبِقاَع ناك َفيكاوْرظلا ْمُث ٍضْرآلا ىف اًوُرْيس هَل ْلُق

 بت ريغ بوح ُهولْوُمَي ل نإ هَل ل ُضْرآَلاَو ٍتاوَمَسلا ىفام ْنَمَل لق اريل باَدَعلاِ
 ٍةَمِيَقْلا راب ار ل ٌةَمْحَرلا ِهِسفَن ىلع ىطق
 امه ربح أديل بالله ْمُهسفْنآورِسَح نين ْكَس َبْيَراَل كلَ مكبَِحُي

 سم اى

 َوْهَو هكِلَمَو هُقَِحَو بو َُهَف ءْىَش لك َىأ ٍراَهنلاَو يللا ىف ٌلَح َنُكَساَم َىاعت لَو «)َنْوْسْؤُي



 ممل مت تت 3 ع لج م اعنالا روس كرسو راب انعذل ودرج نماذج ريسفر شو لنج دن نما

 ِتاوُمَّسلا راف دبع ِّيِلَو ْذِخَتَآ هللاَرْيْغَأ ْمُهَل لق ُلَعْمْياَمِب «-»ُمْيِلَعْلا ُلاَقْئاَمِل ْعْيِمّسلا

 ملي ملأ ْنَم لو نوكأ نأ ثم نإ لفل قر 0

 ْىَبَر ُتْيَصَع ْنإ ُفاَحَأ يا لق هب م وَنْيكِرْشْمْلا َنِم َننْوُكَن ال ل ٌلْيِقَو ةمالا وه ّنِم تاع

 ىآ يِعاَمْلِلَو ُباَذَعْلا ىآ ٍلّوُعْمَمْلِ ءانبلاِب فرضي ْنَمِةِِتل م 21ظش109

 +«: وقل كلذ رخل درر نأ ىاذت هير قف ديتزي نع ند
 ماو يقاس

 ْنَِو وه لإ هَل َمِفاَر فشاك الَق ِرَقْفَو ضَرَمك ٍءالَب ٌرْصِب هللا ُك ب نأ َو ةَرِهاظلا ٌةاَحَنلا

 هدر ىلع ريقي اَلَوِهب َكّسَم ُهنَِو همؤَرُي ِدَق ءَُش لك ىلع َوُهَف َيَِغَو ةُحِصَك ريخب كسَسْمي
 هَقَلَح يف ُميكَحْاَوُهَو ةِداَبِع قْوَف يلعَتُسُم ٌءّيَهش ُُرجُعُياَل ْىِذَّلا ُرِداَمْلا ٌرِهاَقْلاَوْهَو ُهْرْيَغ كن

 كل ُدَهْشُي مب اف هَل ىْلَص يولد لَ ْمِهِرِماَوَظك ْمِهيِطاَوَني همؤ ربحا

 نا هللا لق دعما ِنَع مَع ُلّوَحُم ٌزيِم ةداَهَش ربك ٍءئَش يأ مهل لق كورك بتكلا لفأ دارا

 مُكَرِذنأل ُناْرقْا اًذه ّىَلإَىِحْوْأَو ْيِنْدِس ىلع ْمُكَْيَبَو ىنيَب ٌدْيِهش َوُه هِي َباَوَح 5
 َنوُدَهْشَل مكسب َنحْلاَو ينل نم كار هلي ترفض ىلع تع عَ نَمَو هك لمَ

 ”ىرَب ىِنَنِاَو ٌدِحاَو هلو امْنإ لق َكِلدِب دهس لل ْمُهَل لق راك مقيم ئرخأأ ها هل ََمنأ

 امك مات ئف هين دمحم ىآ هن رَْ بكلا ْمهْبا نيا ماضآلا نم عم موك شمام مَ
 سمع م

 هب زن وْنِمْوُي ال ُمُهَف ْمُهْنِم هس ورح نيل مه نبأ نوفي نب

 كل ورب ل لوهنج ) حس اوبن ايكم اهنا اك ولاو ل ائججكوججيد روارمجب ولج لع نا ذ ( تس ناا) هك 0 لا

 000 روابي زك

 حس ايلركر رقم ) حس ايل مزال ( ؟س انلس ايكى دوم باو دوا كس ار لك دد باع ركا) كح حشا 2
 0 عمت زور كس تمم ايق لبر ورضوو( جس توكذ فيطا فرط كن اهيا ل لاا لظفب_!)وكت سعر فس لوبا يبا نسا
 لق باع )و هي رلءاتوكغيسا فكولوج دل يش ) كنك لول يي ىلا ( كل كس نيس هملدب اكل اهنا داب 0
 (اومايكل ولع )وامشي ج 2 - ىللاعتللا لب شل او ذس ال ناميا كو د( جس كس ارث لاه ءادتجمب سك

 نب دسار فاه فيج تاي) ل لسال ةح دورا( وكل اند قلا طرا بر واح لوزج بس نكل) ل قف: تازخ

 اهي كس نا زروا ك سوفا وج ( نورك اجل كى خ ) لولازب ذاسراكوكر وا ىكلركذ وصيتوك هلا لع ايل( ع نا) كحد( ماك
 زلم ك- رم )خد ل( قزم اه وكون لا لت تيس( قذر ) كزود هو( ل لاو فس كد اجيا) لن كس اوك
 د ا أ كردي آس مابها



 "ءاحا ارسم 1 4 "طجم انالا ةروس كرس راب مس مودرلج, نا الجرن ررشو دج زن نملك

 ب وم تمس لي لولاو ل رك( داس شل )لك( ح ايلي دخت قرت )يبرد( تس ااه لح تما كابا

 جر تس باذع لس( تمايق ) دعس ذب تب( ف ( لس كى ادنب كدا ريغ ) لوركا لامر فان كد اكد دوري نسا لي زنك (ذتج)
 نن_ج_.اسوج ىف ورعم شن لطافتل دوا دس باعدام جس لوجج قي ل وعفاف ور ع اج لتسرسكس لست لو
 يلايماكى ذب عسى ذي دوا( بس ايكد داما اك العب ريضتاس كح للا ثم )ايكمراذب دس ملاعتشلا ب ساو ند لا( كوم فو زج اع دوال

 و الاو هس ركروو )لاو غ_اغاكس او ( فيلكتى د قرت اي يرايي ) ينيكو كن رالاركاروا تس قس( تاي 2

 نا ع كس نا ملمس ) لين رداع تاير هد قل اي ناي ( لكم كر ادلام دوا قرد ) للحب لاش ىلا رد تاق نتا

 - لك لاو تكسر بلغ ) لج تسد رم زوج لو كد( [نكسرك نت كروووك ا حس هجروا لوكا وسكس لا دوا جس قم اجرك تب لي وتلا
 كر ربت رول دوا ( لش ذس دكا ديبي ) لو لاو هتك تسلح قاد قد دوا ب لودنم تيس! ( قل اثثاي تس دوز لي زج لوك
 للا لوك رك بشت لاو رب تون ىقب كك نار رف ( يهب ) ترض 1 بي ل راقكس قى لاب حررط كلر جالظ )م لاو

 هس اوك ذي حل بس قئاول ا إس زج يتلو( ح ناا) كك ءاررف ( بس وج لان تاي آي قف ؟ لل تنس ام لألم بانك

 - لوس باو وكر ول اوس لا لديك يي دان باو وكري كا ) فلا ل يح دا اهقءادتبم لسار د وج حس ذي ةداحجش ظفل)
 للا ا) يمت كنس لام رف ىو كنا رق اري جب فس لسا( ب سوم اين ريم )هس هاون ايعدد هس. داهتروا سس ريم ( لقد
 نانا تب_جس فطعاكس اريريمك مك رذنا) ع لب يتعلق رق اوك جول وكول .ااروا لافادة د كس لل( دلك
 ىراكذاماهيفتتسا) لن لير ش ىو وبخاه# وددت اسكس ظلال تيس د تاك ماين( لوم خيم آر لن لس تءانجو

 هكايوج وا ل واج اسكس للا_ ع ناكر دوبخم نو فرص نكح ورك انك اوك( ك0 ألي( حس كلا )ود( حس
 نادك( قو )رج )وكن لا هد جس ىد بانك متوكل وكول ل لوم رازيب تس لا ل لو ةس ارم يرش( وكل وتم ديت اسس للا
 هاحولذيسا فس لوكا ننس نبت كس اهجدلوالوا با ررط لل لن ةنسايجب حرر ا( لان لش لولاك كن اوج حجي كفاصوا

 -( ع (ق) ترضخ لك لكل او ةسال نام تود( تس لات نا يلرك

 هريس لوا تاقتولاسب.لئدج - ىرللاب قرظنر ساي دارم قت اريساكرا م وئقوفب لوق) أو رسيس :بك ا

 قرروا مثلا ىلا لوصو كر اكتر دوا ىانم كت د اك ة كرايفاوكت دايس ءايفوصك_- سا < ىلاج ناب هل دذ اكر يس كرسود
 1 ا قافألا ىف انتايا مهيرنسم -< لاج نين ذاكف راعم

 هيلا قر لوكلكوكه- لون ستلارم شقا يورك راش فاما رسفنركريك نصف كا جس بجو نت. بستك
 دهس و افيااكل حكة اجايك ومر و رعوط ويظل ع لب سجاو

 ركل سر ترام نونمؤيال مهفر واج ءادتمووُ ياك او رسخ لوعفم ممسفنا لص ل وصوم اورسخ نيذلا

 ناميا مدرع بيسم ارش ئالاح هس توم مولعم انو ببسم حل لس نارسخاكن ميا دعس تب رماظب د قءادتبمس يرتلم

 ىلا ملع يضر غ_ لح لكل لكن اياه دنت ادد كتي مر دقمهراسخ لب ىلزا كا كس نتن ين يب نخل تمي آل سدي باد: 6
 قريب رقتسا تكل عذ_ مالم ساو عاشو لا اسروا كرت يس ماعوارم سس للا نكسب جس ايك يامر فس طاف
 -امت دربلاورحلا مكيقتادك_<ايكايلركءافتكا ب ني رضلدعا[ررط كر حلا مكيقت بج

 روبتسوا مس ىلو_< لكى عسسجو ناش انقعا ميرفت ىلا لوعفم ايلوروااك ذاع لوا لوفي هللارغغا



 مه حاارضسمآ 4م اعنا ق روس كر سفو رأي الع مدددلج» ناي الجرف رشم نيل

 لي تما أ لاعرمم - ملسا نسم ىأواجس قرات م ايقتتسا و زم" لل ذيخستا كك راسا هس لااله ووصل ير الطب اكلم

 نيدو اتم لكم كل كح لورسود أ حرر لن جس اجي نال نلامب اقترب تدين قر اولى اس اتوب نااميالا لباس حس بسس

 خخ ذب فورعمرول كوم با ذع لع ف بحت ان لب تروص لوب ف رص او: ملسو ناتؤم لوا تس طاح للا جسام لكم كت
 نما اجركاومج ليف و زدت اء اك وصوم ري لكس روبيشتل يعول كالا حاومب فو ذب ا عدل ارواج لع يا لبن تروص
 قكرشلاروا ربكا هتداهش ٍءىش ىا عطا تر لا# ءادتبملا نع لوحم_ع فوزكب ازعل رماظ كل

 كت الاخ ع لول لوول رن لاا تاق لل تاو رجس سرج اظ- لو تاز ارم حس تاه
 و اكو لج لفن تحوم

 ىناكف نارقلا هغلب نمو (85) ىوداشرا- لي دار كونو يل عل او فوم كت سايق تس للا غلب نم 1

 نسج 1ك-ه- 0 امنا ظفل وهامنا نأ [ر قرم ءا فروا فو ذك اعاكل وصوم لي نسا هتبطاخو هتهفاش
 3-5 ريتك بنفس وصرماا دوا و هلا” < ءارتسب_<سمفاكام ل

 ا [رقروا فرط( نإ ) ترضخ ريفا .هنوفوحيل

 ع 2و رحم لن وب لوسر ك-( يقي ) ترضخ مدان لح لي مالس نم شلاربكل وق ترو-_تس

 كس ديك: كى ارواهب نومض يريح 3 ق كل خلا تومسلا ىف اه نمل لق ررط تي :تايآطلل
 -<س ا, داجايكت ازب نوم لج ماكر يح ولو ت لاسر سس خلار ءىش كا لقتعا آس ايكايلن يب نوم كداعمروا تمم يق انمضلس

 ايكاوسس داب كس فس اني ىجوكدلنا "هك ابك () ترضخت #1 كر افكملك تيياور ىىلك ل : لون ناش

 راك الب لوبان اى رام كلت تكلل ة رك يكل رمق قاب ب اكل با كتويك- تنك لهدا تاب داهم ؟الء ليتل 7
 "كس الداوك وكب تلاسر قي اوس لك

 تمدغ ىك ( فنم) ب آورمتن رك - بعكن ب مورق هين ماحب كاث تس كل سس نابع نبا هريئو سرج نئاروا
 هللا ال مرعقاو ل يامر فذ ( فق ) ب1 ؟ جس ليئوبتم ىلوكروا هو العكس ثلا ايل من بلس( يفتو) ب 1ك امج ول دوا سس ومرض اع ل
 يكب هس ند تان كى جس ل ووبخم وكر وااو

 اكتساب لا تالف تان اكم ما. :س لو ماك رجول ىلاقتشلا اح ظ2ظ011 :4 يرش ذو

 رواٌةانيو لش لع تفلض تاماك وق اتمنا. رفراكن وفاق اكتمضتر كارلا دوجوم قس“ حلاص قل كيا كس قد د تد
 وم احرك ايهم توب اكت رقيقت وج سيشل لولاك ا_لكالاح-نااضيفو هدافانر ول اتوب لام

 بولس كم يركى آرق_تس نايب اكدئاقعروا لالاب ىداينب ىدت تر ًاروا تافص كلا« تبيئادحو ىلا قس كدثلا
 رواج احرك طازنركق وو ناادجو قرطفك نامنارب دقي طمس داس ديسوو لكي حس لاقي لالو ىف وا تام دقتم قطن: ني
 ركأ_عدوجوم لي ترطف ىلاساداقتع ااكقسنراكدروريو للاخ كيأركس.هيانبكاكل ا ان اج انكر اديب كت اسامح يونس سما
 هسا كد لا حدو كة اجو قراط تلظغبم تريب ىلادجو كى اووف انام الت ل لويئاركى سب حس اتركر اكن هد



 سم جمارسمت ب [ 4 "جم اناا ةر وس هعرسبفو راي اا مدورلجم نال الجريسضتعررشو مج رت نياك
 - جس اع انكر ادي

 < ناو اهكا ديب قت اخ راكم انقي سلتك اب داج ايك اي لع ياريج وسر ا عيب تكسر ين انج دكا كلا هاري خم

 كاك ردبكت رطف ىراهبت_ سي اتفاكى وخر سايق زروكبسسوج جس ناك جس اد( اليحب فرطرب ناضيفاكتضتر كل“
 قرسور رك رومي تادواذم كرم را نورت تي فرط ىك شارك نارك يرجح نق لوك نع قول اصو للا

 لانس رك اك انوك ب دئاعمو نيب رك كب ايماكوكت سوط لك زج جس لكدقلا قتاوكى ذب تس بسد كيجت 14 لويتتسا
 لوك فرط كى ا ىس بحب كس هراشا فرط كت مداعدوا تنس لا كمذلا لابي -<س ايدك ن اطال ىتاوك يا لم قاس
 تس لاجوم رورش ار [لباتع لع لطب و نت قف لو 2 ركل باقتماك ادوات الش سا حس دانعو تدار كولر واس اج نقى اد
 -<- قي درك صف اكلءاعم ساوج ع قئاوكك رثلا قع ل ذروا ماكان تمسي لطب رواج اتوج ب ايماك ترم الب دا

 بضحنل قت جس خيا ذب ناماداكتضتر كدا كس اوت مولع خلا هسفقن ىملعع بستك تيب :تناب ؟فن ال

 تضر بسر لب ترفخمدعإ لس بيداتروا هس يلوم بي داتتتفو كس بيز ادعي لونغ انجب جس ىلو مر صر لكلا كك
 ناو تمي آس لو لاكن اعم قيس ءايبتالا تو كرش فيا لوم ولحم خلا ترا ىننا لق تب اسي رواوإ ليي“
 دهس لثثووو ل تك ديما كررضلازا سكارف كواوج اندم لف رمت القتم ع شريف لاو, ولما خلا كسسممب

 ىَ ُهَنِإ نارا هقياب تبذحك وأ هيلا َكْيِرْشلآ هيَبْسيب اًبِذك هللا ىَلَع ىرَتُفا ِنّمِم ُمَّلظَأ ٌدَحَأ ال ىأ ْنَمَو

 ني احين اًوكرشأ يل لونك اَْيَِج ْمُهْرْشْحَنَمْوَي ُرْكْداَو كِلدب «وَنؤُملطلا ُحِلُْي ال ناَشل
 عمَرلاَو بَصَنلاب ُمُهْنَف ِءاَلاَوِءنلاب نكت ملم هللا ءاكَرْس ْمُهَنأ © َنْوُمْعْرت منك َنْيِْلا ُمُكْواَكَرش
 َلاَق «سْوَنْيِكِرْشُم انك اَم ٌءاَتِن بَصَنلاَو ٌتْعَتّرَحْلاِب اَنَبَرْللاَو ُمُهلْوَف ىأ اَوَلاَق آلا مُهّتَرِدْعَم ىأ

 ْمهبولُف ىلع اَنلَعجَو تَرَ اذإ "كيل عمي نم مُهَو ءاكرشلا نم ىلاَعَتِهَّللا ىلع ونوع
 ّنِإَو ِلْوُبَق َعاَمِس ُهَنْوْعَمْسَي اَلَقاًمَمَص اَرْقَو ُمهِناَذا ٌىِفَو نارا اوُمَهُمَي نأ ُهْرُهَففُي ال نأ ل ٌةيِيعأ ةَنكأ

 لإ كارل اذه ام نأ آوُرَقك َنْيِذَّلا ْلْوْفَي َكَنوْلِداَجُي كو ُآَج اَذِإ ىتَحَْهب اًونِمْؤُي ل َِيا لك اري
 ُهْنَع سلا َنْوَهْمَيْمُهَو مّضلاب ٍةرْوْطْسأ مج ٍبْيِح اَعْلَو ٍكّيِجاَضالاَك (هؤَنْيِلَولا ٌبْيذاكَأ ُرْيِطاَسَ
 بلاط بأ ىف تَرَ ليقوم نوم ال نع وداي نيو مُلَسَو هيلع هللا ىَلَص ل انا ٍنَع أ
 اَمَو ْمِهْيلَع هَرَّرَض ْنآِب ْمُهَسْفْنآلإ ُهْنَع ىاّنلاب َنْوُكِلُمُي اَمُنِإَو هب ُنِوُياَلَو هاد نع ىِهْنَي ناك
 اال ٍراثلا ىلع اصر اَُِقْو لإ ْمُلسَو لعل ىَلَص ُدْمَحْماَي ىَرَتْوَلَو كتب مو نْوٌوُعْش



 محمر دع بكا م لالا روس حرصوا اواو موورلج, نبال الجر يفتر ا

 اقانيتْسإ نيلغفْلا عقرب هزم) َنْيِمْؤُمْلا َنِم َنٌوُكَنَو انَيَر ٍتياب َبِذَكَن الو اَينُّدلا ىلإ ُدَرْن ايل هيَ
 لب ىتاَعت لاق اًميِظَع اًرما تَرَ ول ٌباَوَجَو ىناثا ٍبَضَنَو ِلّوآلا ِعْفَرَو ىتَمَتلا باَّوَج ُئِفاَمُهْبْصَنَو

 هوب كوكي لبق نم نوفي اواك اَمْمُهَ رهط ادب يمل َنِ مهما نما ٍةداَر ع باَرصإل
 هََعاْوُهَناَمِل اًوُدأعَل اًضْرَف ايندلا ىلإ اًوُدْرْوَلَو َكِااَوَْمَتَف مهجر اَوَج ِةَداَهَشب َنّيكر ْشُم انك اَماَنْبَرِهَّللاو

 ةْيَحْلا يأ َىه امنا ِثعَّبلااًوْرِكُْم ىآ 1َوَلاَقَو ناَمْيإلاب ْمِهِدْعَو ْىِف «موَحْوْبِذكلْمُهّْنِإَو ٍكْرَلا رم

 لاق اًمِيِظَع ارْمأ تير مهَبَر ىلع اًوُضِرُع اًوُهِقُو ْذِإ ىرق ْوَلَو «0) َنِْْوُعبَمِب نحن اَمَواَينُدلا اَنئاَبَح ل
 لاق ْقَحَل هن اَنَبَرَو ىلَي اَوْلاَق ْقَحْلاِب ُباَسِحْلاَو ُتْعَبْلا اًذه َسْبلأ اًحُييْوَت ةكقامْلا نآسل ىلع مهل
 1 ١ 1 ع ندا ورع هدو 01 رم عرج ةددع[

 ايندلا ىف هب 4-.) َنٌوُرفحت متنك اَمِب باذغلا اود 4

 كلير شف رط كا ) ركل وب توجت يشلا فس لسالا» فس كرك دب سلا( سلوك ) س ناولروا ....-.......: مج 1
 هس او ذ_ ركل( ييالوج ل لوم لبيب ايعاك مث( كنسي نلاشنال الب نس انتل ( نا آرق ) لوقت [ كى اي( ل كعب
 تس نا« جس ايار لير شوى ات سكس هللا نس لوأ ول نترك رك امثل اوك بس نا مب بج اكن لد للا( ةكتع نايهد )ردا ل

 هدول( تلي شس شادو ل )كت تكر نادك لي تسمن كنج ع لابكك يشدو # ءاببق نات( كل ع ندد نع

 < تاس يردوا بصن ةدسنسعف) تزعم لوك( < ايكا ذي نكنفل عررط لوو درجت سكس ايوا )ل شكرك يئتتفو لا
 انب د ) ب ءاكدرو مارا شا( توك ميددصم ناهس لوقق خخ ١ واسف ا) نبك اوس نما < دارت رزعم

 (( ةتغرر# ازور( لي رفات لت )هك تل او سكش( حس ءادتر مت ايس كس بصتاروا حس تحل يت اس كس رج

 ءارتقا بسوو سنا ( للرب م) لل وحكروا( كس كل كك شع باب ياه كل وإ ثوججبوا ةيبسا ري حرر لك

 ناكفرطىرابمتل_ ك- كس وج ل ا لولوي سلب ناادوا( ديوك رش < لاقت شا ) هت 2 كاي لاي نادم

 م ( ن)ل لإ يد لاذ( بات )دي ب لولد كس نلا ذس متدلكالاع( لو ةاءرفتدالم ( اي ) ب [بحج) لن تس

 )كح نكي اس ناكل تي وقل قدرك ديب ثداكر )سى د ثاذ لش لوف اكل نا دوال (نارتز ساو

 ( )ب ًاروا لإ تس لاي ك- ( يقم ) ب آب ل ات ب شئ او فس اذ نامي تبنت يل قي لان كير يدك

 ( حس فانا. نك نا )جس لكوكب اوه لا( نا آرق )ب لين كلا نك وس كركر ايتقارفأ اد نس وكول نجل ين تسر

 لورسود ) كولي رو( حررط ىف بيجاعا روأ تككيحاضاا, عم لكم .ةروطسا .ريطاسا) ل لايئابك( ىلوج) ىنولصكب_

 تس اجوم يعي ) نون تكس اجب رود يووخروا ( حس رانا لس( ةقيؤفب) ترضخ 1 قل فرط ( ي) ب 2-1 كا ا

 < لوم لاذان تيب آل داب كس بلل اطوال جس سار لك فثروا بسال لن امياب ( ذك ) بآل ) س ( يفي ) ت1( لن
 نا)- تلح ذاكب لكوكب اكى مورد( كح ال لن ااهباي( لِي ) ترض دوق نيكس ةلس ور وكل وأو اس ذييسد فيتالي 7

 (اكس) ني( مى نا لب هاك ا لتويك ) نيب تكس ا لي تلكألب وأى: نيس 1( رك كاب دود عسب آس ايف نا نتمت

 4 مث”( اه ايك ث )اج ايكا عك كبسج لب ار فاظح الوكت فو ل ( ( زم ) ميسا ) بآرك دوا تتكسر سيئروعش



 سم حارس تع 4 الجم ان الإ ةروس عرج راب مع مود رلج» نم الجر يستحب زينل ىك

 ثا كر دروب يارد!( فرط ىايند) لت امي دانولر# متلي لاك ( يس كس كح ديبتحإي ار) تاه

 نب رت راج واعم نزف رز رو نوكن رووا بدنك الا نت موج نق نولاؤطح ال قاميانو نب الث
 ) مكي ةساء رف ىلات نت اميظعأ رما تيارل باو اكولروا ب وصنم ىلاعروا عروفرم لواركحس يب تدوصىرسجتروا فب رج

 2 را ماهم كبي كي وجمل دباك ارب نا ايل( رجا )رادو ( عساي روم مو حس انج حس نام هدارا جس ضشارعا ي )لأب

 انواركاروا( 0 قياس ابجي رسم اكفني هللا وبه ا را امج تلقا ذيسا)
 لوي ريشالب روا ( كرش تل اهق ايك اكدر لأ حس لتس لب اجي ل تاب تار 7( فرط اند شف ) ل امجد

 ىلا( ع يف نام قمت نلا) جس لطي اوس ا( تممايق ني ركم) لين تتكسر وا ( لب نامي ةدعو ثيسا) كح لوم تبت ْ
 5 ام تك زكي بج كح سيو لش تلاع لا شكا ب ًآروا ع لب ننال ركرم لح روا جس لمن كاعد[ كرتن)
 رول لل د كانت ارق تاي دو دقلا( كس لب ايف بتل وبول ) تحس اسس راوي يس( لي اء كس لش

 هلا( ب تبقين ) مر اك دو يب ظييسا ليت لاب كس لاك ؟س لل قي "تقيقح( باحروا انما #ربق ) نايك( ىلاو زى وتشرف

 را لا 101000 ت1

 رواتايث اكسبي كيان وبن ع كل نيفطاعتملا نيبريافتروا ق2 بذلك م 3- تو

 كل سا قكوجدعب ل قربتروان_وب عت نأ لعوب ايس اءاهر ترب هير مك لاك سش نيا_عس تدوم أك ت يشل رعو»
 ككز قب وقوم لت .ن ومع ز تجب رومي مولعم انومرض اح اكن لاهتس لس سس انعكس خلا نيذلاورشحا تم ائرسد

 هل اريج اتوب لمقتس كب يقويك لطب روا كل وسر معز جس لبي ثييدع كلان اء ماهضبتت- جس اتم لات ظفا
 بن فعالا

 كتب بيك جس انكسر كبس وصنم هنعف رواج ولاق ناالا رول ىت غرم ما هنتفاظفل جس جتا سكس اجرا . نكت
 كرك فان تركب صفرواجج ص فوارماع نب .رثك ا تارثؤ قرد لوو تيب لهيب طرة ديم انف كة

 ء باع ء تربهيتم الب ء شار ز 1م « 2 كس ن_ رك مولعم انوبكارمك- نب لل ركل قاد ني كك كوع قتل نشروا

 ىف ومرور انبر_< اهكحس جو كت ارش كن اروا ثوعتت,دةفوكترذعم كرافك جانو لممثل نخل ترذعم ل !ااض

 0 < كن انكر ةنكا_ كوع انبر هللاو رزق ل تروص فوج بوصننروا جس تفصل دذلا ل تروص

 لاح عيوس لمت نوار كلن ول داجي روا كل ؤاج آذا .يئانج_بسات المج رعب كس كلا 1ذا ىتنح_ تعاين لوح
 1 1 لوبريظلمج دوا م لجرج عروضوم تو لكي هدير جس نلوم قو راج 'ىسح روا

 طخ حك رطس_ج اك هروطسا «ةريطسا ؛هواطسا ءروطسا ءريطسا ءراطسا كس لي لزما# . زيطاسا
 بيجاعاروا لدك و حضا ءبكيحاضا_ لت بس رامرف عت كوروطسا "قفل الرواس. لمت ب قش لوقت قلما ين لس
 روا راطسا ءروطس ءرطساعن' عب كرطم ل وماق وقبر وا سير فم لوك كلاما سابك نان هبوجعا
 -تمثإ زل ريض ير / رت ل الا ا دس سر عما عم ريطاسا

 بهن ماع باطخ اب لو بطاث ( تن ) بأ .ىرتولو

 ناي دقن ب صئرو اوم باو اكردقم لاوس يك نينم ؤملا نم نوكن نحنو بذكنال نحن ىا .نيلعفلا عفرب



 مسد حارس تمي جي ؟ لج م انااا ةر وسر رج راي مع مووريلتع نال الج ريسفر رشو مج تنال اك

 الو هللا مهسلكيال تي ًادحإ ل ل واج لا ةكئالملا ناسلا ىلع.نيئمؤملا نم نوكنو بذككن الف انودر نا ىا كوم

 لعد نعم اري لانمك مهيلا رظني

 كل اعرب ىورخا كني ركنا لم خلا رشحن موسي ارواب انركودب ني رك لي ملظا نمو تيب :تابآ طلر

 ولو تعا 1- اتينا ارث رب خلا عمتسي نم مهنمو رحإ لس راكزا كح تلاسروديح قس ىلاطتب تيفي كي

 -<ج ديكر كك تما ني رك خلا ىه نا اولاقوتمب ارواج ناي اكازس كن لا لع خلا ىرت

 « ايفا «ما «ربيش ءهيتع « ثداحلا ناب رضن هريخم نم ديلو ءبسرت لب نلايغسابا لكس اكورم تس تابعنا ..------.: :لوزن ناش
 رن بسن ا_كح حس رايرفتدال ( ةيفم) ب آ سومر ضاع لي تصدى (فقج) ترضخ 1, لوبا رهام نب ثرراح
 - اني وسكس ىلا نإ نسافا ةسارب هك روا لت توب مولعم لع وف تضر 6: هنيكس ؟ لن سرب ايل( تب )تاج
 بدر لوبا نيل . وج تنجب شئاملغ لك ب كلاب ضنك هيل نايف لوبانكس عت يا حس ىلا لكلا
 تمي ارول كس ةرانرل شح تي ؟لاوكن لا سس آل ناممبا لم دعب لولوج هريخو نلايفسولا_لبتوم لذات تب اللا
 - كا انج مورس ناميادوج اب كس ىدردم ىلابتنتا كبل اطوبا تب كس( يب ) يأ لوزن ناشاك خلا نوهني مهو

 رت اهنا بخ فاق ع و اوت بت اهو رطاح اكل وتب ل تما 25 :# نشل

 تيب 1ك زي - ند لا ناقنعدكب ل وفود ايل ودا رقرضاح ت اذ فاح ل تنيةاقرمصدموا جس اين بب انك ذم
 سئ باعتوكب ىك ل لود ناهس ىلا لكس قدتماضردوا قروش لم تا آ رمدددوا تاب مالك ل تس دانك

 ىرارططتا ب ذكوج كح ل ايانلاك) تروصو بم كرقم_كع- لاي اب نر وااكوم ل ترو تشو ل تنانلوب توت كر افكر واس
 هن لاق كس تععافشدج ركأ نال ا ندم كرايقفادو جاي لوم ىف[ ب ذك ترعب كس لاوحاو ناتج #فشكردا كن البك
 تحماقل عرب ظنوا لاق تعاقش بلل وو تقوس تدشر اباه دوا <_اجانا. ماكي ضروب في ناي

 4 داققدعا رك شووصقلمس ند ايكا يكن ايي ناضارمح روطبلم اييشا اك كش لي تب 1 الوم قوم اس ناوكرولاكتدشرأ ذب

 | هل ةسارأر

 م مج لاكتابلا ب لولردا لئايدهدايعس لاهلك قكرم لت تاباكب شاد ممم للف :تمارف ىلا

 دج تح شيم وج ابك لاه ىدةيكر ب كل نك قل اج لان ست اك ايحبسجج شثأ ءلوبةس وعسر تلال
 علا نيت انتاوو لعل تار رو لو ومزس_ لع ع يا كلون ضررا نول دوج لث بخ انج دلو ةسآ
 نوم قلصت تو ون كل نك برع ن يك شم قد [نتشز كرس لك. ولوسر وا نوم وق لجن ىلع يااروا اول زن نا رثسج

 -< ناتساد لايك

 نا فرط كدفلا_جس ايكئابكل يشر ولبللب لاطورب قضم بايت ب تي“ :نايب ل“ كتللاع كرافك

 حس نامي الشم_جس قى قيل اس لما حس جو لكم بسكب ءاهسا نت تبا عس لوم رب تمدتو تواصلو قيل الب تس



 ماحس تب 1 6! اله م اعنالا ةروسكرسبأوراب مه مدددلج» نامل ريض رشورمج تناك

 قءارعش مروسروا<- ىتراج كى شبك ن اما ىرايتخا لي ةببا لك اوري ناوتمب 1حررط ا ل ةسدم عدوا قرات اودانرل شارععا
 بولطم لي تيب اقرسود رواه يرولطم ًاءرش لم تبي [لوا_ج اب دوم تايئااكى رارطختا ننابيا لش خلا لزنن ءاشن ناعم ا

 ١ -<س لاش افانم لول ىا_ لب
 اكرفكروادص نرمي جس ياك تس تلاع لابتما ىكتارعكى اسنا-ايي داك ثاذ لبي لاف اكروااناج يسد لاذ هس ديب لوط

 -<- نايباكا زم اروادانعس نا لي حبلا ئرتول و تع آ-انبر لكل اعماك تانروا نق جس انالبك

 لل ايئد هدايوورمجي ول حاجوم ساهم كت احفاد تس نومك آب لش تم ايف بج رك بش ويب 1١ :بباقع اكن وهشوو ٠

 ؟ب اتبر ناكماايكاك كبي ذكور فكر عب ك1
 فك كبي ذلك ىلإ ز.لكوج رواج. انلسرم ترجتاسك نقل بلقراك ىلا, زروا هس لخناكن لابز بي لكك سب باد

 يواطم ورش نيقلوج م ليرتحم يرش ادم نق قرار طضلا بع لو حس ردو كدتاعمرزع او و انكدوكفرط رفك ل سا
 تن ام لول ىرض ضن د انج -انإ ص ا م لوفد كر اان رص مرعروا رارطمتا 5 رص ل ج-< ئرايضار ايقناو ميل و

 - لدول اء ركل كب بس

 مدعروا ناميا تو كس انمتلكالاح- كززجج لصاعريغ ىلع وم انتين قشر ررط ىا...........:ميلا ذا اكميش كيا
 لام تنذو ساو تاجضراد دمج دم انمى اميادوا بيي ذلكم دع كيندال اجاب” نتمايكك انني« لص بي زك

 لالا مرعب كفو ريفموو_ كوم لص أحبت ذلكم زعو ن ايياروا كوم

 مل البي تنفو كيا_ وب تحوم لاوفود- لك ضراعن لول م لا لو كن كس ناب كن اوود لع ئرتولو لجل ؤ ود 9

 ان [ل يئس ال لاكشا لوك مب نوتروص ل وفود يضر ند قلبي تاق هد هرب واوم ىن لاي كس مث” انومارتك كك كس باح
 .٠ 6 #0 بل 5 . 595 ١

 رهخب تررعن ىدقروا تحي ف صوت اسكس دذلا لكون ولحس خلا هنع نوهني رهزؤ كي |0026 :تاب 1فن اي

 ةتغب ُهمِيَمْلا ةَعاَّسلا ْمُهَت َءاَج اَذإ ٍبْيِذْكَتِ ةَياَع ىعح تعبلاب“وللا ٍءاَقِلب اَوُب ذك َنْيِذْلاَرِسخ ُدَق لا مد كار 3# روما | را شمالا , #ا 3 زرعت 3 2 01 8 ع ناو د95.
 انّرَصَق انطّرف اَم ىلَع ىِرُضَحاَف كنا َو ١ ده ُىَآ رام اَه ءاَدَِو ملل ٌةدِش ّىِه انتّرسحلي اَوَلاَق ٌةأَجْف هاهد 0”( تورم طع ”اعاج مر سما« ا رجس مس اسمو ساس "تا #سل م هيدد ع مؤ 2 12

 ١ 2و 06 كم 1 رمل يح را اء ع ماطر 2 2 اا هو ماد ه0 مدد وم مرا م 2

 ةَرْوَص ٍءىَش حبق ىف ِثعَبْلا َدنِع مِهيَت ات نأب مهروهظ ىلع مُهَراَز وا َنَوَلِمحَي ْمُهَو اًيندلا يآ اَهَيِف
 ىأ اَينّدلا ةويَحْلااَمَو َكِلذ ْمُهَلْمَح َُنوُلِمَْحَي «م) َنْوْرِزَي ام َسْعب ءاس الا ْمُهُبكرَْف احر ِهِيَمْأَو م رت 2 سما ايش روجر م ي”ر# 0 و ل ا اعلا عا ع رب را رت يس م2 حن وس «رلاع

 3 9 هاك يا مر” ,ا ب شصرجس يبو رسام ره سا ل“ مار "عد د < ا

 ْيِفَو ةرخألا ٌراَدلَلَو ٍةَرخالا ِرْوُمأُنِمَق اَهْيَلَع ُنْيِعئاَمَو ُتاَعاَطلااَمآ َو ُوُهْلَو ٌبِعَل الإ اَهّيف ُلاَعِتشإ
 ا ع 3 : . موت” ىو يي عرس سطر و لو ام وما مت رم تر ل مطب ا م

 َونِمْويَف كِل ِءاَلاَو ِءايلاب جز َنولِقْعَت الفأ كرجل َنوَقتَي َنْيِذَلِل ريخ ةَنَجْلا يآ ٍةَرِجاْلرا َدلَوَو ءاَرِق
 2| ةءر < َس يو را ع ل را كر ا قو كك م ى# 7 0

 كانؤُب ذكي ال مهنإف بْيِذكتلا َنِم كَل َنولوقَي ىِذْلا كلن ُرْحَيِل ناشلا يآ هنإ ملغن ٍقْيقَحَتلِل دق



 ما عل لره مودرلج, نا الجر ييضتعررشو دج تناك

 ةَعْضَو نم 2 ذلا ّنكلَو بّذكلا ىلإ َكَنوُبِسنَي اَل ىَأ ٍفْيِفَحتلاب ةَءاَرِق َىِفَو ٌقِداَص كن ْمِهِمّلِعِل ِرِسلا ىف

 يف فللبق ْنِم لْسُر ُتَبْذك ُدَقلَو كويك 0و َنْودَحَْي نامل يآ ألا ٍتياب ٍرَمْصمل َعَضْوم

 ْمهِبْوَق كاما اَنْرُضن مهنا ىتَح حاَوُذَواَو و اَُبِذكاَم ىلع اًووَبَصَق َمَلسَو يلع هلل ىَلص يَ ةيِلسَ 2 روريم

 ئأبن نِم كل جب دَقَلَو هدئِعارم هللا تملك َلَِبماََو كو كابر كأي ىتح ربا

 َكِصرْسِل ماَلْسإلا ِنَع ُمُهْضاَرْعِإ ٌكلْيَلَع ْمْصَع َرْبَك َناَك ْنِإَو َكِبلَق هب ُنكَسَياَم + َنْيِلَسْرُمْلا
 يا ُمُهَِتاتف ٍءاَمّسلا ىف اًدِعْسُم اَمَّلُسْوَأ ٍضْرآْلا ىف ايَرَس اَقَفَن ىِهَتبتْنَأ ٌتْعطَتْسا نإف ْمهِبَلَع
 َُوَعَمَجَل يتم كارل هللا مشت ىلع ! دوو كي وشم الاقلتا فعلا لقفل وعزت كن
 ُبْيِجَتْسَيِاَمْنِإ َكِلْدب (م)َنيِلِهجْلا َنِم َنَنْوُكَتاَلَف اووي ملف َكِلذاَشَي مل ْنِكَر ىلا ىَلَع
 مَدَع ىف مهب ْمُهُهّبَس ٌراَمَحْلا يأ ىتْوَمْلاَو راَبِتِْإَو ِمُهَفَت عاّمس * َندعَمْسَي َنْيِذْلا ناَمَيإْلا ىَلِإ َك َءاَعد

 رانك ىأ اًوْلاَقَو ْوِلاَمْعأب موَيزاَحبَ نْوُدَرُي )١-« َنْوُعَجْرُ هيل مث ٍةَرحالا ىف هللا ْمُهْفَعَُي عاملا
 لي نإ ىلع ريالا نإ هلل فت صقل ةقئدحت تونه لونا ولة [ممل

 بْوُجُوِ ْمهّبلَع ْماكَباهلْوُرُت نأ سو َنوُمَلْعَي ال ْمْهَرْتْكَأ َنكْلَو اًوُحَرَتا ام يا ٍفْيفَحتلَو ِدْيِدْشَسلاب
 حاجب ال ىف ري ريثطالو ٍصْرألا ىف مآ دا نام اهو ُدَحَج نإ مهكاله

 نم ٍظَوُفْحَمْلا حلل بتكلا ىف ان انكر اًنطَرفاَم اَهِلَوْحََو اَهِقررَو اَهِقْلَح ِرْيِدقَت ئِ مكلاتمآ عما 1

 لزق مل واقل لي داع صفو مهني ئِضْقََف (مَنْؤرْسْحُي ْمِهبَو ىلإ م هنت مَ ِءَْش ةَدِئاَز
 َّقَحْلاِب قتلا نع م و لوف عام اَهعاَمس ُنَع ص نار انياب اَوب لك َنْيَِّلاَو ير ووك مه

 ٍقْيِرَط ٍطاَرِص ىلع ُهَلَعجَي ةتراده اَنْ نمو هلْلَتَعُي لاف هللا اَشي ُنَمِرْفُكْلا ٍتْمَّلُظلا ىف

 ا نو ربحأ مَعَ طرفا عنا لق مال نو «ويتتل
 ىف «)َنيق دص متنك نإ ال ُنْوُعْدَتِهاَرَُعأ هَ ةَنْعَب هبه ُهَلِمَتْسُمْل ُهَمَيِقْلا ٌةَعاّسلا مكن او

 ها ُءُدَتاَم ُفِشْككَيَف دا َدِّسلا ىف َنْوُعْدَت ٌهَرْيَغاَل ُاّيِإ َلَب اَهوُداَف ْمُكُعَمَت َماَنْصآلا

 1 21ئ الق ماتضألا نب اقم 4) نك رش اق درك َنْوَسْنََو شع اش نإ رخو نب مكن 5
]| 

. 

 نابي( ركوم هدئز راب هد دعب ك لس رم)) لطول حس دثلا نس لون سب لي هداسخو ناصقنن تول وأنيق 00 :٠

 كس ةرحا وعفا شبكتنفو سان( مدي )فتايات( كت ماين الب نا كة اج [ب جب( < ءابتنا بي ذلك ي) كدت



 موسوس رس تع 1 46 لج م اناا ةروسك رسولي | مودرلين, نال الجر يت رشم ننال

 ساوج ب( تشا زيكو رف) ىتاتوكى راج( اج 12 سايس تو كم اكذ# آرت نجس أ ذاب ا دكءادنوكن ا لت هس رد تت نم
 لث تممايق.غررط نما )كح لوم سوم اهلي لوحي ىب دج وبكل از نك سا تنذو لأ ولا لوب ب جس لع (ايند)

 لي همدالا ي)وج هد ولام قايل( سالي ” اهدلبب نادوا كس ليت نع الس نادال تلاد اوفا نيدو لا لوسيا

 روا تاعاط بلا )خس .شانترو؛ لير( كا محا لد ينو قت ) ليتم ول لاكرتن ىاينددوا ( ليث سوم اتاري لورككىفيا)
 ( حس تنجدارم تروس يس ةرخالارادشو لع تأر قل يادوا )م كات لغ اردا( ل ليز ج كت ف [بس ب بابس كسلا
 اكتب يقوكتساب نتا نلمس تاس ردا )جس لقلت مايك( لت لاو كن حس كشوج ) سرت : كل ل قش
 هيو يهد ل رمل ان لال كل كس ب 1( جس ناشر يمض بغالب ل( < 2- كنت ل اج بون مت (و الس نلاميا
 لو تن اج هدو ضني ) سك بي ذلك كس آو رالي( لبر ل سس بي ذلك »لإ 2( ص ناشي آكل
 اهرب لج كرمك لن حسا مل لخ نوكيروا ( تنكس سنت وجوب آوو نع اسكس فيت لم تنأ رق كيادوا ل جس بآل

 لوسر كلا دبي تا( هي8ب) ب آل جس دقادهيدوا( ل ةس كب يزلك ) لو سكران اك ( نا آر“ )تا كمل(
 مك لابي اكرر ذيك هكدردا ذابت كل وكدا لوبناوس( بس للا كس (ققب) ترضخ لع سا) لن كس لنج
 مال( :) باش دم ى(88:) ب الام تحرص لك( كيج ) بأ ايدركواب ري وكم دق كنا ) قي أى اي كح كادد ىراع

 الت (ظيف) بآل ربا تتسم اك لولوسرروأ جس سلول الاول دبوك( لورعو) لوناب شارو ( هل هس رانكلس قا“

 لاورلور كنار( ف ) بأ اه لركن مثك) لاركركلروا( ل قكرم شن نيلستتل_ لس باق ( )ب آجل كب
 لوك ولا طول( تسارزوو نمش ) كرس لوك ردنا نا لح و + قرا 30( جس ديما عس ناك فيج ) ب ًاروا تس مالعا)

 ري نانا _جير زكركرورض قل لع لوززجج قم رف كنا )احدا ىلاشن لوك جتا حررط ساروا لب ناهس 1( سامح ذج دج ) كم
 تمئاربوكن ا ) جس ايحرلا لايعشار وا( لب هركن لصيف لوكد لا ليكبجب_-خج ترب نا ةع ل يايا ( )ب آل
 ب وكول نا( قم ) ب ةوس( لح ا) لن اميايي كل لااا لئن لوبضا ناي ) كح كار رف عرب يا دبوكبس نا (انيد
 تا لي ةك بقوات لاهيا تناك )(8:) ب آ[-لؤ ةبوب فقادان( حس لاآاب ناو ) يساهم تس
 ىلا قلب ( س لكى ويتيح لوورموكرافك منح نرافكق ثم لؤ ءسدرعوج نيب حس رابقارواروخ ) لو تنس رايي ى(يج)

 . لق كدا( طلبك لاعاكس ناوكا- لح لاح لس شم ) لس لك اي <_.نولروضتل ناار( لع تسخن 10. لب الا
 كس ودي اءدوااصعب قا تت )هس فرط ىراكدروري كس نا ىلاشن لوك نا كى رانا( < الهؤتم الول) ليك ويك( كراف)

 ( لوو سرق ل وفود جتا سكس فير وا ريرشت ) شد راتاركل ب رداقرب لاانيقي دشلا ( حس نا) كح داب( يَو) ب آ ( تازمت

 ري فس لوبن رك لقريب كوم الب لن نتا نا ناك ىلاثن كي ةنس اج ىو ةرثك ا حس سن كلا ناي( شارف كن ا) ىلاثن لوك
 كس لوم الاو ذا لماوم )درب لوكروا( الاد لح )ب نين زروف او لوك( < دئاذ نسم ليتر( حس ل دلو مدري ةفايكراكلا
 نبل كرا تور هذ م( تظاخفلس تالاعماع قزرروا شل ديب قب! )وم تكرم لاي ذكروا كس حررط ىرابرةوج تاس

 عقتروضتس راكد روب نيس! بسر ( ع دئاز نكن ا: يلون ف# متوكل ) اتعاب لوك ين ( ظوفت رول ) نشا ( ذوب
 - 2 نع اهل دب نهر اع لسا كم 22 رالاو كين لح ل امم دق نإ لس نادنا) ل نت اع
 2 لونا توق ) ل هسرجج هد لب الج ( ن رق ) تاي رام فس لوكول نجر وا ( ءاجومب كسل سة اج ابك سس ناري
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 تي :رك ارك ا( انرك ارك ) لإن اي وك ضرفلا- لن مم ( كرفك ) ل لاول يجدن( حس هيكل تاب نت 0 لين هس وكروا( ليت
 هس مايك ولاول( !( قطب ) متي ) ككح دا رفا يس آي( مالسا نيد )هاد ىدديس ليث ةيبس دال (اني د تمعادال لين اهالى سدا ليث
 ( كك امام لت ب باذع ساوج ال ىرتك كك كتم يق ) ي( ل ايند ) تس اج رع متبس رفع اكد كسك( ةالج كب )ايكروف كي لا
 لب تب ملل سدا سا )9+ يس متل( لب كرب) كس هدا كلورصدداوس كس شا قكتنقو لا وع زك نحاس داب

 قرا ب هركر وو ىو روا ( تتفو كح تببيصم ) ل راكي م( لاباس رسود )وى ا فرص ( ولازب لأ 3 لإ ع وب

 ركل ةيكيرج ( كح وح زوج ) كح ةاج لوجد» ( نركردد) لي اج وورلا( لإن ةك ركود ريف فيلق راه ثل) تريعم

 ( راهب تموك وقتما ذهبان امك كير شوك تب يت اسكس فلا )جسد

 لاا عسل ةعاس كيا لشتاء ذادو البي حس اال كس تي دبا اقتا هس كت مايل توج . ةعاسلا 26 0
 أزايئءادتب .انترسح ايم قط روع هع هتغب_ج_ ورا فرط باح ةعرس إي دوا ايكا يك الطااك ةعاسلا لب تساي ك

 ندب حس م لاو لج تو كس ىف توهج هلا ترتب هس لك حك كس ةسدكذ اي ترص باباس
 _هتمايق تماق دقف تام نم_تس لل ثيي دع بس نك شت

 لوف رط رك سن كذاهنادجدبررط اج لاب كف رك وجت ةررط لج تسب كلا مهروهظ ىلع
 هام. لع لكنا تمي اه لامعا كس ساق كهل اسره ابسج ناطسناك ين تكس هرث دس جيمي رف لترويج

 رثاكروا ايندلا ىف كعبكر ام لاط دقف ىنبك راف حلاصلا كلمعاانا 3 اركفرانانبا تا الا كارد نم 1 ا

 لاط ثيبخلا كلصع انا كس ليث افلاري لي فراقت يسارا ل 1 لم لكن راني اضل اما لان كل.
 0 كل مرا لي ا ءاسالا كبكرا مويلاو ايندللا ىف ىنبك راكم

 وبنو لا فرط كك ارو لزب رك وج كدب و نقيل س.انالبكب حلا زوجت تسود لان يغوكرج عفان وهل وبعل

 باردا ليث جس رركةراشغا فرط كف اضم زتركل ات لاهتشالا الور بعللاك ىا_<ايلابكْخ ب _رشترولطل_<ساحالبا
 قرح سا سلفر لمايند ىلاختغا تااعاط كوت مكث تس ايان التي تاعاطل اماروا ىتر لوك ترورض يبت
 | رانوفك

 - كوم رمش ريبخ رووا دتيسرلو ميلا فاضمب ف اضم لبث ترروصىرسووروا تنفصفوصوم ل تروص لبي ةرخألا رادلل و
 -< اهكاب د درا رقه ببس م اقم ماقول ب بس_قحا ودجو الا ةرخالا رادلااهو - تر لا تدار جان

 ايار ؟دانعو ًادوهج كنوبذكي امناو نطابلا ىف كنوبذكيال مهناف نزحتال ىا < .يليل# اف مهناف

 ١ -ىنوناها امناو بكونهي مل مهنا نيل نكت وا اج لكن ةركا لملف كاسيت سى

 كم كلي زعبي ٠ فكلبق نم لصراتزم قرعش هس ع رذهعإب روات# 1 لف نبى رعت ظفاري .نرودحجي

 2 رج اتاك املك قولا اممالع_ لدم الو نب اطمس لوصا ىرطنلس ؤراو وويل

 رتل و مع لاا اعلق ل تعا ليني لبن تك كمل ربت مالك نجس كملت نتروخ اي حس كس ير بجو

 2 ل لالرسا حس لااكل وريث لم راك اكس قراوشو تاز ب اكس كيان روجر فرط كات اي اىرسود - اًمايئادن ايفا

 حا قلم ىلا سنو: ١ املس_ج تسرد ى || دعاس لاهي " الطب كح ب ذكن اكمااكن يللج قير وا سن
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 ظ جس :امابك/ اكس لاس كدب
 - كسر اكن لا سوت باوجرككرك فود دولاك تعطتسا نافج ردقم ياو: .لعفاف

 ىدييت هلت لادا“ < يك اف الاض لدجوو تي س ايكيابر فكس زاروا اروطب ملكي نيلهاجلا نم

 - توج للم تو تنارارصقم_ 2. اهي دكا الواب ح تبحرايب
 لسرظن كن درج اني داثب آر مثروا تاغاب“ ءاني درك و شكون ا زرس كلك اني + داني انوصوكل ورث اهي هورس اهنص اش هبر نم ةيآ

 ؟نو تع ركلباقمايكح تاز كس لورسداكت ازمه( 8) ب آ آف و هو لوب قي | لبي تأ يدا

 نيلسرملا ءابن نم ك ءاج دقلو تيت كي وزنك تار وا لوف وكانومدما زاك سرب رعقوسك- تما ةدئاز نه
 ةدايز موك مخدر يطير وا ضرالا ىف ثنومإيو بركن ةباد مكئابس نم مكدع رفكيراا رواسا نم اهبف نولحب رول
 روان 1 قلاع يقول ىلا ارو ايكركذ كن وروناح قيز كل ياو اوم تحت هدإيز هرباشملكوج روا ع كك لس حرك

 أريام ىئايااني انج ريطيروا سلا لرب ناع ادب ضبا مو ةداراب ل ليي ك ءامسلا ىفرجتاسكس ٌراط
 - َّس اءابآى نيعب ترظنروا ىديب تبتك

 لاجرلا ماهفا هنعرصاقت + نكل نارقلا ىف ملعلا عيمج عيمج - بالم قام ركن آر فدارعتس للا باتكلا ىف

 ا 1 ا او رجلا ا علا |ىكا_ هللا ءاشي نم

 لش بارع لك جس ايكيا كل كس ديك ان كرمت جس باخ فت مك دوا ايلا يلركم اقم مات ببسمزكب بسأ زا مكعب را
 هع 72/2 كيور نطو زخم موووت رك اعتسا ليا اوي يلع تيار ولما و زاهتود لع سا ايضرف ا لش
 طاتتفو لا_هات [فكسفن تيار له“ ؟كعيارا لت تخاود ل تيا راافاجايكلاهتسا 2 رابخا بلط ا
 - كه د ةرقتطمات لع تلاعرب تنفو اس رجا خلي ا تدوص سو درو كة اجإيال مكيبارا امكآ#ارا ئاروا

 -نكديارا ,مكتيرا ءامكتيارا « تيارا

 كر لاكش ثعبان [اك افلم سارتببلا جيم اهفتتسا لهب باوجاكط رش ل واروا د دقم با اوجك متنك نا .اهوعداف
 ودك كاعد كرافك < كك 5 ومو اعدورعورب:<جس لادا | فئيكفروا ف وزب اوت ءاش ناه بوذا

 ْ 5 1 زادي سا

 ل خلا ةويحلاهو تم 1< وأ دنت اكديكد كتم ايق ني ركل خلا نيذما رسسخ دق تيب :تناب ا طلر

 ع [ اسكس لا لمن قواك لائوت تباج فرص رت ورا كيس بارجاكايندلا ادتاسيحالا ىه نا لوآكس نا
 تيب آس ل ار داي لاا اهثك م دصوك( اهب) ترضخ وج لااوقا تست شانك افك ب خلا ملعن دقت[
 خ ايا تيضازفأبرا انك ث تلاعرب وج ب_روصقتلارتكاروا نيب ذج لاك( :)*ي 1ق لع خلا رسبك ناك ناو
 ىتوسسلا وانو, باي ازسواروثجرافكل ع للسكس لست( يقم) ب [لكوج روااهقاتب نجوم لع بلك( ) بخ
 2 ارفركذانومر وح كدنرب نر # خلاةباد نم اهو تي 124 تيققتردلا جريرنم ىلا كح شا اوم نيب سم هللا مدعسي
 كرو تباعا اكديح ول ب تسروسءارتبا دس ماظن 2 هربا (يؤ) ب [ق كلغ خلا وبذك نيذلاو تعال 0

 دهس! ءابايكل باكل ثعلح ا الاول نيل شم وكل بع بلا 3 مكعيا رالف تم داق اك |
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 ذاب جو كل لاء سي ارسد :لوكر»ا تق لاك هب ب لش لاهتبجرم ياس لملا ذل رشم شن 00 :لوم ناش

 ا طق تذحت نو قداضدنشم ا للاو د[ ريناوق للا »لول ا( ل
 دقي آي لا؟عايكه رايك خ آل اي كس لويش رعد و اتجرحي وف ايلركاضنق رم تويتر واب ات« سات ردااوابج هس
 -ٌنوملزا خلا ملعن

 كك_ تيكر وا 2 آلم تمد ىك ( قو ) ترضخ ركل هت سكس لوي رظدنج فانمدبك ب لثوف برم اع نب ثسداح
 د لاقت قت ايل؟ كل بن اء تاب ىراببتحت بتج_« واكو هى را «لإ الحك لايئاشن ذ_ ءايبنا دم حررط لسن ! س١
 سيرتك كس ف الري هارون وأول طلب .لئوج ( قو ) ب آ- كوم عشك كول وو سجد لكك ايا رف يورك سا وثرو نا
 رس لوم لذات خلا ربك ناك ناوتب اج ىلا لوم وى لال ( ليج ) ب 1ك لاء تسد

 نإ موهفماك تي 2ك لاس تس ع تامدق كج قكتموم للام لق فاشكب حاص............:# يرش
 زلم كن ايو < لابد« ورث تصاقك سلات ل

1[ 0 

 نسا لج ىكسإ كاكا كنس دمد لوم ادلع لادعب سمج فاك بيكن شجار
 ع

 هد ىلا < يطب ساو وبا ىلاكدتز قداينددوخك سا يدركه راشا نس هتك 0 .:بعاووباروا موبضما نر

 2 لكم حرا وروا تاعاط ماد وقللا ليد نتن وا لوم غروضوم عل - تر آش ب وب فاو ىلا غشناو لامعا
 ايم كي الكيال جس تابلرسدي-كع لي ر بعلو وماروتسرب تاحابم شم الرول وانك بلا تس ىلوم تمئاعا لبي تاعاط تس نل*
 00 ابر لوم هت اقروا لوضأم ي

 ف رطل اووخكا- 20 29« ماوداسم اكراكد_.لتويك-< قرف ىرابتتا فرص لش بارواوبا كي د: دنا تفخالا 1

 تيثيح ىرسودروا بحل لع 57 نوم هم اكىرورط جو 0 مم اك لوضنر !ثترسود رك

 كَ الباوباماكوو تس

 لو ( )ب آللي 01000 00 : فشل لسا( ابقي ) سرضخ

 لل ثضووخ م« جس ديد تو بي ذلك ىراكرس رام ت يقف ىف بي زك ك (او) ب آك- يلا لو جر هسحد ماجن ماك راكرم

 رلاوم خي ارتئارلا ادب هس طاف بي ذلك سوو ق نوم يتم لب جررط سا لب ؟ سكر ربو و 2 (ه) ب 1-2

 روا لولد قراكرسدبب حس ( اج ) ب [كاوب حس دابنفاك تعبي ناومضلاكت م [ق رددوا كس لل تضدوف تحس نلا ل

 لوثوو نامل يضرع_ < هدعو لك تا()ب 01 اء ىرآلج رثلا تتسوج ل داب كس كاد ا 01 بزل ولوسر

 ( ؤب) سرت لج[ الري حس ىلا نيل < وم الاكر ماكل يروا الإ لوباكثثايندو ني ددصقن لرش زم

 تاب يوري نيا سن رت ىكلتج ام شاة ني رداخ د ركام ك ارواح 2+ شيش نسا كال عنا
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 ,( )يب آت بو كت قفش لاهلك انااتبيب لع تب 1ىللا كلاس لو مولعم ىلا تتقفش ملاتتا ى(ه:) بأ
 - ل الس نامياريروا لح اوم دول قت از قار فك ناةررط كه تنس اك تجدد لاا ىف ال نلاميا دس ن
 دج قلك تدور كس الد كرب ساء صن 1ث لينص#روا شل شكرك( (856) ب آوج ل رلسلس ىلا لب

 اترك تلايج مب كن يلهاسجلا نسم ننوكتال هيما معلم : باطخوأ ايفو ترضخ تاس زاندواث ال

 هي روطاس زانرواذ ]ا[ رفيردك اك اجاهك ل اج ثعاباكت لامجب مس ناش تلاذج ىك ( خيم ) ب آروا نو يقخ وسل
 1 | - ايلا يكل اعتسا كور وابل ا لمي ئدهقالاض لدجوو تمي اق رسودرك ا ييج-<س

 و تيا” ( وج ) ب آس باوج كل نلا ل كك كح تاضارتعاوج لبي تددوص تما رجس رفيسس فرط كدافك
 ليل سا ل وسر لاكف وقوم لنؤناي كما تلاسر كاك جس رن ل بج كن قفا رلاسردلسس زين روصقن كى لت
 ضقيفأ ”ققي جيد #رمج حلككو #_ريعشبا_ كرو مر رف كن ئاروا سري حالك نس انتوكل وكل رهط كى داهم دكت 0

 رفاك ناك مكاك ذاب وم كا بج وك ود ؤناجك لوقت “يربولارواهسايكوراغا فرط ل ندت شهي دع ءامجلل

 كح فاصناد لدع ىتروناو فلك ريف بج كح بيب ةديك ا رصقم سس لاايظر غل لإ كانت ًابارت تدك ىسيلاب #“

 تمي نيكس لما_اهبب زوج وك انوا يفلك دج ميكس لوب نقل كس ءاز توك يأ وو دوا كس لوم لرب اب س لوضات
 كح تاواسمو ريارب دوا ف اصناو لع ضم اورراكير لكويك اج [ كاز الانوم فلكم كل ورون اج حس لا .تدبلااكومن عر اهنح اول ب
 0 رلاعمرىيفم لدم طرت ب سيفكسرف_ روس وُ

 ولك لك تاء د لب وط كياوج ح بايك ارحوس_تممايق للاوحا ابردوا < ابر لاا لولو ون لش باذع وادا توم مولعم

 للا ريك دعافش ل ئوج رواه اج ايدرك ف واو لربك عافش ىك( و ) ترضخت [ف قومي ون كس قر اشي ب نار

 هس رام لك انيكري تس قلو كرك تس دبو ك تسود كن وكول يوك امرك موك وم ىلا كل نال تساوشرو ىف نوم
 لم نل_ وعكس “تمم يق لاومما*ةك ابد لعيب با لاسر ميس نر طك ياك كاعد تسشلا يي هك درك اعد تشل كس

 ع 1 نع راثكب ارفف سود لس ترث 1مدهوالع لس ل ادبلا_ابررلكروا رشاايكاك اءو كن وكول ىلا

 ؟م وت لقكس تمايق نيكرشملكالاح - لما نوم مستر, دقمس جراح مك يشر أبل... :ملازا ارش كيا
 نامي كك ضز رواه روصقل حر ايتحا عروق ضف لاب ساب داج يك لأ ع اهتحا حس ذو لاو ثم يقر كس يب باو

 2 -< لاكي” زر كه ن_كلط اوك كس كا لايام

 رك اما اعيد لع لف [ىل مخمل ومخملكجس طلغ ك للا ؟س ليل راكي وكدا غيسا تتفو ىلا مت لب هك نبك ياكنلا نكي
 تذو للا ل تس ءاكر وك ا فرصروا ع اجاج آدايادغ كال سرج ددوارف اكهكيس حس كيس دوا ل تاج لوحي ىذلكب بس نيف
 ؟لاحاايكاك وفيما تقام ل ماكر لؤ سذب تحس ا لبد اج [ل بتم نلابذ مانا ككل

 نوم لست ماجا لكتب لاعا س طناه هس نم قت اوب مولعشيس خبلا نول محلي مهو تي1....-.......؟ تمي [ففل اطل



 هاجس 4 "لج م اعنا قر وسمر بأو لإ اه مود لجن الجر هيف عر متودج 2 نرالاك

 دارمتس هدارا كس هدئب مك توم سولت خللا ربك ناك ناوي ًاروا لج لات لاما تشم لاس تبا انج

 انكر هديقكيي له دابك رمد قلي اورج - اترك مذ اكد ارم قكوداد اك( ) تان اكرورصوتل  قكب فتك

 . ةررط ناسضنادك توم مولع خلا ةباد نمامو تب ردا ؟عس السجق حرر لك جس اذا نوم لوبق اع اعد ل ىارك

 ده ساد كءامكرواءايفوص اجد لو تحوم قطان لون كس تاناوي

 ٍءاّرَصلاَو رفقا ةّدِش ٍءاَسَبْلاب ْمُهن َُلَحَأف ْمُهْوُب ٌدكَكالْسُر ٌكِلِبق هد هَدِئاَر ْنّم مَمأ ىلا اَْلَسْرَ َدَقََو

 اًوْعَّرَصَت انا َدَع اَنُسَْب ْمُه َءاَج ْذِ لَن اَلَوَلَف نري نوت دي + َنْوْعّرَصَميْمُهّْلَعَك ضرما

 ُيطْيسلا ْمُهل نْيْوَو ناميالإ نتن ْمُهِْوْلُف ْتَسَ ُتَسَف ْنِكلَو هل ئَطمُمملا مَ عم كِل اََلََْي ْمَل ىآ

 هب اَوفْرُحَو اوُطِعُو اًوُرْكْذ اَم اوُكَرَت اًوُسَن ملف اَيَع اًوْرَصاَف ْيِصاَعَمْلا َّنِم «ج) َنْوْلَمْعَي اًوئاك اَم
 5 مكبل ني اءْئَش لك باو ْمِهَْلَع دير ردت كبف يس نو كررت رف

 ْمُهاَدِإَف احن ٌةَعْعَب باعلاب مهن ذأ ِرَب حرت آوَتْوأ مب اًوُحِرَف اَذِإ تح د ِمُهَل اجاَرُدِتْسإ

 اولص رتسا نأي مرعي أ ولع نيل عوار عليش ريح لح ني تْوشيا وموسم

 نإ ينور متي عَ عيلقال ْلُق َنْيِرِفكلا كاَلِهَو ٍلسُرلارْصَن ىلع «ه) َنْيِمَلعْلا بر للدُمَحْلاَو

 هل نم دي تورت الق ْمُكيولُف ىلع عبط مََحَو امم ْمُكَراَصبأَو كد م همسه لح
 ىلع تالالدلا اك ترالا فرص ٌرَصْن فيك ٌرظنأ م َُ رب مكنِم ُهَدَحَأاَمِب هب ْمُكَيِتاَيِهَلاَوْيَغ

 فيرا باذع محن نكي هل ورؤيا هلع (-) نوفيَضَيمُ مَ انييِناَدحَو

 ُلِسْرُن اَمَو مهل ُكَْهْياَم أ كُورزاَكْلا س َنوُمِلَظلا مْوَقْلا الإ كلَلُمُي ْلَه اَراَهتْرآ الب ٌةَرْهَج

 الف لمع َحَلْصآَو مه نما نفذ رك َْمَنهو مو ٍةدحلاب نما نم َنْيِرَصَبُم الإ َنيَِسَرُمْلا
 اَمِب ُباَذَعْلا ْمُهُسَمَياَنيلياب اًوُبَّذَك َنْيِذْل 1 ةرجالا ىف (») َونَْحي ْمُهاَلَو ْمهْيَلَع تْوَح

 قري اهم يت لا آر ْئِدمَ ْمُكَل لوقا هل لق ةعاَطلا نع نْوحْرْحَي (»)نَوُفْسُفَي وا
 عبتأ اَم نإ ِةكِفَمْلا َنِم للم نإ ْمُكَل ُلْوُقَأ الَو ّىَإ حْوُيُمَلَو ُىَيَع ٌباَغاَم َبْيغْلا ملأ نتآَلَو

 ئف 4: نكت الفأل يملا ٌرْيصْبْاَو ركل ىمغألا ىوتْسَي له لق ىلإ ىَحْوُب اسأل 3
 نود ني مهل سيل مهب ىلإآُورَشحُي نآ َوُفاَحَي نها ناقل هب توت رن دوني كي ١

 قا ل راما

 ٍفْوخْلا ُلَحَم َِحَ اووي رْبمَض نم لاَح يّ ةلْمَوْمُلعََْي عفش الو مهري ٌيلَو مَع أ



 هاني كن ”لج م اين الا ةروس < رسولا : مع ش مودل نيل المريض ررشو مج رت نيل

 ِتاَعاطلا ٍلْمَعَو هيف ُمُهاَّمَع مهِعالفإب هلآ مؤ وقتي ُُْهَلَعَل نْوُصاَعْلا ونموُملا مهب وب ُةاَرُمْلاَو

 نال لوسر ةييسا) فرط ىك( بس دئاز نم ) لونما لبي تس( يقم ) ب نب كج وس فاووو ودح ه7

 لعاب لكلب سك )1 لنا م هل ذوو ببسي ل يكرر كس( ىراهي) فيتو( قدس ) قك نأ را( يالطجتوكنلا فس سولو
 نشي) تا ذكرك ووو لوب( باذع) قكر ناعس فرط يرام بجرل( < الهؤتمت ال ولون لوكا يا( ل الس نامئادوا
 كك نامي لع نجت كك ذب تنك د كس ناك نس 1( يك تل ويك هيلا فس لوبضاربج سوم تس < نام اس اك ذي يح ذ
 بج رإ ( سل نس ركرارصا ب نا يانج انكس) نايكي لكنا ايدازيكو رك اني اهنشوخ سي لور كلا فس ناطيشروا ( لك 1ىرن
 تعيتاوكز_ وبن نيل ) ضع راب ل( تن ردا نفك ) سا( ايكياد ذروا يكب نعو ) قلى تمعن اجب وج ( ايد زوج )اي داذعب

 كتابي( قد لايتفوكن ا ل لوتس )  ذاورو كس حرر, ( حس دضتاس كس دي دشتو فيت ) سد لوح من ف (ايل لي شاك

 * تبر لكأاب هو قر ( مد ليا ) كايا( ل باع يلؤل لأ نس مزق( كلل س20 كلة انم لايشفخب لويتارعاك قيامك
 كيث 1قح راقالاو فركب قلى دش اكلت ج كو ورك سا حررط ارب ( كك وم ريما انس الحجب لك ررطر م )كت هر ل مهد

 كلايجاب ناك ساروا. فس رك كك ولوسر سا )ليث راكد دوري كس ملاعسداسوجب سكاكا ردا ( قكىدانم ىت لسكن ش

 ئرامتروا ( سدركاربج سمت ) لس لس ناك س دابة ركل (ةالتب كح )ايكروف لكتب سا ل تاك( سك ا ) يك ( انكي
 وج مس ووبتم نوكاو سلس لا زق ( وكن وكب دكزتج ىلقيك )2#( لك لربع لولو راهو ( داني ادت )ل ليك

 ل تس لت لولبي فل حررط سك متومجي د( للاطمكس ناك دابق )-سدالد( للز ل ناس مترج ) لزج لنا“

 سال نامياجغ نجس لئالد نا) ل سدر نمدكل ب كولي قر ( للتو كت يينادعد في ا) لل: ( لؤ ةس كن ايب)
 3( ل نوإيتءاز)ككواك [يأتعق» با ذعاكدثلا ةساج آرب تركك ايكروف كب لا فس مت( تس ناا)ددبك( لترات كس كح
 اييتك يك وربك مكر وا ( اكزم ماج لوكروا ل نارك نتن ) 4 اج ايكك الب وج ع انلسوم نوكر وا اوس( لورفاك ) لوم اف

 ذل( لع نا)رج) كك ارش( تب م”لرافك )دوا 2 كف اسر ( كسنج وفا طسم )رك
 وكول نيتك( ليي ترخ 1) لوم قي وا كوم دعي رنا اك عررط ىك زن عك كس ناو ايلراوفس ( وك تس )دوا ايلركل بق نامي
 لي ثيل لكب ازذع دامب كس قكدورض تسدد اك ( ذاب لكس تعاطا ىرام) لي ىبا 3 لس انج لتس 1 كراع نس
 تروا( اتاي زور هو سن ) لو از ياس ادغ لاي برها انكتب تم كدا (تنا) لباب

 لوم تشرف لكس يانبكار يمدد( للك بل /ققو كن لارب جددا ل با حس جب لي زج لج ) لوم الا خس اجاكب يغ( ل)
 اهرناايك وجت تس ناب قدامرفقورب ب فدل كلت لوم انج رب تايلادك جس يقف ل تميثي> كريم( لو حس لكك
 ردا(: [هلس نامياري لش لاقاب نلا) 1 يقر روغ نايك( يزل ) نو تك وم رمارب لوفود ( زم ) اهكتسر وا (رفاك)
 كس راكد خيسامكالي ا د تتساب لااوجوك وكول ننام دذ لس( كاين رق ) ل( هك اهيل ارذ) هع ركزت ( اج) يآ

 شافس نال. ) دج افس وكن ردا( كك كرد نال )(:«راكذم لوكا« ا(هداطعإلاوعاسسشلا د ل اح اح ل_ روضت
 هللا ) ل اجر ذك يباب ( لين ناصر كرب اذكدارمعس لولو نان فوق لكس رشح ريم تس لاع مهل سيلددا كحك
 -_ كس اكرايتغاماكك يت وارلو ملأ اح نولمرب قياس



 هاج مس تع 4 "طم اف الا ةر وس: كعرسمور ا ام مدرج ني الجر يضر رت 5

 0 لايعني ل ره كافل لود . ءاسأب_ < هداشا فرط فن ذع لي تعآ ٠ مهوبذكف 00 :بية رن

 َ نكل ك_ىاءج وبول حالة لت جايك وكي توتا فس دب الولف_« لوقناح ووعس ع يا

 حرر للا تدابع ذقن حس 0 سود شكك بيا ك سا اتزم ان عس تسنسيل لكوج عررظتر وا ارم حى فطعروا كا اردنا
 -تسق نكلو تنال امف 07

 باوبا# نان 2ك ناو ترا قررت باول فوثوم حرار رتس ارواج خراررتسا بسن ايش لو .ا وسن املف
 : اما ننكف رمل ياو سبورت نش ب وص لوو امام اذا_اكك ام درارق ى ببس كر
 نيش كاي لابج دش كل خ» بت يابياي- هللدمحلاو

 ا اهجريمافتتسا_لمجروا هللا امهذخا نا مكراصباو مكعمس متيارا ىا لوال وعنف زك . معيارا

 الي ريكا فاك سا قت تررورض كدي دودي ذلكوج لبي حس لادا اال شف اكل اهي تبلا_كومم فو ذخر شب او ح
 بو لك تروزس كاس قو د ترم قال عم تماط ناهي كك تن حس لابتلا شارواهسايك

 عر لعزل لا قروض ولو و مدد راق راع__لوصومركرواجس 2 اطر باو اف لع ط را نما نمف
 عروس ل ارسوددوا كوم ل 0 بارع لكم لوا تروس قرود كد« مذج لك اك ول وتود لج ترروص لبي دكدلا_ءارشم

 < اتو4 ب تءافاءنلزروابب تل مفوتدجسر رف وخ الفم

 اندم لفل كيبل نقاد د < ندع يقرب فرص ل وسر. لوقاال لق
 لا كو لوج_س رار انتي ول تتذواك فس [ب ا ططروا تم ايق سس تل ارانب كيا بس: سكقتلا

 ؟ل سكول ممولعم لذ نا, ناد بيرك( يقم )هللا لوسر لكل مي عما

 كلا ذي لو لابي . عبتا ناد لوباتبارتشرفولو وخل يئراد كذاك تر شبو تييناسناءاروام لبن ل كلذ ىنا

 هراشا فرط تمي دبكم اقتمرللب كك ذكن تاي ىوكد -اهك ثا« لوس سناك ساس تقوم كراك ىو عشا وأروا
 ىقو فرص 1ث فاك دابتجا ل بآل ايكو ملوك وكول ضب سس طفل لا جس ايكل اعتس ا اظفلاكعراجتا كس سك
 رات اكتمل لي لو الغ هدوم ىو نا ذاب وك داهتجا بج كسب بادج نكس كس ةسارف ل اتتا_ك ةسل راج
 69: اتاكد

 نون تيبولا كسروا تون ماي قوت ريع وا و حيت اه ىدتب» لاضدارع تسل ا! ريصبلاو ئمعالا

 صاخ ليا لم السر ا دقن و تاب ناي اهق يكن ايب لاتحاروا ناكمااكباذذعرم رافكل م تيب 1ل جم ............: تءاي 1 ليل
 لقي رجلان ريعتسسروا ىف ضل بطب[: ءابايكن ايان لاك ب اذعلا لش لوح لكس بيج
 ليبص ل تروص كم اهفتسا ب با طعس ناكرش شتم خلا مكعيارا لف تي رواج أى ورك بنحب كرش لاطبا ح خلا متيأرا
 نوم ومي ب راجايكن ايي راكذ اكمزناولر يروا تبث ا اكم زولك تلاسر بصنع خلا لسرن اموثعأ 1-1 أ-ب ىكداع

 -كءديكامك خلا لزنا الول اولاقو تم آلي
 7 لج سا رك 1 1 بحجج بع اسم ثا ا :بييترت ل ازسرواركدر و لك طرب 00 :4 نرش



 ٠٠ حو رنتي 1 4 "لج ماهنالا ةروسكرسأوراي هد موورلج, ني الجري رشورمج نياك

 لكل وم انك انيس قتداج كن ايب ببحر ريك د راد لمع تيب 1 اعرب -.ت (قكدشدو لكل اا ساسي كبس اتم لوك ولاد
 0 ركاوج لوزاكت اني ىلوادك جس كراج يسمن داع لك# ل 0 ناو سرب لسا لا م سل

 سلط رسل بنج واهس اج فاس شرب كل ترا اماردتسادحإ كس .لاا_ لبن اج ذر ديع ركل كس وكما كول
 -< لؤي رام لادغرب ناروا ليث تاج هذي ذكي لادخال ةساج ومد اشر عبس

 نما اكرا زنا للتو لا قس يور هزت ليث داب كس تم ايق وج جس باطل وكانا فرص نيذلا هبرذناودعأ

 ركن تمايقأ زج دج كولو كس منكر نكي وب لصاع يداك عنق كا كي ا نيل اك عفوك ن تجب انكسوم دك وكول ىكتن نا ماما
 جلا لئالاع- كوم لارا ذا ماتم لبا صان بمس ةيانيل قلما ذئا نو بارع دو حس جو لك فسم خب عل مري لو

 فرص ل بم تمي 1 لا ل سا ىلو: لاو تيرباق لن نلا كرجل جو كد انع_(نكسوج شبير جدد كس تحج مانا را ذن اوك وكول
 هدام لم خلا نيذلا رذنت امناتيع 4م ىرسمت بلا لإ دارم ليمتد لبي

 ' ترروص ليا كى كت ع افشروا تيبالو لمطار. هيلو : كل كل راق لقوم ك_ ك لورادتاهيا تعافش

 لوب عين وروا لوم لوز لوو اكس تروص ىرسودروا اكو ل كس دافكملا ابجوب د لا ب : عشرا ىلو لوك تربو

 روا تييالو كرشلار وا هس ف“ 'تاطم كتم اف ك- لس نيشوم ريغ روا تمباذو لك شنار ميغ لاح مساهم كل كس لوفارطس ل اهيبج
 لكي يجول لاك الكل ىو لكك ياكروا بيغ لوا نا رخل ادوات تايثا كل كس نوع اكت ع فش كن يلوم
 بيروا زج لوم نا ىلركا لابس اجامجر تساوت كبس رج لكلا لوي ددا لو« لد كت وبنو تلا اسر ليل قكم
 - امتلك اضع كبي ذلك ديد 2 لكل وود سره تبل تقفو لاا هريغو وجاك ىلا بيني سبب انومر اري وكر اكت ابي رو

 اب لاصروا تذلو قو ذ لبن ىلرلا قكووجواب كس لوم نكد لاو مولخمسس خلا اوسناملفتم 226 :تءابآ فن اطا

 -هلاالر رخو هند هو نجس اجانص نار دتساوكل ا قوم انا
 ضاوخوريغو ليك لاكتسر دق هدب اد د لوم مولعموقإ لوزجوهدت خلا مكل لوقا ال لق تيآ

 -قأ عت يرشبهزتمرسودموا للك ت يمزلا

 - مزال اتا اق ور دوا مت ععاطا ك لح لش يقرب 1 ياك لوز هدخع تعازي

 - لي ماديه صض» ىنماضرم ثمان كس ساكت ثبسرم»

 ِْمانيَشاَل ىلاَعَت هَهْجَو ْمهِتااَبعب َنْوُدِْرُي يِشَعْلاَو ٍةولدغلاب مُر نْوُعدَي َنْيذْلا ٍدٌرظَماَلَ
 ىَلَص بلا داَراَو هُوُسِلاَحُيِلْمُهَدْرَطُي نأ اوُبَلَطَو ميو اونَعط َنْوكِرْسْمْلا ناَكَو ُءاَرَقُفْل ْمُهَو ايلَّدلا ٍضاَرْعَ

 مخ ميا: لك نإ ٍءئِضةدِكَز نم ماس ْنِم كل ام موالسإ فاتك كب لسَو لَ لا

 نإ 0: َنْيِحلظلا ّنِم َنْوُكَتَف َِْلا ُباَوَح ْمُهَدوطََفٍءْىَش ْنِّ ْمِهمََع ٌكاباَسح ْنِم امو يضر
 ُهَنْمّدَق نآب ٍريِقَمْلاِبٌىَِعلاَو ِعْيِضَوْلاِمَقْيِرْسلا يأ ضْعَب ضْعَبب ُمُهْضْعَب اَنيِكَبإ نتف تالذَكَو كِل ُتلَعَ
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 جمس 1 4 "طم اهنالا ةروسك كك 4 موددلج» ناي ذعر يضتجررشورمج رت نياك

 ابيب نم ْمهْيَلَعهّللا َّنَم ُءاَرَقَمْلا ُءالَوَه 0 يالا كافكا ىَأ 1ْوُلوُفَيَل ناَمْيإْلا ىلإ قُبّسلاب

 كل هو ةَنيِركْشلاب ملعب هللا 0 7 َلاَق هْيَلإ انْوقَبَس ام ىَّدُه ِهيَلَع ْمُهاَم اك ْوَل ىأ ةَياَدِهْلاِب

 ىلع ْمُكُبَر ىطق بنك ْمُكَيَلَع ٌملَس ْمُهَل ُلْفف انياب َنْونِمْؤُ َنْيِذْلا كل اج ا ذو لب مهد

 هب ِةَلاهَجِبءَوُس ْمكدِم لمع ْنَم هما رو لد حقلي ووو يراعى َةَمْحَّرلا ِهِسْفَن

 «ممْوُمْيِحُر ل ٌرْوُفَغ هللا ىآ ةنآف ْهلَمَعَحَلْصأَو هلع ِهِلْمَع َدَعَب ِهِدْعَب ْنِم ْمَجَر با مك ُهَبكَنِإ ُتْيَح

 ٌقَحْلا َرَهظِيَل نارها تيا نت لفن كدا را رار ا! يقال درو

 ىرخأ فو ةياتشتلاب و و ىو بيت 2 دو (مَنْيِمِرْجُمْلا ُقْيِرَط ٌلْيِبَس رَهْظَت َنيَْسعِلَو هب ُلْمْعيف
 َنُوُهُدَت َنْيِذَّلا َدّبْعَأ نأ ُتْيِهن :هن نئا ل َملَسَو هيلع 0 ىلس يزال اخت لم عنو ؟ةئلرتلاو

 َنِم انام اَهُتْعستا نإ اذ تلَلَص دق ايان ' مك ءاوأ عبتال لقوا ِنْوَذ ْنِم ٌنوُدَبْعَت

 ام ُىِدنَعاَم كرش كي تربه مكب ذك ذك و ْىَْو ناي ةنْيَب ىلَع نإ لق «م+) َنْيِدَحُهْمْلا

 َوُهَو َّقَحْلا َءاَضَنلا ٌصقَي ْهَدُحَو لِ لإ هريعَو كلذ ف ْمُكَحْلا ام نإ ِباّذَعْلا ّنِم هي نوحشتل

 هب َنْوُلِجْعَتْسَن اَم ُى دنع ّنآوَل هَل ْلُق ُلْوَُي أ صْقي ارق َىِفَوَنيِمكاَحْلا «عم) ني اريح
 ىنم (»و نيل ملعهلاَو لا دن هك حيا ملال آب مف يبو نيب رمآلا ئِضْل

 َىِجْو وهل اَهُمَلْعَياَل هلمع ىلإ ُةَلِصْوُمْلا ٌقرطلاِوأ هئِئاَرَح ٍبّيَقْلا ُحِتاَفَم ىلاَعَت ُهَدنِعَو ْمُهّباَعُي
 رَبْلا ىف ُتِدْحَي اَم ُمَلْعَمَو ُىِراَحُبل ُهاَوَر امك ُْيإّلا ٍةَعاَسلا ُمْلَع هَدنِع هللا َّنِإ ِهِلْوَف ىِف ُىَيْلا ةسْمحْلا

 - ِتْمّلُظ يف ةبَح بح اَلَو اَهُمَلْعي لِإِةَقَرَو ار ْنِم طقسَت امو ٍراَهنآْلا ىَلَع لا ىرُقل ْرْحْبْلاَو راَمِتْلأ

 طْوفخمْلا ٌحْوُللاَوُه «»») ٍنْيبُم بتك ىف لإ ٍةَمَرَر ىلع َتطَع ٍسِباَي اَلْو ٍبطَراَلَو ٍضْرآْلا
 0 مونلا دْنِع ْمُكَحاَوْرأ ضف 5 اب ,مُكَفَوَي َي ُىَِلاَوُهَو هَبمِءَيسإلا َّنِ ٍلاَمِتْشإ ُلَدَب ُءاَنيْسإلاَو

 + ره ئمَسُم لجأ ىضقُيِل مك اوْراَربِاَهلا يأ هيف كدي ف راب بنك مكر ام
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 هب ْمُكُيِزاَحُبَف () َنّوَلَمْعَت هعت متنك امب م هدب مق تقبلي مكه جزم هيل مث وخل ا

 تاابع) ل تاع - ليث تسكت اجانمروضتلس فا ماش رج كل وانلا حس لاي سا يساثب تصد مم ا
 عشا نط نديكرشم قاتل نث ل دارم ءارقف ن ارسم ليل لا ضوغ وكر وا ىكايند- كى اعن ىراي) ىدوتشوخ ( كسك

 هك نان (ةنتو) ترضخ آخ تاني اول نا س للك ك نركض ب كون لوو غروا هت 1
 قئاورلا) لامذ-(3)ب 1قتدباتج ى( دئاز نا ماك كنا((امتايلالا ايبا لع خيال سو« م السا اب رشم



 0س تع «« "لطم اعثالا ةروس كرس راي هع مود دلج» نم الريف ررشو رجب نياك

 ب اوج ي) ول ل_اهن ركع د كك دوكء ابر ناك مذ كس نلا دبا كل حك ( هيب ) ب آن ( < باخ نط ب كنا
 جس اياز فس مج حررط ياروا( يل كل اودداكيي هس( فم ) بآرك ) نوعان لن لالاو نساك داي ذ (يقو) ب اشد(

 نامياوكح لاك هتاس كس ريقف كريما ءريختا سكس فير شريف نات اكتر مش ) جتا سسكس لوف اسنان ىو ادن ا ضن ( حس اهلك امتنا )
 كس ماها يا ةس دفنا سين لن ( ءارتقف) بم يك( لع هيلو بل ىراكما كولر يما دوا جوا نت ) ني رك يكل اج )يدرك باس ل
 ل ليئثوذاب حسم: زكرب وق توم تسرو ديب رط اكن ارك ىققاو قم كل كس ذس ركذارفر سس تميارب 7 ؟جساينن قت تس ل منك

 لاب د ايدركر انكم: تس تيار وكن لامك )وك وسان نت( يس 17 ؟ لج لكل او نس اجرت دفا يك( جس داشرا يلادج كت ةاج
 و7 مالسرم مت( نا) انهك ولت لاو تكسر ناميارب لات قرا وج لب لاي هس( 8:) ب بج كولو وروا ( بس ىكاييلا

 عر قتفم لا ل تأ رق كياروا نس ناشر يل يش لسا )دبش البد تضر موا تيبس ا فس داك دوري هس ءاربت( يس ىل ركررقم ) س ىلار بمال

 سا( اج [زاب) لكي رج ردا( ةاجوم التم ) س ىلادان كي رك ىلاذب( عس لع )لولوج( ع لدب نس تصد <
 رول ) لت كساد ةسايرف متر( رب سا )دوا ( وكلا ) لن كو تب لايعرف ل #.راونس) تلاع قياروا دعب كس ( فس دك اورد اك
 نايب ركل ومكل وحكمت: ( ب زرطكس نايب روك حررط ىاروا ( ع ترفغم كل كس نلا ثا جس دتاس كس آر نا لن تأ قي
 دقي رط اجو( لايع) لايام كح روا ( ككاو اكل كب ترف ةساعوا او لن( نأ ) تايآاقيا-لز ةسسةسل

 داس سين موف تل تمأر ث قرسودروا جس دقتاس كس ضان نيبتست لم تأ ثليا_ك اجاب حل )نظر ( تءام)

 ميش, لوركك دب نا لك تس ايك ا كورس تاب لاك كيك ( < بالاك( فق ) ترضخت 1 بوصنم لتر واس
 اشرد( كس كاجول كنا ) نوب ليئلاو كح ب نوما وخ ىلافن دابق م كح دربك اوس شل( وم تس رك دب )و: ةسداكإ
 راكددورب ةئيسا ني (هق) ب آل مل وجر لكل نولاو سي هاردقا( لرفع سرا )ل داجوم هاركتشو

 لبو ل ع رات # رم( كح رك كرش حاس لس لئاوأر اك دوري سرعيم لوكا جس اي الت سرنا لامي لورا درع فرط

 لش تالماحم رودرا كل داب لا) ك كس يدشلا(اههت) لا كوب راين ىدلج ملي داب كس( باذذع) لس
 (< لرقي““ صقي لم تأ رةلياردا) لا( ماهو ذل صف رتب حس بس ىتوردا هن جنز سكن( قت
 نو يوم لصف كى كلل مترو لي جب فوم ل رايتفا رعد ورلا وم جسرا ىدلج مك كس تاير.( ح نادودبك

 بك ) لو لاو اج حررط ا تلاح لك ولاو ن# ركووروا( حس سرت كس دذلا لصيف نكي اجاجوم نر دافدك نمد كيا )
 لوكاوسكس نا( هقي_رطا لاسر كيلا إب ف نفك بيغ )- لايفككب يفلت لاي هس ىت لاتذلا ( نيس ايان [ب اا ذعدي نا
 دج لو ساه هوروا( قراقغب - ايكا يكن لاب لي ةعاسلا ملع هدنع هللا نادعأ وكنت لب ناب قب راي هدرا ) ناج لب

 (تياللاز نسما لوح لقشر ورواه( لش لوقالع ل تاس كس [رو) لش ردتمسإي له( ناريم) لخ ( < لومرادادبي) هب

 (< ب هقرو فطعاك ا ) حرك كل جي لوك تو ككضروا ع اذوب ناد ىلوك ب لوبن شوا ليث تنساب سا وو رم اجري
 تو تاروت لإ يدردا( ج لامتمالا لرب س ءارثنسا لحي ءانتسا ارسود رواس دارم انوفت رول جرد لع شون شور رك

 ( بجو دج ئاعم) سواك قيكيوج ل ةنساجروا( لت تيل لاكن انم رود تقوس نحوس ) نين تيل كوكل يأ رود كداب
 رول تدم لوم لاهم ررط سال اج ( لن يب درك جاو حروروك 7 ) لن ندد ليج تيس درك عكر احلا لبرج لي ندوب تسرك

 لك اوم ردكم اك موكب تجروا ( ل رك دئز هرابود) كس ءاج يسدانول فرط كل بأ بس مقرب ( مل ادن ز ىواين د) - اجوم



 ندرس تع“ الع م اعنالا روس حرس راي 1 مودرلج نيل اايجر يتجول رن تل اك

 0 لردع دملرب لبو المس ىا) كس لب دات سان لقي

 ناكر شمارس ةر بسجن انج - ل دارم ب سدر بابذ الب نام قو بييجص .ءارقفلا را يل وك

 نا ايدبب وك لكسر تحل تأ ن (اف#ب) يآ فنا ىف تيشادداب قيمر ىلزاجا كن وما نس( يب ) تآ نس
 للك وءابرغلاروا يد كيتي زاك ( يقي ) حرر ضمت 1_ىرنا تيب 1 32 ليك ف رط ليا لي لك *ر اىصوارقفي ووخا بج
 -اينال تل

 غيم تاداعلا تاذاس« تناوايسنا تن ادام جس "رصلا لع جاور ' يسعني علدب مك م سولعت لوو نا .كليلعام
 «ت باتا خلا كيلعام#- تأ باوج_ققؤكوب لو سلم ديب ةليلت صر دروس قوم مترصقم_ جل ليلعب

 دكت يو مالس تمد دوال ماك كءادتباوك( قم ) ب آليت الس اج دوصتقض امتخالوت لابي مكسيلع مالس
 قمل وم اناني م السما رولا بنينا اروأ كة اوميغا لج لي ترروص لا بس اه ل رك او نس ارا مداقءادتنبا
 دة امون يرتب

 0007710 .روفغ هنا هناشف ىا لوم فو زجر كن ا- حتفلاب ة ةءارق ىفو

 تكسو قبر لوعفم نتن رولي د لاكت فو زج فوصوم اك قحبلا # مالعرسمم . حملا ىضقي_عر ومد لل ظفار وا لت تن ذب ديتاس
 نما نمف بيغلا حئافم كدنعو بيغلا حتافم هدنع جاب بخ ايكف سىس هراعتسا ل سا بيغلا حئافم_<

 نوتروص ل وودي خت عم واس قرط تمير كاروا جس عب ىك ع واج هتاف صر 0 ضي لع رعسلاهّللا لبنا ةيعب
 اي بيغلا حيتافم الا ء ىش للك مككيبن ىطسعا لج س وعسى تياود كقراخب - جر ووصقت ترق صارتننا ل
 - ل قتانتنريخديغ مولع كوكس لاكري دك اي ح ساروا خلا هللا نا هّللاالا اهملعيال سمخ بيغلا حيتافم ايامرف
 فى شور كل ساء تس ركايكق ودا لد بيغوو نبع لاب عراب ىف اكو زي- جس قتررك يو ىاقوس اب عترفتا كوع لب

 < أهلك قولك لو زج كاتس كا مرد جس لتتم ا تضاوتامكس لاراىدرك تست
 - لو ةيل دارمتاربادج لاي داك مزج انج - ىج تس ركل ومكر يشف راعتعوك وفود نا قروب د رحبلادربلا سف

 نانا [ بس ل دس لايدابآ لاسر غر وا لئاسو ارم لوفد لباطمكس سار ك راه قتل اطج ني
 ناين حانون اراك ل لايف بم اك كس كو رب دواس اي درك كو كلا تس لاذ لييصفت نكي ليحل فاو لب بيل
 - كامو شلابمحررط لا بشل مد كرك يصتارعب تس بطر الورمجب_< لالا ضرب اك كلان نع

 كبس لا لب لود ارمالا ليم تمروصت اا نبع تيل ىلا مكرره نس لا قار مادا . نيببم باتك
 0 هللا ع لا لك ىفاوح حرور لف ذرسروا قو نهرو لن تلاع كس مكفوتي

 0 ل 2 [جاو ب دس وعادي رواه لاب لكستء ذ-سع  لوبةيدرك 1بلس ب لنا م لعرو

 يعج ارفع لو دن ىلا ىلاويح حرور ناي ل سوم ماس لوتس نت ليث قرا ىلاعمهودارمع تع راورا

 -_توملا خا مونلا - <. اتيراتزم رباشم ثدجب عس توم ىف انما زور بج لع يع يايا ثععب

 < قاكراذنا ماع فرص و32- كس ني داعم كا هقاوب مولعم لاح اك وكول كس منيت لعب تيب ات ك١. :تابآط نر



 ١ مهرس تع 4 "لج م اهنالا ةروسمكرسفور اي - 08 مودريلج» نا الجر يبفثعررشو رجب تنال ارك

 الو تيب [بلا ناي ب اج ىلوم يون ىكوصت روطلكوتشم ل كس نيت اط دوا ني دورتم بلا - ليك بس نم انام هدأي هذ ل كنا

 روااوم لام اعرا ذئا فرصّءل_ كس نإ دناعم يوك <! داجايددو ذرب تاقثلا ىوصخود إي ور دا ل كس نيبال خلا درمطت
 ريح وتلك ني رئاعم لي خلا تيهن ىنا لق تيب آر ك 1 صوصخ ما كل كس نيت اطروا قوم اخ علك كس ني ددرتم
 مانت لتكم جوا ماحتسددق كىلاتتدفلات خلا بيغلا حتافم هدسع تيب ادع كح لا قداج ىك خل ماع كتل اسدو
 ىدذلاوهو تي ار حل تروسدص اقموج أت اا اكديح ون انهض لب لسن ابداج ايلنايب حس تايولعمو تارورقم

 ترو كاهن - لان ار قس دول ب رول م اعل نركن اييعر وقوروا اكد ا اك فس هدئز هرابدددعب لح ذر عس خللا مكفوتي

 - لإ 7 كك كس ناي ب روطإر ولكل ل ونت س تشعب روا تلاسروديح 1

 ل رغد( ةتج) قوت اكن رق اسر لبي انو مولعشيسصونب اس تاياور فأل .٠ ..:لوزن ناش

 لش تف ل( ) ترض [ لسانك باطلا 1 (48)ب ادقر»ا مهيلع هذا نم ءالؤصإ

 51 1( ةقب) يآ | مك بنت 2 ”“ءاشب لأ ع كح ساكس ىف راع تس نيل ركل اتا سكس نوال نا نت 001 0

 نا كطررلر رقم راي كل لس زور ليا كيا كي ناردابس د ام ايداشب لأ تو لاذ رك اي آتي كسل

 هزارتا كرصتقم كس نلا_ج امك رك حب ايي ( يقم ) هللا لوسر إي يك ضرع قبب رع تررطح_ ليلك رانا 1( ير
 د اجو

 ار قياركومرطاح ف رع تررطحروا ليوم ل ذان لتتت آس يلرك وار اكن هر فروظن تساوظرد ل ( يبق ) ب رين انج
 نايرفروا يلاكأ ح كك ركاب وك يرن ( )ب [بت_لوملزان خلا نيذلا كل ءاج اذا تعال ١ د

 تانج كيا ونام ايكل قس ناار لوهفاوج جس.اجوب مولخشيسس تييادداك رج نئاروا "خلا مكيلع مالس"
 تولوو ايد لي باج لوك ( يب ) بآن كيب لين كس 2 1 ا حملا

 تو [لاطدجس نك دانمد زاب لأ سالف ) ترضخ لوب لزاتخلا كءاج اذا بنت_ خل وم لباد

 لوم

 هس ىرولظنم ىف تساوخرو لسا ىف يرق ةساسور 2201 :يلفق فيان ىك ءايرغ ول :4 رش

 كة لكاييا كل ل لص ةنوريقك وناس برغل ( قو ) ت1 لتويك اج: 1 فرت لوك تمص ن اشك( ينج ترضخ[
 9 مون لاراقرمس نارك مولى ارواب ريما كت ييارب قو وروا تب لق فيلات كراس ةرءاشناك (ه) يت فرص امن ايك يدار

 بوثوكن اركدطل» تاللاهمك ند تارك (ةنب) ياك ”باجصو برغي دوا قس تييادب مق قراس تسال يدار
 تزابا كلل ذ ىلاق نك ذ كلي سن داتا (يقب) ب ةيرجب# لدم سيرك نك كدا اخ ابار
 هن كفك كي سوك (188) ب آئانج- اتم ولعم انو نركز اكروا حل ناك ب لن لي ىلا ام ىلا

 01 ؟ كومايلرك دارا اك خيي داشب اياكم ايد لاك لبز_ (قهب) ترض اك جنك شت درطتالازفا

 د ا 2# اجاهكوس! لاا كوداراهس مترا قاب < قكرم تامر ناي تنعم
 < اهلا يلركراخ د ريط ىلا تس اظافكس ذم ىلانمكسىلاع ناش ( هي ) ب لس ايكأ دارف جس درضأ زايوأودارا

 كل فس 1م ا(دقومب# رواج بنشوف ملقا ب بادج اج يكرر وكس مسا لع نيملظلا نم نوكتف ب كيا د



 اره 0م اعلا ةروس ص رسوراب ٠ مدورلج» ني الجرح ررشور مج رن نملك

 -<انلساجابكمل ولى واف الخ سانا ا ل
 - ليو لوم سينمتوا لنك رار لورازج ككل ب أدب كل وحارب لكتيك سى. دك خلا اول وقيف تلعن اتناك ءاذك

 ناري( ةلقفم) ترضخ [رابر بكج ليتل ل موماذا لي نيدلا كل ءاج اذاّلإ دهس تس ى دي كيادو امتنا لابي يانج

 ري ذ_ومرضاع لمع لطريق ننساكم ردا قلتم ملك شو وم لكل انتمي آحب تقوك قرضاح,لكبو مم الاثار السك
 -ج ارك قت ةءازتبا كل ساه دوصق# فيلا كابن لكذج لاهي نايا وق ناونسم انركم السك لاو ل دوغ

 ب سئتلابب ىلا مس ديق كت لابج تاس لكي. ...........:<سهانأ(ل ب لاعرب تضادانإي ومب تشاد هانك
 نسم لك لوقنا تسول ةيئانج-جس لائاكذا زجاج قئاديقيب لباس مذالتاساسهانكر ججسدارمتلابج ف“
 ايبخاكذ_ وم فالف كلسص ل تشم لبا ركع لاب وأكل كس حنرفخم لل تي از .لهاج وهفةيصعم لمع

 ئرسود نايباكت فخم ةلاإب رواوكت ررفخم مدع كب نري كت جاب راج يكن ايبوكتررفغم كساد ذل ولع تع [لل-ةه

 اتوب مولخم نوجا سرفغميب رؤس ىلا لمتنا تكس نت ليي صرصن .قلطم
 تايولعم كيب ليم طيوفك ع ىل عر احا كس ىلاهتدفلا وا لا دودج ركأ لزج مانت ىلاو فوم كتم يق سب طوف ول

 طع ل لاقتدفلا بس ف١: .يفث م ولعروا لايفكم امن كب سيخ لن ىعانتن ل روادو دحر هو للبت ل لائر صخب ىا فرص يبا
 ري ء كوم تر كي قتدبج كا ككل طبت ردن ل جسد لس كف رغن ل لش بابسا نلا لإ ينساه [ررط لود ل ل ترد
 - قوم قرارك اركروا قريكر مت كى اةررط قروب كتر آس لواولك [ كت د دقو وماومايعجا كلا لل رجس

 0 ل 2 كريس ةايح ضو ل ىلاويح عرورروا حس زيي تك اسفن رول ايعن لباس لل حراورا نا كن اسما
 #اكوم لءاشوك وود ظفلاك

 تي آ-<س داتان تداثب كدب 3 ل وق تصر ىف السروا كيت للاي كس نارك سي اضاقن اك وقت ناب خس اي لت نركك لارا
 لو 2 رف للان قتوخ حراورا ضحي با رمد لك 3 اني اكءايفوص ضنك تي مولع” خلا مكفرتي ىذل اوهو

 - ل تس ركل تخل رف سوو عراورا ضر وا توما كلم حرا ورا تروا

 َءاَج اذإ ىتح ْمُكَلاَمْعَأ ىيِصخت ةكِدَم ةظفخ مُحيْلَع لِسْرُيَو ِهِداَبِع قّوف اَيلْعَتُسُم ٌرِهاَقلاَوْهَو سرب 00 ررط# صدك اه م ا همر * 0 5 هبيع كه ضار< رار د
 000 را رم مر علو مر 7 0 ا 2 ل ا اع 2 عم كي

 ال ِمُهَو حاَوْرآْلا ٍضْبَقب دَوُلِكَومْل ةكبلملأ انلسو ُهاَفْونٍةَءاَرِق ْىِفَو ُهتفوت ُتْوَمْلا مك دحا
 3 ا هيرب الو 5 1 11 2 ادام ير 2 هيما ل ما م 00

 ُلِداَعْلا تبا ّقَحْلا ْمُهُكْلاَم مُهلْوَم هللا ىلإ ُنَلَحْلا ىأ آْوُدَر مث َنْوُرَمْوي آمِبِف َنْوَرِصَفُي +9ةَنْوْطَرْفُي
 ىف مهلك قلخلا ٌُبِساَحُي «) ْنيِبِسحْلا ع رسا َوْهَو مهي ذِفانلا ُءاَضَقْلا مكحلا ُهَل الا ْمِهْيِزاَجُيِل ا و لا اعل فد ١ و م قام مو ا ا و را 4 22

 3 0 ماس و متو س < سا مرقم ل ها ا ع كا و ق1 ها تع و 4 7 2
 َرَبْلا تملظ ْنَم مكيجني ْنَم َةحَم لْهِإل ُدَّمَحُم اَي لق َكِلذِب ْتْيِدَحِل اَينَّدلا ماّيَأ ْنِم ٍراَهَن ين رُدف

 يدع هون م[ مدكاخقل لو "عوق وكرم لق 2 ناامام درقع نقع ف نى ومدح قاع * 2 منور هم
 انّيجنا مس مال ْنْبَل نولوقت ارس ةيفخو ةيِنالَع اغرضت ةنوعذت َنْيَح مكر افسأ يف اًمِهِلاَوْها ٍرحِبْلاَو



 20ج "رسبت يآ فيدو اعنالا ةروس رسم رأي طل ١ موو رطج, نام الر يسفتجررشو دج 2 نيل

 مهل لق نمو © َنْيِركَشلا نم نكن ِدِئاَدَّشلاَو تملا هِذله نم هللا ينافختو '

 لق هب ف َنوُكِرْشَن معآ ٌمث اَهاَرِب مَع برك لك ْنِمَو اَهنِم ٍديِدْمَتلَو ٍفِبِفْحَلاب ْمُكيَجْنُيَ
 ين م نط عمل هدد م نبع ملح دعت أ لعق

 ضْعَب سب ُمُكَضْعَب َقْيِذُي و ٍءاَوهآلا هَ اهرو ايش ْمكَطلُحَي ْمُكَسِبلَي و ٍفْسَحْلاَك ْمُكِلْجْرَأ

 8 , َكِهجَوِب ُدَوعَأ َلاَك ُهَلْبَق اَم َل 1َرن اَمَلَوَُرسُياَو نوهاا ذه ُتَلَزَن امل مَلَسَو ِهيَلَعُهَللا ىَّلَص َلاَق لاَمِمْلاِب

 ترن امَل ِثْيِدَح يف َواَهيتعنَمَف ْمُهَنيَب 0 نما را ىبِر ُتلأَس َتْيِدَح ْمِلْسُم ىَوَرَو ٌىِراَحْبْلا

 َنتَردُق ىلَع ِتآلا ّدلأ ٍتيألا ْمُهَل نيب ٌفّرَصن فيك رظنأ دع اهون تأملوا اهنأ انآ لاق
 قْدِصلاٌوَحْلا َوُهَو َكُمْوَق دارنا 0 ٌلِطاَ هيلع ْمُهاَم نأ تْومَلْعَي «م) َنٌوُهَقْفَيْمُهّْلَعَ
 لاتقْلاِب رْمآْلا لبا ذهَو + هللا ىلإ 6 انآ اَمْنِإ مكيِزاَجُأَف و( ٍليكوب , ْمُكَيَلَع ُتْسَل مهل لق

 اذإَو ْمُهلدْيِهَت ءء) َنْوُمَلْعَت فْوَسو مكي دع و عسي هذ عَ تْهَوٌوفَعسُم حس ربح ابن لكل

 اًوضْوحَي ىتح ْمُهُسِلاَحن اَلَو منع رْغأَف ِءاَرهَيْسالاب نار اًمثيا ىف َنْوْصْوْحَي يلا تْيَر
 ٍقْيِفحْنلَو دولا دوك تاني ةَدئاَرلااَم ىف ةّيِطْرَّشلا نإ نو ماَعْدِإ ِهْيِ امِإَو ةرْيَغ ِتْيِدَح ُْىِف

 مْوَقْلا عم م ٍةَركَّذَت ىأ ىركّذلا َدْعَب ُدْعْفتالَف ْمُهَمَم ُمَعَم تدع دكت قطستلا يرتكز انجلو

 نأ ْمِطَنْسَن ُملاَوُصاَح املك انُمُف نإ ََومِلْسُمْلا لَو ٍرَمْصُمْلا ٌعضْوَم رهاظلا ْعْضَوويِف «)َنيِملظلا

 ْنَم َنيِضِئاَحْلا يآ ْمهِباَسِح ْنِم هللا َنْوََُ يلا ىَلَع اَمَو َلَرَنَف قْوُطَن نآَو دِجَسَمْلا ىف سِبْحَن
 ضوَحلا © نوفي هلل هطِعْومو مهل ةركذن ىرك ُمِهْيَلَع ْنكلَو ْمُهْوُسَلاَج اَذإ ٍءٌىَش ٌةَدِئاَ

 لَم اًيْنُّدلا ٌةويح | مُهَتَْعُو هي مهئازهتساب 0

 كاهل ىلإ ُمِلْسَت سفن ٌلَسْبت ال ْنَأ ٍل سأتلا نامل هب ظِع ٌرُكْذَو لاقل ِرْمآلا لَا دهَو ْمُهَل ضرع

 ُْناَو انتل اهم نب عيفش الز ٌرِصاَن ىِلَو هع ىأوهللا نود ْنِماَهَل سي كيك يس اب

 مُهلاوبسك امي وليل كلوب فتان نم ُلَحْوُي ال هَ لك دق ٍلذَع لك ُلِْعَت

 ْمِهِرْفَكِ ه2.) َنْوَرفكَي اًوئاك اَمب ْمِلْوُم ميل ٌباَذَعَو ةَراَرَحل ياه غلاب ٍءام ميِيَح نم ٌباَرَش

 قشر رف )لاو فس رك ظ اذه لين تنس د يتب مروا لودنب يسال لاو كك د ( بلغ )روز تو دوأ ١ ا
 ل تأ رقي ادوا) لن ةيسد سد تافد هس ف [ت ومالى اسس ل بج كك لاهي( لو سد 2س كشف لامعا داب

 م

3 
 1س



 2 ءحالار تمي 1 4" م اهنالا ةروس وراي دلو مددرلطج» نمل الجر سضتعررشو مج تنال اهن

 لع لاهساش مت ) ة كى الار ذوو( ل رمي للركب عراوراوج شرف هررتتم ) وم جيت رام( هافوت

 يس هدلدب ليو فصنم قلو وج )فرط ى ( قت( كل .) لوم خيا كساب قدانول( قولت ) مانترجب( تس كيوت امي هر

 < لال ولالا ل باحر لج سنا ليث لاولاو ثيل باسحروا( حساب راتوم ذفان ل قولكوج ) مس اكون نام وحتر واي( كد كس
 لوموراو ثيي رح لش داب لادك ا هييج 4 لي داك لش تتفور ارقم كن د د[ باح كاين د ب اتكب اح اك ولكى ءاس)

 كناوج )ايد تاهنعحس لشن لورجتدنا كل وردنمر وا لول باي سمتوج لج نوم و( حس لولا ولم !( م )كيس )وأ(

 تكلا لب اعدك يح يجرد ( يضاطعا )9م لس كى را ذوو [ل ب بانج كلا مت( رك بسج ) ل قت ىف [ل ف لئرفسوكم ل
 ثلا -_ج اناجنام ترق ليا ) قداس د تاج ل يبت فس ب اياد( عديم قمال) رك( وم تكسر #دقيإ رط» ديول :٠)

 بك ( ذم ) يب آ-ك ل راكع دنب( نوم )را زكر كرو ضر قلم ( لودتستروا لوي يدنا ) لن ىلا( سد تاجنكم: لات
 4 سا) تا مث )ك4 جررط م دوا سالب للا( يس تاس كدي دشتروا فيت ) لح ليد تاهن مج جس كش( تسنا)

 كاع 1) لس جس بواب اذع لوك كل ث ردات ب ىلادد! ذاهب طا لقد طوق لح نازل ملكي ان ( واط

 ( ليوارلك ) لي دا زمجيوك م اي( اني د انو لب نب ز بج ) لي داما بارع لوكس ننس لوا سداببمت ا( دوا قارب جنت حس

 تي ىلا _ركا جلا ل ) لس دامت هزم ملاذ ب وكس سود كيادوا( لي داني ورك اوت ر تراب اوت فن# )ركن إيولك

 و لوم لزان تيب 1 ليي بج رداهس ناس آروا لت بم وف لاو رراكري هي دفنا كار فداشنرا نس( خم ) ترضخ آم نوب لذان كح
 راكددوري نيا ةس لم” لكس كل ماشي دص لس مكسر وا ايكت اود فس ئقداخب ماما اهيمج« ل مداني تسدثلا لس ( يم ) بآ
 ديل اح سُمشم دع قرسووروا لوم تر وظنم تمس اورو ري نما ذي دن ثوب 1 1 تما ىر يملك تساوخرو حس

 ك ذم لان ئردقر كوك بم ا م تس تاب ىلاو تنس ردكم نري اك يار فدا شرا نس ( فيم ) ترضخ 1 لوم لذان تأ
 فرط كت د دق رام ج) لئالد ( كس كس ناا) ل تس ركن ايي حس دقي رط لوك وكل مت حرر سمك وعجم و وس ( يئئاوم دعب
 < (يالث# دا ( ساجد عياد انو لب اك نلا لو مئات هو م دقي رط سمن ) لجنوب ليي وو كج ( لن كساد فس كلام
 اياب سفر ذوب ي ةرش( تس نا) كد( )ب 1-<-(8:) نثوولكالاع ذس موق ( قي ) ب وك( نا آر ) لسا

 ( جكهيي عدا مكي جس الب فرط كدطلا لير داهساكةتيسدرليحفرص ماكر يمد لوددلدباك سس اهبل ل ) لوم

 تءاط كساس نال < لام رواه لاجوم ع ادربتود 520 تتقواوم ارميا كل ل( اا )رض

 لوت راج وج صارو وكوت( يم هر( هيلا كاع ناز منول تب لباب يرقد( حس

 ( تعم تموت اسكس ناادوا) تح رك م رانك نا( فم ) ب 133( لهن تس كرسي اسدس نا رق ) ليز تس كوب بيك ل
 نلوت لع دالعب لك ساي دوب ل مكس هدئاز اهم ندا اكن دك هيطر نا )كادوا ليش اج كل لا تاب دوا ع وكك ياهي

 ياو تمدحإ ل اج دايت( ةاجوم للي شد تاس كس نا مك ) نااطيبخ( حس تاس كس دي رشتروا عرب حس هففت نكس ٠

 نارك ت باكشب بح خس لوفاهلس:_ ج_ايكاياا كسرت اجب ورب انما لابي ) ليث لس او ةسدك موج هت اسكس وكول
 زاب سلك ' رمي مارجريت لوكاس ل اب ركون فا هطنروا ك لاكدثدب لبع دبسمت نري قل اج كونا من حس ونا كما
 لزدعط ) نا اقع لذ ارا نو لماذ حيا ( تح شا) كلوز (لوع لن[ تيا تنانعب للان لوم

 نا) جه تعم( مذ نلا) تلا لاب( لوم لل لكل يرش نا هو ركأدجس دما ز نام ) كوبي لك وص اكس( لولاو فس أ



 اجلا[ 4 "لطم اهن لا ةروس< رسما داع موددلج, نال الور يضر هروب تنلاك

 لوبتجوك وكول!( كس وركزادت رن ) ع ذوجيروا ( حس تسافارخنلا) لب اجيب كوول اح( حساني د كلام وا لاب هدايا

 وتو ما نس ىلاكرئز كاين دروا( ركا ذا قا اكن يد ) ثامقروا ليك( ع ع كع داي ه» كس لن )نيد ةياجس ايلا

 كس ىلا مالك ) جد تك ( ظعو) تحمد ا ( < كدي - دابج مككي كي ل ددموكن ا( اقم ) ب 7< اهكر لاو
 أ( ) تدرك يس( ةساب يت سن ىتات) تايد( من )كلب سلوك( كوت شايل لكك 0000
 مضضو احم قى رج اند( ل اجب ساس باع كت حافي( ني )راكد ماكل اوج حس لاك وك( هواطع )وسلس دفنا تس
 هيو لك ويلامئادب ىيادج ليك كول وري( ييدفاوم ايد) تسجيلات حس للا كبت ( سدس دب كري دوس دي )4 سد

 (هد فيلل ) كانورقروا ب ا ل لب كس يد زوق لع تكالب ح
 - لش لشاداي قرفك هس نا كدت

 ل دارموو لبن تنك نيت نارك كن جلع بتتاكمروا ظفاحا سر شورت لامعا تشرفت .هظفح نك 2
 يت رفج اد ليث تح ايانصلل تشرف ليك ب بج ري لاصفاو لااوقا دب نكي ليث تي رلكتخ رف اء ينس كرف ل اعئاو لاك
 4س ذل ؟ىةررط لج جس اناجايلوو انك أر وبكبر جب احرك ب ةنركا وثب اهنم بوعي هلعل را 0
 مزج لس لاب. اجاجوم طا لامس تس لايخ كس ذو هايمكس مان لامعا عررط ا« ساحر لانا تس ثدول فال
 لوب نأ كف شك ابا بااوج اك ولاوس نا « لين تكل حس تيفي ل لن تكل لن نان لك لين تل سس زد سكب لبن تك
 تهبس ل تالاعاس جرايد زب زعلاربع 2 خروج مرتضي ب انو مولعتس

 لاير فرط قي اداشسا ك عرور بق هللا لش سفنالا ىفوعي هّللا_ لي دارم تش رفراكو مك تولا كلا .انلسر
 -< قار ف تست فرط كت عامج لك وتشرف ل تبي [ساروا فرط توما كك لي توملا كللم مكفوتي لق رداع
 قت تح رفهسرسودراصناو ناوما تببلا ل دام ذك 0 اعروا ليم ىلا تريلا وت قت عب قوس
 ركوعودئز دعإ لس ةسرمروا اتم كل كن اكل يارب ليل « لب ىلركاوج لتر وار توي اسكس زكاة حررط ل لو وم

 داب لسد افكل قت لع تع رس ود - 9 وه-< ايلا يكل اعتسا سس خيصاس غرلا ود رروادرفم هتفوتّك لا اا
 فرط كب اوج ل كاس مهكلاهاظؤل نمل الج_س لازما موكل تي آل ادب < اهكاياءرف وهل ئل ومال نيرفكملا نا لش
 د ىتر لاك افانم ىو كك نتا هس يا كرص ع نتك وم لإ ورواه تاناككل نحت ىلوم لابي نك ىو < رركوراشا

 اهكل ملط - نيبساحلا ع 07-52 ةاش بلحرا دقم ىف لكلا بساحي هللا نا ب داشرا تعدي

  ككاذا نم عم ءاقبلا نم ريخ كابر نم ىلا درلا <
 بازع نتف ل قولت كوك ن وها_جاهذب حف ءارق لاب روادخت اسكس دي رشت فاك هزمت مساع مكيحجنب

 ىنعنمو نينثا ىناطعاف اثالث ىا ىبر تلاس .ىث يطافلاك تياور تلاس_لؤ توم قت نوما للي اهتم كس ىلا
 تلاسر اهيناطعاف قرفلاب ىتما كلهيال نا ىبر تلاسو اهين اطعاف ةئيسلاب ىتما ىكلهيال نا تلاس ةدحاو

 نم اودع مهيلع طلستال نا - ليت ي ظافلالاعدىرسود لش ىذي ردا كراخب اهنيعنمف مهنيب ىتما ساب لعجيالتا ىبر
 اهيناطعاف مه ريغ

 لكل يتلا قربا قيادى دب لاك رج اظدعب كس لوزن ىل دات كل قلاب لود اي ناي لكتب آلا تن اهليوات



 جالا تيعآ 4 "3+ م اهنالا روس سوري ل مودل نلالجر يضخ رشورمتب نياك

 - له ترض 1 لاين دهاوق لوم ماظرورضرب تتفوو رقم لب ب زج ىف قلت اوتو باذع . عابن

 وش ونمز الكس لار ارم روس ,ليبق» رادتساروااي درك فزع يشعرك درع ردنم ةلرشلا ت تا .اوضوخي ىتح

 كلر تعويم ل ودان رسول ب( كب وشمس روك, قت لوضع ىركذ نكلو -ئدرلرلز

 مهيلع نكلو ىا ربخلاْ و دك كم ل ارتب زين ىركذ مهنوركذي نكلو ىا-دءرتل كأي ىركذ مهوركذ
 2 ناو ىركذ وف قاب ضعت دب قرا كاد اشيل هر هزت ل لذزوا ضرك د كبع واىركذ

 نم نيقتملا ىلعام ىا در وركب ل ذك ناز ج ىما_ج السوم قا فوطعمر زين رك اني د وج تسل اينزيضتاس
 -اوجفطعاكت ناورفمل مب ترروص ل ارواوب فطر لمجال مج لعب ل قروص نت ليي_ئ رك ذ مهيلع نكل و ءىش مهباسح

 ريفا كس شن ست عايع نيا يخانج -عراش قب لساب ٠ .عونمم ىا لبسل كيلع اذهانركح قش لاسبا لبت نا
 ملست ع < نلاطما ريت ورباهروا' "ند ريفنج ل_ قتل اطجروا ل تس رك يتاس 'مهنج ىف نهترت”

 “ .منهج ىف سبحت” - نو ظافلالهداق_لذختو اهدارم نع عنمت ىا ةكلهملل

 كتوم -هس تعاغااكتسد فال وا كلبي تاي آن لا-جس ابد ل ناايباك عروق دوا ناك اس تمايق ............: تب يأ طار

 نيذلا تيار اذاتم 1ك 7-1 لالدتساري ديح ري لش حلا مكيجني نم لق تيب زن ركذاكباكب اصروا ثغر

 -< دابا كرايقفلا ل هرانكر وا كلة عسل بأ ر جز حس ءافك م خلا

 ترض 19 لوم لزإت حلا رداقلاوه لقت [بج لك < كل ان قراخب تيار لك ياه :لوازن اش

 ايامرف روا قيذيو اعيش مكسبليوا كهجوب ذوعا (ارذروا مهلجرا تحت نمرا كهجوب ذوعا رد (ِةيي)
 مولخم جوه روظنم ناك تسساوخرد ليا حس لع لوقنساوخرو نخلي لناس لكبر زك مب لي ذا نت تي اور ك مسا نوها اذه

 رب بسلا زق د لوم لكل ذات تاي آي ل هس داب ل لونا توم مولعم سس تبي 1اس ل يرصقم لاعربم -اهق اد

 هك تما ( قي ) يآةقفشدلب سن م ءانب كتي ةةوءراضقس اكتر دق كى اتت قتال يقي ) ترضخت 1: لوم لذان تي
 - لي ا رف لب اعد لب نت

 ىف دعقن فيك -ايكش مه بام لوم لزان خلا نيذلا تياراذاو تيب جك اكدرعتس نابع
 اهوتيب ايلا مهنم الو مهكر تن نيح مثالا فاخن انا رك لع لوتاور ضررا نوضوخي مهو ما رحلا دجسملا

 - لوم لز[نيذلا ىلع

 هدرا قتلك لت قدرا سما : ماكل نااروا تش رفكس حررط نع ا :4 نرش

 ىلوثاننا لب طمس بلا تايادعو ماك>اوج تسد اظفاح لمدد لإ سة انت لايرئا دوا تان لاما كس سوكولوج نيتك اءارك
 توملا كل لكاس. 4 :_- تش رطل او كل ورع رستروا خلا هيدي نيب نم تابقعم لع داشرا_ج اترك ظانت

 - لو مالسلاديلع ليي رع

 هرجنور ءامج ا لي انس وايش ا ومكان ا دوو نجوم دحر

 قتل لج ني مكيدباب هللا مهبذعي مه ولدا سامير فلفو سن سا ىلا نوم لورين الوقت ب لونارلس



 8٠ عار يآ 4” ماهنالا ة روع كرر م موددلج» نال الجر يف عررشو مج 2 نياك
 باعك ررط كيا لع نقل د افك ج رك اداهج لتاك جس لي نبك روش لاقت 1و ليكوب فكيلع تسل لقيا

 اكدابج نايس اتدمدابج دقن رك لب ترو نيس ديزي انج دس لا اكداهتج حس تييثيح كبي ذهتوك ونار ىلا

 رعب كس مدام اعرب _<س لكك فرط تلا تدب كب اذع ل هللا مهبذعي لسد يو كيج اجاب ايدركف ةومدأب لت
 هك رباه قرا يقفاو ملكك سان قران اريغمو < يان كيا كدامج وج يزج ف الوالتويك جاجا دانع سئ ابكت ي دادس ذ لوك
 _ لب لقو نام قل طر دوس لاس لرسم لع ىتدابج فرص ىلا بي ذهتهس سود ايو قت ردا تسد ايفا هاد

 ا ليكوب مكيلع تسل لقد« تك ردا حدايتقاو مياس ومي سك ىلا

 نا زواوخ_ باو مولعمابوب لا شوك ومن بسس ىف« ىف مى رك ]ا ةيفخواعرضت تيم :تناب 1فنن اطل

 لام كت ءاعدبو تاركم كب لش لوسرع لا كس لكَ اج هركذن كل ويارب نت خلا نيذلارذوحع ارواح بلقاس

 < لت تءالع لوك 3 جيروادضددبلا_ بئر خشي فاصناد# ل

 نباَقْع ىَلَعَْرَْوُمانصلَْعَ اهرب اًنٌوُضَي الو تا اَنْ الاول نوه ْنِم دب اوُعذَنآ لق
 ناَرْيَح ضْرألا ىف ُنْيِطيشلا ُهْتَلَص ُةتَوهَتسا ىذلاك ماَلْسإْلا ىلإ هلا ّنْلَه ُذإ َدْعَب َنْيِكِرْشُم ٌعَحرن

 َقيرطلا هْوُدُهَل أ ىَدُهْلا ىَلِإ ةَنْوُعْدي هَقُكُر ٌبْحْصَََل ٍءاَهْلا َّنِم ٌلاَح ُبَهَْيَنْيأ ُىِرْدَي ال اًريَحَتُم

 ىَدُه َّنإ لق دن ريمَض م لاح هُيَْنلُهلْمُجَو راكنإلإْمَهَْيساْلَو كهف ْمُهيجُي الهال هَل كولو
 ١» َنْيِمَلعْلا َبَرَل َمِلْسُن نآب ُىَأ لشن اَنْوَمأَو ٌلالَص ُهاَدَعاَمَو ئادُمْلا َّوُه ْماَلْسإلا َوُه ىلا للا
 ميقا َمْوَيوْعَمْحُت (س) َنْوُرَضَحَت هيَ ُىِذّلاَوْهَو ىلاَعَت هون َو ٌةَولَّصلا اوُمَيِقَأ نب ىأ ُنآَو

 ْنُك ِءْيَّشلِل ُلْوقَي مْوَي ُركْداَو اًمِحُم ىآ ّقَحْلاِب ضْرَآلاَو ٍتومَسْلا َقَلَخ ُىَِلاَوُهَو ٍباَسِجْل
 لَو ةَلاَحَم ال ُِقَوْل ُقُدَصلا ُّقَحلا هلو نمر امو قِبَل لوفي ْمْويٍةَمِيِتْل َمْوَيٌرُهةُوْوْكيِ
 هل مويا كُل ِنَمِل ريل هيف كلم آل َليؤاَرس نم هال ُهَحْفتلا نّرَقْلا ٍرَوّصلا ىف ْحَفُي مْوَي كلما
 ءَيْشآْلا نِطاَي (مس) ٌرْيَِحْلا ِهقْلَح ْئِف ُمُيِكَحْلا َوُهَو َدِْوُساَمَو َباَغاَمِةَداَهْشلاَو ٍبْيَقْلا ُمِلع
 ماَْميسإ امنت هلا اًماتُصآ ُدَفَنأ حِرَن ُهْمْسِاَو بلوم را يأ ميري َلاَقِْإ ٌرحذاَو اهرِاَطَع
 نير امك َكِلالَكَو ٍنيَب «) ٍنْيبُم ٍقَحْلاِنَع ٍللَض ّيِف اهِذاَحَيإِب ٌكَمْوَقَو كال ىَنإ حيو
 انت َدْحَو ىلَعِوب ٌلِدَمْسَيِل ٍضْرآْلاَو ٍتاوْمّسلا َكْلُم َتْوُكَلَم َميِهرْبِإ ئرُ ِهِْوَم َوِهَيبأ ُلالضإ
 تام م15 2 سا هير ساس وه مس ها لم سا مص سام اورو يعسص جام ال مام موق هر وا عام ع هع

 نج املف لَم ىَلَع ٌفِطَعَو ضاَرِْعِإ اَهَدَعَي امو كلذكَو ةلمحجو اهب «)نينقوملا نم نوحيلو
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 , ةعص ارتي م 4 م اعنا روس رسوداب ده مورولج» ني ِط ,ريغأعر شو ا نري

 2 دع ل و واع“ ب لاقط وبلا ما ع ف ل مدا وي 5سم قيس تدع خم شم د سر ع” 0000 ا

 لفا اَسَلَف ْمكِمْعَر ىف ىَبَر اذنه َنْيِماَجَن اًوئاَكَو ِهِمْوَقِل لاق ُةَرُهْرلاَوُه لي ابك و كار ليلا هيلع َمَلْظ
 ٌُنِم اَمُهَناِل ُلاَقتْنإْلاَو ريغتلا هيِلَعْرَوَحَي ال ٌبَرلا ّنآِل اًباَبرأ مه ّدحتا نأ «)َنيلِفألا ٌبحا ال لاق َباَغ

 َلاَق لأ اَمَلَف 'َىَبَر اًذه ْمُهَل َلاَق اًعِلاَط اْغْزاَب َرَمَمْلا أَو اًمَلَف َكِلذ هيف ُمَجْنَي ْمَلَف ِثداَوَحْلا ناَش
 ساروا د 0 نام 8 5 2 0 نا ماد ةعثر جمم ا ى دا

 ىلع ْمُهَّنَِب ِهِيْوَقِل ٌضْيرْعَت «سو َنْيِلاَصلا مْوَقْلا َنِم ٌننْوُك آل ىدُهلا ىَلَع َىَِْي ْىَبَر ىِنِدُهَي ْمَل ْنِئَ
 نبك آذنه َىَبَر هرب ربك ُدَنِل هَركَذ اًذله َلاَق ةَغْزاَب سْمشلا اَراَمْلَف َكِلذ ْمِهيِفْمَجنَي ْمَلَف لالَض ها وسام ير ار دة مم قع ع 000 ا ده سدج2و عا ارا حافو 5 ماس مد< ََُّ

 موا لى ا 8 م رو ديار 2# 3 3 مد 11 س1 5 را

 امم ْىىِرَب ئنإ موني لاق اوعحري ملو ةجحلا مهيلع تيوقو ٌتلفا املف رَمَمْلاَو بكاوحلاَنِم

 سرا تل ب 7 5 سمر يي” جيار رآ7 70 سرب ما يب ماد 3

 َلاَف ُدُْعتاَم هَل اًوْلاَقَف ثِدَحُم ىلإ ِةَجاَمْحُمْلا ِةَّنَدَحْمْلا ماَرَجاَلاَو مانضالا َّنِم ىلاعت ِهَللاب «م9َنوك رشت

 ىلإ البام اقُيِبَح هللا ىآ ضْرَاْلاَو ِتاوُمَّسلا َنَلَح ٌرَطَق ْئِلِل ىَنَداَبِعِب ٌُتُدَصَف َىِهْجَو ُتْهَجَو نا
 نإ ماَنْضآلاب ُهوُدَّدَهَو هيد ىف ُهُوُلَداَج ُهُمْوَق ُهَجآََحَو هب «مهؤنْيكِر ْشُمْلا َنِم انآ آَمَّو َميَقلا نيا

 22 يق جب رمق 0 ملف“ ل 3 0 مسد 2 م مب ممر

 عْفَرلا ُكْون َىِحَو ِنْيَنْونلا ىدخأ ٍفْذَحب اَهفْيِفْحَتَو نّونلا ٍدْيدْشَتِب ىنوجاحتا لاق اَهَكَرَت نإ ٍءْوُسِب ةبيِصَ
 فاخأ الو اَهْيَلإ ىلاَعَت ٍنالَه ُدقَومللا ةّينا َدَحَو ف َنيَنْوُلِداَجْنَأ ىأ ِءاَرقْلا دنع ةَياَقولا ُنْوْنَو ٍةاَحنلا َدْنِع اا 1 بو م سك ب سمط 1 ص يهم طين ا 5 7 م دع ا والاف اا "ا 1
 ر 52د وسر سوم« هكر 8 2*2 نيام ام نما # رمال اقع للا 3 فر كا راقد فاو فا رق لك 2 2

 َنِم ائيش َىَبَر ءاشي نا نكل الإ ٍءْىَش ىلَع اَهِتَرق مَدَعِل ٍءوُسب ىنبيِصت نأ مانضالا َنِم ةب نوك رشد اَم
 «.9زَنوركذلعت الفا ٍءْىَش لك ُهْمَلِع ٌعِسَو ىآ اَمْلِع ٍءىش لك ْىَبَر عِسَو ُنْوُكَيَف َْبيِصُي هوُركَمْلا مان ماد ا 1 ع مل 2 م 4 25ش دسم < م مد شنو افا اق هفضل |
 هللا ّنِم متنأ نوفاختال و عفنت الو رضت آل ىِهَو هللاب معك رشا ام فاحخا ٌفيكو نونمؤتفاذهب لردع رس لها ين هوم كمع نر ق 52ص ماش هد 2 دو 20 وق كس عوق دق
 ٌرِداَقْلاَوُهَو اًناَهْرْبَو ةحح اطلس مُكْيِلَع ِهَِداَبِعب هب لّزني ْمْلاَم ِةَداَبِعْلا ىِن هللاب متك رشا مكنا ىلاعَت يمرس” ا ارول 2و و واو و توام ماع ”ةسكو عويس سس + ال بل مب 2 لوم اع

 50 2 مش مور رتب .* >2 كهاولا ىلع مل 0 ويب ادد ووو 37 قا و كا

 ىأ هب ٌقَحآلا َنِم 009 َنومْلْعَت متنك نإ متنا مآ نحنا "نم الاب قحا نيقْيرفلا ىاف ٍءْىَش لك ىلَع

 ٌرَيكاَمَح ِكْرِج ىا ملط ْمُهَئاَميإ اًُطْلخَي اَوُسِأَيْملَو اَْنما َنْيِذَلآ ىلاعت لاَ هوم يحن َوُهَ
 1 ا ورب 0000 7 0 1 ق1 2 و ل 3 خا 1 حل

 «/0) َنَوُدَحُهُف ْمُهَو ِباَذَعْلا َنِم نمل مهل ككلوا ٍنْيَحيِحَّصلا ِثْيِدَح ُِف كِل

 م ىلبا) لكاتب حف مق دوج كل زج ىلا رك وجت وكهللا ( لير كال ) لي راكي مايك ككل سس نا ...٠-٠٠
 يكرس ) لح اجر وأي لسا متاروأ( لو تب دارعس لاس دبع الك يسد ذوب لدنب) لام يتب ناصقف تروا( حس طايل

 عوج كى د آنا لاش كر امددا ل كي العكو ( فرط ىكم السا ) ار ريس لدم ثلا ليد واي( لب اج كول فرط كد م اتع

 لايك الع لدي بع سوم ترام لاي كان ) حس ادرج نارت ( وم ابد كلت )9 اي درك ارك بي نايايب ذس لاف طيش شن

 سدا تكي شل ) لن دالي فرط واد ىادج ليث( قئارمت) قاس كس لسا( جس ماو لاح سيبك هتوهتساظفل يدع
 واه قراكن ام اهفنتما_ع.اماحومدابرب دوابت هد حررط للا لباني د لاك اوجوكن ادوروا )اج ارتد!( لك ين ع درك امنت كا



 0000 ب لطم اعنالا ةروصء رسمه اي يم مودرلو» نإ ااجريضت حرش لج رت لاك

 د ملت سووا( عس ققاركه والعكس لا ) جس تييارب ىتد( مالسا نم ) تحارب كدقنا ل كحد( حسدزنريكتس لاع قب لمجد
 ( هس نلاب تمي نلا )كس ايدي د ملك كي زينك 11سم اع داكددو ب( لبن اجد يب دواس دول ) لي داكتج تع اطار كبس ايكأ
 َ عم ل باحزور لس تمايق ) لك اج ل كتكا بس مفرط كيت ناروا( حس لاهتثلا )ور تس دة دوا دك اق ذامن

 لاجمل هس لاس ىرمالا سفن )ايكاديب ( ري روطاس نتؤتل) تاس تقيل ب زرواوك فاس آف لونج لت قود( كداب
 لابج -تدارم داك سم ايف ) اسوم زج هوؤتاموم ( قلخت ل زج ىل) سوبا و ند ل” ( ورلد ايدول( جس قلب اطم كس او

 ( ح اتبدركومارول لاحال جس ج )جس تقلق اكن لاك لي اج وم سكه وق ءاجوم سكك لب اء رف سس قولة مانت لات
 روصرنرم كرسو» كم السلا هيا لا رسا( فئيسروا نرتقدارمح_ روص) # اب انوع روص_ زور لج وم ىاشداب كت نااددا
 تدابشو بيغوو( ؟كس ثلا /ك ؟و تور لا تموت كك ةس ناولروا كوت ليك تهنطس لكى اوس دقلا تنذو لما دارم انو

 لذ لاو تكررت رول ردا( لع نولي ا) ني كسساو تت ذم هوروا ل اد ةنساج ( كح لاوم لوصئروا لوري جي دج )
 روااهتبقلاك ا بال اهكحس د ذ ؟ي ب خيسسا هس ماطسلا يلع ربا بحب ( يح داي )دوا( لت لاو خس اج لاعاكن طلاب حررط قرب الن )

 موق رابروا مت وكي دنن سر( ع كك ق ماهفتتسا بوم تس دكت اي اجو مى نتج ) ؟وم تن ا دوبمولال وتم مايك هت سد اتم

 باب كح ناوأيئاربا فس مدل ايبج )عررط ىاددا لذ كي ذي( ركشسم سن ) لن نارك( لح ) حما( كح دك اودداكيي)
 نارا |:) يس داحكذ ولج( كك ) لاوتن اثواب كن لع زروا نلاحس آول السلا ريلع مي ربا نس مت ( ىو الو رك ومنو نارك كم ةقروا
 ترايع قدح لس لاروا كلا ذسك) ل اهو حس ل نولاد ذكر نقيل هورلا رو( لكك الد ساري تييادصو ىرامت هد تس

 كس ضن )اكيد رات يأ نس ومنا ( كل بي ) كات قريعما لكت ادري نلا بتجر جل( جس فوطخمرب لاقزوا ضخم لم
 ة:(ايكي ص )ايس دذو» بحب ناي( داب ل وقب) جس داكددد وياريت( تب ماقلتي )هل هيك اقدر زوراتسدد كيد
 را حرك ايكس يكل وبقى بترول لادب هةر اكدرورب .لكويك-.انانب بروك لا) اترك جدني وك او طيس وذ ل كهل نك

 هس داكددوريارغي( هس نا)هل_ نك 2(اوم عرولط ) اكاونت دنا ب درب ( لأ بند كج ل ناس يرق سا لت ب لافور

 رورط ل وأ ( اجو اي دامتم هن ع تيار هن ) لوم ىدالكوش مارك ةس دلو ترم رلاركا ذي انيك اك وأ قود بج 5

 رمي ( وجت عفن روكا قس ا نيل دارك اوله ور وم لير تم مول اي)-اتوه هس ني ورك او تك وار قديس

 راكددو يارب( < توك وم ركذ حرمت ال رك يوكا ذهاقفلا) ناكل نيكس م السلا يلع ميتا ربا قوم ول اوه صو روس بج

 زايوو لرمي ر وا قوم وبصل يلو ف الغرب لس ناروا) ايكوم بورت كو و بج نكي( لع دنا دوا لوراتس) < أ الإ حل بس يس

 ترصداي لوم تم هددت اسكس لاقت فلا )وم تس از يرش وكر وج لومار سس ىلا لي! موق كريم امك نكت( آهن
 احول كسل مث كلج ول حس مالسلا يلع ميتاربا تر ضعت لوله ورحم انج - لو ةس/ نانا ل او ذس كادي خيسادج ماج ادب وأ
 ىلاو د انب كن زدوا لونامس ادج( ع ايلانب تدابعرصتقم ) حس.ايلركخردانيا فرط ىك قس ا فرص فس لس( لك يامرف وجب تسلك

 كس ناو نوهت 5 نوكول ىلا لمن روا ( ع وم لكي فرط كم نت نيو )رك دوش حس فرطرم ( ىلاتترثلا نت ) <

 رك شكل ث دابا بجز ك نا) كوكو در سماق نادجتاسكس مالسلار يلع ميت اربارجوا لين تس ارم يرش ( هيتس
 تس ميك ا هك س مالسلا يطع ميت ربا ساه م للمدرب متع ف ذوججوك ا لكل يدرك رورش انك ارز قتل نوت رواد

 فوز عر نون وكيد نس كئتوحخ_ وب ةس كف ذع نوف كيا جس جت اسكس فيختر ادي رشت كن 1 قاظفل )وم تس كوكو
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 لكالاع لع داب كس( تييئادصو ك )قنا( ؟وم نس كى ذاب تحج حجب مايك ثنو ف ذع راق نا وف كيد نكح ءارظروا اكو

 كا ) نر 5 كح نلا لي دم تس ارب يرشد اسك فلا موك وززج نئروا س قداصكد هار وكتب ( فرط كل اند فلا ) نس لوبا
 تاب لوك راكددو ب رمل( نيل ) لاب جس لب صاع تد فري زج ىلا لكوكب دايت ند ذك وكت سكلع لت

 نث ةسوم كس طاعا اكل ب زج مانقعس ملكي اراكددورب رم لك ع اح كير ورضود لع اج كك هوك دادكا ) سلع اي

 ويك س لوتس نلا لمع دوا ( 3 [هس ناميادلك تس لاقإب نلا) 2 ذب لك تمحي من ايكرجب ( ع قداح م ززجرج ملتاك نا كم )
 ملكوم سد ضن تح ىلاهتدفلا) ةدبج ( تكي سيك دوا ناصقنوو لكلام ) +. ايلارم دلير ش (اكدفلا) نس مليت ور ؛

 ءلكالاع-تنجج وا لسد )دنس لو مت(! كرنب ) كاسسا لنا ( ل دكت دابغ كش ا) اره يرش دك ورسدددجتاسكسألا ٠

 كنس وكل )وم تكسر ملع ترك( ىراهتتاي يراص) لوم هاد كى ما هاد قل رف لكس ل لافدد من ! الت( لا داق زججرمج مو

 رواة آل نامي لولوج( ل تس ارفداشرا لاقت قت جس اعانرك راجااك البلا ذبلاد لن مت نم 0 قح_عداد قطدإز

 < نا كك قنات( ع كك دحتاس كرشريفأىكس ا ل نمت ثيدع) تس مليك بث( [ولق ) هدول [وكن اما نيس
 -لو ب سار كيف يعدو( حس بااذع)

 لاعقتسا س دوبي قو: هتوهتسا .ىذلا دركا در ىا اك درن قلك لوعم_ ىذلاك 2 :بكو

 -< دوم تاو لاع نارهت افلا سرج وةسا_ لو قل تاكلي تس ريو لمع لسا بسم ذ نتكتي

 انا .اوميقا ناورعإ ل ترماروا تدرالث تنساب نا نكرم فرم ال ءارفروا اسك ملسسمل انرما

 تطع اكن اك ل مشن 1 رع ىك ف #ح وم لا كيردص# ناري وا سيب دبس اه-ج انسب ىكر ملستل ف طع

 -اوميقا ناو ملسنل نا انرما ىا_ ب اكسو

 قدصلا كلوق ىا قدصلا كلوق ةعمجلا موي ضت_<_ مدقعر# لوقي مويروا< ءادتس  قحلا هلوق

 _نوكيف نك لوقي موي عقاو قحلا - لوب حرر لا ترايعرزقت -ةعمجلا موي نئاك
 - سوم قل دب لوقي موي_- االسم قرب لك قحلا هلوق_لؤ قكرم تروصر ام لبي لا .خفني موي

 للا رساروصو ويلا كلذ ىف كلملا هل ىا انسب كب وصناسس بو كك لملا هلال كف رظاك نورشحت
 روا لوب كل و تك ٌرياهتروا سساج قرا كيوب لت لك ئي_ ع تنل نمسا ظفا ياك يال اك تعاتب ليا قلخ
 ش لكك اج ل كدت هدايددرب ككوحي رسودروا اة اج وم انف عار سرب فوجب لبيس اندم كيس كيلاك ررط كلك

 ظلي لوم اكل وق حرر 311 لإ جوج طيلغ حملك .م اوعمتجا ./2 بي اوعدنا لق فطعاكل ا .لاقذا
 سايل دهس ايكابك عر داتكر ذآ تادوقروا لذ رذ آن يما رباك ل م تك لمربي[ تداج راب -نلدا يدداجاي هس دات

 كيلر وادب مان كيا كه يس انكسر كيد لإن م انو ضن ليا لعئارساو ب وقتل سحب حبك ضو كيا مان لود

 رايتخاوك ا لبي لاسر فيا نسف لالالا ايدج_ج اتسم كيوب ماناك اب كس نار اروااكي اب كس ميئاربا رد احزن بقل

 داي اروا ل 2.الت مان عردا# ةنرات ل ئاروا بانج كاس قد < االق ماندذ 1 لات قتل اعرب هس ايك
 لل انتءك مل قروض ب هت اهليعارسا كر اصنودوبب ىو وروا حس هموم اكو ار 1ىلاناوولتوبل ءاكوم ف يعض غرام اكن لا

 ' حس قكرب تريح ايا
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 -اومووصقل يب وب ر تاما بج ومب هديقكلس نال ىبر اذهروا تيبولا تايثا تس لاا .ةهلا ًاهانصا
 اك يفق ىكن يع زو نلمس [ قل كيد :نهكس ابك نبا يس كحك فلابمء اتم لال ليو نحاس من اني :تركتم

 3 الك بس ىلفسروا ولع تاز يعول ترك, لش ركب نلامح وكم السلا يلع مكي ارباب سمار ككريبج ناب ديعسُرياييروا جس دارم ان اكو
 حس وح يروا لإ ل ترد نقل توكل نان هج ارم تريب لسلب فارع تعول قت لاهي هك لرياض لإ

 رم ايطروا قاف ىف انتيا مهيردس_ل كم رفق( تف )يكتم اري دقوم كيا ئافلاهح مكان 1 1س

 جس دارم تريدي ع لاو ارصيبر عب تي ود لابتي كس
 ءةرج زدارمعحس لا ٠ ًابكو كج ف رخل خلا ىرن كللذكو رواج < ميهاربا لاقفطعاكل ا .نجاملف

 ميئاربا ترضح كل لا هل لكل تروا تسر هراتعكل ولي اسكس سب تس تب كاك لإ ةلكدب عروس ناب رشم
 بوصقنحيق_ كنب تاب وازهتسارولباب وحس طال كس ماكر هس ناو امج بس نم لاب عوم لا فس ماسلا يلع

 يل روكى اا ذه ايكل وم اهب تهيارب ماودروا تاهذ نقل زج كساس لوم لسا تيبادب لتدج اء اجا ىندصهي ملح
 - لق م عر كشر عس ساروا سيك ايالركز تجو لاك رش

 همام تفس كلاس يثوم يأ ماكو زفاا لوب يانج جس هدايسلطب تيب كأي ربكااذه

 تخورفركاني تمي روااهت اترك ا يك راس تجرؤ[ ةجاحو ليلا و لوحن تسهجوت ىا -<_ الصم ا) ل لا ىذلل ىهجو
 مكهخ ةس ركل لي زاد اري مالسلا هيلع مارب ترضطحرك_ امتنا ذاك يبيك كس نااار يدوم السلا يل كابا تر كس نسل
 ىلإ دعاك اركاب لس هس رانك رمت تب لا تار كيا-ايد وجت ندير نولولركن < اتدي رق ن وك جج ريس هدا عب
 ردوا كد فكس دي كرو ليتك جن وفك وكول لتس لازما كرا يشرف“ ل لإ لسة كرر[ كم

 كف يفت روص رصد« ل يما اقو ناو ا دااك ا 00 لدا .ىنوجاحتا قل عروش شعوب حس لي

 تمالعوو لوك. حشر كونكت اوم فوك اق ناو كيد نه ءارق ل ب تروص لاك ك تكن تي دشتي لكلا <
 ءارقؤل ا روارضتاسكس نون فيفختماع نئبادوا ديد لاه لبا اترك عاكف رس لاعف كس بص نو اجري دوار

 - لإ تعب دتاساس بي رشت

 اكممالسلا يلع ميئاربا| تر طخ ءاع ل وقل - اونما نيذملا ىناث لوعفماكمتكر شاروا ب ؤوصوم اي لوصا, . لزني ملاه

 ناارواك تجبرب موت < باوجاك نيقيرفلا ىا ياوكيع نآقروص ل وو لبي ب داشرااكى ات تت اياكم اق ناي .لوقم

 كاع ءارتبم_نماروا لاه ءادتبم كلل والواءارتتم نيذلا ني تنروط رس ردا لوا ب كاز حجر لع لاروص لوأود

 -<رثك ارتيم ل وار رآل يلم يروا كتلواه_رلم ير روا يرش كلا

 قا قب ) ترضخ روا لوم مولعم اش دب ب لونا رسمت ابيك س تعداد لوتساللا نيحيحسصلا ثيدح
 "ميظع ملظل كرشلا نا”-<كرثفرصارمعس لاإياءرف هذ (قؤ) ب آ "هسفن ملظي ملاديا”ايك ركل م تمدخ

 كل ىاروا اب داجايكل اطبااك كثروا تاريح لوك ع اوعدنا لق تع 1حررط كت اي آت 01 : تايآ طار
 ا ايكايكر كو عقاد داتا الصكب لزم ان كاتس خلا ميهاربا لاق ذاو تبي 1 ًارجرواح نايباكشسب ل لذ

 : -ج تحجب لوم وبرر انقععس ل انك ذو لكادج كح مالسلا يلع ميت ارباحرفح
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 م1[ كارت ] 4 09 م اهنا! قر وسكر جراي < مدور ني اه ريش جر رو #تج رت نسم ايف

 كرات كح. دكني د مك تسرد نونارطسمن ا نكرم تيياور ل هرينو أ .....:ىلو ننااش

 ملظي ملاسيآ' 0 * اىصوت لوم لارا بج خلا نيذلا تع ردا لوم لذا خلا اوعدنا لقدم آملا ولرلى هرج

 د تامق اذخ لقوم تن ( هرب رمل“ هسنفن

 نحمي لإ ةلع كسك: لطلب تارت تانجو يطب س علا ىذلاك تي1-.-..:4 يرش ))
 - نمت وورش ل ل نىك تي 1ك ىلا ان 4

 تباكن لاس نا ع+ نلايب ل يركن ار ثتس الاحوج كس ٌمياربا موق... : لاح ىف اكل دم ا رلكروا مت رب مو

 هيد 2ك مانما تييبالا للم تاير امي انج- تلاع لاذ تار نمو هوكي دواس توم مولعم وج ثرسرب ب 8

 اياك تر هناك ترافق لا ذر دا كيب واد كل راع
 ١ توب اكرماوج لكل اقت اورطانعكس متنرم نايات فرام قي كا كس ديح لاس ىك نايم السلا يلع مكئاربا تمرح

 ركارييبج_ه لئاق كس ادغ كولي لاب “ايار فور ظانم ل للسكس ريح كف جل رذ كس قو مابا دب كس تدون اب دوخزا لبي تس
 دوج ورك س اتوب مولعم سهر انم تاب [نلادوا تس موف رم اطلس ضرالاو تاومسلا رطفروا نوكرشتام فاخاال

 مولعمى بم 6# رط كورن لع هبر ىف ميهاربا جاح .كاريج_كق يسر مدروار كس ارغاي ع روبوت يت كىدإ

 هرهقاوروا جس انلساج يك ومو كرب انعودرمتكر اكن ا سا ك دور غنج كا < كلانا نونو ينك اعرب -اهترككماكا دش هوك تس اتم
 وم لاق قامو

 لابجاومب لم كلم دوا ميغ تي ا كيا روهلت ام السم اريل مائاربا تيرطت لاعر جي... :ناامنا ىلادتبا ك مماربا تب

 ل ل
 ارخروا قوى ر لوحكت قارص لق بيادخ ب مل بلق كس مالسلا يلع مي ربا تررطح نكي هت ةحرلا اوم عت كول ك- كس كراس

 لاح لب تندرتم كن ا قود ب لوكا كت لففو لمت” هت يهد رك ور حرر لاكي سس. ولج ل لا رفراكر وا تس اشد ياهي اري نلا فس
 بيرت بيك تءابن رك ارق ؟ كل ابنتز اكن اة نت كمت اكن اوكى ترو و1 قكى وحك قيقتجرب نلا بحب اكون
 -جابد 0 : تح اسي راه قرم اكل ا لب تال مسارب

 هرييقك ام ,ىفي!مالسلا يلع ميج ربا ترضع و لنك اهب حس بش هدب دج سك نويئاشخرد قرا بسب هرم ز لع ماشي امل

 بوركوورعإ مدي بج ناي < لاما امك لروم لكى اديك ركوب ارممهراتساوجانكمج ياكل وب سوم لكل ف

 فيا جاوم انكي رواج كا ابن رمد لوب ليات لاك وتس ىلاو فس اج بهدا ىلاو ةساج بذله تك ولايكوم
 ايكوم برضو اك ككدن قئاوو نايا ومد اكد ورب يس دب مالسلا يلع مبيت اربا ترضطح فاي 1ك

 لوك م يدا مار ارك ذب حس لامك اذ تس بس كهل نيك اوم لاثخرد باج ل ابج باق اروا لوم اب ش
 فر فرم لطحفرجج ىتلب لعيب د لاب ارق ىو شور كا بس اوم اكمج كح 1 متع وكو ونت ومب درر ناي احب لان لاك
 ليه



 متعارف تع 1 43ج ماعنالا ةروص < رسموراي اا وو رلج» نب الجر يضتررشورممج تناك

 . وم لاراكودورب كوكس ل نلاابكف # م السلا هيلع ميتاربا تررطترث الي... : يو ركنا ماا 2 ترضخ
 روا لوماك ذا لبيت لج بس قس نالاب كيا لا موك اء لن دوبل كرنك تدك ل جسد ديك لاه ناب بسم كك
 ل ركك شداد كريم لوم اك كا فرص اذاو نس اني دج كب سس نا دوا الاب وج حس بسس ن لا لم _<س اصر اكمجج كس 1ك لوطا
 هس لائوار كل ولاد

 ل كيا ني قبر فود موعد ءوار نحس لطب نااووبتم يبا كش كا هك فس لوفاق كرك ذر فس مقا نلا بح ص
 لكنتج_وب لس رك راتسمم لكس نارك وم م ياروا لوجو م قر دوا لسد لوك كس سام كس نمت اننا شتا لو

 ؟ قو مار كنا وار كاتس له ونود و الب لوجو قودو لسد لوك كس قكراتسبم

 مثلا جن“ هور .ريلقتو مرسل نملك رقيق دف رص كلا رواومدوجومتمدابش كت رريصاو كتل لس ل كدشلا

 مامت قي ادغ حس لنج تفادص ىاايغب قب روا قى لوح كرايم بلق لس ماطسلا هيلع ميئاربا تررطخوتب ع” هقلابلا
 ( ناب 2)- ل 7 روبطظ ل اينشور

 نيا باتبادعب ل داوم بوريس هداك ” هرب نين قى يق اونو دم سوو انطلق
 ل 1م لم لوقار كلا كلل اي لت اب لوز ي لجسم لبن ساجد بور ليي حس ذو, (رولظاب أقف ؟ركوج عروظ سقف
 روا كل لس قب يقتلان كوم كك فرعنا رتقاو بيب ان ىاملف لج ل ولود لب- لكل وم لوم ل تارود مكزا ماي ىف لوم

 حس تمياعر كما رات اكسو لال دسار ب لاطيا كس تيييوبر كن لاج دكا سس رهتروا عرولظ لس نااروا تيم كل وراتس نا
 د عراو لكل بانو صخب دب وم لع لولا مانت اكتمل اح كبس ور لكوك جايك ام بسس انه ل انرخاحر نسور نت كورا

 يه ك تيبولا لاطبا كح لاه اتم تسدجو كرمت املك ان[ باهت اكل وراس نلارزؤا ٠ :فيطل اكلي
 اكتنرمولا كىلاعت قيس سا كل للان لس جو كرمت لكوج هد جس اندم بايتوج دعب كس ل كىلاهت نترك اوم ديفم لاالدتسا
 ْ ةنكسوم سكلاطبا

 لوك اج لبدء مقوم اكيشوكل اهتج كح ايورك قس ل مالسلا هيلع ميئاربا تررطتكث رواوح يمقن تس خلا ءاشيي نا الا
 يلج ل دقلا بئاينم ل كوك دساف لالدتسا كس لاك داءرف ىدني شك لا ٠ لإؤ جسدى ةس [ث دارت آي نااا
 ١ 7-5 نحمي طقم شو

 سن لال راك رت خلااونمأ نيللا: ت1 تارهاكل الرسا لس ل طمس فرط عضم ىلا
 .وقح_رظناقن ل رن لوك. ةساج ايل تيصحم حمير قيل سا_(نسوم سيئخت اسكس نامي عرامتج اكل رض تسل كج
 باو لوطا 0 لين وم قب بلر اك دربي ماذك حرر كك شر واس ناميا شين ررطك كرشورفلا كت يصحمو مازك
 ماس كرش نامي قوغل جب يب باوج فرط تنمى ا مان بس نإ دمت أف رضاع تس ناميامكلث ةكك سبك ب ل
 دوا قلوب مدمن ىت لاا دتساءانب كسا لش نوكر شم مهو الا هّللاب مهرثكا نمؤي امو تم ًاكاريج_ جاسم عي
 تفرط رسل نع 0 نسيل دا نك و رجول رسود-<س تباقعتس تعاود روفر كن دكر 0
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 رومرا ءارمانوج لك وب ولخم اين اهيا حسبي قرغلر لي وم جوع لاكش ا اكنإ رضلا ني ع

 زادي رجح اهاهدب تت اتب ل فوو حررط ارك اتوب مولع خلا درسنو تيأ يرفع لرب :تاب 7فن اطا

 ب ىلابكم ومدن ترجي دوا ةساجوم حرداخرجيرواوم ضار لي تقي رع

 دودع يطرب لب د لوران مس لطب لباروا ندب لوفشم ب نفت اوب ولحس خلا ميهاربا لاق ذاو تمي ًاردا

 لوم حي رتوك دوثضر وا ىركل م لياقتم كس ىرنرم عت اوم ضبا اوم مولع تيب سس للا زمن - < لاك افاثم لولو نواح

 هكا دج بسام تمار كتم لمح بما شداو تحج مس خللا نج املف تع َّ هس

 < ناش والك ًاراشمروا نيش
 نا لا وس انتكارب فاخاال فرص خلا نوكر شتام فاضخا الو تييآ

 وكنا اوم مولعمس خلا نيقيرفلا ىاف تع ردا ساجر طاطا قاس ذ كوت ٌةروص باي درك عدوك احس ءآشي
 لابييمكا ايها طك ناضل سال ايتاابياريبجلا قير طك يدق طر ةماك ا رك سعت تقف
0 

 امو بك وكْلا لّوقأ ْنِم , ىلا للا ٍةياَدحَو ىلغ ُمِيَِر اهب حم ئه اصح ُهنِم لديوان كلت

 ٍئوُتلَوِةفاَصالاب ءآَضن نم ٍتجَّك ع5 ُةِمْوَُق ىلع ةَحح اَهَل هان ْدَسَرَأ ميِهرُبإ اهنيتا رْبَحْلاَو هَدَعَب

 نبا َْبْوَْعَيَو قحشإ ل انبَهوَو هِقلَحِي 01 ٌمِيِلع منُس يف مْيِكَح كبَر نإ ٍةَمُكَحْلَو ملا ىف

 هنإ َنمُيَلَس َو َدْواَذ حول ُىأ ينمو مار لم كلب ْنِ انه حوده انهن الك

 40! َنْيِبِسْحُمْلا رت ْهيَرَج امك كلذكَو َنْوُرْهَو ىسْوُمَو َبَرُقمَي نإ َفْسْوُيَو َبْوَيأَو
 وراه يتلا َنْبإ َساَّْلِإَو ِتْبل دال َلَواََتي يلا 0 يىَسيِعَو ُهنْبإ يمحو يِركْزَو
 َسْنْوُيَو ٌةَدئاَز رولا سبل َميِهاَربإ َنْبا لُيِعِمْسِإَو )نم يحمل ذلا ف ب لك ل

 و مهناآبا ْنِمَو ةٌولاِب (0) َنُيِمَلعْلا ىلع انلْضَف هالك ربا بأ نوٌراَه نإ ”اطْوْلَو

 ىف ناك ْمُهْضَْبو دَلَو هَل نكي مل ْمُهَضْعَب َنآِل ٍضْيِعيتِلِْمَو اَحْوُنْوأ الك ىلَع طع مهِناَوْحاَو ُمهِتْيَرَ
 هَبلاَوُدُم ُىِذْلا ٌنيَّدلا تللذ كوع اَرص ىلإ هيد ْمُهاَترتحَأ ْمُهِلْيبَجاَو فاك يلو

 «مدؤ َنْوَْمعَي اًوئاك ام ْمُهْنَع طِبَحَل ضر اًوكَرْآْوَلَو هداَبِع ْنِم ُءآَنَي ْنَم هب ُئِدُهَيوْللا ىَدُهَأ

 هذهب أ اَهيِرُفكْيناف ةَويملاَو دم ل َمُكَحْلاَو بحل ىنغنب بنكلا مها نَا كلو
 و# لاذع

 ٌنٌوُرحاَهْمْلا مه ؛ (,:) َنيِرِفكب اهب اًوُسْيلاموَ اهلتدعإا اهب اَنْلُكَو ُدَقَق كَم لمآ ىآ م



 وابو سرس س1 4 "طم احئالا زوسم رسم راب ام مودرلج» نا الجريب رشورمج 2 نياك

 5 د را ا“ ىف رق ل و وب ع فا قل لاو هد ءمدأ سال ا( هام ”تنل
 ٍتكّسلا ٍءاَهِب ُةدَعقا ٍرْبصلاَو ديجوتلا ّنِم مهقيرط مهالهبف هللا مه ىَدَه َنيِذَلا ثكشكلوا راصنالاَو

 نهد برك ارخا دارنا يوقع معلنا ا ا

3 ١ 

 ل 1,2201111 لا مف رو

 روك "م يارا ذس موج( ع كارما كادوا حايك اندتسا حس بورن لوراتسبب تيينادعو لى لاتتدفلا لش هلباتم سماق
 تجرد ظفل) لو ةيسدركدنلب جدد لو تاه« لمت سلب قمه مق كنا( < لاء رف لامن كنا فرط كل سد ل)
 تكيس ذب رادو -(8) ب انيق روا ( لب تمكو ملكت اجد دارمروا كرت اسكس ني وتروا جس فت سكس تمفاضا

 هس نا) بوقت روا "قاوك مابا نس مكر (اك ولكل ا) لإن ساو تكسر ملكية دوا ( لن كدا ذكراك ا) نت لاو
 ىكنادوا له كك اهوار منوكع رون دبي (  ٌميتاها)روا لالحكو هاد ىريس ( وأ وفود نلا) لس مك لا يسد( سدا زجتاص
 كوك اذا دوا كسروا ب وهي مدازتاص) فسول روا ساروا نابع( ورز اهم نازورا زن كبل( 11 مرر

 يدب ' ع (مدا زجاص ل ناروا) يركز روا ل تس دك دل رباك وراك يت ( سيدرا دب وكن لا نس من حرر لمن ) مر كا زن(
 لاح كس مالسما يلع وم تررضحوج )وك نا يلا وا( بيس اتوب لاش تول الواى رف ظفل اكرر ؤ كوم مولحصعس لا مجرم نب ا)
 دئازمل فلاش لا عسل قالا هدازجاص) لب ازيرا كيك بس ( تس لم نا )لك( ليات ماس يلع كدراب

 توبن) قد ظرب ب لولاوايند فس مت( حس لش نا )وك يرج دك( يس نادداإب لاعب مارب تزضح) امولروا نر( جس

 رواه اهون يب الكف طعاك اوك لوك كس ل لودنب احب كس ناادوا لسأ كن اروادادجا واب كس نادال( تودباك

 اين نب )يك ديك نس مكدكبس كا( سلو رفاكدالوا كو ع«: دلو ال تبرم لن نا لكي 2 كس يتبع

 لودنب يس تييارب كدتلا( كس لك لامرف لامنجر كبس حلا فرط كل من نيب )ين لت ارب كك سارداه فس متون لارول ات

 لي كولوو ب  اجاجوب تراكاإ رايك راس اكن اق تس كك رش ( ضوفلاب) كولي ركا وا لي داككو كدر كى لا لين اه تن حس لي

 كولي حس( ل وتمت ونت ) نا نيب ل كراك ارك ارينا رفاطع توبشروا ( شو ) تسكر وا ىد( لمن اتك) باتك نس مت سمنت
 . ني جاه ) لتلاوة رانا عسل ايس مقل( نس مس قدرك ات كك لا )قولا حن م ف( كاوا )
 فتوروا ل )ورك ى وربي ىك ( ريصو ديح عن قيررط) هار كى تن علا كك مب _ىداعك نوار فدل( نيم ) لو كلهن( ءاصناد

 ا( ) كح دبا( قيقي) بآ( ع اسكس, فذع ل تلاع ىو لع تأرق ل يادوا هس جتاس كس تس ساب لين تلاعاك
 <( ظعو) تحيل يي اوس لا( ن1 رق ) ي( وم ايايند مك ) هضواعم لوك ب( نا 1رق ) ا اَنلئا لل سمك ( تس لالا و
 2_2 1( نتو سلا ) اينو مانت

 7 قواها ١ م انيتاىت قات هموق الع_ كر ادهجح تضم اي لاعب -اهانيتأ 7*2 :نربك رو 0

 روا هعفر ءاشن نم ىاهع فوزح ل وعفماك ءاشن نمرواج_ فرط بح قلط ل وعفماي ب زن تاجر د تجب كس

 ريف لوعفم تاجردرو!_ لوجفم ءاشن نم اسد اسكس نر درو كعب لوعفم تاو رد لع رلاديتاس ل تئااضا تاجرد



 وجه رت يي [ "لو ماهناثا ةرومع كرو را اه مودرلج» ناثلالجر يخت سرشوممب تنل

 2ك 1 فطغقرفاكت ييلخفو تيم ارواج ب كلت فطعاك ادبهو و - تاجرد ىف ةعفر ءاشن نسم عمف رن ىا كة اجا
 ا

 2 لا_ج.ابي و: مولع لبكي نومي تيارباك تقارب ترن ل انيدصهالك لسد ىتاجرد عفرن هب كلبر نا
 اريك يقض اتاك ف6 مالك ث داب كس ميا ترض هعي رذ نسم ل ل رواج كس نفر ارم تس للا
 ريتك ىتاقتم اك ا انوش لبيد لوا كن ئااكم السلا اهلك ذل روا طول ترضحروا نوبت بي رقاك حر فائفل نكي ةساج كار فرط
 ل قبولا سب الملا يطعاطولرواجس.ايكران لمن ىتد الواو فس ضني رك سا كنار فرط و
 ار كروبصر 00011 1 ترطخر رك يدوب سايلا_ نت كس قتدالوا ل ايلخت

 لرب انك يا ذس اقاليم الع نار مع نب نوراه نبرا زيعلا نب صادف نب نيساي نب سايلا < يدرج اكن امك
 -< ادرار قف يعض ناقتاوكل ند ل حس.رركرايظخاوكل وق ا لم ديل اك ا موا < ايكرايفاركى
 ابك "وم ىلا نباركا د لوم فامب ئايخاك- كوم تررطت دورا, تررضح اكدت ءان ل اانبك ئسوه ,ىتخا نو را ىخا نسبا
 نما نوئادادكس خر فوج لإ مالسلا يلع ضر دادارم سس لك ايلاك جس قي لوك يار وااجاجومب لب طمس ناايب كس هريشو لمت قفاحاج

 -_ مد اداك كن, ناس ماكمد#فع عيا كس لادا سلي كوت ل كول لظ تس

 لير يروا هس يضخ لل للا مسهناسبأ نسه- لين دارم تنل تس "ريل دوا ليث ز تأ نب بوطخلا نادر .عسسيلا
 باك حاصاك احب ادب ءياب كير باك ساس يلع ولك ومب ل باتكلا مهانيتأت رط ولا لج ارنرط لاو

 - لد كرتشت ل لي بس توبنو تسلك لاب: ح 1م الاثوك

 ولكى راسن لاك اكل ايخ ساكس ل رت در ل للا ءاشي نم ليتك انيدهاوؤلمي مه انيده

 ما دساتير ملكا .اهب_عسهراشا فرط نورتو راهفاورول نا ثلشلل وا- تسي لئكتعادب اولا قئاي تييادب
 لح كادوا يمغا هروكذناي لج ب اعصا ارمهحس لا قبس دوم ل تدك ني آمالك قم ارك فرط تمون
 كلب ل لاس تيت كوم ب وضم فرط كن اد يلظلا كت يارب كءأيبنا .ددتتقا مهاد هبف _ نين مكب نر جاب لين نيب
 قر [حس تيب[ اذ الط تنل ىا كل كس تققفاوم تفااضا تبا جس حس تيثيح كف ومب وفرط ىذا
 :ايكل الدتساي لوم تافص اب رواتالاك

 قراداضم دي مد فس يم

 يراد اه ول رئراد مب لايخ ا

 عنك ( تتج) ترضخ 19 سس لامك اهل دانا فرط كبس اوت: كس بش للا ركل ا: دمييح وعلا نه نقلا
 < دارم عرابتا لبي نبي د لوصا كس دب باوج لسا ؟جس لان ك- ل بس ني داك ( خفي ) ب آلكئالاع < اتم مولخم نوم يبا

 08 الإ, فرص كس مار [تفو ك- فذ ل دارم ستلعب سافل وامك نس تس اظاح ىلا اند نا ئزرفلد

 -جس ايكت مب اف فس ايبنالا لش اك ( يقم ) ترضخ 1 ءالع تحس تي أللا .نيملاعلل-عساج

 اك ورم راما لمع رولر دول با دامت ايكر يف رك اكم السلا هيلع مكيئاربإ ترضخ كل كس ديح و تاب م١. :تايآ طر



 ها” اح ةارستعآ 4 "طم اعنالا ةروسكرفوراي اء موورلج نا الجر يف عررشورصج رن نالت
 - لك يقود حكى تلاسرو ريح نس كرك المك

 ردا تن ييد تس ايلا يكل غرور مارك اكن سوتيصن منبر كسك لادا السلا ديل مقارب ترطن:...........: 4 (ررشل
 0 متو( يقي) ترضت 1ك سا ايل نج كل كس كري ذكري كت دنو باتك يأ نس لات هثلادوا سد« نم داكري ريح ناد

 سكران رول كهل كم ذيسا تل اذترولا ىو رتب كداد لاو اكس درك يب اك ونوم هورك ياش - داعب مرق لناس لت

 لك مذ ليات افق كار لا فس لت داوم يبهر ضير رج ايسر اصنادنانج -اكدماسانشاك لاهم

 دالواوكن ارحاو الص دادجا واب الك حاتم مولتن نينسحملا ىزجن لذلك ب :كتاب [فناطا
 -< لا ىدرلا دب تيحالص لك ثدالدااك نارك انمي لص اكن لاسحا كس لوذب كساس اتم لشد لبي نامحاورالصلس
 -ىلاج لاي للم لورسوو دج جس فوم ناشن ضان كيا لك تيناو ورشز نع فزلاا كلو زب وليس ان لم شراعم لوك كا يخانج
 فرط كل ولست اديدهاتؤلروا ب ذج حس ادسيبتججا اظفل_ جس اتوب مولعم نوب بولطم اكل ولو بذج خلا مهانيبتجا وتيأ

 -ك ومش ذغاومري سا للي لاح كلك نيكتاذلاب بوبا يلااكدثلا نانا لول اوم مولعتيعس اوكر شا ولو تمي ًارواعس هراشا
 -لو تكل اقرب قرع قوشخمرلناروا لو تكد لايذ ل داب كح تمما تس الواي( قققِم) مل عر ورسر و المك ايبج

 َييلل اولا هيقرْعَم َنَح ُهَوُكَرَاَم وأ هيمظَع َّنح ُهُوُمَطَعاَم ئآ رشق ٌّقَحَللا هُم يآ اوُر َدَق او

 َلَرنأ ْنَم ْمُهَل ْلُق ٍءْىَش ْنِم ٍرَشَب ىلَعهّللا َلَزْنَأ آَم ناَرقلا ىف ُهْوُمَصاَح ُدَقَو مُلَسَو هلع هللا ىْنَص
 علا عضا َوَمْلا ىف ٍءاَنلاَو ءاَيلاِب ةَنْوُلَعُجَت سائل ىَدُهَو اًرُوَن ىسْوُم هب َءآََج ُىِذَّلا ّبتكْلا

 ايف امم اريدك نوفحشتو اًهنم ث َء دب نوحي اَم ْىأ اهو طقم دى َْوتُكَي أ َسْيِطاَرَق

 كك وابا الو ملا ملت ملام ناَرَْلا ىف وُ هيأ مع ْمتْمْلُعَو َمُلَسَو هَيلَع هللا ىَّلَص ٍدّمَحُم تفتك

 ىف ْمُهْرْذ مث ف ٍهِرْيَغ َباَوَجاَل ُهَوُلوُعي مل نإ ُهَلْرنأ "هه لق هيف ُمفلَتحََو مكْيَلَع َسَبحْلاَم ناي ةروتلا َّنِم

 ب بق هيَ َنْيَب ىلا ُقَدَصُم كَرِبُم ُهَسْلَّرْنأ ٌبتك َنارُمْلا اًذهَو ©: َوْبَْلَي ْمهِلِطاب ُمهِضْوَح

 ىرُقْلا مأ هب َرِتلو يْييْصتلاَو كر هنآ نأ بام ىنغَم اهم ىلَع ٌفطَع ءاََلاَوِءاَتلاِب رِْتِلَو بَتكْلا

 ُمهِتاَلَص ىلع ْمُهَوِدِب , َنْونمُْي ةَرخالأب نوي ؛ َنُيِذَلاَو ٍسائلرئاَسَو ةكَم لهآ ىآ ًاهَلْوَح ُنَمَو
 مَلَو ِةربتلاٍءاَعْدإِب اًبِذك للا ىَلَع ىرتُفا ِنّمِم مَلْظَأ ْدَحَأ اَل ىأ ْنَمَو اَهباَمِع ْنِ نوح «:)َّن َوظْفاَحُي

 لم ٌلِزَنْأَس َلاَق ْنَمَو باذكلا ةفليقت كلر ٌءىش هيلا َحْوُي لَو ىلإ ىح 53 لاَ وأ اين َنكَي

 ( ملم و هلغا#للا نلسو نيشماب قرت د َوَلَو اذه َلْثِماَنَلُمَل ُءاََن وَ اَوَلاَق نوره للا فر هللا َلَرْنأآَم
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 مينا مهد اًْطِماَب ةُكِئلَمْلاَو تْوَمَلا ٍباَركَم تاَرْمغ ئف تورو ذم َنوُمِلَظل اذ
 َباَّذَع َنْوَّرُجَت مْوَمْل هلم 1و رأي هلو بلو برص هو

 هلا نع متو ناك بحل ةزئد ىو دس قريع ىلع نو مح اهب نَا
 ُدَقْل اَونعُب اذإ مهل ُلاَقْيَو ايظا تير وَ باج اه ناَمْيِاْلا نع كويك 6) نور .

