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 00 ا ا لمحلا | 2 ير ؛ قار رغتدالا ١ يلع لمحلا| يف ةدئافلأ 3

 ! | «سدشييص) انقل اهلوصال ديلحم نمي ارك يرفع ت9: ةسدئح فوصمب بج اكل "راينا |
 ا 0 ا حالو تم -خ تاراعتساهوش لامتما

 ِ 3537 عام اروا تنمو نال, 250 00 ثم لص د! تب صام ابق“ هيأ ر 0 ماَمْجِإْلاَو أ ٌةتْشْلاَو ُباَتْكْلا هقِفلا لوَشلَو 5

 م م ل تولد 2007 رص ئراي كس قف لوصاءلشما كايت يمت ب اجا

 | 7 | 21 هكا

 هك 110 هوكي مالي فرعم قا بارع« خلا ماعلا ظاَقْلا نم الا نم نااهنمو) ص 7 -
 ش تحاضو باقل ؟ ىلا *: اترك بام غلا يتلا لعل نال معا لكفلا لَكِ ةلاسم | دا 7

 ا -_ يقال ”ةرتعا فير تفاءل« خلا لكلا ماكح الاب دارينال هنل هل مه |
 ضب رتكازب ساروا فين ختي كرك 100 ابك بجام نلت كامبل بارع: خلا خلا ٌليئاَرْبِح هب لت امل ع ل ئارقلا نأ لاف سال

 "مه قرر بوو بلسدا مك كل حبالا تطمن الجم سنجلا يلع لبحي هتلاوققلم نا كاحبالا هذه نم ملعقإ
 ا 010700700700 انا ريق مرعررأ ا 2: تاركا خلا ٌيِفَبَمَي عَ ٌناَكَو َُسُم اظفل كقلطأ اذلإ_ هانا

 م بم. | هلا ا كف 0 000 دي بك ا

 2 مجرة باتاءغلا عْوُضْومْلا | حاََم يف كفالي عا
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 ؛ يقفألا د ددحملا ماط اظنلا . هضرع ودلبلا لوط . يوركلا ددحملا اظنلا عم
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 " ةقؤالقط بقيم دنع ُكِلَوحأ ميل ْمُكِلَوف آل عَيِمَسَللاَو لاَتِقَلِل اهي َنْوفِقَي
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 وك لوم مارك اهسستقو ساق ىترد لا 011 117 ليك ىدسكبج_2 كوم كر قون فلن بآ رواه كس هر لأب

 ل فرطل 0 ئابيوك "و - آروا كوم قرر ييؤت روضتراض مسسا فرطرب هوا لوم ولحم تير 01 يوم روضح

 0 لوني ذي م اارجت انك تسلق وتراه كيب يسر لارواك

 ه1 4< ىناخلا لاوسلا»

 ادريس ةَوههِف نيكل نو تلقا يلا ىلإ ةلصاو ِهِلْوُسَرَو هللا ني ةَدَرب-----.0: ٠

 . هلل آو هباذع ىتتاف ى هللا ٍزِجفُم ٌرْيغ مكن اَوُملْعاَو رهشأ ةَعَبْرَا ضْرآْلا ىِف نوكرشملا اهيا نينمآ

 ظ ظ يقي .رانلاب ىرخالاو لتقلاب ايندلا ىف مهلذم َنِيِرِفاَكْلا ىِزَحُم

 ةروكذملا ةءاربلا نيرفاكلا ىزخم هللا ىزجعم هلوق ىنعم حيضوتب مكيلع . ةميركلا ةيآلا اومجرت

 اج لج تر نيل اكس .ةر وسلا هذه ءادتبا ىف ةلمسبلا دجوت ال اذامل  اهقوف وا زهشأ ةعبرا نود وا ةقلطم

 . نال ”َنْيِرْفكْلا ى ٍزخُم هللا ىزج غم (7) مج رتاكتع1(1) لو زوماراو لكاكل اوس لسا... .«6 لاوسمصالغإج

 ْ -ماكةص ديت ضاررثك مامر )عم ظدالر 7 قءارب(* رتل

 ظ 00 يل)يإ يك تا يي

 ىلا 2 اند)-< لاو ذا وسرولن ورق اكلات شلال دوا( موك 21 5- بازعلس ل 17 وكسرك ل مرج اعوكرشلا

 0 اجيك لغت 1روادلرلا الجش تلذ

 رج اع قواتنا ترافل. :هّللا ىَزِجُْعُم -: إف 1

 دعت كحادغ ةاب هج لم لح روار شوك 7 . نمر نتا كل أك 85- بطال باطم لس ورا

 0 تاهيل قم بازعاكل اوب لم تردث

 يبلطماكغ_ركاوسد غانو لساذذ كوس لش لفد تس واين فكلاعتشا :َنيِِفكْلا ىِزَخُم

 -- سلا اوسرركى اذ ل تل م 2 ال تزخ ارواح سرلا وسر ش تلذ لكل ل < ظ

 2 | رددلا ءاهق دف ماي ايتن اطم ده ح نادال هس دافلم انت تأرب هوك لج ةروس ىلا :يحاضوإ ؟روك ةءارب (©9

 ٠ لصف 1 ليزر مو وادهكروا تأرب

 لدور باحم كيدي دح سس نال لس 7 (0)-كاقاراج كر افك سابقا تارباحمر كي لص اكل يصف

 تابت كي زيد ولايللا 7 ةرياحمس تلبهاكريتلوت امدح ناكل ساءاهت ايد ولك اوشا نس نوجا ركاوق كل < لاس

 َنْيِكِرْشَمْلا اولتقاف ِمْرُحْلا ٌرُهْشآلا ْعَّلَسَنا اًذإَق دج تع لاك مداد كنا نات نت 1

 < لاني عسس لي اجد نارلسماي لي ملاح بعل يزجدا طة رشا خلا ٌمُهْوُمَتْدَجَو ُتْيَح



 رييكلازوقلا«نيلالج 0[. تزيني علاع ناوجلا
 لي رواو مؤ ,داوك ب لثه للك يعم نوهضارول هقدر اعد ك صك تو اخ تسد نت رافك ب0067 لبا اير رات كل

 َنْيِذَلا لإ نلخلا كنا اكعد ناب كيتو ةييسا رباع امم ناو لابةادأ تمد لورباعمكس نا ونت «عرد

 رفا نكت مورباعماك ع يسس نترافكو(60او: لان كرش خلا اًْيَس ْمُكْوْصَقنَي مَ 3 نيك ْطمْلا نب مَتاهاع
 ظ رهشا ةعبرا ضرالا ىف اوحيسف تابآّلادتبا ل ةروم] لختس ووو ناقش لت ؛هرباسم لوكس نت ياهل وو يقاوم

 لابي ل اجونب السم ئارود لسا لذ كح مر لع بررعلا ةرمذزج كيتوام د اه كس تسلب كه داو لال ادب لن رع خل

 ومر ههؤفس دلع نب ةرقلافراعمزا سيخ بسن موب رات ك_ كس لاق جوك ذل اهوب و رباو هرفي تروي ل ع 3

 لو لاوقا اي قات د« دسار ورشكسةءا قدوس: جدال سدا شم شرور ةءارب روس 99
 - لب نايع رمح 0 ايكركو ذل نييالج ب حاصل اهيبج لوم لل ذاندفلا مى“ لع عرورش ةروع ت10

 نايعرولس لولووروا) < اجر يتاس كس لاقنا ةروسوك سا ذس سيرك لاير ف ناين جورب فس لوبن نايك مجرب لقلت سا بس

 يابو كذاك لاوس اك ني نمرواربع ضقناس راذك ع ةروس س20 د لاول يت يمت نوبل للا( تسر ال تروس انه

 لا حبس انه لوك م بازعروا تضر دواس نلايعاكة مضر لد ثلا مم هك جس 297 كس قا محم ءدجض اساس ل هس باذطع روم

 لوثود تلا أي 0 227 مت وو كف الخان سودا كيا لقروس ل فود يلو لانا سبق مار امص © -<س

 لطم ك اورو لوصا لت تنقو لاري جس تماطل كف«: ف ةروعكج "قر زوجي ىلاخ نمرود نا قروس

 مو ك2 ةاد بع نالرشص ول اهي ىلا تك يلا مم لش ترروص كت لسارع نانو هس بع ضقت ويكي ايل يك ايا
 ] ( مر جر نسل ل١ 00-5 داس

 ىف لصالا ىف تلا ماغدا هيف مددت هْصَف نينا نقل للا ه2 نت مهني.
 قاف زهتمأف نْوْضرُْم مهو اول هب اًوَلِخَب هلْضف نهال ْيِحِلْضلا نم توت داصلا
 (هس.2:بةل١ب) -  َنوُبِذكَي اؤناك ابو َةُوَدَعَو آمدللا اًوفلخ امب ةَنْوقلَي ِمْوَي ىلإ مهبْوَلق َنِف

 قادصم اوركذا . هنوقلي موي“ مههقعاف ءاولوت هلوق ىنعم عيضوتب مكيلع: نيتيأالاأومجرزت

 مب اك  هتعقو راصفو :يتيألا

 "ةَنْوَقْلَي ِمْوَي «ُمُهَبَقْعأَف ١« لَو وق" (؟ )مج ءاكتلإيآ (1) لو بلط جور وماراح ل لاوس للا 0 اومتم غ

 - ليصفتت كوتا(« )اصل وع أ ندوب“ “٠ رعد

 د رج لاوتطاركالسس لاتت اق يكن ذا سوف لت هو ىلع هس لش لأ نا 506 97 ... 9

 لوب حس ل لولد سرد( مادا لمصانع رابتا كس لم ب لا) 4 لير كتر طرح دل لف
 اقدبعدبو درك لام لا كرب ده نيمو ذلك لاهو دعس ليسا ةس اق لاو بج
 لال سب ل ةيدس اس شا هو كك بج ايد للا 3 قافن لع لولو كس نا كح - تسخر 1 .اهةشا نو داع
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 ريبكلا زوفلا«نيلالج سو (مقل)نينب هيلاع باوجلا
 ل دهم م م ع ع ا 2332242 3 ع م ع 2 232 م م م ع3 6 ع

 ح

 0 0 تجوال 000 اجايكف الغ للاتتدللا ذا لوبن العب

 ظ تمعاجا ىكلاقتشلا ذنوبنا تنكر: ولو: 07 0 «ةئتةغاف « أ ْدْلَه 09

 دايدرلر ااه ذيد# الز ةسدب 2س ةادبع لو# لدار لكل ابشرك سيب بلطم_ لك لال دولهسا

 ١ < ةدءدع اس لاو خل لمتسيل سهوا اقل رجب لذ كى زيا بقع غلص :هَهفْهأَف
 - كوب الجش قافن هولا ام, راك يسد نكس نارك يبلطم

 ْغ ناكل هاما لاس ل قلع باج ارا :ةنْوَقْلَي مْوَي 5

 -لوب تاق اله برجا -

 0 لقت سادس ترف خد ضب "بطاط نب” قادصم تينا :قارص كوت لورد ©
 لادا كوك شرحي كاك وركادا قوق” ب سيك سيدرك اعد كافاضاو تكدب لش تاودو لاسر ب

بكي. ي ليفت ني هركذ يق لكمبع كاك راصنا بطاح نب دلت لش تاي نا: ليصفت ادقاو ©9 :
 ظ بطاع ن

 ادكايار فذ اقلط ب13 دار قاعد كذسودنتطد ريدك ضر ش لادقا مدخن مركاروضضؤ# كرا :

 ! كح رثكمل اير اتكرارصارابدراي ريثن نكح رك ادا قوت قست رتب زج هدايذ لاا رك ادار دغر رج وحان

 . + لير لرد درك ام ذة روض الاب« وركاوا قرم تدل اس يكل اهب رك كاي صورا شركه
 . تفررلوم لوقت ب ساكس ذياجتا لام اك اروا ىذب ترورض كج د لش لوك يا فتسبب سدي لوب تكريت
 لادا كة لكن ذ- لا قيل اون كل وص وكر تفرط مفروض جرو سكك تكتب وادع فر
 ْ 1و "رمت اوك لن بج لنوم ل ذانتساي آم حتوم لئاردا ههلعش حيوايارفذاشرارردبجرم نضتذ_ اضفت روضحت_ايوركر اناس

رصرلولا تررطح ارق افلخ ل دعب يوركر اهنا هس ّن_ ركل وصو ل-_مفؤت روضحرلا اوهرط ئركل_ وز تارك يلدابووو '
 ا لوراقرعل 

 . او« لاقتااك الشر يعاس وال نير اثعتررطجر قافن تيلاع حرر لارواايدركر ا تل وض كة لن وكذا ل رع

 ١ هسدكقدصرورض الم لام ركام ايكرهع سس لاعتدثلا نس لاكن .كنق كي كرين ىكا لمن تساي 1 نلا شيفا

 | ْ لاذج ك قاف 2ك شيئ شيئرلا اى« يرث اكقكدبع اق ايدركر لاس ياذا كق وقتروا يكل قتال لاء بج رك 1

 000 بج لائم او دلك لكيت وموج وب اق لم لد

 ه١: 4«ثلاتلا لاوسلا»
 ٠ قرغلا ىل- ملفَعْلا بركْلا نو هله 1َوةَنْيمَتَو نحن هل نؤييجُملا ميلف جؤئانان دق.
 . (ةقانعشإ : قرش 1 ”يس) . ننولعلا ىف حون ىلع مالَس نجا ىف هيلع انيقبا اذكرو نيب ماير انلَعَجَ

 ١  نيرخآلا ىف« ' نوبيجمل ممن حون اندان هلوق ىنعم اوركذا ةميركلا تايالا ةمجرتب مكيلع

 هدمت حون لسن نم مهلك سانلا راص فيك ظ



 ريبكلا زوفلا«نيلالج 00 (مدد) نينب هيلاع اولا
 2 دعم 222 52 5 دع عد عع ك3 كلم دك كا د عن ماقلت 1نل عامق عك دعك ا 5 ع فقم

