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 هه | سريعا

 اسس انا 4

 قريد رص ىح يطصت ومس م نق لك نزف ىلا ضال لاا د

 بابك كبت ثروا تعال قش

 كس ساب ماقخا كس نومضرب حس ضف كتلوج نايا كس نيران
 -< ايدل ايب يوقلا نيت لاو اكذخأم

 اقبسوكنلا لوم تتكسر ودار اكن ذب كس بنت( لادتبا كتي رع نلت بلطوو ن

 -كوم تبانريفهرعز اانيداركد إب لاسر ب

 تاس كرايملا اضم“



 ثي دع لوصا تاي دايم

 ل 6 | هش نت 6

 لوسر اثبيدع لوص 104
8 5 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىفطضا َنيِذَلا ِهِداَبِع ىلَع ُمالَسَو ىفكَو ِهَلِل ُدْمَحْل

 ىلاغت تن” لن ىلاو كرك ري روطرضت عا اطصا ضنب كش يبرم لوصأ ملغ !ععاا

 1 - لاق دايم نكرم لا يلم بروس فو

 لاوحا ل ثييدعجل رذ كس لح موو ثييدح لوصا مل : فل رع ىف ثري دج لوصأ

 لو اج كك مولعم

 موعت ل خا ثيي دعك س ب تاغ كش يبدع لوصأ مل“ : تم أ لكك ثيب رع لوصأ

 -ك اجاجب تس لوبتضريغروا ع اجايكل و لوبقنلس رك

 -ج-ثهيرعغروضوم اكثر لوصأ مع : عروضوم اك يي رح لوصأ

 كل متقينلو نيتلاعو نيني ازإف مارك يلوصو يل ادع ل وسر ترطح :فيرتت كثي دع

 - لن تك ىكرثاو رولا ىصروا ل تك ثمي دوك يرقنو لو لاق
 _رصاور# ف كا 5 تر 7و ةييدم : م ل ثييدع

 نأكل ومبر شكر دق لا ليي ئا ذرب كس او ذك يياور كس لس ثهيدع»و :رثاومر 2

 -ك- لاحم ل تمويل رك اتاري توجت بس

 4 نأ "دكت اب كوكي ايم اكعد اسدح ق# مرلا لوسر ننال وكي 2 لوسر ريرقل ل !

 -لامرف تيتو بي وصت ىك لا حرررط ساروااهكر رارقرب حرك رفرايذفخا قوم نب امرت مس اووجواي لس تاع

 ١ ها: ض ُمِهَلَملا ٌحتَف ةمّدقُم يف اًَذك



 لوب عرار رك لا قواركس_ لم ج ثيرع»و :رحاورت

 د ري مكس لورايتغا فلطدعاوربتر

 1-3 ب
 ع ب
 قكرصاورمت

 غر وطقمب فوقومء عر وفرع : سرب منيت حس دابتنا رادسب

 _وهركذاكيرقتاي لي لوقا 2ع ادخ ل وسر لهي لسع ثييرع»و :عر وفرع ١-

 وهرلواكررقلاب لي لوقلس لاجيت قييع#و :قوقؤع 8

 -وهركءاكييرقتاب لحي لوكس قاتلي شع تي دعو :عر وطن ع
- 

 53 .افرسد ل ؟رحاور

 بيهر# هني : حري كنت قاس راها ةاوز و رعرعاور

 -لؤوثتشا لع تاس نلف ذا زب قوارب لق "جثه دعو و 7 5 نأ

 بنوت لبا دوف ةءاع ار نت *«س شه دعو 9 ديا

 دلت تأ لق قوارالا ل قاوم قيبرعوو اسس يا

 92 "قي 4

 جي مالو سس رابتاك تافص كل ولاد خيسادع اور



199959599990059 
 رثبس كازا اوم طيش( ل ال واغ دار لكس نجت قي ذع»ز :هتاذل ٌحيحَص ١.