 الر ٌهَرُع ةاَفَح ىأ ٍةَّرَم لوا ْمُكْفلَح امك ٍدلْوْلاَو ٍلاَمْلاَو لُهْلا ٍنَعَنْي ِدِرْقنُم ىداَرُ انْوُمتْنِ
 مهل لاقي َو مرام رغب ايلا ى مكر ْوُهظ ءاَرَو ٍلاَومل نم ْمكاَنيَطْعأ ْمُكَلَوَح ام ْمَحكَرَتَ
 مكي َداَبِع قاّقحِتْسِإ ىف ُىأ مكيف ْمُهّلأ ْمتْمَعَز َنْيِذَّلا م مسالا م 4 ْمُك ءاَعَفش ْمُكَعَم ىرْئاَم اخي

 مدارك تلزاف يصتلاوو ارو لو لمح تنال, 2 و مكب عطقت ذَقْل لا وُكَرش

 اَهيَعافَش ْنِم ايدل ىِف ©2) َنْوُمُعُرَت منك ام مككدَع َبَمَذ لصوت ع

 5 ايلا ميار اوو ات تاك سنك دوج نم ) سئ دق ناش نا اءاش كالا نس ( قر اصنو دوبي ) وكول نارا نتف رمف 00

 هل شارل( وب سرك ركو در ل ل يطس لس محرك رعاة ملى )ايده ول لكبح ( ايك عتاروب تاك ت طرمحم لكلا

 نر كل كس لوكولوج تح سال مالسلا هيلع ئوصوج ؟ ىراجا نس لك اقل وك بك( تس نلا) راح لت زج لوك نانا كل

 ا زوعت للا افلا لم قاروا قرف ) وم كادوا دنج ( ع اي تاس اترواإي لج لوي ) جس ايكر اتت ذس معن دواس تعاد دوا

 لك( 96) ترضخ [)و تيل ايعنج لأ اب تسب دوا ( جس انو دنع ناس داب عركرجاطظ اك قاب نتج )وب تس اهكووك وكل ( <

 مد هبي دج تاب و( لع يركن رق ادن دوبي هسا ) لإن كاك لزيت( لإن لت سل ايدج حس منك اسوا لايبدخ
 هقلا كنده" (26)ب 1( هك ذب لع تاذالتخا تروا أوم تشم مقج لت اهو ىف تاروأ ) اداد باب # ابن رواه ةةساج

 0 , ) لوشراك كنلا لجأ خي ( سئتعس باوج لوكردا هدالع لس لال[ ليل داتا ىلا اكو عاط ن7
 ليا للعب يارا تن نا تك بامل "( كن آرث )يروا لعد تاعك للكسر زوجت ل م( لوك

 < فطغرهتاس كس( ءايدواءاح)ووركبنتم مثالا جكلذ: 4 ساروا( قبو ب لان بي سس لا لبان )ىلاو فذ ركب رمق
 لابد ردا لورتشاب لس قرقلا ما( ايكل ذانوكس ا 2 كس ذ_.اءؤروا هس قف دمت تلين مب تب_ رب قسيس لقا

 هب لاهو لو تكد نيقياكتررخ [لولوج وس ( وك وكول كس ايند مانت لاب دوا لولاو نجس رس .ىفتحم كل )وك ولاو نسخ فرط لوداع
 ( ضو شم )؟جس نارا( سوم ةس د تباع ) سوم لكل ثا حس تشادبلك كل وامفىئب ا هوروا لن تكسر نامي قل

 -< لكم دب لس ا( سلكت وبن سوو داوم د ب3 سرك ارتفا رك وب ثوعجت ب فلا وج الاد فس كم كرك يدب حس لا

 تاب قت اىكما قلم لس ج قس لادوا ( جس لوم لاذ ان لي داي كح باك لستتي 1ي) ف 1 و لوك ع ىلا ككالاع
 اياونى جام مكرلا *' مخ 2 ركاب وم ركب ازهتساوج ليث لووودارم حس لا )دهس دراما فس ثلا قدك اهو را

 ى( توم) قكناج للملا( ي)كبسجب ل رك ظح الوكت ذو لا (!( نجم ) مكس 17( فم ) ب آروا“ د لإن تل بك تا مالك



 وماج ةارسنتم [ "جم اعنالا ةروسء كرمه إب اع موررط» نا العريض ررشومج تناك

 تا نيد با ظعروا # راب فرط كن نا )4 لوم سوم ساه ذب كيتا تش رفروا حس لو سادي لش لوبا د

 ليث" م لتس هد نداك نب آ( لير كاضنت ب نا متل اج باج قرات )وأو جا, لاكت ليا نبا( كوم تيك حو كسر
 و تدب دوال )تس تس رك دنا ايلا منج ل ل شادي كل ناب نلا- # اجايد با زع( زم [تنذ) لاو ذك اوسر

 ًاعيظفأرما تيارلب رجا ول ردات تس .كرايقظ ارك سنس ناهي رينا )هن اشك ست كن ارو( كل

 نار كل ةناع قت روت # دامب مر آل ومب و ( ا اجاهكحس ناو لوم هدئز هرايدد بج دعب لح فسم )دوا(
 كي دجدوا ( تضر ء كرم كل اب مجرب م ) اه اين ايكا دب اليك بجرم لب سمت” عر لش ( لوم للحل تنادي لإ

 ناي و <, ضتاسس راهب( 4 اجابكة سو هاذ حس نادوا ضايند )هس ذوب تي نيا بسمات ايد( لاء) لب“

 ثا ) لش ( تدابع ا اقتما ) لوس اكس ده اقر اراهقةحسبن كن جرو اان ليمداكت مج فش ن2 ينجو( لوتب) لوتس

 ب فرظ ميتا بصنع تأ قال ياروا قئرححت يدمج قراهبقيؤل) 2 ث دن( هل )تش ردت سس داهمت يت بيش( ع
 -( لي بابك تعافشا ناش ايد ةس لايك مةوروج كوم( مك ) بع ارو( تاقلختس لب آعسءاهقؤ

 مئاب ىكشلا ةفرعم لامتساكس ربل شاب رادقملا ةفرعد تمم اوردق .:........-:: بيك ونش
 1 سيطارق اهنودبتروالث لاحبس هنولعجترطىا ىدهو ا رون ةلسوب نثق قي باك قس ك) سد ليي هوجولا
 ناطر سيطارق_يتاس لسا يف لا رواه اسكس ب تأر قر كوبادوا 0 هنولعجي ع تم رارب قبمروا ع تنفم

 ىف موق لقد تكس لافلام ىلع سوصتقه ك ررلدع فت تاق« < قل
 يوم حت ان الورك بع تفصال ساس يظفل تضاض اك قرم

 -< ايكاباق رقلا ماوكلك جي كف سوم نا زفات هسا ا ا ىرقلا ما

 مولع ف طعاك امك انتج ايكاي الواو ماب لكوا لابي .لاق نمت فوم تب اتساع تشع كي آت ظافلا اهلوح نمو

 4س لأي ف الظرب حددت م اهبااكتاواسم لكرفلا حس بولس ري وا ةساجوب

 ووصقني_ لا .اوجرخأا توم ترش قش لامر ع ٠ تارمغ .نيملاظلا ىاه فوز ل وعم .ىرتولو

 ل رضا قلق و لهب لقو يروا ثياب تكل ور قاف ورافكلكدكد جس :ركدفاضا لم تدشراا نكب رم

 دهس زج كدايظناريف لوك تاب ولطم
 دانسا كاف ىف كا ا عس جس فري كيو ذك برواس ايلي داني لعافوكل اج لصو تمت ا ب مكسب

 رواج توم لاعتتسا كل لس لصروا لو حس لي دادضا نا ظفل كس ساد ىك زراج زعكنييب عطبقستلا عقو ىا < قاىورك
 -- وعمل لب تروس يك وج بروناي

 تلاسر هللا اوردق امو لم تاي 1نا-اهتاعبجركذاكتلاسررواأدصقركذاكريح لله تايآلجك.-...........: تاي ا ليلر
 كس تابوا يدوخ تح تدنن رك فرصوج قودي لوك لا تس هللا لزناام لي تاب اتش ذكر واهأروصقن ايباك

 -لث لماكق دو تون كك ةيسادوفوج < نايياكت دو ني ركنا ل خلا ملظا نموت [ن كي كح لابوك
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 ايدبكك ت لاب حس ( ةةققج) ترضخ أرك ؟لعب لش تال يجرم كيا فس قدوباي فيض نكي كلام م١١ :لون ناش

 لكتسوسيك سي لاكشي لو: ناش انكي لوم لا: هّللا اوردق اهو تع آرب لت ءىش نم رشب ىلع هّللا لزناامو
 كليب ركل توج تاج ابكي اي وام لس حس لسا« كل تروس ارب ل يبا ؟س لم دقو كئالاع

 - (ا84) ب [ذ لير كت الايخ ناك دوبي < نات اهت نب راتوم لتس الايطل دات سجو قل انت تب دس دوب طالت ا
 نوعا

 ترضخ 1ن لت لوم لذات لش داب كس باذك ملي خلا ىلا ىحوا لاسقوا تيب آكل و ةسارف ةداَق
 ىرارقا ذس لوجنا؟و/ يسد تداهش كت وبن كل لس مايك ارجل ذ_ (قتم) ب ردا كح جيت رصاقود ل تسدخ ل ( 5
 "ب روزا مرر ىرابقرث قاوماور ل لد اترك "ليا رف( )ب آ ايدبا#

 رو لج رورو كل دن قلد راو فز اح نه درم لق باقل ج عفا لروما كر

 ىلرييتت_ ل _ هك راهو قرم فتوي نس لادم متاكد كيوب كح مان لوم ىلا كت حس نتن يس دكر ب لوحتأ
 هذ لج امنت احاجابك ب 'ءارتاوذ” ولى تروسا_ ىلإ تموبن نايم ساهي بح اص با ذك يلسروا ئاعنص ىضتروساوارع تس لامك
 ب آدحي زورود تاتءافد ىك ( قي ) ب ا ىلا زورف نك امت ايكت وبن قو ل تو دبع قرض

 ".ىسعلا دوسالا لتقب ىميدلا زوريفزاف”|ارفذ_( نو ) ب 13و ئرالطا كسار( )
 تي 1(خ8) ترض بح جيئانج - انت كى تو بتناك حرس ىلا ناب ديعس نب دفنا دبس لالاو سكى تو اوك لمت ا

 رشا .نيقلاخلا نسحا هللا كرابتف كوم ىراج تامكي ري نابز اك اوله < راومأك خلا ناسنالا اقلخ دقلو
 ناو هيلا ىحوا دقف ًاقداص دمحم ناك نا الرايق نايس 1 تا قو لتوبكو عك ىنرفذ_ ( يف)

 ريكو مدان ذس هارب جس اتوم مولميعس تاياور ضب ايكالي_ظتعم ركوب ترمدعب ل لاا .لاق امك تلق دقف ًابذاك ناك
 - كيل كم الس اديب ديت

 لوزةدج ل تين اسفو بصق ليت نك قس قو لوزن سفن ركاو وركب راتكل با رددوا تس اكيد زكلجي دراكن تركو

 فذ اج كسر ابروا فوم هتكل تشب كس نا سوم سيئ زان رطل مالك كلا ك نس كاب اهروا ةسركا كي جاع نآ 2
 نا شارك لك راج كولن ازلا باتت ىلا «ءااع ابي نبت 2 ا( ع لقاك ا لكس ل
 تيار دوفوو سرسود -: ةيسام متو الواوك جى راجا فس كت ارب مالسلا هيلع كوم ترضخ والت ق يك ل ذات مالك
 نايا كانمرثلاعتساهددج رك قر ىك بث لاعتسا قراهتوو ترب سرت جس كال كس ةتساس تسبب كف«

 خر [صرلورب كت جس تود قى ذب تب كاد ك- داهمت ج- ير لي ةراكنا ينك #داهتجواب كس ىلا مات

 ىررونسل كن يت ران لال كلاب ل روزي داني لق لاو كح نس ءارتو ل ل ب بتي نبع ماع

 -و4 بسر ةسايتب ماكحا لم سمو لك تعيب تدارشروا ىلاسفأة ساو وه تسد سالك
 انلقل ءاشن ول_امتاب/ لت ثراع ني ضنيج_ك2 قر ن_ ./فيت ل ناتج لاوس تورش
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 -ج (/ارف خلا انومتنج دقلو لي باج كس ىا-كس لاب زك تال ذم با زعلك اق ابكى كريروا اذه لثه

 رطاخن ارنا فلك نول توم مولعم كم فرج ايف حس خلا هنولعجت 0 ةنر ص كشااتا

 لح وم ى كتي أذان ليس نوم سد يل ماكعس نادقوم بصرواح لوم كس ركل كلا ءا زاروا قادوا كس تارت
 اعكرركر ذن كن ايسن ل اطلب رطاخ ارنا قداين د ىفر ارو تن كك رك يوب صن فلك تار نائب اضم لب نك ف ةييس امك و
 بج _ مح 2 ركل ايارفوكن اه 2 وم لطم ريفم نم اضهوج دا هت كس لاذ ه9 ديكس انخاروا سجلم لو اترب هكيرولا#

 - ناكل سدو ل ادوار سدا نزول لك تع ملي هناوور اقر 1 دع 000

 قرم دق تبباح ل ىف! تدابعوج < ىوركادبب تعاد: ىلا ليا فس لا تا تولوا زين « سايد تو كل وبكر وا ايكور

 لوكروا ل ايندركدد ذب تس لامك سرك ا رتفاري هللا هوك جس ناكر ايكم ومب لاح اكمالكك رابعروارش نري ما ناسا وجب لبس
 -انلسوم سماكاكى راهن

 لامور كل سا_هتس لي ضاوخشروا س تس لم مزاولك افك اذ لك ىلامسج ليم تءومتا ا رو

 تررشو رج ز للأب سجد كف وم رايت اري حس لارا ةقزرارم حس خللا وج رست رواة اع ل وار عشر شو تيا

 و ترلع ل توك ا اج ايلركء انشا حس ديكو ارمي اج تبانتياد اكمال هيد حرس ىلا نك دثلا دبكرلا اج روصت راها اك

 ىلانمكس دارفاظفل وبي آنه # زيك اكن يؤ موج لع تءاياور ضع ضر وا كس. اجوم علم كريو دوغ سس هذ اجوبم عم دييع

 دارج نزاإ لك تر ل يعز لورهقواو خرب وم دعب لح ىاانلءاك ل ابلرواوم تلناح لما ترب سنام <

 جدلا رم دارم قلخ طقس طناف كس ن# كد تع فش رواج اندم ولمس خلا اهليرف بجاكةاجوم ارب نتي قلعت
 - لي لاهي ي روطىح

 ىلإ ىو راوروا م اهلا وتاب باو وج وكوبر ك جس انو مولتن خلا ملظا نموت تتسلل قلاب 1فن اطل

 < ىلع تاكا زاب ويل لما ت الا يطرد مار دادس ف نيس ايكون طداغاكت يك أي لم اك تي نظروا قش ريح وفي م كدماكل مكر

 ريالا ناَسُنالاَك ِتْيَمْلا نم حلا جرح للا نع ئوتلاَو تالا نع َبَحْلاُناَ ولف هللا َّنإ

 ىناقف هللا ٌجِرْخملا ُقِلاَفْلا مُكلذ يحل نم ٍةَصْيلَ هناا ِتََمْلا ٌجِرْحُمَو ِةَضيَيلَو ةَفظنلا َنِم

 ىأ حْبصلا ىعتبٌرَدُصَم حاب الأ ُقِلاَف ناَمربلا ماَِقْمَم ناَميإْلا ِنَع كُوُفَرْصُت فيكَن هوَنرْكَفْؤَت
 هيف ُنْكَسَي انَكَس لْيَللا َلَعَجَو الا ل رق راكلل رول طيز لماع لزإ قو مرش درك قاع
 ُماَبْلاوأ ٍتاَقْواِل اًباَسِحأ اناَبْسُح ليلا ٌلَحَم ىلَع اًمُطَع بصتنلاب رَمَقْلاَو ٌسْمّشَلاَو ٍبَعَنلا َنِم ُىَلَحْلا

 زيدقت روك ذمْلا تل نحر ٍةَرْوُس ىِفاَمُك ناب ناَيِرُحَي ىَأِرَدَقُم َنِم ٌلاَحَوُهَو ٌةَفْوُدَُحَم
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 ٠٠١4 هربت 1 4 قطط ماعنإلا ةروص كرو اخ 5 موورلج» ناي الجر يسضن رشم ظنا

 ربا ٍتْمْلَظ يف اهب اًودَعْهَل مولا مك َلَمَج ىلا َوهَو ِِقلَحِب ) ميِلَعْلا كلم ف عا
 ىف مكنِم ع ٌدْوَتْسُمَو مخّرلا ىف ْمُكْنِم ٌرَقَتْسُمُف ْمَدا َِه ٍةَدِحاَو سفن ْنِّم ْمكَفلَح مكاشنا ىذا تر شعط روث ووزع ماس . رشم عمك ع كا #را ل سم 5 هكا ضو رطل د لم 7 د د
 مهل لاَِئاَم )نهي موق ٍتيالأ انلَصَق دق مل ٍر رق ناكت ىآ فانا كرز ورز نكت

 0 2 هك يابسر

 ُتْبَْي ٍءىَش لك تاَبن ِءاَملاب 4 هب يلا ِنَع ثلا هيف امججرخأَف ءام ءاَمَسلا َنِم لنآ ُئَِلاَوُهَو

 ا 0 ار ل نال

 بان نسب تب يان رْغأَو فت ياهي بنر يا نازح نادت هيام

 ىلإ راين ئيطاحشب آول تفر بام َرْيَغَو لاح امهر اهتم َناملاَو نويل
 ”ت

 ْلَوآ َرَمُثَأ 1َذِإ بُسَو ةَبْسَحَو رَحْشَو ٍةَرَجَشك ٍةَرْمَن ْعْمَح َوْهَو اَمِهََضِبَو مي مح اَوِءاَنلا حمم ِهِرْمث

 ىلاعت ِهِتَردُق ىلَع ٍتالاَد ٍتيأل ُمكِلذ ْىِف َّن وعي َفْيك كَ ُدآا َذإ هحْصَن هعنُي ىلإ َوَوُه َفِيكَو ُدْبَياَم

 َنيرِفاَكْلا فالحب ناَمْيإْلا ىف اهب َوُعَِتنُما ْمُهّناِل ٌركِذلاب اًوُطخخ «) نوم ريَغَو ِثْعَبْلا ىلَع
 ُدَقَو ناّنوالا ٍةِداّبِع ُىِف ْمُهُوُعاَط يح ّنجْلا هن لدي لَو لَم !: : اكو ش نا لوم هَل ُُلَعَجَو

 ملع ٍرْيغِب اسَبَو َنْيَِب ُرْيَِ ُهَل اوُقلَتخِإ ىأ ِدْيِدْشَتلاَو ٍفيِفَحَتلاِب اًوُقَرَخو هَءاَكَرْس َنْوُنْرْكَي فْيكَن ْمُهَقَلَخ

 نو ل ناب هو َحْوْفِصَي اع لَو لوري ةضْبس هللا كلب ةكومَوهل فيَر اًوْلاَق ُتيَح

 كس روك وكل شتر وا ( سس لوي يس )و واد كس جت نا( كساد ماهي )لاو ذلك ل ايعرطلا يغالي... مر

 ( < ةئاءرفطت ) اج كسروا ( تس هس ئاروا فطن # در يروا نانا جي ) نب كاهن حس زرت ناج هس الرا دنا هد( تتضرر

 د ومدوجوم ناب ربو لمد ) ؟وم جراج دج كيطواعركم رجب لإث ثلا( لو كس اول. اكذردا كَ وج ) تو تس زج دادناجوك
 7 ةديدج ند حيث“ ددصم حرابصا) بث لاو ف ركر ادور هد( وبن سد ادرك ود حس نااببا جررط سكر وم

 وكتئاردوا( جس ايدك ايامنالاجا اكن لد كس رك كاي قربتدنا كت ادوج صحو واكل يدار سس لاروا لن لاو فس ركرادومن
 فطعرب لمت لكوجت اسكس بصف )وكون ايوا روس وا ( جس لي منن [ل ع تارك يتق ول ) نين لاو نيس داني هن لذ اكن اوك
 كيج ناب. حب نايرجي ىاع لاعع_ررقم ل شروا ع فوذك ابايطابضنااكت اا )< ايدانب با رايعم( وع ةللرك

 لا بس ( ا ولكي! )دوا كساد فس [بل اني بس( لبن كلن ةيسأ) 7 اكتءاذ لا هزادنا ( هروكن) ب( حس لب نر روس

 لوردنمروأ لاو ابيب جل رذ كس لوتمالع لكن اءولاي ار مك اتي دانب هس داس هداه لوبنت لن تو # لن لس او نسج

 نا (تاءالع كت ردقىيا) لايناشن ل ( قوالتب) ىدركن ايبركل وحكل وم مت شالي( وب تس رك فس ) ل لوي بدنا ك



 ١٠مم « "وم اعنالا ةروس «عرسأوراب امه مددرلج» نا الج ريض ثوم تنل

 قدافور شنو( مد 1)ناجل ا 0 هس لوم لو قتورجبروا( لث تبل ماكس راو رون ) لن كساد خاج دج كس كح لولو

 روا تشي لكي إب ك- دابق )+ كس دهس دنج لج كياروا ( ل ددام متر ) جس هلت ىلاو سي دار كل هس دابر (ايك ايي)

 هلايان با نو ىدركن ايي كلوحكل وحك مريشالب( هكر رقع هداه ع جتاسا فاق عر رفتسماظفل لع تبا قالي
 لت ةس كادي مكرم ل ةساسم لي تس كاع آد قدروا( ةساج بكس ناوكيدج) لو تتوب ةكبدج 2- - سوك نا
 لا ىلا هس مكرم ( ح وم راداديب ىرضإ ليفبال ركن (نول نا( ك ايك اياب تالا حس تب د لش لا)

 كانو وبل جد جواس( لوز. ) لامن ليث ةس.كرادومك( عسرطخا نثر يضخ  لاينبل رب اظرب تس( لمدد )

 ( بح لع [لدباكل اه ري) تاتخردكس روجر وا( لال, كورت 1 لوك لو ةلدا نس مك هيب رصد لي)

 09 ينل امك ) ليث تس ذب كتم( يس ءادتماظفل الا - لإ تل وجب كج حس لم ترد هسدوك) ل كش نرخ كج

 درا ا نونا 0 ؟) تاغاب( تحىلإب ىلا لي لس اكن سمت )ا( لإث سب لدنك س سر سود كيا ) لي هبت

 رتب بط ائئس-) : وج( ليس نا) فنتك سس .رسود كيأدوا( س لاري  ةئبس كس نا) لو لج تطل لهب لو مكه كس دأنا
 بشل كة يشخروا رجشأت' ل ةرجش # كة رمثك ات د د مسرواء اه ) لس نول لسنا( ترب

 عر ل 1وعركب  نا جدال قرر لق( نؤ ل باير يكبح ل ورش )سعال لت ضد بج( سل
 يتركك لاذ فس ركوئز هدابدد كل هشلاوج ) لإ لايناشن كذب لش اريش لب( ايل نك تلاع قانا رول ايكرم لمد كس كب

 ( كس رانك الغرب نو ةكع اا فنيل ل | سال نامياسك يكل ساركر كناري روض )ني كر نقي كول ( لب
 وكل وتب( ع  [لدباكس اه لوا لوعفمر) لير شش( ىلا لوخفماك ا وطعجج يال ل ككس دارت اسكس هلا فس لوك نارا
 ( لب تلح نب اد كيرشيب عررط سرب ) < اهكاديب خس ىتدثلا قلك يأ لئالاع( لت سكت عاطا لكن لا ل قرب تم مليك )
 روا لع كل كس هلا ايارك را را كير شف لوبا نكن < اهكاح ذر وكن ادت اسك دي رشنو في ) لإن ىف ثا 2س لوبا
 ٠ 2ك كس سا) هت ةريو كاي تا ىلا( لت نس ا لايثب ىكادضوكل وتشرفرولايرباكشناوك "رز ترضخ انج )كس قرر قير لاني

 (-عسدالوا بح اصول ) ل ةس كن ايتن لا كولي وج ع دنلبو كابس لاا, مام نا لتسا ذ كن لادقا( تس كاي

 بشع تفصركاوارمه حس قلاف_ < ىلوه حس لويطروا لوقت 2م اهقراواديجب ل ىئوتلاو بحلا 0-00 نكرر

 رئيس سس لوفاد ككخ_ كوم يظفل تئاضا ذي دارم ىلوناقركلا دابق كس لابقتساو لاعدشام زروا لوب ىونتم تذاضا يلح

 جسمك يا أكتر دثراوادي

 ئابالونةرور ذوات لزج وم ذدارم حس ند لم لن لا لكلا .جرخي

 للا ركب لايم لس ادءدضيب فطن جت كح لوم قت ماع لج اقم كس لاادارم سس تيه ررط كادوا .تاجاينور واج بجبل

 ليكناب جرخم نام < لال فطا عواد ك- ىاىنايهوك- جرخبفاظزبايكايال ماك ساب قل لئرج فطغاك
 قؤخك ع قراكلاماهظتسا ىسناف_ لكتب ل لادن حس لن كلانس هدرصول دن انك اكن طوف ادلكويك انك
 لح سفرك ئاجو_قداص حردحإ كس بذاك < رض ارم لابي نكي انو فار لمن عر قتم جرا ع رص .حاسب الا
 هيلا نكسيام انكس دهس اساس عا محا لعاجو بسال ما رقم زرااجس تارت سقس ىلا لبو كيدز

 -بيبحوا جوز نم لجرلا



 ادي وهرسأتعأ وجم ىنإاا روع كر 7 اهم مودرلج» نم اجر سضفنحر رشورمت نان 5

 ره دو ايكوم فطعرب لم لبي ت رن ىلع ولكن جب ليلا فل كلاب تأ رقى ل اتتا_ رمقلاو سمشلاو

 يلج رواه فجل عر زبي ب وصنمر صم انا سبسح اتركك كيلو ك ونار حيل اذ محا لكيك نا بارعا لك اك
 - وم لوهفماك وصحيت جاب لو ذم تبرم لوعفم

 عرووقتسمرواه لمتنا ذدارمعسسرقدتما يب تك ةوعس نبا فالتخا لير يك وظفإنلا_عدوتسم ورقتسم
 كب اب دارمس عردوتسسروا ل ماعرادارم تس رقت س ساد اطعرو رسبت نب ديعس_< مايق اكثر ذرب ملاعرواريقد ارم

 داش هل مك امج ل حسبت ني ديعس نس للاب نبا هس قع قكعتس الاب نبا تيار اك ةمرطك_تايز اكد لا حشي

 مايقدارمعسرقفتم لو تكي رستروا هللا هجرختسيف . فكرهظ ىف ع دوتسم نم ناكام هنا اما 1 صعب ىلرك

 تنسح دارا انج ايم عنج وارم سس رققتسروارم قارس عردوتتسس ل ل روا انددارم سر دوتسنرواجسر#

 -اماقم وارقتسم

 خ_ومووصقلا] لقنتساروا حس تيءاعر كل صا ول لن قت كيا بيرق بيرق نونموي «ءنوهقفي «نوملعي .نوهقفي

 كس رول ءادبم لانا دق لنج لبي فما روا قو ةعنما لاوحا كس تايكلف دريخو مد زين دس ان ار نلبس

 -ايكابال نوهقفيل ابي دوا نوملعي ابد كح ناد لاوتا
 ثم تايبانلا نم ضرالا نم جررخخيام تروا تاي .تابن_انوم نلاشلا مي اكتسضن لاء تافالادتكك دج رخاف

 وهف ءىشلا رضخ لعافم ارض ب فرط كف وصوم كت فم تشاضا_ لإ تكول ولي لقشر كان يفب افرع ت ين

 د لإ تك د[ وبيك لوب زبس لاير اكن مارا لو قنوت كيا كس لافود [ررط ك_روعا روع - رضخا و رضنخ
 لو ردتاروا قرفكو[ىف الفك لا ل ىل آل ايلي لعد خرج لتس انكي ل تةددهس دو حرر ديك .علض

 نانا _ووقخل_ لس بع ياييا كس #ر- ونصو ناونق هريظن وقرن كوت عا ناو لج تك ضير غاوامح
 مث« مراج م قير موو عطجيو لوا" ترسبز باسط” < لم اج اكن للا كم اح رو تاسلس دو ررطك

 -ةلخنلا مكتمعاومركا_ع ل ثيدع كح ىاد ب اناليكرت قفة بطر مش رسب
 .رورجراه_ملع ريغب نيسبلتم اوق رخ ىا  ملع ريغب -عدركوراشا فرط تلا تدفن قتل زج .مهقلخو

 لككرش ة رف ل وبت يضرغ_ لب تكلا باوك مو تررعح ىلا رش .اولاتح اوقرخ لعن لاعهوروا فوز قلختاو

 - عك وم ثولء لج كال
 ب ىقبناكل ران قو ركن اك وتوت سكس ىكا سب راج ارب رد اكتساب فرط كدي لس“ :تايآ طر
 - سامو او لك

 نا سلا 5000 اك لاعورو كداب تان كلا :4 رش 0

 كت قاض ان راكروا يدرك ايهه ناءاسورساك حررطرب كل ك تشيعمو دن قرابة لامك وم لاع رياك تضرو تيب وب د كد اكد هدي
 كما دركي بس و2 2 شوري و تييادب كس دامبتلادق كك سيكي رخ 1. وم قرد ناش كودافا ناضيف دج لزج لوك

 ناكل ردي ف قرود هوس ومر اظدكي وج لم ترروص كل ب تو قودي انج - اجرك ن تركب كس كس شر و ريو تهيادب ك رود كداب



 ا١٠٠حوورط عي 4 جم اهازا ةروستكسرسأورإب ريع مددرلج, ني الجر يفت عررشو مج رن نال

 لبس لرتزو تدوم ند زوج هذه ادد ثدد ابشع ع انس اكمام يقرون ل بكى رورض موكايال 78 لورلا-ح ناءاسورس

 راب لوررشمسروا لان بايب حس لوتمالع نور كل وراتسوج ؟ (كس ل دب لكس كدت وم ك رود دامب ايل < ايد
 يتنو وأب تاي مود قير لوا تل د لش ارو ادعو نر ل حدد كداب ا يكد وء<اتركا لامر

 لاحور كن اا كو سوم بج ل ويكرم شار سس ىز لري تمر كارأي حس نام ًاروا ليت حس راهلب تييحكدكة سد 5

 تيبوبرو تصر كى اقتشلار هابي ذك ملوفا_س روم لذات قو كى اهتشلاروا ايهم كرتذ ناءاس2_ كس شذ

 -كاىر دفان تاك
 مديح لوو تس“ تييبوب ر ماظن” لكس نايب بولسا ماع ياكم يركن آرق............: ل ال سارع ريح وأ سس ثيريول ر ماظن

 هب ل ايمان كلتا ارواج لمرسي ىزاسراكد يوري قرامب تدقلف تايئاكم انتيك يس ييووصقلا اكتم وبر ماظن-<- حركل الرتسا

 سا-ايلركزادتااك يوري تاجايتعا كعررط ا رام سلكي درا تمكن ىذب نىك جانزممولحميتس نلت: لين كرر ىلا
 تيالر للا س نارك ورب زل وجوم قسر كددورب تلا بسيداقلاك كر نك رح ايدركى راه ئاشراكا ارو كلا2

 اوك لي نلاج_.اهكرانب دوبتسرك وتس: نجر كوججوكارخ نس كيس اترك الدساس لا ترب ديح فو ؟ جس اكد دك اق مافاد ياك
 < لالدتسا# 'تييبوبر نابرب”لالدتسا اك ركن آرق ؟وب لظروكب لع ذ اذه ايذ ان كس كيبوب دشاخ داك اخ <

 لبي ح بس < لا لاي بيحت بع رفو بيج لش ناتاضم نا...........: بيتر تبسي نو بيب اك تيمي ب دان, أ
 قدروا فتن ايب اك رول ايدركم دقتم تس جو لك فسم را نايباكت اتبن كلن نلا- لين بيرق تس مد ايكن ايبوكت يلم
 هتنورع لاساروا ليزنم ٌلاقترا كفطن كيل ليت ماع لم هرباشمس صنم ق ايلي ريت كت اتاني انج يدرك فوم تس بو كف«
 لاينزامس سمك 11 ترد لي ماش كارو ناد _ايلوكت ان اكد نإ لح ت ايلفس_ح رص اسكس ءايطارواو ارك لايك لاوز

 جو كوم هرباشمراب راب _اهكركذ هرابدداكت القسم مالكم افخر د ىلا وضرب ىش م اظفروا تاي ولعرجي دعي كس لا لك ايع

 يسن ) شل جس قى ورك كب ل بيرج ىلاهتا بيتر كل يصف كيل ىتر طي وكل بصف يع رخ ةروا امن ايكرك المعجااذوا نايا
 تفاسمروا لس رابقعا لس تروا ىولع ونس طال ءاديم جس تابج وذ لكوج راي دواس لا دحب نايباكتاجاينروا لكي ناي

 -< ايكايك 8 هركتاكىا كس لا لابعد تدك
 متقأ4 حررط ررط تسل كت انج كولو جس د اكدم اقع اكرمك برع نيك شمدحب لس سا ............:رش الب اح تامه وأ
 د بج لج اح بجروا لو تعاين ناصتفرب دقي رطترطفلا قفا, لين يوكن لانا لين تانج كه تن تعي رواه تك د تالايخ ناس

 - ل لاي كادخ تش رف تس سور كاي كنق ل ايخاكن زن لبن ةلع دل تقاط بيغ

 رواه لب ىلانمك لكؤت لطم _اوبب عطش باباي اتوب مولتمتسس خلا اودعهتلتي1-----------:كماب [فناطا

 ولك اجايلانبم ؟رمركاوك ا ك كس قتلك د لايموصزن انركرظأافرط قلق لا_ لس قتال نوب مول حس خبل اور ظنا تي آ
 - لوم قب ولطم ظني



 ههنا 1 تا ؟يبمم عن لا روس حر سبور اي ام . موو ر لج نيل جريسفلجر شو اج رن نما هس

 1 2 2ك : أ و ا“ ندا عل وو اول ل نول 6 5

 نك دَلَو هَل ُنْوُكَي قبك ىنأ َقَبَس لائم ٍرْيغ ْنِم اَمُهْعِدَبُم ضرالاو تاومسلا عيب ٌُه
 مكبر هلل 8 95 0-5 2 م م رع رعد رم, طر 7

 هللا مكلذ هر. ْميِلَع يع نش لي فو ذات هذ نبش ل قلو از جاع

 0 ل وهلا لاول

 ا يا هز تولع ا رفا نكن رب الر يب ام حج كة لا
 هب طيحت ا ُداَرُمْلا ليفو رذبلا ةلث رمقلا نورت امك مك 2 نورس حلا نم ٍنْيَخيَسلا ِثْيِدَحَو ٌةَرِظان اَهَبَر

 اهب طيجُي وأ ةكرْدُي الْوُهَو رَصَبلاَكِرْدُي نآ هِرَِغ ِْف ُرْوجَي الو ُهارَاَلَو اَهاَرَي أ راَصُبألا كرد َوْهَو
 مكبر ْنِم ٌجَحُح رِئاَصَب مك ْءاَجْدَق مهل محا لم مهب هإ.-ز ٌريبحْلا ِهئاَيلْوب ُفْيِطَللا َوْهَوامَلِع

 هلاَلَض لابو اَهْيلَعَف َّلَضن اَهْنَع ئجحت ْنَمَو كلِِراَصُبإ ب ات ناِلرَسْبآ ٌةسْفَنِلَف َناَفاَم ْرَصْبأ ْنَمَ
 تك ُفَرَصن رك ُداَماَنْيَب امك كللذكو و يد انااعلا ُمُكْئاَمْعأَ بقر ه.«هظْيفحب ْمُكْيَلَع انآ آَمَو

 00 ىف باتكل لهآ ترك َتْسَرَد رمآلا ةَئِقاَع يف راَفُكْلا ىأ اَوَلْوَمِلَو اور ٍتيالا
 نم كلْيلا ىجْوأ آم عبتا +.مذ َنْوُمَلعُي موَقل هَنَيبنِلَو اييادوب قعر ناواملا تكا

 ها ا ا ومالا ةلإال نارَقْلا َْى

 ِذهَو ذاننإلا ىلغ مر «سو ٍلْيكوب ْمهُملَع تنمو مهلاتفي نر اني ل

 ًءاَدتعا اًوُشَع هللا اوُبسَيَف ماَنضآلا يآ هللا نود ْنِم ْمُه َنّوُعُدَي َنْيِذْلا اوُبُستاَلَو لاتقلاب رمالا َلِبق

 مايل ْمُهَلَمَعٍّمأ لكل ايو هَلع مهام ءالؤهل نر امك كللذك هللاب مُهْنِم له أل ريغ

 هب مِهيِراَحيف «.ز نؤلَمْعَي اًوناك اَمب ْمُهئبَيف رجال ىف مُهْعِجْرم ْمِهَْبَر ىلإ مك ُهْوَناََرَسلاو رمح
 اَوُحْرَتْقا امم ُهَيا ُمُهَت َءاَج ْنِبْل اَهيِف مهِداَهَتلا َةَياَغ ىأ ْمِهِناَمْيَأ َدُهَج هللاب َهَكَم ا نم ىأ اَوُمَسُقَو

 مُكيِرذُي : مك وشي اَمَو ريان منو ءاشي امك اهل ولا دنع ثيالأ امن مه ْلُق اهب َّن ُنيِمْرُيَل
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 نفر ياا وبس امل «.و) َنْوْنِمْؤُي ال ْث ءاَج اَذإ آهن كلذ َنٌوْرْدَن اَل متنا ىأ ب َءاَجاَذإ مهِناَمْياي
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 ْلَوَحُن مهت دف ُبَْقنَو اًهْلبَق امِل ةَلّومْعم وأ لعل ىلعَمِب نإ حتُمب ىرخأ فَ رافكل اًباطح ءاتلاب ََءاَرَ

 ٌلِزْنأ امِب ىأ هب , اَونمْؤُي مَ امك َنوُئِمْؤياَلف هنْوْرْصبي الف ُهنع ْمُهَراَصُبَأَو َُتوُمْهْفَي ال حلا نع مهبول .

 : نُيِريَحتِم َلْوُد درت 4و َنْوُهَمْعَي ْمِهِلاَلَص ْمِهِناَيْعُط يف ُْهُكرت ْمُهُو َذَنَو ِةَرَم َلّوَأ ٍتاَألا َنِم

 حر ايي نلولوو نلارمتب لس ل ومووج ومر خلق وا د ومس دب ) لإ دجومس نا زروا لونا ؟ (وو .: يمك دل

 نا) ل لا فادي لب زجج مانت ىك نوبنابجس لو كنا دليجوم انج اكن لا لول اسوم ( حرر نك )هيك( لن لسساو



 1١! حا ءارسم تع « «3»م اعنالا ةروس« «ترسأ ماي امه مدد رلج» نام الجر يسفر رشورمج رت نياك

 بس توه لائوبتم لوا وسلس نلا- لو داكددورب هس داهبكتلا يك - لن لاو تكسر ميزي ةوروا جس انكي ناك

 ضر جات سي لي ( ظفاح) زاسراكاس زججرب قدأ فا ديحزل) رك دش لكيت نالومجيووس_ لج لس اذ ةس دكا دبي ل لوز

 ىلا برضان ذدموي هوجو < لإ دداشرا_لو سل“ سا ترث آاناحب نيتؤم نيران تدل د وكون لا قسم ) لك
 ون املس لوو لش تءاد يل دنا صج هل ومو رطل اور اكد د ري يس 2 ل نع فيدو عررطو ةرظان هبر
 نادال ) نين ع رايدكل وبات مانقهد نكس( كح ركام اك اقتل هن كى كسي ةساد كب وا“ وم لن رك امي د

 متهما بر قو : واول لا اشري لزج قرسود كنك يتلو سكى لا لبسك هور م تك دوك ومات

 ( حس ناا)روا( ك كح لوقسوو خيا ) لن ناير هم قت هذي هو( لذ تكد قطاع اكدر بس هداك 0

 بالي لاي هس دابة حس باج كرات دوري هس دابق ل اينشور ىك ( تعج ) لسد لج لب 1(!( فقم )كم هبت دامرف ) لإن
 ليا لوك ردا( كومو اوتو دن ناك ركر و ااكو ني دي) 4 لس يار و ( 2 لس 000

 لوم ل لاهسأي كبري مم دا ( لايد اك [ )6 ا سلس ىاق ( عاج لاب ركع اهرئاروا) لسن ماكس نر

 حس نوقلرط نول نو( ل لاذ لإ ' زج هدول سا سب ) حررط ىاروا ( جاني دركبنتم فرص ةأماكار يجب نار ماكل امعا دامت )

 ىلا )< ايلهاي عسى لن متل( رف آلبرافكقشن) سن لونه وك اتروا( ورك شح ترب مترك اج ) ىتع آن سك( 2/و) ناي
 ابانب تس كان رقييروا لت تن ليتات رات فس يس 1 نك ث جس تس راد لاي تمآر ا لياروا هس ايلرك هكا تس باتك
 قكراكرردب -(ةةيج) ب 1و لس جسر ل .يوار ىاووت يدر كد بوق كك ورتماو مت ناازغ( تك

 رك يذوب لاح كس ناوكن دكر شمروا سلال تدابع لوكا ومس هللا( نار قتل ) + قي( فيْف) ب آت فرط
 ب اآشددا( 0 ليد ماء اذتج كن ولك نلا لب - ظفامم) ايان لم ارا اكن اوكيس 1س مروا سكن كشك 2 اهدا

 وك( لوتب) نوبت ىرموواوساسهطلا كلج دوا ( اكلي تدابج مكب كر وبكري سال نامياوكن اي 20

 تش وب كك بس ( سوم تركوا قرت ) كوم زواق دعك العب ارب وكدفلا قد ورجيم ك دن لايلاك متوكن لا لو تس دي

 كس لاك مقر( اهئ رك مار وكل واتس اك كن لا كل ل نا بج ) حررط لا( حس جو لك اون حس ترمس دثلا)

 راكد دوري ةياوكب سر البرج ( لإت جسد ةس كوك ن اود كح ىا-هس باي لوم ماك هاوخ )هت ايدانم اهنشوخ ف مكوك وماك

 هك يار ) لن هس ةس دكه ووج ع ليد لوح تقيقت لوم اكس ناي بس ناوو تنفد لا( ل تلرخ 10 اول فرط

 قمر رف) لاي كس نا لان لوكركا لو تيكر كامك يبل رادروز) ى بى ذب كرشلا( لكرافك )يروا( كح ل دلدب وكن لاوو لب طم

 ماهل لو تنساج حررط لش ) لين اي كس افلا 3 نايئاشن( حس نا)دد سبك م لت لس ناامياه يب لسا رورظ وق اج
 مقال كك اج [ىلاغندكبجج لاحاكن اياك نا) مولعم ا يك يصر ( تس كاس او ساد فرصة تيثح قرم ل سل
 ءاحتأرقكياروا ع اكي ؟لش ىلا مك ا يج) ني لكل اود ال نامياري ىكبسجج لبن اه كك ؟نايناشنركا ( نس اج شألللا

 تيا هرارقل ومتماكل باب لن نتمكس ليع ريتا سك حرام نا لن تأ ق كرد ددوا تس دب تس كب اخر افك جس دجتاس
 ل دانب حس زول وجال لكنا دوا ( لاكبت قو اول درب حس قزق ولقي لا ) سو ثلا وكول كس نلا مث( سد

 مروا وفد لبي ( لت كل زان ذس مت تاي ؟هكبدج )ب ن رق لنا سال سئ لامبا عررط لج ( ليك دن ع نامي ركهيكووك ا هودك
 -( خو, تك نادر نلاريت ليث( ىءار) ىثك لكن اك ل ذوميت لأ



 |! حا است 4” ماعنالا روع عرس 1 مودرلج نال الجر يضتررشو مج تنيك
 ع

 نلاج ءىش لك نوكي ىنا ربخرواهءادتسياي و وهفوذكء ارتست . عيدا ١ :بيك ون

 - نيد لاك تافصو تاذ كى ات نترك لد يق كق لخي نا هناش نهد
 لإ ول نا ذو حلا امك ررط سا ىلوا جس ايبكا يك اذدتسا تس دنقي رظ نشرب ذم ئدالوا كس دقلا ل تع آلا .مسيلع

 دوجو اي كس سوم كرباروا ىلذا لاحت ترو قل ع.م انراكى ا ديااكهذلادب لاك ف صتطويت اسكس تدالو بست هس جو كس: تدلل
 تردد لتر انوا لوكا ك- ما لكس رب لوك كهشلاروا وبري كرلاو لوو د الوا اي ىلو هزم حس ملوروا ثتدالو

 ولكل اعاراس_لكوج دواس لو موفكى دلاووالوا سرس هزنمس لا دوجولا بججاو دوا جس ىرورض نوب لايك كس دال
 ساد لب ص وك نج رصد قسى اهئ تاب ديدوا لين ملاحم روط ىىلاذ كس ترا ولعمم ارق ىلا تدلا زين جس لانك تءءافك دج <

 لاعرشكرروا لوارمتشا رواج ءادتبمروا فرط كف وصوم هاك ب فاصوا < هداشارب مكلذ__قكرم ستوفكى شاازجب لك
 ب لوب صاروا ريف رو قكرم ىكذوارتسرابخا ناليظر نب مك لذ بح فوطخم وه وردا عبار لاخروا ثلا الدا
 - < قكوم قكتنم

 ىكروا لج رلسلس لا يس( دركراشا ل قفل الج فرط كب اوج كس لنج لدتم اكل تفلت رج الن هكر دستال
 ذبول راف يصاب لو ة رفا ماا نوبوجحمل لثموي مهبر نع مهناالك :لش_ ل ص

 ىلا رظنلا ريض ةدايزاظفل لس ةدايزو ىنسحلا ونسحا نيذلا ل( ف ) ترضخ [ يس. انوه تانك كل كس نيم
 ىكبارداروا تود لاب <س لكل ل مالعرضو نجح يوم كالا ا تياور كتل دب بيرج واس لارا اس هللا هجو

 الواكر د فاختال تيب اروا الك لاق نوكر دمل انا ئسوم باحصا لاق ناعمجلا ءارت املف تب [ك اريج قرف دلك

 عز | شكت ور لاس قلى كك اردا لكل اه ةررط ل اد كتييدراكد لوم أوك ردك اتوب مولع سس ىشختت

 نايديعسين اني بسابدوم تاشااك ادلب سئوصتى فنى ملع يح قكىى ئىطاعا شي ًاملع هب نوطيحس ال وتم اكاسيج- لآ
 رواايعنبا_ هب ةطاحالا نم نيقولخملا راصبا تلك تت [رف ماطعروا راصبالا هب طيحيال لثة رف بريس

 كل زن تي آل ارب داب تعيد ارانتا لاعرمي- ةرخالا ىف ئريوهو ايندلا ىف راصبالا كردتال نت تساءل اقم

 ماع 2 كس صاخشا وا تاقوا مامت ىف كت يور لع تيب اش روا ني يدر م م كااردا لوكس دورتك ل الدتسا

 هكر ديرصب لك ال2 ام ابكت قءابيا يله < رركوراشا رس ابيجوم صوصتوهتاس كس تاالاح ضب نط
 - للركب جاووك رانا

 < يصرع خلا نينموملا ةيورل رواه هراشا فرط روك ىفأ .اذهو

 لدشادجتاسكطاما كل تلف تا اونو سيح ام كسبت كي رمكق اطالا لكي ديجقا .ليهو
 - هع وب سعير

 فرط كى رسودروا تس خلااهاري فرط لك وا- كلوب سمت الل وود كلي سا فرط كلج د كلرديوهو

 ش دلو بدرا راشا كر لج خلا طيحيوا



 السا ءارسف ع1 4 "لج م اعنالا ةروس ع رسموراي اع مودرلج, ني الجر يظر شوط رن نياك

 فطار ب رمق[ فيطلو إي ز سلما نكي ىلاي رهو تار تمت ايل حس تفطر اغس ماطعر سم . فيطللاوهو

 قالب رولا. اجو رخت سك راصبالا كر دنهل قلك غفل لاا ىلإ لبن كيرايوو قل اج اناء ذوخاب حس ىف ارواح

 راصبالا هكردي وهو فيطللا هنال راصبالا هكر ديال دع فايا يلام يروا ع كردي وهو
 - وم لك انتم كس فيك فيطلب توصل ئا- ريببخللا هنال

 -ج اج ان حسبو كم دي دؤ كسلا بس نايس :ءاه سف لح ركام انما بس-هللا اوبسيف

 لطم لوعفماك اومسقا كلبك مهداهتجا ةياغ  مالعرسفم نيس ل لاع عر ردصم_مهناصسيا دهج
 -كس راف لو

 ذ_ قل الجو تح فوج ىلع لوعفشروا جس لوا لوتفمفاكسرت مكر عشيرواءادتبم ماهفنسا, . مكر عشيام

 ماهيظتساي ليا سو قكمم ليم ود لابي لاعر مم مهنامياب نونمؤملا اهيا مكملعيام ىا < ايرث خلا مهنامياب
 اهب ىجن الف كلذ ملعن نحنو نونمت كلذلف نونمؤي تولج اذا اهناب ء ىش مكر عشيال ىا د: قىراكلا

 .مهنم نوكيام مك رعشيام ىا_وب فو زل وعم اكوكر عشيام لك كرسدد

 ةاوم تأر قرح قتفم ارواج رك لت ديم انس نس ا نابي ال ندكرشم زج ”- .فئاتسرلمج رجتاس كس روك ن ا . اهنا

 مكر عشيامو ىا -<-ي نونمؤيال فطعاكل ا بلقنو محللا ىرتشت كنا قوسلا لخدا تل بامر لتؤت
 | ش -مهتدئفا بلقن لدنيح انا

 يجد اجايكل اطبااطككرشروا تاااكريح سس خلا تومسلا عيدس تي دعب كديح قل الد ............: تءايأ طلد

 اكدقلار وا نجر لن لبس ماك فرص تيب كف + ب ل ثقلت تلا سا خلا مك ءاج دقتنتآ
 و وروما لس نا لبي للسيل كش ل اذ نورا كحل نم مار نونو رك نخل بو ترد ناس طال يعور

 -ترورض كنك الع اري

 21 ارك جايك ش داي همس سوم 8 ؟يلدروا لا اردو وووبتس روا لّواوُسم ىبز لس لورمددكة س قيس ش وودم

 قرافكرنامعح خلا ومسقاوتم رب ذي دوخ قسبساكل جد كوم زي وا ىف اتكلم ناش تقنين دروا لات لادتناك
 -<.ءاهلث كى ريما نرمي سس تيار

 وكل وتب خس نونالس لول زان منهج بصح هللا نود نم نودسعت امو ملكنا تي. ةقفت للف :ىلو زن ناش

 خللا اوبستالو تيب ايي ب ساد لانج مست كك الجب ارب وكملت قب ناكر شمر كوم لت لايك ورش انبكالجب م
 -لوبلزإ

 وى( قي ) ترضخ [ سلسل تاكد ىئ الساد يجرم كيا تاس كس لير قال ايكل أس قزق ذ يرج نبا
 د ركب 3 قكروخ 3 لو ى ( يفج) ب آركا ل تسكن اهب تاز اكس ءايبنا دعت عررط لج ( قب ) ب اكد تك 3 لوم
 هال ناميات نان (قيقم) بآ-ةكيح دانيانوماذ اهي افصل نك تاو نيش وزب سنا نس( ) بس 1 يسالك



 ا! حا ءارسب تيب 1 ب "الجم اعنالا ةروس رودي ام مودرلج» نام السر ييضنررشو مج تنل هك

 بكس ارك ىلا ماب "لسرتج نيد تكس ورايت 2 كس اعد (قي) ب آ- هك خالد نانا رك اعل دست” يل هدعو اك
 لا ليث اج( قم ) يل بلا اوم لاذان بااذعري بس نارمي ولع الن نامبا كولي دكا كرمي كاك اجو مايا وأ لن اح( ةنت:)
 (284) ب كعك ن اصقن انياروخشرو هس ركل وق نامي اكو لي تسمست يك سن كحد تجسد يكن لاول اي دول هتك رايتغ اون ع

 : لوب لزا: كتر رهمعي ح اومسقاوت ع آر لا ايار راو نرخ 1

 تك المج ارب ون وووبتم ل وعسر سود-اكق داب تيدر كيأ- ل بلط شرك دود ل تايآنلا 210 40 0 ٍِظ

 :لاعت ىراب تيد
 لاني وو ءاوخ انور باكل ا حط احا كس لاني ىو جت لوركا ذب قت قتلوا وخ زج لوك اينددكس يق كلسس لوا

 وم تررطح ل اريبجء سس ناكما هير وكن ادج كا سس اينو اكل ىلاقت نتف اظرب جس اكل اك اذقع_ وم وجبس لوجج
 مولع" ىلا تنل'"باوج كس ىلا نترك ايبج لاه عرش نكي جازم مولع ا بر” تساوخرو لكم السلا يلع

 سور لك وضرب .ناكما كف ومرصممو قر مكس ثلا فر صد لي ترث 1تدبا يس عر ىلا قش لبي ثيي داحا ردا سات
 ني داي وم لب اينو لاجمل لااعر جيت اني لس وكدقلا لعب تركى هاذ وا لن لاب دود فيا لارج كوم كك قواك ا

 ماجا ذب رواه ايتدمكابد ليث كشري ردا ايكوم مدهنم ل الد تسا اكل زم كل اج حس لب ضان كسلا تاب هيدوا ل
 ساوث لاهتثلاروا بس ليت لاح ان[ تنفك اكن الكرك لح 1[ ب تنطر ولج كل وححت 1نلاوجب للجن يبا

 هس اى انوي لاك يب تس لش

 بجاد نوم طيح كس لوز بس كى اخت ثلا دك لومي نث كس راصببالا ك ردسي وهو لم ككل !لئاقمهس ا
 رجم لجل 0 حرر لانك ياضاقت كت يصوصت لكم اقم نيا س تبان لاو سرسود و تيوردوا راصلا لن ع

 حس لي لاقت راب ضاوخ اكل ومات فود لب _بس تتم ليي بر وجو يجرم تاي كرامي لمن ملم ىلا حررط لت ىكرتتحم ليل تسا
 -- ايو مولعم نوم

 تي ىلا وأ لوا - لإ لات لاقت قراب تيور عرانننا لكل ل تاغ [ل وتم 00 ل ٌريكا يروا ل زمر ر

 ول؟ كبر تيار له ايل يك اوس له _للسس عرار م وقاو سس( فو ) ترضخ اب حب .رسود ايكوم مولعم ب اوجاك ا تس

 34 ارون تيارعرسود_ جس دارم أك ت يور طاعاروطب ةلحس لا هارا ىنارون لوا ىو لوقا ب اوجوودعس (ِةقي) آ
 -<س دارم تور قل ل

 نتكل الووكص رن رمد كى ا" لج وزع ىبر تيور“ < تماددك نابع نبا تت ركل اح كردتم زي
 -ذيان رك وصفا تس مكس تيدر عرانتنا قرش لن ين د قب طمس

 لن ترخ [ملاعوكم اع كس هيوا حس نئاروا ونام آدو.لكوك» لتمر ورض لكى يصر يج وت سا قرب قا كربلا ارد
 لي حرارعمعقاو لع -<س الاب ملاعوتب هس ناكم اكل ا كيا دوا اكسس 1ع تمايقوج ع ئاءذاكتءرخ آليا ايدك لن تس كرت

 ذي ترورض كين( ايندر/ نس انركورباشم لي ترخ [ترقيرو هربا موكا لبن اك( قب ) ترضخ



 اا*احإ ءارس تي 1 4” م اخنالا ةروس كسور 44 مددرلج» نا الجر يضع ررشو مج مناك

 ىلاعتدثلا ناس ةرايم#فن لج راء نبك لجب ابك دب« لااتيلد وفه رعود ...........: انه اجب! ءيوكل اي نزار يدم
 مارتمارتريب ر ذك ايكوم مولعم ىريراض قرش كيا تس للا لبس رونكروا و رتل بد كف م ببس اكى فاتك ب ناش ك
 - خس اعاندم

 هج ركاصفد ضن لع باوج كس ناهس ايك ا يكل اطبا لابج اكرفكو كرشروا تاينااكتلاسرو ديح ال لب ثيي دو ن آر ترا
 1 مكس واكر لوك جو ل هدعاق ساروا ايكا يكن ايبوكن اضم نا لم يركن رق كرب لن جر تكل تالا انكر افك

 1 نلا ترروص مب كل للا ل: ىرورضروا بجاد عرش لت نام اشي سفن لاك لوم مولعمر رو كت حس ير َّىئ

 اركب سا حرايضددايز ح_ هاي ودك هتك الجب ام جوك وتب فاغرب -ايكيدرل رادع هساغم ناد وايام رور ضان اي

 -( اجايدركل تؤلاوت حرابم لءادوثدللب سس اجايك زدنا ظأل سافم نا فرص ول لن تسد بتم دس ا فمك من

 - سوم دافتس قت تياهن لوصا لوود ب حس تع آنا يضر ل : قرف اكرقحو نقروا لوصا تبت 52

 كاوا اي ورك كرنوأ حرابم حس و كرس افم هسرسود -ني وركز ادار ظنكم ساهم ملأ زوجت وكب ياو تس بو قكرسافم وما

 ورظ نمل لتامو بسأت حلب هو ب رو ريق وتب ل تاب ضن مكن أ ارث دبلا_< ما رق لي لوصا لوثوو

 نواه السوم عماو قرف ليريقتروا نس نا رقروا < ني اتناك لج ب روصقن صنم زاروا لال دتسارم ديب رطل
 -<ج- اج انى اثدوا ماج

 ولراوثرواهس اتم كد له جرد ليا ل وسرروا كلك يب ل اع اكب اوت تس تايبلا امسنا لق: .:ملازااك تابت

 كل مد اخ ىكن ياس قرورض وقل يمد قلم ل كس وكر تايم ذك قدم لو دعاقاب لب لسد قد تن كس للا تاز
 < انجب دول ورسوو تبا اكسل دق ع لالد ردت كر لاب-ج قرورضريف لأ 5 رف فرط لك ورسدداي نسم

 لكت از و تايآدي دج تاظاك لاس كي ل ًاروتسراك وتلا رعرجن انج < قرورضممذ كس درب ٌئياينإي ٌةلاصا اكل“

 لوب ىرورض ريف لكلاب ثلا رثو بلط

 كياج ايكو راشا تس باج "ىللر ج لع لوز ناش #فرط كررت: ات ؟اهتق ررتروا:اصقف ايكو فاحاجوم اياركاكهيشييابد
 د اتت لان باازفعرم كلا لي تروص يك شاد ك

 ل نبراس ناس لبي ل 26 بيرس اك تارعا كس نامل 5 ازم كش ارعا كس نا- مهتدنفا بلقنروا

 حج انرك ار عا اك نا بس اكاى دنوادخ عسا زم ادلب - لوم عكس وم شكري هس قدور حسبو ىكب يلق ساروا لوهر جوت فرط

 ؟مازلا يكب لور احبس نلارمجي ف ايدركبارثؤكن لا بسحب قت نس ىلاقن قالا الم سيئشي باك لا

 مادارا يبج سس لاب تريصبرو ىتتسراصب  اجايلماعورعبركلا ل راصبالا هكر دستال تيم :تناي[ فن اطل
 ىتيفرصرلا نايس د ماع مك نولود ترث آوايندروا كلو دختاس كس دلي ملفت ىككا ا بغار
 - قوم دارم ىف ت يود لع ايد فرص ون اج ىل دار تر اصب

 هس كرب كس ركاداداشرا تك ىل ذب قودي لوم اكس ةراشم قفل رطب ظيفحب مكيع انا امو تمي ًاروا



 ا١1احا ارسمي 1 6 "جم اعئالا روس كرسفورا 7 مود رلجت» نا الجر يستر شو مج رت نامل

 - لدم تسد
 فروت ع اط لاول اج نب ببح اكتيصخم ى لب وريف تعاط وكر كالاوب مولخميسس خلااوببتالوتيآ

 مو لير ظأ كن ارك ج تح ومب مولعم تع اطار اظنوج لع يس درك تس لوم اك لسا حس تب داشررا لبا دخن انج - يس اهاني درك
 - قي لال كل ار ورك ورسودروا لن نس: دج ر ذاك سام

 اكتييارب أ, رفو بلط كنا ك سا لع الحفل سس عك د كس قراوخ لس انو مولع خلا اومسقاوتي؟

 -<عرابتااكتانبب دقي طاكس ادلب شئ لع

 « لوم مامتوريغورلج توري اوعمس اذاو”هرإب شرما»

 ني رف



 4هاطرمدإ



 هم

 4 اننا لا ءيتسما

 نط ايش لانج رو! ىلاما

 لال كس كرنك رو

 لرف لش لال دس ادزتإ رطل حر ورفو لوصا
 باوج لو

 ججذ يا لور مروا ىرايفاريغو راين
 قرش صخر لب رؤناو ءادرع

 ١ تالقعدنطايخ
 00 قتلا كوكو سو بي دوش

 ءايمنا ءلسلس كل كس تيادء كت انج دوا نانا

 ركذاكن ويارب ضد كراك
 79 لع رادادبي كني ز

 ةالر كرب
 < نب هرم لبا را را
 < لاضادب سيق سصح مرق
 باو ىئازلاروا قت اهي ش ليا

 شضقبو رطإر وا حطي رطل ب اوت اي شرس

 نان ىزايقااكتمعامجاو تنس لا
 هزات سب ارغ قياس مانت لش ع ورفو لوصا ةعيسا مالم

 ينقلب قرف كيلوا اركق# رف رم نون سم
 < تناب تار

 ليصقكن وفور
 شا روحا

 لوصا راب لس رف داخ

 رطل اكييرجت قرف
 :ااسخا ”طقناكر رق قرف
 راكذا كس .يم#

 دئاقعلس عجرم

 ىك بح اكت شعب كوي ترضخ كن ابوك خي كانك
 ترم اي تءاءالع

 باوجاكل الدساس لتعم

 قرت ال

 320 رم لكل : تنس ىلا روأجتس لبس ذوق مالم

 ملاذا كبل يلا

 © تقأليا كطلا تااعرج

 تازعالا 5 روس

 نلونرك لامعا لع تم يق

 باو كشروب سم لامعا نا ذو

 دولوراتلس لا روأ ى يق ىلاطيخ

 قرفاكس منا سايقروا تت اإق
 انرم اكن اطيب

 سيئ لوم لوق اهدى اطيش
 نكن ايي ل ظافلا فلفت اببرت كيا ل 7
 تاقئدنج

 لتتأيدث تس ًاراحانج

 نيت ىزارماا
 مفطللا

 باوج اكل اكن ا كيا

 نتف ارعا
 لال تسارب تنيهبولا ريح لحس تيب وب دديح وأ
 اعديسار

 لاش لكى ئاروا ماك نارك تيياد

 رمصالغ تاي ءاضم

 يبا 7م كف ركن ايب حس زادنا فلول تابوت كيا

 نقرا مو
 لام اكرومم وق

 لامك ولم وق

 تالخا ل نابي هسا شم اروتروا ن ارق زاخو 0 باع طول م7

 ا ؟لوك با ذعرب لارا ى طول مو

 فاس ا لبر ينو نسكب ا طعس لوم قنا



 مةرسوداب

 ٍءئش لك مُهْيَلَع انعَمَج انرْشَحَو اًوُحَرئفااَسَك ىتوَمْلا ُمُهَملكَو ةكئلملا مهيلإ انلّزن انناولو ه1: 5س » م1 مدعم يف عمم يدلل رس ارم دو عد دق عل د تاو د1 12: 170
 اًوناكامت َكِقْدِصِ اًوُدِهَسَف ةَناَعُم ُىأِءاَْل حّتكَو ٍاَقْلِرْسْكِبَو اًجْوَق ُىَأٍل يبق عم ٍنِيتَمَضِب البق 0

 م مه ماو نا 5-3 رى رم وار سر هولا لراس ساو را ريس 9 3 3 7 00 7 2 7

 «») َنْوَلَهْجَي ْمُه رثكا َّنكلَو َنَوْئِمْويف ْمُهَئاَمْيإ هللا ءاَسُي ْنَأ نكلآلا هللا مْلِع ِْف َنَبَس اَمِل آَونِمْؤيِل
 سنا ةذزت نيم بلدو كاذغأءالؤحانلتح انت اودع ّيِ لكل انلَعَج كِلذَكَو كب 2 2. 4 مار م نجع دع ا م م ساس 2 0-0 4 لكيسس

 0 ,ءظمء ور ذ 0 0 مد نا 1 دا 0 ىو 2 نال 00

 م امم 2 طع ع رع زن د يو فرقا عقل رع او ود 7 لا يا ا
 رمكْلا َنِم 4+) َنوَرتفَي اَمَو ٌرافكلا عّد مُهَرَدَف ٌرْوَكذَمْلا َءاَحْئإْلا ىآ ْةوَلَعفاَم كبَر َءاش ولو

 .ود#ث سا هوي كو < رم ىمم# سا هر 01 ا يل ا ل 2

 ٍفرخزلا ىأ هيلإ ليمت يا ارورع ىلع فطَع ىغصتلو لانقلاب ٍرْمالا لبق اذهو ْمُهَل َنيَزاَمِم ِهِرْيْغَو
 1 28 و سا و 7 رثع ل .: هوو يا قامو 7 ساد 7 6 75 2

 َنِم «م-) َنوْفِرعَقُم ْمُهاَم اَوْبِسَتكَي اًوفِرتقَيِلَو ُةَوْضَرَيِلَو ةرخألاب َنْونِمْوُي ال َنْيِذْلا ُبْوُلُك ةَدِبفا
 َرْيَغْفا اًمكَح ْمُهَنيَِو هيب لَعَجُي نأ َمَّلَسَو ِهُيَلَع هللا ىَّلَص ّيبنلا ّنِم اَوُبَْلَط امل َلّرََو ِهّيلَع اَوْبَق اَعُيَف بنا
 ما كلم يك كج ميدل للا صو ر شدو ل ص تا هر د شط ء ول نود 2 ىفضاع م مما و كدا

 هيف انيَبم الصفم َناَرَعْلا بتكلا مُكَيَلإ لّرنا ىِذّلا َوُهَو ْمُكَنيَبَو بَ اًيِضاَف اًمكَح ُبْلُطَأ ىغتبا وللا
 56 هب ودا د ع ا ع عا دعس ملل 3 2 1 دق حر مد آل 1 ا

 لّزنُم هنأ َنْوملْعَي ِهباَحْصآَو ماَلَس ِنْب هللا ٍدْبَعَك ةروتلا بتكلا مهنيتا َنْيِذْلاَو ٍلِطاَبْل َنِم ٌقَحْلا
 2 سرب سا وا لرب ا الا 1-2 2و هد 222 »6 7 5-0 مذ 1

 َكِلَذب ُداَُمْلاَو ِهْيِف َنُيكاَشلا «- َنْيَرتْمُمْلا نم ٌنوحت الق قحْلاِب َتلَبَر نم ٍدْيِدّسَتلاَو ٍفْيِفَحَتلاِب
 00 ار ع 5 0 00 ادد ف ها 5-8 0107 000
 لدبم ال زييمت الذعو اقذص ٍدْيِعاَوْمْلاَوم الاب كبَر ُتمِلك متو ىح هنا رافكلل ريرقتلا

 1 ااعب  م كيو وع حل يقارب اا او دقو بل علو كر 4“ او اقلاع د ه2 سب , َض

 ىف ْنَم رثكا عطت ُنِإَو َلَمْفْياَمب ةيدو مُيِلَعْلا َلاَقْياَمِل عْيِمَسلا َوُهَو ٍفْلَخ وأ صقتب ةيملكل
 رمآ ْىِف كَل ْمِهِتَلَد اَجُم ُىِف ٌنظلا الا َنوعبتُي ام نإ هيد هللا ليبس نَع ك ولِضَي رامكلا ىت ضزالا يق“ ع+ داق اوم هو اودع نإ قو 2 ا را طلب ود اك وأ : 2 1-00

 َّنِإ كلذ ف َدْوبِذَكَي *«دَنْوُصْرْخَي الإ ْمُه اَمُنَِو ْمُنَنَقامِم ُهوُلكاَت نأ ٌقحأ هللا ََمَقام واقد هتيم
 مهن الك ىِزاَحِيَف هامنَنْيِدَحهمْلاب مَلعأ َوُهَو لبس ْنَع لضَي ْنَم مِلاَع أ ْمُلْعاَوْه كبَر



 اطااحااارسب تيب 1 هك "لج م اعف الا ةروسء رسب راي ني صوورلج» نيل ايريفتر شوج 2م

 اًولك املا ُمُكَلاَمَو هرمز َنْيِبِمْؤُم هتياب مثنك نإ هيسإ ىلع حبُد ىآ هُيَلَعللا ُمْساَرِكْذاَمِم اًوُلكَف
 6 ام ْمُكَل ِنْيَلْعفْلا ىف ٍلِعاَمَلِلَو ٍلوُعَمَمْلل ٍءانبلاب لَصف ُدَقَو حئاَبّذلا َن . هيلع ُمْسا َرِكْذاَمِم

 مك َمِناَماَل ىنْعَمْل ْمُكَل َلاَلَح اًضُيأ رهف ةنيئديلإ مث زرطشاافأل تبل كلغ ثمر هن ىف مكي
 َهَيْضَوِءاَبل حقب َوُلِصُل اًريك ناو نب لسلة الكا مرخنلا مخل نونو رك ذاع زكا رد

 َوُه َكلَبَو َّنإ َكِلذ ّىِف ُهنُوُدِمَنْعَي لع ريب اَهِرْيَعَو ِةَنْيمْل هلا ٍلْيِلُحَت ْنِم ْمُهَسفنأ اَوْهَئاَمِب مهنآوُهاب

 هبال هَئِطاَبَو مالا ٌرِهاَظ اوك اًوُرْدَو مّرَحلا ىلإ لالخ َنْيِواَحَتُملا هزوو َنْيِدَمعُمْلاب ُمَلَع
 1س 05 0 هوو م“ معد ف 2 انا قم 2 قطا ”كدي كى جا 5

 اوناك اَمب ةرخالا ُىِف َنْوَرْجَمَس مثلا َنْوُبِسْكَي َنْيِذَلا َّنإ ةيِصْعَم لك َلْيِقَو انزل َلْق ُمنلاَو هَّرِسَو
 ْيَغ مس ىلع بد زَأ تاَمْنآب ِهْيَلَعِمللا مسا رك ُذُيَمَل اًمِماولكاَت اَلَو َنَوْبِسَتُكَي 4. َنْوفِرََقَي

 يلو هلع للا نضر ماع نا ُهلاَق لالَح وهف اناس وأ اَدَمَع ِهْيِف ْمَسِي ْمْلَو ُمِلْسُمْلاهَحَيَداَمْفِلَو

 ىلإ 0 نوحي ويل َنيِطِيشلا َّنإَو 0 قسِفل نب لكلا يأ هن راش

 مم َنْوُكِرْصُمَل ْمُكَنإ ف ْمُهْوُمْعطأ نو ةنبملا ليلُحَت نم ولِداَجُمِل ردك ْمهتلوأ
 قل ال دوا( نب طم كس شتا رف كى اكل سك تاب حس ناس دمروا ةئيسدراتا ةشسرفري كا مترك 56 ضر

 ردا فاتك بق دوا جر وفرد رافت حنت كل يت سس نيب ) ل زنج بسس تح اسك نا( يسهر أ ةييسدك
 الا( تساكج دعط ل ىلا لكلا امج ) لو للسادة ال نامئا كب( ليد تداخل لاح لكي ًامفاشملاب شدت اسس
 لاا ) وج نبط سيرا رثكأ هس لان نا ناي ( ك2 لي كس نامياوو وفى 1س نامياوولك )وب تييشه كت دشنا ( ركأ لاب ) لك
 نشر راب بج ) كح كل دركا دبي نو حس تبع ك كس ىئرج هس مت عررط ىاروا ليج لي فاو( حك قي

 لاذ ليم سوسو ) لن نس اكل سود كيا لي لب وج تءانجروا قد 1( يرش ) ناطيشكب ( سكس 1لدباكى ا لذ تس داني

 تدار كاروا( كك كح دسك ب عرف ةالتج) سد لاذ ل كو عرول اك نا ل نشخ) ىزج ىنت ( لإ

 زارتارظنالراذل") كح نع روكن ا لب( تلح رك نين اب ذامس عج كه رسدد كيا نتي ) تلح لد ماكي ادق تس اهدانذد د

 ردا( انت اكدلسي هس دابج مي - ليث لوم مولعمب ذاج كح كس نا لت اب وج لك( هريغورفك) وك وي زادرم ءازتفا ىل ناو( تتح درك

 نقيب ترق اج لوكس وكول ننافرط كن قاب( بي رف )لا( لوب لام قلاب دوج ريدر '”تفطع اكل ) لإ ذي كج ل
 يب سارح دول ؟وانلك ) - ىل تس لد وخدو لاي دادركدب كب ىدتسلكز_ ركل اي راوركدب ل تروا لن رك دشتي لت اب كن اروا تحك لجأ

 8 لول لروا هل آمل يكب اطم فج ترض وكول لب ج لوم لارا تلقو ىلا تي 1 ىلا )0 وب ازيسوك ا

 # ركل نايعرد رابتر! #ريموج ) فصنم لوكا مسود( لورك ثلج ) لوعؤنوم” وسكس ثلا لايك( دك درك وج ايعرد
 نتي ست ) لو فاص فاص ب دخن اضمك لش ( نا رق ) باتل فيان كل ذنب مف لتس ىو كتالاح( دم جرس لاو
 هو ءاتقر كس نلاروا مالم ني هشلا رب تيت ) حس قد( كارول ) بانك متوكل وكول نجوا ( ايل ايد ثم امي لأب هس لقي



 ااا ارسم 1 46 1ذفج مع اصن ل! ر وسب رسب راي لم موددلج» نال الجر يضعررشورمب تناك

 وس دجتاساس لاتحب فرط راكددورب - تجب آ( < اسكس رشنو فيت )سام لزانن آر اكل نس اجرا
 ردا( بس قتيل اندك راو ري رافكر صقم اكل مج سا .لصارو_ كان كن ) - ساو ن تس لن لولاو ف دك اقفل بآ
 الاول_ دب لولاك ى قلاب كنلا( سيكي )ع رابققا كس فاضناروا ل اهس_ايكوع ارو ( هرصوروا مك )مالكا كر اكرر  ةيقج يآ

 اهله وج ) ل حسد نلاج بوخروا( جس اب داج ابك كي وج ) لبث جسد كبس ونمو( كس دكت ب اخف الخ اي نان ل مالك ناز ب
 -ث دالك تس( نيد)ءاد كاك خب هوو( رافل ) لب هدايز ل اينددت : سن اءابكاك وكول نا ب آلا( «ابداج

 للملا 12 قم ب 1مل ساس دوفاج رادرم) ل تلح رب تالايذ لأ بد ضرك جس نكي فان نلا )يب لي لي
 هر لا) لن سك ايئار ة سايق يئس لكلاب روا( ين ناك ذاك «س رولا دع كس كك عر ذه داب زج كرام كدا

 رواه ابد كبي تدادا كن لا ولك( له رمتاب ثم ) لج لس اج بوخر اكدر وب كيف ب بشاب - لين تس الطوق ب آل
 نش)- ايلا يل ماناك ثلا م روفاج لسن لي( كس ليد قتل دب وووكك يار حس لل نا انج ) حس ايما لكنا هذ لوجت ع نوك

 اكروناج لا ميكس ثواكرايك < ءاهرواوم تك نامي اري لوت [قدنلا ترك ةامكل انالب حسا( حايك ا يكن ذوي مانكس نا
 فورعمو لوب ذظفل لولود ) تس ىدركن يب ليفت # راهبتلئالاح( جس ايكايك عنز )<. ايككايل م اناكد فلاب لم ءاحكدن تشوكأ
 ولك اج ؛ب قروبك تنك ا بسحب ىو ور( ةتيملا مكيلعكتم رحت 1) لإ كح يسدركم ايي مرفاج دج( ل عر لوفد

 ادهم تدقنايل يلع ةساكس رزيق كج ب لع جلال اتاك )جس لا»

 نلت تسد 2 اب وكن وأو لوج ل تول حس تب كس تايب دوا ( لو لئئعس لش ناوي دواس ايك ايد التت لك 7و

 سنا ناوج فرط لك # ركل اطول رو رادرم )حس لوشن لاف ىف!( سعر لوو ددجت سدس بمضي نولضي)
 وكاد اج عاب تس صد اكددو رب كس كي ب السر لوك بج سا( ومب قاوذو لل انت لب داي سادت )كرس ى لافي( لت لأ

 هديشول اب لوم يشالعا ) ىف إي لوب ءانكى رج ل ( ووركك ن) وو ذوختروا ( لن حراج فرط كم ارتركذ وجيت ل العوج ) لإن اج بوف

 اك ) لين سرك ودب وج( لع ترث 104 لب اب لدب رورو نين تس اكون ولوج ( انكم اهاي سان فرصا مس ملئاروا ش

 لذ ناهس دبا ساجايدرك عز ذب مان كس هفلارجن اب ةاجرمووخ:[لشم )جس ايك ايل لكم ناكهثلا رب رواج سدو ( لن س٠
 كقنش ماءاروا هس ساد الئ ايع نبارك اهييج_بس لال هد ومب ايكو دعس كس وجب اي ركن اج مان اكدقلا ب لرواد ايل عر ذاكر ناجع

 نااطيشردا( < اندر جاب حسد ماج ) < تاباىك ىلا فان( ناك لبي تشو ا ) يلة امكن تشو اكل ا( بس قب قابس
 رمل نشر مل لع لود هس( رافكم) لوقو نيس( لي جس لذ تسود ) لإن تجسد تساهل

 سوم تس لع لولا سكك رش تونا يل نلامابك اكن لا( لش ساب للا ) ةس متركاروا( لشن نس كل اط

 مهتم برب تأر ققرسو رو! فص قع عمت كل يب جت سكس نان ب ترق كلا ل م]هق.22222..---.0 يبس 75-8

 ٠ ٠ كا ثم اءرمروتم لقت و_ررص

 لانج تعبني دتفاكس فانا .نسيط فيش < اين اين ارتم لن ذود كيا كيأ نس لت ارسا ىف يانج .اودع

 قادس اك لكنا نال يشيع تس ار افي د نلب كل دين انب جس يك يكم دقموك فلا ناي يشكل ساب اوم اه ب لقد كس ناي ايش
 - يلو لاو 58 تانك ةارف لرد نش فتك فرط كن وج نكاد ناييخ ىلاسنا نكي ا نيم اا

 روا ماما | ليصكوو ل لكى اش واخت روش لاعب تحال كلن لاح للا هذ بني اكتروا ىزوضوو إي ز سلا ني و



 اة ارتب آ ك4 "طه م اهنالا ةروسهربأوراإ ذحل مدل نيا جري رشر جتك

 ا نا زمرد توف قو يجوس فو هوبا قب ل خر عنوان ىحوبي

 قا كرات تمددصكتببانكى ادت هراشا سدا "*روازاو 7ك با لب وك ارم راو

 -< ل اذبكق و كس سوسوروا ٠

 رواعس ىراكن اورنج .هّللا زف همالك فرخزي نالف_نتوإ .فرحتت
 يكسر كتبوا فئاتس مالكي ًامكح ىغتباف نيطايشلا فراخز ىلا ليسا ىادي ردقمع كك فطغاف

 لاح امك اقفل ل تروم اوس ل قلوة رواوممدقم لوم اكى شبا كي كي جساس ؛ سجود: بضناك ريغ

 1 رق ضرع وقر لوعقم العر واومب ب وصمم 11 ةو:لاهعلمكح رك 07-2 < يكروصى رسددروارث 17 ايدواجس

 زفلاك مكس روا نوب لوعفشرواريفروا ل اح توم لبو نيت ىلإ وب ب وسن ًامكح وأ لوم لم ووو لك سون بوصنم

 ماع ولع درك صيف ىتوفد كيا هو كس ماع فالغرب دم رداص لصف راي داب حس ل لع تلت غبت دايز كاع باقم

 جانسو ار الظوو كمل اعف الخرب ب اتركل صيف افصنم شيب مترين نسالك
 لزم ارك يرق شنب ام شيك عر واد اعطقولي التو لينك حوا كوك ارصقع ننوكتالف ش

 - ل نس اهو مدلل ل زنك لاك باكل امك هش“
 ل "اكل دعب روطبجرمريئرشأو فل نكي هس تس لوظفل ووو هك قلت اكن وظف ونور ننا_ ديعا وملاو ماكحالاب

 - تس ام لوم حرر اح ترابع لما قاومت اج قت ل تررابع_رهتاس كس ريع وسو رابخا قلتي لرصروارجتا سكس ماك>ا

 تقناؤت يركن ارا بناهماي وكي .ماكحالاك لدعلاو ديعاوملاو رابخالاك قدصلا ةهج نم كبر تاملك تمت
 -<-هدعوا#

 ' كت ل لوعفم اي للاحاي لاف لمص ردرشرو لنر تم هل دعو ًاقدص خرط خلا انلزن نحن انا

 < توم مولعمانوم فاي تيبارباكت يلق رواه ارك كتير ثك لك ايندهتسا ضرالا ىف نم رثكا

 1 كلل ض تبي رك تركاوم لاباس وصنم ليضفاسإ اري سيئر يل لسا لطم تميل يضع ا .مسلعا
 ملعااظفلب لس لعف كاب لم بضل يؤوصوم اي لوضوم نهي ار كاىتناق دوا ليث ةييسد تاجا كب صن يتاس
 ري لضيرواهس ًرولرمسجو لوا تبادواديماهفتتسا نما ب حل اوما اركي د بضرب نم ملعا ظفل ليك اترك كلالد
 ع لي تع ذب فورم رق ابر وا ىو جيرعاع نادرا «رشثكن با ل فورعش لوب لولود م رتحروا لون صفع
 -لإ كري ل وبار للاب دوا فو رش ونود

 رو يلا ا ا هنطابو مثالارهاظ

 سس ناب رولان ز الحكم كس رجالظاك يس ب ساد كن ير ضمنا ني -لا تسد ءاسف اكن ل نوارص سس نب روا ان دار تسر رمال ىلك

 0 ار دي زنكياروا هس ان ثار حس قاب دواس مراح اكل ارم اطال و تلت نب ريعسروا هس انه درب رددارم

 دارت حس مرج اظل لاتعاورح 1 نايحرت انج < نزار حس ناب روا تس انركف اوطعبج رم رول نوم انوار حس هانك

 ماعوكت امركم انق ىزئار ماما لوقت ىبد ب لاحرببب < انركف فاوطدبج رب وكت اردارم سس ناب دوا انك فاوظن رب ىلع ند اكل ود م



 امال رسمتي 1 4 6 ماعفالا ةروس: رسموا 4 مود لج نال الجريضتررشو مج رت ناماك

 ءاحنعامج كأم الش ا 1 200 رمت لوم جب ذاك رارفسم اولكت الود نلرصخ لش نوع ود نا انك "تروا تس

 نبا نليا_يسساب روم مولتم ىلع قس تيب ارم اطظدوا جس كب سار لك ىشاروا نيب ريس نبا ايان اي دمأ ماع دبس لاق ىك ير قلطم
 اريج لا أيشتروا مر اياه كيس ةسار كت عاد بيار وا لوقنتل ملك قاطم ست ماا« ماا« ماما« لاب
 : اردو حوب ف حس ماكس لا يد واجد رمارعس تم ةدد ليت لاق كس تحايا كول جس ساد كد روم ماما
 مولخمس تاب 7 ىرمو لاك اوسروف جراد ابد تاب لك رصنبسس هّللا ريغل لها اهو ثم ًايركييامجا ناي ل تل
 ةيمست نافا ولك ث م داعاوم ان ؟رما ماما يك ولحن حس خلا دجاال لقعم ًارواكي لك هدما ةروع: الشم_ساتلط#

 ريغج راق حبذوا- تلوح اهيلع هللا مسا ركذي مل ناو لاله ملسملاةحيبذ روا نموم لك بلق ىف هّللا

 كس كلان مادا لسن م ناكل ريغ روا درك عز ذريخب ك- ماناكدفلا لاك كا دتبلا- اج ايدركز ذدوناجر خب ك- ماناكثلا
 مالا ”ىقفالاهرلعو اسر مارت ذاك ارم هل لس يم ناكر يش حتا سكس ثلا نامل 5 < اءاج اناحكاك ا كيد

 < اهب + مولعموكا_/اسج ليث تسرك رفاك ايا روأ اعل

 تمن آت ثكل يا اى ا ىك خلا اننا ولوتي آحاد لجلك ب او غانو اررفدادئاعم......: تاب ال يلر

 هان [زاه دبي رس كت وادع كن وكده م جتا سكس لوول تتعالج روصقن ل لقب ترض احل خلا تلذدكو

 لاوروا لاكي توبن لع يالا رفا تي يابو نمر 2ك سالب انو بدة بتراث 14 مكاري ىاروا

 5 تراب ىلا قشر رب قرف ناب كس لاو ننس ننس اكس ساروا يركن رق قدام كش لسد
 حال طر وارجو هس خلااولكفر واس |ب راج كودو آت ل عراتااكن ب دئاوماقلطم ليم خسلا عطتت ناوي 1

 -<-!.داجايك حس دينى تاب كير هسرافك بلل قرف لود ذناج

 ككءاطعروا لوم لات لغه داب كسهرييفو ديم رت ولك انتا تمي آكل ن تار فأل ابك نبا ١ :لوزن ناش
 ركايكل اوسسس قو ترضخ جرم كيا ف دافك سلوم لان تيب [ل ير لملس لس لود وفا جرحوب ذب مانكس لاول حس ثساب
 ارواج وهاك طلال شك رطوا رز رافك ب لاا دطلا اير فذ يق ب 1؟ انترام نال أروفاج ل او رم س توم قل
 لاب لايك كليب نك ؤ كس لاف ارسم رول دار بري فوج ل اهو كر وذاج ع سراب نيس ارواج تس احكي
 #اوم لوةاكتءايآ

 نسم عارم نانيع ف عب قرع سا : ناايش ىلانج روا لاس... :4 رشا

 روترلامللب سس م كل دارم ىء قى زا فرصروا لب اح يدرك تتم قرب كج 1س الريس ا ني ني كك كل

 تقيقط زاه ا ذبل دب ندب تانجدوتن نس تأ آلا تنس ظاحلللا_<س اتوم عررف كت قت ابن لع جايك
 سوسو لال لاس دوب بتر مدل نا اليم فرط كل كو ب سومو ساروا سك ثيعتمياهناثركل السار راه الس نت
 لع لس ل اوكا سوسو رلا انو لطم ومو فير و تعز يم زعترقيقلا فوج سقى كت عي

 ا؟_ ة.اجايلت م ناكدثلا ب ىامج ركاج توج لاطديج ذاكن ارطصرواهجس اندم لش لد كس نامل ماناكشما_ل وكم ةكحاهكو كروفاج ا: ثيدصمج 2 ل



 !طاهجا ا رسب تمي [ دي *طج م اعنالا ةروس جسور وم ش موررلج« , نال اج يفت هيقتر واه زن نبلاك

 كح ترث [لث اجي تس لوئارم دواس اتم انركر ورغد قتال التبول سود هدام انيك التوك هانى كى زادئاسوسوي
 تناك دل نرخ لو ووجوب كس نس كهف انج__ كى يصتتكى اك سا جس اتوب لف ديور
 لابعد تا رطب وو لكك فرط قب ترضخ رانا كلت ل غتباروا عطس ناوروا نوكتالثي كج لتوداين

 سره ايل يكب ءاطخ اكسال هذ ومد لامخاروجو اب وك يي ب بج لن اهواز دولا

 اكتمال الب ايك ايكو اغا فرط كت الكت كس ميكن ارق لع تيس :...........: لامك دج لس كلنا كرف
 5 طك ا تيفيكو تفص م اكجارو حس الصفمائفل فرط كام ملاذ ماكا تيان لبر واس هراشا لش باكا !فرط ىلاز

 لكبح هس ذو هدش ل زان ظ اول روا حس لزنا ىذلا وه كهدتتكل زان قم ىلاضا لاك تاهبروا اي درك راش تس الع واقدص

 -تل نشا لدبمال حظا لوم تيلطلاو تقولو نوبات رسودروا ل نوملعيزنأل لوبد سى لسا لينك سود

 يلا اكب اوت تس خلا كتير سلك :تسفو يسدام :قرف لم ل الرزتسا دكت رطل عرورفو لوصأ

 الأ ةج لاب ىدات لمص لمار الط ئثأ بج كسلا« ةسدع دام تمار ذاك لاقط ناسيك

 هس نبا كل سا دوصق رايب فوك داك جاي انك كب بشك سد ماركس لالعاب للا لعكس مارت نجس اي انب د لع
 لوصا نيل لج تلا راسل ار لق ك2 د رك لوقا عن افلا نجس احانرك بخ تاهتلا فرط واسد
 ل لوب نك توزن كت نقع ع ٠ نو 2. ركاب لكي لقفل كاد فرص ل تايعرفروا تاي زج دعب كس نس وم تباث
 نب كحك زاورو كس تابشري زم وحس ناد لركوب سلي قطر بن تايعرقلكي ىل# 2 اموهر عمت ايلقع فو للا

 :دبلالئتك اضم لوك ف لعاب عي دركرك ريا طخ هيعاتقا لال ركعتين اسكس ىلا ذهب اح بلقن ايبا قت ايدج وكلا لا
 ل لير لل قولا 1 م:ان-خجس ايان ل ل ماك يسال تبسم نكت فرط كل دا ع
 -< شئون لئن لامخا المر يشاس نار 2 ذي اهانوم بادجاكى امس ذك نت دبش البةاجسساهانركت با نانوج ف الخ
 رولانيل م اناكدثئادجتا سكس اولسك انج < ايكأيدرك راش فر صلب جس لاكروأ كك برا وج اتحارص بشك لا لابي كس للا
 رواعتس تاجايل تفو كس يذم اناكد تلال مولتم اتءاب يس لان رود زج روا ةداعرواج رول ابل نم ناكر شنادج اسس ١ رلكاتال

 - اجايلت م اناكدثلا تو كن ذايرواوم د عن ذل اي بساع [لداص لب لالروصوو هلم مسا ركذي مل

 نو كايانك لس عر ذ كيا صوم اكل وزتج هدرا اك سوم لاطط اووي باوج لاح لب ٠] :نناوق لك 5

 دوج و اكط ريض حس تاعابر شل لس يوصو تاناوبتروا هس ترب ثععاب دكان ماناكدثلا رمود-اهقتنلع علام دتج ساب لك

 يوك هاهنا هس يأس لم دعومجت ا لت كرورض ل تاي لوود ك كس تلع مدعاك اوم عن دج ك كس تلع ماتا را
 كورتم متو مايل أراهركا م اناكثلا كيس عرف تدير بلابل عرر نييك ل ولع سا كل لا لك اج امم تتسع
 كح لوروتاو لع زج ىف اعلا | نزولا لعوطعبا بايك يدرارق كس تقيقتل ركبوا ىكبنت_روفاج يمس
 شاين لما كس تكرب لوصت ك كس غن رك اي كح نا نكمل لاء جس ليل اش ناو كيان هلكدج ل نلا- لوم هدالع

 ليس ارنا لليد سكارف منشد« مرضك رط
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 ىرارطخنارواعن ذ قرايقفنا ل هّللامساركذام ل :جبذ يستقل لورتمروا ىرايتتخارميغنو رايت اع ذ
 ايياول ل اح ع زوجي كح ذب دقلا ممانك ىراكش ذاب ريتك جس بلطم يىرارطغا كن ذ_ لع لظاو ستروص#ب سى ترك روان
 ثلا مصركن اج دبا جس لفاد ألح لي .يمست وكن يح ناج ردقلا مسن سس ل وجب كيدز كس مك ماا لباس لاط داش لت
 هس لابن اندجب فلام اكس نمو لب تمروص يك أدماع مست لورتموك "قفا ماما لاب اكس د مارتروفاج حس فن ذوب
 - لد اب تي رثوكق سهل هنا وري لج لإ تسرك نع شب ماناكدفلا ير يك هللا مسا ركذي ملام»و لوك

 ل نقل هركروارططت* نرمرت ل ييهرل ليج كس دب حس تدب", لسا لوصا للم : قرش تلصخر لبي رو اج رادرم

 هدول اجمال قت امك دادرمروا هس كرم لوك جير لا خان بس ىفاج وم طقاس لكلب سهو اثنا متر رطضاسمالا
 دكر فكك طرارطخلا تملاح ف اضرب ساب دوم ء ابنا حس تضرت اهي لقايل لدم موج كت صخر اي وكل بكسر عراك انك
 لب هس ءايثتلا تم بارع روأ بضحت لب ل انشا ح تسر# هو 0 دوج وم ايما هج لأ هكا ننال يك لاو كس

 ركارل قت حس منا مرر كش حصر انج د اجو لح بو كوالا شراع بضفو ب اعواد لاي تمت انضم
 هت البار يبش هده »ناهس ركرص ملوك

 تا ماماروا ل تس م رف العول يس انروا ماركا ماع ين>_<- فلك ار كءاهتقف قلخت لس رونا دحوب زن يعد كورت
 تكي لت هللا مسا ركذي ملاهروا لب كسا, لاطوكل وفود قش ماءاروا لي ةعكو مارت اقلطموك نوصل وود قرب الند قادرا

 ضرب سيق سف رمق كوم اي ساهر م توم قر ولاجاي هاجايلم ناكل وتب زو ت الدثلاريب نترك نذل

 هورلكب لو مت مارت تروص ل وود اتاطم كيما لورتعا ذيب وناجاومايك عن ذرب مانكس دفئا اي رواج رادرم لج لضروصود قع

 ليد لاط

 نا انذخاؤتال تي آم حس ارد باك اهيدج_ج_ ىلوم مولعض وت تمر اقلطم س تمي رمال و تكد نكي
 - لو تككم لااطروا دماج مكوك ايست يق لون بوك ملسم لك بلقا يف هللا ةيمست لش رعروا حس خلا انيسن

 لق 1 نامت تدلل ناقد يرش بسس او كنا لئالو كس عئاوشم ردوا نامل :تاباو حسن :رط ىكفنح

 كح ساوج اوم ليدي لو زاك تسمرت لك يمت كور تم سدابنطا لي قبب تع اج ايل نا قش كاسح اك خبل دج ال
 َ -ام [ مزال ب كك ساب شام

 تروص قير صح درو جس انج اهل يب باادتج كس نت ماروك ى ركب الع شس_<س لاضارعح ل ع دجال لقلة امابكاي

 هوم لال كس أيسان ريسستلا كورتم لااصر مب روفاج هريغو بلكب ان كذبت كة 1م ذا) ب ذل جو كل زج مات كتبي ل
 لكس _ايكوم ىف وصد اءرمعب لس بيس سا شب لو بركس يختغ موك رك ذي ملاه رفح ايكوم طلاقم روك اوش لي
 وك أ دئاعروا < كم مسي ملوا يدسوتلا مماىلعحبذيملسملا ْ رعاو تاير و كيم

 #1 انوه لش لد ناارلسترج م اك فلاي

 1 ذي ناي حا ثيل مم جست ذ ترب مان كس شا نال



 ةزضق

 اموانا مرتع 1 < ١فهم اعنالا روس رسب راي 2 مودل نال الجر يسفلجررشو#ج رت نيله

 كورت ايمان لئويك لوصف تلا موككل بي تمي اليس انج يدرب حس فرط يفنح باج اكل: قم تل لايق يأس:
 توكيل لبث لوبا ككل ورسوو د شو لعم اس. لوبن لكنا بمب ذاك لام ماما هس لمار ل يمت روكرب لو رتل

 را ًادماع كيد نىك نا حررط قرب اظن اد دول دخت ماما سكس توم مولتم تس باق رشا ارب“ لشم_ لاكن انما لل قد

 لاوتكس لا, فانا بحاص ذ# ماصع يروا ايا يكل رجتاس اك قفاش م اياك كك [ ماما لش راضي نكي < شالح أس:
 -< قكلن تاك بسن بتكن يلا بم ذم انج ايكن ايانوم قفاوماس فينو ماااك تمي اور كيأ ىلا مات

 اوم نري فرط كل د كرش لج حس نو داره تس نظرك ل خلا نوعبتي نا تا فل اطا

 لي خلا اولكات الا مكلامو تيب آجلا لكلاب انركس جري نا وصلب شئتم اهيلاو فكل ب ماك ارك اوم مولخمسس
 ظ ل تس .كايك وصل اج ضل ريمج_جس تدنارمىك دهزلا ىف ولغ

 ءانلض نب ى تاس يلق حرررط كا ل سوم حس هرج الف اضع ا وانك سر لكس اتوب مولتم سس خلا اورذودم

 - لا ةاعوت

 دمام رج وأ همنا:
 ىف هب شم اون هل اَمَلَعجَو ىدُهلاب ةسييخاف رْمكْلاِ اَنْيَم ناك ْنَمَوَ هرْيَغَو ٍلُهَج بأ ْىِف ُكَرََو

 َسْيَل ٍتْمّلُظلا ىف ْرُه نمت ىَ در تم ُهلَكَم ْنَمُك ُكَمبإلَوُهَو ريغ ْنِم ٌقَحْلا ب ٌرصِنَي سانلا

 اًوناكاَم َنْيِرِفكْلل َن َنَيز ُكاَمْيإل َنْيِمْوُمْلِل َنَيْراَمَك كلذك ال ٌرِفاَكْلَوُمَو اَهنَب جراخب
 ٍةَيَرَق لك ف اَنَلَعَج اًهَرباكأ كَم َقاَّسْفاَنلَعَج امك ٌكِلْذَكَو ْئِصاَعَملَرِرْفُحل نب مج َنوْلَمْعَي

 اَمَو ملغ هلي نإ ْمهِسفناِب الإ َنْوُرُكُمَي اَمَو ناَمُيإلا ِنَعّدّصلاِب هيام اَهْيِمِرْجُم ربكا

 اَوُناَق سو هيلع هللا ىَلَص يبنلا يد ىل هيل ةكت لخأ ىأ ْمُهَت اجا ْذإَو كلن >1 َنْوْرُعْشَي

 ركع الامر ناِاَنِإ ىحوُيوٍةَلاَسَرلا َنِمدْلا ُلُسُر َىتْوأ آم لع ىتؤُن ىتح َنمْؤن نأ
 عمدا

 ملعب ىأ ملهي لد غفل ب لوْعْمَم يح درو عمَحْلاِب ُةَتَلاَسِر َلَعْجَي ُتْيَح ُمَلْعأ"ل ىَلاَعَت

 كيذ مِهِلْوَقِب اَوُهَرْجأ َنْيِذْلا ٌبْيِصْيَس اَهَناّلُماوْسِيَل ٍءاَلْوَهَو اَهُعَضَيَ هيف اًهِعْصَول َحِلاّصلا ٌعِضْوَمْلا

 نأ هللا ٍدِرَي ُنَمَف ُمهِرْكَم ٍبَبَسي نأ 0) َنْوُرْكْمَي اًوناك اَمب ٌديِدَس ٌباَدَعَو هللا َدْنِع لذ ٌداْغَص

 ْنَمَو ِثْيِدَح ْيِف َدَرَو اَمُكُهُلبْمَيَو هَل حِسَمنف اون ِهبَق ئِف َفِذُقَي نأب "السا هَرْدَص ُحَرْشَي هيَ

 سكب ويضل دييش اًجَرَح لوك نَع دي ٍدّسَتلاَو ٍفْيِفَحَتلاِب اََيَص ُهَرَدَص ُلَعْجَي هَلِضي نأ هللا ذ ري

 كت ضاع

 ىف ٍءاتلا ُماَعُدَآ اَمِهْيِفَو ُدَعاّصَيَو َءاَرِق ْىِفَو دعي امئاك فلاب ب قِضَو ردْشْم اهم عملا

 لَعَجْلا كللذك ِهْيَلَع هيٌدِشِل َكاَميإلا فَلا َإ ٍءاَمّسلا ىف اَهِْوْكْسب ىزخأ ّىِفَو ٍداَّصلا ىِف لص



 امزح تي 4 "جم اعنالا ةروس رس راي مما مود دلج» نا الجر يضتمررشورمج تناك
 كة بسببي بلبل يي ل حيي جب يي ب سيب بيب بابل
 ّتنا ىذلا اذهو هم نونمؤيال يذلا ىلع هطلسي ىا َناطُيَشل اوا تباذعلا سحرا هللا لعجي دم و هل سو“ هريي ءد 6 2 ل وا عع عا 5 0 ا ا 0 3

 ُلِماَعْلاَو ِةَلُمَحْلِل َةَدُكَوُمْلا ٍلاحلا ىلع ُهيضَنَو ف حَِال اهون فلير يرن ارو ماي 1005
 أ ٍلاَّذلا ىف ٍلْصآْلا ىف ذ ِءاَلا ماَغْدإ هيف هنو نورك مْوَقِل تيألا اَنْ .: ” اَنلَصْفْدَق ِةَراَشِإلا ىَنْعَم اَهيَف

 وُهَو مهين نحل َيِهَوةنالملا يأ ململاٌراَد ْمُهْل هب توم هارب اص كوم

 ُلاَقْيَو اَعْيِمَج قلل هللا يأ ِءاَيلاَو نؤتلاب ْمُهُرْشْحَي مْوَيرك ْذاَو 2١» َنَوُلَمْعَي اًوناك اَمب ُمُهَِلَو

 َنّم ْهَرعاكأ َنْيِذّلا ْمُهُتْنيِلْوَأ َلاَقَو ْمُكَباَرْعِإِ 'سئالا ني مترقكتسا دق نجلا َرَشْعَمي مه
 0 مز 3 نا ابر نال

 يخل برشا كوري يتلا تاق زالة هللا ٌءاَشاَم لإ ! هيف نئدلاح وم 57 5

 ىَلاَت هللا مِلَع ْنَم ْيِف هنأ ٌساّبَع نبا ْنَعَو ميجا ىَلِ ال ْمُهَعحْرَم نإ مَن ىلاعت ٌلاَق امك اَهَجِراح اَهَنِإَف

 انتم كِلذَكَو هفلَحِب 6») ٌميِلَع ههنْص يف ْمْيكَح كبَر نإ ْنَ م ىنْعَمب اَمَف َنْوْنمْوُي ْمُهْن

 ا اَضَْب َنيِلْطلا صب نالوا لوف ٍضْْب مهب يحلاَو ينال اص

 ُيِصاَعَمْلا ّنِم «53َن روبِسكَي

 اهتودرم( تجد كرك )لكي د آهدايكرجي ( < لوم لذات لي داب كس لولو ل عسر سودروا لولا تحب آري اريل 002022 ير

 هس ر4# لح نايعرد كس لوول لش ل اجاكس لا دكا دار رون يا كل كس لادول يدرك دئز( تلودب لكم السا ) حسا فس مكدوا
 رج( ع قكرم اكو" نكت رابع لص بس دئاذ لفل < سو اهيمج د[ لأ ( لحس لع و وكن تار وا نت تلو دب لك نااهيار ون )

 وك ون |رلسنيسمج ) حررط ىا ( تح وم لرب ارب وفود يمس رئاكدا ارم) سئلاو للك جاب سس نا دوا كس اومما ركن لورصرلا
 حررط ىاروا( دانك رفك ب ) لين تسد تنس كو ووج ماكو لع لورظنك ورفاكل ؤ تسد لامك اهون ( توم مولعم شوت نايا

 ورك لاب ورك اج ىلث يس داني ددارسكس لايم ؟رادركرب كس لا لع قصب لس م ( بس ايدانع مرن متوكل وستر كسك 10

 كى راكم لكوبك ) تاسست نيس ارك كيب رفو رود تققيقثلا لوا ( رك ود تس نامباوك وكول ) لي داليمبب لاج كس بير
 ترضخ مجده [لاغن 1 لالا ل ( لكى ا) نا بج روا تكسر يرو( سا نكي( كه ذب ىت ناد لابو
 كس شا ىف د تابت سو لي كبت « لج ضل او ذل نامي لاك "مل 7( 1 رك ززر تادم 2
 لاب رداشرا- لت اب مت كلغ ردوا ل هدايذمت ىدادلا لوي لوم زارفم مك د تامر دب لك لوك ولوسر
 ا امتاسلس لويس وظووورفسروا عي تلاسرظفا) لو رب اح رطظ تروا لابد لاو نس اجرب“ ىشا( <

 يكاد لئ نس اب بفكل و ماقعهس تلاسد لاقت نقاتل ملعازتلب ست لوعفماكل ثوم ثسيحاظفلروا

 < مى
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 بي رقنكب ليل لوب بلت كس مرج ( ركاب كم نسا ) كولو ( ليك فرصم لا فول ب - لن تكل د ليو تاو كل
 بة ويا د لب ل ساس لس لل راكم نا - لل اواي باع عطروا كوب بصق ( ترراقت ) تل ؤروضتك دثلا شن

 لن يسد لوك تلا كس مالسا يس اك ليدامكد اراك و جساج لايعرطاو ست لب ( سلس كس لاي راكم نا كي ) نإ

 لسروا( بانل م ثهيدصرلا ايصال كلون اهئاركو م هداشكل واكل احس لج لع د لا ناهيار لش لدا لا)

 ذل ركل وقم الساس تاس فيراري شت قسيض) ل يدرك خرط وكيس لا لإ تاج درك اريك
 ررص» داس ار ردو! جد خيص اكت فص ديت اسك ادرك سيض ئفل كيم تب: ) لبن تيس دانماوم ايكروا( لإث ةئيس درك لد تس

 لسد اص م اًموااك ىلع لمار نونا مدفوع دعاصيل تأ راك ياروا) اب ده تايوك( حايك الرب مب طك قلاب

 اش نما ب لات عبس اتاجايكلاطم اكن لاهيا حس لما بدب ) ب ناس 1( تس دختاس لك داص ناولس ليي تمأر فروا فيأروا تس ايدام
 طاسم ناطيبش اب بارذع) ىو تيس د لاا ةراكذتج رب لوكول نلادشلا ررط ك( لاو اك ) ىا( ع لوب تيفيك يك ا تسجيلك سوم
 لت ( تءار) وار ريس كراكددوب داب( لن ب ةيقب رثيس ارب قي رطرش )قعد وا ةيعال ليكن اميادت ( ل يسدد
 ركل وبكل وحك مب يشالب( ليي لئاع لي سا نشل هراشنا دواس بوصن ءانب ودل وم لاح ام سيق تسهر واس ليث اعطق لش
 قع امدوم لش لاذ م اعدااكءات ل كارد لع نو رك ذيطفل) كك م اد ةيسد نايعد لاياثن( لي كدركت اي) لي دال

 اك( تيفاع) قئالس كس ناكل نلا( ل لاو فانا عفن سس سا كول يكس لكى كلا ا ضب كوكو نلا نوظسعمي
 بج ءاكوج يكن د لا( وكر داي)دوا ليث راكد كس كاتس جي كل اما كس ناد ثا دواروضتلس اكدر ري دابق( تنج)جسرك

 ان انواع( نا رف خم نو نولكب ارثنا قس جس حرر ل دلو دج اسكس ءاي دا نونرشحيتفلا) هس ل "رف عمارشلا

 وحس مب لوفاناروا(يلاظغر ودك ا) ل كس كتاس ةيسادادخت ىذب حس لع لواعنا لف تعا كت انج ا ( هاج
 لو جد ةااودئ اف تس هس ردد كيا م! د اكددوب ا ( ب قكشعحاطا كنا دس لونج ) ردت اسس ناتو

 ابا نيا تانج روااجت ايداتي انشوخو تءاشباوخ كل كس لوئاسلا هس تانج ل امنا هداف حررط سا حس تانج فخ ناولاشا)
 دارم حس لا ) تى درك وقم كل دامب نس يت آوج كك لكم كت لازم لما ىكداعيم دوا (ايكل صاح هتاف رك وطمس لوف سا
 يزود شل 1 داني )كم ار اه ( كج باطخ تس كا ليز كن قش نمل اكو لإ دواشرا ( اكرم ترص وطب مالك دوا < تم ايف

 ىلا ل نت كح تاقوا نااوسام كثب )ل ل احانيد تاج قلا لب نكس تااقا نا زا كس ومر دشنبم لن كادوا جس

 نا مس سنت آى رسول اريج ادرج حس مث”ماقمراك ىلا لديك كس لت اجه اكنرجاب تس مثل يي لاي ركل
 ىلا ملعب نم اكن ل ارم كولو و حس لاك سس قدرت ملاك نبا ني < اتوب موت ميحجلا ىلاآل مله رم

 كسي روا ( لث ماكي! ) لو ساو تمت ذم دارو دامه بش اب او نم“ اه لي تروص لا لبس اكو ويه لي

 مكدقومذ متاع سعر مود يأ لش تانجو نانا نا فان يت )حرر ىارد اكول ) لإن لس اتكسر“

 لكنا( ضعب ىلع رق ًاضعب رواه ح تييالو ىلونافا )كس لشدرل ا اسعرم لوم الف ضنك وم الخ لت ( جس اياه

 -لؤ هد ةسدل( حس سويط ) هووج تجد كلامك

 سرروص ارم و بس لام كرفاكو نام اع .اب ليطدارم نانا ضاخدد حس للا .لزر_ لول :بيكشو 5

 كس ركرابقااكاافلا مومكل اور مج -.يقي ترضخ وو يثري نب رادع ازا لا رع تررطح يدار م حس د رسيغ دجتا سكس للتبا زين



 000 © ")م اعفالا ةروس رسوب هاا مج مووريج نيل الجر يضع شوه رت ناك

 -تافص كن الدو لومرقتمتءاذاكر فلل تاير و اهب تفتك ةدئاز ل جس اعازبل م اعولت ب [لاشم
 فرط كل ويل وار وزكش راكارواهس قتلني اج كم. يرشكس مارا لس م :انييرصب نيكا

 ميز قت لك ىلاغ لوعفمرواريتاسكس قاض بيك هس لوا لوتفم ربك ا رولاك العجب ىلاغ لوم ةيرق لك ىف-لإ جد بغار

 لوا لوا از هولاند« ملعمتس لدا "نقل زاب نيس هب يي د خت ارث هيم رجم ل كك ل 1

 - لن عد هرارق ىلا لوعشملر يك رول

 جراد هالاب كس تفراودوق لكن اكمد ناءذ مك مثلا اكو ليتل سا نام فر ظ_عس ب لوعفماي .ثسسيح .

 ىرجتم فرط كف رطظوج لبن تسرك تاس كس شم ١ نديم وكمل وأ لت تكد دارقرب هب فرظوك ا قباطم هس ربان نايحإا
 -عضوملا اذه ىف ملعلا ذفان وه ىا لعجي ثيحأملع ذفتا هللا ىا 58 اوم

 - لإ 2 بر خم وهف رعص للخلس لاجسر/ جم نكي بقت كولر عمررصم .باحس ل زوري راغص

 2 ا تيفنواهل رك نيوملا هيلف قتلا هفذقيرون جدارا ل ثيدع .هردص ح رشي

 00 تفوروا شرعا هس اينو« تسيطر فرط كت رن آ يامر ف ؟س ايكن يجب ىكابترم لا كس ردص شرك ا يكت نايم
 لف ا ب تف الاسك حررت سلخ ناوي تي اجاب كلا نررترم دين انج ضاخ ىلاغروا ماع لوا اج رحأ ف سيض- قرات
 قاد عن ةداع انمح رج ب ناس 1 بج اكوم عرازتلا ي يشر صم  فلابه لش ترروص ا - نتشرف ردصم عا يروا تش

 - 1 نا نادي فرص ايوا يركن ءانرك ل وبقنئاميب اكن ا حررط

 دانا نكس لا ىلروا ب ايي درك امون اطير ثلا لع لين لس اطيق كس لامك و ةسارف لا يع نبا .سجر
 رواحررطك زجر لو كل ل باذع تال سجر اطعرواوء دن الب لوك منج لسمك ساد اك واجد وا لو تس كس
 كس بيصيروا ىفلي فك لعجيزأوم بارع تمريفتر وادا سجررلا_لو كه ضخ يجول ا

 - لو هدأ طلسر وت لعجي”مالرسفم ول لوم نخل ناطييش مريض رسودروا كس لوم

 هج يرلصا رك رضتو راعتسا لل لا .طارص

 عل فوم باطخري .نججلا رشعساب . رسيشا ىا-انن خس ايانبكل اعووراشا ماركا قي رتب“ ١ ةراشالا ىنعسم

 ىلكل وقبول عراقتسا حس تانجاكل نانا .انضعب عتمتسا- لإ ناد ايشرارم سس نتروارشاعم عر رحم اكومرعإ لس دوم

 نم ىداولا اذه ديسب ذوعا -2- كايد ذاهتسا نولمت نا ولت رنا ل كواو ىكبسج تول لع تيب اج دتام ذك < ب

 هدايزرواهو تس ابوجبل وك آل ناعررط ساكس لونان كا قرير اتساع لوارنااكتانجروا هوقو اهفس رش
 عرش كرس ودرواوكل ول ذاب هلك ىك ع رررط حررطروا تناك هر كس فرط كت انجب لم يرش كل وا فس ضر وا تس اجو لادم

 -<جايكن ايبانركت عاطا كت انجاكل ؤناسنا لش
 هلكالاع هس كرايققا لش تافاصوروسف# لوبنادج ليث جركل ع عراجا هس قلك حير يفتر قيس الع هللا ءاشام

 تنذو لاشسا حس لاك سيرت كل اج لانمريضنب ل نيجراخب مه امو رانلا نم اوجرخخي نا نوديري تم ًارجاظ



 موحد 4# لهم اعنالا قر وس مرسأوداب مم مودرط» نيل الجر يفتر رشو لج رت نييك

 انت نابع نئء! وقبر ( رواق انا ل رينا شناقفا يروا اعل ل دب قرم فرط كر ضن قط تس نر نت ارعس

 - لو قلى يبات فل وتغيب لتر يك يبخل تاج ايلوارمائتااكن يسرك نه زك
 0 ضعب ىلغب ع باقروازياتقخوولارسكيروا ع تس تزن وا قواد قحكراولا يا تالو . ىلون

 يدركه راشا فرط حسد نس

 الجب قرفاكس ولاو ذ# ركب يي ذلكتو نإ رقت كن تحس خلا ناسك نسه وا تي آ حرر تس لأ : تاب الر
 نايب تاقاعتمو تايفيكش تبى اروا تقواكازسوءاذزجج كلاب لباروا قتلا خلا مهرشحي مويو تي اري روا ت
 شح

 ناو لووك زم تررط عرازطا الكلتش قد كيتي تساي ب فب ترضخت 1 لمتاولامعفد لي ل :لوان ناش

 تلاع كى ترب يروا سوم تخورفارب ركن كح سر اك لبلاو عسراكش ل اهينسناهكرعتروا ل سوم لانا اه كتتتنو
 بساو انلوقع هفس هب ءاجام ىرت الا ىلعي ابااي كنك رك ابل كلر وا ن# كراش وخ اك لاو ري ذب لرب ب لعوب لي
 ركامرفي و: ةس كاجول كل ورتب دكدالج اكسو نولروا يفسد إي زهتس مايد باو هس هر ان ءابا فلاخو ادنهلا
 رك تسول ابكي بج ذل هريغمن ا ديلو حررط ا ليمومب لذات خللا ناك نسهوا تاي آبي لا - ايل ذب تدابشيرلكذس زمن
 -لوملزان خلا مهت ءاج اذاو تي آي ىلا انسو ًادلووألام نم رثكا ىناف اهب قحا انا تكلا تاينتّلدأ

 < نور كت ريصاو لكروا ليتز نامالسس راج كن ايي لطم لركو نامإا نش تاي آنا نم :4 رش

 ىىك راتفرظ ل ودام كس لح (1سوماهيبج لاو قشور تح اسكس لب ىو اهواك ب كب دات نونظو مارواروا هع تومرفك

 و مابدا كس كرشور فكل اكسو زئاج حررط كيل كس ساد ومب قرب نيفي و ملك ادعو دنت تع م انقل سمن نيو لب وم ىكداح

 -6 ركل و اك تائارث 24

 ةروشروا رادرسلس لابو ون حوا عك قت كاد لوك م واي 1ىكبجب يامل 0 ىلا | لكل وكول سوري روش روس

 لك حررط كا لأ كل سا- اك اج ومبارك تارا ا تامل النك د امكن و تس كولو تشي
 يانج - ستكر لو تعرف كب ركن يطل سرك اياكم خرط عررظ د وروا عس لاج وم تروركر ا ىو لاذ

 0 رهتس ليج اوك ادايراب لئالاح-_ تك #.اهكو تاز كب قراكم ليا كح لوي راكم ملم كمل ارادرم
 قديس عبس وس انتل ودل احاجومم ءامتب راد اوكا لب قار واج اجو يكب كادوا اج ىرابعسص كد 1

 ع ىقتوو رت <-اج لوحي مداك اركي ايانحذج ب قرش لكيت غبي لحصول لاش كرا _ ل 1 لبعد كك اح
 - تلا ليست لا نايس كل 20

 2ك كس مالسا لداكس اس ىلوم ىلاو هل هاروكى لس قلاطمكس تااقشو تداعس نون قس / ارمي ادغ ني

 هج جاي ايد لوحت



 | حاسس [ هنأ "لطم اعف لة روس: رسوب مم مدد رلج» نم الحر يضع ررشو مج 2 نارك

 ملوفايز رام ركاب مولتميسس لسا فروت فرعم كن تؤ رطل خملا ناك نها تيب :تءإب [فن اطل

 خلا هللا دري نمفتم اج قراع طرشوارعتسا كل لس ناضيف لوم مولشمسس ملعا هللا تع رواه لاثت درم لسا ظفلو

 3 رمل وم تعمر يطال ضيا ليج لص كل ولس ل متل وود يروا تابااك دو لقب

 نجلا ُلْسْرْوَأ سناب ُِداَّصلأ ْمُِعْوُمُحَم ْنِم ىآأ ْمُكدَم لَسُر متي ْمَلآ ٍسنالاَو ٍنِجْلاَرْسْعَمي
 ْمُكِمْوَي ءاَقِل ْمُكَدْور نيو ئنيا ْمُكْيَلَع َنْرُصقَي ْمُهَمْوف مف سل مالك نْوعَمسم ََِّْل مهد
 اًوُدِهَّشَو اَرئِمْوُي ملم اينُدلا ٌةويَحْلا ُمُهَترَعَو ىلاَعت َلاَماَنَعلَب دق نآ انِسُفْنآ ىلع اًنَدِهَش اَوَلاَقأ ده

 ا ةَفَفَحُم َيِجَو ةَرَدَقُم ماللا نأ ْلْسْرلا َلاَسْرِإ أ تللذ هرحؤ َنْيِرِفك اًوناك ْمُهْنأ مهِسْفْنَأ ىلع

 دين وسر مهي لس مل *-> نلف اَهْلََو هن ملظب ىرُقلا ٌكِهُم كبَر نك مل ناب
 ٍلِفاَغِب كبَراَمَوَرَمَوِرِبَخَِم اَوُلِيَعاَمََهَرَج تَرَ َنيِاَعْل نب لكَ ْمُهَ
 اي مكب ُذْياَشُي ُنِإِةَمْحَرل اود ْمهتداَبَِوِهقَلَح ْنَع ٌىِنَْلا ٌكلّبَرَو ِءاَنلَو ِءاَياب 2+ َنوُلَمْحباَمَع
 مْوَق ةّيَر د ْنَم ُمُكاَشْناآَمك ٍقْلَحْلا َنِم ُءاَسَياَم مك ٍدْعَب رم فِلْحَتْسَيَو كالْهإْلب كَم لمأ

 تال ِبادَعْلَو ِةَّسل نم َنْوُدَعْون اَمَّنِإ ْمُكل ةَمْحَرْمكاَقبا ىلاعت هْنَكَو َمُهَّبهْدَآ يجو َنْيِرْخا
 ميلا ْمُكَيَلاَكَم ىلع اًوُلَمْعا مْوَقِن ْمُهَلْلُق اَنبَدَع َنيِاَد «+و َنْيِزِجْعُمِب متن آَمَو ةلاحمال

 قاع يأ راد ٌةَبِقاَع ُهَل ُنْوُكَت مله وعم ُةَلْوُسْوَم ْنَمَنْوُمَلْعَت فْوَسَف لاح ىلع ُلِماَع ين
 ىأ اًوُلَعَجَو َنْوُرِفَكلا هدو َنْوُمِلظلا ُدِْسُي ُحِلْفياَل هن مآ منح ٍةرحااٍرَّلا ىف هدْوْمْحَمْل
 ِنيكاَسملاَو نقيل ىل ُهْوفرَْي اًبْيِصن ماَْنْلاَو عزل ِثْرحْلا نم َقلَح اً امل كَم رن
 انئاكَرْشِل ا دهَو ْمّضلاَو حتا ْمهِحعَرِب هلل اذه اًولاَقَفاَهيَئَدَس ىلإ نُفَِْ اي مهِاَحَرِبَو
 نإ اَُاَقَو ةَوكَرَت هيِصَن ْنِم ٌءْىَش اَهِيصِن ىف وأ هوَ اَهْيِصَن نم ٌءْىَش هلا ٍبْيِصَ ف َطََس ا دِإ اوناكَف
 لِ ناك اَمَو هيجل ىآ هلا ىلإ ٌلِصَي اف مهئاكَرْشِل ناك اَمَف ىلاَعت لاق اماه ْنَع يهل
 ْمُهَلَنزاَمَك كِللَكَو اذه ْمُهُنكُح هو َنْوُمُكْحَي ام َسْنب ٌءآَس ْمهْئاَكَرش ىلإ ْلِصَيَوُهَ
 فَ َنْيز ُلِعاَف عْقَرلاب نجلا ّنِم ْمُهْواَكَرش ٍداَولاب ُمِهِداَلْوَأ لق َنْيكِرْشُمْلا َنّم ريتك ني َركْذاَم
 فاَضُمْلا نيب ُلْضَمْلا يو ِهبقاَضإب مهيار ُش َرجَو هيداََوْلا ٍبْضَنَو لف عْفَرَو ٍلْوُعفَمِإ هانبور



 [مهح استي 4 كلج م اعنالا ةروسب مهرس مم مودرلج» ني لير يش را

 ْمُهَرُكْلُمُي مُهْوُدَرَمِل هب مِهَرْمآِل ءاكَرْشلا ىلإ ٍلتَْلا ةَفاَضِإِب 0 لَو لٌوُعُمَمْلاِب هيَلِإ فاَضُمْلَو

 ةه اولكر ع« نرََمو مهر د هَولَعْفامل ءاَض لَو مهننو مهبل اًوطِلُحَي اَوسْلَيِلَو

 أ ْمِهِمْعَرب ْمهِريغَو ناثؤآلا ٍةَمْدِح ْنِم ان نم الاهمال ٌمارَح نخرج ُتْرَحَو ماع

 َمْسا َنْوُرُك ذيل ْماَعنأَو َيِماَوْحْلاَو بِئاَوَسلاَك ٌبكْرئاَلد اهُرْوُهظ ُتَمَّرُح ماَعْنآَو هيف مهل جحا
 اَمِب مهن ٍْجَيسيلع ءآريفا هللا ىلإ كايدو مِنْ مش ووكيل هند دنع اَهْيَلَع للا

 يل ماعلا هذه ٍنْوطُب فام اًولاََو بع مو نوري اًوناك

 ردا دبع بصل عقرلاب يم ْنكَي نَوِءاَسِنل يآ انجاَوزَأ ىلع مُوحُمَو اَنِرْوكْذل لاَ

 ىف ُمُيِكَح نإ دارج ىَأ مّيِرْحَتلاَو للشاب كذ مُهَفْضَو هلل ْمِهْيِرْجَيَس ءاكَرش هي ف مُهف ريك ُذَنَو

 دوج اَهفَس داَوْلاب مُهَدالَوَأ يوكو ٍقْيِفختلاب آولعَق َنْيِذَّلاَرِسَحُدَف قلب 4و ِهيِلَع هعنص

 4(. نْيِدَتهُم اًوئاكاَمَو اًوُلَض دق للا ىلع عرفا رد اميل ْمُهَّق َرَراَم اًُمَّرَحَو ملِع ريع 5

 تنايقزم) 227سم تع ع و مجرم دام لاي ابيكا تاق وورد همم نمل مرت

 مالكأكايبنا فس لوم لت لاو ارث هودارمس لوسر كس تانجاي ليت [لداص لب تروص كل ولان ا فرصوج مس لوم

 هد؟اهت يار لكس اي[ ين لي وج حس ند كسر اردا؟ لمص لانس سل يكل تتت ”قداص نس سونا( ى غلي مدقوق ركع
 ىقايند تقيقتلا ل( لن تس رفا ملاقت ننام اان جب بسس ليت فس لومنامك) لإ ةتيس د قاوم اريدأ تيبس مت كس ليك نع
 هب « كس رفاكمو كغ لع وم ءاوكف الغ نييسا قادوخدو باردا ( كك ال لتتن امبا هد ك- ىا) اق ايد لا 5 لبي بيرف لأ فس كدت
 لكم ذر اكراكد دوب هس داب (اهقدن نق نلعب هففكا لا يروا ددقمما ليي ع نا) كوم كلا سا( بتبوك ورب

 لوكالاو الجون ا) لومي كس اوبس كس لابدكل م تلاع ىلا عتس جوى لاصنا ان( ىكنا) لس درك تلال

 كح لم( رب ككتا) 2س نااء لت جسد( حس لش لولاو سرك )كل كس كياربج دوا( اب اجبتكرت كاي كس نا قلوس
 تأ نوملعيزتفل رطل وود دمت اسكس ع اترواءاي) ىلإ تاند اكس ناو تجب لو لكل شار اكدر ورب سد اهمروا( لرب ) للاطم

 هك رك1) سدا: لب ل يدور اد نإ هةساوتمر( تكتب كناددا قالا با ) ل ذايهس داره بابو
 كورك مود يأ رطل جد ليدانب نأ اراه( سس لش قول ) لذ ابكضتدحب هاه( يدار فك ليتر

 هدعو تس متاكتءاب ل ( سيد تسد لاب ح- تصر ىيا سم ىلاهتثلا ناي ايلاهلا لاب )< ايلا طك املا سمس لس

 بنا رت سد امرك )وكركوك يأ سا دابتروا هس ىلا هس 1( رورض) قيمر( قل بازعروا ثم امج حامايك

 ادرلم اك ( ب لاع ذي) ري ( ب تلاع قبا) ءاج كس ماكل ىببا م! مولا ريم هس( تح شوكو نلا) ب نبك ( ولك عن ح
 5 رتب ل تر 1س )6 ركراكر ماها( ب لوعفم اكمل رواو لوصوم نم) لل احم مولعم ليبي رقس_ لوم

 روا ل ليتل او ل وج( باي ةرالف) باايماكى م نيتي رفاك ١#) نس كلش( حاب رديت اسس داهمت اي جس اج احتار هس داهمت



 مزح سف سم1 « "لوم اعئازا ةروس رسوب 1 م مودرلج» ني الجرييضتجررشود#ج 5

 سب ) ص كلا حس ل قي وسرد( ىذاب) قل( بس ايكق يل )اا رفادبي فس ثلا كيج كس للا( راف ) لإ تم ارم
 فرص لوروابج هس لابدوكل لين تك صوص ل_ كس ءاكر شا صح كياروا لإ تكف رصرم لوفيكسروا لوف اهب كولر أ
 منيب كل 4س نايا( جس فس زازا من) نباطمكس نائما «هس كك شالت يك دا( نش تك

 رول لن تل اهنا روف ا لج احاجومب لئاشن ل صح لس ثلا هذي ركب رك ا حس ليث صت كس ءاكرشرديخ انج )جس اصكر اربي اكفنا نس
 تل شيكروا ل يسد تجسد لئاشرلاع لئيس قس اتاج لي صح 4 ءاكرش ناادكب حس لي صح كس لايم شا رك ني لاو ةييس دام

 فرط ىكدثلا قلد كل كس وليش وم ارو ناوكب دج لب( ل تس رف ىلاعت قتال اين انج تدورض ايلول ايهدشلاكل
 (اه )ارب ىتايكجاناج جف رط كل وكر شك نا ود صح اكدذلا كيج نأ ( 286 فرم قرف كلا ني 00
 الاصل رك نشوخ ( تس ايدركت ساب [ك- كس نادك ناب هدوكدن جيت ) عررط عادوا لين جس درك( لصيف كك ا) كال يتب سلع
 كادوا لب زم# امس فرم رشف ل لانج دج ) سماك شبك نوال لتر سور ناكر تبعد

 م لل ءاك رشاتفل لطفلروا ع بوصنم اواروا ار وفرع لسمو قى ارواهس لوعفم يل تنأ ور

 تأ رش الكور وا اجدع اكل تف نيسردكس يلا فاضمروا ف اضم ليث تروق ايسر طش
 يب نا لي درك( ذك ) تشمروا ب درك( كلب ) بت ل تلج( سلا لوك تاضا كل فرط ل22 ياء

 تكردا كي وج لاعكس ناوكل ول زادي ارتفا لكنلاروا لب امه ةعررتإ كيووت اه لايمشاركا-هاد يد كنلا
 ( كولر ددوابح كس لاوتب د لي احان لحكم" تن انس اه لوكا وسلس قد [للا لباد لا( مارت ) رون ت يحرس دج بل
 ليراوسرب ارك )جس مارت كن امك زن دوفاج كبروا( س لاب لاند كلل ايخ ياك تلا ) اطمح لايذ بس ضم
 تتذو لا مناك وتملك - تنطو كس عر ذ كس نا) تيل لكم ناكها رب نلاكل ي يار وفاه كي دوا( رون اج اهوا بي اسست لع وم
 ءارتفا يي ب ىعت_<س ايل لاك فب رطوي هس لوبنا كس رك« ريفا ب ثلا ( لن تيس درك فرط ىكدفلا تدين كن لارمجب دوا جس اجاج اين

 هدنز يو حس ل ثيبب ك لالاب اج كا لو تعدوا ليدازس( ىلا ) أ ىلاقتهطلا كيس به رق لإ تسد ةس لل ايذادب
 مارت كس( لؤلروت ) لوين رام رواجس( لالع ) كس كح ودرع. دامت ففرصد و( لإث دارم ريد وارب اسك ايدج ما )أ

 بير شبس تراك درم لع سار زق( عررط لوفر ورك بو كن وم لو اهج_ ديتاس كس بص عشر هتيم نفل )9: ه درس ركزوا كح لاند
 ىذب( ل تنفق ا وو بشالب كس ليد( لدبإلازس لك ىلايي طاغ( لن داب سم . و ليل ) سا كناوكن ا( هقلا ) بيرت لن
 هك يرق نت اولتقاتنل) يدرك فز سونج مدا ودان دانيل لو رمت, حررط رول( ولكي !)ررا ل او تلم

 ( هروكن) ك كس نا ذكيا وجر وا رنس مخبر وا # ( وقوي ) تفاح( كس راروكر وددت ث )ولو الوا ىئي( سرر لاو ددتاس
 كت تل او كح وار يسرد سوم دارك وبشالب هس يار مارت ركوا رثفابب ثلا تاس اديب ذود

 لم تانج رظ ىلا هس آءايبنا لانا لايند حررط لكس يس اد كك انف نجما رش عصاي :٠ بي 2و
 لئابل هس عومج باطخروا سوم نلاسنا فرص ايبا تس ع كساد اكل ورسود رك توب مولع سر ايجء خ1 لانج

 ني دعه آرب روش دم فرص هك وم لوم لكالاح- جس حس اطال لرمي ول ؤللا اهنه جررخي كا ريج اكدت حس
 < قب لماءاكت بج ل وفود كسل اج جس ايل“ اهلك نتج لسروكى تن نا ليؤ سوم دصاقج كس ابنا ىل انا اي دوا

 رواج ايككاياارركئفلاكت داب ىكايرفك يا كرسودروا حس لي داي لس كلاسر خو .اودهشو



 0000 هب "زله م اهنالا ةروس, حرسو راب 3 مدددلج» نال ااجر يضر شوه نيل

 انكامانبر هللا راك اكس تتقو قرسوورا رق ناكر فكل ب تشو كا كل 12 0 1[ لاوحا فا تر لك

 كابي ةعاسلا نم رمثم اللا ف ذك, نكي مل هنالر دقي نكي مل نا رواج ءادتسب . كلذ_عس ليت انعكس نيكر شم
 اي كتناكم ىلع زج :امابك كك نارى ابجج لي بم الكرك مكتناكس لئيس رمت تال دوا ماك ن اروا هس ناي

 -< لاهلي حررط كم اقمروادساقم-ناكمروا خلكم لو تك نالف
 نيج قمر كف. دز سيرتك ماعم ورق دكا, نان تاعك اخ كندا ٠ اهتندس

 رواعرؤلم لعق واج لوم فلور ل تأ رق كرم اع نبا نيز- كب مدى قلل لولوج ارك ناتسورشم لج ناز ع

 فام لعق لف ترروص لا نكي مهدالوا مه ءاكر ش لتق نيك رشملا نم ريثكل نيز ىا -كومرورجيءاكروا بوصنو وا

 ايلى موركى لبي راعشا وجواب لس قرعش حرر ورضو سدس 1 | روم ملص افاك دال وا م لوعفم نايهرو لس بلا فاضم اكرشروا

 ءار رسول < لابس نمش ا ا لا تكي بيطركك مرن آر ليام - 0-3

 -تس رم ءاكر شدوارور دال وا روح قتم لعق رواعس فورم نإ كي دن

 ردصم رز م الع لكوج ل ىزايت ل عاف حسبو لكس ورع اءاكرشروا هس فرط يرش تفاضا كلوت .هتفاضاب

 هدي نارك هرضم ال ونت لال لال سدر 1
 هللا ءاش ولو_<سزئاج قلم ب نااروا لو تن ا. ىف نذاضا فرط كل ومس تنفاضا كردصم تارت ض تروا لين سدرك
 -ه تقول تريم كل اقتدلا تانئاكل كك اوم مولخشيسس لا

 د ذاعاولادغ ازرع فرص ءاقن نم ل مارب شكر وادعاو عروب لت عنز يبا لوضع زنك ف .رجح

 لش ةصلاخ روم لاك ظفاطاحبىةصلاخ جار رركردا هس قف افي رف اني صان - صؤط كس يرو
 كح فلابماي كك ةيملعلا ىلا ةيفصولا نم لقنت ملك دركوراشاركل اك لاطاقل ىلا ص لوب كيب 5

 ورا ى وايد رسخ دق .ةماع ةصاخ تعش كرا انولان لا ام وتتم ارك نبا وكيل تبان ةمااع بج كل

 اهلل ا تلابجو تمافس كارو ء كل ابر بارع قورخاروا سوم مل وود ىررعروا ىددع تفاط قياس دال ل رج الغ
 ثلا ق زاراكدالوارولاكن لال ئالاع« لو ةس كايا هسسرشي دنا كس الفال قذاروك دوق ياك

 كيك شمر از اومروكر طلر ل تاب كلج قلك تواكمخسلا نجلار شعمايكي ٠ :كثاب طر

 جس داسف ىداقنذعا ىتوو اشنناك لج: نايباك وتلابهج ىل ضني ىكنلا ل حلا هلل اولعجو تع رعب ك-لقتلاج ىراّتعا

 لوثوو تانج روأ ناسا .٠ :ء ايبا لسلس ل كس تييارب لك ت انج دوا ناسا 0 : 4 عرش ١

 هدافتتما تبي ىك ىف وم سكمنروا تبسانم قلت ب كلك ك ساديقك مكسم#بتهابد اة يطسللا كيا ءايجاركا لع

 كنا طاف تانجرواناسنا مكس رمي نوم ايكا يك رف ى كرم نناعراجا اك ولوسر كس ىلا اهنال 0

 اها وج ترروص يك نخب انتكازوا تبسانمايك كت انجب حس لاو: «ىلامنادكيإبد كوم تانافكس مدد اكو
 ا هس لاب لكلا تيل او تيعمايب نانا 0
 ش كيا رواد لوصا ىلوكداك, ايبما مانتوج < نايباكديح لابي لو 2 <« اكو دز خلا هّللا نم دقل نار



 ام احاوسع رسمي 1 ب "اج ماعنالاا ةروس رسيفر 2 موو دج نا الجر يضر رعت رن نال اهك
 جس اتم لوصارئ ظاحبو نقرفاك وصخو موكل تعب رواس مدن الهي بس مرات

 داسفر قلب لب تروص ارك سر مانت وت؟ كت ترلوهسوا ترو ب لش ىلا احاجايكدندنباياكم اكحا لك اب هكدبشيب ابد
 0 تضر لازم انيق. وج د ترروص وكر كوادسن اكس لاا

 لنك ل دحر رثم جراوراج س دوا نوم طل لنا لمت لع خلا اولمعجو تيب ل كلوت ارننو كراقل

 -< اه داجايكوركذن اكل وادب

 بس دالك ي ساق ماج ل صحح لاقت ران حلا رمل رك و راو كرار زل هبت
 - ةيس دابر واسس ءاجزي لع كريعذ اك اعتاب روكي سس ضاصح ا لارلا نع“ ع زان بس شلال تسد

 ته نام را ا ا ا

 (- كل وتب ثاياجول كرنب رواد اكدقلامانالاب وك كس سك زم ول لوي ركج ون راك دوتشوت كش 1 ور قا ورع اس وربك 3
 خ تك ىردابي ىي اوك رضاك ا فسروا ناصر ىف رو......:»
 و لوك ست ىلاو كك با فرصم متروك تكول وورم فرص لص اك لاء تس وم وزع ان كس لاقتب تيك 1

 - اوم قرصا“ مركومركس لودرم»و دعس تاباقرسود»د ةلعس دكر كا ليدجتاب كس نا

 - انتر هرروا لمزرط قع اكن نا لكل يس داب كس لورناج قيوم 2530006 :6م

 7 يل ا ل

 0 0 7 دع هر ا
 - تكي لرتشل اون اوم هدرصروا هت تعب مارك كح لاقتروكر وا لالع أ

 2 تق مارتعل_ كس لقروكروا لاط كك لودرم قص دود اكن ور وفاج وص لاا

 2 لت كرك اد لكنا < لكبر زك ع عرور شا هراي لي قاس ليف ضر وفاج ى اح سليصف ءدبعاس 8 ٠

 ىل مناوي ىلع نعدتبمس مىلاغ لك آس. يد تكل ون: دن يب ؟[تتفاتروا لوقشم ان ىت نلا لب تاي آنا
 ! لوسفا رص لوضفا_.اجاجايكه باشم اك تاك

 را نس ناو لاط رعب لس عي ذ لاقت الاب قلة لك رز ت ديب عب < طك ذاب

 مايا نكي يل اور كا عاملا 200 هل ةوكز مالا ةوكز كيدز قفاشم ارو اجتاص_س فال اكماركا 5-7
 اطناللح نالوا سووزموب لف راب كيد درعروا نزال نسي لضاعاكل اذا تعتني نا دعب ءاعا دل

 تروو درع هدرصروا كك كس لو درم فرص دز كلو سرك نهيان وكالات ك2 ة رك رفا لع تيما ئاء نس
 ؟ت جل ط2 كس نوب

 ل ره دو قس ل ودا تا كيفاش كن لن فرد الك ا يرادع 7

 م قش ماما حس لب كلا - م ىلاج ور لتر وصوو لب كح نما حس لبث ل

 لكلاتتا ليي ملا ماا لاطع كس حس لاف لاو“ روا لودرمدجي هرتز لب تس لاير كل رف نلايمرد كس لاقروكروا لودرم



 ممم مارس معآ 4« "م اعنازا ةروسهرسمور اب ملء مدد دل ني الج ريض حررشو دج نبارك

 كح ساونا ب للاب ماى نا لشي هدرم قت اهس لكتب نإ رفقا كنلا ل #داب كس جي هدئذ عررط لس نك“ نيت لاء فرط
 َ بس د رض د كابير اهكترروصي رك َ لكلاب رواه قراع ل رف ينام كس تءدالو درع لد هدم

 كل كس بس هدرمدك جس ساد كب حاص ماما جس ندخل ىرسود ك- ساس لكل نق لول وج كت روص لوا جس مارت

 - اجاب ارتب ودرمكسدؤناجحوب اكس قييم وا ايقعا ضروس مارح

 -<س هيه رتاكن ا ل الت لي تفارق نت كحك ا ينعدم ىلا غ لن حلا هللا ولعج وتب آس لا ةئيس دا رفذادئارظألن ا

 ا داوم تا < مما مر م ااه مع لرا عش 0 0 2

 ٍتْشْوْرْعَمْرْيغَو خيطبلاك ٍضْرآْلا ىَلَع ٍتاطْوَسْبَم ٍتْصْوَرْعُم َنيِتاَسَب ٍتنج ىلخ اشنا ىِذِلاَوْهَو
 معّصلَو هيلا ىف ُّيَحَو هرعت ةلكأ اًِلَعْحُم َعّْرلا َو لحنا اَْنآَو ٍلحتلاَح قاَس ىلَع تعفن كآب

 حملا لق رمل اذإ رمل ْنِماولك اَمُهمْعط بام ريغو انهو اَهياَشَعُم ناقرلاَو َنْوعْيَؤلاَو هع م28 كوش مر”و
 ىقني الق ةلحم ءاطعاب وُِرْسُناَلَو هِفَضِن ْوأ رشا َنِم ٍرْسَكْلَو حفلا وِداَصحمْوَي نركز ُهّقَح اَوُناَو
 ةَلْوُمَح ماعنالا َنِم اَنْنآَو مُهَلَدَحاَم َنيِزٍواَحَتُمْلا «5) َنْيِفِرْسُمْلا بجي الهنا ٌءْيَع ْمكِلَبعِ
 ىف ُهقِئَرَط *رظْبّشلا ٍتْوطح اًوُعتَت الهلا ُمُكَقْرَر اًمِم اَوُلَت اهم اَمَرُُدِل ِضْرآلا شْرَمْلاع تالق ثيهش مَلوٍرَعَصل لبالاك هل ٌحَلْصَمال اشرف ٍرابكل لبالاك الع لمْ ْحِلَص

 اشرف ِةلْوُمَح ْنِم ْلَدَب ٍفاَنْصآ جاَوْر ٌةَيِبَل ٍةواَدعلا نب 00 نيمو دع ْمُكَل هن محتل ليما ك2 م 000
 محمل دَمَحُم اب لق نينا نوُكَشلَو حفلا َِْمْلا َنِيَو ىننأو رك ِنْيْلاٍْيجْوَر نأّضلا َنِ
 مكي هللا وح ٍرعمْلاَو نطل نم ٍنْيَوكّذلاع هلا ىلإ كلذ َبِيَْو ىرخأ اهو رات ماعنألا رود
 يفك ْنَع ملعب ُئِنْوْئَسَن ىثثاوأ ناكاًركذ "نيا ماَحْرأ ِهْيَلَع ُتَلَمَمْشا اّمآ امهم ٍنْيْينألا مآ

 ُعيِمَحفةرْوكذلا لَو ْنِم ناك نإ مُر ءاَح نب ْنِم ىنعَمْلا ٍهِْف ("ؤَنْيَقِد مُهنُك نإ كلذ مير
 . ماَهْفيسإْلاَو صْيِصْخُنلاَنْينِمَف ناَجْورلاَف محلا ٍلاَميْشاوَأ ِثانإْل ٌمْيِمَحَق نونا وأ ُماَرَح ٍرْوُكّذلا
 هْيَلَع ُتْلَمَعْشا اّمآ ِنْيينأْلا مآ َمّرَح ِنْيَركَّذلا' ْلق ْنْينْلا_ٍرَثبْلا َنِمَو ِنْيْلا يلبإلا َنِمَو راكنالل
 مثلآ لبا كلذ ْمَتدَمَععاَف ميرنا اذهب هللا ْمُكَضَو ْذإ ارْرُضَُح َءاَدَهش مشنك لب مآ نييفلالا ماَحْرَ