 : : َنْوُبْيِجُملا َمقِنَلَف « ون اتاداث (”) تاك (1) لج بلل وس نخل لاوس لا ......ك# يل !!وسص 6 ُ

 اب حاول هوب اطر يل لانا نيرخللا ُىش

 ما تاير سخافة ان جرو ني نقف رثأ بح م رب 0 تعاعا م 5 كءابأ 22 ء

 اننا دوكوادصتم ب شايكر لابروا --ايدركال وكسر قاب لو الواى كا فس مدد تس تنجا 70 1
 -(للذ لقلاو نابت هسءاسيأن# 1 محروس مام

 ىدزاو سس كز_ةيطر ف: عون ادا: أك نيرخألا ىف « َنْوُيْيِحُمْلا ١ مغيلف ء عون اندان9
 دست ال ب بر 5” شبع دال لع ر ةروسوج تس اعووو ى نإ #0 الدنس 9-0 8 0 ا اس اراكس نإ 7 م

 رع

 -*نِصَتْناَف بلغم نا جما شرفا انت نفيف أ! ني ضْرآل ىَلَع
 ذ لاقاةكو يرفرف بج كس يبس ناس او لك رذاير اب ايلا“ :نّوُيَيِجُمْلا مل

 ايدك رف لش نافوط اوكرافكم و ايلا يسد ذ كس“ اوف لسا ايد بارت: تراي سا يبات ناو

 2 :رظا كن لا اديب “ووجد عب الن[ تر طك سب بطعم ل م نولوافساد ف أدي :نب رخآلا ىف 2> ْ

 مامن انج - ك2 سرة اعد كيت اذ ل كايلي حر وأ سررت أ كتدحأل ولأ يداعب مو حشا او ( هن روف جرت>

 (نآرقلا فراعم )- لل اي م . ىراقنو حروب يس بس اذ ب لوسيل اولا ا

 يلب عرف نافوط ب جر كتيب كاني رسوب تيارا تأ :تحاضا ل ةييداعب 1 قاع رو لسكس لوين ما

 يع رع ا لب لس ناس قب ف وفرص رول يقوم لالي دابا ك1 ايند تنفي لنا
 نيل ؟ جروج مورو اي روا لوب كرته فيفي هلل سر سترواد ليش لاين: لايداب كل ال قي رفا سس ماح-_لدااق يلياددا
 باردا ىقد ّقايدالوا كفر و ترفل ظن برع فرص ناي” لمع برت ا 0

 ح لؤدبك ايار وف تررطح فرص لس اينو نيل قا[ اينو قروي راو جرو اعل وقس ل 0 بلر لاس ش

 (نآرقنفرام)-لج سل تم سو ع لمس ْ

 َلّوَقَي نآل يأ نأ اَلْجَر نْولتقتا ةنامإ ُمتكَي نْوَعَرِف
 17 ل ةنوة ل لق  ةز يهخل © اقةجنف و ةنلا َىَبَر

 نمف ٍضَرآلا ىف نِرهاظ مولا كمل مل قب ب باَذك فسم وه : وه نم ىِدََي ال هللا نإ مكدِعَي ىلا ظ
 ( ته لاق رنا 0( 0م: نسم يسأل ان َءاَج نإ هللا هللا ساَب نم اَنَرصَي 6

  ضرالا ىف نيرهاظ . هبذك هيلعف  تنيبلاب  نوعرف لآ نم هلوق ىنعم عضو امهمجرتو نيتيآلا لكش
 َوَعْرف لآ ني "0 7 اتاي[ (70) بارع ارب تدايآ (1) لن بول طمر وع مى لاوس. «لاورمالخ و
 يح : 1 ْ تحاول اوس غلا



 ريبكل ا زوفلا «نيلالج ١ 3 ١ )ويني بام بايملا
 عادم عملا عاطل عاطل ت05 ع 2 ع ع 2ع م مم < ا د ا ا هع نا ا ل عا ا ع ا

 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك-: بارا تأ 69 3 ظ

 007 جا مايك امتاتامج ناميلاهياوج نس درعراد نلابيا كيا < لك نورت ل ابكر وا: مج تاك ترا ا 0

 ١ هشدلا لابوك موكب او كرانوووركارولا ل لانا ع كبر هابل [هسدابقرواهسهلابرإ ارك اثبأب

 تيار و مانوجالاو ع ذبح دعدجول لاقل لقب ودا 7 ىلا هل مج هرع لوا ل الواير اروا-ك

 1 قايم هوركا اع تفآ شا اكعد دام نور احمر نع داي ارواج تتطلس رابح ١ ! مدل ايو سبأ

 ١ مقل ووجب تنمكل تري :نْوَعْرِف لا ني :تحاضدا ا ك- خلا َنْوَعْرِف لا ني
 51 اقلام اقمار ذيمكجس.ي ةسلد كدا لاب داي انور في كير نكس ضنك نس درعرامامياك ظ

 ند ضل اوك ديشو نامياانب احس لوين وعرف تي كة اوراس و «قْوَعْرِف لآ“ لم تروص لاء لا ارسأ ظ

 تالي بت فراك ا كلا دك اندست فراك ابك ناقل كول سنو رمان ظ

 ك تارطح شك رواق سابع نبا-< ىلا كحق لاق تاب كلا ترجو قلتي دئا خلك انت لوكفدو_اهجساتكا

 «نالاك)-<ايكركذ ىكنلاغمشروا بيع اناكسا خس ضبا نقم ناك ا كيد

 كح لورثوداجروااناج نب ناسا ثا انكي اكديتر دا [دارم» لايئاشن ا وروا تن ارجع عة ةهنيب :تنيلآب

 غل مل ضرك جب بظم_ع 12 رضع :ةبْذَك ِهَيَلَعَف | -< انام لق( وئاس + 4

 -(هي سكر رض لوكس ثوبا لا | ليمن كح تالابورواررضاك وعسل وع نوع 7 ل ايكون وعرف

 لل تمماشداب دوا تنال لعب لاحاراهقتر 1” لاععس”موقاي قدام طالب: ني رِهاظ

 2ك اجب نوكل ياس تنل ى ىلاقتفلادواكع بنوك راموكل كرايم ةلك رلومايوج نآس < لوم
 0 تماشد ب كن لورفرب لو *هجس ناز رم قرصمذار مسن لئارواعلصاكن إ رباط ُُض زآلا ىف 1

 هلوصاو ريسفتلا ىف ىسلوالا ةقرولا

 ه4١"/ يلقالا لاوسلا»
 العفو افضَو ىلتقلا ىف ةلقامنلآ صاَصِقلا ٌمُكْيِلَع _ٌضصاَصِقَ ْمَكْيلَع ضرف ٍبِيكاؤنمآ َنْيَِل اهي 0 ظ

 اهب ُلَكفُي رَكذلا نأ ُةنُسلا ِتّنِيَب ئهيو ىشئالاب ىتنالاو بكلب بعل ٍدْبعْلاِب َلَقُئاَلَو ٌرَحْلاب ٍتحلاب لقي خلا

 يه هْيِجأ ني ةل قع نَمَف اًوحْوََوِرِفاَكب اَدْبَعْوَلَو مِلْسُم َلتقُي الف ِنْيِذلا ىف ُةَلقاَمُمْلا رج ٌرَهَتْغَت ةنأَو

 ةلف كِذ َدْعَب ىذتغا ِنَم ُةَمْحَرَو ْمُكَبَر نم تّيِفَحَت كلذ ناَسْحِب ِةَيَلإَدآَو ٍفْرَرَفَمْلاِب عاباف

 (اه هنمرقب_؟يب)- .ْمُيَلا ٌباَذَع ٌباْذَع

 ٌيطويسلا ريسفت بسح ةميركلا ةيالا حرشا . الماك طبضلاب اهريسفت عم ةميركلا ةيألا لَكش ظ

 . خألاب لوتقملا ريبعت ىف ةتكنلا ىهام . لعفلاو فصولا ىف ةلثامملا بوجو ىلع هب ّلدتسا اّمع بجأو

 ْ (”.«سئنتاك)؟”هيخأ نم هل ىفع نمف" ىلاعت هلوق ىف .



 الد 2 م ع5 22+25 تع تت 2 د 22 ل م3222 2 م م م ع م ع ا م عع حا اا ريبكلا زوفلاءنيلالج 3 000 نينب هيلاع باوجلا

 ىلع ا ا

 > - -افنأ لاوسلا ىف رمامك :بارءا تيب © ا

 ضاعت كتل ابج - هايل راش فرط ماكس ناعم ل شارو ضاصق ل تييآل اا ف اتدللا #: ري رق ا 0

 اره عس اب انرام حرر لئارك جوي نا حس زب داد ىداعدايزنت كلج لب وصوت اسكس ادع يلتف صير بس قلت
 أب رم لس دب كوم نم كد اظوتاوامس لسا كيو ؤن كس ريح ل للاعب ناوخركك لت سو 5-2

 .2اهرفاكى ذايوب لاكن يامل حررط تاء وضعي وهب ضاعت ماو جاي« مالمغاي ومازن آءتدوك ايدرعل دب كس تدور وا تدد#
 نوملسملا ثعرعرودا سفنلاب َسفْنلا ْن آ هر اسم زن تركت لالدرب ىل كل وزن اغا اروا تيآي ايدج انج 1

 ظنوا افلا ىرج اظس تعآ اود كن كل ا مارون قا أسم الاف الخ ء_ ريومأ_ لس سا قك “ مهئامد قفاكتت

 1 كد لالالا الق نرغكذما ابك مس دب كل تثد#ر وادا ز اه دب مالم سل
 . لإ 2 كلل لمد كر فاَكب َنِمْؤُم لقي ال ثعدعددز ل لاق كس ذاب

 قاطو لري قولق شم لع ذل شبك تدك اماسي كهل فشلا

 عفاوشل ياضافتاكل تب ايلي رف ىشئألاب ىئنألاَو لع تعأ طك ْبحْلاب ُدبعْلاَو لكالاح لو لاتدجت اسكس يفنح
 ترو حرررط وا ز 1س دب كس مالغدول توم ايكرايتنا اكموهف لم لمج سود جس اي ايكون احناكم ويفعل م لمت ىلوا حرر ل نس
 كيو نحل لا لب فلكم صامقتودورم حرر ط ناطر افك قلق هسا وكي للي هرم ل لس دب كس
 | هده ايدرلاو اهشهيرع ل“ : هل اوشروا بساتوم مولع يمذب اًمِلَْشُم لتق ثيرعبلا ايج لعمار لك لس أ

 000 لو اساس ناحل تع ل داب كس لصرف اك

 ٠ ادرك انس فراك اعرو صامتق ماناي ليث تروصوو ك يقئاعم اكلك تيدي احم كا اسكق لمص ارسود 0

 كاع [تهيد حل تسب ولا نليلايك 6 - صامتة لوم لاحم ما ركاددا 6 ابوه ذلا قرب لكأاب لق 3 وسلا .
  1قرش لاا ةساجعرلا اردا( مترورارج لداي ماني ددارب كا لوم زفت وسع ضوا )ا ةساج ايكاوا لب ترروص لإ لور ون احابب نوتروا |

 ظ ل اجوم تمام ىلا ع غرو كس لاتسوا لاق وريد ناك كما وك ركل غ الشم لا. مآ رود كاب نوت ورم

 قع هدايز تاب نوقوررقم دهدداوخ لهب لركادا تبق كلامى ايلا ووركهط يروا كة اهوم قاسم امتى تت

 رع لت د كوم لكى دتباي كورت دقباس عر ادقحق لوم ل 0-2 - ب بصل ديلا دتبلا جس اج بسء كتم كايد« ْ

 كس لوصت رشم لاظراو م اس لولا ةسابايك 266 ادور سفح ل فرص لمادا كسر اي تمي
  01لرب تدل اتش 1 500

 51 مذ يقول ركل 50 نم ل ىف 50 )باج كل م 5

 لخشأو فصولا ىف تمل امص بم اتق ختم قفاش ماما #:
 ل واج لو زاده هيج يبات الاجل ”رِفاَكب نم فوم هُم ُلَثَقُم ال" ثيدع#ب



 . ريبكل | زوفلا «نيلالج ثب ظ (مدل)نينب هيلاع باوجلا
 ا 2 ل ع ع 2 ا عام م ع ع ع ع مع ع م م كا م د ل 222222

 اة مايكل 0 اس ا رطل

 ْ ظ ٠ يلب يب مِلْسُم ليف باق ىوجاشب

 ظ ريت نال ع ضرك نه تاكا ركرعجو اسك هْيْخَأ ْنِم ةّل َيِفَع نَمَف ©

 0 مانا مدفن« ياطس كأي هل الجلطة هك كر لاةكجسدف نضره

 يعمل

 يؤم ِرْيَغ نواَهنُدلا ني ل همت ةزوتت 2 07751--

 ىراَصْنلاَو َنْيِمِلْسَمْلا نم َكتْرْبت اوُفْدَص َكْوَمنا نْيِدلا لعاَجَر اوزقك َنْيِذَّلا نب كذين كزهطتو
 (هد:ناركلادب) .٠ .وفؤتخت ويف تكاتيو مك كفل كجم نإ يقل موتي ىلإ اون يَ قو ٌورَفك ىْيِذَلا قؤف .