 وه طيوفك س_ ل_وجؤاشو لطم, لص

 بس لاب هوو ل بط فرض ب وارد نع ثييدع همة ةياذل نسمح .؟

 - لومدوجوم لي لاى اذل 01 م

 داع ساق وج همس قادت اع يدعم فروع
 - لومورعتم لب رس كل شح اجاجابكو ا ذل نضع لا :ةريغل ح ٌكيِحَص .؛

 -لومورعتم ل رسل لس اناج ايكو ف يعض مدع للا : :ةريغل ّن مسحب 8

 اكنل_ وب ثوم بيانات ىوبث ثدسدعري وار كس لسن ثم دع »و ع ةبضوي "عا

 وو وجوم نزعل

 ىلمولعمر ياو ت باور وهوايوم ُبذلْلاب  ىواراكل ع ثييرعوو :كورتَه 0

 وب فلا كس نإ ملا

 و اتركت فلازم ورك ععامج ىكسا كياركو مدون ىوااكل سس ثمي دع »و :ذاش مث

 - لو قلد اي ز حس لاوج

 وم ل اقم كس ذاشوج ع ثهي دع »و : ظوُفَحَم 5

 فلا تاقث تعامب ل هوم فيعضروج واب ىوار اكل سس ثيبدع»و :ركنُم "0

 تقيد تمار

 وم لب اقم موج شيب دعوو :فاورْعَم ١١.

 ناصقأ للي ثيي دع قصوجوم يف تع كما لوك بي لسع ثيي دعو :لّلَعم ا

 - لام اهلنا جس اكان نفر ير اتركم ولع اس قي



 ميس كدع ادريس ءابقن اكس قوار وقس 4

 لقت طمايفرقفااب قرت وسكت "حس ثيي رعد هي

 ابدي

 علا اور انو مك ارا كس دنس اي ناذناس لوعب للي لسا ثيب دع و :بولَقم 078

 ىوارارسود لج كى وار كياركل وجب اي و: ايكءايكم ةقتموكر خومروا رختوموكم ةقنماظفل سوم قوم
 ومايكل

 لوتكرتو لوطا نجر قاب ىكيسروصووجواب لبي لسع ثيدع»و ل ١

 2 امو عقاو ىلع لي ظلت مو كريفآل نونوك

 ورك( لظاو) خررو مالك اني دارج "ل "حس ثييدع»و :جردم 00

 09 1 كرا ورم
 تي تامعتس رانا وا رام وقت[ عوام تعور

 ط1 سا : اصتم .أ

 ا ” كتم مار خ لوسر رس كل امك حث دعو هلم 8

 َ نوم اوم ازكى قاري نأ نبأ اي ومو لح دنس كل اك شي دع»و :ءطقنم .م

 رأى واردتاز حس كيااي وار كيا لب ورش دنس كل ثييدع »و : َوّلعُم 0

 د رو

 لكس اا ومب اوم ارك ى وار لو لبي نايمروكس دنس كل تع ثييدعوو  :لضعُم .ه

 - لوم ون رلهسر3 هس قواردئاز تحكي لي دس

 (|نن: سب مهل سدقم) لات تل قاف فكك حج راقتو الظن ل



 و ا > ميت كرعاوربثيسس راينا كس خب

 و او اركى وار لوا رخ اكس دس كل ع ثعيدم»و  :لَسرُم .*
 ماناك تكس اي ذياهدرلوم تداعب كى وار كس لتس ثيدع»و : مل نف .ا/

 د“ ايل اصب ( لب رس )

 مست لد اياك دعادرمخ
 زين لطط .يياس عاملا

 -<-اءاجاب/ى نكن كرك ارواوم نظف لشد كل جس ثهيدع»و .:نَعنعُم ١
 كيا تالاعإب تافص كل ودار اي ءادأ خيل ثدنس كل جس ثييدع»د لستم ١

 لوكس ررط يك

 ءادا ياي
 ظ - لب تكا يكل اعتسا غذا كيا ثلا حس 22 اهنلا ل زجررتمتّضو تس ركاوا رة يرعب

 قرف لع نونا قلع
 ذاتسأر كاك نا لح نرثاتمروا« لج فدارتم فل لو نودي كي د0 نو رقم

 ىكذوم تيبروا ْىيَقَدَح لب تروص ىف, اههتهسدركاش قل نر تفس ورك اشروا تسب
 ذوب الكاك درك ولع_راتتسداتسأر واح ذب ورك شرك رواء انج ابك اقدح لبي تروص