 َّنإ مْلَع ِريَعِب سانلا لِضُيَل كلذ اًبِذك للا ىَلَع ىرعفا ِنّمِم ُمَلْظَأ دحآ ال ىأ ْنَمَف ف نويذاَك

 «-و َنيِملظلا َمْوَقْلا ىِدُهَي الهلا



 1م“ اسا "رسب تي ؟ 4 "زعم اعنالا ةروسعمهرعورإب الإ مدور لج نا الجر يت ررشو محب رن ناك

 لي نع ز) عوج ةاس زج م لاي( مج ) تائب (ةسانيإ)ل سا رفاديب نس لونج لإ كدا هوراوا ............: مج رث
 اريي) لارتيحكروا تخرد كس روجر وا( تنخرد كروت خدم #طعك لوني !) لوم لي يلوا ( ليلك كوب فم لنوم
 تخرد ل راناروا لوتي زم ( لو فلقة اوروا لجيل دق ذروا تروصو لكش) لو تن دج هس مكافلاك ل كس نتج( سك

 بست ةامكل بج ح قوشوس ( فلق س سرسدد كيا قل اذ نايا( تيس كس نا) سوم لس تس رود ليا لل لك ترروص

 كارو داصح نفل وثاكل ص او ست ووركادا( 312) تاك نادك بس اهددا( ليي حس نكي ) ل أح كي لج لع للا

 دلك رم كك لاب دابة يس لولا ؛ #د لاك كل ( هر ىي اقل وضل وا( وركب و لاك صح لاوس لاوسو *ده اع
 اريج هس هشلا) روا لو تل رك واهتس دع هررقم قياوج) 2ك يرش وك ولاو ف# كرر اه بس لات بشاب ( لب اه ور

 كوم لس سس نا زوي دوا( فضوا ذب هيج - لو نس 1م اكد ف دالدج )لاو ف اهف ادت وب ب حس ل لالي دا ( تار
 اياب اشرف اع بوك ةذسومدف تيردابي رقع ناز -ىرككروا ثنوا فوم ب سيلا كس كراورب دايدج ) لن

 مارتو لال )ولهت مق مدف هس نلاطيشروا ءامك جس ايدركادب اج مكب وج 2ث ل كزور قرار شلاوس( لن ناين ز شفو دايو

 مر 1 لاقايدج ( جس نايا شو كلم )نثر زيكو اهنتوو بشاب( لب طمس دقي رطو رقم ا ل داب
 الرا وناب) ب 0 ( فو ةلعجسا دم اد لاب لمي ير فانما < نادذا) ل

 روا لل تيس درك م ارتولل واي وج نول كوت وج سل سكول ناجي ) كج( قاس نين وكتب وا نبك ب زعم نا ) سيم

 مارت( ب مس ثلا )لورنس ( قرر وارثبجب ) نومك وطودايك( ل د بوضع فرط شاك رجب واد ايدج هدام”

 دمك هوماوخ) لو سوم كس ل ثيبي ةيسا هدام كل وم وفود توك لارج يوكل وي دا( كنار و نانا <ايك

 لآ لابكيرتي كسي لماع شراب لا( »+ جس كا( تيك ىف .كماح )الت تس لبد كك م(ددا
 روا - لتا» ىلوم مارت لاي دام قداس ةقاتس سس دجو كف سد هدامدوا لب ان نس مارتن هس داس لتس حس جو كف دع طرا
 ليث ثنوا دوا( جس ىراكت امم اهيفنتساليضرغ ؟س يك يضخ رغ رجب ساب ذو ما لف هدا ذر ةججس سن كن

 ثيبب نيا هداماك ل وأود نلاوج ولدي للا ايولوداماي هس ايدركم ارتالرن لش نااايكا كج إل ب 1 ل صمود لب نس اكروا سيمت حس

 /قلخ مرت )مق د مك بن داب لا لب ل هللا بج ( رضاع )و وجوم مايك( ع لب خم ماا لين وم كل ل
 هس لاس ناولالاد ةس لكم وداي سس لارج ( وم وحج بن داب للا تلك ومب لاا ديلا ليت وم ايلات ارب مسا ف

 ل ركل تلا شاب د تلد لوك اي كح ساروا كح كح فس كة ارك وكول كى زاادريءاّرتفا( لبن داب ا )يي ثلا
 - عل_ وحك يكواررب لولاو

 لب لع تيبكوج لا ىلوم للي زج لكك ا لش راب دوا ناتي لاو مولتشسس للا .خيطببلاك ثيل 74
 < هدا فرط ماعلا لمان فطع ذقت كراش 'اذئفل لحخسسلاو_ث تسد تخرد فرص يراب ككالاع- زال
 -ت ابق ديد ا رليتقو اح اجو لبن ب هك ن__ امك لب تسر وص لا تنبالكتو < هردقم ل اع ًافلتخم

 1 لردك سنا انيلدارمة وك _دقح لابس اجور ورش يق حس تلفو لوا رانا تس لولي .رمئاذا

 تى زار مانا لوقت واهس ماج يكتم ارقفو قوم لاثكا لصف حس دارم قرص ورأي -<س كك ةروسروا لوم لعيب تضف
 تس رثكف ضيا لاراب ريخروارثخت وك كن ذ لاراب لدارمىت# ا 0



 منع حالا رسبت 4 بم اعنالا ةروس رس راي ل مووريط» نال اجر يسفحررشو لنج رت نيل الك

 ىكفارسا لتر وصل ويت انرك جير عرف الخ يانركت ىتداواديبب حس لص ياني د دوكء ارق اداب ما .اوفرسنال
 وم جراي ك عراب ذيسا لد حا »وز فس لنا: تن تدي ان دبس ايكرايتفاوك وا ف ممالعر مضت عس هجو كلو منان نال لج قم
 كنواكس ىراوس يىرادي راب وجي اب ذب اخ اش رف و ةلومح ١ زوجت ب كل كس لدي للاب ذيساروال ارك رص
 دارصروناو وم عكس عز ذدارمس لفي ع ساد لك خراج ذك امييج-_جس للاخ ظفل سكب سس ىدكم لت نس كم فضا ايس لإن دارم
 <  ةينامثح لدب- ناضلا نمرواه مرتي اوعبتتال واج لوتفماك اولكاب حس ةلومح لدبي ةينامث_ لو

 رج حيوا مرح بص اك نييثناروا نيركذلا ءرواج_ ي ناضلا نم فل اك زعمسلا نمرواهتس اننا بوصل وا

 زعملا < لوادارم_ج وم الطا كر دوم كروان تكول نط جرو دواس لي م نامردلس نولور و رو

 - ليث تح ذي حتا سكس نتن وكم رق لاب واخت اسكس نلت راع نب ادوار متو ار وارمشكن با
 ا زج لك التي ك زيت روصقل لا ىنؤسن ايكو ماما مادا لم لوصوم ا,روارفطاع ما «تلمستشا اما

 ى كيو 1 تدب افي ترضخ [ لاب قاب كلش ءادهش معنك ماكل تاس راح اي لو قرم مولخت سس هدباشم
 6 ملت اكدحب لوك ارضاو مايظتتسا كم .عطقنلم ا 1000070

 دهس هددت اسكس ليفت رهف ماكحا ىئا رثخا كس ءافكى كلي تايآنلا ررط كت

 ج ايكايكركو لش قربا ذاك يجدارع حس نقل نع ...........: وز ل اوادبي ل كر ...........: 4 عترشت ))
 رم ل قتخر بيور الا ما تح اوبك رافال نق دقن تزف حش ليا يك ناغ ا ل كراس بكامل
 ري روا صح لاوسد سس جو كف دم مك تن م لع نا ز ىلاداب جس وك كس سلب روا ىو نخوسم رجب لامك بي ل راداديب

 تل ىا- لوط رش رادقم قو اي دوا يسد لاب ربل اسنين صح لاوصت سهو كف: دايز تنحل نم ىلا
 -ك- ناصف الغرب جب بجاوة وكن كيو زك ُبحاص ماما ل ثرادا دبي هدإي ذاب زوحتروا لم كراك قرت

 7 .٠
 سمس اثم

 ا 22 وهلال فو تاباايلد
 انك

 نال بجاورثك كليب كيدز بحاص ماا تسجواك رشعلا لسعلا ىف ثم رص رت ٠٠ :ةوكز ىرب

 ماناروا جس ليشكل ب ىلا كا لا جس اتت روف دبش لكوج حررط مركب س لرواد كن عن زب كيد نكس قاشم اما
 ٌبحاص مادارا لل تسكب سجاورثك يرش قو عراياضسيب نإ! ماما تبا - 2 ) لت دنباي كرادقم كلم دبش بح اص
 جو كاف دش نال زى ان كيد كس فول ولا مادا عراد ل وقد وا حس بمجباد 5 وك ى كلم دشروا لوليك كر ابيب كيد ننس

 شوتدل_ ناعم [نازك تايكن اب ة حم للرو لق لشارع نزل اور ينحاض ابا ع نجح اور تك نا
 نكاد انج -ح لوم ةوكز كنب زوج ليوا مرشح فصن ايرث ع تارقر يش لرش قرار ع تس نا كيدز رويت ليك

 شرف لبيد دلة وكر رواج يدرك روض بو لل دم كاس تم لسا ىلا رك ف صفو شك ب وجو نادك لو 6 بع

 -س ساد كى ءاضيي ى تاتا لوم
 كدوح ىلاج ىو تتفو ىا تارت كن ينكح اورق ىدشل قو اوم زواهتن قردورعوت حس اتوموو فارعا

 دج لا نر وسفن حس دايقظا كس زج للا لج ةساجو# نوما حس تا ًاراوادبي كب سنج بس اناج وج لكي حس لا بست و



 ادمن مهرس تي ا ه١ نال روس. .ه سبراي مسرع مود لج« نب اجر يبفتحررشو_دج رت نيل

 هئانج- نيرا ارا دعا كا يقسو جسام :س كنب ورمع ىلاباكم يرى ارض

 ا ا ا ومقر نا نحل 1 لوم لان ل هسداب كس كلا نب فاكاتس ايدل هدو لس قكريفت

 1 يل ا تنتح ي ك وبال تيدر ل داو دس قب ل كن قثاش ماماروا نيم اص لب تمي 1 ارب اط
 ليلو لما مايا لباس ل ف وب: مارت تدل رف. #فزرك ف تيزي قلمي لكم دمي وم مدن ز رجب ماوت قلت
 لو دعمك ذو وتس لدا فدي دخان 6 رف نزولا نفي لول ع ل

 نبط وما. ىركو صيصفتاك جب ىو تابكرمدديب - لا ايفا مان حس نلابب دقق ناب تدور ظاترو-<س
 - لركاوم ليكم زل

 بارت ؟غنساي لوم ما تس يو لة سدم هداطس لوم [ق كود كس للا بس لترك اكن رج لبي تمي الكبري د

 15207 نر 1 سيم لاو ليث نودوناج ىرامشروا دهر » نري رداهتس رك اك وروفاج واد لابي كسي

 ساه ركل أو لع كاض ىو رع ربك عل سا انجل فاو برق وفي لاي اي كايك يك اكس ا ك سا ىفوم ل

 روا سيم حر رط سا نب روك ب كيا فذ اروا لا لييمم جبور وبل يحك ود يرطب حر رط لج لب ايلا يكرك رجع اكس لكالاع- نق
 تيب _ كيس او انو لكك كح لنود ى ميغ نو وق اندج لا شوك وورق طفلا لب لو فروا ادج سب سرسدد كيا سك
 لكك مور سكك لاكن لا كل سا ل لظاو لبن لبا قتل ل وفوو ىف ردا خل يم كك وا

 ةَحيَم ٍاَلاَواَلاب نوحي نأ لإ ُُمَطُي معاَط ىلع امّرَحُم بد ىلإ ن َىَجْوأ ام ىف ُدجأ ال لق

 ٍلاَحِطلاَو ٍدبكلاك ٍهِرْيَغ ٍفالخب الئاَس اًحوُفْسَم مَ و ةيئاَمحتلا عم عُفرلاِ و َءاَرِق ِْفَو بصنلاب

 ىلإ ٌرطضا ِنَمَف ِهِرْيَغ مشإ ىلع َحبُد ىأ ةبوكلاٍر يعل لها اَقْسِفْوَأ ٌماَرَح سر ُهنِإَف ٍريِزنخ مُحَلْو

 جانب وخلي هذ محو لك مال رفع لب نإ ا او ابي لاف رك انْ

 ُىِذ لك اَْمّرَح ُدْوُهيلا ىأ اوفا َْيِذّلا ىَلعَو رطل نب بنِ عاَبتلا َنِ بان تذل كلاب

 مث سلو مورو ف ربا رموش ىلع ع لا

 و بورنلا امهموحش هب مهل نمر اوربا مو ميا لالا ةعباصآ رم هر

 وع عاب ٍواَح ْعُمْج ءاَعُمال آَياَوَحْلا ُهُتلَمَح وأ ُهنِم اَمهب َنّلُع اَم ُىَأ اَمُهُرْوُهَظ ُتَلَمَح 1 املا ىلكلا ْمُحَش

 د 0 ورا وم ما ور
 مهيغبب هب مهتيرج َرَج ٌميِرْحتلا كلذ مهل لأ إم ةيلإلا محض َوُمَو هن مظعِب طلتخا اَمْوَأ ِةَيِراَح

 َكْوْبَذَك نق اَندْيِع اَوَمَو اَنِراَبحَأ ُىِ «مو َنُوُقِدِصَ اَنِإَو ءاَسْنلاةرْوُس ىف قبس اَمِب مهِْلُظ بسب

 ُمهِئاَعُدِب ٌفطَلَ ِهْيِوَو هب ةَبوُفُعْلب ْمُكَلِحاَعُيْمَل يح ةَعِساَو ٍةَمْحَر ُوُذ م بر ْمُهَل ُلَقَف هب َتُدح اَمْي

 ول اوك رشا نيدذلا لوقُيَس «) َنْيِمِرْحُمْلا مْوَقْلا نَع َءاَج اَذِإ ْبَذَع ُهُساَب ُدَرُي اَلَو ناَمُيإْلا ىلإ 22 طم زورو قاف وفعاع 1 5 0004 0 مسا سا سا مر



 ! ناجحا ماه رست 4# اعنا ةروس.هرعمأو راب م مود لج 3 زاجريشر م رتل

 هب ضار هَ يَ نشير حنو اكره ”ءئَش نم انضّرح الو انوا الو نحن انكرشأ آملا َءآَش
 لق اذ انَسَْبْوفا د ىتح ْمهَلسُر ُمهِْبق نم َنْيِذلا بدك اوه بدك امك كللانك ىلاعَت لا
 كلذ ف َنْوُعبَت ام ْنإ ْمكَدنع َمْلِعال ىآ ًاَنَل ُهْوُجِرحَمَف كلاب ضار هللا نأ مّلِع ْنِم ُمُكَدْنِع ُلَه
 جحا ِهَلِلَق ةحح ْمُكل نُكَي ْمَلْدِإ ْلُق هن نْْبِدُحَت «») َنْوُصْوْحَت لإ مشن ام ْنَِو َّنَظلا لإ
 َنْيِذْلا مك َءاَدَهُش اًوُرطَخُأ ُملَه ْلُق مؤ َنْيِعَمْجَأ ْمُكَدَهَل ْمكياَدِج َءاَسْوَلَف ُهَناَنلا 'ةَغِلَبْلا

 َنْيِذْلا ءآَومأ عبتت الو مُهَعَم دَهَشَناَلَف اًوُدِهَش إف ُهوُمْئرَح ذل اذه مرح هللا نأ َنْوُدَهْشَي
 ار ىلا اولاعت لف دكر ثُم «ذوَولَِ متر ْمُهَو ةرخألب نووي ال َنْيذلاَو انياب اًوْيَذُك
 اوف اَلَواناَسْحِإ َنْيَدِلاَوْلاِب اوي َراَنْيَش هب اوُكِرْفُنأل رب آ ميل ْمُكبَر رخام
 رياَبكل ٌشِجاَوفلا اوُبََُت اَلَوْمُهاَيِاَو ْمُكقْؤْرَت نحس وئام قام لح ْنج دولاب ْمُكذاَلْوَ
 وفلاح قَحْلابآلإ هلا َمَرَح تلا َسْفلا اوف اَلَو امس اَهتيالَع ىآ َنَطَباَمَواَهنِمرِهْظاَم انزل
 اَوبَرْفَت الو نْورْبدَت «هؤ َنوُلقْعَت مكْلعل هب ْمُكُصَو رك ذملا ْمُكِلَذ نحمل مْحَرَوَةحَرل ٍَدَحَو
 ملتحي نآب دش عُلبَي ىتَح ُةحاَلَص ِهُيِفاَم َنَِو ُنَسحا ىه نَا ٍةَلصحْلاِب ُىَأ لاب لإ ميلا لاَم

 كل يف اهتقاَطاَهَعْسُو الإ اًسفن فلكل ٍسْمحْاِكْرتَو ِلْدَملاِب ٍطسِقْلاب َناَرْيِمْلاَو َلْيكْلا اوُفْوأَو
 يف ْمَتْلُق اَذِإَو ِثْيِدَح ْيِف دَرَو امك هيلع َةَذَحاَوُماََفِةَني ًةحَحِص ُمَلْعيهللاَو نْرَوْلاَو لْيكْلا ىف اطخآ ُنِإَف

 مكلذ اوفو للا ٍدْهَعبَوِةباَرَ ىِبَرق اَذ هيلع وأهل ُلوُقَمل َناَكْوَلَو ٍقْدَصلاب اَوُلِدعاَف ِِرْبَْوأ يك
 ٍرْسْكلاَو ماللريدقَت ىلع حْنفْلاب ّنَأَو نْوُكُسلَو كْوطِمتت ٍديِدْمْشاِب (م) َنْوُرْكَذَت ْمُكَلَعل هب ْمُكْضَو
 اا ةَفَلاَحُمْلا قرطلا بسلا اوُعبتَت الو هْوُعِئاَف لاَح اًمُيِقَعْسُم ُىِطاَرِص هب ْمُكدْيَصَو ُىِذَل اًذله اهات
 «م-) َنْرَقت ْمُكَلعَل هب ْمكْصَو ْمُكِلْذ هيد ِهِلْيِبَس ْنَع مكب ُلْيِمَت نيا ىدخأ تح هِيَ قرف
 هب مايقلاب نَسْحَأ ُىِذَلا ىَلَع ِةَمُتِل اًماَمَ ٍرابآلا يَ مْلَو ةرْولا بتكلا ىَسْوُم اننا ٌمْن
 ءاقلب لب رس ىبن ىَ ْمُهلَعلةَمْحَرُو ىذهو ٍنيِدلا ىف حاَمحَي ٍءْئَش لكل اني اص
 عنج ) َنْوَنِمْوُي تعب مهر

 دوم مارت اناعك اك اري لاو فاعل اناي تمرح ( زج ) لوك عب لا ل جس لك تب ب قوت هك دربك ...-.......: مج ١
 4( غرفرم هتنيم تاس يات تسأر كن وكي نكي ع بوحضم هعتيم رواج جتاس كس اتروااي نوكي)و دادس كس لزب
 رك ايد لو( مارت ) كرنك يشافي لإ ززت نلوم تشو كروس اي( يروا لمس ومن الاو هن جك نوت لا ف الغرب )وم نوخاوم انتم

 نه مىي60>



 انمم1مهرمفعيآ 0 وجم اناا ةروسب ١ رسيوراب رع مو درج نيب 15 ا 0-0 رتل

 دروكرن) ساهم بساتبب# لت ىلوكركاروا ( دم ايكئايك عن ذرب مان كس داري )وم يك يلم ان كفل رشي لاك م ع اب اك انك اى زج دج
 امك ءاكدددب 2 ًاميشالب لوم الاو ل ركز واتس دع در وادع شت تذل بل اهلي رشب ( ب نس اهكدس زج كح يلم لد

 رواع دئرو مات طساو ل رك واج 3-0 ور كت نس لي لوز هدوكذن)- ليث نايرجم ( ب لئاروا ) لاو دسار ف فااعم ( وأسد

 روا فنوا تيب لومش لكلا لايلكلا كن تن )روناج هاو نان مانت يس درك مارت مري لوي دوبي دوا( لبث لاو سدني
 يل جووركا يل ج كلودركروا لك يداي كورينو لاقط 7) قكووركم ارت كل ج كنلا حس ضن ركبوا كرو!( هر عر مرت

 (( لك ةيواحإ < عك ىواح ءاعما ل“ اياوح)وب لش لولزتنا ب( دم لوم لكك ل وفددوج )وم لكل مهيب نادت لجن
 قنات يكد دج مت ازسر وطن( جرك مارح ١ ي( قكللاط كك نااوج هس يلج سيلا دارمس للا )لوم لد تاس كذب
 ااه ويك و روا لورت ىلا ) لو مك بشاب روا( تس كج رزكل م ءان ةروسدلاهيبج حس جد كمل نا)عص 1117

 تضر جو لق ذب داهددورب هس داهبنت يحد امر ف( حس نا) لل اوقاب قوم كبت كبس 1 لب انجاب كاذليي رك ارج ( لش
 يبا عاكناادوا ( جس انالب فرط كن امياوكي ا تس دقي رطفيطل لب سا -ايك يآ فرك ما زسدلب سس ) لن لس او دكر
 روا مت و اتباع شيال كس لين < ايلرايتنا ليه هكر ف وكول نحس لومرب ( ع اناج 1 هو بج) سيلا كلن
 مولمس داوم حس تسيثم كل ئاانار مم ارتروا انركك رشا راما ذب ) 2- اره ارت جج ىلا دوا تس ركن كرش ادا تاب سدا:
 يا )هق ي لثى أ ف وكول دي حس نا( <.اياظب نس لومنا يجب )عر لا( بز تس. رف فاقت تس يارس لاا دكا#
 نونا نا ىراببتىلاقترفناك 3 حس لبو لوك لاي #داهبتايكتك قو ب ١-1 رانك ءزعاكب ا طغت دامك لاهي( وربك
 ( لن داب سا)وم جسدك كورت مت( جس لاك مد لوك اي هس ءابق زن )5: ع كلخح اسس رام مخي ( عسير

 دن ليلو لاي كس نارك ) هكبح دما قو ب 1( 14ج كت الغلو جسد لتي لاف ىلايخ لضسلول متدوا-ديب لكلا لكيت
 ( ورركرض او )ول الب مك دربك تب دامكد هاروكبسس مة( انيد تعاردك ) تسايودركار_ىر كى تشلا لد( ىردب) لب ( هك

 ماوس نا ركارجج ( وج راطتي مارح مر ينج ) لن ىوركم ارح لي زج عي 8 ذس شال يد ئاوأ تاب لاجل لوم اوأ نسا
 ىراع هس لوجو رك قر لوشم اون ل. نولول ناروا و ات فا تعا اكل ارو تاس 4س نام ىكبج ل ده تاو

 تدنلا( لو 2س كك ) شف تس اربهم اب كح ءاكدددرب ياو وزي قرسودددا تكد لان قي ب ترغ وجر وا لب الت 0

 وكوت اسكس ثلا( جس هرسفم نا لش اولكر شال نا) تنهي دركم ارتب تفس داكددورب هس داببتزجةانسل ذب ليلك
 مخ ) سؤ كس الفا( رخل ردهدئز )وركش لل الوا قي اددا( وركن ئاسحا) لولس اهيا ديتاسسكس باي لام دوا ارم كيش

 لومانكب ذب ججانز)_-ه لآن كٌلايحب وك جك بير قروا كس ليد كل ابأ لإ يسد كود لات ( حظي دنا
 د رماح فشلا كل اخي ورلد لال اج ىلا ىسروا( هديشإلا لوم انى رمان قح) لوم يم اي لوم رب روط لت ( كس

 يي ( لش ترروص رصف ندع اي له اواي كح طير اي ب روظكس ضاق حج # ذر انركل كب ءانج كت كك يكل
 بيرق لاك ومقر وا( وركرأر رو )وف اكعتس جيوب دبل نهج لاسر ف تسمصو ليك فشلا كنج لت ابد لئ ( هداك )

 لكى ج ) ةساج لآل خرولب نسبا هول قت ( وم ظل الحب لكلا شع لن )وج ني رزتبك دج وم بديل رط لاك يالا ءاج تلك
 هجولوداي تس دودقئاس لاري ضم( وركا يكن ىل ثكروا )ورك ايل جتاسك-( تنايد) فانا لناس اندوا( جس ماتحا تنخاانث
 اقم كين كس او ئاروا اجده كدج لوجبرلا ل لل يان جن انج قد لكيت ه دايذ حس تتذاط لش مك ) كس اذ لأ



 اه0 جا مهرس تمي 1 # "م اعنانا ةروس رسأوراي م مو درج نيل اجر يسفقحر واج رن ندم

 ش 7( شرطا ريدك وأحس ا لولى بج دوا ( تس ايآ[ لش ثيب دعك ايبج_ لوم شيل كلب كى ا لحس مولعم ل اع
 ارق مب ؛يرق) وهن لوك راد تبا رقاني( ةساج كت ابسفلا خي فقاوعاس سلي ل 1( مقاس لاح )وبكى فاض

 نفل ) -وككرو اي مل انج ايد مكى ريكا ليمن قطا كن” ل لت اب يس هرك ا دول ساس ايكن اجي د دهحوج دجتاس كس ادد ( ح
 روأ لبث توصل مذ يقل عس تاسست نا) لكي دوا( تس قرت اسكس ناوكسروا نوظعست ثم اسكس دب رشت نوركذت

 سا( ع لاع ًاميقتسم) جهاد كريس رجب( ب كديك انكم فس لع كل شداد ) لب( جس هفئاتسم لن تلاع كف دج وروسلت
 مالا حس لي اجود كسا ) لي وركب رقت بتل( لن ف الغ كس تسار كس دئلاوج ) ولعت رب لومباد قرسود دوا وليت ع كا كل
 -ةاجوم د اكزيم ب ةكاتجس ايدك بط شاك تاج تاب دي تس( ني د)لواد لكدفلا( جس ليو ت نر فتروا جس قتدوم فدذك

 وجرب ضن او لقرب رول( تن )لان( سك كس بيجر كرت ثظفلر وا تارت )كو بالدلم السلا يلع قوس ذس مر
 ىب )لل اح وم تضرو تييادب كل كس لوو لرول( لوج رورض فب ني دوج ) كم اكجا بس ساجد م( نايب) ليصفنرو ا( راقي لا

 ليال نلميا( لي ترث 1) ب تاقال راكد دوري تيس( دارفاكس لماما

 قتال كادت ل ابع نكءاروا هشكاع تررطح_ح فالك ا ل تيب يا .دجاال لق 000 :ببك و 5

 5 لع رو رثكس هدم ةروسرك اكن هزار مروا ةقخنص وا ةييهرو عسر ص تصر لاو نجت نا فرص ليوان كلا | ضب

 لكن ابك نبا: الشح تبان كس لص كسور تمت لكل وزيت اىرسود لت كيد نفك ءالعرشكا 7-5 م لظاو لي ىاح

 ماما ريطلا نم بلخم ىذ لكو عابسلا نم بان ىذ ناك نع ملسو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر ل ىهن تايد,

 سف هيقدر كس نااءرقرلا توم ل آان ضن وكل بي تلعاي تمت كل وزب نترك سرب ليس ءابر ا قا اك فاش
 ملسو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر ل ىهن تعوم تعناممىك سدا كس ناي مرحلاو لحلا ىف نلتقي قساوفلا نم
 1 عرار كس بوك له لو زج كرسود هدالع كس لوزنج نا لابد ىف ل وج مارت آف نين زيج ىلا أ ةلمنلا لتقو ةلحنلا عطق نع

 - لكل وم مارت ىلا عتساريغروا الح لم زجج ىف اعتنسا كن لا اك اج اعكيد
 نيعلا نوكت ناالا_ لوم حرر لا تداهم ذقن ٌةتيم نوكت كيد زنك هزضتروارتكن ب ا- لون ل أر قنا لابي .ةتيب

 نا الا ىا< ةتيم نوكي نا هلا فيدال ءارق ٌقابدوا ةئيم عقت ناالا ىا-< ةتيم نوكت ليد نكسر ماع نءاروا .ةتيم

 سةر ولا لك فن قا, فرط رقم ب لف ب ير هلق لج منا .هناف ةتيم لوكاملا نوكي

 حرراخ حس تعاطا م اقسف_< كارم فرط محل + 2_ركرظأر رصقم ل صا ضعوا سب: يضخ
 : جك ك قلابم فرط ل دعوي اندم

 مولتن سس ىحوا اميف كا ييدج_ ل مارت بزب فرست ميركن 1 رؤي هراشا فرط لاذ .قحليو
 مدلاب ات ضاورشكت إب القد دج ل لانمكر صحم لاق ةاجوم تبا انوه ماتحس تنع كنج كلل نوم

 ورموز لال ذاع تل ل 1 ارك سيب بادج؟ جس تدوص ايكى اج ل ساس لوم لي مكسر لدي

 -هاياررف فام سهدنرمر ب لاو نث رواه دتردرج لس انل 1 رقم ثلا لوسيا

 ا! خس اعاني ورام لج بس لع مرر يئ وا مرج دنت لين روف ني تدب تراي ىلع و

 اجلا رفعنا ذاك لكل ترمان كياردا كرش يب ركن



 اه مام رس تع أ هب "طم اعنا ةروس ربو "< مدرج نا الجر ضن ررشو لج رن نايل

 لاب كس تحابا لص نت م مدع تبلا جس قرو؟ حس دعاور تت امم كي اروانس تبا غعتس تمي سود تمت ل دزج
 او لك مي كسا اياها لال رك ايكمارتكل سا تع دس رتل ب ل كح تس

 ساكس تي قب كرت مكب قر وميك« باس ئاج لدايذ لمس روب ري دك سعب بسادج رس

 اء متوكل وروناج وص ترك سي يج ون قرمود .نالا ىلا ىحوا اهيفدجاال < ييجاليأ- لو تلح وم قتلو ل ترروص

 دارم تعرب قلب مارتر وفا ب لت لادا دج فرص سناب وف كرست لن ماري حس للي نا« هت تكي لاط ل تيم اج
 7-2 لاو لع نيمو ووسرول اون ءريقو ةذوقومه اكومد ارم ئاضارصحرب لوم ل ل وفود نا يضفي لب

 -ج ع, ًايواحإ ةيواح .اباوح_هريغ ور ءىلا رعب لن لوم ل لايلكلا كل ودنري دوا لورترد نت رفظ ىذ
 . هوالعكس يل جروا تشو جس تايلا حتت نايا هيثحةيلا_بس نئافس تكد يفسمت انت كدةيوحاي ب عاق حتي كرام جت
 .خلا أوداه نيذلا نم ملظبفتمب [قان_ءانلا ةروس-<س لدعم رسبت

 ل ارسا كب لابع نكس ل ةسو مسج ىري مقل لوم لوقتثر اك الب هكا ماك اه لومي شلي . مهانيزج كلذ

 22 ىكراداي كى ل لاا زمتيس لس ايكايكركذ قرانا ح مهانيزج كلذ كل مرتك ورؤفاج ناري

 -<ج لالط كس لس وناس اهق وصوت اسكس نانو ماركس يب ب طم
 كب لب طمس ناكل نادك يتلو كك كس مارترلاجريا ازمات مجم لك رمو لكا لك ارسا قب قم . نرقدصل

 | وم كيلا نا فس وكول هس دعب لاقت ايكم ارقوكل و زج ناهي سنا ذ لي ارا

 -جايدركراشا فرط دك نك ةعساو ةمحر وذاك ديدش باقع وذ“ ..هفطلت هيفو
 نيذلا لاق < لي لمة روس اريبجايلكىئاريا ذ#دافل يئانج < كرف لوك يك كس لتشي . لوقيس

 نحن انك رشاام- ىلإ" لوو زطو مز النول وولا كوري باوج لس احبك تلك موزلو مز الولا ًاضرروا تديشع وك خلا اوكرشا

 -ج ايلي درككادتوكل صن يربو كل صرت نجس احانوم يكرم ل يم فطعاك اذ ءابنا الو
 درك هراشا فرط ف وذحط رشف مالعرضم . هللف
 درك راشا فرط يات تغلس ١و رضحا ف ماطر ضم اريج كيدز نكس ذات لاه فرص يف لثاكيا مله

 فوك ئاروا قت 'ىل نم ملاه' لسا ىلا كيد زنك هرب لبا_يساح آى عتروا ثد موج لدن م ني

 لم تروى فسددروأ حس جف ىنوكسيز قت لع مال- ايكاب درك ف ذع فلا لي توصل راد للم "ها له” كيد

 تمي ًاروااتركا وم لكل اوم ما له كو هديت تروصر نايا < ايليدركف طفلا هس ركل فتن فرط كما تكرت فلا

 .انيلا له يق هوب لممتسئكمز ل ىلا قرع لي
 < اياب يك وكر شنال اس مترج كشك كنس مات كشك بش يي كك .اوكرشتال نا

 نا مكيلع مرح يجول اذ ضن ول امانا بضركاروا اوكر شتال نا وهج لثردقوملس خد نا كس يبا
 ال نارواإبل نامارولد كم الكرب مكبر م رح ضتبرواحررط ل دججست ال نا كعنماه و تن ا. دنا زوك هلا رتب ١ وكر شت
 نا مكيصوا اي .كرشلا ميرحت مكيلع لدتا”: ل 2س[ ومب قالى ا راج ذروا جهدك لس ءازعارولا اوك ر شت
 قلناك رك تاس وكر شت نا ناب هك وم تسرد فطغاك اكس ارب أ لا لاعر بج سل نخل وكر شال



 اها”انا"هرسأ تع آ 4:83 م اعنالا ةروس هرسبوداي 12 ودرج نال راجرييضنجر شو هج رت نياك

 كب هانكس نلا < انام بصانوكن لا فس تارطتن ل” واس [لسومرارضا ا اولي قلخي سا حس رماوا مكتوب خب امانوم لكل اكشا ثعاب

 دال سا دو لابن لكك
 نين قلك سيتروص تود كا اس الفار اش كعع [ادالوا لت بس دارم لوا لاهي _داسفا«الفاءرقث تم .قالسما

 دس[ زورا فافكس نا كمواد تكلا (فيأل واد سرمد- كش ما آو ل اب ففيلكل فيا كيا

 لب اوج كسا كى جوا فرط لاا كس لات لوارككق المها نسه لب تمي ا كل ا
 ةيشخخ نم ك_ سا_اومروظنملاطبااك اكشا سر سود ل لج ارسا ىقب تي 1ن لي ايك ا يك ومر مهايا وردوا مدقنوك .مكقز رس
 ئالصا لس لا. كس م "قس نسحا ىه ىسلاب الا -جايكايكمدقمي مكاسياوكم هقز رن نحن لش بادج اسك قالدا
 مش لا كس ب سر كك امضروا تنسب مكن لالا انس ةركتراهتدارمس لاك و رز رواهس تاذابا ين وخشتا
 دع لكل مج جس اتزم مولخمسس تيا تايم تت زج بسيعب ع ساي ع خلاب دلع م رت

 نبا 6 رك عساي آل ع تعاود كيا كا هيج جس لاس لت ءرباجب لوقت دوا لاس ليم قدس لوقيروا ىلاس لم كات لوب
 كح زفحروا لك عر هرارق غرولب تماطعوأم التحا للقتل الج وا جس لسعات سسكس نلسترانسا حس بتييس نما لس بدرع
 هس لاساة ايا هرح كس رول كيد

 7 "ليك وفود تشاد انروا تاو لبث تنال اهم ىلا. كتبك كمت ياني د نام نكي تره لائتج رك امانك امال .ةذخاومالف

 هك هيللصا كت رتو راهتس ار يقتس ىلا رص

 اندم لنبي اكدتيرطليأ ىسرلقمريف_دلكويكه جانو يدتس ب وجو اية ل كس ديكر يف حس للا . بسلا اوعبتتال
 - لإ كرم صتروص عاب ض سا ماعت < جركى دنباي كت اشماوث قيال درب هس قطف للأب

 .ناصقنال ماي ءاتيا هانيتاق“ وب قلم لوعفم سر وملامح أ اباتك -- انتمعل مامت لبال ىادومرل ل وعفم_١

 م ىذلا ىلعروا ًامامتا هانممتا ىا رت است ارز زو وه نام "لوعفم مررت 8 .نيممتم ىا_دملاعتس لعام

 -<س فدك ءانب كة سوم تفصإي «تاراققلك

 تي ررط كتيب ...........:<س (لاضادللب ليث قمر صح اك م رك ..........: 4 ترش ط و تا. اباد
 ند ارووخ لب لا ملئ روفاج نافل افلم ارتكاب ر لكي طل ساكن ركل ظن لس مترو ليل كراك خلا دجاال لق

 هي تلا سدر فاكمارتل يش و جس لي ماج حراود اك اهلل س لودالاجحوب هرب مانكس لوتءروا ف اهكن وخز وم سلك

 كس لوز داو كارل < با كبش لاس خلا نيذلا ىلعوتمع آرب سو بتم كس لوود 6لب_اهقرك ناكل الهمر

 تاطم لابي كسب باوج ل صا. ؟ لن مارت صر وفاجروا لل كالاح اوم مول دسسجا ال لسسق+ وب الح اكن وزب م امتد الع
 صخر تس طاح لح نأ فرص ابدوم مالكه تس دافك م لوروفاج نترللب دم لاكشاركع س لئن لايياكتمرتو تلع كل ودؤفاج
 كنارداإ ريرصح لوقو لب -ت لبو روضمباوج كدب حسو راع صاخ يأ 2 كس دوبي فرص مرتي زين جس

 فرص وللي تي لكك قم ةروضن يع دعاوربذللا بانك تك اكرر كي لكون ل لا ىترطلغ لاب ضقت

 قا نا فرص ايكومدر قب 2 نورا ناز 6-7 5000 رج 00 اوب مولعم نوب مارت اكلوزج دنع

 الإ دال لع تي اج ىلإ نس ا, مارت زج



 اها"اجا "رسمتي ١ كج لج م اعنالا ةروس 8 رسبنو راي ل مددرلج نم الجر يضتعررشو راج 2 نياك

 اين دكر شمس بااوج كيش رسدد كيا لع كروبذك نافتعآ 1111 :باوج ىئازلاروا قش كش ليا

 اكباوج ؟جحس اتم بش اك سم ثور وا طلق كح باج فلا وق نس للا لج ؟ ةييسد لال وبك زسوكن ارمي هلا لج الغ قير
 ك1 كيت تو صك ليا ته كمي ركنا رك لن قب ققق لس لاير رواه كاتس دقي با ذعر بغالب كل اهتشن اكس هي لسع
 زأباوج يه اج ومر جا تروا اكل اب ملا عن ماكس [تنقو بمجج -كس [اب بس اذع لاما ف كس سا قلع نك
 هه راو اوم نت م السا اال لسا تس قوم ليو كد ذوب نق ث آشاكب ا زعأر فركاك سس باد ازا رواه قش

 راقت ارسارسي رواج نت نوم قتتان اك ارواب نت قم انو نت اكتب كيا رك اوم تان لتس لا دس زعل وارض كنب 7
 . 0# كس طسفس ل قف )اوه مولحميس_ لن نيضيت

 وكت رولب لع سلا لوسق يس تمن ادع هس ل٠-...........: ىلإ رطب وا حر قيل رطب باو اكبر
 ذك وكف الخس ىنم قياوكن اون اهتدسيلانوكدقلا كمي طاب بكر شم حسي لت اكيد باوج كش لكي رست اع
 يدلك نازل رطب للواتس ايل يدهس ديب رطظد لم تمي [ل ا بااوجاكل ا ؟جس تو تم ف الغل اوم مولحم وفايد نركب سجج ناي ايد
 ل فرط ىراببت لل لوك ل مرلسا قرونشوترون ىرتعاضر ايد تدر نلوم كيك شما” مرقم اراب

 < اب دودي ل ايدك اج آم زال حس لا لكس هراشا فرط كى ا ل ملع نه مك دنع له تدور خس
 - ايلا يكس يك وكم ازلا !تجل كل ومرجايورج ار يعيق اهثباةحارص يروا لون ننس رط لت بس

 يرق ا كرامتك قتداج كم لسد ب نالطإ ل ليلو كنك شم نتن قل ازخ اكباوج سروال
 مولعم نوب لطب امرت حوا ارو كرش فتح تانايب ك اهنا مانقدلكدك بس لقد ًامزال بي ذلك ديد لك ءايخا داس

 ناك ىا-س تبافحس ررعطقا لئالد انوع ايساكم ايبنا ل كالاع-يس اح آم ذانانوم تاك و زج نات لم» لا ىراهبتروا امد اتم

 هراشا فرط ىا مب خلا نيذلا بذك قلل ذك _ قو لامدرب لرش بج اندم لاكدوت لكم زطترواوم لاحت ذكاك
 ىلا وم زج احس لبلد لقتل كل سا حب يلقن توج تيري اعدم تابعا ناكيا_ايكوم مولع ىلا اكل يو ىلخ يضر نجس
 < انالتري زر طروا بولسا ناسك خلا اولاعت لاق تي آل [-<هداشا فرط لا لي خلا مله لق حن انج و آد لسد ى
 روط طف ضنا ليحل يتم ارت نب زج دج رواوم التي للم ناكل بساحكر رك ادن ظأل كلاب نس متوكل لإن لي زج مارت قف وجل
 دهس لان اب اكف رتل 4 اقروا ىو لس نارولادادي اير ل لاك لوس اكرر ارت

 م كلس لس ناي انروأاحصوج ل تارضحو و لئادصم اك قل لا لب ............: نل اشنل ىز اينغا اك رع امج او تنس للا

 تياورك ابن بااي_ه ف[ ثيدعح ُىِباَحْصََو هيلع انام ةَعاَمجْلاَو ةمْسلا ىَلَع ناك ْنَم رين لو#
 ٍيَرانَجلا ىلع ةولّصلاَو نيا ُمظتو ٍنْيَسحلا ٌريفوتو ٍنيَخِبْشلا ُلْمِضُفَت لاَصَح ٌرْشْعِهِْف ناك نضع
 نع ُلاَسْمإلاَو ٍُيريدقلِبَلْوُقْلاَو ٍنيفَحْلا ىلع ْحْسَمْلاَو ٍنيَماَمإلا ىلع ٍجْورْخْلا ٍبكَرَتَو ٍنيَمامالا فل ةولَصلاَو
 هللا تيبو لدقملا تيري دارعس نتاج“ نينو ل افظدارمسس نينو ور وبا دارع سس ناك“ نهَعصْيِرَفلا ٍءاَدَأَو ِنْيََ اسهل
 ور اعدارم تم نداا هس رصد زن - ل راصو قاف ماما قرار سس نماارواكس هزاتجاكٌر اصو نفك افدارم سس نش ذانج دواس

 رايق كس قوارمس نم داهشرواهيس يزن كرب دوا لا اذارع هس نإ زادوا لج هس زوم ل ولو ددارم تس نير وا لين ماما لالخ



 اه" حامله ت1 "اله م اعئاثا روس: هرسورا 3 موو رلجم نمل جر يضتررشو مج 2 نيل

 -( ل تاءالع ف تنس لاري ) م انركاداوك5 وكن ردا نارفدارم سس ليت يفر واس تاداببش ىف ىف سوم لق“

 نيرو 1 ارادت ل رم هوس تل ينساب ان لااا
 000 ل ارجان قرفه نون در ول! لالا دتع ا كب اذ مقاس دار مس لسبسلا ارعبتالواوب
 تيابددشر نبطي كيال خادما ةس حر الج لكل تمي اور يأ ل كرام ناي حلف سي راشا

 ل رم اترواوكت تس تلا لإ لجاد ىلاطيش يلا ارفرل خيم روت لب اب لل ا وكس طخ ديس لاري ورك ى وربي لك لاء س
1 

 ثيدص ىلا با لج..........:عس تفي تييارم اك تلا قرف كيا ردا هارمك قرف اربع لي لوف ارسم
 لي مارك قس رفع ارتب روا دف اب تان قرف كيا حس لي نتن لين رف رتب لس تم ادام سس طحوطشم ان نارك كوم مولتماعتس
 ْ ةيجان اَهْنِم ٌةَدِجاَو َةَقْرِف َنْيعْبَسَو ٍةثلث ىلع ىعُمأ قِرَشْفَتَسد "ع روبث ثدي دصد لى بسس نقل ادد ركل يا زكا

 و نينثا ىلع ل ضثروا ظافلال نيعبس و عضس ل تاو اًدِجاَو لإ رانلا ىف ْمُهّلكْوأ ةكلاق ىقاَوبْلاَو
 يل بيرطحو فسر نكن نإ تس ونس ذو كد ناي رواجتس م اثو واع ناطلسدارمحس نيماما ليل ىلج ظافلا كس ةقرف نيعبس

 مرشوش كي بطعم اكن اهيشروا حس انال نلامجب ارب حل ومدقلا باين شوريش ارم عسس ني يقف واس تنس للا راعش انك

 لو زج نا باقر داس لمادا 2و وزاننوارع سس نيت فروا قكلاي د ل تمداهش كمر تنج كل كس كلر روط وت

 تشم ىلا ك لصوت نو ىيردا كاس نخب را تقرا بينا طع درو ح ناي رار تن لابي عن ل هوت

 طارش ل اسم سود نكي لن ل اصخ لذ قب قنات رمش كف وج تامجاو تنس ىل ارك انس اج ابك ىو دوا لين ضان جت اسك
 انا ناد نع نك نخل نات نت و

 جار[ ضفاور-ا- لين دج لن كلا سس تنساب روط ىداينب جرف سدد 0 : لصق 1

 لم ضئاور : الش _ لج ناي شكك وجت هراب هدا ل كبار < 0س لومورأن لارج - هجم« - يمت ه-يددث- رك د

 «يغال(١1) بسدان(8) ءيخات (8) يما( 2) «هيسابع(١) «يديز(ه) ءريقاكل( 0 ) « يحيك ) «يديا (؟).يولع(1)

 لو لاش لما شوراب_ هيصباو( 1٠0٠١ هيو )11١(
 ءريدمومم (8) لتتم( -) «يزوك(7) ,يفظ ( ه) ,يمراج(7) «ريبلغت ( ) «ديضابا( 70 «يرزا(1) للي خيراوقروا

 ء يعمي اس ريلاوفا( 00 نرطغم (1) د ىلع ب قرف هاب كس .يربتج - لاش يفرش 1 « دين 101١١ « اق )٠١( «يزنك(9)
 قير دقروا رد )٠( «ييرلأ (11) ءريفوخ(١1 ,٠ (9) ءريقباس( +) . يلسك( )ل , يديم( 4) ؛يزايم( هل) ريع ورغم (0)
 ءريشل :(8) ءي ديور( ح) ءريمتو( ١)" يليرش( ه) يناطيخ ( 00 «يناسك( مس , وشم ( مال ءيردتتا( )ليل ىلع بسسح ايل
 #هيلزنمملا» )ءييماظن(١1)ءييطساف(١1 )ري رجس( 8)

 « ريتطارم( ١) يطفن(1) ءيق دانز (0) ير( 7) , يفقاو( اس «هريغ ( 0 يق ولت( )حسي لبهصفن كى وقرف يم
 ءيناش() ءيكرج(1) لو لذ جررتم لاش كيج مروا .يلطحمماط) ءقرح (11) «يضاف(١1) «ةيدراو( 9٠ ميبكارتم(8)

 هيل يروم ال )«يروشست 117 يعرب ( («1١ 90, يدين( ١ ) يم وقم ( س١٠ يلم( 1١ « ريم( 00« اش( 70 «ريجار “١*6



 ادم حام رسم ب وج م أ .'"ةروس رسم دا ما موو رطج نا الجر يطتجر رو مج نياك

 ىنورف لا لش ثعدع- ناي لثمن لولاك وح تبن تس ل كان اجلال تسد اب لل دود هولا ة بس

 قلك رارق هداي ذك لا ناملسل ب تاي جرو تايعرفركا 2ك لا« لي ركن ايدا دعت لطم _ ب ووصل اتعاب اهلي دارت

 - ةيسايانب شل النا سدد كشع دع ال احم

 5 هل ىلع ذ بست امان ىل اذا كن اب كس لات امج نا 00 : ضْناور لوصا

 زاروا هذ دكراطفا و زورروا تكسر رم دجتاب لبن ب جتا نجاد ل ذامفرواول وا 2 نخل تعاقب ءتمم اي: شم ضفاور
 0 اع ررطح كر وا لع تل لف ةالاع تر طخ طاف تسر حرا م يي ونسنوك كى دل لي برغم
 هل اء لاك الط نا تس اظفل كيرلا لع لولا حس تصر دفنا دوا لن بش تنل ري وةولطرو كو بوبا تر ططت ضرضنلا

 لقبا وو كل وجانكروا كبي ونصت مع امج قرف را ا ل ...........:لوصا قدايفب لس ةسرف كدا
 نإ ةسرآت تعلو لك حرر طحروا لب تت اوروكة# كت داطب فالغكس ماع ملالنروا ل سكر

 لج لاكرايقفاول ام اكد ب كتا- جس ضروب ل كاب رنج كسي لايخاكويرجج قرف ٠ 7 ظنت كيرج تر
 لو ل دعب كس ماكوكق دنوادخ لق ةءروا ل تكقك ب وبكاكدئلاوكل ا دواس اندم اكرر اكرر كح مانتروا بما ذعو با الب لطم اك

 قلاخاكس وهاك يس انام ابوك نب تكون ادنا قققكل عافاك سير دق قرف نكي. :ف السخان اك ردن قرأ
 ناي دبع_ةلك ل باوك انج زاده( ناميا كيدز ودي دوار فكل يد زف لا ماكي يدنا نلا<

 دل تس اه رارمتمى انك « زن لاق كس تا ردم ىلا هسج_ ل تنس ا. لكي حس ماكر ةروا لين لسكر ا

 - لائارلاب ح ناب زج تلو فرص لتكن هبال بسب ديرظفاكد يمت قرف ............:راكف اكس يمت

 تاك حسوملا كلمروا ظوكض درو« لاوسكس نر يكبر قاع لاو سكر كنك ومثل مكس مالسلاد يلع كوم تمنح
 لل تل ال حس هللا فرص قل عراورا ملا لين نس الب تنالايطد ماب وادك واب بس نارا نس

 كل كس هظلادوا حايك اديب ب ترروصو لكش بباوكم السلا يلع مد[ هللا كيه ديقط اك عجرم ............: ل |قنع يجرم

 ضر فو زور« ارفع شرف ان ) نااميا فرص_ايد لكن اصتنو انك وكوكن اسنا دعب كس نلاميادوا شرع كاس نااكمد م“
 لروت هرجو ناك -ايل 29 اماه 2 اك لس ل رب تك حررط كن ولوج كس راب لام ىكل وفروع لبيس رورض كك تءايج او و

 _ تك سكع ترورص

 بزح لك ليضرغت_ لب كَ دع نت وم مين بع لولا خرط ساروا لن ر اكن اكتس اها ن كورفت ب لاس ناو ورأي

 تس اين درارقا ران لك اولينيير مروا لوك طه رط عادوا راش اوكي مجتروا لاول طعم ل راقد رش نوحرف مهيدلا مس
 كا لكلاب لا فقاوم يحاصر وا يد قكررارلا لا اشد هيج ىل ناري واهس ورا رثوراي دارخت لودر لسا حاجي تروا

 - يجن بشع ب ربتج راجح هرنجرم« راوي سيشمل زخم لين تيس درا رح 1 رف وصاح لات طع
 يأ ىكريجانروا يشعروا هربت روا نلت كري راجتروا جراي لكم يتجرعروا ليش ىك نرراوخروا لن اب وعبروا ل كل زمر



 ادد هدر عع 6 ”زع م اعنالا ةروس 8 رسبأو راي مس مودرله» نم الجر ييضعر رشو لب ننالاك

 - ل لل فع اليصقتىك تاي رظنو دل اقع لس نلاروا حس قدرات اشالا

 تدم وانك ب بسس تس د موركتس لاو واين دسك اتوب مولاي مهانيزج كللذ شي :كثناب ! فل اطا

 دهس للاب ديقف اكمومذ ربت كوم مولحمتس خلا اوكرشا ني يذلا لاقو تي موال 4

 ْمُكَلعَل رك اَُقناَو هيفا لمعلا كَم لُمأاَي َوعبئاف كرم ُهنْلَوْنآ ٌبلعك كارل اًذهَو
 انِلْبَق ْنِم ىراَصَنلَوٍدْوُهَلا ِنْيَعفِلاَط ىلع ُبتكلا لن آمنا آَوُلْوفَت ال ْنأ ل ُهالرْا «مد) َنْوُمَحْرُت

 د اهل انفرُعم مِدَمِل (0:) َنْيِِفغَل مهب َءَرق ْمِهِيَساَرِد ْنَع انك ان ْىَأ ٌفْوُدُحَم اَهُمْسَِوةَفَمَحُمُنإَو
 مك َءاَج ُدَقَف اَنِاَه وح 'مُهْنِم ىدلغأ انكل ُبلتكلا اَنْيَلَع ٌلِْنأ اناَو َولْوقَتوأ نيف ْتَسْي
 هللا ٍتياب بْذك ْنَّمِم ُمْلَظَأ كحال ىأ ٠ مف هَ همنا نمل ةَمْحَرُو ىَّدُهَو مك در نم ل 0

 اًوناك امس هد ش1 ىأ باَذَعْلاَّوس اني نع َنوفِدصيَنْمِْلا ىِزجَسَساَهَْع ضرع فَدَصَو

 ياا

 0 مقل ُةكِيلمْا ءيكَوِءاَقاب ْمُهَيتاَت نأآلِإ ن َنوُبّدَحُمْلا رظتنيام َنٌورظنَي له قدر َنْوُفِدصَي

 ةغاشلا ىلع دل ةئامالع ا َُكلَبَر تيا صب يو ادع نعي رمت ىأ كَ يَ
 - م

 9 ِنيحْيِحّصلا ِثْيِدَح ُيِفاَمُكاَهِرْعَم نم ِسْمَّملا ٌحُوُلُظ َّوُهَو ٌكلَبَر ِثيا 0-0-
 ريح اَهِناَمْيإ ىف ثَبَسُك نكت ْمكاَسْفَ وَ سفن ُهَفص ةلهخلا ُلْبق نم ثمل نك ملائم

 َكِلذ «مم) َنُوُرِظَسُم نإ ٍءَيْشالا هِذه َدَحَأ 1ُوُرظَعلا لق ِثْيِدَحْلا ىف امك اَهتَيْوَت اًهُعَفَْتاَل ىإ َةَعاَط

 ْيِفَو كلذ يف اهْرَف اعّيِش اًوناَكَو ُهَضْعَباًوكَرَتَو ُهَصْعَب اًوُدَحأَم هيف مهفاليخإب مُهنيِد اًوُرفَنْيَِّلا َّنإ
 ضد اَلَق 'ءئَش ف مُهنِم تس ىرضُلاَو هوي مهو هب وبأي اور فارق انة
 اًذهَو هب مهُيِزاَحْيَف «ه:) َنَوَلَعُفَي اوناك اَمب ٍةَرخالا ىف مهني مش ردت للا ىلإ ْمُهرمآامنإ مه

 هو تانسيخ رشع ُءاَرَج ىأ اَِلعمْ شع هلق لالا هلإال ىأ ةَنَسَحْلا ءاجج ُنَم يلا ناب و

 ف ني مهِاَرَح نم نْوصْفْنُب () َنُْمَلظُيال ْمُهَو هارب ىأ اهَلثمأْلا ىرُجُي الف ةَئّيّسلاب ءآَج

 اَمَو اقبح مهرب ةَلِم اَمْيِقَنسُم اَمَيِق اني هِلَحَم ْنِم ُل اهو ئقَتسُم طاَرِص ىلإ"ىَبَر قيذه نا

 ىَتاَيَح َىاَيْحَمَو ريَغَو جَح نم َىَتَداَبِع ْئِكْسَنَو ئَتاَلَص َّنإ ْلُق 403 نوح رشفلا نب ناك
 انَأَو ُثرِمأ ٍدْيِحَوَلا يآ كلِلَذِبَو دورا كيرخال ه٠ َنْيِمَلَعْلا ب هلل ق1 امو



 هاه هرب تعآ 4”طماشالاةروس خطرا مود لج» نا الجر يبغى رشورمب تناك
 ُكِلاَم بر َوُهَو َهَرْيَغ ٌبُنطَااَل ٌىَأ اهلإ اَيَر بأ للا ريغ ُْلُق ةمآلا ذهني ©0) َنْيِمِلْسُمْلا لَو

 ٍسْمَنَرْزَو ةجْنا ةَرِاَو ٌسْنَت لمخت رن الو اَهْيَلَع الإ ابد ِسْفَن لك ُبِيكَناَلَوهْئَض ْلُك
 ْمكَلَعَج ىِذْلاَوْهَو ( َنْوُفِْخَ يف منك اَمب ْمُكدَببف ْمُكْعجْرُم ْمُكَبَو ىلإ مْ ةئرحأ
 ٍتْجَرَد ِضْعَب َقْوَف ُمُكَضْعَب ْعَفَرَو اَهيفاضَْب مُكَضْعَب ُفِلخُي ىآ فيَ عم ضْرآلا َفِئلَخ

 َّنإ ْىِضاَعْلاَو مم عملا رهط دا مكدتا آم مرتشي مُكولِل كِلذٍرنعَوِهَحْلَو لَمْ
 مهب «50) مُيِحُر َنيمْؤمْلِلرْوفََل ُهنَِو ُهاَصَع ْنَمِل بالا ْعْيِرَس َكلَبَر

 كس اك )وك ورتب كا كل شا هس ىلاو تكرب قب < ايكل ذان ذم جس باتل( نا يأ“ 5

 0060 )ب م( لات قل زا كح لاا باتكي ةذس مت)-ةساجايكم رب ماك تدين ( تسر فك ) دوا ( مدن راكري لاا ! ورش
 ناك لسارد فوذك اكلت فنا )مرداجبس لى لذ لب( قاصنودوبي) نقود فرعي سمت بانل

 كب مركا ل وللهسك اي( اله لقت ب اك ا ل حس بو كس وعش لع ناي ذ قاع لك )رت حس فس اعذب ذي كح
 9 كا لكى تاهت ( تنجم لصق ىا) ةدنه كف تيار مدون كك عسل ةفاعباولا م3 لوي لذع باتت

 راب تو رق ( ل 2 ناتو وو مالو كاس[ عقر قفا ورنا حن تناقل دروب داب (ناي)

 قراع لوا ( نزل لازرل رو وم نورا ناروا ّح اللجوكل وت 1ىكشاوج ( شنو ) - سوم نوكردا نانا ملا

 كح تاب ليبرد لي لس.او طيس د با ذع( نإ تدب ) تنك م اداب أك لا لجأ بيير قت لن اس ثوم ندرك لون
 ( < تاس انروااي مهيتاسي) لب اج آلي كس نادك رانا لس شارك يو صينظتخيل__ وذ الت ) نو رانا
 باطدارمحس لمكان ا ثن) لوك سرك اغنام كس ب اردد كس ب[: إ( كسار كنا) حر

 لان كذب كرام كح ب ؟[ن دلت ل اهومرادوم( تمالع لوك تم ايق) لان دب لوك رائد دب كح ب آرب اب(
 ليي دج د وم ل نمدوس نام لا كك ساي 7 ل ثييدح كن بكمل ايبج انركا عروس برغم اكب أ ١ 210 ١

 قد آن )وم ىلاكا ( د لك ش تلاع كن امي ذيسبا( فس لح ناني )إي( < تنص فج )وماكان نامي
 -لي ةسداراظنااكىا) قات ( كس لوغاقن نا )وةررطت مت كح دبا( آ( عسايآ ل م ثيي دعاك اريبج لوم شكل قي انك
 (ّة_رف) مورا كلارا( ايد زوجت وكبر وا ايلوكض تب رك زتكف التخا ىت )ايد للاذ قرف بج ني د خيبس ا نس لوك لن

 هدوبيارمحس لاي زوجتك ادت تاك كرايظظ اوك يد لس قت جس اوق راف اب كا وقوف لش تأ رك يارا )كك نا
 لاعب يكد ىتو )جس .لاوتك ثلا لءاعم انا لم( يبس نكي كس نلا بسآ  ذببل)- لات اكدرس لوكس نادك س1( ل كد اصن
 لول ( عروض ملك داب مكي ناي رس لكنا لدباكس او ايكاكنلا( لع تر )كح ليدالنج قدري ( ل بد
 انع باكل كاربارب كس وليل و قلل )كس باتو د زانك د كا كس لان( اكل هدلالا هلاال) ماكي

 كا ) لكل اج كلي فاصن ان ديتاسكس سوكر ناو لكيط_ از ترب كس لرب اوك اوس اكس رك كارب ضخ رول( م
 انيدح لع ميقتسم طارص) +( داع تءاراعديس قمن ف راكد ب سرك كت ددبكب 1( لا ل

 م م



 اتا هرب تي 1 ةزوب م اعنالا روس رعب راي مو مو «رطت# م ااجرييشر رع ول

 ناولاو ل رك شو وروا لس ادذ ل لس هس دقي طا مي ا رياوج ت( تسرو)

 حرع ا ريع ( لكن ز ) انين ارريع رول ( تداب هر و جر ) تدابع ىداسروا ذم ريم بشالب لد كح د مرفت يب ارد كش 0 سس

 كم اك( ريح و ) ساروا هس لكك يرش لولا كن”( هاب اذ لل راببلاي كس لوف هتج س داس جوك هع شاوي بس( توم)

 روا لوك اوس دّقلا لش ايل تك إل حس وكول نلا يآ لوم رادرهتاءرف البي لع لاف رسم ( كس تما شا ) لي روا سال مت

 ناسارم دوا لب :(ك )اون سدي كر زجر م وتو لكالاح ( لوم لاب ل ال اك ل اوس ثلا م 0 7

 ري دج وباك ( سنن ) #رسوو ىل( سفن او انكم ) الاد ف امضادج وب لولاك ساما لئطروااتب دري ادد هس احرك( انك ) لجو
 و شارواهت تسرك ف التخا ملغ زج ل لت ب دالتج كي بس وو لو و انج - جيان ءلروتت  ءاظورب يلازم م

 ( لإ تل انه بمن ان لت نان لب كس رسدد كب قس كه فيلغ خم فسخ و حس اينجل أح ل نا ف ليم لوجج لإ
 ابر ف ترم سبق وج وجل 2( نامتما) شئ. ذ [ى راب كاج ( قد ى رب حس هزي تازعو لا. ) فتي وب رعود وك يارا

 (وك ونا, رفان ) لين كساد ةييسدازمدلراكددورب كح ب[ ايققب( لبن اب ثلا كي نامرف انوا دادرجن ام رفعت لن سايد )<

 - ل قتال او تك رت ضرو ترر فخم ى دب( كا سس لوف فسم )لرش الب ورا

5 2 
 ني دقتو( تاب دوغ او لرب اميق

 جس تلع لك هانم زسنا يدك ادرك راش تزن كيفان الرول مذا نقع لازم .اولوقت نا... 5 و

 ولا لش مكبديمت نا ىساوردوا اولضت نا مكل هللا نييمتي مس ءارقروا ناسك اييبص ىلا - ا

 دول ليم اج يزن كيفان سال كيد نا !ولوقت نا ةها رك هانلزنا ىلا« لكل إلرإ سار ىرسود ب ايكرايتض

 قليلا. قمم قيادي هزل ءارف ترروص سنت تقت لايازت جازي لبي قس كم رك اال ناوك كمركا نا تنسج

 ري ل دس انايردقم ل ااعوك هانم زنا ل # مخل ازج لاعربب .باتككلا لزنا امنا اولوقت نا اوقتا ىا_ٌّت اج درت تاس اوقتا
 رشي دوا تضم ايو ات آم اللص اناكى اك رابماظفل ل انام لكل ئاع كل ساو وقطر واحس تركت سل او وفلل هادل زنا

 نا دويل لج لل او لي سا فواح لي روبن تارا ارتست باك ار نا كلا
 - ل لوم لتقر ماكداوج اا جايك تس اننا و

 -خلا مك ءاج دقف مكسفنا نم نودعت متنك اميف متقدص نا ىادجسءازج قكافوذك طري ٠ مك ءاج دقف

 ٌيرطوو تمي تامالع-< في وي زم كل كس لولاو نجس د لاب مرفكا سلتك ر 6 !مايفتسا .نورظني له

 ءادب دوأفي طعن انج -هريغو انعم آرب حس برغم اكب أ مسج لل لذ تنا الع كذب نيب ل ترش تما ال لون +
 د 00700 بج كيرف 3 ل فير شت يم ترف ل را /ذاكتمإق 2 وبي عل اور كيس ذاع نب

 .قرسشملاب فسح (”) ءضرالا ةباذ(") نا 00100 20 نات امال

 جوجاي (8) اهبرغم نم سمشلا ع ولط (عر لاجدلا (") .برعلا (3) ةريزجب فسخ برغسلاب فسخ("
 ندع نم جرخت ران ( )١ ١ مالسلا هيلع ىسيع لوزن ( ؟ ر ج وحام

 تر رطت ايو حاط اك اق: ارد انف حس ان همه اك خب روس ةوج ايت كك ىلايع د فسح كي سرك تمل رف فما 2 وأب 2000 ا
ّ 0 

.. 
 + ل تمالع ل تمم ايقانوم انهت ناس هس كاتس اح ع نت



 ا! هاحاهرهرسأ هي 1 # "طم اعنالا ةروس م رسفوراي 27 مدددلج» نم العرييضتجررشو_ب تناك

 عرولطب اف 1 لوم لدئاتمم ايق ءاكوم ليد ارب سس برغم ب |هف ؟[ك بج كس تيياور عوالم ىلا ةييرج ولا .اسفن نفسال
 رثكا_لامرف تداظت تع أ لم دس ةريرموبا عب كس لا ومب لاب فان نامل كن لا تندلع لبا اما أذل بي فسد“
 با يهج سارع نوب عني اكنامابب نوره تا الع لحب نشا لس 5 يدهس لب كساد ل نين
 كب اق آ1 تس برغم ل كوبل اكس 1م زال اندم داك كسا لب ال ناميا كولوج تتفو كس مالسلار يلع قس ونشر دج تسد
 ردق ىتاي-جس لكل ث لير يضفي ا تيب ادد كلوا ىلا نك هقلا دب ديت نادك ايدج كوم حب كس مالسلا يلع سس ل وزن عرولط

 مهضعب .سادلا جومت كلذ ددعف موقي مث ماني مث هبزح ءرقيف لجرلا موقي نودجهتملا الا اهفرعيال لايل ثالث
 تعجر سمشلا تطسوت اذا ىتح اهبرغم نم تعلط دق سمشلا آذاف اوسلجو رجفلا اولبص اذا ئتح ضعب ىف

 نوم آرب بف 1ح رع طمس تييوار كياروا هس اي[ نوم اد ربا كح تارود از نا عج ار رول ل لاو

 وئرولط قر طو تمت اسرع كس لا ع رزور كيا فرص تيفبك ىعروطل يا كوول وقب نا [كتزور نم

 لعج هّللا نا ملسو هيلع هللا ىلص لاقي ب اتوب مولع م تيباود لانو دنباكي قة باب دعب كس لا اكعد بورغ
 -هلبق نم سمشلا علطت ملام قلغيال ةبوتللاماع نوعبس هضرع ةريسم ًاباب برغملاب

 ارو تسري هراتس لضتروات تسري تسب لن لب ند لو نر شذا س لامك جس يول ساد ل“ .اوق سف نييذلا نا
 لا لايجوز ىلا 3 *للس لا ليث دارس رف دوبي دبل وقب نكي لوب رقت لنا .هردأ تسسرب مشرف

 هس تيدر روم جئانج د ل دارم قس فوركس تسما لاك تر رج وبا نكي نإ كرف لود كراصنو دوب كي دنس بل اكشروأ

 لهاو عدبلا لها كتم وسيلو ءىش ىف مهنم تسلأعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا نا ملسو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر لاق
 ره تدوس ماع وكرم يس ايدج اج اهكل وسر لس ماع اك كيران ةنسحلا . ةمالا هذه نم ةلالضلا لهاو تاهبشلا
 ش كيس لاروا( +« )ومع تتراساي( س*)زتستسس لئؤص رس ود شدو جس اين يكن اي رجا ما ماك لاهي - كس ارانب د ارم كرث ضاخ كس للا

 اهلمعي ةنسح لكف همالسا مكدحا نسحا اذا ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوصر لاق ليي اطافلا كس تبيوار-<.انزممولحشتلاز

 .لجوزع هللا ىقلي ىتح اهلثمب هل بتكت اهلمعي ةئيس لكو فعض ةئامعبس ىلا اهلاثم ارشعب هل بتكت
 ىلاريرعتاكى ده لاهي روا ع بصن لكس جو ىلا لوشمرواجس اب روم ماو لدب حس لس مشن ارضي اًميقانيد

 تن ما , ” نزور, ميق .اميقتسماطارص مكيدهيو يدع ركوب كرتون ىلا بس اب دوترجل د ذك

 ورب مزق قت ردصم مي كيد نكس خراج ذ- ل تح ذب حتا حس تفنن كايدو هرسك كس فاقد فكل دواس حس داس ديس
 بصناكل اارثلار يف قطو مدارم تيل وا قش قو ملا انا كب تسلا يعز ينج كس تما لااا ب ب نيملسملا ىلوا ربك
 نلمحيل تيب آقرسد-ورتال- + قرات امافشاروا اهلا يأ ابرروا عزز ابردوا هس تسدجو كف وم لوعفماك ثا

 لاول ةميقلا موي ىلا اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس نسم نمتيرعروات مهلاقثا عمالاقلاو مهلاقثا
 وجرش بيتس طايل قى كلبي لج كس اج يك ومب ترروص وكت يب [ل ارك جس عب باو: ؟جس انج موف الظرب كح تمي أ
 دهس زج هرقل كيا ناج ندهن د فروا بس كمانكر واهس زج كلا فيا وانك ة رش يم لوم لومتر ببس ثم رعروا تي اا كرسودروا

 ل [فئاصوئك صو بج كفيلخ ع عت ي .فئالخ

 ككتتتو ىا» اورد اك قلي لوم رباب كت ففاسم لكل اس( ٠ )نس ىلا وج كت ايدانب» ذاددد كيا لبي برغم شلال را رف تت مدل أ ١
 ا" ككل لي جروس عس فرط ل. نرخ لع كوع لرب

 ىئااالوو لت ت لش قو و تزول لكل قا ليي ىلا عك وعم وركو ورك ودا لو ل ركل يزكك كك ديما لوول زج ايام رف زيني ترضك 0

 ا! نيف نام اخروا لاو تاس لادا لج تعدب ل اكس تما



 اند نادم محم 1 هسا ممل مود رلط نايل راج سقت 0

 اع بلطمي إي رداع لاجل 1ص مبشر لاو“ أ !مىل 0 تاظاكل 1و ايانوم دج كب اق باقعلا - بس

 -اير لل م همي لو لعن تلا | نوم دع ليم ميتخ حرس اه اتاجوب ناو 0 واح اناج [تتقوور مكب اع :

 مجلد باقل اقر اكبر طر ىراكدوخ كل يلو كركر واد اقتعالرث لب نإ لت 10 كباب 0

 ماا لي ,راؤرج ترن لوك جليا بير بلكي -ا م داجايلم الكرب تونس خلا بتكلا اذهوردا انينأ

 دنامات نورظسي لهم ادعس لا دايك امج قرورضاديبا كوب مشا متل كح رايت ررط كن وعول رود كح كس تج
 هن م رن رواج ناكل لومار اعحس خلا اوقرف نيذلا نا تمارس لسن كب اذ رطل ذك لش تدوس

 رك سولت لل تروس رول لارواهابراجإي دور وشم اكن ايتاكس ندع حلا ىنا لقت لدلال تيهل ل وار روس

 3-5 ووصقلاب يب قو بيحس لد هج ناب ضئاخوكماعنادحتاس « ماناذ اع خلا ىذلاوهتم اي تروس تان با

 لقدم آي لاول ساوترد اننيد 0 ا د :لو منا

 ارزاووهو مكرازوا مكنع لمحا ىليبس اوعبتا لا اح اناكيمدك وفارس بسج نس ريغ ديلوددا لوم لذات ملاكا

 لوم لزان خ خلا 0 اهل

 ىف ببساك لعب افي حرضم ١ 7و تاموك يلبس تك ىلا 28 جر
 هك تسالني دقة هاي داب دوا ءايبنا كس كس لوم ول قيد رش 0 ءارتا

 07 اناس وم لاس يداه راك سو ناب ريغ لرد كم قم الات اكن اى < ءاهت
 لا نرسم ريال متلو و تكن نويت كوم قو وكوت كب اتكى اسم 0
 نمسا داعي دوطاعر دات نلوم نمدوسب أ نقتل بلاط ناجذي ل ناك اكن رومى س قنات لو ايي يبس

 تحرر طحروا م السلا يلع وير طعس يرن م رت يق مها نر
 سمت ماس يلم اين ماع ا ترو لام تشعل حس اتا لوصا فرص روبل هاج ايش اكسو ماع سي لقلوب كالي

 لاعرمج جس لقت اسذيتب ترض وجسد ارم تنثعب موه روط ومي نس احس نور فو لوصتارللب جس قرت روكو كل وا
 رزاق تبن كن وموقب رع يرظنا داب وجات اقتل اذه جلا قاب ةداد هك ا

 قدم ىرول تنج كشلادولاب رض وراي دغير دع ك تح ليج ترضخ 1 أبا نايا اهت نكس اج ايل يشر عاكس م ناب زري

 لوقا حس بعت رفت>ت يشبك ى وم رول ب ايف آت ب خلي لسلسس تمم ايف تاما ١ : شرم يق تام لع

 0 : كح ل قاتل قمح لإ واتى لا لب المكس تمي اور فيأ رولكس اج ارب بس رخل مو تتلو د15
 - لك لب اق لسد لوكس ارم لوصا نااووخ نب تك لاق رات يف يدار لوصا نال نلاو تنبع رولا

 ب نلايمرد كس نام بج ذوب عروس بررخت ب أق لس اند: مولتن تر اور تر ورم ىف لداىلان ا هلا ريكر بأ

 ' اطم لس تاو فتا دوا اوم عر وطمس قرشم لإ اسر رك رغإ ل نا اروا كة اج: بورت لش برغش ثول تس 0

 تمور رع ناوبضاك حسك م اور بيرو اكن ايبا تتناول
 نامي ا تس هجج ل ساجد +وياشم كت اولو ل امم اع كرخ ؟ل لعكس عر 2020 0 امم

 كيا ب تدوس انملاع دوب دجإ كس د اجوم دباشم اكمل ىولغلاع حررط حا ءاتوج شي تتم نا نايا تنفو ساد انب د سبيلا
- 

 راب

6 

 ع

 0 ع اا ناماو أ تش 00 2ك ا



 اه حاف هر تي [ هوب "زعم اعناا|ةروسعم عمو داي م مودرط» ن مل الجر يقثعر شورت 2000

 لاعنلا حر وز بحاص ني لوم لبث ل وبتم_ ولو ناهيا لكي دانس ت تارطت لم قادت هس لاذاكس تيل ل
 لد لاوب تش رعت 3 دوو تعا ل لون كفا شاقل يوم ولوج ريع لس لا: الشب ىو 00 نوب لوب

 كك اوم لوتس ولو اميل لا لسد لنقل اا تيفي دك
 اكتبي ح ثيداعا- كس شد لاب ىو آدت لان ليو اع هج لال "جس انوه مولعم سس تيباود عر وفم كلي

 - لع ناو رمد اذع اخ "0 ولو بييحرت لأ اب ل كلا ن يحسب دوم تا ااكتسم اي تادالع

 لاعلان ابا لزب ليس ابك سوم ةس كل !!ارتسا حس تيب رمال : باوج اكل الرس السل زم

 0 ل ةلتنالكف داع لكان اجدد كك ذم لوب زاخر كسي بادن ؟ حو
 حلاو تخت, كس لا هك فن زيي قوم لك تاون لطيفا” اكو لدن دوس حاحا حس تي آن كلا 0
 ك- نا لوي ل بسم ناكل زعم _.الاح_ جاي حومرهت قلم عفن اين اهيا كاي مزال حس لج اوم ماع حس جب كس

 - و لئاو سيرت قل عا مارق
 ديب ضو ل ةلري لام لت تمد وصلوا ليت بآل اي نالغادارم سرك ايد بادجي هس كراء بحاص

 نامما امر فاكب قتل 0 اراك نركب زج لوتود ري تلقو نا - كوم اوج لبا دي شالا لع نابي اكس ل ايكوم ايا لاكن لاما

 لتلك قا 0 اركب لو ال دب لع تمروص قرود ان سليف نمد روا كوم ريتش ان
 ماماوكتروص لير كك راد نيم يكلم لعاب لا اادتس اكل زعم ملا سا اني ل أو لب نامما للم لاقروص وقود نلا- لد
 اس لي كاع هسانو ملعب نايا قط تو كري "امس لالا انيس ردي كب ناو
 - خج احانحر أحب تدينم كى احن نق نررط اي تل اعدل سس َنن انام لوب [نرع رز 5 ةك ترروت رسب تر

 - وج سوق نكن سافروا نامي اكرفاكذ ور سامك ساحل بن قس «؟تس للاسلام
 - لااذبل اكد ضان ل كس ذر لا كل ييجي - ل كروا ليبتت نم لم للسان قواضب ات

 اكن ايي لاح اكل اا اكوم ل اغ تس اموت ضر نايا صن وج كس بلس اح اكديج ون كرو - ل 7 ا” اتم نايا لري ل م
 اج كس لاعتسا كلا كس مدع لومشيم وقوم لذا دوا نا 1 ا و ا ا
 اهكروا حايك ومبرب لومصمدع فس رست مالط لع تي رالابج ساكس لوثر سة« مديرة نر الاى

 قرف لول لاو ونا _(بكل يكل رك كج الة نلبي تس لبي تجدوا ل ناميا تقو سارفاك لك < انرم مولع تس تعقل
 ان ناهيازور ل ا كل كس ساو ايل لو قاما سس ليي نسي نش ق“ نجس اعانرك ل ومي مدع ل وموت ىلا الأ
 586 م وم تروص ل اان ىف كر بسكرحإ ل نايا كوب اوم ليك

 لوب فذ بحار تمس ديكو حس طايل نولاو نس كف الخ ا تلا هس بس انماني ماماكاوق رف نييذسلا نا تيآ
 تا بوز كيك محيس لراقا ل عاكب 1و7 تاع اع ل 27
 وكنام ىلا لرارم باع كاد ياعم 007 لوفر تم اك تما لي
 ؟ةساجايكل ئاد لع مواضع ل ا قاطم حس و كل وجانك ويب ارم لخا وري اي لغو قلم رو اكوبب ليس اذع ا

 اكو # اع ركون ىلا جس اخ دجتاس كس تدب ىلا هلع ادي بشاب دوا جس ورمل خادما هريغ حبو ىف دل اقع ءاسف فرست

 لوغو كل كس ءافكريفرول وم يد لاعربب ون خاداكر افكر وا اوم سيل خ اد اكن ا حس جم كو ديقضرابف_اكوم حس بوك لاغا باث
 فاعمو# ايد كرم كرغكرلا ىكراقتعاو 0 هس نلوم كوكس لود قاتلا فر صوار م



 ا هعاو رسمي 1 # اوه م اىنإ اع روم رسموا كيف موررط ند مل اجري مر 20

 حرر اس قاد صم اك اوقرفالاو ن# وجو زنا ضل نت حرر ل نر واس ل لسد لوى باذع مول يضخ حاج ايدك

 كمين انه ارق اللاب وكت ل تلك

 اكرجا هدايقوج لش لوصف ىرسوو يس مجيد كنا مك انو انك د باو اكل لي :لر يلج ل كورد ل
 م فال ناميا رطل اد لحوم نايليسكلا كيا لوطوورارقاروا نإ دمت يح فك بح شن م ىلات لكلا تيب اب بس ودع
 مكن وبشر اس دج ايمايكن اهات كا زمام .مّلاريردا ديس كيكة اج يدا اب لح نووك اجي هدعد كرك لف

 د مابك 792 تفكك اس هد كتي 17 لوم لدن تاكربارب يلا ةساذع ارب شارب < لاب كيا قئرفك
 كش 4 اهك بأ واي زو لابس انلسوب تب از ىكئاد لئارماكى اك ساس لاب ني تلا ع يشل 0

 تل تمول ف سا بلطم كن ركل شو رفكد تاس كس لا لبيس لدباروا لذا لكج تسجد اك ةسوم بوتولا بجاو ث
 بهل لثاداي بسانمهس مرتك تاع ىلوم كاد كاز ا

 ماما امنا نروح ننقل كيوي 1-0 : لو ب نتكلم قت تنس لا اروا هس نقبسم ذي وكن مالسا
 ردا ان لرجل نان من رب نا هي زل اقل تموت ىيرف ل تول ل تس ؟قاواصوب دقي طا تنع ىلا قس

 - ىتاممو ىايحم ردا تدابع دارا احل انوم 2 ىلاقتدارواجهراشا فرط روما رشيتس ىكسلن رىتالص

 كرش ل ولاكدتنا لب تدابع ل اتختسا رطل دج ترايقعاكح تيوب ردات اتوج كل كس لاكن” ليث دارسروما نب وكك
 ترما كالذب رواج ريح ةموب م ميت وي حس بسم الس ارواب ل ديرش لولاك ا لكل تافرعتت حررط اد سين

 !لايع ايل ورسد لع فلكم اكن ال كابا فكي بجلب د تل: كلا ك يداك رمد اساس بارو فيلر

 كس لكوصلن اري حس انزيم مولخم انوي سرسود وانك اك ياو حس ختسلا رذتالة يي مام

 وكس رصد متو بس ان مولخمو نك اكس مل ارك ورسود وا قار يا ووخرم لاو نس رك ارك سود لع نتن ليف

 تي ًاروااوم قو نمسك | اانا حررط كن ال لاي اني ب 7ر2 ودل لول لو تقاودا» 0

 هاكر, كة هريخم ل ديلو زين داون ادت كب لش تروم وفود لب اتدع لا انك اووفس لس ردد يلحس يءاشناك

 -ايلومفاص مب عك اد كوم انك ايم اكن سا نيس اري ل وفود اك وم بدر لاح - عت د لات انكي ب كك هن ءاشناك

 لل لو زج ى ايا هريغو هرينو تءوقو تس لامتج و نسب يزور ء تسرع لش 0000000 :هس تننليا كرشلا تلاعرب

 نا وأ طايل لس لاوماوم اهي ثوب ىلع لاب نان انج هس اتقن شع اب نايات مج اظ وف انوم تعلمني رقاك ف اتخا

 لوك لوك ب ناصقنرج لكدك تنثر كلم نت ىلا لوب كد كنب ب لب ضنك ضرك رجاظ نوم تنقتاك وز
 لزج ليج جس لوم طوى كوو شركت ردق ني و؟ لصواعحس سوبا ماع كرام جس لدم ل لابو تعفو تسكت

 داوم لرب نرك ايي قتومكس نان ار/ض عب ىلع مكضعب عفر 2ك سا اتسم ناو تس كروشي تاققاو

 ىلع حماك وكروا قش اتقن جس ميتال ايديح ل خلا ىتولاص نا لق تي آ٠...........: تاي 1ث اطل
 نوم نب راكريءاضتتلاباضر دول ني درك رس دقلا احس اك

 ءالاط ربوتكا *  تبسلا موي 6 8 ىلوالا ىدامج ٠ .هنوعو هّللادمحب ماعنالا ةروسلا تمت



 اح ارسبأ تمي 1 4 عل فار عالة روس, هس راي هدريلج» نال الجر يفت جررتو لج 2 نتا

 تايا ٌسْمَحْلا ْوَأ ُناَمشلا اقل ع مهلتَس َو والا ةّيكَم ٍفاَرْعآلا ٌةَرَوَس

 ل تاي آج اي عايوسذد لن ناك تايآ عاري خلا ةيرقلا نع مهره نارا ساعت

 " ذنب تطعم فليقل رلا كح ذه كلدب هنت خه ذل ةقنعصلا 55 نمخّرلا هللا مسب

 ٌقَلَعَتُم َرِذَستِل بَّذكَت نآ ةَفاَحُم ُهَعَلَُ نآ ُهَنم ٌقْيَص ٌجَرَح كل ٍرُدَص يف ُنُكياَلَف مّلَسَو ِهَيَلَع هللا ىَّلَص

 يأ ْمُكَبر نم ميلا لنا آم اوُعِبمإ ْمُهَل لب «) َنيمْؤُمْلِ ٌةَركذَت ىركِذَو هب ردنا ىأ لرب
 اليِلَف ىناَعَن ِهتيِصْعَم ُىِف ْمُهَتْوُعِيِطُت 'ءاَيِْوَآ هِرْيَغ ىأ هللا ىأ َةْيْوُذ ْنِم اًوُدَحَتَت اًوُعبتَن الو ناَرَمل
 ٌةَدِئاَر َمَو اَهيْوكْسي و ءاَرِق ٌىِفَو ٍلاَّذلا ىِف ٍلْصالا ىف ِءاَنلا ماعدا هْيِفَو وطن ِءاَيلاَو ِءاَتلاب (-) َنْوّركَذتاَم
 اَناَيَب اَنباَذَع اَنُسُأَب اه َءاَجَف اهكالهإ اَن ُدَرآ اَهْسْكَلْمَأ اَهَلُهَأ دير ةَيرَك ْنّم ٌلوُعُفَم ةيِرْبَح ْمُكَو هّلِقْلا ٍدْيكاَن

 ةَرَم أ مْوَناَهَعَم نكي مل نإَو راَهنلا يفض ُةَحاَرِتْسإ ُةلْويقلاَو ٍةَريِهُظلاِب َنْوُمِئاَن «م) َنْْلئاَق ْمُهْوَأ ال
 0 م مها مو 000 000

 لمع ١ مصرس

 مام

 0 ل

 ِثْيِدَح يف َدَرَو امك ٌناَنْفِكَو ٌناَسِل هَل ناَرْيِمب اًِفئاَحَصِلوَأ ٍلاَمْماَِل ُنْرَوْلاَو اولَِعاًمْيةَيِاَحل مَ

 هَنيِزاَوُم تلقت ْنَمَف نزول ُهَمِص ُلَدَعْل ُقَحْلا ميقا مْوي َوُهَو ِرْوكذَمْلا لاَوُسلا َمْوَي ىأ ٍذِيَموَي نياك

 نيا كلو تايب نيِزاَوَم ُتْفَح ْنَمَو نوُراَملا ) َنْوُحِلْفُملا ْمُه كَِلوُأَف ٍتاَسَحلاب
 ىف مدا يَ مُككم ذَقلَو ْؤدحَي 69م انياب اونا امبالا ىلإ اهرْيَصَمب ْمُهسُآ اًورسَ



 اه حارس آه: 18 فارخإلا ةروس مرسم وراي مرسم مودل« نا |اج يأ نر ا

 ةلقلا ديكانل ام الْيِلَق هشِيعن ٌعْمَج اهب نْوُشيِعَت اًباَبْسأ ءاْلاِب ”شيِاَعَم اَهْيف هد من اتعخو ضر
 انلق مث ٍهرْيَظ ىف مننا ُهاَنْرَّوَص ىأ ُمكنرَّوَص منا مدام َءاَبا أ ُمكنفلخ ذَقْلَو 2 ا

 00 ل را اا ل ل خم ةكتنلل

 ان رْيَخ انآ َلاَق ٌكلئْرَمَأ ني ُذإ دُجست ٌةَدِئاَر آلآ كلعنماَم ىلاعت َلاَق زي نيِدِجْشلا نم ْنُكَي
 نؤكَي اَمُف ٍتْوّْسلا َنِمِلْيِقَو ِةَنَحْلا نِم ىأ اَهْنِم طبشاف لاق *مز نْيِط ْنِم ُهَمُفَلَحُو ِرَن ْنِم ٌيَِمُقْلَخ
 موي ىلإ رح ئنرظنا لاق َنِْْيِ ذل 8-4 نْيِرْعّضلا نِم لذا اَهْنِم جراف اَهْيِف رّبكََت ْنَآ كلل ىَعَبي
 9 ل و سين اس وحرس مانلا ىأ 8/2 َنوشَعْب

 بيل ىأ ْمُهَل ْنَدعفأل ُهِباَوحَجَو مسُفنل هاَبْلَو ئل َكِئاَوْعاِب ىأ يِتْيَوعأ آَمِسَف َلاَق ىلْوآلا ةخفنلا
 000 ف يال عم َكّيلإ لِصْوُمْلا ٍقْيرطلا ىل أ 4إ) َمْيقَتْسُمْلا كطاَرِص

 ىتايإ عيسي او ٌناَبَع نبا لاف هك ول نع مُهعماف ٍةهج لك ِْم أ مِهلِئاَمَس ْنَعَو ْمِهِاَمْيَْنَعَو
 لاق ْنْدِمْوُم هزي نيِركش ْمُهَرْتُكأ ذجنت آَلَو ىلاغَت هللا ٍةمحَر نيبو دبل نيب َلْوحي الل هتوف ْنِم
 سانلا ْنِم , ُمُهْنم كبت ُنَمَل ٍةَمْحَّرلا نع ادَعَبُم اًرْوْحُدَم نْوُقُمُم ايم ِةَرْمَهْلاِب اًمْو هع ْذَم اَهنِم جرحا

 سانلا ْنِمَو َكِيَرْدب كنعفا هم) نيج كد منهج َننَلْمآَ َوُهَو مَسَملِل ةَبِطْوَمَو ِءاَدَيإلِ مالْلاَو

 مداني َلاَقَو ُهْبْدَعأ ُكَعْبتا ِنَم ٌى ا ةيطرشل | ْنِم ٍءاَرُج ىنْعَم ةَلْمْلا ىِفَو بِئاَغْلا ىَلَع ٍرِضاَحْلا ُبْيِلْعَت ِهْيفَو

 ٌُتيَِخ نب الكف هج ماب ءآَوَح كجْوََو لع فَطعيِل نكس ف ٍريمَّصِإ دكا نأ نكسا

 امُهل ٌسَوْسَوَف هول ةملظلا يدرك ةطنجْلا َىِهَو اًهَنِم لكلاب ٌةَرَجّسلا هذه اَبَرْقَت اَلَو اَمَشِْش

 اَمُكَهَناَم َلاَقَو اَمِهِتاَوَس ْنِم اَمُهْنع ٍةاَاوُمُل َنِم َلِعْوُم َىِرْواَم اَمُهَل َرهْظُي َىِدْبيِل سيلا نظْيَلا

 ىا مو َنُيِدِلْخْلا َنِماَنْوُكَت ْوَأ ماللا رشي رو يكلم انو نأ ةجارح الإ ةرجشلا هذه نع اَمكبَر

 َمُهَمَساَقَو ىلبت ال كامو دلل ةرَحَش ىلَع كن لَه ىرخأ ا يي امكان ركآلا نع مزال َكِلْذَو

 تر عيل ال امُهَلدف كنك رن ©) َنيحِصنلاَنَِلاَمكَ نا هّللاب اَمُهَل َمَسْقَأ أ

 ّىِمْسَو هْرْيُدَو رجالا ُلْبْقَو هلق امُهْنَم لكل َرَهَط ىَأ اَمُهَئاَوَس اَمِهَلْث َدَباَبوالَحأ ئأ ٌةَرَجَّشلا اًقاَذ اَمَلَف

 هلا قو ْنِم اميل ناني اَدَسأ ٍنِصْحَياًِفَطَو ٌةَبِحاَص ْءْوسُي ٌةفاَشكْلا ّنآِل ةأَوَس اَمُهَنِم ل 00

 اَمُكَل َنطْيْشلا َّنإ اَمُكَّل ُلُقاَو ٍةَرَجَّشلا اًمكلَب ْنَعامُكِفْنأ ْمَلآ اَمُهبَراَمْجهداَنَو هباَرِتسْسيل



 هاما رس تع 0 فارعإلا 3 روس 8سم وراي ووريلجت» نيل لير يفت جررشو لج رت نيم

 هوس هن و 6 مب ار مد ع ام 2 10 م ل ا ا وو خالد

 انمحَرتَو انلرفغت مل ْنَِو انَتيِصْعُمِب انسفنا انملظ ابر الاق ريرقت ماهفتسإ ٍةَواَدَعْلا نيب 40 9نيبمو
 ُضْعَب ْمُكَضْعَب اَمُكْدَيَرُد ْنِم ِهيَلَع اَمَُلَمَتْسا اَمب َءاَوَحَو َمَدا ْىَأ اًوْطبها َّلاَق 4,-) َنْيِرِسْحخْلا َنِم َننُوُكَنل

 ٠ 2 2 10 نم 00 5 # ملا ىلا 7 ر 5 ميغ م لهم 000

 ' ىلإ عتمت عاتمو رارقتسا ناكم رقتسُم ضرالا ىف ْمُحْلَو اضْعَب ْمِهِضْعَب ملظ ْنِم ْوُدَع ضْعَبِل ةيردلا
 8 ماك تاع وب و224 دع او د هدوم مهام . ” اسمو 6ك مرع# هع 2 3

 عووردو َنْوُجَرْحَت اَهْنِمَو نؤتؤمت اَهْيِفَو َنْوَيُحَت ٍضْرآْلا يآ اَهُيِف َلاَق ْمُكَلاَجا هيف ْئِضَقْنَت «) ٍنيح
 ١ ظ لَوُعفَمْلاَو لِعاَقلِل ِءابلاب ثعَْبلاب

 ل تإي107(1)وجوسوداي(انهه) قرايومود لش ل تكس تايآ عرايإر د [ خلا ةيرقلا نع مهلئس وتم اك جس كفا, أةروم

 قش كس ا)داص متيم ال فلا بت كساد مترهس ب« نابربم تءابقدج جس اردرشفتس اى ان مان كس بكأي هقلا 0 ٠
 كة ررط ى كلمت ايباوجب د لب ( باطخ وكتب ترضخ 7)- ىىلزانيب وج بأ هي( < مولعموى ات ثلا دارع

 لوك ( د شي دنا اك اج اتوب "فر رب ل )سها لم بلقاس بآل داب ىلا( 5 ل
 يدوادهل ذل للا( ع لكى راما باتك ذا. ؤ قتل اساس لزسنا قلخأك ا) ل ارو ب اكس يوندوصقل
 ايا يكل ذان ب 0 فرط كر ادد ا (ّت ح ناس 04 كس نولاو نايا بس ) لاددإ) 5

 له رو أ ىلا ءرف: شال ) ركاب راكد دانيا ( ثلا يغ )اوسكس دذلا (ةانب ن) ولج تمت رواوركى ورتب قا( نآ )<

 اهلج قاب سب سا لشزد نوظصصست نثجس كاساس.ايدواا نورك ذسي) ل نسا تعول ىت تبع( لج ري يلا نا
 يرث س قكروا( 2ك ك ريكا كت لق كورد ذا دوا ست سكس لاذ نول لن تءارقكياروا ساب دوم لي لاذ مادا
 فايا انج( < ايكم دارا اك تكالب نا )جس ايدركك الب فس مت ليت ( ل دارم ىلا ) لإن لايتم ( سس لوتفضروا جس
 َ روس للري دذ )هك ل مار [تنو ل ربيوداي خس هس دوسري هي لع تاررلب ج لوم راوومن نق لكباذع)

 ومن قلك بارز بج رج ( تتفو كل مجود قكروا اي [بارذع لش تار تموج ني اوف ليث تس كمر 1لسريود رول

 لي ركل يي ذاب مت حس وكول يقي وس_ كنس ملالغ مت قواك تقلد تاب لور وا وسكس لا حس نم كس نلا تنفو لا ف لوم داد

 ورم الب دول( تس دماريج لستر لك ناروا كل وتولد كن درفت خس لوهنج سا و نم ) كل جيت ربنت إي كس نت
 ناييددي هده ناك سالب تحك ربت ىرو ماكو رب ( 52 يداه ماكحا ساشا ذم لبثبول رورض م كس

 لامعا لس نوم وقوشزكروا لى نورك )2 ىازومت شي مروا( كس لب داثساوم ايكا ثنا حس ملك سبأ )2 سدرك

 رورو ل فيرعرل ايف لوب لوثووروا ناين ل لسا ليي لجنس وزارت ياكل اما ماقد لامعا )انلوتروا( حس

 ري( كن زوح تفم قحلا ىفل اساس فن أصلا ) لرب ( جس ناد اكرم ايف دارص_ نادك كبر دل سا ثم ) ندد لا( اكو

 جو كل وم انك )كداب .لياكى ردا كج لك وكول ىت نلا( ىر ارب رصتقم ) ىف يماك ناكل قراحب لاك ( سيكي ) كس
 (راناز لق نع كراع وردك ( للا ان ناكمم اني اوك“ ) ايك اسصقن انيا لوحتاب نيس ف لونج كح لوب كلو قيم قف ( ح
 / شياعماظفل) ب درك ايم ناءاسورسكس كنز ك هس داهتروا داب ب نم ز(!وناسنا ها لم مكر يشالب رواه سك

 فس مترواومر تسكر( سك كس ديكات كك اظفل) ملاوت تبب كول متر( سعت كريم شنب ابسا قس يتسع



 ”داحارستعآ 4 < فارع ا )| روس حروب موس ءررزج, نال الج ريسفر 00 رتل

 تي ىكنلا تقو لسا تروا ىلانب ترروصت» لكك آب ) ىداني تدوص» لك ىراببرجج ( وكم املاوة انت )ايلا سم“

 رك كح بسب لا( جس دارم دك السرو يا 021 0 2 الكايد مك وتشرف ( هت ل

 كل هس تاب ايار فذ( لات ) تاون لاش لب لولاو كت مول( هت اجرك اير لع نوت شرف وار عا دج اكتانجج وجل لما
 ايكادبب سك آم فس يس لوم رت حس للا لعلك نيكس ؟اهق ايد تف لاك ب مج كور( بس دئاذ ا)) تا هس دكه دب
 ركهر لاب كح سلا # رت ) لبق ربت ( حس لافاس آس هك ارواح كنج )+ لك ونايابرق حس قى اروأ

 تنو لا _ هكر ( ينم ) تسمح جن نعل ملاذ نورا لع لوك لراوخو لا ذو انيق - وم رود لك تس لابتي سكك
 ارم سس لج لك ظاقلا كس مولعملا تقولا موي ئلا لم تم قرود ) ع تلبج كس (امرفد لع اج اهنا( بأول )كك يت

 قاركر د تر قم )لاو اكمل 2كايف ايكدارك لب حب [دككوج اذوب ماري لا( الب

 تولد ديسك 1 لاو ا كا ( كاش [والوا) لن ارورضل غن ( تس كح اباد اكل تس هيمقاب لع ىلا جدك

 تس لب اب س كساد تس كت :تس اسك نا يل ورك مب ناارمجب ( وع ىلاد لسايثتب كتي آج) كس لاكن

 هدنب هك اج-انلسوم لاكرو المت س ريدا نااطيبغ كل تس اسرق لابع نما د6 ل ورامهار كح كس نا ررط لاروا تس فرط كس )
 أ لاقت نت ا” اي سل نوم ) الاو خاب ناجحا وك شكا حس لس نا ب ردا ( تاهو من لاح نايمرد لس تصر كرش روا

 نلا( اوما راكتح دنس تمر )ركوب راوخروا( اوم اراكطي رواراد بيتل جتا سكس هزمت اسم ؤذ م اظفن) لك ذاج لكتس لاهي يار
 تابس ملل( 2 رات ايككابال لح كس مساج ع يحارتبا مالدوا تس لذ وكول ) هس ل قوز قرت وج حس ل

 ليش نم لش مج لاروا جس كى كب ييلخترب بم اذ كضام نولولروا ل _تييدز ل نا ع سنا قم )اكل ودرع من

 ىك نكسا)م1مد م (((ياءر فذ لاقت قت )دوا( الود با طعوك ا لاك اءانبكاريتتوج كتل لإن حو: كس د ينك ءاز
 لس واوم وعر للي تلج ( هأ اسس ريائفلت اك ااوح ) كويت كراببتروا( لح وب قفطعر ل املا انعرلا مل تناك كري

 - اناج تم ى# بيرث ناهس لاا) اناج ن كبير قس تبرد لاا ةاعك قوش لاوفود سس دنع زج دج حس هل
 الا ةرسوسو لبي لولو لس لولو و كلا هذ( سنا ناطيشر -كس اجاب س لم ولاول رك لويز قلك مترو( ع دارم لوب

 مس( تذوخاس ةاراوم< لكون ورب ىروو) انتر ام حس سرصد كياوج ب ناهس درك( رجا )ريدر

 ردا )اج نب رن شرف لبا ميكس اكوررب ءانب ( لك قراوكأات) لا فرص س تشرد ىلا نس داكذر ورب هس ءاببت )يك واول وهاك

 زال اكل ك- تخرو لاا تن )-اجوم لصاع لب رن كذاب( جس ايك اح ذب نيكد م دختاس كس مالرسك مش تدارك
 )اهي امك يمس لس لونود ناردا( ئلبي ال كلمودلخلا ةرجش ىلع تالدا له لش تي ةقرسودرل اريج جس شا
 نأ ناطيش ضرغ_ لوم ءاوخر ( لع اب ا )كل الود بآل ث يلج نقي( ىلامكم أك شلادرم ور لس لولوو نا تن

 لتر ناسك نا( ياهل )املج لج اكتمخرو فس لوف ع لور ( اي درا ني تس بتم ناكل فود نا ) 1 ل بيرث

 هد فيك" كل < مدد كيا لك الكا كرتسروف للم ساس ننس آل رمد كيا لاش كتي 11 كير نث) كك
 كس لقشر قي م”( كرد ذج) ف اج لتس مداه دا( بايك ا يكرس قل, و سس فلو كد ناس تنم
 هس لع ايكروا هت ايد كور ليس تضرد لاا لب” نس غن ايكداراكي لأ ةسداكددورب كس نا( كح دم دود لا لج ) 2
 مةراكددو بايك رع ف نوجا( بس رقما بفتتما_ لوم لحي شو ىىجج )جن الكامات نايك هت ايدك سمت



 ”ه حاس معآ < فارعالاق روس هس راب ودرج, نيل الجر يس ررو الجب رن نك ك

 هب اومدكس قدايرب كس راما رفد متري مكرول شفيت روصتارامب فس ب 1رك1( كس دك لامر فان )يكن اص ايبا لوح خيسا نس
 هو كف دك لوا ضن )وم نو كس سرمد كيأ ت6 كح دالول ىنب اما ذوج اك اوحو ند 1س )اج لك سس لاهي نر نا

 ورس لابو كيت فو صان كيا دوا بس ( لج كنج د) انك ل ني ز كل هس دامت بادو ( لك اجو نانو كسر سدد كيأ تس

 هس ىار# كس ورم لبي ىاءكس وج لش نين ) 0 لما مايا فروا( لك يد زك ب لا ليرى راه )كسا هداف حس كد ن نلاءاس

 -< جررظ ل وود لوجو فو رحم وج رئاتفل زور كس تم يق )لح ةاج لس

 كس زج ماب للا ةيمت كل ياس كذاك فارغا ل تروس لا _ليوج .فاا رع هللا ةروسس ل

 ىا-ل لم تايآ اياد [لت خلا ادقسن ذاوتب [تا خلا ١ مهلتس وتم قالا جايا اعكر م ان اكتم روسرم روط
 ملعا هللا انا روا لضفا هّللا نا حك ف ورتن ا تس ابك نبا صملا_«ي فالتخا ىكليدادخت كت ايآ لك رط
 1 هب نيلهمرد كس لوطعسو تلعروا ليف قمم رم نام دقن لاي ورك راشا ل يفتر ردنعل_ لي لوقنمى ك لضفاو

 -ه فتن

 ةليلق_ج سار كرارف. اريج ردصمم ا قركةروا لع خر لكي« قس. كفطع بانك هسهءاشا للا

 روا نوركذتي ام رماع نبا نورك ذي -<_ بوتس بو كت يفر ظاي تي ررصم ل اعرب اليلق ًانامزروا اليلق أرك ذ تو“
 ا أر قروهشملار بج بس يو ددشم فاك ب ترقي ا ىل نااروا لج تن ذب تاس لاذ فيت وات اسكس ام لا رسكر وا هزت

 مكرر لظ اك لادعلا ركل الكوك لاكي ردع هدا زامروا نورك ذت نورك ذي ٠ نورك ذت ل نم
 ء اج رشثزروااكةاجانا,ردقم اف اضم لكي حس انكلها ريض 2 اجاني ادت الا اداج_ فاضي دقت .ةيرق

 ملكك سايل_ىاع ترورل ابي دواس لركوب عس بو كت رورضرء دقت كف اضم ل توكل و تس ردم ف اضم لي ع اه

 انكها ةيرق نم و'تمي1 اه ءاجف -©1ظي لا ردقم لعب حابءاج 2 ىا ل ةكع هر تمالسيكق سيرا و وجواب ب قبس

 دارم سس الباك س يال كيا اكل جس حك ماسلا اناح_ لدحلان اكل يروا لوم لي تكالب كج اتوم مولتميس خلا

 هدارادارم حس كالباكس ب ديجال قرسود-_<س لوم بتم تكألب دعب كس لا بدوا ل ات باكا مكي البا
 تلك تكل نانج < 2- كس ريتا وب لاف كس سأل لس بيقعتاف لابي روا اوم لكي تس لا ًابهوروا حس كاما

 ناو تت ل دلل | تطوي تاو رعب دعي ديكس تومراقم

 - روم حلاو لاحردصم ونوم لب نحل نيت ءابدثرو < دارم تفورك < هداشا تس“ اليل تايب

 ا لح سوم لانمي لك ىرب جا لامعا كس رفاكو ناتؤس بع نبا لوقت . نز ولا و
 اكول شهاب لا بج كس قب ترضخ اي انج - < ايكايكن اي نوم لو زوم اكللامغا راقد للي ل واهس سود لح لوم

 كلارك يابس دية مك ا كت دابع كرمك ا دقف_<# بم ىلا وق اكن يي سضم اع #.يامرف ناايبانوم نانو كى ت ف امص يآ

 لاوفا نكمل ب_جانوب مولعمانوهررعتمس هنيزاوم تلقث نمسفدوا نيزاوملا عضنو تع 1 ىتب إياكم ناازيم لت
 وزارتلياول كب انو رف 1م كل ؛نلازنيم كل اوقا ىلا, زرواوج نازيمو جل كل كس هرب الغ لااعف اداوم نازي كيا كل كس بول
 ىلاو ل لايمكن زو نأ ورارن معلش لوم نا هد كياروا كس موج اخ اال ون كدت مانو لياروا لوب كل ةنويشلك

 نكي ل ىلاج لت« ارعا حررط رج اوفي حس نم لو تاج ساي تءالآن ير تفيطل عج اهب تاوادعروا تب ايا دابر - لإ



 مهما سمع 1 هج عام فاركإلا# روس سكراب ويوسمل و د ريق رول نيا

 ىا_نيث كوب لاغبلا ىلع اهب لكل غبلا ىلع نالف ج رخ جئنانج - ل ةس كى ثري دعاو الط حرب رعى لا راج ذ لوب
 دققروا لوم شو زوم لامعا دارم سس ني زاوم لهب _ومب حم كن و زوصرلب ومد حتا كن ازيمم نيا وه كبس قطو قي ديج اليا ررط
 ياا عمت نب زاوص اظل حس اظاحلس تشن قولك وم تس دكت اسكس خي لب اقعاك خالك سب ساد كى داق لئاطس ل رش كربلا
 دس ىزارم امان رايس قل نيزاوم 2ك ذركراشا فرط دس: با ميس ازين ررط كرجاشحاظفلاي جايك
 < اءاج وفل م تروص ىف علا كلج س٠ م الاثر و دعس اظفلرب ا ل لقروص بسس ناك بس ايدك ردك بكي وكت ابدت قنا
 - هجم اعانكر ير الث خيساولا نفل ك- سا ىت ليج اء لوك ابيب نكي

 بس وف اجايدوكر كب بسب نا نمل لا داو ا كياني ناب .ثيدح ىف
 -ةس اجا

 لال ني وتل لوب ل لا كر كف ذع ترابعل مب لك مهلصر مهالا هللا لأسيذا موي ترابعلل .ذئموي

 وبر قئاروا فق رظزعول واع اربع نزولا ل ناو روارتذدص و يرواع_ تفص كا قحلا رواه ءارثم نزولا-ت

 د فن اىصاجت س9 يدين هدئاز سب هس زوم لي تءارقىك حن انروا ىكدشيحم جس عل رساعم

 لس روصو قيل كيس ور وصتو ليلى كنا. - را اكند ؟ت رمح لبي قل كات وص وملا
 - لاي رف ىئافنروا ىركت روص ايلا يك هرطق و دنك ياك دارم ىركت دروصروا قبلك وفاسنا ماع ايدول ايد ددارقم اتم مَ
 الاب باد اناباشروا ومد كسه آل كثعسإل تررط>لس نإ دلاو حيال ث عسل ناردارب بم جس قاابيلا نود دكسيياودبتا
 تنال د هللاريغ حررط كورك ىلدابع فس مالسا ناي <- قر تزاجا كلما لع لونعا لكروت مت
 ضر رط ىلا علوش ترن 6 اجياد شل من ةسابد# باي دساك قب تب سقي لكل تسلا كس

 .دجستالا_لل لات نقش روج تاقيقكلا ىف اهقوكضد هربت جاظإ حس دجو ىف دج قدتو اد ضر هم ا رول كس ذي اننا هبت تبت
 فكرطضا اسم ىا - لي تكدما زريغوكى ا ىذار ماما نيج. نسم قرت الي تدلك ربعت نا كلعبم امتي 1 ىرسود

 .دوجسلا كرت نع كعنم امو .دجست ال نا ىلا

 جناح كس قو [فرصرظنن اطييخ .ىنتقلسخ < اترك لالدري بجو قرف رعاركاوم مولخم سس للا- كادر اذا
 كى نرمي نانو ندم فاس اكن اشر وانو نالتس تمي آ آلا لكل يم لج تملع ىلكاف تمطعروا كو رركدجلا لع
 0 ا مكب ىراسك ان لب كان دوا جس اتم موفعم انوبج بل ان اكر صنى ران لبن نايل ايشروا
 اوم ىربادودرم 2ك سلا لئن تنجب شيف ربك يس رجب لتي تفيدو شب فتش ل رواج ماج لس

 بريس هللاب مسقا اه قكوو قبر سدا قاب كل صاع لون تفص ورشا ءاوفا كج - ىنتيوغاامب

 تارك بجنب ةنانوك شدد لماكن اطيش حس باج كيوا جف كن اهب بهار اه فداهتح فرص .مهنيت أل .ىل كلا وغا
 نب اي نإ اويل نم لقب تل ير آد ع ربك اك ا لش لسد الق نس كي روا اك ومب مولع

 2 التسبب كش فاح ا
 5 نئلم الن قبل زع ا نمل هللا .كلعبت نمل

 افك اهب لك ءاوروا جس ايا يدرك ك2 لابيأرن ظظفلروا .امتئش ثيح نم اه رامث نم الكف ىا .الكف جس مبا# بدوا كس



 مد حارس تبي 1 جب حاج فارغا روس. رسم ر اي م مور لج, نم الجر هتاررشع نال

 يما ل ذب اطخوأ وجو منو 1 ل رعب رواوأ مر ؟فرص ًألواروا < ترزازع نمتووصقاس_ نع ”اروا هك هرقب فالك ب قل ىلا

 تسلا لراس الاد زج لكم يصاخ كيا ناي ا لاتدكس نا تروا لذ من آلي تنكس ل سناك هدانا ف
 ل الآس وصواني د لا ف لب لوري روط ىروتشريغر ول لوري اكت ابا كل نوسوسف رو لقت ووو نف  كل

 ني تعا يأ م تارا كس سوسو قل لانس 1 سد تجسد لع نا: حس مجيب كت فاطو توق لانى رورض ناك داحتا

 هس لات دورخ كت الي وات قرسود كس لاس دباشم لع م مهد كسك

 5 اضلاهمدام جس كس كح فلابم نزواكة لفل ّ امابكاي هنه دعاب بج لخإ قميص .امهمساقو
 لاوعتسا ب يقوم لس ديما دن انريكي - اناكذل لذ اي دمنا كس لي لك بي شلع ىك ىلإ نيج تك لت لع لش امه دف
 3 ترج قي لاو اي وك ايم ةدا 1ستس دك ورب د امك ناد كاطيشمل نب جلس وم قت زين همعطا حو هلو

 - ح دارمانراجا قونعم يروا عل يبو راعارب نع زخس تنتج كح انراجا ىض دارم هس طحروا

 هدام اولووثم تم اطرواج سفنلأ م ظمماب روا رب رولكس . نيبرقملا تائييس رارب الا تانسحإئباري .انملظ

 ىو ركفأكم نابض ررط ى ان رفك م رط لج ركن مل الو 0 د ا ف
 - كك ااهكق يف تيصعم : انتهت ورك تمي آى ا يس اه انومرفأبسجوم

 قلوزنم اي ف عاب لبث هدج اوت تدر طر وا اوان زئااك ضد 1[ ترض بتي يم دارس لن نلاتسودنمب هك اناج ابك. رطبه
 ١ تاهت بم رثكس هد ايهرعبوج يك اراتارم لابي مابا ساروا ستى راحا لب

 كح نا أو” تر طر ولام موك اكل كال بي رق تاافد شد ترام هو رع لسا .نيح ىلا

 دعإ كس تافددج انج - نهرو كر اا رصبسر تدون قرارت در تدعي لكان 1 ن5 ناك إلا

 ايل ”ايكك اخد جر ثابي كس ىن يي دئارسروا ايل اطمن كنف ن نال ل قوتك

 ايكايك مش 2 خلا ىتاده ىننا لقول روس لوا س يو تبسم انه قبح رثوكت رؤس ل احس تروس ا :تناب اطر

 هل خلا ىذلاوهلاو_ متاكن ب د غسس خلا لزنا باستك ل تروم اروا ىتوتروم نيسان 0 0-0

 تروم لا نكي جس نايباكت ااءاعم كس ترث آت خلا نلمسسلف ناي دنا لسع تا تقول تار تا 61
 2-3 00 ا ا ا

 تمر ل ان نر قا يطا كا عزا نان يل زب ناتج را هسروا تو ديح زق نوتروس ووو قع
 بيرج ري تفل امى ىلا لي خلاةيرق نموأت مم ًاروا<اهكايكن ايبانوم عراجالا بجاوروا نق اكن كارل ب خلا لزنا بات انج

 17 ياتي زيف رطل لل نوت خلا مكنكم دقلوتي را

 -< اهكايكن ايي ليصفللا او اك تنس لكاتب كس مشو 1ترطت لي ىلإ ذ كس تلعن

 لبث كمؤعروارفاكدارمعتس نوحلفصر»ا نيملاظ ............:انل ولو اما ليم تمي ............:#( عرش 3
 .' ع كس تك نامي وج كوم وي دارس فس زن كليا كلي دوا جس اجو مولخم اناج يكن ذو لبس تمم يق اكرفكو نلاهبا حس تمي آ
 ريت اس كس سا نكي كوم كراحب هلي هو ردا اجور فك يب ىلإ سرسود لديك اجا الب حسبو قسد لاخ د جس اتوب وص



 ءهحارسمم [ 4 -) فارعالا ةروس رسموا موعد موري نيل الجر يسفت حشو الج رت نبل ها

 ةررط ا حس اوم مولعم ايوه نرو زوم كل امعاس رب كلتا سرس ود حس ثا اورو خلا لاقثم ناك ناوروا خلا نيزاوملا عضنو

 حس تايآ خيل اعرب جس انزيم مولخم اناج يكن ذواك ل سرب و فيي تا سكس تددارص لهب ضر وا سس نلاونع للكل يب ثم داحا لش

 زايتنا لب رفاكو نسم ولحس ناذو كسر فلو ناميا لب ليترك بى يراك ااكم ورك لا تاي أوو نلم_انزمب لائم ولحم وم اكن ذورج رك
 كس نذو بلاغ دولاكة اج القرة كر لايدب للي سود دوا لايلين ل سلي كيا كاك ناو كح كس نوم اخرج اكلم

 يت لي ازسواوخري -كةسساجاحتر لمي فرحا م اقتموكن ا لبي تمروصىل خس م ربارب كس لالي لافو ورد! اك اج ايكل صيف تس اا
 - اج قوركت رفغم كن ادإ كس اززم ب نس اجومب لاحم ىنلا تع افشل دب

 لكن زو لح لام اما: قف اب ناذو اكن لا مات لإ لكم امجادج لأ | ىلامعاروا -...........: بساوج كش روب رم لامعا زو

 ارب روط اخ طر ىك و مل كح نا ذومكّ .اجابكرحجي اي دوا جس طم ا ايبجاكةس ادب لع تروح
 - نوب كحاب كك نازو لكم اجا ريفا كس ناكر لمع ترث ماع نك < تس لل داع طنا كتوم

 ىلا ترورض الزب كس سا جس نركف ير  اظ كح يرض موصتوو وسر انك موج لكم نوي لسكس نازي بد
 ولم ام كل كس تدحا ارتساو مونر لا قخكس ن ولئاق مهرواه لكل وقل باق قت حررط ومب ف الخ قل تاياوروج لب واح

 ترا نو ل نيالا نك لو 2 كلل ل رابوراكى كت تفو لاوارفا لل كويك وعكس دارفارثكأ طالب مكي
 9 كت رزعمور طعروارابظا كت لارعو فاصنا تسلك اروا<س نط تح هايتغا كس وارفا بسر 8 0 ل كف

 < اتطوم ارك

 بكرم حس تاددقنراو نتي هس عسا فس نطيل . رسيخ اننا لاق... ول راتكس لأروا لايق ىلاطيخ
 ارسود-اكومطيلم كت ل سا لذ طله تاء دقم بس لاب و "ران نم ىسقلخ” مرقمالبي فرصاكل اهسايك شلاق ب
 كرش رموز ىلا قت و تخف ىلإ سؤ كلا دعس لوو لا تيب خي زب ل نت وو لوول لماع

 < طلف كس لاه لوم لنا ري عرف كك أر يرو لف عررف كك فاك دقعسيتروا ليف تايضف ل زجر وا لل صاع
 كتفك قع ارستروا سب طش زج لوفر كس مدن لا لب < اتوب اديب ؤم سرفاكر وار فاكس ناؤمرعفد ضن
 هس لوم تدختو تسلك ب ىارعفد ضب طل كس يلا لابس انم انركم روك وضغم

 دودرم لايق ب كل للا انت راهم لس ترص منى دملا سايق يلو ني هيل ممم : ققرفاكى سلبا سايقروا بقت مق

 0س ارواج اتم لسع حس صنوب « لينا عركسايقوكى تفرق سا ني اهلك لب برس كت مي دودرم كسا دوخللب ايكوم
 روصق روط د الع بل ال ضحك هلت: تلك كوكل درو اوم ع اي اكرفك ل سابك كج ءاغغ اك ارتما لا كس
 - ومرت رفا ول لوم

 < ايك يامر“ مولعملا تفقولا موي ىلا" لد تبب 1 قكرسودروا "نوثعسي موي ىلا ”لابج ظ2011 :انرم اكن اطيش

 راها بع انرماك ما ّلاب_< اهل ايكروظنم ىتو قلك تساوخرو ن .لدملا كتنفو لمح تنس تتقو قا كيادارم حس لافود
 دوا 2_اهرم سلا لين ندد عورات نكي اكذرمكت اكو اكسس ولعن ا دبل نووريراع لور هم



 هاء 1 4 اط فارعالا ةروس سورا منع .ء دريل نا الجر يسفر مج رت نملك

 لاحرتم_< لوقتمانرك ل الباك بالا هادو ما لبر بقلك *مولعم تدفو ' سوست نبا روا تس اج ايد رك دن رج دعب كح للا
 تت يكاد د اكعسع يق زايئوكبي تكس تما

 نائيشل نطو ب شح لالض ىف الا نيرفاكلا ءاعذامو كنا المل : سا لوم لوم اعو لن اطيش

 ٠ اهدرواه توم مولعم نوب لوب اكن اطيشع اعات نيرظنملا نم ثلنا ابيب لئالاح-ىل اوم لكل وق اد كر فاكر واس رفاك

 < ّلاج ىلا كل وق قواعد كرفاكى نىك اك اجاهكل ب جس لائم اركا نفت ناطيش كالا تمالع لكم ارك اند: لو اك
 ٠ - لو لك تمم الع كت بح اي ماركا نك ا يباردوا

 تي اروا- لرب نسل رت ايد كرت اس حررت نش تراي ترث موس ؟ قلتو نيرفاكلا ءاعد اموار

 اهلك كت ساوخرو_هباهكر رك ياني د تاب+ كل ىتدعي قف م تلك اهتم “كك ب سطس ر 6 .نيرظنمسلا نم فلانا
 مولعمس لسكس ايكايارف نيرظنملا نم كلداف لل تع آىرسدملتو “< قاراع ىر تلبم قل اطم كتلك ا تررورض

 < قى وتلب# قري تساوترد كاك سات

 رن ارت باع كت ئاقاو دن قرد اس انتا انا كاين نلت افلا فلو تاب ىن كيا لب مركن آرت

 الكت كبس نلا لب ؟ل لوبج ىت ل تمروص ضان ليأ كل تاهو لكالاح_بس ل ادهت اسك. طئافلا فخ عا ومافلذكل ع :
 ' ؟ قلوب تروصايك

 خي اجانب طوفحرصقم ل صاري لاب رورش انركت يا وراك ا هظفلب كك نس كه قاو كاك جس يبا:
 تاوكن اطير وا نكس ايك دل ومي ىلإ يب طلغوكتروص يلا لوم لوك ى تفل ب سنه كس ماقمرب قير طارت اهرب
 لإ ئه ىفاتدثلا ول تمول رقيق” ىك يد تملب»

 لاروا- اكو ايك حس مات تت سار هارب ملاكم ب فس ناطيشك توم مولكم ايارماظب - ليث او نيتك ملغ تبا
 53 نامت امم لمتوا س لوماذ كل ااكت بيبو تصلك يل اتن نقروا لايحب كاجو تمار جناخاتك

 سيصل ساه انو جرو لتس فرطر او ا نلا نش ملكت جس .يليثم و راعتسا خلا مهنيت أل م. :تاوزرنج

 لبس ايكحباررف . مدلا ىرجمك ىرجي ناطيشلا نال ثيدع# انج < دارم انرك شو ركل ذا رواققطمش رون
 ك نانا شكوك يسااكن اطيشروا كوم و انركيخاكى نك اجرا ندب درو لوم ضف 1ت يي اي ريدا عس لا
 - وم اوم مولعشري رذ كس نا رث انمي ر داق سكب

 2 ىنتيوغاروابروصتلا از كلا ىل ج رخاسرصودرول هت اوبن لن جس رد كس روج م ذلك تس جرخا لوا

 بس ىء ىلاهتدذلا كويك قرم يروا تسرد ةلهتس دابقفا ك- فذ رلووجومروا دس كادي فرط كى لاقت قتتسبن ىف # مكاو

 نيد بيغ نىك تارك وا ع كبروا ىتارمك عصي دوا انقضت زثعا رصتقم كن طيش نالت لاو لاو نس دكا ديب كس لزج
 ش ٍ -ك- سم الف لكل يوناني دار قنتلس

 سوسو جس ليف كى ا للي ككزعبف لاق تيب آى رسود_جس ايلا يكف لاعب الاول ل لش ىنتي وغا امسيف لاق
 ىكناطيخ هس ةاوتو ضد [فاشملاب كح سا قل كود قرود كن اكد كك " صح فرضت ىلاسفناكعررط ليا لوجدنا



 0 58 5 ا كي ع 5 5
 رماح او ماع كن تأ بسلا 2با1 روس ورا ممعح 2 دلت« ن نع ريتاج كو نا

 نع كانا ف تندج ناطيخ ل سس تنس دب ناز تح لات دورط كت افلكت ل كس سكت باغ تقال

 تاز راتومم لاش تنايلمو يع ومع رسل لك اييج_ت

 0 - ناسقنو# هن ىلإ ددلاكوج تول ل را وأب اانا معا كه راسو مك ةيسااك هاهو ظن |ترطح

 نال ثني قي ب نق واف ” هدئزرب نا آهددل انجب يقاس "ترا نويحت اهيف لاق-ت

 ثان ولا تدم نا لاي هاج ب نا اري روط ىتراع ب لج تس ايداج ايكت اي دل بس د ب كك ذ ةداع فرص

 تاس لرد هرقل روس تاقيقختي زم لاختي م نو اصقروا

 صم ب 30

 هس دارا ني اريو شر شيم رشم انومب مول كل ردص ىف نكي الف :ثنأ [دشل اها

 تس خلا تلقث نمفتم ل ل ا تضالاوريا) لكلاب وشن دلك : كفو ردوا دركي
 3 0-0 أ ئالص تلاع بلان كل تركت اي انركل اعمال حررط داتا سسكس سكول قلن اندر م

 لكس بجو رك سن حالصار لا اك تابكرسديب-لء+ لاجل كك "نائارب لع نت ارم روط ومت دج رل ا
 تاه سب ليبص كن لادتبلا لي كلا قدج جانو موت ند للا تقتل اوءاب نش خلا مكلكم دقلو تع ٠

 هل 5 ادلع لب اقم تعي رو و ذو فشلك "ناد نسا با لف كج انو مولع خلا ريخ اناتعآ- هسا را

 نم كناشتمي آس لال تس تيل وبتطروا ىلا لوصور بلكي انو مولعم ه0 اهنمطبهافتيأ؟ أه كثرراواكن اطيش و

 ب اي اك البج ضن اريج سي صسمالع كف د: لورق اعد تيل وقل: م © نيرظنملا

 ع لات سلل وبقح سم ام قت انومت مالك مكه تس دفلارك يس اتوم: مولخم سس خللا جا ربخا لاق تب أ

 ا حسوب تت اس اهنا سصكوج و لعب رو كت نيصعموج فرضت ىلاطيش ون يب قعلا !روا

 رع دانا ءاطخ زي حس ايل ابكت بيصعموكل ما خا لي تبع آجلا كار مدح تيمعم رش لزفا كن [ترتح#

 اطنخ قر ابتجارر دواس ماج كل ك- كوي لايموج قكىكىراجازم كى كارب لوب فرص لا حبلا بس اتعب لباب سئ ذغا
 اككبا ذعان زوجت اكس اوجد ايتحجا نيتك نظل لو ىسكاو مولعم نب ىو تما جتجا لم سب يتحمل ا نم لتس وبلا ل مم

 فن الظل ناك ب ترمى تحسم كس د طخ ام ايلاو ف ذل جس اناجوم ببس اكن اصف لوغو تلا
 تك "ام اتاطموكت فل نم لكم اببلاو فكر ءاط الع فرط يارجل اح انو ناصتن واي هجبلا_ كوم لب ل تاذه وردا

 - ل تحج مارق كأي اشس فرط مسودروا ب

 1 ا نوه اَشْيِرَو مُكتاَوُس ٌريْسَي را اذ مكل ةانقلخ 8 اًناَيِل ْمُكْيلَع الزنا دق مدا نب

 0 دحيم عُقَرلاَو اًساَبل ىلَع اًمِطَع بشضنلاب ٌيَسَحْل أ ُتْمّسلاوُأ ٌحِلاَّصلا ْلَمَعَل ئوفتلا ُساَيِلَ تالا

 نع ثافيلا ِهْيف َنْوَنِمْويَف 00+ 0 هتَرَدق لئالذ هللا تيا نم كلذ ريَخ كلذ نع

 َنَم هدنتفب مُكيَوِبا جرخأ آَمَك اوف هْوُعَش ل 9 ىأ ُنظْيَّشلا مُكنلِصُي مكدفي آل مدا نبي تاحل



 مسرع مارس تهي1 4 < فارعالا ةروس رسموا ددليتسد+ ةماوال

 و 0-2 ور م#و ويري ير د نتا سا رت را مسار زل 0

 نم هونجَوُهلْيِقَوَوُ مكي يطْبُلا يأ نإ اَمهِتاَوَس اَمُهَِْيِلاَمُهَساَيِ امُهنَع لاح عنج

 اَنْ ارك انوع كلو َنيَِّشلا العجان مهنئا مدعو ْمِهواَسْحأ اطل مُهنْوَرَ دال ٌتْيَح

 للا نيَصَع اين ئف فواز تيب موفاَْطَ رح ةَسجاَف اول اذا (هوَنْؤْسْؤُ
 سالو . م ام

 هللا نإ ْمُهَل لق اضآ "اهب اَنَرَمآ هللاَو مِهباَنْيَدَتْقاَف اَنَداَبا اَهْيَلَع اًنْدَجَواَوْلاَق اي ا

 ِطْسِقْلاِ َىَبَرَرَمأ لق راكنإ ماَهْمِتُس! هَلاَف هنأ (مؤَنوَمّلعت الاَم للا ىلَع َنْوَلْوَقت ”ءاَشحَملابرُماَيال

 0 َرَدَفُم اًولَبقََف ُهلبَقْوَأ اًوُميِقاَوَأ ُوطِسُقأ َلاَق ُىَأ ٍطَسِقْلاِب ىنْعَم ىلَع ٌفّوْطْعَم اًوُمِيَقاَو ٍلْدعْل

 ِكْرَّسلا َنِمْةَنْيَدلا ُهَل َنيِصِلخُم هُوُدْبُعأ ُةَوُعذا و مك دوس ُهَلاوُصِلَخَأ ٌىَأ ٍدِجْسَم لك َدنَع ِهِ هلل

 ىادَه مكن اقْيِرَف مقل موي يأ ْمكْدْيِعُي ْىأ د

 َنْوبَسْحَيَو ِهِرْيَغ ىأ هللا وذ نم ءاَيِلْآَنْيِّشلا او ذَا مّن ةللضلا ْمهْيَلَع َقَحاَقُي اف

 ٌةولَّصلا َدنمِي ضب دلع م مكي اوَدَح مدا ىيبسي ؛ هنزل

 كو َنْيِفِرْسُمْلا ُبِحُب لهل ًاَوُفِرْسُت الَو مكِدام اوَُرْشاَواَوْلكَو ٍفاَوَصلاَو

 ىو رتسوج (  ايدكاديب كك هداه ا يثع) اي درك يب سايل ايلا كل تس دامه فس مت ! ضد اوال وأ س٠1... ستي ل

 تنهي ذو بي تس ان” ل دارم يك هوس ان كك يب د [ث عاب روا كح رص دابق جس اترك( يا هدي

 ترروض كك دوم عر فرم وا سوم ةس رك ف طوب اس ابل بوصنمر _ترداه كج اي ماكي )كر زيدي ىاايلروا( < لوم

 < لانكا حس ل( ترق لال ) لويتاشن كدقلا بس لاينر حس لوسيل بس ( ج.م الكارت ىك ل اكو ءادتبم ل
 داكرب لك لكك! م ةدالوا هس( جس اناجاياب تالا تس باق لش لا نبأ ؟هلس ناامياروا ) لوم ذي تحي ولاا
 جا )و ىداداداد هداه فس لاركا رينج ( كح ةاج ذي لك تتقن رو هركش ورك لكس ا ثث) نااطيش( تدرك ارك ) سد

 كو أر تساكن اركان( جس لاعويلتس يس داون لارا نان تنل نيرو وعر نع ركل كروي
 ىلا تالا فامسج ىسا)_ خلع كد ليم ليك مك < اًنككد عررط سا سب (ىورك رلتلاك ارو ( ناطيخ ثم )وو سد

 هب لوا وزراة از لقرار سطس نس +( را عراك اوك ول اطبخ م( تيك مد كرام
 ناكيوكنلا اه لك ىف رفان كدقلا لع لو رثكن لترك انك ابي دول نك اوطاكرقلا تيب ندب دش ايانركك رتب ) ع اب ىكىل ارح
 ا ذبل ) جس اصكي د سكى ءاريلاوكل وكر ذب تيسا لس م لإ + تك وأ لج تس رك( انكو روك وكول تس لادا يح اهم انك يف اوطرا

 لكتاب وك لات طلا ل( حس نا) ده جاد كوسم( كك )نس لاعقشلاددا( ليث ةس..كء اتق كلام

 سديد مكي نس طال ةتكسر لنس متىك توب دكت أر كفك تاب ىلع كهذا نايك ب

 اسديسكي رواج ايد ماك ( تكر مما لادتعا ) نس كف اغلا كح ل دودو تريك جد ارفي 1( بس قرا ام اريقنشسا

 اولبقاف كب حنا( اوميقاواوطسقا لاق ىت حرر للا تابع لسن يوك ساب دوم فطغاك اهب نحس طسقلاب) ورك امكر



 ماحس رس تي 4 ع 3» فارعالاة روس. سمو راي رع ودرج نيل لير ستر هروب رت نما ك

 تررابخ )وراك رب روط ساو ثلاروا ( هرك» ديكدجت اسكس ضالخا كم ) تتطو كس هدهكرج( فرط ىكدثلا )أ خرد ختي( اج انام ددقم

 ايل ادي لش (رورش هس ىلاغت م فلا حرر ست لت رك نلاين ( لح كرش )ورك هكر كل كس يت طلا كت دايخ لاك ( ورك

 ضنب ( لس لبن اغا كح رك م دئذ هرايود لب تمايق تل ) كس وادب هدايود مترج حررط ىا ( لقلب كوك لأ ةيكالاء )ات

 ايلانب قف راني اوك وف طيش وكول نا اك ومب تروم يقارب تروا حس 15 أراب هس لاقتشا( س- ض مكوك

 تءارآ تس( لابل) تنعي ذاك م ديا! مد ادالواها- لإ كت ب تسارواروك يس ىكرجب (وكدقنا ريغ كلم ) ركذوهيوكى اتنرثلا

 لشئدني تأ شا بث الب هاجر زكدن عس دع ركل( ومب اج انتج ) عه امك ىوخروا ( فاوط إي وم ذامغ) م هدقوصر م كح تءدابع_هرك ار
 تار ا د يس

 كس ينايب تفاضاحررط لك ءاملا نيجل . ىوقتلا سابل_سارلقمتروارر نحمر اشير بيك تو نق

 فو ماسايل جس بوصل انقل لاي اهنا طولون )اعزب اطار نا: قا نر

 ذنح ثغر وفطمروا لن تعم ثم رهتاس كس حفر مارق لاب دوا تاس بصن اسكر وارماع نئاروا عفان_اوبب لماع انسل زنا + سك
 دهر ئوقتلا سابل لي وزنك ضتبروا ومب رخ رسيخ وا كد ناهي فل اي دباب تنفصل لذ رواء ادت ماظفلر لع تمروصك
 زورركل تس مالك تاقتلاج اك اوم لور تيقن” يبا ظفر قوم دارعزتس لءابلركا حس ئوقتلاسابلروا لوم فوزج ارم

 تروصوشزكوو لك الع راضعرواجس لاح تس لاف كس ج رخااب حس مكيوباايفا عرتي-< ايكابكت انا كس نك

 بس يئادتبا نه روا لج ع رن ترروصتل مكاري تبا 2ك 1 يرن حر وصى لس نربط رش مهنورتال - عركراضتساا#

 < لاما رقن نكي دن لد در لججلا فكس نط يشتي 1
 -اومهمولعم نوب بساع ولكروا للاخ كى اجب نت اوذختا مهنا دوا تس تيا لا .نيطايشلا انلعج انا

 ايكفاوطوم رب لش تار لم روكروا لس نو رم .مهف اوطو_<ةراشا فرط دوم ماع لس شحاف .بكرشلاك

 و كة سومر ثري مااظفل فطعاكل اس مجو كف سلوم ءاثثنا : اومسيقا تس دارم لب ( مقوم ماكو ريك ريسلك_ هو

 -< ايكايكردقم انا تميل ف وطعم 2 سا_اهق لانا لك

 روامكا دب اه لثما دوع نودوعت ىا_ج تنفصل وزب ق لطم ل وعشم_ لب بصن لكن اك .مكادبامك

 كس ررقنع ,لومعم قير ثارسودروا اك ده لومتم ًاقي رف لداروا< لام دا لاف لس ادياب ب هفئاتمل مت ئده قي رف

 ىدريبشتك كس ناكما ناييؤتاب طقتاس كس ءادتباوكءداعادوا ًاقبرف لضاو ًاقيرف لذخو ىا ب دوجوم لج رعب يكل تريلر
 ررط لكثير لترا كوب حس ذتا ىتداعااهت ايكاديج عس ىئن نبا عررط خف لحمي كيدز لعبوا ع

 و نا“ م ليي عررط لل و قمري لوم كك كيت تك ثن وبب لكبترم كرس د كى ادبي قولت الغ «ةقا رع ءقافسخ بجرم لوا
 - لل ر ىلع ةاشنكرسود حسرة رفا

 تس دهروا ع لبلاك و هدري دار مس تنمي زلتوبكا وج مولعم نوب بجاواك رسل ذات للا مكتنيز اوذخ

 تار كرنك نيكل وقنا مامتعتس ماع بايب هي ةساد كرب ةساد لييلرب بح اصروا نب رسفمل ايم س زارغدارم
 لاابع نبا لوقب مج رك اب دوم مالكل مر تسك ذاغللب < سيرت رس قلم كويك لل بط زم نبا ردسي قدمك
 -< لوم لذان تي 1 ل لس فوط



 ٠ 5 8 .٠ هب 5 8 000

 عراب سكس أ < تارغال 18 روس رو راي مودر لج نا الجر يسفلعررشو طب 2 نكته

 تاب آنا < اكيي [نايباكت وادع لك اس متو [تررطحروا تارك اطيش لع تاي آب سى ٠0 :تايآ طلد
 هبي لكوكب روط ص اخر وا قرب روط ماع حس متل ىاطاينطا قرون حس لا لاش رلسلس ارواب نايباك سس دك ارك لا ل
 رك لت لجن رت عرس اف روا كس لو ا وكوالوا ىلا با رولات يدرك وروح لاس نوث امر وا شايل قف رك كريب ل ءاوحو ممر 1 سررطع>

 كوم مولخسس لون لاشك اه بج جس انتباح انكم ورحل ايتد تس نوتق لك سضابلروا ن# امك

 قرروا لع انا لا 2 لتورفو ل خلا انلزنا دقت اكس تياورهسم راع يلام :لوثن َْش

 00 2 1 يع لوقت حس ىرسروا هت تس كيك وطب ب كراك لاترد مءالعلس شرم زَض-2 امك ب

  ةشحاف اولعف اذاوتم آي لا- ك2 رك بج لعب لسد .اهب انرما هّللاوان ءابا اهيلع اندج ورواه ل كايف اوط
 ةنيز مرح نم لق روا مكتنيز اوذخاتا الا يب لك ايف اوطدج رب لغو ل قس راع نبا رروا لوم لاا

 زوجت لانج للي كح 2 اهل امك دايز حس طرد لش شاء ذك عر فأول ل تيما ج نام ذاك لوقت ىلروا بس م لذا هللا
 لوم لزان اوبرشاوا ولك تيب ؟ اوم ناوي فرط ا ىو وناس تح تيس

 انركراكذ اكد د اتلطموكت انج حس مسهن ورست ال 00000 :؟ لا ايلا ةس ار تانج 127 : رش

 نيل هيكدوك تانج تاقوا لبا اوضو مار سس ل ءايبن ار اي ءايبنا لبجب_ < دوصقن برك نتكي دري روط ماع قاع دأب -<س لأ
 صاخن لوا لسادا ل رهسروا لبق ل بقت اروا تطرف كم ايت سي زار خلا مكهوجو اومسيقا تيب آد ليث ىلانم كس لل
 ئده اقيرف_-ت مولخم وج مر شاكت يبن لب زارن لوصلاب لب تاو ايس يصل يراوروا لذي قكوررب ذو ضي رم

 تايلراه دج اصل وقل روا ىلع مارب لولود لش تصر لاقت اك اون ركرفل سئاوانروا نادل < اتم مولع خلا قح اقيرفو

 سال ل مكتنيزاوذخ تيب [- ل ملا بم اهنم ل ونود تلالطو تييارب لول جس تمت كل كس تشم ىلا فاظرب سال طمس
 قا ةاييرل < بابو ؟ بجاو قلي تاقوا سد انرك سلا لاح-<س لكى تاتو لاولطو زار اؤر ص ص يخصك

 - عركركا مورا زرواو بو: دلل تءاقوا نلا_- كش رك اوم ل تاثوا

 < رك فاوط يق كيف - لإن كح كس رك لاقت داي لش للسكس تطيب لطي ........: قت كى زئار أما
 < مكملات ا فصرم خت اوك نين ديرو دعمت دك سرس جس مكر قات تروس لي املي سرسدد- < هبال

 تيآل ات يطوف لك تمدوعزتم لع زارف قل طمس لاقي اعرب جس دارس تار 1م هريخ كلتا لي جلع يذاش ل فاقد

 كل ك1 لوفارطسم فر صرفكا ل وقب اب سماع ملكي[ قل اطم كس سار كت ارطح ضنك لب سا فااذنخا دبا هس تنس
 ع لوم ثعاب اك ارماروا هد نلاصقن كس كس ندب وج تنام حس ترث كني فاك ع اوفرست الوثب آت لك

 سرت لوك ايل ب مك ركن ؟رقل امج وب نس رثكا 5 لاس كيأ بحب حس دقاو ناب نايس نب لن انج 0 :فيطل ليا

 ةلار# اوف رست الو اوبرشاو اولك ع ىداءرف يلب تي اى [بط ماس فات شلال يامر ف سس لوبن ل ؟ جس
 لس ركل ملح لافلام واس داس نا ل يق ترضخ 1و مط كراس[ ايامرف وف ؟ !ييكت اي رو لان داب كس يق ل وسر شي احا
 بكرت امل .اخا لوب ىلا تتم نتا هتد وعام ندب لك طعاو ءاود لك سار ةيمحلاو عادلا تيب ةدعملا د هداك

 ا_ا#_ وفكر لاعبي هل و كك دب هس رول رواه اود لكي تح بسر ب رواه جوهر اك ول راهي و رخل

 ا قزوعي لباب طي كل 4 لوتتلاو كَ ابو ان 1 ا 1



 رسوب موس مسن تا 1 4: الط فارعالا ةروس رسب را ودريط» نام الجر يشأ حررشو#ج 2 نياك

 ضروس ىف تن امم ىك ف اج فرط ىك م ارت اوفرست ال ل ىواضيب روا كرا دوا أ ابط سونيلاجل مكيبن الو مكباتك

 -ح لدا ارم ترن ارم كركر فك جتا سسك شلال

 هى رك دري رول ماع ةداع فرص لكس ادب قلطم يضرب خلا مكن زي هنا كرب 2-10... | اطا

 قش بي زك لكل ات كتي لا شي رك ا لوكا ثم اركروطبا ذبي_انكس ليبدو لوك كبك ب
 نيدلا هل نيصلخم هوعداو كا ريبج_ سا ىف /عرالصا قير جاظر كا وم مولعش سس خلا مكه وجو !اوميقاو تع ةروا نعام

 - ذج امال وم حرالصا كى وفود ناب درباخن ايس كل الدجتقفرط كن ب رالصا ل

 قرا َنِم ٍتاَِدسملأ ٍتْيَطلاَو سايل نم هداَِل جَرحَأ اولا ََِْز َّوَح ْنَم مَع اراكنإ لف
 مهب صاح ٌةَصِلاَخ مهري مُهَحراَم ناو ٍقاَقِْيسااب اَُْل ةويَحْلا ىف اوما َنْيِذَّلِل ئه ْلُق
 هرج َنْوُمَلعي مْوَقل ٍلْبِصُمَلل كلذ م اهب تيالا ْلِصضَفن تالاذك ٍةَميِقلا مْ لاح صلو عراب
 أَن اَمَو اهِّرهط ام انا رايك شحال بر مَرَاَمنإ لق اهب وِ 9 معِفَتنَمْلا ُْمُهْنِإَف َلْوَريَدَتي

 ملاَمِْللاِب اَوُكِرْشَت أَو ملظلا َرُه ْقَحْلا ِرْيعِ ينل ىلع ََبْلاَو ةبِسمَأْمنإلاَو قا

 هرْيَغو مَرحُي ملام ميرْحَت ْنِم «ج) َنْوُمَلْعَتاَلاَم هللا ىَلَع اًوُلْوفَت ُن وة ٌةحَح انطْلس هكاَرْشإب هب ُلّزنُي :

 ين هيلع (+) نومي اَوَعاَس هلع َنْوُجأَتْسَي ال ْمُهّلَج ءاج اذا هدم لأهم ِلكلَو
 ٍنَمَف نيا ْمُكيَلَع َنْوُصقَي ُمكدَم َلْسُ ْمُكَنَيِتاَي ةَدْيِزَمْلاَم ىف ةيِطْرَسلا نإ نْوُ ُماَعْدإ هي ام مدا

 اوُبْذُك َنِهِذْلاَو ةّرجالا ْىِف ٍدوَيوَْرحَيْمُهاَكَو ْمهَْلَع تْوَحاَلَف المع َحْلْصآَو ربا ىقنا

 ْنَمَف «ؤَنْوُدِلح اَهيف ْمُهرانل 7 ُبْحْضَأ كيلو اهب انوي ل اه اوبك وربك او انيئيأب

 ٌناَرَعْل 'هيلياب بَّذك وأ هي دلل كرش يشيب اهلك ألا ىلع ىزقفا نم م مَلظأ دخل ىأ

 ٍلَجلاَو قررا ّنِم ِظوُهَحَمْلا وللا ىف ذ ْمُهَل بيك اًمِم'بتكلا َنّم ْمُهْظَح ْمُهِبْيِصَن 2 من ْمُهلاَي تئلوأ

 َنْوْعدَت منك ام ني أ نكي ا وق مهنْوفَوَ كيندال هنآ اذ ىف طرز

 ْمُهَنا ِتْوَمْل دنع ْمهِسفْنَأ ىلَع اَو ُدِهَشَو مرن ملام ويا اوصال نو نم ند

 : نم مكلف ْنِم ُتَلَخدَف ممأ لد ىف اًوَلْخْذا ميقا موي مُهَل ىلاعَت لاَق هز َنيرِفك اًوناك

 اَهِباَهِلاَلَضِل اَهَلْبَق ىيلأ اهتخأ ُتنَعَل راَنلا ما ُتلَخَد اَمَُك اداب قُم راثلا ىف ٍسْفِإلاَو نجا

 ُمُهَو مهِلَجاآَب ىآ ْمُهَلْوأل انتل ْمُهَر ُمُهدرْحَأ ُتلاَق اًعْبِمَج اَهْيِف اُمحال ا



 سو موسوس ت1 4 الط فارعالا ةروس حرس وراي ددرلج, نال الورييفثعررشورمج رت نيل

 هنو كن ٍلُكِل ىلاَعَت َلاَقاَنلا َنّم اَمّعَضُم اًهْعِض اًباَذَع مها انزل ِءالوه انو َنْوُعْوُمَمْلا
 مق مُجرد مُهَلْوأ ْتَلاَقَو يَ لكل اَمِءاَيِلَو الاب يلو ٌنْوُمَلْعت ال ُنِكْلَو ْتَكَضُم ٌباَذَع ٌفْعِض

 رف ْمُهْل ىلاَعَت َلاَق ُءاَوَس منن 1و ٌنَحَنَف اًنببَسِب اًورفكت مل مكن ٍلضَق ُنِماَنيَلَع ْمُكَل ّناك اَمَف

 «ك) َنّوْبِسكَت منك اَمب َباَذَعْلا

 ا سيقكز ىلا( وم ةس كر اكن ارب كا ) يس اءرفسسآ ةقو مم مم مم مج ر

 ناميارك ب كل ىا ةري كحد مكي فقم ب 1؟ لو كم ارتفس لكي زنج ( ذي ذل ) ىلا كي هس اعكردا( تس مك ابل لإ
 ملك يا روط للا ( لي "اجد فرش كيسسرمود لمت ادت ركأ تسدايقناك قاقنتا لسا ل . لشن اند نت 1م اكل نولاو

 حررط لا مت زور كس تمم ايف( جنس لاحد جتا سكس بصر وا جايك مهذب تاس كس ف - لوب رص تاس نا) سر سلا

 ة رك ا يكب جوج ) كس كس وراد اركان نام نع مل اهيج ) لو ةييسد كن اهب ركل وحل وحك تع ما

 كل ايحي فرص قذ راكددورب رم كحد ا.رفوففب يآ( لو ةس رك اوم كأول ىت يبا لاو ىلا عقل صارو لوك لو

 رم دوا ( و ديول روا هدر دي لاو كرك ل ) ندب لا كرك اياب لوم يضالعدو واو ان تي دانك ذي )جس اره ارتكب

 دلبا ىف ( لرش ) نس ةارم يشم ىلا ىلبجتاسك شلاركي دوا( داير وز ) ملت ( ع وكول )دوا تاب ىك (ةيساي) دانك

 وكم ارت يغ شم )هس لتلك لوك اب دابق كك هس لوك تءاباىما حس مان ك دلالي دوا ىراتا لم( ني ل

 ىزمكك يا قدري قف ايل [تتفواوم ايار اك تما ىكبج وس ( تدم ) تتفواوم ايار يأ 2 - تمار روا ( ريو ارك ارت

 هداهم ( هاب دوم لع ودل امم اد! اكيطرش نا نون لع اهااثفل) ركأ ا! مذ ادالوا تاع 1ك 76 ادرداه قكم رت

 اك رط ىلا كس سا كل داونس ( وكل مذ ()دوا اكس( كرش ) لوك قف لي انس ليت ماكحا سر لت ربع ا
 نركب ) كم ل مل اسكس ناد لح لب اج تتمأ قريب لولوج نكي ( لب ترخ 1) ديك حررط ى لت اكو نريد

 وج كوع مل افرك ذي حس لسا( شل وشم ) ناوكري - داو نسر لع من شيب لح لوم فود هو ( كح لبن ال لن لاهيا )4
 ( ناآرث) لقت 1 ىكرشا و7 ب ( سوم كف رط لكلا تدم ىكدالوا دوا كرش ) اذ نات, ب دقلا وم تل وب ثومج
 «ق روكي وج لع طوف عرول) لب تشو هس ايي داره كل كس ناوي دج كس لث د ةساي( بيعت )اصح للبن كأول كة انج
 ناكرو تقو ىلا 3 ا رك قت زان نازك ستج ( 22 رقد رج ترا ضو بن عر نوب نسا رف ترم

 يلج حس مح ليد بازج هد -ركذرجج اهلل هخ ندي( كرنب ) تداجع تن ثبوو لين لابك( كس نذل نار

 -ك رفق ووو تفوع سرع )4 ليد اوووف فاظ ةيساددا( لو جسد لات دوكنلام كس سوك ) كس دم با

 رزكلجي عس قب لما نا كل وفاناروا تانج( هلم ) ب متاجوم لمد( كس نا لش تمايق )ك- لي رف لاقت قل
 قرد رطب اهو لوم لظاد( ل يزود ) تعامجب لوك بج( < كاس اولحدا قاخاكسا) ش مني لب

 لل موب كك ا بس بج ري ( اكو ايك ريكو رسوو لس تانج ليج دلتوملا لوب ليي حس تعامج لدادج) لي تنعل تغار

 عروش ارم حس للادوا حس مجدي كن لا ننني ) تسسن كت عاج لبي ( لوم حاج دج ) تما لجبج 3 لن مني( ل لب اوم عما )2
 داشرا- كحد بازع(انكود )ارم هداكم نسيت كس لا ايلا اركض كف لوجه فول داكذدو ” هس دامت سا( < تانج

 3 دنط



 سو وسوف ني ؟ 2 فارعرلا روسو مرسمو را م مودرلج دل اج رييسفتا »رشوان رت نزيك

 -ج هقاساع ردا ) لتر ل يني( جس تروم ا زسدنج هد )جس بازار هدو يارب( حس لت ناد تس لن م كرم ىلا

 رق وب كرام قلك ) لزمستت ل لارا لكتب ل تب تينا لك تما لبي ( ع كد راكب يكلف

 ومر تحت ماك با ذع لب همس لاو كي رلى الوب ىدتوس ( كوم ىكلا نار سن ءارب لوفود م مك سلايل يب

 تس تاي رعمروا نواروأ رس تاناويتروا ناكر دا لور تاحاي انج .سابللا نم. : بيكو .