 ' ءوضلا قلأ  رسفملا ريسفت ريع رهيرا اهيركلا نالا يذلا ةعئار ةمجرت اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 (س٠.ستئسام)  نامزلارخأ هلو وزنو يضيع ةايح ةديقع ىلع

 قرشا ك تأ سدت «ت دام :) با ارعاهب تدايع(١) لؤ روما رايح لصأح اكل اوس نما ......( لاوس صال ال

 ش "7 ديور ككل

 -افتأ لاوسلا ىف ٌرمامك_:بارعار تبرابع 69...
 ركوت) ورك ارو تقو راهنت ا سم اايارفذ ىلاقتدطلا بج ( يح قا لس تكردإي تتومو)- جر ا

 سوأولي ولع“ راسم ني راهتنوركا فاص) كدة( الب اينو تومالبإ) كن ولامن ا فرط اكدت وا( نددت انو

 تمير لوركك هس رار 7 لود قرم لاب 1( لاسعاب سم ناهس اوتع كا رمق كتموب: داب )هى ورتب ىراهتتن ْ

 هةر كف الاممية شو” شرد ناك رمي كيد سابق ج طاف طال ربكبس زال رجلك

 يلم قدك تررطت حس ناسك راوتر ادى ئانادوببي كي تا ل لي دارت كسلالو لسع ررطح ذه :ةرشل تيا 9

 روش لوك لرواايل ا يدرك ريسك_رظروك“ دور كادر افرك( لإ تك كابي قنوت زخ تسداكم ايت ىذابب كنلاوك

 1 لوس اري رارصا عداه فرص اتناج لاي وضل وك كلا ليلا ابك زرولو 9| رايققا ترش لاطمدكس ةييسد لوسروا لق

 مانتكس اي آي حتوم ساروا كك نا. وتساب لا كال ماقتل وب مت لوب لال ل راو هذاك عانس سا_لوم اينو

 اىراط تيفو تلاح بير غو بيجيك أب نا تتقو لاقت ومب عرالطا كذاب اوك ايل لس ررطح بج ع كب ىراوح

 كس توسريتإ فرط تايدوكب آل ع للي ارب ب1! ا كة ا[ رفتاداشر ا يد ىلاتتشلاو ب دقوم اق لوم

 حس لدول انام دكت دن كيس آف لاومنتركئذاصضروا لوفاهلس لادا لورك يولي 12 تمت رافكر وا اكل ولاا ورث

 نااروا لعن ام مرركوب بولخم دوبي رول كل ودركب لاخي نأ ذعرواور افك سك عراا لاك يآ ل تسرك ل دلت

 . لب رو كل ولو قزرط كري بس مر زج لور بلا كامرا دارك لاو كد تمايق كراصن لول دوبي ش

 . اقلام بساكي جوار نوح فس لي هل لافتا آلاب-كل ورامي ليف النا ىتن دابق
 سلس



 ريبكلا زوقلا«نيلالج 20200 ع4 ...... (30)نينب هيلاع باوجلا
 00 دما نادل ردا دانيل م 1 طب 07

 كس مالسا ىو ريقع ملوزو مفر ل نارواات لي تام حررط تسد 1 ةرييقع :اةيلغ قه وو تاو ريتع (9

 | جس تباع ترم رامتجارواو رتاوتمشيداماروا يطق وست كرك 7-7 اش نإ دوشساب رورضروارت اقع داي

 روا ل كب اهنا ب نول سآ قو رئز كلي كح كس ندد« كك ةساع ذيج رب لوس تكس سو ديقكاكت نعامجلاو تدعم
 لي لوم 2 ما ق باستا لس رك ورييدوا قرادعايك فم ير تمير شرواك لوم لذان لي تمايق بسر

 0 يد الر دس ايبا

 : كلوا تروا وم متزن هدايدد كل سدرك فر بر وا كح ساحات رب لوس لستر يس سد دينك اكدر
 2ك لع قر وناس رلومهدنزرجيروا كس 2س قر كك اع ج كي لوم ودك انا« لويتاست كح اهنا فرط

 -<- مهل هبش نكلو ةوبلصامو هولتقافو م ركتييآل صد لبي لت امك او تدسلبا ش

 -ه<س هيلا هللا هعفر لبانيقي هولتقامو مركتمب لمد ىكرصد
 - ةمايقلا مدي لبق مكيل عجار ر هنأو تمي مل ىسيع يع نأ جس تمفاكح ثيرامار العا

 خا لقي يل دك ل اااطش ادكم يرمي سيب ني حالا |
 < تباهح اح يف بة تمارامجاررطاكا  دحا هلبقيال ىتح لاملا ضتقب

 ه١ « يسضاشلا لاوسلا»
 لاق اق" ِهْبَ َناَهربَر نال كلذ دصق اهب َمَعَو عامجلا هنم تدصق . هي تم دَقلَو

 ناهربلا هانيرأ َكِلذَك ..... هلمانأ نم هتوهش تجرخف هردص برضف بوقعي هل لْثُم سابع نبا
 (”ني-؟ب) َنْيِصْلْخُمْلا انِناَبِع ْنِم ةنإ انزلا ًءاشخفلاَو ةنايخلا َءْوُسلا ةنع قرضنل

 ءايبنألا .رسفملا نايب بسح ةيالا حرشا ةحضاو ةمجرت اهريسفت عم ةميركلا ةيالا مجرت
 باوج ىلا جاتحت ”الول“ ةملك . حوضوب ةلئسملا لا حرشا ؟,مهيلع ناطيشلا طلست نكمي لهف نوموصعم
 (اسد ص-جرنيلاك)؟ ةيالا ىف با رجلا وه ام

 َس كر 0 0 1 اكتىدولا ب 13 74 ا

 ذيل نسوا لس ل“ قىرررشك يلف وعنا سررط7 نس اسماك نسوا هك إإ سا رفا نابع ن) لوم قاض است



 ريكازقلايلالج ع6 سيئات هلاعبارجلا
 لاهل 107 1 لي ا 7 اهم“ :) حررط و 51 راد 17 لامك امام جتا اينارم ىلامج 1

 2 2_نقبكا كري زك يوك حس ل لودنب ناهس داع دبشاإب دلير ودع نان اى ([2) لاح( تنايخ)

 -ت.اةذلو ف سول تراي كج ايكا يك ايدك دللي روا تفعل فسإل ترتب تمي نان ري تيب ©

 ريب لش جيو كس سوسو فرط نا قاموا قرشبءاض انني” ل ماةئل فول روا هت اينركو هداراو مع تفياك ذكى رول شمئاوخ با

 ناليمىرايتغار يغدو تمبو لت ورك خخ اسكس نا امو تجج با تقوى ذ_ اتش كانا ةسوهادجب نااليمرايقفا ظ

 يسر اند( رق لع مالك ارك تار نيف ضعت سن لانمكس تمص روز ايكو لكلاب اهم كدح ذب

 ظ رلاوورلا [ماموماريي لايخ كت 1 يلو نسي لعيب لطم_ع م ماهب ْمَه رواج مدقمل م ترقي ِهَيَر َناَهْرُيَآَ ْنَأ . و

 ( م2 ضجر نآرقلا فراوم)_ كس 00 تمداداومك لاهوت لدنك دوكبسد لإ ري 2 ء تنل هد شوك ار بو تحج ىلا

 كاي فسول ترض لايام رف لل لسابع نبا تير ج تس ارفف قييم العإت ؟هسدإ ارم ايل حس نادم لا

 52 ' كلك توب لوز كس نا عسدو كلج ارام تاب يب نيس كس نلادوا آ اذفل بوقت ترطح اس ظ

ن جراي اة لن لش لام »دل 100 اذهل ب وقتي ترض” ناي هور( يا تزف
 ريكا ًأيكن_ ضن ك

 (نآرتلافراعم)-خلا انزل اُبَْهَي اهاهتاملكة نى ديرظنب ناسآل ابك ضب قتل نع ان رروصرعم

 . القط فسوب قس ىلا ماك ايلف شيدابي قياددا ىلالكك ناب رم كن لا عررط ىلا نس مترك يار فذ لات اركب

 ش | -كل حس لا نورتي ضلقب_ راجوو تول كح كيش بهو لوك تسمو 0 هوما تنايخ

 طلال لوم مولعمتر اب ب هس تاميلتت لآ رثروا غيداحا_: تحاضو طري م

 رواهتس انركا لقب شم هانكاك ا بلطم اكديارت كس ناضيشلكويكاذلج ليك لاكن اطيشر ب م 00 يصار لات

 ون سالك ن نا واعر لاحاو ناكمااكف ومدرس لومانكم <18 ءاينارلا | لإ لوب موصت# هسس لوجانل م ءاييغا

 رورة لات كلا انبر لي ابدت ةد بلا سل اتعاب وو نيد

 ش ( 98 لد عن آرقلافراعم) ب اهكراظ لوقت( طلاس 7 ىلاطيش )انكر

 انج شراي كرو دمام وانشر مكب ناني اضإ كب ضار طم ١

 فلكل ث تابكسءازج كل اج طرشين ملول هبَر ناهزباَو نآ الؤل_:تحاضو كب اجل ال ل 9

 ضنا تيل رك ران ول تدل هلكو دوك م لكبر نيلي فيل لأ اع فوذكب ذب كل اكس سلوق ليا نتج لاول

 كوب باطم كتي تو ل ارواج وم هْيَر َناَهْرُب 1و نآ اَلُوَل رواج مرقم اهب مكب ا اكطرشال ول كيد اس

ةد اكل راراا# جب القل فسيل د وإ لإ 0 0 دارااكه# رك رول لش“ اوم قب القت فسول تررطح الزر
 2500 

 0020000 «قفيط»_تأ رك مداءاالا ق بيرث اق ايلي مدارا نتن تل كو نول

 - شري نآ واج فالغافيذاقانوم مرقس الولاكباج كلل ولله لارفتاب يفسخ ارزتح تلي ركأ
 ا سس كاسل دكا



 ديبعلاانوقلا«نيلالجب ل اي نيني هيلاع بارجلا
 ' اَنلُِمَل داك نإرمااَنْطَبَو نأ ال ل هب يل ُكَناَك 7 داشرااك لانش لاس اي يكم قسري سكب رج كس البلك
 ١ همت اف اديها نَعاَنلِضُيَلا»ا هب ِدَدَل باجاكال و لل اَهَيَلَعانَْبَص نأ اَلْولاذهلا ْنَع
 عبذلا رمأ نم كنكمأ امم هب تيتأ اب - [َيْؤَدلا كفَدَص دق مَيِهأَر اص دق هاربا نأ ةنّيَتاَنَو ا ىناثلا قشلا
  ُهالَبْلا َوْهَلاذه ّنِإ َنْيِيِسُْحَمْلا ىِزُجَن كانيزج امك  كلذك انإ واولا ةدايزب ال باوج هانيدان ةلمجف
 عم ىشن مب. مُيظَع عْيِذِب نالوق قاحسا وأ ليعامسا وهو هحبذب روم أملا ىنأ ةنْئَدَفَو ُنْيِبُملا ُنُيبُملا

 نه حوضوب ةلئسملا حرشا ؟ال م أ ةجح ايؤرلا له .رسفملا نايب بسح ةميركلا تايالا حرشأ
 رفا جا رلا لوقلا ركذا يذلا وه

 0 20000 ارول وبس! ةييسأ بس كل 2 ترف 0 غ0 59

 رك 5 باذانبا س2 ميتاربااركى دذاوأل يأ فس مت) كن و 2س ف ىف اهتششلا كسول ف الع كردت ب لل كس
 لع باول تاب ء لكل ككل لعق رغبة م ساق اك كه ءابءاكوج سب ليام ادت لا نتن (ااعك

 ةنيدات و لج لج 2( رفضت لسماع لو جسد ااه كر طل نك عرذ ستأتي ترحل اق ايك يال كب
 . 2 رك يدرلص قارياوكن يصلشم )هدا زةاور واج لميس ةقق َمَلَب اًمَلَف كج ج_بادجاك اهل لاا مُر نأ
 وكنز حقق لباسا تررطترول ايك الع ميل مبا وف 6« رز ءقرازجل نب ميت ارع تررطح # م عررط ةمل رب ييلطم ( لو

 دل ةيسدا توكل ولاو سري مانت تري دوطتع اع حرر تا كاطع تري وكن اري نلابج هس داسددلايناجبوكن اكسر زكرو
 ث مامقا نت كنا انجب د تاعقاوو مر وصفلشلاج نانا لع باخ :تحاشضو لذ تك با ©
 رك ون تادقاوو لروصوب ناطيش لكروا لث ل ؟رظنركوب لطتم و ليتر وص لوب ار له تلاع كى راديب هو وتس
 هس ل نلا ب لاح يلصاو تقي لوك نا لون لي يمس ل وفووير يس الا ذ عن نك ذك نانا فس و سار ةروال ساد
 2 هج احايابكىل اطبخ ليوم رس ودروا لضنأ شي صول 200

 | له يدلبفايحا نبا مالا ياس فرط كلتا هد تنتج مكس ظ

 يم رثبا وسر ل ثم دع كيا ءا# تي لاؤ عر دو باق لا سرب ضب سس بكت رجا تيس ىلاعتدشلا < ماج

 ْ 2-0 حل لضو ولن فرح بسد يسود ل ل جس مالك يأ باخ اكن قمل يارفداشدا

 ظ نو قد جيداكا و باو ولا كس قا لو سم قا باو بس ءايبنا تءارنتح
 لاطيغم فيا لو مارمقا نلمس 200101 ايارف ذك يآ« لوقلا اللتي 1 ليغ ىكماينقا نلت نا كبس وخ

 قدسي و ل ىراديب ىلا قوات باضوو م قرسود ل ىل 7 لع نت 3 لش وصوب -- فرط اكن ايش لن سجس
 قالتها نجس زج لاسيايجب - يل اكس تدثود س5 كوكل "تاس ل ب ناو ل بئر وص



 ديلا قوفلا «نيلال يااا نيني هيل اع تاوجلا
 م هرج نأ ًارقلا ف راعم)_يس ماهل تسنفرط

 نا ونس لتر كن اطيل بانيو اين ارح و تعلأ هيب رضا راين ضان مظض يقر محاص

 انث سراديب لدتا لوب ككل وحك 1 ضن الاسر كرم جس لوم نوما سس ليئذادنا لن كمت وميلايخ سروق لك