 ( لوصألا ٌةرمم) -< انجاب ريخأ لبي تروص كوم: تبر وا ُيِنَرَبخَ لب تروص



 مين لب كني رايت و

 كر رع بَ نايب

 ْ د لج نيت وو روح لوزارتقا فلل ث قي دعب تك

 رف واح دابتقا كس لاس بين 7ع للا لمد ل
 عوف

 تضر يتناناغع نا يب لق اس مالكا بانة هربا متع بات :عماج

 ى ليق امك لوم جرردشم ثيبداحا لل اسس مرج ارريو

 بمقام و طارشأو ماك رن اتع و ريل تاوأ رج

 ند داق ت2

 « لو نايب قاوم بيبتزت كب اوبأ تق شي داحأ للم اكحأ لب لشمس باتل هو :نتس

 ريدر نيا نسم للان نكسب واو وبا تسب

 ابء اخت فورت يت ناب ىف بيجرت ل ضعت يق نإ مارك اهص لي سس باك هو :دنسسم

 - راو ريصءرجأر يس : تحجب« لومرولذن ثييداعاتظاف كس السا رثأسو موقت

 هوم ايكا مكر طاح اكو ذت اسأ بيح رن لي ثييداحأ وردنا كس لس باك هو : مجعم

 لارإ م نسا

 " ف تسول اديس يا في ايديا و :ءزج

 شا, ىَقَهَِبلِل ةَءاَرقلا عرج و لتبشات ىِراَحْملل ِنْيَدَيلا عفَرَءرجو
 بو يساوي : د رغم

 - لومركذ وو« لو تأت كلب تادرس ث ديا لب لج باكو :بيرغ
 (ى غلا فرغ :"١ ل ىفانةلائ)



 ف ايكايكت ارح اك لورنس دئاذزا كل وثي دع باك ىرسود لبي لمس باكو -ج رختسم

 .هناوع وبا َج رختسم :ك

 لوي دع لوم كر لسا قل اوهاس ارش كب انك قرسود لب لس باك هو :قْل نياكتسف

 مّنسلا حآحَصلا ركذ ىف هظجلا) -ماحلررشم :بجب مايك دركاروبوك
 - لرب متاؤراي سرابقفا هس ذم لوبتعريغو لوبقا شي دع تكا : ميت ىرسوو
 -5-ب 2

 ,ملسم حت راب يد كل ا مادا اوف جب لين مج لشي دص بس لمن نت ين لانك مو . : مى 9 هع
 , نكسب عت ئاو نا جت: هيي نا جت ودق ءايض دات كأم نايح نات

 -دوراج ننال
 لاق سرج لنفي فيه و حسيني شوقا ل19: زرع

 تس ينو مراعي قيس قومي نو
 -دتادتسي لان ننسي ىرنت عاج ءدؤاووبا نفسج ء لن بيرق

 : لج ء لذ ليث رح لك عر وضرب رك اضع نش بي نتج لإن لب انك و : ما ىرسبخ
 ,لبتكا ع تا نتا سيارإزا لم ..قتاقي نعيم نات تنل ىربالا نوت

 ءرش ىلا نلبركي ىلا فنصم -+ ,روص ريريعستم -ه :قازرلاربعم _6

 ءريزج نا رت 8 راؤي رثم 8 لكم قثأ وبا رشم <

 يووم نيا عيراح ١# هرمز نينار يل كا .ةيز# نا بيرت ناد

 رخص اه ربكم ىك ىلا 6 نيقدرم ىلا ريب ل

 م2 ىلا يلع 24 ا م , ىنطقا و نش -ا< ءطسوام# 2#

 - قي نااميالا بعش اما , قات رس ٠#



 رواوأ : بج ءرثلا َءاَعاَم الإ لو فيعض لير ع بس لي نتن لت ليئ انك و م ىو

 باك ىمليو لوورفلا رشم ءرايص نبا مترات ءافلخلا نراحءىرن رت ميل والا
 _ركاسعن با ررات: ىدادغإ بيطخ جر احم ىرع نبا لعاكم ىلع نعضلا

 تراموضوم : سحب , ل لو مولعم يثير عروضوم سس نب لإن لانك هو : مكي دج ا
 ُهظفح ٌبِجَياَم يف اسرال_هريمتو ىلا وزعتر اطر حل انوضوم, ى زوج با

 ( لنيدلاب ىولبو ث رحب بحاصرتلا لو هاش ترض م رظانلل

 راك“ كاي

 لاذ تشي رت ع ايل تءاىر اخ لن لانك ج ب كش يي صدارمح هد ناح#

 -#مجاب كاءا ن ءدؤ اووبأ نثم

 رواء اير اوك راو رتل ْ ءروا كل اد مامإ اوم ع اجحب كجم نبا لس ناد ضر وا

 لون وت لسو ىراخب فرص جلت اييلخت نبك احصوك وب نك ج نا
 ( ىف: هلا, قولكم مرقم ىلازك)