 امج الا انبي وك ودرع ملم رو مرت ضل نر وا حس رن اح انبي وبسس تراك د ورمل مسرور لع نت لح ا رفاربب لج رذ كول
 قرح ل زاوجو ترتو تبارك < فالتخا لم كي كس لوورعا بكثر ودشرايتحس ثدالط كانك لور باس مار

 -هتلع تمر مدع

 نيدللر# نب م 2 وم تانمكنأراقكء دايز حلو اهلل اينوكس باد ايش لاب .قاقحتسالاب

 لوم كير شل م زئاذل ناج دكا كراك هج وكلا. نافكح اقتل لص لرمي بادب لصاع؟ جكس ين .اونمأ
 يحس كة سمر رعب تةررط ملاع لقاع دبز لش ساد ك حاج ز- ٌةصلاخ- لع نامي لما عروتتسروا نت ل
 اهنا ىا كوب لاحءانب ب بصئروا_ ةمئيقلا موي ةصلاخ ايندلا ةويحلا ىف اونمأ نيذلل ةتباث ىه لق ىا جرم
 . ةمايقلا موي مهل ةصلاخ اهن وك لاح ىف اونما نيذلل تباث

 - ليو دارمو انكم اع حس لا كس ما فالخرب -انرك ثلا تيب فاوظتم دب رب ساد ضني د ل دارصرئابك  .شسحا وف

 لوم اكمش ةغلما ثسيح نم رج رك طال هشحافافل يس سار كدا ارك ناقل ايجار كر ين اي لوم ابل

 امهمثا ” لايججاهانوم ضاخرتاسدس قروت بار شلال اك منان اهكشحاذ قولان زري انج د تسان آرب كس كس
 لو كل دام باص مثاروا ابك س توف شرا ندب ولحم “ةربكا

 تعزي لاق الزج كدي © ذ:«دراو ل« لك ترفل هس تعيس لش لق يدك لاهي د ازهر ل

 ناي ووصقت كت واعمل لب أكن اكمادارم س از تر لكل الدتسا شاك ل كس ل تم لاس شيام نوم
 نم لا تب اندم لاح اك قتل

 دوه ايكا ياك ربي . اوكر شت ناو-امت ل فاد لب ابك روب ايكركذ كوك اك كس قلابم ىغبلا

 ةعاس . نورخ اتي ال ىا . هور انس الدر تزول 2 ىماوزل لل ةما لكل ؟نابكل ضدي زاوج لس كرش

 < فطغ اكل اع هيطرش لج ب دواس فئاتتم لمت ب نومدقتسي الرواع اذاب ا نورخأتسي ال < ناز تغاسدارم

 - 6س اجاب ادج ككل ا ترجو لكس ومب فطخرب باج شدو - امج ليك ت سرد انركف طغ اك ارب نورع اكتبي لنك

 كل سا لينا كوم ىذا, ماتم حس طايل كس فس 1لجا لابي نناكا_ جس طر انوج ليش كح كس باو: كس اذا دلكالاع
 -ك+ لائاتسرد بح كل اري طرش

 لش باطخب ملكا م اجد لو لولا نازك فج ترضخ ةروصقن نيش نس "هدا يتبانك

 لا اسلج لب سجاو ألق درا اجا كرنك هداشا فرط ىلا ل مكتيتايا اياما

 5 رقاب از للف ترش نار نا لكسر كا دو معلا قرا ل تاور



 سواح سيفتي 1 4 سطو فارع الا ةروسم حسو را ودرلوم نيل الجر يفتح ررشو مج رن نيل هك

 ّ اب نكءا-<س رك تلالد وين كل وح ردا اسود لج *بجس بلا عاارتكتس لك اكس يار لكى دسروا لس“ مهبيصن

 ريعسوا .ةدوسم مهه وجو هّنلا ىلع اوبذك نيذلا ىرت ةميقلا موي 000 اًريفارب شلال < لوقت
 اهل اخ داق تابع نئباروا لوم كاع تالك طاح تداعشو ت تداعس هودارم حس ىلارل ج ةاءرف رسايصروارمجمج ني

 52 رم امعاد نا زؤادارم سس لمالك 0 ىئرقبعكن ب دكروا هاني نانا ي نجر شورت لامئا هودارم سس لاك سي لاي
 -لثث ةاج اهداتسرفكس توم فل ث لس اجو دإلوو بجد

 مال لي نات لاالج . منهو ال كوم كس رك اي كلب اوم لت لغاد مد كيا لش مة اوم مولع سس لاا .مكلبق نم
 ١ دك لوس رك يكب الخور سود كيا ل دج لات نت قلك ض برعم ضرجلكديك و سر نا, يليلتت

 كوله روورخ لل ث كلب ىدسروا كبس حس لوا كس تما ارش اكتم ارب رك ون امر اي نبا- مها رسخا
 تيسادذ نإ ”رلقم قت لع ام كل " لفار تب لم منتج لولوج كيس ةساد كل تاقسروا لح لكاس ني رفح بج للا

 يع ا دارم نود نجود فرصوتس دايز اهتاهس درع فعش ب اذعغ_ لس كتبت كني دث

 ري زنا ف جاوا قتسعس لكبر زكي تايآ ليج لادجهس ىد ايرث رلى بركس تايآنلا.---.-: :تاب نر
 عما لوب ل زا خلا مرح نم لقت آب سادت تيل كمارتوا خيارك تشوك/ حدودك ركل وانجب كهيسا يكنس

 تت اه اد 2 كت مارت وزنج لاط تمم هريغو بك أول ل تيل تيمل اعد زو تس كتل "رع نيا رف رز

 ود اقع_ < دارعانز حس نطب اهروا لرب حس رهظ امس ت2 ركلقل رابع نبا غشلولاروا لوم لاا خلا مرح نم لق
 ربع ا ل خلا مكديت اياما مدأ | ىنييدعإ كس مزيت ب تقلا كيبل ماكرو تنام راج اكس نافيش ل لام

 تلاسر لي لب ذى ا هداعاكدبع دف تياهندلب لمتورباعماين لوك ايدك < ب راج اياطت لي حراورا مل اعاناج ايل اكديو هرعودوا
 -<- ءاجايكيمقتركذاكم تلا حس خلا ملظا نمف تأ ايكوم كت اشااكداعمو

 ليش ىاوكتيي دف كنلاردا م [ت رحل لاقت تك ةسل تاور ح لسا راينوبا مزج نها ..:.:-:::.:-: لون نا

 -اهت ايكايل لي رادراملاعحس بسد < قفاثيب دبع تو ياي وك خلا اها مدا ىنبيإيامرفرك سس له

 لين نا ليلو رشم انقل اح زج يوم اكو اوه دارم وح اك عررطرب لبث . اناطلص هبب لني مله: 0 2 2
 وكب ضيا ناكعرماظرم آلان [قداص نوددهم مهنا نوبسحسر ب نا لو تكن قالب خيار فاكوج ردا لب اجو فاد
 08 لوط نال نيتي رارصا اكن نادك نلسوم حررط لسا: ةاقداصرم نا ليث تيسر كتم لارفاكدج ع تفك ل

 قرورش قررا نوع لكلا بس نم اي ىرور شح. بو كت لص ىلا وو ليبصتوا تهب امر كلج ار سدو كت حلت وأو

 هس اتوب ءادتبا ل نكت ياعد كرت

 رالطا كى يني اوكا لكك جا نحب ورواد نس ركرارصا ركوب نترك طل قربا يط ب ترو لبي 9
 رات نكوك ا نر لور ش ادلب كة اجاب زعموا لع لوجو م ىكلكاد ىةلكهس يبا "ع لو ْ

 »7 ماتت ةسد« تس ب لا ددجااب كس نكت لإ كاقيرط نيس رثكا عس شع نفث جس نايي اك وأول ف يبا لب تيب آد كد

 قرة ع نسكن ضيط ع ع ارك هس وكف رص لين نت شالح لشكر بر ودم نبا نت



 و

 هدر نال الجر يفت حررشو مج رت نشل
 شت أح انمجب رو زعم

 ل رافك سار نجس اح انج لمع حسا لتس حتت ان وكن تانروا قتل ف لوك لاك و ميشو ركاب ل د
 رول ركت فلاب و اجيب تاس لس« ايهنااب بي ذلك لاذ حررط ا_ جر فك بذلك ىبلقجررط سحب كج ع بادب ؟ يك ايكراش لوك

 رت كر تاتا

 قئروا فرى ل ئاذر لس ييتت حس مول ل خلا شحاوفلا ىبر مرح امنا ا قب ا[ اذ

 < هراشا فرط كل ئازر كس يقطتس ولع اولوقت نافل ذرد ردجيبس تلوح

 جرس حمر تري 1 4 كالط فارعإلا روس, رسموا

 اّذإ ٍءاَمسلا ُباَوْبأ ْمُهَل ختفنال اهب اوئِمْوُي ْمَلَف اَهنع اًورَبكَ اًوُرَبْكَمَساَو اننياب اًوُيَّذَك َنْيِذَّلا َّنإ

 يل هيرو ةقضلو لل اي وزد قالو وبكم ىل 1وطتوت ترحل ةقئانولا يع اورام

 ٍطاّيِخلا ّمَس ْيِف ُلَمَجْلا َلُحَدَي ّجِلَي ىتح ةّمَجْلا َنْوُلُحُدَياَلَو م

 ْمُهَل ٍرثكلاب «-) َنْيِمِرْجُمْلا ىزُجن ُءاَرَحْل كِلذَكَو ْمُهُلوْحُم اًدَكَف نكمُ ُرْيغ َُهَو ريالا بفن
 ِءَيْلا َنِم ٌضَوع نيت ةيِشاَع عْمَح رإغلا َنِم يطع ٍشاَرْع مهقزف ْنهَو ُشاَرِ اهم منهج ْنَب

 ل وقوم ٍتحِلْطلا اوُلِمَعَو اوما َنْمِذَلاَو © َنْيمِلْظلا ىِرْجَت كِلذكَو وح
 هنَجْلا ٌبْحْصَ كيلو َوْهَو هرب َنْيبَو هني ُضاَرِتعإ ِلَمَعلا ّنِم اًهتقاط اَهَعْسُو الإ اَسْفَن ُفّلَكَن
 موو در 1

 ْنِم ٌئِرْجَت اثَُّدلا ىف : مهني ناك ٍدّمِح ٍلِغ نم ْمهِْوُذَص َىِفاَم انْعَرَنَو (>) َنْودِلح اَهّْيِف ْمُه

 لمفلا ةَدهِلاَمدَه ُىِذْلا هلل كحل مهلا يف رارفَتْسل دمع اوُلاَقَو رهنألا ِْرْرْصُف َتحَن ُمهِيْحَن
2 

 لست ث اج دق لَ ِياَملودِالل باَوَج فذ هلله نأ اول ل انك امور اذه

 اَمب اومن هج مكي ةسْدَحلا عضاوملا ف ريف وأنا ىآُةمَمَحم نأ آُوُوُنو ّقَحْلاب انبَ

 انَدعَواَم انْدَجَو دق أ انتو ٌريَْت ٍرانلا بخص د ما ةنَجْلا ُبحْضَأ .: | ىقاتَو همس ْن 0

 ىداث وم نق معَناَوََفَح بال نب مكر م دَعَا مذحج لَ اح بال نب ساس ع

 ٍْييَس ْنَع سال َنوُدِصَي َنْيِذّلا ©)َنيِمِلَظلا ىلع هلا ُةَمْعَل نأ ْهَعَمَس "قر لدم

 ىَأاَمُهَنْيَبَو «0) َنْوُرِفُك ٍةَرِخألاب ْمُهَو ْةَحّرَعُم اًجَوِع َلْيّسلا نْوبلَطَي ىآ اَهَتَوْعَبيَو هييدوللا
 ٌلاَجر ٍةَنَحْلا روس َوُهَر ٍفاَرعآلا ىَلَعَو فار ُرْوْسَوُم لبر باح ٌباََجِح ٍرنلَو ِةّنَحْلا بص

 ماو د

 مهيمالعب مُهْهْيِسِب راو حلا لهآ ني الك َنٌوْفِرْعَي ِتْيِدَحْلا ىِنامْمُهَئاَبسَو مُهئاَنَسَح ُتَوَنْس



 - 74 عا ف ارعالا ةروس خرسمورإي ودرلج» نب الجر يضع ررشو مج زن نيلاك
 ا“ ا ع

 معلا بلحشأ اونو لاعُهعْسْومألمَهل مهؤ وفك اقف وسو كيوتل هزل شاي هو

 يف «) َنّوْعَمْطَي ْمُهَو ةنَجْلا ٍفاَرْغاْلا ٌُبحضآ ىأ اَهُوُلَخ ُدَيْمَل ىلاَعَت َلاَق ُمُكَيَلَع ُملَس نأ

 ُذِإ َكِلذُك اَمَنْبَي َلاَق ةَفْيُذُح ُنَع ٌمكاَحلا ىَوَرَو مهب اَهُدْيِرُي ةَماَركلألإ ْمُهْعَمْطَي مل ُنَسَحْلا َلاَق اًهِلْوَحُد
 ل

 ٌبْحْضَأ ُىَأ | مهراصلا تلا هز مل ُتْرََع دفق نجلا وُلد اوم َلاَقف كبر مهي عل

 ٌءىَداَنَو ن2 َنيِمِلَظلا مْوَقْلا ْعَم راتلا ْىِف اًنَلَعَجتال اَنُبَر اوُلاَق رانلا بحخضَأ ةهح ٌءاَقْلَت ٍفاَرْعالا
 ٠ راقلا ّنِم ُْمُكَدَع ىنُعَأ م زلال فليب مرا رخت تنم نع الاجر ٍفاَرغآلا ٌبحضأ

 مهل كوُلْوعيَو امبالا نعمك راَبكِيْسِإَو أ 0) َنُوُربُحَتْسَت 3 نام اَمَو ْمُكنرثك وأ لاَملا ْمُكُعْمَج
 اوُلَخُدا ْمُهَل َليقدَك ةمحر رب هللا ْمُهَلاتياَل مثمَسق نيل ءاَلْؤْهَأ يملا ءانعم ىلإ َنْيرْيِشُم

 يقلل ُلَمْحَف اوئَحدَو ٍلوعفملِ نب ولحد ىِرُثَو «) َنوْنَرحت مناك ْمُكيَلَع َفْوَحَآل ةمجْلا
 اًمِ وأ ٍءاَمْلا َنِم اَنْيَلعاَوْضُيِفَآ ْنآ ِةَنَجْلا ٌبحْصآ رانلا ُبحْضأ ىداَنَو كلذ ْمُهالْوُفَم تأ ُلاَح
 م اَوُذَحَنا َنْيِذَلا 0. َنْيِرِفكْلا ىَلَع اَمُهَََم اَمُهَمَّرَحَهلل َّنإ آَوْلاَق ماَعّطلا نم هللا ْمُكَقَرَر
 اذه ْمِهِمْوَيءاَقِلاَوْسَن امك رذل ىف مهكر :: مهلسدت َموَيْلاَف انُدلا ٌةَويَحْلا ُمُهَتْرَغُو اًبعْلُو اًوُهَل
 . َةَكَم ٌلُهأ ىآ ُْمُهنْنِج ْدَقَل و َوُدَحَج اَمَكَو ىَأ «م) َنُوُدَحْجَي انيياب اًوئاك اَمَو ُهَلَلَمَعْلا مهكرَتب

 ىَّدُه هيو َلِصُماَمب َنُيِوِلاَع ْىأ ْلاَح مّلِع ىلع ٍدْيِعَوْلَو ِدْعَوْلاَو رابخآلاب هاني ُهلَكَف نار هك
 مْوَي ِهْيِفَم ةَِقاَع.هَلْيوأت الإ َنْوُِظَتنلاَم َنٌوُرظنَي لَه هب «م») َنْؤنمْوَي مْ َةَمْحَرَو اهلا َنِم لاح

 نَبَر َلُسُر ث ءاَجُدَق هب ناَمْياْلاْوْكَرَت لبق نم هْوْسَنَنيِذْلا لوفي ةقاقلا ُوْيَوَم هلْيوَت ىِتأَي

 6 جيون لَم انك ىلا َرْيَع لَمْ يدا ىلإ رن ل وأ اََل اَوُعَفْشَيَف ءاَعَفش ْنِم اَنَل ْلَهَف َقَحْلاب

 نه ف در داب راع يستمع ذل والا 3ك لا رتل

 ّ ] ِكُيرْشلا ىَوْعد نب 00 َنْوُرعفَي اًوناكاَم
 " ( ال لن لابيا توب كلج ) كا( ربطت ) كس لشرب اقم كس نادذل اي الجلل وت 1 قرامت نس لوك نلجأ. مج
 2 اها فرط لكن لاس دهب كس سر عوكعراورا لكن لا ك/يسجج ) لت ليتل او نلحك قي اورد كس ناس آكل سنا
 يو ل نلاروا ليث ةساج سد لوحكى اورد ىلا 1ك < نارك نرضؤم الخرب -# اج ايد ليو فرط كن يبت تأ و

 رزكت فنوا ككبج لح لالا د لج تنج قو” كولو( حس اي ل ثيد عل اريبج جس الا لام لس كك ناس أني ولاس
 ( ب نمي رلخغاو لم تن كنا حرر ىلا جس نكي يروا حس عراروسل لوس ) دك نك لوس ( اج وممن لظاد) اج



 حاس مت رعبأ تمي 1 أ ا فارع ةروس, رسولي م ود ريح, نكمل الجرريسفجررشو مج رن نامل

 اك#أ 1 )ردا لكس“ ؟ريداروا كوم( رتسم ) نوعي كك 1ك كس نلا- ليث يبس هدب( اكرفك كا ذو ةرج يرط( قلب ) ا

 سدت ايدملدب يكابيلا كم ناو وااو ل_ رك كامب ( ع ني ونت لدي كس فوكس اي دوا ست كيش اف شار انصروا

 ىارج) كا شق وا هدايز ع تشاد, كلاي كل م:( لوقاكاروا هس ءادتبمي ) كس ماكهتادوا ال نام لولوج روا نو

 - نيت ساو تنج بأول قنا لاذ وق ( سرر وا ناايسرد كس ربت كادوا ادب جس ضر تطم لج يوم ماكالاي حس تتفاط اك
 رست بفرط كس سود كيوت ةوم تسد لل ايد )اهقرابقو يكد كيج لع لولد كس ولو نلاروا كساد يسد لي تل شيم

 داع قلم لونك نيسا تيس2)1 نم تاو وروا لوب ناوز لرمي ( لس تالث ) كس ناهس ايد لاقث ذس مت هدا

 راب ترو( ج تنج لدب اكل لا رف لامتبر فرط ىكل مس ا) اين ري ماقتم لا فس لونج نامحاوكال كال اكفنا ( دعب

 الب( ساب درك ملال دري نما لم البي .لئوك جايك ايدركف ذع باوجاكالول) ة اءرفد لامن ىرامب ديالا قكوم لاسر بك

 حس هرمي اهتم ا لصارو ب فنك نا)6ةساجاهك كراك تس ناادوا كت ةس اركدس ماؤي اكل اهسرف جس ءاكردورب داعربش

 ونوخ زول او كنج رواوج سد سرك موج تلودب كل وم اكن لا-<س َّل 1[ م شدو هس داهتج جس تلج ي( لع اوم لو

 5 تبا بارث)اق 0 وكيد فس رادو دامت ( ب دوس تجب ماتادوا فسد قي أت اب) ع ليدي

 ساو قرود( بازع )اي ايكو دعب( تمت ) لس ءاكدرو ب هسدابقتكن خلل كف ا ماقد ىكذس ميكر ايلا

 نا كيك( قير لقد (060:1-6) 40:3, دة 0و
 تار ةسرل ل مام )هت تل اجرداة تك ل ورع (نإ دوار لكرشلا ( وكن وأول )وج وم راكي شاب لوما ( سو لسان

 كل را( طما)ا ما ناس نا رو قس )لووو نئارواهتخ_ رس كس تررخ ًاروا( ني احر 1 5

 كل وم يارب لإيدب دوا لايكيت كن ج) لح لوم كول حس تبي ب ( راوي د لك ( تلج ) فارع دوا ( تس يل دارس اولد كف ارا
 كس نيؤمعس تاءالع) ع فايق نلا( حس وكول ىف ةروا قمت )وك يارب كح لوم نس اهبب ( حس ايآ لش ثيي دع دك اديبج 5

 وك ويتنج لول ىلارعاروا ( كرم دنلب ماتم اكن ا هلتوبك« لح لير وك وينبت قم كوم ىتايسب لورج كس دافلد وا ىريفسم لور

 زر اكس لادورأ 6 لبن تنشب كال رع )ي كح نوم نس وم رفد ىلا( لين تا. رف لاحت نت )' كيس لسا” تبرر
 ةساع كادي لش نا حسد كرك نا فرص عمير وكل وراك تس رف كس نوم لو نين تضج )4 لوب نم

 ةام كس لب ار فواشراروا كس لوم زورا وولجر اكددورم كس لوم لب تلاع ىلا فول يكس كت يياور تس في ذع دس مك اعدوا لك

 1 نادي 01 ربي( يرظن ل 2 وبنارعا) لع جا لنا بج + روأ( حد هر ررفغم ىرابمت سس لك اهو لاو لع تنم

 كوكو نال او فارع روادجتا سكس سوو ين نا( لن من )-ج رفد لاش لب راكدروب لح سئ رول( بنا ) فرط

 سدامت( ترثكق رابتتإي لا.) تن داب فدك شتا سناب نابي حس فايق كس ناو يبخل لي رايز وك( لورين” )

 هس رك وراشا فرط وفارطسروزنكروانركر كس نس ال نامي راببت شن ) لاا ذم ىدامجةنوا( لن فس اهب عس كأول )ماك
 جس شئأاو هلل كب ئأ تضر كذا كن نس كابا كا هكا هك يمت تبن كج لذ ليلو قد ياي نبك يسم

 لن تأر تك ياروا) نال عررط لن هس كي دنااك رطل كل ابن وم لاو او له تلج ( 4 اه ابك جس ناا)

 اب را ف وخال حنا دكيلاحنارد نت لاح را ف وخال فلم واهب يكس ؤي جا ولخ د رواج_ايكاهذب لوجج اولخدا

 هس اهك )جس اهكر شك يمت لب دقلادجودهسد قت دواي يود للا ذ لا اسا ذوحتربمتكح لي راكي وك ولاو تنج زو وردا( 4س



 نوح سرس نع 4 كح ا فارع الا روس رسوب نادم : ورريطخ نمل الجر يسن حررشو لج رت نيله

 انباشانت يوكن يو يس فس لوك لور فاك ين ىلا ( حرونمس ) مارق إي "زج لوتوورب هللا كل سو باوج قت ( حلي

 ليد نجس ذر لن ىت منت: )كح لل ن كتم ناك نا بج ةوس اه هكر لاذ لش كد نس كرز لك يند ليبرد هت احك

 ايكراكت اركوج وب ناجح اكل وت رام وورش لسازمن ( ركدوجت لكل هس نو سا هت اب داذحب ان اكن لد ىلا فس لوبا اج ( لح
 داهم كك( ن رق ) باتكى يا لاي كس( لكل ا) سكول نا فس متددا( كس سك يكر انا كال ير لش نت خ ةسل
 < لاه ي) حس اكمل ذا( جس اي دركن ايي لع لك كيد دعو ردارايخا )جس اي درك ورك ومحل وحكى تبي فس متوكل تجس

 تكر نامباهح تضرروا( تسري هشنلصف ع لامر ي) < تيادبوج ردا( لبر ثاب مت حس تنالبصفتى ا مليلاعتارد
 (ح ماها لاه لنآ بج )6 هجترف (ركدت لاش داتا )لج شمات كل ايكر#ي كل كل لولاو
 لوب( كت كين زوم نلاميا) كت دس ومس وتب تنس هلي وك سا تاو لو لو لا( زور هس تمايق )كك 1 يرش اك ندد لس

 وب لواحب نلف ناولاو كيك كت ءانخإ شاكر كم ةس آله ماهباك لاه اب تراعربفت اس اكدر ورب راهب قئاو ل نيك

 ماكف الغرب ل ناهس تس كم اكوب تجدوا( شايد) ل ابي موج قت ايبا! شاك ) اب سل لراس كرام نب اد

 تن ارفداشرا ىلات نت” السوم لنا يلا اج اي دس د باج وك ادت انج د لد ثوم كرر وا لب الاب ديح وف كدشلا ) بيد مايا
 ازا مادو( لوب م مورد( كذب سي تكل ودك )اذ لت اجو لو يس نس ولالا( ل

 -(لوئاكذ دم كيش اللا نن) كج ةس كاين ه وج لايزادب

 3 ام كب عراورا كراك م لسنا سداد كيا كمن” لي قبطي الاسك نيذ .نيجس ا 2

 نيئؤمح س لؤناشاروا تانج رواد اطلع نيّيلع ل ئاقتلاب لس لادواءهس لئامئا زةفداكرافكر وانني يشيد نكس تروا
 تياور عر وفم لكس ذاع نب ءارب ثيي دع ف ددوامكد جس ماقم كيأ اكل كب كس شعب ناس آل يقاس اي جس اجاطبكل اع فداك
 حتفني الف ايندلا ءامسلا ىلا اهب نودعصيف اهطونحو ةنجلا نفك ىف نموملا حور نولعجي ةكئالملا نا ع
 ناو ...... ةعاسلا ءامسلا ىلا اهب ىهتني ىتح اهيلت ىتللا ىف ءامسلا ىلااهوبرقم ءامس لك نم مهعيشيبف مهب
 هللا ىلص هللا لوسر ءرق مث هل حتفي الف ايندلاو ءامسلا ىلا اهب نودعصيف حوسملا ىف اهحور نولعجي رفاكلا
 حرط ةعباسلا شضرالا ىف نيجس ىف هبانكا وبتكا لجج وزع هللا لوقبف ءامسلا باوبا مهل حتفتال ملسو هيلع

 -ثيدحلا .احرط هحور

 بس لش لوروفاج لبي لايخكس برع ل باوج شنوا نتن حس ليل لاكلاب لالا قلتي .لمجلا جلي ىتح
 , .١ لاحم نوم لثاو لم تنج اكرافكانلا ىتي اج لام ررط لس نوب لاو لل ىلوج ىك كان كس لوس اك اس دؤفاج اذه

 هلكذج نب ونتروا بايك ا يدرك فدع حس مجو كف # دم راوشد باي همضوهقف سسك فرص ني ونت نا زو كس لا وف تن اول سا رو شا وغ جس

 رمت لكى اجاب الوحكو ذاورداكن لاح ؟ كس كس للا ليث تس اج لس هيايند نا 1 رك وبل له وبوخروا نفك تجب وك رور كن لمؤم تن رف

 < لام لاه لس يايد نام آركش يل لي ثان ةرور ىلا فس انور فاكر كاوا جس انب راذطج سلس بم كين لاس[ يفاس_ جس ىلاج لبي يب نير قم
 هداك ارك كوم داشرلاك اخت نت يتب ءامسلا باوبا مهل حتفتال تيب #14 قي ترضمت آرهب_.اهاج الو تو زاورداكن لاس 1ك كح ىلا نكي
 -ثييرملا-1؟ اجيد كيج ور ىف اربي -وعل ع لش نيكقط ل قفاس كس نا زوج امان لام ا



 جوع رس تع 4 كا: فارع الا ةروسء مرسم راي مم وورلج نيل اجر يسضتجر رثشو_تي ظننا

 ؟ج بلطم يك | كف رص نينا سوري زو كس فرص يف ني اي انكر زعل [2ل_ض رؤيا ان دوو

 ىك عرب. لوم لتنلس دحاو تدين ترو همس عقل ظقل يدك وديع بمن كل ليظرو ا نوبي باوجاكل اغا ا

 ب وكل لكل سايكس هدايزروا لس وو كذب ل رخ [كس ءايزينايكرم فاضا لبي لفلم با تش
 ناصتن ان انج ايكوم حانج نزور شاوغرواايك [ناصقن لي ناو كل لاه ايك درك ف ذعالء ابك كح فس

 كلا اونما رواء ادم ل وصوم يب نلاطمكس سار قاطع رضي اونمأ نيذلاو < قل فاو ني تك كس ذك يال
 هر لأ رادتبمخلا كلكلوا رعب ل لا ضرما خلا فلكتال رواررلع ف وطخم تح لصلا اولمعو لمت روالص
 ملت لارصمروا مهنه فلكتال ىا وم ف وزكرطبارروا هاج اهكرت اجي لاف رتل وخلا فلكنال 2 ناوي ني

 هعنجلا تسفح ثيدع لاب <_ايدركن ام آتس.قير لكل وصتاكت ف اشاهد نع كيسان يك الض رت

 نش تقاط ىلانادارمس تلاوه رواج انر كف الغ لشاتماوهتدارعهسس هراكم لتي« اج ايكدن يشري تلوبك يات ةراكملاب

 ل ادني وج لترا وضوم ماك

 فاص وكل نا كس دحروادنيك كس ىلا ا انعزنو
 ىفام انعزنو تلرزن ردب لها هللاو اسيف م لونا قرط تاع آنرإف لع روس تحارب لا ةساج ايدك

 رهل هللا لاق نيذلا نم ٌريبزلاو ةحلط و نامدع وانا نوكا نا وجرال ىسا - ليث _ا.رفال تر طحزت خلا مهرودص
 هك فرط كت شج بلدي تلج ىل الل نس ادرف لبي تقل تع ألا كرس مهتحت نم ىرجت . مهرودص ىفام انعزمو

 هاري بس اى غي ىلا رمش كا ل لق ل رازب ل ودن بلل تناوب تنحل يزال نة لأ ام تلاع

 -4- لشرق يبا شيعر بردا ل اعز لت ركل رن زوزو نك اج. لعب نيك

 -انيدتها امدوجوم انل هللا ةياده ةلول_ كوم حررط لا ترابك ذقت .ول باوج فذح

 ”يسولارواك لاير تنضج لول بتب حسددداي وم سوم جسد لب تنج ء ادني ياك لوم لاقت نق ّلانم .اودونو
 نا مكل ناوادبا اومقست الف اوحلصت نا وكل نإ كه دكا دنت اسس ظافلا نا ىدانم ياك كدر تس ٌةييرج واوا

 اودونو . هلوق كلذفادبا اوسابت الف اومعنت نا مكل ناوادبااوم رهنالف اوبشت نا مكل ناودبا اوتومتالفاويحت
 رانلا ىف در ةئجلا ىف ةلزنم هلوال ادحا نمام-[(ارثذ__ةقْؤ رض الع ىورمس ٌةيرموباروا ةنجلا مكلت نا
 .ةدجلا نم ةلزنم رفاكلا ثريف نموملا اماو رانلا نم ةلزنم نموملا ثريرفاكلا اما

 ل وم ناي كتتاوضيفا نا ركذ سس نابي كور سفمروا جس انكسج قد فقتل ع لوعتوم لو اي - ناش مكلت نا

 جيت لكل وف” لكهجس نشرب قتلك شار يعروا لوم لص بصختالب لموكب حدب فرطكث اري ب اهومثروا ل
 د قووقت ارا كوم عسرإو نوم | ك1 ل اهات زر وعل لي لج زل تفرد و لل رو لو ف لح

 بارق تاوما سي ممركن آر ثورافكروا هنع ثرو هناكف ةنجلا لهال هلزنم لعج مهنم نهوي مل نمف < لي ثيي دعي انج
 معنك اميروا لك اليوكو دئز لج رج ا ارم كت ييمروا كس لوب ءايحا نلؤم لل قد كس للا لب .اهنحا رسييغ تا وسما تس ابك
 ةدجلا لخخدي نل < كثي رع لئالاع_ كس لوم لاما بيس كوع لفارس تنج _كاوم ولمس مجول سو: ريببساب لي

 ناالا نا الا انا الو ار ؟لككلسا لالي تن حس لأ 1 اة ثلا لوسر اياك شرخ وو _هلمعيدحا



 ناسا مهرس تعأ 4< فارع اا ةروسء مرسم ١ ما ددرلج, ني الجر يل ررشو رت 3

 تب ثق تدع رواوب نأ اخ ىلا( سوح ل ١ 2 باعب هتمحرب هللا ىندمغشي

 . - ارد لك راخت لوك كل سادس ىلا لضألب ل فارم
 لوب تداع قرا لمت بس.لتدج لبي تمايت نكي لوم لبر هت كن م ذمةروا لك لاوفامس اج رك صنج .ىداسنو

 اك ا دمت سك عم لباقع اك عروا 1 ارتد سود ليآ مب #للاروا تنج للادوجو أي 2 رووا عب خا نتن

 -- كاس مهعمسار يشك نذا ذقت لالج_كومدشرفىي عاري .نذؤم-لومولربرجادن كورفر مرج مكس قاتم
 نا عر روادعش اق ليطرشل- < اجا الوب ل نايعاروا ىلاعموجتاس كس ناك كج وع_ب وعم تر صعد واس لاعب .ًاج وع
 هن ني ها روسوارمس فارعاروا ب ميئايب تئاضا . فا رعالاةروص-جاتاجالوب ب لوز ىو زئرواراول درت اسس

 ماناك تنج روسك ب تك قدس بو كم” قرنلب_ نو لوب كيدلا:ف رع ناكمدنلب ثنى فرك جس ع فرعا
 اكلم ريفس فارع امك جياد كدباذ مادا # اج اين ناتي وريف#روا لويتنج مرقس لابوك جس اهكا مر كس لا فرعا
 لك اح لاكن دلاو كس نارك ب تلاع ىما- لوب لوم لش ملكبسلط توم كن 8 لوم كول ديبشرم نم كولش كي

 فاو لبي تنجب كاتم م وكن اك لوم اكليت سحب ملكي ملطروا تداهشدوج داب تس جو كلر ان لكني داو لج بدكم لك يسلط وو
 كرا بحاصروا ل لوم قارعا هو كل وم دهارب لايدبر وا لايليت كل وأول نتجركل ع تس اير ذوحسم نبا روا اج ايك يبن
 روا لايك كنس او اج ل كنج لع رآ حس بسر اب لع لوم نيم لا لاو نير لب فارعارك ث تاءرف

 كس ةرتقن اذ ىلارعاك < لايخ ياي لضافروا جند كس نار "رشم اب لوب سر لارا ني ديلاو كس وكول نت اي لوبي ربارج لايدب
 تعامج هد لن يدوم تسامرف بحاص اقروا لوم بارج لاي دب دوا نايلي ىلا نم اي كنس دك نا نوفل
 ءايبخا بج لس لوم تارط7 لس يجرم دنلب روأ كس مجيد ذي لابورل يب ار كتر وا كوب ىك اوك م 0 نوهت

 ترم اللاب تررطت فارع ا باص كس قوم خسروا قش رفا او. وم رارومل م لش لاما اب ني ؤصرايخ ايعءءاربع

 اكسادوجواب كس دوم ىل تم كف فاشكب حاص_س مان وماكف ارعا لاصر جما لور يطري نر طحن ل ررطت ةز
 -< ايلف ارتكا

 5398 ا نايباكتماركل احس » اهلا ىورروا هس عقار فرط ىلاقتر شلات ديرياظفلروا كى ا مهعمطيال

 لوثود_جايكا يكل اعتسا .١ودان كس تنعب للا ليي حس لاروارظنأ فرصا كس ران لا لاهيب .تفزرص اذا -اقايامرفذس
 دهس لاك سرد دواهس ترسصتسلاع كك ياك سرب ا قرف لع ٠

 -جس يردصلاه , متنك اه-ييفاناب ب .يبك يما ققسا ار . ىنغا اه

 هريو سدا نب بابخء راف نامفس لاب قود بيب ل جب نار زك افي ترضخ ؟سمج .. نيملسملا ءافعض
 مهالو مهيلع فوخ ال لمجارول درع أ هلمعروا ل ذاشن ىتءارق ل ود .اولخدروا اولخداؤ* .عوقو_2
 ماطر ضن .اهههمرح_ىاثب لكلب واتتس مهل ال وقموكق سفلي سا-انج ليث انني لاح كيم اثنا لعب هلكدت < نون زحي
 هك لوب لي يفيلكلءاكجا لع ترخ [ل تويكس مذالوج سل تس رف كمت

 ىلاعتدشلا ةقيرتح_لكوج قالطا اكن ايش لح يدركه راشا ل مالعرسفم . مهييسسدف# ةقزتد اكن اكومأ ذ اي اني درك يس .مهترغ
 خلا درن لمت كايدركهراشاس لهذ# مالعرسمم .درن لهوا -انيدركك تؤم لو دارم قت عزال تس للا كل لانكم لني



 ناس" هرسف تن 1 كب الط فارع الا روسيه رسبفو دا ودرلج, نعل لور يت ررشو دج 2 نياك

 دم اس ناماضاع بوم لمعنف واع لمد رجت اسكس لا لي مكس ماييفتتسار وا ساب روم فوطخمرب لمت ليبي

 متل ارو منك لا لب خلا اونما نيذلاو تي ًاروا خلا اوبذك نيذلا ناتعآحررطلقلاس تاي. كأي 1 طلر

 للا ردا. اهم نكتب لس وأول قارون قي خلا ةنجلا بحتصا ىدانوتي 11 ركز لت اهيا زج رواازس لك

 يب لث خلا مهلكج دقلو تم دعب لا < لوقت ولنا ب [قكنلا_ لوم نين ناي تلاع لا تبا كنة رلكفارا
 ح نامبا تداعس لبا ايمج_ ل اج 1زاب س تفل لكن يبد روا حر فكك يب ولاقت اكن يئاضم وم لكك كس اناا
 انئام م هل وم ازسروا تس 1 ليك اب لس .شازس لاا كتبسج هو لو تس وم دئ عم رافكت نكب دب دج نكي نش تنس د توم كف رشم

 - ةركابد لستم اك

 هك روطعرو هوم تشرف كيا الاو لا ذاوآ يكس ركل أ وفرع رعب ذاعموبا متاح نا ............: كي ررشل :

 < كن العاشر نولمعت منك امب اهومتث روا ةنجلا مكلت مكيلع مالس لوقيف كلملا بهذيف_نز ياطافلا
 دهس قى د لم لدب - لامعا ليم < تنج يم قالس كادي مك

 اكو: لغاد تمجد كل اما لش تنج لع اتوم مولا جس نوملعت معنك اصب تمي رج الخ 555 .....:باو# كل اكشا ليا

 نت بع زو ىلا تضزلب 2# اه نايا ل وكيع عع تروي كل افا لع ايلك يامر ف لي ثي دح كالت الع

 -4 لاب
 برس قش لع ثي درا <س ببس كرب اخ اك اج ل تنجب لارا تمس دارم برس رب ال لي تي اكسس باو

 بع 00-0 ببس قرم ا لب كوم تتر كملاهتدفلا يبس اك وج لاو لي تنج تيكا لكس قترومب ثكب ح

 - ار لاكش راخت لوك م راين اكس

 فارعا لئاروا ليث م ان كس رجب قت تيأ ل ووو روسروا فارع اكس اتم مولتماس تاياور كر نصرو ا :نث فارع

 َح نك كاد لبث امورك ل فاو لش تن رخ الب كول ي- ومر مامب لاطود لايدب دوا لا يلين كتل لوب كالو

 لقح مروجو أب هوم بلاغك نومانكب ج لك ر ابنك اكو اتم مولعس ىب عوج لاو ل كنج كل وب ارعا قت

 ري روط لافتا ضحك يصت لب و ا وترى اب يك وكول ىلارعا  ىن”روا قضتروا سماح ل ؟لكت ىل واجد فارعا ىلا له لب 1
 و6 حس لولاو نايم اج ضاحي دوا كوم حس سرد كيا

 نايند ك كس وكوب اكسال قول آمالع لل لي ذك خلا اوبذك نيذلا نات 1-...........:تناي [فقن اطل

 لكاس ل لس الصاوأري موك ل اتم مولع حس خلا اونمأ نيذلا تب ا: ةرلا وب لور اغلا وو تنكر

 تانجو لاف لك هدا تشاور

 5 1 هاج لث تنجوووم يروا ىرايتفاربف د يكوج_لكاوم مولعم خلا انعرنو تي

 لرب اكبسم ارب اهنروا هس لبى باس ىبوروصقنل وصور اتم مولعم حارس خلا ىدعهنل انك امو تعأ

 لب لوو اروج لج قب باولو اشم كس نارك جوه مولع س خلا نودصي نيذلا تيب 1 ىئوروت بسمو لس



 <38 فارع الا ة روس رسأور مم درج, نيل اور يسفتررشو دج رن نماك همدان سن ععأ

 - تدب + اير لا تت حس اجومم اديب ترون ني اسس حس لسن ل لس رك الح قل حررط لسا كل كس نا !روا لإن تس هدول نت اس
 هك نعي هذ اهكروا كت #دنب كح ديبي فدل لدي كلو تل لكلب ضن قلت خلا رانلا بحصا ئد انو تءآ

 لويعارب ىكدعب كس ذسرمركاوم ولمس لا لب جسد تك اءوت يي ناوكد كا ومر شح اكن اري ىادوا سري تلاع كا شيرت
 -<اتبد لابد اك

 ل . ا ذل مكبر

 لم

 ناب رمال راجزم 26 نيكي 212122111111110

 تودشلا ىلع افطَع بلا مولا َرَمَْلاَو سمو ايري اطر امه َلُك تلط

 َكَربت هلك ُرْمآْلاَو اج ْقْلَحْلا ُهَل الآ ِتَر مب هِرمآب ثالث دما رْخَسُم بحد عقل

 تحي أل هنا اي ةيفخو ل12 اقزعت عيرارفألا «م0) َنْيِمَلعْلا ُكِلاَم ٌبَردهَللا َمظاَعَت

 َدْعَب ُئِصاَعَمْلاَو ِكْرّشلاب ضْرآأْلا ىف اوُدِسْفت الو ٍتْوّصلاعَرَو قدس ِءاَدلا ىف «ددإ َنْيَِمُمْلا
2 

 نم ٌبْيِرَقهللا َتَمَحَرَّنإ ِيَمْحَر ف اَعَمَظُو ِهباَقِعْنِم اًقْوَح ُةْوُعْداَولْسُرلا ِتْعَبب اًهحالضا

 ُىِذَلا َوْهَو ىلاَعَتِهّللا ىلإ ِهِفاَضال ِةَمْحَر ٌنَع هب ِرْبْحُملا ٍبْيِركٌرْيكذَتَو َيِبٍِِعمْل 40) َنُيِدِسْحُمْلا

 ْىِفَو اَقيِفحَت ٍنْيِسلا وكسب ِة َءاَرِق ُيِفَو رمل َماّدق ةَقَرَقَتُم أ هتمحَر ىَدَي نيب اّرْشُب حيا ُلِسَرُي

 فموي ىآ نؤلاَلَدَب دحوم ْمَصو اهْوُكَسي ىربأ ىو ٌَردصَم نونلاحَْواهِْوُكَسي ىزأ

 ينأ ُهَلَقَس رطَمْلاِب الَقُب اًباَحَس حيِرلا ِتْلَمَح تلق اذِإ ىتَح ٌريِشَب ةرْيحآْلاَو لْوْسَرك اًرْوُسُت ىلا

 بانر كَمْ باب بالف هاير ىآ هي تاَباَل تي لَ يلا ٍنَع تا هو باَحَّسلا

 مكلعل ءايعالاب مرو نب توما جرحت ج بارخإلا كيك ٍتزَملا لك ْنِم اجلب

 لم اذه هيَ نب انس هاب جرحي برا ْثْذَعلا بيلا ُكَلَبْلاَو نونو ادعو نورك ذل :

2 

 اًذهَو ةَقّسَمِب اًرُسُع ”دكنألا 2 ٌجرْخَي ال 1 ٌتْبَح ُىِذلاَو اهب ُِفَتْم هَطِعْوَمْل ُعَمْسَي نِمْؤْمْلِل

 اه 2 َنوُئيؤُيف هللا هم َنْوُرْحْسي مْوَقِل ِتيألا نيم ُفَرَصُت َركْذاَم نيب امك كلِلَذك ٍر فاك َلَتم
 سس

 يدايند) اكاد ل لول وم وكن زرواوكل ونام آف لوم لين ثلا ىتو ذر اكددورم هس داببتبخالب 0 07

 نكح ركاديي هب بس برب ى لإ ليا 3 تح اي فيا روا لبق قف بأفق [تنفو لا © لي تتذو نحس. قت تس دابتفا كح لاولو



 ههه هس تيآ # تاط فارغالا ةروس مرورا هع ودرج, نيل اجر يظن جر رود رت نبل

 قش شرع تخل ) يلع ومع "رم رع ( ايكيا يبا نس لوبا كل كس نيو ملخأ ةامج روا لت : موك ولك رع

 اثنا )وك ينو حس تار لل ةي دامي ( وم ناش ناياش ناجع نلت ورا ما وم نمر وا لي لس 1ك تنك ىءاش

 ني كلا نط عا( نع تب دايعت سرمدو فيارب تادف نذ نش دهس نر الاد تامل دك فيت ىشغفي

 عئروا ل فطع تاومس اس بص )ع داتءدن اج خيروسروا( تنئزمت )تس ىرلج ( بج تنل يوك سدد كيا )

 كلر شيق راد ل 1 (تددق)م كل نال م( كندة ربك بس( نص د ا تيتامع

 نواب مانتوج ىكدقلا < تن اذ( ىلاو لويرخ ىري) تكرباب قت الون عب يدر( كرد ىارر يقر (نج)

 قدح كح ردا( كس كرما للنت 0 ني وم رلى رازو» [ءورك از اءاعد داكن دوري ةيسا- نإ كساد دسك وي كح

 كروس( س2 21 ا ج17 وج )2 ركل ل ولاو نع ذب حس دع لايعدثلا قو ( ب روطو ريش )

 ناا)روضتلس شلاروا ( ح ككل تماطل م اههئاوج )دعب كس ىككرو كا( هس ركءانكر وا كرش )5 اليبجب تس ىلارخ لبي
 حس لورادرك يت تتر كرشلا يقي - رك ا يك اد وع ل ركديما( حس تقل تاق ةمرب هدأ( ةكباذ ازعل

 روا( ع سرجو كف ]سم ف اضم فرط كرذلا جس تضددارمعتس ل انال كاك ب عر قاظفلروا - لإ ءادرب نام رف ) ٠ ني

 رثتطوج لب حس شاب ني ) ل لوم ىلاو ذايب قرت خوج لإن تيل "اوم هبي حس تضر ناراب كس لا رفراك كت نا
 ريتا سكس نوف قف روا نيش لوكس لب تما رقاكرسوددوا لث تلاع كفيت اسكس نينو لش تأ رقكياروا ل ىلاجوم
 نزورب روشنررفعاكتءءارمللداروا - رتب نواب قد اساس موا كلم ناوكس لب تأ رئاياروا ع رص
 جت: وتوك( شراب ) ىلداب لج دب( لين قل ىلا ل وهب ) نين قرئ الس هو بج ري ( كوم درفمر شبر ثأر قرش ارواج لوس
 زتم لوب ليلك اوك ع لح ) فرط كن ع ذوورع( تس تافتلا تس ب ان لش للا وكل داي قش )ول ىلا بج ساه ل
 كمر ل ةس اديب مت( تفي س94 - لاب م( نش زرع ) ا نإ اسري مترج ( 2 نس دكر ا هد نع
 ل ناياروف)وركر لو روف تاج ( لس نس اهئارل لج وربق كن ا )لس لي دكه رت ول ودرع م سرع ( كف اما ) ىا لب

 مارك طعون جس لام كن ارسم اري ) تس مكس كروم طيس ا(هدص )هس قواد ل( قو نير )رم و( 7

 قرفاكي تاس تقضم ىو وردا مى تب ) زج تقم انزاديب لمتجب تس( لص )نذل( اتم ودنا عفن

 ناوررت لئالد( لج تسكن ايي ررط رطل ةسارع دن( نادي 559 هروب لس مك ا هيج )حر طا( ع لاثم

 3و “ 6 ناميارب ناهس كراك شياوج ) كا كس وكول !

 ءروتاجروا لوحوروا راهي دوا ني زوكم جرا ونار انج - لومار اراء ارت ارو مايا عما دابا ع رو

 -َتاموم ٌلارصء اكريأ أ! تسرب 2 .تبشتلا_ ارث اديب واد روا ت جسرارمخم امس والدي روا لم ناتيحك تيخر»

 للا من احح هس مول ان تيفيكا راوتر مولعم ون وتتسا_(لؤ تس اءرف كل اء مايا فيفعوما ماما نستغل ارا« للسما. : ب وتتسا
 ناس لاقت ثلا لإن تس ركل منا ماا قات تعرب انركريرك روض روا و اكو خر قلخت ل ساروا <س بسجااوانال ناميارب

 قش ماءاروا < رفاكهوه كراك ااكفسوم لي ناحآ كس دلاوج كس قورم قري حس بح اص ماما وا لب نم ذاكدن ل ل
 تام تروا ل ةس ركب يرق ل تيس اج تح حس لب قولى اء لج ب سرع للي لون هس 1 ىلاعت د فلا كل ث ةسامرف محا ماماروا
 فققاو حس زجر م دوا للوش تسدا سمج ريو كس شرعا كس قافتااكملكل با مايقرب لامك ذ ة.اءرف قاكساروا لن سدت نإ

 ثييداعا ن”روا ليم ل اكرجتاس كس تافص ماقد ثلا كس لب اطم ل تل رط انتج اكس فلست رطارامج كل و تس اءرف كيت اربادوا لا



 ههه رب تع # تال فارعالا ةروس مه سور "هد ودرج نالالم ريت روم نام
 وج ل عراتا ل فلس كليب تكل نير حلا ماما دوا لين لاق كس نلا كس لاثمو فيك الب «س تم !هءاوتساو ا رقت اكدقلا رب لك سس
 رم رع كل كس دقلا ريما رك رفد جس انركلاوت كسلا لاهم كس نا وم تك ري رباظ لني اوك رصف واب و جس دنبب لش رج
 لي ةس دكت بانا رققتماب شعل كس هللا حس تمي رج انسب قرفروا ليث 2 كت مات باج كدت يفك تبا رقتتسا
 سوم تس وبك تالا نلا جبرا رس دوا لاهو مانقم انو بلا: الشم لن 1ث وكل ءاوتنسا لكك لصد بس ككالاع
 - لي تس لب نا[ رقت ابب انت تسامكيي لا حرج جس دن لاك انركلادت كح هللا ارم قتل سا؟ ابك لينك ل الدتسا
 ع مالكم كرقوم كشك طوس

 اشو ريتاسس كس نافيا نا ناولسم ارق لاب دوا تختاسسك- نامي رشتروا نم جن ٌقاسكرواوزرواربعش .ىشفي 1

 وني لوعخمو لاف هلت لم لولوعخم فود كس باب لاول اكره لوف نعمو ايفا راسهنروا اوم ىونحم لاذ لم تدوص, مج لإ
 رانا ارمعأديز تيطعا يي-< لوم بجاو قت ل ىوعم لعن 2 كس كين سابقا كس ساس لدم تيجحالص
 ترتيل وعفصروا لع بحبس ىئاريبا يروا ةبج ار مع توسك وا امهرد اديز تيطعا_< كر ئاج م ةفنرج وممن لايقل
 كل سا ل كر تيحالص كنب وا ان لوفووراهقروا لس لكدج لع تع آر مع أدبي ذ بسر ظروا كش كوم بمرض اشم لزم
 < لعاب سماك ساروا اكرمب رض انما, لوحفمكر اهي دوا ىونعس لل اقوك ليل لب هس حراك ا رمعع اديز تيطعا

 لافراد نازل ل نسب علو نفاذ نيدتعملا ةدابعلا خم ءاعدلا بج داشرال ثعرع .اوعدا
 ماع ني جس لارا لييبا ل توا رو 2سرط تنفدي رول ورك ناله عاد كاف 1 - ل كساد الع تن

 دهس بس انمدداي نكس ظافلا فة اجايلدارم انركدن زواجتع سس دودع ل زير يدر

 نيعبس لدعترسلا ىفة وعد كس داشرا كل هلا لوس كم الكا امل لوضفركذ او امي متم لل تا قرثت
 -ةينالعلا ىف ةوعد

 تقر لك ناي خب اعان [شن ةءاقفلاكةبيرسق كس يدج كاضاقت اكشييت انك ةمحر طفل“ بع رت .ريكذتو

 - مس اجاناب تفص فو زحف وصوم ايس مر قمح ةمح رو وعسلاولا لولب - ايم ةالرك رت بيرق لاه لادا

 ك ظفل_ ع انافه قنتقلخكب يرق ل لاس دار باق لابي سةر سام رقربتت نا« ديعسر ا .بيرق رما ىا
 كح نا تضر لاثأ نينسسجمم كالوج كس اتوب مول سديق لآ نينسح مانفا لايك د قاب بشري دتدبلا_<س لاك دابا

 قوم تصر لاهم ىما لكوك ثجس اه لوم ن قت تررفخمروأ تاهناىكنلا لج ىلاد ذك انك رييكروا قساذ بع لوم سكب رق
 ل اموت لاو لمع .سا قر انك يد نبت ب نيمار للا رفا كل مرور فرم تراحيب تكلي باهاع
 -< م الف اكيرقت كى ار ماما باوجي-لومدارم لق كأول نلاحالا للاكل كى ردرضي لترك

 هك فاق ترم كامكس تيادد ك ٌةيرج الا انج لذ لوم تداشب كت مصر لبن اوم ليي سراب“ ١ ارسشبب
 ل داب كح لواوم حس لولو ل رك ترحب لما لم لوم دلو رت لب تسر كه < داجو جرم تر طحت
 ايكضرترولامح ذب كح آن ع هك فاق قاوم مولتم بحب كح التت لاب نسى نكي ايكت نإ هدداشرا كة ترض آ
 الج مارب كح لس دك اعد تسدد إي ان اءاع ورتب اوندللا ل



 هدد عي 146 تلو باارعإإلا ةروسعلار 001 ثمل ودرلج نال الجريح رشم تنل

 بادعلابو ةمحرلاب قتاثدللا حور نع جيرلا لوفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس“ ىنا- نايوملا يعاب

 5 كيب ارشن لع تر قالك خل انروارشك ار واورظا اهرش نم هب اوذرعو اهريخ نم هللا اولئساو اهوبست الف
 نسروا جس لومي ه1 كهاشداي ىل 1” اى قو بش لور رق كش اوك فاو لدي س شاب كج كج يلم راهتسا وطب

 قلطم أ وعفم نت عج ررص» ار شن كيد: لاك واوزتروا ع ا رشن لي تأ رق رعاع نايا 2 لرش تاق يق
 روا ل وعم وخ كاب لع نمي .روشندوا ًارشان ىا_ت ل قرم ل هرراسما رون قت ير رنا ل ران

 رطبا تيوتل ةريشبإ ب ورطل ف غنرو فيغر ريشب

 - ك4 ككاو“ نعبر لا مالك .ًانسسح وم مولعم لتي لب زك اورج كيج زج رؤقاط ١ تلقا
 - لك [ل مصب قى قس باقم كس ادكن ال رواه اب دكت ل ازد بيطل ادلبلاوري ىلا

 دل ترس رشا ناك يس قب قا غرو ع ةرمرولا عي وكوت رول ع يلاع يسب نق يرش ابدل

 انك 1 لاس ىلا تيشرا ارم حس سد كذاب كس و وسو روا يد نك

 ت”اشم_ادكن الا هتابن جرخيال ثبخ ىذلادلبلاو - لج حرر اك ذتتس لاخلا ( لونغ ركل دع

 ايكوم تتش عروطرم كس ساس اهككايدركم انتم ماقول يلا فاضم كسك

 كح تا لال كوب وسوم هت هرابود برع نير شسروا ع لوم نايب لصف كرام سي تراي ؟لبت 000000000 :ثايأ لد

 7 7 2 ل نع آو نام ذوى جسام نايب كيبل ت نر

 لحي روصتناك لا ترن ك ىتوملا جرخس ثللذك لبث ىلاجومهدنذ لن هدرماك سيشل كى تس اناج ايار
 تاو بس انم تاي! اكديح ون لش تءاياكنلا كل ىلا اه اوم وطعم انوبب راك اكس خلا مهنع لضورظ ىاد ١ قمرا

 لب اق فرص حفل نيلي ىفوم ماع رك لاب هب اهيا نوم ضان تاس كس نكت "وم عفر وجواب كح فس و6 ماع ب اطنخ اكل مالك
 -.:- ايمو ناز

 هب ناب بولسا كم كركن آرق 2000 :لالرتسا ب تيبولا ريح وس تيببوب رديح وأ 0 :4 نرش ف

 اردد لا د جس تملا فرعتس نان نت جس اترك ا يكل الداري “"تبيبمولا ديح قل” ا

 نإ اج هداشا فرط كت قيقت ارا حس نقلك "تر تيبولار يح ون ' "ل تايآنلا لب - جس اج انانب لئلا ىل

 مالا كسا حس نر را لاو قس ناتو لف ضاخ تاس كس تآذ كى ألا لاؤفود

 كة تانماكتماشداب لاا لب د لحال نصا مروجو م م ل * وق ىرسوو ل مالظنناو يي اك سس - بتابدوع

 ىلافصروا ىلا ذر بج زل لو 0
 001 ل اح اك ويك كير شم يتاس لس لاو رسود "ل تمجام بلطروا تدارع فل صضصخ ل حل ثلا تال

 رؤا وأم يف العب لكما تس دامب هر ابك مم ادب تسال لات ركل بااذعاي تقر كشيااوب ل اامرفن عانس سة ثلا لوسر نس ل ل 1

 اولها حس لارج لكلا



 تتم د د كن مب سل 2555272 كك
 لأ اك ايي اشرد ىلا ؟جس نكت ررط سرك كفو هرتز دعب كس ذسصرل كرر بشوك وفوضروا ومش ترد
 تح روش ل ز لام ىلا قة اء لوك

 تسمن  تالغ شعل تضاطل د < نانا

 موب مروُش رو هود دلال رايد

 واح لاح رشاي لت شم جس ايم اندمج لت داهتمعسدودص باع دكة يب بلطماك نيدتعملا يي

 كل كلا, قادخ لولي انج كوم انساب كح آس دعوية فس كل اوساكل ناب راكع اي لومئ انك اي لوززج رصيتسم يدا هلك هك
 ناك انور لاا لل و نالوا [ تو قنر اوم رق | تتخا فرو ل نر[ تاك لذ 4

 اند لى ب يودرف كببلا- لدي اهلك فر نب داع ايطروالل ةحرلا اعد كلل لكريفسافرط ناو لم ب ري نودرت

 هج راكب اناكذ لي ريق لوضنل ب سا ناب ات اتكرك

 لكنا ناي بح [لفت لويكتءالكشم تن لتلض ار كت ىلآرة............: لام كادوا شا اك ءارككو تيار
 ل ىلا نان كارو نر دوت لورادركلي تضر كدلك وت ت كيت لد لي سن داب للا نلامييا لا < لا ىلايمك
 باداشو زيمر كوم هدئز لشن ورم روا ع اتسرب ىلإ ري - له لرك الج لب اوم ىلاراب لمي لس اتوموك سلب لاي بج كت جيسا
 - لآ لاحم

 لوتور هدرم حس لاوتكرب كاري لب لوم راومتءاءاط كا ذكي كج كب القنا كس لئاروا تام كى د لا كب
 هوم شياب ىت ىقلر ني زوم ومدارجتحا لمن سس قا هداف ني وتو فرس شراب ني -< اج ثودرب كك رتن لع

 غل لونج كك جسدادعتسا كنتي وقلب نتج ىك وج ياداش لير تو كس تيار ف آرق حررط ا لد تريم
 كَ 7 اوس قوام انو ورحبت صح نااوبب قدوحكرارهتسا

 تير قلم اززجا كس لاواب تسمو كاد زعل دال م بوكا نجا كس نلواي اون دك سس ب بل طس اكسل اهنا كس اوتو دأب
 اكل اوم لاراب دعي حس شراب واهس [يني ل رسم د تلج كي كل واب حس جو ىلا ومن زيت ت اجومب لئا فرط كد كم دوشدو ل

 - بساع لوم لبلاك ثع ابانومريخب كس سرسدداكليا كح لاس لئلرم تلاع ىئ اود كس لاوحا رثك احب انلع ١

 وكدا د ارم قش اك الكاب ديب كلسم اك لس لب لرصن ى مت شرعلا ىلع ىوتسا ماتبي :تبي [فئاطا

 واعرضتتم آد قب ى أب غاكءايفوص_جسدارم ودم ناش نايانكس دل ىوتساوج كلين تقترب فرص و تيس مولعم
 بيطلا دلبلاو تي [.فرط كت وابغ نايل راناعف احضر رءاقرل ل "اق 'يرولشو ترولج ا رط* ع راش لبي ةيفخ

 -_ حرك ذا لع يارا انك ا اظعو لبن ليا نهر نر اوحتسالا رس اواو رجتساا حبس خلا !



2 
 عل

 و

 دور لج, نيل اجر يستمر رو دج ننال

 هل ني د ملام دبع موق لاَ هوَ ىلإ اون اَمْلَسْرَأ ودم مسن تار د

 ل مئظع ِمْرَي َباَذَع ريغ مَع نإ ْمُكيَلَع فاخأ نإ لَم ْنِم لد عْفَر او ةلإل ٌةَفِصّرَجْلاِب

 سيل موقلي لاق نيب «+.و ِنْيِبَم للص ىف كين انإ ةِمْوَق ْنِم ُفاَرْسآَأ ُهلَمْلا َلاَق ميقا موي َوُهَ

 كفل © َنْيمَّلعْلا َبْر نم َلْوُسَر يَبِكْلو ين كَل لالَصل نم معآ ّىِ ٌةَللَض ب
 مبدأ مومن لغو مل ُدْيِرأ ٌحَصنأَو ىَبَ ٍتللمر ٍدْيِدْشَتلاَو يلب

 ُمَلْدِإ َباَدَعلا ْمُكَر ذنب مكي يلجَو ناَسِ لت مُر : ْنَي ةَطِعْوَم رك مك َءاَج نأ ُمتْبجَعَو

 ' ىف قرا َنِم ُهَعَم َنْيِذَلاَو ُهْنيَجْنأَف ةوُبَْدُكَف اهي ©) َنْوُمَحْرت ب مُكَلعَلَو هللا اَوُقََتِلَو اووي
 ٍقَحلا نع 5 نيه امو اًوناك ممّن ناقؤطلاب ”انيياب اًوُبَّذَك َنْيَِّلا اًنْقَرْغَأَو ةئيِفِسلا كلفْلا

 اللفأ ُه ةُرْيَغ هلإ ْنِم ُمُكْلاَم ْوُدَحَو هللا وُدبْعا موق لاق اوم ْمُهاَحَأ ىلوالا ٍداَع ىلإ رو

 َنإَوِةلاَهج ٍةَهاَفَس ىف َكلبِرَنلاَنإِةَمْوَق ْنِم اًوُرَفك َنْيِّلا ُهَمْلاَلاَق ونون نوفاَحَت دو َنْوْن
 َبْوْنَم ْلْوُسَ ىَيكلَو ةَهاَفَس ْئِب سي ِمْوَقي َلاَق َكيِاَسِر ِْن وَنيبِذكلا نم كفن
 وأ ِةَلاَسّرلا ىَلَع ٌنْوُماَم ©0) ُنْيِمأ حصان ْمكُلانآَو بَ تلم ِنْيَهْجَوْلاب مكب 4و يلع

 ْمُكلْعَجْإآْوُرُكذاَومكَ دبل مكن لَو ناَسب ىلع ْمُكَبَو نب ركو ْمك ءاجج نآ نجع ب
 هلام ْمُهليوط ناك اْوطَوهَرُك طي ٍقَْحْلا ىف ىف مكاو جون ِمْوَق دعب ْنِ قررا يف 59
 هللا َدبْعَتِل انْجَأآٌولاَق نُوْرَوُمت هنوف ْمُكلعَل معن لا ءالا 1ورك ذاق نيس ْمُُرِصََو عار

 رار 2

 «.) َنُيِقِدّصلا ّنِم تنك نإ ِباَذَعْلا َنِم هب َندِعت اَمب اَنبأفانْؤاَبا ُدُبْعَي ناكاَم َكوَيَرَدَنَو ُهَدْحَو

 ٍءاّمْسأ ىف ىِِنْوْلِداَجتا بْضْعَو ْباَدَع ٌسْج مَنِ ْمكيلَع بح ٌعقَو دق َلاَق كلَ

 ”نطْلُس ْنِم اًهِتِداَبعِب أ اهب هللا َلّرَئاَم اهئْودْبَْت اًماَنْصأ ْمُكّوآَباَو متن اهب مُكبَمَس أ اَهوُمعيم سم

 مهبلَع تلِسْرَأَف ىل كيك كلذ (مإ) َنْيرِظَُمْلا نم و مُكََم ا بالا 1ؤرظعْاَف ناهي سَ

 يذلا انْعطَفَو امم ٍةَمْحَرِب يوم َِم عم َنْيَِلاَو اهْوُم ىآ ُهليَجْنَف ٌمَِِعل حبلا

 اوُنَدَك ىلَع ْفطَع و َنُيِِفْؤُم اًوناك اَمَو ْمُهَتَلَصاَتْسِإ ُىَأ انتياباَوبَدك 4
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 هاا رف لوبما جنانج اق اهي فرط كم وق كن اوك ول فس مث ( جس باج اك وذي )كس يدقق ..----.: دمج
 كسلا وم دهتاس عفر روا تفص ىكدلا تاس كج ه رسيغانفل)- لوتس لوكا رابتتا وسلس نااوركى نب كاتدشلا ! موق رع

 هذ م لبا طع اكن او ذب كيال ( سس د تسرك ثني كفار مترك ك0 لوم ترف ل ( اكدت يءانج كف سم لد تس لك



 كاان رست 1 4 كالو فارعالا ةروسب هرسفوراي - ودرج نا الجر يفجر رود رن نبا

 تك دب ضار حن تكس ايد لاك دابا ق لبس كس لع موق ىك لا( ءافرش ) دنمورم آدكل# نمل ( كوب ندداكت م ايقو) مساج
 كح اج ماعم لالضاتلاك ةلالهنيط) لوم ايكآدي ل قتارمك شرك يما ياو اهب” ”ايامرف( بنيت نت نسيبم) وم

 فيتا ففلب) لوم اما ليم” لوم لوسر اكل اعراكورو يول لب( ك ىف اخ لالض تين كوم غيب دايز لأ كم اع ةلالض
 فرط لكرشلا لش روا ( لومب حرك و دارا اهل المج ) نوم رلى اوقرت ىرابروا تاءايي كس ءاربدب جا( < رحت أس لس دي رك ر وأ

 تخين لاي راهب ركب ىلا جس دوم اههنججا لوا ( وم تس اذن مت ) ايك+ شئامولعم لينتج لوم تكررت كل اب اح

 بازع)#دركرادرت بسلا انه حلى مج سقت ( لاي :) هل دذ ل قد آجلا كيا كراكو دوب اببتت( تظعوم)

 هك الثوم السما يلع رون فاول و رك وج راوازس كس ىلا تر لب زا هوالع_ومب ةسدث( حشا) مزين( المت ناميا تركا حس

 نايناقن ىرامب نس لوهنجردا هت لم( زابجج) قش ايلاجج ( سس بو )9 وتس بس كس نارواوكن ا نس منك اسد
 هس متروا كح كلوب عدلا( تس تاب تق ) كأول وكس يب تاب للص ( لن ناقوط) يدرك رت فس مه لأ ء لت لانج
 سا )ورك دنب ىكدشلا ! موق ريت ايار فذ لوبم ( اج نوكمالسلاريلطدو؟ حس ليي لودنب لاحت كس نا فرط ىكداع موق( بي)
 هدهددد اريرسكس مقري سا( 3 آه ناميارك )وم ليت( تس كف يخ) ةدذ مايك سيروم لوكا وسل نا( ءالاهب يحلى

 ممله لايخارام رواوم كذب لس( تلابج) تقام مك انيد لاح ايبا وق ليت هبات ايكر اين ا موي اكرفك نس لونج لو
 رج اوم جتك كر اكودوري نيس وف لين لوم لئلا لع اوي اب اا رف دس مالسلاهيطعدوب( لش تمل اسر كوك تيس )وم ح# ومب: كب
 قى ) نوب هارت اتساراببت ل كوركن دقي دوا ( < قيرط ل ووو ىظفل ي) نوم ماج ماغي اكر اذ دوري تيبسا - لوم

 وج كلي مدعم كراكدرورب هداه( ىلاب زك 2 د أتاك سب دوج اهينجارب تاي ا لبيك( ع طظوفك تمل اسر

 دعب كس مالسلا ريع حروف م وق ( لبي كل ني زرما) ليك وركوإي نامحا داك ايهدقلا هسا لك ودل ات ؟ع تل ل ىو
 دث تسي دوا كس رم ار آف ل داع مدن انج اني لسد ,رؤتقاط.) ثم ىلواشك بعت” نع لاو ىلع ثروا اي داني ناو كلا

 ومر ( ارم بإ) بايماك حررطرم لاتوحكر هزناتددإي ىك وتتن كرفلا لج ا ليم كل لا ( هت سو كس تساقو دقت لاس
 لو زوجك وووتم نلادوا لب اوم ىراجي كس ادض كت كي فرص مك إن ع 1ك لما ضب رام بآ ايه نك
 2 رك( بازع قت )ومس ءالد فوث لبق كتاب ل قاعد ال ل ؟ لو 2س 1 ت2 هلاداد باب دامب ليت ( ىيدركك2)
 مايك( جس الاد ذم تاو < انباح تاي [بضفروا( ذب ) بارططس فرط ىكدقلا ب مقابسا لب ايام رف( لن لوي قي او
 ايل ارممك )جس ايل عكس اى ذيبسا هس لداد باب هس داهروا ف# مقوج لو جر كت لب داب كس لوم ندنج ىلا لكس جب

 لكك نابرب و ليو )نس لوك( كف سكت سدابعى نا ) كف # وم دوبتتك نلا ف هلا ملكالاع ( دب تكا سون ىك وتب برا <
 وكول نادي انجب جاي الجت تخش ل 2( .لكويك 3 لوما دكر اظن( كلا ) تاس داب كلب ( ابا ذع) وركر اظن امينا كرات
 وكل وتس( كساو فال ناميا) ل ناروا( وكرم السلا ريلع دوم قم )وكن لا ذمتك اواي( لبن لكى بل ايعدن ادت زب
 وكنا شم ) ىووكر رك اهلا كو يغب و م لكلا فس م: اق اي انجل ل وغاشندوا لدي قرات ف لوم“ دوا ايلاهج حس تصد با

 -(< فطعاكل اري اوبذك )2 تطاول ال نامبا كلك يكس يس تماب لصاروا( اي دركدوب انو تسيئن

 يم روتانا روت نب ككل ني رافغلا بك مناك يسآ .احون خلا دقل هللاو ترايع ين دق... : بيكو ل

 (ةه٠ )وسو م_ذاس ا راولا_ققؤك كاطع ل اولا فالتخا لكدعب لاسوس اعلي وس: ضايج اء لسلاح تويتر © ردا (لاروا)
0 5 9 8 2 1 



 "انه هرمي #4 ح5 فارعالا 3 روس خر سر مال ودرج نمل اجر ريل رود 2 5

 مكاتب بآ- لوم 0 [قباطمكس لوق < هدنز لاسوس لاح دعب كس نافوط_لا رف عيكس
 ايلي مان رفعت بو لاح يتشرب تل بكج مقالا لم لاسود حروق

 ال قرر رجال نطو د او شموخ حرر نظف كم ق هموق
 دس انو !اك نفل لا كم نا

 دو كف وم تفض قب هريغك_ لاه رك لا مكلرداع ورم اكل وامر 1ك .عفرلاو

 تحل لام لس نا لم 20الف توب لب تزل بردا ساس تي كن رادو توك ذاملا- 7

 لو كوم فارثا قتل لاك ا لإن لوم عرب

 تبوك لس وءررص»و وكس لالض ظنا ف ظري لوب ماع لل تدعذ ان كري لبس ةدعوءات لب لا ةلالض

 هدازل لالض ىب سيلكسن ةلالض ىب سسيل يضخ قوم لماع شيكا كس لا اكدمب لئاشوك بسس ريت دصاو
 للي باج لماع .لوسر ىنكل ارب شكر اكس نك نر اوم مرسي نك اخ فلكس ماعلا كد

 هس نك 1نيكب يرق رم قئاركل ب جس انا تيبادب بح اصري روط ف اتناوج لوم لوسر

 هيلع ف وطخمساكى جس افطاع ءاوروا جس راك ا هزمت نلعستبجسسع وا مكب ادرك هراشا ف مالعرسنل ب لا متبذكا
 2ظ0111 كل جدول توتا لي لانو اروادتب لاي لا زوج روادجتإ ديو لانك فىلفلا_مفوذك

 نم اق بشن 0 د قا ارولار

 -ايكوم زارت ذاهب ىدوجك» مك يوك

 مرا نب ل 0007 ارم . ئلوالا داع_ اتاجالوب لي لباقتمهكسةريصب معروا لم لباتم سرع ىمعاظفل نيمع
 نمو وود ناس رو راس انتم لااا غلا امس لو أداع كي ونس لتروا هس ماسلا يلع 2011000

 < لص اذاكى رص ليا ناايمرد كس

 اك الجت اسكس ريت ف لاسقسف شن روق كح لاس قر لس وكو كم السلا دع حرف تير كج . لاق
 هلع خر ون حرر طز ين كتل مك باعوا به مالسلا ريع حر وأ تدب دوبم لديك ايك ابك للاسسقا9فرص عب ومب صعق لكدج نايل
 يا ادرار تمجاقسوكق ري تب لكم وق خس لوبا دك كس دوم بف الظري - لزب ثاف ب مرسال تدين مال

 هب ةسدمدابدإب دوادد توج < ايكايال يلعف لج مكل حصننا ل رواق حرر اس جس يكب اطخ هس اظفل ىا ىف موق

 ا سا قت يوت لس حرر لا تو اك نلا كس دوم فاظرب - يق لت يفيكا كت وقد كن اج انجب -< تركت لالد
 تاي مال يسال '"نيما حصان مكلانا”

 وسن شد نكوا توتر وس ب ايوسراو لاب كد رو رقد نسالك ترفل روس _# لك رلا أنام .عارذ ةئام

 ا أهومعيمس < مان تنقيقتب_ ضو احسان انما ذي ايجي سرد ادت انج تا
 2 كر قزاج تغب كيال ب وورش 6 لود لاش لي وف آلآ لس درسا ىك ! |( ب ميقعلا حيرلا_تانوزحي

 جك لص لم كي اوبذك ىلع فطع_ عكس وجاي ريو تأ ا بس بابساو لاي كنس كرو وزع

 تايآن اذار داو نع لاي نيل ليتل جيف اقروا ىلع تجرت [ءتل اسر ريح ولحس يو... كعب أ طر



 1 هةر 10 218 لارخإلا جروس م رسموا م وو ريت نابل الجر يسفر رشو مج رت نيا

 ررلض وم تررطخ_ههق انج روا لإ الاب ا ولم جراي د ل حس راج كس نايب ك- لوتما لت عتق رنج بس انه ناظم لج نا
 ب 0 * ِ 5

 ساب د آم السلا ريلع حر ونقل وا_ لصف

 نوم ل وشم اهب وكر ىل ابنا مارت يح ول عري لاس. :مصالغ اك تاي ماض ل... : رش ١

 2و ءاينات تاز دي تح نر اب نع عم لاب سل و قدرل ا نوكيا ف غي ترضخ ١ ؟دصنإ

 لاا اكل وه وثو رش دايت روا رك كت اهب حس كورت ينام زيت م روم ينص | ناوين دا نزلوا توب كي 17 نإ جد 1

 لور وكي وكل وم وق مج رطل روا لك 1 ليت بيغ تحس ىكا داوم ناومض اك يب يب هس اح ىل ذب تيربو وكول نارك
 عن ح باذعكس تدخ 1ك قبس كل تلبسه داي زي رك لبا حررط ا كلل سد لك نكن حس باذع اناج لتسلم“
 ارواج تر لك اح افلا لضمبلس ماركة ايبنا نا ديان كل -ايلب نوم اكسر ادي - كبس اي لوم ل يو كن
 بدل ابر لكي زم كن ومن اك ىف شو لتلك ترضخ تس ساروا بس عماد لكلا يول لاحاك دن ملاين لوم
 اني درك شح نوت اهقا» تابت ان نادي - يس اجانب تو ديجر دوار ل دوك آ ةلج قد آلي لو ديبي تفلاف كتل
 دهس توب لسدو هز أ ذب تب كيا اكس

 هك نافل فلل ه3 ى دي لاب ............: ليج وف نالت ىف # ركن لاي حس ائافلا فلو تاب ىت كي
 نموت زين كراس لينك خلا ىنرظنا لاقتم آل ارز تروم ل اجو كسك شكرك را
 فلكل م لوس ف للا وم اريل كح را ا لم وقروا لوم لود زر ليت اب بسسس مالاسلا مي ايبناملكح

 50 ليتل وم لوم ول

 ضن ببلا_ تح لام ككل داع موق وم ترط>ك حس لم قر وبيدك لولاو ننس اج بسن 25-2 : نش داع مون

 هاج ايك ومر زاب لم تروصىرسو دوا اكوج لولبي تدقيق انبك اجب ليث ترروص لبيد نو تس اانجاكم وق قرسود قلت رعت

 < يسار كت” قلك خلا ربا دانعطسق كل نكداع لك وكم وقل م دبر جي اهتم اناك عاد كس موق ل لن لصد اع - 6
 <انسومرواهت كس هر لاب نومك تكس وم كالب فراقك لب ناك ب ليغ اكتب نيا كن نسم لكلاب للسكك نادك

 لايك لاو ل نبي رسطم تبر اوم ل البى رخاد اعرب لح ؟لسأ كت يراد وا لومج كك ّق لك لوك حس دافكل

 الجشي اد كن ولاو لقد زين هك نك رتاواعوأن اك تل آلي ل آل كود دوا كك 6 كولو حس ل داع موق
 دجتاسسكس داعدج لبرج ةروسروا قبب م دق ىلاو لوم هات لبكي حس بسد عب كس مالسلاريلع حرام اكس يجو كتمك ىل اراع كن ا

 مرا كن تلك تروا و كس ليبقى ت كيا بقل لوفود اي وك يس ماناكى كل داذجا كاع كود آي روطس لدب مرا اظفل

 هب تاي رووا ذ نايا اهوج لتنأ ىلب لي تمروص ىرسووروا لكلا لوب هن لم ترروص لبي لبس ران ليف كل وفد ادام

 3 ول ىلوأو ديب للبت - نإ تل ووو سن ابدي اكوثب شب سرسود كس مرا ىل ةداع ردا اياك اع يب كيا كس مرا يلواداع اكس

 لاعبا كه ووروا ىل ليكى واداعد الوا كليا ركل ت42 آروا لحب كلا كيا رك تس وجلس يك مرا

 و شب ( )أ يلصق روس بلا روأغ لع نوع أى 0 اسي انت 1 باع اكرصرصراب م داع مول ل احر

 ةدجسلا مخ



 مزال طكو

 تا فارعالا ةروس ةرعجوراي م ور رطجت» نمل الجر يسفر شوج نال اك مءاعع مسرب 01

 امومه راحت لب ضرصن ناب لك اجا. اج ايل باذع قلو رع سس ساس ب افلا كدقع اص
 ؟ خدك ناك كس ياناس وتومداع موكا قوام نيرخا انرق مه دعب نم اناشنا مث 1 كن ومو روس

 مب فانا قاطني يأ ناد كس تدمر نا امس ناي كس قا د ىك ادا 1 باع
 تانك اي ؟بازع

 تل رب كف _وهرصخمت سس ءايلوارصاعم يسلك ل ولي اجرك توم مولخس خلا متبجعواتميآ ا :تاب امفل طا

 ك1 بم ذو ني داك وول #ف ولو بس كج اتوب مولخشعتس خلا الملا لاقزين < سس مثال راعماكتداقنو ترف

 لذ لاو مولعشيسس ةطلقب قلخلا ىف مكدازوتم 1- <. ابد اله حس طكياني د تاياطخ بج لتروا ف وقوع وك ورنمشأو

 - تاج ف كل يرقىك وتس عووايندا ذبل تقنيا كرش قانوم »داي زاك تقفاطد»ا لو

 هلإ نم ْمُك املا ودعا موق لَك الط ْمُهاَحَ ليلا هبائاَرُم ٍفْرَصلا كَ دوم ىلإ انس و

 ىّنْعَم اًهَلِماَع لاح ةيا ْمُكَل هللا ٌةَقاَن هذه ُيِقْدِص ىلَع ْمكَبَو ْنِم ُةَرحْعم هني ْمك ؟ ءاَجْلَق ُةرِسَغ
 اَهْوّسمَت اَلّووْللا نضرأ يف لكان اهو ذق اقع و دض ني لاه رشم ةزلاسا زو ةزاخإلا مرو

 ْنِم ِضْرآْلا ىف ًءاَقَلخ ْمُكَلَعَجْذِإ آَوُرْكذاَو «لس) ميل ٌباَذَع ُمُكَّدَحَاَيَف ٍبْرَض رقع ٍءوسب

 فيلا ىناهَْوْنُعَسَت اًرْوُصُق اَهِلْوُهْس ْنِم َنْوُذِخَتَت ٍضْرآْلا ىف ْمكتَكَسأ ُمُكاَوَبَو ٍداَع ِدْعَب
 ملا َءالا1ْو رك ذاق ِةَرَدَقُمْلا لحل ىلع ُهْصَنَو هَل ىف اَهنْوْسُكَس اكْويِب َلاَبجْلا َنْوَتِحَْتَو

 هب ناَمِباْلا نَعاًوربكَت ِهِْوَق ْنِم اًوُربكَتْسا َنْيِذَّلااََمْلا َلاَق «س) َنْيِدِسْفُم ٍضْرآلا ىف اًوْعتاَلَو
 اًحِلاَص نأ َنْوُمَلْعَتا رخل ةفاب يقابل هموم مننا نوط نذل

 سا نيل لاق (مد) َنْونْؤُم هب َلِسْرأ آم انإ مَع اَولاَق كبت“ هَبَر ْنَم لَصرُم

 َْدَق اهَرَقَع َةَقانلااورَقَعَف َكِلاُلمَم موي مُهَلَو ِءاَمْلا ىف ْمْوَياَهَل ةقاتلا ٍتئاكَو «(-)َنْورِفْك هب ْمَتنَما

 َهِلكَ ىلَع بدع َنِم هباَنُدِعَت اب انين حِلصي َوُلاَقَو ْمِهّبَرِرْمَأ ْنَع اًوَمَعَو ٍفْيّسلاباَََعَق نآب مهما
 امس نم ُهَحْيصلاَو ضر َنِ هدد زل ُةَفْجَرلا ْمُهّف َدَحأَف مو َنْيَِسْرمْلا َنِم تنك ْنإ

 َلاَقَو ْمُهَنَع ٌحِلاَص ُضَرُع ىو َنْيييُم بكرلا ىََع نيرا () نيج مه ِراَذ ىف اًوُحَبْصاف
 اطْوَل ردو «ه) َنْيِجِس لا نْوُبجُماَل ْنِكْلَو م هل ُتْحَصَنَو ْىَبَر َةَلاَسِر ُمُكتْغَلبا دَقَل مْوَقل
 4م.) َنيِمَل يدع يق كقسم جك كج نت َةَمْوَقِل َلاَق ْذإ ُهْنِمُلَدَنْيَو

 َنوتاتل ِنْيهجَّوْلا ىَلَع اًمُهَنْيَب فِ لاَحْدإَو ةّيناثلا ٍليِهْستَو نْيََرُمَهْلا ٍقُيِقَحَتب ب مكنإ ء ّنجْلاَو سنإلا 5 رماه 2 م قع هميم ى 3 ما

0 0 

 َىِذَّلاب نإ أورب



 ددريلج» نا الجر يفت عررشو هب رس نال امك 86 تكا رسكتلي 1 # سلط فنار ال13 روس رست را
 ا وسال تا كه رع جو“ وما ةقاق# روع مودا ىق * ووو 332 5 اوس ا 9 هسيوعدم ع 5 3-3

 امو ٍماَرَحْلا ىلإ لالَحْلا نوُرِراَحَتُم هم َنوفِرَسَم موق متنا لَب ٍءاَسِبلا نود ْنّم ةَوُهش لاجِرلا
 كلا ال ا لا ادم ىعاو رمق از د و# 2و هيا م 922 5

 سانا مهن ُمكتَيرق ْنَم ُهَعاَبتاَو اطول ىأ مُهوجرخا اًولاق نا الإ ةِمّوق َباَوَج ناك
 لاء ماع سو ١8 ع ياك سس 6 عد 2 ع ع ا ا 2 0 سو سول

 ىف َنْيِقاَبْلا 4009 َنْيِربغلا نم تناك“ ةتارما الإ ُهْلْهاَو هنيجبناف لاَجرلا ٍراَبْدأ نِم 003 َنْورهطتي

 ُهَبقاَع ناك فيك ٌرظناَف ْمُهْنَكلْمَأَن لْيَجَبلا ٌهَراَحِج َوُم ارم ْمِهْيَلَع اَنْرَطُمأَو ٍباّذَعلا
 ُةَرْيغ هلإ ْنَم مكَلاَم هللا وُدُبْعا مْوَقل َلاَق اًبْيَعُش ْمُهاَحَأ َنَيَدَم ىلإ اَنلَسْرَأَو 6) َنْيِمِرْجُمْلا

 ر ةدّريوم مردق 0 شم 2 ميد ل و عع ماس خر مر كسلا 2 روصر و
 اوسخبت الو َناَرْيِمْلاَو ليكلا اوما اوفواف َىَفَدِص ىَلَع مكبر نم ةَرِجَُعم ةَنْيَب مكن ءاَجْدَف

 ٍلْسُرلا ِثْعبب اَهِجاَلْصإ َدْعَب ْيِصاَعَمْلَو رْفُكلاب ضْرآلا ىف اًوُدِسُفت الَو ْمُه َءاّيْشأ سانلا اًوُصُقنت
 "ُشش فد دليم رم ايو نج ماسدإ ماو موا ”ديد7”شل وا د شت ساو < وراد ردع ع طولا
 لكب اًوُدْعَقت الَو هيلا اوُرِداَبَف ناَمْيإْلا ىِدْيِرُم مو  َنْيِبِمْؤُم ْمتنك ْنإ مل ريخ روكذَمْلا ُمكِلذ

 اد هرم ميسر" عماش م جم رار قم مل أو 07 2# مرقس د د جدد 00 8

 ٍلِيِبَس ْنَع نوفرصت َنودصتَو ْمُهْنِم سكملاوا ْمهِباَيِث ذاب سانلا نوفوحخت َنودِعوت قيرط ٍطارِص
 ل واو م رنا او © اه سر تى مرر مهو و هم اوعي 2 35 5 هع 2ث

 متنك ذإ آًوركذاَو ةَجْومم جوع قيِرطلا نُوبلَطَت اَهنْوغبتَو لقلب ُهاَإ مك دعب هب َنَما ْنَم هيدا
 2 رج روم رع رد رش ما رظددوو م ل لا ا مو »ا اكو كررت تك

 ْمِهِرْمأ رخا أ ْمُهْلَسُر ْمهِْيِذكَتب ْمُكَلْبَم 409 َنيِدِسفَمْلا ةَبقاغ ناك فيك اًوَُرظناَو مككرثكف اليلق
 ما اورب عاد . "و رى زك < 7 ريدر وم وص .* ودثلءاو يا ” عا سعال 007

 اولا اًوُربصاَف هب اًومْؤُي مل ةَفلاَطَو هب ُتْلِسْرأ َىِذْلاب اونَما كَم ةَفِئاَط ناك ْنَِو اله َنِ
 2 1 م2 0 34 ىمدذ 00 هر ا ردث 2 2 و ا را 0

 ْمُهَل دعا (م-) َنيِمكحلا ريخ ٌوُهَو ٍلِطْبْمْلا ِكاَلْماَو َقِحُمْلا ٍءاَجْنإب ْمكَنيَبو اننيب هللا َمُكحَي ىتح

 لددنب ٌلاحمب ع نلا( ب دارس ليث لا كلوي فرصتي طيفارب ) فرط ىدومم وق (ايي نس مث )دوا 00 :صر

 هسدابتوبج وح روم ىلوكارايمتاوسس نا وركت دابع كشلا !وأو لك مولا كريم ا ايار نس نزف وا راع

 ةيااتفل) © لكنو ك_ عسرابتتوج ع ثا كدقلا ي( ب تفادص ىريم) حلب 1( مزختس ) لبد حلاو كيا حس فرط كر اذوب

 وا سرب هدركر وقلي دامت هوك كت ساوث و حض مالسلا ريع ٌعراص نس لوك نلا لي هرامشا قتلا لم لج يس لام

 يوك ا ) ناكل تمم قويت حس تيا ارب ساه # تساي لامج لب نيش ز لكرطلا ود وجي الك اوس( لي الحمر كل ات
 داع موق ( لم ني زرسإ) ليمن نس شبا كورك إي تقنو هدروا شب اش باعك درو لبا ”ليككت رو ( وعي ل راما يولل خس

 ل موه لويمرك )و انج يل ننذ مط ك لن نم ذرس للا ( ايد سس دانكن ) اي داسب عسر ا لبو يانج ننس ا دب كس
 هردقم لاو بصن أت ويب اظفلروا كل كس نجر لش ومس لول درس )و تس انب ناكم قار ثا توكل و ذاهب دوا( كل كس تتسد

 رمد س 7 2 َ وكيل كولو درو ري هده وق ؟ اليت تمداسف توب تكس ل كلير وا_وركذإي نصت ات شلاوس( ع حس جاك

 ظفل حس لج موقت ىفي ا )لو كن ةفككرتقتو ر وزنك يبن حس لون ارلسم نا( كت تن راهو كف اذ نامي هي رمخت )انتم
 هس راب ) ؟ج اوماجتك اكشلا ٌعراصد كيس ايلركٌ 6و ف متايك( ركانورج فرت “ا وفعضتتسا نيا” لدب “نها نمل"
 ذ_ ركزي سا_جايلاا بتكون ارجتاس ققساذي ست ل تك نمقيلارول ب سا لمت كش ب ( لاب)اهك سلوا( لاي

4 



 8 نعمتي 1 4 كله فارغا ةروسمل سورا مب ددرلج نزل لجريشا عر رقم ع تل

 ررقم كل كس ىلا ىدابب لك يي ىلإ ند كيا !آ ”اهتيب لاعاكق اردا) < ءاكلاس لا يك 3 .ردغل اكتساب ل م سك لولا

 ضد نول ضلي ارادت م)الا ةرالوأ قضوا ل وبلا يضر ( دك 1 و لس كح لورصود زور كيادوا ل م
 ب

 5 ا قناع تاكا كالا“ اموحلا ادي يشلكروا كرس ميس د ا تعادلا نإ 2 100 ١

 م 2 500 نيه عل ني نو ربمتج لاو يارا(: كب ءاذعرم كل 1ؤ دار لس وا ني ) تح 2 ل

 هك هرعس ذب كت دنوا كس كل دنا لي لو رأي اوس( كليا كن لاح ارا ل زذ تنك قفلت نلع نإ فس لأ نلوم ىلاو نيس
 منا موق ريم الس فس افرول تس لا( سوم شك رانك م السلا د يلع اص لج ركذومدنم تقذو سما ( تكس سي هدر سوك )
 طورل( كك رادار لش بوك وجور نيس فس مترك اور كرامه فس لدا اان لعاب كراكطروبب ن4

 نشوب دس دكني نرلم اك ك لايح كسا م ايلات ايارف مولي هس لوبتا بحجب ( بس لرب كلا كس 10 عقاد اكم السلا

 ترمورإ نشل رك لولو ) م( ةس نتةندوا نس نانا نايك ليلا ذس كك اند دصي حس مج (انرك تب تس لددرم

 داس تس لودرم رك وعيت وأ ل وفرك ( حس اهلك يح ذب كح ركل شو فلا لين عت كس نا لش ل وتروص ل وود نا وا كس كليب قوز

 ا 1 | ل كس طولم وق ( كح فل ؛ فرط مارت يوي لالخ ) كل ءزلع سقف دع # ايدو حر نادت

 ت2: ل : ا( ول اوبن غن نراروا طول رفح يم )ون ء نالوا ن 30 را لاو نقلا , ابر وت رم

 هد لعقد قوي كناركبد يليب رت يقلع ندروا وكول موس( حذر تاس كس لودرم ) نبي تاما

 ٠ كل )م اسسرب تيباك حررط ضخ فيا ي نلا لس متروا ( تح كك كرو لي بازذع كالو نم ) قود لعب لوكا ر ايفل مب بااذع
 كح نلا فرط ىل نيب يرش ( ينيب حررط ىكا فس مت )دوا ؟اج اسك انا اكل ورب نلا وبس يطل دوس ( يدر ارت اك نا كس رك ارتي
 77 دج لائووبم لوكا راهقتاوع د كس نلاوركت داع دقلا فرص مث !ولول ل موق ريما يامر فس لوبمنا وكب يعشملب لاعب

 اي( ليغ 014 اد لوبانوس ( يب تقادص ريب ) جلب آل اي هس ابنت زج ) لو حيا تس فرط كر اكو هس دامب

 دع رو لادن ( سل لا رفانورفك 05 امك تمم ىلا لب نب زرس كك دوار دس ( دكا انك ) مكن زج دك وك ار وا ورك
 كال نايا )و: نس اج نال نانا مكر كار تب“ ل هس داب ش ( خراب هروك ) كا( تالودب ىك قرو 1 فير شل ىلإ ايبنا)

 كت ل ل حس لاوأول ) ود ل يلو كو ورل نميخ تم 0000 م( تساررج) سوك موحج هروا ( وينر لج فرط كى او واج هرارا

 ا ا !نولاو لس ال نانملاري قنا تس ( نيد ا كلا( دوب 1كم( ذك

 7 يعل دقات #فومتم مدكو رلو ايوا نلاسحا لسا لس فلا وك ( نبي تحرز 5 10 مار ل الع )ور كيس و

 دما تابت لي راكم اهنا كش ياابو وجت خب ١ ل لوقت لي < حم )وك ولاو هذ اليكي داسف وج ماجا سيكو لوي درو يدركه دز

 رصارذ وسال لبن ايبا فتلروا لب كال كاميارن مير رو تك مكر كأول طا لي مترو( ذياب د

 وتسرع لطب رواركد د تااجنإكتسسرب نت ) ناايعر( < دابتروا ) دام يداي رفلصيف ىلاقتدثنا كك لابي ( راج ريك )ورك

 تالا #7 لاو رفيف( كفانا وداي ) نيب ربك و وروا( كس ل هاج

 مط اواي تسار قارب زبي جس - نع ىف ثاضاى لش ىئا ير هللا ةَقامن ا - و

 .ةيا هيلا ريشا ىا . ةراشالا ىنعم ا م تفاضا فرط كرت قتل لا ايف 7 كتل بايسا

 ترض” رك رايشا_اهتت حاج ابك يف اكو اف ررط ىلا تب لسا ا ورنا [ردنج راد سلس مود اهونيع ةرخص نم



 84 اتهم سحمي 1 كك حا فارعالا ة روس طرسكو را رع دورلج» نمل صر يسن حررشو دج تناله

 رب اق لا[ رفاعدرك حي ذامن نس اص تريني د ايكمرعو باك غال نامجاروا كرف كلذ قو حس ماطسلا يلع نع
 -او# اديب هجياذب انتا حس قثوا ساري رز لوم عير الو رعاك | ىقبا لكك م نس لور لل اطم لس فاصوا ىق نا ح
 كارت ب آه ناميا كس تعا ىفإا يروم ماتم س لااورم ب عر دنجر وا تت حس روي وكرظنم ناطابع

 هذ اكبب ك راقلا نب هقدصروا منضماو زنط نايا تسال لن امبا هريغو نكن اكر مصب بادروا كت قراججي لج بابك دواورمم نإ
 عن تباع نك ولرك ئاطتوك ديب كس ىلا مكن كك ياخذ 0 1ك ركز ذوك اس فام
 - كس لوو قكوجبومردقم قئاندج دوا ايك حل يري سارجي هون لوم شالت كدب نكي ةاج

 بص املق ةيصقلا اذهرباروا ًاصيمق بوثلا اذه طسصخ تت ع قات | بض ا .ةردقملا لاح

 -_ متر ثروات رك كش دواس اتومب نااكم ابيب هن لتويك- تس جو هددت لاح-_كنس

 دافى”ث وفع لترك كل كس لامك تيس هدو م لا لي رسفمروا لو كس داسف دشن نت كس .اوشع .اوشعستال
 بايدك و راشا فرط وجولات لع ماو يلم نع لس

 للا” كوم لكلا لدي “نما نمل" ةرعفرط كم لا يمك لب جس مال لس لا .نيذلل

 ا 7 اوم تنأ لب تون عججار فرط اوفعضتسا نيذلا يصر كرو "!وفعضتسا

 اها يكل ودع فر طن ونمؤم هب لسرا امم انا رمان كنتَ اجت هبر نم لسرم هنا ملعناي معن باوجرمت لسرا
 -< اهكاي ليسمسالمت كلا كس فس رك و راش فرط ن اهيا ماوددوا جس

 لع ايكابك “نو رفك هب متنما ىذلاب انا” ساب كن ورفك هب لسرا انا”ك_ كس تقلائرابنا- . ىذلاب انا
 وم مولخشو انعو تنس

 ذي انك لال« لساكدتب وديطاح بس وك قارا ذي ير .اورقعف

 فلام لب ناكل ات نزلا دلوردوا اتق سيب « ل دعمك[ ولين م ككر عررس حررط كن وعرف فل اسس نبدا دق نس ايلا ييشوكبس
 - ايكوم بوش فركاك سا ايلي يرتب كس

 نيرخالا ىقشاو حلاص ةقانرقاع نيلوالا ىقشا ىلع ايد امتار فر اشراوك مر طحن قققب حرض

 روق روادر زج لس بس حلاوكت ارت نب لمس لوب لك غراس تررطرول يطري وكنا زءركس حدب لاعب - فكلتاق

 ' 000 اهلج ىلا آروا ل زلز كس ناي ذجنانج - كوم رايت ك- هس رس كن اب هريغو نفك دوخروا كي هايس نشروا خرم

 ْ برو لوس تدي قالا ل كوم

 د1 دج قم مداكوم انور مالا ةبلودج بيرك تمايق تبل وقبر وا قلم [ب قنا لاير عرب ىدركو بورن.

 عا منذاكقواوارمص نكس اني تاكل + ني لبو كف ندا لو ترق _ايورل عنز ركب توا ف# وكول ١
 كس قنروا رست ول مالكري حس لوك ودرع لاقو مهنع ىلوتف - ل كس هي دم دنوا تس لا .نيمشج

 نس راورعييارثلا لوسراي ل وبر حررطح و ايار رف ب اطخوكر دب نال قتقضر افك سج و ل ددب بيل ح

 كام ا قرم ارك ا( رج 2)- ىنوبيجي ال نكلو مهنم لوقا امل عمسساب تناام-(ارفذ_ةقققيآ ١ 7؟ ل أ

 ق6 طلال اف تيوب ل ليوم زم رو خلت أ

 1# كوم لاك اراها و دروا ض|لاو سراي دك وا لم السلا يلع ٌعراص تنك دب لوا حس لب لاقرب ىو د نلا لتس 0 ١



 م اتم اسف تي 1 ب كلج فار الا ةروس رسموا ْ ورريت» ننال الجر يسنل حر ضو رمح 2 نكلا <

 زوكحرسرب دجتاسك ترب سا لع مول موق ىلاج لاي لتس ضابخ ب لعب كيل ورا اجدد ابي لكي .نجسلاو سسنالا
 1 ب هراثثافرطيا لج “ركدملامكيدان ىف نوتاتو” مت ا”اجحامتج تابابمو را

 ىك"نوتات”اي< لاعتس "لاجرلا نم” “ءاسنلا نود نم” لم مقومكس لاح ردص' ا بل لوحي .ةوهش
 -<اهككسءازهتساورخ روبي .نو رهطتي سر

 اوبس ل دادطا بايو لب اتومج لاوتتسا ىلع نتتسلس ىئار لكافه تدقق ب أر وبف .ربغ نيرسباغلا

 ءازج ابك اروا كح دنكل ع ناب نكسر واتح تيري كس حررط ىك واولف_عل برضاك كس لت .ليججسلا ةراججح
 ش ْ لوم لاش

 دام خللا ليكلااوفوارمت اي رواوم تاذ مة عووخدارم سدني لاي دوا ايا يك ترك ذاك هز سا ليي ن ارقد ةنيب

 - كرم نق ل صفت قزتح بل صيف اكن لا كك لا لن تدم ملاح قات عساس وردا لو قش اح ىل ان نتلكج ريبخ#د

 دوم تيرطخ ده ارسوو لم نا ل لاي كى مللس ىلا قبري <. اكيب رزكه يي طيدر كت اعقاو نا............: تاب أ لد
 ل لق اكم السلا يلع بيش حررطت ل وك اي روااكم السلا ريلع طولت ررعح اهتوج روا اكم السلا يلع ٌراص تررظفح ارسم وا عساكم السما يلع

 ىداد نايمرد كس ماشروازاجدج قت [لجرصح ساكس برعرومم 3 ............: لاح اكدومت مو ...........: كب ررشت
 اكنلا ح5 ىدتشرف تم ةحسبص ل تيب ]كيا بس يكرس “رجح” لج قرسودوكم اتم ىا_<:س.ايكالج كتئرقلا
 رابع هفجرلي دز ضروب ًآملزلز تس بيلو ا جب حل موال ايدك توكل وفود فس لت” ايكا يكن ايبانوم كلب

 يق لومارهي تدؤكس صو ب بلت لو

 انك راهم كك بسروا قراكرم سس حرر كيو[ نجس ني زودت ادوا لوم نوجد ارم حس هللا ضرا ىف لكات

 تيب آرام انف تركع ماقنم لا كم السلا يلع عراص_ لت ىلرجب ل ج تيبكلس وكدلك جس لئارم نيم ز كول ى جس
 حس سدنز ركود راغ 11 با عا رواق قرف كتلك تصر اهلنا قلاب بساط رواج اتوب مولتصدحي كس تللالب كم سس
 دك ذي ذغ رم اج يقترن كس تمي آدتبإا لبي تروص لا كل ل فير تر تعمر ما شرجي د واخت يكب ساطخ

 ريس لملابس اي آى كرك اك خلاك سيقس نارولاك ءارمي لمع تاي ضب لع للسكس طول موق ............: لاح اكامول مول
 - ها فير ثلث ماشا كررت حس لبا لود يك م السلا يلع ميت اري تررطخ م السما يلع طول لإ لمه كس نلايب كس
 | نا ل داب آكل اي ل[ كلو م شكورف لب مودتسم# زاثك هس تبيع ماسلا يلع طولروا لمع نيس ومها ريلع ميجاربا تررطعح

 2 رف تحن اروا اج ل فير شت مودس قم السلا يلو يقارب ترضخ ىتث رب هكر ئراب ماك نس نيا كب
 ل اليم نس وكول ىتنلا تئابخ تطاول لبي حس بسس ل ايندئانيد نل دريل وق
 ميو لاهيب نيو تل انب كتاب اكءريخوريلت لاب 13 لبي لومئ انكر واكس قبب كب لطم اك نوف رسم موق متنا لس

 ىلع كويك لوم ف فاو ان وو تس تشابخ كتمت اديك اعاتب لشي سس "نولهجت موق مسنا لس” تيب آلا

 جدام قر تس ماها تسب كسل الب < لائدارمتلابج

 زوجتك كت اهب قة ٠١ آي فسدكب ج نانا قثاو _ كك / يئروصتل اكتم ابخروا ىلا, نسا كك ير وفا لاعربم



 م82 كسي 1 4 ط فارعالا ةروس حرس وراي ا مودل« ني الجرن رشوممج ننال

 - ل لام رف نلايب لب از فلك كت طاول نس ا د: كس ىا-<باتد

 وب لتشمل بو كف وب كوتش ءلع_ جس بجاد انزدع ب لود كيد نكس لم اصروا قلاش ماما : الشم

 اع كل اج لوم للكس راكلا الب تمرت كت دير ش لم لكويك م لو ةظس سف تسمرت كت طاول ب >اص ماما ني خس
 نإب هس دودرعو# اة آم الترك يق لع تغل نو كاب كي اثق راج دع تدبا- كس د تمرتس هرعاو ىوصا كك
 ع 6 واد ضر واس ايدول ل بدو كيد نكس كك نال لب ل 1ك يد نكس كك كك اج كيرقتروا زم

 ش - تس اهايك ارتب تي واكارك

 رصروطبلر ادب لاك كل كس لسا قول زم قل يب تم ذوس تينا دوا نإ روب دفين اوكا مشا ماا لاصرت
 يب بس السكوت بلا باذذع اداب كى جس نيخروا ني تدب هدايذ للتنس انذ مرج ب لير ظن كن لا يوك كك دك 9
 تطاول س قويت ياشباب ىبم كاك تطاول تس تدد# ىذا ىك_ سبأ اكل سا( انز رع) لبا زس لوم واين

 هس لات ما كيد ضئاورروا هس. مارت ي رتل خب كيد #6

 ل اانركى داش حس تدور ف اكمتس هر كت دير شاك دشامذ ىادوا ور فاكس. لع تمي ارك اك سن ديت ب لكم السلا د يعول

 ' يونا نئاطمك ناي كس لأول ضن تاجا كراك حس تدوم لانكم لسن للي تدار دامت دك ررط ل اهت :ءاج لت
 يلع ولروا لكى ورك الب وتم ولج نايا قل دهتاس نبل وقاي دوا قل عل لن تحدت سكس ماسلا يطع طول تفتيت
 كح جد ؟ل لاي كس مالسلا يلع ميئاربا تير طحت ماسلا

 تالا را كر :فالشا ل نايب لس تارؤروا نأ رق قلن بااذع م م وأم وق
 5 لوم شاب كك عرتكرواك اع هروكروامورسمل جس لش تارو نايءامتاوم ارتب ماقال اراك < اتوب مولعم

 كن رقم لب اقع كس نايب كس تار قالب اج كان لشسوكى ةييسد قي ل لاف اهب لوو دمك يون تددوص كياوس
 لب اج كح ناب كيا كلا كل او للود اي اجانا رجعوا دايز ناي

 نو كوم تسرد نايب ل وفود واج ىف نا تيفبكى لي كن سوثاهي لانف لت لكسب كيس روص لرسم

 كح لودرم هو روا اق لل اداب لكك طاول بعيب نحر اير ؟( 1[لوبكب ازعرب لقروت ىكط وأموت

 تطاول بسب كيأفرصاكي بلا با عرب ناك تاليا لو ة دم با وجودك للا ؟ او: ل وكب ءاذعوكل نركب س لت خجتأس
 ايل“ اياب سي لوفود لاتروكروا لودرم بس ا رسودروا انت اخن كس لودرمببهسالببي لب نامت بيس كوبا باذع قكرفلل كب نقلك
 فك ثمار بدم وت كيك تاج كل قروكروا تطاول وار فك سو: ببسود اكس تمكألب ل ودرم يوك تكسو: كلب بس كس ىلا

 ركب ىت ىلا لاي لب 1 كتر وعكس لاقط ب ءانع كت ياورد لت سس يلع نب جروامفإ ذح باو اردد
 روا تطاول فرصو او ل ساي ببس ل اسلي ع لوثوو لولروتروا لودرم لش تروص لا بنا لب # لن تكا نك ج_ ست

 1 قرب م ىتداينب كبش كل لا لكك شورفكل م لوو درجت سكس نلا اي تنقحاسم

 لكني للام السلا يلع بيتش 3 سيك ميركن رق .........: ف اخ ا لبر يجو نم كب ا زطاس لوح قنا
 اكدحر لكروا ارك اين ايب با عا يصف ليتكرب لولاو ني حررط اد بناج كدي | بايصا لبثت وا اتم مولم [ ؟فرط



 معا سر 1 عر 21: ففارعا ا روس مرسأواب م84 وررلج ني اجر يرفع رش رس 1

 ضر وا ناب ى بياوكن وص وقل وفود ونس تارطح تاك سا جس رول ب با ذعاكد نري مللي !بامسا واهس تريم مولع با ذي

 فرط كلي اب ايبصا مول سوو بيير ىك نا دعب كس كوم الب كن د لئاروا لج لع الفاو ىل أودري 59

 لات افو لو ورواه د آل لمجد عإ كح هدب كل الب 2 وك هرشلام السل يلع بيع

 ت2 لوك ارواه ىئاجني م يناس ىداضتقا رشا رازاي اسك كن ا-اهق لس لوم قوت لاوفود جراد اكةيس نراهن دق
 - هراشا كفرا ديال . ضرالا ىف اودسفتال_تاناج كيد كلى اح شخ تحت سرك لسن ىت قل ةوودع لالخ ا

 اكدت مانام لاول ليف ناارمجي اهتم ان اكدش رف كيا كح ماسلا يطع ميت ربا ترطب 5 ايلا رد نإ 7

 كب ازع نود رواومرويلظاكم السلا هيلع بيش حررط> لوا لم ىا _اهتداب 1 برر لدا آسر صل ل جانب سافر زج 7
 نايت لع لوم كل وم طلسم رك جرد ارب لوأول نادك ون تس ارف . سابع نبا يانج د لي ريعب ب انج مدلج كي اي تاس
 ىضرسودءاي آل زلزوكن ب ذ فرط كيري - عكس ومب م" ل ناريه ركل كبس لج او كرت وا ل[ ل دب لع تت! -اهق انآ نأ
 د لك سن 7 د ىرب لك آت يداي نا فرط

 هنتر وص ىلع مدا هللا قلخ ثيرعروا<_ ىفلر ثآتفاضا فرط ىدتلا تيب ل هللا ةقان تعبأ 0 تاب 1 فن اطل

 ا ىكيجؤال ناس

 تس تنال لدقلا كك ت د اهنروا لاك ب تعنص كح توب مولتما حس خلا ناس وفم أ

 رافك قة وب ذب لب لينكس دب ل ايبج_ جس. انوم مولعم تراثا ىثزم عراس أر بان خلا موقي لاقوتميآ
 ل [ل يكف الكس لا ليو ىو وكر واس لسد ىلا قكدتقاو اك اءرف ب اطنخ كس ايقب ترضخ ؟ح

 ماتت ىلوع قريه دينك م قا لكما تعبنر دابحا كارب ىلك باتي مولتم خلا ةشحافلا نوتانتا تعآ

 < لاح بع كاك تايوسرو تءاعدب 1

 عرك مورس نارداانانحت اش كلامك ل را كس نوم مولعم كأس خلا سانلا اوسخبت الو تي

 هس لكأد لي لا قت
 - لوم مامتوريشو رشم ناكل اناولو وراي فلل

 _يشور وم روج مهل اطلب ع كاملا اضم ا"

 يي فون



 4 وطرد



 4 ُهَلَمْلا َلاَقإم هدي تسر

 كت ااا رن كك كالا
 ترثالس لااروادورص لصغا اهانروا ماع هاجاكت الام لشي 1ك ًاوداتل (لوربمعروا نوم وق

 هد ستيصصخ نت كم الس تاو روتسواكى لا بازع
 مه لإ راوش لكدوبب بسذن زدفاكى أ بازع

 ا اب ماعميل_ كس اينو ىراسركوب أ كر ثلا لوس بلطماكن_ ومرفك هس ىلا تسلل تتردوا لوف حس ىلا باذع

 رظ كك رابم يلا في ترضخ ؟سب وبان لامس 1لجت ؟ج ءارمايكتس تايآ
 2 اهقروجوم كى نم اناس آ اتتاراقمز النوم ىئ اك يعد كراس دم ىف اكل ارسا ىف
 م / مماع تر كيآ ل رف اكوداجر واو زم

 م١ لرفاكل وسروا أ هزلي هي لوك

 56 تيعماج كت عآ لبث [اكرظنن دبي رف واج

 اا | © ليحكاى وجب هلك اكلي دهتاس كس بج كذاب لح لامن هذ ركل بيب ىو لاش ذاجا كف كو داج ف يوم حررت
 عسا بس زج ديفم لاصربب تعيق قود تزافال 1

 م < ىلا باذع لكك اعمال : مالا نوهج اك ناس فرط كن وئرف
 | باوجاكش ارتعا قر تزرمالع | ؛ ؟سنأا كورا موك و رأو واج مسمن إ# نوكرف

 طخ | هز رضارا ياو [ىرطق كن امنا له سراب كل ثيم ردارلا 2 ما لتس لاول اب توجب ناولال

 مس لو تس دامب اوكا[ قرطف ىكا ماسلا مبكي ايبا ل لا لارا

 سا ايكايل تسل اربع لحس تانج حررط كن انشا باج اكن داكار
 سا ١ ليث سد كول حررط كروب متل ش ذرب < ل ركارب مولعم رب قكزب قا دعب ل تاجو# ثا ءح

 سر هردان مللي 2 قوت ملك لولو تمت اب ل ايماك
 داع تاباوت كس تاضارتخادنج ىلا لام

 م قرفاكش رغىرشروا ىل وكت ٠0 أملك
 سرس لابصا نو اناا رافق عض قونبح

 سوم ل ا ا تيفي ىلا لك مذاهب

 م < لكن روس لات محا اكتم يق لكس قوم حر طتروا جس ردن حس ..1 قر حس لاب
 ك لاقتدةلا لايك آمال حس سمن كل اك ناصقنر أ 9 ايرايكل نع ركب نس رة رافناكولا
 عسب مح هج لاب يفرلعو كوكو ماوس سيصل اهذابي لح تح ىلا ا

 - تررثيح لص كرب ؟ حي اوصل قوم تررطن ب لم أكو اتق كح 57
 داون هاك أرح عقارك كرش لب تكرم ؟تلاني لل لما ارعا تي لرو* لل لع

 تيبولاديح قلب ل ئركو ش تيربو رديه كن رشم تلال يدعوا



 مودرلج نيل زجر يف 220

 جر تكتك ديب

 هس لاكاف اظل تمسك و ايينا زارا سوسو لن اطيب

 نع ذب د تعثر ل آر ثلس لوي زن رتقن مهي لس ماءا لن ذا

 جس طويطصروا وداي زن فيقوم اكيطنح تدين عف وش لل

 قري زم تم ردوا قري دج تصر م ركن أرق
 ؟ركو إو لن قرر
 ؟م اكن عسلا
 ؟ى ذب ىل رايت اوكن وفارس قروبك كج
 كج ماء ارك

 مت ش وتل نوع دل

 تاناونك نءاضم حسره

 لصف قروب هعقاو

 ىلا ريع اجر مقوم دب

 كلن وتشرف
 انلكامب الب نااديم

 بس دب تمي دج مد #دكش لوقت بادب ناس او

 هس دربك ار عرج هوس لج ل سوبلكلا وو ىكى ايتن لو ىلا

 لورصدد لب ىلالج شيرى ت ل ٠و فس الس فرصا 1لرتتف
 تيدر 1

 < جاو سى دوقراكرخ ألم لاو كح كس دم ينضتبس ا ناعم
 تنسللا ىلا باع

 طازنسا قف





 :ةرسرا

 َكلَْعَم اوِنَما َنْيِذّلاَو ُبْيَ ُبْيَعْشي كَنَجِرْخنْل ناَميإْلا نع ِهِمْوَق ْنِم اَوْرَب هكا َنْيِذَّلا الَمْلا َلاَق

 لهي مل َهمش آجال ىلغ عملا باطلا ىف ريع انين ام يف رحت نو ايتو نم
 انْيتفا دق راك ماَهْمسا اهل (مموَنْيِهرك انك ْوَلَو ايف دعنا َلاَق َباَحأ وحن ىلَعو طق مهتم يف
 نال هنف درفت نا انف ندي زكيامو اهنفاطا اخذ ذا هل يلم نو نم دمع نإ بذكر ىلع

 لاَ هنو ءْىَش لك هَل عبو أملج ٍءَْش لك امس ٌعِسَو انل نحيف كلذ "انيَر هللا َءاَضَي
 »هو َنْيحِفْلاُرْيَح َتْنَوقَحْلاب اَنِمْوَق َنْيَبَو انَنِيَب مكحخأ حما اَيَرانْلَكَوَتِللا ىلع ْمُكُلاَحَو

 يش متعب ٍمسْفْمآل ٍنيَل ضل ْمُهْصْعب قاف أ ِهمْوَق ْنِم اًوُرَفك َنيذَلااََمْلا َلاَقَو َنْيمكاَحل
 00 نيمثج ْمِهِراَذ ىف اًوُحَبصَف ُةَدْيِدَّشلا َُلَرَّرلا ةفْجّرلا مه دخاَف ©.) َنُوُرِسَحْل اذإ ُمكنإ

 مُهْاَك أ ف ْوُذَحَماَهْعْسَِو ةَفْفَحُم ْنأك زخم ايش وُ نا نم ديم بك لا ىَلَع َنيكِر اب

 ةداَعب ديان 4« َنْيِرِسَحْلا ْمُه ٠ اوناك ايش م اًوبَدك َنْيِذَل اا م : اوعي مل

 ٍتللمر ملا ُدَقْل مْوَقلي َلاَقَو ْمُهْنَع ضرع ىَلَوَف ٍقِباَسلا ُمِهِلَوَ يف مولع د ٍدَرلِ ِهِرْيَغَو ِلوُصْوَمْلا
 ىفنلا ىنْعَمِب ماَهْفِتْسِإ 4 ةَنيِرِفك موق ىلع ُدَّرحأ ىسا َفْيكَف ابو لَ مكل تحصن 7 دو ىبر

 روأ ا معو ملال نامياوج ) هك س لوراورس ورخص موري للا ةماعلا 0 1

 تباع (ٌةاج 1[ ماد) و [ثالاي حر ركرماب لات رورشعس لور بس مت ليو سال نامي ب موج وكب سس نا ديتاس تع دايم

 رواد لي دقي رطل نا قي ماسلا يلع بي عش تدوس ايلركب ل اني دهادوكت ع انني ل فركب ءاطخ) ل( نيد قرط

 ْ نا مج لا( ب دقو رطدصتب لب اج ثول )يك رف باد هس مالسلاديلع بيتش ( جس ىشبادج الكا ل اطمس ذرى
 كيداق انس نتا نفي اكل لع 5 ؟تول ل نإ »دابق متل( جس داكن ماهفنتسا س١ نوب تعم ترفل باقل

 هللا لاب لب اب تم مق بارك ثا( بس انها نكسر تل هس راهجر واهس سيطرنا نات با سد لب ثدمتمك جس لد ْ



 1 انين» د ب ثع 5 0 35 لا

 35 مدفن متعا همن ناكل ةروس 8 جلهم كك هور رأت و 0 لا

2 
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 0 ماقد دوري تدان( تشابك سود لليد ان رط ع أم هتووروا ورا مرإ نا !) ىلا يس داخل نو .: حلا

 كس يي لارقلا لو رقت ثم اع ارابج (شمإح ناك تلاع ىرابر هارب < دج ديك او ل بس ل كعب 3 لدتا ا

 0 رلد يف نب رب“ يأ نكح, ف( مت ) لصف قئاوم دس نتن رو تس موق كراج رول دان: ا

 مللت صل( كب تاني رموز "2 م ني 1 )كو راورعلساو سكاكا كس موق ى ماسلا ريع ني نو

 يبلع لوي غي اوس الب [ ف( اج تن )لزلز سن سب كك وماي دب مك واتج ىلا ة كى دتج در مب
 -!ريطم )انت اال يعش لوكان :( ك2 سو كاوا كنون دس )هك هرمنا نا توا لس كح رثوا ساو

 مد ب تم( مسهن اسك تءرايخر زل نات فوزت 0010 0 د نازل لي قنابل يس هس ارت

 مك ااور اي هدول ريو لوصيم )تكس وعدا مك : دايت اب! بي كل 1 وس )لو ملا لا ع م

 كيلا دل مكر وا كو( فرغ يبا )ل موران تس نا يعش اعرب ( جلد 2 ا ا
 : لور ( غرر )يك لي باق ( سال لين لاهيا منكي ) ثىع اي رتب“ ىداهتتروا تس تس د اتاي ىلا تاءاؤي سس د كددف ب
 ناو حو رول
 رس“ 0

 تفس هحل ان و ا راجيا ا رخا قلع ا 0000 هت رو 53 500000 1

 ا اوباغو_جس كس كس نساك »هواي نانا ىدانمو مسي ايل لوطت#ب نوطاسروا ككعابلاو
 : جددا كس اجاني د باق تال ب تر لاننا ”ةيكبم ماا بيعت لي افرط ان ها " ؟ ص دوغ ل

 ل ا ةلول ماى لاكن ا هدب زل سور لاقيس رانك 2 رول 5 ناوي ووتر ميك خا

 بيخفل هيكل نس قانا ذم نو عب د صافح فرط بث يرد رسال اكد ءابلاي ايبا لان اليم

 5500 ؟ج ايل ميما لأ عا فس لوب املأ ين سلق“ سس ل «ع_دوج وم اثؤلا "ندع نا" لل با: مالسا يل

 م 00 ارث سرغو ري نادي ةمالسلا يلع بيش هر اوجد بيات, انياب
 دم 3 1 4

 نال للام رولا رع مطل لكا ادت لاطما لاذ نعل همر راو 00 ير 6 لالش تحتم نا نات ىك

 م
5-5 

 نيب هلأ ةعيسس

6 

9 5 3 
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 هه اناث رورظ ف ينو باج 000 ايل لاكش أيت 1 ك راص دوعافل_ يلا

 تنل 2 تروح كرت كنا نكن ما ” لاس ورواد م انك" ولوا

 ير نعت انف دمت تك ىلا كي 2ك لد رز
5 9 5 

 رو صقر واحس السم, ىلا ءانتساروا اكت_ايحومب لمت انشا ول ايم نار وك لاوحا ساي تم قشر .ءاشمي نا الا
 ل مكي ناك بن .اونغيمل- بوراشا كك كس دس آن سس لع لس ادطعائفل .عسو ىادج هلا ىلا

 د تن رابرل نو رفح نادر قاع ايلا لارا نفك نع شا انا حم

 3 < 6 م 1 ما - 3 قل م

 نال ملم بيس اد اكم وثلث ا دوام اه حاس يلع يسرع لت لام تع اي 1 كلا دس لتو ر زس كح طيار م 2 تاااطنر

 ِ « يّ, 2 َ || 27 2 4 5-3 : ب وو ١

 رهث نلعب هدا اك تنالاج نع تح 2-لا نوري روا لوس و اتم ان رح

 مه 0 معا ا ع
0 

5 0 _ 0 7 . 

 داوم ان | يناس نا ا نإ كيابل حلم سس ل“ 7 كل أ ايس لا

 00 ” «حار
 د 0 055

 |[ ١ 7 رس 7 ' -

 5 | خا و رع ناو 9
 ناد لا دار وا يملا إرث! رار تل 8 اتق ل هس است وعين ا ايس خل لا 9



 محو مسمي ك4 علو فارغإلا ةروص 4 رسنورإب يكل مودر لج نال الجر يت عررشو رج 201

 ل تلال تاكو كسل ديار تح اجاب ايل عك ريق ك يار طاخ كت ستمر حاضر ساخن ىلاي ترلاهج لن عرورش اجو

 و لقثروو نب م تلا نيت : 2! تس يثو فق تاون ىلاعوم اري سس رقل ناش لي ىا تس داقغعا كس مصرع كيا بن جروا ىإف

 ناديا كى ا . مك ءاباو متنا اه ا 2ث فالف لاك ل وكر تسريح -

 5 0-0 ىف ل م تاقيقح ل وهم لوكا وسكس رسم اع موا لوم ان ى قاثي دك ريو

 تاما داتا تيان اي تكابر رادو[ كب تداول *ىت تس: ادهب لث م قاربت ب روط ماع 5
 - لوني كول 550 ”#وم ايل 1 دما ىت لكل اي لوك

 رتل واو تال ل نسل داق كر نام اورع كونوا ررط عناق نات داع لك ا 1

 -ايلاسسو ركب تبرضأو تميم ىل ( ثلا فرصروا كك هس ثمل لس نتن العا انتل اوم حررط ىا

 '؛ سيروبعم لوكا وسك لا' رك دن كاد” عابد قت كيأ مايباكب سس... .:6

 اينماك لوو كب وا لورا كرا رقت ليلي قات لب ف بس ا

 دوام ةس لوا ةايس دولا كك ب نوسر لاوم ع سل ب 3

 تييزاوك ويحس هس ن ادا ستين ابل تتنامان وتاب لكنا قل انا كى قت ناطعامل ون رط ىت كيا شيب قكتفلاو < .٠

 -_سلاث تمل ” راس اك | كس نس روت معانا كتسوو كن ارو كس سال لي ماك اسد مان نان

 مع (نلصيفر واول كح اور ست قودجوم قرامب مذا م7 2.1 يقل وق تدوكو قرا كاك ابك كل اهب فس نور... 4
 - ةس وم لايت ىلا كس لا نيفين كي ود زوج

 لسكس وصوأ رايد اوت نولولا حلا ل رو رس تزعل انو قاس يارد ادق 7و ل لا

 ةراز كن ورب تاو قورواد كاتس تابعت اط ءهرشتورب كساد فس دكراك ا فاظرب كس لارك سد سك

 اافماكن ناك رق رات وكعب لان تس تح ؟ايتا ل اتوب باوج اك و رس رك وركر وب وفيلو نورك لد

 لاك سرا اكن اكس رك ارتي ءودرل
 دولاو و تسمن اق اهلل انتع اك نت تروج لح وهج سيك 00 ان ين اك حررط ىت كيا قيوم رت 000 |.

 ل اجب ليس هلت ىلا نوناق سأ ىكتتفاط لكى ايرون مس قسوم رطل 2-0

 تح ال يبن اح تسيصوصت”ى ب تاي ىلا اند

+ 

 جا اال لري ناورث//لغ بشت: باطلا وب مولعشمم علا نأ فيك د سان :كتمإي أ فئاطا

 ضرملا ءاّرْضلاَو رففلا ةّدش ٍءاَّساَبْلاِب اَهلْهَأ تاع انّذخأ 0 0 < يبل ْنّم ٍةَيْرَق ىف اَنْلَسْرأ اَمَو
6 
 ريغ

 ىنغلا َةَنَسَحْلا باذعلا ا مهانيطعا انلَدَب مث نوم ويف : نأ ني +«. َنْوُعَّرصَي ْمُهَّلعَ

 هله انتم اا اّرَسلاو ءاّرضلا ان ءآبا ٌسْمدَق ةمعتلل افك اولا زانَك رع يحك

 : يف ةكقن نامل ُمِهنَدَخاَف ى ءكاغت ك6 هل وام نا كفانا نم ةب قعب ٌتسَسيْلَو ٍرْهَذلا ةداغ
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 اَوَقَتاَو ْمهلْسْرَو للاب اوما َنييِدَكْملا ىترُقْلا له َنآْولَو هبت هييَجِم ٍتْئَوب همم َنْوُرْعْشياَلْمُهو
 ِتاَبلاب ؛ ٍضْرَلاَو رمل ٍءاَمَسلا نم ٍتكَرَب مهي ديد ٍفْيِفْحَتلاِب انُحَتَفَل ْئِصاَعَمْلاَو َرْمكْلا

 َنْوبّذَكُمْلا ىرَقْلا لُهَأ َنِمآَفأ 0 َنوُم ر اوناك اَمب ْمُه ُْماَنبَاَع ْمُهْنْذَحأَف ّلُسُدلا اًوُبَّذَك كلو

 مهي اي نأ ىرقلا له َنِمآ َوآ ُهْنَع ع دوا منو نبا اناَيَباَنباَذَع انساب ْمُهِِتاَي نأ

 ةنعَب ْمُهَذَحََو ِةَمعْيلاب ْمُهانِإ ٌهحجاَر دِيْسوفلاَرْكَم اًونمَقَأ مهربي ْمُهَو' راَهَن حض انسي

 نم ىنكسلاب ضْرآلا َنْوْئِرَيَنْيِلِل نيتي دهب ْمَلَوَأ 5و َنْوٌرِسحْلا ْمْوَقْلاالإ هللاَرَْم ميال ُ
 ههبؤنذب ب ِباَذَعْلاِب مُهلْبَصأ ُءاَشَن ْوْل هنا ىأ ٌفوَُذَحَم اَهُمُسِاَو ٌةَفْمَحُم لِعاف نا اَهِلْهَأ ِكاله ع

 فو بطفل اهيل ةليئاذلاَواولَوءاقلاو يوتا هيزالا عيضازملا ىف ىف ُهَرْمَهْلاَو ْمِهِلْيَق ْنِم ْمُهْئْبَص ينيصا امك

 ٌَنْوْعَم وعَمْسَيال مف مهول ىلع مَ عبط ينو راياتطم لوألا عجرتلا يقوارل نرخ 7 َرِق
 رابخأ اهِئابْلا ْنِم ُدَمَحْماَي ٌكيَلَع ٌصْقَن اًهُيْحِ م نأ يرانا ل لو
 اَمب ْمِهِئْيجَم َدَنِع اًونِمْؤُيِل اوناكاَمَف ٍتاَرِهاَظلا ٍتاَرجْعُمْلا تسيب اب ْمُهلُسُر ْمهّت َءاَجْدَقْلَو اًهِلْمَ

 بوف ىلعاللا عبطي مين كنك رع ع ال يقلب نم هب رقع اودع

 ةففححم ّنإَو قائم ذأ مَْي هع ءاَقَو ىأ لَه نم ساثلا يآ ْمِهرَتُكَ اًنْدَجَواَمَو «..) َنْيِرِفكْلا

 «.:) َنْيِقِسْفَل ْمُهَرتْكأ اَنَذَجَو

 لاب( ايكالت )ايل كك ف# مفي وت( اطجتوك ا ذس سوك لروا) اهب ىن لوك م قسى بسب لس مترو. 2
 ركل وق نلامياروا ل 12 ي ى ارجاع ) لب او ذر دع طوول اح لع ( وير اجي ) لوف اصقنروا ( كاتم لاجتنا) سوت ورخشاب
 هب ) أوم ل تب وف شب بج( قيرتروا ىرادلا,) ىلا( باع ىلا دب( قدرك اطع) كد لدب نس مترج( لا

 "صحب اري ب مت حرر ل ) ات # د زك اوك تدحارروا لقب لوك زب رامت( ري دوطال تقف نزار فك )هك تكسر ( كك

 ومرارة ب .قيرطىا خيااذبأ-ي روطلس بارطع لس هللا لن جساوم لإ طم كح تداع ىلا نام زبك اوبن مولع لاح - لن

 ك باذع راه دييالققد قي ساروا( لش مدكس مد) كايا لي( لن باذذعإل ذ# مج ايلا قرم( عساتوم ققااشرا
 نومانكر وار قك )رول( ب لور سا روادشلا) ةس 1ك نامت ايا ل نوبت # )لس وج لكس لويس نلارلاروا( اكذس

 لو رس )حس نا زددا( لد ذ كح راب ) كس نا آم نا ( تس دجتاسسدكس دي دثقروا فيظخت ) تيب د لوحكم ب و تك زي( ح

 - ريكو 0 نا( كدا ايزل ليج لس مك نب ايام ( وك ورب ) ل لوبا نكي هس ذاورو كس نلاقكب ( جا د

 ناققار بازل ا دامت م للان رم نلا كتي نكن لادا حس تاب ساو وكول ( كسساو ف الث ) كو نسل ك لور نا ايل
 ند تاع ارا مك < يل ىركو تب تاب لا وكل ورش نا ا( لوم رش تت لاذ لو هوم هو رؤأ تءار
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 كك ومرلي_ ذلك ىكشلا كول بايك لاب نوب لوخشم لع ووك يحكم و روا وم لان انرب نلا ( وكري ود كس 2 ناد بسوخ )لابد

 كتماش كل وكول ننس ( ةادروا ) ذب قدشلا ورد اي وس( لن تسساج كل رو كتي ايار وا حر قلل يصب وكنا ش نتا ) نع

 شر م) لإ غب ثدادو كس كدت كاك سكول نا« لوم حسا ) لك ين يكرمب اترك اوم يرقي لوكا وسكس ناهس لك ا
 ملاك اه فقكرواك دهي مل < لاف )كتاب ن( دعب لح فس م كالب س0 لودنشاب كح كل ناش ذرس( تس دابا ك-
 ع ررظ لش ) تس بيس لوم انك لس نلا( عس باذع) كا رك الب قتلنا نتج اه مكر (اهقدنا لعب لسا جس ف ذك
 روا لو كك فطخوو لو لاري ساوتب ٌءاوروا افروا كن كس اعتني نوققوم لورا نا هزت رواسي دركد اب رب وك ولت تس نا
 لولد لح نا( ع ىرركل عك )بت ىداظر مس مروا( تس تيس درارق هفطاعا < حاسه واو نولسلج لبي لي ترقي

 نش ( جسار زك كا رك اكن لج ) لاي داب آن ب( حس نلاكدس رلكو رون لت ب كت حو ظعو ) تلح شئت نكت اب لوله و بمكب
 نوليلو شو دزيقب ربع كس نلا لي بس نا( لي اتسار ى ولاو نس د لابد ) ل ةسانس(!ةققب كس )وب ب آمت تاالاعكس

 دك طبت” تابدد( تفو كس فس لاي نيس ) ةساج نا اه د كاد اد جل كس ناارط_ةسااس اس ( تح رجلك )

 لاهتدشا لف تي دات دنب( حس نار هني كج ) ةررظ لا( سد كت ب ىشرفككأ - هيي - هذ 1) دي مند ليا ( كك رف

 ير ولوك امايليكدبعوج لوا زور قي لباب كده ةيساوك( لوك )كا حس ل نلا فس مكروب لولده لورذاك

 يا

 لب اعنا ةروسروا<سس ايكايدركم اخدارك اني داضوك اجا نوعرضتي لم لما .نوغعرضي 00000000 1

 -<- نوعرضتي داك: تعامل هرج
 هس ماعلا لك اخ: فطعا وقتخو < هراشا فرط كل ويتس هروك نس مال فلا ئرقلا
 دج ض رثملمج نلايمرو لس ميلع ف وطخم ف وطعم_ كل ل فخر مهانذخا ءافروا كل ست وراكم اورمحت . نه افا

 - لو جدل ادب رك مالعرسخم ب اتسوم اكل ثم از فلا ئرقلا

 لا_جسدارم راردتسا لقت رطل وب دلي سلال نكس ليحرو التو تسجسن كا فرط كذا :هللاردكف
 اوم لينجوتم ىت لاكشا قلبن اج كل كسري دن وحس لا نيا ساتر فقال نطلب رن اكل يش

 نا وأو ني در غم فطحل وبل اع انوم لكل اكلها ع بانو م لاو ب ف طع فرك امقتنا رتل نماواروا نمافا

 فيينا اكل مج رعب لس لمج لسا اك مج اب دوج فطعوب لقب المج لاهي نكي« يس ىلو م تناك تس جو كت افانم لي لافود
 البي . هعبرالا عضا وملا_جس قى ريس اس قت زال كد لاا روع ديب ذك مال لكوج يدق اكىا .دهي ملوا_اكرم
 0 اسكس واو نوكس او كيو دروا تس انك ل ع نكا-ج دهي مل وراك رواه ئ رقلا لها نمافا مقوم

 ل تع ذب دجتا سكس قاد ارق لاب روادجتاس كس. قاو نوكسرعاع نارك با« فان ١ ئرقلا لها نموا
 امو يدرك راخا فرط نوم فناتمل نارك ايردقم نحن نايمرد ل عبطن 1 لاط نحنو

 لير دبلا_<_ سيؤلتت اكساس لقي تع 1س ًاض رخال رواه شرم اج فرحا ل قي . اندجو

 سي نولوو مالروا هس ىلا ل وعفم . نيقسافروا لوا لوعفم رثكا < اكو قكسس هيي ذي اك اول اج لانو فرط كن وتما

 0 ١ هس



 ا حو مس عع اه هاف فاعلا هوس ةرصوراب 1 معهد نكت |اج ميس نويت رن نت أ
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 لو تاهثادو تاااعدتم 2 5 دايس | نوصوث كرسود ووالع س نوم وثالاي هرقل هي .: تاب ١ اجل

 . ا : ا ل ا و ل ور وم
 رن تس تريك رك اب كس تاالاع تيما حس خلا دهي ملوا ري رواج ايءاجايأ كاي لو نااالام اك اسس ناونخم ع

 تيا

030 

 تجب مانت الب مد يأ اي آلا باذع لم لويتسم نش ك2 :روتسر اكى إلا باذع 0 :

 وكس للف دش ذل ا_جس ا ذيك آس باذع بتنك قكى د تابعو مئارج لوا لب طمس دقلا ت تاب
 - ل ركن يقل ريقحىووصقلو *ت كس

 مي دافكحس ةنسحلا ةئيسلا ناكم انلدبتيب ؟بسج لَ هايد بشي ب .ءامشلا نع تاكرب مهبلع اسييفل كيا“

 يت اتوب ولعت ع كح ءىش لك باوبا مهيلع انحف تبا هاهنا روما يبجي احوم مولعم جوج اي ىلا رف كش ىت
 لام 4 تنتا كس تسالي وأى لاح لو لكي عس تلآلب كر افآ لس يابا 0 1 ار لل 581 كى فلو نامي اكل كس ىلا

- ” 

 رب امطااب بالذ 20000 نع نيو نوتات نس تع اطو كانا فالغرب < لاجوم ناب لايدود م
2 

 - ايلول رقى لوي اهترت لوأود لابس لوح ور كامللب لب تاق مروا لل اندلع ل "نام لاين ١

 نوب موت يلا رجا سس تميبخوأ كنا لو كَ ل نايب لاوحاوج هس تكالب ومقشر 5-2 ف : ةدافاكىلا باذع

 20 ىت نةروصى راج روا قداع كت سد دقرج رئروبطاكن اء ىلاشف شن 10 ب ايس« ناافوط, مر : اشم كس ثلواون لرد ع 1-3 ١

 تاق كن ل رع 2 عل كج سرر ل نور لك وزو قاب كاسل تين طلال ع ل نراك ملي يا
 7ر11 تاو دب راسم ناجم ا نكذب شارو اساس د فبما د رق كل نزل كك دور ضي لأ نوم

 تك 00 6 4 توفي ع يوركررقم تك ان كيا كل كر جاظم منتي ترطف_ ىلا تفل: ىف باذن ل 2

 لا ضش

 بليا ب اليسروا لب # تسد ةساياو نع از كف تاره ل زل نع سوم لاب ةرذا قحك واو ترو ارو

 د 0م لاق كك ءاعح كاي ند بج اتبر اننوحكل كل وسرب اوال اك وابي لاف شت 1. اوجب لبن كب ىراب فب كد
 لول احوم سكر كلا 2 دل 1 ىلا 2: ترك يك دوك سك البس قت لدم كبي لح لج ترط

 هنا ع هي

 5 م 2س ومر اشرم لم قسرمو تلف لكلاب متروا جس اتوجرادومن ار كلا كا حاركك كل ابيب هس ىلو سس م تاب ىلو مت

 لل رك وينال هو د1 لطم وورلا 2 ريع ىآل [قيقررزا لوف لس نل جا

 كا اتومرفاكدارمتسرساخ لي هدواحم ىل آر قل تويكد عسرفكاب ناجم نموا فوثب# تسول باعك اوم مولع 9
 ريما: ردا لام عس تضر كرشلا لس انا مولع نورفكلا موقلاالا هللا حور نم سني ايالتمع 1كوب روس رار

 2ث اكتملاع ىلايمرو لمتد ريماس مان اهب ثم ءاجرلاو فوخلا نيب ناميالا بس ايكيامرفراشرا قل ثني دع-جسرفك

 جلا ى دن دوا سساجوم قالا لكلاب تح تصر كدطلا رواوم حوت در لوك ديه ا لي لسن اك ةساجابأن ميا ف وفاتي سم

 -ةساجوعرطنوف ةوثي_ كن لكلاب حس ىلا باع وامن كلت كف وخ اذ لمع لست اكس اج يكن امبالا جدو ناني



 مدخل همم ىلا مراة روع كور نس مود دملج ن راج يقلع رشو د 00

1 0502 
 * «.و“

 لولو نا لس نم شن لإ هلم كد نو ا يعل انروا ديصاوي . كي د انك عفاش ىول امال لوقت

 لا تسد دك لا لاإلام انس ات ند داق مقل ءرنلا لت اكجر 00 نلاروا ناني ارك سيار فاست اهي نول

 ع 0 0 كولا رن 00 وباتت لي ير داق م ساعت وك

 كلت ب لوب انكد تب جو ىف تتر انجن برلطسم سنا روا اي وعيت تب دلت اطهتس لس اننحم ديتب رع

 كس ناصقنروا ماس لشي ردا اج ينل ومو طيلختاي وأ اوس تيب آرب كرس سكت ذك وانك ريكي شالب ول اوم

90 

 كاست اناح م فوثءل_ رح كح ديه طعس لا رفيف :يزحلا رس دق ىو ادق ترتر يج نإ رتب بسن إي

 روان 00 1 نجر لولاب ه7 واب كح تداقبل 1 السم اجو ىلا ىدعب كس هرعو تشي ىت تلاع لك راغك نا

 لاسم ا ىف لو وتود كااروا جر فك ووو لع

 تاب لانو دا رع اكشن ارش تس تاايغب رول نوم أشواك هيي تانيبلاب مهلسر , مهت ءاج دقلو

 ءاني بان ةميمب اهلج اماكدو موق ب كح مز بح اص قاوو لبترو لي ثبي دعو نار تاز« ايبنا ن مل لجل :

 9 اكوم لئرتتتم ل وقاكن لا كس سا قترراورو انك تل ايف انزع

 واين درول كلا تعاشن نتن وتم ىف واين در او مولي تا ئرقلا لها ناولوتمت 1... تمي فاضل
 قش كلاس ونت حل حلا نماي القدم ا 50 0 تأ 0 بح دلال زاو تيس ضبان

 تاباك 8 خلا اويمؤيل اوناكأ امفعع 1 م اند شد كليا 0 تاعقب نك 0

 هكأ سين“ ار زج زف“ قاوم لب ”اروا ىلوج لب الرج ول يقلل “ىلإ ”وفد يأ ب مقوم رك اكس فاد ى موانع ا رارصا انني
 دهس قوم ماع قش لوا تقلب يل 000 1

 اًوُمَلَظَف ِهِمْوَق ؛ ديَمَو نْوَعْرِف ىلإ عنيا اندياب ىلسوم نيرو ذَمْلا لسرلا ا مِجِدْعَبْنِم انعم

 ُنْوَعْرفَي ىسْوُم لاَقَو مهكالغ ٌِمِرفُحْلاِب هو َنْيِدِسْفُمْلا ةَبقاع ناك َفْيكْرظْناَف اَهب اوْرَمَك

 ىّلَع َلْوُفا هل نآب ىأ نأ ىلغ ُريِدَج ٌقْيِقَح انآ لاَقف هَبَدَكف َكْيلِإ ,.5) َنْيِمَلعْلا َبّرْنَم ُلْوْسَر ْيَن
 ريد

 مكبر نم نيب م 5 + دق هدد امو كآ رب ديم قيقحَم ايل ِدْيِدَْيوهَرق ئفَو ”قسحْلالاولا

 ذاب تنج تنك نإ 2 لا هدب دبس ناكَو 4.59 َلُي ٍءآَرسإ ىِنَب ماّضلا ىلإ َىِعَم لِسْرَأَف

 2 ُنيِبُمٌناَبعت ىه اَذإف ُهاَصَع ىقلاَف اهي (+و نيقدطلا ني تنك نإاَهب تأ ُكاَوْعَد ىلع

 تال 45و نيرظنلل اتش تاك ُءاَضِيَب ها إف يح ياه 4 ُهَدَي َعَرْنَو ُةَمْيِظَع ُةَّح
 موق دس ىو

 - رخببلا لع قف قاف 9 ُميِلَع رحم اذه ّنإ َنْوَعْرِف موق نمالَمْلا لاق ا ا

 مل
 دس و دن ر

 نم حرخب نأ كَ 1 رراشملا ليش ىلع كتارا اق ْمُهَناَكَف ُهَسْفَن َنْوَعَرِف لْوَق ن ماء دلو



 مابا وسرت تيب آ دب حالو فارع ةروسم ةرسب ورأي راد ل ل

 «(نيِرْشَح ِنْئآَدَمْلا ىف ْلِسْرَأَو اَمُه َرئاْرَحأ ُهاَخَآَو ةجزأ 1َوَلاَق مَنوُرمأت اًاَمَف ٌمكضْرأ

 اَوُعَمَجُف ِرْحَلا مّلِع ْيِف ىسْوُم ُلْصْفْي «م» ميلع ٍراَحَس و َءاَرِق ىِفَو رجس لب كوني َنيِعِماج
 ىَلَع اَمُهنيَب فِ ٍلاَحْدإو يتلا ٍليِهْسَتَو ٍنِمتْرُمَهْلا ٍقيِقَحَمب نإ ءاَولاَف َنْوَعْرِف ةَرحَملا َءآََجَو

 ىَسْوُمي اوَلاَق (مو َنْيبرَهُمْلا َنَِل ْمُكَنَو معن َلاَق 4) َنْييِلغْلا ُنْحَن انك نإ اًرُجَلاََل بهو
 ْمِهِئاَقْلإ مْيِدَقَتب نذل رم ًاوفلآ َلاَق اَنََماَم ِهِهِوْنْيِقْلُمْلا نحن ز َّنوكَل نأ امِإَو َكاَضَع اَضَع ّىِقْلَت نأ اما

 1 ا سانلا َنْيُعَ 1 ْووَحَس ْمُهيِصَعَو مُهلَبِح اًرَقْلا ملف ّيَحْلا راهظإ ىل /! هب الّسَوَ

 اَنْيَحْوَأَو 400 ميِظَع رْخِسب و ُءاَجَو ىعْسَت ٌتاَيَح اَهْوْليَخ ُتْيَح ْمُهْوُفَرَح ْمُهوْبَهْرَتْساَو اكاد
 (2 ين زكفاَياَم م ع لص نب نيالا د ٍفذَحب ُفَقْلَت َّىِه اَذِإَف كاَضَع يتلأ نأ ىنمؤَم ىلا

 ُنوْعَرِف ىأ اوي ٍرَحَسلا ّنِم , 40 نومي اًوناكاَم لطتو رهط , تبت َقَحْلا عَقَوف ْمهِهيومَتب كوبل
 نما 1رلاق و َنْيِدِجس ةَر : لا َىَقْلاَو َنيلْيلَدَا وَراَص ©6) نيِرِغص اَوُبَلَقناَو كِلانُه ةُمْوَقَو

 لاق رخخسلاب ىت  انياَلاَصَمْلا : ّنِم ُهَوُدَهاْساَم ّنآب , ْمهمّلِعِل «(مؤَنْوَرِهُو ىنمؤم بر «”ةَنيِملعلا ب برب

 ْىِذْلا اًذه َّنإ را ان ّنْذا نأ لبق ىلمومب ؛ هب املأ يناثلا لاَدْبَو ِنْيئَرْمَهْلا ٍقيَمحَتب ُمشنم 2

 ني ملايام «-وُملعَت فسلم او رخل ةنئدَمْلا ىف ةومكْركم كمل ؛رئس
 كسل مَ ىَرْسُيْلا ُهَلخجِرَو ىن ىنْمُيلا ٍدِجاَو لَكَدَي ىأ ٍفالخ ْنِم ْمُكلُجْرََو مك دي ٌنَعْطَفأَل

 ُمَقَِتاَمَو ٍةَرجالا يف َنُوُعِحاَر (هه)َنربَِقنُم ناك وجو ىَأب َنَْوَم َدْعَب انْبَر ىلإ آناَولاَق (موَنْيِعَمْج

 ٌعجْرَ اللاب ُهُدِعْوْناَم ٍلُعِف َدْنِع اًرْبَص اَنْيَلَع عرف آبو انت ِءاَج مَ انْيَر تيب انَما نأ ” انه رك

 60:) َنيِمِلْسُم اَنْفَوَتَواَ 0 ع

 روا ناوكرف تاس وينو ىقزاوكم السلا هيلع كوم ذ# م ( بس كيب ر ذكرك ذاك ج )دعب كح لور نلارج 0 ٠
 نااومجو و_ايك(رفك) لولس ئاصنا يف عهتاس  لوغاتن رام نس لوبن نرلي_اجبيتب ىلإ كس( موق ) ءارما قدايدد كس للا
 ل ! ناوكرفهسس٠'”اامرف فس .مالسما يلع ومروا ( كس وم هاج تن تن جيد اليبب دار يي رذ كر فلج ) اوم امك م اجا اك ودمت
 < ري( نكال) ناش نايا( رم يام رف فس مالسلا يلع ئوم قلاب نجس لا نكي اب < رمت )لومي [ تس فرط اعراكذد ورب
 -كو:ءادتبم قيقحائفل له ىلع تبع هاك ديرشت اي لع تأر قلي ) لوبد ك- قز تاب لوكس مانكس شا لدك
 وكل ياما كي وس_ لوم بآرك نمو نور ىذب كيا عس فرط كر اكددورب سرت لم ( تس كتتدعب كس تس كلارك
 مالسما يلع وم ترحل نوكرف )هكا عكر اني مالظوك بس نا فس نوكرف) رك ت صخر ( فرط ماش كي ) دجتاسس رم



 ا لات * سرعبأ تيب آ و عالج فارع الا ةروس: ةرسبنو ري مما مددرلج» نال الجر يسضأعررشو مت ننالاك

 هلا لق جس( نم ]سا ي1) ب آركأ يك ني حا ف ل ةس رك هس ( ب سوو نيسا) لمنو لوكق ثا ب 70

 الك ( راب ركل ا ف لن نابي دكة يا )دجت مايا دوا يكب( باس ذيل, ديا فاصوداتعفر زف ىو لاذ أل با فذ مالسلا هيلع ئوم
 رادرس لس موق كن وكف ( فاالخرب كح كك يدك لس خس 1) اسكس نولاو تتبي دابس ايكوم( نور )اوم انج تبي لب يو

 طي ادوق لس نوكرف تاب بدك سرب لع مارش ةروسروا ع اني لش نفس ىرلوداجدج) <. ركوداجرجاءاذب ضي قاوك# نك

 لا لاك اتباع ب( كح ةكسوم نلايز مت كس ىق ناوكرف روم وطب قى رايد ديك اج الك وب لب - قى لم لد
 لل ار ذوى امج كح ساروا وملك شلل ؟ رالص ايك داب ىلا قراببت ء التي بما كس كرب اب لاكن حس كلن ساب

 راوداج مازتروضتلس يآ( لس ركاثكاوج) كحد ياو وبجسا بج لبي ورم وا ( كبس تابع قا وكنا ) كك كس وردك د

 ناتج - لب اج ل كذاب ب مالسلاد يلع وم لم نفلس قره ذاجرك.) لوم جامد ساي( راح سافل تأرفكيادوا) لبس 1ك

 ناي ليج وزنمت لوفوو روا نيتك زمت لوفوو طظفل ب ايل*”_ هل بسكر كوم ر طاح لم راب كس ناوكرطروا ( كس وم كظكا نيرا

 ركأ_ لع ماعنا ىراحب لوك سل صاس تصرخ لا لبي ( اي احا سس فلا نايمرو كس لوم لاولود نلا لش ل ةلروص ل واود

 هيي آفا! ومها لوب ركوداج كس ةاجوم لاو ل وكول تم بسس تروا -اك ليس رورض لاب ءاهكف س ناوترف_ كك [بنل نمت

 سا )ولبس ركل ب ىع متيم رف فس مالسلا يلع وم ؟ لقب ىت لآ ( ع ادنهد للاي دام هكبدج )رجب ب كتبت( ل قرا ) بآ
 لايسد يا ىبا) سيكيس نوركوداج بجرب ( كج ايان مهيد ذاك تراها[ اك ات تس ذ كل بج س كج تثور
 كك لوركو واجر وا( 9-1 قس لعق ةقسل ىلإ درا يع ةل ل عسر هداح) در قىدني ظنك لولول وت ( لاي الروا

 حرر بليا ةس لوجاروا( سكوتر ًارظأ يناس ترمي ءلع لايم افروا لايسدهورلئوك-ىد لاذ تبيه) ىداليجج تشبد ل لولو
 عرورشم انت لس لكا فس كيب اهي هك افق انلا وك ا صحت سَ 5 لاذ أل كنس آل ايد مكر ى وم فس مروا ايد اكو وداجا ذب تبم سس
 اهتامكر اه فوحأ نس لوبن كيج ( ع لبي قال نك علمت جس كى ورك ف طع ء اتي تح ل ىك فقلت )يدرك
 - ايكوم ثيم ايلع بس اه يانب بترك( اكدداج ) ةس لورأوداه قي وج روا ( يلوم 2 انوا يفوز ناظر ( اق اكد انب فياوس)

 م( كن هرركستماسانيا) وم لذ بوخ غلا دوا لش لياقتم لسا( وكل لاو ديتتاسس كس لدول نور ف )راني دايت كال ايتن

 يلع ندوراب روا مالسلا يلع ووجب راكد رورب كح لان بج مانت آد ناميا هلل لس هس ذي رك ب #بيرايتن ا س دك دج

 لكي ةسوب لب كس هداج هد ل كر نس لوهنا تاءاركو كلل اهق اج وم نقيا ب لأ لكك )هس ءاكدددبب اك السلا

 هيلع قوم ( سي فب كل دب س فلاوك رفعت قرمود دا نم كوز سوود)؟:م ةس هس نامي تك يا ذب ناوكرف ( لج

 هذ تاك كلو درك يفخ ليا ( نق ارببذ# مقاج بوراك كر ب ) يرورض ؟ لوو تذهل لب” شكيب حس للاي مالملا
 < لاو لوم مولعم حرقيقت: وم مو ى وق كا اجا وركب اب لاكن هعس ساوك ووش أب كس لااجيب ل طن نت ارهك كيما وسركل جب لل
 ( ولا اوك واي ىلإيأي دوا دج اب انجاد اكضنب بل اوك ريس ل هيت ليكي شن( ومب جركل اوم ايل متاس < داب ب )
 أ انام ( وجب قت حررط نتن دحإ كس ةسرم) فرط كداكردوب خالي ايد باد هس لوبا اهل ود كك ان ليي وسو بس 27

 و 1م راكد ورب سدا بجي ل اوتنلم ا < امك د بيع اس نزول متهما( ل لوم ل ل تاغ و

 وايش ميا جس اي انوه دنبداكري لديكم ىفبا ناكر ذل )اني دركر اشرس حرص !راكودوري هس داع هسا - يس آف نامي نامت
 -انيلاشادجتاس كس كرادرهتامر فايا تسايند لمستروا لب ماكرة فرط قرف تدك



 ماجا معرس جاش 8 تاما ةروعةرعثورإ مع مود ردطج نت ارقام وح رنتلا

. 
 هه

 يه 9<

 روأ ل سوسر اح لم مالسأا هي أتاك سول كرر طر وا يل تل دل لاس ليوم بيرم ىف ين 1 قوم 1111 : بيا دلال

 ل ا آر لصاف كلاس وس تماس ناييصرو كس ماسلا ريل ميار اتسم

 يس ازرع قرصا ريا س_ ةلتي ترض ؟ سس ظظا لح ب قنا لكك اسر وا تموكتو تونك كح لا ل اب لن تللس هاي
 تذل كو ويبي ل كل اخس. رواق ايلا شنرا لبي ل وكي كف 10 كوم [”ءارذتبا فس لظوف نب قرو فرط سس
 - قب ثعاباكل |صقتا 2

 كلو ١)5( لدى 0 22( 80. نافوط( ١)" ىلاسامت ( ٠) ان 1 اسع(1)-: 0 .عمستلا

 ةروسرل د ردنا ع ردا م ا اكس 1 تاروص اد 1س نان 20 باذسعىلوخ(6)ءرايرجج لوك نيم ( الجت

 .مهلاوما ىلع سمطا انبر_ك لس
 تقابل لابس جنان يانج ياو بقل اكل وماشراب لرش هَ دا ار ةدم لارو .نوعرف ىلا

 5 1012 0 لتر لو زعتتيل ا ىلاع سيقوم دات ناي د نلت بعصم نب ديو م اناك امن
 500 2 كر اربعرم تحءا رى ل لن ترو مود روان اكلت لوقا ال نا ىلع

 ىئا باق ايكومانم درك اعمل ين ذك مالسلا يلي تير رطتس لابج انقذ لاب ؟ىل سي .ماسشلا ىلا
 سا قت وم ىذا م ى الغ يب كك وج فوج كوم مق ل جس رركدنلب رف اكدمج دج ىايسدوا فير نو ضاقت اروا قداذآ
 ا - لن اراد اذ اوك

 2 مك باساعب قول الا اي 'ناج اهناك' لام تبب 1ىرسد- لإ رم لح ]#؟دذا يك للا .نابعت

 لين بدأ كور زجل جس ةيج ليا كلا ب ؟ج تروصايكىكق يع نوودرمب جس اتوم فلس جس: «قارج

 ار الاد يواو :اتومرم نا ذر دج اك دوا مت انج و5 ايمي 2 قارن انج -اهت ابونا ذب ع اا تصاسج رواامت ىرط

 تبر رامدوو ,احثوو فرط لكن وكف احاجوماتكل ل مركب وا ليليا كيا حس ناي ذددا الاب ب سرت نوفل

 رلوبت لاوحرب كول اهق ايلرك ه دعو اك يسد قشور ياك داذ 1001011011 تكس

 ملكا دقلاو د كسر م رار ل بيرق
 رطل لم -اجاج نك, ناب دنا رب تعب 0 دوا اتم باس هو اذتبا ب لل ١و كبس قوم قي هيجل قرسود دوا

 وم يل وب طفل لاوفود

 ردوا اين ل ب اس ان تاج نك وو ىقتكي د ساه نقيمع تبرع سي اي اتوب مقوس ايبج اريج قومي يجول ىرسصتروا

 دهس رجا قرف ليج قف ىرسصتروا كرسدد لاصر مم اني ددول توما يدا ”روااب رقت عاس لش لاعبا كتر آت لوا

 رادتاج حس ىذككن اجي كولوج -_اكتكيص حررط كب أقف [ت#ا ل اكن رك ابد يي لثنركل اذدتب لعن ناهيك .هدي عزسن
 ده ايكريلتذ_فسالفوك لير وف ل ثرص نع تسب القا هو ليت تس ركب جل ننس باس

 55 وتر - نلاكما « (رانتتا ءبوجو فرص هي بلطم اها _جس روهشم ل ضم الفوج انوه لاحم اك ناقض بلا

 اي لس لعل أري لاف رط كب جباو « ناك اءعراتتنا حرر كا ن مروا جس انكسر تتسع او نتي تك لل دب فرط كسرعدد

 با شمس ىلإ ارم. كت [يئانج ب سيل وكاكى ا حس باالقنا سرسانع نكي [تكسوم لب فاو يي عشاي بجاو ناكما



 امابجا» بتم 1 ب سال تفارخإ ا 5 روس ةرص و داي عير ٠ مدد دلج» نام الهريس حررشو لنج رت ننام

 -ايلو + خلع وم ل دبل تسود

 يح لات ىلا تدق لالادت ظن مد كن وكب ار ذوو لوم تت ديدبوكةسد/اديب كتي دوا قطر لش جاب تلو دوا

 كة ارظن لاك د جرران ىلادي
 للاب تمءا رقى ماش ركن ءاروا لبي تروم [ لوم ةيحرا لص لكك للا ل تس ءارق فيس ونال روما رولا هجرا

 خف م تياور كلاسك لكاس ا رافقت الك اهيمج_جس تس تيدجرا راي جس ذوخام تس تاج دا ليث تدوصل فس وج ل
 نبا بلا < تاس كح! نور وه ديو لكس لت لم رار رورو لك ظتروا ورز نزلي نس تءارىك
 0 ا ا را
 -<.لاج»«ماقم 6ك ىا جس للجو ايبسج هز لكي د« دكا اسس اي روس

 روااه «٠ «رارجوررتب نك نبيا لوقب رولا هرارجج هرب ميلعرقلا ةمتررابحا بعل وق اي كل تبا ركوداج ب .اوعمجف

 -امتايل "ياكل ثري ردع لب تمي وات دز يتسلل إي« « ع« «٠ رار كا ا تم ضت” ل وقب
 ركز لان نازل دال كرون كى اعوام هوتوم كلاس فرط ل ورك داج- ىقلت نأاسما

 لقد كك ساح زاجا لكل بكب نس مالسلا يلع قوم سرع 52007 ابا ب طم كس تداع ىف ل وروي إي رواوب اهل ار ورمخم مس وم

 اب كف لاخروا تي قب التوك وجيد قوم اكى رف شون لا ت تين تبلغ رواج لوم ىلا آلي تعئ اري تسل ى مالا
 ع السوم يوت لو ترروص اربط اك

 -ىقاكى دن دادي ل تل نزلو اجب يلوم عباد قرف اند داج دواز صس كا سانلا نيعااورحس

 قررنا وت لوك ست سب رو امتي د لك قت م لوسر هل وم ل وم ذ# لوبا ل اهتق ب لاح اك بنتك لورساج لكي
 كل نإ ر ظان حس لسن الزل تس سود كيا تائردا لوب تارت لا 3ك ركل نرسل نايم اتت يدرج قيمت

 سا نيلي ايد اكو كس كت يم و تقيقح ب لق ة مالسلا يلع زم ترتر ياني ناديعدد ل جس رك ت كرت ناسك
 لايخ لاهي دايذ حس هدايز'؟ لوم سيت.” بلقدقاو رواج لوم ىدنب لايخ فرص لع لوم انت كوداجدك 1 ليس الس تس

 مك يدوروا لولي قرص .رف قرف ل شرك رع قطر وا مزن قل كا 1 تعز ال ألك وتروص كرسود تس ارو ىدنج

 لكلاب ل هزججروا ساحب: 07-2007 ارز كيف بابسا ل هداج ن ليل سوم تداع فاظج كا لود هداجدوا هز

 ايتغا بايسا كس ىلا بج ت٠: قرايظ ا هداج هس رمد رو كفن بايسادنروا اكبسابسا رج اظن انو ليل وأب ابسا
 ا 2س ضشارءا ع قرايتفا قلل "و ميلك ما_لببت لائترو ل ةاجوم بم اكشاي نا لك لم اب كل

 -< قحاب ىى راما لكن“ دالاس . ىكقل_ رطل تاك اودع ا رب-؟ةاجدم كل ككل قتج جس ات« قير
 تاب لوكا لع 21. جزم ف فالظرم انو ليفت اخ تس نئاالاو خاج كل ضسا_س نأ وم طباضاب كيا د اكيضرغ
 كح جاو كس لاصفد ل 000 //ماظو باح اسجد وااباح بج كوم لاو زج ل مر ايقف اك هز بح اص ىلاج لاي سيث
 قرير واو ثرماظ و زج ترجو يلا تم تنقو ابد نكس دذ ماطلع قيم كس ىلا - انوع لاب وكر وجواب

 كف وم ناد نذلكب تسر ث د الة وم ركوداج هس لد كف درب كس نلا لكي قيس د حس هداج كس ناري اجاب قدم
 بح ل سعدت لاك قو ردا روت سيد



 سايرس سرس تع « ع فارعالا ةروس ةرسو راي م مود دليم نللاجر يبقتعررشورمج تناك

 ل تولحتو تملك كدثلا لل تلاح كى رجتيب# ردا قتل كس ا_ىلوج ليبى كر تك هزجا حسا تاق اب حرر ىكا
 ريراضاي كس نو ديدوا كل لوكء ورش وا ع داتااي ثاك وكل انمي ملاجو مرا تارك ايو جبري تب كس ىلا فاقت
 لوم بلا تايضرعروا داشنراو تمدكو فرص وف كت اءارك م>اصروا هز يس > امص تن لكس كل صاح ضرب ىرك ذا سوي ذاك ا
 3 دا كلا ناي انؤمب ناي ياو الهلا ىللعالا ىرجا نا” لقوم لير سكس سا شرعا وايد <
 ا <[: “نيبلاغلا نحدن انك ناأ رجال انل نا” .ئارتاك

 لكل وزمت لس وم ررطح_ب قل نويطبقروا لويطبسروا ماطسلا يلع وم تيرذغ>_ سمعت انج ............: تءايأ طلد
 ردوا ايكايلرم دراي دايدكمعق سا لع مير ةرق جو كت لابهج بهي رو بجي كلم رس ىخب دوا تدش كرفككس لوين وكرفء تمن“
 - لو لج تاليصفتصتق ىا كيور اي تسد اقل اهي ين انجح يك يل ايي حلب

 عماوكن لا روا لع زج ود قع فرص ون اي دارم حس تءايآ 0 < دارم ايك حس كلب

 وج هس ارد آل اركز اكن لج ليث دارم تاز فر اي دواوك تس جو اك فس" يا وراي داب اي سف س ذب كح نا انركن لاب تس فص
 -اكومدارم تشو كوري روط ىلامتجا لابي 7-1 اطل لل تن اقرا فلو رلا

 سا لثك يخت ولا, رورو نور ١١ :اح [ل بك مز ال نوم ىب اك اند قراس حس ذوى اكل ارسا ىب
 ىرسو درج انج لوم بط اخئروا فلكم كس تود كم السلا يلع وم ترضخ لاو جردبهو لي - لو حلاتك لت نا ماودك جس 2س
 تدب مودك و حس و اليمي حرا ضمك رماظ وا جايك ا يك كد اناج ايي فرط لك حارسا ىخجاكم اسما هيلع وم ترضع نتي تايآ
 < اوم مولعم حب انوهرفس قف كم السلا يلع ناوراإب تر تا تايآ اكرسد < تريصوصت افي ترضخ وج 1 [لتما|

 < ءاج 2 لاهاي كوب قوق ىلانا كركم اظمدع ب لم ارسا ىف: ايك يكاد رك اكنلا تس جو فس« حل اندياش لابي نت
 < 1 نايباكريح لل تاي ا قرسود سدو ايككايكرك وكما فرص لابي كل كس نيد تيم اوك اري روط اخ كس لاه

 تك كل غاو لب ساني فرط م ان لن كس ف رك واذ ؟فرص نت كس لصرا كيد زن لفت وا

 ضر كلامو لب ربتتلقيقت قوس لوز نورد ناك بي بلطما# يسييفر وز: قرف اكوداحر وا هزم

 لكؤتل_ ع ىرومديكا توداي دوا قلعت ظفل لا لوكس لتي اكدت . رن لوك اظفاك“ نيرظانلل" لابن تاي ىلا
 ناك مالسلا يلع وم حرفح كرب قرف مروا كنز مريع وكامل و رن كد رواش بئاس لولو نوع

 6-2 اكو زل يرخ 1 نااونع “ب يكدتو نيتح'ىا رفاكودابب قلو و جل ىلإبد لي وداج ساكس لورل د اجدد هز

 ملالن واج ركاب ايانراونس تلاع قباروا اننا تعامج لوم ىرك ل وكب جج مكجب رخيب نا ديرسي............:مراتطمب ورم ىلوكرف
 حس رصمول يم ارسا ىخب اك اق فرص بلاط هداسس احبس اك السلا يلع وم ترضع يخ انج د لين ىل كيك نس تداغب -اشقاط

 تي ورارق توازي لكس دوا ايد كر كب ايحب سيك ل لوشكن درك رصم قبوكلاطم ناي وصخ ا نكي تاه ايد ف اج لك
 : كك ومب اوس انكي < انبا انكر با, ل ت نلبس كس ناك ورعب كك س٠«



 سيجا ءوحرسم ني هب سلو فاركالا ةروسء ةرسمو راي : م : موددلج, نال لور يظن حررشو_دج 2 نملك

 قدتبر لظأف رص لش وداج كس مير كئيب بلطم اك سادلا نسيعا اورخس 00 : لدم اناكرظن بعرف ضوواو

 أنه لا ىدنب رن ثانكس اجاهك ب #داب كس هداج اخ سا هداي نس هايد قطو لكل ديت سسقيقتحر واهس لوم قت
 تبان لبلد لفي لقى لوقف نوب لل ريت تقيقتح شب نوع رم وود رواهجس اح مزال رصح عن قت راك ومآ بسس لكوداب
 مت ىدنرظن اة طروا أح 31 ةدااذي ” لى رنبر ظنا بدك جس ايانوم لتي شي كاتس تفل ل رع