 ضراوعرسنم لاو نزلا ريو طلت سويا ا عوج زينتا لعاكوكى ا لش قا انتى ابلاو لوريوصتتو ريشا وون كلاي عسا

 ل تام ترص بج يانج ل تك كاك قو قطن لي قد« نب تقيقح طيب باوك تريد ىا لإ تسود وتنع
 توبثن_.ايي ل © اما ترغتى لع لا ره ُ وكام لقفا ِتَبَآ اي ايد باد: لس تيل كبل ط اد تس كسروا اكيد بات

 ( مط هر لج ىريظم يذلا وتب قرت وار رما عساك اولكر ارقى رقراكاىكمتوروا ىلاطيشعاوفوكب اوخكس

 | / ل تس, يطق عرش عبروا ىلا يقول انمي باول ءايبنا ل مرغلا

 تأ نتف مارك اهتررعتمء_ فارتخادي رش نايمرو كس نم ومو نير سنن نى تؤ: ملك عنز ©

 ايدرارثوكالنلع لبك سا تيرطح قادم اكن ا ف تعاد ىذب تبن قرود ليت جس .يدرار وكيل نتا ترطت قاصم كلا نس

 لوقو 2 د دا لورا ّئ 1-2 رثكو نا ظفار واتس ىد حي رتوكل وا يلون قرطورج 0 اظفاعح-< 1

 ليذاتدد الدهس ليس انو مولع مرار لا لاقس تدق كتاياورددا بول ساكس يركن رقه

 اج فاشرا َنْيِحِلصلا َنَياًيبن قدَسِإب ةنْوُشَبَودب ل نر رمقاوارولاك ابرق مكن 1ث 0 ل

 رحإ ل لاير تراغب لل قا ح !تيرطتر وا ار ادي امودهدالعسإل نكاح آت يرطتووارت مل كى لاير قى ضب 21 اور مولحتن ش

 اوه مولع لا َبْوَقْعَي َقْحْسِإءاَرَو ْنِمَو قحشإب اهاَنْرْشَبَف لو دوا ىكتافلاي ل تراثب نازي( © زكى د

 نيج اركاب اعجابكم كاك ذك ن3 لع نيجي ارب كب لومدالوا بحاصروا كح لن ر رئذ كرت ذي وول

 . نارواجسانومذماقي بصنع ترون كا: ثثأ لات اج دج ذي مئاربا ترطح قانا ايد كك ركن لس توب
 تدومالادل ربا س لمس لتأ تذل ذ2- لاءج دق قريب ىك هلم بوقت ترطت سس بلص ك

 ْ (01؟ف<كدلجن ا قل فراعم يخت >< لع فيري لاقت رواج ناقتاا ذي لليد لع

 2141 .«ثلاثلا لاوسلا»

 عصام أ لاذلا ىف ٍلشألا ىو اماَعْدِإِهْيِف ْمثْءراَداَفاَسْفَن ْمَتَلتَف دإَو---»

 انلقف ٍةَصِقْلا ُلْوَآَوُعَو ٌضاَرِيُم إ اَدهَو اَهِرْمَأ نِم ٍنؤقتكت متنكام ٌرهَظُم 'جرخم للاَواَهْيِف عفان ظ

 يع نبال َنالفَو نال َِلََ لاَ اقر ّىيَح َىبَحَف اَهبنذ ٍبَجَع وأ اَهِناَسِلِب برضق اَهِضْعَبِب ُلْيَيقْلا ىآ ةَوَّبرضأ

 هِتَرْدَق لئالد 2 نينو قالا لل يف ةيحإل هلل لت لهو كف اني كا ظ

 0 هرقب-اب) - َن ْوُرّبَدَتَت نوقع

 حرشا ضارتعا اذهو هلوق ةيألا لوزن ناش بتكا ةرابعلا لكش . اهرسفو ةسلس ةرابعلا مجرت

 0:لانأ) ةصقلا لوا وهو هلوق ىف عجرم وهامو لوقلا اذه



 . رييكل ازوفلا ؛نيلالج 0 1 ملا : (691)نينب هيلاع باوجلا
 2522-52-2 8 2 752 م م م مم م4 2 5 مت م م ل حم

 بارع يب ترابع() ريا كت زارع ل ل ج روما هج سعال اك لاوس ىلا... ..4ب لاوس ص العوج

 خرم كريم لع ةصقلا لوا وه وأ عقلك ضارتعا اذه و00 لونة ناشاكتم 412
 ٌةَرْداَف )كح ب روايانلا يس رعود تايد ار ايو 1ليأذ بحرا ذم ثا تءدابع غ2

 اول تطارد( كد ورواد سود ليأ ميس يدرك اعدام لاورل؛ نب لاوركل 1 اح ل

 ورشا قو وروا حسن ماجر كلاما لرا) 2 تيس اء انابعج لس :( كح تح ايانركرباظ )اهون نركرب الفاكتماب

 عرف :موروا اي روم ت7 كدا ى لاين ايذ ىلا 5 39 رووا تير ل لس !( ري زتم قس روى الكير هس ةوس( صح

 تس ثار لولودو ريم انج ايل وحب لس ناين ىئادد واهس. ايكل اج نس لوي اهب دايت كلا لال لالالا ايد ايب رول ايكوم

 لوورم لاهنت( حررط فس كة ودرع ا )رن ى لك ئ ظرف لان نقيس آه يسد لتساعد كك يدك مدر
 ن(وراررو# ولم اك قرا صك مكر راض ىلا رشا م( لاله تدق قيا) اق ياهو لي ”امرفودتذوك

 ٠ نيو سلس سس .رسود كيأ اويل ارك ردا ان ا 000 ىلع 1-50 أرسا قيس ريفا ؟ةراع69

 تري يت دب ارث لاقت ةلاروا ارا ةس لاك ساتإل» مؤروأ !عس اقلام سلامك بأم

 فيا ايذ ماك تاب لا ك- كس ذب انك تاق دواي طم كس ننا فس مدين نجس ل ١ ذرب اظوكن ا لاقت شلاح
 ايل تالا تانج -اكهدازجب ىوورخ قلت للتو ساو ومو دز هدودكر رب تبيع كي ذاي مد ل لاس كر ذول

 رواايك ابك لم اصاصق ليبرد ايلا زكي وك وطتاقرجب اكرم هدايوورلا اج م ناكل وحتاعي دا ذايتيو لاق نيسادوا ايكوم و دئ ارق ل وتتم ا يك

 كومو دتزرولانركم الك اكهدرعرب اكو مورس كاري شنب 0 ل ا ادرك م ورك كاتس ثناريم

 *  حسلاكت دق قبا تدك تس تج اج نامل يب لات رولادق س رف لك ترورضض اخ انادي منك تاق نيس تس اسكس لولو
 | نوكأ | 1 خلت تسر ة الك شكك تددق باق فاو ىلاتدقلاروا كس لب ارقد دئذ حرر ى اوك ودرم

 7 افنآ لاوسلا ىف رم امك-:بارعار تابع ©
 . ل تاماعنإ ىلا ينك كت اءاحنادرعتم لس ع ب لمارسا ىئب فس لات ثلا لعب تايآ لت: لوا ناش اك تنيآ 9
 سلال و: ناغاكتايآ ناري روط تس لاي ء_ لكبر دك يرق ل يعن مك تل لش تإيآن اك اعنا ياس
 مالت تراب اجس َنْوُعتْكَت مَتْنُكاَع ٌجرْخُم ةَللاَولاداشماك اذه: 2 ضارتعا اذه و©
 : روا( مت ءَردف للف وطلب باك هاغلا فرط بيك كن وقتك مَع ا ٌجرخُم ءةَّللاَو ضرع هنتج لويس

 'ء جس ايكيا يروا ضر طلت نايمر دك( ةوبرضا انلقق)زوطخم

 ىا اذه ايارف لة لفصما ايو ع لباس يروم تراك وه عجم اكرم ةصقلا لوا فر6)

 - ةصقلا لوا "غلا متلتقذاو قباسلا نومضملا ىا وه و ضأارتعا (غلا جرخم هللاو) بيرقلا نومضم

 ع رطع ء ول
 -جءادتبادوا ورا ستى اء” ير ا 3 رواق خل اني بيرك يروم“ ثم ين ”اذي رجعي بلطم



 ريبكلا زوقلاءنيلالج 00 0 4. (694)نينب هيلاع باوجلا
 + 2 2 2 ل 1 ل طم ل ماع م ع :د راد عم ع عدم عن 2332 ع ل م

 ناتئَص -ِتْوْعاطلاَو بجلب ني ٌىَوْنِمْرَي 7 بتكلا ني اًيِصَ اونو يلا ىلإ رت ملأ ىلارت نك...
 ٌماَلُو ْنْحَتَو اًلْيِبَس ىذغأ ْنُحَنآ ْمُهَل الاف نْيِح ِهباَحْصأَو َناَيْفُس ئبآ آًوْرفَك نْيِذلِل َنْولْوقَيَو ِشْيَرقِل
 خلا معقولبآ يَ تلَح دق مم م لفَتو نزعل كَ تبيض ىو ٌعاحْلا ىقنَو تبل
 ( ه4. نر نييلاك (ةاءانهي) ٠ اي ُيرَط مَو موق َقوقَأ ًالْيبَس اًونمأ َنْيِذلا ني ىدهأ مث متن ْىَأ رالُؤه وه ع مرَحلا ٌّق َةَراَفَو

 آلا لوزن ناش ردح +. توفاطلاو تيجلا ليست بتل اهلكش ةحضاو ةرابعلا مجرت ظ

 لزق ناك يب 0 4

 ايكو و صح ليا ح ذل بانك يمن ةنكيد اع اكل وأو نا بأ 1 اريك ا: هج ناك تدابع ٠-69
 تك ت دبن كل ورفاكروا( لت تبودك شير قت اطروا تبجج) د لذ لسموك يطال تن رر(لان) تجيجات
 . مه اليل عانارد ل فاي تعادبهدايز مك كلج ك فق اهج ل حس دوبب مال ف لوجنا ليج تبن كن ويحس كادوا نايفسولا) لإ
 ماكهرصود »الع ككسادوا ل ةسالد لابد و دقروا ل ةسكى نادت اممم لت ةسالي ىلإ وك اكل و ىلو تكس ثلا تيب
 دوا 1_2 بكد دس ىقز طقي_ايكفالظاس بم لبا ذس لوبن دكلاع ليثبت دايز قطع تا لو حلك

 ظ يد فيسفر) لإ يتاكد( ) كلو دايز ليك ةحلونا لس( د زوجتك مت
 . -اقنآ لا وسلا ىف ٌرمامك - :باركارب تيرابع (9

 لوطودس يرق كس ترف سماع لثر فت وفاطروا تيبس: 17

 تبرك ث ةنساهرف انج رباجو قنا ع ترن (0- ني لاق ردعتت لي هسداب كس اكس تن رض كر ا ظ
 ركوواجدارمس تاطدوا نك اكدارمس تييج مك تك هاا نري نم © تس ناطيخدارمحس تو اطدواركذ ارم تس
 هس نا اكوارمعتس تا طروارج اسرار مس تعبتجاكل ث رفا يل هلو ارواريب” نانا (© نت

 هج كر يف) - لإ نايس لادا تسس تمد اطموا لوم ل لوكرتادك لإن تبدارعس تجلي رباب دك ومات
 يا فرشنا نب بعكر وا بطخا ن ” كح ادرس كدوبام لكس تعاود تسائل لاب نلءا تر _:لواتع راع اهتيأ ا 09

 لاي كس نايفسإان قرش ني بحر ادرس اكو «- كس 1غ ريتا سل للرقم رك رك دعب ل دعأ كتب وكت ع امج كينأ

 موقذاي لو ليا ملهوف رشا نب بعل املك ا ايكو رعواك سكن واقتدجتاسكس نا ف الغ كأم روض لارا يآ

 وك يرق ذ- لارج انج ءوركء ديت ع اسك( تدناطدوا تبجج) لاق: لوفود نلا سده فوم جبس لع لاق ةيسسا قو ترك
 لا اش اسس لل م دالك شنوا تنل مدآليسلا اس قئرقذ_ بادعب حا -ايكى اي هيكذ_ كنتم
 1 0000 7 هك ليركلك تالق اظل ابس كلي كد هعاكزتج سات اساس بعكس

 كح اايكم اق امورك يأ ف الك ونا طف لوبن تسررط ل ارو ايكدني شطر تولد يد جال فرش نم بع



 رييكلا ذوفلاءنيلالج 350000. (ةقد)نيزب هيلاع باوجلا
 . هداه يآ ة حا نو لااج مناي باك كلاعتمنا ساي اهرب لكيلا حس فرش نب بكد ناضل دج

 ظ خبرا ليك نات تدك بكف نايفسوبا ؟جس ايكن يد اراه اج ون نس بح ؟ هنأت شاي نين لوك ب ملكا اجب قلت

 ردا لو ةكر مترك لعن مار قاو شيوخ نسا نو كت فايغ اك فابن نس لي هدوداك نادل ل م رك وكلنا

 اء جاكي و هرم لؤياودء عاد زوجتك يد لاب آ ااه قلل كف اظرب كا نو ةس رك رعتروا فاوم اكل تبرع

 ذاعم لفن ) ركوب ري نتاسلول متل ابك فرش نب بسكر كن تاك الاي نلا سيك بت ني داين كيا فالك يدي قسد:

 ) موس جرن ةرقلا ف راهم )د عمو لب رف ل نادال 1 رثلز [تايآهروك لس لاتقل لا اكي مدارك( للا

 < هلوصاو رييسفتلا ىف ىلوالا ةقرولا>
 0 216 4 لقالالاوسلا»ا ظ

 ُنْيَب لففزأ لؤقبا وقلق ال أمات ىنفتب مف نِم_.1 ' اومدقت ال اًونمأ َىّيذَلا اهنا... 1