 د راك بتاع
 ءاكىذن 2 ناد اي ءاك لان انتوج ءاكدؤ اد وبا ارسبنت ءاكم لسنا سود «ح م ىداخب بترم البي

 - اكره نك ا امج

 هس اتي اىكأ بما ْرَم

 1": صاطلا +8: ون اغ تاقط) قلاش | ( بالا تعريب ن) لج ديب لطيشلا» ىر اخي ماما

 ( 10ه: ضرجلا) لع لب لييشا» وك اووبا ماما ( منو: صج عن يل») لج قثاش لاعوشلا ريل

 بشاب ىرن نم اما(: صرنا ) ليم شاش هليل ىَل ان ماما( مه: س٠ :حريعف غ تاقبط) قنا
 (ىزقلا فرع)- لج قثاخ قك لهيتلا» حام ماو



 علو حررت ظافلا 03 00 -ج

 تايب اكل رعنو رج

 ابك لاوعتسا طاففلا ل حررط ل ون ل تركن ايب ل رختو قو لك ىوار ىل'ى ني

 ءى حرر ظظافلا ءاب لع لوا ضتتروا سوت ضتئروا لين ىلكا لب قون ضنا نين ترك
 لدا لاول افلا بس نا لبي لي _ىلدأ ضتبروا ليس وتم لن وا لن للا لن لبي حرر
 بض_؟اعايلرا زر يحب كت

 ل رع ايافلا

 |( لارتعإلا نايم جايب د) .اهريغو «ع ِدَْبُم هنكل قوُدَص ."



 رج تبل وورش نك

 لإ رخو سد[ - 7 7 ٠

8 
 5ك

 رت ل م د اج توك شل قاس
 نو فر وأو لم ىوا ريو ريو نا نإ دعو يأ

 ومرور ب لبس وار اكل ب دخلو حرج برس لول ب لست و ظ رثقم ل روقو رزق 5

 ل رعلو 7 تلوم زعو تلو

 لوبقمس مب ليرقتو مح حرج تببلا ء ل لوبقم قافتالاب لوفوو رسفم لب رختو رغم عرج
 مَ يرجكح لوث بي كت هدايز رك لوتس ورانا ع نار ضب ركا لب لوم

 هدوادوباو ىرن رتو مل سم اءاو ىراخب ماما بسجن ل« لوبقم مب“ ليرعت نكي يكل وب اقتلطم

 6-2 ميشا حو هقول ةحبروب#ورجلم ناد لاس

 ل رعلو رج ت تلوم مو م

 نر علو وتل يزل يطول يعل وق لوقت رشم لع ربق و رشقم حررت

 - ل ىرورضذ_اج اي رومأ لي ذرجردنم لس ودتنك

 لوبقناكس رغم حرج صاروا لي دخنو حررت بايسا ةفرعمب بعت مدع« قدص ردو «ى وقنا

 2001011 50 هدالعل لوب رش رف رش رمل يطع د

 _-ىرادغب بيطخ ١ يك _ نوب ضو نزع حر رتب وج تدوس ضن
 ِه

 ه8 م

 ع _دمسرو رق رق عا
 5-3 هدا ّ -ب ع 1 مم - يس | ا

 2( ف اكس 1 د | وأ د وك ٌ 9 را راسا / 3

 رق الات لب الاكاتك نلوم ىلا وزوج وفل ىلاءنص ىر ءىلصوئروب ناب مجم زوج نا

 - لوم ان فآّوم ىوغل نإ دلا دب ىلا 7



 مهب حا مح للا #7 تح دج 7 0 ١
 - يأ ؛ 3 راسا لادم رادو 3ع ير اص يس 5

 - ناابج نايا« ناطق كل ء ناطق نلب اء نلمح لب« لان مئاحوبا

 3 نعل لأ ل رعلو رج

 ,مم "لي عقتو مب عسر لا ستر ضر اجر اظنب كش اعتدكس ليرختو حررت لن واد كيا
 يرتفم ل ققورتفم عررج_ م ره يق وريم عرب لوس رتفم نر تو هج رجا
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