 د لوم منا ودا نيمو وبي نبهان م رو كير ذب حس ميش واكس يوك لوا فس

 ميلك رئي ظني حس طاح كك يس اسوم لب لع لوك ىلايعرد لوك ىلدا لوك نو ةلعوم فلك ل ع ددروا بارما مر

 وب ميلي” ىلإ يتاح راينا سرسود كرواد#

 اهم ب داع قوي تنفو لات اب [لقي ناو كس راو لوي عمل ماعم يك يس لجاهظ ةروس .كلانهاولغف

 دات يام رف ذيج كعب بس انم.خقوم ل مااسلا هيلع وم ترضخ وخر ول كوم يك م عراقيا نلاشلا ميش وداي رف قبس ردا اكوا
 اهقراري و داك وم لكا بر كل تيسادج ن .روعرقك هس ايداع تب كح للا كورابو ىومنسر' ا آ “ديملعلا برب”

 - اع لدرتوم كىفطلف سك ورسدداب ساجده ن شيف لتكو

 ع :ىر كدا همر لاذ لقت راما لاذجرلو داج هس مالسلا يلع ىوم ترض
 هد تزاجا رش مزعلاولوا ليالي اج رج -اهكسعسد لن سؤم كيا تذاجا لرفكر وا جسر فكدج دك نرد باند تس دافك اك هزمت
 تير كه ايكو راشا فرط كبس اوج كس ىا ف ماطر سفم؟ ىد ترزاج ا كابل نس مالسلا يلع كوم تمرس اوقلارمي
 هيلع يوم تررطح_كاوبب مولخم سس لس ركرورض لاو رراكرب فولو بنت ةيسد قش تاجا كفل! كا مالسلا يلع كوم

 دوم لبث ن# ركل بكب مالك جس نوب مولخشسس ىلا نم لوا“ تيب [قرسوو لب -اهت تاني د تذذاجا كنل_ ١ ضر نت اكم السلا
 اك “يسوم اصع” لي تروص رس لكوك-ايلاررفرايتغاون ليا كل كد اهي الس قتل خس مالسلا يلع رم ترطح لب هت
 ل ثعفوروا اقع وكل ويسرروا لوبا لوم ذم لك ورلوداج تس لكي بادو اجزم هنرمج اطر يلغي نا كك احاحومرجاط ول اننب ياس

 ش نت روصو كل ا1نسرزوا ناقل نك دعب كد فرط لوز داع لول نول لك بم تريح راب" هلام
 هيلع وم تررط7 يظر قون تروصراب اجب مد كياروا كك يا نكي ات (سركبولخرك كن لا“ كوم ع اصع اج رك

 د ل داو داج حائر تاجا لك فكل بي سس مالسلا

 كك كروب نى عي هزلي“ ر كمل اذه نا” لس لور ٠ : معارلا انوصتت اك ا :ح- فرط كن وعرف

 2000 املا ل لكل ورلد داج دول مالسلا هيلع وم ترضخ لكي سلب قع اش اك ا ت -ارطح ضم لل وقل اي رول كوب ايدك

 نلامبا كول مايك وف ايكت يرحب لب كك رق لس مالا هيلع زم تيت هت هس فس لايشوكرس ل لي الوم اتم رك داج
 اكشناسري دقي رس انكي هرب الغ هدول“ تي تانأ يك احتنإب روك و بسر ناكر فروا“ تفورض لاب ”ابك ف سوبنا ؟كسوال

 96 5 ندر ل لن تاق اذع اسكس كل ناكدتشاب مارق اكيد بج ف نوكرف_ جس ا د فكر اكورطخ لور وا مان

 ورك لو ركو اج هل لا لس ايوب رقمك م السلا يلع وم ترضخ كأول كنج دن ايبا ليت اذ قل 1ك نلاميب ا قدام اهكس درج



 اما 0 5 1 ك4 ا تففارخالا روس اقرب 7 ريح موورلج, ني 2 رود ا

 جس تاب لبسي كيا ذل كش ناس

 نكنعلا نك سنو ور وفسل و قوس ا : لاب ىىدا سوك ورد داج ملس ون ن# نوع

 "هموق و ئسوم رذتا "ياني _لي نشك بسجن” دوار واوكى ل ىرولاثيغ- لوازم كيد نكس نابع ئنا- ليث لاق لذ
 مكعبتا نم امتنا” تاارطت سرسور ناك مدع لطول 15 كان ركاعد كرصزين دعس لكنا“ نا نا

 قرا داج مل و لكوج كيس اكو باج ناكل اادتسا لكي م احد لو تس دارا اكازس سم ةس كل اا دما "نوبلاغلا
 تس رصود حررط ىلا و اني كنس ب لاهيا وار حس ريصروا كتر لبنت ورض كف # كرك كأأ كح سا كتوم لد لشن كوم موق
 ني لا تارا ادهم لذ بأ ىلانمكس يلف اناجومج ل ل هالتك لا -جسبلغاكل ودرع عسسل فدك جا انآسو ب باد كلارا

 ال اند ايدرلا اري تتاط ىلاعور ىيا وم اكو كيا جر نامي الاعرج -ب م رع 2 ءاوج قتل وتم كلب

 هيض امن سر بانا عج يتلا ىل اهنا ولصوتس ناكر ركاب ينو ّى يا بوم سا

 لال سن وكي امو لب ازع ىلامسج تقوس تقل كس وهادي

 سن "لب تروص كل يوكن يأ ا ناوكرف حرر شلي خلا مكج ربخي نادي سي تب : تب ا

 ترفع نلا ل ماوكك سرك يي حس نا ونيس دب دم وكل اب لك نقلا هددك اكل أب .ايفوصاج_ انزع هدي كت سايكس
 دانا ل 5-7

 ا ل راشم ضب خلااوقلا لاقي ١

 خلا اوقلا املف تي أح لومروصقتىجوروا < لوب ىو تك قيد لوك ار آلي لش لو ةسدكاب ايدك د تزابا

 مدر مور هدول رود ا 8 ب تالا

 تنآلاب كياركمي 7 جس لاو لب ىكا مير < لوب قكىدتبر نر لل ىدنب لايخ ميا كوداج كري نك

 وقوم لا ماسلا ديل رم تره وخازي هدم شانكس لاك غلاب كس ىلا تيدا نلسوم رشاتنم ينحل ب لاك مح اص ليا

 مولخم_ خلا ةرحسلا ىقلاو تيب آس لكى رورخ قس انومرداقيث لكس ا ايري لانا كمااك تلا زعن دسم ف اهي

 -ه تءاتع لإ طلااكا يجب لقب ذج دا لا لم تنقيب رطل وم

 ىلإ ٍءاَحُدلاِب ضْرألا ىف اًوُدِسْفُيِل ُهَمْوَقَو ىسوم كرت ردا هل َنْوَعَرف مْوَق نم الَمْلا لاقَو

 لاسر هيرو مكر نأ لاَ اهّْودَْياَرَغِصاَاَنْصأ مهل ْعنَس ناتو 'كلعهِلاَو ك َرْذَيَو َكْمِلاَحُم

 من ب يفّيفختلا ٠ م ِدْيِدْشَتلاب لتقتس لاق ىلغتالا اوكيرألا

 رمد

 وم لاق ليوارسإ ري اكتفت كلذ مهب اًوَعفف نورا *ممنؤرهق ْمُهفْف انا نب

 ردم نيام انين هر زاوأ ضال ِمُهاَذَ ىلع و ْريصاَو هللاب اًونْيِعتْسا هِمْوَمِ

 "تف اَم ِدْعَب نِمَو انتَ نأ لبق ْنِم اَنْيِذْوَأ ىسؤُم موق اَولاق هللا "ا َنيقَتَمْلل ُهَدْوُمَحَملا ُةَبِقاَعْلاَو



 اهات عم 1 © ها افارعالاةروس ةرمضوراي ١ هع مددددج» نان الجر يضع ررشو هج نيام

 ٠" نؤلمغت فيك ٌرظنَيف ضزالا ىف ْمُكَفِلخَتْسَيَو ُمُكوُذَع َكِلْهُي نأ ْمُكبَر ىلسَع لاق
 ..:َنْوُركَذَي مُهْلَعَل تملا نم صُقْنَو حتما نوحلاب نزعري لا دعا قلو ابد

 زكي ملو اهمحتسَت ىآ ةذطهانل ولاَ ىنهأ "غلاو بضخ هنَسَحْلا ْمُهَت اج اد رم 1

1 

"_ٍ 0 

 امنا الأ َنِتِمُْملا نم "هع ْنَمَو ىسْوُمِب اون ءاَشي اَوَُطَي الَبَو بحب ُةَعيس ْمهْبِصَن ُناو.اهنلغ

 اَوُلاَقَو ٍهدِيِع ْنِم ْمُهِيْيِصُي اَم َّنأ هم: َنْوُملَعَي ال ْمُهَرْتكا ٌنِكْلَو هب ُمِهْيتاَي هللا َدنِع ْمُهُمْوُش ْمُهُربَظ

 انْلَسْرَاَف ِمْيَلَع اعَدَف هم #َنْيِبِمْؤُمِب كل نحن امَف اَه انّرَحسمَل ِةَيا ْنِم هب انيات امهم ىسِوُمِل

 معزز زحف َداَوَجْلاَو ماي ةعلس ئيسلاحلا قؤلح ىلإ لصَوو مُهَنْوُيَلَحو ذم وه َناَفْوطلا ُمِهْيَلَع
 هول ثالمف عواَفَصلاَو ذازحل كرت ا ْنِم َعْوَنَو 1 َسْوُسَل َلّمَقْلاَو كبد ْمُهَراَمِبَ

 امْوَق اًوناكو اهب ناَمِيإلا نع اًوُرَبُكَتْساَف ٍتاَبَبُم ٌبلصَفُم ٍتنيا ْمِههاَيِب ئِف َمُكلاَو مَ 0
 دهعاَمب كبَر اَنَل عدا ىَسْوُمِياَوْلاَق د ع يل نر هوس ؛ نيه رسم

 َنَلِسْرَنَلَو كَل ٌَنئمْؤنَل َّرْجَرلا انع َتْفَشُك مق مال ُن ريل انما نإ انَع انَع ٍباَّذَعْلا بشك ا كلذ

 مهل َذا ُهَرغِلب ْمُه ٍلَجَأ ىلإ َرْجّرلا ُمُهْنَع ىسُْمِءاَغْدب دق اهلل اا داع اف
 ار ةيد

 م 3

 ملا رحب ملا ىف مُهفَرعأف مهم انمَتناَف مهرفكت ىلغ نو هَرِصِيَو مه َدَهَع َلَوْصُفَنَي ةامد ةٌَنوُش

 اوناك َنْيِذّلا ْمْوَْلاثَرْوأَو اَهَنْوْريَدتَي ال «-«َنيِلِفَغ اهْنَع اًوناك انياب اَوبّدَك مُهّنأ بس : هت
 ِاَمْلاِ "ايف انكَرْب تلا اَهَيِراَعَمَو ضزالا قِراَضَم توسل بوعد :داَبعِتْسإْلاِب َنْوُفَعْصَتْسُي

 ىَلَع نم دآدنثو هلو َىِجَو ىسحلا كبَر ثمِك ُثْمَتَو مَا َِمَو ض زال ةَفِص ٍرْجَلاَو
 مي ًووبَص اَمبلْيوآرسإ يب ىلَع حلا اًوْفِمُْتلا ل

 انْووجَو اَنْ َنِم َنوُعْفرَي اهَمَضَو ءاَرلارسكب :مس َنْوُشِرْعَي اوناكاَمَو ٍةراَمعلا نم ُهُمْوَقَو ُنْوَعَرف
 مانُصَأ ىلغ اهرشكو 05008 ة ىلع اوٌرمف اًوتاف ْرْحَبْلا لي ٍءاآَرسإ ُىَنِبِب انرْبَع

 مؤق مكن لاَقةهلا مهل امحت ةدعت نم اهلا ان لج ىَسْوُمي اولا اهتداع دع نوت مهل

 لطبَو ِهْيِف ْمُهاَم كفاه ْرَيْعُم ءاَلْؤَه َّنا ُءَِئئكاَمب يلع هللا ةَمُعَن كبان كيح + :َنْولْهجَت

 ىلغ ْمُكَلَصَف َوُهو مكَل مك ال اهلا مكيغبأ لااَرْيَغَأ لاق روسو َنْولَمْعَي انك ام

 لا نق مك اهنا كرت فب ْمكنيَجنا ذا ازْكذ زل دك فيوم تاكو هدا ملكلا|



 "اج ةعرباتعآ # وج فاركالا روس : رميا 7 مود رلج نم الجر يفق 0
 مك انا نزتلجاب يردن تاديلا رص ْمُكَتْوُفْيِذُيَو مكن 25 :مكَتْوُم :نوَعرف

 ْمُكَبَر ْنّم عالتبإ م ماَعْنِ الب باَذَعْلاوَأ ٍءاَحْلإلا مكلذ يفر مك ءانبانو ّك 0 0 0 0 5 5
 و

 ليد ةيس د قت ىلول وكم وقى نا دوا م السلا هيلع قوش الاب( حس تا عامل ريم

 كح ب ًارداوكي دوا ( لوث د تس رامباوك وكول ب تلا لكس آ) لرمي تس اليم قارب لبي كلم هوك( كس ليد ثوم )2
 راق اتبكرو ا 2 رك امو كول كن تهتخ ذووق رك انب تب لس وت هس وجب فس ناوكرف ) ند كك رار ارظنو ل وووبتم

 دواي دشتافلررا) حس سدرك موكا م! لوب نوف( اجركابك تا بدوكةتيسا نوكرف كل كالو بدادابقروا كبس نا ل
 مك اريبج )وك قرون ا كح ليد تسد( ناي ) هت زرواوكن وكل ( دولوصون ) لس نا( < اهكاصذب فرط ل وود ويتاسكس فين

 ب سكول لي ارساجنانج - لو لع كايا مت ) جس دوري نلااك عررطرج لثسضروا لذ لك ركون ايبا دجتاسكس نا كلبي تس ىلا
 حس موق ى فيا فس مالسلا يلع وس ( ليث حس رك حس ماسلا يلع وم تررططح لس ارسا تيب اك لكى شعورك ذ فار ذر آي ل سيطبق

 0108 ام تح لش لورنب ةييسا دو جس كدشلا نك“ ذييبشاب(ورلر بصب نوفل نا )ومر كتس دو اومكر ارابسس ايدثبا ل ايام رف

 ( ك1 مولى ؟مالسلا يلع ىوم) - لي ةدث( تشا)و لعل [ى نا ىفايماك ( قا ) رت اروا ل يدان( كلام ) ثداو

 وم )  ىكرعب لس ىرو ؟ف لرش هدا دل آس ل لقت تريصم_شييب ولمن كك مك لأول ل

 ري كم لوو تمول ىكنلا لب كلل لروح نس ركوب رب كونت دابر فاتت ثلا لج تب - يامر( لس مالسلا هيلع

 لي قراداريبب مك لك ولجير وا ىلا كخ امتنا يك التبول وق كن وكرف فس مكس رهتاو يروا لح ليصاكر لك "زرع ارابتا نفث كي)

 كل ساعي تك ل ىلاج 1( تلودروا كريس ) ىلاح لوخري نا بسج ري( سن أ 7لل نامنا كس ركل قبس ) صك مورا :

 هيلع وم وف ىلاج [يج ( تبريصمروا ىلاسامخت) لاعدب لوك كادوا( تس لنج ركشرم سا ترج. نيج قال ىا مت قل ) نجس اينو
 ناع نامج) راين كفا( لول سال كناارقر نعي تس 14 (ل اة تس كن ويقال( قع رك ناموا مالا

 لويس زر للا يل روف ذ ترش ناد لإ 1 قش درا ن1 حش نارك ل1 ع
 د اا اسس راهب لانا قت قول قتل كس ة الج دداج يك ل تبع لول( ل مالسلاديلع ىوم )دوا( ح
 هس نا ليك ج )يد ع افوطبم نلا فس مقرب ( لا رفاعددب لت تقتيكحح نلا فس م السلال ئكوعبي لا )نين شت اوتنسا
 لير وا ناتيكىك نا لس لوب ) ىلد ىذثرو! (ام لامس ليم ناد تاس ايل“ 1ك ككل لس لقوم كي دوا نم رع نورا

 ماعدج جس مااخ كيا كى طنايا زيك اكن حك ) نايك وجت كمت هاخ كيل اي لبن جوا( كيس هرلكشمج كور تاما رط يا
 نرثروا ( ل هدي مئها لس زن اكد لور 2 نان انج) كني را ( تس قدك نامل ذر ل قر تلون

 كبي دوا( كد سير نات لوقا ) ةسر ترا بكد كو اح نكن اوانن ( تاجر ل لكسز نع ني )
 متي آةسداكودوي كب آمالسلا يلع كوتا“ هك نك زق لوم قت( كب اذع) ب نلا بج دوا لشي ئارج قاف كب
 ياللا ا - كبت هركاعد كل داع يانج كى ا( لت توصف سال نامياسس دامب قلختلس فاننا با ذع) < احكر دك بع
 وكلم ارسا فب دواس ل هس نامياب يآ مكر ورط لس تكرب اعد يآ اكساس 2 كح ممل



 اما رسمت َآ هو كل فارع الا قر وس 4 رس ا 1 مودرلج» ناي الجر يضل جر 200

 باع تس ب نا( حل شكرب كاعد كم السلا يلع ىوم تررفح ) حم بجي لس لي درك دا ذ 1ك كس فس اج تاس س بآ
 كت يرفكروا كي ركقككربع ) كري حس تاب ىف وو كك اجاومج داق انهن كيلا ليتك ضل ك- كك تنقو ضاخ كيا ايلاحلا
 قرامج هس لوجما كس ( بيس ) جو لسا -(يوركق رن لب ( رشم روش ) ررشمس لأ روا ىو از ..كرول لأ ذل مخ الب( سل

 عكس راشر وركن لكلا يوجوك وكول نا نس مترو( كت تس رك وف )كح ترب قت قبس قت لكلاب حس نار ولات اجت وخان
 تلكرب لوم سم دامت دج ايدانب كل اءاكم بص بدوي كس نم ذرص ىلا( ل ل ارسا ىن دارم كدجو اك داك بس د ىالغ) ل اب

 رول هرهنو كي 0 فكن دارم جس تغم كرار سره دذ كس لقشر دروا ىلاي) جس لام الاء
 00 رتل نلا لع قتيل لك ارسا ب( خلا اوفعضتسا نيذلا ىلع نمن نا ديرنىرايداشرا نم )ايكوم

 نوشرعيافا) ول وكلب وابدا( روا ترام )لوم لاني كدت كس ادد ناوترفاي درك( داير )مترب مترو فس مترو( يفي

 قي( عداركر وج )اياب دراحارإي ددنمس هس متروا ( كح تساحنا راهو كب دج حس كاي ررط ل فود تاس هس ءا قا ادرس

 خلا )كح ىلوتب يا( تس اسس رس وا كفاك ) كي ب رواج ج اون موق ما كيا ذا "اكل ناي يمول را

 ترب ك1 ) ةكت ان ووبخم قت ايلا قتل راهب ماسلا يلع زم اكل ما رسا ىن هيكل ( خل تس + هك لي ثاياجول لك
 نا دلباقم اك وتمت كنا )< تملاهتب ىذب لي لوكا متقتأو -ايارف فس نيس[ جس كل هس لوكول ناك ا ديبج ( مب نيكي
 رانا لوب ل لوبمنروا اكس دلو م( داي ب ) هاج لهو لين تمهل لغ ماك كولي( دمج دب مقدج وم سكس لزج

 لكالاع( ىئمكل ىغبا لم ىك مكيغبا)؟لودرك دي وكووبتم اراب اهتركى لروا اوسيك هذا ايك ارفق داي بح لك هوت ايك

 هس م بج (ورلوإي تذو مو )دوا ( حس كح 1ك اهب اك لن لش نام نس داببت )< ىثتكت اضف ب سوم وقى اينو ليتك نس لوبا

 2 اهي زمان اروا نيد سيفيك متت ) يتيم راس لبو سس لوين كرف( مكاجنا ليث تأ رك ياروا )اق ايلاجب ليك

 قرا( يد تسد يفإب) يسد زوجي ورتزروا كل! ذر ترثكبوكل كيب ع# دامت( كا هت ي هو دوا با ذذع نيب تتم ) حرر كرب تب

 موك ايك ١ ت فرط كر اكدر ورب #داببت ( ءالب اي ماعنا) قش ذ آت ىذب ل ( غييسد بااذع إي فس اجب ) لادواوك نرد

 ( اج آزاب حس لاول قيال سس ذي لكتب كأول

 هذ نوكرف لوك < سيو كثف دا تذاضا يال ا يدركه راشا ذس قتل الج ثلتهلا :تبل ونس
 -اناركروااتركا سول لك اونا د #2 اك تمروصنوخ ملوك بج وكر ف كيث تس اهرف طابع نبا هت يداوحكر ل كس لشسم ركاونبوك نا

 ركاونب تب فس نوكرف شمس لاق اكد سوت س ايكرايتنلا خذ قرف نجح نو ريض اسس 1 لك تكتمل لاعربب

 فل ى رم( يانبكا كن ولضاف لضمبروا كل حس اونب تب لس روت ىلي ا دوش قل طم كس لاوق كس قبب ل كل راكي
 لاك كس رابولاكل اول ومباشر اي .لكوج هت لسعر” تح اخت جردوم انا داب عس بس لبي نتا ةس كاجو ىااتإل

 يلام "ن وعرف" لع يل ردا“ وعا راف" ركاج لش ىلاربقوج نق“ عر راف“ بقلك
 - فرط رت يل اهت ايكاماع لكن دي ل نوعفوج دمي تشري لكم ااسلاريلن وم تررطتتبس هراشاوب .انلعفك

 كل ساائافلا هس نيقلروا هس !رداجايانسم اي ةحارصيي رعبا ان كراك نةلناعل خلا اونيعتسا لي مكبر ئسع
 -- لوم شتان ماسلا لت راد ترطحرصم رن انج - قرب يفق 1ك ارك بحس لوك وووج عل نا

 رحإ مس لامئاواسف انني داكدقلا_[ اكو لاكش اب حجو ىك يقتني اذ ةتوم انج دوكء اسف كس لا ارتب را دارس نتا .رظنيف



 ا" جا مب تيب آ دج ع الب فارع الا ةروس ةرسبأو راي 0 مددرلو» ني زجر يش شورعتب 2 نالاك

 وج اكو: ثداح اسكس لامئا زلعناك نتي دك س ب باج ؟ تيس ايان مر تضم كرش ناو بسس لام ذ ثسهدعوي دوا تبسي اند"

 دل فود تمام يي تضع بس لوب حس لت تافاضا تسلك جد ليضع كل اقت للا هس تدين
 ومب ترداو قلنا ا

 تيس اهتاهكرركق رف لب لوفد نس للاب ازعل وم هل تاناكم هس نويطتوا ني لئالاع . نافوطلا
 - كر شراب رامجد لسسومتس اعد كم ااسلا يلع قوم ترضخ بع اشكل

 تركك زور كس تف دلو روش بلا اع زود كس تف .دارجلا

 ةراقروا لإ ك قل يكس نك ذل نابع عرس لقد جس فاقت ياكتقاما .لمقلا
 ار اطعروا هس لوم ماتا ل كفا دب تروا نج + تنك لمي " تس ج كس لوري وأ ل دك كس لوزن خان

 تشل لجل يك لمار عب لج شال رو هام رك ذاك دوج لل تادال اني - لو ني كس لوج نكح
 اخ ل با لارا

 - لت لمم لايدعم اقروااهتق ايكومج عرط كن وخ ىلا ياكل بم ساي دوك سس لاي تارا . مدلا
 17 ا لب ةكمب ىو ليا مماورسفم وق تالصفم

 هك تس ددتفب كا كيرا سد 0

 ىر: زاد نعي اكس لال لإ كس ردن “ل كيد نظل قواضب ضير وعسلاوباففاشك حاص . ميلا

 ىفهيفذقاف" تاي يامر ف يش عقاو لح مالسلا يلع كوس انج - ع اه الوب طفلي ويري نولود لي _ريشرواروشسل "لب حارق

 ل كلم ل ديخ ارواب هل زل قتل نرر ناو *ق رار مايا اتت ل ريش للص تس ايدول زاد "ميلا

 -<- تالف لس ةخلدوا نإ رض تروا فيض: ركريبظ تاس“ 1

 يس ها كس رج ل مدع لقث كس تلف 6 ايكو زخاومبك ب تلظفاك انو < درا يفوا كيش ل 0 نيلفغ

 روان يق“ ل الو فغ هدع لفغ م: ل لزم ثانيه هذغاوم لماقردا بس قدا راندي دكإ يكرم فاس لاف

 - لق ةس 1ك ةيسد ذوب كك لاو يال لاوس اك تلف لس لن حرابصم_ نإ لس وب

 كاع قاماوج اك 1م ال لص اذا« ف طعن ايمرو كس فضوصوم تفصل ب ترروص الئ . ضرال#ل ةفص

 هت رت اناني تمن كبس رافد قراشم
 هيلع وم ترضخ وفر كك رش دخري ىلا ناي سوم قككخنلا مكبر يسمع دارمحس لاا عررطىا .ديزو هلوق

 3 كساروشاع كل لاا 1 ق وأمر ب وسر ملت اني ني دملراي دونم -انذج هس كح تيا وطب ألا اكىلاعت نتاج روقناكم الملا

 جس إب هداك إيه زوري رك روطلعس مان
 ليدعي خل مالسلا يلع وم تطحن جت كول ىلاعنكى راجي نروا تي دقيقه ايان تسب اكل كت كلت تل .مانصا

 اخت ايداورم

 هجساي د لت كايب ليس اكتاهتقاو كس مالسلا يلع يوم تءرع> 5-2 ...: كأي 1 طر



 101 اة عرب تع آ كب كالا فارع ةروس« ةرسبورأي مولا 1 مدددلجم نب لور يبفلور شو دج 2 نيل

 < تتءاذجي لكي ع ُذس [ك الب رسوددارمعتس هرغلاب وه لجا ىلا... 40 ل

 نفور ةليدس اك رانادومندا ناكر نرسم جة عشسرلا انا لاق حس للاب تروج كس لاقل
 بلا تع لس نول درو اقول نام ىف رط كم اسما هيلع كوم تر طعح تدب ديب وا فرط ىف ا تسب قدح

 يك 'هكع سكش ركؤك م ىراذل اوم لظح ال باطخ زرطالن كبر ' قارا د كارا ١ 5 :وئاوج تسرد رام دوب

 5 تخل اي دات ناكع

 كاد مداد ضوالا قزاكتنت قاهر ريق هلا ينم نا نك ( 2 كل ارسا
 0 نيةانيزج ع لوصف داس لاجل ير# اووز جرس كك ارم خيا هلل ال
 داموا قرب ان ل رصم_اهتقرا زك راباكت يب اشنبش ىرصموج هت كك وم كلاب كولر كس قاطع مان شرخ لل ميس نط
 ضش”لوقب نايل تيرس تيب ح بوك كذد كرم كرا هل عضم تضل 2 0000 كر

 ملخ يلوا 0 كلا لك مج اك تاكرب فلاب عررط كت اك + قربان قي هد قل اج اهلوارم ماش كل ل نوت 1لونود أ

 يجد لا حال سك حس لان 1 لي نوم اتي نا ل ررومص لما ني تب[ ماءزلملا ميزت نامإ)

 , ةكاب شاش لب آنتي كت مجدل اكاققبي بلطم اداشرا كس مالسلا يلع وم تررطتركء اج ايلا سام ةسك
 00 هد جس ادبانب كور تو للا نوت لجسد او ررط لا ناي زري لب هو هركربص نا تس. كش نش بس نكي

 ليت حررط ساروا اوم بولغم بن لب اقم حس مهب لطب اقرب ماش لالا فد قلاع مقر كل ميس 1تنفو ىلا تاج
 ها أور دوا ل حرس عومي اكل وفودرصمو ماشا رمتس نا زرسدوا ىوخب نكي اجو بسييش انسب اشسر

 ل. دقي لاس تجدي وو لب تددص نب كك دا نوع ثساداكل كابا نذل

 لابد لويس لبن ىف انعكس خلا انيذوا لوني لع نويلكازنا .اورتيع اميز ادن. تاج اكن ولاه غاوو

 كتارا رشعس خلا انرمدوتيآ- جس لا لانماسر تاق لاطو نزلي - نق ميثفيك راها روا تيارت
 ناب جيس رد مولع اجلس عاكس خلا تنج نم مه انج رخاف تم قول رعش عروس رم جس اتم مولم انو وأيد

 رزان 2م بالقلا وج حس كل_ دب لح تمولع كي لوم لوم رايص لترا وأ ةروصرل قكوم ي تروص لق يش

 هلك مي مدد لب بايك تيك لغ خلا ارلخد اذا كولملا ناد [ قفا تع لابن عروا لاكي تاءاظتا

 لب ىلا وو كديح ل راكم تساوخرد هدوم بس كنا تس خلا أهبلا ادذ لعجا ىوخب لوقل لب اج كح تارهقتى يدارمس
 اكرم لصاح هدا ذ لاصوو برق اكدثلا حس لامك تسرد اج انانء ليسو وك ج لوسيا فس لوبن كل كس كفك كا دف كرد نا

 دهس ايكيا رف تلابج وكى ا

 رثا الب اكدت ز تامولكل رو ا بج ىلركا وب مولتم ىرب يع 2 1 ادعإ ل اجو ل احا

 تك راكشم لربج هرجروا لع تل ركع انقر ننام [تلذ لكى الغ تول امو موررم ب حردر كل صوتو تدارك <- انوي

 ناله كنان رد لا تسد يسد ل الغ اكن ويرسم كسر ع لاو لاح بم للاكل ارسا ىخج- لإ للا ساد



 امس ت1” تيي 1 ب عالج فاركالا ةروسء ةرسفورإب مور مدد رطب نم جرين حررشو مج رت نال رك

 ىتر ارسم بي تملا كى الخوج لتس و حتاب اوبك نس لاقحار ىل ومتى لع شالت ىك ىلع اكروا قداذ اك انت اج آلي جبس
 لول كل نب ركع ورش لتس كخ يل دلي ا ا السلا يلع يقوم تررتح ؟ لون
 ارامجود اب زرواوك كن وكرف يود ذود لا كد اهنتك وم تيباكش لاعأ كح < رك لباقم اكنوعرف كل كس تان ناو - تكس

 تك وم ناج لابواثلا دجى اهني هداف تروا ايدانب فلا

 تع ام دج اوم مولخميحس تاداشرا كس مالسلا يلع تم ترج ............: تس قذج مفك لولو تمتاب ىل ايماك
 وا تنالكم دوا ىل كسري دمى ىلا ا كب - 00 ركومج لو كئروا لاسارم حس لااسور سس وتد
 لوب كن 0 ى لاو كح لوي ارب ثمع امج وج دوا جس لوي قيداو شلل وج قار لق“ فب كس ةاورب يكن وشواك

 دج كن هس وا لامك آل
 ورقم ىلا وج حس قار ني لك ضان كاي ذك لام ايا تعامت رجل اتوممولخ هوغلاب وه لجا ىلا

 مولعمر ىلا نوثاقس اثرواو دواس لوم لكشملا اقرت ةسع سس لعلم رالف ولو توم كارلا لام اتسل
 ليث لاجوم ثداو كى رادنابج روا ىاش تورك سان [تتفو كيا لين قر و زكر واررقت/ وم قمولظم توق اظل 7

 نادت رباط زينو لقل دسم علا قرر يسع قعر بحت: كانا كأل
 ارم دايت هاو مولعمسس خلا انقرغاف تيب آجس ل ًيند كنج دادي لم قراوخو تلذ لوحتاب كس رافكر ذعالب ل لا <س

 تع ىلاعوج بجرم كر انتو

 يخل ل نسم اهب كتل تمنع ناحل ال لك عرع دمك راس خلا اهلا ابل لعجاتي1

 ا 1 قبس ل رم اح ومب تس اءرف تعفن امم ذة ب 7 اع تاجا لك فس اكلي تخردوكل وراوملا
 نركر ايفا ت تادابع كرب وت اعدب لم تاداب راه اربات رك رت لكن طن ىلا ىلع لاؤقاب واين د بحب لاو مولتمعس ىلا

 اوم اراك وأ

 امَلَق اهَماَضَق ِةَدعَقْلْوُد َىِهَو اَهَمْوُصَي نب اَهِئاَهَمِإ َدنِع ُهمْبكن هلل َنيِقلَث ىسْوُم اَهِنْوُد ىف داخوز
 اَهْمَمتَو ىلاَعَت لاق امك هَِف ٍفْوُذَحب هليل ىرخأ ٍةَرَْب هلم كلاَعْساَفِهمَه فول رك كنا ا

 هَبَر ُتاَقْيِم َمتف هحَحْلا ىذ ُنِم ٍرْشَعب
 من هلأ لاح َنْيِعَبْرأ هاي هِمالَكب هِدْعَو ُتْقَو

 0 ىو َلاقَو

 الو . مُهَرُما ' ُحِلَصأَو ىِموق ىف ٌيَتفيلح نك ْيِبفْلْا ٍةاَجاَنْمْلل ٍلْبَجْلا ىلا ِهِباَهَذ دنع نوره هيخال

 ىذْلا ِتَقَولِ ىأ انِتاَقُيِمِل ىسّوُم َءاَج اّمَلَو ْيِصاَعَمْل ىَلَع همن َرْم , هزم :َنُيِدِسُفُمْلا َلْيِبْس غبت
 را

 رظنأ كَسْفَن َىَنِرَأ َبَر َلاَق ٍةّه يمل ُهبَر ُهَمْلُكَو هيف مالكلاب ُهاَنَدَعَو

 نكلو ات فو در كاكما هيف كرا نأ . ْنْوُد هب ُرْيبتلاَو ىَتْوَر ىلع رِدقت ال ىت ئتيزق ْنَل لاق كلْذلا



 هذي

 اماما" رسبت آ هك الط فاركالا ةروس هربوا مور مدورلج, نا الجر ضلع ررشو لج 2 ناك

 مسييلاس ع سول و رد دى هود و 40د لد 2ك نك ,تم لع ما# معا 7

 اَلثآْلإَو ئتيْؤرِل تبت ىأ ىبرت فوَسف ةناكم تبن رقتسا نإف كنِم ىوقأ ّرُه ُىِذْلا ٍلَبَجْلا ىلإ رظنا
 0 ممم ل تا فر 3 كل يل 2 و“ ا م سم رم مم 3 001

 مكاحلا هححص ثيدح ىف امك رصنحلا ةلمنا يتصنردق هرون نِم رهظ ىا ُهَبَر ىلجت املف َكْل ةَفاَط
 ما ل دع هع موكل ها وراولا كر لعو ح12 هما عل" روت كا م م

 لْوَهِل ِهّيَلَع اًيِشْعُم اقعص ىلموم رخو ضرالاب اًيوتْسُم اكوك دم ىأ ِدَمْلاَو رضقلاب اك َذ ُهلَعَج لبجلل
 0 2 لا وعم اك ول لا ذو 5| م10 يي د جب ا.ع ”- هإ رو +* دق عر 17 © 1و 2
 لوا اناَو ِهِبْرْمْواَمَْلاَم لاوْسْنِم كليلا ثبت كل اهيزنن كانخُبس لاق قافا املَف ىَراَم
 8 ءارج 2 هيا م مرسدمل ىنإ ”ردرب دى ل ا ل ا ا امس 1
 َكِناَمَر لها سانلا ىلع كترتحا كاديفطضا ىنإ ىسومي هل ىلاعت لاق ُىناَمَر ىِف 4 9َنيِنمؤملا

 نم ْنكَو ٍلْصَفْلا نِم كلعيتا ام دخف َكاِّإ ْىِميِلَُحَت ىأ ىِمالَكبَو ٍداَرْفإْلاَو عُمَجْلاِب ىتلسرب 0 527 خور ل دل 0 22 ا وا و د نال ملام قف م 2 ماب
 7 -# با "0 2

 هومر د ع اق عر لق“ دولا ل 2 اه و مام رع ءاونإ ف 411 يسد مار صراع د2 1
 دحريز وأ ةدذجلا ردس نم تناك ةزوتلا جاولا ىا جاولالا ىف ةلانبتكو ىمغن آل «0) َنيِرِكشلا

 كما و. 1 ” أ "ردد يب مة كل ع 0 م و ع اا اك هو ث مك مدل عديد

 لدب ٍءىش لكل انْييْبت اليصفتو ةظِعوم ٍنْيَدلا ىف ِهّْيلإ جاتُْحَي ءىش لك نم َةَرْسَع وا ةَعْبَس ٍدَرَمْرَوا
 اهنسحاب اًودخاَي كاموقرماو ٍداَهِتْحَِو ّدجب ةوقب اًرّدَعُم انلف ُهلِب اَه لخف ُهَلْبَق روُرَجَمْلاَوِراَجْلا َنِم ٍِ - 2 4 سر كس لاء ل س يد موهيو ءف* يمرع ام 5 25 ممرع مور م2 علق ع

 ٍلئاَلَذ ىقيا نع فرصاس مهب اًوربتعتل رضِم َىِهَو هَعاَبتاَو َنْوَعَرِف 409 نيقِسفلاراَذ مكيرواس
 وول ل مم واب . ج3 ىلا ظس علا م“ 1000 ن4 مار يسد لو #0 ا سي” ر سود ملام رسمك

 َدْوُرْحَمتي الف ْمُهَل ٍذخأ نب ٍقَحْلا ريغب ضْرالا ىف َنْوَربكتَي َنْيِذْلا اَهِيَغَو ِتاَعْونَصَمْلا َنِم ُىَتَرُدُق
 0 3 د لا ل 0 0 ماا م همه ياس لس 3 يما رم لسع

 هللا ٍدنِع ْنِم َءاَج ىِذلآ ىدفلا دشرلا َقْيِرَط ليبَس اَوَري ْنِإَو اهب اًونِمْؤيال ٍةَيا لك اَوَري ناو اَهِِ
 هن 22 < و 1 عا م تم سوا "عد مع نام 2 ل قالا وب را ا

 مهناب ُفْرَّصلا كلذ اليبَس ُةُوذِختَي لالضلا غلا لْيِبَس وري ْنِإَو ُهُوُكُنْسَي اليبَس ُةَردختيال
 1 2-3 3 و ف 0 زي نطو ني لول م مرا 6 رو و 0

 ِثْعَبلا ةرخألا ٍءاَقِلَو انياب اًوُبَذُك َنْيِذَلاَو هلم مَدَقَت «0:) َنُيِلِفَغ اًهنَع اًوناكَو انتيأب اوُبَدك
 م م دولا ا تنجم علا ع درع ا ب 2 مر 2 ىف مو2 0 3<

 مّدعِل مهل باوب الف ٍةقَذَصَو محر ةلصك ريخ نم اينذلا ىف هوُلِمَعاَم مُهلاَمْعا تلطب تطبخ ِهِرْيَغَو

 1ك 7 2 مرتع ا ياو را وو * سام ماعل نإ هدم ممل ” 8

 2 َىِصاْعَمْلاَو بيذكتلا ْنِم 4ع َنولَمعَي اوناكاام ْءاَرَج الا َنْوَرَجِي ام لَه ِهِطْرَش
 0 ا 000 5008 ف 1

 يدك )كل الاد ليس قوم ( ع حرر ل ووو كس بفلار يشب وا تجار كس بفن فليب )هت اهك دعو لس مكر وا ...٠٠.٠ ؟يمهتج ع

 لوم تسد بج نايات ديم اك عقي زوار للا -انحكرو زور لش للا اة اج اشنخب ىف لكم فرش ل بمب سو كرو تد
 8 اص رواه زور لو هل رثلا _ىل ركل اوص وم تحك راو ندكتكي م رار لس عسب لكل وزود دس م السلا يلع ىوم

 تاركا عذب( لكلا ىذإ) شعار كد ذس مترج ( داشرا ل اريبج ليوم راج ك_ كس وكفر اومرهي تلاع تو لكاشم كج ايدك

 ( < لاعيي) سلام( تقو اكو دعو َكَس سوم مالكم أ عس احتثلا) وابعم ةرررقم لك لح روت راكد دوب حررط ىلا ايد رك ارو

 ( تقو ل ام كس كس تاجانم ب اهب روط )اق دسك حس ودب ىلاحي غيسا د ٌقوصروا كوم داعج دالك ( < زيي )لؤناد

 مار كل ولاد ف اليجب قرب روا رك ىكترد ( ماكب سس ناددا (انب درك ب ناب #رمم )انكر ماظن اكل وكول نلادعب رم :

 يود مس نا تنفو ل“ ) سومر طار رب تشو رقم راب بسج قوسروا ( نركت تاتفاوم ىلا ل ومان ) يلع عم

 !راكذرو ربك !راكي ل (اهت ابراج انس حس فرطرم دج مالك ايلا ت سار هاعإ) لك خاب حس نا فس داكددورب ك ناد ( هت ايكو دعو



 01 ا 1 2 - 39
 595 حرر“ هس « ءزطن فار لا 5 روس ةرعبنو أ وع مود رطل الجرس نرسم توتال

 ول امش باد اي تسرهي ام ) ل وسبل لو رم مكاو م دايشرا- لون و در ياك 1 اكو لا انا

 لدا :لاب را يس نامت داكلاتشلا لس لو لكتاب ناانبأ "يننارست نسل ” لع باو تايم ىف “ئرا نمل ”دوا
 لت“ قل ع اوراظف باح كمت تق ([بددارقب هلي ندب داكتركا |( يس دو تفاط تسورب ز حس مج )ومر تكي 2

 دقلا ها ا ا | ىرابمت درو كس وطال با:

 ركل مريب كيب ظفل) سدا ذاهب كلاب مراه( ع كذس كاع جاك اس لع ثيم دعا ايجاد هول كرس

 تس تجر ىف لاق احجي كر كيرج )في دكا اكل وسرد ايكل تس ني ذرلو مرمر هذي د هذي د تجسس رطل فنك

 لاعمر وضل لن( وزع )بلا تاذاي ارخ_- كالو ولد 1[ لي لومار ذ بحب رج ( تش وج لوتس

 رايق كس هئاد ْ ةيا) لت نولاد تكسر ناب ماكل وج صاب لج( حس فس دكت ساد كا لس مخل ) ندا

 كت تو ا 20ج ولأول( تس اأن 1 )< اشنتزايتناوك مذ ل! لوضع |-ضوعداشرا( هلو لوم رتق_ح

 ( ياني ف شرم اك ىالكبمت ليا قا ) تمالك مدنا( تايآ امد مث وفود دضتاس كس دغر وا آي: ايفا ) كر تلا (يسلل

 90 دوكنلا ريل لم ىو نج نا فس م كن وتقل يع) رووا 7 كاطع( لضم شوب ل

 200 يدا كم رم ( يل لذ اي تاس دوا ل تل ترك دعت ارهدبرإ لال قي تح قل تك !ر

 تس لا لوم اف الن( ب لديك ئسش لكل لي يش لكلاطنل) ىثأ تحاضو) ليّ ىررج 0 - 2-7

 0 هد تشوووروا ى؟ 78 م ماد اهدي دشن كس ل اكورد ا ولي ادوا تس( 0 م تم( كوم روم ناقد

 53 ! لد ( ور اك تربل دول ولولا مر ترصم نت ) لح سو اكو سمت يب ( لوكاس لس لاار را وعرف ) ىلوأ يرق عمال

 3 لب ايندوج وك ولاول ىلا لوم انكر قت شكر ب( ىلج تس وم لاح ركأا وهرب و سراوونصصوج وكل اد كس تدق ىئيا) تس لوغاثن

 قرم ايد 5و ا ر مبنى روت ل لوبئاشن نا وو حس ل لوم اعد اول هزم امل ذ وكن ار حرر شا لذ جت ركربمت

 وبر رقم فرط ىكدللاج )< ع اسوار يس لك يعاد لل مايو رم روا لإ ت نامي ارم نا كرب سيل ترك د لاين اش
 : لا( شم لكربرو للا )ويد ليذب لب روف ودبس ثحاسوار قت ( كبوتر )2و ركاروا لبن ا كبح (

 نولول نجروا ( سان رز دلعي قي ا) لين جر لثا عس فرط كن لادوا لو 2 الشبت اين اشن قرات هوكتنس ىلاجوم: كل
 ايد ف لوجتاوج ) كل ( تاغ )تاكا ماكهس راسك نا يات( هريثو تب) 002 رم ايف روأ لايئاشت ىراص كس

 لبث اب لدب كي دج هد( تس جو لك ساج سايت طرش كب اون اوه لاك او وكري نلا لك ايلين ى مت قوص اي تر لص ل
 ( رك واركرو اان الث قت )هدة لهو ل اي ددوج كوم لج كلت ةركك تن نا لاو ترج اول لا ووك

 كلاصو موصئواضيب قنات ل وقب صيصن تار نايا اندم لن درج لاه ذدر 2600 0

 .خلا ىلثم مكيا ثيدحلا ىف امكيا ليك لورمودرواهاتزماماج كل لس تايخاوج ع كك ذس ركمراشا فرط
 جس نالت دمه ادور راكب دج حس يو كورعموظ لوب لاكطاوج ع لك هتك ارعس لا .همف فولخب

 -< ايكيا رف _كبملا هللا دنع بيطا مئاصلا مف فولخل ل" وتس دارموو

 -- حالي حالك ا رتل جس مار رص نول َّ

 ١١ هدي رشي هدإي ز حس ككل د ثلاوإ لدم كس دادو ذود ع



 2+ 000 300 ِ مل ب بأ
 ا”كاا 6 سن عع 1 دع فاعلا ردوا لضرعإ مور رلج, نم الجريش يرد م نأ ايف

 ل كورلا واج لو# نإ ل "دج لس تاقيمك جس قرفي لع تاقيمروا تن ؟١ .تاقيم

 - قلي نس اجي روظووك 52000 لوم لل : كيد يف 2 اوكا وب مولع سلا .ىسوم لاقو

 ماكس قولتك دق ماك كلاس هراشا لش للا .هتهبج لك نه »اديب لامن لايتشا ركن يم الكريم [ف طا .هملك

 [رفاديج كاردا اهيا لم مالسلاديلع يوم نس يلاعت نت هس يي سار كرو ا جس الاب حس هدمت كان اكمو نام دوس لاك اهيبج
 حرر كابس نما مند لقع اكتءاذ لام كسلا سوم ةسدعش ضرر دج رت نم دق م الكود تحل مقاعد

 قزاو [يسا فس بالسناب راع وم مرر طل بن سامر ري رنا وصخ هدا نمو ننساكم الككس لا يفإ حس ان 2ورزاوآ

 مالك ب ابسارط او الب جلاس ناو [قسلاوكن لا نس هللا.( ع قمل ضي وم ترتر وا 0

 7 ذم كيا سم ما ل مل“ ل مود كس اوما تس اج لس ل اتق رف قس كم دق ىل م الكر وا ثر واح تل

 ولولا هديل نورا اً + يجب رمزا ربك غيروا لسن نر تا ماما - هان تناول د تنعم رتتسر وا انثث يلوم

 -هجس بايداسروا لي دا ثمع 3 "خيرات كل وناهسصرج سكر سيفك " متر اسكس وردد

 م ”جو طر كايلا رظناروا ىنر ايكو راعا فرط كس و: فو ذا لو لوما ىنرا .كلفن

 سيلا رظناف كدب ؤر نم انكمتم ىنلعجاو بسفن ىندا -لئ يبول دلت لك
 وأراد د كسدفلا ب سس“ قتزج نك يانا أك لاهي لكيلا انوم لتمولعم ل احم اقع لعت انج د وكما . ىنا رمق نسل

 5 ا مالاسلا ريغ وم 1 د . رش بايب داوم ناك ىلا راد د القت عبس ىلا جس ايل“ ايل
 هك ام قات ل ءاقبلاراوركر ذل ىل كس ا فكبج كد كك كتتو لاو لاب ىلا امك 1ىلاو نك دوك اعد لاك

 ىئاداهتثاهياذب حبسوتب -اهترب ذماناك ابي للا . لبجلا-تس راي تال رسول كس وم ترعحي .رظنا نكلو
 نا .ئسومرخ_ح كف اعق مادامت ماا رق تياور كرت ترحل ايبص_هرونن هر روبط زنك ل قش ري

 8 وا ليث ل اهرفوهتاسس تر يفك رعب
 نم قاسفا" لوك جاب درك يد تكل ايخ ا لااقا ظذل لن تك تاج ز نايت لج لاق تافو ىك كو تسرح

 ل ةلع لوب ةيشغ نم قافا لاباتاجابكل ك "هتوم
 هس ابداعي رقما اكلك احس نات قر ورش دوما لاق

 رلكوج روا قلم تضرم تار لوكا ىذ لي وسور وات سد لشمس قيمت رطحورلس زرع .كتتئامذخف

 هس قر تياعر كل ص فرص بالخل ساه ذو قوراب تررنعح

 لارج لاس دين انج قوم لانسر , كس جو ل كاارتمتءار ل لإ طمس تيياور كل نب عر .ةاروتلا حاولا

 ىكركن ا رقي -اكس حاب ليل وأوأ اس تت حرر طتروا يزرع تيرطتروا توم ترطب كل ىا-هت انك اج ام دب زج كيا كلا
 اير لوو فكل ع ونس ة باوك اك خس اجن ناي ووجوب فس ائافت لو ذو رك وحك لع ئاذرج كس ه رجسوم اكلي

 -لا ف اليد | ئنروا قت هراب نابل ى قال ث تك قوفبر واس لش ثي دع اديب .ةيجلار دس نم

 ء تي رعد لن وج حررطرب ماكح الترب ومولبج اه طايع اهداين ل + نل* لو ماكح اهودارمحس ىلا .اهلتسحاب

 :ر/فاعم: لش جساهاني د زوجتوك وتصضرروا نجر ايان ب ما رعاك س ب بظطم لب -:ءاج« بيو دنم» بجاو« شرف, تصر

 نست قرب سئل قمن. لمذا نست /ةاباهكايدداوج ننساه كك ادم تسب لربه كس ختي دب تسبب



 اممح سنع 1 لن ل ]# فقارعالا روس هرسأراب كلب مددرلج» نام الج ريضتحر شوج 2 نيل

 اب جس نتنرهكت اكل ورود دواس نقره اكهللا قلك جس الصاك نو ربك يري قحسلا رسيغس < يضاهي تفاشا لي ىاردا <
 وم لاعش لا نوربكتي

 نوكرفروا لس ناو انت س تاهقاو نا قلك جاهد وم تن اصح كيا اك تش ذكرس ىك قوم ترج ا :تاياطنر

 هب ل صح لكي دس ذك ايمرو كس تما لكن لا روأ كس نلادتج ليث تس :/ عرورش تاعقاو هو حس لابي بسا هس د نكن ئايعدد كس
 حلاو تقي لبر صح ساد ليل ماك ان شيب نكي كف لوك امج رو تفاطرشيمب تفلات كن تسول لبو ماو تقي

 تح نلا ورب سرسود كس تظل ا ؟ مق 1 م اودع لكرزرا تع اجب لوب لإ تيا قس لل

 شكك شادبوا

 سال قول ذب ماكحا لذ هو كس تدل ثنرل ام رف #ف اكلتعا اكليج فيارب روطووكم ماسلا ريع كوم ترن 4 20 0

 درو وريغوو كتم ند وركتسم ل ل اهناييكددنكرب وترقب

 هرباشم اكىداب تاذرهل د فلس لاو” ةتيسا ل اند ىلا نانال عسب داجايكن العا امج لسا لا لن ان اردبا
 "”كتفرعم قح كانف رعام” م امايكف ارتعااك لاسر: هرب كحس هي ديترم ىلابتنااك تت تنفر, - انلسرك بك ارواراوا
 دايك ازا وتعني تا ينانن م(

 بش كلاتتدلا ذ- نوم تررطح هت تروا 2: كلوت تقيل ت اهياقتك تادزق دوبي :..........٠. ىلا لامج
 راو ووقيو تلم ل بلط شوج وس ا نع بيغ بج قنا | رركل زاك تلا كنا كلين آرقلابي نايل ىو

 تب” اكد ال ولج باج كك ثق اك الهراظت باتي دكا هك دوك ابي 00 لولو د قت داك يأ -اج آس اس ريدك اك
 جك هالو اظناوت نب ولجروا لايعلم هرذرج وو ىل ميو دوو نتي زب اكس اىرتروتوو م ىدأ اكل |حهراظأ

 تسا مالا يب وزام6 تماك زا تس جرب

 تسي راو نا الاب م 09 فرت مثدرو

 نب متاحه ل مالكم خشسكب لسد إبن لكلا د جس مولع رثلا ؟ تأ يكت يقتح ىكى بلا مالك للاب... : ىلا مالك

 انتا تس ماقمرجال<س دقق رطملم ارك 20 10 الب تبلا ع شايلك ا كس بس نا كد داكن تن لول اك يل قع حر الاما

 -ايكك لع بص ت اهي دوا ذي ىلا تؤم حررت م قس بج كج انتم الك اخ لوك« ات مولصرورض
 ىك نوم حرر” خئانج < لاك رك نمو ,: ازقع جي هديقعاكت ننس للا قات ىبلا رايد نانو

 ا هس سرك يكتساوخرو لكزجج نامي ريختر دقلا ليج كيا رو < ير لوك فكن اكما رايد تساوغرد

 يا هابط درادد باب ادعم[ لبد قت تدهس ماظل ذسد»# توا لاك هرثاح كاس اوج اكىلاىت نحرك

 اكمل و, ىكورباشماكى لا سك

 رك حررط اوك اهب كس ىلا ل سب ارحم دتقاو كس فج ترضخ اب ماقنم لم. ::وافسس قت ان لع قون تع



 ماما مس تأ « -» فارعالا ةروس ةرسأوراي مو ْ مددرلج ني الحريف رشم تيل

 ليم ردا ذئاج قب حررط ىل ايوب قب ينك قوم ترحب دوم د تباع قت ليصلك يفر ترض [ كس يس اند
 نلالكوج ضاخروفاكى اخت فلاوس ؟تيفيكى ىلا لب لاهي لاب < بسانم لاهي تاج توجت ماد اكبسدا لم تبح لج
 تبع حس لبي نلا نيكي مولعمو ندا وف نم تابايتكس لورظن كولر وا جس لوا هس لوماذ ولحس هدارا تيبس كس
 هك ئاهي ذس لاتدشا لج لكى »ميناس ىلا نكت [ققك الج لوقب ل ىرن رشي دع ليتر وطبان نه درب سس ذو
 تل سااانرك ومو هيو وكدن ثيي لح #وم اي د الكوك قتؤمم تررضغح را اك كتب يك ارذ كيا حررط لا روا لوب كل اب حس تاس
 دل كاي تسي وار ادقم تافص كى اهتر ثلا كس كرورض

 كاتس ك- سا ل تس رك دايفا خيسا وو ل نس كم اكدت ىلاخت شامل دوا... :تريفبكا 511 ّى ا 12 ب

 للاي قرسو دوا م السلا يلع كوه وب: هس. تكل ش رباب لئوروا لوم تس قل حس اسكس ابيب هس دي هد لب طم كح نتس او كح نلا
 هيلا ىئهتنا ام رونلا تاحبس تقرحال ل ثيرع كل لاح ج 1 ليو تاظفااح ل

 < دول ملك ”اوم لب شا ديب لو زج قرسودروا كوم تسر طرد قلن بمر سلوم شاي لاي قفزت داق ط كمت ذاببي سدد ك ةرصب

 ردا لوماباح لمد صح نع عل سا_ قس رايق ساكس حا لقب كمان قتلك لكى ر ورضى نوم تلاعب كابي
 ىك جر 1 راهب مكه درك ازتعا لوكس لمحات 1كم الان اج ثمم اهنفاهبب سداس تس لا لبلد شبح لدي تع
 رثا لول دج رم اهي لاب -ابر لوو رخو قدرت يفكر رب صح حس ذومت يأ كس ذاهب هك جس انلسوم لكويك جس ددج وسالت نبا
 عسا رقربوو كس لااوم لابتم

 و برقه ه6 لجين اوء اهيا حس تضبمد كرظنم سا دللي دل يحس ىلا ل شر بس لكم السلا يلع يوم ترضخ لإ
 نوم رنه اك ا وقاله اكل دخت ب اكس ذب سا ىكوج 3 ةساج ثوددكا لمن ندب كس كادر كال كسب كم ثا كاك ل انا
 -< زال

 :؟ ايرايكل ث كك رك دلع كءراظناكى لا لكس وم تتر طحروا نس ردن إب تيس دارقرب كا ذاهب
 نقوم ترط>روا غي ردنا قرب ك ذاهب ررط كاب ل كح ركرادي د كس قكوم تررطحروا نجس ردارقرب كا ذاهب دعب كس ىلا لع لا
 مل < اكواج ايكمراشا قا فرط تس روج روا قاطع توون لع ترروص كرسو روس ؟ بس قا ايل ع نع رك رايد كس

 رك اززج طوبطسروا ثنى +” اهب بنج لب - كف يعشروارورنك وت تم انقل حس اهب حس دابا دام هاذ لكم السلا يلع قوم رفح

 عروض لير 3 تلي رج ركلا لص اح اك ترروص اا روا ىدع وب لمت تك زج نعش و ايش م سل قيادوا لكك 2 لب شارب

 ساو رود لاكطتا حس فس ركل ومر ىلا هدصووك ا نلوم ذ مزلتس لقول كل وف كم السلا يلع قوم تسرح اركاب ل
 بان وأ قرابمتؤ يك كاراهس اهي ركل ين ةس رك ء دعو مترك ني ليا دج رك اراك وسوم اكن دوا ءامج اكئاهي كن

 الوراظت 5002 | ١

 لكباقتا 1 ذاهب ىكعس له نش زرس راس كل كس ىلا لربما... :صيض وذاهب كس ىلا لك

 1” ل ىلا لج ندع اهش قرن سس لق كلا روف ل



 املاح مرسم #« «1» بفارعالا روح: ةرسوراب كلل مود دي نيل البر ييفتاحر رو لحب ننال اك

 ا تجررطت 01-250 قكىرواو نكيرواروط لل 2 قوم رعت زصح_ ومو ريشول زار فرد لوك جي ل ”ارياغ_ و

 تودي لو اهيا وتلا رات تف كوم قم نقروا نوم ادومت سس لويتدج لكن اراف كم السا ريم انبر وك شي لاول ذاب

 ش ؟جايكخآ اماني د هراظن

 رول كل نا د ردا« ساو سرمدددج كاد ل كس وبقت زج ىلا قضم يبج قتال ل

 ريس جوبي عرولطروا ل كأي 1 انج ب قلتم قبر يخب كس عكر لقلي - اعاد مز التروا فدار تان ياو وفود تح د ٠

 -لده ةسامد«داكيس رات لوب كل رشي قي تس لاي تاس للك لون ليكم ر الظن باتزكك رش

 راغ دواس رعاظ لس انبتك ا ظلم آذآ آذآ : ضم اوعالذ_ قوم ترحب سيادي و مار ايت كت ارق

 ىلا ! قو لج مل عي هي تسر كلر وإليك 71 وءاطع لامك كر تخت كح ارو ىلوم مولعم حساب ب عس ترش ©لرابخاو

 انآ رق مت حدس كن وبال لاس ااكرمود قدر بوس فر لب ا تالا ةسشلا كح نا سؤ وتل اتش ح

 ىلا 1 كرسوو رلماعم اك لونك كرك رقد لو "هن قرط طق روان مل لايت وودي كس لع تاروت وا ناب زرط كل

 1 نوم رمح كتل ب فرص ٌوداب تنرطحروا ع فلم ل اعاكت ب رو تظنان كى ىئاابر فلذا ع س لوباتك

 هس لااا تو تما جسدوصق نانب بع انس طال موون ا ل ىنفلخا ك لاه ا حررط
 تقال ا نق ارم هس با شارور نت وما رم نب اعتذا نباطمكس ناي بولس ماعاس مترك آر رب

 ناش سبر 50 ”ةل قم سل اك خلا فرص اسم آن انج هج اتايرف بوس اف رط ىذا تسار مارب وك

 هس سويتشورروا وليل هوك جس قم نان اق اكادخ واكب رك كس ركوجوب ناج ولج نت ' اس ريك لفظي لتنال

 شم تلاعب كل ساهر لفاذرروا ل لطب ايثان هلكت نس لوبا ار فركل تكس 1ر4 < اني روحوا رعتنسا كوب ماتم
 جس اترك وبك ىلا مكب 0 اعتدال لطمير انفي بلطم كذب نربجج ل ثا لاو جموس ل لآ

 -هساهب لوم ابي كس ًاراشموج جس قلما ل لع خلا تاقيم متف تع :...-...-..1٠ ثأب [فناطا

 -لإ ةيسدرل رجه ءافلظ تن يس اوك ودي رمت أ ةراشمم كح نكرم كاتس خلا ىموق ىف ىنفلخا يأ

 رواه ليدل ص دوخوو حس رك وراك لا ضن - اتم لكل م ايندراري داك اعتدال نس ترب مولعميسس خلا ىنارت نلعب
 -ت سايق صادقا ارعخ لاب اتيدرك

 ”ءان ربك تع اسد لي ربك نتن ركربكتتح اسهر ريغ وو مولعميس_ "خللا ف رصاس تيب
 -ج/ايدث تب مر رسول لم ت كتقيروا_ تءروصليأ 3 1210 2 22 ةييقحوو لت



 اهاعارم رستم 01 4# هطانا رع روس 4 ارو داي اك موو رلع» نيل يرض رشوة نبات

 وعرف موق نا هراَعتسإ ىلا مِهيِلُخ ْنم اكمل يأ يات 32 ىا وعلا ” م ىسْوُم مْوَق َذَححَتاَو

 ثقل كا نوح ام َدَواَمَحَل ُلَدَب اًدَسَج يبا هم مهل مُهَغاَص الج م ْمُهَدنِع ىَقّبَف ن سرع لع

 نأ نإ ِهَِق ف ماللسلاُِيَلَع لييبا ِسْرَف رِفاَح ْنِم ٌهَذَحَأ ُىِذّلا باّرتلا عْضَوِب كلتك َبْلَقنِإعْمْني

 | مهيد ُ داو مُمكن اريل اهلإ ىأ تولت يناثلا ذا لوعفمو يف عض وي ايف ةايشسلا

 ا مهني ىف طِقُس اًملَو احباب (7)َنيِملظ اوئاَكَو اهلا ُهُوُذَحُتإ لإ ُدَحتي يكف اليس

 انْمَحرَي مل نبل اولا ىْوُم جوخ 'َدْعَب كلَ اهب اوُلَض ُدق مهن اًوُمِبَع اور وا هتذابع ىلع ومدن

 َناَبْضَع ِههْوَق ىلإ ىَسْوُم عَجَر امَلَو «(م9نيرِسخْلا نِم ٌَننْوُكََل امه ِءَلَو ايلا انلُِفعيَو انبَر
 مكئفالح ٌىدْعَب رم اه ُىِنْوُمَسْفَلَح نال سمي ىإ اَمَسْفب مهل َلاَق نزلا دْيدَسافِسأ مهتم نم
 َلحأَو تَرَكَ ير اضع رولا اول حاَولالا ىَقلآو مكبَر رم متلجسغأ مَتكَرْسَأ ُتيَح ٍهِلط

 الات ميف رشكي أَنا لاَ اب بس هل ةجَي هامش يو هيَ مرغشب أ هيححأ سرب
 م

0 

 ىب َحَرْقَت تِيشناّلف ىو ايراَق اًوُهاَكَو ىِنْوَفَعصَْسا مولا ّنإ ِهلَعِل فطغأ ارو يَ

 بر لاق ٍةَذَحاَوُمْلا ىف ٍلحْعْلا ٍةَداَبِعب , (ه.)َّنْيمِلظلا مْوَقْلا ْعَم . ُيِنْلَعُجَتاَلَو َىاّيإ كِتناَمإب دعا

 , يف انلخ ذو هب هب َةَن مفيش ب ترا ىخ ال و ىجَأِب فيَضاَم ُىلْوِفَغا

 2 ٠ ث) َنيمِْلا ْمَحْر تْنآَو كمر

 مم

 ١ )تك كارهلز نا دعب( لح لام دس في 0 تاجانم ب ابي ) كي نلا نس موق ىك نكوصروا ............:رمج 2

 نس )اني لد اكسنت( 2 كس 121111111100000

 اجانب ب محن نلوثروا تشوكس لوبا دمج اقل كو انب للروم لكم رج رك الكوك لوس ا ك كس وكول هس قرع اسك
 يع لارج قلوب حس سلما تيفي اقارب ع سدد ىت اج ناد ودعا )كاد ةىكاك ساكس لل( ذر

 لم نا ّلاج ىد لاذ لليل زج ل سوو لكديك ات اذكر لش نم كس زجر كالا تس هنن كس مال # وحس مالملا
 ككتاب حس ناو قش مل جرش قتكتماب نتا نس لوبن ايل( احلا تس فو زحل وحفر سوداك فخستا روا ىلع ثودربل ىلىكدنذ
 ايكاماك كزع ذب# اذه كيت ل ( كات ويعم ) ع امو( ايلانب دوبحم اناس بكر )؟<- نكسر اهغجر ىرط ى لن ردوا حرك

 نتوار( كم ب )يلو سس لوبن دوا( سومو دنمرشرب نس دك اجب كلا ننام هل ع تا بحجر مجيد وا ( كح كاجو كا )
 ١ درويش ترب تفسد يسرا ركن 30ادمدعب كس قاد لمالك لوم ترن رن ي) لة كب ادق

 لكس ركل نال( روم هكامح قئزم بج روادجس لب ادم قات لش راهب قل( لو حتاسكس ء اتددا اي ظفل ل وفود حت
 | لوو رعب رم ذة نا رف تق غول لوى ا( لاعب ) تلج سرب ل رددوا ( تس دو



 اهااحل مح رسم هلل 8 فارعالا 5 روسو ةرعبو راي م مودل ني اجر يظر شو دج 2 نيل

 وكول مى دمي تكا رادو ياهل ( يدرك ر ورش انك كرش فس قلم لأم راهتي) ى قاب قب تبب) تلر
 هوه لس لسد كيتي لايت ىل تار و حس ىدنوادغ لالج قم ) سد لا فرط كيا لايت لع ىدلجر وا ىدايم ىذاب رلج لس

 فرط نيا( ايد للا ذي ىتثاد لكنا دتتإب للاب دوار رسل نادت نب اد نكن )ركب تس ولا وك لورا احب يسار وا ( مكس

 لص عحس عررط ل وود تاس كس عدوا هرسكلس من مااظفل )لاب عاج ىلا سرين .ااهكظ#س نلودإب( ل بضخ دج )هل يك

 ركل لاق بيرقروااب كتبك هس شكد( جايك كس ذس ١ وكل وكس ناركذاكت سبل لاء رولات ىلا لش

 راش اسكس سوم الف نا تت درو!( كس رك اتربا#ن  ةلدجت اسس رم لود دن رعقوم اك ( فوم شخ ) تنجو ونحب ديب لب 0

 يي وج ) ودامرق ف اوم اطخ ريم ! راكد دوب تسري ادك اب (2_ وج 2_ رك اعو لس توم ( لم كت لب ايوب كسري )- سَ

 لاعب دس اك ل ذبح ىلا ك ونمشب را لولد لكنا ) قلك لاعب هسريصروا( جس ايكرايتفادسوددتاس اجب ا فس لي

 و الاو ذل مروج نور كحاب حسي 1 خت رف لاو لعب تتر ىف ا ل رول( ايلا رفد يرش احول

 لاي لح نا تمد ارروطل د عإ لس قنات لكل ويطبلر ا هت ايلراعتتسم ةنهلس للاب هوز امكان

 «لابع نءاس ورلد اوري ايد كارل الجو لا نس قَد هم ررطحر رواد لاح ل لش يسر ذكر رع اس كوع 5

 اك .راوسخرادناج رك لو 2 اءاكىت نوم ضتبولادت ايكوم رج انك جاي اكتسسول تشو( وو ل ار كئسستروا دا
 ل نا لول رانك لازال ل ل وءارك ناو تك نة نجر م نانو م ىااوجرك سايل وأ لنا بل طم
 ايكم اكرب حس رم ىكب سس كرم اس ملت - ل تنس ا انرجب انلج روا او 1ك رحت عرضت رك تام لإ ستاك دنن

 دل راسا لتمر لاي 2
 خش اكواب سا نلاسلا لم تلاع للا لتي لل نس 1ك مدان وكس لا لش هدا رع .مهيديا ىف طقس

 عمت قطو كك اهي .عجر املو- <ايلماكح طم تبم ب قوما لربك يضل قزارماادجس انتي وحن لس ١

 لكل اع قكق وج كيد زنك لوول نلا-_حس قومك لوم لاع اي ظفل لولوي أ .افسا نبضغ_ضسف_بتةتيض هك

 روا#اهوملغارم لاح ب اكوم لابج سرك .نابضنغ افسارواوب قحح ىسوم ناكضغ درو ل؛ تلد تاما

 هذ ىلاقت نتن اتسم قي اانتشالا لرب ون لبن اح عل قتل نازتروا ضن” لوب يي زل ل اح كل كس صف تضترلا نتمل- فس

 لج ك ىا خلا كسموق انتف دق انا_ لثط روما ريدج_امت يدرك تاب وم السمار يلع وضعت لاب تروص للا قت روظووأ

 * 2 12 تبل ل ىلا

 «تضترو تيار دكا أنك يفي تر رع هوز عمك وت .ترسكشف
 «تاد كش ةسارئئنارم انكي 5 الاغا هدانق اخت لوربت يجد صت كياروا لسور لاب تح بج قلت ظعوو ماجا

 تنفك انام تراب يكيلا كل لاا مبا اهطقي انامدمم باغ كح كيا ياناج ثوث اكل ا ني هس تبا حس نا[ و نلاذ
 دهس لئن اش نااش كس مالسلا مي ايا تلت ىلا كيلاحن ًارد-هيس انك رجاظ ع اكت مار

 فرط لما نبا اظفل لب حررط لك" رشعع ةسنمخ" هلو نوم قر الفل لوو بدك سيق لد كى ورعب .ما نباي

 لماع نافع ونسال هبي ةثاز لل وفرار ا# لو لايشلدر ارو ام, بكرم عن نوقف ب 0+ سانت

 قلوراب تيرطنح_ كوم ىلارعا تنكر جرب لا لمع تمروص لما كو ف عري ركوب فلا دج فرط ىكركت اب ج فاضمماروا فرط



 اهااحا عطس تي ب ]2 فارعالا ةروس. ةرسمورإي سما مدور لج» نا الجر يف ررشو لج ننال اك

 قرف *؟ نىك, ويك بيست كلير سس وب بير لع لورد باب دوا لان لب 2 د لام 0

 ام ىب لعفت ال ىا .تمشت الف_ لت ب درك ل جا كتبك اج حس اتمام ركع ذرطسو اكل امك و جس تسد باادج اكيشاىكا

 .نالفب نالف تمشى: كلوب -انوم ل ركود لن تريم ىلإ تك تش .هلج ال ىب ن وتمشي

 امن اتحغا قوشاكى ا ليج رك رونا هنن كك »+ لالا دجرد لا تس قتيب تب قرص ل ياسا خس ............: أ عررشلا قو طبر

 وم ىلر وع ىف لط لك زي كف لوبن سوم كا ندد لاما مالسلا هيلع كوم تررفطت تن لج ات انلع ل عقوم نع

 -قدرل ار ورشاجول كل ا ركاونب حس قرم اس

 ل ل ول ل ل دا قرع
 ىلا ناو اك لوراب ترض وا لت ىلاش راك ىك صني ىف ان كراسي كس ايدك ع راو لبي تي آقرسد نس ركن را

 هيلا لكلاب مس بعد
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 هل لقتال ب بلطم خلا مهملكي ال هنااوري ملا... :عس ىلاط ىراب لش عسى كرش

 ؟اج د سل وكب اوجاكتاباكى د اردا؟جس قل ويك او آى سرطان ياس لاك وسن اكتساب ىك لوم نتا ضال
 د لوم قي ناش كووبتم كييك "وس راج تما دهب اج“

 لن رت يذل اكرلا نكات ايكوم ابي روصقت ب حسلفك كح بليت قتلي صعروا لباب عررط ل ؟ناتسورنب لضرو

 اكد الين لمع سوكر سود لاي تس لجو ل اج ىلا ميل تما رف

 كل سك كل كس ثلا ضكلكوج بضخ اك نت ترطح .....:عرا ثا كس لاارواوورع كرصغا اهانروا ماع

 يكسب انق ع ساوكصغ ىلافن- 0 لوم ىىذشن حرابج ل |خخم ىلا ما

 ب ول اج ىد قالط ل تلاع كرشن مارت قت جايك يك تري رم نا اعراس انجب قت مارت حررط دشن م ارتد -اًنساب
 يروا ىد كبي فرط كيا ت 0 عك موب اق زوم حطت لع تملا كى الجو شرج ناكل 5/0“ لام

 لاس نادت جل ل كمل مبني ايغا بوك تيك لاح لغير ارا كارت قارب تشو لك لاب حلت

 - خس ايانوم ليش لوك لا لي انما
 روا تشابك لاح .لئدج روا حس اهلك م تحتار سريرك ة ماب ددن ىك ناايمسوري لن تيفبكا 1 لال لاك ناكر

 [اجنركقاغدكل وتب كدلج كل كس ذكرك و راد حس ناك شاك سس فرط اك لاا كت كك انبر ادرمذاك ىلارمت

 لا ذدتإب ب سسك هاك ل يخاكبرماس لاب لما جي | رف اىقلا وكس ايددكر فرط كيأوك وترك ك كج دا
 تاقافن اا تو ل ل اجوبج اوس نر رط كروت كس ل انو ميشا نزلو عب نإ يح لا نواب

 هس ايلي درفت ها ولأ ناكل اللف ضثلو انج د نيت تس ركاب ل
0 1 5 1 5-000 0 

 هنا او ري ملاروا امانا سالو و قرات لاو مولخ سس ئسوم موق ذخستا و تب :تءإي ا فن اطا



 ادوعاهع مد 1 © ا فار ازا روع اقر سمك و اكتبو مود رطل ين نمل ليعرف را نيلي

 د وب اردو انا ع - تب لرتل اتم مولع خلا

 -< نكسر مغ : هغيي ديرما تنذو كس تدورشاك ادم مولعمتسس ١ ىسوم عججر املوعع أ

 يدنا نقاش ا 000 ىلئاوج سأل اريلا لع لج ىلإ د انوم مولع حاول الا ىقلاو تي

 121111111111 هس رزع كرش ل اص يلف لوب مولعم
 هس مالا يلع لكم تيرطن رو هاه كة دبد تتم فلكم ين .هسينخا سأ ريذخاتعآ

 تل نا توج ليناموصخم ون عر 1 ش شم ح لاحو+ ىداتجا طخ ىكح نيله لم قل اجوم مولعم مس قرأ و رخاوم

 ( يشود زوري محا يلاضمر اا اوجد نكس اليخ ىرابتجا

 ْ ًاينّدلا ٍةويحْلا ىف ُةَلِدَو ْمِهَبَر نم ٌباَذَع ٌبَضَع ُمُهْلاَنَيَس اَهلإ َلْجِعْلا اوُذَحَنا َنْيِذّلا نإ َلاَث

 : ىرجن ُمُهنيَرَجاَمُك كلذكَو ٍةَمِيَقْلا موي ىلإ هلْ مهل ُتبرْصَو ْمُهَسْفَن مهِلَتَمِب مالا اوُبَّزَُعَف

 اَهدْعَب نم اَهْنَع اًوُعَجَر اًوُباَنَّمُث ِتاَيّملا اوُلِمَع َنْيِذَلاَو ِهِرْيَغَو ِكاَرْشالاب هلل ىَلَع م-وَّنُيرَعْفُمْلا

 ُنَع نكَس مر

 ةلالضلا ّن نم ىذه تيم آان ام نأ اهجحُْن يو اافلا أَ اَوْلَأل اًَذَحَأ ُبَضَغْلا ىَسْرُم

 ىسْوُم َراَمْخاَو ِهِدَقَتِل ِلْوُعفَمْلا ىَلَع ماللا َلحْدأَو َنوُفاَحَي (00)َنْوبْهَرَي ْمِهَبَرِل ُمُه َنيِدّلَل 58
 هان ُدْعَو ُىِذلا ِتْقَوْلا ىأ ًانتاَقُيِمْل ىلاَعَت ِهِرْمأب ٌلَحْعْلا اوُدُبعَي مل نم الجر َنْيِعبَص هِمْوَق ّنِم ْىَأ ُهَمْوَق

 ُهَدْيدَّسلا هلْ َةَفْجَّرلا مُهَتَذخأ اَمْلَف مهب َجَرَحُف َلَجِعْلا مج :.!ءاضأ ٍةَداَبِع ُنِم اَوُرِدَتعيلِهيِف ُمهِناَبنِإِ

 مس را َنْيِذُناَريَغ َمُهَو َلاَق َلَجَعْلا اوُدَبَع 0 ”بالاق

 كلذ َلْي ِءاَرسإ ْونَب َنياَْيِل مهب ئجورحن َلْبَق ْىأ , لبق نم ْمُهمكل َتَئِشْوَل َبَر ىلسوُم لاَ ةَقِعاَصلا
 رام

 نونو بذل ضطتب نهي قفل لق باك يو نزل

 ٌئدُهتَو ُلالُصضإ ءاَسَتْنَم اهب لص ذل هالقإ كلف ءاَهَفشل اهم كفو يأ تلا يأ هان

 ف انل ْبِحْوَأ بكا هدد# َنْيِِفغْلَرْيَخ َتنآَواَنْمَحْراَو انفع اَنيَِو تْن ادم ءآَصَ ْنَم

 نم هب ب ُبْيِصأ ٌّيباَذَع ىَلاَعَت لاق َكلْيَلا اني اَنُدُه انا ٌةئَمَح ةرخآلا ىِفَو ةَمَسَح انا هده
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 وقتي َنْيِذَلِل ةرجالا ىف اَهبتكَاَسف ادا ىف ٍءَْش لك تْنَع ُْتَعِسَو ُيِتَمْحَرَو َنزعَتءآَش
 انعم ّىَمأْلا ئبنلا َلْوُسّرلا َنْوُعِبتَي َنْيِذّل هم َنَْمْؤي اهنبابْمُه َنْيِذَلاَو ةوْكَزلا َنْوَتْؤُيَو

 ورورر]

 مهرْماَي هتفص و همساب ليجنالا و ةيزؤتلا ىف ْمُهَدْنِع اًبوتكم ُهَنْوُدِجَي ُِذّلا َلْسَو لعل لص



 اه وجاه عرسك ©,  اط فارعالا روس ةرسأوراب سمع مودرلج نم الجر ييضأحررشو هج 2 نيله

 تلا مهبل ُّوَُيَو مهر ف محام تبطل مهل َلجْيَو ِرْكُمْلا نع ْمُههْنَيَو ٍفوُرْعَملاب
 ريف ٍسْقا ٍلئقَك ْمهيَلَع تناك تلا َدِدَدَّشل َللعآلَو ْمُهلْب ْمُهَرْصإ ْمُهّْمَع عضَيَو اهو يمل نم
 عم َلِزْأَىذَلا رنا اوُعباَو هوُرَصنو رت ْووّزَعَو هم هب انما نيل ٍةساَحلرْنا عطوة
 ب ْىَنإ ٌسانلااهياني َلَسَوْيلَعللا ىَلَص ال ٌباَطع لق هسْونْوْحِلفُمْلا ْمُه كاهتوُأ كاع يأ
 ' ُتْيِيَو يحُيَوْهلإ ةلإال ْضْرآلاَو توْسُسلا كلم ُهَل ىلإ اَعْيِمَج ْمُكيَلإوللا لْوْسَر
 هدو َنْوُدَعْهت ملل ُهْوُعبتاَو ناقل هيطلك و لاب ْنمْؤُي ىلا يملا يبا ِهِلْوْسََو للاباؤدم اف
 مكحلا ىف (د.و َنُوُلِْعَيِهَِو ٍقَحْلاب سل َنْودهَي ةَعامج مَ ىلسْؤُم موق ْنِمَو نود
 هك نلا دفع تبع لما صح كس نا( ركاب ووبجم ) لك اجوي لك ع # ري ل # لوكول ني ( امرف لس لافت حق... م
 ايىشووخ لدنك وع عيا تمدوص كب اذعدين انج )0 لب اي لاوسرو تلذ لن كدت كاين دوودوا كس 1( با ذه ) بضم
 ملدب اك حررط اوك ن ولاو دلل يزاد ءاَرتشا( وريم كشر هلا )تروا ( لكس راوسرب ننا فتم ايف ولتمل ذ دوا ايا يد م

 رواد لس 9# ركوانك ( كح ذاب حس ماكعسرم) لك قرب كح ماك يسب فس لوول نا إب دلت سل يد( سالمون لا تن )

 دوا ل كسا سلك م تر( ع نا ) كسا خير ثم“ ( وكنا ) دعب كس( بؤل) لاداكذ دور هس داببش الب ول ( ب رقنا ) سس اهل نايا

 امتاوماسلؤشيرنب مقر ب ساوكيج نتي ) ل ريش وكس سار ايلا اق اكرببب سننج )وك, ويت قاوم( ايمو ) كج اك لقوم بسج
 لوخفم ني زاروا ليث تس كف وخاك فلاوج ) كح كس لولاو فسد تداددوري طيس قت دوا( كف سان تس يترك )لامر
 هل لونت) قلاع زسا حل لي موقفي نش 0 مدا نيم نجروا( تس ايلا يدرك ل او مال تسبب كف مدقعي

 4 فورا لبث تنفو سو سار رام( كل ثا سس مكس ثلا ى 1 «رتس سس لش نلا- قا جول كسر
 دضتاسولانلا مالسلا هيلع ىو انج لال كرذعس قب هلاسوكى بارك 1 مول [:-اهت ايكو صواك فس آس نا فس منتو كت نك
 ركاوم ك- شاوي لو تاء رفع ابع نبا .لرز رادرو زوارم) يل[ بأ ذل هلكت كس زجج ىلاو نيس داذرل كب مج بج ( لأ ل
 هس لوم ل هداط ل وكول نلا ضيا ل هزتسيب دكا رفروا هس. ده ذب لت لبن موقفي ا كولي لت ناس ذ كس ثاي اسد كسري
 وايت روظنم يس وكي رك راكطرورب كل ف ركع ( نوم )3 (اهق ايل ذب لأ نس كاذكف يا ب ل لكك تسااوضرد الكول راد د
 دوخروا ( لس اكدت تتر مجرد تبل هيد يكرم ارسا ىن لاح لبي ح الهرمون ا) كا ذرككالب ليت ى دعي ح با

 كح سدرك ك البو كبس ملي كي رك فولو بد دج سس ل ماج حس جو كتل وكما بيب ايري - تل اذرك تيس كح
 دتتنوو نان ) ضر ( لس لذي ىنازومتس 1 هانكس لورسود ليتك لعب ننس 2 هس الو لوجو تضر م اييفنتسا يي )

 لام تن ردا لي داكتجب (اناكلمب ) لاح تن ب آس ( شل, ز /) ناقل لي تفرط كس 1( ب كول فاقدي ع لي ل
 -__- سول لاو تنكرتبا بآلاف رب مروا َ هم لك لس لب ل لاو نس دابج قايل آد اسكر وار( ناصكد هار)

 ( بوق) روج فرط لكي 1م( لات ا) قب تر ةروا( ةتتحوامرفررقم )تكس دلل اجا علا هس دامب تكل ب كدت نىك ايند ىلا
 انداك جيب لاحاكت قرروا لوماي د(اني د باذع) لوم اتب او شن اكس يب لاعاكب اع ري ايام رف( فس اننا ) ل تسل

 1 ا
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 اد واح اه استي 1 ل بن بقاع لا روس ةرعورأ قي مدد رلج» نم الجر ييفثحررشو دلت زن ناك

 ارا وك دوا لو كسر ؤ تدقلا## يود وير ورض تمر كل كس وكول نا( لي تاغ 1) لب ليس لوم امج ب زيج رج( ىك

 لابي ةعيسا رش كر وبس نت لن تحلى ورعب ( يت ) فا لوسروج ليث سال ناميارب لوجان يرامت دوا لت تسلك
 ناني كرب دوال ةساسرفم تكن ناب كيت نيود( كس لوي ضيدان مان يأ 1م ) لين تب لوم كرب ليل« تار

 ري نلا لب زيت ( هر ورم ادرم) دن وا( تارت نوعي رش كى اوج) لو تس الت لالع 2 كنا لب زجر ال دلو كورس

 هع سد لاح نورشك كاروأ هل ون سد هو فس كس ل تاز لك( نازو)دجوب لسا بج الو ايتروا ل تس رفمارج

 من نلا) ليث تس ال نامي اري نلا كولوج وس ( نايت ثاكوك ثا ك كاي اندوا نر رون لم للسكس ب ةلبج ) كح راق ركود لع نث
 اياك هتاس كح نااوج لجن سرك ع راجت اك ( نا آر )رون لارا لج تس رك ودم لكن لادوا لج سسك ( دن اح) تيا لكن لادا ( حس

 فرط كبس ملاوأ مس !(وأقفي ترضخ آس باطخي) كيد رفيف ب آس لت لاو ذس اي ىلايماكى رول فأول قت اس
 دام ىو« ل ةسالج قد لقال ك تدابع لولا وس ناهس ل نع زروا لولا [مانق تاشداب لكن نج لوم وم اهب كرا
 درع قنااروان ج تك ر نامبا ب( نار ) تاهلكلس ناروا هلا ىتووخ دول ال كابلي ىلا جك كح نلا دول يب ها نم دنا

 1 0 وكول )و ع «قما تعامتب كيا لم م وقى وسو (ولانلع كين )ةاب آب تصر واد ملاك

 . 5 رك كف اضنا( لص رطصيف) نفاو مكس ىاردا

 حل تروس ولست يمر ارتنا ف ترزكوو ا ةدراللا مرايطادج لاكي كك اا حملا ل“

 للا -اهتقدتن بضحتر لك روااوج يعبج__كءرضنو راهتسا كل نكاد ايك ايل و راعتسا رول لي ريشه رب شم اظفل روا تس قى ربت

 ابنا ,ثدح ءاعد «قدص ءرفغتسا « جوز «ىمس « « ىما ءرما «راتخا فل راتخاو وب لنفي ف الغد مل

 ساه دارفاوج كس نادناخرب لش نت نادتاخهراب ب .نسيعسس- لو توج ىرعتمدوت ل اعفا ب ركوب فو ذحراج لج
 روا تكس هيج بل كروا عشب ارق كل كس سوم كو ةوو فس مالسلا يلع رم ترطخ_ خل وج ضنا ان رتمم للك عر
 هواطع كس رار هراب لم نت: «كتس رارطب ل ليشكل دج تنس ككل دجتاسس كس بلآ سر صم لل ارسا ىئب للك كك هد ناب هرم

 - كك وج الت لي قاري لاسو بسس

 هديك بسيي ارك 1 فس لااب كيا لبث ذي بي رقد انييروط بج كو يس تاس راتحخا ناسا .ةرماب

 يؤوخب لوقب .انتاقيمل -( ]ليش حناسيب ب لا خلا هللا ىرن ىعح كلل نم ون نل -هل_ دك قئانس ىلا مالكروا- لس ذب لذ
 ور شكا اهتاوم طل كل كس زيد تارا تتوب لف ساد رس نك انتيك يكررقم 2 قاع اهو كد رججتت»

 نرمي دوااقايلثا قراط لع يو وكت نفور و كثي مو نظر ع كرر اسر ع اب مكتسب ف

 هك سيم 1-لا سس لابد سم لير ب نضابو لورا هاك كلنا

 دامت ايك ئاصسلالب نال مرج لوكس ماسلا هيلع وم ترتد رو حس ايل[ ع انقلب اضرب .ىاياو

 -اهتايك ئايبا ف دارفا اسكس موق ربا نبت لت لس او ذس دكا جوي كيري كاد ارمس للا .ءاهفسسلا
 الب قس عس افردي ةس لوو ل هرتس بسس ناك اك كياننام ل لعد 0

 لوم
 ئرالطا كفو, تفس اوك توم تررغ> لهي ايل رز خلا كلهوق اسف دق ذ ىلاقت نتيئانج فلتنتف الا
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 داون يوم تئادو اوت لل م قبسجاو ضاصتق فرص ا زم كف اشك ب حاص لوقب حررط وا . .سفنلا لصقك - 0000
  تاضاكاكل أي تب فرصا زم كى ا ديس د ثاكل إي دجتب كس قلمك: ليش خر رط ا قرت حرر ور لولد يو لع لا
 كفي كرك تشكل روفاج دوا افق رورض ان لووك تسي لاب ررط ا اني د ثناكوك هس رثبك وا لاح ك ادب تك يان ررط كا
 ريتا روا كس فتي ثاشدوبم تنفو كس نحب زارا كالي سام رف اطعع ترفعحر وا - يف ا ل راكض نو قب ةررط وا كل ما
 رنا نو [روا تح لاذ كر لم نا كس رك رراوس ب ىلتا كلك مفو ضتبرلب 2 تل دعب ع نفور
 ماماروا ناصر اورد لس لاو حي وأ احرك هانكوك كا وكت ارك يو تس امر كرا بح اصروا كت توم لوخش لبي تددابع
 شرف لم امن لايجب هيدنلا كي در سو ورم ١ كلا لاققرج ةوكندو | قضم نا دان كدت لو ساروا
 ىلا - تر اجان تحسس لوي رعب ل لس اجوس كب نقاد كو وردوا لق لوم مئرورض ىف ركذوا لع ريسفر صر اهفروا سك

 كرا ليس سمج ل [تياق ل تقص اركب ىئقتر شك «تزاعا ىلك فاعل اناكرمي حررط

 هل مالساوكى ب ليصلك لالغا و رصا لاوق الا فالتخ الا ىلع كي _ صك بل ايلي د هت اتم تكي فرصا
 تان لروح قاع آو تلو 1 ١

 عرااد تعاطا كم ترضخ [لض رطب روطل ناايهرد كس لت 3س مالسلا يلع وس تدرج ............:# رش لجو طر

 كل ساكس نوم راوازمكس تضر ىو هس ليال نلميا ب لوغاشن كفل فالوب لاقت ايكا هك ديجي < ىداج لامر ف ن يقلك
 باكل ةاجس قوماراكش آت مولد كم السارذيلبج بانج الرب فرط كن يزين اي سلس سس خلا نوعبتي نيذلا
 و تداعس نلاطملس ىلا نامرفوو كح لحال نايا ب لوهان تس لاحول - يكل حو اورو اك ”ىكىبلا تر قتل كس
 ا "يلام اك

 ىسوم موق نهو تيب ارواب رك رانا كاتب مالسارتت هوك بااطخ ماعوكل وانا مانت س سالا اهيا ايت
 | -ج فير دوم مسوس خلا

 ا ل راب كني ستيف نت لابي تسل قف ماس رب ......: لاتاتوصت نىك مالم ا يتولد
 < لاهتتسا لس لوز رج هدي دش ان دوا ماج وك اعتتسا لس لوزن هدي دشيل روا زك ايس ل ةطور تس لاي" لا ا
 للا جو وج روا ع ايد كود تس نلا لو رصكروا كري مج رواج ايكائاج سبأ لن ىلا ليز نج ج كاد مولعمس للا نب ةل ور

 - ل تس الد تاجتعتس نا فج مالس ارت هت كس ومر اف ركوو لي لودنعيي نار ولات يكس ع لور باك

 ماكا ىتزن ؟عس الد لاير كاي ن رق نت هس نوع دثي يبدوا تو يب ..:لاي راوشو كوبي بمذن

 يم انك بسط ء رب ؟اك لويس منو مج وبكل وريقكر جاي عس جوي هب لاي دنجاي ل ل باق انروا لاشت خامس هدرك اديب ل لوكو لي 1

 0111111101 لكل اوي إب ذرب ىكريلقت اج يس دوا ىرتا

 لرب نت لال ناز ةناروا للعتا ما ىكلاجركالد تاجنحس بس نا ف تي قكأ جن نكي تل ك_طع عام

 دهس لاتج وب لوك كس لبو



 اة اه سكت آ 4# ا فاركالا ةروس ةرسموراي ماك موورلج» نا العر يضتحررشو مج رت نياك

 نا ىّسسسسو تدار كد وب لأب - ليت ككياناياىرب ليز هو سفن ف - مت ايما نس ىلاهقدقاوك وزيج نلت” ي دوبي دا
 2 ايي رك اطوكن ارمي تس جو كلا ىلاذ كنا لش تدرود كس نقب ترضخ [باا- قي بساكة سوم مارت

 رن بلطم خو ىاك قب ترضخ رول ............: معمل كس ايذ كراسركوم أ كل لعل وس
 لرب ع وذ لقي ترضخ 1 حرررط كا توم شيدر اش كارو وصخ الو فس هيج تس شيب كنا ةررط راح
 ابكى ارب وتم قكركب رع ايم جسد ب تلاع دبي يقم ب ًارمع داس ايدك ئاط دكا شاكاىك دا لب اكسس
 00000000 التب ىف ناتن ىزايق ع سما ىغ ان ذي ترض 1 [- خلا نويما نحن كلب جس انج
 يارا كف وم نومادغ يي لوسر دوا ناترلا زيك لس اي ب سس لون رجال فراحمروا نلكايتو الغلو نيس درك

 اكس لبكادح روق ل تاز ساوكروا لي ع: كذب علك ايهما تس تنم هلت < حس لب تايموصت الج ب انو“
 ىذللا دهن لوب ل يدعو شمال ١ لاق ب مروا فاصوا لس فب ترض 7ك نا م تس اكيد لاب دم

 -ل هب 5 ك-خلا هنودجي

 ...:اختووجوم كى ان مان اك لآ حررط ككل راب دلع كس بِي ترض ل لوبانل ىلا لي
 بابك اجو كرا تركمان تف لأب لومد لقاكت اراشاو تاءالعل م_رلسا لراغبي ركا عدلا

 كس دانا ةي قرد دي رورش ل ولات ىلع 1نلا ىتى انسان اكان ب آلي شام ذ لاك سس اتم موحش نا راك

 مكس تنبض لاك كت اب لا اءاجدمم ثوم خر كن ينساك نلا لب - 2 ركق شلل لاب لا تس و ب ًارورض تارة الع
 -ت/ابدش باج رلا تو كوم لدي هرر_ ومر وجوه ارك اى نضت 1 [تلثو لارورط

 ةنجلا نم سائلا رودص ىفعت_ نلت لظاو قت انج فرعا اجلب لي ساتلارواا. ٠5 :رماع تورو سآ ١

 مي مع لازر ل 1ركوم زج ىك كل كس ايند قداس اكاإقَو ترضخ روا لجن لاو ل لم-سانلاو

 نونور شرفروا لانا - لوس واكيد تاك ينخ اص دج لاقت نانا دا 2 :قر ةاكلوسرروا ىف

 تود لش ئامز لا لكدج ليبثاو تارت روصق ديل انت عس لال ظفل لوثود لابي دوا اوم ماع لوسر ظفلا ذبل جس اتاج الوب
 -_ توك رولز تراثي قاختباس اي ترضخ ًاشرو< اهكايرك ذاك لا كس لا لاك 7 ل لما ى بن

 رقت قدرك او تقيقت روب كت سولو م السا ف لنه تسب لش تايآ عراد تمي امس“ ..:تريعماح كتي )ا

 ناسي تاكد يب ىكذفؤقب ب 12 سا ل تس تل رف ىلانا مانقدكلب 2 ا ل
 روبعم لوكا وس نسر قا نان دافور ع تاب انا ا

 لج قاوم رفا كادخ ى ليا نق لج تانئاكم امث بج دوا كيسا انال ناميادب قو تاملكم انك ساروا ي لات شلا- نك
 8و كل كس بسرواوم قتليا تيا م اديب اك ارك اوم قرورض

 ٌقاوسرو تلذ ىوايتد لازم كوم انكي نوب مولقمسس خلاوذختا نيذلا نأ تيب لم كا فا



 اهااحا* هربت 1 4 اج فارخالا ةروس رسوب ا سوا مودرلج» نال لج يضتعر رشو مج تنل لس 1

 1 * < لام [ليرصح
 تاي تصر لعمر 1 كل كس انك جسام فس لوول خاج لا ح ب

 -< | دركريد كل ايخ احيا اهبتك اسف امض ااكا نكي لك ةاعوم

 هلبق امم لدب اممأ ٌلئاَبَق ىأ هنم لَدَب اطابسا لاح ةرشع ىتنث | َلْيِءاَرْسإ ْىِنَب انْقَرَم ْمُهْْعَطَق َو 1 را ع م ل ع عفا ار رك اا الا دا نما 0 م م اا نو و ربات رفا 2 يق 2
 م”و ساو

 ُتَسِيِاَف ُهَبَرَصُفَرَجحْلا كاَصَعَب ٌبِرْضا نأ ديلا ىف ٌةَمْوَق ُهقْسَتْسا ذإ ىلمَوُم ىلإ آَنْبَحْوََو ا ملل 7-7
 لاا ظ

 . رنمُهْيَلَعانْلْلَطَو ُْهَيْرْشُم نم طب سانأ لك َمِلَعدَف طاَسالا دعب نبع َةَرْشَعاَلا ُهنِم ترجف

 ئياَمَسلُرْيَلاَو نحنا اممم ىولَسِلاَوَّنَمْلا ْمهيَلَعانْلَرنأَو ٍسْمشلَرَح همي ىذ مَع

 0 ْمُهَسْفنأ اوناك ٌنكلَو اَنْوُمَْلَظ اَم و مكسفْرواَم بط نياك هاو ِرْصَقْلاَو مُيِمْلا ٍِفْيِفَحَتب

 منش يَ اهنِاَوْلكَو سقما تْي ب َةَيَرَقْلا هذهاونكسا ْمُهَل لقا رك +.) نرمي

 اليو رنؤولاب ٌرِفغَ ٍءاتحنإ ٌدوجس اًدجس ِةَيَرَقْلا َباَب ٌىَأ َباَبْلا اوُلْخْداَو ةطح اَنْ اَوَلْوُقَو

 : ُمُهَنِم اَوُمَلَظ َنْيِذَّلا َلّدَبَق ابن ةَعاَطلاِب «)َنْييِسْحُمْلا دْيِزنَس ْمُكلْيِطَح ْمُكَل لوْ

 اًرْجِر ُمِهْيَلع اَنْلَسْرََف موس ىلع فحاول رش ئف ةبح واق مهل ليلا َرْيعالوَ
0 

 ّه تناك ْيِْلا ة ةَيْرَقْلا نع اخي 1محماَي ُمُهْلَبساَو 49 َنْوُمِلْظَي اوناك اَمب ٍءامسلا نم اًباَذَع
1٠ 

 ج ديَصِب تبسلا ىف را َنْوُذْعَي ْذِإ اهلغاي قران نبأ يور مزاقلا خل: رراشتا ٌرْحَبلا َةَرِضاَح

 ِاَمْلا ىلع ةَرِهاَظ اًعَّرُش ْمِهِتْبَس َمْوَي ْمُهئاَتْيِح مهيأ دوت فرط داود كر نيروثاعلا كمت

 اَمِب ْمُهْرْلْتَكِلَذَك هللا ني الين مهين ال ماّيآَلا رِاَس ُىَأ َتْبّسلا ْوُمِظَعُياَل َنوَعبْسَي ال مْوَيَو 2م
 ْمُهوُهَن تلو ُمُهَعَم اًوُداَص ٌسْلُت انالثأ ةيرقلا ٍتقَرَعفِإ لميسلا وةاضانكلو 3-4 وقس هي اونا

 م ىهن نم هن ملون َمِ ْمُهََم هم لاَ لقد ىلَع فلَطَع 0
 مكبر ىلإ ابدت ةَرِلْعم انعم اَولاَق ايد اَاَدَعْمُهب دعم وأ مُ 7 هللز 'اَمْوَق َنوظِعَت

 اًوُطِعُو او رك ْذاَم وكرت اًوسن اَمَلَف َدْيَّصلا « م َنْوُفَتيُمُهّْلَعلَو يهل كلت ف يصف هب ىلإ بسنت الع

 [ٍسْيِئَب باذَعب ٍءاَدتْعإْلاب اوُمَلع َنْبِْلا ندعو ٍؤْوُسلا نع َحْوَهْنَ َنيدْلا انيَجْنآ اًوُعحْرَي ملف ب

 د َدَرِق اًولَوك ْمُهَّل انلُق ُهْنَع اًوُهِناَّم ِكْرَت ْنَع اوربكت اًوتَع اّمْلَف ««هز َنْوُقْسُفَي اًوناك اَمب ب ديدش

 ةَتكاّسلا ةَقرفْلاب َلِعفاَم ٌىِرْدأ ام ٌساَّبَع نبا لاَ ُهَْبق اَمِلٌلْيِصُفَت اًذهَّو اَهُوُناَكَف َنْيِرِغاَص 40ؤَنْيِئِسخ



 اهاحاا هر تمي[ ب عاب فاركالا ةروس ةرسوراي ١ مدددطج, نم اجر ييضثعررشو هج دينا
١ 

 هنأ سابع نبا نع مكاحلا ىَوَرَو خلا نْوَطعَتَمِل ُتلَفَو ُهولَعفاَم تحرك اهنا كِلْهَت مل ةَمِركِع ؟علاَقَو

 ْمُهُمْوُسُي ْنَم ةَمِيِقْلا ِمْوَي ىلإ ٍدْوُمَيْلا ىأ ْمِهيَلَع َنَععَبَيل كبَر ْمَلْع َنّذََت َذإَو ُةَبَحْعَاَو هبا ْمَجَر

 مهاَبسَو مهم َرْصن تحب هدفت مالشلا لع نابلس مهبل تعب يؤجل ذو ذل اَذَعْلا ُءوُس

 هَرْصَو َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص اَنييَل تعب نأ ىلإ سوما ىلإ اهن اَهَنْودوياَوناكُف ةيزجلا ْمُهِيَلَع ٌبَرْضَو

 ْمُهْعَطَقَو مهب 2ؤْهُيِجُر ِهِتَعاَط لْهل ٌرْوفَعَل هَنَو ُهاَصَعْنَمِل باقل عْيِرَسل كْبَوَّنإ ْمِبَلَع
 ريس ركلات كود م نر رمل ماتا اَمَمأ ضْرآلا ىف مُهنقَرَ
 مه ِدْعَب نم م َفَلخُف ْمهِتْسِف نع (ءؤنْوْعجْرَيْمُهلَعَل مقتل ٍتاِيَسلاَومَلاب ٍتَسَحْا مُهْولَبَو

 يا يبدا ءْيَشل اذه ٌماطح أ ىتذألا اًذه ضرع َنْوْذحََي مهاب َْع ء.ةروتلا بتكلا اوُنِرَو ٌفْلَخ

 لا هلمحلا ”ةٌوُدْخاَي ُهَلْثَم ٌضَرَع مهني ُنإَو ُهاَنلَعَفاَم ”انلْوفْعُيَس َنْوُلْوُقَيَو ماَرَحَو ل لول ةيئاتدلا
 ماس م دش

 راَرْصإلا ٌمُم ِةَرِفْغَمْلا ُدَعَو ِةرْوَتلا ىِف َسِيَلَو ِهْيلَع َنْوُرِصُم هَولَعَفاَم ىلإ ٌنٌوُدِئاَع ْمُهَج َةَرِفْغَمْلا نوري عا

 يرد 2 2 0 ا 2 55 ا 3 1 -

 َّقَحْلا الإ هللا ىلعت اًوَلْوقَيال نا ُىِف ىنْعَمِب ةفاضإلا بتكلا قايم ْمِهْيَلع ٍرْيْمت ماهْمبسإ ُذَحْؤُي ملا
 ا يات ساس ل

 زا ٌدلاَو ٍرارضالا عم هي ةَرِفَْملا يي ههلع وبدت عي هيف اما ودّ ُدَحْوُي ىلَع ٌفطَع اَوُسَو دَو

 يُدلا ىلع اوريو ْريَح اهنا اَنلَو ءاَْلاب وتوقعت الأ م َماَرَحْلا ' َنْوَقَتي َنْيِذَلَل ريخ ُة ٌرخألا
 ضر م

 ماس نْب هللا دبَعَك ةولَصلااوُماَقَأَو ْمهْنِم بتكلاب ٍفْيِْحَتَو ٍدْيِدَمّلاب َنْوُكَسَمُ َنْيِذَّلاَو

 ٍرمَضُملا عِضْوم رجالا عضو هِيَ ٌنيذَل ارب هيلا «م.ز َنْيِحِلْصْمْلاَرْج + عيضن ال انإ ِهباَحْصََ

 ورم >>

 ةطِقاس مهبعقاَو هنأ اَونظَو ةَلظ هناك ْمُهَقْوف هِلْصآ نم ُهانعْفر َلبَجْلاَنَْت د ٌرْحْداَو ْهَرْجأ ىأ

 آم اود ْمُهّلاَنلُقَو ولف اهل هوب اًوئاكَو ٍةرْوتلا ٌماكحأاوُلَبْعَي مل نإ هِعْرفوب مها هللا ٍدعَوب ْمهْيَلَع .

 هان وفتت مُكَلَعَ هب رمل هيِفاَم وركوب دب وق مكب

 اهيل

 لدب حرث نا ب) كلا كلا( سلاح ي)وكن وفا دنا و راب( بد ثناب كل مارس ىخا )اي ورك هيض ف مروا ممم مع همم كو

 نادي )فس مالك لادكب جيد مو توم هس مروا( < لدب حسا طابسا ي) ع سيلتا ليث ليت فوجي لس عيدارمس
 تا 30000 تومي روف لب ( راد أل ب ناثج فس لوبد انج) دامي نا ان قيال انام ىلإ حسنا( نيت
 1 اوم اكن لاب نسا الر مولعم ( تع لع سايس قارنا نا لع قالا را كوتور

 رت ني وامس نم)ل مى وراحا م ن هاا يروا ني ظروا( حس كرك كيسوتو لري ناريه )هت ايدك اساكى ذاب ب نا

 7 د تاجا تأ ةس مروا كس م هفارداكس متري شتر ذا ىنامسافل ىو لي رشدارمس ىولسر واح



 اها رمح تعأ ع 28 فا رعإلا ةروس 9 ور م مود 227 نفل ع لت 2 جرت نمل

 هو)روا جد لن اقل ىانيا وحاب خيساووخ ا ذاكر لتي ون ارا لس لوما 5 اصكشس لل نلا ل كاطع لس مس

 . ءدادعة امو ماو لجل دوا ةاجومداب ارك اج لش( لدقنملا تيري ل منا كال متاكد ايئكاي د مول يارس ىلب بج ( يكد مئامذ
 فاعم لي اطخ قراببت/ ( دكتاسكس قس ) كن لكن نوم قار سم (رهش) ٠ ذادروروا سبوق ( ماكا رام )كنج تكي س كا

 روا ليج( دتاسدلس ىرادرهتام رف ل كم كايت تاولوج ( حس ضيم لوب دحتاس كا جرو نوف رت
 انب تنإب ىت كرسود كيأ ركل دي تاب لوم لالخ ىكدشلا نس لولاو سكت دارو ماحس لبي ناري نكي - هل د رجا )ودايز 5

 تاك كف وم لوكسروا لوم ل اوك لف لب لولا, كل وبك تنك نك “ةرعش ىف ةبح” ل ةطح ايي انج )لاذ

 تس كاردات 2س. ايلدددج سدي كمل لتي كا( باع) تن[ لاح آيا نس بس ( هل تسكب كير

 هلا امنع لاس كس مزلق )ات حلاو # رانك ردنسسوج لمن داب هسرهش ا( عسل رو نع ول يب اذ ركوب

 ندك تغب( كح اج كال )كت ةساجوترجاي تس دح لوم لامك ثلا ووك مج( ع قدك ايكرب نولاو تيسر كس قلك

 ع لا "ا < نا( < فرظان ودعسي ب )كب ستب( قسمخنامهىك ازور لا _لئالاح_ك ركل فشم اكره ل وياج )

 كس كدكس دفجء كل انعم لبسفب) ٠ ات توج سكن د اكتفب بح دوا( لوم لاياهيي ىلإي) نايل لوم قرت ي ىفإي نور كس تنم

 رش لل اك نلا مت حررطا ( قكزكز آى حرر ط فيا حس فرط كلاما ن0 ل ضرر أن ( لل دارم كد لاب واع

 ٌلابتىياروا كير اد كأول لابتي كت كي وم مش ن نون لولاو قصير ران لس لي )هج 2 تساي لام رف هوك كل ا

 نلا( ج فطع اك اري ذا لي )بجو ا( "حول لورود دن دا ةييحراكط دو ةندارفا لابت كيارول اترك است اك وكول صح

 | يلماك( 2 2-ل عت ولاو قليكوج حس لوك ننا 0 رب دود رت ) ل تعانق للا تلكه

 ل ايد بادج دس لوبن كح سدرك التبت لش باع تنسي كح لي رك الب طنا وني لبن توم تت اج كس وبكت عنك وكو
 ىتاتاكممت لبن كس هر عسل واب ليش رو ) لكل( رذغ) تسر زعمروضتب راكد وب #داههةاك انج كس لا( تكشف ائعوارام
 ( طعو) تك مانقوو لن لوول نا بج رج ( حس لس كرك ) ل امنا كاي اش لو كتلا سرا( سرب ةساوئؤعرل

 ( ىشلس) تدارشرخ تع ةددع ارم وج ايلا وكن وكول نا ذس متن( ةس ةضزإبروا) سكك يناوج ليك رومي ) العب

 شرس هدي نحس دع لش تايب للا هدر كل لس دل ايكو ووج حس جو كن وينام رق نلا-ايد للا 3 لش با طع تنك ياو لاو نساك

 هودي انج رقت ) ع وب ع ارك تلذ فاجن ردنب هك يدب لئلا نس مجلات ايك كور لأ سس ل ( عكس وجر ورغم ) عكس وم
 ىلاد تسد لم اخر تسكين يك تس رق نابع نبا هج ليصفنك خبل اوتع امدلف كبي لمت ب مهل ادملق كس نب تلا
 يا ووك وتل لك ولاو ن#_ركر اك لكوكب لابكالب فاول هوك جس ساد لكيم رع نيا ايك يك ا يكد يتاسس كس تان:
 ار لتمر لوبا ين تن ركل قس يع نب مكاعروا خلا نوظعت ملك تروا تس كاما لبكعس لورطظأ
 تمايق ب( لوب دوب ) نادلة داكدروري كس ب ؟(اهت ايد الخ )اق يدرك العاب عجب ردا( هت ايلركر ايتفخاوكى ا وب تس دكدني

 نابلس ترجو انج ركذ زجر واكس كلي 3 سركالتب لع باذع ني تدب لأ كج داترك عامك وكول ب ا كت
 يي ترض رج هج 16 ساكو لادا يدرك يروا لل لا فب صرف تنكر ب كس نا - يدرك ع هسصو ب نلوم للا يلع

 كب آل يشيب ( اء رفرر نم اج ذيب ب آو دوا سد 2 ركاوا رباري ( وكل وبيسو ) لت ومب زورا ولج

 ثيل و هرمي( بنا )دوا ل لاو هش ( كل ورادربتامرف )هو ىةدضتاسروا لزعتيس ده دازس ىءدلج ( وكل فايف ان)ر اكددور



00 
 1111 هر تسب ا دف لسا بقا رخل روس ةرسك عاب اواي سود ريا, نك اج مسح را جر نام

 ( لول) كي دوا لب كيت تب سس لي نا( د هرافي ا )يد ثار لب ( لوقف ) لاوتع تب رطل ايل و لأ لس مكاو للي

 كرريتم ) ل لاو ام قم ل د ايس كيس تقل ) ني نؤتلاج ىييا شا ذس مدا( ليث ٌلكافد رفاك ) يأ كح حررطروا لي نا

 باترك سوم نشا كول تيا دعإ كس ناري ( تس لويقفالان) لبس اج 1 ذاب ديال يلام ذ 1 حررط لوفوو رك كر ( تاس كس
 تلق مى و متمسك ؟ ينو ندم ا نس ) لين تحل لس عراتم لا اكرم اين د للا هوايكل سأع ( حس لولب, يس ا )فول( تارت )

 جر رط كا لأ رام لام يكب ل رول (لين هك لمت لاو رداد ل اج ىلا ىفاعم لبسك ين كرا( مارت ايوج لالط_نبي
 يوك لان ارك ث سكلى [لكتررفغم قك ع ملاح كما قت جس لاعرلمج ري) ليال اجاب كيسا قة اج ادت ددا
 نا ايك( ع لمن دعو اكتم فخم لبي تارا لب ووجوأب كس هس كم زج حس رارعتا ختم دئالاغ نع تس ركد إي ذاب دوا نون سك
 مم يس للا "بكر رزه ىف تفاضار) تاي "ايل تدبع ل باتل( كح ديك وورق ماها ب

 ا يالا او ءرقرواع | روت ففطع اك اري ذخ وي )آيل لح هي لس لوبتاروا د 2 5 4 ضساع تايلو

 مارح )وج( ليل تح كسبت غم اف رط كلا سم سو كس كاتب .جانك ليو جس د لوب ث دعب” وبكر جل )جس لن بات

 مهتاس لس ب دوام ) ىف ؟ل ني لق ”قرامت تاب يت ايكد هس رتب سب ل كتف [12- نات ركزت ب( حز

 د فيظوادي د ) ل ةس < سادت حس بم كاجول( راو ماحب ساي اك تمر آبل 5 ا 1 ظل

 كاش ج6 واي مت( اسكس نلادوا مالع نا ب دق ربخ سحج ) لبث رنج اي كس لو فارآروا كس باك( تس لش نلا جس ظفل وب حاس
 "6 م مهرجا تسد .اع لضم كس ل هير جان محا ل ىلا ررظك نيذلا لج ) نق بركن طا قناع ةيك

 ردا قب در قلم ةررط يك نايا موا كس نا( مت ايلات عسا تس داينب زج شم )رك امخاوك اهب فس مك بحب ( يسم رفوايوكهعقاو ىلا )
 ذ نريقا را قو د لو كل ركل سا لب نس هللا الكوك( ثري 7 )ارك نلا باك اهت اك +( نلتقي ) ناك يئأ
 ف مروا ذيانئام لتأ رحي نيكيا_ كح جس رركر اكل اكنلا حس وو لك فوم داوشو كح ماكحا نا هو لكي دوا فان ت ماظطا لس تار

 احا كا ان لن لا جي وجر واومر تس انت( شكى روب ىزبظما قر موج بانك( لاي مك

 -كةاج تح لوتارب يكس عت قع لش ( ورك سب ا )وحكي حرر

 يقال رطل كرفت لج بذل [ عروس خراف عررط كي ب .نييعجر شا ....:--....: بيكو ل
 فرص لاي .ةبح اوم م ايي ري ىلاب ذاك السلا يع وب ترطح لبي ترروص ل لا- جسر هش اكيد كيد اس ضب .ةيرقلا

 -< اهكركذاكت ايوغم قراقتشاك ايدول اكو: اهلنا ل وكذا روا ف الو شب قوم ترج

 ردنب وك ول راكب لم نلا اي[ ليد شاء زك م السلا ريطو واو تررطت تق اوي رواه مشبب نا يصرو كس روطروا نإ م .هلسيا
 < دوت اسك لو راك وج روا هر طظوفكل او ذ# لع زيتبلا_كك لكم ييرمج دعب زور نتا يك يدرك غرب لكن كيمزظفروا

 -ج تاليشا ل #داب لس ناك نولاو سرك حيمتروا

 ريا بصنع ريو كول لوعفمرا لبو تلح وج بارا نتي ىلا -
 56 ام آمنا قافيبالا فيلد رو < لكل ةيس انك ف اجوم ىرلجثن_اهقرما قولي .اون
 - لبو تا لعب لي ل ؤوم سكنا ركوب كيد نكس دوب حرر ىكا- لين ةساد لاذ 0
 قل كس نس دنب قال تنجب لاو اذب جب لي هس لج دهقمانكتمب كيرف درعن تنجب سليب وكل شعب لسكن



 اهاانا هربت 1 4 كاط فارعالا ةروس ةرسن راي ملا مدددلج» نيم الجر يضتجررشو مج زن نياك

 -اومرارومل ع لك ىلا ب ازذعي لمي لاسم! سك اوسراو حس تدال لأ يركز نب قش لش تام ذك امداد تم هدم

 فلخ_ نو كلوب جس اتوم لاهتساري قرد مقار مل رار ترد رشي جت اسكس مال نولح .فلسخ
 - زج لاك تسبب قلل . ماطح 00 ءوس

 < ايلابب لوكاكن يطسافوإ_ تروا عرفت ءادن روس هيدجدهجس ايلوارصروظعسس لا ف ل .لبجلا انقعن

 بارع لا لاعر مب ماج ايكت رب خاكق اطير الا فيلكترواربج حس دس دك ايام كس اهي لا ل
 ان ل هس كلا ئاهب كه تاب تكبد كيادوااهقري نان ذراخ ردوا [كياك ع ررط لاارك كس لس #رجلر

 ليوا راضرانباددو احس اتومري ناي زراسخر لاياب كس ىلوم كن اش ىا ذامغ دوبي ىك يآ تاج تلا ىتووخ اننا راهي انج
 -نر

 وج قاواكل ورام لج ل ار نكران ناب دهيم :تابآط بر
 خلا مه اعطقتم ار ل جوخ آر روا < اب داجايل كن ايء حس خلا مهلدصاو انتا ةشف لمدن زا مالم يلطدؤاد ترن

 باليخوكل ودب كس تاء ذك اهي ترض [ت خللا فلخف تي آدعإ سلا -ىدا فري 1 ورب كالا ل لاول دوبي حس

 هس قد قر فت كى ورب كنا ل ىلع كلا

 ثئازوأر شك «ن دارجاوءاي آه رامجروا ل سارسا يملا ايكقود ب ف دوبي نع اساس ةقققب ترضخت 1-..........: لو زن ناش

 فرت لوذب كس نلاهتس لتس لات ولما ى لصقات تروا تح تس ل يايعتب شيم كد يادتقاو-س كيب لام رفان ك
 م باج ال تبحر وا كس هراكراكب روا نار لن ل ل لوم لا ذان تب آرب بحب هن انج - تس اح

 ا : ليكى وجي لك اك كيا جت اسكس بجي كذاب ليح ىلا سف 0 :4 ورش

 لاق ايك ند مكر خانج ل تج اماني حس ناكل ان هيح قرشروا هت ةس لكل كب ماجا هس نين د اسكس لاهل مارس
 روع ذل درا رولا الك: ليحي نس تعامج كيأ ني ورك راكش ند لا هس اكت داب ترن روا ليت لو نادم اكتب
 هدف ليلتي يكد تيل ذك ايه ردنا كح حدك ليي ناجل دعب كس اناحب راج رو لاين كر دنس بج -2
 سلك طرا سك

 لكس رف اك نفت لا نايل وب قلاب ىت لل فرط كت يدب كلور... ..:<- زج ديفم لاعربم تعبت

 ا ريل ل ل نر ا نا ا

 مالو نوران تتر كا وبا تقف تيار كدا ا ةناج كتب للكل ا كد لأ“ ٌوماعطف تبيارب

 هد نوقتي مهلعلو مكبر يلا ةرذعم كا ادلب بسد ياك .اباحكديب تقدهرمد نكي يس لأ

 ود نال م ظحال تغالي ى ركن آر أنإل اج ؟زابروا ل اج نا كولا كرياشروا ليس حرزومروضت لس للاكل ث كم ل ,٠ لت
 -<انكعاجاهك سس داب ساو إي دزه كب بسوو لم نولمج

 جيلا بر لباد [ركت صعيب 7ةسابوم تيا لك, هداج د تصلك سد. كد تع#بج ملا



 اهااحاا هرب عي أ د تا املا خا ة روس ف سور هاي مدمج. نين اجري 2 ا

 -ةساج اتصل اتبر قم ىكرج اضافت اكس ىلاع

 7 تال نارا لوم لوم ستقول وكنا كح جس درك ب ىقسأ ىلاع و اي نيد ان لت ليا دخانج
 لوأودرلو ضغع_-تي روميو وكما لكبح و تحتل ب تملا كيابل: كت ب هس لوبا كس لا لوم كر ول اولا

 ووو نلا بنج سدس رح يكاد لاك برز هس تصر سوو ل مجرد كلس تسب ع كيا - < ددادرهت امري قب نب ا

 -.ايارفاطعع ماعناولن لا كس دك شيب # ابخ نا ت تير لايك ااد ساري تاجن كل نعام

 4 م ولك .انوب مولخا سس خلا نالاست ذا تي: :تساك ىلا باع قمل امم 5
 ند اح 0 مف لش ماك> يت لاما هس دامت مكل امعوكلامعا لس ىويئراشرا ع باذع كيااكادم

 ١ ١ ىلا لو اتم لع ءاسفروا فرب تععامج وكب جب قب اطمس ىلا ن وذ اقلك اتوم مولخسس خلا مه انعطقتي #6

 ساجد ما تجت كما رواهح ليدقوم اراك لام الصا.لا احلي قتر قل يتعجب لس 1 لسلسلب -اناجوم سير انا رف -
 ل لاب تدعو ى آل ىكن لا ون ايل ايو نع ب لي نصل كك هس كل نقف كلا لا | لأ بج جئانج 0

 لم يس دعب نإب- ل قاوم ل ميكاب سناب ليت كل مك جر نك اعلا كاتي كم ثب نيزك رب لوحي
  0 0نائابزت ي انكسر ورق نإ د ,ك_ مس رئاوف قبس يد 0 0 لأ

0 5-5 5 

 ند ل نسوا نتي ريل ىايعاري روا وانك كرك ثيبجي كثب هدر ل قذر لسن لف 00 0

 50 /نوادسام لو قار ل وراحوا كدب .كايبج_ لن كل كح لباس سورابس لوانب كس قداقتعا شف

 -تنابداو

 ماكر خلا مهيتاب ناوتت آف ل رع رس ووروا فاشكب د امص : باو اكلنا زنعا لس اق رش ز مالع

 تس #ديقكل اس لول دوبي جس قطتي ع ترفغمو ساي “ناطر بنك ى اد” "كرات ايي كت ننس للءااكج ابك سمة

 الهم 5 لاز كل زتمدب شن وديقخيراك تضم ىلا كل سا“ أح قكرو تررظغم كولا سدر !رصا ب لومب انك كج .ًلج ان

 م لس اج ينشف ىكن الص ابنك عررط كل ورفاك
 وب تكف اقنتسااك ل ومنك دوب لتوبل د هس قرف اكن اع آو ني ]لي لوديقك وود مللي حس ليت اياك اشاح

 ارب ول انكوج لاب - تكا سو يقع زر اكحسرفغم لك ولا و خرج لو متسول كأي وك وم 0
 رخإ سا ازعل [نلسوب للب لا لس وم تس رك وقيل ب سوم دازسوك ا كووول لب تك مك ررييعا كت اين كل به درا

 حس طايل فاقت لب روا فاتن كيا - اهم قرف حررطاو تسع ريقفا ةوبم يكل 2 اهو ترفخم قفا رسال ب تنام
 تن قطتي ىب رغب لس ازسروا لو تنساب ترفغم ىكيتاس كس فافنتلا ةقدوبع دس راينا لس لاخلا روا نيو ماج سرسود
 لاكش الا عفدناف ماسك بازع لانا قكووروا لو تك روريقعاكت انك فاقنتا الب فرصصنم لبا ناي لب

 الل ماج هس داب ل ايا تس داب ب



 اهااحا رسبت كح نا هرمي 0 ساس مدرج, نمل الجر يضل ررشو لج تنتاك

 ا تيا ركذ_ابي يح 2 كس تكن حس مالا لرش مولع خسلا نودعي ذاتيب :تاب 217

 2ك كح ذ كل ماعم اكدادوا كنت حس لومانكمللب - ليه كن تماحاودبايكرايقفا دس ايتقفوك ولت بلاس

 لبن د اندم فل حرر ىا قنا دناكت نتي رط راش لمع باب ك حر اذصا_كاوبن مولتشسس خلا ةما تلاقذاوتيب الإ

 طاب ىو عرررط كرب الناك يس اتومب مولتن خلاوهانولب وك 1ك تعافب قرسوو ضر وا لج سس ثري اشم كس تام

 - تبع حلالا: 1[ اكت ايفيكى رجدروا قوش, قوز + تس كب لومانكك لش ىلاج شن ز 1 كلي تانح
 ”وكا سب تلاع لكما سو سو كس لومانكل جد لو ةسد ب ناي و لالا نت 2ع اهلل وتد اكن و: ب لثوك تيا
 5 حياررتسا

 حرط كن وناوي ب نتذلا ل 00100 ايتدوج_< قلو لق فوصل وجا خسلا فل خف تعآ
 اجوركىفاضال نال [بس تاو لل ةرا قع ينج سئرلاصتن لم يو دعب كس فد يوم لضاو لو كرا ل رك

 - ىنركلكي هلكالاهد جس

 مُر راسة بام لاما لد ْمهِرْوُهُط نم مهى ,”ْنِم َكلْبَو ّدَخآ َنْيِج ُدإَرْك ُداَو

 مو تاهو رذدلاك ٌوُدلاَوتياَم وحنُك لشن َدْعَب الْسَن مدا ٍبْلُص ُنِم ٍضْعَب ٍبْلُص ْنِم ْمُهَضْعَب جّرخأ أب

 ُتْسَلَ لاق ْمهيفنأ ىلَع ْمُه َدَهْشََو الََع ْمهْيِف َبُكرَو هيي ىلع روبات و سرد

 يآ نْيَعِضْوَمْلا ىف مالو ايلا اولْوُفت ال ُنآ ٍلذاَهشإلَم كتب انْدِهَس اَنْبَر تن ٌقولَب اوَلاَق مُكُبَرِب
 انْواَبا كل رش اَمنإ آَوُلَوُقَت وأ ؛كرعت ال 4مل َنيلِفع ديول اذه ْنَع انكانإ ٍةميِقلا مْ ٌرافَحْلا

 نم هرم َنوُلِطُبُمْلا َّلَعَف اَمب انيَذَعُت انكتب نيد ْمِهِْعَبنَم يرد انكَو ان :1بو ىأ لبق ْنِم

 ٍدْيِجوتلاِب ُمهِسْفنأ ىلَع ْمِهِداَهْسإ ْعَم كِل ٌباَحِبْحاإلا ُمُهْنِكْمُي اَل ىنْعَمْلا ِكْرِّصلا ٍسيِساَتب اَمِئاَنا
 هس ِتيالا َلَصَفن كلذكَو سوفا ىف هركذ ْماَقُم ٌمِئاَف ِةَرِجْعَمْلا ٍبِحاَص َناَسِل ىلَع هب ب ريك ُذتلاَو

 ابن ٍِدْوُهَيلا يآ ْمِهْيَلَع ُدْمَحْماَي لْئاَو ْمِهِرفُك ْنَع «-م)نْوُِحْرَيُمُهّْلَََو اهو دل قايل نيام ل

 ْنِم اَرْوُعاَيُنْب ُمْلَب وُهَو اًهِدَلِج ُْنِم ةّيَحْلا جرحت امك ِهِرفُكِب جرح اهم َحَلَسْناَف انآ هنيتا ٌىِذَلا ربح ربح

 حلو هلع تلف اعد مْ هي ىو عم نمو ىؤش ىلع عي له لن رس يهب احل
 ىلإ َُنعَْرل انِْش ْوَلَو «مم) َنْيوغْلا َنِم َناكَف ُهَيِرَقَراَصف حداق نيا ُهَعَْناَف ِهِرْدَص ىلع هنا
 هقيوق َعْبَتاَو ايل َلاَمَو ايدل يأ ضْرآلا ىلإ َنكَس ةَلحأةنكلَو لَمْ قت ناب اهب ملل ل

 ُملُدَي ُتَهْلَي رْجّرلاَو ٍدرَطلاب هْيَلَع لمحت نإ ٌّبْلُكْلا ٍلئَمك ُهُدَفِص ُهّلَئَمَف ُهاَنْعْضَوَفاَمَبل هئاَعُد ْيِف



 اها ا رستم آ ب حاط فارك الا ةروسب ةرسموراي مر مودرن مل اصفر شو لج رت نيل ل

 لك اُلْيِلَاًمِه اَل ْىأ ٌلاَح ٍطْرَّشلا اَنَلْمجَو َكِلاذُك ٍتاَناَوْيَحْلا َنِم هُرُيَغ َسْيِلَو ُثَهْلَي ةكرتت ْوأ ُهَناَسِ
 ليل نام ىلَعاَهدعْباَم برب ره الة سلو عْضَول ىف هيعمل دْصَفْلَو لاح

 نصا انياب اَوُبَدُك َنِيِذَلا موقلا لئثم ُلْثَمْلا كلذ ِهِلْوَف ِةَنيِرَقِب ىوُهلا عانت - 5 ٍِه 31 يف 2: واثر 2 وج سو < ن 0 2 ١
 مارق + م دعست 3 م

 اثم ىأ مْوَقْلإ التم سب ءاس َنونِم ويف اهي ل َوربَدَتي ل ٍدوُهملا ىَلَع

 فالى بيِذكتلاب «سمإ َنْوُمِلْظَي اًوناك ْمُهَسْفَن / انياب اًوُبَذَكَنْيِذَلا 1

 نب اريك مْنهَجِل انفاس اَناََذ دَقَلَو هو َنْوُرِحْا مه 7 اوافق زِلْضُينَمَو مو ىدتهملا

 هللا ٍةَرَنُف َلئاَل د اهب َنْوُرِصُبُي ال ُنْيعآ ْمُهَلَو ٌنَحْل اه ةؤهفتل تول هل نول نجلا
 كلثلوأ ابا ود َعاَمِس َظِعاَوْمْلَو تايد اهب َنْوْعَمْسَيألَن ٌناَذا ْمُهَلَو راع َرْصَب ىلاغت

 ّنِم ُبرُهَتَواَهَعِف انَم ُبْلطت اهنا مامئالا نم "لص مهل عاَميْسِإٍلاَو ِرَصَبْلاَو ِهقِفْلا مدع ىِف ماَعنالاك
 ىنسحْلا ٌءاَمْسآلا ِهَللَو هدو نوفل ْمُه كبلوأ : ةَدِناَعُم رانلا ىَلَع َنْوُم َدَقُي ِءاَل ؤهو اَهَراَضم

 اوُكَرتأ اوُرَذَو اهب ُهَوُمَس 0 ٍنَسحآلا ُتْنَوُم ىنْسْحْلاَو ُتْيِدَحْلا اَهب ُدِراَوْلا َنْوُعِتلاَو ةَعسَتلأ
 . مهلا ءاَمْسآ هن اوف ُتْيَح”هئاَمْسأ ىف ّنَحْلا نَع دولي َدَحْلَو دَحْلا نِم َنْوُدِحْلُي َنْيَِّلا

 مس »ماو 2 س

 "1 د ىف َنْوَرْجَيَس َناَنَمْلا َن ام ِتاَمَمَو ِريزَعْلا ّنِم ىّرْعْلاَو هللا نم تالا“

5 
 وف رع مشو ل

 ُدهّي هما انقلخ ْنَمِمَو لاقل ِرْمآلا لْبَقاَذِهَو

 ِثيِدَح ُيِفاَمُك رول

 مه

 ظفل) تا عشبي شر والدا لس داكذدوب داهمت( تفو لت )كب ج ( يح الددايوك وأول ىاتنو هو)دوا مالم لا

 ككاوكو الوارد ءد الول ىلم السلا هيلع مد 11 ازاكتوكذ لوا ل نا( ركانولر اج فرتعتس “هدا ىنسب نه ”* جس لارتشا لدب مهروهظ نسم
 + رحيروا ناو دس فرت نئاريم نارضن_خررط كى لس لوو ج لو دهب كنا لج دعب حس بيتر الا تح تشي كعسرسد

 ارامل ايك ( ايا رف ) اين رار لقاك ىق نا حس نااروا ( لكاربي لعب نااروا كس مئات لال حاسس نلا ب تيب ب در

 ورارلا ب روا ب لا ) ل اوبس م ( ل راكذرو رب سرا قت ب1) لا ل وبكل لايك قرع هس بس ؟ لوب بئر كذدد

 (ريحوت) ساق لكن دك تمايق ( رانك بيل وفود تاس اروي وكسب (ت)ن بس م( ل حاول لابس تسدابش
 متددا ( تح لبي تس متدج) يكف لوداد باب كبي سمك كرش كوي مكي( لئأوت سام وكنا )كرت لك ح

 ليث ةيد د اذ ركك الب وكم ب ري ايل( اياب لح وك ولبب ن# متري ست لج لاي تو مترا ال) نس وادي وكدعب لش للسكك نا
 نوأول كج يمص اظ كاين اك كيش ف لدداد باب هس دا )تس بو لولو غل ادا نا( لإ ةيسد باذع)

 لد الدواب ول“ 'تسلاربع” ا لبذل يروا كمل اعقوم كفاني اهب هس متيرئادحإ كس ديح ةتدابهش ىدارقا نياك

 ّىبنلا ِدّمَحُم هم عه هم) َنَوُلِدَعي ِهبَو قَحْلاب َنٌو



 اماما سنتي 4 ها فاركالا ةروس ةرسموراي : ماه مودر لج, نم الجر يتحرر رودرا

 ركن ايي وكت يآ, نا حررط كدب ل ا) لين هل دلي دزرل ماو فاص فا لاي عن رطاكا مما( تس ماقم مات ح تشاطدإ
 لاع يسخر 2( روبع) وكول نا (”يؤقي كيس !) دوا ل 5 آنا( ترفك) بول كانروا( لي رك وقلي كلا 9 وال ل تب

 نلا حرر تا تس بو كرفل ساو د )ايكو يكاد لح نامدرب نكي ليؤكد لاياشن فا ذس مخ سان كي( تيفي (
 نودقطماس لا تنا- اقلاع كوبي كياروكاب نب ملصق رو ها كس لب ناسي ؟لكافاصس سف

 لكس ىك ورش اعددب فس للا دج انج يك لم قرار ذت يروا ىتاي اعوري لف قع نونا نازوا قوم تخل
 ساروا ) ايل كيج كس سا ناطيتصرب ( ل [كقن ب لام كل 0 7 ل ثيل كا دوخروا قوم رب للا تعج
 هرب ) ب رزق عمال ضع كرم اف نإ اح مكرلا اروا ايكوم حس لي لاو ارك "الك هجن ( لكن قنات

 ردا ايجي ىاروا) فرط اند( ايكوم لا. لايك و نين ( راس د قف ل كسي 2 انام تاب يجرد + لن

 زئاؤركاد لوم ىو 2( تلاح) لام كات( دركتسيب سا ف مت كل لاي راكي كى ا سك درت كيا
 يلوم ليكتمل اع كما ( كروفاج ىلاوسكس يلا ) شاب تك بطتو ذوجج ( سد لاك جاب ناب )نسب كبت + (ةاكم وارجو )وي

 كس افديرقاك رواه اني دين ع تلذ ردا قير نهتم كل ام لا روك راينا انا لش للام ا مسلم ناوأود

 لك أ اهج_ج بتعب “ورب لك لاسفل اومر واو امج فرط اي ينو م لوم لب كح مارح كس نا له هراشا ]لم نم

 تلا لوس ايان ل ل وع قراص هس لوب حج ل تلاع قل لاش ى ىلا 7-10 2 و6 مولخم حس لو

 لوم كن وكول نا لاثع قري ىعايك ( لب هل قا راو رش ناز سس دو اق نأ( نا لوو
 لابد لد ثياب كن دللا( تسبب كح اان )نر سن ركن لاصقف ى تانيا دوش لوحتاب نسا هد لب ان نايناشن دامت فس لو

 لج ناساروا نل* قا تك ردا ل 4 نفل 1ك ل عا سعر لو مو تروا الاو لاي تييادب ىلا 0

 رك ليك مروا تل لش اج ب( يل كارت ة للي نا( )ايا ب كسكس” مس
 درر تراك 0 نا ل ناكل ناروا تمل لين اك اكيد( سك اك حرب الد ل تددت شا ) تان

 حس نادل لو رطل اي دب( تدابتنا دس تح د« تي د تتوب )أوي -ةيل لماء تع( عناكدس ترب

 ىلاو يسد نااصقلر وا ل اج للي فرط كن هزنج يور ” ان مو لول 2 وب ع وحك دايز كس جا

 لا( - له راج هلع ديل لن مة عس مهو كوانع كك سي تلاح لكل وكل نلادا ليث تس دس لك كاب حس لوز
 .ىلسح وا لإ لم ثييدصوج من48 #اخ) ليث مانكتم كنا رطلاروا ل تسرب وذ لم تلففج لي كول ى

 ب لاع كس ناوكن )وحرمت ىك يل م بلم ان)وراكز لاا حس لوصان قت نلا مكوس( جس ثلث اك نسسسسحا
 ىل) ل لوصان كس هشلا( لن تس ركرايتخا "حق ع ت دحلروا دحلا افا ) لو ةس دكر ايا نياعزشوب ( ود زوجي ٠
 تل نائهروا ىزععح زيزعروا تال حدثا لث تك :الث_ نإ تركي ديم ان كل كس لوووبتمةتيسا حس لو نكس ثلا

 بيا رش قولى رامت دوا( بس اكلي تسدابج مكي )4 شب لربك سايب( لع تا الك يرود كفوو( ل نس تانم

 دار حس لا ) لين تس رك كك فاصنا لب نلادختاس كس ىت لارا سا وار ل لاسوك ورسود وج جس كك وأول لما تعا
 - <( [لث ثيدعرل اريج جس مالسلاوق طلت اههحاص لع تتسم

 لاف تقي كاد آت رضتلمد داو ماقتلجس بادن هدأ ىلب نم. كو ل

 م مالعرسفمرول امج يك ايلر ار قا درب ور كس ناكل اكثولد الوا يك نا حس تشي لك مد ؟ ترعى ل# تس اء رفابع نبا -ايك |يلرارا
 حررط كا تشي ىكدالواولد الوا لكدالوا ىف نلاروا حس تشي كنلاوكت 00 مو ترن“ سار هارب لك إذ جس سس تروح



 اماما عرسي 4 < فا رعالا ةروسء ةرسمو راب كح مود دلجت» ء نال عريض حر شوج نيل

 مد ادالوا لبث نا آرق ايوك_ايك ايل تيب وب ررارقا هك كدي يوك ى لاس ل الراس لاو ذوب لكس ايكالج ليلي دالواروادالوا
 جس ايبا كركوك لكأ كس دالوا والواتس دالوا فرص_ايك ا يك نك ةانلك تشي كد 1

 اهأرذ# ةيرذ لك هبلص نسم جا رصخا كيش فرم ثيدص لا انتم اري تاعشي كن ااكدالوا لذ ؟ترزعح قاب

 (ًاعوفرم سابع نبا نعر مكبرب تسلا لاق البق مهلك مثر. ”لاك هيدي نيب مهرتنف

 بالصا ىف مهدر مث زك حس تيياور قرسود كل ابك نك مهرهظ نم مهذخا < تيادد لزمن ا ررط ا

 .نرقدعب ءانرق مهجرخا ىتح مه ءابا
 هك ناي لديك ومضت يأ مت ن ريشي بد -ايكدم تباسي اعارموددواعس ن ارق وهيا كشف

 ي ايكوم مولعم ىف وأمجردب انلكث حس مد 1 تررطح اكد الواد وخ وف ايكوم مولعم الكت اكد لو الاد الوا حس مد آو الو بسجج كيس يب باد ؟س
 َّ 1من الان كيب هر كس بيج آلا اج الاك يي ور تساؤعب بج فوج لكي بيج اع ةدوثزوا لوقة يدر ف تاما ايا

 ل مالا انتر هربا لكي نك ع تدبن ىو :1[بسس دانه سم :ءالواك مابك
 ايك كن ايبو ئياورولايدركركزواص> ىف رص تل سا _ قر ذالك حس ني دلو يسلك ولس دع رواد لوا

 ارمج_ ني را رعى واجن رد يارا سس تل شك ؟ انكي ناد برر
 ياس ايا يل ل او مايتم كيا كس نامت كج ةسار كاس كى شع فوم سيفا سما
 دما ل 25 لاي تنج كس ماسلا هيلع مد -00- تال م لا ؟ اينكايل كفو ل مكروا بكرا راد حررط

 يس رب حق ار ارق كيد زن هس روتر لبن رخل لا حر وا دحب كس وم لاو لمن تضج ضب رول

 ضر إ رق ررط اس ايككا | دركريجاسس تل رار 0 .و تيبئادعو لكلوك هس مالكى ع يلي دنس تروا

 وك مرررط سار نك نلولور كب دانك تار وا سس نزالس ورب رن لتاروا لورفاك فرص كيد

 ايرفاكو لس كرا رقاق سل تقر لس بسس قع نايا رق ا تاس رج ل راقكر دا تان تيل نس ناس
 هد ل ىزرو فاظ كبف لا قابس ىلا نس ندخشر» سالك اد كلنا قبل ةس دنت يلع [ئايد قف

 نحس رداي لاوج ىتر راج ضيمبر يك اذن تدوكد نعجن لس ناادوا ماسلا مب ينعا لكويل « لئرعم نب رمش داي اكد بع ساروا كس وج فاك
 بيلا نامياجسد ل اكوا اومن هد اف هب اك ساني فلكم لس ناناردج_لئويكء توم دن ديف انب ردي ب روط م اع مللب « حس م اقتم ماس
 - ل ير ىل آلي زاد لك سسلا بدع لفأ سا قتل ب اين وكلا لبا احن ضان ضب ل لس نازي لس وكول لول دوا انجن لماع
 رل "هركذت لما 0 و تست اريك ب لوا تتح يي

 تاالدرب ل ا 2و, تا لا طفرات تن اروي كارت نا نب "ىنذا ىف نالا هناك”كايايرأ
 ال نا مدا كيبا 'رهظ ىف تذخا دمق ىكلذ نم نوها هكنم تدرا دق" ثيدع كن رواجا لل

 د ل بس انه تم وبعوا جس يلوم دات كاري اع سس ' 'ىب بكر شت 7 نا الا تيباف ىب كرشضت

 15؟ "مككب رب تسلا” ول تس نادل اي درك زر كل ويضر ثساس لس ناكل اكول الوا كنا تس تعش ل ثو [ت مرت ل
 ١1م اجار ادبي لشتاء يسا ةيساكك لابي - درك باو لش تشي لكل وداد ياب ذيساوك وول,
 م ؟حدا ريرشوو 6

 1< عروى لسا لع لوفاك عسر يمد 37 1

 522 ا را لال ست 3
 ليك يدركر اتاك ذسدكد :كرثا لل و

2 00 



 اهلاحا سنع © كب فارغالا ةروس ةرسأ وراي اك مدددلج نا الجر يضع ررشو لج رن ننالاك

 ناي نس لوجه كولو لب فص لبي لتقوم ليش راب كونان تنذو كس نبل دهجك جس لب لاسر ترو
 نلا فص ىرسوو ع حرر طر وإما ترحيب د لبو م رهتاسس لس تسداعس لافوو تدعو شدي نا دوا ايكر رق حس لدروا
 ءاقلثاج_ لو لث تلام كت داعس تافددوادجتاسهس تداقش لأدب ل ؟نارولايكرار قات لد فرصذ_ سونج كك وو

 سلا بنج _ لوم نر نخب دب توم نين اريعس ثنا ديب كن لاه ايكر ارا يلي : فرص لونج كوك وكول نلا فص رسمت واش الغ
 ا اهب -هتس لودشرولايكرارقا حس نايذش لس لوجه كولو لبي فص شوج رواروكاب متلوا

 هر و لاجدو وكرت تمت

 اب داهم عن للي بااوج اجب لكى لب ليئكرلا ب ج12--لفأكت انا دبي ردا تاك فاليري .ئلباولاق
 | ريس ف وهن نالوا ان كم اكلجي طفلي دكر _انرفكلكي ٍ

 ىلب لي طنومب لت اهم الك لانا ركاروا خس ايان فوري ىلبوأبتعس مالك ف ريم تحس فرط وتشرف رك .اندهشو
 -خج اماكن

 < اتكاج ايان. كل لوعشماكفو ذب نب روادجت اسك فان الدوا مالم دفن رت كف وذ ادتبس ير ل .داهشالا
 باو كبش لاري .ىنعملا- كت اجانام ىلا مالكوكا رش( اكسب .ل لوعفماك دهشناي .اولوقت نا ةهارك كلذ انلعف ىا

 ىلو واب اناجامكر ري دبع ى ا فرصرادءاكت اذيلكتىرشركا قت . ريك ذ علا و لاكن اهب اكنجس دشداي لب تميت افك
 لقوم كرون تجج كس نا ىد قوم هاتريد تيس لد د كداب بار لسا اين تورك كرك رذع عجم

 روااتحاج رنتي لع وف اح اريل فرط كن لاحم 2 الع تنال كما مروا ملكك وبان يارب ني .انشيا

 لك اوكا قتايكم دايو هك جك افق نبذ فيس ىتاذب-ةتجسر يرش لن لكك ا ل. اهيفنس تاددو ملط رار هدا
 2ك ل لوا سس ناروا قوم رط> بلقناف-ايلوك هدب م اييشا اكل مو آادخاب يع كوم ترحم : ايكوم خالك تحسون

 هب لديك كنك قه ل ف# نيب دقت م لا اهددب كرك دات تباج نك غل < لوبا رو امد ىو كاعددب هت نبا جانرك
 ل ؟ لكي لاجج ركل كباب هداج ع ورعاك ابز لصق انج < اي دوج ايبا م قرايتفا

 ورا يفت“ هناسل علدو هناسل 0 ا ا ثهلي

 انمحب رواج دوج واب كس سس اج بق وكيك لو زب لاسر رض اكن انا لتويل ح ماكل لروا بارضارب لضا مه لبي

 ئ 0 لا 1 لا رو ا وا 7
 راو ارا ىفي سر سود( )٠١ لابتي لوا( 1)-تس [لجراولمج ري لش ميكن ارث ائدسحلا ءامسالا هللاو

 | ىرابلا لب رث أدر شح روس ج(0) حلا وهالا هللا ال شعر ورثاس طةروسس ست 00 خ خلا هللا اوعدا لق

 قدرتي فلا ىدت اجا مله: ك هاو رار ناقل معقب #7 قش وبلا ءاسا_ خلا روصملا
 كيا قش لس لوفوو قرود ةبدج رك - حلا 2 0 هب را جوك اشم لدم ل ليغ كس يقر عوار طنا - و

 روا مهعداخ وهوة اجاب 4 ةراقاو ري سب ملاعاز لة 54, روكي جالو كر ررط ين نا- لج ىك

 ركع قلنا وزج بس شاد لوب لت ذاجا وك راكم اي رواش اي ساعد ركل ل انآ راج دكا ظافلاك هللا ركمو

 تخت راما اكاشام زرم كا وب مولتن نوع ني د سس ايلغوا مس نتا نول دعي هبر اكو ل م نب ريزانخلاو ةدرقلا قلاخ



 اهلنا مس ع ب -ل» فارعالا 5 روس ءةرسموراب "اه مودرلج» نايم الجر يشن ررشورمج 2 نال

 لامل اج وم كلوا مدارععس لكامل (”حومداشي | ولون ا رف تسد النكت يب[ أ بجايم كل ةسا فدا ترص لأ

 -ليتدارمدوبب لم َنْوُدُهُي هم ئسْوُم مْوَق ْنِمَو لكي ح

 كديح وأ لب ايكوم تمابثا حررط ىلا كت دبنو تللاسر لن للي ذ كس تادقاو لس كم السلا مبديا... :تايآابلد
 دايالدبع ىف ذا يأ ك-جراود ا ماع كك كب سل تبوك ووم# وفود ىتن نلا لي خسلا نسخاذا وتم آنت ايكوم لاو قلتم
 هس قا يب وأ ل عرالطا كرب لسا لكويك# قفا زتتعا اكتسوبنو تللاسر ىت دخت سرا كروم رار اكرييح ون لما ليي سنا ىلع تس الد
 - قت ىو لبي رديت سا قعر طا لكن لج: كح نوجب قت يبغا كو فس الدداي ايد أب ل اين دوك هع لا لوم مولعمس ييرز

 لو ةسايرفن ايي لام تربل باق كياوكل لاو نس كى زرو فالف بلا ماكحا لي خلا مهيللع لستاو تيأس
 2ك سا هت نوب عرر وكي آس لس اه هبي كدانع لح الخام وق كايف ترضخ [دوجوأي كس ف اجوم ياو نك
 لوتس مالساوأن نين قير كر افكر واتس ةيمداشرا 2 ع لت ب ل هللا ىدهي نمت 1-1

 قانا كتموب مس خلا ىنسحلا ءامسألا هللوكي [2اع تكلم اق تلاسرءريح جس ابر اف الثخا ح سولس ىداينب
 سك رع ع رو نينار [ناايباك ونوم نوع

 مك ايك زتعا د ناكرشمري سا #2 رك داي كفا ركب لرأي يروا تدشن ي قا قفب ترضخ 1...........: لو دن ل اش
 باو كس شارتخا ىلا كس نا - 1 دوا لإث تراكي وكلا كس ل نس اادضدددوغروا لو سل احس كرش وك رعد
 لوم لزات خلا ىنسحلا ءامسالا هللو تيب [لع

 000 تت لب رضأروا أ زاوأ 1 ىرطف ى ناسا لبي تداب 1 تيبيوإ ر رارلا............:# ورثت ل ش

 لد .- ساو اع قرش ىللسبزاو1[ىرطفك_ لا بايك يدك لي ترطف كن اناداقعااكق سك لاهتدلا

 11 نا ل ل ال للم تس كا ارك وداد ينزل طر ل قر كرا طم تلك اذن

 لاروا اهو شديسردكس ل ابدكس ناد ولطشب قتلي و ىسزاو كت رزطف كرك بخ اى وم خت ترا ثوم ىك هتك
 لرب ناجح فرك

 نارا اغا ناك لوا نا كلا

 020 1 ولا“ داب رق

 دبع لا هودللب قي د لم اهب اين وكون انا تيار وكل وربي ساب داج ايك عاد كير دعب كح ف الدداي اك هع لا
 دقق قروكر لم ترطف لانا حس ند لوادج حس تشب ء_ادصاكتسل

 اريج تم لكلا لع نلارك دواس ايل ايكركذ نوم حررط كل انك لوينوج نيش لايم ان نايا يرو

 لقت نار ؟لح لوب 25+ ابكى د 1 تح انسب, ضخ باك اك يلا 0١

 تانا وتكا ملكيي دج أ[ ب لوب بك جاكت ايدورض ليا لي لوب رض 1 ؟ قع ميك ل ثري متن حا لقرب

 - نين سدوم تافاششكلا زيكا ترج قلخت ل نا



 اان ا رتب 1 6 طط فاركالا ةروسم ةرسموراي مس ودرب اجر يسفر شوج رن نبل اك

 هداف يراك ا ىكرجب نيب ا .يروط ماع ديكر وكر .........: لون تس راحو كاد [رطفى ا م السلا مب يا
 را اا رولا د ل

 : دوك رطب نت ملم لزوم نيف ىلا انام تينا قلا/ت شو ناكر بح قبر كل ويقل ا لقكروا حس ىلاج
 تعيطردا جس ماجد داي كى دلج تبن لاو نع ب كس ولسا جاي الددايوكى هدب دد لس او لوكب سيت قتاياي دا

 - الدايم اجب ىارك اان فانو ف مالملا مي اهتا تانج بس تاياكرمدد كد [ىدضروا نا ذدنك جس قل أر
 لكسر مود بي لووول يك يك افكاري مالسما مب ايخا تود فرضا وا ايكامجب ملاك ارق ىلا فرص لن كل ىلا

 لا لوم اديب قس دب لاا لكوج دارعتسا لضاروا جس ايكايكر يتضاوك ورب دن لولو درك جس جو لع لت هس دلت يق ريم ١
 ماا 2ك اجانب تاز نا كيلاترلا_لكرج قلح يريح ةروا يكرم وك 1 رفا تست خلا ولوقت ناك
 كتم كى اقتدشلا لو اناج ايد با ذعوكد افكر وا ايكايلرارق كت بيب وبر فرص كس فس كبيير قس ترطفروا سم تت
 دي كل نك ورب تب ذ للاقتلا كلا« ةك رن زعاك رمت دوا تلفغ#كول ك_ءارقاالب نلت انق قدور سدد
 -انتان كب اذعأل ماج ايلدش دب بج كبد لاك بشري با لب -ايلاركرا رق تس بسس

 تكن ىب ناس ؟ انوه كرش ل دبع ا كتءانج تدب... 00 :ايك ايل تسلا ربع قس تانج حررط كن اسما

 رتاسر وا حبات كس يك نانا هو قلاب عررط كم احا نرصد كج انلاجابأى كي واو ايلاينر ارا حس نانا فرص ل وب كس

 - هج لكك تدور كرك كس نامت نا لو

 سا ؟ كراكو لجو ل خلا لقوم[ .٠ : ل كراس يرطب مكن رازر
 ومس يفوج حقق ترلصلا ىلا لابن مارا ملكي أاكت ييللاج بيرعدارم سس للا كيد نك فييقل# لو لين ار لكل
 كنق راتبي روط قر دق سباق اكرم انش آسسس كرار دوا قسيادض حس نيس لمن تنبح بانك ملا امن د 1 اك تتار ذو تداكذ

 و سم عال ل وردا رك اركب لما تع اا كفر عكر كم السا بج نيم 0 ا

 رواإبدركوار انو مورس دريت ىصضنوا قلل اضوو قروب قش توج كش اب نكاد ؟اوهدن لوك بش اك ب رعووخ ليدل ا يك

 قلاب تو لاوقروب شر داب ذروا كل لام زار غزو لاب ل ع يم ررغ املا دارعتب لا كي دان ايفا

 عقال اوفا بس نأ وصخوا | اعرب -س شرم ضن لوكس. ةساد كدا نيروبي

 ار لع سا نوثوو كرمي رعب لس ذ_ كل وبق اهايك يكل وق قس عرور شذ لون تدلك جس لا جرت لوك نة اج ايلرك

 هرب دينا اجلك

 5 كج اندم هارك يد هتنكس لا نان ادعي لس لاء جاتك اطيخ يتب كس نانا دعي لرد ............:هرد انرتلتلييأ

 ينج قلطمين ايش لج لب تمي ؟ن كيج نلف باب ع تيارب وكن انا لكلاب ةعاب تع فب قرادعلاج ىلاطيشروا ارك

 جيد ّلادتبا ىكوارم سيئر ررط اس فوم دعب لس ىئاركوج ع دارم قود سن كاك ادلب جس جيد ل واوج لام الك
 ناكفروا هعبتافروا خلسناف با لاب ب جد اكدإ لس ف اجو« ترداغس تياربوج_«سدارم ان هللا كت مدللي ل



 اهاجا كاست 1 ب تاع افا مالا ةروع ةرثورإي ١ م ضو و عرس ب ردت ناب 3 عا م و . 5 7 ا 5 5 00
 لكل اك لوك ظاخ لس بي كاف لي نيواغلا نم

 روط لباس دانك لم( هراشا ىف رط لا ل ذاهب كي كس ناطينن حب لس فس اجو حدا حس تبا زن
 اروكس تيياب كك دافعا طاح وا قس لا حلب نانا بج نا تبرر صف طا اكل لوا نكسب ل دهس ناطيشني

 نو حزب نوحتأب نيس د ًاديضرغ ع توج لمحت اغاكن اطيب نس اجو

 تبن فرط كى اً زاك لاء جساتوم بس اكزججرب لكوج هدادا «لاهت لا ...........:تاياوج كح تاضارتك انج
 2 ىلاثي ريو تل ىورخارير فكروا ايك 1 لعب كلب اتماك “'دلخا هنكل”” با لبان جس او انبكاهاضتقمب لمعول ثرو_ىدرك

 روان كت نان نا | ىكربام ورؤوس اج الؤ مل و ىلوم لك سيف تحارو تالت لك تلا تل ايند نيد رماظرت

 سيفون اج ايغا يي اك تكس لابي د وأ ايكامرفعسس رايقفاك لودن دياشرلكب لس رابتعا ل ىلا لع خلا لثمك هلثمف

 ملا اهلا دوا تس ايلاينر كل ومر لقت داع ىلا كن للاي لب ؟لا ةيل اب لاهكش يمب تكس ل جايك ارت امك ات

 -ج_ رقم لست رك يقسو شن م نوط لاو

 لاو سب منت ضوغ كنا دبب كتم انجو نانا رثكا لش خلا انارذ دقلو تي :لرت اكضرغ كرر وا ىنيوكك
 ىلإ ملت ليت ف الغد نودبعيلالا سنالاو نجلا تقلخ اموت [ىرسودو# < ضن ول ل < اهك يال لاب - انام

 - لين عيدي فيا ىفب ا سف ل وفووري لاعر مج هس لرغ رشم دواس اينما الوكت سد ابع ضف ىك شادي

 لم 2س اءرف قل سا قرصمن ونلاو ذ تررضحاوبب مولخم مل زارا رئارج تس خلا ذخاذاو كم :كتناب آف اطل

 ةسومراذ اديداس الع ىلا رمل اتي مولع خلا مهيلع لتاوشي ا. .ت د را نارا رولا

 - تاج لري تربت لاا لأ لت #2 اهتيراز الج تسري لوكا جس اتم قت ا رب ماها اك, هع ىلاط شو, ىلا سفن .و
 انفو جس انام خر السنا فرط كن الخ كقتع ا نرخ حس الغ سلب نشب كوب مولعم كيب حس تب [لئادإا

 ناابج ردا ابدل نا اجيك هلأ قلق تاجروروا تاءاقم نه نوب فنرط رع 2 السلا كيا را نع تك

 لوب تمعجر كروب روا ناطرش سمك لا تك معج روك اون اجرك سس نامي لالي د أ هرم 0 رح

 لوم تعجردعإ لمسورواورياشم ترو ءاهت انج لكل كورياشع جيد مكس يوم مولع هنعف رل انئش ولورا

 تاب ىلا ات دلت بسك راماقمروا اقل ىاتسار ياك اتم مولع كم كح را ل لروا لوم ىاو رعب س ءاقروا

 - جس اهانوم ليكى لوم امك اس لجن ايد فتكبسمب ىلا وم مولع

 بحس هرباشمر وا لايق نكي حل بدساكك 1 كمت” تلف طلاس اجوب مولحمر قاظفل حس خلا انأرذ دقل و تمي
 كس يبلاراولاروا تعانقشا كذاك جس لاجوم ىكببس اكد سك أك و ل واخر تلف دقنا_[حم اتوب مولعم
 1 هل بج نوح رو نس تلد 7

 -لإ وو لو نس امو فن اطل نا” ءايفوص اوم مول سس خلا بولق مهل تين 09 2 9 0 ب -



 امه ماما 1 ه4 كا» فا رار ةروس ةرسأوراي مما مودرلج نيل الج ريق رم تسيل نع

 ُتْيَح ْنَم اللف اليلق مه خان مُهجِر ُدتْسْدَس َةَكَم ٍلْهَأ نِم ناَرَقْلا انتياب اًوبذك َنيِذَلاَر مدعم ورز و”و 5” سس ءشر ر»او راق فا الا يا وا ع ند ا م دمع تا سا

 املي ١ وكف لَو ٌقاطُيِال أدير (0نْيتِم كن قلها ْمُهَل مَ «00) َنوملعَيال

 ٍراَذنإلا ني هم مل يم ريال َوُه اَم نإ نوب 8 ُنّم َلَسَو ِهلَعُهَللاىَلَص ٍدمَحُم مهبِحاَصِبام
 00 58 و اه مذ ن1 000 نيا © 2و لا مل 2: وعول ساو:

 اًوُلِدَتْسَيَف اَمِل ٌناَيَب ءىش نم هللا قلخاَم ِْفَو ضرالاو تاومسلا ِكْنُم ِتْوْحَلَم ئف اًوَرظنَي ْمْلَو'

 تلم زا رد ونال ف ان“ وو م ل 2 را سس يا متع ,ع منا ولا تر رماه سل م ايم -

 اراقك اونوميق مهلا َبْرَق برع دق نوي ْنأ ىسعت ةنأ ىلا ىف و هن اَدَحَوو ههنا ةَردق ىلَع

 0 1 ص 3 ل

 القللا ٍلِبْضَي ْنَم «مدَنّوبِمُْي نارُملا يآ ُهَدْعَب ايي ثْيِدَح يبق نامل ىلإ اًوُرِداَُيف رانا ىلإ اًورمصي