 يداه مكلف مقلع مُكوقِل عّيِمَس هللا نإ هللا اًوقناَو واو اهي آهن . هلْوْسَرَو هللا يِذَي

 ةومتيَجاَن اَذِإ لَوْ ةَلاَوْرِهْجَتالَو 2 قطن اَذِإ  يهنلا ٍتْوَص قزف منقط اَذإ  مكتاَوصأ اوففْزتال اًونَمآ

 (”:تميب)  ٌنَوُرْْشتاَل متناَو ْمكلَمْعأ طبخت نأ هَلالاَلْجإ َكِلَذ نرد َلَب ضفتي ْمُكِضَْب ٍرْهَجَك

 "صنت  نيتيآلا لوزن ناش بتكا اهلكش . ةليمج ةمجرت ةرابعلا مجرت

 -لوذنيلاغاكتإيآ(1-) بارعارب ترايع( )هب ئاكتسدابع(1) بيج ماسالا... لاوس

 تجتايؤ“ ”ج_ نت مز مدقافلي )ورأ | ايكت مرقس م ! نايا لااا مر 6تراع6) 58

 ل ؤ شاول( خبل تزاما ل وود نا تم لور "ل ناو )كي ح لوس ف ارواشا(ورلا ايد كرف 5757

 ةراتلاي) ليزاوآق يا! كاما لت ا( دوم اكس داب )ل و لاو تاجروال_اوةلس( ول وتاب كرابمت) ىلاتتد ثلا بشل ومر

 لي ل ةسجورلازوب لكبر ( تتءدس شكر )هس نادرو( وولف بيج )ورأ يل“ ايل تسمى دا ناو 2( تّقو

 دهن كرت ل يمول لل اجومداي رب لامعا زاهيتلوم تايب( وركوب ساو ًاتسيروا دالي الوم 2.دكالوب تس سردي

 -افنأ لاوسلا ىف ّرم امك: باكو تاع ظ
 -لو لوقت اوقاو هرعت لع لاروا جس فالنخا قتل لوزن ناش تايآن نا: هذا اشاد 9

 دج كلك ابرق ف اول وكب كبي امن ىك قالاديع ل ب ركل تأ فال ربا عررطح هي 11060

 ورلد * ىلإ رتديي تملا 11 طر رض ارم لذ: كيت سم: درة سناك 0 بسأ

 1 ايل يك عت هزور لس بقا مول لب ساكس الل فس يف شاع تر فس لور تيرس

 ل ماكرج دوا تاب رج < ماع تأ ب كجس عب ةساد اك ف ىزار ماما نايلوكر تم وزور لكي حس يقل تب -

 < يلو كلا ايكمراش !فرط ىو بس ص نس ل كدي ساطع © كساج لال بع قفط سرر ضخ
 ل



 رييكلازرقلا«نيلالج اا. هدا نيتي ةيلاع باوعلا
 ا لبا نر عررقا ذل نا دصركولا ترن اذه فالتخا نايمرد كسل مارك يصل ا انير يع اك 1 عقول ا

 ةذرآاع ران فتن د صربيا تررنعتي لا اكل بع ماناك ثلج ربعم نان( اهتحقذ_ةفنزط قورافرمتتررطتروا يك مان
 ولف وي يارب ورلمج قب لم باوج كذا قورافرعشرزطحروا( بس نر كفاظظس رم لبا عخاراهبت) ْيفاَلِخ الإ
 19 ستر نسلام)# لوم لان تع آيت متو مدلب نإ زاوأ ىلع

 ظ تَناَكَو اهيوك ةأرمإب هجْدتِلَكِلََو ِكْلُم بْلَسِب ةاَنِيِلَتْبِإ سيلَساََتَف ذَقْلَو 5-5 ينانلاقشلا
 َدْنع ةَعْضَوَو ءاَلخْا ٍةاَر نع ةَرَم َعَرنف هتاَح يف كلم ناكل ِريَغ نم هرأت ْيِف َمَنٌصنادْبْعَت

 . هيِسزُك ىلع انْيَقْلاَو اهّنِم ةََخَأَ نام ِةَرْوُص ف نيج اه 1َجَف يدا ىلع مالا اماه
 اهْرْيْغَو ُرْيطلا ِهْيَلَع ُتَفَكَعَو ايس يع ىلع سل وِ َرَحَص وهو يَا كلذ ره اَدَسْج
 َعَجَر بان مَ بان مث ةوركنأف ايس انآ ذل لاَ يسرك ىلع أوف هِتْكْيَع ِرْيَغ ْىِف ُناَمْيَأَس جّرخف

 م ماَيَأ دب هيِسْرُك ىلإ اًمْيَلُس
 ظ ةيآلا هذه رسف . لوبقم وأ دودرم رسفملا هب رسف ىذلا ريسفتلا اذه  اهلكش  ةعئار ةرابعلا مجرت

 1 جهل ني ررسفملا نم نوققحملا هيلا بهذ ىذلا ريسفنلاب

 ريق هامان تسدوشام
 7 ااا” فلس كنا ذي ذاك لب نابلس مردا_:ج ات رابع 0) ...... يلف
 ل يخت كح رطلس كارا ىعر لك ق ب تب رك متع نا هودوا لكى داش لو: ف رفرب تداول لوا ي 5
 هدول دكر حسا للي كح تدب ا تاع يسرد الر اجاكك تهداراك ةساجالم الخلا تيبب ترمي أر لوى با
 ليا ب تنقع اذ مايل كابو ك؟ دلو تروصاك ف نايس تيرطح تن: كيا قي لاب كرمان

 ا لم زج بس هر هدنرب ين انج ايكدم نيش نتج لكيت ناميلس زر سود لوكاي قتالاو ةساج ل كرما ل )- لاذ زه
 لثؤوت نابلس ابك س لوكول دون اعلي 5 آل سايل قاري ف ئلت ناايلسوج با ليلو مر ضاع شماس كس
 : (خ ادب تنقذ ناميطدعبز ودمتم نس )ايلا روجر فس لومار ( ناد نىك لوا

 -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك- بما
 هايم دفا اور | ريفر و تياذ_ ل لكما - :تحاضو ل عر

 - تءآذ رك 0

 جلا تئاع كا ل بانك نارا ب كك عب ح ةسكر م ت ايليا رساوكت اهقناو مازيكس مرا نري ظ

 خارق اوكت اياد كم ااذبل نيو سرك نس وضاعت بوجي اكسس ير اظن ل قنا لى ئوك كلن ناريس تح



 رييكلازيفلانيلالج د50 هاوس هلاعاوجلا
 هزت فراج ل رطل ابرينكسمأ

 كس ّىلأاز ساعدك ذاك ا 1ك يل ناريس رح لش تيب [ىلأ-: تياهدركركذ كاع

 روا؟ج_بلطم ايكاعدل_ اذ ىرك؟اتايكو زهد هول يك مولخمير باهت ايكأ ادلاؤ زهد لور ىركىك يت ناري ترطت نارود

 لو تباثعس ثيداع داما باردا بى لوقنروا ل ددجوم لس يركن رمش # وزد تاليصقتم اني ؟ لو مركب( شا أسسا

 نقضت ناي إو علل كس كو تادقتاو ودعت لبر يفنى كما حس تارك ريو ضب حررط ىا دوا تس ثعيداحا ضب رك

 تاليصنا اجا زوجي لموكتساب سن سمير كن آر اتوج مولعم فرط لا نادك خبر نبا ظفاح الشم نمر فم

 سنى ش كم ذآ لوك نلف ناهيلس حرر طحن ىلا ثلا مك يس اجانكر نلاميارب تناب تا لب يتم ورض لوك ذب لع
 وءارول حس نايي تا رصقم لص اك يركن أ رقرواايناءرف عروجر هداي زن حس ليي فرط اعترشا ذكلت نامل سرر طت دعي كس

 -6 لي رفح الهيلا" سحائب نةرقلا فراعم تاهقاو لوقت شرين تعب[ ادا) <

 2١12158 يىناشل دانلا لاوسلا

 320000 اضعب مكضعب لتقي ُمُكَسْفنأ ولفت ءالْؤهاي متنا َمك--...
 نونواعتت اهفذح ىلع فيفختلاب ةءارق ىفو ءاظلا ىف لصالا ىف ءاتلا ميويعصخ

 نم مهوذقنت ٌمُهْوَدفَت ىرسا ةارق ىفو ىرسأ مُكْوناَي ْنِإَو ملظلا ناَودَقْلاَو ةيصعملا منا ْمهْيَلَع
 هلوقل لصتم َمُهُجاَرخإ ْمكْيَلَع مَّرَحَم ناشلا ىاَوَهَو مهيلا دهع امس وهو هريغوا لاملاب رسالا
 (هه:رتث١ي) .ءادفلا كرت مرح امك ىا ضارتعا امهنيب ةلمجلاو.نوجرختو

 ةيآلا سف. ىرسأ ىفو مهودفت ىفو نورهاظت ىف ني نيتئارقلا حضو ةسلس ةرابعلا مجرت

 11« لان هام)اهلوزن ناش ركذأو' ةكرابملا

 000 76١ ١ ريقأك ا "رن

 اق كون لع لجأ ١ اوه هسسركلاقب لقب سرمد كي( هرم ل 7 اك تءرابع 22 006

 - وضاق ٌنْوُرَهاظ مت لم لك ع نورهاظت )نة ارياوت سرر قا نط كك(

 ْ لذا( لو سكن واعتهو جس ى فوك يأ حس ل ءاتدد ل ةءارقرسودروا -ايدركم اخو لش ء انك ل دب الث |

 ش هباردا) اج[ اي هسداهبةرلومرافركى وكس لم ناركروا_دجتاسكس( ملت ) فانا يروا( تيصحم ) دانك لباس

 هداطعهشااي لاء لاجأ مث« مهودفت ل ةءارق ل ياروا) وم ةيسدرك درك اكد جررتومو نان( ح ىرسأ شةءارق

 مارح ان ركن لجون ابيت( كيسي نلاش) لكلا( وب هرب احم سس نااوج هب حس لف ناي اي رواوج تارك ءاز امس ريق اسكس

 اهم ارت نلاان زوجت ا طيرقلا ايجْؤم يجرم ترد نلايمدد كس لواود نلعب يروا لل <-نوجرن رخت 0

 كيأ ل و ل ءارشوو لل لا : :نورهاظت -:تحاضو فن



 لاي 300 نيني هيلاع باوجلا
 رول ساعتان فيك اةمارقاىرسودددلايدركم اند ع ءاطتكس كرار نكي رول سادت سكس دي دشت كم اين ةارق

 تاي تادافمدجتاسكس فلا ةءارق بيب لع للا : ؛مهودقفت 322-1 | هاي نلف اع لاك

 ظ بابك فاذا ره ودفت#ءارتىردد< كي دن كس لاسكمااردا امال مساع مالا ةدار يروا نقش طفم ظ

 : 6-3 ب هنن كس يقي و والعكس متا ني نااريردوا_ جننت <مادقرااوع ع درج لع

 (دتاما لاا كماسما تجأ نوم اي كسا كيد د ناسف هزماما ل لتر تور كلغ سا: رسم

 .-( هد اسكس ري زا تكلس ءارروا طبول وزع :) رسال دز هوالعل-كاروا

 < لش تايفرورعت كاتو ركذتاكق اي لكس( لويدوبع) لماما قب لش تاي؟ل يئس تيب آنا: تي 9

 تانيدارلا, روك اريد دف لاق اج ومراقرل لوك © رك ناجى ل © نري لت كرب لب 09 لز لذ عندو نت

 ملاك كل تدع دي لبو نااسسآ يروا فش ةفكت اعد لكشنوو سس. لع تاحفد نات نلاكس دوبي لش تهبآللا

 درر زةروا كح تسود مهاب هطيرثؤتمد لدا انج بسالك اي هد هياكل يب ناس ليح كلا ذ# ىلا تتدثلا لعب تيب[ ا ضرفلا

 «ة اجو« راكددد نواعم فيلع نيا نيا لق اقل وأود سور ول 7 لوم لاولبج 2 نيدو لوا هس د اكواد مك ة ريض 1

 . ةقلورلا درك ديف ركل الف حس قوش بول ودي لرب 1 لونوو يوالجو لل ع نوُلتجاروا

 وببغلاطىلل يش رس وذ تسلا اوم تس كى وردمو تييام ل يبقي امبج !وادوبك اك و هر رفملاتشاخنانج_ه2

 ماذا ككتاب كيب فلا, كج لاساذيا كس ود د» لاب كولا مكر سدا آزال ىك لارض

  ضعبب نونم قتفا-لاع كشر ل تلال ماكحا ادخن ى كير ىنطو لجو لق زوب 2س كتبو كل

 . عقل لدا ركلات قا تايماداكيانكر اكن ااكسح كياروانئارواصح لات ضعبب نورفكت و باتكلا

 -< مارت انارطجت درك دييدفوىديقلا ابي لت مارح ررط ا قب

 لايك 13 دا قر شو و توادع ماي لش نا لي آل خولود ردو لوا لي هروتعتي م: لون اش كس 9

 ونمو حرر زروا كرير قبو لذا لب ارينا طرق لد كك يدي بعرةلسدي هسا لاب كتم فك

 ش كح فيلط خيا ةييسا لوووريضأبو رطب قوي ماب لك قددوت لوم لازم "انه فيلطاس ردد يأ ردا قو ودم“ (ب :اٍ قري

 0 نب نوما دوك بس فيلعروا لسا حس ن نمل 7 لوو ىو لجو لأ 0س ولت *اتلاك : انج: ديرو ن نواعم

 م نتج ل لوك لروا يسد الد لاب دوكى ريق اكسر تاره لاول وقسوو نسا تع امج 72 ماوه ريق ل ع لولرلا_ضت