 ْمهِناَيفَط ف ِءاَما َدعَب ام ٌلَحَم ىلَع اًفْطَع مْرَجْلاَو افاَنتْسإ عّْرلا َعَم  نونلاَو ٍءاَيلاَب ْمُهُرَدَيَو ُهَل َىِداَع

 لق اهلسْوُم ىنم َنايآ : ةَماَيَقْلا ٍةَعاَسلا نع َةكَم ُلُهَأ ْىَ َكَنْوْلَنْسَي اين نود ٌدَرَتَي (01) َنّوُهَمْعَب

 + تلفقاوه لإ ئب ىنغمب مالا آَهيْفَول اَهروظب اَهيَلَجُي َلُّىَبَر دنع ُنْوُكَت ىتم اَهُمْلِعاَمْنإ مه
 كنك تنسيم ءاَحُم ةَْب الإ مكتمله ىلع ْضْراَو ت ِتاوُمَّسلا ىف ٌتْمْظَع

 ل ٍساّنلاَرمكَأ َنكْلَو ُديكاَن هللا دنع اَهّمَلِع امْنإ لَ مَع ىتح هع ٍلاَوسلا ىف يلام ىفَح

 .آَس امل كف د اًرَص لَو ةلخآ اقل ئيفَتل كل آل لف ىلا هدم ا

 ريغ رْفَ نم ُءَوُسلا َىِبْسَم اَمَوهتْلا َّنِم ُترَفُكَتْسال ْىَيَع ٌباَغاَم َبْيَهَ | ملعأ تنك لَو 01
 7 همؤَيوِْمْؤُي مْوَقَل ةدحلاب ٌرْيِشَبُو َنيِرفكلر لب ٌرْيِذَن لإ نأ ام نإ ٍراَطَمْلا باج ُهَنَع زارا

 ص

 كس جردب جرد ليث مت ( ل تس النت 1رقوج كول هو كس لك ) لن تس لظ# تايآ قرامج فولو رولا هلام همت 7-7

 ىئرام ريشالب دلو + دهس د( تلم ) لمت ستأ من نكرة يت ك ع رط لا( لإن جسد زلات تسب 1) ل ساب
 كلا حس نترك ( اج لبر ) ؟ايك يرون وأول نا ايك( انلسومج لائلباقم كل شح تفك ) جس طوس قت ذب يي
 ري روط لكك ) لاو ف رك اوربت فاص فاص ةثوو ( ومب ليكن لونج قاد ) س كلت سماوي دمي كنا ( يقم مح ) < قاس

 اقل ر يش نمتكييد شن ول وم كادي كدا د وا ىتاشداب كن زد نا كاهن ايكري- لو( كساد ُةسارؤ تنباع

 0 تس رك يكل الدتسا لايك تييشادعو كادوا تر مق كه او هس انب كس نا حس رلقو رنا لبس نايياكا
 اكس زيد لاو ل مرج هكر مرلأ ل تلاع كرف ردا :٠) بيرق تقواكن اج نكن سكوير

 اترطاو لج ؟س نس ال كاما سي لجو قلك تاياىالردادعب لس ( ن رق ) لاري ( جس اعاني[ فرط كن اهياوكن ا ذبل

 ملت ومب وم روفر م تاس كح نا وفروا ي) ل بسد زوم ليت يأ مجد سالو امك ار لوك لس كس ناري 3 سدرك رك
 ناري )2 ل كتب ل سيجاركى نا( مة اجاه ذب مزج رب سا سوم كف عرب لكدعإ ل افدوا كة اجوم فناتسم
 س [بك ورك اك ث تجول تبن كت ذو ساو فس 1( لح تمايق) س ب1( كول كس لك 3س( لإ جددا لاي لكلا



 اه هاا رتب آ < تاط فاركالا ةروس ةرسوراي مم 0 مدد لج نبل الجر يسضتحررشو مج رن ناك

 مال) ب تقو كس ساوك ا ىتو جس كر اكددوبب سره ( ا[ [بكت مايك. 3ك اك كبت داررف( حسنلا) ب آ؟5

 هس تشموو تبيبإ ل, ) 1م لي ( لولاو سلس ) ناي زدوا كاتس وج كوم ثداح ىئاذي هو كة ايرفرمال ( بس 0

 يول) تاقيقخ كاس [ أ بج و جد و حررط ا تس ب1 كأول ب كعب آ( عند )كت احا ضر مقود ( سانا
 )لج ك ناب ىتدثلا فرصتماب بدلة كتاف بأ 1( 2 يكل باب اي اع سض) لج جلا 7” نامي هج
 قياروت لب ركك  ياق ل اعارممل حدا يآ دن تساقل 0 لت نينا هس تقي ا ىو ارثكا نكمل َح
 كبيس رلا أد ليئاع لاعتشلا اهنج ىتانتا رك انكر لبث لب دضعق ةييسا ىك ( انركخ فو ) ناصتفروا ( ركل صح ) عفن كس نااج

 0 وا ب ا يو

 قرت خ ( كنج )وكن ولاو فال ناميثروا الاد سكرت( سك اوكرافك ) لول لي ( نب راط وف نس تبدع للا لشن سجد

 | الومالاو ةساشم

 تن لامك إو تسرك حرر ا تس نا مدلل ين سكي قت كس لاء اطع . مهجر د تست أ“ ا رو

 دانك زج لوو بج كل و تك ل ايضروا“ لب تدركه لي لور كنا لامعا كس نلا مت” ين تك يلوا انومب ليكى
 - ل ةيدالجبل كلو سة رجذ مينا ةكس لونغ بك ناايفسروا لو ةيبسدهسد تمنت كيأ لام فلن حلك

 جس ئسع ريترواجب نا شريمتع كلج فق ا يروا عبس لطرج لكن و ترك فطعرب لملم رب قل .هنا ىا
 كس لاددايد ثيل كذبك دريشاتس 000 اق ياللا, هراهتسا ل لا اهس اهسرمعك لومتت ب رعقاروا

 - لل يقتل ف اره رع اسراروا < ليش اكءاسسرا مزاول

 21 رف ذ_ديياطكس دربي اطك ها هيتس قاييانكعم انوكب يفك نا بيغلا ملعا تنك ولو
 حج لاث

 -لو# كك ردد تددذ كنت عس تاناصقتتببا- لوب بييغلا ملاعب مناك لرر !.ترثكشمسال

 وكت اناصتقنل قار 2 ل ابونا هيب اركاب مولمس صامتا دال ىت ليي نس ب ارك تسسلك دعا هوزغخن انج
 لبن تاق ضيم لتي د لى رورط نوم لكي دا لثللا_ هس لوم مشتل اج كل طرشبك سيب باج كركي ْ

 اتسم قك

 نيذلاو اوم لت او بازع كب اوجووجو أي لس زيد لو كب ازعل دل كل مالم ملل : تاب اليل

 ريح ل اورظني ملواتم ًادعب ل لاه ناب اكتلاسر لم ١و ركفتي مل واصم لكان الخ بك لا لع اوبذك
 كب اذنك تر آس ىلإ ةس الدي وات ومرواهراغا فرط اك الدتسا لش سن نإ تسافر .كرف قلت

 ع [ قريتي شلنولدسير اج ندمت تر ع هللا ديس بمب 07 كة اجب تيكورشم

 -<س !.داج ايار فرك وع مم يق

 "500000 اتصل اهو ترضخ ًارعفد ليال س تعاود ل هداف تر... هه لاو لاش



 188 امسأعم 1 4 -]» فارخالا روس« ةرسأوراي رسوم مودر لج, ني الور يل رشم رت نيل اهك

 لوم لزاما راقتنملوا تي ارب لا ايكوم ناؤجوكب حاص ناكل نك لول غث؛ قار حس باذعكس ترف آلت

 < ركذاكلاهما نوناق كس ثلا لش اوبذك نيذلاوتي1--- ...:لابصا ولات 8 لا اوما :4 رخل 3:

 رك ترب تن ماتم تنم اهو 007 مل ملك يب رسفم لعب لس
 هزخاوم روفر كيأ كل شاد قب يللي دام نقرب سن ىتايندوك وكول نلالكدج سيت الك لاف اندوا قسد زل

 داشتوررقم لاس ازمع 2 كسازس يرث اور قت د ارق دعب لاشرو-ايكا يك يي
 نون تس دامب رول لين ر قتذب قكن تل كن اك انج نى دس 3 لذ راكي نامل ناك كس ذاتك
 ّس جاه هرد لاب ك4 نا تروس لكى تكن رباب حس تركى راع بج مكرر نا م 2 ولك
 -اك راررسا هس لاو

 كنتي ب لص ور سكسفسعي ملوا تي 1.-..........: جس هز ذب كيادوخ دنت كدإل كازو ترضخ 1

 ىن ناوج كرت اقم مالسار بت 92 مك رن رلك_دلو ل كن كيا < ايكا بكن اون د روا نونبر شيب وك ولاو تيس تا
 ركن ارق نت ناز سر سود كس يآ لرب نيد سل ن2 نابع ب دلع قع نلا سس ثمادبي لع

 اود للم لبس هزلي كاما لب اك هزي دا راوطاو تاداع كس ثآني ب جاي جس هز ذب عس بس

 السكس ئىرباب كت آنك لو

 ركذ حس ناء اد ركل مد ىلاو ف اهناج لت تقني د لنوكل وكل نلا كس ب لاء اك او رظسسي مل وا تعبأ
 مار لاميارم نار < نايصداك هياط وسو زج لاو يسوق شرك ا نواس ولج لع مر كلا كلا كي ناكر

 _لكر سوية لك

 عراه تجوب سهاد كراكات شن... لاي اوس ىلاتدفلا ملكا ايناك تسمي
 مولعه نيا فرص لونا يان كيم اكتتفو لا! رامايد باوت لكس [بك عي دالت سيكو لع ىلاو ذآ ت مات
 كَ [فكايا انك و < فالف ىلا تدك يدع كيب سيفمدكب ان لخك ورصد

 لوئسملاامثيرصروا ىبر دنع اهملع امنا تأ 01 شداعاذب تبب كيأ كييداع مارت وورد كك 1ل برك يه ارو زنع)

 "لحس اتوم مولخشس (انناج لى ل ئباتناج ليئلاو ذك اوم تذو كيا تم ايق حط لس ) لئاسلا نم ملدعاب اهنع
 تيب 1 وو وف لوا اتزج مولخم انو رب رارب تءاسسرم ل ايند تس تءاياور نخل انت ئمولعم ىوكت آ[تّنذو ورقم كت مايق
 اسكس بلان نب لطماكنلا سرد لو لبر حس طاف نم وكدا فن لايك ة ارب نت شي دع دارو آر
 لو قوم تسرد يايا اب لوطوو ت طا للا لب جس السوم كو زدئاروا نكي

 0 جس لاب يف كوكو لاوس لاقت شاك ا يك مال حس سن كل اب ح ناصقف أ
 لاا _اكوم نم ود اذني كل ريم ماك افا لاحاج وج مولعم خزن اتوم بيغ عي رك الحي لصاحب خلا كلها ال لق تيب

 رثعلو ديفم كل اج ليك يخل كلكوج باردا اتي تس للا لبي كل لا رعم انيق كل سريه زج الفرو اني كر ايت ا ع



 دحام هر عما 4 عل فاعلا ةروسم ةرسمو راي اكابر ش مود رلجم نال الجر يسفلعررشو دج رت نيل لس

 جس انا الوجد يفموك عوار فهمك غم[ ناجي نال اهم عفد ضحتووخ تساي انجب حس نلا دول انك اين اوكن لادا ماكاو زج

 لاا اب كم الدوا ايكون لحي لغ ركذمدقنيب نايس مذالانمم كل داكن اصتنردا 2 كس بيغ كلك ىلا رتشسا ص الغ
 عنب يرام عزو لايف عت وز ]ايكوم تمنح نومرقم لولود نا لرفع لائكي لي رك م دقمياناج

 لشق نع نع ننام اكىنوزج ىلا كس لا وج لج ركرط احا كل و زج ىب وكر صم لص كتوم ك حس ياخ لاعرمب
 < لصاع كن رثنا را هوس ناو لمكاي وزب قرر وج للص كتموب تبا شتر ورض ل كس ىئ بس لظاو قب نيب

 جس كس عن اهب رك اخوك ن سري نايس تس دانا هس ايد ماج ركأانوم سندي اكتب ترضخ ردا

 . لاحور نانا لوكبسج كج قتد آلي يس هيي قربك اع يأ كن اسنا لب اينو :تررثيح لسا كرب رس
 رب مركن 1رق ناي لس ب روا تييئاسشا سا لو 6 وس انوعرباط ب

 ايندوج ةساجوملازااك ارك مساك كس شيب 2 ص نركب لع نوفا طتوا فام تا ترثيح كفو مالم ا
 ى ناد بيغيسسا»» حررط ل ونباكل اراه قات اس لاذ مالساربذت 6 قرش اوه لكن انياب اك ا
 126 نكاجياروا لبي رفس تح لمادا ضل يمسك بف كيع تامين عدنا

 تمايق مولعم ايل شر فيك لوك قرتز آف انو نلاد بيت ع رك | لوم هرب كيأ الاو يد ترداشب ل قكرب
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 اره رك ل ولوو طيور وا تمر دق لقتال درب ولحم ديدات خلا كللما ال لق تي :تاي 1 بفن اليا

 -< تلابج ىرانميرداقتتعاو نانا ايان كل ور نساك وكول لضت تاج سيب سىس

 اهيل َنكْسَيِل رح اَهَجْوَز اَهْنِم قل َلَعَجَو مدا ىأ ٍةَدِحاَو سفن ْنِم ْمكَفَلَح ْىِذّلا هللا يَآَوُه
 ه4 تاعي تقنأي توقف كرت نقع تع كرب يقفاح ةههفت ملف َمَمِلَيَو

 احِلاَص اَدَلَو انتُيتا ْنِيَل اَمُهّبَو هللاَوَعَذ ةَمْيهَب َنْوُكي نآ َقَمْشَأَو اهب ىف دولا ركب ُتلقثا امل

 : ارق فَ ءآك رش ُهلاَلَعَج اًحِلاَصا دلو اَمُهناآَمَلَف بَ َكَ «م:) َنيِركْشلا َنِم َّنَْوُكَدَل اًيِوَس
 هللالا يعن ل ا ا امها اَمْيِف اَكْيِرَس ىأ ِنْيوْنَتلاَو ٍنْيِشلارسكب

 ءاوح َتَدَلَو اَمْل ]لاق ْملْسَو هيلع هل للص ّيبثلا ٍنَع ٌةَرُمَس ىوَرَو ْمْدا ةمَصْعِ ةّيدْوُبُعْلا ىف ِكاَرْشِإِب َسْيَلَو

 كلذ َناكَف ُضاَعَف ُهْنُعَسَف شيعي هنَف ِثِراَحْلاٍدبَع ِهُيِمَس َلاَقَف َدلَو اَهَل ُسْيِعَي ال تاكو ٌسيِلِبا اَهِب فاط

 هللا ىلعتف ٌبْيِرَغ ّنَسَح َلاَقَو ُىِذِمرملَو ٌحْيِجَص َلاََو ُمكاَحْل ُهاَوَرِهِرْمآَو ناَطْبَّشلا يحوم

 ُضاَرِتعإ اَمُهَنْبَب امو ْمكَفلَخ ىلَع ٌفطع ةَبَبَسُم ةَلْمَحْلاَو ٍماَنصأْلا َّنِم هب َةككَم له ىأ +. َنْوُكِر شي
 م ا هروك هه عروو ثق . ىو س 82 روق 2و ووع وج 5 03 ع8 مَ

 مِهْيِدِباَعِل ىأ مهل َنوعيطتسي الو هرو) َنْوُفَلخُي مهو امش ُقْلُحَي الاَم ٍةَداَبِعلا ىف هب َنْوُكِر شي

 اَنيَع د



 ممابحا هةر تي1 4 -اطافارعالاةروس ةرسفوري ساد مدددلج» نيل زهر يفت ررشو دج رت نياك

 خيول مهما هرَغْوأ رثك م وُ مها نم اهْعيَسي ©« َنْوْرْصفَ مُهَسُفْأ الو اًرُضن
 كلغ ءَّرَم ٍفُيِفَحَتلاَو ٍديِدَُسَتلاِب هك و ُعِتَي : تي ال ئدُضْلا ىلإ ماَنصآا يآ ْمُهُوُحَدَت ُناَو

 َنْوْعْدَت َنْيِذْلا َّنإ ْمِهِعاَمِس مَع هوُعياَل ْمهِئاَعُد ُنَع «مؤَنوَتِماَص معنأ مآ هبل ْمُهْوُمَتْوَعَدَ
 متنك نإ مك ءاعد ْمُكَلاوُبيَتْسَيلَف ُمُهْوُع ذاف ْمُكلاَمْمَأ ةكولمت ٌداَبِعوللا نود ْنِم َكْودْبعَ

 "اهب َنْوُسْمُي لُجْرَأ َمُهْلآ لاقف هيلع مهي ٍدباَع ِلْضَفَو ْمِهِرَجْع ةَياَع نيم ةهِلااهْنأ ىف «50) َنيِقِدَص

 دوش لقاها مهب َنْوُرِصن نع مهل الت مداه َنْوْعطْني دي عمح يآ مهل لَم
 ٍلُق ْمُهِْم اَلاَح ٌمنآ م متَنأَو مُهَنودَبعَت : فيك مل وه ان كِل نم ءْىَش مهل سيل أ ران ماَهُفِيَسإ اهب

 لبا ّيناف ةراهمت (هد) نْوُرِظنت اَلَف نْوُدك م ٌمُث كله ىلإ مح ءاكر طا وغلا دمحم انْ

 َنْيذْلاَو هظْفِحِب 45)َنّيجِبْضلا ىّلَوتَيَوُهَو كارما ةَبسكلا َلّزت ُىِذَلا َئلََيهَللا م ّيِلَوَنإ مكب
 ُنِإَو مهب ُىَلاَبُأ َفِيَكَف «نإ نوصي ْمُهَسْفئأالَو مكر رصن َنْوْعَيِطَتْسَيال ِهِنُوُذ ْنِم َنُوُعُدَت
 ىأ ٌكلْيَلإ َنْوُرظنَي ُدّمَحُم اَي مانْصآْلا يآ مُهِتَو اوُعَمَسَيال ىدُهْلا يل ٌمانصاْلا ىأ :ْمُهوُعُدت

 اتت اير نيا والعرب تلا وفعلا ٍذخ («.و َنْوُرِصْني اَلْمُهَو رطاَداَ 0

 نإ نون ْماَعْدإِهيِف اَمِإَو ْمِههفَسِب ْمُهلِباَقَت لَم (:) َنيِهجْلا ٍنَع ُضِرْعَأَو ٍفوُرْعَمْلا ٍفْرْعْلاِب رُمأَو
 دعتساَف ٌفِراَص هب ترام كفِرصُمانَأ ىأ ْحْرَن ٍنطْيّشلا َنِم َتلَدَغَرْنَي 0

 نإ لعلب «..) ْميِلَع ٍلْوَقَلل ٌعْيِمْس هنإ َكْنَع ُهعَفُتَي نأ ٌفْوُذَحَم ِرمآْلا ُباَوَحَو طْرْشلا ٌباَوَجو "للاب
 اوُركذق ِنطَّْلا نم مهبل يح أ َفْيَط هَ فو يَ ُمُهَباَصَأ ُمُهَسَماَذإ اونا َنْيِّلا

 نيِطاَيشلا ُناَوِإ ْىَ مُهئاَوْحاَ نرد 2 لا 40 َنْوْرِصْبُم ْمُاَذِإَ مر كاتم

 ٌرْصْبي امك ٍرْصِبتلب ُهَنَع نْوفُكَي (.0) َنْوُرِصقُيال ْمُه مث ّىَفْلا ىف ِنْيِطاَّنلا ُمُهَنُو ُدُمَي ِراَمُكلا نم

 لبق نم اهئاشنآ اهتْيَبَعْجا لَم االول اًوْلاَق ُهُرُحَرتئااحِم ةَياب َةْكَم لمَ ىَأ مهتَتْمَلاَذَو كرم

 اولاده ٍءْىَشب دنع تا نآ يل سي تنم ىلإ ىَحوُياَم عين امن مهل لق كَ
 هَلاَوُعِمَتْساَف ُناَرَْلا ٌئِرُق اَذِإَو 0 َنرِِمْؤُي مْوَْل ةَمْحَرَو ىَذُهَو م وبر نم ّجَحُح رِئاَصَب
 ا اهَنَعَرِبعَو ةَبَطْحْلا ىف مالكا ِكْرَت ىف ُتَلَْن بم« َنرْمَحْرت ْمُكَلَعَ ماَلُكْلا ٍنَع اًوعِصْنأَو

 دندن اًعرَضَت اًرِب أ ٌكلِسْفَن ْىَق كابر ٌرُكاَو اَمَلطُم ُاَرُقلاَوَاَرِق ىف َلْيقَوِهيَلَعاَهِلاَمِعْمإل



 م لانا ةرسفت سب 1 كب كلو فارعالا ةروس« ةرسمو راي ره موددلج» نمل الجر يضف ررشو هج تناك
 د1 0 : ١

 راهنلا ٍلِئاَوَأ لاّصألاَو َوُذغْلاِب اَمُهنبَي اًدْصَق ىأ لّوقلا َنِمرْهَجْلا نو ّرّيلا قوق و هنم افوح ةفمخّو 2 7 - سا اس 2 م رت وس مم يت م7 2 3 000 عد ا نسا نايم تل 7 0

 ذل ةكئ الملا ىا كلَبَّردنع ْنُْيِذْلا نا هللارك ذ نع «ممز َنيِلِفْغْلا نم نكت الَو ِهرجاَوََو يك 0 2 7 ل 2 0 م2 الي 10 سراب عا ل دن ل نع“
 َُنْوُصُْحَي ىأ 5و َنْوُدَجسَي ُهَلَو هب َقَِْي مَ نوري ُهَنْوُحَبَسُيَو هِتَداَبِع ْنَع َنْورَبكَتَي َنْوربحتسَي نه اجو 1 3 ' و و نص ص لا مى ا 8 را نا
 >2 4 2 و اهل راد 4

 ُمُهَلِْم اوُوُكَف ةَداَبعْلاَو عوضخلاب

 ايداني (وروج اره )ا روج اك يا تس كادوا جس ايكا دبي سمس (م1) ناج ليا ذس لتس ( شا) قاد ميمعة ومو ا

 و (اومب بالاك ووو ) كبس رق حس قوت فس دتداخ بج ري كح ركل صاع ( سلأ ) نق عس هذ ةييسا هوك اج )دكا ديب )

 توب اج ذس آت جو كف ## كب كيب ) قد لرب قا جركل هو تنل( تلاع يابا كفطن )اس اكلي ايك هد لك ت د
 ول( وهرئرولاو لوكيل هدأ قدي لايعروا تس جو الكفو اذب ديب للي ثيبب) < لاجوم لوب وو بجرب ناي ( قد

 ( كس ب173 قرار فاطعدالدا( ماس هش ) كيت لمت بركان و هلل كك ا اعد ع دثلا بد ةئيسا لاو ديت لايم

 روا) لك ذل اري لير ش اكشلا قويت لايم لوأود هو وأ إب 3 سد تسررتت سما ل ىلاتدللا بج رد ش نوفا زر عب

 م1 )ا. رفاطع لأ د هطلاوكيوج( اكسب رسش نجس جت اسكس ني وترد ا هرسك نايل ءاك رشاتفل ل تأر قلي
 بأ موصخم يأ مو [تمرع> لوك حس لائارم انركك يرش للي تادابع_.ًنكسوم لد هد اى كوس دثيا_لكالاع - يدور ثسداح ا دبع

 ياك اوح ترضخ وا ال ثم وكول نا ناطيش ال لوم لج: بج لا ترك و ةس كت يبادر رعاة مدل ا
 يرمي كود وكر ثداح ا دبكم اناكدب سا مترك كلا ذي قي يب خس ناطيخوكن ا لب هت ابد ليت دن ند لوكس نلا دكا تلاع
 وكما فس مكسات الج يكول ف كب هس ناطيشبي ليضر_ايكور قكو ضي هوددا يدرك ءاريا ذس لوبا جن انج -اكعس د هدأ
 نولاو لي قم )هس كاي تس كراس نادطلاوس ( ل سار رف بي رف نشل يدع لل قد ماا 12 ال
 كس لاني يك حض فلل نايمرد لس كادوا بيصرأو ب فطع رب وأم كقلخ هللا ىلعقف لم برواس قيد َّك

 وأد ل نلا- لوم يس و؛ كك اديب كس قلق تدوضروا لا انين لوك ىسج لا سارح لن تدار ) فيرشوكل ورز كيا دتاس .

 كوك اهواي نركذوجي دن كن اوج) ةلح كنتور قيادوظ وردا لكك هدب ( كلل داجي تيسا) كاشلا هوك فاط نت :

 هل طذذا) ليك جنب تكا راهرق ءالب فرط دار تيس( وك وت ) لأ مترك ( بس 57-21 اهفتسا رون ةكك للود
 يخت اك وتلاح لو ودومر بح سه اذب كس نلا)يدراكي ليث تروا( ع حررط ل وفود دجت اسكس فير وادي دشت مكوعبعي

 موكوووم تسل( كرنب ) تدابع كن تجاوسا ثلا قو( شكو تلح وو لترك لاكن اء تاكا داهبت )<. بارب كس هسداببت
 هوك ساب لاو: جس مترك ليث يسد باو (ا626) راهو تدرب وراي لال وس ليث ( كم ) #دنب هحشلا تيت

 داشراتانج -< ب داج ايار فن ايب كت ليضف كن ول راهي كس نلاهدايز حس نارواوكرب لانا كس نا كك رجب ل دوب هاب
 سي“ لكن اايك وم ىلا زب نت( ك ديم” دسبا) ليج دجتابإي؟ لوم قس نتج لو يركب هس لاترد نايك( جس اندم"
 ل نا ككتاب لوكس لع لاؤلاب نا قي كل كس راف ماهقتسا يبل لوم قس نم ليث نك * لوم قد حس نت لإ
 تاو كا( مسدد اجول كنا بكس لوم قت جرد يئس نلا تلاع قرابة كبج ري < لع مثج لاجل نع

 هرزكع لاعب )وورش تملبم قكور ذ خم رواولا ركل ب رعي لا يفخرجب كا كس ل نم ريم )ول راو وكء ار بسس نيس ل (!ةقققبا#



 مملح رس معآ هب عب فارع الا ةروس« ةرسبفو اي م مودم لج نال العر يشل شورت رت نما
 ه1 سس ل سل ل ا سس

 كيوي لو قدروا < لارتل زا( ن آرث ) باك لوم ( راكد كا) ل هللا راكد سري انيقب( < لاو قرب

 الياهو شدوا لو دك رع ردت فد د قرابمت لد هدوم راكي سمت اوماسشلا مل ةسا رفد( كس كت ظنانح) كوكل

 هظحالط ب آروا- لشن ىراكب قراببق ىف ةالب سر ديسك( لوتروم) نا مترك (داد بايك نا كن رج ) نبت تع كرد ىت
 لح دنا تع اسس راهن ررط كل او نتي د قتل ) ان قت كتفررط كلب با هد(! رئيس اوك وتدوم ن7 ا
 ( يي دش ل اكد غي داي ذروا طيب تلوهسدجت اسكس وكول تن ) كيت ماكس ذكر _نبتكر سيئوت وبي هو ملكالاع ( لن لوم
 4 طر نا)ركاروا( كيح ايلَن انعاس كني لفسك نا) كك ايابوم رانك يا حس لولباج وا كبس مكاك ( للعب ) لكسر

 حس لا جس الع كركي 1 ماكل لن ثم )كلا ف سوسو لوكس فرط كن اطيل س1( سب دوم ماظعدا لش هدا اءاك وأ
 قاهتدشلا ا ل_ < فوز ب اوج كرما نايا بدت اكاطرشر) كيت ايل كأس هاني كدشنا 3( كل فس 1 زب لوك ىلاد سر
 7( ماكل يآ) لو لاو ظساج بذخ( تاباك 7) ل لاو فح بوثوو بش الب( كس لي داءرفرود حس يب السوس ىلا

 ( زج هد فيك فئاط < اه ك فيط تءارق كياروا)هرطخ لوك( اجا 1م ) جس جاجوجتوكتلا بجب لإن لا
 لل تيل ديكو وكن تن نح) لن ىلا لح ياك 7 قك نا في اياوس ( وكب اونو باعك فلا ) از تيل رك دايو حس فرط كن اطيش
 تاب ك هيك( ليث ىلامجب ل ناطيخوج افك ثم ) لن دنب احب كس ناطيخ بواوج كك ( لت ةساج آذاب حس سوسو لادا
 هلم كر قلك تبت اج كر ماكه سرر )2س يار قار لحج 4ك ناطيشو وري -_ لع تارك( نوط يشيب ل
 ايل نت كدت د ويه زب لوب تل ورب ( قل رف) لوك( نع اسك لولاورلكن ا ) تس كل رجا ب بج دا ( كن
 تفرط كرد دوب سريصدج لوم اترك وري ىك فرص اف لي كت داي رف( تس نلا) ب 1 ( ايدك ماظن لديك سافر لب ا)
 هس دابق ديزخاكل الد( نارق )ب( سرك ع كرت لوكس ةييسا سرك ناكل # رع )+ لام كاد
 تاب)رواورك انسرك اك ناك آله رك اياج اس ذب ن آر قأبسجج روا هس تضرو تييارب ك- كس سولاو فكر نقي وا حفر طر اكدددرب

 لذات لي داب لح ةس دكت ييج تنأب نايمرد كس يطخ تب [ي)وكسوم نق ل ىلايرمم كدطا كا تودك ا د بج ( حس ةس لت يب

 ميكن رق اقلطم ليد زنك لتبرواجبانوم ككل رقي طخ كبس ايكل اعتسا ل سا ظفلاكن رق. اجب كي طخ نايس لو
 ل لور ؤاكرثلا) سوم تسد رجتاس كج ( زاين الزب ( فرك قل ) لي لاو نيس اوك بسد يس اوركداي دول ( جس مكبي قات لس تع ذب
 روا( دع 3 نوروا ت7 ندد ماش( م اس زاو 1 ىلايمرد )دايز إل( تسدوزارذ) كس نابذروا( سا تكرر

 لس( ربت للا ذي موو ( تشرف تل) نإ له روضتيس شياو ل توب لثا( شارك )وج اجو تمس ل لوكا نا
 كس قت نااروا( لج ةس دك ايب افصل ناس لوز بسنه ان) لن تسكن اي ك اي لك اوو تك لاس كتب كشلادك 1
 هج اجانوم كل بم ررط ولا لإن تس كرنب وا قس آل تا نلاافرص فت ) ل تس دم ترس

 وم 2س ركاناحاكظفل نين رض ةوارع حس لبس قرف رط كن أ ثري .اههنه لج ل
 فرط لك ناوح تتر يمك اسهل روا جس عت ارك ربيت فرط كس فاكس ركا الاقي نكسر وا قل اذ تحن ريم ابي
 ترروصت لك موج تبر قي ىك ناوتو مث 1س قرر ثول فرط ىل اوت ترطب ريمروا فرط لك د [تررطح تترك ع
 مومو لطي تارطخ بس كس ملا اق فسشنا وكل مو فطن يثإ لي تنجب دوا لوم دعب لس ةس [ياهندجس لور ماظل
 -هسل تق زادلا



 مءالجاط رست آ 4 لاف ارخالا ةروسةرسفوراب  س» مود دلج» ني الجر يبق ررشو لج رن نالاك

 مب ىفث_رشوج ايلا آر لة دس شارجر اوحتر ماني كيد انك سوتشرفارق مناك ن اطبخ ثسداح .ثراحلا دبع
 لب لك قر [تررطح_ لإن ليلا حس تمارا ”ةررطىا ان دريغو تر لكودنب «نستهدنب ء لوسرلادبعروا تلا ربع نجس اي
 لا ترابغي قلع ببسم هللا ىلعتف أ“ ةلمجلاو هت تحرر لب درك وج ريو نطل ديك لا دب نكد ناو
 ول وع تسصتاو كس عاوحو مو آر قطعنا نوكر شي امع هللا ىلغتف ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا وه عزف

 ولا فرط كل ابغا هيكرشلس ضد آدالوا- لبس ست لبي قلك ارك اوم مولع سس ترايعريفأ ا -اهت بس ايانآ ناكر شبامع
 او كا كوارع كاش ني جانت لبن تس اجايلدارمرلا ىدتقاواك ع وتو غذا ترفظضرواهجس اكبر داك

 لوسر باطخرسيسلح 2 ىثي رواه عقار فرط ل قت بصتر يروا فرط كر الكس البزري .مهوعدت نا 1

 500 انك بع اجزم ةررط نم مروا

 ندد رتا نتردل رج لكاس ب نوع فورتم .فورعملا
 نايس اوكرلأ اشرح نع اعابإ روضات آه« تيل كس لاقل زخ تس شرعا لومدارسدافكرلا .نيلهاجلا نع

 تمر واصرف باك لب اوبك ندرك كروروا قزم ضرع ردا كيس ماكي اري زل امك دامو مالسالا فيض
 لانا ذوكل قايد اك اورج قس رن .كلادغز نيد لاو نس ام ركع حن بسس لب لاطغا مراكم وكت يب آى ا ليم عرل نا آر طين
 - لب جر بولشما_ ا لاطيشوج ليج دارم كاس رمد رك وقتٍ ترضخ اج ركاب اطخرباظي ل شتر وطب وصووارم

 قاف اط زم -< ًافيط لش تءارث كل ياروا بس تنس ًافيطف وطال ايلا ب فاطإب بج س- فوطف اطر .فئاط

 - لث تس مي نا زو كس لعافروا لع اف رد اهم ركون «قاعو :ةيفاع بحبح السوم كن يرط

 نايل نك ىزتقمات يي[ آي اسروم# .نأرقلا ئرق اذا ع عقار فرط ن وخر .نورصقي ال
 دهس ساد لكرباهروااطر بت وديعسرلا هيج نو رك وترد لفك اح تيار كس نقتل
 8 ىلا قرب زيت «ضت/ وقر كى جس كتم ًاييرولاو# عروش اسكس عنج لربط 00 15
 ذيول جس كروم لاق لولي دوا جس لوم لاذ ان لي سس داب كس ذات اريدك جس ايكل ف رام ارب لأ تا مارال قمار
 ثا كن ارث تروارت 7 اهطن نار او حا مرنا نان ب حب سارق وسع ل ب عرعر وك يع فا

 فيد: قش ماا حس دابقتا كح تروص كرهت تار يا قسرا لبي لك كر طخ اي وج لب تر وصلك رغد اوخد لب

 هر كب اتكلا ةحتافب الا ةولص ال ثيدع لب زارفىزتقمق اش مادا ىل وجو كيو نك فنحر واكو لاب 2
 لب كش راقت ل ع لوثود كل لا .ىناعمسلا لمعحم تي راج اخ رع لال لإ قيد تاجا كتاف تءارق
 .هل ة ءارق مام الا ة ءارقف ماما هل ناك نم ءاه كك يدع اكرسدد كيا رط ىف ث يي دع لا ل تك دفيع جس اراد ثييدع

 وماما زان تلاحم يكدر دش لوو قسم ار ل ع اي يوب كك د تاع قار نر د ا ل

 كلاود ىك خلا ماما هل ناك نم ثيي دحر اكعد لوم اخ عتسدد كتم سا ىرتق ني 011 1

 قش ماحس جب لك ف# + نت لس تري ةكظ_ كوب لسا تمار تكا كدب ل ملكك ىت نح ذب انبي وم ان
 هر ىك .هل ة ءارق ماه الا ة ءارقف ماما هل ناك نم ثي رعب لج ع ركل بكس تي آل ا تاي ااكل سس قي فنح حررط ك
 - هيلا يا بحاصاك يجد لإ تسرك بح دع روك تظن كس مايات

 18# م اند» ياك ا انصب اكرم ادا حش ثم اف تبت اس كس ماما ىنامفدت ل



 "مام ةرسأتعآ 4 -اطافنا ارعالا ةروسم ةرسأوراي عار مدرج, نإ الجر يفك رشم تنك اك

 كة [مذالفاظهح نارفلا ىف ع زاستا ل اما هع ةلداقاك كت ءارق ةقيزقح كى تسرك حررط لكما
 ةروسو باتكلاةحتافب الاةارلص الءلعيع عرب دح كاك امماءادللب - جام لكك اري ادت اذ روس فرصا ردد

 -2:- ا ليلى يقفاشماا.لكالاح خس اج شنب كك تروم تقم حراما تسدد اك اذ
 للاي مكي قءارق ىلايمردروا هل نعى ىد آاكرودمك اقره دوا -ارسودرش تس دوف شك سب تعا رق قرم .رهجلا نود

 قرم رواه نان دوفوج لن تل رس لكويك "لمت لطساو لوب عج لع كرهت دوا كرمك امد لت يشيب با كس الس ند آ ؟
 ؟ كوم ايكرجي ترروص لك نح ب ل ايمرد كس لاوفود نلا لب تروص ل ال“ ' ومب ارت ايي و اكرود هاوس نك ارسودوج كك ذي كس

 رك ءاعو تءارقككي رباب جس لائم هد لاهي رواج ب عر الطصا ىو اقف انوه دن اكطساو_ كوت, لص اكيرقن سفر

 ناش ضان كيا لكي تققو لوفود كس ماشو 60- لن نركض اخ تاس كس زارنكى اراب نب نلمس روج ولحم لل شوك سس
 قناش ماا اوم بسازمركز كل كس ن#_ ركرود تلفغ كل لما -اكى رايت كف هعارسوددوا نس تنفد اكفنا كوس كيا د لإؤ تكد
 1 1 اكس يبا دج حس فرط اى رامب نايا لن سكت بنوت ءارق رس لى زنق حس كاسفن ىف كبر رسك ذاو
 -لؤ رسودللب لبكي نحاس ا كيد

 <! ءاجايكل فب حس دقي رط للم دوا لن وكك شر واس ا ءاجايكت ب وكر يح خلا ىذا وه تي 1...........: تءايآ ايلا
 وروشم ور مرتعتس خلاوفعلاذخ تيي1ك ينال لب ؟يف تس اكف ادرارصا هورواوماريب ناجج لن نا ناكر

 ايكت رافت لاسر للي خل ااوركفي ملا تيب آم حررط ل ضروا كح داي هاني ع ثلا لس اج ىت صخب رواج ابداجايد
 ىلواهخ 2 رانا« لاسر كي نائل تكنو ل لت [ادرا/ خلت رانك خلا مهتات مل اذاو تع لابي -امتايك

 يد رك لم يح نوكلروادراكت اب كلا يروا الد ماعدم نسا اب ليت تسرك وم لرد كي ع هذ ركع انو وكر
 -<س , داجإياءر فاكس ا تس خلا ئرق اذا كد لا فوقومرب كس روفروا قوم اهب دلكوج نوم تييادبو تتر

 انعدم ن رق بي سرك اكشن مكس | داج يك ايي كح كم اعارذوك احس خلا كلاسفن ىف كلبر رك ذا ؟

 ريكا تودع 6 كنيئاضم مانت تمدد ةروسةاخرحب لح لاج_اننس روى تو ءانفاكل خس اي نوم دجتاس كس بدا < لئار
 ب7 لامس لا سما ةسدا6رب نارتو وش ذر(! داجايد مكاكتردايعو تع اط سس علا نيذنا ناك

 - ءاقاايك بك

 ترحم بآ فوم لن بج تمي ايدك تسكت يادد السرم متاح ىلا ناداه يدب نا :.......٠٠٠٠٠ لون ناش

 .كمرح نم ىطعتو كملظ نمسع رفعت نا كرما هللا نا ل 3 - اهل ومنا ؟اهج ول ءاشن اك ا تس ل ار

 .كعطق نم لصتو

 11ج رك اراكن وكس تكذب م ل ام ل ١

 0 7 ا و

 م قب يس وكي ادت وا لي دايرففاعموله او ف رك هك ل ركب يآ ةسشا ل

 -7 ه2 لولس اها لاو يآ كل قشر



 ممحاة تع ب » فارعالا ةروس ةرسأورإي رسوعم مدد دلج» نال الجر يبق ررشو رج 2 نال

 شل فم 9 تياور لكي ودرم نبا حس رعس نكباروا لإ راو ؟روا كح تيياور لرص لاك ع تساءل ن 0

 خلا كنغزني اماتم [قلخت سان ؟ تاج صغر اكاهج إذ اة ترض 5 اثري لقاك نس آسغقإكي 5
 روا لوم لذا: خلا ئرسق اذاتمي آي ىا- كح < درت واظن ١ رز مكب - ةقب 7 زارت امص ىكراصنا كياروا لوم لذا
 7 تيار سس لايك نبارطساولاب سلوباروا لوم لذات شت داب كبطخ تمي يمك ع تس ايرفور يف ورجاء يعم
 دهس لوم لزات لت داي كح لو ذامف لكن ب ديكردا

 وبا لوثوو مرج نيا روار مش ىلا نبا روا ىلا لش داب كح ماءالا فل تءارق تي ايي كل تك ل فخم ب لياربعروا
 تزوج ب ترضخ ل ذافاك يس لش تعاود يادداهخ سك غاب ل ذان كفاك و 26 رقت ير
 00000 يبت هج 2 مالك سود كيأ | زارف#كوا ل ب 2 ركل قل ةوعس اريج نارا كت عاب

 نق لالج............:؟ اكسو اوالوأ إب حس 12 1ترط> قاد اك كرش لبي تكد مان دما :4 رش 1
 ش تيدر لدم يكمل عددا لوم كنس ى ماما

 010100 بب نانو عاوتو متر عر قنوت ا عسل

 كح تع لاب دوا لمكث يدع لادللب -” 1 لبكمزالانال ريت 1س تي[ ا كمت لا حس لاوس شيب دص قدس
 ىاهجوزردا ةدحاو سفن ديتهرلا يري خلا تلمح اه اضفت كل ئتج 2 اان آلحب اكل ا تاظافلا ربا

 4 ثريات قا ليث لد ثدافرط كيو ذروا ئوذ للطير يبيك جابك ما دما عنصر وطب دب د لي اج لاول فرط
 -< اتبد لاكشا لول ب تي لاو رعب تروا ساتر انرك فلك

 لاعب .........: سر تلت شيبب لن تيرولا ريحت لب لك راو عب تيريوبر ديح توك كر شم
 0 ركل ب اهلا حس . لاوتدلا قم نوتتتيسوا لنج اع لالخ از لبي كارل لا نبك شم

 / وق لو تنس لب روني كت روبعم_ لال ع 9/ كاذب خييسا كس نلاوج لل نت لش لكن وووبجمروا لوفانم آنا هسا
 رس شن كت ناكل تكروا لش ةساحذج لي ذنرب لوفاتس 12 :/ ةانب بلآ لس اج لب تربيصم ناكل تس

 ابك اش سن سا كوكس ىرمود ىلرلا نبين د؟ كل كس ادض دانا كسا رنالإب يأ 4-2 تيل - الور

 و'ىءارغ برروا للان لزب 1 كرف تيا وحال دج لاشين ع كادر نابج بس ماقم قع _هوي كش نايك
 2 انة اتم آتسس تب كك لودارعب لون لااعد وبقت م هاركتبلا لمن تبي ولا ديح قد كح تنس

 ؟ع لا اب حل نلا ىلا لكالاح-جس قرورض اناجاياياكنلا لش دثلادك ئثب بلطم اك ومن كس ءاضعنلا لش لاقت ٠
 ءاضعاروا تال آداب لتس الاكك سس جو لك سوم قدام كس نلا لع لاوتب او فوم لكاف تالاك مثلا كبس ييدوصتنل
 -4 لوم لق دام كت الاكلس نلا كل لا ل قدام ريغ ل كوج ىلا غتر طا كك كس نوم ف قوم

 تي اىرسودروا جس انرك كس ركوب قلك ورسووروا قي احس لاوتب لن خلا ارصن مهل ن نوعيطتسي ال ل لحي

 ْ نوت [نوأوو نا 2ك نتا جس ايك يكن اياكم دل كك ورضا ىل. اعملي قم كس نكن خلا مكر صن نوعيطتسي ال

 كر د را كفاك لو داب نا نين م هك لأي جك أ تاناصتأي لش لاوتب دوا خب اي انك بش كرار



 "هلام رسب تبآ < الط فاركالا ةروس ةرسأو داي 4 مودل ني لجرييفثعررشو_#ج رت نيل 1

 ضرعلاب واو ا ووبتم اكرزج ىلا يب حرايتحارصتقم م انش تن ليي اري كس ادخل وتب ناد ج رك بكر شمر واح ككل يصف"
 لد يهبل ت يدوم نا نم وز ليت لاكش اديس ل د تلف تالا ادوت نال

 - خلا ٌكانغزنسي اسما تيب 1 :س لاف الفكس تمصكى يايهنا|ىادنا سوسو كن اطيش

 ]1 ل ل تب اهانركل يشرع ءايهنا تمسح
 ل اطييش لاع كم < اني رثاايكرب تدبنتس لا نأ لك رفكو يورك ىئزايى ورا خ1 تسي و شيوخ ار لكان

 الا ىنرم ايالف ملسمثيرصروا جس اتب رحت نان رب .ج ركاداراكترواج.اتدم حس فرط لكرفاكن مه ورك جس اي نصت اكسو
 : - لق قروش امدارمتسس ناعيش لاهي ناي داتاجد سئس اد قب وقم ب آر ق بي ترضخ تسود ل

 اتاي 1. اني ناصتنالا لج ب 1ركد_ لعشاكك 1 ةراب كباس دولا ير حا

 هز و وا جس امان هزل لواء هربا تر لوا خلا عيت انعتن لقطم ١

 يي لاا رث كوز جاحد لإ يارب بس
 -هساعكر اب شازت ليك حبو سر الصار وا نت بلط

 فوم تشنح تدل ىل خف اوش قلت نع ذب رن نع ذب نار تكس لول زنقم كتي لس ماما لث زامغ

 لص اننا لج لك ركذ تاياور فلذلوج لس لون ناش خلا ئرسق اذاو تيب ............: يس طومسروا وداي

 -: نو كل لولاسي
 انحار كى زيقم ب لس مابا لبي زاف رتب فرص ا” انركتم ترآ ثم روزاكى زنق عيت كس ماءا_!-انحذر كى زنق كت لس ماما ا

 تبا ناضروك الفور ؟ارلد فرع علا نانو 2 لح قرار فرط عمم ادا سس تي تاب ذامف يدوخ"
 سام قرأ ع قابس تع ار كبج رباب يدلنا ذاق رك مالكتتفو لس تح ذب ن رق قلم ا
 وك وف درفاكو مسلم انج م ولحم ماع باطل للا حرررط كف وم ماع كس تلاع

 نا ارقرجاب هس ذامن عررط قادوا جايك احس هع ذب لبي لوزامف بسول زنق عتكت كس مادا ل نحس تيأس ٠
 لوزن بايسا دبا -<.ايارف لح بركب لاي كس لد مرسي نم ماني ذلت قاطو محو دا

 ل ئطوروا ساجاعذب ن رق جاب حس ذامغركأ ك2 سكراب فرص ايذ_ركل ساو باف كاجو مولحمتسس نس دكر
 هيافك ف نفس اكن ل[ قر جاب س ذامف رك ل دارو رواوم ىرورض انسركو م لوما خرركه < لير كلنمح ب كلب | قلوه ن روصقلا

 رواوج اب درك رورش ماكي ركادوا لوب هك دكدعب لع مارداد# لد (ردرثهبي ترقي شب جس لاك انساك تلقب
 كوم راكيتكالاو ذأ روش تمءارق 3 لوم عرور ل غرعب تارت

 ذ كلو قري كد تيارب تصر ليي بم دافك هلام ام : ري زم تصردوا هس دي دج تضر رك 1و

 دكت قلو ل ظردا ني ماا 1 كن ل تضر شوك آس هيي برك مرد حوح تستر فرط كنادعب

 -<س نومحرت مكلهل بلطم نجس يزن تقر كسكس نافاس يديك رافكر خب لس قتلو 7



 !هاكاناه ةرسيأ تع آ 6 طط فارك الا روس: ةرسبأوراي مسوس مددرلج» نال الجر يفتر شوط زن نيك

 كلاس راج قد ملت ب دا لل خسلا كابر رك ذاو تي :؟قرل ذاب لا ى رج رك

 اهلاتسم آى تبم ب لأب - جس اج انك رك كالي ردا جس يح نوم للفت لب تبيه وا فوغ ل لو تنفو كس كرك يس هب لصتاع
 ٌُل عع امرك قرت لاي لوتاور نة اعايكرلذ راو 1 ايمرورج رواد ىو تكرتوكن اب زك يدع شارك 2 اج

 5 نول نر تر لسقاو تقرررا جرا وو عيفاق ل لانا كد تارطخرلا لاب < انا يس دارم تس ناس

 هنتر دل عر الع ضوى رمج رك رواد لو مت يشل ولاو تح ذي امن اب لولاو ل وسعسس لارول عاتب انركر كو تسول 1

 د اوه تزاغا سوو كاوا ولع
 لترك ردا قريج كد - كة اج انبي رش ف توارعول ل ووش وقود لد وا ك نخ تلت كايز لع قرروا

 ْ دهس بلطل يصف مج مالك ايمرو كس تشنج تارطحروار دبش راشم لبي تبيان

 -هت لات اج انراكز تس تببناىكى داير فوك ثلا ريغ كاوم مولع خلا نوعدت نيذلا ناك 0000 : تاب[ فن اطل

 ٌ لي ةسدل ايكوم ولف ل اج كا ييبج
 ايي ةركلاوتس سنون الب اتاي ف لكى زاسر اكن ادذلا لوب ستيج لادم مولحمسسا خلا هللا جلو ناتعآ

 لكذ_ركرلطهتس كس لولب اجرا نيس د ملت تقفل ن اروا نس .كلءاهط اكل مة حس لولد ع خل اوفعلاذخ تي آي
 - خلا كانغرزمي اماوتي آد لبث حاج ىقالغا تي لولو دايز تس لاك ث ة ارفق داصرفتج در طح_ يح ميلخ

 < دابكترخ ةرواو ذاحتسا خرالعاك اروا انك ًاسوسو توك ول اكل توم مولعم

 0 دك شارة كس نا نام ارنا شارب نيل بج نااطييشراراوم مولع خلا اوقتا نيذلا ناثييآ

 ى-- خلا مهتات مل اذاتيي آه بطل كريفمود اي زس بس تس راهقفا كسر سريفصت ل رك تاملكروا جاني دار فدود تا بس

 ىو لادكشسمالع ىذب حس بس_ىكل ومدن قككتممالع كل اكو و كك لا لإ لوم رايت ريف لي زج قيس, رو مولعم فاس

 1 1 تلابتج شالت كت اءارك سوم ةس وكس للا لب < راج اك

 ورشه لع مكس ىربطخ ىكراشرااك يلج كك بطخّرباجلوقب لوزناك خلا نأ رسقلا ئرعق اذا تيبآ
 نيلفاغلا نم نكت الروا<هراثعا فرط ىى رج كؤدوا كو ل خلا كلبر ركذاوتم 1- خب احانضما ير مس قوما

 نمو رك ما ا 2 نفع كارول اوم ساس لكلار وكن ايزز لس نوم ورز ياك اتم مولحم تس

 ْ بكج تسرى 0

 لامار الصالاوم مولتشتس هذ ركمدقعرب لوتاط مانت كرسو دوك يت تسرب خلا كبر دنع نيذلا ناععيأ

 < اناجومروداكربتطرشك



 ٠١ حار تيب 1 >3 لافتالاةروسء ةرسبورإب مس مودرلج, نكن الجر يش حررشومج 2سم

 عبَسلا ُت ٌتايذل كب ركني ذاوالاوا زدت لاتنالاةَروُش

 هيا وبس ٌعْبَس وأ ُتِسْوأ لمح يكمن
 انشا ان ال َِّه نابل ٌلاَقَرََبَمِئاََغ ف َوُمِلْسُمْلا َقَلَمْحا اَمَل «) ميِحّرلا ِن نْمُحّرلا هللا مسب

 لَ اهب اًوُئاتُستالَق اني متت مَْفَسُكَنوَلَو تاير لا تحن ْمُكَلانراَُك ميشا نانو نانبل

 كي ايامي لْوسرلاَو َِّلِل لَنا ُْهل لق م نم مِن لانا ٍنَع دمحم اي كنسي
 هللا اوُقتاَف ُكَرْدَتْسُمْلا ىف مكاَحْلا ٌةاَوَر ٍءاوُسلا ىَلَع ْمُهنيب مْسَوِهِئَلع هللا ىَلَصاَهَمَتَقَفاًءاَش

 مهلك نإ ةلْوسَوَولا اوُعْيِأَو عاب رو ِةوَمل مكي ةقئَمَ ج2 ىَأ مكب تاَداوُحِلْصَأَو

 ْتْفاَح ُثَْلِجَو ُهُدْيِعَو ىَأ هللا َركُذ اذ َنْيذّلا ُكاَمْيْلا َنْوُلِماكْلا َنْوَنمْؤُمْلا اًمنإ اًنَح ()َنْيبِمْوُم

 ال دقي هب و لكَ مهب ىلع َقيدْصَن اناَمْإ ُمُهَّت َداَز هتليا ْمُهْيَلَع ُتَيِلت اذ اَومُهْبْوَلُ

 هللا ةَعاط يف «ؤنوُففنُي مُهنْيَطعأ ْمُهْفْرَر اَمِمَو اَهِقوُمُحِب اهب واي ةولّصلا َنْوُمُيَقُي َنيَِلا هيب
 8 تجرد ْمُهَل ٍكاَب اًقَدَصاَفَح َنوْؤُمْاُمُه ركْذاَمِب نوئوْْوَملا كلذلوأ

 راَعنم قحاب كيب نم كبَر كَجَرْحَأ آَمك للا ىف «ةييرك ُقْزَِو َرِْعَمَو مهب

 رب 0 َكَجرخأ ٍفاك ُنِم ُلاَح ُةَلْمْحْلاَو َحّوُرَحْلا «مؤَنُرْه ركل َنيِِمُْمْلا َنِم ايف َّنإَو حرب
 ُهَليَح ناحت دقو مارك لاح يف َكجاَرحإ لم ال ْمِهِتماَرَك ف َلاَحْلا هذه أ و دَخَلَ

 اَهُوُمَنْعَيِل ِهَباَحصَاَو مَلَسَو ِهْيَلَع ع هللا ىَلَص َجَرحَف ماَّشلا ّنِم رعب مق كاَيْفْساَ نأ َكِلِذَواًضِيأ كِلَذَكف
5 

 َقْيِرط ٍريْلاِ ناَيْفْسْوُبأ َدحََو ريِفنلا ْمُهَو اَهنَعاوبْدَيِل ةكَم اَولَتاَقُمَو ٍلُهَيَوبَأ َجّرَححَف ةشْيَرُفُتَمِلَعُف



 ٠١ حارس تيآ 4 ها لافنالا ةروس ةرسوراي سس" مور لج نان الجر بسس ررشو مج سنا امل

 ّذإ َلاَقَو َُباَحْصآ َمَلَسَو هيلع هللا ىَّلَص َرَواَشَف ردي ىلاراسوى بأ ْمجْرِإ ٍلهج يبل َلْيِقُف ُتَحنَف ٍلِجاَّسلا
 َلاَق امك ُهَلُدِعَتَست ُمْل اَوْلاَقَو ه َكِلذ ْمُهْضْعب ةركو ريتا لاق ىلَع ةُوُقاَوَف نيتفئاطلا ىدحإ يدعو هللا

 ْمُهَوِتْوَمْلا ىلإ َنْوُ اَسْياَمْناَك ْمُهَلَرَهَظ َنّيِبت اَم َدْعَب لاَمَمْل ّقحْلا ىف َكنوُلِداَجُي ىلاَعَت
 ْمُكَل اَهنأ ريت 35 رار نيعْفئاَطلا ىدخإ هلل مكي رك اول مهيار انا هي ا لَن ورظني

 اَهِدَدُعهَلِقِل ْمُكَل نُوكَت ريل و حالو سبا يأ ةكوُشلا ِتاَذ َرْيَغ َّنأ نودي َنْوُدَوَتَو

 ْعْطْقْيَو مالسإلا ٍرْوُهَظِب ٍةَعباَسْلا هتملكب َُرهظُي َّقَحْلا قي ْنَأ هللا ُ ُدُيِرِبَو يتلا ٍفالخب اًهِدَدَعَو

 َلِطاَبْلا َقَحْمَ لَو حلا نحيل ريل لاق محرما ٍلاَصْيس الاب مهرج و نيف رباَ
 ُْتْوَمل ُهْنِم كوبان ْمُكبَر َنْوعيِغَتْست َذإ زكأل كلذ نْوكٍ ْشُمْلا 5و َنوُمِرْجُمْلا ةِركْوْلَو رْمكلا
 ةَنْيفِدُرُم ةكبلَملا َنَم : فلاب كي ْمُكُدِمُم ناب ىأ ُىَلا مكَْل باَجَتْساَف ُمِهيَلَعرْصْتلاب
 ناَريغ لا ىئامك ةسمخ ْمُك فال هال تَراَ نالوا ْمُه دَعَواَضعب ْمُهْصْعَب ُفوْرُي يما

 ٌرْضنلا اَمَو محبو هب ٌَنِبَمْطَعِلَو ىرشُبآلا داتئاإلا يأ هةر سُنفاك ٍفْلأِب َىِرُمَو
 ساهرا ماما

 7 -ح زيزع هللا َن هلا د نمل

 للا لو لكشإب رو رواه يل م ركزو تايآت ل م ل لقا يموت ممم هرم

 -لث تايأ ع كاي -27اي- 0

 متلك كن عك ناجل اوم سادان لتخا شه داب كدي مسك ء لش لونارلسم) . ميحرلا نطحر سلا
 بج ل ا #2 ركاب تشب راه دم اهنا # نجت ل :ك تكل كت ذوب روا- 0 7 :
 هين لش للسلع اجو ل يبي قت لاوس لولا اك 2 ىرابتت بل_وب كك مفرط وت ىرامب لل ث تاج سايد 1س ىروزنك 74

 هدب ( ؟مي ايانلوك كل. يك ) نو تجوب قلت تميل(! دكه ) # فو ب 1[كأل ب( لث لوم لذان تايآ
 رف مهين رسب ارب وكب سس هن قب ب1 ينانج - ليد لا اوك جدو ) جس ا6يقب لوسر كح لاارواد فلا لسمارو تسيل ام( حس نا)
 هس تي, اعماكي آي )وكر تسرد تاقاغتكس لب [ةييسادواورؤ تسدشلا وس( جس ايكت باور ا ل كردتم فس ماعد
 لاك ) نمو مراد ناميا( تنقل ف)كاواجدم مكرم تع احا كفي لوس كس ساروا لرش رول( ولراونسرك زوج كبروا

 ىكرشلا بج دوا لو اج( ناك )ليد لرد نا لع ركنا( لو لك )دلل بج كج يال اش قل ودادناميا( كح جيد
 يب راكردري با لع لاعرج هوددا لإ قي درك ه داي زرواو ( نهم و قل رن ) نااميا كس نلا لع موو ليث ىلاج لانسر كح ذب وكنا لقت

 جة مدا( سلا دازامغدجت اس قوقت ) نين نس رك افدج( ل كعسرسدد كل لن تي اراههساكىكا) لن تكد مسدر#
 كس لويبوخ نلا) كول لت لل ارش الب( لن ىرادرهئاررف ىكدثنا) لت سك رف حس لم لا( جس ايكا طع  اهكر سد لات دكب
 ( تس دو لي تنج) يس دهسا لابي كس داذدورب كح نا( ل سمك لضم تءاود قرص كت الي) لو لوم( كلا



 |اسم تأ « هج لاقت الا ةروس« هر وا مسوس مودر لج« نيل اجر يسفر هج زن نياك

 هاوس اع كاكمكس تاو اجت سلح تماس داكودوب كسيسآ ا عررط ل ( لين عنج ) حس ذود كت زركروا شوا نإ

 دوق رك توسل | قاع نيت كنور قير( تح تاسع جرخا قلك قحلاب)ايك

 لارا ”حررط ى اوك وكول قتلا سب ننس رت كفن وك ادتنم امك ر واح فاكس كج ر خا ساب روب باو لاصملمت يروا

 ردا لسن قتودبح ل كس نا قب ت لاح ب حررط ىتاد تتم لبن نقل نا كك اور هد ككلاع-هقدبناكن انجي كيسآ 1١ جك ع

 رفاق ل ادت اسكس اىسذت اذهب ترض 1 [-اهتابر 1[ اذ ماشرلفاك لراهتاكن ايفسبا لا هق اي 1 رطساوقاد ا ادن

 ركع ناكل انج - يكل دي م هل عررط وكيل 2 وه داور 1_2 نكس سنن اح

 نيسان ايفسولا لش ليد 1اس رغد جساناج اهكريفلكت عام لج ىلا هذي نما 2 كس قاب كس الفا لاا دوس داس

 فرط كردي ماقد ادركر اا لس اركاب ايلا هك ل هس ىبباو قوس لوبا -ايكك ل اهب فاص حس دسار لاس وكل فاق ىل رات
 كليا حس لي لاقتحام, لولد نلا حس د هس دلال يامر سد رك روخم لش سراب لا تس ةراس نس يقم ترض اها

 ديب متاكد هيك ردا كرنك ارلتعإب يكن وأول لش نع ىكرمت اك سكك تب عرفنا بحسم اعد انج جس ايار فورد
 لش داب كس( لل ) تول سا سيفي ب1 كأول(  اتوم دارا قلخت لس ا سس آل و مدان كك هس لاح
 1 ةهدرواحس ا داجاليلكو لش حاس تدم قت لأ ل ت2 رز رهط ااه 6 لمك روم 9 اورطاعمرك ب دوجو اب

 ودم ارك ورعو ح مدح دثلا لب حج )يعد تو مو) ردا ( ل 0 1 ىو هو كرك.اطكر كرت وم) ني

 ريفا( 2 جاي ي) هل لانقلا 56 7 ا داب ةرورض يا لوكس نمش ( تسد لستر وارلفات راه ) لاك

 روا( كسرمفأ ف الغرب جس مد ناءاسروادا دقت ب الكدك ) تس اج آدجتاب دامب( ملفا ىلراجتربخب - تال آروادايمتت فأل ) تعاد
 نانمتروا ( مت ال تال ورب ماما رن يار زل سر عنا يؤ الحكورك( حلاو ) تباع نوب ناك نتالي ر وظني وكذا

 لطب دوا هس ركنتوكن ترج (اهكدكذ اج زب تس تسد لت متل ياس دن لاب كت تاك نلا) دكر دكت اكداينبج كت
 داير فس داكددورب نيا بج( كداب تتفددو) لب ركوت دنيا: ( وكلا ناكر شم ) مري ج رك هس دامك كس رك ام) لطب وك رفك)

 ىراهتتل مكى ندايرف راهب شارب ( كود. داب ع ليات كس لون وج عساك داما كما تلا ) خس جسدك

 -اهتدرعو لازتبا لح لب ٍ لج راو_الس وكت لل سدد كيا )4 524 ' الج حالو كل ورك وتر فرارج كلا ( رمح )ودم

 مخصص سلفا نازورب فلاروا تاك ر ذل ش نارك ا روس ا يجيد ازباب تعذب تعدم رب -ايك فلاب ننعم

 لام نانيبماوك وال هساهتك كل لارواعس اك كل 1 قرت ىرابرت (دارما) ي فس للادوا( تساي ايككاله دب ىدتت سس مت
 مالا د اوتلكع كسورب ز رش اب وج - لويشت فرط ىشا دعشرو- مم اجو
٠+ 

 لكس لارا خلا سمخ خلا سمح رمت كرسود رواه ةيندمر تلم كلت ءادتنمب روس 0000: يي 0

 200110 سو يوم لذات لل كتم 0 بيو لوثود ليي ل وب

 منك امبح خلا 7 زا كا شامر ءاع ةساز ب لظرر انج دع قلعت لقا ريجوروا لن نم قر لذ عن :

 -لو كت .نورفكت

 هك لدايز تس لا كوت اسكس ءاف نوكس ل فنوا ع بابسا ب كب بسبب ىتلافنا عكا لآ .لافتالا
 هيد تما انقل اط ل كس لوتما لبي تسير < لوم دما حس لوضرفوو كن بج تيك ظنوا ىا ىكككنارن لفن نإ



 !ءاحارسمتييآ 4 هاط لافنالاةروس ةروراي  سع» موددلج» نام الجر يقنع ررشو مج 2 نيم

 زج لا يأ تسلا ةراكء الا« لسنا ريصقم كداب تسبق لام لك ايد لوم لوي ذك كس تما لا إي وكت لع ا شي نقل

 -ايلابكل فاكس ا كل سا_ لوم ل 5
 ىلإ ' ميلسأ ف انتقل نيكس امد ج اناج ابك فكك. ةفعسس كن اطعااكم اهنا لومي لل كس دداببب ىلا م

 كس قثاخ ماماروا قىرورض [ركارولاكوعو لاكي دهس داع كن اططااك لات لات .مكل وهف معبصا امك تح دتسو

 - لا رفممتشتارب تميز طي ب آكجس لو كيفاش ماما تيب اى رواعس لى رورض لم لاقي
 جل شئاظاك اد كمسرمود قلت لابس قي لوسر ولا فصرت كرتيس لئأزتي :لوشرلاو هلل

 وكىروا فدايذ-نب رض خناهياكا يدرك راثغا فرط كب ياكل اكن .اقيدصتتاظفل نرش لاذع مهتت داز
 ردا ماو ايلواو ظايبشالك سس لب حرش كك اارواربكارقف نكي جس ةساد كر يلع ثلا قر لا' مايرد قفاش ماما ايج_ هركل وق
 ٠ لس قب رقت لا نامياركل و تا رف ار ماما انج كسل لي نحل الب نكس هى ل طم تكيس ربارب نامي كبس شاوخ

 ناثتسوداك “ ةدياعمل اك ربخلا سيل أ يانج - لين توم فلا بار مكس نقي لاب انج لات داي كس ديا
 لباقمك دم لج كلا 5 ]ىلا 0 3008 غش .لاحلا هذه ماو ءاهذب تس نقل مكب رواكن يتم

 .انيلا كلذكف_ ل ارب لش نسم ديفمر كراون لأم لافي مارب يتسم لا سرمد اكل كب 12-4

 .ًاضيا كلذ لثم ةلاحلا هذهف ىادع نو زك ارسم

 4 ناوجردابيوسؤل تس ئاس لج تسد لاا .ةكم اولتاقهو رايس لادوات قد[ لاو فرص لي ذفاق للا. ريعب
 2 ريغروا_ لو تك ريف و ورا * ابا نايا نت كس تعا ككل ويشد لوس نط وتم وفل ريف
 -] ف اجالوب ب لفاقرمب راس وت“ . ريعي راع ل كس فدا

 ىلا رالطا رد نايفسلا لة دياركيرؤلس قراقفلاورك ب _لضمش شيرق تمذعف

 7 ا ا 1ريتن_زرصؤلاب نوشيغتست

 هل ف بآبج لل إث ةساءر ترطحروا نيثيغتسملا ثايغ ايانثغا يكودع ىلع ان رصنا برا خر رولز

 كل نكرر [ ذك كروا ذي دك هريجركو مور لبق خا سب لا ةرظن ب تعم رمى كوم نلت ىفياروا يرش ارج كيا نثر
 ملكى د رادردت لايف بآ .ضرالا ىف دبعت ال ةباصعلا هذه كلهت نا مهّللا ىنتدعو ام ىنزجنا مهلا لس

 كبر كدش انف كافك هللا ىبن انس ضعت ارلكرم سوا الايس ةكوباوكى حقك قرد لومترناك
 .كدعو ام كيزجيس هناف

 رواه هزل كولا للاب - كل بئاج ىئادوارمت ل نوتشرفوسلاب ليماربج لهن لي تيعاود كيا .فلاب مكدمم

 لك ازعل ةروا كي لانك كح دهس د تع ايشواو الئ تررظح لابج هخ وار كس لوتشرفوسناي باج لب اب لب اكرم
 جس لش ى شرفت عار تع خلا مهدعوذ_ ماعرف ساد قرت ل ردم 1

 اس ال بسلا 0 عك داوم 0

 #ا"رك ردا رقى راج نرد يرق لول داي ريس ا- فاس كرام لهب اقعكس ني ةيسا!ثلاسا ّ

 1؟ كس د للا د ُه كش دايع لوك نك زرجي و كوم إن تع انضر جب شي رك قلاع. رفارإل حس اا رفو دوو فس يلا ا ّ

 1# اكومارول دور ظوو اون سب هدو: + لكك كس ب امد <خالد نةقيارولوك ب رج نس ءاك»ب هيي ريتا



 ٠احارضسي1 ك4 لاقتإلاةروس همر سس مددرلج نا اذجر يلع ررشو مب رن نكمل

 هب نا لع تدوس لا اهتركذ اكد افورم 4 باكل ارق قلروا كل ناك شم 2 مري لع تروس لب 00 :ثابآ الر

 معرس كنا نكد ع 10-2 ليصقت 1 سا_ اهلنا للا وف نا ل ع اق اوو كل

 كدتاسكس كن اياكت عقار فاك كس لا ليتك يترارعخ ك بانك ئا دوا لس اوبجار عكس ليصفت ودب ضحك
 نوحتوا نوت لج كل د لا نلامخاو تضر لع قتيل لون ارسصروا لت با ذع وق لبي نقال افك لكوج تاهقاو بس ينجس يك

 كتي آن لادوا < صالغي اكن اضمك تروس ىرو/ < اب داج اك ورك م كدا بسازم تختم تاهقاو نارولهركذ 2

 رن تروا نانو قالا تيطلام لك يلا يماكىكايند نيب د لن لب اتم هس رافكلئدج كيب طبر ىكصت

 تارت نع ءار لرشلا« ذك اق زان ليك كل كنون اهباء تليظف كف وخ, تعط كفوف لوسرو هذا لن وو حر الص ل
 تب يتراج كل كا كفك

 ا ا > ات الع ؟ تصف اساكأب بكيادج لم دس كن رك ميت منكم كس هدب دوا

 روا ىراوكان كن فالس تست تاهقاو ضل خلا ثلج رخا امك تي آ-<س ايل يدرك اص قار اسي لي ذ كك انت
 ل خلا نوفيغتست ذاتع 1 ررط ا لو ةس .كركذ ماهنااريود سس“ هللا مك دعيذاو ل[ لو تس. كرك ذاكم اعنا نيس
 -ل ةسايرفركذاكم اهنا رسمت

 اقف اتخا لف هع لس لس رك لو اشي ور تن[ قا نس يراك اري باس :لوان ناش
 نلوم م للا كيووسي 5 رميت روس لعل اضفاو نزع رج اهوا اج ايدول كروا هوب معين حر رط سك سمن ا

 . رك نكي كس ةرانتاء روض خلا اوملعا و تع أ 4 جس انج كل ماكمالسلا يطرب < بلطماك ارا لي _اًهوم تمي
 ايكوراشا د كل ال فرط كف التخا ست كس وصوب دوا لون وج وف "جس لاب هلا لمت قي دارم ان راف اكمل
 نة رف مس بارب كس قي ترض 1 قواضيب ىنلا# لي ترروص لان انج جس ببح اك فسم لان كس تايآ نا هو -<
 تمر ادار لباد كلاش ماما عسا قع هس ئؤرورش كارد اعنا دعو هارت مارك نس لادا
 وك اعلا نب ديعس لبلدي كس لسا ف لبن آف ايك رام سيح ىف اهب ريم لبعد دب كل ين تس ارفاق ىلا ناب دهحسس_'س كمت مان دما نس

 نأ اواي رف ب نكي ني دار تيبانعتم تاور ضاع لع تمدخ كف ترض ركل راولىك رولا يدرك لأ
 ا ةكاردلا دارا نيو اوك اننا ار يب ؟بج_لوم لذات لافنا تم جا لا اوب ٌعررركن بي كن ! ووكر لج تسيغ

 يللا هع رك حب لانك تع كفرا كار يدوب ةنس نوفا ل نو رك ت يا زر رز نا حين ردح لل

 سس ارو لاا ابا رفزلاولب كن نس كج بأ رج -اوب عرار كن ره قرم د رواه ريتش ويم ايد باد لس مف يآ

 ا اك طم لاقنا لبي ترروص ا لوب اي د للي كح لاس قري بان ليلو تقر مج
 -6 هوه تجت كس دام فالفغش

 دا رم ل تايمر مما عنا عر ل
 1 «مكب نس نا؟رقروا مالا نكي 2 ام امج اكى ود تاج كلت ب كح لج لاس دج لم لا لكي سابد الج كك
 -يلاوعاكى اوبال ديت, لس لج كس اي ىلومت لتس ب سدس اك ( تمولت ) يتقي لوسرو دفلا هو سس آدجتاب ىتدكج وج لاح ىف 2



 اناس ت1 4 8)» لافنالا ةروس ةرسأورإ مسوس مدور لج نم اجر يفلح ررشو#تج رن نيل الك

 ماد كف سرج كس عبو صرت لاذ كس ويت ايس“ اكس رك يني تعامب حسا هد جس اجاني درك يت حس اسك ماما بسد
50007 

 روا ىو قترلعي ك_ كس رلازا - ساد يخانج # د ذك ق اشري سكول كنق قرورض ل سا تنك لنيل متاح
 اي ا الجب قر ترين تسلك كلا ررط كردتقاو كس دابر - كل الج ناش كل ونموم_ ربع راب ىن ل ىكت عاط
 و ا يسر ل فرط ىرمود لمي اكتب لوسرو ثلا ردوا اف رطكيأ شموخ ىججا كل وكول

 : -! او ذ يي لوسرو ثنا هش

 كح عررطرب كتي ارب هريت فس اج السار ............:؟ لذ ىلا كر ايا وك ل وفارس ىروبب لكك
 لمح ثقل احدي دات تلت حس نالت كل اهي فس لير قرت داني د و ايكد مردود انجب لسلك ب سجج رخ 1- كح تشاور مل اظن

 راو حس للا هتخ تلج توك تاب لج 1# حل قوم لار نأ حماس كح قي ترضت 1 با د
 - ليد زوجي دجتاب كس اد هت وا لي ركل باقم راو ئادرم اكورشتتو مترا ني د ل وم لك وف رص كه د مئاقب سا! لي اجو
 ل كس شيمب اكول اظن وااوم الاب لوب اك نق تن اهب لك شيم وج لكل ىو تروا ار فرايف دار ىرسيتس لف نا ذس بآ َ
 ايكوم الاكنم

 < اج كح نايي ماكحا ىرورض ل نانا كل نا لا نق تلا لاول وح وو نسناس :لح ماك رقت
 كس ًٌلافصو يوكن بوك فارس كب اب م نما تملاح داك ولاو غن ولكن ساكت سموكتوو حس ةدجتاب لامدتج لي لال ا- لإ
 ل سهو ننام ايس" نامل ىلا يماك فا لاك جاي اندم ناأ بصف تع اطاو قل ب اعرب! ب اعانب دواس

 ترفل ذا جرف واد كادوا ىدنبي ل مواه اتبد ىتاتعاب اهب كك ناميااك

 رواكع 1قوقت سس لودني لع 22000 اوا لك ق وقت بس لس لودنب روا م اهترُثلا

 نوقفني# ل ىلاءروا لم ةولصلا نوميقي# لب لدب كا رج اظر جي - لاب ىرج اللين سوم كس عررطوو نت ىلاهترفلا

 نوب قات لالغاروا ايكوم و راثشا فرط كن البي اناميا مهت دا زوو قلخت سس دل اقعرلا قوت طاب حررط ا عل 1
 ايكركذ هرابددوكل اكس جو كت يبا ىارياشر واهس يه ةقتروا ىلا فوخدايفب كبس نارواايك [نايباكن لالش نولك وشب#
 كس مب” كك [قكمادقا مانت لهب لع تعبأ لا ررط نا لع 1م اكدا كح ررط بس للي تيب آ كال رغم ايك
 وا لاسجروا ل تسنج رداظفل ولع عفن ىلاحو رجب -ايك ؟لي د دماطع تلج انوجاك حوا ايل“ 1 لبي ترفغم اجب حس ناصقن
 ايكو موراشا فرط ا قزر

 -! #1 لاس هسرسدد لح ترم هس قدك س وقل لج لصفتا رو ىلى جر دب هدقاو 00 : ليصل 0 حلاو

 سلايل آه دي هدول قاب +1 لبا ولك حس ماش كل فاق رايت يأ كنا لت تام ىا يكلي هن هس ا
 2 نلاهنس افاق كياروا جس ىتد آت. كت امج كيال ايار فس ىقو كاب ذ فس نخب 1-ان الا: نس 7
 لا ىلا ناس خزي انقاذ تسبب ناءاسرو ا كس قد آه زو ل لفات لرقم كود بام اك 7 هام روش



 افاماارب ت1 483 لاقنالاةروس ةرسموراي ١ سس# .. موورلج» نال الجر يت ررشودب 2 ناك

 رار كيالب اتاك واو هريتتوس اختاه قرن لمع كنب ناد اسس تسد يس ف اكلك وا كنس لي تللاح كى رو تكر وأ ىف ماس ورعس بسس
 ركن يبل كلذ حروف ىلاو لكم لباقتم حس لفاق يل راهتيلى وم شكا وخ كن وفاهم كل لسا هت ار دوب حس لاف اج لودي
 وجر وا مركركوب تك ًلاعم نب رعس تررطشروا رعي دادقتم ترث تر طخ مركبولا ترطع> ول حب هدير اينو ترض 1
 - كك وم شاور فرط كردب قتاس دس احافتتب ب ةبتج_ يك حكرونا هرج كاف ب 12- ترض تبل رزقت ى يش

 هو قودي فرط ىكدتسد قب وف ةساججب لفات لراهتاكاب ىك ون هر طاين لك تماس لروما :تايأ تاك
 ىكياوكت تو مات نليل_ قلو مرعب ل كك سمك ركاوو ف[ قراوكاخ ىقبج ولي احص لغتي ل سلس لا -اهت ب اكم السا
 - 7 لاطدو رت قككار فوت ارطح ضب ابك ل اق رفروا تاج ايلابك هدم لاعوك اري ا يدا اهك يله دما رق

 تاو لا لوي كلارك يسلب وم لضارزتخا لم رك كن ىواقتعا قراوك نيب او: مولع نوقاسي اسمناسكردوا
 ن 0 52 ه1 قل نا وأ تس قلد آدريتوس نفت لك قى ىلع ىت كرب تلاع ك وناس

 تاب كور وشم ىكت ب حرر ىلا كل ذا آت وسو ك حررط حرر بأ كتل كس كس لدور وا سد لاسر كول كي اي دوط لرد
 مكرم لما - نيس اج نوم لنا زتعا ىلوكاى يلب ىلا - اك بواب رف لادج ازاي ج_ ققتؤكو ذب حس لارا ارذ لمي رلسلس لا تيب
 ل تح كي دمراق راهبات ساروا ةسد< لل وسم هك ام اكبسأي رتاتشي دعس لب ذب دلكتج لي لابد“

 لولا هس ايكيا رف نثكا كد 3 نر قاد اهتاكي ثوئروز لسا كن يثور وا هت ايي لكك ب ساراس اك شمس درفك حس

 دكا اهب كرك لي قرمودرداجيدوصتئيغاكن الس الة لع قحلا قحيرواه# ومب لكل البر فاك بس تلقيت

 ترد هشراركك كل للا ايكوم بلغاكئاطساولاب“ جو فس
 هس اتوب لئاكن امبا حس نسم عك ناني نازي ملمع علا نومؤملا امنا تع 00 ا 2 / ا
 -س وم ناميالا لااكوو لج توم حياج كس فااصوا اوت ءايفوص لب

 تي 1 ىرسدرواعس تدم لن الكس ناصتت عفى ليان مولتمسس تي لكس خلا كاجرخا امك تيآ

 تحد تركه دباشم اكل ا ل تالاعم عسا تتفورم نا كراع دك ابج-< ندعم لن لا تمروص كلى ناصتفاكاوج مولع

 ليكرا ماك اري بابسا - ل 2« مكس لاقل ماكس راسج كاكا## حبب خلا هللا هلعج اموت دل

 لإ اوم رورض ليش يك ضو لت هدرب كس برايس قرأ مت تس

 نم ْمُكْيلَع لِزتُيَو ىلع لَه وحل نب ْمُل لص مما نم ساقنلا ُمكْيَيَعُي ذا أ

 مكي ةََسَوْسَو ٍنطْيَّسلا ٌرْجِر ُمكنَع َبِهْذُيَو ٍتاَاََحْلاَو ٍثاَدحآلا َنِم هب ْمُكَرَهَطُيِل م 00
 ىلَع َسِْحَي طِرملَو ءاَمْل ىلع نوُكِرخْملَو نيئدحم ُءانظ منح آم وحلا ىلع متون مت
 ةكلملا ىلااعلا حوت ذا ٍلمَرلا ىف خوسَت نأ ««:مادق ألا هب َتَبعْيَو ِرْبّصلاَو َنْيِقَبْلاِب 6

 ريشبتلاو ٍةناَعإْلاب ”اونما َنْيِذَّلا اوبقَف رْصْنلاَو نوَعلاِب ْمُكَعَم ناب ىأ نأ نييلستلا هب قارب



 اة جارت 4 هه لافثالاق روس ةرعتور 0 من مودل مل الجريش كورت 00

 ذنرضاو نزل يأ قاتغلا وق اوئرضاق ضنا تلا وفك نال ف
 نأ َلْبَق طْقْسَتَ طقستف رِفاكْلا ِةَبْقَر بْرَض ُدِصَقَي لكل اخ ياخ رازو يَدَيْلا فاّرطأ أ م

 اًهْنِم ِهُيَنْيَع ىف لخدالا كِرْشُم قي ملف ىضحلا َن نم ةَصْبَقِب هد منو قعالل ع قبو ناكل اِصُي

 هَلْوُسَرَو هللا قِقاَضُي ْنَمَو هَلْوُسَرَو هلل اَوُفَلاَح اوفا مهن مهب عقل ُباَّذَعْلا كللذ اوُمِرُهَف ءْيَس
 ىف َنُيِرفكْلل ّن َّنأَو ينَدلا ىف رامكلا اهيا ىأ ُةْوُقْوَُذَف ُباَدَعْلا مكلذ هَل 4و باَقِعْلا ُدْيِدَش هللا َّنإَف

 هلع نيل يا اهو اوّرفك نذل ميل اَذإ اونا َنْيذْلا هيي هم ءراثلا َباَّذَع ٍةّرحالا

 ةرْبذ ْمِهِئاَقِلَمْوَي ىآ ٍذئَمَْي ُْمهْلَوُي ْنَمَو َنِْرَمْنُم مو َراَبخآلا مول ٌوتالف ْنَرْمَحْرَي مهتَرْتَكِل
 ٍةعامَج ةنف ىلإ امَضَنُم اًرَبَحتُم ْوأ َةرْكْلا د ري وُهَو ةديكم َةَرِفَلأ مه : ري ناب لاقل اَفِطَع افِطْعُنم اًفَرَحَتُمأل

 ,/+: ُرْيِصَمْلا ٌسئبَو منه هامور ني بصف عزة ذقف اهب ةسشنن ننييشلل : ف

 َنكلَو م وبرد ْمُهَُوََعْفَتْملَف ٍيعَضلا ىلع الدر ملا دامب ٌصْوْطم اذَو يح عْرَمل

 كيد اقل بانك كال ىطحلاب َتْيَمَرذإ مْوَملاَنُيعأ ُدُمَحُم اَي َتْيَمَراَمَو ْمُكاَّيِإ ٍهِرْصَنب مُهَلَتق هللا

 َىلْْيِلَو نيرمكل َرَهَفَِل كلذ َلعَف ْمهيَلإ كلذ ٍلاَضْيإب ىمَرهَللا ّنكلَو ِرَشَب يم رب ريثكلا يدخل 07 دوم
 ُمكلذ مه !اًوخأب ومبلغ م ميلف ُعيِهَسلا نإ يق و ا انسخ ٌءاَطَع الب هم َنيِمْؤُمْلا

 ىأ حفلا اوُبلطت رافكلا اَهيأ اًوحتفَتسَت نإ ه»مو َنْيِرِفْكْلا ديك ُفِعْضُم ُنِهْؤُم اكد ذا

 ةكلخأ اعلا نجف ٌفرُتالاَمباَانَو محلل خ ءطقأ تاكا قلل كب ٍلَهَجْوُبأ لاَق ٌتْيَح 3

 هيلع هللا ىلض ّيب لا َنْوُد ُهَعَم لِيَ ْنَمَو ٍلَهَجَوَبأ ْوُهَو كِلذك ره ؛ نم كالهب ءاَضَقلا حفلا مك ءاَج دَفَف

 ,.فن اذن نب لاي اهو نامل ريح وهف بزحلاو ركل نع : اوهتنت ُنِإَو ن ديؤتلو لس ٠

 د« َنيبِمْؤُمْلا عملا نَأَو ترك ْولَو اًنْيَس معا ج ْمُكَدَف ْمُكْدَع عقدت بعت ْنلَو كل ع
 مالا ٍرْيِدْقَت ىلَع اَهِجْنَفَو اًفانبِتْسا نإ ع

 سمو رطخوج) كل كس نيد نب لب كورك راط ونغم لاق ثلا كب محب تلذو هو ( تدي :....-٠-9٠٠٠ مج
 تنام لا تن ل لا لستات انت داس ىلإ ب ع نا آروا سس فرط كى اهترديلا( ك- كس لس كر ووو ئااق ايكو مادي

 ىلا و لش لولو # رايتس ساوج )6# فايرفروو سوسو ى اطيش حس مترو( تس لايك يان كذب ىلو حت )ع دار فتي نعت + اكس دج

 معو نيل لوك ولو # ءاهتز ين ( سوم لوبك بارع ىلإب ناكر مروا وضو جس دوا حس اهب مث قف تنس وم بع نت خالق عكر
 نس دادد»,م لح في يآ اق تقو هوي( لأ اجدن ضل جب تير ) سحدانج مدس ءابروا اج هدتب راه 5 ( تاودب



 ةحاارس تع 4 83و لافت الا ةروس ةر مكورا رسم“ مو ددلج» نيل اجر يضن حرش لج رن نملك

 كك وئام م( كح كس: 17 و نج) كى وري لؤتشرف

 كس لور 10010 لوم امي هل 1( تشم و ) بر لع لوكس راف كا لش( رك انس رف وخروا حس ىو اج لا )ةاههذب تحج

 راومل و اب اح انرأم ب ندر رفاكبس + نارطسموغ انج رم ويلا لكل اي جناب كلم )5 برضو رول رول كس نلارواو دام( ب رس ) موا
 000 اي ىرا كتي قتلا كرب رلكا ذة رك ردا لك امرود ركوب لي! ندرك لا ىن لحي # كك
 [ كح سا( اري ناادج باذع)ي( قلم تسلك ل ألوم نتن وم يكد صحبتك كلا للك لاه لاا
 ب هل زم ني 2 تنكس ا ذلاوحكر »اي وف كس كت فلاح كو فقط لوسر و ذا دوج دوا أى ( ىلا ر فان ) تلاع لكل وسر وقل نس وبما

 لي كب ا زعاك#ك 1 لك نر زود( ل ترث 109 و رفاكل وكر نلاج دول( لب اينو! وراكم! )وحك وزع اك سا( جس اززم )ب وسكس

 يركع دو كح رثكىياوواي دك لج اجو تكتم ) اجور فص رابع تا لورثاك بج! وناس حس الاد أ

 وجارلريا تيل ركل اكس اكلم ( وم ورب وو نمو بج )رب مقوم هتيم ا وأو دوا( رك امك ت سلك ) اناهك د ني سيئول( له <

 لع تعا ىقباوج اتباج ىف اني اي( لك هس ركل متم تيدر كانك ابابا نة الحك تسل اك حرطا) ك - لاا( وب جزع
 همك لا ايكرولاوم خر هد ناك اك ارو ايك ؟ل مب بضف كس با ذعوو كلوب( < اجازيإ دمه هقش كس نوفا )رك

 هلالي -ايك ملل( لع روب ) ليا نس تري ( لوم توداي ز حس دنج هدر افكل ب انتعك لش تروص لا كر ناي ود انكم )
 قران ) نس 2(:ةغ رك )ليي تتح لك اخ لس مبج دوا( كس كد ئدابت) يورك رب لس

 رب بف ل نوع رش قلاع فرط لكن لاننا تيا دهفد كيا قو ورا لإ رتب ىنلتربب ١ كسا دبت( لع وحك

 ك- ا ّلاودراكي دوا كن ةاق نوفك لكنا لإ كتل ) قف ليوم” مب نوح 1 لكن لا وعر كان ل هلا ليل( ليتل

 شاب( تسب قلل سك تتم( لوب )ل اجي بس اك تنم كن اس فرط قي اوك وفارس كح روا( لوم لج ذ داك اح ك
 وكر نبا ( قرب شما [) يس لإن كس اون اج بوخ ( لااوحا كس ناادوا) ل# و تنس بوخ ( لت اب كن وناهلسم )لات
 2 2 امرمف نع نر مترك !ورفاكما نت ) ل تس امىدنم# تر - اهت نك( ىدوب )روزنكوكم ب نك ورفاكن اوكف اهتدثنامن
 ا اهرب نساذق ل كوماب را لمت اب كولا رواوم رز ووك وتشروج سلع متدشلا تاك افقالوب لمتابا حس فرط داب ل اهيبج

 ل 000 1غ اس داب نم رول د و ( اني درك الب
 قرب ر واهس قع تاب كى رت ك- #اببت ل( تس كج ورفك 0 ةاج اراب كاوا( كح ليك ا ننارلسصروا ذيب محرك إن نااوج
 اراهضتوحكروإي ردا( كح ركب كفؤ ب آلت لباس # داهمت )ل لت قت 3( ىكن_ كلك ينج مكى )لج لاك
 - لو اساس نولاو ناايجيارتبا_ورك يل _ ورك نك ا قد ؟حس تبت رك ادن ماكر دابة( هورك) هنت

 ( - 6 اجاناءددقممال لج حر قتضرول اك اجو فئاتسم لب فيج هروسكترلا نا)

 كرين 2 ك سداد كيا ب سدوجواب ك- فخ مد كيا لاهقوزج (عيرظخت ؟ مك #وشغسيب............: بيكو نا
 ىا .خوست نادك لارتشالا لوب كسي رج اظروا ليث ع رركو راش فرط فوم لوعفمالس نمل م العرسفم . اسما #.ي اكذومج
 -< لاول وتشرف وكل ون رس ب اطخ اكل ا .اوب رضاف ل لس لسحب لاو اي قتلك للا .خ وسعت نا نه

 لا قلع ايل ل قتلي لوعفم اعسؤتوكن كم فرلظإي وك جس ايلوارم تس لا ف #رض جس. رب لوفي .قانسع الا قوف
 ايج_جس.انلساجابآ كرما زوكق وفاظفلروا انك اعقتسا لب ناك ريف سدد انك ردا حس بصن كيا سوم عرس توو ل لما حررط



 اوسع 4 لج لاقت الا ةروس ةرسفورإي رسب مد در فج, نم جريس رش نا

 نيفحاز < لاح لوعفمنيذلا ن .ًافحز_< انلكوراشا فرط لا “رفاكلا ةبقر برض دصقي'تدابع لرش
 دهس دارس نال تسليم الركوب موز. اولوت ال انهثصلل ب لس نر سكس لس واب: لين نتاع

 -<جس ايدو شرات ليي تااد ف رماظإ تيهرذا تيمر اهو لاعتس لطفي وودي .ةئف اىلا ١ زييحستم
 تتيآى از < ايكءراشا هس ظفل كس“ لالا ]ل ابراج تكي تاثر داب لش للابن

 | كر ل رح
 لرش ص <٠ ءارتم مكلذ- هس كلم اك ع شم ل ئاوج_جس لس ةس دادي ديب ل اجلب تسب ىك ىلا فرط كر ذلاروا < قادم

 - لدم فوز رط دبي قكرف كى ا فوطحمر ادت كي دج جس ادت هللا ناورداج فوز لب اطملس ناي

 ىلغ ارصنا مهّللا بكل اهني ورق ينك افا ا .حتفلا اوبلطت .قح نيرفاكلا ديك هللا نيهوت ىا
 ماا دل ايددا نيزحلا مركاو نيتنفلا ىدهاو نيدنجلا

 00 ا تس سدا

 لون رسل ردي لي خلا مه ولتقت ملف تيأس ءاجايد اكس مدف تءاثبم مقوم دابج وك ون | رهطسضر بت سكس ناو

 رافكال بي لب ذك ماعنا ىا__بس اي داجايالججاندمم بتترعرب هج ودج كون ارسم وخر ماب رولان وم هتس فرط كذبا تقتل ىلاكدادما الك
 ده ا ءاجايكت اييانومر ا انلا لمي نقيل نادوخ شكل واعد كت ررصن لوم كس فرط كثير

 كج هو دول انقلب كيا لا فرص ىلإ هت لك وم لب كج رافك يي حس لافارسمب م اهتم كس لولب :لوزن نا

 ل ناك سا تن لويب نالم_ خخ ة-اب لبر فك واي لاجج هسا لشرصح طر لكن ناس لك آرهتاب ك نشر
 كتستو لا مكاري لاير ب تنل وضو_اهت ل اعارب كلا ترجي لك اهب ..اتذكثوججب اكنلا_ هت راوس نش روا جت لاذ
 م 1< هارجاءايكي ملكى درك ى رول فس لوسومو ىل طيش نا ارسل ب قتز انت موت اكل ون اثير بج رض اهقاوج سيل ذا

 ند ن2 < ذاهب ىلاثي ير كن داينب بس لواسو يي ملكالاع- ل راكش كب عاصم تسود ك رالاروا س لب
 رادقم ىؤب كل لسمو ضو تكرر نعي« ار لاو نشل دير ل شمر نارا ل

 كرد ردا سك جر عرا نوفي رع[ شر _اهكوعرجود رجلا انلج قوم زم لابو - تح نع نن ز مرظرافكرصدا ايكوم لابس
 رحب ل ىجباو تامتاف كردبه وزع هكذت اكتقاو ىلا ل - خلا مكيشفي ذا تعآ- ايكوم خر الاكل وابسو بس _ايك ارا مايآ

 لوم لزات مه ولتقت ملف تم 1 ةكك_ رابط اكن ارلسم

 ل 22206 .:قلارت ترب رعقوض لس ردي :4 نرش
 كج جرود لاارمو فوغ اراساك دق لول وركب لا ديرب بسوي ةاندمجليأ كريت لد كس ةيسد نتوك وفر سدرك لع

 لس نانيمتاروا قوت انآ 'كروتغرو أ سلس مار 01 توم هرطتو فو لع لوكس لك يس مولحمروا اه ْ

 لب اطمكس نايب ل قة انج - ل7 لفن لف تررورش لدي ل انت سك ف وخ لوك كدج م يقي ترضخ 0

 بوخلاللا لو قتادوا قم شراب ب دقوم نجرب واهيس د تسكت دابع تار كراسي ترضخ مكس تيياور لال تررطح



 اوزحاا سدي 4 ه9 لاقن الا ةروسع ةرسأوراب سموم موو دلج» نيم جر يسفلجررشو جب زن نال الك

 قراتغاورت ل نول ولرك و جروذ نواسو ىف ا طيغ موروا غر لام ضب قب تير كسل دوز مروا ب دج ىف اج «س رك فاصركوترابث

 ا ا ل

 مهللال_اتاب روم ل ظافلا نراه ااكورطخ ساب ناب ىاقتقب ى ارت اتنمايك لاح [ت انج اك ىلإ رول اكذوعج كدي رك نيا ايد

 . ضرالا ىفدبعت الف ةباصعلا اذه كلهت نا

 - دقوماس صا سرمود لثددب كيا [يظدفددددقاو اكل ردن كس كورسا. .........:كل لوقف

 -<- اني ر زك ب فض كس هدايه دج دك ايج
 بكي ىو ينج تكي ان قرسوداتجت اسكس سوت لكي قل نوره فاك اب مكس اتوب ولحس مك رهطيل ءامردا

 م نوم مولعم قس /ح- اروهط ءام ءامسلا نم انلزناو تب[ 72001 ايج_باتكرك

 نع لال نع ام اي رار ل دكس كارل "ايت 2 4 ند.اعرتب لارا كل وفا رطسصرو زك حت باد وتشرف

 - داس ف ايةغ دج جيس كد ال الاسم لكل لادم تسهل

 لب عع ركاديي تميفبك مى لانيبكلا لي لولو

 مولعمم ارتروا ماجن انك ركذوم# 82 ناريمع خلا اونمأ نيذلا اهيا ايمي 1 ا : انك تلج كارم

 تلذو لاول لوم شرما اره وول كلان اكد ماج ان زوجت ناريمرجب ققكل زم لوقب ل لوم دما ز حس هك وورفاكركا نكي سب روم

 كس أل ع تقيقح اني ورك ك  كسرهيذ م لعررنل رن ارتب ولكي اج يرام د تزاجا له ح ناريم لبي لؤثروصوو

 ل تعامجب ذب قياركاي د لئاق كك .اباقسال يسب 4-2 ذك اع دب كى رط عد هك ل عشب

 مو هس لا إب لوم ارب رافك م اوخ_كوم ماج انمي ل لوروصوو نارك ضرع اوشن ناب لساووصقل كم "لاب انآ

 هلق ب قرب رمجردا أكن والك كو رهو لتس ناب :الش_ ع ليتر اج نكاح كس ركررغ ل لع تببلا

 يوك اجارايرك [ن ظروفا فلام وع نت 2 مرداس < ناب لابس لع اج قرار ي-هسدرك
 ايو كيد رف قدي هور تس قرف بع لي لولو درع وا عرادغ ةعدخ برحلا< لك ثم دع اجوج هس انالبأ رادخ

 كس نيو يط ةدمرلا ايس لبي تسر قي وف ل وني كا لاذ هيب تب آل اج تس ارك با كا هييج دود

 . ؟نورارفلا نحن امج ول قو ترضخ روا لوم ىلاثي يتب آل ايخاكغلس اهب سا ببر

 ول اولا تس تعاد قيادب_سالوةكامب وت .نوراكعلا معنا لب_اارفذس يب 1؟شٌشداوةكامبم نايك
 ب وعقرم لش "رسوم كبي برلطم اكلم ولحس ان ولم انوبب لان دجتاسس كد اير اوب حس لوتئاور برو

 كوم تروم ف آد مت لاس[ سا ككتتقو لا اير ثبت تيا كردب هونغ كي دصتقم كب ام ماج انكم
 رب لونمشو ود ما مكر جي وكن لارفسم كي ممتان_ جس كى د لي دعب تلوبير انف لج انكتب قت نعاس كس رافكد ئاذ حس
 سكة اجايددارقردب عقاد حس قايس مالك اهم نيم اي 1س ننتبدماءردب دق داكن كل اهرب شم جس اج نوم قراحي

 اسد ليك لوك لاو سمك كدب لرعر نزلي قوم هاج تع امج رش ركل ميلا سا ل



 مم ع ست تم 4 8 لاقت الا ةروس ةرسوراب مع موددلج» نام الجر يي عررشو مج رن ننلا ” نسا

 روان دقي فن ضرار سوسو ىلاطيش رول انساك ناار وا نوم ل زان انيك سس" خلا مكيشغيي ذا تع ل كباب 1فن اطل

 - ليث تن يرتب ايفوصوكع د لحوم ترب ان ل اب سى دق تا
 لكءاقب ل تيمر ذاروا هانم مولعملااعفاءانف اسس تيمراهروا مهولتقت مل رامي ل خلا مهلولتقت ملف تي

 خا ل ءاقب ماقمؤيقب ترض ويس هراشا فرط

 رواه هس د كيتي يب ذك لاقت لالي - هك دكت سلا دفق ب آمل ايدالج حس ىمر هللا نكلروا

 قنة سين كلف فرط لكنا ك- سا هت لد ماتم لما لقوا

 «0ف َنْوُعَمَسَت متناَو هرئأ ةَلاَخَمب ةنغ اًوُصَرِعت اول الَو ُهَلْوِسَرَو هللا اوُعْيِطا 1ونما َنيِذَلااَمياَي
 00 هويت عاَمس 07نوُعمْسَيالْمُهَو انعِوَس اولا نياك اً وكت الَو ظِعاَوَملاَو كاَرقْلا

 ل َنْيِذَلا ينل نغ مُكُبْلا ٍّقَحْلا عاَمِس ْنَع مضلاولا دنع َباَوَدلاَرَش َّنإ نْوُكِرْسْمْلاَو نوُقِفاَملا

 ْمُهعَمْسَْوَلَو هنت انس ْمُهْعَمْسأَ د اًريخ ْمِهْيِف هللا َمِلَع لَو بون وَلَقْعَي

 مم مرة رب

 َنْيِذْلا اهيا اٌدُوحسَحَو اًداَنِع ِهِلْوُيق ْنَع «-و َنْوضرُْم ْمُهّو هلع اوَّلَوعَل مهي ريح ال نأ َمِلَع ُدَقَو 20

 يخل بس هلال تلق نبكي امل مكه اذإ ٍةَعاطلاب لُوُسَرِلِلَو هلِلاَوُْيحَتْسا اوُنَما

 هْيَلا ُهنَأَو هتَداَرابالإ فكي وأ 0 لآ عْيطَتسَي الف بْلَقَو ٍءْرَمْلا َنْيَب لوحي هللا ّن نا آوُمَلْغاَو ةّيدَبألا

 مكنم اًوُمَلظ َنْيِذلا َنِبْيِصت ال مُكباَصأ نإ ٌةَنَِف اًوُقتاَو ْمُكِلاَمْعَِب ْمكيِزاَحْيف 40 َنْوُرْشَحَت
 2 000 7 انا دس

 اطل بح و ركل 0 اب ةصاخ

 ا ٍةكْفاَمْلاب رْدَبمْوَي ةرصنب رق مك َدَياَو ةَنيِدَمْلا ىلإ 0 عرس 0 مك دمي 3
 هللا ىَلَص هََعب ُدَقَو ِرِذِنَمْلا ِدْبَع نب ةَباَبَل ئبآ ئف َلَرََو ُهَمَعِ و نر كنت قلقا نقل كولا رس كأي يدمي مصمم 0ثروكلا ىءم ا ول ع و ”سثم ا # مام 8 ماو رم 2 < 0 2

 نا ل هي مصس 675

 هرْيَغَو ْيدلا َنِم ِهّيَلَع متم , ا مكب اًونْوحَت ال َلْوُسرلاَو هللا اونؤخت ال اًونما َنْيِذَلااَهُيَاَي

 هللا َّنآَو ٍةَرخالا ٍرْوُمأ ُنَع  ةداض مكلف مك فالوأو مكاو آم ئه هو َنْومَلعَت منو

 اَهْيَأَي ] هيَبوَت ىِف َلَرَنَو مهِلَجآِ! َِناَيحْل اًودالَواْلاَو لاَوُمآْا ٍةاَعاَرُمب ُهُوُتْوُمَناَلَ «مْميظَع ٌرِخَأ َةدنع 3

 اً



 موس ع أ هج أنت الا روس ةرعبأو راي مجد مددرلجت, نيل الجر يفت عرش نبل

 11 ا ةيلورسا ل اح 2 اوما أ هي ياس ل7 نه و ا مشد و يودع 00

 ل: ع اول ني دو" لع ع 000 ا هما ,شرر در و طوو .ةدد مراسل و شت لاو < شارع
 دمحمايرك ذاو 4و9 ميظعلا لضفلا وذ هللاَو محَبَونَذ مكلرِفغَيَو َمُكَتاَيَس محد ٌرِفْكو

 0 هاد 300 2 5 3 0 ا ا ل وع “ف ور اس 2 0 رس و 2

 َكْوُمِيْوُي كوتبشُمل ٍةَوُدئلاِراَدِب ٌكِناَش ُىِةَرَاَسْملِلاَوُعَمَمْجِإ ُدَقَو اًورفك َنْيِذلا كيبركمَيذا
 طا / 1 و 0 9 و م 10 007 2 وزو 2

 مزال واما < عود هلل متنا ىلا ع مر 7-5 2 ماع 20 ها> ىو يهده دلع

 هللاركْمَيَو كب َنْورْكْمَيَو ةكم نِم كج رخي وا ٍدِحاَو ٍلُْجَر ةلتق ْمُهَلك تلولتقيؤا َكْوسِبْحَيَو
  اذإَو هب ْمُهُمَلْعأ مو َنّيِركملا ريخ ُهَللاَو جورحلاب َكَرمَآَو هْورْبَد ام كْيَلإ ىحوأ نآب كمآ ريب ُدتب مهب هي( 1 ا 2 ص," و” هطام هىر*ل7 ”يمجعل هم روع اس ا ”ىدا يل اع د وم نا“ قاع“ ل

 5 8 و 0 7 هل م د يلو د مر ملل كو ل ساو ل

 ناك ُهناِل ِتراَحْلا ٌنِبٌرْضَنلا ُهَلاَق اذه لغم انلقل ءاشن َولانْعِمَس لق اًوَلاَق ُناَرَعْلا انتليا مِهْيَلَع ىلتت

 ريطاسا الإ ُناَرَقْلا اذه ام نإ ةكم لمآ اَهِب ُتَّدَحُيَو مجاَعالا راّبخأ ّبتك ىرَتْشَيِف رجتُي ةريجلا ىِتاَي هدا ل وو هباقأ 7 لاهم ثا خد مند وم ممم تا ل يل و ل ا
 200 ا ا 2 يا ءمه وعزم م ل لإ لح 2 عر 00 هموم إو مدع ع
 نم لزنملا قحلاوه ٌدَمَحم ُهْوَرَعَي ىِذَلا اذه ناك ْنإ مهللا اولاق ذإو هس) نيَلوالا بيذاكا

# 

 ٌرْصنلا ُهَلاَق هراكُنإ ىلَع ِمِلُْوُم هبج) مُيِلَأ باَّذَعب انيناوأ ٍءاَمّسلا َنّم ةَراَجح انْيَلَع ْرِطْماَف كِدنع

 هْلاَس اَمِب ْمُهَب ٍذَعُيِل هللا ناك اَمَو ىلاغَت لاَ ِِناَلْطُبب ِمْرَجَو ةَرْيِصَي ىلع هنأ اًماَهُيإ و ءاَرُهتْسإ هُرْيَغَوا
 هللا َناك اَمَو اهم َنييمْوُمْلَو هبت جور دَعَا م ُبْذَعت لَو َمَعْلَرَناَذإ باَدَعْلا نال مهيِف َتناآَو
 ويوم مه َلْيقو كََرْفُع كفر مهفاَوَط ف كْوْلْوُفَي ثّيَح (جويوُرِفغتْسَيْمُهَو ْمُهَيْذَعُم
 ُمُهَبْذَعُي الأ ْمُهَل اَمَو اميل اًباَذَع مُهّنِم اًوُرَفَك َنيَّذلا اَنبَّدَعَلاَوُيرَْوَل ىلاعَت َلاَق امك ْمِهِْف تْوُفَعْصَمْسُملا

 ب مُهَيَّذَ قو اََلبق اَمِلةَحِساَن يلوا لولا ىَلعَو َنْيفَعْصَتْسُمْلاَو َكِجْوُرُم َدْعَب ٍفيَسلابهلا
 نأ ماَرَْلا ٍدِجْسَمْلا نع َنيِلْسْمْلَو مَلَسَوِيلَعهلل ىَلَص نينا ْوُعَنْمِ َنْوُدْصَي ْمُهَو هِيَ
 ال ْمُهَرتْكأ ْنِكْلَو َنْوُفَعُمْلا الإَةءآَِلْوَ امن اًوْمَعْز امَحْفءاَيْوأآَوئاك اَمَو ب اوئْوُطَي
 قبِفْصنةيِدْصموارَِص ُءاكُم لإ ٍِتْيِلا دن ْمُهّئاَلَص ناك اَمَو بَ ْمُهَل الر ال نأ (سْؤَيْؤُملْع
 َّنِإ (م) َنٌوٌرفَكَت منك اَمب رْثبِب َباَّذَعْلا اوُقُوّذف ابار لا ْمهتاَلَص ٌعَضْوَم َكِلذ اًوُلَعَج أ

 : اللا ٍلْيَس ْنَع اًوُدُصَيِل مُلَسَو هيَ هللا ىَلَص ّيبُملا بْرَح ىف ُمُهَلاَومأَنْوُفِفني اًوُرَفك َنْيِذّلا
 هدد 82 قام ف ا 2 ريت سماع نو رد كاد عد قاع - دولا تدوم 00 كو : 2 2

 ىف َنوبلغي مث ُهْوُدَصَقاَم ِتاَوقَو اهِتَوَفِل ةَماَن ةَرْسَح ْمِهْيلَع رمل ةبِقاَع يف ُنوحت مث اَهنْوَقِفنَيَسف
 ,ارعل سبر كرو معا 2 الدعوه < او ع 2 ديا 2 0 م عع نوال اع

 وكتب ٌقْلْعَتُم َرْيِمَيِل َنْوُقاَسُي :3َّنؤورشخُي ةَرحالا ْيِذ منهج ىلإ ْمُهْنِم اًوُرَفك َنْيِذَلاَو ايدل
 ةضعب ثيبخلا لَعِجَيَو نِمْوَمْلا بيطلا نم ٌرفاكلا ثتيبخلا هللا ُلَصَفُي ىأ ٍدْيِدَْشَتلاَو تّيِفختلاب 4. ه1 عمر هد 1 سوقا سا ال #» هوو 5 سكوير ىلا متر وه

059 



 مءجمرف ت1 48)» لاقنالاةروسةرسوراي مسد مددرلج, ني جر يفت رشورمب تنال

 ل 8 اًعيِمَج ل

 هول هس ثضم دقق دى فو ئوددت نب افلس ذقت مهكر لس هلع ور ور

 ُنْيَذلا َنُوْكَيَو 220

 هب مهُيِزاَجَيف «مهورْيصَب َنْولَمْعي املا نه رفا نع اًوَهَعنا نإف ري دبي اََوهَدْحَو ئيلل هل

 َمُعَِو ْرُه ىلْوَمْلا َمُعِن ْمٍ وأ ْيَلوْمَو مكر ِصاَن مكملْومهّلا َّنآ ريتضلا ناَمُيإلا ٍنَع ا ناَ

 فالغ كرمك سا) وركن( شارعا) لاو رك رس لارواوركت ع اطا لق لوسر كس لئاروا دق ! وفاهم... مج ر

 ايل نفس مترك هت ايك ف للود نس وبنت ءاجوم رن حررط وأول ناد!( ظعوروا آر )و4 نس د قنا مروا ( كس كى ذدد
 هو نااويح دب حل بس كيد: ذا ًائيقي( لج قق انمروا كرشمو ارم حس للا انساك عت كو )- لب انس تح مولكاذاع

 لو م اونس لبث دثلا ركأ روا ( اننسر كه ب ) تيد اونس بأ رورض ول ( تيحالص كح كاب نح) كدب سر 20 نانا

 ل سك رس هدردا( حس للا )كس لارج ادم كلك قسيت وق ( حس هبي وم مولعم انوه هناك طع لب ناك لاح-لرفلاب)
 بقي وسر ك هللا تب( وركت مع اطا)5 اجبوك كك قب لوسرو ذا اوفا رلسم ( تس رك يل بق بس رالف اروا نش )
 هللا كوحكر ناج دوا( جس قكدتز ئادعس ناتو ماكق يد )< ناءاسورس اك رتز راهتتج ل تس داي فرط لزج ىكا

 انكسركرفكن روا ح لعل نااميارشر يغب لس هداراهكس ثلا وو تس م ) نايعرد كس لد كس ساروا ناسا بج سرأ ايا ند 1 لايم

 همك ح لابو جلا تروا ( لل لدب اك تك ابق بم )< وم عما روض ىاوكبس ليم غالب دوا ( عس

 مكي لبا [لب ثيل كاسات بسب ) ل لاو ف رك انك مقوج كس ل سيكو تو فرص لع هذ كن ( ساي
 رك ف الخ هللا ل ولزتب يروا ( اج آراب حس لاس ماك ارب دج دل جس اهقلم لع قف تددوص لك نت سلا - تعسر سودا نك

 ابك روزك ب( كب. ) ني ذرم رو قت وتب دارت راهن بج وركوأي تقو وروي كو ةيسدازم تح (وللا»

 دي) ليم شار ( لرش كيا ليم رافك 0 لاير ن ثروصحك ول لمت كول لادا تبدل رشي دنا ب تنذو لا لي

 لزرع نت سفر يرو 2 نوقت لف رو نظر كد ىنيا ايك ( وبس ) ىوق سمر وا ايد انكم( لع
 نا ل ليوم لات لش سراب كس د زيملا دبع ني ابلولا تاي آى كاك لوتس ا)ومررا زكر مخجل اي رفاطع ( تسمي
 هس لوكولن لا نيد لبي ركراومت رب لصيف كس اين ترضخ وكنا ووركلا ات هبي كل سا لاي لس .ظيرقنب نس ايو ترضخ رك
 ءاشفا ساروا بس كف # ركل يب موارا قي ترضخ لي دال كس ركوراشلا فس لو واب ايج روش لن سس لاب لا سس نا بج
 قو لوسر كس قاروا شا وف ارسم ( كح تس كارد إي كس وكول نا لايعو لا كس نارك ل 1س كل سا لابتأ ترورض ككزار

 اهلك اهكر ار تنئارا روطبل وك ج لمت اب هو لك هريشو نيد )ولا لطلب لاناب تلظاقح لج اق ىقيا ( ش) دوا درك ن تل ايذ دجتاس كس



 مانفع هيأ 4 89ج لافتالا ةروسءةرسورإي يل مددرلج, نال الجر يضع رشور#ج رن نيل ك

 نواب ترث اج ) شاذ [ليأ كح #داببت_دالوا قراببتروا لامارابةوحكردايدواوج لتر هبس تس تاب للا يلئالاع(
 رواو زوججوك ا تر طان ىو الواو للا ذب ) جس رجا ىراعجبا ذب للاي كس نلت: ليلو تشل ل ولوج يبدوا ( تؤ بس تواكر ك- كس
 هريغو تئاما )ومد تسد تس دقلا ترك !ونارلسم ( ب لوم لان لير للسكس بق ”ايلوبا تع ارواوركت مئايذ حس جوك ارش

 نا مروا كوم نكرم كيس نااو# سد سمك قلع تارطخ نجوا هس داب )كس ليد داراكلتي ليم ( ل

 ل تبي ورشلا ( دانك دابت ) كك سو شعروا لبد ركر ود هانكه داب حس مروا ( كس داجاي ادا تس لولا

 َُ قب 102 هد قوس لبر يدان الخل و ب آر فاكر كب حج تو مو ( عدا ! يق رم )١ وا ىلع لساو هنا

 |( شلركرافركرك نبه لاي زج دكقفج ب 1س كديقوكا قب ب آل.( قالب كه يأ لع ' ودنا اد”* كك كراج روس فاالغ
 لش ليش هوروا ( ليد لاك لب ) للا ركن لو الجو قب ب يوم راش لت كي كانك بسس ) للا ذك ل النقي بآ

 اق ب آ_ هس رركر يت قل( لس داب ك نادوخ )شارو سله ل لور لاي امها( شه داب قي س0
 اكترجوأأقج ب آر دا حاج ايدركر ادرج ب قودي د ذي هت تس. انب مدت هوكي دج كاتب داج ا يك ىرط لا تسب ودب كل كس
 ىلاج تاي لت 1( كن ارق ) قرامت تس اسكس نلا بسحب دوا ليث كساد( غش اج ) فس ركب نط وبيت بسدقلا دوا ( ايكوم مح

 سا لحم ات ايكعس كتي فس ثراحلا نب رضن) لن لحوم لمن اب كح ررط لاا قلي اهدا ايل نفس مآ لإ" ”يو تيك
 يح احن رك آش اسك لولاورلكو كن لاددل امال دب ليات ران لايوروا ماج كل كس تراهتتل غ هر هوك توب ل
 تاب هي رك راد اهت ايان وكل خلا بحب دوا“ لع لبث تساو ( ىلوججس) رئسي__ لوم قتلك ولصب فرص_سيتو كوكب ( ن 10

 اى اياه داسرب شاب كل ورتب حس ناس آب م هس ( لوم ى20) عس فرط كب آو( جانب دات زب قب دك )
 2ك حا قارن ةس هرجتو ثيراع ناب ر طاب بد تس دجو لك كساء دوك ا ) سدرك النبل با ذع ( هد فيت ) ك اندرو

 وج لات نت 1 لوم انك طا خت اسكس ناقل و لير وكن 1رق سا لكك نك التجج اجب بي رثساوكل ورسودايروا لت

 التجوكى لا سوم تس بماء رف فير شتي بل[ نا ( قب طم كس أ, رف لكن ا )ك4 سرك م يبا دل دوا( لن تس ا رفد أشرا بها
 زا ا ؟[بارطري تسما ىلا بحب رول هل ل لب ثيل قي اولى قبس هورج ذاك [بمتج باازذع كوبل ) ني ركب اذع نس
 نو لاو نت بزعل نبا ل2 سرك بع ايياشاروا( [قدعب ل ذ اج لكس لاب»كع سولاو سال ناميارب للاروا ل

 مكابك ضر واخ 2 كابا افلا "كنا رفغ كنا رفغ ”” ل تلاح ىف اوطر افك تزي ) لوم تس كرافغتسا وو لكالاع
 نة ارفداشرا لات نتج قرسدد جنان هك تسد تسكر افغتتسا سوم تسد لع ناتج لت ناطر وزنك ودار حس للا
 مكن السر وززكر واقف ب الكب جب دهب رز كس راومل) ليدد باذط لأ لاكن قد تايون وكب ا ناي ( خلا اوليزتول

 فلك و رئوددب ل لاقت نتن انج كت اجد رك كل تع 1 ب لم ترروص كل وقدبي دوا لإ كك رل ترمب حس

 يكف اوط لب لسا ) حس مارت ديس ( لب تتكر زناي وك وفاردسضروا ايف ميرك م ) لن كسور هو لكالاع ( ايد باذذعوكن لاب لوتقرم
 جلا نو تل ومركا لوتماس سا( لن تع واووخوو ل اريدج) لكلا لس لوم لوتعدو كس يتقي ( ةئبسد سك
 سا زارف كنلا لطربعكهناخ ردا ( ةكك دم لكى وتعكس سا يك لبنك و ثلا حس شي نلا نيا لوم قعوج إو تك وم كال
 تركت افارقبي كن اجب كس ساس اهئ يد مككاكذارغ سوك لا لع ربعك اح اؤمن لايل تروا لين اجب لايت كجس ايكا وسكس

 مكركو لانانياوو هس كرايم هار رف خس لوول ن:واوكج هرم اكب اع( لد دب) باو: سد تس ركرفك يكب يجوع دوس ( لإ



 مهام هس تي 4 هؤج لاقثالا ةروح هروب ١ مدور نال الجر يضع شورت رتزلا

 نار قت رب قرف ودا [كاالز وعر ضارر هن ضن اره لاف نو ادا جل يدب 0
 4 اح كك يولغمر مي روا (اوب تارول ىكرصتتمروا ايل بلاء كويك ) كرم دانت سار كل كس نلا( راك 1) رج رد

 كس لب اج( كيك ) سكب فرط ىك عر زود( لهي ترخ 1) وو كرايظف ادار قرفك( حس لي نا ) فس وكل تروا( لسع ىاين)
 هس دركارج تبدع هتاسك نوكق ل لتناكىاروا ع رطل وفود لي ترروص دي رشتو فيفخت (زيمي ايفل )ل اكرمك ضاييددوا

 0 ا ا ل ع يل لاا
 هاو فس اجوم دان لك اب وج نيج كال قيم د ب / درك اوتكس موك ن ارحب ( ل درك ذك سرصود كيوب سس ) لإ 2 عادل

 ترض ؟روا ترفل ) ل اب 5 اول هسا قام دما دونم يق كات« نا

 بالا ( لت ىلا ورا د نأ وظنوا نايس دك ال( تقرا ناز( عن لب تار دع
 ىتو قت جتاس كس نا اذبلل- نوفا انيا ادام لم لسلس س فس ركدابرب و هاججوكن نا نش ) - حس اك رزكدتبرطر وم ين وطعتي 7 حد

 اجو كح لح ىكدللا لاعداد اس كني دوا ترد لاب( لش )دان "كت لابي ومد ةس الك نار را( كتاب كلاود

 نس ماوم اهعج سس لوما شادو نج 2 7 ام ازاي( تسرفك )وورأ "ري ( دع ومد كدب ك١ و رم كارا 0(

 دادس إ) قل ابق وكرر( 3( تن نانفا) را قاوزل ورموز ا دوا( نزلي ولد قالت افا ذبل
 -( سداب# ) لو راكد كلتا كءايكروا ذاسراككتتتا ايكو وروا ل( كس او ل راونسس لوم اك سسروا

 مرتفع تروص كى لقا سايق ء لن جس ايان د بااوج اكديش ىلا مالع رسل لاك ظفل انفرق ابا مع بترا و تا

 كلك. يرحب ل ف اركامسوا عريش اكل جا ول وتل مهعمسا ولو مهعمسالا ريخ مهيف هللا ملعون كوم حررط لا لالدشسا
 حس فرط لكن لا لين ترو لسا وف قوم مولص يش ع ناوكدثلا بج كويك لاكي دلتالاح "اول وتل ا ريخ مهيف هللا ملع ول”

 ٠ ع فلكل جل ووو لب © شكا قش تنس لركن سوادع لاهي مل اكو لص اكب اذج ؟ سكن ةيساج لوب تع اما
 لاس ننس تكس “ع اسا””لففل سرسود نكي اجو تيارب دعب كس لست انانس اخ هو فو ارم سس “'رامسا*”دحيب هلك
 ل ليفت لفصل نب ل د

 قال حس عمو لسا ىك ول#ج عركن اياك ت يسلب سيل اارثتس ا ووصقاس تيب اكس الضي باذجارمود

 ايكومجارول مالك “ مهعمسولا "لب تمروص اي كوم ليي مولعم انوه كري لم نلاوكن لاك س ب بس اك انش وكن انس فرط
 هيل له تروص كه انسدن اج اجاج ياي شارع فرط ىكن لا للي تءروص كك انس بسدب شمام فئاتسمرلمب مهعمسا ول دوا

 -[ك يباب ةومادق ف وخر( مجزت) هصعب مل هللا فخي ول كيس حلا كوب

 -ايكيالدحاوامد كح لما ىلا مقود لك - حس دا تس ل لا 5
 -ج فدذج ارش كخ لا نبيصتال يب مكتباصا نا_<س ديرتي يكرضتو راهتسا ليي لا .لوحي
 د لوح زاورواك زر كس نلا لبي تسمع اين ىلاتدفلا لول ل دابج رك دوم رابو راكب س نال بج .مئانغلا

 - لوم اتاي كنس ياسا هزت خيسا كذود اقرا لن ( مب 20" ىحمر لظ تحت ىقزر لعجا” جس لب ثيي رع

 كح لاهو ياوم ري .هقوم ىلا إب لكس فاالتخار لب نع دناب حس ناوتس كيس [خيس كنا ناي ةبابل ىسبا ىف
 -< ادرار ستوك ار كرسود لي بااعيتتسا نس ريا ديك ن يام وم



 «.مطسمتيآ 4 8) لافنالاةروسةرمرإي سمو مدددلج» نئامالجرييضعررشورمج تناك

 جاها ست[ نب ركب ع .ةودنلا رادب_ج ىفوزك ل وتفماك نوملعت وات يلاعواو .نوملعت مسناو

 مرتركر يرق م ماردوكال فياهس قرد بز لاي واعم ترطحرب قومك عر ل دعب ول جانتي د ماك اكشن إي كح برع
 جس لش ترروص ل ن الاد عين كيا باج ىلاتكس دشن تيرم ات ايلاءرف لاش ل

 و تمض اذج كفي ترضخ لب ء لوم نا زتعا لب اقوج ليج لبق تسر وبشمج و كس لكك هللا ع . لكر ها ريبدعب
 والدب لس ركع رطك “ة ديس ةئيس ءا زج“ اي ب ايكابكر كول ءاعم كس دقلا ٌةروصهتس ب باوجارسود-_جس دارم يب ذل ديول كى الس
 - اكابر

 كيا لس او نت كابس لأب ذي واعم تر ةراجح انيلع رطماف دوج م انارمشيا بيرتس فك .ةريحلا

 قررا يد باوج رك طاروق هس لا رلى ىلر كس مول اذ ترو ل يارب ل كراج ىذب موق ىراهتك ابكر هل شك

 رطماف كاددع نم قحلاوه اذه ناك نا” قدوم ول مولر لاو ع كيان زون

 هل اندهاف قحلا وه اذهناك نا-امتةبس اج انبكل ول لكالام_<س قب" “ةراجح انيلع
 ىفالا نيرفاكلا ءاعد ام وت ؟ىرسود تي ايا ذبل ع دارم واين دوت افاكرافغتتساب ل رافك نورفغتسي مهو

 ترث لع نان لوم سن الغ ع اًروشنم ًءابه انلعجف لمع نم اولمعام ىلا انمدقتم 1 بابت ىفالا روا للض

 - ىل هدئابر كرب نشد ككل ون الصك وجر ابنا اكتم ارث رافغنتسارب رذ_ رافال ة اج اعيد بج نأ .ةخسان- < لقاك قع

 مس لوا لوقت ركاوج ليت خروضترايخا ىبيبإب هروا قر كر ا روم لل را ينل

 لع اج كل دارم ناهس وزنك نس مب لاق ارصودددا لي اج كس دارس افك كبس
 قديس ركل عاد لش ددموك وي اود ب اناهحب قديس نم فرصواوخ اكسس لامتا دب تس مارد .اوفوطمي نا

 قش نفصل وا رقت واوما ديب او 1ك شسسس لج عسا يرام كيوي لبي لاك رك اىثكاوكن ويلكتاروا ويطيح” ل وفود اياناجحب

 نو ا هس بستر يبت لب اديعسة مراكب رباب لايعبر لبا ناجح ىلا

 تدايعولش اكرت نلا كولي لكوج دوا لج بي ردو لج 2ك لقال ناهي سس دع فرص قت يور روا كس ركل فاو لج ردنا

 0 جو قل اناس زان لاح كر

 - جن رفاكتتقو سادت لح لومدارم كدا ىو 0 لوم لزانرعي كس ردب تي اري لكدج .نايفس ىباك

 ملا ماما نم ل هلبق ناك ام ع دهي "سالسالا ثيي دعوو كد اناوجر فك لاب قي .فلس دقاع
 تارك للام مادا قعروا لكم زال ءاضقق كت ادابع لوم يلوي لك اون. اهومم نااملسصركا ترم دك ين تس كل الدتسا تس ىلا
 ٌبحاصماماء سار ىكىىلا زاتقتم الع نكي كس 1م زالاضق كبس «هرافك رز, ة9كز«هزور« امن كيدز كس قش: ماءا- جس

 كياكعسان آمالي ساد لك ًبحاص ماياروا ليث ماكس ساروا لص فكدارمسرفك ابيب لوكس دورك يابنى الدتسا ياك
 - نيس احانب سان نكبر سا ررط ىلا قة اجد نهاركم رم لير رك -< د تس مكانك قداس املس

 ا” نت لس اوت تابع“ دبع سس نس ا ماامسا بسس وو تس احر هاك »7 ناس : لحي تسال ماطعا ل



 6.حمرم تيا 4« لاقئالاةروسرشمراب ١ دمع موورلطج» ندم نار يخت حررشو دمج تناك

 7 باذع ماع ير رمغورو“ واع م وآل ابد ليت شيب با كس لا تب ا د اب ناك .نيلوالا ةنس

 كاعد تبرد لودررباب مانو 1+ انكسوج يس باد ارسود-س طوف س ماع بازعإلب يا تما روا
 هللا هنو راك ناك بخ صم لاح

 000 اود وعي نا لخأك تضم دقف كي ب تروص رست

 _نيلوالا انكلها امك مكلهناود وعي نا ىا_مم فورم

 رواايلكب اطخوكي ؟فرص لش لق ساء كب ملاذ تقفش كج يق ب آب نيذلل لق فطعاك ا اولتاق
 دلو مدل راهب صا كسدابتج لب ١ولتاق

 فتالقرع م اوعيطا تيب ؟باامت نايباك لام كرافك ب تايآل جك 0000 :تلاب اطر

 ىىضلزبرب باودلا رش نارواع مرام اكدرهتس تبي اشم كن ولاو ركن الغل ريكا تحس اونوكتالرواتعنارم كسل

 اوركذاوردااني د بيغ: لكك ع اطاوك ورسود لي اوقتارواناصقن اكن ولاو غن( تروا عش اكل ولاو غش ام لب وبيجتساروا لا

 ردا تلد جوف رط كى ب تعاطا ضن اوملعا وردا اني درا رقت ايخوك ىتعاطا لش اون وخستال روا جال وداي ستى! ل
 نيركاملا ريخ يضر نيم خلا ركمب ذا -انالدداياكتمتماعريفم د تررجضروا لع ١وقتت نا نايباكل قكرب لم“ ىف تغاطا
 نت ناموا لامك اناى أح خلا ا ىلبت اذاتع را حس رماط تبسانم قاب لبث نك" ”_ لإ كس لج نئاضم بسب كت

 ا | داجايكن اي هس لبصقت وب باع
 للماولا لمع ردب وو نغوج- لوم لان ل راب ل يق زبر ار دبكؤم خسلا باودسلارسش نأ تيب :لوزن ناش

 نب بعصمى أوو فرص لم نا دمحم هب ءاجامع ىمعو مكبو مصل نحن 2 2 كاك رواه داء تاسع

 كح وم نارطسم ليت ب ليي بسر واسمك

 لينوريفم قل خلا اونوختال اونمأ نيذلا اهيا تع [_ لوم لزاندعب كس ددبهوزغ خلا اوركذاو ت1

 ور افك خاب كرار كول ضب كس كن ايب يم قرب نس دبا ذ ماما لوم لاذان لبي سدا كس نيلتاق كس نافع ترك
 ع يم تاور لكي ايلاولا لمع لوذن ناش سى مرر اطعروا لوم ىلا ذان تاي آو لش س داب كس ناد ك2 تدك دالت
 رواج اه فرك تحل اصم ريض ب ف لوي ايار رفورصاح اكل .رقوبووببي لت ور لالا ل لقب ترضخ آلي ليصل كنج
 رواايد [رفراكلا ذس يف ب نكي ربان ثا وخ كج لج لئاحيرا كك فرط العكس ماشي مم لونيمز كتسشاكل
 ناذ_ قي 1 ل ل ايسر روظن ليتم لإ درك صفوت راعم نم عسل ابك

 عرس نا ةسدوبي بج س2 1لايخاكنا 2 لاح جد قنزإ ف قط رق جك لاب نا سا

 الإ يم زلم "اوت ل لاي دالتب كس ركءراشنا فرط كلك نس لوبا قارا هروشم يش عراب كس لطيف كس ذاوم
 ل رهضركو وت خ# لوبنا ل تريذيكى ا_اومب لوس وا ئرردع د اكزار ءاشفا كح لقب ترض آروا انج تب ل دعب ركب عك

 تاس انج - تار وكرم لقب لوسررواثلال1ككب جب« لأ# ل وج لذاك كيس اعلموا ايده دناب حس نوت

 الد لح تك بم كوت لاش سراب لا لبن حل دنا« هل دك سس رعب مح ل



 مه هر تي 4 87 لافنالا ةروس ةرعوراي ما مددرلج» نامالجريسضثررشو لج تنل

 دوثفقفي ترضخ [ليكبمجب كلا نك 3 قكى د عر الطاوكن اروا كل وق و كن لا بج ف هذيلا لس ركوب شبع قئاوم قافاكذ ود
 لنك لن ترسم و الوحكولن ا لم ب 1س د يخ انج داك و مرام دنبحررط ىلا ل كس ليلو سس كر ابم حسم

 فيا يام رف ف يجب[ لوم اترك ففقو ك- كس. تلا ولد اريج لك ياروا حسا لارج وم اذن ل ءانلك سا تس دو كن لاكم لسرلا
 - لاك انك قوص مل اهت

 هوم شك او ليلا تييياك ون اهسرواوك س1 دافك < سبي دعرت رولا  هكاوردحب رهردتا

 لاخي نط لعدتو ءاشن نم دصن مرخلاو كيلا ةالو هيدا 2 راب
 جاو لهدا, هس لعوب نم رطل وزناك الجاكار ماا قلت خلا .اورفك نيذلل لقت

 1 نوال نامياب فج ج قيلت رك رذت فس سا تتقو للا وة دذ لق شروا وم نفاوم ناو م. اهقراوسرب سي يترمكيأ

 رك كةسد# ناس هنا مكس لا كتل دار 3و ضاع م تسد تف ترض بيج 3

 ركنا كي ايدي لا كل ورهف لكل وا انك د صبا اعلا

 تاروق# تيا انوم ل ررط بانك باوك وفارس كي بلطم اك خلا نيذلا اهيا اهيايصم [...........:# عرش لو
 - كروز ل قت نس وجبر لوك خ ةنح لات هقي>ر كت نع لبثاو

 مكب ب باطما خلا باودلارش نا و ونا كم ا نقرا : لوب تيار. ناناوج

 هايد ني رتدب لكن امنا كي ناس ساد داتيل لكس لقت او ذيسا نانا تين كر لقت ترو كن رق

 حار ار < اناجوع راك اك لارصو ل توك شراك لاه اجدمارلسلاو رفا[ تلاه سس: كلر آرث ررط اس

 كح لونا راسك برع كو مايكرو انالج اك ارك ذب حس ماه درك دز لب ك سات يب كوب السار كس

 - وك بركم وف شارو بذي ب حس بس كنا ةركر دنا كس لرب لايجيرولا ب ارا تق اك ايند كراس لب لوسدف

 مك قت اماجوم بج داني د بادج ألي راكز وأى تقفي ترضخ رك ل لل كرم سرع اوبيجتسا
 كف وم ل ذارغدو ناك اراه وكبعكن الانس ب ب كج لع كف ة ثم دعدين انج جس مكى قك بنوم لي ذا لوركا

 كس ذب نانولوك اروا يف ساب ثواب كس د لا ذامفد وكت اب يوقد -ٌلالدداب تي [قبسوكن ا ذ إف ب آ نها! لتس جو

 ا قلب ب 1تمروصوورواهقدجتاسك ايفو ترضخت [ق لحي الكوي روا ع فالتخا لع ل6

 لنور لولا يز_ رولي ساب رم

 تناقوا الل اير فر د: : درك اير صدج هد ءجس لم ع هس سيكاود ىملاقشا لد لانا

 اهباروا تس لاجوج لامك ل مى اوان قرط تردث نايمرد لس تابذج لد كس ىاروا لودارا كس نانا

 1 ياراوتتجا ب عت هس انك 1ع ل لا وردا 37 نما لبي لاري حس لامجتا هو مد كيا ومب

 دس ايدك واخب لدارامب كي اهاعس نأ“ لا 7 ل ونوس لاب ي كك رواه ايدركراكت ا لدارام ب تلفو ناعم نإ

 ب صر دلي احول رو اي ع جلع ور ادد ليث اح بسحب كل لا ع نين ىل تس مروا هفلا تيب مك“ أ



 مربعا هه لان الا ةروس هربوا يعلو موررلج عل سيرا 0 هك

 سا كتل فرط سك سا قرت ناوكم ولحم ايد ومد لف ىتك تس ىلا لكك د خيسسا نانا كيسا كس لا
 ها هنود فرصتلا ىلع رداقلا هناف وا نسسكل لب تاءرف ل بريق لوحي نابع نلءا ترضح ْ

 هيلع هللا ةردقك هبلق ىف فرصتلا ىلع دبعلاردقيال كلذك

 مو -اكوم نقي اكتر اروا تسمايق لعب لو لشد اناج لاي كس لاعتشلاوكن انا رخ اك بس ايان انلوتبب ليت كيب روا

 ا[ لب ولخم قس وتلك رز

 2 ا يلا :عب 0000 الج شى داو: فس نرسل 1 02

 اني ب روط ضان تس اوقف لاك جس ابراج ايل راما فرط كت ارطخى تبا دعب كس تءارطخ ىدارفلا لع خلا ةدتف اوقستاو تأ

 - ىلالجج للان لولاو لس كاس فرص لوس قنا كنب كك 1ك ا بج نايس انيدرل اي رب فقط كي ا درف كيا ليت ساي
 سوى ل_ اهب تنفورب لول ؟ الي ليت اكس ١ فس از كأ [ل وبكل إت تس اج 1ك ساروا لن تاج ل ثيل قت لل
 ىلا كش كسري باوج لكوإ 5س فاالظكس خلا رزستال تيب [ ناجي ل م هانكس لورسو درك جايك تديشيب؟ قلت
 اوما يللا ايتانا كب 216 لن ءانك ايس هانك اكل ا 0 كوم وك ل او فلس رك و انك ص اكمع اك
 رهقاو لا تس تهيصوصتر وا اب راج وراك يدخر مرج دا قمو احا تسالي لكما ىالسا لع خلا

 لايخلس لوك لإ خيا ضكسس فرط كل وتل ودان ضب سس لودر لس غسل /أو لج لمت < اهكايكراهبنا اك ري دنيانا

 يفر اكيد اكل ب كى اراك[ [-< اي درارقتامرجب تنايخوك تلج كاي ن1 21110111110 2
 د انوا ترفل 2 نوفل له ورك قوس 111 اوك او حرك ماك تاكل - لام

 يلم حلا ركحيذا تي 1............: < احاج لني ىقووقر اكرخ ؟ل لاج كس رك وم بس تيس ا نام
 طك وكر نا سيكا تلاظفب تفاح, تلاهتب ىفبا ووفد تبن اي انجوسكن انا كك اي داج اال
 للا راد تار جس انجي ف سراب هس ىلا لاع اكل ورب دش لكيلا تلك كل هاب لاب فينك شام

 لس ىف م رك ؟ ايت كوم ناك عانس او فس 1 لأ كل كليا ايك قت كنا دنا ب وصنموج
 ان ماقول ٌلوجن ترججرلروا لوم دن قت ترج تبن مظلل ؟ ىوركراومن ني حررط سكنا كس جان نلا توارغ

 ىراس قكداسفو مل ىلارناوج ريب دن ىف كولا وفاق لام تروصكم تس آل رك را آد سن روبظوت 2
 -ه قي دركث يم ايل ير :

: 

101111110000 
 هش حر رط كا لس ركب اتباهدج ارمود- انك يب تا زيب 72 اجوج لام نا طل لا 0

 0 اكعد رمل ىل هقلا لا“



 ماحس تعآ 4ه لاقالاةروسةرضراي سه ٠ مددرلج» نال الجرييفثعررشو مج 2 نيلاك

 اك اعدروا لي ةعارورغم ل كل متوباروا ثراحلا نب رضنعسس خلا ئلعتاذاو تمب ل تشسليا لكيلا باع

 باع لبي تروص كس كرافختسا كس نول ءاردا نع كوجوم لربتلس ساب مق ىلشلا كب نع ؟ نادم ايكو باو

 بة رك سرج السار بج نايا جس قد [هسذ [تشي ىلا كك هس [باذع ب مك ىلا - اترك يكل ذات
 َّك 21 قو لور كس طا سو #2 كر افغتسا انك ووخ حس لات شاملا 1 ٍٍ جرد لا قس قراها دوا ايدركر وب

 رث ان شادي كلل يجمل لادا كومود سرا وورق ك دك ربك كيال 1 ل هاك تدابع

 0. ايكوم لكلا ل شيئا جاكل ابق قكانتب ع#داه تكا وجرب الخ حرر لا هدر انج #4
 لش واكد هد هدو لدم لي وف با ذعاذي كس قومي يجن كرسود ابد نيشان نك 1 وود بأ لاعرجي

 لك وم كت مدابع لد تق ليام فر واصلي ارذوك اكس ايكك ابرق وق وذ ك_- ىا- ايل“ ؟تتفواكي اذع ىومتم نيب ليت
 نست

 ببساكب اعرب دافكر دا ىلاج ذب قنرمابرثكا- لإ تعذب مكر ايفردتا كس دذلا تيب كبس اهكايال كك لا دنع فروا
 بساانك درع نس لكس ىلاتاوك وفا رسم اكن لااله ليا لان كتير فك رينو. خبلا اذه ناك ناددا خلا ادلقل ءاشنول
 قوم لاثم كدع ذج مروا يسلك كدر كى رول نس تلت كى ترك ادق كيك رج قت البي (ؤت جان بسكب ارفف

 لكل سيرك يب لطم اك همك ر يفرد اة اجا يدرك شاي شاي لم متنا ل ورفاكك عسي بلطم اك ورشحمي
 - اهايدركرانلا ىف ليك اكو كح شارانلا ىلار شح اكن لا ابوك !جايدال

 وكن اارثنا 2 آل ناهياروا ةسركراوغتتنغا لول ركا كل ب كك قير نتملياك هللا ناكا سن رز ماعدا
 ىف و ار -اوه.ت تباترافغتنسا اكر اكل ب ترروص لما ليي كك وم نم لس باع كح سا لاري بارك اني دش باع

 .نوحلصم اهلهاو ملظب ئرقلا كللهيل كبر ناك امو-< ىررطىا ى كتم 1اقرسد بيتس نأ
 خي ااكمالساك العا ايكو زادئا سس لاهتس ءاقتتا كيو نما تدوكرروا ىلاعمو < !ورفك نيدلل لق تع 1

 اذ اندوكل بي كح نارييم سا ركوب للمس هوب حرر ل كرولا لمزرط انيك جت اسكس سون

 م .امايكر وري مالساوكر فكه برعل وتب كيد ملا مامار يبخل جلا اوهسسي ناتي [............: طايفشا ىو

 لورث اكس لوصتب سود كح اند هدالعكس برع كا هيبج-اك اج ايل لاق زج حس نا سد يسد لاب ب بع ذ غيسا-؟

 1 كاع لعام يكل وق قاع برعرانل كدا تارطح نر واس تزاجحا لم انب ىذروا فرك ل وقر زج حس

 و زاب حل ب رتركار فاكس برع تدك اج كت دامفروا لاك لوم لشئاس لرشور فكر يظل ةن:فف كيدز

 ل ومس رركى زاب كوت دجتاسيس اهب ركاركن ب ذوو عررط لاك يار دك ل بيرج قليل اج نب "اى" سابك 0

 مالسا لاب لح نب لاب شمداكر حس لسد لذ تابت مترا لإ تنس ناووثرألا ريصصب نولمعي امب هللا ناف
 ل اولوت نااكوجبلطم ى يي قيام اراهقفلار# لي دركر انا تس لاوظوديب رك تس لس ىذروا ةسال



 مالم تيكا كي ه9 لافت لا ةروس ةرسأوداي مو موو رلج» نا الجر سفح ررشوممب تناك

 ههداوث_جس راج لان تداثب ى اهم كل ومانكم اسكس نادعب كس فال مالسا كح ناوكر افك مب تب[ زي
 لة اهم لس لوم انكف رص لي تروص ل نس ال مالس اوك وأود - لو طرم اي لوم راك تس ىت عرورت قس لوب لرنا

 رفاكى ساروا شما حس نا تيب يدق نايباكل ازسروا ل وقتل حس ذ كس نلااي كرشورفك اكن! نكي جس اداب كد كرت ف

 - لب روك ليفت اب ىلع لولاك( تم اهدا كس عدوا

 ولو آس! روم مولم انوبج جتا سكس نبا ؛ءاكىلاتشا لش نينمؤملا عم هللا ناتي 2000 :ت ابنك طا

 درت سض سا شم مهعمساول رواج انس نر وجدارم تس مهعمسالر واس دانتسا كرشدارم سرت لم .اريخ مهفهللا ماع

 لك ارد كح يب لطم كل وحي هللا ناروا لب اهتاشودتافهودكل وي نحل ١ول وتل دوا سساج ايانموكتارك ا دوجواب كس ندم
 انوماكل ا وكس تبكى دي - خلا ةنتف اوقتاوتم نجس اجانب تمبظ صرف كل سا كك اجو نفد يلكلابانومدادصتنا

 < اتم مولشم انوم تمي الو طر اك قتل تسس لاول سساج لانول#فرط اشاركم هءايلوا ١ وناك اهو بس اتم مولتم

 4 - لوم مانق حررشو دمج زتاك رسب الملا لاقت رايك فيرش نا لج شدا »»

 يي ل



 ظ 41١ طرسموداب



 تارايتاى اونا ىيرصتى, ويه تمول

 هر و لراشا مككرذا تم [فيئاطا
 ماك اروا شى
 بس اتم ل شم لوح يسال ناادوق ل او زو خر ورع اكل وم وأ
 ازمات تربت كل ول ءادغ كن لاذك توب
 ةاصناو لدعاكم السا دجتاسكس نمو كغ تلاه ل

 هرجتو خلا هللا ناب كلذ تي 1فكاطا

 مك تكر مها رفولساو تفاط كسوف كمي م وك ونا راسم
 < السد ينس لص« وفارلسم
 ممانراكل اثم اكو قنا لوسر

 مكاكى درع اي كلج لب اقع كس تتفاط كوكو ثا رلسم
 ارم ف عض الق ليبى لاهيا ضوعض فام ارك وص
 لاعاد ىلا
 للكل اغا
 لى راها كىلاوص
 بسر وفك وك تاج انعازج تخ 1

 باننا اردد لب وردااربك ايي ذس ومب طلع لم د اهتتج

 هرجتو خلا تقفناول تيب [فأ اطل
 هداج ىلاحب رين اكمالسا
 < بلع كنون لس

 م اك اهكس ثاريروا ترم

 خلا ملعي هللا ناتإ [فن اا
 بح 2 ل ذب لذا: تايآ
 ميش رج مرن اعم

 بلاد كبش ليا
 ماكاهس لوك اج لوراو

 باوج قتلا اكل اك حرر تح

 بحى روس كاي نآرق
 لاوس ل ساو
 باوج لص
 رجول ف ذب تدفن: ل [رور شل ترب تروح

 تاهو ررش

 تاقلرنج

 هريثو خلا اورعشا تاب [فئ اطل

 انانب ديكس اكرفاكى ل
 تبكى كت زخ ًادايند

 تلطو حر كن م ورع

 تنام ىكت امج توم بث مالسا
 نوم لاو اكر افك بم مارتن ديت رسام اي
 ماك بسرعرافك

 هس لائيك يسد تذاجا كرف يئانبإ يات حسدافك
 هريثو خلا اوذختتال ونما نيذلا اهيا ايتنإ [فتاطا

 ا .لغاكم الما

 باو كبش كيا

 ىلإ دهوك ايراجروا لوني
 كيرومصص قرسو و

 تروص رسم
 مامتما ىلو متري اكموسرروا مالصا

 لير اج كدتاو
 2و خلا هللا مهلتاقتإ [فّاطا



 ت الجر يفت مر و رت 3

 2 و ا لو

 ترا مقاو

 هرتو خلاهتيكس هللا لزنافتإ [فئاشا
 هريجشو هنع هللا افع تاي [فاطا
 الوب روس ليان للي ف راصض جن كس ة 1
 روا تورم وما لاهي ترضخت ؟روا لوي الاب كن قزم

 قس ون الغا نح

 شراعت عفر
 هرثو خلا نوذوي نيذلا مهنم وتب [فئاطا

 ربكا هللا نم ناوضرو تاي ؟ىفت اطل
 ه مب تل رفكروا تيبمار وف سس نامي

 امتلك فنك ا
 رد خلا هللا دهاع نم مهنم وتاب [فئاطا

 سير يب نر ايك ا يك ما رع نر هزانج ذامغ يلو با

 اهلا يكل بك ارزتخ ا فوكو يس درج
 مغلق وافر ف امهر و ذانج ذامف كس اهزفب ترضخ[

 شا تعا اك

 لما
 ؟ج دارمايك حس فذ كرافت اربجرعزتس

 هي صل ك2 نوال زانج ايف
 نا ب امس ايان داع نكوكق كرا كرفاك

 هرجكو خلا اورفنتال تع ةفن اطإ





 :رسوراب ١

 ٍلوُسوَِِو هَ ام وماي سمح لِ نآَق ِءْئَط نجاه ركل م مدح مْ اَمنأ آوُمَلْعاَو
 َنْيِمِلْسُمْلا لافطأ ىمتيَلاَو ٍبِطُمْلاَو مِشاَه يَ ُِم مُلَسَو ِْيَلَعُهللا ىَلَص يبل َِبَرَ ىبزقلا ىِذِلَو

 يف عِطقْمملا ُلْيمَسلا ِنْبلَو َنّيِمِلْسُمْلا َنِم ٍةَجاَحْلا ىوَذ ٍنْيكْسَمْلاَو ُمارَُف ْمُهَو ْمُهْؤاَبا تكلم َنْيَِّلا
 م هُمسْقَي ناكاَم ىلع ُةعَرْلا فاصل مسوي هللا ىلص هبل هفَتْسَي أ َنيمِْسُملا نم ٍِرَفَس
 آَمَو َكِلذ اَوُمَلْعاَف هللاب ُمتنَما مثلك نإ نينا ةَِقاَبَل ُهَعبرآْلا ٌساَمْحَآْلَو يملا ٌسْمَح لكل نأ
 أ ناَقْرُْل َموي ٍتاَيالاَوِةكِلَمْلاَنم َمَلَسَو بلع هللا ىَلَص ٍدّمَحُم اَنِدَبَع ىلع انََرْنأ هللاب ىلع َفطَع
 ٍءْئَش لك ىلعُهللاَو ُراُكلَو كوم ملا ِنعْمَحْلا ىلا موي لابو يحل نيب قرا ٍرَبمَْ
 َنِم ىرُمْلا اًينُدلا ٍةَوُدَعْلاب نّرئئاك متن َموَيْنِم ْلَدَب َذإ ْمِهِتْرْثكَو ميل َم ْمكُرْصَن ُهْئِمَو (موّرْيِدَق
 ُبْكَرلاَو اَهْنِب ىدُمبا ىوضَقْلا ٍةَوْدُعْلاِبْمُهَو ْىِداَول ُبناَج اًهرْسكَوِنَْل ْعَصَِىِهَوةَتْيِدَمْل
 ىف ْمُسفلتساَل لاَ ريو مك مت ُدَحاَوْولَو ربل ََِتاَمِم 'مُكدِم َلَفْسَأ ناكتب كوئياكريول
 ُنجْمَو مالْسالا ُضَنْوَْو هلع نت الْوُعْفَم ناك اًرمآ طا َيضْفيَل دامب ريب تس ُنكْلَودلعُيِمْلا

 ٌرْصَن َىَِو ِهيَلَع ُتَماَقٍةَرِهاَظ ِةَحح َدْعَب ىَآِةَيَب نع كللَه ْنَم َرْمُكَي كِلْهَيْل َكِذ َلَمَتِرْفُحْلا
 «7 ْميِلَع ٌعيِمَسَل هلل َناَوََيب وع ّيَح ْنَم ُنِمْوُي ىحَيو ريدك ٍشْيَحْلا ىلَع مهل عم َنيبْوْملا
 اريك ْمُهكر ولو ارسم َكَباَحْصأ هب تريم اَْيِبق َكِمْوَن نأ ٌكِماَنَم فال مهكر ذإ رح

 دع 0
 8 م اع
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 ةنإ عُراتتلاَو ٍلْشَمْلا ّنِم مك هللا ْنكْلَو ِلاَنِقْلاوُمأ رمالا ىف متفلتخإ مسْعّزاسلَو متْنَبُج متلشفل

 ىديغأ ىف متيقعلا ذإ كْرْئمْومل اَهّيأ ْمُهْوُمُكَيرُيْذإَو ٍبْوْلُمل ىناَمِب (ٍرْوُدَصلا ٍتاذبمْيِلَع



 مو حتا رسمتي 1 كب حاطط لاقت اذا قروصعا هروداي سا مدرلج» ني اجر يل رشد ناك
. 

 مسا وون عه نك ْمهَْلَعاْوم قُل فلآ ْمُهَو لام و َنيِعبْس وحن اَلَهَِق
 اًرُمَأ هللا ىِضقَيِل ارم لا ْىِف امك مهي ْمُهاَ م م تل ابقا دهَو م هاف

 ُةَرِفاك َةَعاَمَج هَ مَيِقلاَدإ وَما َنْيَِلا اهي «وررمألا حجرا ىَاَواْوْعْفَم ناك ع

 0 ب : ات ْمكَلَعَل ٍرضّنلاب ُهْوُعدَأ اًريثك هللا اوُرُكّْذاَو اًوُمِرَهَتاَلَو ْمهِلاَنِقِل اًوَبْئاَف

 ر منوف مكبر َّبَقْذَتَو ابحت اَوُلَصَفتف كيا اوفس اًوُعَراتاَلَو لْوْسَرَو هللااوُعْيِطاَو
 مهرايِد نمار َنْيِذْلاَك اًوَنْوُحَتاَلَو نْوَْلاَوِرصَتلاب «ؤّنْيِربَصلا ْعَم هللا ّنإ اَوُرِبصاَو مُكُكْرَد

 رولا َبَرشَت ىتح جرا الاف ُتْيَح ُنمَّملا ءائٍرٌواَرطَب اًهِتاَجْن َدْعَب اًوْعَحَرَي مْلَو ُْمُهَريغ اَوُعنِميِل

 ُللاَوهللا ليس ْنَع َّساّنلا َنْوَُدَصَيَو ٍسانلا َكِلئب مم استي ديب ُكاّيَمْلاانْهَلَع ُبّرْضَت َوَرُو راهلارععو

 .ميلنإ نطبشلا مهل نيو ركل هب ْمِهيِزاَجُيَفامَْلِع (يوطْيحُم ٍءاَلاَو ِءاَيَلاب 5م امن

 ْمهَل َلاَقَو ٍرْكَب ْىَب ْمِج ِءاذَعأ ْنِم َجْوُرخْلا اوُفاَحاّمَل َنْيِمِلْسُمْلا ٍءاَقِل ىلع مِهْعححْ نآب ملام
 ديس ِكِلاَم ِنْب ِةقاَرُس ٍةَرْوُص ىف ْمُهاَنأ ناك ةنانك نم مكلْراَج ُىَناَ الا َنِم مْوَيْلا مل َبِلاَغَأل
 راحل ف هدي ناححو ةكيلملا ىاَرَو ةَرِفاكْلَو ةَمِلْسْملا ٍعتفْلا ٍتْقَتِْإ ٍت ٌءاَرَتامَلف هين كلب
 ْمُكَدَم ْءىَرَب نإ اخ هذه ىلع حت ل راق لاَ ارا هع ىلع معَ صك خم نب

 (5) باَقعْلا ُدْيِدَصهَللاَو 4 ١ فاحت ىَإ كلم مَنْ الام ىرأ ىلإ مكرر نب ع

2 

 صح لاو اي اكس دوي لا ( ورك وصو قرب ز حس رافك موكل مج )لس تميل ا ليي دج مك ةككر نلاج دوا 2 :---::----٠
 كل لس لوراو تبا ركع ساروا كل كس لوسر كس اروا( رك فان مكي داب كس لاس اج دج هو) + كس كدا

 شض نيكي اب ك نك < لوي بير غناه لوفاطسم) ك- < لومي ( لن راد دتشر كس فب باآوج قسرا أب
 نوذارلسصر فس تلاعب وج ) كلك لورفاسسروا ( ك كس لوفر رشم ترورض) كل كس وفير وا( لوب كرمك وجي ليث

 ولك يارب حس لي نااروا كس لوب كيرشراو نقل وراه دوا قي تررضخت لبي صح ني وك ب ىلا قس نوب كس زبيب لفاقك

 هاون )وم تكسر ندير ذلا مترك( لو صح اكن يباب هو ب عش رايد كس لام لكروا اكسس شن لادم اياك صح ني ديب اب لا
 (تابآروا شرفت ) ىلذ:ي( فم ) نب ةيساذس مت( سب هللاب ف طع« ا)ب زج ساروا( ولرك يشم
 نات( رافكروا | سحرك تيوس دب( نصي نير لس لو ختج فوت ري كب قل ) نع نوال يس ةركلع

 و رنا وم ىزوهترارخت ىراببت ) هس لارج ام زج لوك حس تردف كد ثلا روا كس وم لب اهتم لح سرسود

 00 به رثرعاا م( حس مويه لدبي )كب جافق تتدهور( حس لئاد لبي تددق ىلا لانك ودب دامي سم

 كدود نورد( لين كوة رافكس ناريم_جس تاس هرسكر وامك نبك ةسودسعاظفل_ ان كيد نس بيطدي مج )



 مزج حارس تيب [ 4 3١ج لان اة روسما «رسبأو لأ مسالا مددرلج نال الجر سف ررشو#ج رن نياك

 متركاروا( بتاج كلاس ىردنسس )اق ليا صح لك سمت( جات ما لفاق ىلراهت ل ) لفاقروا( بماج لب كني )يك
 تر ةاوم لانج 7( لاوز غل يره سن كس ل لادا عج تو رو ىرايق) قرب لاح لك لاذ رخو 2
 لن ىلا ملك امك ركسس ا لاو سوم تايدج كان( كس داعي ربا يدار ورك وفود نس هقلا) ناي تس دك يدك
 تجب هو( بس انركرفك )- جس انوجداي رب تن كات ( لكك لسا فس دألا ناودداكي -<س ىدابرب كرفكر وادع انكم السا تاب دهودالا
 مب انتم كس رالي. ذب كيادوج واب كس رادقم ىزوحتم ورواعجس لكيم اقرب ساوج ومدح كس لبد لك شل )وجواب رب دعب كس فس دم دول
 كبس شا شالي واجر ودنز دعب ل سوم قر تحت هو( ع انال اما ) <انهر هدنذ ردا( ع انركدس ل وفارس

 ركى زووارخت كنلا لش( تملاح لاف وس) باوقوكب 1 هللا كب سج( نس كذ لاقى كتقفو»و ) لإ نس اج كب بسروا تلح
 تمير ورض كول م ون اماعكو لس كتب شئ شا رك دوا ( كوم لوخوو وأ ىدوأ ب اص بج لذ يبو ب 1 عرالطا لى ) َّلاحكو لس

 تروص سا( سم ) ذ_ ىلاتدثلا نيل لب ( لج )ياعم لا ( تن كف اخ ا ) تكلا نزول ( تح رك تنك ) قيس ذاب
 هدبشي حس ملل شاهد < اوم عنج م( لولو ) لونسسلس نئامن كيج وركن يل .يلاهج حس( كذاب ركب وا ىل وب قم ) لاع

 07 هوم لام لح تسود كيا نإ رف لوو مكب ج (! وفارس )وأمس اتش ا_1تقو ىتروا لأ

 اديب رامجباردتا #راببقل لب اهتم كس لاك اج تن رارنب كيل وو كالا ح وس ايزتس فرص وتل ) جي اطحكو لس ركل عي لور ظن ى رابت
 كدي هح_ ريب فم تريفبك دوا ركن لشسوكى تكن تس كلب ددالاج رجب متاكاج )يسد ىلا عكو # روحت ملغ لورظت كن اروا( وب

 تابت كج ( اكييد ذك لب نارمبل آل اهيدج_ يسد اطحكو ككس هدر كوك وف ردسي وف هك و ماهقكمتث لعب لي بج ناي لك

 اراب تعا ىك( كل ورفاك )!ولارطسم_ ع ب تاذ كى اراه وراد اكل وم كه راسروا انور ازا قلو وم

 ( دار تا هدد )وركوب وكرشلا هدايز حس ةدايزروا( امك لم تسلق لبي د2 )ومر مدق تبا ل لا ولع اهو كباقم

 ةاجوم ( تمت تسيئ) لوب نرو( وركدت ىلاغتاج مايل و ركدت اركب لع ل ؟روا و ابك اك وسر كس لا روارفلا رواج بايه اك مثلج
 هكسددودت )< ا كل ولاو ف ركريصشلا ولم اك سرد( لك اهلي تاودو تق اه-) لَ اجرك ااوج ىرابتروا لع

 كلف عز كس لفاقركك سكت طافت كل فاق لداهتةيسا ل اج ) هك حس لوك سادج ناجم ن هجيج وكول ناادوا ( تس طا
 خ حد لوب لوب كس ما ) سوم تس كلف لع لورظكل وك لروا سد كنس انا( ادمن بسيف انولو كل ورح نيس ليت دع
 ركن لي نت ريع زم حس نويلاو ذ_ اكروا ليلك ذدت ثنوا« لي ىف هن باري ردي م اقم كييبسج كح لوم لبا ليتك

 للود وهتاس كس انروا |ي) لبن هن ركل ولي قب ج وا حس تارك ثلا كتل كسور ( ول وكول )دوا( للان ترسم نشكو
 هو)دوا( كح لي دملدب وكن لا قباطم كس كادوا ذهل جس لب ملكي نا شن ) لوو عوج كح ل سره اشلا ( عر

 كح وفارس ) كح جي داك لس رك زشوخ لع. لوملاكف كن لا تتركه نلا فذ ( شما ) نااطيبخ بسب( كر داب كات
 حكاه ابك( حس نالوا( هنن جرار م تسب اسك نا ركوب شن كس وفا رطسض لكلام اي دراعحبا كل ك فس
 سلس كلا. نب قارمن اطيشروا لوم حس .نانكل يبق ثم ) لوم هاني تشبارابب#ل مروا كح [بل اجرب مثوج سلوك ع لوول نا
 لت وف لوفوو ( سيت حس سرسود كيأ) لبو نشر اسس نع[ بسدج رك (امت اجاج انام دادرس اكليبق لساوج اهت اب[ لاي كس نلا لع
 ندي كل وف (انق لي تاب كح مامشم نب ثيداع دجتاب اكل املئالاح ( ب ب وقشر فظن كن اطيبخ دوا كل ورفاكروا لونارلسم)

 تاره( حاجا روج لسن للي تلاح للا قف ايلا اي اذتج حسا هس لوك ل كب ج )تك كور وا ( نول )اوم لاو( وم كس اهب)



 مم جارتي أ 44 89ج لافنالا ةروسما ءرسأوراي مساج مود ريل نا الجر يسقلحررشنو لج رت نامه

 حرذ تس دلا لب ( تش رف تل ) ف ؟ يرن لبمتوج ع قر سد لاقل زج هد كك - لائطس او لاول ( عس تهبام قداببت) حس
 - ل كساد ةييسدازم تتر فلا دوا( سدرك كلب كح لتئاك 3 لوم

 ل تس اهيبروادجتا سلس لتأتفل نع لاففا دوس جس [ آل نت نايباكت هي يتم“ ا و
 ىاج رمت كفو ادتبم لقب يرجي رش وطم ا هسسمسخ رواج دق رت ك نا هشلدجت اسكس ئنهاظفل لير شح ةروسروادجتاس
 رباذم ما ًاريثك وا ناك ًاليلق ىا ء ىش نم ائاك هومتمنغام ىا سدئاعاردقمل وصونج_لاع ٌيش نهروا همكح
 ركل سكن بربه كح راو تسئل ا, اك قافتاكبس قري ساس ران كل ك لافنا تب آ- تعآريدك و كك

 ثلا كيد نكس ميلاعلاوباك ع ررط لا ل تنس رب لوصتبج واتس جو كتم 1قرجاظ لن ع فالتخا ليا صح ليدي
 لاش لبا صح قي للا لوس لك بج تك ضر وا اكس د ليي لالا تيم كد نثر وا اك اج ايكف رصوب ثلا تبيب صح 3

 مانا فالتخادحب كس تافو لاصحاب ثلا لوسر عرربط ىلا جس اكرتت عكر ةاكدقلا كيب وزنا روب نما اه ةسساجو
 . مالا كيدز لتاروا يكف شما قوراذ رواريكا نإ رص ترحل اهبل تكون لق يرغب ٌعراصم ى وندم ةنقفاش

 4 جب دوا اكاقم ب [يضنح نايك اج ايد دوك ومن ل وراي نإ كد لتر وا رك يرغب تاذ ليا تذو

 تتذو فلل يو زنك للا, ماراروا كك هر فرصم نيت فرص با لو تن اء طقاس عب كس تافد كيفي يآ صح اكل وراتب رق
 -ه لور انك

 قالب ترضخ ىو الوا كن لاروا لين لك لبر وا لربك ب ود سر سوددج رك كس فاانمدبع .بلطملاو

 ىلا ذ_ ففي ترضخ 1 أكل ورسود هو ج لص حولو الوإ كن باروا بلطملا وج يل رست تيصوصتوج نكي س راد تار
 طر وا لل سددت سس حرررط لما لبي تلاع كرفكر وا مالسا وف بلطملاونبرلك-.ايارر فكس رك راشا كل اذ لشي لويللا ايلا
 كيم ريما كي يد ٌقناش ماما 4 - لن يرق مانت كيوزن كس تروا لإ مشار وج فرضوأ رم حس لورارتتبارث كي دنس

 رواه دامك و ةساءرفبا ذم اءارب دوا لو نس ام كك كج لوداذتبا ربع رحتافرص طنب نكي كوم لب قرف لوك بي لورا تبا رق
 زماج كيدزن نادوا اج حس جو كة اوت شي دع ٌةراكن رق ليد دامك يدم كف التخا نايهرد كس قفا

 رياوم مولعم_ايك يكل كم لا ف يشار ل افلخ نكي ع لي تب 1س الذ اك ودادتبا رقه يق ترضخ اخ اني لا
 ٠ 2 لسا. إلسا ناش مامار جس ئروضم

 هس رتب وداي زهوع ىلا زج نس وكول مخ .اولضتماف نكي يدرك راش فرط فو ذح ساذج كت يبآ .اوملعاف
 نيالا يدركه راشا تسمن ىلا نونئاك ا, اوم قت ليأ ل صاع اك وفودزمي ذل هايل للا مس ملكا

 -6ةودعلاب اب روم لاعر جيل مت يروا ىك بكر لا جرت تريمس اتا
 لاو وزميل كيريب ل وعمار ًاليلق- لود اهيساعتسم ناامياورفلت ايحروا تكالب ظفل .تلالهيل

 لش تا عرراضع ل ايدك م راش ح ترنبخاف مقل الجروا يكد ب ىددتم فرط كل وفم نت تييور بسك كو

 لك مهن وريم لك ناطرمت لل لكس انو مولتن سس تدايعر جان رس مهيلثم_باوم لوزئاكت اي دعب لح باول توك

 لاق اج لسكر اكل سا حس تمرر الن رف ل ناطر ىل لكلا لج نلارفسسم عتق ع اكله وصنص يروا اذا عجن رعاك روفر مريم
 -اعكيدربارب ظيسا فس لونا رلسصتتفو كس كتب ند نايل < ؟رظن/ وك وفاه اف ليي تكتب كس قع يديج لك



 مجالات يآ 48ج لافنالاةروساءرور إي ساس مدرج, نا اصرخ رشورمج ينال اك

 ركن يد لو كرف ل اهيبج- لوب رثكا تس مهيلشم كب جب جس تنذو لا ديج يب كن رارنب كيا لع نفس نا هدملكالاع
 مكللقي ” كبت اجايانيوك ونالسم عقرماكع روفر مري مههنو ريروا نس اجاحر لاب ب تقيققتاىي اوكا لب طمس هرييغو ىوغب
 ةروس_ىدصاوخنانج_ك كك نمت لواط اذكملكالاع كن كد كس هد نيام < لاف الغ “ مهنيعا ىف

 ناوسبا داهمت كن البري ف لا نامي دانك دوكدادخت كراك انك ل حس ةعيسا فس لوث رسمك اهي ناارمتل
 الكر كيك ل ربل ريو صدك

 -تدايغاكس زوفنو رشا لكى وريشتسساوموكتملودو تاق مكحير_اعداي هس دارك دارعتس لاا .اوركذا

 ىلا ودعو ل بلف تشب برواس ليتل حس تنطيش لك اوج بس الوب ثوب ذس ناطيش آلي - هللا فاحخا ىنا
 تايد لاكش كف الغلس تمي آىاري لوم لوو نلا لاحرجباب د لكي سا“ نيرظنملا نم كنا”

 رواج ابراج ايكركذ ملكات ميغ ام كح ىكا لي خلا ارملعاوعي آان ناب اكدابج» لع تع يل : كلاب ا طيلر

 "مسن اذا تيب آد كة اجوم لصف رابقلا ليك . لافنالا لق تيب ايري فاجن قرد وكل وت ارك قب اطم كس لاوقؤكا
 ماعنا يو [س خلا مهكيري ذاو ددادكماعنا لي دتاسعتس متدعاوت ول لم سا < قتداج كن ايي لص ردبووزرغ تس خلا
 < يتراج ىد مث كب اد [ىف اي روا ىرجاظ كس دابج دوا كتب ل خلا اونمأ نيذلا اهيا اي تع 1 جارد اجا التجا

 هب ةسار كى اقروا فاشكب حاص-جساب داج ايكو وم رادومس ناطيش ل شدد هوت خلا نيز ذاتعآ

 لب لاوش اف سن قت لوم لاذ اندعب زور نلت دب يأ كس ددب كس ةسار تروا لوم لازان لعردب خلا اوملعاو تع امك
 ١ -ي قوما (راقنق.ههزغدحإ لس ديب/ل وق كس تر

 - كاعد ذ اظيقي ترضخ 1-13: ةسألا لير قب ج يقوم هس لدي. :ىلو ناش
 . ىنتدعو ىذلا كرصنتف مهللا كلوسر بذكتو كلداجت اه اليخبو اهرخفب تلبقا دق شيرق هذه مهللا

 روأ اذب انهي لاب اك توم كس بارش مان اج مكى دول حررط ىلا ذس تدق اذمت كوريين لمتوباكا ومب قبس انج
 ا ايكوم لب ريت عب ل شج قفا و ون نكشنتىلايخ حررط ضاروا لسى ذاو لوح ل لولو لك زاو [ لكل وبلاو ذاك اجي

 اي دايرفنايب ذ نقلل ال لوزن ناشاك خلا نيزفا تع اروا لوم لذات خلا اونوكت ال تع12

 هللا اك اج ايل حخ عراب ربو صح ليج اي دوا سجايكمميتتم ني رياك وصتر اي روا لبن اي تكس كح قرا كس تسلا <
 يللا فرارعم كرورض ليث ردن: فتكبسج وأم الساري سس لش ل حس اج كر ب ضان كيك ب بل طم اك وتل لوسرو

 تريصمروا لونيلسسروا لومي لكل ب نحمي 0 ل حاج اي دوكن يكسو صح كيأ كيا دواوك ودارت رك قب بصح كادوا

 دهس تناعا كوارفا لاك موقف رعمىذال كيك از تموككروا لوم داوم ذ تمول السا كل - ريك بك هد

 كل سا لأم تافو لك فق ترضخت لك ب. : ميش مدوجوم ىك تم يلام حس ور ىف سقف

 - انتهت جو كف كرم اتو ترن افي ب آ[ض كوس ح كل وراد شر كس اإقو ب اروا قلد لات دور كصح لس قب بآ



 مهاجم ارتي 4 839 لافت الا ةروسما «رسبنورإب هنن مودرلج, نال ااه ريق عررشو دج 2 نمل آل

 موقوج لج كح نت فرص_طعقاسس قر صحووا ذيبل_انوم ليم دهب ككل اوس اك ترصن كايتقب ب 1 3 لطرف فيلر شتا ايت ب بج
 كنز لاورضزو نك عرق وول نوع را تارت زج ترض [ركأ ل هريفو نك اسس نا لاب - لت اج لس جرم دارها دورك

 كا آب قراس رك ين انج د ليو ليكن وقمت نيب فرع تسفر اء كول ير ىك قول كيد ننساه واكس لبن اج كس مدقم
 راو صن نب ربات بس لي تسمي ام يق دع كح كاهتصح لاو اي -اكوم ماج ىبتت ةساج قدرك ع يرق كرب ونيس اشم

 وم لاهي دلك ررطا قرسددوكن يدب اي دمايك رانك نس نلويثا واون_ لس لوم

 زءهبلس'هلف اليتق لهق نم” ركن العاري ذئاكرلا تبلا............: تاريخا ىف اعنا ىكرصتى وكس تمول
 وو قوم يدرك اعل اكم اعنا كس حررطروا ىف رفا كأ حررط عاام نت اربايع تأت فرص لن تك ل اكساىنا ىترصت
 تصير صحروا مانا ورقم زعاكرلا زينك ومراد نقلك فسد كس للا كك بج ح لاي ىلا لاب كوم مو كاكا

 هكاميج بالسيد ضاصح لاي كل تموت بت اياني ددئازوكيروا لم لصاس قددابب اوك فى مالك
 بجاو رب يفي ب 1 انيداكل اهتم اناا ز فيادد_ لا رف تضرموكن لا لفي ترضخ ؟راوملوج لما ص لس ناتو نتي دعس تررط>

 -.(الكونوم «ىإ اتردق وجة ركل لص 1 + تس خلا متن اذا لب تعأل 011 ةياعرفرص_امنق سبت

 روزي لاب ىرورضوج كلك طيحم ن ولمعيامب حس خلا طونمأ نيذلا اهيآيروا ٠.٠ :رعاوق يون قع 0

 - ليو الشجر س لسا ىلا رع اكو رج ايكو

 د ىثك يلكشم_ن_ وكب سس تاع زف كل ابدا" ورك دعاطا لكل وسرو دقلا ٠س ورك إي هدايزذ تب وكدقلا س96 ملف تان
 كاك ناطيغ لم خللا نسيزذا تحاك ؟ وركن رايقفا نجت اسك ورفاك لاو فرك ئافروا ذنمك "ومر لير لإ 1
 رم كلامكم ان قارس نكي اي دارج ليما ف قارس. كت تك كول لكك لوم ىاندب نق ىل قارس كاك فيطلزيم ال
 - سوم لب انا كومبو كك يروا قف نر ل اكن اطيل تل سا بتحس ل نام بانر ذ تسلا لتوج رول لك

 رف قف ترضخ قات نتن ب ضب كاوب مولع خلا هللا مهكيريذا 3000000 :تاب 7فناطا

 ملا ايبج_جس لاح قب قماكى رايب حررط كب اورو اكرم بك 71 رو ا
 رايتلا تب اشم ككادخ ناانموكثلاء ايلواالكاوم مولحش سس خلا اونوكت الو تييآ_-< روم مولع خلا مهومكيريذا تعآ
 د ايد زوجك وسد ناطيغغ ىرلري لوا لوم مولحم مت !قك خلا ت ءارتاملف تيا تاع كلبك

 2ك رك انك لانا كر يغب كس سوسو # ريع كة نس اجلا نانا دبس املك بج هس اب دوم مولا ىرني ىناوكت

 اهب جرم مولعم عروق اكل يشن لاهم "خلا را ىسنا -اوموكل ما بنج اناسوم ىتكوكل شاب لبا ف شكد ليرد
 ل كس ناييا_بس ا, روم مولخشيتس هللا وفامخا ىبنا ملا |رج فوغ قابس دفا تش دج اوم رادو م لك كد قارس نااطيشمك
 جس بولطم كل كس نامي فوت لشتروا ىداقتع اللب د لبث ىلا



 همج هر تعآ 4 83ج لاقت الا ةروسءا «رسبأو راي هنعمل مودرلج» نم الجريب روم رت لاك

 5 مُهنْيِد َنْيِمِلُسُمْلا ىآ ٍءاَلْوْهَرَغ ٍداَقِيعِإ ُفْعَص ٌضَرُم ُمِهبْوَلُق يف َنْيِذَّلاَو َنوَفِفُمْلا َلَّوُقَمْذإ

 ُلكَوَتي ْنَمَو ْمهِباَوَج ىف ىلاََت لاق ِّبَسب نْوُرَصْنُي مهن اًمُهَْت ريكا َعُمَحْلا نوُلِتاَقُي ميل عم اًوُجَرَخ
 ُدمَحْماَي ىرتْولَو ِِعْنُص ئِب هرمز ْمْيَكَح هِرْمَآ ىلع ٌبِلاَغ ٌرْيِزَع هللا ّنإف ُبِلَْي بْنِ هللا ىَلَ
 ديد ْنِ عِباَقمم مهاد ْمُهَهْوُجَو لاح َنْوبِرْصي ةِلَمْلا اوُرفك َنْيِْلا اواي ىذا

 ٌبيِذَعَتلا كلذ اًمُيِِظَع اًرْمآ َتيَأَرَل وَل ُباَوََجَو راثلا يأ «م.ؤ قُيِرَحْلا َباَذَع اًوُقُوُذ 0

 ُىِذب أ مالطب سيكل أَ اهب ُلِواَرُت لاَعفال ارّثكأ ّنآِل اَهِريَغ ود اَهبَربَع مكي تم

 مهليق ِْم َنْيِلاَو َنْوَعْرِف لا ةداَمَح بدك ل ثبوت هنت ويتم ل 1

 هللا اًهَلْيَغ امل ٌةَرَسْفُم اَهَدَعَياَمَو , اورق هلم هيون ذب باَفعْلاِب هللا مُه دخاق وللا تب ٍتياب وفك

 اي ملهللا نأ ببَسِب ىآ نب ٍةَرَمكلا ٌبْيِذَعَت ىأ كلِلذ «م-)باَقعْلا ُدْيِدَش ُهُديِرْباَم ىلع ُىِرَق
 2 لمع نص نس

 اًرْفك مُهَنَمْعن :اوليي مِهِسُفْباَم اوُرَيَغُي ىتح ةَمَقنلاِب اَهَل ال دم مْوَق ىلَت اهَمَعْنأ ُةَمُِ َزاَرَيْغَم

 مهبل لق اعلا ىلع نر الشي روزخ رب هر يو رو مهماخلل كن راثك ليدخ

 َنِِذَلاَو َنْوَُرِف لا بدك «ىؤهْيِلَع عْيِمَسَهَللاَّنأَو َنيمْؤُملا لَو هللا لس نعد اووف

 ممل نم َلكَو مم موق, َنوَعَرِف لا اَنْقَرْعاَو ْمهِبونْذب ْمُهتكلهَف ْمِهَبَر ِتياب اًَوُبَّذَك مِهِلْبق ْنِم
 ْمُهَف ارفك َنْيَِلا للا دنع ٍتاوَنلارَف نإ طير ىف لَو (م») َنيِِلظ اًوناك : ةَبَذكمْلا

 ٍةَرَم لك ىف ْمُه َدهَع َنْوْضُفْنَ م َنْيِكٍر ْثدل اوُيهي ال نأ ْمهْنِم ٌتْدَهاَع َنْيِدْل «دد) َنْوْسْوُيا
 مُهنففتت ديلان ىف رشا نإ معهن امل رع ىف هلا( ال و اهنا

 ىَ ْمُهّلعَ وُقَلَو مهب لكلاب َْيَِحْمل م ْمُهَقلَح ْم مهب قرم ِرَسَق ٍبّرَحْلا ىف ُمُهَن دن دج

 رام ِدْهَعْلا ىف ةَناّخ َكٌوُدَماَع موق ْنِم ٌنفاخت اّمِإَو مهب نُوُظِعتي «مءوَنْؤُرَكّذَي مُهَملَح َنيِنْلا

 دَهعْلا ٍضْقَ ملهلا ىف ْمُهَو تن ايوْعْسُم أ لاح“ ٍءآَوَس ىلع ْمهّيلإ ْمُه َدهَع تر دنا كل وْ
 3 هد, َنيِِئاََحْلا ٌبحُي ال هللا َّنإ ِرْدَعْلاب َكْوُمِهَتياَلَدِل هب ْمُهَمِلَعُ نأ
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 نا ووك( لونارلسم ) نار( يك مو بجارق ( داتا فعض ) لور يي لولو كس نلت تولوو روا نا زم تاي -. سمك ل

 كح نيد اكل بالزمان لح ل رك ريب كدب لا سوم سو دادت ىوحت ولت بج ) سيدرك ورغم فس نيد كس

 ىك بلاغ وو وق ايكو متع هب لما )يكس ورجئرم ثنا سس ىلا( ليث تس ا رفداشررا لن باج كس للا ىلاخت قت كوم درع كن لا بح



 همام ةرسض يآ 4 م لاف الق روصءا ءرسمو أ مساباب ش مهو دلج» نك الجر يسنك ري تنال

 بيرك(! كس | )دوا ليث لاو تاك ( ل لاورداكى ب إ) ليث( بلاغ مكي ) تسدرب ز ىلاقت قتتبشالب لتي( سا
 )لذ تاج سرا. لور كل ورفاك لش رف( هس تاس اتردلايظفل ي) ليث تس اج تسرك بب لباس رفاظح ال تلاع »و
 ل )وماي وزنعاكب ا ذعفساو الج باك( لج ةساج تلت نا)ا( زك ول) م نوحي لن لاروارشم كس نا( لاع

 انيس وحتار نيا ف مقووخ يمت” اك وم كنان (انيدازمس )يي( سفوح ا يظع أر سما تسيأر ل باج اك ولدوا اكك
 رول( لله أح كس حس لوجتب ماك شل لك سك لا يركن فرط وضكيرمود ىلاترك فرط وحتأب تسبن كوم كنا لج

 هس دازمقءروصتالب يك )رب لورنب غيسسا لوب( لو كس ساد فذ # كمل مالظا لاو ذ_ركلطا ل انلسوم ليا

 < ناهس شاول ايكراكتااكيبلا تاي آول وكول لحي تس نادال كلو عرف( تداع) ىدتجس تلاع ىلا( تلاع كنا ليد
 هدارا خ1) ليث رؤتقاط شي ىلاتدثلابشالب( جس ريبضت كل مب لبي لمت اكدعب هس لاول اورفك) ايلذكي سنن لع ( زم ك ) لومانك
 2 ارفاطعوكم وقى اتقن ثلا كس ( تس بس ا) كح ىلا( اني دازساكل ورفاك م ) تاب ب - ليو تفكتبم لي تيس دازنم(
 وتمنى يا) سل لدب دن تلاعاقب ارارفاك موق ادوق ل كب جب( 1_2 بتم تبيصملتقث) تل دب سئلت تال
 رفكوى رو ؟فيلرشت لك وفب ترضخ ؟روا لمع ف ووك ما غييس دوا لع كوبون اك ةتيسا فاكر افكد كه جيب ليلك إي ديت جر فكك
 كو يس اج سشب لاو لح هذي هللا ميشال دوا ( س ايلركل مريت بع ذ__ ركل أك وف رلسصروا تلا ثواكر لب هاد لكما دوا ل
 لوب انك لس نا ذم قلب اج نايناشن قراكادورب تيا دس لوتس قل قل نواب كم ناردا وفات تلاع كانت

 كس او الط ) بسوودوا يدرك رتل يردن( كس تعا ىف! عيون وكرف )ولو ورك ننوكفروا الا ذك كاذب ليت لب ادا لك

 هار كرفك لس لوبنج لذ هو ساي دج نإ تدب كو نكس هلا رش الب( عسى نا ل سدا كس ظل ىف دوبي تمع مو

 ل لب هك لس نايبددبع هس نا قب ب آل ياتيفيكى نت لل او ذسال ناملا لج لب تولدو ب ول راي
 كولي( تسدثلا ل هسداب ك ئدهعدب سا)دوا لن ككا1 7 ربع ( لإن هس كر بعوو ىكبسج )داب رب دك( رك شدد كنيكرشم

 زي فب( لال لي ىلا زلوكن ا ) للاي وباقي نايس آ جاب دوم مادا سي دئازنام-اكن وفك يطر شن لا) كا وس_ لن“ س5
 هولا ( كح دازسروا فيكتولن ا نإ < دس صح ل كب وج )و وكول تشيب لج كح ناس جو كنا هيج درك( رشم زرت

 رشي دنااك اند تس تعامتج كل( لكن يي رباعم )وكي ةركاروا( لير صاح لقبك دوكن لا ) لبن اج دج( لن تشيب لب كن ادج )كو
 ريارع هو رو ب ل خرط لسا فرن كك نا( مضملا ياو ربع اكن ا) كح واثلا ول( وج ىئروبرجاط ىربعدب قنا ترم اذع ل

 الج روا ةكح ورك اوي هب كلا ب آل ررط ا لبن موب لاشي هوروا بأ ل ا لاع كغ دبع قع للاعب ) لع اوم

 | -2 ليس وكن ولاو نسكت ئايخ ىلاقتدثلا خالي( حاج آض مالا كىربدب ب بآل اح كحد

 ءازجرب لاو- هللا نافرواع_ فوك < طرشب اج .بلغير واهس ريض ل كلي ١ قثي....-...-..-: بي 2و

 هقلابم ذيص_ مالظ_ارروم فطعاكل ارب نوبرضيؤ# نولوقيو لب اياومازعاكى اللي زركاك عدا دمتم" .عماقم
 لوم ىف لكلإب كم كالاح ابر تبان كل كس ثلا لكل مشا نيل لوب وف فى ملاذ خرط لا كس ات يشيب حس بنو كس
 د ل كس رك مدين كمل ب - لكس فلا بم تس ظفل لا لاهي كن مركزا اكوا رك بك "ملظ ىذ ” مالعرسفن نجي
 فرضت لوك هللا حس بو كد وم قل كل اك سرج الط واوكف رت قو سيب دوا اج بس لين تك لطروو قلو لكلاب ىف قري

 مرور # اناا وا قل اد نيلعب



 هرج ةرفتعأ 4 هج لاقت لا ةروسءا ءرسُوراي مال مدددلج, ننال الجر يضخ ررشور#ج ننال

 افلا يس فئات ح لع حفر لكر سس بو لك ربت كفو ادتسروا سس قلت ليي كفاك بأد

 ىلبارخب.لاعم اكدثلاكبتس يدي شف داب لج قرمودددا ايدي لش نس از عرفك لوا ني لب سد آلجود

 رقت لبي كة اجابكاي ليصفلا سووروا هس لامجا لداكة سساجايك اياب د ليش با اكرارككل_ سا _اتلدب لكتس لي ديت تلاع
 ده لاترارلكل جس قي لماع اكبس نايك يكن ايب حسبو كب ذلكارسودروا تس جو كرك

 دقلالك سيب اشكي جساجا» ثم رورضلءاعم اكلي هل تلاع كل وناسناك كبي بلطم 6 هللا ناب كلذ” زن
 لابي روا اج عامك يلامس قرف ذب تمم ع لونا لوود نلاروا هدب شووق نانا كك بج ل_دب لائالل اهم نسا
 5002 مل تتلس ناكر شم نفل كك ل غرور هس رست تروم للا نايا ع للي داب كس باتكل لا باودلا ثنا تي
 ىلا لدم نيشان جس حق دا راك بس: ب تس سو انك د اجابك كي ايكوم ضرايتن ماظ لب

 . هس لاك شرات لوك كح اد باك

 ردقم ل ىلا 0011 ماكنت لي دارصرفاكوو فرص - لب لف كم انقدار مس نون ؤي الدوا
 - كبس اج انوم لرش سس جو ىلا لور اكل او نس وم لاو ل مالسا كح لا جتس كج م

 70 ذاب حس لودارا ني ارواوم تربو ون ترد تس لش كح لاورراكح نى لات اسكس ناش .درشف

 نيس وكتنذو مارارايظاكذوج ثول رهعدك حس هراشافرط سا لب دينافروا ةرشفروا كس اج يري دب وروا بعر انيقِو بأ اروأ

 ل ل ا

 ل

 كس نيكرشمر اذكر افكروا< نايباكل وازسروا تييب ولم ىورخا ناهس خلاىرت ولو تع1حررط يا اوه مولعم وهب فإما زسروا

 -< نايباكل اعمل راف ب اكل ات خلا باودلا رش نا تم ادعي ل لاو لاوتا نا

 اكتملاو كل وكول بسجن م ةييسادوا لوف رطل يع ردب كول كس ماس ذب اذ كب بج حس لكن اكس ............: لون لاش
 ناعم آت تقم, قاب ابن باروااهتابك ء ال وسهر سغ ركود ىلاءاسور سب كل وناهطسف لونا سن ركن زاوم
 قم ترض [ج رك فس دوبي ك رتب ايكوراشا ذ#لقكل الج فرط تس لوقن/ى تو لواظ ناش اك باودسلا رسش
 و6 نلاي هدهعرب دقوا ردب نكي ل سرك مالا نادال سد لت ساكن كرش نش هك ياكل م تلات ايكو دعو تس
 مقال ركاب كس نلا ل تاي نا بجد لبيك اوله يعرب ابوك قوت و ياا هوزرخ حرر ونا يدرك ظنك ايو
 لوسيا نوسراي ايك رعروا سوم رضاح لش تمرخ لك فقم ترضخ 1 نا لارج كيس كت اور تس بااييش نبا فس غتاولا دوا اوم

 خلا نقاخت اما نفاخت اما تي 7 جسد كك داب هروب كيس [ فهلا كيلا جس لداكرداوك نس لنج باطلا ١

 لوم لذات

 كك 2 كب نال اءاسو رسب رجب بج لشردب.............: ماكل اروارشن ىبذم............: 4 قرشت 3
 -هتسايدركرورغمف_ شك نيكس ناوكل ونا راسل هن كح سا كح كيسي ول لوكا ىد [كس لد دوا لل انم ف



 همم ريا 4 اذ لاقثالا ةروسلا هرسأمراي ل موو دلجم نال الجر يأ يرشد تناك

 ارك ب رولاي ؟ب لا نقعتس مجم كس اهقرشن كا ني دويريشالب لكتب قر يكلغ ناي قى إو روط اك دعطج ركلات اب ب لاعرب#
 مّللا ىلع لك و تينمو كاب انتا فرص فب كسر كس ركل قل وق ساكس نا نس ميل ارقي اش ل كا - ايكوم ناي شايك

 جس لالا, نقف كيس ف قد لكي
 يدرك ياو سس خلا هللا ناب كلذ تيب1----..-.....: تس اوم لوم خيا كس ناادوخ ل او ذو خر ورعاك وم وأ
 حس نوت لب اوك لبست هوك سي تنسو رقم كذا ول ؟كتس اين وناق اكن ركع نع ذب ثلج فرم لاقتحام وا لوم وك

 رمل قدالت كك ورات كروب كايند- الدب ت تلاع ب ارو لول كك بحب -اجامرف يل ريتروخذا لع لا وقس اجار رف زار فرس
 القيل لع" يلا باودل ارش نا تيبآ_-< لدور بات لوختب خيا ىدوخر رواج لاني هادادأ اكدت فيا قدمو
 ىلا كلك رشف اني دارأوك سا تس مجدد كت يينانا ءانلج حرر ل وصرنا ولانه هن ماك حررط كيس اوتو لكس
 لوم م انارسود كني ص دئارفكروا قوم وار كت ررييصنو لك قوارب ل ناهي لس .هتنن كني كدا

 - جس («داج ايكر اترا ابق نكاد اكل وي راد رويت وسح ناوي نسال دعا تربك لول راد كك نااوكد وب

 خس مالسا ربت .ظيرق ب ريض ب عراقننقى ب للاب [ل ايتسل نت كل بل دوبي لاهي ول سال فيلر شت ييطابي ب بحب قب ترض
 701 لي درك ب مقلي ليتم ماقبل كوكي عفد كيا كمان ربك لا - ايا رفد رباهم كى درر قاب دوا يو كلما تس بس نا

 نيددبم مك كلاي دوم سيئول كخ ىتايس كورب اهم قا ناي كس يدار كبسة ني كلم شك س لابي قرف كل
 2 البكم السلاو ج ولصل العرعر وتلا سس 8 2 اس تاتا لونا رليسسركل مشسسأ“ سرنا ىدرل مورس ىزرو فال

 معك حس ب سا لب _انلسوم شيئا غدجتاساس لوك ل ذاباغد كرا بارك اوم مكتلا__سا_ كك كيلي لورين كذلك( ديبش)
 - ايكوم تشو رباعم راب كود لنج ب روطيكك قو مشي دئا سناك كتير وا راد وا ليت اياوجر وارد اتم اكنلا لي الك

 وكر فس رسوداك جس دائاح اك ارك هيلو للم :فاصناو لعام السا دختاس كس نو ى كلب تل ىو

 كيب لد لبد قد قوم كلج ب خر وسو ارو! # دكر رك وقوي اعم مد كي : الشم تساي كك ناصقأ س ل نر طعس داب
 -كح لدقومادوباكى رايت قل بج عررط راج فلاي انركى رايت بأول لاحد كبس اه اني داك ادرج ل يجن لكي حس تنذو كرم لأ
 < دلاب رق وو جايك اقرايعم جاكت نايددوا لاهح كل ب كيج ل قتل لل اهمرج فس ناار قال ساكس اج ايكو ذادتا تالا
 هس موق كتتتفو لا لع ايد ايك- مايك يددعقوم اذ رج اوك روزنك ل الخا لابنج ا ذوب لقت شو ايلا لوكس لما نك لنيك
 ( نامت, )جس اهكررب رايعم ل الخادنلب جرد لوكس ماك

 لع السا! < اتناجوم لب مكس رفاكى لح لعد 2 ديعرلا ىذا ل سدوم ايرتتتس لاسر حس تايآ نا

 ' -<- لثكتذاجا كا ىرادغر كس :ءاج وت عرادخ نايمردك لج

 بج كلاس 1س لج 1 كتلاب يلع نوم ماع خلا هللا ناب تلذ تي تعا فن اطل

 - خلا مهنفقنت اماعمع 1- ىإو ةاووم م روصتنات اك يوراولا سلا نع ىلاج ثوم تع اطاي < جاحومو زرسو انك وك“

 - لا فانه كس تالامك طلاب يبا دن ايسر اتوب مولعم



 «هزحم ةرست يي[ 4 83ج: لافتالا ةروسءا هرسبأوراي ضل مدرج ني الور يفجر هرج رت ناك

 لمه مر هناَف ُىَأ هللا وقيم اور يذلا كات نَبَسْحَت اَلَ را دل تلقا ٌنَميِف لَرَنَو

 حتمي ىزخأ ْىِفَو ْمُهَسِفْنا ىأ ٌفْوُذَحَم ُلّوآلا ُلْوُعْمَمْلاَف ة ةَيئاَتْحَتلاب و َءاَرِق ُىِفَو هَنونْوُمَي ال «مؤَنو ُرجْعُي
 اَوَر ىلا َىِح سول ىلا ةوف نم محعطعْساَم مهل ْمُهَل اًوُدِعأَو مال بُمت ىلع نإ

 رولا ردع نْوُفْوَحُت َنْوبِهرُ للا ليس ىف اهسْبَح تعم ٌرَدُصَم ٍلْيَخْلا ِطاَبَر ْنِمَو ْمِلْسُ
 أمُهَتوُمْلْعَمال هوُهْيلاوأ نوقع ْمُهَو ْمِهِرِيَغ ُىَأ مهنوذ ْنِم َنْيِرَحاَو هكر َراَقَك ىأ ْمُكوُدَع

 َنْوْصْفنت «) َنْوُمَلظناَل ْمتْنآَو هَواَرَح ْمُكيلِإ فويل ٍلّيِبَس يف ٍءّْىَش ْنِم اًوَقِفنت اَمَو مُهُمْلْعَي
 ِساَبَع ٌنْبا َلاَق ْمُه ٌدِهاَعَو اَهَل خنجلاف ْحُلٌصلااَهِجَقفَو ِنْيَسِلارْسَكِب ِمْلَسلِلاَوُناَم اًوحنَج ناو اًئْيَش ُهْنِم

 هللا ىَلَع ٌُلكَوَتَو ةَطْيرُق يني ف ثلث باتكلا ٍلْهأِب ٌصْوُصْحَم ٌدِهاَحُمَو ٍفْيّسلا ةّياب ٌحْوُسْئْم اذه
 كو ُديَتْسِل حلّصلاب َكوُعَدخُي نأ دن لِ وهيل لَ رقْلِل ْعْيِمَّسلا َوُه نا هب نب

 ”مهبوُلُف َنْيَب عَمْج َفْلَأَو (/) َنييمْوُمْلابَ ٍهِرّصنِب كدي ىذا َوُهاْللا كاع ٌكَبَسَح ّنإَق
 بر دقِب مهن مهني فلل َنكلَو مهبول نب رب َتْفْل ام اَعْيِمَج ٍضْرَألا ىِفاَم َتُفَفْنَأَوَل نحإلا ُدعب

 ّو هللا كبس ٌييئلااَهُياَي هيَمكَح ْنَع مْ جرحي «سو ْمْيِكَح هِرمآ ىلع ٌبِلاَغ ٌرْيِزَع هنا

 ر كلل 'ِلاَعقْلا ىَلَع َنْيِمْؤُمْلا تح ٍضَرَح يلا اَهُيأَب (6) َنيِمْوُمْلا َنِم ٌكَعَبتا ِنَم َكْبْسَح
 " فلآ وب وي هنا ْمُكدَم لَو اب نكي ناَو هينا اولي نور َنْورْشِْمُكَنم نكي نإ
 لئاَقُمِل ىأ رمآلا ىنْعَمب ربع اذه (مِوَنَوُهَففَي آل مْوَق ْمُهَنأ ببسي أ ْمُهلِب اًوُرَفَك َنْيِذَّلا نم
 مكن هللا َفَْح نعل لوم اور اً مِن مث ْمُهلَوُبدَيَو لآل هلو نقاب ْمُكْنِم نْوْرُضِعْلا
 ٌةَناَم ُمُكْنَم واي نكي اق ْمُلَآةَرْشَع لَ نعاَهحْقَو اضل مَ اًهُعَص مكي َنآ َمِلَعو

 ىَنْعَمب ربح وهو ِهيَداَرِإب "للا نْذإب ٍنْيمل اويلي فلآ مك نكي ناَو مَن َام اَوََِ ةَراَص

 ىارُسأ ان ادا اوُدَحأ مل لَو ِهنْوَعب ه0 َنيربصلا ْعمّْللاَو مه اوَُو م 9ك بل م اًولتاَقَتِل ىأ ِرمآلا

 راَفكْلا لق يف َعِلابُي ْضْرآلا ىف َنحفُي ىتح ىرشأ هَل يَا ني ين تاكا رن

 وللف اهيارت أ ةرجابا قل لي رت انلاو وزع دس اهقطل يئذلا ضرع .ظزتمرلن اهلا َنُوُدْيِرت
 لالخاب ٌقَبَسوَللا نم ٌبتك الْوَل ًءاَدِفاَمإَو ُدْعَب ان اما ِهِلوَقِب ٌحوُسْنَم اًَذِهَو «:ل) ميكحُرْيِزَعهَللاَو ريم ا ع راس

 ُمتْمِنَغ امم اًوُلُكَف (ز ميِظَع ٌباَْذَع ٍءاَدِفْلا َنِم مت ُذَحَأ اَميِف ْمُكَّسَمْل ْمُكَل ىرْسَآَلاَو ِمِئاَنَعْلا

 2م
 هل



 9م ةرسف تيب 1 4 8 لافنالا ةروسءا هرسنورإب م مودرلج» نيل الجر يفتح ررشو دمج 2 نيا

 وز ميحَر روفغ هللا ّنإ هللا اوقتاو اًبيط اللخ ّف ع لو ع يولثة لا 2 ءاوإ رك 2 اع
 1 3ك

 هي(! رس ا )دوا( لوم لزان عع ُ لم هس داب 1 نا تومان كاع حدد هو" ر افك وج ------٠000) ا

 ةسشا) عك ركب زج ا ىو و ( كح دوج تالا تششا) لك قده كرايم مار لكرفك سس سوكول نترك نمت رت

 روأ مطل نش اكو فو ذم لوعفم لوا ل تروص ا حس دتجتاس كس يداك نس اي نيستا ل تنءارث كيا دوا 5-0 كو شب

 سل ءاهبق وكر ايمم( كس كس لس رك لباققم حس لورفاكن اطول( كوم ددقم مال حس جتا سكس قي كس هزمت منا ل تنم رق
 لو وحك وم كيس دو( هَ ايل ع اور ملساء لع ىازنا عري تقاس همر )- تناص

 تس بوك ى رايتروا ناءاس ا )وحك جاني لاحد ل( لإن لس تك ر رايت # وحل ار كدلا تكس لن حس ردسي ) تس
 لوم نأ انموو هو العكس ار افلم ) لو هوان كس ناو قر لورواروا ب( .لكرافل ) لوم خيساروا قنا( قد ساد بكر

 -((ةساج لئارولارول( با وثاك ا) لمس دج رخ ققكوبوج لع هاد ىكظئادوا هس اتناج لئلا نس اج لان بليغ ( دوبي
 رك ني مدسم) فرط بلا نوم لكي ) سيت ركارول( كتساج كنك كب لج سا )و ىف تراب ارميا
 ساد كرتابع نبا _ هيت ركورباهم حس كارول ) ئيساج كجم فرط لنا كي 13( لإؤ قتل رجس حررط ل فو ددجت اسكس ردا
 لش دأب كس دظيرقون: لوك حلا تمي ادي دخت اسكس باك اكل تس ا. رق بيرو ا حس عروس سس تم 1قدابج تيب ادي لش
 ( لايئاو راكي بس )- ل تلح ( صاب ) ىكبسوج لن ىتو بشاب ( لح ارابس اك ثنأ ) تكرس ورعب ا دوا ( <س لوم لذات
 كل هناي ؟تاذ كشاق( ك ذكى رات ف الفاس ب آد 2 0 لي دلو تووك يامل موي وداد اكن ا ركاروا لت نسج
 رتل اع( قب” كي )تقلا ىلو مكتب مي ناروا ستوك اهل ذك لوثر واود باه لوب لي دع( ل لاك

 ىشار ناي لع ركد اربي قافتا اب لهي لولد كس نا كبت كا ؤرك قرر ادن نرخ اكرإ اندركاروا( قونو لحي ) قد

 لو كلساو تس له تسوين ( ل لوم أك خيا ) هو هبشالب يدرك اديب تنفلا قاب لع نا( ع تدق قرا) هس لو لو

 نة مود( لإن لس ركل ك كس ب 1)روا لإ لاكش ك- - بة! قي لآ ساس لارج اب حس تسلق ىكن ا زج لو)
 د 10 ليش لن ترك الد( بيغ 2) قوشاكف ركذابج( سسدافك »90 وفاهم يس 1!فقفب ىن ا لإن تلح كي  باآج
 رولا نكي) كك وجا هوس ىو اجلا لم رك اراك لو د بلاعب لونمشر ل« ءوسور ورك ول 0 7ك كتوم يأ

 ( كولر فاك كم حس جو لاري قت ) لكك لي رك ركب هولغصوك ورفاكا هر كو لوجو( عس حررط لاو دختتاس لك
 نوث السوم كياروا هس رافكوس اله هودوكن ون ارلسماله ليش شبس ل جرد كس مكر ) لج وب كل ب لش سس تعاد ىلا

 عروض لك تست [لئارت قله دب دادخت كل ون اهم بسج دعب نيل ليج ر مرق تباندوا- اح انا رب دافك ارنب كيال.

 اعل وا فعضاتفل) ى قدمي للا ايكوم مولعمل بكر وا يدر اك مج با اهب هيلا ناد نوع

 تاق ىو ةوسععس ل مت( جس دجتاس كس اتروا اي )ركاب( جس نك 1 قرون نك« باقم اكتتفاط انك دعس نيسان
 ناا) ح_ متل دفنا. كس ركب هولخموك ونش .ار ور ل وحجب ول لوم رارط رك دوا كس لب اجا ري( نونمشب )وسود و ف لوم م
 قامتشاروا( نجم اناج ثذ ى كم سرب حس تلذاط أوو تس ةتيسا لا نس ل يفت 00 ةيارالس

 هب  ليديق قددب هس اق ترضقت 1( بج لوم لزان تفو لا تي آلا دد ىف ) لين يسد جتاس < ىلولاو تخج



 + وجه ةرسم تب[ 4 هج لاقت لا ةروسما «سنوراي 26 مدرج نال اجر يضنحررشورمج ننرلاك

 بوخىك كتابت( عس تاس يك ايدولات ن وكت) لب اور قريت ناكل لاش نايا ةتج ىك ( اهق ايلاءرف ل وقض وام

 لا. كس ركل وق رف )5م اج ناءاساك ايد( وفارس مت( ليم اكو د ثم لع لكس افك ) لي كك لال كن كي ظخ
 كلك ذب ء تصور زهاب دقلا دوا ( سا كتر رك امور الخ ) لإ جا تررخ 1( كس دابض )هللا دوا ( بيساو

 كل داب )وم ايكوم دن مكاكدفنا ع لهي دك حدو ىكءادفاماو دعب انم امافثي كرس دس روض ) لن لاو

 وج احر هج اتم برا زذعا ذب تب لاا رو رض حل كس للا ايل( ضواعس ) نس موي وج ف( اكس وم ءءاج كس لو ديتقروا تسيل
 تصر لاو تشي ىلاهترفلا غالب ومر تس لذ تس هللا ءال ل ماك يسارك هزت يو لاط حسا جس هت نس ايس 7
 - لع لاو

 هلق خل لا لؤي لق نيتي يآ كى اد ةوق نم . نوزجعي ال مهن ال ىا . ماللا ريدقت..........: بيكو سس
 ل ار مر ل م: مكتسب عاد قرصتروا ل كح تن هم // ىزارتار يت ل افقي تررطتت ؟روا لج كس كس قس

 كه تيادر تانج دلو لظأد ىكت مانجو نيد ايش لب لا مسهن ود نه -اك اج ايك فاد لس ساو وقير طا لا ذل لب امم
 كس 1ك ايش لابو جس اتؤمم اوت لن نلاكمم لس اي لاي كس لح

 لو هظيرثوحدارم حس لارا ل وق مهنم ىشخت ال و حلاصف ىا -تس فدذكا رت باوج اوديري ناو

 وكت يببتكو تنوارع لا ف مالسا ن لي يم روبسس لع ا للك وادا بسر ع رسددروا جد نو لذا .مهب ولت نيب فلا

 -قا لكم ورايد قل اثم كى اي درك م دبت م كراي ملاعب ريتني نس
 رثكان لاح عرف مس بو كف طك م دثلا كيد نس تبر واهب بوصل ريد كن و ىم لوعفم كلاعبتا نمو

 ٠ لو تس امدورجم وم سرك ف ف طع فاكس كبسح نب رش
 قاطو رولاوب كك لباقمعتس تتاطان دعس ةيسا كح اع ترن كلا تاسكس لافاني .نورفع

 كلا قش < لاجل كا ارقطا ترعطص مس لبي يري دب تانك بي تمي اا - تاي دك يلب اقم وو ك- سا سئل صحون يرش
 نيذلا رواج بوز نورباصلا ظذل ل لض لبي لابي كنانج ب دوج وصدور كرسددروا اج ىوركف زرت يا سل

 و تذايآك ث“ ةناخث . نخشي ىتح ايل فزع ظفل ار بصرو اج روموم اورفك نيذلا للي سرسدرواهس دال اورفك

 50 شئ ذا لابي ناي اح آةيالص
 زايع_ سارعو سرنا ب با لل ا ل حس هدي دنيي وا قضم نتتكس هدارا لاهي ةرخأللا دبريي هاو

 مارت اكضواعمك لوب ديت لك !ذهو ع فالك كلل تنس لا تءاب يدلك لاص توم لاول ودار. اكدلا لاو مولعم
 كيذا ح نايا حارق اماما قب سوي كتب 1ك ةروعج اكد روم نوب بجاواك لس نلافرصرونو“

 دهس داني مالغإب- سدرك قاوخ_ عس رايك ل وتاب لور ايوكت ذو مالا بادو هت لش مالس ا اتب ك .ىفاريا جاع لوق
 ده درك اي راك ري دقإب سد زوق كس ركن احا تنهي

 خلا مكسمل مئانغلا لالجاب بوتكم هللا نم مكح دوجو ال ول ىا-<_فوذكر ل ١” باتك ال ول

 5 (- اج عقول باذع ليمن وان ان كاك و: لاط تس ا حس فرط كارلا كي )
 ل ناز نإ ار د د اسدلع تط ترضخ [لولوج لتس ايل ىلا شوف دارس باتك الل ول تارطت مروا



 و9 هه ةرس تي 4 ه1 لافن الا قروسءا هرسبأو رأي يم مدردلج» ني الجر يق رو مج رت نم 3

 ”باطخلا نب رمع ريغ هنماجن ام باذع ءامسلا نم لزن ول <. (ايرطءاشرا ل نط ب آ- كرم لاك با زعم نا

 - اتي دن لوك ًلاعم نب دعس اطنخ نر دنا 1 ىلا با ذعركا#ب مج )و .ذاعم نب دعسو

 نبسحي ال تيب آلا سك اياج لك عب كلوب ل ع لا ا جارد ؟له كذاك حس تاي آلت ............: تاي أ يلد
 ل خلا اودعاو تيك لب اجبر ذود كنا رق 1_ ةكاج سئل: كولر حس ذب كدا كح انالتبي لش خلا
 فرط عساف كارلو ب وكرم حس لال ايت كس كل وف هلسم داب ايد مكتكدس_ رعت تتورب كتتدع داك قرايت كج

 هوم التج ل ومت راكي ل لللس لاروا سب راج ايدوروشم اكن نام ري تهقر بوك ا ل وحج ناو تمي آللي دي كيج
 قد ليا كب نان اة لي ل لساس ارواب داجايالو قوش اكداهجج لي خلا ىبنلا اهيا اسي تيب [لكا جس ب داجاياجب تس
 - نوكي نا ىبنل ناكاص تيب 1لمرلسلس ىا_جس قتراج لمسلمي لك كعفد قرسود كس كم نو ار < كراج كن ايب
 لاعتساوكس ا فلتالب سي خلا اولكف تمم [اوب لوصوردفوج حس لوي ديق كردب_<ساب داجايكن ايي مك وب ديق لل خس خلا
 ش -<ىداجىوتذاجا كسك

 رارفعسس رديف لمس يدرك راشا ل ماطر فرط كل وزن ناش خللا نبسحسي الو تي1.---...:.-..: لون لاش
 2 ترطخ هللا كلبسح ىبنلا اهيااي ملك ل امر فايع ن لباد جس سس وم ل نان لن سس داب كس دافل ل اوس

 < لوم لزان ليل سلس ال مالسا
 ناراسع تررطح بج سر ال نايا لم وع + روا ورم ساس لو لاو ايي ترضخ 1 هس نايياك ربت ناي ريعس

 كرر ا لوب لذة عي انت يقام ندد مك كارى فت وا وج ل فان ثم آي دوا ايكو مارول ورعاه ل ع وم

 * رواوم ىكو_سا-ٌلوملز اند لونوددنيب دوال نس نامي ردا كم ثان, لد لب تروص ىرسوو روا لموت 0

 ْ كلم
 لول ريق 3 وراق هرتسروا كح سامر 24 هرتسل ع ددب كج لهب لون ناشاك خلا ىبل ناكامتي؟

 - د سار لي ظافلا نلا وق ركبوا تررطخ وف_ايلو روشم سب اوص ل ففي ترص 1. تقل يروا سارع ليج ننن لالخت
 مافكلا ىلع انل ةوق نوكيف مهنمبءادفل اوذخات نا ىرا ىناو مهتقبس رفظلا هللا كاطعا دقو كموقو كلما

 : ايدك ب ايماكذ_ شاوي بآل كالا مق ىاققف ب آي قي هللا لوسر اي كب مهيده: نا هللا ىسعو
 2( لقوم اك ومرو تفاط هدايز لب ملب انتم لس نيو لمت ول فرط كلا ع لاا هع و زور كس ناواتعس كلاس آ

 سيلك دئاف لودي لي تروص نيكل سرج الدوا سدس د تيارب تكن ا ىلاتتطلا كلب 1 نار

 نم ىنكمو سابع نم ةزمحو ليقع نم ايلع نكسم رفكلا ةمئا ءالوه ناف مهقانعا برضا_ل زل ع ررطت رك

 سالف نيا مروا برك اك بع ملاعب نيس ةزترواوكل بش لاعب نيس كيرب كيسا ا سدرك نا ل .مهقاعا ب رضال نالف
 :اقبتسا نم ىلا بحا تقلا ىف ناخت الا ناك ايكوم دكر حقك ن_ الاهم ني رعس تم رت لو نورا ل رادو

 لع قود ىلا قد هس ب آ-ك- ذييسدركاب داكن لا تدم ع دنبب ه دايز ابرك ذي رفوخ عررط ىلا لانلا كل . لاسجج رسلا
 دورك ابر لاا ركل يدق ناهس اي ءودرك يئس اص - لن ةيسددايقفا اك واي وود ليما هت قادك ا رف حس باص

 هل باور كس لوم ديهش ىو 1 نسا هس راهب لد كل لي نيس ثني ىو آرت نيس لبنا ليج تادوص كرسود لا نكي
 معا اك هسا



 جه ةرسف تمي 1 4( اله لاقت الا ةروسءا هرسفو رإ سي مددرلج ني الجر ييفلعررشو دج رن نياك

 كس لب اجو مديبهشمتريخ دك ابكرواايكد شي داي ذك ساد كييسدرك اي روك وب يقره يدف ىلا دم تكرس اسك راسم وك نوكأ
 وك تبر ا مرن قس دو ددقئاوكل ولو ضمك يمر فروا ايدام ر فل صيف رك سد زول ا ا حس ىو متر قبلا كنس ذا ب 1

 لاعترثلا لي هس داب كح موثىفيا ف لوهنج جس د مخااربا تررطت اشم كرامه ريو ساس ايي دانج تنته إي ذ لحس رمي

 .ميحروفغ كناف ىناصع نمو ىنم هناف ىنعبت نمف  امتايل ل كس
 ال بر د اعذب ل طخافلا نا لبث داب كس موق ىف ا فس لونج جس قمت روف ترطعح ل اثم قرابته ادا

 رام نيرتكا نوع دلو
 درك روكبسس ىلا نيل لكى د سين ىفاعم لطب تمت ىدروا لكى دارلا ليترك ف كنت نالت رض بقي انج

 ري روس رضوا عم حس د تاج ابك نسم لخ حر الطصا قرش نايل اياب تغمس وروشم سراير اعلا وبا تدرفقت”_ايك

 ناهطصدعإ ل ن#ركادايدفدج لج كت ابيع ترطت لين ىلاايلم ايل لس ضفواعم ىلا. تس ىدروا ايلا يلم اكاكم يك دب نارطسم
 - لوم لان تنم 1ك آرب لت ذك تيك كل افا تيسر تدم

 مك يا رفروا هداف تررضخت حسبو كد كى لزرس كل لاي[ تنمي لصيف اك وف السموك ى لات نت
 اوم لكل ذات بنا فعال ايد امرف ل ضن شبان كياني د لوك ًلاعم ند عسروارعز تن لك 1ب يرق تيب راب آل باذع

 اير ..........: مكتاك ضحك مج رف ساو تنفاط وف كرم دك فالس ..........: ب عترشت 3
 هدهايك ابد مكتوج لب داي اوك وف السمن اج وم ليس راهقظارج دج لكس دكا ايهم حررط للا نااءاسسورس اكتب تدع انج لوك
 - لب اجومجرش كل ايهم نلاماسو لاس كس مرج وا د ايتن ايند كبح كل دكاتماب يالي ركل و تلح كوكب جر بر وقعا سي

 ل سا_قكبم لس لارريخب قرات للشجرلكج د ل اجرب راي - رافد كج دوا لير تس ركر طع اك ليس ككتتتو لا

 5 ىتراج لاك سكر مس بور لش خلا اوقفنت امو

 ناالعا اكن ما توقد هس لوف قطري خلا اوحنج ناوتي ٠ بس قتلسو نش لس اكل ون ارسم
 مانتروا قد كا راكش 1ىرنم جي ل وفارس لصيف كس داب كب كبح < لوم لزات كفو لا تيب ايي < ابداجايك
 روا عج اع اناج كيج قل يمت” اح ب قت فرط لك يو نما نو قب بسب انوه مت_اقاذ ذوب ماتم سس نا برديس
 م نت ل ينل او اا رو توه ا تيتا اأو ركا_ لما ف ا) يشي دنا لوف ل يع داب ا
 ١ سارظن كت فو مادا < تابائرسود يقوم فاخر مارس تعلن وا قومى انرك يدك كلاب نجس اج ىل كرو لن مق كس

 - تطال
 ريق كس واصمرل لل ىو خروضم تي آب كيد ننس نا ايدرارقى رورضولم كس حضجاف ذح تارظت نك شرع

 -قار لاك تدورض لنك حروسم أ و تاج دل

 هتس ةييسدورب لش تفلا تشر كيآوكل ولو سب سرح لس يدقق ل :رم اتراك اشم 6 يقع رثلا لوسر

 * تايد الكر كس ركب وكول نلا ماكي حس يلولسا شوفو نس تمي اهف ف قف مالس ارت كس وم شارو لوك ب اند دي اش ماك كش داي



 وسمو رتب 1 كك لاق ل15 و ءا هرسمقو راي اريك ادق مود دلج» نت الج ريش جرو رج نما

 يب ب بي
 ماقد ثلي باكو ذس قو ب آل م تدك ادذ كى اسد اب لد نما كك سد ساي شو ب ل اضف ىدافورتتف تس لوب دصو#
 م رهتس_ ل نيورأن ايرث بس ارطاخ لكع_رسووورفرب لق لس حرر فس قش آو تين كت رداع ديك كابس

 - اد مانا فس تبيبرتو ميثم السا رضتوج انف لا تارت كيا يب تقيل لايكات

 لاو كال خلا مكنم نكي نا خلا مكنم نكي ناتي 0: : متي درعاي ىلع لباقتم هس تتفاط قودوك ونارلسم

 كي آل تقاط تا لع كتب ناديه دك يس اند مكتب جس لأ درهخروصتم زا يس ابذاج ايل ايي تس ناوكدس رخل
 قس رف كب لق عر تركع لابعد ريكا لكل طر يجز ارو دمج ناسا جس مرج انك احبس بجاد انبد دق تمت
 ب ظافلا لح تع آب ادعإ كس هيج لا هس بهاد باسط كيسا ا بادر تع لب تدوم ذم لوم
 ا قوم الغر يت ذل - وم ل مترف كن ونا اص قب ني عك و فال كس لاارعفد ضنا مت نكسوبج سيئ جوتم رش
 هج رلا لب يانكر واكس انكر وطي هب ءاقااسركي رف لالش لوب يااا واهس انتيكات حس ريت ونقلت 1

 وتمر رج ووقع كس زل و قدص ردا نوم ل وصلو زد انوج لت مز دوم كب جس نوم لاقت فرط ىرعذال حس موز
 را ذبل تاس ديف كرفلا نال اندم يلغلكرك# بس قداص ابنك مو زو اجي كبس تاباقرسدنيي -ةسدلا ارم
 ا كبف وجدت قرم كرفلا حس ىدتوادف تحض تك ىلا

 " افعض مكيف نا ملعتي اروا 111 : ارم فعشان ليك لاهيا فعض_ؤعض و م ارك_ائ

 سري م اكييدك جس لل كركم كي ركضت اج امج مج ماكروا كه ساو سلم اكب ج داع مكسب بلظم اك
 لك ارارتإ زعس شن دوت راد مذ فيا لمن كب نيلي راس اكس ل ل رو نك

 كس شوك يأ لع لولاو رك اك ل سرك اياج حب كساد ماكس رجس لاجوم دايز تمت كس لاس احركايل 5
 لآ حس كجي ةررظ ا سو واهس او ذا كم اكء جس. رص أيكم كل 02 اركاب لايخ اك 0 بس لاب وماديب قرأ

 دج انعام ماها وزان اكس كيرتدامك,ب تنس د ب لرب ىلا نا هدي روا ورش

 تاكل لاب لس نادك وم يكب قيء اش اس ىلوا لوك اصل ساتر تاب بم كل يي دهجودج كلا. دا كير كى السا
 ميت زعضوتبط( ملاهي عشر اكد ؟اريكف عض رمي ه2 م قت 0

 ل صنولاب ملمس لاكن خت لس سا كو اردو ذب احمق ناو ديق كدب 52 :لاكشا قد كا

 رش لم لونروص ل ونود ىلا ضمن ؟ ل 1 ترورض كرك يق بح تل يبو وج ومن ياو 0
 تتقفاوم كنا ند قفط ب آرب اوم طا قت رك يق اك "باه وم وم دوجوم ضن لاكشا اول لبي تروص يلبي سات
 ركض اخ ؟اومب لوك باربار خركس اق لعب تروص كفء ضنك اتوب لاكشا لبث تروصىرسودروا ؟ لا رف دوك
 لوتس مروشم لا ون ىف روضت_اومج لويك ب ىتن باح فرص ب اتعب رمي ات اهلا يد سد رايق ديب دذ كس قو لبكي كبح
 ؟2 نر كس فا نع

 1411 ا ا و هو مس لاول
 حس دعي وك وكول ثار لك ادلب جايك يكد فال لويك اك ف ىلا ننام تحل وين د كيا لن سار لاك وم يدب كانغ



 «و جه هر تيب 1 4 هلو لاقت الا ةروسا «رسمورإ 0 مددرلج, ني الجر يسضتعررشو لج تنيك

 < ايك ايكو راشا لب ايندلا ضرع نودير تفرط كلت كرولعم

 رب تسار وار هتسا قوي لبي ىفي د 1 لا دتاس كس دافم قوم درظن در امصركك م..-.: ا ىدابتجإ لباص

 « لج اه انرك يس اوم ولبج اكد فم ىوايند فرص ل ماك كك دوا د عين توك اد للا نس لوبمنا كح ىكا_ديما كذآ
 رك حاج [ ل وجب ركل احر رك ملكالاع - تيس اج انيل كر ايت اوكا لوم سد اف كس لوود ايندو نإ د لت تاب ست لب

 خذ رك لاو روف عا كة اج ابك ترب وكاعوم سس جو كف »م عج نكس لارا هتنلب حرك اوم عج اسوم اك لاري دوا اجا
 و شل ذ 1. انت سئووصقم اني ورايقنغا يزكي« باح آل كبر ايا حس لل ان كلوب في اييادج رك له ىو قاب - اوم باتت
 نليدحرلا و لب ايتغا لش رامي كيرا حرابم كيا نايل سانرلا اومهتس لاو زن حرابمود قريه انج اهتووصت ير تما

 ١ تنيك باص تسروا ذسوم ال واين د4 ررط كياني ورك درك ضواعم حس نا نايس ا حرابم 2لاكل ويدي ككل اجي
 ذيص ةروص أ لأ لش مو كس [رابمريغ دوا رام لا ديون اجاب راهي كرما تسجد كا لراار م تيس دام
 هس ةكاوم بان كس سا اهتن نلا و نس شار ز ركنا هس رك لطم بنا هي دشبلان حس حرر كي تيتا ل نكي راكر ايا
 ؟ ابل ماك بث ويك سس لان

 عطنا نتل_ايلتاجس سكش نااياشس استولت نشروا يل مل ممم : حر ازوفكل وك باَنعبِو ترضخ 1

 ءابر لاووم ان ولي يلع نقل فيج ترض آني. اهتدومتان س بو لحوم ك كس تادذ قيال لع قاع احس لكتوج هو

 كح ساس اللب لئىرب تاب دوا هت جركل وبقول روم لا كل كس ل اهي هدئااف ىلا. وك ورسدد قنفات

 ووش لل يبل طم -اتيد لاح لين عصيت انجن لوكس ىلا سا زعرل نمر في ياك 1رجبلا_َعع اق تباع سآ

 - ان ناصقن حس ىبل'بازطعوكن اكس لاي كس اص تيس ايكوم تبوك بيه كى لا لالج ف يانور اك 1 لاب اتيت ىف“

 (الهسم نايبلا نم) كوب فاصتم الاكشا بسسس يرق ا لاعرمم

 11 للا قوراف رج ركأ ل داهتعجا ىلا ا :< الب اوأ ارمودب ددروا اركاب ل وماطخ لد داربجا

 لورود م اج اطهك ل اهكرج وج كناري نلوعثوم ىب تل لارا احاكررت عد اب لع تسل كين اج او وعم نوب تس ءرذاك سار

 امر لت رارقرب ب سادوخاهوم ىو راتجارلا ارباب مولعم وز زيت هدعواكب اثورجا قر داهتحنا ءاطخ ك
 7-5 حام هزكرتس ار ذل حاي

 م امايلانب مالغأي اج يدرك يوكن اللي ليث زئاجات وفود انك يدرك ناز[ تشرق ل دنا
 مانا كيد نكس نا كس تا لبث روض خلا انم اماف تم 1ك روكي د نكاح .رسودروا ع .اجايلانباياعر ىذإيروا

 واهس درك أد ل ياعر ىئذإي ل انب ماغي ك هس ضواعم اي درك امر تفهوكن اووف لب قود كل وت [ل ودرس دايخ اوكتنو
 ل اذركظ# ب

 لل رايقغا ست اني درك ديب سب لراكتفص با كلكم مولعمسس خلا تقفنا ول تي1...........: تي [فنأ اطل
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 كهل لان ل17 روسع ا «رعبشو إي مما مووريت» نال اجر يفرش ا ل
5 
 هفانع ءرسعم ١

 - زي هاه 4 كلاسروزنكل تساهل يك توم مولع "غلا هللا ففاخ نآل كي ارو نوم

 ترج كن مو راشم وع ل ءاطخ ىدابتجا حس موصخ أ بج كيان مولع خلا ىبلل ناكام تي ؟ !روا

 هرجافرطل ياي صح ىدابتحجا ةاطغك انو مولعمسس . خلا هللا نم باك الول تي اج نلميؤراهتجا حس اطخ لوا

 كولي ) نيبرقملا تائيس راربالا تادسح ل 1ك ان كل وقم ا حس ىلا وف كوم باق قرع سا بسنب جس مدعو كبس وأ
 (- لو مارب لح لوئارب نير قم لاياعجلا

 مكبؤلق ئف هللا مَلْعُي ْنإ ىّرسالا نمو ءاَرِق ْنَِو ئراَسالا نم م مكي ف ْنَمَل لف ىبنلا اهي

 مُكييو اَيلُدلا ىف مُكَل هَفَعْضُي نأب ءاذفلا نم ُمُكنِم لجأ امم اًرْيَخ + هللا ْمُكَتْوُي اًصالخِإَو اناَمِيِإ اًريخ

 نب َكَقاَي 1 5 اًوُدْيِرُي ُنِإَو ؟--8 ميِحَر و ٌرَوُفغ هَللاَو يكونَ "كل رِفَغَيَو ةرخألا ىف

 2 م قع“ قنا

 للعم اوُعَقْوَتمَلَف اًرَسإَو الشق ردي مهم َنكْماَف رمُكْلاَ ِرَدب لبق لبق نم هللااوناخ ُدَقَف ل لا نم اْوُرَهَظأ

 اًوُدَهاَجَو اَوُرَجاَهَو اًوْنَما َُهِلا نإ هس ف (موميكَح هيا ْمْيِلَع ُهَللاَو اًوُداَع نإ كلذ

 راضنالا ْمُعَو آًوَرَصَنُو لأ او وأ َنيَدْلاَو هوربخالاب للا ٍلْيِبَس يف ُمِهِسْفنَأَو مِهِلاَوْمآب

 ْنَم مُكْلاَم اًوُرجاَهُي ْمْلَو اَوْسَما َنْيِذَّلاَو ِثرالَو ٍةَرَصُملا ىف ”ضغب ُءاَيِلْوَأ ْمُهْصْعَب كلبّلوأ

 ىتح مل ىف ْمُهَل بْيصَناَلَو مُهَيَو مَنِ ثزيالف ٍءْيَه نم اجو واو رسب ُمِهتئاَلَو
 راَمَكْلا ىلع َمُهَل ٌرضنلا ْمُكْيَلَعف ِنْيَدلا ىف ْمُكوُرَصِنَتْسا نإَو ٍةرْوّسلا رخان ّحْوُسْنَم اذهَو اَوُوجاَهُي

 ل مروا قاننم مهو مكنت موف ىلعألا

 مُهَنْيَبَو مكي ترا الف ِثرِْلَو رضنل ىف ضع ْءاَيِْوَأْمُ ْمُهْضْعَب اًوُْرَفَك َنْيِذَّلاَو هنو ٌرْيِصَب
 رْفكلا ٍةَوُقِب «ما-»ريبك ٌداَسْفَو رق ىو رق: نزلا يلو ُهوَلَعْفَتالإ

 آورَصنَوز ل َنيِأَلاَو هللا ٍلْيبَس ئف اًوُدَهاَجَو اًوْرَجاَهَوا ْونَما َنْيِذَلاَو مالشإلا ٍفْعُضَو
 ىأ ٌدْعَب م اَوََما َنْيِذَلاَو نحل ىف همر ٌقْؤِرَوةِرَفْعَم ْمُهَل اَمَح َنْوْمْؤُمْلا ُمُه كبل
 نوُرِجِهُمْل اهيل ْمُكْنِم كابو ْمُكََم اًوُدَهاَجَو اًوُرجاَهَو ٍةَرخِهلاَو ناميإلا ىلإ َنْيقباَّسلا دْعَب
 ناَمَيِإلا .ِثْراَوَتلا َنِم ِثْراَلا ىف ضْعَبب ىلوَأ ُمُهْضْعَب ِتاَباَرَقْلاَو وذ ماَحْرألا اولد اسال

 00 ُمْيِلَع ٍءُىَش لككب هللا ّن نإ ٍظْوُفَحَمْلا حْوَلل وللا بتك ىف ةقباّسلا يالا ىف ٍةَرْوُكّذَملا ٍةَرْجِهْلاَو
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 ِثاَرْيِمْلا مك ُهْنِمَو

 ل ترق كاروا) هدا س نا لج ل رطق ذابت لولوج حس ل نو ريق ل لال! كي ل ا مدس قر

 ني ايك ايل موي دج 2 لاي ( لك الغاو ناميا) ل العب مب لع لولد ليمن شفار( سرس ةساجح كك واسا
 اطع فلا بوث ىورخا رو اجه دامحدبب انقل كك راب ل ع قتاين دوك ا جس ايلي دف كي دج قلم ) اح اءرف اطع لج رتب
 نث)إ اج ند لكون كرا لو ساو تضر وب ءهك او تبرقخم ذي هللا روا- عد شك ( منك )  ءابتروا (# سارق

 رذكليي حس ددب) لو كك كت ناين جتا شادوخ ليي حلايب( تداآناب زج نيا ) ل داغد لامك ( فس نبدي
 ايك ايبا ذس لوبضاربجركا نب - لركن نسور عن لو برد درو ل ( كابل دن

 باولو د لإن لاو تملك ى ذب( لمي لوماكةيساروا) فساد ةئساج بد (وكق وليا )ها دوا (وككر ديما كات يبا ك3

 قث) ىو دلي كج روك وكول نر وا ( ني رج هبه تم ) ايكدامتج تس لاوفاج قي ادوا لام ةيبسا ل هاد كدقلا اك ترجي وا تسال نام
 نابي لولوج روا( لف فر اريصروادرم )لس لوم قف رك هسرسود كيا مئاب كأول ب ون( راصنا نثن) كدا كن ارد( ولا فج لى

 ا ذبل) هس لبكي ( ع تاس ل داو فروا ءاورمكت ييالو ) حس لي تتفافر الكانلا كس هسداببت ولكي ترجي دوا عسل
 لإ كش تر ناو نيس دو كبت ( كس صح ل تمن ل يوكك ارت روا وج راج ث اردت كايمرو كس نلاروا داب

 راقك )< مزاد كناري بشاب لت اهددم لج سماي كس يدرك لا ( ايكوم خروشس بج كم ترن [كس تروس لا ي)

 فاظظرب لح موق لا مبا ل ) < ناي ه دبع اداهتعتس ل“ عساج تا ددم ل لب اقم كح موق ىكما !ىلكوي 0( للي اقم كس
 هو كرايتخاهار كرفكذس لوكول نيتروا لإن تكي د رلوماكب سه راها رواوم تركك يعد روا تلح ركبت كلاب نسا

 ليبيا مترك ( قوم سيتى ٍ ثار نايمرد كس نارواه دابا ذبل ث اراد )نو كل تدل نك

 روزنكم السار وار نق اطرفك ) ههلصي ءاسف ا ذب رواة اجوماديب تف لب كل دل( لكس لورفاكدوا قود عس لونان ) كسك

 نلا- لع وم ىبم تقيقلا قون كوم دوا كد هاني ذس لوكول نثر وا ايكدابتج لي هاد كلا رول كت درج« سال ناميادج ( كة اجو
 ( دعب ك- تر#تروا لولاو ةسال ناميا لوا ثم ) سال نامياوكدعب كالوجر وا ( لب تنج) ىو كت ازعروا هس لشكل كس
 كيل( راد تبارقراد تشرروا (!راصناوإ نب رجه ) لين راش لش ىك داب كو و قف ايكو اج رك دمت اسس داببتروا لك ترجدا
 ل تمي 1 لم قا رك اكس كس نس اي ثارم ب حس مجد كت رو نلامبا للا تسي ١ لن رارقت هواي ذ كس ثار كر صدد

 -( ل لتس كش ارم نا لمت ) لن ند اج بووك جرم قا يش الب لع( لظوفك حر ول ) باتكى ثلا( ساد زك

 دامح ىلا. اونما نيذلا نافرط ارش باج ع اوديري نا<_هداشا خلا اوعقوتيلف -.......... تبدو

 كل ثارهدوج واب 1 لكى ت_ قكؤراركت ان اوصدجتاس كس باصنا ذي ترضخ 1آ- لج نالوا نإ رج اهب

 روك ع تءأرق وزمج_ ةيالو_ايدرل روضموكاتج لسا فس ماحر الا ومل وا تيب آل يدحب نكي كس تس اجوم كيرلس سرد كيا
 تنل راكد لبي تروصىرسووروا لن كس تنسروا_بلغ قتل لوا حر هتف كيد نكس ءارق لاي دوا

 نا ىل هولعفت الا ؟ يسكر شلع تسع نايك لاق بج لوك كل ب ترور كت دابع ا مهل بيصنالو
 < اهكا يدرك يريفان ال ما غدا اكهيطرش نا نوه ولعفت"ل
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 كلا ل تيب 1لييدب - لاب يبا نيل ل اج ضن كيج جس نوم مولتصر ركب لارج اب ..اودسمأ نسيذسلا و
 رض أسرو اجس لركن اهب تيصوصروا كرذجو فير رص لابع روا امج ايك يا رف نلايب وك وصفر كي زج وهرواوكت جالو اك سرد

 -ه<س ىف درت م اجابت قراكذود لت ةعروا ترفغم ىب

 . راتب سارت ترتب دعب ك2 ب لوك د بي حا عر ركدعب يبي دع يؤ .دعب نم
 مكايرطا نتث_هّللا بتك ىف ني جاما دعب كت لت ني رج اهم لوا لاو مولعم سس لا نتن . كدلواف

 لكم اعرالا قوذ ب لو كريطنح تيب يب طوف حرولاي دوا ىلزث دارم ث ارم تايآىكميركن رق اب جس ميس فرط كادوا
 ' كارم لم ءاس ةروسسلكج.اتوم مولات ظفلكس هللا بتك ىف كل يس ديب باد كلا قناش ماما نكي الل ثا ارم
 د ليكم اك> دالا ىوز اكن وكت اهصخح اب لاب رواه ل اج يو للا رفوك لا رف لاك نس يورو حس دار ميسم لدغ تاع

 لزاث شر ليلسا تياكط كل الفادعب دف لادا "ل ابع ترطح" خلا ىبنلا اسهيلاسي تع: ...: تاي ابا
 ترروص ى:ربلغك رم اظ لعاب ا لوي رواق نايباك ذل 2س ناددا دارت ا 0

 اوجايد بج كه دك بج قك 0 حررط انس اوم ااه فاك ون لم قبب تروص كن ركريقو لك دانا 00
 لوم وبكر ترو شاد كذبت نط تو لرد نكاح ع توه له انادي

 - لذ كل كس ناي ماكحا ضتكس تررمت لش اونمأ نيذلا نا تايآ للا كس لا-
 ررقتم مارد وسر اع نس ىف ض وادم اك لول ريق كس هدب فس قط ترضخ اك تياور ل ل ابع حا اا :لوزن ناش

 نيب ور خذ لضلما ىويب ىراهتتروا نس مقوجملا نان اف ب آ- لاك نافيرولاب ايكر طع ل شارع سررت ايم امتار

 هيد ايكوم راك كت سريبعم قل ير فس لع رك اكد كر تهور لوف ير ناعم نايك وسامر
 كك! مك اخر كا لوب روا كك مرررشمشسو ارت كن ري لايع تررظح كس آم اكل ما هلياربعم لف هدب #هرهع

 اب ابع ترض انج قررت ع لأم دي ىريموا # ريم كى قاب ىف لا لوك وج لوسر كس ادخ مغايكوم نقي

 وسودأيي رقم انوسيف وا ليث تتقو شارك ايداءرفارول عررط لا قلو صو أك مكدم خا امها رسيخ مكتوب شاك ةسل

 هج قئرركع ب اضم ليي وررارب ليش مالفكسجمد مح بسروأا ىو مالغ لمثل اي سربم بادروا كس سأل يسد هيسول

 كس دططا دوا اهتاب راج للج ركء تس ع راج ل ركرجي دوك اهنا لي امثال يد لاء انتا وكن ا ف قط ترضخت فد كيا يغانج
 -#اهومارول ى ودلك ديماءبداظنا كك اك مكل رفغي ود رعوء# رود

 تقلاو تبحروا لوج لس بي لي آس تاكد كم السا 100000 :هراح ملاعب يظني_ اكمالسا 2 :4 رش ١

 ثي_اهق حالبكت اناومور اج ٌلاحباكل وسلس فرس اهكر نوفكل كن آخ اجر اجرظنه بيرو بج اكلسا قد كك سدد
 كب :لس تيالو تيكرش لك سود كيأ لود لل لولب ىراسر جير واامت احاجوم لاعب 8 و .رمود ملسون كيا حستشر السا

 كلا لوم رجرموو تاحلاومي هت اجاجومم ثراواكل الار سدو وف احاجرم كيا ركل قت لين توم لاب قسم ت_.اجوم راد نتىت
 لوا نق قوم ن ايمرد كس راصلاروا نإ 7 ايمي روا لدي هصفد كرضددوا ل لوم ناايمرد لس 3 رت اهب فر صوج د للي عفد
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 نوثك امن ايكوماديي لولو ايياكى راي ٌلاحب ىالسا لع نوناراسس_ كن ىو وسل ب لو ارسوو رواه لع شا # فيي لل طم كس

 -اطاج اه ثراواك ا ٌقاحي اوم اي وري لب نشر لا وف ناجم كيا كا لقحه كك نك اني اوكن لا داي لكس لون مز
 لامك ةققم لوسر كس هللا بس تل كمر ىلاب ناك تشر ىت كيا فرص_ تح تي دالحب تش رطب نيس داس سس لوبا
 - ليث لاو نيد كر اشي بس انياريار 1[ اهتج نلت لكا بسروا

 تارت نا كي اتم مولعم حس شارك نس اجانب لي شيب حس وهبي نا تي 1............: تس ل بلغ اكل وف السم
 ردا 1 لت ب الكي باج ؟بساهوج مولعم لاخا اك ل وناي لوفود نارا ذوعنلى ء اد اي؟ هت بش لم نام نيساوأ

 ن1 رس رو 2010 ؛وهنم نكما ” لهب ترروص تاير و ز لص كل كس ريك[ كش اغا طر

 . وحج قم لغانيا قلبي تروص كت نايخ ك

 لاس لاعود نانا ا كوم لسأح اكماكذا كس ثارت لبي تدوس تب أ .:ماكحاةسش ارههروا تير

 ثراواكن لا ناملسمتنيلا__ل راد نقتل ذاب ثاارم كر سدد ليا ل لب هوك سس ماير فاك رفاك اي اكوبج ننام ليأ
 ل ناب كابا ماكدايي- كس لوم ثرادكس ناطصوو تروا انو لي

 عي - رج اهعريغ رصد دوارج هن او فس رك ترج فرط كادي دب هلي سكك يي كيا نإ ك ةررطود نارطسم بلا

 لوك ىلا ايكوم لاسلكي انه راج بس كلا ا اق ايككن ب مالسال اراد برر عار اس ندع كس سالك ك- ساديق كد
 ْ 00000 وليست

 هوروأ سس تايد دك ليا رش ول بتجارم قر فروا لضافن كتاب سم ناك دعب اي لومب كس لوا لكل يداوي رج اي للحرم

 دع رش نا تنانادن ا احم لوئ راصنا نت او تسر كس ني ديرك دباب لوفود لبث داي ارك مسيل

 دج ايلدم روضمكر دعب كلك عر نيا كس سو قراج ماجاك ثار كك كس سرد كيا لع لب 1عررط وداد
 ش كمي ناي كل ةسوم لى راج ش ريم ماكج ا قي لج رار تشر رج اهياكس لا روا لشن لادكا انتمي هيي ا حرابمر يروا

 بلا لك دى راج مللي -ىةشاب لور لاكش لاريم قي - و كوم فلكر اد بالي لون السجن انج جس ايكوم روس با

 نتا دوج واب كس نتكر مورس ثاارعموكن يجاهد ريغ كك لم لكى راج ثار وكت اب بع ترروص كف وم فكر اد ل افك
 دكسادزاما الك داغر عاب ناشر كاك نبذ قس لب ضد ول انق يك زر ورم

 نلاكي د دبع دجتاسك رافكانلا حس لجبي اكن رج اهمووخراكو جار دركي لطدادلا سس نب رج هبه لي لي قتم كس دافك بارك لإ
 - لح د ليوا ياوكن ارطسصرت اير سرسددرتت اهدار اكس د ىلاب دهب كتب سحب لوم كج دم

 تابارسو دري -اكد' :ءاج انرك دم كن لارلسسرج اهريغر جي قلع دز قو دات ايدك بع سو كس هس رفاكن اطر اهعركا تبل
 - كول لش لوباتكى دب كر يضف دف ل يصف كس ا؟ :ءاجأ: كوم ماج ان ثونوكر يعدون لع تنفو كاك

 كش يروم لي لامك ل ارمدج ناايمرد كس ًالاصناو نب رجاب#
 مدقعراو تشر سور كخلا مهضعب ماحر الا اولوا تدو- لوم رش كس وب تدوجومكس راو تشر قرص نإ اهيا سود ةررط



 دج ءرستييآ «هاط لافنالا ةروسءا هرسوراي 7 مودل نيل ايريظتررشو دج جبله

 بج ل دعب - كد لاح لاي هدايذ طرشي ل نللوا نبيا اه نكات لدتا ئاخ جت اسكس نإ زج اهههكس دعب دج رك مكي دول كوم اتم
 طرشاك فام ساي سداد دتشر هسرسود ىردا كس دماج كير اد تشر رثك ا نقوم ماع كاتس وا كلا ندم نارا تسارثكب لو

 لكبر زا روسدعب كح دلك يمل قت ماع كل كس لؤود ماك وم قراج ثاريم حس دجو كت رضنروا ترمب قلو هش هدا انا

 تبروصرمم لع مالس اراد ايوب ل برر ا رادواوخرار تشر نار طسبا_ ايكوم عروس حس خلا نينم ؤملاب ئل وا ىبنلا تعآ
 - لل سوم ناس آروا لت انايب ضب (االههسم نايبلا نم )اكون ثداد

 تاكرب كت رغ آوايند تلوورعب كى رادرهئاءرفروا تع اطا لاو مولعم سل“ هللا ملعسي نأ تعم : تب[ بفن اطل
 -لاباي وامروا ىلارواوخ ل لوم بست



 اتم : ع «مارسشعي1 49 هيروتلا روسءا هرسبمو را كما مددرلج, نمل الجر يستر سر مج رت نمل اك

 د
 ال را راو هاو اقري ضال يا رق زول

 محل اور ِثْيدَحْن ذوي ام لرمي هلو هيلع هلل ىَلَص ن1 نحل انودكل كر
 اهَْوُمَسُت ُمكلأ ةَفيَذَح ُنَعَو ٍفيسلاب نْمآْلا عفَرِل ُتَلَرن َىِهَو ٌناَم لمس نإ لع خفاش لو حاز
 للا َنّم ة َءآَرب هذه تَرَ ةَرَوُس رجا اَهّنأءاَرَبْلا ٍنَع ُئ راب 5 باعه وس يجو 5 نر
 قو و ٍرهشأ عبر نْوُد و اَْلَطُم اَدُهَع «) َنْيِكرُش لا نم متذهاغ َِْلا ىلإ لاو ِةلْوْسَرَو

 َهْلَرَأ ٍرُهشأةَعَبرأ أ ٍضْوْلا ىف نوح خشلا اهي نيل ارب ارشيف لوف برك للاي هلا طفت

 هللا َّناَو ُةَباَذَع ٌىِتئاَف ْىَ هللا ىزِجُْم ُرْيغ مكن آَوُمَْلْعاَو ل مل ل

 ىلإ ِهِلْوُسَرَو هللا نم ماَلُعإ نا أَو ٍراَلاب ىرخالاَو لَا ايدل ىف م «)نْيِرِفكلا ىزخُم
 ُهَلْوُسَرَو مه ِدْوُهْعَرٌةَنيِكرْشُمْلا نم ٌءٌَىِرَبهللا َّنآِب ىأ َّنأ رحل موي ريكا جحا موي ثلا

 ٍهِذِهِب ىنمب رحنا موي نْذَأَف عش ُهَنَس َىِحَو نسا َنِم ايِبَع سَ ص ةلاولص ع 0
 وه رفكل ني مب نإ َِاَحْبل ورد جت موو د
 اور َنْيَِلا ريخآ ٍرْضَبووللا ىِزِجُْم 0 را وا وا 3

 نب مت دَهاَع َنْيَِّلالا ةرجال ىف والا يو رسالاو لكلا وشو علوش «”1وي ب ْ

 نم 000 اونو اَعُي ١و رِهاظُي مَلو دهم ورش نم انهش مك وصفت رضي مل مث نيكِر شما
 درا ةفنملا حب -ي هللا َّنا هلع داع لا مهيد ِءاَضِ ىلإ ْمُه َدُهَع مهبل اومئاف رافكلا

 كيع يرتب ركن ٍلْيحاَتلا ِةَدُم را َىِهَو هَرْحْلاَرُهْشأَلا َبَرَخ َحْلَسَنا اَذإَف ٍدْوُهَعلا ماَمنإِب



 ؟مارستتعأ كب 8ؤج هيوتلا جر وسما هرسو را مم مودرلبتع نكمل الج هيف عر رو لج رن نبل
 20 ا

 6 كول سال لاو 0 0 مت مرن #8 عاش هت 40 يك 5 مدور ده م

 يرد يح لاو ااا ل مكر ار اللاب ا مكردعو مرح را لج ىف ممرعت اجو

 نإ ضفاخلا عزت ىَلَع لك ُبَصَنَو ةنوُحْلْسَي قيِرط الَصْرَم لك مهلا مالسإلاوأ تقلا ىَ 6# ثيل
 ” رخل َّنإ ُيلاْوْعْدمَمل ”مهلْيَس ولف ةوكّزلا اوئاَ ةَولَّصلا اوُماَقأَو ٍرْثُكْلا َنِم 0

 مهروس ”)

 ٍلعفْلا نم َكَئَماَنْسا كل َراَجتَسا رسل لغفي حوفرَم نيكر شمل َنَم دحأ ناو بند هد :جيحَر

 قمم ل نإ هموت ٌراَذ وُهَوِهْيُمأ عضْوَم أ ةنماَم هلأ منا نار رمل هللا ١ ملك ْعَمْسَي ىتح ةنمأ ُهرِجاَف

 اَوُمَعَيل نامل عاّمس ُنِ مُهلَدباَلفِهّللاَنْيِد هون ومعي ال موق ُمُهَّن ناي روك ْذَمْلا كلذ ِهِرْمآ ِْف رُظنيِل

 "د

 اجب نال لضوسكيا تايآل كى ا- هس عك لوقت [قرف ادد إي < لهب ل ةروسا دول مر
 هلق ذل دعم كاد نوع و

 ةؤرل كر اور كك هاك اهيمج انتي د شتم اذ ةنخشا لول لكى رتل لا هللا مسن ل ل ورش تدوس يئااروا)

 وأن اماه ر ذك دامتج ري و ةروسروا هس ناش اورع "هللا مسب' "لج كورسا تررطت نش ماس ىارواجس انزع مولتمتس ثييدع

 الااج باطت يدلل يك 0 زل كول اكس كور مسي ذط ترضحروا حس لوم: لا ذان كل كس نيس داما
 ءنالعااك ورم رلا لري كافرا قط لوسر كس لارواشلا( ع يه ةدوس رش ب و ةروسرل اسس كت ياهو كساب هس قداخب

 ردى كتر رع # لوبضار يروا -اكم دايز نا مح طيظ راهي ومس تدم نم مسا هوت )اه عكر دكر ع نس مقيسس نم ك_ لس نييكرشموا
 لأ ) كحيس را ل كأن ( أ مدراس نما نيرا )و لطول( ع لي لوقءارل ذاك رادرب تسد لاو: يكد

 1 سرير وطال * متوحكرداي دوا( بس لاكن اء لوك كس نادعب لح نا تايد[ آلا ايجدل#لوثءانتاا
 نينا لل 2 0 رس ركاوسرون وراك ى اقتل بشالب كي مدا ( سو لك سي 01 بازذع ل نان )

 ناكل هر ل ت1 ل رح رق لو اا 1كم” لع ترغ اراه كاتم ل
 ذة يانج) تأ ريع هس ناروا) نرش )قش ) ىلوسر اك ارواج م لا كرم دقلا كس امال ١ ناالعا ) دانه يل

 كلش لوكلاسوتم [ك يال رو (يامرشبنزاطعا اكتم [ةناذدرك لإ رقفس لوم سد شل شي ا رفروم وكل سيرحل اس ىا
 اك ابل( عرفك )ولك تر 1/4( حس كت ياود فس قداقب اريج كهل فوط رل ماك: ماندو اكدَح ؟ن“ 0

 نا( جحد در ) يدا رشد ةكع ركن: اعود موكر ناج ون كحال نايا كح ونا نر ارو قرم 0

 ناكر شوو رار( لج لكش كك[ ترش ةروا لج ترروص د يقو لاف يب يند وود فرت زج ) كسا ذك وردك وراك
 لب اقم ءاهيشد وا( تس هدا قكدبع ارسل لك اوكار ذدجتاس دابق فس لومضارمجي اياد ةس يحس سس 006 - ملا

 لاتشا تاع كريس مجالا اب كتف« كس اعيوكة راهم ناك 6 ةجايوسدل (ىناما الدم 1

 ترث [قداعسوج )دنع اج( وم تش )زل يمس تمت بج أ وك ولاو تس ب طايتصا( لش نس كام د دبع ) نو كك تعلو

 ل )ور يشروا(ولركريق )وراك وا( ميدي يوم عرج ) ل 1؟اب لابج هراس دكني رشات( لوب تي

 وولف لش لوتس داي ماع)ل يدفن لم كج كيلا ل سوبتي تا ادا( احوم روب كك مالماايدترك

 هد يتسن اود زو تساراكن ادد ةالذر»ا ل تح ذي زامل وا( حفل 000 270 تاس داج ف عريس

 ا من وكس لبي نيش كرو( # دك لج ) نك كساس ' تصر ذو لاو لحس فخم ى دب لاهترتلا ىو( 7



 جارتي 1 448ج ديروتلا ةروسءا رسموا رسوم مدرج نام اطر يضر رشو صج 2 نما

 هاي حسا يآ( ركب لظ ناب حس ذم ل ) < .ايههانب نس طب آ ( جس كل ريض ل حس لتي رم
 ١ تارك لالابتج هس هوم وروالع ل ن مم قت ودا ل كنس لاس ارم كح نس( كاين ةرق ) ىلا مالكوم كسا

 ند كس هلا ) لو لمار عررط رول كول يمك يس قرورض كل لا تاب ب( كح لبدقوم رو وجاي الدت نامي ألست لومراو

 ( -اوم ىرورضازنسن ار قاكن لا ل كس تس اج كس نا ليس حس

 شم . نيعيألا الا اوم مانيب كلاس نايباكي لك وفارس لش تدوس لا ةيرللا رو 1170
 لب خلا مك ءاج دقل تب 1 راد نسب لوم لزان سرق 1حس بسي ردا لب قل تع كرت اون خلا مك ءاج دقل

 تقدس اح بس لت لوقئراي قلت نلوم هللا مسب ل عرور شا تروس لاا .بتكت مل-<س لد« لذان ل
 بح ب ناك ترزق ترو ل ةارسدب ل: نك لذا هللا مسب لم ردرت كس تروس لاك ع جسدك ك3 ل الورش

 تييثاسل شنقرو ل وطددد اجب تام“ لافنا ةروس: للا ذس لكان ايب جوري لى ا ذس ب 201 أمج ل لي دابا
 بازع هروسيي اي وكس لا تس نايب كٌقاوسر كن يقل نمروار بع ضل رانك سك سن لق است سرج اق تبس انهو

 ين لات سام لوك ش بارع تضرزواهتس ناين تسر الا عن كل كانو خلاها سسك

 < اج ايل اب حس لوبم اني وتلا ةروسروا ب ا زعلا ةروسروا يضافلا روسو روس سا كيا
 كا نر لن وذل كا لوز هروح اى أزور عي ل راك اهلك يلو انتو

 قا ززج دج لاف قاامززك نا قول وز دي لاحم تروا كرتون جي نكد ولا مساس لايك ذس#

 تروص كت لسارم تنذو ل ربه ضنك ايكاي ايكيا لب طم جاور و لوصا لن كس تنفو لا بكيس بلوق كادي ايس

 -< ايي ايبا سبي لذ ذ كدب كايا اجي- - ىقااب لارا ممل
 7 نا ” ارتباك نمذ_ مال شركة لصاوروا فرط ف وزب ارتب هراشايب .هذه

 باج ل قت لوسر كس ساروا ثلا حلاو كك تم اري) .هل وسرو هللا نم ةلصاو ة ءارب ىاسض مقاسك فوزي لحب
 نم ة أدعبم ة ءارب ةذه ىا لوم ف وزو قتختهَذلا نمرواهس_ هراشنا فرط كج فوزي لت نيذلا ىلا اياه

 ىلاد عي ح بئاب لذ قي لوساس ل ارو ىلاعتدشلا ع ىلاو ذو معرورشتمئا رب ي) خللا نيذلا ىلا ةلصاو هلوسرو هللا ةهج
 ( فرط وكول ناهس

 فطعاكل ا لب ترروصما_وماي دو دب ناكر شم ٍ - نروض روت ليج قلت اا .دهعلا ضقون
 زود ل رفاكل اكاوتير مالك ص الغع تس "ةأرب »قلما ركذي امب_<ت رن هداي اناني لاحول ما ناي اكو مب -متدصاع

 ومر دلما كتر افو كسلا كمت ونال هع فس تروا لاج ىد تلبد كبح امك اومايد

 راج ايام رف ؟هتخ عكس د ماني ايكلجي حس عراوولا جس ًاكايكتضإي د: سر صف مكس لورنس نادي
 كاع بادو 6/1 ا( راس لرد ع فرقت نك ندا اك. اج يك بكف فاوط اكرذلا تيب ركوة رشبج ري -!- ل تامفد

 هل 1 كرم فاو لوب وكيس نا ردسي سنج هس تلبي < امو ا وج لت اعيم لوك دبع تروا!” مكعب

 ل ليكم سين عماد سال ا لرشسروا نلارلسم لاس

 لدرواع تس ندد *ليكا خر” ءارجبا لن ونجا اج يسارك ل ورمددرواهس لقرب زار .لاوش اهلوا

 تال 5 تار ل ا[ فلاروا نب تك ب وصاوك ان وكلت م لالا عير

 تدب ل لس دمارول كس نادال اتوب مولخ تس تشاو /:ح هرحلا رهشالا خلسنا اذافتمع دارت ىلا . ىتايس



 باسو سم سي 1 هيب 9لج ديوتلا قر وس ا هرسموراي مع موددفج» نال الجر يسحر شو و

 مم لاعف ناذا لت تس: نيش راح كتم رك لااوش را جس مر ئ دب قرش آن لاس كت وبال كس لان“
 - لب تس ركل اور كال تسرح كنت ربك الا جح_جابدوموب ةئارباتقلفطعاكل ا ءاطعروا ناما جت لاعفا
 كسا قكشمي داح [ىرسود نداك ىلا رث_اياررف ذه آف ايكت داي رو قاتل ربا رمي“ - ا تشك الس نوما
 -_ لو داو

 كوبا تررطح_اهيك كل لس ف اهئتج تاءاخيب نا لك كرر طحت اسكس لكلا تطحن يب ترضخ 1 .ثععب دقو
 ياو لرطوبا ت ,رط> ف وب ترض امك ايكم الكرب لا ف ءايع_ ليس ركاب سس نلا لبث نرحل خ تسر طتروا تكس وة شاور كلجي
 ؟ كى رورض ويكرم كلب سرترواايك تن فتكا نوي

 يب نتن نال كس صخرتحم ىلا دنا ىلرشب قبح اي ىدتباب كدب قب اطمكس تنداع في! برر كرك كيب سار تاب
 تلوم كي آس لاك بير قودي ز حس بسس طن نس« لحب داذاتب كفو ترضخ 1 تي ا تا
 * ىرورض

 نادوا تاوزغدنج لش تروس لاا -اهت ناايباكم اكداك لاردادابج ىلع تايآ لق ترو اجا :تايآ طبر

 لاك مرتلرافك_ نت ووزن ي- نالعا كة كسبت ةس؟ كل سر الش_ت نايباكت اعتاد نات
 -_ ترا 1ىقاوروا كوتوو هايد

 ةوزف لش ناكر اا هلاك شع لولاك وم رطل بيت كت 2500 :4 نش لو لوزن ناش

 ا [ل# لوتتوو زغ لمص _ق_ربسجب درك داوم نيس
 داوم نالغااكشل_.اكترجايدكرافكر وا ةساك كس دبع شه _ قر 0

 تدم مولعمحس فس رلر وأ ث نوم“ كك نلا- نا ل هدا و سا كرت جون لارا كتاأ
 5 ب تس اررفر اي انج - لو يكدعب كس هوزرغوو نو قلخ لع الج حسن“ هوزغ تبا - صرخ + لذا: ليي تس هوك

 ل ماع لم ناقتا ريل لختناس نو لتس نالعاروا لوبتووزغ لاب - ل مدقمع - تاب 1
 و تمام لب نجد لبو زان لقي 0007 ادعي ل ىبلاو كل وري - ليد« لزان بيت تنإب [خلا افافخ اورفنا ع

 - لوم لانس نالعا لب نت ل قتت آوو لكل واحب كس لا_ جس نوما تن
 ثلا ولع لص روك دهب صحا ادارعحس لابس تايآ نوج لانك تدوس رول ىاذج لع تمي اور ضن

 تنال ا نوم مولعمسس تاور كفيل طع تيرطح ليس يب باوج #.تنج لم ولتممد ليأ ككل وزن اكصح

 07 فر يروم قو نا وكر نك دع لاء رو اهفاط ل تيم لإ < قو. ىلابق#

 روا يار فودارااكهرمعذ يفي ترضحت [بسج لع حال يلبس يب لتر اك نيس درك من ارواب ............: دي د هيأ جم

 تاعف»ك لايك بترععىدنماضر كن وقير فمان بك ياس مان بيدا مرت لت اي دش اج ليك فس دافك

 ياك ةع تزل 11 ب لي قات لاق فلس بعدا كلك ودا رةكرور ضل لام لد ظنك
 لا م تاب يوكل اسر ضر كوم فرط كير رك جداا يكد جتا سل: قت ترضق 1 وا زةل يبق انج

 0 ال فير عت_ خم م2 كس ذ_ كاف هر ترض قلاطداررارت ع عيدا

 نونا احاوكتلار ف ركون فيلع لس لير قرب خر زكي وراها هرتسسس ا قا دعب كس تيم تاسدج كوم



 «حارس تي ب 8 جيوتلا ةروسا «رسور اب مد مودرلج, نام الجر يضع رشورمج 200م

 . ربت ايكوك ونا رلسم ففي دقنا وسر انني د نول تتنواكت اد قف ل وامك لاك ب ب ىف لع رشرول يدرك لمت م احا زف لس
 لبيب ذ_ لوبناوو لش ف 27د يعاوسايلا اننا و حرر ط سا كدب كنا لوفاوج وا لور ايحتاروا اي ورجتاس اك وفبطت يس - 15
 لك هرك كس كى دايت دقي رد ديشيل تكذيب آ لدا قب ترضخ [ف# مان عرالطا كا بج انج - دل

 ايقل زر لم ل رسا ا 54 درك كلر شي رق

 و نب ننقل قفل وز وق رين عم رمزا مرق ع عير روب 0 : لبس راع

 نيم وترد كه رباعم كس نا تقوس فوم ل زان ةءارب هروسروا ايت ايكء اهم حس هي تررضخت 1 لوليطأوو لس تانك بدو اور

 حلف برع اقام تع اب كج رواايقاوجةرباخم تاغ حس نجود كبرت ئابق اع تعامج رست لور لِ
 1 -اهتاوم لربع أ كي تن” قنا

 يي دي حست يمك تععامب لب لو < داج كس كذ ماك اس لوتك امن: لود اه نا ل عر ور شبل تدوس لاعب
 2 لونه حس كاك سيلا 2 ةدبيب بج رواومد مان قمت هني هسا كاي فيسك ايكاد تاي

 5112 ام لو ل ل <ءابد لور كذاك تع ام ىكا لن رول ست

 ش اذهب توي كن ونمت ات بساع اناج روب نا كاما رت نت ناارسب تتوب لاو نزح لال ل 'اروا بسد لك
 ده تزاجا كلب تناقل لي ا م

 ايكوم ماع نما لاعب كسك عير اهتالا 4 ادعس لوكل نااج رك لكي تدك 21110 0 باو اكيش ليا
 ؟يرطسم ال وبن زمر ل ناد

 كف اهنا نما نلا تلبمالب هللب بس ليئووصقت نوم نوما ريغ اكنلا تتفو لس نوم لان تءارب كس يي بساوج ش
 هج كك مي ار كتارا: كس لورمدد كل سا لين دب بكت كس مرته ذب تب كل يدل قتل ته ووصل اني حو

 نال سي متاكنلا لع خلا نيكرشملا نم متدهاع نيذلا الا تيب كل لااث لكم لكوج د تعامج 0
 لاب - < تلبم كير اووكنادحب كس فوم نالعاك مكون كيفك ت عام قي ددا كرست بلا هد لوم قرإل تدك
 ليبع و زيش- ع رك ذاك اس نو آل عروش سا امو نت كس لالا رجب دعب كس ا ني نم يولع كاواي نجع
 -اكهسد لئنسما ك- - ناكا ساب حررط كت ععامج جر وا قرسمت رت اكت ع انج قرعدددحإ كاهل

 سليف ترضخ 72 نما قول با نم /دققم نا زرسري ردنا ردا كسر مج” اسمك رع

 ش هيد هس لا ترطرواجيداركت اناا راع لش لو تار لي رذاس ل تنحدر نب دصححي تراك نك

 ني دانس تروس رول لع لوتاور لشن ىلع كل وت آى ننا فرص را ووصتقضوا ايوارك حلالا تين ف را تسي صوص

 ير ل لا وج قل

 لي وسووكت عام قرسودروا كت تل مر شم لونا ارتأت عانت لبي لاري ٠٠١ ..: م اكحا كس نوعا لوداع
 دحشملا وبري ال ني هل ىرستروا كح _ له كاضعر
 «كرشم ماعلا دعب نجح ال ثيدع-[ةساب كيس لئراد لعدودم كرف لكل يك اسر خلا خلا مارحلا

 تينا سف افي ترضخ ؟لبن حاولى ذ لاس كس ادي انج - < م اره دارعس مارسوا هس ليم لك يبلطم
 اك رك اخ دافكوأبسرعلا رمز تس دول هدادا اكتم يآ 1 ل ا ا ا ال



 «مارستعآ هب 8 دبوتلا قر وسما هرسُمو را سيح مودرلب نال الجر سفح رشو دمج تنل

 لا كس يق ب آ فس اسمك ان اكسو لاك ا دول هدادا كس للا وم تافد لاقي ب ًاملتو له ع _لار لوالا تر نلس_اهت

 قدا رذ ليث مز
 وجو افنا روس ل سنا ترضع ف ابك ناك س تيياور كل: :باوج قش اك راع رح

 ثا” كامكس ناطور لب ليز اب ف ف ب110 وفود جس حس ل ناس وكت سام ةروسروا هس تسلم ىلاثم

 ؟س اي دككر لوك م لاوط عيبا/لافناةروسروا كلر بيرد

 لزاكستي 7” ات ندم لو اكل تروس كى ددفو ضب كج مؤ ترضخ آمل ايارف ذي آل باد

 لاو لس د« لذا ديد لافتا ةروم ل - هسا د دل[ ع تروس نال لالفاكت ع اك تن ءايرفركالب كي ناك آر سل #+
 اكل فلوو تجولت قت يبس انم قلاب لج لع لاقروس لولو دواس حس ل نا رق ترب ٌءروسروا تس ل م نرد

 12 ردا طرب ت اند عش لوسررجد ادع اجا لاقل مدخول يارد امج ب نس لشي كل سات اج انتم نوم
 روا تر قطا مب ش كس سددها دكر صايل بوكل قدس لوط ةس ل كس لا كل رف يوب جرت لوكان

 كى للا من نايعرد كس للروم لوفود تجد كي يصف اليخا ىواضمب لوقب روا اي دوكر لم لاوط عجول ان اًوروم ش

 كبس ايك مكر طاح اكتءاب لاي روط ص اخ لم بيتنا من آر 0-0 :بيرتت كل قروس لم كاي نآرق

 ني قف س رن آخ بسر ع ىلو ف بسر اء دعإ ل نا تروم لوح قازؤا نع مقر 6 لون

 يو لف وءدئاز ع تايآ ٠١١٠٠ هوسوس ل لولروس تاس لافناةروسوو الن كتدعإ لس تءءارب ةروص سس هرقل روس حرر لا

 ملح تايآ٠٠هوموك تروس كعب كح فس ٌةرومرواوكل اذنا ةروسروا < اجاجابك* "ناب ني دوا ”لاوط عك ”ولل ولروم تاس س
 - نو ىل البا م 'ىلاثم' تكة

 2« نيش كس تع ءاري روع ا- ل قر اب نش ل اراك اس ايبا يك ااوسوتج ساه تسر لب ]أ : لاوس ل م

 لويد ب كياوك وفروس لوود لارج - جس لاكي انم وكم اب سهو كف ومس لين 'ىل ام” كسل اننا '*ةروسروا سس لي

 نويكم فلا مد لبي جن لس نلا حررط كروس ىرسو درج وفل لروسوو كلا كاب ولوروسروا ل اثنا ةروس سلا م؟تايكايردكر

 ؟و/ ل افا ٌةر وسكت انك جس اجانركرا لل لاوط عيب وك ول ةر وسهل اد ىو ذب ب3 ةروسلكوج تس لاقناةروس_-؟ لك مكر بن

 لكذ_ وم لقتل تروس لك نوم: لاذاناك هللا مسد اك كف ب لاح اكب اج كس لاث تمر .١ :باوج لاو
 تماطل ومو لس تع سا_س لاو لبي تروم ل الف تب يبل نانرفي نات تي ىلا ترضخ ردا وتم ال

 ا ريتشم لاح اكتروس ىلا اعمار .-.ايايرفو شراي حارس قيس نرد لوب لرانملا م واد لب ح تدار روس ل ص

 0 ذي ىلكتياعر كل وولبي لوفوووكن اع تررطت لل لا ؟ ع هز اكتروس قكرسود قب ل لفت يرو اي آلا
 زوج لاق لكس ناروم لافوو حسو ع لس تي زج روا لحي هلا مسبب يع اب

 ا اكس و17 تروس قدوس م 1كوب ياا 7 سرس دهس لاوسح

 كراج هلع كل لاوس نول لاي وكل روس وفود كس يا لوم مولعم تب اشمو تبسانم داي وكاس نام اضم

 ؟قوك, لص قلن تروص كنك لع رعب ول انا ةروسدوا ل واو ةروم تربل لإ الكب اوج
 ىلاو لايخا كس تيرم زج لكل افنا روس بو روس لبي تروص اكل أ لك باوج كس لوا كاذب كيلا آي اوت



 جار تيأ 4 جيولاةروساءرضرب " دهع موورلج» نال الجر يبضتررشرمج نال

 زم نر لم_ لبث ولطموج_اهاحومج لاخلا و:ءازج كس لا ىلاج قر دحإ كس تدوم ل يو ةروسلب توهمت هراشا بغا
 لزانديتاس لاةروس بج لكوج لانا روس يدر باوج لقتل حاير رف ينكر ايجات بوكس ربابه رماظ سلع
 لوك م سا لكوج رواه ايكا مكر لير عب وكب ول ةروسروا ليي وك اذن ٌةروسكل_ لا _.هضتاس كس لاقروس كرت [تءارب عروس دوا لو
 39ج بس انموداي ز تين كل افنا ةروس_انوم لاو لع لاوط عسير ارب روس شا لوم لوي كش واكر

 ن_ لقت الج لباس تكل هللا مسميروا هد دموع :دجد لكن ةينشدقلا مم لش عروس تءءارب تروم

 قول درا ممر وس جس انام اكن لاما لي ةروس ل اروا جس هتاوري اكن لاء تس فرط كا ثلا منك ايكنذاك ل رضحو
 -< هداك يداشر اكن اك تررغح سرلع ل صاح تمدح ياكل يارللب لئاتملع

 ضرب ليكم مولجم واو لاما كفو تمروسو زب كس لا بج دهس تس درا لكروت ءاري ةروس

 - سا ني ثلا مل حا لي لؤتلاع لود لاف حس لكن نايمدد كس تمدس ل ايس. ورش انمي هس تدوس ىكا
 دنقلا مم لش لاتلاع لود ليد تساي اني درك درك تدوم للا تسأي 0 اهسإيد الج انساب حرموا وكر كا تيبلا

 تربانم دب رابجلا بضغ نمو رافكلا رش نمو رانلا نم هّللاب ذوعات ا لع اوت لوب ان ذب
 رم ل نوتلاع لوي روا تعدب ود لم لوتلاعودروا تدب هدو اي ع الا تملك تروا

 -جتأ آمال باكترا

 : لا هظح الد لبان ليت ىرور ضرب قلت سا لاوتي [نلا با هيلو :ت 0

 نر رت قانا نديق كت دكا متدها عاففل لبي تي آلي...
 -ك اوم تب اشعتس صنلا ةلالد معمم ياس ساحب تحلم

 دهت# سس تعاخج ليكن يشي لمس دير قا: ؟ش لباس مكر صقني مل اك نيكر شم لع تي 1سم ......:*
 -هالاوذ 7

 ١ لو شي رقاكغل دارم تعاد ىرسود ظافلاك-مهتدم ىلا دوا مك وصقني مل ل تع 0
 لقد دزه كارول تان ا ا :
 مارتن ع لق ان لن كم نارا ا يورك كرك وكت دار يان تي 1 نينا ا تبت
 6 اد قم روضه لع دعب وج لوم قاب تصرت ىلا كيتو اك كل لا فاي هنا ور
 ىلع دل ( لوو لب عتاب قارك تما قرمج) ةلالضلا ىلع ىنما عمصجسي هل ثحدص ناي وجت ل مكس داع راني دول

 ىكعتقو لاجر ستر زاواعسورم#لل_ لاي رونا كو لو 11 آب (رامتبا يك لاس لام اء رش لكوج راج اكتماري وقت ارك
 بيرقوا_ شر آلي فورحموروباتم رت وفن لا لبي لن براك سس تدل ا ماندو جن قاب تصدت لنا

 بشاب سود رطل سزهت# لب "اح كلس م ندب لديك نارلس كل كس ند زول باهت اكي قدم زيد . را ولو كاع سور
 - ل: بسازم ول خاج لت ومركب رك تون ادوجواب كس ذود قامت 5 2 امجياورت 0

 1 الس مالسا رول اندم ماج اكل ردا ديقدحب كس ةسدمرود ثداكر قت نإ هم نا ل 1 0 :13

 هللا ىزجعم رسيغ لم تاأي اقرستروا قسد انج - نيب لزتشت يكب لوا لام كلش دي -كاا 1 ل جرروص

 هس ابدوم ٌلايشسا مالك لكك ك- سا بيج تو بيغ لعب تيب 1 تديا- جس اب دوج هاشا فرط كيتو بيس للا



 "رست كب 9 وتلا قر وسما هرسو را كفل ْ موددلج» نك الج ريض رشم نا

 ٠ - تر لاك تس دورى كارل ةورايود كح لاا 200 1بيج و بيغ لن مالكي رواه اتوب قات ماكي اكل

 هل جرت تبي كد ؛ ةربع ل: كل سا ناك ومركز حار صج كارا ةراشا كبي تو بخ جود 1-7 0

 - انا امد اي

 ظفل لب -احاج ايك بيل و زج س برر عر افك كس كس للان رأ ذاك امج دول انك ايي و ئارععاروا مالسسا بفرص لابي 1
 هدم انس هيعشلا دنياي ماظوكافكس .رسود وو العهس ب تس لابس كوم لي "انهم الغد[ تجم ارش نادا امص .رصتروا خا

 ن_ رزكنيعراو 2 ىلا كرنب جامد كل كش نا حررط كل ولاو نذوب قت مب لني راجل وكون 500 4

 ينل د تلبس نالاو ذس 5 دبع ف الغر - جس قروب مولخمزج وو سايق كر سهشا ةعسبرا لوك كلت زرت

 يقمن اتفكر يق لغرف ىوالتدص ىك حلا. لابو كد لا - اهم للا روف عس نا بلطم
 لي سالك درك كل سا تر كادي اش ل تي آقرسمتربب ركع ووصتعاع نالعا كت سءارب هج دكا لغ تي 1

 كن وف هلسصروار فاكر افك كان لوم مولعم بس انم حم ًاضفايرصت ىف نلالعا ماع لا لابي لج جساب دمج نايعاك ولاو نس ثقب
 ع ل

 < ماك اداب كيدز كس لودنب دج حس مالس راهن اس ياني مت اتءهس لم رشز من م يقدح رك شي نس كل وقم السا...
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 هنا فرط را نع ركع سنن ك ءاع ترطب لوسرو مثلا نكي < داس سونار يجر قلعت دبع ل :

 معا - له شئاظا لم لاو اص عررط ووجع بس بجاد قايد كيب ديت عررط ل ودوصت كج اسر سد ودك جس

 يلا نب ريعس ل وقب كيد نس ع بها ملكك كتدكم يق كن اوك ارمي ولاني داني 2 ك تلح نا 1 قر افك.-...:!
 خب اهانه قررا هناك اس مهناب فىلذرواالالت هتفاك نيكرشملا اولتاق خساناكل ع روب ورع

 لكما نيتك تل رادقمروا ع بهتسم نب و تمل بلا رق طك ساب دكا نانا با < لوم ماع مالم ا
 -هجسمي حار

 -<س. ات جايكرغصا جرو هرم كويك وك يرسل 1
 اهجم شك ارب درج نيود لك ىفانا خت رركل دارم نم ئوغلركا 3 " لوب فلاب .ب حماتي ىو ا... 0 :4

 ل ترروص مسدد رو اكس ةرانركفلكت:ل ب ترروص بج وف واع ىف تن لاوش شن لوزن تام زءارتبا ل ارك ىت قسوايتايك اج

 ( نايا نر نعت )< فالف عض كن العاج رب في ومد ارم اك اس ظفاك رهشا ةعبرا

 و. 3 2 1 معافا رقم ماها ةضورو ل223: يرث ىيوم مو 2 00 ل

 00 ا د ل يا مه تو

 هر ا ةَيِطْرَش اّمْو هب ٍءاَكَو هلا ىلع ايقاف ٌةْرْضَقَني كو ِدْيَعُف ىلع زماق
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 رغب فيك ةَعاَرحَم ى 1ع رحب *ب يت ِةئاَغِاب اوُصَقَل ىتح مه ِدَهَع ىلغ َمّلْسَو هيلع هلا ىَلَص ماَقَتسا دقو

 م وذوي لب دهم او هجر لإ مكيف اور اوْقريال مكب رطب ْمُكيلع وره نَو ذيع ميل
 مخ



 !"اتعرسفت ع1 48 جيوتلاةروسا هروب لل موددلج» نا الجر يضنحررشومج 2 ناك

 هب هادو ”مُهبْوْلُف ىباَتَو ٍنَسَحْلا ُمهبالكب ْمِهِهاَوفأب ْمُكَنُوصْرُي ٌلاَح ٍطْرَشلاٌةَلْمْجَو اًوُعاَطَتْسااَم
 _ اهني اًوْكَرَت ىاَينُدل َنِم اَُيِلَقانَمَ افلا هللا | ٍتييباُوَرَعْشِإ هع وُصِقن 4م) َنْوُقِسف ُمُهُرُتُكَأَو

 اذه ْمُهْلَمَع هوَ وْلَمْحَي اوناكام ن سئب + اس مهنا + هنيد ًهلْيبس ْنَع اًوُدَصَق ىْوَهْلاَو ِتاَوَهْشلِل

 ٌةَولَّصلا اوُماَقاَو اوباَت نإ «.م نوما ْمُه كنتو مالا نِمْؤُم ئف َنْوبْرِاَل

 هب و َنَوُمْلُْعي مْوَقِل ٍتيألا ُني ْلَضَفَنَو ِنْيَدلا ىف مكناوخإ مُهَف ىأ ُمُكئاَوَحإَف ةوكرلاوتاَو

 آوَُتاََف داع مكايند يف اونَعْطَو مه ِدهَعِدْعَبنَ مُهَثََم مُهَناَمْيأ اًوُصضَقَن اوفكن ُنإَو َنوَريَدَتي

 رْسكْلابَءاَرِق ِْفَو مُهَل وهم َناَميأ ال ُمُهْنإ رَمْضُملا ٌعّطْوَم رهاظلا عْضَو هيف ُهَءاَسْؤُر رف ُ ١ َةَمْئا

 م دهم ْمُهَناَمْ اوُضَقَ 1وفكن اَمْوَق َنولِتاَقَت : ضي آل رثكلا نع ونوهت ْمُهَلعل

 ملأ لل 00 ةوذنلا راي هيفا ا وسلا جارِ وم

 20111 ري ررالا عسل يدك ئةو ل
 ميو م 4# ال م2 2

 0 لبنا اَمِم ب )نيم 0 رْوْلَص ٍفْشَيَ 0 مكر رْصْمَيَو او رهف و رشالاب 00 ذي

 ٠ هل هلل مْ 0 10و هذيك ع

 ةناطب جلو َنييِْؤمْلاََوِلْوْسَرآلَولا نو نب اًوُلَِتَيمَلَو صالخإب مكن او ُدَهاَج َنْيِذَّلا

 ع ور ورع سيرا

 5 هو َنْوُلَمْعَ امبأ بيب هللاَو ْمهِرْيَغ ْنِم َركْذاَمب نْوُفْوُصوَمْا ْمُهَو َنْوصِلْخُمْلا ِرِهظُي ُمَلَو نعمل ءاَيِْوَو

 0 د1 قب لوسر كس لاروادثلا دبع اكن وكرشم لاك ( السوم لكم ) تلوم كيك أ كا

 ص )ات اهدنإب ناي هدبع بيرق مارت هس لس مدحت اس كح لوول نج لإ. ( لكى رادغ # قو لوسرو ثلا لس لوم لإ دارم
 ش ردا ل دنس ب دبع ا) لئد اق تاس راهو كحكبسجب جس اني وم ءاثتسا لي اكن” لو يرق رفدارم ع لأ( ب هعقو مس سدي دع

 هيئانج) ليت قلن لت تكد تسود شيلا( جس يطرشا ب ةسدك دول دبع )وجد مماق تاس كس نا لك 3( يزن وك
 بك (  دكرركذ ولو هع لا ىدرخ لس رك هد كروت ل لباقمكس مازن نيلرشاكق قب سدا رقرب ب دبع ذي ايف ضخ
 آل( ل اسوم بايعاكل م لباس داهبنت ) لع اماب بلغ سبر الكس ن لاعاكتادكب ب( جس المعد انكر شم نا)
 لج لي ينتج فين لبا" كح دم كتابت لب )كا ييددب# 20 ( طاح ) لاب ك ( تبارق )تشر كس هس ءاب# لدن
 نادل( ةركارؤل وك ورعو نلا) تنس ا للكس نارك ثني انرك ار لوس ( مالكه ) لاب ياهو( يس لاع يطرش
 . للا قبب تبق ر يتق وت تب كيا( كاين 1ث ) لتس 1 كشا نس سوكر نا( لاو فس ةكربع) ل يرث وداي زل



 + تعسف سع ا 46 8م وتلا جروس, |هرسبأو راب سو موررلج نال الجر يسضت عرش لج زن نيك

 مس( نيد )هاد كرشلا# ل ووك لا( عسا[: ذوو اثاي اف لولو اركب لش تاشباوروا ت اوبتؤس_ك دي كاينا)

 لي سى ايكتما قد كك ناسا لي( تسابق كس لك يا هد تبي وأي انيقي - لإ: كلور

 سيل_ :ة كزروا يلع ذر زاروا لس اج نايت 248 رتل اطر لو كسر زل سدع لع كج لت تولي اكرارو لول روا

 زورلاروا لو تسرك اير ل وكل وكم اح كل كس نالوا( لسا فركب راد مدد ل امو لاح كي »هس داهمت و
 كر فلج ون ( نب "اكل بيع لع سا ) لينك العب ارب كن يد دابة روا دجب كس فس كد بوك( ناجي هرهع) نومق وفا كولي سلاف
 ءارتا هيا ) نو ستريب ريس كوكل نا( جس لكلا جاظ مسا ةساجج لاجيب لي عن لش نا )وركب حس لاوئادرم

 هس راعملا الا ظفل) ترك الب تس لوك ايبا نايك شا 8 زاب( ترفك) لولي الان( عساس هرسك لاما ظفل لعن تم

 هروصنم اهني وركرماب لاك سنو كس نااوكل وسررولالا قدرك( ناهي وربع ) لوم لبا فس لونج ( بسك كح سد هدا آروا
 (سن_ركملاالفالقم ]تابت نويل ( هخ حرك روكم لع مورئلاراو تنذو لس ل عمل زامسرتاب
 ريتال نلا لبي شاد درك يتب رك وده س ركوب فيل ت1 نا سا فيل كس لوف ارسم بت )قدرك كلبي
 رذ اكن ارك ؤ راوازسه فاي داس تاب لازطلا وس( وج 2 اهكفوخ) 9+ د1 تس نا قايل( ع قدك دز قايل ل

 لأ وتب ساهل -هرك تب حب ناد تكسر نام تكا( للسكس يسد ذاب سدابج )داب لن لالو رايب

 نولو لس نونارلصروا كس سدر ليم نلاروا( كس ركن لي صف دق )حييل اوسر لئئأروا لح سد ب ضل (
 رقرودول( دوك )سقس لولد كس نارا( ل عا ةزعدارمعس لاروا جس ايلا يككل ولسه وج رقت اسكس ناك ل دافشوك
 ا( وكوريخو ناارفسوبا_1سبج _ رك نك و دل كف ابرد فرط كم الس ) - كح ني دا رفق ىلاعتدثلا ور وطاب رواه ليد
 يس زوجي ىف لول ماكو 2س كل ايط ب( سس لن ننس راف درزن ما ظفل) مايك لاو تاق ذب روا ليث ناهي بسر
 صال )< لع منذ لوهنج لو لا ث لن شذ 1 حررط ىرون( ب روط ىرباخن لوك وكول نا ف هللا قف كا ملكالاح؟هح ا

 ثتصسوو ب و سل ين )و اني هش تسود ىركم اب اوكى كرك د وجتوأ ونوم رو يفي لوسر كس ساروا ثلا دوا يكد اجب( دجتاس

 نس يربو دمارا عوج را نصت ووتر لكي

 هر 0

 57 25253010 ماقيل م . نوكيا ل... "6

 رواج كى درك دقمتس جو كم الكت دادصوب دب اكس اوجد نوكي< 0000 انششاوج
 -اننب تنص ارمي قنات لدعب اظفلري كا ا ع ين كرم نيك محلل

 راووكن اه هاد ابعن باك اريبج_< كج[ خلا متدهاع نيذلا الا تي لركن . شيرق
 دامو ينافس اكس. عار كقاحسا نئاروا ىبوا قدس تلا - تكسو ناس وت لهي كولي نال ل تلبس

 فرط ىن ولو لوو ناريس الج _يسدرارقرب كتترعإ لسلك بديع نياك - او لج رع حررط كثير رثذس لود لا

 ثاب نا م توصيل دارمي جس كريس يرقات .رسووروا حسه زتؤنب لي ارنا لكي د لو سرد راثأ
 - نا لي تسلا ب لوزا

 قرن زاو 124 دير تريشتتو < فس ها فلعل نشك فس هكر زاد [ئاعد جس ذنا تلف هلا

 ,جءفلعء دبع حلل كس لش لوم اقروا-ايل هل راعتتسم لا كس قتال ديا رقر وي كس وم نتل فلع ل سا قتلا
 50 12 ماظفا عيد تااعطلا نرعم عا رقي ل ررتلي زاوآ



 موحا كرس حري آ 4 ةاج جيوتلاةروسا هروب سو مددرلج» نال الجر يفت ررشو مج رت نيا

 قد ماكاك شل راي ترامب -ةورنلارادب_بتس تروم لوري كورثماب ل هللا تياب_ي ريشا و رتشا ب .اوكرت 00

 و .ةجيلو_ي اصنع اسكس مظتروا تضر باز كتر 1لابجج سلبت ه ويب ات ايكيا نس بس الكنب لسن كت

 ش انوه لفو نتمتيس_ نتشس

 | داج يكن اين مكراكت عاج لبي اختك عي عسر ما طبر اك وت 1نلا تساتايآ لبي ............: ب (ررشل لد يلد
 ري دقوا بي دعس ناك كح دانك برواوزضنب تعا ىرسود لير ونتسرو ريض خلا متدهاع نيذلا الاثم اد

 ش -وب لوم تل صم ع وان يس نا

 رباط تمم ايقنتسا لهي تب 1 ليج لك دوا كوب لك كيا نارصم 6 ملي ل وود لي تروص اك رغ م مم :تاكررثج

 مهبذعي مهولتاقروا كَ اجايكل رار اك لا-جدولذن لاعاكلبكي حست اقننسا ل تمي[ ارو اكدحإ كس فسم
 ل انك نوم خلا اموق نولتاقت الا تي ليس ىاردا لو« ل ذان لكي تسلل يلحس كير زق لت خلا

 نوب مولعم نوم لان ليي حس ثدكن لب اونكش نات آل يكس ل ارواج اتوب مولتمانوبج ل زانرعإ لس دنس ث ظديكروا لكي ح
 مكس لس بس انمكس ا نوم اك وت 1 كري واس لا رولا: مولخم ىل وار جددي انج لان اكل ا لبكي تسلك نا
 < لو رئاتك ذم لاني تذل ع

 تاما كاهن لوقت [ن انكي اهت د ءاجانيل كرب سس برعر افكر رولكس هي تفس كنان كتءادي تايآ

 كل كس نا- لير كد نيب وو لت اح وكل تس لع لان ب لوفد نلا راو ابك اج اك بت مالسا تس اسكس نلا با وم
 فاص يق لخت سريع ليي لب -ايك يريد زاتتس ىادعإ ك- لاا ف قب ترضخ 1ك ىا- < ساكو يي
 نذل يكرمك تاره الكب - ىلا لت زيد كات نسكن الج فرصا لقب ترضخ 1 نس لي رقروا يدهس د باو
 ىدتل قرا جس راوك ان تنل سف ىت نيج كرب بج مك يدا ب كسك افتكر سا كس سا قر وتل بس يركن للتو
 - انج ول نايك ناك ارب لك ني ندب

 ل نلاروا ليث لاج لي ىلع ناملاك تاب يمل جس اترك مالت علا رودص فشيو تي آ-جانابد+ بج اكل
 تارباهن اوم مولي خلا هللا ملعي امم و تيب آ-اماجاياب نورتو صغ لب اح تارط> ترو لو ب ولطعر اخ آس تس
 جس اىأا تداعاناءرفاطع تارشدب ل

 ىلع نيه ِهْيِ ولو هوس عملَودَرئاْلا وللا ةجلمم اوُرمعُي نآ َنيكِرْخمْلِل ناكام -
 اَمّنِإ (موَنْودلخ ْمُهِراَلا ىِفَو اَهِرَم مدل ُهئاَمْعأ كلطَب ثطبح كلو رفُكلاِب ْمِهِسُقْن
 اَدَعأ َشْحَي ْمَلَو ةوكّزلا ىَناَو َةولَّصلا َماَقَوِرخالا مْويْلاَوهللاب َنَما ُنَمِوْللا دجلسَم ٌرُمْعَي
 ٍدجْسَمْلا ةَراَمِعَو َجاَحْل ٌةَياَقِ ْمَلَعَجَأ (م)َنيدَمْهمْلا نم اًوُنْوُكَي نأ كلو ىلسَعَف هللا



 موا رسمي 81م جبوتلا ةروسا هروب مسوس ٠ مود دلج ناي الجر يضحررشو مج تنل اك

 الا دنع نؤتشي الثلا لبس يف داع و رخألا م مْويْلاَو لاب َنَما ٌنَمك َكِلْذ َ اه ىَأ ماَرَحْلا .

 ةُرْيغ وأ ىاَبعْلا َوُهَو َكِلذ َلاَق ْنَم ىلَع اًدَر ُتْلَرَن َنيِرِفاكْلا «) َنْيِجِلْظلا َمَْقْلا ىِدهياللاَو لضَقل

 رفا دعب جر مط مهسُفْنآَو مهاويل موس يف اَوَهاَجَواوُواَهَو انما نيل

 ناَّوضِرَو ُهنم ٍةَمَحَرب مُهلَد ْمُهُرْشَُي رخل َورِفاَطل (ٍوَنْوْرئاَفلا ْمُه كِيَلوُأَو مريع ْنِم
 ل يعرج ةدنع هللا َّنإ ادب ايف ٌةَرَدَقُم لاح َنيِدِلخ م مئاذ «زهيفُم مين اهي ْمُهَّل تنجو

 ْمكداَوْحاَو مك انا ودعنا اوما َنِْذَلا اهيا اني ِهِتَراَجَتَو هِلْهَأ لحال َةَّرْجِهْلا كرت ٌنَمِيِف َلْزَنَو

 ُمُه كِتلوُأف ْمُكَدَم ْمُهّلَوَتَي ْنَمَو ناَمُْيإلا ىَلَعَرُفَكَلا اَوْراَمْحَأ اوُبَحتْسا نإ ٌءاَيِلْوَ
 كونا ْمُكَفرْيِسَعَو ْمُكجاَوْرَو ْمُكَداَوْخاو ْمُكْواَبَأَو مكْوَبا ناك ْنإ ْلُق (+و َنْوُمللا
 َهَقاَنَتْمَدَع اَهَداَسُك َنْوَّشْحَت ٌةَراَجَتَو اَهْوُمُتْبَسَتَكإ اَهْوُمَْفرَتُقاِ ُلاَوُمَو مر

 ةزعجلا نع لحال ثديي يف دج لوس نمي بح اَهَنْوْصَرَت نكلمَمَر
 ذَقَل «َنْيقسفْلا مْوَقْلا ىدَياَلهلَوْمُهَل دبه هرم هللا ا ىتح ار اصر داَهِجْلاَو 1
 ةكَم نيب داو ريح َمْوَي رك داو ِربضْنلَو ةَطْبَرُكَو رذبك ريك ٍبْرحْل َنِطاَوَم يالا ُمُكَرَصَن '

 ري م

 مكنرفك مكَدبَجع مَ نم لدم هَنَس لَه يف كِل او ينم مْوَي ىأٍضاَطلَ
 ْتْفاَضو نيش ْمُكدَع ملف فال من انكلاو الار شغل[ دونا ولع عربلا سلكت وأ لعق

 هيلا نْوئِيَمطَ اناكم اًوُدِجَن ملف اَهِتَعَس ْىَأ اًهِبحَر عم أ هير َدصْماَم ُْتَبُْحَر اَمِب ُصْرآلامُكَيَلَع

 ىلَ لَو يَعُهل ىَلَص هلا تْبو َنْيِمِهْمُم 5[4)َنْيِربْدُم مَتْيَلَو مث ٍفْوَْل َنِم ْمُكَفِجَلَم ةَدِشِل
 ىلَع ُهييِناَمَط ُةَنْيكَس هلا لوْ م هياكري ذا نايْفْسواَو سَ ريغ ةَعَم َسِيِكَواَضَنيل هِيَ

 اًولَئاَقَو هن ذاب سابعا ْمُهأَداَن امل ْمّلَسَو هيلع كعمل ىّلَص يتلا ىَل اًوُدَرَ َنيِنِمْؤَمْلا ىَلَعَو هِلوُسَر

 ٌءاَرَج كِلْذَو رسول رئَمْلاب ١ وُرَفُك َنْيِذْلا َبْذَعَو ةكْئاَلَم اَهْوَرَتمْل اًدْوْنم َلَرْنََو

 «ءهْيِحُر ٌرْوُفَغ للاَو ماَلُسِإْلاب ْمُهْنِم ءاَشُي ْنَم ىلع كلل ِدْعَب نما ُبؤعَي مَ( نيكل

 ىأ ماَرَحْلا َدِجْسَمْلا اوُب بَرَقَئالَف مويطاي تيخررلو سجن وكر ُْمْلا اَمنإ آو ما َنْيِذَلا اهي
 ْمُكَنَع مه دراَجَت عاطِقناب ارك ةَلْيَع ُمتفَح ّنإَو ةرخولا نم عشب اذه مها دفن مرح اول مال
 يك ملل نإ ةَْزجْلَو حَوتفلب هان دقوا نإ ةْصَف نط 4 4 كري 2



 مواكب تع 1  هة)ط ديون ةروسا هرعفورا سوو مودرلج» نا الجر يضعررشو مج 2 نياك
 َنوُمَرَحُي الو ْمَلَسَو هيلع هللا ىَلص لب اوما لَو رجالا مويا الواب َنْونمْؤُي ال َنْيِدَّلا اوُلتاَ سام خس عار يوم لر”لعر رع وش تالا سا ب # رايح 2 9 و5 ع مآ 7 ور 2 2

 7-2000 8 واع ا ل و 0 : 5 2 520 2 موكد ل 3 ه2 تا ” عا هم مرا

 ناب نم مالسإلا َوْهَو َنايدالا َنِم هريغِل خِانلا تباثلا حلا نيد َنونيِدَي الَو رمحلاك هلوسرو ها

 ٍماَعلك ْمِهْيَلَع َبْوُرُصَمْلا َجاَرِحلا ةّيَزجلا اوطغي ىتح ىراَصتلَو ُهْوُهَيل يآ ّبتكلا اوت ْوا َنْيِذَلا َنْيِدَلِل
 مالسإلا مك نوْداَقْنُم مال ذأ «م9َنوُرِفَص ْمُهَو اهب كْوْلكَرْيال مهيب َنيِاَقنُم ىأ ٌلاَح دي ْنَع

 قاع اب عررظ ل وفود تروادرفم دا سماظفل ) ل كذاب[ دهس كدشلا هوك بوت تتفايل يوك وكرم. ...........: مج 7

 نارك اول وري ليث ع دركرارقا اكرقكة ييسا دودو كل مب تلاع سلا( جس لوتس ذاجا للتي دوا لوب لو لن ديسك وكرشم
 ل رش ل باع زود درو( تعدد للم ا َِ كيلوبق رش ) هس تراك( كك راكب )لامعا همس راس

 روا كارا ة وكذء لكم اقزام تس اذ ناميارب دك ترث ردا ىلاهتثلاوج لج هوك او فس دل داب اوك ورب كاتبا تيتا ن-
 هس وكول مايك ل لاب ل ؟ليووصق نيب كس قا لك ونس سولو قت تيا - تسد ذ لن( حس قل ) اوس فلا
 دخت اسكس وكول ن لاس احكر كد ل جدد فيا ( وك اولاو فس كس لوم اكن ؛ )انكر داب وأم ارترجسسروا ىداكل لي غلا كس لوبج ا
 ملاروا ل لكرارب نوتودرب( لم يجرم ) وكيد تكس شلا-ايلدابج لش هار ل شلادوا ال نامياب ندكس تزخ ارواب ىفاقتدثلاو#

 تررطح شارت هكا ف لونج _ لوم لات لعديد 2ك ل وأول ن لا تمي ايي لج رفاكوج) نس رك يد شكوك ولو فاضنا بس
 اذه تب اكن لا كيد زنك اشلا ائيقي ول ايكد بج لل هار ىلا حس نلاج روا لا ساروا لك ترجي« سال كاما تولت ( هر ل ابع

 لئاكروا تضر ى اب ىقيا لأ داكذروري اكنلا- ليث ( دارمإب ) بايعاكع دول ول قيم دوا ( تعدين كن ورسود ) + ( بتر) جد
 هردقم ل اعرب 1 نزع ركع فزع سس اووف لوب تق ار نا لابج ل وتاب يادوا حاس ترراشي ىك ىو ونشرت

 روا لوي ىلإ خيا فس لونج لوم لذات ل هس داب ك لولو نا تعب [لكا )جس جاف تب للاي كس لاعداد يخالب( بس
 دبل ) لير زي ور فكل لب تس نااميادنب احب  داهبتروا باب لاه داهبترلا! ونار( - لكك تيسر حسبو كت سات
 ( ل «ياب #دابترلا كحد ربك لع نا رفان عشب دج لو كول تيرا لاك انب لوك وجدوا كنب تم ضر اهيا سن ول( رك
 ( < ايل صاع )+. اياكف هج لاءاداب رول( ايآ مكنتا ر يشع لث تءاركياروارادتشر) رداد لايت ئراهتروا لاعب

 لوجيودص لباب تاناكم ك تسد داهتروا<س تب داك كنك بتناك ( خس ومدن كا: ) فس اج را دنم كس لتراب وراكم دابا

 متجه كن ث) لو اكدايبهدايز تل ةس دل د بج لك مار كالا دوا تس فب لوسر كس لاء سدذلا لبا زج كاسب - ل دن

 0070 ال تءاسس رابكوه ركوب كي جك لابي( ومره ربك )وركراظتا ون( ومر ودي ركزوجير ارجو ترحب

 كح)- تب سال ك2 دكدد قدابكشنادك < هل او ب دقو لم ككل يووصقلو ون ررفان اخت شادوا( ع قتراج قد

 بفن اطروالموج بس م اناكك ايم كيا ند رمتاو اكن لج ( يح داي)روا( رب مقوم ريف طبرق ءردب لب بت )ب لوعلوم( َ

 بام ( © لدب حس مول ظفلي )ل بج( ليم لاوش ل ئتروم َّلا ثراه ل ابدت اسس نزاوم ليك بج ساه نايعرول

 رافكر وارارب هراب نامطسمل توك عع وم لك وفم زكر بو كى دادت من ل2 كل نك ررا)» 2 كك ا رار ترك

 )لقوم كك < داب لكدقج واب 1 لكراشكى راس يا ني زروال آن ماكي دامب ةتس شك ورم ركل( كك دازم راو فرص

 - ىوتر ليلي انما لات لتلبي ا وجواب كس تمعسو كني زؤت اهجج ر عما خت يي دصم اهلي تبحر راسم
 يت ديقس نسا يق يرى نايك امك تسل ) وم ذك احب رك دوبي مخ آلب( حسبو كنس 1 تشجوو فون

 هات باكر كافقج ب 1نلايفسولا تررطر وا نع ابع تررطت> فرص جتا كح يفي ب آل ئالاح - جسد راوسدجتاس ايكى دق تباع
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 موتا رصف تيب 1 4: ةذم ديوتلا روما « سبور سو ادد نتا دا

 ةلقخ ترطتت ين انجي ) ام رق لذ [( ناز ) ناولسس فرط قي اري لون ومس رسو دواي لوم 000 ة 8ك
 نب قع اروا( كسب كلب بشرا ذي ثود فرط لتي د وتس وأ ىو لا ه1 لونالسص_ نع 2

 كل ورفاكروا اي ورك الشب لين ب ازع( كس ريقروا لولاة قسم تارا رقاد ( 22 رت 0

 ذب لاو ذك ت رفغم قدي لاهتطلاددا ل يد ركب سين ( مالا ) ب قدفلا لين اح وك مش ( تس لع لا )رج تس ىلوم بم از
01 

 لواي نكتب ىع سي لس مارت ريس باك جس اج كس تا( ني ل حس بوكت ضابخ وردنا لبا ) لو لابنه الشم وثارلسم
 يفق تاهت )وب ظيرتاكى لك مجرد( دعب هر تسدعإ كح لري لا( لب اي مش فاو لش مارت )
 كح يا دوا تام قفين نج )كس لي درك ع بهرقث وكس لي اوشا لك. ....وث( 1 اعوم قافورتنس فام
 ناملاي هللاشج س لولو | لون لاو تس قب هب ل اوشا بو ىلاتتدفابشاجب ( ع دانب لاح شف ونا هلم لات اعندتنا ا رز

 2 نا قا تن كلت مارتكل زي كانمد( تس ال نامي روض” يق ذدو) ب نوح تماايقدمدا لين تكد
 نيدرك عروش باس ناي دا م انوا حس تم هرج )ع ةتلوقل يق «: ناب د نددا ( برش )هس ايدام اج هي لوس

 بلر كروم يار يي ارم يزول !( ح نايك نسيذلا ي) تل( مالسسا بسم يشع الاد
 ترسل كل بكي حس لوحتي ادوخ ايدك يب تنل مروا تيكر قش < لاعب ) تس ىف قي( سابا ب نات لام دشالاس)

 (- سبه لج ادم ل لع اسكس كو السا )و4 لكيت سك ناك اجب ىلا تلاعدوا( ليداوب تنتاك

 هدبك تأ فاوطرب شير قرواهس كس د تبرمج اب هس بكد ك ب نس ام رفال ابك ا .نيدهاش.... ....:بل نت

 .كلمرو 0 ا لا

 - اهتراوشرب نما ُنَمك ل اتاك لج رداصم ةرامعروأ دب انتس_لتوج كلذ لا _ ىكدتع ناع لف ردادتغ و نب

 05 انتسب ادق تابع تسرح تلزن_ ل ةرامكل ئاروا ةياقتس للا يشمدحتاسكس فاضم يف عال ادرك راش فرط كب اج لاا
 يانج - ىوركق ب رمقن ىلع حر طحن كا 720 كح درك داهج و مالسا حرر حر وا ب قرارك تصد بشر وارب تصرخ

 مالس الابان ومعقبس معنك نعل هت اافلاك- ناو: د يقبع ترتب جبري هعقومك دب كبل ابع با لاق
 تررجتروا لش فس ركل وقم السا سس م: تكس دس تنقبس مترك !ن)جاحلا ىفسنو مارحلا دجسملا رمعئاذك دقل ةرجهلاو
 ( وكل ويجاح لين تس الي لاي دوا لبن مارت هس و نس ركريق قيال نحرك

 لدتا رم لج الاوربي ) هعيتافم ىديب تيبلا بحاص اناوأرس ف نب لظ/مس نايباك ىو نسترو

 الاو لل ايلي ضد اهيلع مئاقلاو ةياقسلا بحاص انا ابعررفحرواتخ سررت ينال: س2 لايك ا

 اناو سانلا لبق رهشا ةعس ةلبقلا ىلا تيلص دلل ترظحروا هت ع رركرابنا اك نكس( لوم نااركلاك ردا لوب
 < درا قاد راهظا تس( لومرم اماكدابتج لييروا شي ذارغ نيش ص ليي سس وكولفرط لبق لي قلت )داهجلا بحاص

 -لوم رع كىاتس ىلا قون انج هج
 باي ارج ؟ى انوي مت تدهش جسدا يددج لاس لإ 1 ا انكي اتكومبشرماقب ةجرد مظعا ١

 تدايتغقا لح لو ايس لا فرص خيع ياكل يضم اي رواسب دا ايكمالكميلس ل يمقن كس لايخد ولد اقنع كس نانا قي كس

 -< ايكابكس طايل ىلا قر لاك نوزئافلا مه كشلواروا لل كل ايي لات لع نتج

 ا
0 
 ا



 موا رس تع 4 8و يروتلا ةروسءا هرسبأو راي اكل مودرلج» ني الجر يفتر رو لب رن ناك

 -< لي اكيي رعسمبلع .نزاوه_س ت"اطلا نزك نينخ موي-خراور توتا سكس نذر قافن .اهقافن مدع

 < روأرن قل انو اوم ساو ل لب مت قر ا ربكا لا رص حرر كي لايفسولا واب ترتب تيب اور كيا هعم سيل

 دابعاب ةرجشلا باحصا ايس كع 3 متل ناز قامو لكن لا لس 1مم 1ك زاو ادنلب لوج ل ايع رح

 اءولاو تخرو كليك اءورني للا #ا!لولاو تخردءا)١وعمتجاف ةرقبلا باحصا اي ةرمسلا باحصا ايهلل

 لكك #فرط كر افكر كهل ىئرب شرب نس فوقي ب آس سس« حيال قواد ركل( - كوم ب بسس لب «ولاو ذك عن ذ س6
 ( - مكب رك امكت لك لولو ثم )ةبعكلا برو ١ وم زها .- يامر فروا

 كت راوسرب لو ثول ماروا تس سال عرسي نجح راب لوسي دارج حل ؟ايرارنج راي ةش رف .اهورت مل
 لخ ديال -! آرجتاب 4 لونارلس سمبل اي راتيب#لوا كنوادازب وب مراقي روتر ازط وج ..رسالاو لتقلاب

 سيروا دبي ري لخاد تس تين ورق عر كيد نكس تفاح ارواج ب ار قنا مارا ثواكر لل خاداقلطم ل مرتد م رحسلا
 حفاص نم ل ةساءرفتمادرل ابن ءاخن انج لب ديلي رطل ترافل لس ساد لكي نابع نانا نيس جس ايكاب طاف فلابم
 ( داب لوو ذيل سوتيه روض كثي اه لج حس كر شم يكلف صم لك: ) . هيفك لسغي وا ءاض ويلف كر شم

 مل مهنكل ىبنلاي اونم ال امهب اونما ول حرر ل اريطرشارول ب هراشا فرط كى ايشتا سايق .ونم ال الاو
 زب اتكل ئا- ايش لاس بوجي لصارد_اوم لاب كو زل كل ساس لشاب مال كوت لب .امههببا ونه وب ملفت ىبنلاب اونم وي
 رم كداب نامي ريغ كس قيم قلل اب ناهيك جس يب باوج ل صاع ؟ اهك ا يكراكم ااكنلامج ا تيكر - لات سوم سال نام يل
 - نب لحوم قم اهقود اكس لتوارمس رداع [نسوموارم كم اذمسا نيد .قحلا نيك عت ل

 نارب لوم اكدتايا ضن سس خلا نيكر شمدل ناكام تيان ل اكل ويارب كرافكال مب تاي آمي. : تاب اللد
 ولا مقوم ليا ليي لش ا داج ايانس كل صيف اكل يم ىف زتخا سا كس وفارس بر لسلس كاد س قتداج كتم: كنك
 لي اونمأ نيذلا اهيا اي تيب 10 1ك ىلا جس( رك اك ترمب توج لش للا جس ايكم كك يركب حس بس تدم
 ةادتبالتو را كاع ترون كس نيرا ست درب ح 1 قارا ىلارب 012 اها تاقلعت جرد ىلا كس ىدادايند

 اوم مولخمب بسس ازهرك اكن هوز سس خلا هللا مك رصن دقل تي 1ك لا-اهتاوبركذ اكل ردا العا تسع اانا كروم

 ىلا مرتاح ناش: شربل اسكس لتداج كل يك كتمءارب نالعا لش خلا نوكر شملا امنا اونمأ نيذلا اهيل اي تي ًاردا
 ىلا < اب راج ايكب إب دساك ا قوم هرطخ اك دنك اب ىدامقت اروارثي رثااك ف اجومج بس دابوراكل م لسلس ل اروا جس احاناجوم

 اوم تاكو حس باتل لالي لست تراب كن ايب ديت كك وتد وزن حس خلا نيذلا اولتاقتم آرحإ لس
 هه

 2 كن اييكل ويارب ىرام مث )هنساحم نومكتو انيواسه ن ورك ذست كايد باد: ذل ابعت رعت لت لال وداعا
 !, ْ 000( 2 امج ل وت اهجارواد#

 .ةبعكلا بجحن و مارحلا دجسملا رمعنل انا! لااا لابع تررط>؟ لن ناكني كسب الاب
 فس رك ردوا ليث تس انبي ف الفوب عكروا ل تس ركض كمارتدس تك قب كأن )ىناعلا كفنو جيجحلا ىرقنو

 -ا؟ل غدار تس ايموصخ 0 يصح سلاوة_رك ذة يروا لولاو رأيك, نولاوصشرد ل_



 موحا رسمتي # ةزطم يوتلاةروسما ءرسوراب مس موورلج» نال الجرييضررشو عتب تناك

 (- لو ةسدلرود لاشي بلل وا لاح ناشل رم روا لو تس رك ى رادن امى ل ولاو

 حس ايوه مولخض اجرك تسر فم راههلخا اك تابع ترتد عإ لس نس ال مالسا تس تاباور ضتبروا ليثومج اذان تاب ايي ب لا
 ال نا ىل ابااه -اهكذ_كلي1(1)_تح لوخش بي وكف اهصدنج لاي كسرت ب ىو دبتسضترم كيا كو تكرمت نا: ناموا
 مالسا كل كس ثلا ماكل وك وركن اك .ايكومايكخ قآل ) .جاحلا ىقسا نا الا مالسالا دعب ئلاعت هلل المع لمعا

 ( ركن ايل الي لاي لكي ناك دعب كس نس ١
 ْش ( رك كما رترهسب )- مارحلا دجسملا ةرامع لب  الوبارعود(١٠ )

 وج زج لاس رتب :كدابج لي تارك لا لكي ) معلق امم ريخ للا ليبس ىف داهجسلا لس -اهأة اكس (0)
 0 ش ١ . (-معسك

 دعب لس عنج زارف متاح وجب تسع لويكر وش نعاس كس افي لوس رمال اننا وكب سس ركردهكي رع تتح نكي
 - لبحومب اذان تاي آي رب لسا ا اي لصيف ولن ار كوبر ضاع لبي تصدى ترضخ 1

 كلاب تررطخ ىلع ب ساد كرب ابي قلت نيرذللا اهيا اي تي 1< رت انحلر وت ماع ل وذنب ل اعرب
 , انءابباو ان ءابا انعطق انرج اهنا -اهيكض عز سكول فاو مكبس اكتسب كلت تس ا رفا ابع نئءاروا جس لخسائر

 كس لبد ذوجت كت رج ف مكر كا قل) نيعئاض انيقبو ان رايد تبرخو ادلاوما تكلهو انتاراجت بهذ وانت ريشعو
 رواة اجو كالب لاءادامروا كة اجو نقل ىك اج لكي تراجت ىرامج رواوك ولاو نادت ا ةيسارواوكذ الواداا مآ ام#

 ْ ١ ا( ل اجت او كح اضوكن ا مروا لبن اجو نلايمدر ته سدا
 ل تكرر قلعت نا_ قتل دع اكرلوم ةرعوج قد آف كسي ةساد كك تاقعددا ليم لذا سم لا

 بسال رعب لسلك عر تروس كس اتوب مولعم لكشم كل سا نرك ةسباو حس تررجتاوكل و نامت اند ليسو ل اذان تاي يب قلختا

 ىلا وك فارم ون وب مكب حج اك اجو كلا لكلاب حس رافكد كن فاست كسا ابك ل لسا جس لوم لازنان لي ان تح
 -_ لوم لان لقت ايم لما -اومر شيدت اك تس اكتم

 2 ا ل :انانب ريكس كرف اك ............: عرش ل

 ابك قشور كاد سود قى بشت تس لا لاهيب نكت صدخ كى اانا دهس اكرفاك ى ىلا, - لون لكل وبقت ابغا
 ىركاووجواب ل عج باوثتبلا_ ليش دو كد اج قدعد تزاجا ل ات اما تا تسود قرن يار فاك وراك ساب

 -لككة اج د لتس زاجا لوم بسانم اناني د تاجا تس اس تحل ىلا

 رار امو فلل نكن لان القئ ووو نورا وقر لع قر وك ترزق دست ع: كنت ل كنق دايك
 ماكل يت سمكا يققِي لوسرورشلا با طم كهل وسرو هللا نمروااث تب راكرورطخ اكهنط_ رن مار اايج روأ اك كاجو م مكب مرد

 دابإج -<س ماكت لاس آرججب ليث جد كي ق ترض كج فلا بمدصقم سس فن اي يجارصالد امج تبا لأ 1 قا تسرجت لن نت” لإ
 اوب مولع سس ديق ل خلا رفكلا اوبحسا نا- جس اعانج رب حس لوم اكهروكد نا نلا- ليث ةسثب يسد ل وفود لاءد نلاج لي لل“

 قرف ل بلا ماك ارك لاب لب سم الع لب اق ن اليسو تبى بكل وزن نلادوا سئ اجانحكر قلتم ديما كفو ناارلسسس رفا

 ش -< كرب تيد ذسأ



 مة ارسم تي 1 4 ةاط عيوتلاةروسا رسموا 0 موورلطم نا الجر يضع رش مج رن نال

 نزاوج لق نم ريش ليا ى ات تتر مرو ل كت اطروا ككدعإ دن ودا © 0 :كتلسلو 2002-07

 او هضم برم واردخت ترثك خب اوك وف ارهسم_ تكس نلت سس نلا ناارلسروا تح ران رايح نيك شم لوم ّلا لك ون راسه فيرا
 نفننرا نعمل تن نع لوب كل ايماكوكيوك وف ارلسم ب عروس نكس ب هيت ناك منج آكل يكد
 تاس في ترضخ [_ هك تكا للأب كس لوف ارسم اه تسري كج هلل فس اس مريت كح اني لش ىزارتار يتوج افك

 دادلكب كف ل لوتشت ل عروش اذار ود سجق ع لساواع او آيل كس الابع تيرعح_ كح هر حسارطت وصي

 نا. ب آروا ايلركل وبقم السا رك جر طاح # لوصتسب# لي دحإ - 2 رق نس تع لانك شاق قرانا الان لوب
 ايدارفاب دك يلام اقركع

 مكر صن دقل نكي لو دددروا تيرنايو# قل وناس اياب اروا- امتاكت يي ولم ركارصح ارتباك نم وزغ

 دعي هواك لكى م اعدارم سس لك ون ارسم وات مثلا لوسردواهجسرم ان يطري لن لت سس تس طال سدتقاد قوم هللا

 هرب وددحإ كس ذاب هي ناس روا فب ثعابلفوجيسروصتن اغلب جسر تب اتس حس رضوى سن لك سا حس

 و ايلوج درا اذ جد آه ىلع اقام قوم انجب دذوكل وقشر فروا لوب بسيصن ىف تما لكس قطر ناس كاد

 ياكل وفود نا دوخ سف لوو لإ لوو د از كلا قروب كار راق دا ل ناقل د ا

 وجدد ىرورض نوم عت او اكلي

 سس تميادر كا جس عررط كن يكرم افتاب ككاكبانكل افك ..........: تفاح كي تراعي توتي لب مالسإ 10100107
 تساي كدت اقع لاهي دارم حس تساهم ليا هجس اارف عررط كريتر كح كرش كدهتاب كح دوبجب فس كا ربتب تركي انو مولتم
 .يتانج -<_اهكر زا جانوكل كش رول متن ترام توج # السا كل كاع لا ارم انوه كين كى فز دولت اوذ كر انك

 ها لش ماقم لدقم ارك < نال يقل ابي دبس دوجوم لي دقادولا تيياود لك ارب لع وبرضو يقلد فو كحد انك
 سن نقتل قراصنودوبي وا نم انت س لوادر روت ومللب د جس مارتدتس م انقدارم تس مارتدسوا! ماك ايك اكل ولو كاي

 لم تفالغرود ةييسا لل اطم كح تسيصو كتم ترضخت #1 متم قوراف كس عا وم مولحم كوبا كرا ةي سد

 اتي داير ف ذافن اكن ون اق ىلا

 كس بظر ولج اب نانب نكووك بسر اي مرت كيو نكس مشا ماما... :انومم لاو اكر افك مارت يك اب دجاسم ماه
 تحلف الغول ا تذو م ءاروا < اه اناج لوك ابو عس تيثيحارفاسمر لا تبلا_عس لن زئاج كح كس رافكانومج لضاد لبي لا
 هدا لج كس كايب قت كس نيفئاخ الا اهولخ دي نا مهل ناكام تم اف ءالت هس لاقت اضمك لكس د أ

 كلذ مهم اع دعب مارحلا دجسملا برقي نا نيكرشملا نم دح ال سيلف_ لوران ىلا تلق ئادع
 دهس نوم بي ردورك كس كاس لي نرش تاج سوت .نيملسملا نم لجرلا دبع وا ةيزجلا بحاص الا
 - مال اكى لص لش لاوفارلسم لاو ف كاوا زج نايلدعب كس لاس اك مار

 جيك( لرش ولرعب ل لاس ساه كيش ةاج وم هاك 1 ككرشم ماعلا دعس نجحي ال الا ثييرعتبلا

 كس اييقترولبا تاور ذوق لب ترروص فس لدفاع كرشنروا كنس اج كد لتس زاجل 130

 0 1 0 ل ةرالسا شالا 7 اتوس_سس ايل يك دعواك غانم نفك وف المرج ليي تي آل ارواح

 بل تك شاكك 1 ولى سداد لح ا هرعو واكب - ا اةفيواكر لك هرعت ءاسش نا



 وررلج ني اجريت 2 رم 2 31 مسموم

 -<ي كد رلودارارواةيسا» ف رص_ لات د ورضاك لس كن اءاسس دج

 فس اطافاس رانك ك يضخ زج تاك باكل الع ةيزججلا اوطعبب ىعح تي1..........: مك بيكرافك
 وكلي قمح لطب راوطلاي مالسسا فرص[ ادلب تاج ايك بك قر از حس نا لقبك جس لي لب اق كس بمر الرش فرص
 اهكرركانب مالغوكن نا كس لا لاك سذاجا اك ف ركل الك وكل وكيروا لاقروتتببلا لاب اجاج اي درعقوم اكف# كرينا ضن
 نمل بتكلا اوت وا نيذلا نم تيب اللب - ل عررط كل وكر افكر واه تب اقع ثهيداحا ايل يزن: تس لها
 تافص هر را نونم اذ لبي بانك يا مان كك جس اي انيل يزج لوا جردب تس نلارلك جس اتوب مولتمسس فن رك وفل ياي
 رافول لو تن اكو ريفوريح ولله جرو ىلش ىلباتكل لا كوكل اج لاب تافصري ل ام جردب لمي نيل شم لذ اج لاب
 تدلا_ ل لح 7” وز كن ونا سا وار جيدب»و كك ساد لن تس رزان اك تدت اقع نلا تحس سوق بكر شنو رافكن يل ب

 سس لك باهشن بادمن ات اك ساد للا كدفيفع_ لإ كك كك رك اخ نس لبيد وصل يا تس مكمان سا برزخ نكرم
 كل. لا خلا نيذلا اولتاقتي رواد: لز ان لش سناب كس بر عر افك تاك ةسف نوكت ال ىتح مهولتاق < لوم
 ل قرا ل داب

 ادب السا زج فس وكول ب...........: نب لكك كس ةيسد تاجا كركي اذهل ينج حس دافك
 لا قد د تزاجا رطل كخيار ريرفكروا ف اجرب جس مالسا رك مطب كل ومخاك عساي درك ارت ديد كدب
 اع لاه لاف تياعد جيد للة مالساول-اتاجايدييزق كس يدعقاد ساند داينب كتاب طاف ليا تسجد كاك /اقيابي
 كف ركل انس مالساوكن بج اددولايندلا كرات اين اياددا عذب لاتادوا جنس دوا ليترك انج - < اج حاب تاقو تانك
 ناو نم لرب اكس د لاب يفك كاد .لدباكل يي زج ركام مولتشيسس لانج يل ليج كاتس اك حس لي ناقد لاك تسذاجا
 -< قرف لب نا طاف ةلد سل دج كاس .اتاجايايربارج لع بس رف كوك-اهق جس اجا يذنج لتس

 روا تالماعم قرش كج سيب بلم اكن ورع اصاخفاروا جدد تاوشكب انك بال ريب لم ريق لك دينع