 ملك 27 . رك ئازتما ب تبراك نمش لاق لك لوكرددا بجاورب مه اناوركا اروى ديقروار يسال يسد باج

 تيس يو سلع ظ

 ربمالاو لتقلاب ايندلا ىف ءايلاوءاتناب َنَوَلْعتَس دوهيلا نم اًَوُرفَك َنْيِذّلِل دمحماي َلق-....-

 شارفلا ُداَهولا َسْئِبَو اهنولخدتف َمنَهَج َنَهَج ىلإ ةرخآلا ىق نيهجولب َنْوُرْشْحَتَو كلذ عقودن دقو مل د برضو



 ' ريبكلازوفلا«نيلالج > هع (مدد)نينب هيلاع باوجلا
 مع ع مم ع م م م م م 2222-22 ع ل ع ع م ع ع ا عاما اة ال عد همم ع ت22

 ” ىرَخََو هللا لببَس َيِف لاقت ةئف انقتلا نيتقرف َنْيتَنِف يف لصفلل لعفنا ركذو ةربع . هي َمُكل نآك دق ىه
 19: نارك”: . نقل أَ مهنم رثكا ىأ نيملسملا ىل َمهّيَلْعِم رافكلا ىا ءايلاو ءاتلاب َمَهََوَرَي ةَرِفاك
 لهقلا ركذو نيهجولاب نورشحتو ءايلاو ءاتلاب نوبلغتس رسفملا لوق حمضو . ةحضأو ةرابعلا مجرت'
 (””: صا( نالاك) نارمع لآ ةروس لوزن ناش ركذا . ةيالا لوزن ناش ركذا .ءايلأو ءانلاب مهنوريو لصفلل

 تحاضوك غلا ءايلاو ءاتلاب نوبلغتس( )مج ئاكتدابع(1) روما ايي ل اح اك اوما ٠٠٠ ..كأ لاوس الغاط
 - لو اغاك ارنا رد ةروعا "0 لونغ

 كترثأ 0 را دل 2 ايندءهتسدك 0 وبلفتسا#“

 ظ ا( )تالا كتب وا( كج قاج د لب لم نا) فرط م *( سا اسس لود عرداءاب نورشحت«لع

 لش( لوو ركوو) لا وفود( ع يليالركذل حس جو كىضفرراكل وا تربع يل لانك كل تراب شالو

 يب نقاك نك نم ركم ورك سووا - اتي رداع ار كات دورك يأ_هكتس سوم للا قتم دم كس هسرسدد كيأ متابدج 1

 - سا دايز ابك تسلا تبسم داكن سك نط« رواء أب : نودي )هس |

 كبل حاضو كل اوقار احس رضي لتس للي لاوس لنا:
 الجبة مارتي ف تخا ضرفك هج 7 ريس الطلب لا :ةيلاو كتلاب ن ويلقتس©- 55 ا
 كلا تروص مه اتجاه ذب حررط ل وفود( .خيص اك ع ال دجتاسك ايدوا( يصاب طازج ) كاسه ءاتاأ وبلفتس اع
 قاس ل ن و رشحت كس انركن ايبوكة ءارق ون المخا ىكضغ ىلا :نيهجولاب نورشحت () لو دوبي لاف بحأت
 رول اك فك هن يسم العلق لا :لصفلل لعفلا ركذ : © يح اماه حررط وفود ولام لس لبصفت
 ذوب لصف تسر ؤ كسر نايمرو لس مادارا ” ناك لك اتت ةيأ مَكَل ُتْناَك دق لع لسكس انك ايدك جوك سال

 وءايلأاب مهنوري © يك رك لن ناكك_نساع شانك ب ل ا] حيرط ل وفود ثنو ورك وكس جوا

 هس ناب اهذب تاس كس سوغيص وفد كس بح اذو بطال نس كن ايدك "اوناش أ 7م ىلا :ءاتلا
 لاحوج سرو ءولركل وبقو نت مك م, رفول وبي ل يفت روض”حإ كس ىيباو ع احتاف حس ددب 92 :لأودأ ”نناش اك ت كت ييآ 229

 لاء عب سداكي رج دج هس ٌليرقذ مك يسد شكد لا ينقل ف هل جك كومار اكل ام داع كلش

 تك ضح ليدم لان لآ يب بلا دن ذآ( داي دوا تايم دوم[ تج) ماركا كام كي دق او لب ايت تس ملأ

 هسرسول تس توج ايك و رت ومجرور تمىرلطا ابرج 2ك ملا الن ةرطو 5 ريقي دوب كو 1 كرد 2 001 2

 -ايكن اءاساك ل اول _ نونا لس ركون هيكل ل يذيب لص وجروا عك لل و تنل د كس نا 717 هلا ى ماع قدس لامع 1

 ماك زاحو رمت ل كيا ممل ابكروا الس شمر ثكلارادرس ريو ن ايقسوارلا 5200 لوراوسوم اسفر ثا كلب بعأ

 ل برعلا ريب ايدالحو ذا دغدحب لوط عفوت اجر جم لوم لذان تاي يبدي سايب ايان باق # الت كلل



 رييكلازيفلا«نيلالج 000000068 0 لزينب يلاع باوجلا
 تالاسركوم لبلز وذ لو است لس ن #2 نك نوري 2 , كس ضيرطءابددد م اناككرشم

 ) ليدل فازطالو ةربوقرتأب كن وناس ثق رورخ دب ى دي ىكاينو ككل اسدارنب كيلي رققرواايكل وب يدون

 لاسع هس نارك بج مكس لوقط د نأ نارا اعلا نانا لوزن ناش لاس 11 هلأ رم 1 ةروس 9

 روس اني نا رنيم جلل رق 53 هر 2و تيدا ل ةطا تينت لع تغلب[ تا

 (قرظ)_ليثو:ل زالت نوملسم هل نحن و مهنم دحأ نيب قّرفنال تابآ(87)ٌلارتبا كنا اركلآ

 ءاهتت زكرم قمتي ون اهيلع ل شا زك قلن يآ 0, مى ) نا لازم ل - يب صالم كت راراور ورعتم قلت يا

 .ا قب [ش ريطدي راد داوعب لا هداف اسكس نا دكا بجفاك كلامو تنك ل بأ 0

 ءارجاو 1 اري اكسس نا ( حبس ادبع )بش اكن رؤي نم روط ىو صخر وا رادرس ودرج لش نا وبر ضاع لع ثضدش

 - رظانم لب تمدخاكظففت ب ةرقو لقت دارا اسي ضرغلاءامقمماع تاكا كدا اب .لقاع نب دظراحوباروااهق مكن فس ريا

 دئاقعل ونت نلا ذقن آكل لاه لئاقدس ثايلشتروا 5 سيينا« حريب ولا لو بسر( قرفتن )اوه ضاع كل

 هلا تسشاب نالاتشا(© سس امرشاشرا نا نت ل كس نكتب اهو دنب كيل 7 ترحل لائبا

 رواة اج امال ب لوس ايكلوقإر واهني اهكرعإ كك ادهري كاي لدوري حايبيجو نترك لدا متراكتماملك

 با© سلا امتي ارخ قر هج لو اع كسروا جساج لوم تل اميري ب باي( هن ديد نايكي يت

 - لوك دايت كك لببم لي ومش ناني رواوم ليتك ش لورلا يأ

 ' رامات لبن لا لوس لاقل 0 باي كهل هيكسر وا لكاس تلجضرلوب باج ال ذس لد امينا

 ْش ري عقم سا, كلوب ل "دهس طراد يداه ليز مرتع تان يآ 12 سااكوب نكواج لش قت

 (سموورفسم لج نيل ليوم ىل ل0 تمأي 016) رواتب رقت نا

 ه45١+ 4يثلاثلا لاوسلا»
 نهانز ىلع ةاَدَهش برأ اوي لم اذزلاب تافيفعلا تنصل َئومَْي نيا... (:ةللاتتلا
  َكِيلْوأَر اَذَبأ ىئيش ىف اهم لولو ةدلج نياك مهم دحاو لك ىل مهآَودلجلف مهيب

 (ثء" رولا ي)) ميج : حر روفغ هللا نق اَوُحَلصأَو كِنِدعَب نم اوان َنْيِذَف الإ 1 نيبك مهئايتال َنْوَفِيفْلا مه نوفل ْمُه

 مأ فذقلا ىف دودحملا ةداهش لبقت ةبؤتلا دعب له  فذقلا ناصحا طورش بتكا  ةرابعلا مجرت

 طنش ةلدالاب اهبتكا ال

 دام تدق شرفها كياكد

 يطهر كن 0 تمي لق اوكي رج كال هدا "رمت ل اتباع 09 داع



 ريبكل |! زوفلا 'نيلالج نأ : (م2)نينب هيلاع باوجلا
 معجم ع عع عمد 2 22 م 32 2 شت م م م 2 ع ع خل 5 م ع م مام تاع هقط دل

 رلءاعم ى شى 7/4 وا كل )ا!( ب فيأرب حس لش نا ولع ط ولاد ل4 تمتررا 7س 27 لق ( ماش

 يولوج كولوو ل لت سس« بكرسا انكر ربو ر قل سر سس قمن كلاس نرخ "ورك لوقتدابش كنا( ل
 ظ بس مترورو# ىلاعتش ارش رك تسسر» قي هدانيادوا لس

 لا بج كوم ىراج بن فذ رعب ف ةاق هس لامس ايكيا مالا 6 1 22 2 اشك فزقلا ناحا 9

 وق ماظومازا © و« غلا نوم غلب ©9و من تاي دو نوت ل امن ١ ضر ىف لوم ووجوم ائئارش ب لع شنت

 (1س 9 ضجر قرير يفت وم شاملا م بي لإرالا ال © وهتك روم نايس ©

 ىكفنذزقلا قدورحدعب لب 2_:لالرلا ,فالخا تو قناوكر عب كسلا (ندة ل

 كسلا كي بهن كلت كرو نا ايفو رف ماما هرم ايا ءفيسول وبا ءرزنيطوملا مام اره فالخخااكلما ش تيلوق ىلا ىتاوأو تدابش

 ٠ 0 عىل او تمايشى ف زقلا لدورحدعإ سبة ليد هس هدا فيو نش ممااء كك ماع لبتروم سرداب ىتا رعب

 مه كئلوأو ًادبا ةداهش مهلاولبقتالو ةدلج نينامث مهودلجاف هلت مآل يءاثخاكف الخال
 كفو بيرق ليدز ندع سرلمب سك انثشا لع خلا اوحلصاو كلذ دعب نم اوبات نيذلا الا نوقسافلا
 ا( قو تيلوبقم دع كت مدهش ) لو 7 ان وأود كأي دالك دت# عار ورواد ءانتشا حس نوقسأفلإ مه ترص او

 ْ 17. ؤسب لب كة يئدد) جسم ل

 اهنم رهاظملا هرب ف ىبنلا اهيا كعجارت " كلداَجَت ّىَيلا لؤقهللا عيَس دق دل ق
 عمي هللاَو اوعاج اهيلاوا اوعاض هيلا مهتمض نأ راغص ةيبصو اهتقافو اههتدحو لإ عتفتَو
 (1:لراج_»ب)  ملاع ةَيِصَب عِيِمَس هللا ّنإ امكعجأرت اَمُكَرَو ُراَحَت

 مسا وهلم .هكحو اعرشو ةغل اهلا فيرعت نأ ةيالا لوزن ناش ررح . ةديج ةرابعلا مجرش

 (سال لج نيل ارك) راهلخلا ةرافك ليصفت نيب . هتجوز مسأو رهاظملا

 وره( لوز اشك تي( تس( ؟ بلطرمةروصاوج لم لاوس لا......كب لاوس صال و
 ْ _ لصف كرابظو رانا (5)م ناكجون لل دان اب ال

 : يآ فطن ربغتي#) كور سات ب آجل ن تابت روت رنا سلا دتدطلا ا: مج 2 ترابع ٠

 «لابتي )تورك تيان حس لات شلاروا( سالاو سسك يقص لاغ) ل ملم امك 2 ةررك ابدأي حس

 ' ردا( لح لب اجر سومب د لاي كس قادوا كك لك جوم حلا اج يل ثوم” ناب كس لوك ناهد "كييك اقف
 < الاوت اج )الاد داب بس الاو نس يكب بس ىلا دتدقلا كبامتب نا ( تييج تاب قراير )ولت ل ونوو ل اهترشلا |

 .تنآ رابتطتافلاو 8 .اظاحس ملكا لوما فس تمماص نبل لوا ترطتراب كيا تفوت لاعاكتعأ 9

 ىدوذي زا لو تررط> لاقي ببساك تيس( جس مام ررط تشب للاماكن قرع ( تهت لع ظ



 تيلباج هنا ز طكي ح- تثعإ لك ملت عرضقت رول كت ررززعم ل# ناوبنا ون كن ثم اون لكى رتسبمت فلل لوا تررحروا حت

 ترروص ىلا فاه لو عررطت ع توداي قاس ظافم قازطوج هت توم ل اعتتسا كل لس تمرح ادروا ىدبا ظظفل ري له

 قاتل طعس صا لا كتتتتفو للا ايل ولعس كى ارك و رضاع سن تمد كت ترضخ ركوب ناب خس لع

 دق كاَرْلاَع يارفاشراتس نا فاما لوقروبشل_ الن يآ ساقط ومد لذا: قوبل كلان ترف

 قرب وشل ا بس ىلاوج كريم كة الي وادري( قوي مات كس رموش لع اء كرم) هْيَلَع يمر

 وا كوب نك را لاك ويه ردوا ارش لو 8 لابكل شايك لماعع ب سس تجب خل لوهنا لش هي اهذب باو متع كي

 . يق الرام ااكقلطغ رب شرم اّفاَلَط َرَكَذ اع كايكشمي نا لنك ل تعاود كي

 لباطمك تعاد, كياردا كيبلا وكشا ىنا مهللا كش مس ىلاتتشلا ف لوخ ترحل طمس تمياور كيا ؟ قوم