 ل لوقس ياو كس قش مارا. اريج( جايك ين اعمس لل ناربفا كس لاش ولكى نبي كد قع
 سدقلا ]قولك سن _لاوم مولع خلا اوذختال اونمأ نيذلا اهيااي تي 1-.-.--.--: كتمإب [فئاطإ

 لأب دوا خج ا لوم لتي شناريئر قل ورتب لج. انؤن مواشي خلا مكن رثك مكتبجسعا ذا تي آخ اهانو لل وداي ز
 يروا تار رب ىلا <اضقروا جس انبر نمت لوك جس يب لصنع اكس جس انام لاذاند ندب لس ركن بجي ين نجس احاندك
 -<-اتدماطعم اقماكت يعم لك تيس ست اي درك بلا تايضرملتس اشبارخ

 كل تتعرض كوم يكن االيم فرط كارين لبي لسكس ايدوم موف خلا نوكرشملا امنا تيآ ٠

 انك تكن زنك نتلباروا لوكولراو ايئد حررط اس ايكا كورس كع 1-1 نبيك شم حر رط لسجن -[نلسومب سيلا

 انج سيشسو كر ل ذ اكاربب وتين و اسم قواينو_كاوم مول خلا ةليعوتفحخ ناوعي 1 قرورض مك

 - جس اجانركن الععتس لكوت ال دوم ةاركتركا ليي اوت لولو دروا لب اي

 موا سأعع 49 دي وتلا ةروسما ءرسموراي

 كاس
 وم ايي



 مهجر تييآ 4 ةزوم ءيوتلاةروسا هروب 2 مدددلج. نيم الجريضت عرشه تناك

 ْمُهْلْوَق كِلذللا نبا ىسْيع ُحْيِسَمْلا ىَرصنلا ٍتَلاَقَووْللا ْنباَ ٌرْيَرُع ُْوُهَيْلا ٍتْلاَقَو
 ديت مهاب نمَلْبق نما ْْرفَكَنْيِّلا َلْوَق ب دْوِْباَشُي َنوُنِهاَصُي لب هيلع هَل دسم ال مههاَوْفب
 ْمُهَراَبْحَأ آًوُدَحَتإ للكلام عم قا نع نوَرصُ بَيرُكَفَوُي نبع ىناذشا تمل ُمُهلَئاَف بل

 رم مرح مرْحاَم لِيَ يحن ىف مهو كح هللا نو ني ابار طرضنلا دبع مهن اَبهَْو دوه ءاَمْلُع ْ

 اجار اَهلإ تعي ذأب ىأ و كيل الإ ليال ولا ف 1و مومن حْسمْلاَو ل

 ني اَربَو حرش للا َرْوَاوَفطُي نأ َنْوُدْيِرُي ةموَنْوْكِرْضُي اًمَع كلاَهنِرَْت ُهَتْحْبْس وهلا ةللإ ال
 ُىِذَلا َوُه َكِلذ «جؤ َنْوُرِفْكْلا ةَرَكْوَلَو ُهَرْوُ َرِهظُي متي نأ لإ هللا ىَباَي و هيف ُمهِلاَوْقأب مههاَوفَب

 ةَمِلاخُمْلا . ذايكآلا عج هلك يللا ىلغ هيب هر حلا ِنِْدَو ىلا انكم َُلَوْسَر لَسْرَأ

 ولكي نابْهرلاَ ٍراَبُحآلا َنّم اًريبك َّنإ اوما َنْيذَلا اهني كِيذ جا َنْوكر ْشْمْلا ةركوَلَو هَ

 َنْيِدَلاَو نيد ملا ٍلْهِمَس ْنَع سان َنْوَُدَصَيَو مُكحْلا ىف ىشّرلاك ٍلِطاَبْلاِ سانلا َلاَوُمأ َنوُدَحاَي

 نم ُهقَح اَهنِم نووي اَل أ هللا ٍليِبَس يف روكا يأ اَهنْوُفِفْنُي اَلَو َةّصِفْلاَو بَهَّذلا َنْوُركَي أدم
 ىوكي َمسَهَج ِراَن ِْف اَهْيَلَع ىمْحُي مْوي مل هم وميلا ِباّذَعَب مُهربخا ْمُهُرِشَبف ِرْيَحْلاَو ةوكّزلا

 ام اذنه ْمُهَلُلاَْيَواَلك هيلع ْمْضْون ىتخ ْمُهدْولُ ٌعَسْوُ هرْرُهْطَو ُمُهئْوْنُجَو هاب اهب قرح
 د ِسِاَيَِملا ٍرْوُهشلا ةَدعنإ ورح أ هم َنْوُرِيكَن مسكاَم اًوُقْوُذَف مكِسفنال مترك

 روهشلا يأ آَهنم ٌضْرَلاَو ِتاومَّسلا َقّلَخ َمْوَي ٍِظَوُفَحَمْلا َحْوّللا للا بتتك ف اًرُهَش ٌَرْشَع انثالل

 ميقا يقل ُنْيِدلا اَهُمْيِرُحَت ىأ الذ َبَجَرَو مَرَحُمْلاَو ِةَجَحْلاوُدو ٍةَدْعَفلاوُد َةَمّرَحُم ' مرح َةَعَبْرَ

 اهلك ٍرْهْسآْلا ىف َلْيقَو اًرْرو ْمظَعأ اَهُيِف اَهَنَِف ُئِصاَعَمْلاِب ْمُكَسْفْلا موحْلا ٍرُهْشأْلا يأ نهي اًوُمِلَظالَ
 عمالاَنآآوملعاَوةفاك مكَداَفبامك وهشلا لح ىف اعيِمَح ْىَأ فاك َنيكِرْشُمْلا اوُلتَقَو
 ةَيِلِهاَجْلا تناك امك رجا ىلإ ٍرهش ا يااا ٍرْصَنلاَو نوَعلاب سؤ َنْيَقتُمْلا

 هيف هللا كاني تراك فكل ىف ةداثزر رهَص ىل ! لاتقلا ىف ِمُهَو ل ٌلَهَأ اًذِإ م مّوحُملا مرح ِريجاَت نم ُهلَعفت

 م 0 نلت زف للاب يشر ل عشب ل

 اص مب ياسا سا ص

 يإ و

 اذلاو انس هربت *:هلامأ مر مه نيا وحاولي اه اهناَيعأ ىلإ ذر قا وتل
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 سرب حاس سعي ل يروتلا جر وسما هرسمو راي 0 ١ مود لج« نم الجر يبضتعررشوراتجب تنل اك
 سس يي يي سس | / طي يي يييييهيييبييبييبي يبي بسلا

 ه2 ني ٍرفكلا مْوَقْلا ىدميال 3

 لج لم اب كنا مانا جدع ل دا قر مت اه لوح اسيعروا لب ب كس شا اهكذس نال دويددا يملا لو و

 لمي حس ناوج ىكت اب كلك نا قس لولا نلا( س لكل صد لوك اي كس ناري ل ) لوم ىلاكت تس ناب ذ انما لمح
 هل ارصرل ( وم تنحل نا) سكت داغ لين اخ ( وم #2 ركديلقل كل وداد باب طيس نث) لذ كك كر ايفا هار كرفك
 ًراشم) ةراشعرو | ( دوبي مس الغ ) ءالع خيا نس ولو نا ( 2 راج سر ح وم 2 لو ) نك حسداج

 يب كس كرمروا( لو لس اابكا اى نا كوي ل نس رك مارت الع زج ىو )ركذوجركدطلا ع احكراني باني اوك( قران
 دلال كلذابع قالا وسلس نس رك دتب كا دغ كال قايل [د مكتب فرص( سلي اذ تاروت )وكلا لكلا كل 2
 تس( لوقإب) سوك فيا( تمير لال ردا تدير ش) قرر كلا لين كسا كلب جس (هزنم ) كي دوس كرش ناس

 كاذب ميس تو( لغه داب لا ) لوب شخ انت تيكر فاك كا سيل اوبس رريخإ كل قروي قود يطا ككل ام - ل داب
 وأ درك لاذ( لوم فلا لادج) ع لفنيد ماقد انهي كد د ني داهسروا تمار قل( فب مح) لوس

 - لبر او( وكلا ) تهيب ك رشم
 ل تاردقم بج )م دقي رطاور ان - ليث ( ةساز0) ةساهكل اك وأول دج < وكول كي ادادعت قدي لع مر اشم رواء ايلع ! ون رلسم
 تاروث حرر ةنركرس ؛ لع لور ذ كيسا دن يوم واجر وا م تكس ورعس ( نيد )( دار كرفلا ( وك وكول )وا ( نيل تور

 كج وروون وكول تحل اق ( ترك ناو قوتظ ىلا دل د1 تارقو ةولز نتي) تسد م نرخ( وكن ولاد ع لا) لك هاد لك
 ا لك نزور كى دنا دس وسرل بج ند وو كب ازع ك اندرو - مك ران( رم ) قرت و نك باع( هدفي 0

 5 ورك يات اوك ولاهكى نا ) لت كنا رواولبب كس نئاردوا لاي اجب لنا( لك ب ام لات ) لل ام كادت ارواج
 هزه اك رك عم نيسا باوس اجت ايكوريخذ هل نبا ذس مق: جي( جابك تس ناداه آي لاييب هر بس هول اج

 ايبا لع ( زنوفتك رول ) ىلا ب سس كف داب( نورا لاس نسج ) قتلك, ونا يد زنك هللا( لوبا ا نلوم
 ل م زكوج ) وم نبش كس تمت ضان راح حس لهخ لونا راب نا ايبا ديبي نس لاول لع زرواوك ل وناحس 1ك لو لايك سبأ

 للا نولي ىلا( نش لونا تس ا) ادعم انا مكن د( تمرت كون لا )يس( بسجج ب مرح حلاو ذ_هرعقلاوذ
 220 (نج_.اجدوا( ليث دارم بش هراب دول كيد فكس ضن وا ارم هدإ انك انك ش لافو لا لتي كس رك انك )وركن

 مثلا لور دايدوا لع ترك اج ءانا الب حس بس موو حررط ل ( زل م لونج بس رواس بس نم )وركب ءانث ا الب حس

 لدي ودر فرط يسرسود كياوك ونيمار شم )ريب كل وابي لال كس او قلو ( كس دورت هاف الب ) تس داس اك نا

 لت فرط كيس رفح تممرت كا و اجاج ومدن اياكم ربل بع تملاح كب نترك سك اقر وقتسد لا تيب اج نا ذاك اهيبج اني درك
 لإ نس ذب ل تارك فاكس لست ( او: انكر اك اك تكس دفنا للي تروص التو )جس اناج عة هدايذروا لير فل( كح ةييس دك
 سل تيل رك ارت كرب سرسودوكى اروا ل تل دج لالط ل ء كياوأد ربى كيال( < رار اا نا اضيلتأل )

 لاس اي قدركم الج اديب .رسود كح ركل اطول دم كيارك رط لسا لإ 0 الرماح س

 كناري رول مخ لي لي كت ةيي د كك روا كت يسد لاتنح ةبددإي نحس لال اوك تسمن لوك ل

 0 ا لم لوما كن لا ليل رك كلامو ويب وج كك مارت شارب ( تل تكرر 0

 تل 00 متت عاربو/ل و رفاك عج ادقلاروا( م تحكم اهيحاوكن لاو درو 0

 اب كيد كس لتر وا جس قا تسء ارث لكك اع دوا تس هيتت سس » ردو تالق قوتها حسا 0 تو



 مح مهرس رب أ 48ج وتلا ةروسلا ءرموراي ما موررلجم نيل زجر ينحر شوج نال

 ...نيذلا لوق مهلوق ىهاضي -ج رطل ا ترابك زن تيضوتروا تئضوتروا تيرقروا تارق بيتس رف وزمح

 ن:كرع .اوذختا_ي_روصتل الو بقي ترش آل اطمكب تداعىلانابجتء الكي .نوكفؤي ىلا
 2ك تدابعك راشمو ءايت تيس ادج كا كول ودل ابكر كرف تداطتاكت يب آلا ف قب ترضخت رك تيياود متاع
 نايسوك وك ليست الس نب ظل ادبك سيق لاا ١ رسيثك هع ةككب مارك 5+ كك مارتروا اطل سو + كك لالع خس نا مكانس
 جس دارم لايتقتسا ماع لب ليو انامل فرصتدارم تس نولكايروا ليل بل ايبارقيب لج ناك ي_روصتا

 لس هر اغا فرط كساد: لس لا ؟س جار عررط كافر ط اتفو بج زور فمر يك اهنوقفني الكم .زونكلا ىا
 ن8 ار فرط ظفلمك مابك [ اولسقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو تب فرط نفل لت عتاد فرط ترمي
 .نود ريال« قر شوا فرط كت رابتت مر اهيلاا وضفنتا.| وهلراةراجتوار اذايت_تذ تاع ءافتكاب يآ فرص

 (- جاب نيك لاس -اتبر ستكر »اة الكلام كس زبكب سيلف ةوكز ىدا ام-جس لد ثعدع

 بلا 2 كو قاوج لوم تو يجول ور فمر يأ اهيلع قل ابتسم ذوثان حس ةييماح راني اهيلع ىبحسي
 مك وري اندو ماروك جس يبس اج جساجاجابكا ثيدحلا تيمحا لب .اجاج الوب لبي رجلا لتريمتا ل هدواحبك سالو بشي
 < دارم نازتركوكر رب نداوك# دوغ - ليئدارم نايت

 كتب اكرسودروا ل بركس ظاكس ل زانمسدنإ موج اناماكن د نيو ناو سد 0 .ارهش رشع انثا
 لبث ناد لا متوج روا زور ريبسشتوس نم رودارولاكب أ م تاق ؟تهئاز 2كم رثك ا ىئالسا-اهت عرار لم نوم وق
 د انبداشادب موماك عررواسوذور كس ياعسى ل رس ءا قا باسل لاك باح قرم اسر دكت هانم

 لاف تمم اي لوعفم قش ردصنبي ةفادك ل كيرالا اد لواروا هس ب ساد ابك نيا .لسيقو
 انتقد اهب ليي كس مابك اب هس ان [مزالانوم نكت شرف اكدابج جس ماج امم لاح حس لكافروا حس لوعفمبر لن بيك 20
 0 لن درك راض ا روهشلا لك ىف لامر مب لو 2 كراك لاك اديطع نبا نكي ايكرب عروض عع وج
 اك ايناس ننزانو نك نعل قب ترضخت الع ار كى وف قرم ذ«اسارظ طع هدا اي و روضاتسر كراج
 ولو امج م لونج ءارت عراب ىلا نبا اطعرج ركا- نار قوص ماكنا لمد ده رول لاوش سوم تركو اهب ح ضيق م فأ اطروا
 نوتيرط سورا قرت لوقا رطل ايم اماسصاسم :سم- لو تل وبن ايضا ء اش ء انوا جس رد صعيب - وضل _ تدب يب اي
 9-2 دقمف اضم واح ولعفم تكل يخف يب 6 قرج دج رواه اي اعذب ح

 لان كنا خلا دوهيلا تلاقو تيب امتي رف نونمؤيال قلخت ل باكل ا لبي تاي: :ثاب أطر
 كس باكل ئاروا لت قتراج ككذ لايباركى باكل باص اوغعس خلا ١ونمأ نيذلا اهيا ايدي اروع لصف كت يرغ 4و وا

 اكتر غكروا وتلا ضنك ناس خلا روهشلا ةدع ناتي [َك ىلا تب را

 7 هكانلو
 ثا م نسل كزوررم لجو نسج : لوزن ناش
 ؟ راسم ب 5 اهتارب لاقو لج دك ع طناف اننا كس نا لن نتت_اهتاحؤب كرب لونيارح ثا اكن ته جر سل
 رك ةدع ناحب 1 ا قشور بوف جل او ةررانادبب لكس صد تل ريع

 نركب اغروا انكم ومن” ل رز لس لق و رك نشل مانا < مالسا نيد 1 ريل اك مالسا 00 :4 نرش 8 ١



 مما مهر تيبآ 8اج هيوتلا وسما «رسوراي م. مودرلج» نال اجرح ررشورسج تنل
 كس لب اج كل قس ءافطا لب اقللاب كس لارولا راارول شنيع مالسا حس ظاف لت اروا لو ماع كح كس تاءزرج لق وأب
 4 مالعارواهس طش ةراطصا كب دلك ليك كمزاسا تاس كس تنطاح نبا - تت لاكى انت ١ هل تصورت
 رذاكتس بو كت شراي اوبس ارواج تفو كس لوزن ايود ك مالسلا ديل تر _اناجب ثم كنا داد بما مانع
 الا دمر تاما وا اللعرواد انتم الس تييزباروا

 اك اج ايد عراد مد كيا تس لام مامقمك هس انكي ب يسد رايد ذكس لا لحن م 0 باو يش كا

 لو نابك ثان تاب نب كس سا قلي تلاع قف يي ود هدايذ لس دكا تروس ليك( باند كس كبت كس ًادييور
 - دمار راداكيب ود ساري دوا كس لكك كوع بارع دوا لاكي ب بازعاكل ولاد درر دا زروال يي تروص م ودروا

 تير طور ات 12 اها د اليحب ناين تسد دين ماك ادا كوب تدوض لبيك جسد ركةراشا قاطع
 هدا ذو ةساجوم شل انغاد كيريور هس زوج ررط لا لبيد ةس.اجايك فو ىن كيأ راد اك بور كيك يس نكت حرر ىلا ىك

 هس قرف ايان لثدا ريغ فيك كفو قئاكوم وفر ارتما لع ثا كس لجل وفود اك د ككيمد هد | زانغ اداكرادالا

 ميالة رروص ليا - 2 2 حر رط نت لايلي ديت لك ل وبي رات وا لونان ببر لل تراحروا لون"

 :الشديبلاكمركروا لوم ىداج نب ح ههياي اج تم دوت لا وا كرف لانا ككل 67
 عر ىلاج [ل ترورضرلا كل يبس رفصروا اكل لج مريم اكاملأب - كوم ليام موفد لامك يدب ل اناجآ
 ل ل ل مل وتو تحل ركع وي راي لرجل اس ررل مارك تحب هس درا رق يبارك ول

 ل و ادول للاسروا تل احر زك سلس ندعم رك ننس لتس زل فو تبل تب تمدوص قرود ةجبو ماعم هم : كرر وص رصد

 لاس اك يص هددت تس اهب كبش هراي صفد لا كل كن رك رول ل وزن ارتر اع ل تلاع ما ف ة# اجود لاب يبص ود فرص

 اقر لقبي توي قر تس وكرار ىلا كنا - يل سدر
 هيب اكرجلا ى ذوو قل باح ايا رف العا اكتءارب روا كك ل فير تف كر بحرب ا قف صنم ف يانج

 كلاود لاسودمك ىتوكر ركزي ذك رمد كيا ذ# لوبنا 4_2 تاهو طر مارواهق دي ودل حس باح نا نيس 5

 هدا اكرحلا ىز ع اولا ف نرموج ليش عع _ 9 ا تنل هكر عر ل ديب سر سود ككل اسود: سرسور - ةرل عل ديب

 الكا يبتكو بأ 1 نفل ص تر ع لا وا لاس للا تس هو ى ابنا كس 1ك ك- عر ىتووخرافكك لا - ات هدتقيل ذ حس دابتلا كس نا
 لآ يالا قر ليوم حرام لكم انظف تءارب نالعا ل تاياور تبل ساروا كس ل لايكفي قو وظفتقب ترض
 - كر وسد كل والا عر هو واهس باك ناك دم لوم قرع تروص كل نس لوالا تر ليوسد لبث تاياور ضني 1

 كس ءايتنا احس نادداهتاكلا ىذ ضاق ديب لعمار اها هس باص لامن انج - ىو كلانا قد 3 7

 ل م كي ىاايناع- انتل 0 اوك انتتاحؤب ىلا ل

 ايل ) ةحيحلا ىذ رسيل د باو حو تس اءرف نس نم لس ية اير تب هرقاك ملعا هل وسر و هللا بحب هس لولا لايك اوسع
 لما راش دا زااجومهان آلات بم تب اشم اك قو نارف هتنيهك رادتسا دق نامزلا نا الا روا( جس لت !ىذ

 نعدألا اي داق

 2 نو لع وب بلطصوو كس للا_جس يآ ل تاياور تلو نر كرفصولم بكى كر تروصت رست ............: تمر وص 10



 وعم حارس 1 4 ولاة روس هرسأورا منور مودرلج» نال الجر ييضتررشوردج تنيك

 -هس آل ئدعب ميكروا جس تاجا كلت لي للا كس للا -ايك آه ديب اكرفعحفد لاله سس لوم يس دربك و ل ياللي
 اللوم ل رمرفص للا ل ل وبر فما مرج[ ب بلطما ارسودروا ومب لات ذاجا ك9 ب لع ا كلذ ا
 - اهلا اهديج مرح ل بث ف. دج مارترفصرو اس ايكايلرك مج فصل ين نس وين مركزك كي ضعف داجيس كرري لأ

 ورش ىاج ىراج ىكرالصا كتابى نا ىلا لش لوي[ نا............:م اتت ىلوصت ري اكموسر حر الصا
 ترروص ىرسيتروا لبيك رفر اكن ارش اج ىك ونيمار ب تمرتر ير وا م اجومب حر الص كت مروص ىرسو دراج ايد اذتت ددع اكل وزن”

 -(ايرف نيب تس ماقتجا هسة ب وك وزن ارت لي مرحم ز ةجيحلا وذ ةدعقلا وذ تانيلا وعم ثالث رعرو! ىداررفرالصا ك
 كى اضمرلاوعببر ليي لوك نابعش و ىرخالا ىعامج نيب ىذلا رضم بج رابارف قل ديب بج رعررط ا

 -امتلا زاك علم ااكم اينما راس سا دصقم ضر كت ةطكت درب مارت رواه تك بج
 حررط ادعس لاف الغل تعا ا هوس انج ايلامص شيم نيب اكدنولوج م لوفي راب 0 الكب احل لوموم

 لكل وبامح نااووصق إي _ 2 لف تقل عم لا ىو ذب سكن اصتقنوا قرف لوكل ع ماكا رشح نت” باص رمد

 جس انوم عئاو للبي ماجا قرش نت لليد

 -<يافللا ليل رف تظافت كى ا 2ك ساه دادس اكم اك لرش تربك هلت ب باح كرم م١١ نيك - م كرت م

 عب تكد لابد نابع لوب راكهنكب سوة امو, عئاض باح قرقسس ل > ليلا اوباضرو كرو ردوا نا راس سرا
 - ماكل وكل 2 هك بامىرقو م :02_.زبك اس حتس فالك ا رسودروا

 زرطي اكن اسس .جو كن ايك ي كرك اديك ا تعسس تاناوف ل مرح اه الحي ,هنولحي «ىسن كتابا لي
 ركاب قلطمروا_هسسرسدداي لوب: يي مارتواوخ_ جس اح م لانك يتو ك 1ك ونا بسمات ليك 0
 كس تمالع كمل اند جامو رارسد لاس سرسددددا مكي اك اسيا يب يأ رمد مانت

 -<س ايكا يوما رقرفل يل توا ك ىاروا جس يبارك سل العوم ارتكب حس بسس ست
 شرها لوك بج داق اج انا نركب لل ناك قاب حس قب اعمر كل ولت وكس ذل لانك تبا

 هك م طايتطا رول لم تاباضروا نكد حس قربجب ريب لا كت بلباج كرك اكل زق, نارية وتريوب عروض عنا د كلب ركن
 -ه نإ كب اعسر واح اظافكس تليضفو تتآريررط كن اضمددوارحتج ناكر لاب تدك, كك كا

 لاف الفكس قلظ رصرو ملط: ركاعورب لل لس نق لاو مولعشتس خللا هللا مهلتاسقتي 1 -...........: تمإي 1غ اطل
 طلقكول ل باح لك آكاهيج_ سيت نركراجاك راشمايمالعة جب كسير شكلو« ملحم خلا اوذختاتع 1
 ل آى رام يسال لامس

 قرط ذاسراكةسادغدل تاع كر سيمو اير نا زس_انوب مولع خلا اوهفطي نا نوديرسيتيأ

 حس لايخ لس لومي لانم خيسارواانهل اد ذئعس لودي رمل ئاجك توم مولحت سس خلا اونما نيذلا اهيا استي آ- جاع
 دهس انائياوكل ويارب كد هدبان اعجب

 - خلا ن نهوملظت الفتي ؟- جس ارب تيان انرك رول انرك خم” لاس. ولمس خلا نوزشكي نيذلاوتعأ

 نين رك اعدبو تارك لولوج يي ءايلواوتس بتمارار زم جس مرج نإ تدب ل انك انك بليك دايم حررط كدت اء ذ كرايم كوب مولشم

 ٠ - 6 لاحايكاكن أري تقوم لور ضر



 معتم سته 4 9)» يوتلا ةروصا «رسوراب 0 مودرلج» ني لجرييختعررشو_مج تنل

 ّقَشْفَرَح ِةَّدِشْو ٍةَرْسَت يف اًوناَكَو َكْوَُت ةَوُرَغ ىلإ تال كح وقع هل لس ننال نا و قلتو
 لضالا ىف ءاَّلا ماَغدإب مَا هللا ٍلييَس ف اوف مُكَل لق اذإ ْمَُلاَم اون دما َنْيِذَلااَهُياَي ْمُهكَع '

 ماتَ ايف ٍدوُععْلاَو نب ”ضرلا ىَلِإ داهجلا نع مالمو تلطا ىا ٍلْصضَوْلا ِةْرْمَه ٍباَتجِإَو ِدَنَلَعمْلا ىف

 ىف ايلا ٍةويحْلا عام امه اًيميعن لد أ ةّرخالا َنِماَهِتَذَلَ يدا وحلب مُعْيِضَرَأ خييؤتلل

 اره ِنْئعضْوم ١ ىف ال ىف ةيطرشل داب نون ماقدإب الإ ريِمَح مةٌلْئقأْلا ةرخألا عانت بنخ

 ُمُكَرِيَغاَمْوَق لِدِبَتْسَيَو اًملُو مْ ناد ْمكبِذَحُي هجم سَ يعل ىلَص يب لا عم او رخت

 لك ىلع ُهَللاَو هنيِد صان هللا َّنإَف نم ا ّييبنلاوأ هللا ىآ ُةوٌَرِضَن اَلَو ِمُكَلُدَب مهب ِتاَي ُىَأ

 نيا برأ بج ذإهللا ُةَرَصَن ُكَقَق ىلا ىأ ورضا تو هيلو ضن نمو مز يدق
 ىا ٌلاَح نيت ىناث ٍةَودنلاِراَدب يَ 0 أ امَل جوّرحخلا ىَ 1[ احلا ىاةكم رم اًورفك

 اَمُه كلبك ذإ ٌنِم ُلَدَبَذإ اربط نخيل هللا كل لغم ىف رص ىلا ركبوا نإ ها

 نيكرشُمْلا َماَدُقَأ ىاَر امل هَل لاق ُدَقَو ركب ئبأ هبِحاَصِل ُلْوَقَي نا ُلَدَيذإ رو ٍلَبَج ىف ٌبقن ٍراَغْلا ىف
 هيلع ةئابط ةتنكس لا لن ءرشنب نعمل نإ رحل اَنْرَصُي ال هيمدَف تحَن ُمُهُدَحَأ َرطْنْوَل مت رص علال مع 2

 مل دز مَلَسَوِ ِهْيَلَع لع هّللا ىّلَص يل يآ يَ ا ايِقَو ليو نع للا ىلَص ىلا لعلي

 بولْعَمْلا ىلُقّسلا كرشلا َةَوْعَد ىأ اوُرَفَك َنْيَذَّلا ةملك يك لعَجَو يا: ٌنطاَوُمَو راَغْلا ىف ٌةكِقاَم اَهُوَرت

 هعنص ىف +8 .ميكخ كلم يف ٌرْيِزَع هَللاَو ةَِلاَغْلا ةرَماظلأ ًاَيِلعْل ئه ةَداَهَّشلا ٌةمِلك ىاوللا ةَمِلَكَو

 ليليا ةحّوَسم جو ُاََْو ُءَعأ وأ َءاَفَعُضَو هيو َلْيِقو ٍطاَّمَُرْيَغَو اًطاَشِ ًالاَقثَو اًفاَفَخ اًوُرِفنا
 2 نإ مك ري 0 ري ل 2 نو

 دعب ركلَو ةةيملب ع كلر ل العسر ::| اَدِصاَقاَفَسُو ُلَخاَملا لْهَش انيق ايلا م اًشاَنَم

 تدل 1 تصشرل مهلا معَ ااوهلاب َنْوفِلْحَيَسَو افلح فاس فشلا مهبل

 كلذ مهلَوَق ىف 0 أ هه مليا بالكل احن مُهَسفْنا نكن مكفم

 تلاو لا ا- لد توك فرط كونت مو نأ ولول ل#_ ةهيفب عرشك لج سرع لذا كرد 2 50 0 0

 ايس اجابت مب جايك مايكل ادا: كاما !( او ل تب حس جو كل ءامق موس اك ركع ت2 سلك دب كو

 ل مس زك رول لوم م انوا ل ء اخر تب ءانرك متاح ل ان نا لش رو 07 ل لاق[ < ءابمت ف اها مرق ل نار ىكاهفلا



 مانحرم تي نب 9زج ب وتلا ةروصلا هرسمورإب مم موددلج» نم الجر يضع ررشو مج ظنئالاك

 | لش لسا وم هلساج كي لل نا ذ دوا ) لع تحل هس ذب نع ز ( كس دج لش رانك واكل ف وصنع ركن سم ان كدابجج مكب بلظم
 - ( ضرب ل نوت لن 1نل) كروي ترف اوم كل ميكر ترب( لقفل ادوا) كدت ذى يداي( جس كس م اهفتنا
 .راتم كرت قواد( لرلدب هس قزوقتوت تب كيس لوكيل لاتعمل( ستق )ت رش وراح «لكلدنز ىدايد#

 لب لاكن وكس هيطر نادي ووو لل الا يفل )رك( ىلو متم ) ومتى ت تب رك لاى وكب لع لب اقم كس( لونك ) تخت
 روا اكمل 15 ل با زع( هد فيلا )كا ورد ليج و0( 2 كس دابج لع يلاكرع دج مر )ل ولك يكو ( سابو م اهدا
 كد تردف كرإل ب تابرج هثلادوا( اعدل ا هيب تعامب قرسود»لدب سداربتنؤتس) كيم كا كالوكم دقق رسدد قس دامو

 كشر لاند نان ا ا وش ل بأول مترك( سس لظاد لبي لا قوام ىلا يبدوا نين د نيس ) لي

 العروي لس قب يس[ مدنا. درر وجر هلك كوني ب آذر افك ان ) لا سرح ث لام لا فس سرفاكبج

 - رع هاهي يأ شع ل اولاو ل كسر“ ” لاعب )هي كيا ل ليضأو هد( كَ رك راع ل رن

 تتقو لم“ (؟لشح لع 0100 رع نولاع رمد ارشد كي كس دلل بج كلش تلاع كذا: لادن (جسب لماع
 ب ذل( ةيلدامو )كن وااعب را دارم سس لا )2 سوم عج لي راض لوطود( عساي روم ناو لدي حس ذا ل ا لب زارنا )

 ايلومت دي نس لومتا رك! للا لوسرايابك هس لوهاروا ذي ب لوم الرش رن كن البجا )نت ابك تس قل :عتادج لوس
 الايد كيل د ! هس لافتا ل 4( تدب ا) ل قاس اع لاقت يقيد ركد مم (ك ساب رقم
 رائوج تشرف عك د لت مسخ” لو تس لا ,ركلب (١ كت مركىن) كي ردا( مروا ترطح اي ميو ترض 5

 رك ) لوبا ا رك -( توو كك )تاكو رف[ شارف لب ( د لغ كب نااديم 200

 ضوه زئكل كل( لاك تف ملي ) ليث او تسلك( لع كليا ) نو تسدرب ذ لادا( بس بل رولر جال )الاي( تداهش

 لبر تك ءا##ر د نب كل ناي وخل بع رغروارادلاايرونكروارقاط فس ضبا شيخ ناي وج ل ) لصئواي وملك وم لك 1
 سمك وب ةكر نقي ترك رتنا كل #داهقيي ودل اج سس ناجى ادوا لا يسال واد لكلا دوا( جس رومي را ءافعضل
 2 دم يابج شو لوم لاب لع هسا, هس ناعيا تي آلا طب اج لأ يتب نط لع هس تبا كل هس دابق

 يب فرط وك عي اكس اينو ) نوم فرط كتب ىلاو لس هيت كس( نق عسب اا فرط لكتماب سالو البا دابا( كن
 00 نر كل ماو تميل )تنل م عي < ءابتل جالب 2( جيد فايمرد )توج اس ومسك ةرغسروا ( اجج ناس 1 ركل ساو
 اراب امامك ع يمت كرف يارد( كك ثم كيري رايد لك يسد لاقل كراردروو ف تفاس لي

 ردا( ركاوك يمت قوم ) نين ع ركنات يس اكو تع مهتاسم_راهب رض ءول لوم تاب كاس رام( انهن ١ ل 1 لا كوكس

 ( لش تانايب نا ذيس) ليث وم اعظقركل ث نس ادا

 للخس لوبت دز تاي آم انتل خلا تاقدصلا اصسنا جس اونما نيذلا اهيااي . لزنو.. 1 200

 ةوزرغروا ةرسك ورغم انك ما كس كا ل ةضرص خخ د ادددكك يال لج لكلاب كغ لانج

 يكرم ضال
 0 اهايله دا. آي دابج ليج سانلا ماهالا رفنتسا<اجامابك<_ريفل/١اكلا اورفنا
 -لب هل لدب نك نم ةرخ ألا نم_ تك ومب شل داظغاروا ناليم كلاس حتاس كس ىلا لص كامل متلق انا

 م لام. عالتوكن كل لا قاد صماك ا ف ضن وا لن كول كس رافد ارم حس لاك و تس ا رف نا ديعس اهوق لدسبتسسيو
 تررطت رام للا ركبابا الا سانلا عيمج نع ًادرفتم هنوك لاح اورفك نيذلا هجرمخ اذا ىا< | دوم خاو لاعهسس ريم
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 تسلا لإ دص_ قالو ترض لع تمدد لركن يحس انوه مولحم انوج لمس لب تنال اكن ادوار دق تل الج لرب ا نأ رص

 اكذ_ وم ل وسر بحصر نفرصضنوج_1لن تك لرب نيس ضوحلا ىلع ىبحاص وراغلا ىف ىبحاص تسناتن اير

 - رم سيئ كم البكا ًردتبس دانا ثيمات امتع رم رفاكح بو كفو: سلرك فا

 ايل لع قط تأ اي انج قرم داب ل قب ترضخ مو شبك انقلب ياو بك قنا وص نزحتال

 يفليا ليا لبي فيكم مراد لوسرإي) نيدلا و ةمالا تكله تنا تم ناو دحاو لج اناف انا تم نا هللا لوس ايات
 0 احول الب نإ هينا كغ رول هل رع لا اروالومدرم

 لكني يراغ-ةساجوعكسأ م ل ”ردا جددت عقب س_ فب ترضخ [ قلع ترج فسد انج

 2 1 ل 0 2 آ-.اانب لاقل نر رك اوك ركوب لقا ورق: أ وا

 هس ناجا كريم يتق ل لترك كت اذ لاس مروا) رمع لا نم ورمع نه ريخ ةليللا كلتلا هديب ىسفن ىذسلاو
 0 ( تدالوا ادوار رتب تااروي تبا

 رداد ل اكى اق ترضخ 1و ندع ع اك لل اه يقتحم ل تاس بكن دصيسس.لمج لاادابإج ل 0

 كريم كيداص ركوب مولع حس لا نابل ليا لولا ا الح انوب قكوزادتااكتناز ول
 رد ليزا نير صقادساكبم اصروا ل يقي ترضخ 1 قرم

 نابز لققج ترض روا_ لإ سا رف ىبر ىعم ناو اجرح ب بع اسم بت مالسلا يلع وم تيرظنح ادعم هلا نا
 اخ لوارظن ككل يا_ باتو جه ذادنااكتاءاقم كس ت ارضت ل ونور حس لولب نا لت توم راج طظئافلا كس ادصعسم هللا ناري كابم

 دقو ترجو. كن وقتشرفر وكس سكي لاحاكمرهددواججسانا لردع كادسعسمروا ذي ءكرثلا كح لاس اجب دور

 ةملك- لو ع اوس كمر ارم لاق ظاوسروا ىر قضي اويل نشروا ب انت ارواردب واهل لي وكي راف تراكي

 4-00 ارم لوا لج ركل يسر 79 ايلعلاءارشم ىهرواح ا نوار دزني روب هللا

 - نو“ خلا ءافعضلا ىلع سيلك آلم تروص لم لن ارق وا اينغايمافعضرو يول نم ةحوسبم.
 نوب مولع مالكي ارب بحاصروا اناث هس الاثر لتر - هب لا روسضم لن ترروص ذيب قمل اطار ير وامان نكي
 بحاص نكي ب نيت شف ترش لع دابج تقو لاول قر لي عروض قاب ايلركل و ماعريفن دكت لاك

 د7 كل كح بوجورما سئ يو«ماعربفأ تلاع لوك ردي كى د هاي دم تلاح كدت ل جسر نانو كتب آ [ىسا نانا
 تس خلا انعطتسا ول هللاب نوفلح يس لا ييء_2ام كرائديق كت مع اطتسارلا نيل تل ل رك نا قناست

 ٍ دققت لا حسرورض كفك عروض زيان مولعم

 -6 اجايكل ومر بيضرابخاروا ّل ولت كا كل لا لوم لأن تمي ايي لكدج لكي حس ىبلاو كك وبت نوفلحيس
 امناركذى اونما نيذلا اهياايتإ ؟-اهتاومركذاكتاوزرغ فل حررط ل ل تايآ لج ............: تءابآ طبر
 ناك نتاع لا ككعسروس اح خلا اضرع ناك ولتيب [-جس! داجايكر ذات الاكس لوبت ةوزغ لت خلا تاقدصلا
 سر شرانك والبس ةزف اج ل هداج كس نايبلاوقاو لاوتا

 ىلارصن اكم وركوب مولعمولٍقتِج ترضخت 1 لب هما ل دعإ لس تغغارف حس نورتي نت ردا هيتس لاول اخ
 2 ب آي مقوم اج دانيل ةاجج ب كوتتم اقم سدود كماش تلكم قا كك لتس اتباج نك ثوب دي ههاشداب
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 بل لااخت كارد رودر فسروا تميم ل كوج ايدام رف نلالعا كا دوا امج بس انم انهن كتكم اهتم لسا سكى دف لق ددخ لس
 ع ايلا وحج رك تسسو تذكرون يلام ىب هت سرا ايي ماكس م امتماروا بيرت ل ومتسريغروا قك ب نى دب متى دابج

 لك راصن نكياعس د تس ركراظتنا كتدصرع كياروا -ايل لاينفسج روم اكل ويترك وكعروسر فطن عرفى اذ يقي بيض
 97 1 لجاودي م الس يقي ب آروا لت 1س ان نو مو كو

 نول ناي نرولول خمور نتا 1 : كح كوم لول ماج لغ ماى كل امت 0 :4 نرش

 ةيءاس ىف هوعبتا نيذلا تيب[ ع دجتاسدعإ سدو توجب تارطنح طنب ( 00 حل وم جتاس لما اذي و تارطنح لع (1)- تس
 كقاورذعىاترارطح ضن ( اس )جس رك اكت ارطنت كس مكس لوفد نلا ل مهنم قيرف بولق غيزيداكام دعب نم ةرسعلا

 سرج كل ئاكروا قس تكلل ضن ( 0 )< اتوب مولخت سس خلا ءافعضلا ىلع سسيل تي اك ا هيج تس لير شع جد
 رثكا(2)-<س نايءاكر ونالت نام خلا ةثالثلا ىلعروا نوجرم نورخاروا اوفرتعا نورخأ تب آ_-دكاج سي
 تدارشروا ىوساج نلف انم ضب ( )حس / آلم تاب 1رتكاركذ اكن سس لاير حس بو كت دارشر وا تنقفازم لف از

 29 خلا اولاني ملامباومهوروا خلا نولوقيل مهتلاس نئلوروا خلا نوعامس مكيفو تع آت تل وب واسس هذاا كس

 تاسعا ىرسود لي خلا نيذلا اهيا ايتيب يضرب ركقاكن اري ار ضخ

 م راقمكوجر فراج هر اا فرط كت رج "مقاول خلا او رفك نيذسلا هج رسخا ذاتع1............: تري معقاو
 ك قب ب ارافك جس دهتج ككزور نع تتاذر لربك نإ دصراغ قد لاهي بيس آب اجب لم تسارك نسي لص اذه وح
 نا ريل "نب صوم عيب شر اغدوا كل قلتم كس دان كولو سد كه اوف اج نانروا فئات كيا التم
 كح يد نآس اجري ئابد كس راف ذس لوب كك افتا نست قدام رف ىلساسس ىف تءارفكذ# فب آي لس ايكر اه اكرر لهيك
 قط ب آروا سد م لجاو ماكان كولي سر لا. اانب ف وقو ب وكف فئاق انلاروا اوم ليمن دقي كى دوج وم كفو ب وك وكول كل للا
 - كك دم بايماكل ب ككدي م تمر

 حركل صعدت فايا حسبو كى ردد. ق دم ىف كود اف رؤس لاس لكى ايبود كتئاسوج دعبل نكل

 ىكتفامرلان كيل ا 9 5 اتا ب 1كوب خب لوفود بج لير قوم كرس لوم وا تؤم لاكن لاس

 قرع ايكا مكر ىو رس وروأ هل ااا لاف ب كو لم رصقنم ىيبتوم لوب 5 لزج كلان رص سوك قرود

 ل اتاك 1 ست وكرار وعيا كوس شو وو ايهدتاف

 لاق ترضخت [اي 6. اب اتوا فرط ركوب داوخر يمت ديل ل خلا هتنيكسم هللا لزناف تي 1............: تساي ؟[ فنك اطل
 ل ةيقب ست 1 لم ترروص لمرور وا اكو مولخم هوم لزأت نبل سوالب 20 رفضت لم ترو لم تت تاقرف_نرط

 : اوم مولخم نوماكتاكب لسد اس 2 لولروص ل وتوو نا لاصر جس. طساو

 للي ومد عن قوايند لوك ماكي دا احوم مولعستب رطاكن امتما كس تكمل خلا ًاضرع ناكولتعأ

 خلا نوفلحيسو تب د لتسجل يلد انكم اكى لدتاس حف واين د درت نجس اجانجب د كراك تيب لع ساو تقم

 روا وقت حرالص إب كك غرك بير زعاطلغ لش ف الاججب تع اطار هلل- ذيب دكت حس لود ل وعجل لضم انو مولخمسس
 هل هللاو# جس اني د بادج تو كل ركروف لعب نومك تيب [ىاوكب سس نا دلل كل ايناس حرا د وجبس لاقت
 ظ -ب-اهآ مهسفنا نوكلهي
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 بلقب نيم فعل مكوه اا لَ هن ٍداَهيِإب ٍفْلََملا ىف ةعامإ نأ مّلسَ بلع هللا لس ناك و

 رذغلا ىف اًوُقَدَص َنْْلا كلذ نيتي ىتح مهكر لَو ذَا ىف ْمهَل تن مل كلغ للا اع

 نأ نع لحما ىب : رخألا مْوَيْلاَوْهلاب َنْوْْؤُي َنْيِذّلا ٌكنِؤَأَسَْي ال هد مرن رلكلا لتر

 هل َنْيذْلا ٍفْلَحُتلا ىف كلنذاتتي امنا ! و َنيقَتملابْميِلَعلاَو ْمهِسْفْنأَو مهل اَوُمآِ اوُنِهاَجُي

 وَنوْدذَرَعي ْمهبيَر يف ْمُهَق َنْيَدلا ى ْمُهُبْوَلُف تكس ُتَباَتْراَو رخألأ مْويَلاَووللاِب َنْوْنِمْؤُي
 ْمُهَناَعبلا هللا ةرك ْنِكْلَو ِداَرلاَر هللا َنِم ةَبهأ ٌةَّذُع َُلاَوَُدَعأل َكَعَم َحْوُرْحْلا اوُداَرَآَوَلَو نورين
 ناَيِبَصلاَو ٍءاَسِيلاَو ىَضْرَمْلا ةسيإ# َنيِدعْلا ْعَم وعفا مه َلْيِقو مهلك ْمُهطَبتف مهجور ذرب مل ىأ

 اًوُعصْوَأ الو َنْين 0 ٍلْيِذَحَتب اًداَسف ااَبَحألإ ُمكْوْداَراّم ْمُكيف اًوُجَرحْوَل لذ ىلاَغعَن هللا ْرَّدَق أ

 م وادع ٍءاَْلإب ةفْلا مك تبطي أ ْمُكَدْوعبي ٍةَمْيِملاِب يشَمْلاِب مكي اوُعَرْسأ ىأ كلل

 أ لبق ْنِم كل ةنفلا اًوغتبا ِدَقَل ؟ءنَنْيِمِلَظلاِلُمُيِلَعهللاَو لوف امس َنوُوفاَم مه َنٌوْعَمَس
 وحلا 21ج ىلَح كيب لطي ُكِدْيَك ُيِف زكفلا اولاحجأ ْىَأ َرْوُمأْلا فلل اَوُبّلَقَو ةئيدملا تونا

 ىف ىَل ْنَذنا ُلّرَقي ْنّم ُمُهَنِمَو اًرِهاَظ هيف اًوُلَحدَف هَ مَن وُه رك ْمُهَو ديد هللا ٌرْمآ َرَع دع ٌرَهظ وردا

 مَرعُم ىنإ َلاََف ٍرَفْصآلا يب واح ْىِف َكّل لَه ىلا هَل َلاَق سي يب ُدَحْلاَوُهَو "نفت الو ٍفْلَحتلا
 وطقس ٍةنسفْلا ىف الأ ىلاعت َلاَق ٌنِيسْفَأَف ٌنِهْنَع ربصا ال ْنآ ٍرْمصالا ىنب ا نإ شخ ٍءاَسِبلاب

 ُةَنَسَح تلَبِصَ نإ اَهْنَع ْمُهَل صين ال «مؤَنْيِرفكلاَإ ٌةَطْيِحْمْل َمْسَهَج ّنإَو طِقْس َىرْفَو ٍفْلَحَملا
 ْنِم اَنَلخَت نيج مْرَحْلاب انَرمآ اَنْذَحَأ َدَق اَوُلْوعي ةَدِس ةَبيِصُم كّبِصت ٌنَوْمْهْؤْسٍَةَمِيَعَو رضنك
 الهلا َبَكاَم الإ اَبْيِصُي نَل مهل لق كَباَصآامب «موّنْوَحِرَف مهو الوعي ةيصُملا وحلب لبق
 هيف نوصي لق لق ١ َنْوْنمْؤُمْلا ٍلكَوتلَف هللا ىَلَعَو اَنِروم َُلَوَتُمَواَنْرِصاَ ائلْؤَم َوُه ةئاَضإ
 نس هيت لا نيالا ىددخا الإ آنب عقب نأ ْنْوُرظَمت أ لْصآْلا ىف لالا خا قازشلا

 هع ربة ْنِم باذعبذلامكصُي أ مكب اتت صمت نحن اهم أردنا رسحا كبلات

 لق مكتقاع (» َنْوُصيََعُم مكفمانإ كذاب 1 وصبرت مكتب ال داي نآبأا انْيِدْيابْو ٍءاََّسلا ني

 9+0 نيقف امْوق منك مكن ُهوُمَتقَْلا ام مكن َلّبَقَتُي ْنَل اًهَرك وأ اًعْوَط هللا ةَعاَط ىف اًوُقفنأ

 نآَوْمُهَعُمَلِعاف ْمُهنآ الإ ْمُهتقفت ْمُهْنِم اَيلاَوِءاَلاب لبن ْنآ ُُهَعتَم اَمَو ل
 َنْوَقِفني الَو َنْولَباَنَنُم ىلاَسك ْمهَوألإ ةولَصلا وأي الو ِهِلْوسّرَو لاب اٌرقتك ةلوئذم



 توجع تي 483ج ديوتلا ةروسا «رسموماي 4 مودرلج, ننم لير يفت ررشو دج رن نياك
 ك0 اا

 ال ىأ ْمُهُدالؤ الو مُهلاَوْنَأ كنجغتالف امَرَْم اَهَنْوُدَْي ْمُهّنآِ ةَقْفْنلا هم« نْوُهِرْك ْمُهَوأْلا
 اينَّدلا ٍةَوِمَحْلا ىف اهب ْمُهَبِذَعُي م نأ ىأ ْمُهَذعُيِلالاُدُيُِي اَمْنِإ جارد َىهف مهل اصعب ٌيِسحَسْسن

 ودرب و را رو ا
 هدو َنْرِفك مهو ْمُهَسفْنأ ج جّرْخت ٌقَهْزَتَو بن ِبِئاَضَمْلا َنِم اَهْيِوَو ةَّقْشَمْلا َنِم اَهِعْمَج ُىِفَنوَقْلُياَمِب ظ

 مُهْنكلَو مكب ْمُه اَمَو نْونِمْوُم ىأ مكمل مهنا هاب نْوفِلحَيَو باذعلا ده ةرجالا ىف ندع

 وأ هيلا نواحي اَجْلَم َنْوُدِجَيْوَل قت َنوُفِلْحَيف ٌنْيكِرُش ِرْسْمْلاَك مهب اًوُلَعُفت نأ نوُفاَحَي (ماؤَنْؤُفرْفَي موق

 لوح ف قوغرست «ممِوَنْوْحَمْحَي ْمُهَو هلا اَوَلَوُل َكتْوُلْحْدَي اًعِضْوَم اًلَخّدمْو ِبيِداَرَس تارْغَم

 ٍمْسَق ىف كئيب كمي : ْنّم مُهنِمَو ح رحلو رمرمْلاك ”ئَش ريا مر ْمُكنَع ٌفاَرِصنإلاَو
 ماوصل و نوطَحْسَي مهداه اطل نَاْوصَو اهم اوطغأ نق تقَدَّصلا

 اجب ل ع راد 7

 نم ُلَوُسَوَو هِلضَق مهلا ايس نياك انبسَحاْوَاَقَو اونو ِئاَنعلا 3 هل ويسر هل ! مهنتا

 ْمُهَلاريَخ َداَكلْول ُباَوَجَو اني نأ (0وؤَنوْبِجر هللا ىلإ آن اَنيِفَي ام ىرخأٍةَمِيَ

 سار ىفبا فس قو ب آ قفاه تسصخر حس فس اج ل دابتب هس تانج ليأ بتب تس قه ترضخ ...٠-103٠ رم
 نانبجا وكب اق كيب ب 20 ثنا ايي سس وم تركك رانراهبلخا لير لسلس لا ىد و تصخرولن ا حس دات اوا
 هت لت دابج) قو تاجا لويكو كن لا هس يس آه ركف احمولب اثنا ( ايل رورش نومض سس طظافلا ل ناعع كس هاند
 تل ركم ولحم تآ ردا لت < فول نول حاج لش قط يقدس( قدس دف نون يب ب ًاروا كفو كيش

 لاذ ملام لبس حس قي ب وو لت رناامياهب نوه تمايقر وهرب ثلا كواوج ؟ لن حس مجول نول
 يوحي ا 1 هك اعش لك دابج ) تبلا ين تس ونور وقتنا لاقاؤازوا نق ل داب ( باد )ذاهب هس اهنا

 وس( قلختماس نيد لا سو: هس ذب لش كش لكس نلادوا تكسر لج لامياري ناد كس تم اقروا ثلا وج ل تك ا تصخر لأول
 هب ثدي كح كس لاق نوم ايكووارا نلت ( تن ب 7) هس وكول نلا قو ركاروا لج ( ارح ) لادركرس لب كوك و
 ل نا م )ايك يرسي ون اكس نا ىك سلا 2( يقاس قت ارق كدسراب لورايتتب لج 2أر ورضى رايت كن اءاسورم
 رو لين قل متدجت سكس لوك جايادكأ | ايدك( حس نلا )وا( يورك توب نبأ ) شي سيقف ون سيئ كل سا( اح سيولة ام
 ك لا اوم ول اجركم للا شدت س سس ابتدي رك( اي درك دقت سس لاول فس هلا كت جتا سكس لوي « لقد وكب لود اهي لود
 لف ني) سدا ثوو نور ورض ناهد < امتد( تسكير ىل,ةكسك يك وفاهم اوجايكروا تسكر ندد

 ( كالي ني ) سرك زاورم دن كل هس ءاهقاك ( لن لع لثالع) لج غرك( رمي شده ذود 2 نس كلاب
 فس وكول نادك وبيك للك بوقوك وم ال نلاشلار وا( لو خسر ةفح لت اب وج ) لين دوجوم لوس اهرب كس نلا لن مروا
 ربي للا كوتا وراكف الغ سي ردا( نس 1 قب بال عروش ردو بسحب ) لكل سلا ىلا كي
 لك تدابي( 2 ؟دكل نر نكن ل يرن رو لن نس كش اس فاالغ ساس [نم) برى ور
 لي سا ارم اظو كس يااا اجر زك راو موك ارواب ر(دنم تنزع ) بلا( نيد) مكر ددا لوم نايات ( دم كلا ) لاح
 تل اذان ل دقن دوا( كف ساه رن لم دابج ) هك د سد تاجا كل انباوج سل“ اهيا صل لب نعلم ناروا( عكس وم لاو

 3 م



 نوم عس ع هب 8]ج وتلا قر وصلا ءرسينو راي اكلي مودرلج» نال الجر يفتح ررشو دج 2 ناك

 م 1 ا يك تع لل ىلا ؟وب هدام آكل كس كلج حس لدي وراك ا هق ايكت ذا يدد هذ طي رلى حس لش اه ل نع دج

 - لءاجوم نالت لع تتق لبث حررط شارو لوكس اطبطر كوي د لتر وك ىك ل ويصور د ؤ كن كل لا لوم اجاج وم تفي ر فم لا قرو#

 رول ( بس لاطقتس للي تأ كيا دوا - رك راب تدابج) لو كك ىقذي قلل لاري وكر نرس( لؤي د بادج ىلاقت نق
 ىفرص) لل جسلا» لج لداروت ب ك0[ ل راج كن لاس ب جة دعس ريك ورفاك زد دش

 رش كك طاطا رول )اهقايك يايا ذس ملت تك جس ا اشداع لوك ردوا قلوب سن أوت( تملا, روا د
 ةكتارف ( ركود تبيصم كب آ) لو تاب هله لف لفروع ندرك دل( لكي حس تيم لا ) ى تي ( ةس

 ىو( كني ىو فرصانت ات يريصم سحب ) جس ايدك دام نس قلاوج قدرات 1 لن ليشمب ليش ( تس نا) يآ
 هركابير سكرات 3 مودك اح تكسر ربك تشل مكبس يس اك وف ارلسسروا ل ؟ ( زاسراكروار اكد ب) كك ان سام

 ليث( وما يعنا) لول تب وو لي قيس دامه( ومب ررظتف وت م جس ايي دركف طول ياس لت تلال سود لن لا لرد )

 كح لا لي نقيس داهتمتردا( تدابشايج ىلا واددا حس ىلادارعجس ث اكن ضو اك ل هين انا ف طظذا) ل ىلارتب كباس

 ليك لسرابت )تس نوت اعيان ١ لا أ )تفرط باس درلا حئاو بازع وكر م مكر شلال إو : ل را ا رت

 لب( قاختالس ماهنا ساه ) ليث 2 .كراظنا تاس راه كر ات بيس لش ساب هسدام)» راراظتا( رك تذابا
 لم ”شالب( حايك ررغف_ مج )6 مايك ل وق ارك ج رضا ابقركوم ل اني «ورك ترف قت ( ل اد كرألا)
 ملا )تام لوقت ارت نادل( عسربت مما ابيب )وم كساد سك

 شلل كس ذاهفاكول ردو ايكرفك تاس لس لوسر كس لاروادشلا( يس لوتفم لبق نلاروا < عوام )سلوك سلا
 ( ين فكم اغا ؤوك رت ساو لتوبك ) دجتاس ل قراوكب رك رك جررغ لامددا( قاس لاك )سس ق هس دار لك رك 1
 صار د لورطن لوم لاهلا# وك يسد سيتم رام قتل ) لا د ا | ومرزلواروا كلورو لان ىلإ كس ناوس

 ( لد بما فعولن لا كم ) شب بازعر اقرا الهي روب فرص لاعتدثلا( حس ,داجايك ايبارهتاسس كس ناك ليتر وطئ
 قرف اج لكن ادد( ين تجب اهضرو اس لوم تشم دم يأ سي سرك وكيدوكبدج ) لش كدت كيند تسدجو كل زج نا

 ىك دورك ين الد نيل انت ادا اكو بارع نرتب قال حرر: نبأ حنو كن ل كلقأ اين تلاع
 1 ا نإ لكس ل موو ملكالاح( ل ناامطسم شم ) ليج حس ل

 ل كاي قبل وكركا للا ) ل اكتم ةسركيقل لاس ول راو لولسا ساي زبك شموهت اسكس نا
 70 لع لب )لج ىارذ لوكا دن كسك ي( لتر ش) رائي( سلك تهاني كيلي لب حج اج لل
 ريب اك ارت اهتب حت[ كك تنك تكا ) نت سراج اهب راوي رايوك وعيب تلاحروا ليك يراك ار وفر رورض
 لين 2 بيكر افي ب 1ع كن اب لاءاك ة لذ وج لن تيرا فاول ثنا ذوكم الهي لب جدا هج فدك
 اكتر كل كس نالروا ل قب ذكب كايا لب لة اجيد شدوا لل تس اجد شيخ قاع احاج ليكي حس لع لا سيلا ني ل
 لانا ك- ديزام كسا (ورف تعلو اقر لوس نا لن لاق فانا ج تر يارب سا كالو ورلأ
 ثلا سة بت ةاجد# اكل سراموج تمل دايز ردا) ىكلومركس لارواكةا فاطم لمح ليا )يس
 ( < فدذم مهل أر يخ ناكل باوجاكو ل دوا عاب كرب قدا

 سب نايك لير واتس فرط كفل لش ماا نكس فاق ل يأ داههتجاسب...--: 2
 باتغرب ّناب-ايامر فس داهتتجا لابي سي رش ل وق بت جس ائاج مكس بم 5 ؟ لباب هس ائاجانركو انجاوك فق ترضقك 1



 مو حموعسأ يآ 4 4م وتلا ق روس: ١ هرسوراب لكل مددرلج» ننل ااجر يش ررشوج 011

 ىلا[ ضايع ىتاقروا اي ورأر يم [فطلوب سانغ لا نظف ل ىلاعم م: ايس جس تس طاح نيبرقملا تائيسس راربالا تانسحانوب
 5 اهيكب ءاتع وفيك انليسجج رول لب نكرم قاوم ليتك و ةكتضنارم هيي بدب كوي نق باتيك تس رف لئافش
 حررطى طق مهيلع بحجت ملو قيقرلاو ليلخلا ةقدص نع مكنع هللا افعى و اعرارألب بلك رفغ ىنعمب افغلابي

 ده لمنال قس

 كل ب تك لكروا < فقفاوات حس بسر مالكه وانتاج للاب رخل هانكنفلاك لاعمال يب ضن لبن تك قرن وا
 ضنا 12 4-مالكءادتبا ىك هللا افعاررط لك كزعاو هللا تكحلصا

 0 لري ذروا قف ب آنس ناد رتل ني هللا كافاع ل هن هللا افع ار لك ئرتقرعروا

 .ىرما ىف تعنصام كدع هللا افع1هب_اجاباب/ه ليك نم كى كرك يرد

 5 لاء اكن امهبي عة لذي ول ةروسو ترضخ املا ةساءرفأ اب با نسيبتي ىستح
 2 اس وشوف نارلسم سلخ اوي تبل ينو لكك لق اف س نادوخ نادت بكن لا سن اج شيدابج نش كلنذاعسبال
 | تصخرلي مرج لإ

 -< ىدام لد للاخ ب آركالتب تولي وكل يأ ىف اه شدت انهي نيم اوداراول

 اولمعاووح#س_اورقارواس اني درك ردم لع نقتل نائبا دب سئل دقق اودوصنيسس لق قي هللا ردق ىا

 كوءابكاينا دعقاو فحل رواه ايلا يكرييجتسس ظفل لاك يسد تاجا كَ ترضخت آي. ف حررط لك خلا متئش ام
 دهس دارمووس قدااشب تبارك دابج لع لولد كس ناوج نس ثلاي دم لاح يل دس ناطيشمدا

 لب نيد تاجا لاك بشييابد د لل تس الج دسافمكس نس اجدعتاس لدا كس نا نمعتس لاهي اوجرخول
 تدرعقوم ككل 1 هدي ب لافت ارك د تاجا ف ب اك سدي للا با كس يبات ؟ا4 لوك ب اخ ب يآ

 للا ان ٌموداك شوا اوعضوأالو_ةيح. كك افني ركوب تحلى الفول ناجاكن لا يسد فس دم لج وكن كيس - ايد

 اج لتس ياك لش طفلا مر فرص فلاي جس يبانلكاب اور ايتسا
 دالج ( ياصا )اوم لاقتاكنلا ل تامل ةرافط ترتر وا يق رك ولع دع ذل لوجناكع ساتاجاك سيق نب دج

 نان مدد قلادج اك ويعود - < ظفلاداهجب بج قدالج لم أيا انج طوسلاو فيسلاب هتدلج_< م امابكل ات“

 لامر ددالاا حس سن ىو كى داس دار ذ# لس نق يكن مدد لطادج لوك اكن ا ل اياكوب فيرد مابا نا

 ير الا قا 1 نب وميك ن ير فصرارمس رفصا اون كس سار كوم اقروا( رايبلا عم )_ لو مارب كتر
 لوما ارا 1 لقرون ارواب [بلاغرب مور بج متلو بع

 -< دور هس ج» ذم لدب سن ينضإ ظفلب ةداهشلاو ارصنلا

 انب_جرت ماير يب لسع اكباوجايكا ف هكر يدك فنا لقلي كس بات بخلي انهه رمالاو
 سرك لو زج كارل تي باوج-تقشم شعاب لن اتا ثعاياكت يرسم ةادالواو لامك باوج كيش لابي نوقلي
 مكس يبا ؟يك 0صيص 1 مري ه2 لود انمو ناز و نوب تقم كس تايب كسد اردو لوم فيلكا

 50 لدم تقشمىتتقش فرص 72 كنف نمنع تقشنير سبك اوم با درفت كس نام
 5 زمغرواج_ لكم زمل لإ تكون راوراشا قس دك زغوان رك و راش اكملت[ هدارا ل لبن قتل نمل



 نواب 2 د ةزم يرق !ةروسءا هرسبأو راي ماع مورد« ني 2 ريق رش 50

 كلف ب [قتاح تصخر لذ اج د لع دابج تالف 7 52006 :تابأ طبر

 ناعم . خلا اودارا ول تي ارحب سن نا نت تسدد دلل ان رابظا خلا هللا افعملامتشلا ب ل "قده دتءزاجا

 خلا هتنتفلا اوغتبا دقلروا_ه قداج د لا يلب ب مدخلا / كلاب ترق اكل ور ذع ل وع
 جس قاداج كوت ان لكاس تااعقاد طل

 خلا اوقفنا لقي ردات < ءاج كك نايب تالاح رص ض تيس نيل زم خ خلا لوقي نم مهنصو تم ك1
 <. ءاج لونك ولاكن اما لوقو ل وجلس ناس خلا نوفلحيو تي دا لس لاسايكأ دارك سي لام كن لاس

 تاد هراغا__ نقل لج فرط ىف ل ون ناش خلا لوقي نم مهنموردا خ خلا هللا اهنع كيب :ىلو :ناش

 ةياكيسار انههم نال # نورت لان سو لل نو ءبناهتخ كس هر لشي دب نا زمور كس تمي اور كمذلادبكن داب

 هدير ولاوم مولتمانوج ل جاو تمصاطس» تمر خا كب امحاروا تي حس ترضخ آبج نأ اوكلهر مهرفس ىفاودهج دق
 - و ةلسح تفكبصت ناب و عام للا

 خب ارقفنا لقعم آب ساو ى ام انكي  لابوككب كل ل ركزو قه ترضخ ؟سدحإ ذ_ نق يدم

 ”لايف» لاذ ةظ ترضخ ا /ع تعاود لق رد يعسولا لل لسلل خلا كلمرلي نم مهنموت رداد نأزأن

 6 ايل ئارتكا ذس لدول اي اهو هس ادم ل رار اكي جراخ قرفوت واهس ريم ذانلي لمقرق حاناك ل“ مرعي وتلا وز وأ ار
 بيا 7 رف ست نغك نينح هدبة د حرت 7 ال تعادد ل مةوحصلا نيل وج لذات تيب ايدي ل "1 تئانصتم

 ناجع 0 نياروا وج ل زان تي آ ايم كا هللا هجو اهب ديرا ام ةمسقسلا هذه ناايكش ا تعا 03

 ل قراصلا شبهه < كالا را "ناد قب آش اح اكرص ل تمرخ ىل لتي ترضخ اكس نوم مولا

 -لوم لذات تيأس ملا امنرجغوكلا
 د ل [ررتوكب لب لوا جس عرضت ىكدتدص لش ضر وا ب عرف كتم ا لبن تاياور لى لاح
 لاف ررطك .ةرصم شامت لس ا كس سن د

 تنذا ملدواهس ان اجايد هىلوب طفل قرب لوا ف الغ 6 خب اهانرك كش اكوانكت سافل لاعم ةةيق م ماعم :4 نرش

 ييرصتقم اك اروا جس اماندم شلال لوك كس لا لب ع لب اغرب تابلت همت اطال كسهدت ل
 تكور شد ب 1ر1 ل عيوش ات قرورض يديغم ناجاكن لا - هس اب ورضي و يس دهن تاجا تو آد الك

 ىقافنو تن كا نما لدن كرر ىلا نس عض ورك حس ل نإع لا لقوة اجد تيناكنلا

 لاي لموت رو

 نامل سئ لطمي لابو« زاتئ تملا كنا حس لانابلسن ناس رسودمل أ ري يث كس اوقدص نيذلا روأ
 -< انركراقئ اري تل تاجاد طنالب لبي تمي 1 لكوج دوا لج كنا تولي قل

 شاحن لوك لود كد لاس اك يكن ايبكتزاجادجت مكسر زعل خلا هونذأتسي ىتح اوبهذي متم [لرو ةروسوا
 مقاسك ناسخ سات «ز.كدج مءاتهت ى نفاس رك اودع[ اكل ومساج ن/” لش خلا نوعامس مكسيفو_جس لأ
 ل رايت نعش الواب طروا ل لقتتسا# ونامل ةيرذك كاكا يديك سانال كيا قييم طاف رجس

 500 احوهحسب 2ل_ لس طيب نيش ل ناروالس ل رم ليلو و رول وم اواي زاك درت كنا وأ كس وكون ال 2



 ماا” تي 4 8و يوتلا روس | هرسأوراي ما مودرلجم نا الجرييضت ع ررشو#تج 2 ناك

 للا نع لسا تافرضت نادك احروا ل وقد اكلمك اختر امك سي لاح اك اوت: لبكي ل خلا انبيصي نل لقت
 تيم لوم كبس نا كل ىلا لؤ موو كوت كيسي لاح اكس ادت س صمودروا لن نموا لفي لصيفرب كس نا
 رطب مواوخ له بايماك رطرم مخ لاعربم دبس قت مدت افاراع ل ل لوي ترا تزرع لراحتك
 و ل هراسخ

 ق”ىإلا ب« ىلوج ى ريما اس لس لا لس لكر بجورج 2ل_ هل رصقم ىكت عءامج انو ل نك الو
 ىئاك انو ولام هس ىلارم اكو ديه اس لبرج لة جرو كنت 0

 لرنع هن ىلا ماكتب كيك هس ادا حركت كس لباس تركو جهدك قع . سئ امج رب سا وأى
 ين ىلع رك سييل_س ا ةاجس ل رورثزسابا بجد يلام ى يدوس اجي دامك لاب -تساب ياست
 لاه رمدد هس قوبدوصق؛لزنم 2ك للا كسروا بس ل لش وار لكك سا فرصا ساب ” يآ رورض كك لزم

 0 ىاب حاب كى اي و ةاهرم أ نا وم ناي سس ىلوم ىلايماك ان لكنا بي لك اجرع سام ةسدكد جورج

 حاس سيكو زر 1ك 0 ك تاذاقيادو كى دنم رب تل كرم

 هده توما آن هتس قا ل لسد دج سهو نكاذس زكي و لوم راب كنا سل لك د بلا رب نونمش رك رك رعود

 و بلط اد تنو سيب ناديه ايعساكت ين داب كسك جس لاا تي كبس هس آن بلان ناث نايم ىدرأا

 دي ل دي كس لوشاا لورارثب ش 4 1 # كو ناريمج رأ ايلر [ نئاريم # لاا وقف رول لن يو بساط ىلا ورك اس ىو

 ش ا تومان رم لوو لدار امل سيب كم 7

 ثلا ليث داج مناك دمج دج كن صرواح لامك اروادفلا فرصتك كى ومركت سس ايد دوز اياج فس كك 7

 0 ايلي درك شلي نين قلع 1 [ ل ليم ايندوج حس لولزنم قداس هوك س لابني تقي” بس ل لس
 انج لع وار كل ع قع فرص ةووصقت 'لزنم كك لس ساد ..1لميفاكىل ماك اانكع خلت اك ق كرم سيئوصقن لزم
 0 نار نت ويرو متل لع شوو جس قدارم ا: ايكوم ةقاج واس. قدنم نإ رامطج وج مدقو هرج ماك ما لكس رواد

 نبا ناجل

 2 اجوم قل ضرك اروا لوم صام ىكرج رو لو لذي قليب يكل اورو ىلفاسسج ىداى كب ليست ين اند

 روا لم اب بس للاب رواج لو: تغيب ايلات هرج تس. اجو ناصتقنوكب امام نع تدخلا اقل لع عانق ىلا

 اندر مساع 21000 غلوردا ساب نمي كار شرع اب راكطكري تتفورج فل اجو م ىكنفاوم كس ءاشن ناو
 «سهدايز حسرخ وج اكومانك درك اك ا كش هب ف اينو كل كس رفاكم الغ كس لا انوه دم د ص كاب روا تح جرد للري نتج
 - نوه شع ابك اه دايز

 لا لي ؟اهت تركع كي حس شن تاقادص تكن نما: مولحم لع شارك انس يشيب ب خللا اوطعا ناف تمي أ
 وعن ل انم ىداقتتعادارمس قفانم()- < يرث نوب نامل كح نوم لة دصيب كيس نما ) بنج تال
 تو لالة اج ابرك لوم دات ا بوف هربا حاج ايلو ارم قرص تفر تبا( ١ باكا لوك ب حوب قف نم ل

 -امت حاج ايكأو حرم ا

 لك ب وكت لامك تس اجزم فلا كس اعرب نيلوبقن ندا اوم مولع خلا هللا افعاش 000000 عاب [فن اطا

 كس نإ دير ماكاو مولخ حس خلا تنذا مسلات يب أ يلوم مولعم ى سوا اكباطخ تس لوكدلم رتل ارواح أيومش تلشنناو



 ساب هرسأ تم هج 9م ريروتلا ةروسءا هرسأو راي ”ا مودرالج» نا الجريح ررشورمج تناك

 -لذ اجه ددموتجوو ليك جس اهانه ماكس ىراديب ىرولوك عراشم لش لس ل وقرا ذغا
 - احوج قوشو تبغي سس 7 وكنز اوصل اوم مول < خلا فكلنذاتسيالدي1

 د لوضفئوطزاكت دع اطاد تحرش كسر يبا دن ناءاسرك ا ومب مولعم سس خللا !ودارا ول تأ

 نلث لو تارطخ ل الف ل الف لش لش الفاس امام ىو نانا قرنا ملون مولخا سس خلا لوقي نم مهنموت يآ
 - جس اماني د زوجتك لا كك لاس لولب تس تير كك سات ةاك

 كس لومرج ال لبي تروصر لك ران سي توف ؟ل اما سم كج فرط ئاوراشا تس خلا منهج ناوتعآ
 ب رة اكب جارك يدان ناس وك ارواح قى كر صاكل ك أ ل خلا انبيصي نل لقت 1

 بوس هدباشماكب وبكل امج دوا ورك تذل كت دابع كولي اكو مولم يس خلا ةولصلا نوتاي الودي

 مكر يلو اكرم رجخاب حس تسلك اموجروا لوا قرت م اء كيس الس ونو لب لب كك ل رب جيل وقإ#د لبن تس
 ّْ ا( الكر لكى نم ل لغ

 للي جس اهاندم لكم رح ترث اكس ركرظن دافي رتب للود ل وراداين درك اوم مولخم ل خلا كبجعتالفتيأ

 هللا ديري تم آيس اح رطل ضترتالاب حةيسا حس رابقفا قورفادوا عسا هما ظذر صخرتك سس نيا اظاف داي
 لح تحار لكن اهو لن لس رك اوك وزب نتج كل كس تحاروو ليث تسب بوب كلوت كيسان مول سس خلا مهبذعيل
 روانإب دب رم لاو مولا خيلا اوضر مهنا ول تيأس حومرذت كمل بعاصم تفواراس حلا ل تنس مدر
 هي نلاوو لي 1لقب اضموج ليتأ حافرط كى ادت نترك ب نلايي كا ضد لئادوا جس ا نوم تعار 1 تس باو ناك يفر اع

 تزودنا تلك لوالي روا لج د لارق ل اداش

 ريكسُمْلاَو ْمهِتاَفك َنِم اَعِقْومَُقَاَم درُدجِناَ َنْيذْلا ٍةاَرَففْل ةكْرْرْصَم ثاوكرلا ُتقَدَّصلا اَمْن
 ٍرِشاَحَو بِتاَكَو مِساَف و باج ْنِم ٍِتاَقَدَّصلا يأ اَهْيَلَع َنْيِلِمْعْلاَو ٌمِهِنِنُكَياَم َدْوُدِجَياَلَنِيِذّلا

 لولو ماس َنيِمِلْسُمْلا نع ايدو ْمُهْواَرَطن مِلْسَي وأ مُهُمالْسإ تبي اًوُعِلَسُي ْمُهوْف ِةَََُمْلاَو

 ف ىفَو َحَصالا ىَلَع ناََطْْيف َنيراْلا العجب مالا رول ىِِفاَشلا َدْنعمْويا ناَيْط عمل ربا
 وأ هاو مُهَل َسْيلَو اَوُياَتْوأ ٍةَيِصْعَمريعِل اًوُناَدْنْسإ نَأٍنْيَّدلا له َنْيِمِرْعْلاَو َنْييئاَكْمْلا يأ باَقَّرلا

 ٍنْباَو ُءاَيْعاْولَو هَل يال مم ٍداَهجْلاب َنْيِمِئاَقْلا يأ هللا ٍلْيِبَس ُىفَو ع ْوَلَو نبا ٍتاذ الضال
 نب +«ؤُهيكح هقلخب ْمُيِلَع هللاّوولا َنَم ِرَدَُمْل ِهلْعفل بطن ةَضْيرَف ِءِرْفَس ْيِف عِطَقْنُمْلا ْلْيبّسلا
 كلو ٍءاوُسلا ىلع ْمهِيلع مالا اَهمَسقبِ دج اذ ْمُهنِب ٍفْنص عن او ءالوط يل فرص روحيا معن
 ىلع ُبِحياَل ّنكل ِداَرْفأ قارْغيْسإ بوو مالا ٍتْداَقَآَو ِضْعَب ىلع ٍفْئِصلا ٍداحا ٍضْعَب ُلْيِضْفَن

 2, كل ل ع لو ا ف سس 74 ل كعار كي ل ا ملل قعر هم نا هو دع ا 0

 ةغيِص ُهتدافا اًمكاًهنْوُذ ىفكَي الو ٍفنِص لك ْنِم ةثالث ءاطغإ ىفحُي لب ٍهِرَسْعِل مَسق اذإ ٍلاَمْلا بِجاَص
 ا ُمُهْنِمَو ييلْطُم اَلَو اًيمِش اًه ْنْوْكَي ال ُنَأَو مالسإلا اًهنِم ىطْعُمْلا طْرَش نأ ا ٍتَنَيَيَو عملا



 + رع عي 1 4 هيروتلا ةروسءا هرسأو را كاع مددرلج نم الجر يفت رشم رت لا

 : رام 2 مقا هس را ا يل “ا و والا م مو وكم زي 22 م م 5 مود 2 نر

 ىأ ْنْذا وه ُهَعْلي الل كلذ ْنَع اًوُهن ا َّذإ َنوُلَوَقَيَو هِئيِدَح لْقَتَو هبيعب ىبنلا َنْوْدْوُي ٌنيِذْلا َنيِقِفانمْلا

 نوير عيتسمال ْمُأٍرْبَخ يتسم ذأ ره لق اق لن مل لان اذا هيو ليف لح غمس
 هريَغَو مُمِلْسَتلا نامي َنَْب قرم ُةَدِئاَز ُماَللاَو مريم اَل هب وربح اَمِيف َنْييِمْؤُمْلِل ُكِدَصُي ُنِمْويَوْللاِ
 هللا َلْوْسَو َنْوْذْؤُي َنيَِلاَو كم اوما َنْيَِل ريح ىلَعاَمْطَرَحْلاَو نأ ىلع اًمطع عقرب ةَمحَرَو
 ام مهن لّوْسَرلا ىََذآ نم ُمُهْنَع ْمُكَفَلَب اَمْيِف تْونِمْوُمْلا اهي مُكَل للاب َنْوَفِلُْحَي («وميِلا ٌباَذَع ْمُهَل
 ريما ُدْيِحوَتَ اًقَح (ؤَنْييِمْؤُم اوُئاك ْنإ ةَعاملاب ُةٌوُصْرُي نأ ٌقَحأ ةلْوُسَرَو هللا ُمكٌوْضْرُيِل هوَ

 هللا ٍققاشي ٍدِداَحي نم ناشلا ىأ هنا اوملعي ملا ٌفْوَذَحَم هِلوسَرَوا هللا ربخ وا ٍنيئاضرلا مرالتإ 4 ا - ,م مم سو هوس يدك نع ع 000 م 7 27 تت #.ي نا ا
 2 قا دما ا اطر لاقل د 1 تا و 0 2 سا مو لاو مود ىف عض

 َنوقِفنمْلا ُفاَحَي ْرْدَُحَي ©-ؤميظَعلا ىزخلا ثالذ اَهيِف اًدِلاخ َءاَرَج مسَهَج ّران هل ناف ُهلوسَرَو
 2 عنو 0 ا ل ا ل طم 20 مد 5 دددسث كلو سار مو < و ةهآ2 1371 3

 لق َنْوءِْهَتْسَي كِلذ ْعَم ْمُهَو ِقاَعتلا َنِم ُمهِبْوَلف ىف اَمب مهئبنت ةّروس َنْيِِمْومْلا يأ مِهْيْلَع لزنت نا
 ا ا اع ل + عرس "اس عباره تأ بقاع ثرا# 2ع َء ررهررب وار يدع

 ٍمَسِق مال نِْيَلَو مُكِقاَفِن ْنِم ةحبارحإ ©08نورذختام ٌريِظُم ج رخم هللا نإ ٍديِدهت رما او ءزهتسا
 2و 2 يق 0 مر .توو يرث تب ١ 5 ماع ع للا ا اح و ع - 0 ساو ير م مقا

 ضوخن انك اَمنإ َنيِرِذتْعُم ٌنْلوََيَل كوت ىلإ َكَعَم َنْوَرِئاَس ْمُهَو نارَقلاَو كب ْمِهِئاَرَهَتْسِا ِنَع مهتلاَس
 7 يا ا عام ؛١ ايم م للا ا مر 1 طق |

 متنك ِهِلوسَرَو هبياووللابا ْمُيَل لق َكِلذ ُدَصَقَنْمْلَو يِرَطلا هب عطقمب ِتيِدَحْلا ىِف بعلنو
 فعن نإ ناَمْيإْلا راَهْظِإ َدْعَب مكر فك َرْهَظ ىأ مكناَميإ َدْعَب مت رفك لق ُهنَع اورذتعت ال ««09َنوءزهتست ريو و 2 كا ا ا لا امو رس الو ردع ويد رشد اون د20 ه2 ىف رع بمو

 2 7 39 2 2 كعامل سو“ د َ هى 0 و 2-2 3 0 مو يال ل ىو م

 ٍرْيمَح نْب ىِشْخَمك اَهِيْوَتَو اهصالخإب مكنَم ةفئاط نع ِقِعافَللاييبَم نّونلاَو ٍلوُعَْمْلِل ام ءاَيلاِب
 2 ها قع ها مما اوفا” اق ,عيسم و ول و متل يس رش 2 م

 ٍءَرهَتْسإْلاَو قاَقِتلا ىَلَع َنْيَرِصُم +:ؤَّنْيِمرْجُم اوناك ْمُهَناِب ةفئاط نونلاو ٍءاتلاب بعت

 ن) كلوت تروا( لؤ تس الهر قف ومدني لاي نتج ) جس اكل وع رت افرص ون( 3129 لامك قوص 0 ٠
 مدداوخ لوب او ذركىلإب لوض» كت ءاقدص تم ) لومر رقم ىلإ لوصو كل اوج جاك ودنراك ادا( سيجا سا ثوب لا اي كس
 لاو لم مالسا هيد هورك اج )وم للا كس ٌلوجووجروا( لوم تش اهكروا كرللاي لومتيل#.او ركل لل ا) لس رك فكاوكه ريب نيود

 لو سم 9ف لطي د لوم تس 1م اك لوفارفسم اي وب خش وف ىك فوم ناارلساكح سرسدد ركب دوك لا اي للم اح مري مالسا ابالي امومب

 تبل حس كوم لصاحب تزول مالسا ليي سس لتمر ورض كطييسد با كيد نسل قفاش ماءاوك ومن ىكرخ أو لاو عن لن نلا نكي
 هس لوب ) لم شرق لورادض رقروا لبث ( لارج ) نورك( لكل ونت كم )دوا( 7 عاج ايدوك ل ومقر وا لب طم كس لاق عا
 ص ومص تك قش اوا لب ناروا ىل كب لرب نكي كل كس لوصاكع مات ايلاي وج ايل رق ك كح لوصاكه والعكس لوجانك
 هورج راو رث ف لاب للاي كس نتوك ساو ف اجرب مث" دابتج نك ) لي هاد كدقلادوا ( لوه دن لوك قتدادلا مج ركا كل كح حرالصا
 ( ل بوصنعسس موو كردقم لش ) ملتي( لوب: تس رج حس لوتس قرفسوج ) جاي انوم فرص ل كس لورفاسصروا( لوئرادلاب

 كح لال ناهض ) لإ لاو تست دب ( لبي تمت قي الدوا ل ١و ع اج تبع ( وك ولكى )طل دوا ع درس فرط ىلا

 د مك



 5 0 ع 0

 ه1 هربت 1 دل هج وتلا ةروسا »رجوي مر مددرلج» نيم الجر يسفر شوج 2 نال

 م لعرب نتساجانرلم رتل ١ هج لاش نا لب تروص نوه دوج ومن تروا نجس ايان لثث تدق ل امد لن هوال
 هع ا رفا م الرواس تدع ةيدم .رسددوكليأ كعس لش نادل سس قترور ضي م امابلا- لانة راوو بسلا

 مص 0 مئروضل نا قنا كى ارنا ذلا نك تس كروز نسا الباك افا امتلاك
 ا 0 741 دول ديد آنت سس لنك

 تاولوو ل ( نزع ) ىن نلاروا( حس ىرورط انو نيس ىو أ رول نوم نلارلسم كسا ع اهي دة وكونج اوم مولغست

 تلقا أ بع )ل و تكمل( كس ركل قر ختاب كن ارك بيك نا ) لإن تنس انتج فيكى كس دللادج لين لك
 را تكيف طب دج انج لو تيل نا ركن تنابرب قش ) لب 7 كس كس لوناكي آ(ةساجوم شرفي للم ناموس

 رتب“ لاذ هس داب لع تلح تاب ىو رك د ناك( ىف هدر ترف لح ليل نا ايسوك بكي [ ابك ير نم

 وأي ؟ىتاب لد ) لب تكد نقي ىكر تاب كن فاطم هروا نإ رب تتكر نقيم لا وو( تنح لاب ررط لاوكت ابا كرب كك 0
 ناامياردا ىداقتغا ناميا عسل شع دئاز مال لع نينم زم ل زو لك سيال ورم لة يشأ ألد لا لإ ةيسدرالطا

 فس وجت اسك رول كوب ب اذا فطغاك سا نوم دحتاسدكس حف رف ب ) لين تضر ايريس رول( تس اتابع او قرف رينز
 بت  يساي اجيال لوسر كاجوال هال ناملا حس لتجعل كس ناكل ناو: فلك رث ل تروص

 لوسر حس فرط كن لا! ونارلس سا ) ل تاعك يم كتبا اس دابق -< باز ك اندرو كل كس نادك جس اجاني
 رازقفوز تكس نما لوو شا ككازاع نترك ضر عملا اج( لق تس ركوي درتي لالي قيمر الطاوج كذ_هنب فيلات
 قكلوسورشام مس كح ىلا يانالدرغم ريو ) لؤ نام ( قو ) تاليا لبركل ساو ىوؤتت ةوخ( ل ركععاطا) لكلاب 20
 اك يجمولعم يا يك حس فد ذحربت كك ين كل ل لاب اب (ًماعابكاي دوا جيت فيا ركوب مورو مزال لت لتي ا اضد

 1 رزق 2 نان ليو لس تاب ين كهل ( ملاقم) تقلا لل وسر كس ساروا ثلا ضج ( كعب ناغ نت (
 ( نونارص) نا ث( ف تان) تندم تالا نان لاوس قوي عيب راع رشم س قالو نرط اننا [

 للا 3 -للافن اكن! ) دركرباظ السرب هو ايس ل فازوا را 6:5 ةساجوت د لذات لس داي كس نلا تروى 27

 نا تورت + ايي( جس مكى دي دبتيي)وهد تسر ماجا دوك سنا 0 ليث سل ءازهتما كأي كريد وجواب ع
 تاب كيا البب قى لي ذمتك( ساب لك لفافاد اهمال 9: جس ةسدذ مع لس سس لج دهسا (رماظ)

 تب( حسنا )يآ (اهق لترصقمي روا تاج وم ظس تسار ساب دس رك احر رار )هخ درك ق از ىأروا لودر

 نامياذ_ لع يت قيقا هل 7 ا ا ال كيت 0
 رواعس لوج لتس دجتاسكس اي ركأ) ليد قومي جر كا( اي دركرم اظرف متري عب لس ذ# كرما نامي نتن )ايكرفك كرا رق اك
 م دازم ا ثبت( ريبتب قست حس هد لب را سولف نلا )ول وكوب تس لن مت( س فورم و واس داس ناو

 ( ل وم ف# ةريرخستتوا قافن ) حايك زج نس لوبن كوبل ( دجتاس كادوا ا>)

 فرص ل بي لوم شو [نلا سف رص تافص تح فصلا لع ف وصوم مق :تاسقدسصلا اسمن 506 بيك ول

 تكل اش ماس ار قيس رار أس رابتتا دس لاس كفل اراج فير تج ب مروا يقف نع لقت متم كس لس وم

 تابارقاك نان يطا_ع فان لتي ملم سجس لوم ناك 7-0 ةيرتماف انيكسموا_ج سكب كيدز ند نكي

 يث6 قرص لم لالكوج ليلك. اهايد لتس تين 3و زروا رض د عراملا دخلا 2 اجيد كس تنزجا كماكرولب قاطع

 كرش لا لع قتيل لا تت اضم لع نعل قلو ةرادلا, لاب- نب ايانيإ لاح س »كفء ديس سا لج للاع أأ ل اك ساعي“



 بمب رستم هم 4و ديروتلا ةروسءا* هرسأوراب ما مودرلج « نال اجر يضنجررشوراج رت نيل

 ني اهل وصوةوكز لو تك باجدو اكل حرا ل وأول ة وك بحاص زر شارك كوت قرف لن شاعدوا باج - اك .اجايك ئرابقنا
 دنييع_هس ايكايدرك جرا ناس 2ك: فراصم غرام الاب لي ئاءز كس تفاالغ لربك نإ رص ( يولقل فا وم)و كلو فس رك م
 5 هاه ل هك دارس لبق ياوجه لاو لب بولق فلوو ريو لادم نلب لايك لبلاح نب عررقا نبت
 رصخاكن لا كير نكس تعامتب كيا 260 ارث فيطول ملكك امانا نيب لق اكس قف غمار حالا ل لن كن ايب نيم
 ب اد كرفك امري قيطولانلك ا تا, ش رج زرت نر يعس تاهيل اربا نيتتاكلا هس تياود بم سرع تير جس اقام
 - ليي كل قم نيب دي دف لب لوب يقف ضو لذ تكا كااذ الدير الف طابع نب نجس

 كل 2 عرازز حف ررواوم عرازنرلا لمس دايك لت لاوفادنا ودم كسي تسدوص كن نا تم اذ حر الصار او
 لحتال ب لد ثبيدعءاي اينمنالاو_بشت 1 دك ع اراكسمبي ورك :ة زراف مذا 0

 ىلع قدصتف نيكسم راج هل لجر وا هلامب اهارتشا لجر وا مراغلوا هللا ليبس ىف زافل ةسمخل الا ىنغل ةقدصصلا
 2ك ياي بلا كك ءادلا قة رص لاط ليث( مج 2) اهيلع لماعلل لوا ىنغلل نيكسملا ىدهاف نيكاسملا
 وق دص يرث ك- 1 ضلي( 02 كل كاد ضرق (0) ككاو فدك دابج يلم سار كس لا( ١)_-جس ائاج
 (ه) ندرك نول مد قفا اسوا نوه و ىو ورط نر تقع( )تلا

 كسا فب لع تمارس فلا, دركماكب ةدص ل
 - لية كسكس اذ رب حس راجت م امادوا لإث ةح لحس لاونج حلوي زا ضسلالا هلا ليبس ىف

 2 روا لو يسد تاجا ٌقفاش ماا تساعاني لوألا كيد د: تراه قوس دادلا ىزاغرلا الع تروص لوا نكي

 دارم تس تاقدصروا < نايب فراقي لاعب نام ليم لا يح ناني ف اه قاسم وا انك ملت فج ىدعرسرول ندير نلاءاس
 - هءاشانرط ل اقاد رعلس نلا ل ال ف كس مالك اهم لم نوم اي كرا تح ل ناهس ةاكذ

 هاب اني دة ركز قول وم سس والعكس يولقلا نيا موكب زك ينحف ارتخا اف انحاروا عئاوش لمراسل
 ْ اني دوك شا نت نمت ا كنس ل م أب قرورض ايي دول وم بسس كي فرص كيد نك اوشن ليا ىلروا

 اند مات تقيس ومن لاك اهات اكلت لو كلم كك لامتسا فيصل عئروا < ك-  قاقت مالدي اكون ئرورض
 تناضادك سي لمد كيح-- ايايكر تكا ب صاخشا نيت نفت فرصسس بو ليوم نكي رك ب كارا ةوكزوكن ولو لس

 ترورض ل لاء فك ؟ ساي هسطلا ةتقيقلا ف تاقدصو# رز دوك كس قاق اكد كك ةس كن اية كن فداصم
 -<ظيك 6 را الا قرلتروا

 كس تاه هس لاو لمادا كة الن ه1 ريفر نأ فكس جاسر طعس قاوم كرس بلس
 صان نه ثم < لاهم يل يقارغتتسا كويك كل كس شيل فلاب لأب تميعمج لكن اهل رذ كس مال فلا نغم
 ى.نامو رش بسن اوك قدصرو جبس اب دوب مداح ماسقفا راما تسهم كَ ف وم حس خت لباقتماك حقلي دس لاك تسر ور كتل
 يي لاي ل سزققفوتع رب ج ام لوب مولا كوم ى قرص 1ك 1كوب صرحا تقف لكك لق

 20 تك 1و اياك سي هس ىو كراج سلس كمين حررط سا جاي ىلوم محتوي ن اك لبن
 ش يري بلح يطا مادا دس ذ_ + نلاقي ونعلم, لح ينج أ
 لو د ةس لميلر ايون يكس مى فياوكة وك كراس جروأيي اسم انور ول ابع نبا مفي ذح ريع تر عت اهكروا كس

 هج كلم اكمال وت يروا



 وح + رست 4 9و ريروتلا ة روس. ا هرسنوراي ا مودرلب: نيل ارض حر روم نسل

 دلت ةس الس لزساو تس نابت يك يلام للك لوب لم زاهئي نت ناك ايدك ايل ايدك كس .خلابم نفا
 كاجو تدع با# نت كرش لا ماعرفت ساس لاقباط دلو لن قر عدوي ريل حرت

 دبل د وق يرث وسواح وولد ب عرق ف رمد يقل رق لنا قداشي تاج ناد كندا

 خخ لبس ال قيل صخر عريق اتم لمع تروا لو هد ناءرق لوس
 ككل مانكس باب لاك ناروا هس ناي وتد نان كن نم( ٠ رتسة شلال ث تس رف ابك نما مهنبنت

 ومن ثعع اياك اوسر دالوا نااهلسم ناك ناي درك ظعوك وحان لعد عب نكي
 لعجا مهلا ىامدروا كوب بع اجدعإ كس ذم لذاتك تي آى ا ناي 2س كر لع ءارتبا قير رتب ل“

 ريش لمس مامب كبروا لوم لوبق اعد انج( ل دتسار هس مترك ب ل وقل روس قر مس داتيإرّدلاعا) فليس ىفالتق ىتافو

 - جس اعانوم لكل | ثععاب لوب ب ضيا فلاكف اط_ عك وم

 نيقحت روا فراصمك_ كس راع كى اع 8 ان وفسم رف رود وحلا لك ..: كأي أ طلد

 ىضواوت تاندص_ىل [ل يتسم اكلي يب آكل لا لو كر اطاج اب ع اوم ناي آلا وج مولتسسس ل 510
 قكننم وك خلا نيذلا مهنموعم ًادعإ كس لال كر تياعداك حر اصمروا خت اوم لش بسب ب 1لأي لوم
 <! ءاجايك ايي لامركرتشماكن وق زمسس خلا نوفلحي تيب ارحب لس لاس هركذ تاكل زك

 ترا نورا ني اروا ل تيل اهكووخ لاءاكت اقصي ترضخت [ك نس هتك نش لول ا :لون ناش
 ن_ نيتئاميمب رطل لبن تك حب درك ايي فرارعم نش لوم لزان خلا تاقدصلا امناتم [ليريد كالا لت
 هيوم سالك لئر فقرا قعر فكي آل كاك ايكاتبذ_ قفادم سرمد قلبك تامل ىئاتك يلع 0

 تع آي لاه لب ”اموم ىرب رواد سلك ل يفرك نب لم امكن دعب لمت اب كرك وك كك سا لن كس نون كأس لكاو
 رشا نحنف ًاقح دمحم لوقيام ناك نادك شك عليا 2111 خلا نيذلا مهنسو
 ( لو ظدبوداي ذحح_دلمج وم نقرا نعت [رثع ) ريمحلا نم

 نايك هاي روركالب لكأ نسي آ-قوركت ياك اهي ترضكت آركاج نس لوبن كت سفك يثني عاع لاي كس نا
 ايناح ب كل ووو نا ف يسرك لإ # وعل ولو وريد ابك يفلط قرم اع دواس با ذك اعدك ثكيفطعروا هك رام فاص
 لوم لذ خلا نوفلحيتي ايلا بذاكلا بذكو قداصلا قدص مهللا ل انو نايت لررصص اع حس ل ماناج

 لوم لذات ل داب نيفزم( »)و راب نا تمي آمل ب تنل نامل با قلل خلا هللا دداحي نموثييأ

 -ت تين ذ كل الب وكيف ب 1 كح كوم وكر كيسي لب ىلاعكأ يا تو كس ىتباو تس كذبت ك م ترض وج

 اقتراب كشنادس اة ب آجال ساب ني دامت انج - .دمكاكت عفادم كلارا ىد رالطارك آو يس 1س نر جب ناي
 هعبايدانبالر انس لوفود نادين انج - د ملكات عفارم كن دقئزموكل وفود هنن سد: ان باكر كي 0

 هب 1: يكشف لوبنا؟ك كو وكيد: نس ام مت!مفي زها ايامرف ولة وج شوفي « م انتم بليا ليف يب 1بج سس

 يلامماكذ مخ لكلا ب عربي ارق ةكتد تاجا كل اق لرجل ايكش ع كني ذه دالت ركن مانا ل
 55 * لاك ءابتناك ليد كس اعلا املأ ةليبدلاب 0 _

 هل حتفي نا لجرلا اذه وجريا هلل يكن دموي جاو ككل وتل س بلو: ناشاك خلا مهتلاس نئلوتيآ



 بالابر تي 1 4 9]لج يوتا ةروسما «رسمدداي 4 مددرلج» نمي لجرييتترر شرم 2 نيالا

 انك امنا هللا ىبن ايدلَل_لبك (اررفو ذا ةمرل الب لس يآ لاو مولتم بج ول يآ” تاهييه تاهيه اهنوصحو ماشلا روصق
 هيف ضوحي ئش ىف انك نكلو كباحصا رما الو كرما نم ئش ىف اشك هلله نك بعلتو ضوخن
 - لوم ل زان تيب ايري ل آر فسلا ضعب ىلع انضعب رصقيل بكر لا

 رش 1 نلا لك فراخ ..: قوم نروضم كليا حس للي فر اصح 1 :4 رش ١ ُُش

 نال دايس سام ا الاب لي تف الغر ود كسلا ال رصو_تس سولقلا فلومي نم نومك
 ش لي تحس رش فس وم دنا دد لين دنس اكدت الاب لوصف اك 3 بلا جس قروض ندع نباص بحاصدال

 نكي ات لاكاني هكا فرص سمن قرود لب بعرفاب سداد هاضاكةساج لد »ادا ترا كلا قلك ادي

 انوش ريس للم لوم بسس نا حرر لا ليج كرو هوالع كسر ب ابسا كس لاقت كس نارك يدرك ه راش ا كس كرك تاناونك سر سود
 تيمور قف كيس ثب قرف لش مان اكس تدوس بو كت فالتنا يركا نم فير ك نين سوريقف قرورضى ك

 تس لانا اهاناجايد سلال ارققل ب ترروص م تهل [صرواخيط_ زق يوكن نبل اس ني 006 ع
 -< قام دقو وك وفود اجي لبا لوك مسلس ركز

 كرم ل جاو ةلذب لا قايل بور لاي هس لا باضاقبدعإ كل ادا ضرك لوم ضرتم اننا رك ارارلا
 اراة وك ريف لا تاه ايدانب كك اك راركن ا ساب كدة رقمي كلا ةوكز لم لوم اثنا
 1 سس لأ دقي ل تاقرعل ارم كا و از طورش بسير زين كوعد

 تن : قس يوك قالغا نضروا تورم قزم اخ كابر ترضخ آي لوي الا كن نم

 ومان لكي شيب كح يفر صوص تر لوي اي كو ىزاس نكن يا نمرك ب اشفي خلا نيذلا مهنمو

 روااهت يل كل ولاكن ا ل < شيب هك ةرعب سو« لاذ خلا لوقلا نحل ىف مهنف رعتلو تب ًايانج لوم سيجوك
 كتابك رب نمو للا [ىاح لا اارثشنجسدارمكس لاظاد كاملا اطال داك الذب
 -<س شكىرورضانوم ياي

 نونا رلسفرصرصقم كن ندحس و_اهك ثم وجب لجسد سس خلا نوفلحيوتم آ-..........: شان عر

 0 ا 4-12 كر ليفربول اتوب مولعمتسس تندد نكي قر مب وصقل ضر كاب ترضخ تانك فول
 تن لد رضوروا ند مق طوس ىلا نو اير و فب الكب باوج ؟هتخ 2ك ايلاعك يم لوب

 لام تروص قرسدرواح دارم قرم لع تياوررو' < ايئيدرارث قرن وفارس ونت كيس للي تروس ليي اوم تار

 < بولطم وي ض تمي ارداهس ىتئاضد لش ل خكب آ

 هك لت ًاروا لوسرو دل ر وا حرفك خب كس قواقتعا دب يؤم دجتاس قراقع ارب تركو 7 زوما ركوب نلاج ديتاس لس نإ د ٌ
 دهس منالوكسرمود يأ: قام

 -< نايك ركن اش اقتو ترض [لع خلا نوذآؤي نيذلا مهنموتيي1.-.......:--: تاب ]فن 1
 ش عراسي مورتاميف هميأرف ةعيدخب هتيتاميركلا اذاو ش

 عداختم هلضفل ميركلا نا الهاج ع داخت مل كناب ملعاف



. 
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 ْث

 مزالضتو

: 
 غل

 ماكر تيي 1 48 وتلا ةروصاا هروب م ش موورلج» نا الجر سفح ررشو دمج 2 ناك
 ورم 9 7 10 2 عالا د ل . مل[وس دم كا دع وامر 0 2

 َنْوَرُمأَي ٍدِجاَولا ٍءَّّْشلا ٍضاَعْباك ِنْيدلا ىف َنوُهِباَشَتُم ىأ ّضَْب ام ْمُهْضْعَب ُتقِفسْمْلاَو َنْوَمِفنمْل
 يفقثإلا عمي َنْوَصبفَيَو عَ نانا ٍفوُرْمْلا نحو يصافح ركاب
 َدَعَو +« َنْوُقِسفْلا مه َنْيِقُِمْلا نإ ههلطل نم ْمُهكرتْمُهِسَمف هدعاَط وحرم هللا اوُسَن ٍةَعاَطلا ىف
 هلا ْمُهَنعَْو ابو ءَرَ"ْمُهْبْسَح َىِهيف يدل َمنهَجَرَنَراَفُحْلاَو ٍتُِمْلاَو َنْيِقِشُمْا هلا
 َدَسآ اًوناك ْمُكلبَق نم َنيِذْلاَك حرف اهي مآ ْمِاَد (موْيقُم ٌباَذَح مُهَّلَو هَمْحَر نع ْمُهَدَعَب
 اهيا ْمُهعتْمَتْساَف اًنُّدلاَنِم ْمهِيْيِصَن ُمهِقاَلَحب اَوُكتمَت اًوُعَتْمَتْساَف اد الْواَواَلاَومآ َرتكاَو ةَرُق مكنم

 ىف نطلَوِلِطاَبا ىف ْمُهْضْحَو ْمهِقاَحب مكب ْنِم نيا عمت امك ْمكِقالَحب دوما
 اينُّدلا ىف ْمُهْلاَمْعَأ ُتطِبَح ٌكلِيَلوُأ ْيِضْوَحُك يأ او ْضاَح ُىِدّلاَك ْمّلَسَوهْيَعُهَللا ىَّلَص يلا
 موق ٍداَعُو حْون مْوَق ْمهلْيَق نم َنْيِذَّلا رح ابن ْمِهِتَي ملأ ««ؤّيُوٌرِسَحْلا ْمُه كيلو
 ىأ طول موق رق تْفكفَتْوُمْلاَو ٍبْيَعُس موق َنيَدَم ٍبْحْضآَو مُيِهرُبإ مْوَقَو جلاَص موَقادْوُمََوِدْوُ

 ُتِمْؤُمْلاَو َنْوْنمْؤُمْلاَو ٍبْونُذلا باكِتْرإب «-.) َنٌوُمِلْظَي ْمُهَسْفنَآ اوئاك نكلَو بدرب
 َنَتْوُيو ةولّصلا َنْوُميقُيَو ٍركُمْلا نع َنْوهنَيو ٍفْوُرعَمْلاِب َنْوُرمأَيَضْعَب ُءآَِلْوأ ْمُهْصْعَب
 ٍراَحْنا َع ءَْغ ةزجغال ٌريزَعلا آل ْمُهُمَحْرَيَس كللوُأةلَوُسَرَولاَنوعْيطَُو ةوككؤلا
 ىِرْجَت ٍتنج ِتصْؤُمْلَو َنْيِمْؤُمْلا هلا دعو هلم أني ُعَضْياَل (مؤهنككَح ِمبِعَوَو دع
 مَ ربك هلا نم َناَوْضَِو مَن ِنع ٍتنَج ىف ٌََيَط َنِكلسمَو ايف يدل ُرهْنآلا اهيحَن ْنِ
 ْ «موهئطعلا لا ره كلذ هلك كد نب
 مكاريبج جس لامك لاح اك بسس شن نيد قدم ) لن سس وج كح عررط تن ليا بس لتر وك ف انهروا در نان... مج
 تكور س( تع اطو ناميا) تاب ىجاروا لن تجر ةيي_د ميلك( انكر وارفك )لاري ل( حس اتزج لاني لاح اكء اجا كس زج كيا

 لك اذ دال وكما هس لومنا مكس يب تقيقح_لئ تك ردنب لايم ىلا ( فس دك عر ع لوض اك كس لاب )دولا لإ
 نئانم رش الي ( يدرك ادئارظنل لوبا حس ىلايرم» ىف ا تن ) كس جي والعب روضت لس هثلا قيل لكأ تت ( ىو ذوب رادر تا رف

 - هدو كد 7 ق ةرزودح فرط ككرثبا كبك نولاو م ركرفكروا كل لس لقرون انمروا لوورم نفاه لل شرس تسل شب :

 ١ رودس تضر يا لنا ) كشعب نا فس ثلا( سدد كب اا زعرواازم) س لاك بك كس نلا تو كح لن اشي هو ل لح

 ني كب ر ذكي تقجج ىو وكولن ا( !وقفانمس١) تلاع ىرابمت( الاد غيس درارقري )جس باازطع كاد كل كس كادوا( ايدل
 اك كك تايدوك 0 را ال ا ا ا ا ا
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 لاوتابىب) 2 ركووحررط رولات ترب فس لوبا حرر لج ايل تسرب حررط ا دما ف اصح ةييس!(!وقف انما ) قكذ# موس(
 هايند ماك داس 2 0- لأول قب( روك ل ذل ن عشب 5-0 رك ردا لش واب ) سرك تن م( قس

 سوم لبي حس ناوج يملك( عرالطا )رمت كن وأو نا لأ يك ساو ثيس د لن نس ف ف اعلان قعد وا كس تراك ليي تخآ
 وأى و ثلا لايقسم لكن نجووروا ( بييعش م وق ) نيم ىلا دوا مارب اموقروا( اص م وق ردومروا( دوج موق )داعروا حر ون م ولج لإن
 ركل تاز )خس ادهتاسلس لوليلو نور ى اي كس نلا وسر كس بسلا( ليث دنا كس لابددارم ل ايتس كام ولم قس )
 م لوفاج ىفب ا قتدوخو ول ( وم قدس دازمروصنالب سأل )يكرم نا وت ذ_.ةلاوس( كك يسرك هانا ىلا اال ذ# وكول ني
 3 بسد ملك وناب كيت« ل قرا تضف ليال لب 7 تروك وسر وادرم ننمؤصروا( لش ركن اين فانا رت ركل

 لإ فاول قيم لن لس اءانبك اكل وسر كس يادواشلا « لن دك اداة خل ء لن كى دب اي كذذافدوا لو سل عن حس لاق اب كري دوا
 كور لا زجج لوكس نس دكا رول ديو ايهدعو ل نلا ليتأ) لو بل ذرب بس ىل هت دذلا ايي كح سر كت حر رورض ملا نقلا يب نم
 لوب كاع فرط كرشبا كل نوترونيؤسروا لودرم ناز ( #2 كيلي ماكل وك ) ىثث لاو كر تسلكروإ ( قع

 لي ركم اي )1 لوم ل نوفي قاد ناوج اك وف كم سنو اك نجر شيم وو لع نتن ف لوم قب نر نس هني كس نت” هدعداك
 -< يلايماكاى ذب ب( < تنثا كم هداي حس بس نا نت ) هس كومان حس بس نا قدونشوخ ىلا لاقت شارو( لس

 - ليف انم لش ( ا )سوس كياروادر م( 0٠ )وسن ابيع تاقفانملاو نوقفانملا ...٠ ا ل

 فرط دلما يقرر اه لاكش لاق عررط لست تسمن كل ودنب ب قش لاينر اوس ج.يلاصنا نم ضصعسب نه
 راجي نيذلاك_ج لمع زايئايوك_ لي كك كوت زال قتل البل ل ونود كل سا لشن كت دس كا
 -لو ل فالتخا خل فاكتثا تاكفتؤملا اناءردقمك_ىا متنا ذر ربت كف وذكر ور

 نادع تب بدنك اسم ح_يق ترضخت 1 لين كس ماوو حل للا كاد جس بتمر رشن و فير هديعوو هدعو
 ناكمر ب« لونك رع تسوقي ناك( 00 رتس ل“ لك لوم” اروا ةءول و نسه رسصنقابا رف ب ايلا مجول لس داب كس
 وم تن اوخزتسدروا نادتروترم لكرفر مروا لفي كير فلز تسرب تنكر دوا تنكر تس ل سرك دواس رك ساس درع زن ل

 يآ امايكش + ؟متيضر لص_لس لو ح نوتنج ىفاوت نقل ل كيعاور- < ىليت نوت ناوضر
 نارواك يركض رع لوك لاذ نم لضفا مكسيطعا انا كاك اجاب ؟ كس لوم شكى تار بل مري كاطع زجر هس

 .اًدبا هدعب مكيلع طخسا الف ىناوضر مكيلع لحااكو# تحرم باو: ؟تس قوم "زج ايل

 هل ترافكل جيرو زوج كك كت اباكنلا لع لسلس كاسب ؛هركذت كت الاعب ل نثام............: تاي[ ايلر
 خلا نونمؤملهو تب آ_<س. ا داجايكه رانا فرط كت الاصل لولول فا ازمدلصتمرواديكورم لويم ارب ناره وا نون اكشن الا لج
 -< كؤاكن م لئاقتلاب لس نا ل

 دودرعدورثبك اوم ي دقاو كميتاربا موق باج كير زك ير خا كهراي ليو [ل يصف وموق ن ............: ب ررشل
 ثرواتبر نولسيءدق و ّقتر لوب را ركاب سكس لاك هت ايكو ب لاعاك لا حس جو كس هت يك حترمحجب ليف لن دس

 كوله تب كس موق اجرك كا حال نست لان تراهن لاش ىلاع ف للاب رك ىلا باذذع ىتاانب برم
 -2 كرمراب
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 اكتنج  وثروا لوتماركروا ل قداعس انتا ايدو نيب دال اوب مولخ سس ربكا هللا نم ناوضر تع 1.00.0-----: كلاب [فنأ اا

 لج لو« قداب اشر تي ردصقم لا جناكق شعرا لاء اشد رمل

 ِتْفَمْلَو راهب ْمِهيَلَع ظْلُغاَو ِةَحْحْلاَو ناَسَلِلب َنْيِقِفْسْمْلاَو ٍفِيّسلاب راقكلا ب ٍدِهاَج ئبنلا اهيا
 َكقَلَب م اَوَلاَقاَم للاب َنْفِفانُمْلا يآ َنّوُفِلْحَي َِح ٌمِجْرَمْلا «مسو ريس لا سلرز هنهخ فئاقإز
 ماّلَسِإْلا ٍراَهظإ دعب رفكلا اوُرَهْظَأ ُمهماَلْسإ َلْعَب : اورفكَو ٍرفكلا ةَمِلَك اًولاَق هَل فل

 ةعضب ْمُهَو َكْوبَت ُنِم ِهدْوَع دنع ةَبقَعل هلل َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص يلب كدَمْلا ّنِمأ اولا مَل اَمِباَوُمَهَو

 هللا ُمُهَنْغَأ نأآلا ورك نأ اَوُمَقَناَمَو اوُدَرَف هٌوُسْعاَمِل ٍلِجاَو د ل

 اووي اك مقياس سلو اذهل هل مهي عل ىلا مويحاخ ود دعب هعلبلَصَ نم َلوُسَووت

 يندلا ىف امي اباَدعالامُهّبِذَعُ ناَمُيإْلا ِنَع اَوَلوَعُي نو مهلا ٌرْيَخ كَي يوي قَبل نع

 مهم ْمُهعنْمَي «موٍرْيِصتالَو نم ْمُهْطَمَحَي َيِلَو ْنِم ٍضْرَآْلا ىف ُمُهْل اَمَو رآثلاب : ةريخالاَو انما
 نم ٌنئوُكَسْلَو ٍداَسْلا ىف ٍلصآلا ىف ء ءاشلا ُماَعْدِإِهِف َّنَكَدّصَتَل هلضف نماَسلتا ْنِبْل هللا َدَماَعْيم

 1412 1 رش سر اعلا لع يح لح فلس لق بل زامم) ؟يحلصلا

 كفاك رخل صر رت امخلاو عدلا نع تن وبل السعال ّقَح ُىِذ 0

 مهب «(ؤَنْوضرْعُم ْمُهَو ىلاَعَت هللا ةَعاَط ْنَع ولَوَتو هباَوَلخَب ِهلَضَق نم
 هللا اوفلخأ 1 امس ةَمايقلاْمْوَي وهو هللا يأ َْوَقْلَي موي ىلإ مهِبوَلُق ئف ان انبات اًقاَقن ْمُهتَبِقاَع َريَصَف ىأ

 لاقت تاكو َلْسَو هئلغاللا أس يللا ىلإ كلذ قي اخو مو وكيك ايوة وعم

 رمح ىلإ مثالي مطرب يآ ىلإ اهب ءَج م هسا ىلع بار وحي عَ كن لبق لآ عَن م هللا نإ

 ام ْمُهّرِس ُمَلُعيهَلا َّنأ نوُمِنانملا يأ اًوُمَلْعيْمْلآ ِِناَمَز يف تاَممُناَهّلَبْعَْملَف كاَمْنُع ىلإ مثالي لَ
 لَو ناّيعلا ِنَع َباَغاَم (م) بوْيغْلا مال هلا َّنأَو مهني ِاَوَجاَنتاَم ْمُهْوْجَنَو ْمِهِسفْنا يف هوس
 راق وا امل اعبر لص دا اجر ءانج ةعدصلا ةيا تيلرَت

 ىف َنيمْؤُمْا مَنْ َنْيِعَوطم | لوبي َنْوُِمْلَ ادم َنْيِذَّل َلرتَف ده ِةَقَدَص ْنَع يَ هللا نإ
 الارخص ٌرْبَحْلاَو 'مُهنِم َنْوُرَحْسَيَ هب نات مُهتئاَط ْمُهَدُهُج لإ َنْوُدِجَي ال َنْيَِّلاَو ٍتقَدَّصلا
 *ْمُهْرفْغَتسَنالْوَأ ْمُهَل ذمحْناَي ٌرِفْغَعْسإ (.) ْمِيِلا باَذَع ْمُهَلَو ْمويِرْحُْس ىلع ْمُهاَراَح مهتم

 واس بارا ١

 م مُهنتا اًملِق ى ُداَعَت
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 هَوَْرافَْيْسإلا ينعي ُتَرْماَف تري إ َمَلَسَو هْيَلَع هللا ىَلَص َلاَق ٍهَكْرَتَو ٍراَمُعِتْسإْلا ىن ُهَلْربخَت
 ةرثك ىف ُهعلاَبُمْا َنْرعبّلاِب ُداَرْمْل َنْيَو مهل هَللاَرِفغُي ْنَلق ةَرَم َنْيِعْبَس ْمُهَلَرِفْغَتْسَت نإ َئِراَحُبل
 ُدَدَعْلا ارنا لقوا كيأ كارا رزغ نيستا يصل زل للا رأ درع كراك ىو ِراَمْعِتْسِإلا

 ْمُهَل ترفق ملح ْءآَوَس ةياب ةَرِْغَمْل مسح لني َنْيِعْبَسلا ىَلَع ُدهرَسَو اضَي هيلدحجل ٌصْوُصْخَمل
 «م.زَنيِقسفْلا َمْوَقْلا ىِدُمَياَل هللاَو هِلْوُسَرَو طلب اًوُرَفُك ْمُهنأِب كلل مَُكرفَتْسَت ملم
 يي نادوا كح دابتج ( هل د ذ كس لع اوروا ناي ز )حس نقف نمروا تقم دارج( رجل رز كس راولل ) تسدافك ين ا 0 جر

 نم) ست اعلم دفنا ب( تاك »د جس لجن كرب تبي هدروا هس م ناك كنار الب( كوم اخضروا كه د كرمج) يع

 0 ير رض نويت رق ودل( لاق فر للعب [ىلاج نل) يك كب لح مترك( نيام

 الوجدي رب وصتماكس راب يما وا( كل ف راسا فك دعب كس دس كرب الم السا ) لج لاي كفك كس كل وق السا ودروس
 ْ 7 بنج كل ب" لو كور لاني ميا كلل فب ترضخ[ تءاد لبتع تو كس قاد عس كادت ) كن
 هع بار رون( ايداشب يأ روا عيد ريدم ع ناي راو ناكر اي سراي نك دامت لَ اركم#؟ب ب رك دئا, لش اع

 راتني كالا عل د تمظظل ام )ايدل لا الا حس ىكرئدارخ قذر دس لوس ع ىاروا نشل لميا ل ساي دل دباكت ابى ا فرص
 رواج لافن ) بت اج آنا قا لولي رك لامرمم ( رتب كم اني دلكالاع سطل سير عس فرط ناك نسي لماع خ
 ا لم 2 نامل كون درك نوبض ركاروا هس رتب“ كس كس نال( لي اك ناميا

 مك )وم ذاسراكلوكاكن اني نش ذ وردوا ليد باعك ددد( هيي ذاك مخ ست ةنا(م ركل

 دهخ سلا س لونج لو كك اكواب ح له نملازم ناروا( لح كورك )6م داكدد لوك دا( هك كت ظافح كن لاهو
 ( < ار دوم مادا لن داماك اج لش ا لسا رد لح نيك تار بور ورضا قلك سا رفاطع سس لضفؤيب_ | لم ارو ركل امن ايك
 وللا سر ب 0 تساوخرو حيو ترض 1 سس بطاع نب نوار مس لا )0 ليك يكمل بورا
 كاي ملارفاعد لع قتلك لا هس قم ب أ يئانج - لوركا قوق بسسس لا حس ل لا لن يدرك اعد لك ملوو

 6 ليف تس ا رفداشرا لات تل اهيجس يللا لكس طي د ركزوا كح فو كت ع امج ردارعجب اك ! نايل ايكو جرارلا مهو

 ( حس ذل ركتععاطا كرشلا) كرمي حده ةيساروا كك ذلك دش لعب لاهو ايدام رف طعس ل عيا لأ لس للا بجرم
 كاد( ايدركايبا دس دقلا ل ازرس لك لا شم )ايما قافن لش لولد ناالاومي كا لبي ليث ىداع كس كدهعدب سا لد وردا
 ساروا ايك بئر ول حسام ايكءدعووج حس دقنا فس وينال ءل_ لايرروا( جس دارم ناداكت م يق ومر ضاح ساي كبل كيب ج)
 رتاوهر احرك 31 ل تدخن التو نفك دو بجررعإ 1 لان انج شلل )حك ب ثوب يك تسبو
 كرك دصدعإ كس لا -ايكاذجاوماترام رت ودرع رميا: قرب لي جس يدا رف عبس نبل كس لان نشا رقي
 هذ لومااومر ضاع كل أم تمرغ لل وراح كس ياا درلر كنا ف ركل وبقى لوبا ري لغ تفالغرود
 سبأ اي ( يكرم ضخ ل نا. ز كس قت نلارجب ءايدامر فور قف لوبما راي 1 قل تندالخ دود كح لع تررذطن>, ىدارطك ب

 لح سلب اكبوج ) قال سى نارا( ل سدس ايمضي لش لو ةتيسامكب دج ) ذاراكى د كس كاوكملات ملبس ( كنس )
 بج لب رليلس ل قرص, لوم داحس لون )لي ساب بنل اب مق كب يف لات اكيد( لي تسكب

1 

 هل
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 ردد كيادحإ لس لاس راك يد لمي كل ليل نائم . بخ وب تمرر ضاحك هقدص اس تبي ىلاىحليا وف اوم لذات

 لان تاي آكارب سا لبكت رورض كد قدص تس اوكدثلا كلوب قفانم 3 وم تسد غر ضاع ركل كة دصر# عراص ليا يات
 سمنت قر نيتؤم ناروارب لوف ارطسمل او ةئيس د قرص لف( لبن تس ركنتط ) لن تاز بيل( جس ءارتبم ) لن تيل اوي( ليوم

 ءادتبسل 1) لو تس رار وكس ناار انج( لن تس اح وتر ضاح هوركه وى ا ) لاتريد اوس لاك تدقشمو تنم
 21) هس باغ كاترد كك كادوا( لع لاب ازس كان لس نا) لح ليد لدي رغما سن ىلادقاطلا( رمش
 ءاشرااك قتقج ترضخت [ي ايككاي ورايا اكس دكت ف ركرافغتتساوكيسآ) لي ركن اي لب كاعد كت فخم كل لس نس
 هك هركاعوركا كت رفغمل_ كس نا قف دزتس مت( راب د لوم اتركر ايف اوكرافغتتسا لش كل لاس ايك ي درايتفا كن دلك كس
 < تعاور كق راف روا جس [ركش لاهم لي رافغتسسا تر رثكد ارم دعاس تسلل سار ل ضن ) تخت سيو سئارطلا لكبح
 رازت ق2 كس ةاهذيهدايز لموت قو حس انيك ن اع ذك ت رفغم اهدودإب ذ حس يتبرع تسل اجو مولعمر تحب كاك

 تع [ذ شاني لودر وأي نس جر صرتس ليي < 1 ثعدعالا اهي جس دارم تدعي لاك اخد دن ضن رك لوم

 ريب اكتراب لاير( سي دالت انوع نب دقي رط قطيش نطوكب#ه 00 مهل رفغتست مل ما مهل ترفغتسا مهيلع ءاوس

 2 كايدو ليج ادب لكل وكول لري اهنا دوا ايكرفك تانك لوس كس ار واهشلا نس لوبن اكس

 منهج مهقاقحتسا لاح ىف مهيلع ظلغا لوعحررط لا ترابك زق .يلاعااوب مهعؤاع و٠٠: 0 و

 لوم قو ل < يتررومص رس .مدهج مهاوام نا ملعاو ىاربفوزيإ# لضم اك ءاو - 1 3ب ترو رس وذ

 يرتاح تافلكتب سنان كيف رخالا باذع ةطغلاو داهجلاب ايندلا باذع مهل عصمصتجا دقلة اها د ةسدك
 -َاعابدهسدبا رق فئات سك ََ

 روا لأالا اهنمزعالا نجرخيل ةنيدمكا ىلا انعجر نئل كح بك طافلا يلف ىلا ناش ادب انج رفكلا ةملك
 .ريمحلا نم رشا نحنف لوقي اميف اقداص دمحم ناك نااتابكذ هيومن لالج

 تار لري لامك يش سار كارت قل تليل_ايلوارم نااهيباراببلخادلب تح وم ليكم نترتح قف انمي تي ١و رهظا
 -ك هدشايهدو2 ايهداب رشع ةعضب_جدام »واب 1 مقاو لع

 ستمر ا, نايت ناتفال تس ذك دل دعي ح كرو [فيرغت عدي مك في ترض [اينانج اومقنامو

 - 2 كل م وك ب كمالسا هك تعاطا ابو قت لب اياككنلا
 كه مكياج مال ليم لاس فو ".٠ باوجر واس مكياجي نقدصنل جس غرر فش ايثار مهانغا ناالا

 كنيس دة و بج لب اهو لاو لبي ىلا كأول بس كس ررط اك كس لا عركلاوتسا عمت ييتتل_ لس ضيا هن
 1 ؟ع قرفايكل ريزجرداة كك اه شيك فاي آن

 -ه4-2- قدص مر كاز راه حس لم يدددارنب د آد ل دارمفوك ب نترلادبك ريثك ىشب قدصتف
 تمرر ط اهراذ عر اصلاح لم لورو 8 اصور رورزم بع رك ياو لا دارا راصنا ليقول خلا هل قدصتف

 تينا( وروص ل وأود .ءاوس همدعو مهل كر افغتسا مكس يدارم نكي يلوم ع او لب ترروص كرما مالكي رفغتسا_ كد

 -ج توك شك هرواحبدلب يلوم سئؤوصت يي دقتسس لا ةره نيعبس_ ايكيا غيص كرما كك فلاب
 كدابج ىلاسلروا ىلا نقف نمور ال كلم خلا ىبنسلا اهياايتإ ناار رطل ا 1 ا :كتناب اطير

 ةيغم



 م١ تعا عمعآ 4 ةزج ديؤتلاةروصا هوز م مود رلج» نن الجرييضتعررشو راج رت نال ارك

 قرط ىنيطلزم لي لدب كس ناحل خلا نوفلحي تي ًادحإ كس لاس لارج هير ئالطا لازم ورخاروا ساب داجايد
 نارلس: ص لقوو لس ١ رواه هراشا فرط كرتقاو كاس خلا هللا دهاع نم مهنموتي 1لش رع 2 ار كذا

 رفغعسا تيأس ارواج بادجاكل اروارك اك ركن عطب نارك دست 1شافف نم ىفب اوت اعتق او كس ىلا دايك لوتك امج
 هس !,ءاجايكن اطااك وم ىلاعم عاق نكس وروصأل ناس خل

 وكي ركل ذ_ نييقفازم (1م) هدو اي(1ط) راب كه يسدد زك لاكي ب آرب ىباو كك وجت............: لو لن لاش
 مش آر لوم رايت روا ركح داب نتاع 2ك سال داك دمام ككدوا ل نناع كيك كل يكب سره ك

 هد نوفاك < داج لع كوم تام باكر دوا رافي ذع دورس إي ناب رايعروا كح سمو مسوس راوسب قنا افقفب سضخ 1

 ااراكالاببا قكذ_ ةةّيقف حرض ؟روا ل انب ثنا كم اوك ورو الصبح ماها يب ًآرهبرواايكراديب وكيس ارك حم اهلك طخ

 ؟ج ى؟ناهب شأ ةس ةكامج ب في م ذو تضف 1 ذب نبى ةكساهب تأ
 بس ناي يار فو ذغاوم سس نلاركألب هس بس رك لع لازنم دالي وكب سس ماانب مان ؟ك ىلا لف ل اف ايم ف ليك

 هيانج ىلا رف نيس 1ك سماعا ىلا كنب لكالاع او( دار اهيلان رولا وم روش يبا نراك ا هك, يم ىلوجروا كس رم فاص
 راء كس لالفا لوثر ثكا لس قرد [ف ير شنو كي آل شر بيط ديم كل وي دوا هت اياك فس بس آه رق ذب كيا اكديوس نب لال
 دعإ كس سحب لوم لذات را نوفلك”تي [لع لملس لا لطرد قل لدب وت لجنس لوبن حس ترثكى مانغا ةس+
 -امتايلل وق اميا تس لوقدصف_ الج

 - لو < رركوراغاووخ قفل ال فرط كل وزن نانا خلا هللا دهع نم مهنموتيآ

 < لوم لزان لي داي هس نيقلاوم قلت ئراصنا لبقكباروا فون ب نر ا دبع خلا نرزملي نيذلاعي 1

 ب نا كبح كثي لي رو عراص كيأ نس سود دوا ايك ضارتخا نس ندفزم ىكبتتءايكت دارت مرد دارطب داج هس لاا
 تايلد فاعم سلول اهيا

 كس وورام خلا اومقنامو............:< نب تسطر فكروا تييناروأ علام اء دخس :4 ورش و

 ّقاديكاتيب''ايل“ ؟ماكهداهتب تور أو اطخب حجب لل” ةك جاجا ايدك ع لاح لوب كرام ب جس قنا تس. افاق
 تلومانك رت اه“ دب تين ارون كن اميا عبس تغاطحررط لس سايوم مولع طاف كس مهبقعارواه لالي الخ

0 

 فاضاهسابروموراثا حس نوض ر عم مهنرطو لس لع "رف نلاس وعبروا ل الغورصو ليس اجه دب تلك رفك

 | - لوم من” ىاوايولا ازم لسا لبس مزال مك كس لسن جايك يدرك تسد لسع ءادتبم كاي

 ةانبممنائركاليداد ب ذلك لوقرولانومر ضاع رك ةوكر اك لشن ليث دعبرم ......:ا# ليكي وأ انرك اليواد اكل
 لامار ب روم مولعم وه ك اداكرفال لابج  مهبقسعا فال كوكا ق2 ك- نكد حداعدوا ى اندب دلل اهتاش ضال

 هالة 9 لايك موراشا فرط ا لب وملعب ملاك كبروا - ا كد رشم يس قتروم أطر لاس ضر وا
 دوثوووتوم صالغاركا لا, كس اجايكل دق كد مص ول ليكن اهيا لع لد بسجج ل نس اج لاحاكل د ىلاغت ثلا ياك اوك هاو

 ليي تخت آبج رواه لو كوت صولخ كين _ سك وقنت يب حرك اوفو خذاك ني 5 لسد قرص/ن الا ام



 وجها تميآ 48 يوتا ةروساءرسفوراب ١ 0 موددلج نا الجر بضع ررشو مج تناله
 هت هلع ركل وميك ءافلغ لبر جاظ قفار دال 8 لكن كا نس
 لكل وروا كس نامي ىلاج ىرار وق لكن كن مروا كسب دكار اظباض اتاك ام كرر مهبقعاظفلروا 0
 4 لورسوو 2ك لاح 21 رك ابو ج قوص اهدا ضب / ايو برأ نع صيصقتا كراش دو كفن و: اك لابي دهن نش

 رجا سكس هلو ل ركرج ال مالا ب ل س سقس ”رذكاومايعج اكى الكوي دحإ - الف ترضخ ؟ر وا ومب ايل يكن و ترم ايلا جتاسس
 اك اجايكة اترباساك نامل

 زن جس ايكايكر كوك اه تيصوصخب وفود لما زسروا فسم حلاو كس لا كس لاجس اكو لوددايذ لقب عسر

 حس نقر غرف كوك ى وا جرد كلي لب ازم كرغص وكن ع (71)) قرص ضفنرو ب سس الاف هس دتقاو صيض قرص لابي

 به اتت هالي

 نتج لوم عررطىا قكترلا وأول نار كادت مولخ سنس خلا هللا دهاع نم مهتمون ا ...: ماب بقت اليل

 د نيرا ف لانا واح تتقون بج ردا ليث ةاب هب امام داوكو هو 0

 بيرد لدتكو اعرب رام ارب هسنلا لاكيساندم تاي لاح يلدا كب كاو ملحن خلا نوزملي ن يذلا تءأ

 هود و كجيد يمارس ل ةسدلا لس

 اًوُدِهاَجُي نأ ًاوهرك ولا ٍلْوُسَر َدْعَب ىأ فلخ ْمِهِدَوُعُِب ب ْمِهِدَعقَمِب كوب ْنَع َنْولحُمْلا حرف

 ىف ٍداَهِجْلا ىلإ اًوجَرَخَتاَل !ًورفنتالا ٍضْعَبِل مُهِضْعَب َلاَق ىأ اوُاَقَو للا ٍلْيِبَس ىف ْمِهِسْفْنَو ْمِهِلاَومِب

 هرب) َنْوُهَففَي اًوناكْوَل ٍفْنَحَتلا كرب اهون نآ ىلْوآلاَف َكْوُبَت ْنِم ارح ُدَسَآ َمسَهَج ُراَن لق رحْلا
 0 "ريتك ةّرخالا ىف اًوُكْبمْلَو اَُْدلا ىف الّيِلَق اوُكَحْضَيْلَف اَُمّلَحَتاَم كِل َنْوْمَلْعَ

 ْمُهْنَمة :ةَقئاَط ىلإ 57 0 وبرك

 نيل اوفو زق عيب مك اولَع َيِعَماَرُلِقفْتْنَلُو ادب َيِعَم
 ىبأ نبا ىلَع َمْلَسَو هيلع هللا ىَّلَص ىينلا ىَلَص اَمَلَو ُمهرْيَغَو ناّيِْضلاَو ٍءاَسِنلا ّنِم فلا يع نفح
 للاب ,اًوُرفك ْمُهْنإ َراَي رند! هِرْبق ىلع مهنا دب تام مهم ٍدَحَأ ىلع ٍلرَصتالَوْلَر
 هلا ُْيُِي امن هالو و مُهّلاَومأ كبح الَو كورا 00 نوف ْمُهَو اون اَمَوِهلْوْسَرَو

 ىأ ٌةَرْوُس ُتلِزُنُأ 1َذإَو ه9 َنْوُرِفك ْمُهَو ْمُهْسْفْنَأ جرت َقَهْرَتَو اينَّدلا ىف اَهِب ْمُهَبْذَعُي نأ
 قل ٍلوطلاولوأ كنذاتسا وسر عَم اًوُدِهاَجَو لا اًونمأ ْنآب ْىَأنَآ نارها َنِم ةَفئاَط
 ِءاَسِيلا ىأ ٍةَعِلاَح ْعُمَب ٍفِلاَوْحْلا ْعَم م اونو ُناباوِصَر م:)َنيدجفْلا عم نكتار اواو مَ

 َنيِذَّلاَو ُلْوْسُرلا نكل َريَحلا «مسؤ َنْوُهَففي ال ْمُهَف ْمهبْوَلُق ىلَع َعِبطَو تريلا ىف َنُمُلَحَت ئتاللا



 ؟ماتهارس ب1 4 ةإط يواروسا هرسأوراب ماع موودلجم نام الجر ييضررشورمج 2 نلالاك

 مه كورا األ ىنأش ذ تاريخ خلا مهل كلو مهو هاو اوه م اوم

 ْرْوَفْلا كلذ ًاَهِنِف َنيِدِلَخ دهن اهيخت ْنِب ىرجت ٍتنَج ْمُهَل هللا دَعَا () َنَوُحِلفْمْلا
 ب نئيزكشملا نب ةؤزبنل ي ىأ لاَّذلا ىِف ٍلْصآْلا ىف ٍءاَنلا ماقتإب َنْوُرّذَعُمْلا ٌَءاَجَو «6) ميظَعْلا

 ى َدَعَقَو ْمُهَل نواف ْمهِرُدُعِب دْوُعُمْلا ىف ْمُهَل َنْذْؤُيل لَو هَ هلل ىَلَص يلا ىل باَوعلا نم هب َىِرْهَو

 هن هل هو

 0 هَل نع بارا ىَقفاَُمن نامل اعين لووول اوُبَّذَك َنْيِذَّلا

 ىَضْرَمْلا ىَّلَع اَلَو حْويشلاَك ءافعضلا ىلع َسْيَل اهيا باع مُهْنِم اورق نيا
 ل جَرَح داهجلا ىف نوفا َنْودحَالَنْيذْلا ىلع الو ىلا
 ىو راع ع

 ةٍليبَس ْنِم كلذ َنْيبِسْحُمْلا ىَلَعاَم ٍةَعاَصلاَ طلو ٍفاَحْرالا مَع مِهدوعُ لاح ْىِف ُهِلْوسَرَو

 ٌكْوَنأ آم اَذإ َنْيِذَّلا ىللعالو َكِلذ ىف ةَعّسَو وَلا ىف مه ويْيِجُر هَ هَل ٌرْوُفَع ُهللاَو ٍةَدَحاَوُمْلاِب ٍقْيِرَط

 لاح هيَلَع مكلميخأ م ذجأال تلق فموي لبق ورانا نب ةَْبَ ْمُهَووُرْْلا ىلإ َكمَم ْمُهَلِمحعِ هه وك

 اًوُدجَياَل نأ لج انّوَح عمّا ن ناّيبلل ل نم ليَ ُصْيَِت ْمُهنْيْعَ اوُكِرَصُنِإ ْىأ اذ ٌباَوَح اًوُلَوت

 : اينعأ ُمُهَو ٍنّنَحَتلا ىِف كنون شيلا ىلع للا اَمنإ داّهجلا ىف ©) َنْوَقِفنُياَم ات

 لِ ْمَدَقَت ««-ؤْوْوملعَي ال ْمُهَف ُمهبْوْلُق ىلعاهللاْعَبَطَو ُِفِلاَوَحْلا َعَم اًونْوكَي نِباَوْصَر
 ل اا ل ل شوفي تاب للا وو لح ب: ذوب كت ( حس ذساج لع كاوبت) قف نمد ممم ممول :ممج

 قياروا لا ذيسا كلو راوكان تبي رول لين سمي لن لو مكن (١ رعب  ةاج ل فير تس ب1) فاظ

 ,ولك ترم ل ىركوما 0 ملا 2 لب ركداهج لدار كرا حس لاناج
 يرش عداهج بس يانج تلا لهي 2 لاس قركاكك وج) لدم مركهدايذ لك رك آكثر زود كا وبك مث
 ( سب تررخ 10 ليج - ليل سفن اما فوحت( لع اند ) يامن( قس اج هر كيت وف تن. ا حس1) تك هدرا اتوج بخ اي( لوم
 هشلارلا سا رسال لوط نوه مور همر وج هس انور تنم ارا نوبت لاا
 ننكر كور ذأ( كلر كن قمنا 2 اهني لظتي دل[ يلا( تبن 3 كر ل ورك ا ناك ل

 ارم سرع لت دواولج ندجتاسسر يب كوك ماني دربك ( حس نا )يلا تاجا كغ ( تاس كس يس آل دزه رسدد

 كولوج )ومر كي لج نأ ك- ف اج هر كج وج ضتاسس لس وكول ىلا كسا وف اهكدنيلانب ره ى دبي ذس م: كلعس نلت 77
 لف ناروا(لوب لذا تع يق ب هانج ذامغ ىلا نب رثادبع ب جب نجر ضخ 1 هريغو ل لروعة وم لاو هج كيش

 كس لادوا ثلا لس لويما لكوبك كج ومب ستكر 0 نارا تفند دن لا ل ياو ةساعزم لوح
 ذوب سكب قت عاب 2 هسداهتدالداو لاب كل نلاروا لت رم لع تلاح ى (رفك) لاسر فان هدد ايكرفكتاس لوس

 تلاع لك ترفكم داكن لاددا تس اج احر باذذع اليتم ل اند حس جو كل و زنج نلا لاا كس روظتمرب فر صوكد ثلا ا



 ها“ ارب تيب ١49 ديقتلا ةروسما هرسفوراي 52 موودلج» نم الجر يف عررشودمب نال

 2س لور 1س ىاروا وال كاملا بألا لس نتا ل هسداب لا( صحاب «ك 1ث ) تدوس لل *يسج روأ كاع ل

 قام جد ©“ ه تاجا لل ين يك ردا ل كاب تصخر سيب 1( رادلا)0-اورودقم تس لم ناو رده تاس
 لور نس تك دفئا فلاوخ ) لع فخم لج ددوتاس كس لاقرب دان كول د ب اجور ديتاس اك لالا و سره لابي
 كح نادوا هس لوسركس شارك ب( كل المب) سوت كتي نيالا كوب ندر نلاروا ( تءاروتسم ى او كيس دوج لع

 لي لايبوخ( لت ترث دايند) كك نت لو كول قب -ايكدابتي حس لاف اج قي ادوا تنس لاء ةتيسا فس لولو فس ال لامي دجتاس
 لبب ل نأ ب ليث لقلبب لير ونس كبي كس نتج لت يس دكر ايت غراي با كس نا ىلا قتهثلا- ل بايماكذلو قسد وا
 تن ابدوج لاذ ماخوا اك اح ع ظفل لا لصاردا) لذ س1 كال ذاب ئاهب ككيدول قدت وريف ذب تبع جس يدا كح لئد

 . تصرخ كاب ترضخ 1) سلبي لوت اهب د ( جس اب[ فل قع لع تمآر كيالي د لج كس نيب دو زعم تاك لن نور زعم
 لكب مس لوسرورثلا ذس لوجو( لكل كت زاجا شئ انج لعرب كفاه ىل) ةياب لح زو شا ا( قف

 لك ثوجوو لج ل وجل نامي قو كولوج حس لع نيقفوم :لاهيد) < ددؤبب ضل ورك لكاب هدامتالوإ تدب
 ب لوري( لول ذب كي )رب نوفا ونا - ب باغ كك درو لأ لح ل د طيس رفاكدتج حس لع نااوس ( ع لاك كراع
 رت ل دابج) لاب« شرسة دج ل كح سرك ترض( لئدابج) ليث نوكيا ردا( كل قيادات نا يت)
 حس داهج تلرشروا زادي هتف لم تروص شب درحك ) لؤر لاشك ع قت وخر كى وسرو هنا ليطرشب( ل انك م

 و توب لا ليث سراي ىا)ٍ اثم كب لوراكل ولينا( ليد 2س كت ع اطالب - نر ل را

 ليد د قراوم لوك تأ ب الأ 2ك لا لاب ب آد# كج لاك انكه كب قي لاك ادد ( كدا مي ىلاسآ
 نكانارا# ب آروا ( كح نرقمونب له تل ضتبروا كس قراصنا تاسبي لب "موج يرش لع هزار كح اب اهورلاج)
 لا لن < با## اذا ) سا لب او ل لا ساو لود هسد كل كس قراوم ل بتج زج لك وللا ترم
 دار لال بسبب سمت سفر ( كل سا) ل م نا( جس ينايب كت جس ددهب ون 7) توتر وجرب كلتا لص 11
 كولو ل لع ١ تاجا ( كف اج شالودجواب كس نس وج دادلاس دج سب لوول نلا لصارد قم ازلا لب كبك قرف لم (دابج)
 ليي ) لى تتوب نس اج هكب هوت لتس اقدار بسب لولد نلا فس ثلا وا تكس وج قفار نس ردتا سكس لالروك ان ا

 ( بلر زلت 1ك ةررط اك

 ماقاك اتامابك- لي كس ل رعب ريغ الج قتل سا فالغ_ تل صتوراب ب نوفلخملا .٠.٠ ا 0

 يلب جس كريمات ا قكشلا لوسر فلظ تأ ثىك# طظالار انج - مر نا ىحلا فالخ ديز
 قس سا ضن تارا ىرجطروا حراج زروا <[: [فخ م فالغك ب تاس ىو ريع روا لسنا كوم يف را ىلع وصنم
 اكو لس تاع رياثي بوصنب لب لج لس تضل ا

 م ايوراشا فرط اج كلارك وفلختام ل مالعرم نوهقفي وناكو ل
 للك سرق نفل سحاب ايكلاعتسا_خيصاكرما كك ذ_ + قس نر قرا لا رمالا ةغيصب

 سلكي دج تساوخرد لا دبك نس لاوشارع لم امنوا "ام لكن فمر يف او نجر لطي يتلا
 اا رق ترم كلل كس نكس لا كرا اهم نمار جبانياروا لا ثيم زانج ذ امن سس مخ نام

 : نيب ناو نابي كك طب تي واس ل عز تابع نو نفح كي كرا لجعتالوأ
 نيدرارقل امي و كد الواو لاء حايك تيا لل اهي ردا كيك ذ_ ركل لتس ىو او ايكيا ال نفل لحج زين جس ايك الجت سكس ةاد



 وأ حمار تي هب 89ج وتلا قر وسما هرسفو راي مل مود ملجم نمل الجر يضنعررشو لج رت ناك

 ةويح ظفل لابو نيئريلتما نا قثكوال لك اج وم مولعمسلا تح اب مهبذعي نالايي دوا مهبذعيل لابوزغ 2

 لايورواايك ابك ن ورضاك لابي روا اجو هر اشا فرط كغ وم ركذ ل باق انروا تعاند لك ايندرك حايك يال سك ابي دواس ايككمال

 ةس كت يبارك تروم كل ساس مولعملكوج مانا نيا لبي تايند ليك كبي كرفك لم اج وموراش ا دك اتجسايكالو_نوهراك
 | 3 وم يغار فرط ترش اروا لثا تايندوورك كس نوم فالغرب لإ

 -هدايايدم كليب قش اعرب  ليكارم تروس قروي كاي درك راع #ٌرم ةروس
 < السوم قتلو سف ار وا فرط ل فس و: رد صم نلا- يدرك اش حس اب ريدقت ناب ىا نا

 ش لو كرون قتال للان ضل تاريخلا
 ضرواهت ىد آل نافطغنودسا لير <. ابراج ايكن يب لاعاكن تلازم ىلابيي ددمعب كس نقلا زم قرب بارعالا نم

 فاجرالا مدعب_ ل دارم ل ولك هرذع قبر وادي تروا هنيهج هليبق نيذلا ىلع الو_ ابكر ولولا ل نر ماع هس

 فطغاكل ا ةعاطلا و_ك كس ورح مقدابج لذا لس طيرتروا ىصعوقلث ماكس تندا ثروادتف موقلا فجرا نت كوب
 ٠ . -< ا, دوك ب فاجر الا مدع

 , مرطروا نلادات لوك ير اندك يذيب تهل شارك انو مولخشينس مالكه يارب بحاص لييبس نه نينسحملا ىلع اه
 الكوي 1 اهضرب لا فس د ظومجج ركل دال ام كراك لوكس دجتاب كس مرر كس سة ا كندا صرخ انج بس لت
 00 ىلركا تال [كس دول يحب هلووبل حررط ا جس ايلادا جاك راما نكي وا فورعمل رمال

 - ل لسا. انت جو كف وم كل بح اص مارا تنبات آل بتنا كي دانا
 ليما دبكي مكن بع ركن نم اسء دي ذ نم :ةيلعع بمحل ءدقلا بكب اهنع نم ركن اري نب لت“ نيناكسب ةعسبس وهو ١

 ايلم ناك اقفر كح نااروا ئكوموبا ف لننروا ناقل, ديوس, لقشم_ تح ملا نم حس اهكدك رقمونب ل لنبروا ل دارم ىلا لقحم
 رامبوك و ل وتروا سنا باوجوكل ا ل تروا #ففاكلس كوتا < لاعب مكلمحا امدجا ال تلق لمت لام
 كوم تسرد فقورب لاما رمد ديلا وم ليك ف فوري يلع لب اطمك كس ساد كرم 0 ترروص ليجد جس نا مفناتتم

 . لصت الوت [-< كذاك نا توداي قلق رولر لوو نلا-<حابد لمركز اكن قام طك ذآذآذآذآذآ] :ثايأ طنا
 -< نايباكذ كل اهم جت اسكس نادحإ لس رم لش خلا

 اكتيرب وضخ كنا كير دللي سئاتسبل و بقل صر انوماكد الواو لام لاي ك نارك انالتب يي لي خلا ثلبجعت ال وتعآ
 هد د قسري ل لوقو اشي كس ناي اكيتساع كاد كنا لع كلئذانسا اذاوتم ًارعإ لس لا < رانا

 ش - ل جسد لت لبن شيب ناس نكتب كس ناني
 - كذاكل ذاب ناب كن لازم لابي دس خلا نورذعملا ءاجو تم ارحب كس نا انم قريش
 راصق اكو خا ؛مك- كس دمئاج اى اس نايباكل ولاو سكت ر زعم قلو تس ءامفعضلا ىلع سسيل تيد 1

 ا ليث رارب تسد ظخاوضرو زعم. هك جس انالتن كس رك تاس كس لاب ضاببب ومب

 - ل دكت اراغارب عقوم نيا نيس لق الج فرط كل و: ناش تاي |[ ...:لوزن لاش

 لإ رواوم توم شارب ناد رك كومدارم اناكببب قت( وف رلسم وي ىلع خلا اورفنتالا ولاقوتع 1... عقر

 مت ناس قا جي هو-_دهدد ترورض كف اكوب لأ لتس تاباكرسد دريك لا تت سوت لوب رشا نسا لن ابق



 هما ربي[ #4 عيؤتلا#روسا هرسنورإ موسم موورلج» نا لجرسضعررشومج يللا

 0 في اك اج رلا .خ ١ مكح ضيم فروا عروق ع تيب [ىمروا لوم ىلوم كوخ نا اكس ساد ىفيا نال لوم لايذ
 0 اك نضع رم 5 نبك اج ىلامع اوك هدد اه لاي شير كل ساب ووصق ركب جرم اكعومجروا جس دارت للا

 ؟ نما يل ف و لاما

 0 :ايك يك بكا زكا لوك ةييس دربجاب ليل مب نفكر كا يك اك نارتعا نري وانج امن لك نأ نل
 رك و ترس لاي تلاح كى راجي ن# لأ نب شا ربع وخل جاتو ولحم و ت اور شتي اخ خلا اصتالوتيأ

 ه لاققاد لاي انج لك اعرشسا كاهن هزانج ذامروا ذس ركل الط نفل كر اهم يروا كت سساوثرد كرافخنسا
 لزانتم دج ذاع ةي ذاك جدايل فيقتل كس ذاهب ةجئاطردا داك كرام ضيلز يآ ادتإ

 هاوس م تنساوقرر لا ربغ نس ع قل نكهات ولحس تايد كرس ني لوم لزان لس دعلاب لوم

 -2 نار ص لكل ياوج
 شارت اوكي نوم نفل اشك كرابمربج نايك ريكك | ل سراب كس سدا رف رقي فاه ذي ذامف لب تيب ادا

 اهتايكركس ايل ايعترطحرب قومك هدب ب لارج لوك ركتافاكم كول نات لاس قل ناس ابلاذ_-ايكي كسب
 لوقب رواايل ا يك ب ضرتت اخت تل فالق اطعو شرا ىك ركن اش كفو ترضخ

 -ج قى تنام لك الع نقيس قف نمورفاكل ع رافغتتسادءاعد لابي دارععسسة لصق داضمب ىلا

 < يصح قاياكهتاو لاصرب 00 : شا ةنعااك م لوران ةساعذيهذانج راف رقي ترضخ

 يآبج هذ لاقت تتلايكش يروا ايلي ليك آخ رع ررطح قدك عذب 2 تأ 4- نهاره زاتج ذامتبج ب 08

 تيا لاقتشا لا يارف يس ليث تاعي لوي هذانج ذارف كن فاي اركي ساي كورس هك ثرهزئاج امن كن ينمو
 رافغنتماوداي زهعس كاهن اومداراجي دج لش سراب كرافغتنسا جرم «تسرولا يبرق لي انج سايتفا ل خلا مهل رفغتسا
 نايم غليل ا لوم لذا خلا لصتال تعنت ير م 1 لاح ثي زاهفف ب آدعب كس لا ضرع الورك

 لاح شوانج افك

 ٠ اب لوم مولعمتعنارم كرافغتسا حس ىلا نا ل خلا مهل رفغعسات ب اسك بشي ل للا لك

 0 حضن امم كا ملكالاح بن اوم ووصقلىتراقغتسا حس لج ؟ لاس زب لويكذ ام ذس ب آر#ي ةلع تروص يجادل
 ادي تمنامزلج واب كس ةسوم نبذ لما نسم تحرج الا تموص رمد ؟امب يب اتت هس 0 ام
 ةنورلع ا

 ا ةسركت غنام كت ىلع اج 1ك ةذسركادا قتلك كربارب يصيب لق ل الس ب بأ : لاكش

 انه دهر ورش ل لكو راق دوبل د دبر تقاس كرا م1 لكل لس نيد همكم روط راق ريف رايق

 ام غلب تيل كروز و لوو ل راما ناد ةساراو ورا طرا ردح خلا مهت ردذنا ء مهيلع ءاوستيي ابجي

 ص راع للم ؟لكرسود بليا تاروت مولع تاك ارذ رد خلا لزنا

 يد ة رارظلب خلا هللا رفغي نلذ سقت حر شما زل جرابلس لر ى راق شقر ل
 5-5 لاس ديد حس تامين الا مدت زي ةنخ ىرض# وج ع لوضلانارمب رو راج زان اب 111



 هس ا رست 1 4ةزج وتلا ةروس٠» هر هدأ عا مدور لج نال الجر يفك حررت تنميل

 هنع ىسفيام:[(رطاشرا ذي 12 قادس, لير ظل كرو ى و ترضخ ؟ني لاا د جك
 ناي سئيفهد ارك لك لاو راس كارم جررزخلا ىنب فلا نم رثكا هب ملسي نا اوجرال ىنا هللا و ىصيمق

 كس مالسا كولو دايز تس دارج كس ردات ذياشر دوك زر لا ريم دضتاس كس لوم لحس كلج قديم ا ير ظن ل رم
 لوي رايتفاوكولا اان لوضف ليزر طن ١ نس يس نار ثج سوت كح ررط ا لاسر هج لال اني لم تقف ناو
 - . (كءاج هك داي روا ىف انو زرع تسرع رواسب د لاكشي ل لل قل ترضخ آن با ليضرخايلرك

 هدايزذ حس ميجرم ( كس« )تس لبطل انمي اكس اير :؟بدار اي يكس هل ركرافغتتسا جرم ( 00 تس

 كة ب 1-هل لد نايم داي ذاب كريت كلذ - لوداع ةددع نحس للا لش برقم لك ف6 ولأ راغتس

 ملعاولف# تام انارف لوي ا يوك_ايء رف نايب لش تروص لقب فس يس اوك < انك ابدي روطام ورشلرافغتنس اش
 ريفم2_ كس اان ركراقغتتسا وداي ز مف د زتسسك ا حاج وم مولعم م كاك. اهيلع تدزب هل رفغ نيعبسلا ىلمع تادز نا ىنا
 هداف كك لا قر افغتتسا هدايز حس دايز لتوج رك احزوججن ىل لكك تدع كرايقفا نيساددااتنيإ هد كس كى كي لم كو
 تس نع ثب هاتج ذامغوج اكل ورك قتلا 1 راختتما فرص هاك راسم مت! ضمت اح م ورك يود اي كل ىلا هس ايلي [ورارق
 نعرف ترا لاتترشا توم تل كرنب لويارخروادسافم ضخ العكس عراصم نادك تناباكرسود ايكوم لسع
 تعاون لابي لك اوت لداكب اهصراثاج وا مادغ شلي [فرط يأ لاهجج حس لزرط سا كس بلآ الشم كى دكت نام
 ناس لح ىلوب فا زفا تمت كن لا حررط كيالي - قوم د رحنوم [ترربع ىلا فم او ل كك لمع نالت كيأ بسس <

 تاو : ىرورض نركب رساكل انتورطخ ك ىورواذ ارا كري د لل

 كل كس ناروا اكن امن ىك هزاتج كس راك ابج تت ايآ ...: يس صل لس نوئارطسمو زازج رام

 هزانج زافبلا- 00 وناس لو واومب مولخم انومب ماي انركر اونتسا
 < لاسم [لوكق رصد هولا لا ليل لسا هزانج ذايف لم مكن آرقل توك تس نع هروب نس نان وطب تضف كد

 رك ورش ةساعد ل كندي شار زانجافتس لاوس مهل نكس كلؤلص نا مهيلع لصوت اقر

 قوس لوب: وز لن اردا_كلارفينو فرط لس دارم تام لان فيأ لدي احس لئاملت ديك جس دام
 هس لاو زارع زانج زان ابد جاوب مك رافت ماعدوكيس له قت ناك ل بلقافي جى ا

 تانابيك سال قحس ىرافختسادء اعد ل اطمكس ار كقواضيب ىنات كلغ خلا لصتال تم اك يشينابد
 كك كراؤغتساو ءاعد ك كس نارك نس باوج ؟تعنامم كو زانج زان كن اوم مولم انو :ماج ناكر اهغتتساو اعد لج نقتل دافك لت
 لاك كسول ىئي كلا نوم كر اقختتساو ءاعو ىلع ساكو وا يردي تام كه زانج ذامن لع تمعن م

 دفرفاكس لاكي لفوذانج ذا تنام كرافختسا كاك ساج بكلب هس اد 1م زالانرك عيناك ايدول يفرع تقي لب ترروص

 أك 1و ناو كاك اج تس
 اسألة ءابقتلك ل

 . واج ل لام كو و نانج ذامن كرفاكل كرك حس اجى لانج زامغرب للا يكب اسوم تشم انو راكي ناهطسماكى سركامك
 نب نفلو رعاق' اي روا نرومسم لس واو م نبارلسم لوك واكف ارك بلاد قطب زوج لَن اف ل اطسن دا ل



 وحار معآ 4و ديروتلا ةروسءا هسه رأي مرسوم مدور, نيل الر يضحر رم تنل

 لاب: تقرب سال ا تطان كس تييئاضا لات رك يسيل لس مكب يارك العد ايم اب حام ايل يب
 اصب هزانج زاك افك يس عئرامتباا كنت انروأ ب اعسلتويك دام قاف فد 7 - لو لس فاك كس نوقساف مهوت ّ

 لاعتسار ىلع ميركن ةر قوس اتوم نساف لاعرممر فاكر دا لج فالس لادتبلا ضئاور جس بي ب اكتعامجاو تنم لامك
 ًاقساف ناك ابمؤم ناكمنهفا يت ئار

 دا نوجا رثعك تس تين كذا زعاو ماركا كس نير يرق كرفاك رطل. :اناحر ب قداح اني داعرتكوى را كرفاك
 ماظتنااكتيمرفاكي راددتشر ناس لاي وباع ل كس ذ ركل ساعت .ريعركا علا كل ك- تدايذاي دم ك- كس نماوغ__ سين
 رهق 2 كس ترربجركا نينجا اندم لانو نفكر قير ناوفسم رهان اب جس نوم كير رب نو نفك دقي رط الاب روك سب
 م اجوم ما جان قنوع كي وتوم شي تا كتف ىف د كلل سم سكر
 اين روم ارت سكس هن ان لوقت اقفل كرت لابد نايتس يك 1 دج (رولرراو خلا كبجعتالوتيأ 2
 هوي كتوم ناشلاب متل ومضت بر سيئر ركل ساس قلحأك اجت سك ذهن تاجندعب كس سم لاهي رولات لح
 كال جردقم بح اصيجالح قمم الوريق ك خلا لوطلا ولوا_ < هدئاذاين اكليأ كيك قب ىرورضريلاتحس
 م ترش موت نع وناس نوب ةس ركل يقرع لوا ةجردب»و لل اورودقعو# قلل بدك اهب ديح ل وج

 وج نايات لوم لع ناميا وكر ناقل ميت ركأ كب تسرورض ضامن وك ندد سس ايك ا يك ل ك- فيع قو فيرتتىكنلادكذ
 اراوكف يكن قى ا كلي هسد وار كولوج رك قر تي اعر لكى راورب الغ نوب لل لوبا كس 1211 فور فورم لارا

 د بلطم كنل_ وب ثوعبل كا بايك كلو اهلا قل رم النت ل وج دقيقا ف بج نو لح كسي“
 هك ديك ء ابر را رلكتل_ سا كك كاوتت وز فرص لاهي واس اي[ 24 ك- تاوزغاقلطم قلي ١وضراظفل

 ظء 4 البق تلت ج زنوج كرار كس

 كذش_وججذنلازلرواا ةءاكدئا رش لكولسوج ب .انوم مولعم كل اعاك وكول لا تس خلا اؤيفستتال تي0...1..--..-: كمإب [فناط
 3 روروصتلا رات خص كرما ركأ ل خأ'ا وكحضيلف تيأ لا قل 0 41 51 ذم ورك لولو وكول كرك 0

 لاك وكول ضن لب جاب روم مولي نو > اك امب:ءازج كا رييج_اهوج يسيصنودايزانورروا مل انسنبوكى لا لب تمايقرك

 ىرايتها قلك نت انركت ما كس ًّ انور روا ان وصامو يولطمو ل ور هسا تلكم مكروا رخيص كرمال

 خلا هربق ىلع مق الودع تورت 0“ ودون ورح فوخاي تحل مالا تبلا-<تس قرايظاانورروا حركاوم سحلب

 < ا داج كوروكو طكرب ريق لان ول قت بت اتوم ديف كل - لس تريد قم نوما زخكر يربق حررط كو ذانج زار فر كا وج مولتن
 كس اى" اياناهذي هزانج ذامن كى كايف ترضخت 1س ريفعروا خف ان دداي زك .ءاعددئارتاغ تدب انركء اهو رك مرضا مرهق لس ىا
 لص تو لوب كى سدا شع اياك ف رش جرو لل نوم اك اك 1ع رب ىلا كس ناحوم لاش لو ع ا

 و نامي لي لايك ب ؟س اكسوم هداف قاس داب ايكوكلا نب رطهادبعرمخب كس نامي ارككانعج ول ىايك فاك تسسق كس اف لب اجو
 لكماكلي ىلا اوم مولع حلا ءافعضلا يلع سيلتمع 1 وصل لبا ناد نك اوك ركب تاكرمترمخب شون لكل

 ١ -هدلاسورك لك ها تح كريو اولي وهشم اكو تجي كررطع قل ا نيو تين
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