 قاتم ابتلى ثا تل "وألا ىّنَح ءئشب ِكِناَش ْنِف كْرِمَأ ام“ !ارثع# لو ترطحن_ فت بأ

 «نئلاكو آرقلافرام)- ليد: لاذانتساي يي بح( شئئراعت لوك ع تايادد بس ناالاد؟ سي زان كروكر هب ظ

 حرالطصا تجار شروا-<_انباَى يأ رْهَظَك ّىَلَع تن ادوات يااكدرم لم تغلراهلن#: قت شروا ىوتل كرا ©

 | هنن« لاه)ييدبا تادركؤيادم (لساج ايكيا يوك عس راس لوك انو زج سيب ا سس ساي وك دبى اكدرم لع

 -<سداهظ ( ب لاف ليا للاى تشي كل ام) لت اه 2 سانجي وج اندومي وضكيسل | لس(, رينو ع

 .. ءانلو لاي حس لااددلا نوجا ءانرك ىو تلاااكدتواخ قوم مارت ليك رم ا كدت همك جس ككاراهلن#: كتاكر امين ©9
 ٠ اجو ل العري توا خيا ترو ورح لة. رك اداراهظ ةرافكء دكت ادا اراهظ افك فتايج لا مار بس رك 3 2

 تاء لوا ترحم اناكرباظم لع سا دكذاكت روكروا درع ل لير ماظم تمي آ #: مان اك جوز ل لا روارماظم © ظ
 جا زك لون ناش كايمج_ لش تبا ## لو حررطتم اناكى ديب كارول تماصلا 0

 © يفاتحالادنكهرافكهورواج مزالورافكب لابس اتباجانكرامالتخا تاكد يا رج اقم #: 5 : !رابظو رافت
 عرلدازآريقر ناهس ل يد نكس هزم قلاش مارا نكي نصوم يوب راكد اوثهس ركواز آى راب اي ملغ سمدفنمأ لاق كيال 0

 نامكرل#ثيبي ماشو عنو ونيس اس ون سكتتناط ىلإ لوذور لا كس دهس زور اس ل سلمي قسيس فاط ىك نارك اروا هس

 تيرشابملا لو رافكالاو ند ذورروا يقر ررك_هس ديد تمت لكن لا ايدج رابص ليأ اي مدنا حراص فصنون يكس فكارماب نسالك

 اك اجوماداهرافكاى بت ىف رك تررشابمركانايعرذ كس هرافك او ماعطروا_هس ىرورض انركاوا

 هلوصاو ريسفتلا ىف ىلوالا ةقرولا
 > مه555١2 ه4يلؤالا لاوسلا» 0

 سا يم 0 8 م ع سلا مم عل لاس : 0 220 :

 خّسنأ نم نؤنلا مضي ٍةََرِق ْىِفَو الو اَهِظفَل عمان َهَمْكَح َلَرَن ىآ ةيآ نم غسنن ام.
 وللا ىف اُرِخّؤَن وآ اهتّوالت عَْرَتَو اَهُمُكَح رن الق اهُرْجٌوُن اهينن زآ اهِجَشَنب لئيئربج زآ َكُرمأَت نأ



 ريبكل ا زوقلا «نيلالج ْ 5 _ (ث90)نينب هيلاع باوجلا ٠
 مدع دام 3 عدم < 223 22 2 م م م م مم ل ةاد ع د ع ة ا مع ع ع ندي م

 ىف اَبِعْلل عقَْأ اهني ريخب ٍتأن كبلق ْنِم اَهحُمنَو اه اهكسنن ىَأ نايا نر الب ٍةَءاَرِق َِفَوظْوُفْحَمْلا
 دا يبق ريس لك ىلع هللا نأ ملغت ملأ باَوْدلاَو ٍفْيِلكتلا ىف اهلك زا رخآلا ةرككْوأ ةلزهّشلا

 فّرع .. خسنلا ماسقا ركذ عم ةيآلا رسف اليمج اليكشت ةرابعلا لكش . ةيآلا لوزن ناش بتكا

 ل ااطتال) ١ احالطصاو ةغل غسنلا

 0 ارواج مالكا 0 17 م2 2ر2 ايمانا ا 11 ا

 لل كلاب سني ا قا الاي قامت شارواعس لأ مز زال تاقس رك ملا أم واه لا قتال يمل رهتزومب زود ل

 _ سر لذات حلا يي لانا تاهل دل سى رئوادخ ماكحامالسا ماكجاروا هس لكدقلا ككل زنم مالك رتل اوم مولعم

  افنأ لاوسلا ىف ّرم امك -:بارء ارب ترابع 9
 وات ذاب ل درك روضات تأ قمت يؤ تس .رفداشرا لات طار كسب لسع اكتب آ #:ر يشل تبأ 9
 ١ مرنم ككؤلا لذ تس لش تعبأ اي لإ نس الزج تن لحن ديضمإي خوض تمي دعب كس لال يد العب تس لوثاذ

 ليآ_1ل بكب ملط راك ا «رياري يه اتوب رت سس راينا ل باق تر زثك اي تحل” تقفاوم اب لي توه سس روش
 ساروا جس دايز لادتلا / د ولعمر هن يك برتورف ىلا الكادي هك جس لو رتبا حس تع الرد تعبأ ظ

 وكنز قرادلا, ورق _ تت رم تءاذ وج جس اتركه باشم كت د دف يتمابت اهئ لا لتخرج دوامحل جلع جس دايخ بسال
 حررط سشروا د لدب وكتير هدتس متكيارل دداق قي تاب لادوسداقر يدب تسكت بدددا س تلاذ

 هنا ذوافتقاباك لن يرث اغار هرط ىلا ب تدك يتب لاكتملاب تب دقلا ذاعم لديتور يخت تل بسح لن ينيوك كم احا
 م تمول“ ناكوا تملك يكل ريتو بخت عبو انك اب روا ناكر

 رواق ادبلاهق ل لكس لاك ب سي تس ى ليي اندم سئلت رتل كش مت لات # لدتا
 مجد لمتضتنروا قد ملحم ند ركل حديد ىلع لعكس يدبد كادوا اتوا ميس دام لد

 ىلإ رهتوريقآ م ماك ا هس ىلاوت ققروااوم معاكم ملكني نيس تقو للا وم لاذان ران كبمجج كيت دا ادد اس
 ْ < لا رح قلل 7 اكىلاعت لاروع لوري ءانب كت ولو تملك شيب ش

 لا تمل :اعيمج مكحلاو ةوالتلا خسن 0)- لت مانقاراج كب انك نمت :مايقا ل 7 09

 دمك كور الاب تايآرتمفرص با مارب هس ةرقبلا ةروميمكبسايك يك تهياور قل باازالا ةرومتيت لوب روس
 اذا ةخيشلاو خيشلا بيوم لإ مكئروض تواطفرصك :مكحلا نود ةوالتلا خسن (9 < روني بستءإبآ
 نود مكحلا خسن © < لاب وكب امكركيب_قوب روش لت داط كت عأل ا هللا نم الاكن امهاومجراف اهنز



 رييكلازيفلا«نيلالج ع عع ع همس .... يب نيني يلاع باوجلا
 . عر لاتنام فق سس 177 7 لَو مكب ْمُكَل 1 تسلب تماس : ةوالتلا

 ..ايكيورك وضل ماى كير قبرك ماك تيك :مكحلا فص و خسن © < لاب تواطركيي_عروش
 هج لإ سيمو زادت رك تح تبضرف لأ ناارعإ لس ع نئاضعر تضر فروا نأ زل يل ناضعر تيضرف»و زور اك هروح اه الشعوب

 ٠ تينا َباَتكْلا ْمَس : َعَسَْن عج لازاو ردوا ليو لق زخوفناو ب :ف ئالطصاروا غلاك, ©

 ندركل لاو اسس خردوس لظلا ٌسْمْشلا تحسد

 ْ اه« شتت ارسددسلج كل 2 لك وكل لمي ىلإ دهتيهاخ: سم ؟ ديت 51 ير لع حر الطصا

 هدب كيفك نردد يدان نقي وج ل ترروصاك ذب شايق لوك ع كما ىو قلب ىك

 دع مد قيل رطل ى ل هرسددك داماس مدبب ةيلثلا ب 2 ٠

 كادلتستلا كبّيطلا مل لجأ لق ماقطلا نِم َمُهَل لِحَأ اَذاَم َدَمَحُم اَي َكَبْوُلَقَسي .٠.٠»

 ُبْلكْلا ٍتَبِلَك ني لاح َنْيِبْلكت ٍرْيْطلاَو عاَبْسلاَو بالكل ني ٍبِساَوَكْلأ حراَرَجأا َنِي تَيلَعاَم ات عر

 باتأ نيت هللا مكمل اقم نُهَتْوبدوَت نأ نْييْلكم ريض نو لاك قَتَلَ َنُهنْوُمِلعت ٍدْهَّصلا ىَلَع ةْنَلِسرَأ ٍدْيِدْشَتلاِ

 ظ تماس. ِهِلَسُرإ دْنِع ِهْيلَع هللا مسا اًوَركْذاَو ْمُكْيَلَع نكَسْمَأ اني اًوَلكف ٍدَيّصلا

 دارملا ام  ةفينح ىبا مامالا دنع ىزابلاو بلكلا ميلعت طرش ركنا . ةعئار اهمجرت  ةرايغلا لكش

  (سص:عنئاك) .ةيأآلا ىف حراوجلا نم

 فاك بحاص ماا( )مج رتاكت داي(! ) بارما ب تدايع(1) لت روما راي لاح اك اوس لا 5 « لاوسصالغإ»

 -دارم كس راقج ظفل( )15 رانا بل متيرزع

 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك-: بيار ارب تدابع .٠

 كسر( كفاك ١ ليت لاعلان زج ايلا يكل (مكس) لإ تجوب تيا تت تاكتابع ©

 اهكراعرس ممول نش اك ل ورو اح ىراكظ نا ( راكع )روا لإ أ قرر لال 2 سراب بسس و 20 (زيززل) با ىتخج نى

 0-6 <( دي رتل, )َتْلَكْلا ُتْبَّلَكرواع لام َنيِبلكمظفل) ىو زوجك دوا( سدني« نرد« كك قرات )<

 ميو( باد 1ك ءان) < ىد لمة لاق دا ميكس دي ط ساو ميار (يد زوج راك اذ لن

 . (تتوكسذ_ زوو ا)ورلا مايكل جتشاب لا كسك. اهتز زاب دافيد ابيباوج كح امك

 مانا كفا« ياهرس) متل زايروا كب :ا 70117

 . وأ 2 مب لوصا ين اكذ_اهكس نارداوماداياعكتروااياعدسزاب رولات (09- لاا ارث راي ليد نهب ةنك بحاص

 وكي راك حسا بجرك بس ين لوصا كيك ايروا فن اهلك اووخ ال لأي مسد اهيترك د لي ار اكغ وو ولو زوج م راش

 مكث ءو و يكب كس راطوكزابإي لس ته داما ةيسادوخبلب <معط 7 اردد( اج 1 اوأر ووو الب لاو بجالةاما

 ْس ”ريمتقو 2 ذو#وأذاي اي 2 © لت ال ا تابقأل لش اه اهظرفاب ليف © ب ركراكت اكو وأ دونم



 ريبكل | زوفلا «نيلالج 00 !؟!ر زينب يلاع باوجلا

 3 ل 9-5 ..اكق عما ا ردات: وا راج فل رنا ©
 (نالاك)_ جس ار لكيم قش ماء ارو فسول ا ماماك ا سيبج لاا يلق ذإ باق طا كب نوبت

 2١155 4ىناشلا لاوسلا) ]
 - را تاك نقلا ةيزَقلا نع اخيبوت دمحم اي َمَهلئْساَر----:لل حل
 ايا َِإ ف هكرتب نيروداملا كسلا ديصب علا ىف نوت

 0147 فارع ويا ع ٌوَقسف 0 061 م

 ةتكاسلا ةئلاثلا ةقرفلاب لعف ام اليمج اريسفت ةيآلا رسف . ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس ركذا

 (سع ص: عر نانا  ةيرقلا هذه مسأ ركذأ ةعقاولا هذه تعقو ىتم  ىهنلاو ديصلا نع ٍتكسما ىتلا

 . ماهتااكد كاس اسدتلاع قرف( اري تي 707 لوزن ناش اكت يبآ(١) لو رومار اح لاك اوس لاا ...... ب لاوسدص الغ الج
 -ماناكيرثروااجدات كادقاو(7)
 ا آهسداعدوا لس ارسا بلايك وكر ب ندوب تاس ةفلت ترضخ: لوزن ناش اكتب 09 ...... يلفت
 رم اظروا شئمولعمى لمقر كه تير وا تت 2س ركايارعج شيم وكلي ادق جس كل كى لاء زفان كى اهتدشلادوارفك لة دارج
 ( نيلام) 0 2 هراكراكب كن موون لوم لذات تب ارب بج بس آف رتب لوب هللس ا لغ سك

 لكل كارما ىفب لن لا لترك تس. امج وكل يادقادد دبي كس ليد اوت يحس لونا ا: ريق عين ©
 و فكروا نارك رارقا لويد نارك و سدس دمك قت ب1 لاقشا ةء جس كذاك لاءرفان كل اتتشا تحافرط
 لش راكف كس ىلجيوج اوج ماها ايكاك ولاو تبرك قا حت اوري هس رانك ىردنم وجيل هس نا هلي فرأيت تييصحم
 ايل عبس راكش كد لاا لع ان تليك مدا ند اكدفب كتل« هنش سكر 20 سئ نارك فب + 2 ركز واهتسسع

 لب تروص كن اما تنك اى اج لك متسع ك ىلا رفات ا كن اددا ىكاك يار فان كى دندادخ تن سوم اهنيك
 لايلجج ول ارق انوع رش ناداكدت فب بج روا لب ىلا [نح اس دكت اكوترج اف لايلص كر دنمس فق اتوب داك تف بجلسة
 ريدر ككل دعب ند نترك يرو ردن كاسر ينعاكس ماهشارجبرولايكاتج لم نات سبأ نس متحرر سا ضل 1

 ركب جس ايا رفركذةحارصاكتاهن كن دكا ارواب اعل نال اذ لاقتفلا لش تعآ للا :ماجتااكتكا اسهل 9
 ظ -ايك يركذاكنا ذ لاتدشلا هد لوما كتر تس ءادتبا كالو

 ل لطب نس ايرففط مر طت ررطت اوم لماع ايكد يت سكس ناك مولتن كل يؤ تبل انف للاب نلما ترج
 نباح تكراكس اطالب اموات كفا رفة نا كس 3. اك اوي للا لب مودل ابك
 2222222222212 ا مخ شاوكنتوب تحلل تدع وبك مدقق * خلا امْوَق نّوظِعَت مل هكون يدك نة لومتارواءايدركر اههغااكى رازنبو ترف



 ريبكل ا زوفلا «نيلالج ظ 5 - ... (مل2)نينب هيلاع باوجلا
 ادلع عدل عع عمد 23 2 4 مل 22 2 ا 5 م م م هم ع ع م ع ا ادقضقف نق ند سة سةركف حق |

 نبا ترج نايك نى كرك اكذ كك الب رايك رك اك اهبوكن اذ. ىلاتفلا رج ركا قلتيكك <. الاوت ركك الب كاب

 رواق 00 كررت يلأير نأ نلاهيروا ايت ياعم اىنارولبإ زوج كا 2 شخ لوبثاروأ لاري ثناب ياكريم هل يع

 (ِ 11 لب تاهئف هول اويل تاور اب رو كسور فرص( لا ةارادتو هين نبا نايتس لوى قب اك هيدي راج ترعح

 هه ل" نكرظريفت) كالي سجد ذكرك كسا نك ننتاسروا كلب حسبك لا رفا: يا دقن رف.

 نب رق 56 دنلس نإ رقم مفك رولات ب 1 لع داء زك اطر واد ترطحدقاوري#: م ناك رقروا ُ در 9 (مقاو ل

 ظ 3 (امع ريف ) - هت او نايسرو كس روطروا نإ دعس رانك كس مزلقمبو جليا شدارم

 مهلا نولصوت َنْوَقلَم دلو ةكم رافك ىل مُكَونَعَو ئؤذم اوُنِخَتال انما نيل اهلاني..٠٠
 َنِم ْمُكََجاَمِب اَوُرفك ذَقَو. مهنيبو مكنيب ِةَّدَوَمَلاِب ربيخب ىروو مكيلأ هرسا ىذلا مهوزغ ُمبَت ىبنلا دصق

 كبَر هللاب اًوُنِمؤَت نأ مكيلع مهقييضتب ةكم نم َمُكَيَِو لْوَسولا نْوَجِرَحَي نآرقلاو مالسالا نيد ىل يحل
 ام  ةكم لها ىلا هبتك ىذلا بطاح باتك موهفم بتكا  رسفملا ريسفت بسح ةكرابملا ةيآلارسف 2

 ربيخب ىروو ةخسنلا هذه ىف درو  ىوحنلا بيكرتلا ىف نوقلتل مهوزغ ممم ىبنلا دصق ظفل عقو
 وسو ضان نا "ننس حصا امهيأ نيئنحب ىروو ىرخا ةخسن ىفو

 موهنم اك مخ كس فثلظ بطاح ترفح(97)ر يفتك تأ (1) و بلط جون وما راح ل لاوس لسا...... #4 لاوس مص الخ وج

 - بنملص 2 (0) بيك قو ْمُهَوْرَغ |1ت نيْنلا صفا" )
 مكوج ج للختس ددقاو كس عناب ىلا نال ب'» تررطح فت لوسر لاسم آي: ريض تبي 0

 زاد ليلك قت بآل فوم قاتل يأ نرسل سكس تظاافتروا لاعب كو لكل ايعو لبا حس ناك حس له نيب باها ْ

 لتر اراراسيب حس لج دركدا مف بآقددهلر ذب ذا عتدشا نايل, ايانايتب كياكرافك( رايت يفخ لتر اكراق)
 ةيسادوا لون .رمغ م ؟ولاو نأمجبا سار امرف ناي كل كس نرسم لوصار وا رايراض كيا نا قاعتشا ب قوم سا ايل“

 نمالايخوكراقكك لاروا- ورك كلاب آر قروامالسا نيدو هلتولو واذ رراهطا# قود تنال اني تم سوو ونمو

 مكه د لي اذياكرط حررظ/ وفارلسروا فت بآن رافك نادل وحاب. جس ماتو زا ناني دم جيب اكقفدوكن ا

 بج رك موج ايكو سوك د ذب حس لاك تاير ا« تا لوول ثلا يأ متاكري روصلل ا لك يوركر وبكر نطو كش

 را ايكايدركف اممم تش ل 6 تينا دامت لا: ةناعذيدجت اك وددت اسس لولو شو ني ديا مك ْ

 . نرييذ «دثرمولا ء لع تررضح ول لوم عرالطا اوك فَ بآ ب دب حنان < قرا ى تت قفرب لص اهتالغ ايي لح
 وها ايار ق تدي روحا بطاح ترطخ فل آد فاوج لاو طخ بجي[ رفاكة سال لجو كس طخ لاوك خفت ماوعلا

 ظ -ايلاءرف ل وبقولر زعل ا ذ# كفن بآ نايك ئئرطاكل اعب يكد كدي كدي نس

 رتاج يي مويفصاك ل ااعيتو رافك خدت هال متبىلا نا بطاح تررطه>_: مويس اكدخ لب بطاع تب مح (9

 (قربقم) دارك ايتءا(قيا مو جلو دارا افك هن لفت ثلا لوسر لكلا ماني حبيل نب بطاح



 ريبكل ا زوفلا «نيلالج . 00000 00 (؟30)نينب هيلاع باوجلا
 2ع ل ع ع ا ل مام مد م تام عد 22225 2 ل 2 ا ملء سن ا و و عل م 0 23

« 

 0 ركل عسب لوغو ل نام رول ميس“

 بقو لو كل نوقلت

 نينحب و ,ةامرهدردا ربيخب ووو الل اهيا لإ ل هب نال لجلب لان نس انتم ندمت ©
 نيل)_- ىو ظافلاك نينحب ىّدووام م هون وس لع ناس

 «ريبكلا زوفلاإ
 ه409١ «ثلاشلا لاوسلا» ظ

 مهدئاقعو نيكرشدلا لاح ريوصت ىفدتهم ريغ تنك نأو : نيكرشملا جذومن--»
 01 ا ا ا
 0 .ةيالولا نع مهتاروصت ىهام مالسالا

 ةلدأ ةعبرا كارشالا درل هللا ىلو هاشلاركذ . ًآليصفت نيكرشملا جذومن لصف مش ةرابعلا مجرت
 .هوارظ نسكت اهركذأف
 فلارشاو راس ليف 1 نيكرشتلا جذ ذومن(”) دج نكت دايخ(1) لو دوما نش ل اكل اوما -- | لاوسص الخ ازج

 ش رو

 لكل اما ل نااروارت اقع نارا لامك نقر ل و سكر شم: م 26 تابع “٠
 رادو بتول وو ركض اخ ل كرت فرط لاوح را ل كاز دا وج لبألاو ذ_ ركل 0

 ظ - ل تنالايخايكهس نا قلعت تيالو ملئ سي شل بلي فاننا و فارطا هس مالمالا
 ظ تي اوركاللاو ذك ورتب اكميئاربا سلوا هت تك فيطلب آني كر لس 1 نيكرشمل أ حْذ همن(9 ١

 لن لامعا كس قت ارب سررت اقع (7) لارا (02- لت اعيش وتب زج هد لع مارب تلي لسلق نقد زلم ايا لكالاء
 لوين خركى رراصر وا رك ابا لم تراطكشم نيد ,قرصول وفيلو لومي زور كت كش ب ورع مب عرولطروا زارغنموضو

 لول هايد ذوجيتوكل ارعا نا ف ناكر شمر »اح نيل خ لاش انجب سس نا دوا ءانركل ايخ م ارتوكر وما سبب بصق دوسروا انذاك
 2 سكى ورع كورا ضب تح تلت سكوت بيوس ار انكر دوق نك ايخ تصرت ل ءايشاهرجو

 > ءهريقعاك حو« للاخ كس لونيصزروا لونا آءي رقع تانك ىلاهتشنا كل“ خاص وتساينا لعدن اقع اوكي ربا تطمن
 كة و«رداقرب ةيسدل ديب مك روال_.اوهئرل ثروت ”ءايخااكاترطاءهريقع كن مم نكس تاغوأوت يس ذي سم

 2 وبر ل مروا ب دع 7س ثلا لوتشرف,هريقخاكخ ركن نان لكي همس عر وقو كس نااوكتءاجدادت كى اتئدثلا «ديقك
 كش كلل ش لوئارب رك زوجي اد ئاقعو لامعا نا كس قت ربا تمل نم كرم اب كح تك فيطعوك دوخه لاش تقع كس
 س نتي لاقت نثل: بشت © يك سب موك كيس فص سس لع تافص كى اهتدفلا هداطع ل ىلاتشا؛ نتن :كرش 00 جنان
 تقترب ساس اه اترك وق ش افس كل هدنب ذي ىلاتتدلا ٠ لإ لايثي كاتتفلا لتلك الشم ايكت با جوكتءاغص ىلا



 نييك قوفلا«نيلالج 33 30 نيني يلاع باوجلا
 راولر زباداد ةييسادالوا لك يل ليسا ترض ييرظتلاك تاب سا قتل: بيرت ©) ع تراجم ليك ىل تفل حرر ىو

 لقسم لاي ديس بجبل انيك رول انعكر 5 يرظن# يال مدع لش هسداب ةح عرض 1 ةداعمر اك © شت قر اقر ترجن بر

 هو ىاهتس لاق كس توبنو ةلاسر سف بكر شمر انجب ريدبوكخ اوم لور فلن روحا لادوات (8) لح ل سك
 5 لت ريعب# كين روض 2 مف ساء لوسوك هيل ىوم رنجات لك م ا ارباح

 واموات هناك للرحم لن عرع و :تحاضو قرصلراملدا لش كا امتار

0 ل ذةددقذ يأ ةارفناييقيرر 1 ةدركر ايضا ش
5 

 باعك كشندلادرتعجاسدكنةردادم ةسب كتر ندوجتيرك رك يلاطماك تب لاس نا نيل باطم 00 ظ

 . نياؤذختا مآ-ِت قمَسلا ىف كّرش ْمُهَل مَآ ضْرآلا َنِم اوَقَلَخ اذا َيِنْوُر وأ جورج لاو كلاود

 < لقي كح ريق نا ىك انبات مارك وكانك ةروكريظ ل ءابآ يك نازي- ْمُكَتاهْرُي اًوُناَع لق ٌههِلا هند

 َنوُلقغَياَل ْمُهئاَبا َاَكْولَوَأ ان هَبآ لع اندَجَو ام عَ لب انا هلا َلَْن ام اؤغبتا ْمُهَلَلِِقاَذاَ «

 ٠ اكتادانسروا تل امك لودنير وا ىلاقتدثلا© َنْوْضْوْخَت الإ مم متنَأ ْنِإَو نلذلا الإ نْوْعبَتَت نأ « ن ْودتهياَلَو ائيَش

 جمس كام لكن ايدو نيرو لاعتشا قش > الجب تهيرارفلا ىف لاقت نر قاقخاكس مم رو نار ْ

 تائاكد ح3 © َقَلْخَياَل نَعَك قْلْخُي نَمقأ , َنْوقَلْخَي مهو انْيَش نُلْحَباَلاَم َنْوُكِرْشَيأ «ةْيَه ِهِلْئِمَك َسْيَل

 اَنْلَسْرَآآَمَو اارفونانج ه لاقووبتم لولا اركس لاتشا.جقاقاوراعباك اهنا م اق تاير هكر شاور لع

 ش اًودبما نأ اًلْوُسَر وم لك َِفاَنَْعَب دَقَلَو ِنْوُدَبعاَف نأ الإ هلال هنآ هَل حن الإ ٍلْوُسُ نم َكِِبَق نم

 . وكتييتاناوسس الام انزكت دايك لكن املا رك تمن كري تبدوا نكن ايبوكل ثان كلوب © كْوْعاَطلا اَوُبَْمْجاَو هللا

 ملول < لتي تيت لول وتب لا شدي. اقمكس تالاكى اسناروا< لخناربروا عضلي كنا ترافل دع الا

 - نو ةلع و تيك ووجدوا لاهو لوم تير اوج وا تلح سئل وب كح شيتؤبو لع سل هروغز اق تس للاكل نا

 ْنَم و «ٍقْيِحَس ِناَكَم ين َُِلا هب وهند ُدْطلا فخ اصلا نم َرَح امك للاب َكرْشُ دي نمو

 ْ] هن قَبل هلي نإ ابو الالَم لَ دكت هاب كره

 ل 5 يناثلا قشلا

 ظ .ةثالثلا ميناقالا اهنومسي اوناكو رخاب ةدحتمو هجوب ةرياغتم ءازجا ةثالث ىلاعت

 ظ ممتالكشا نع ةطلبا يقع نع جأ يدلل يرصتل ةيزع رست تاز مجرت

 © 5 . كك عوضوي افلا"



 رييكلازوفلانيلالج ..ك يا او هلا نوجلا
 م16 دل كيما تج اا فق نسج لا جا نمت ىلاقتو داعش لت ةسك وو لو

 - تك هثالث ميناقا

 0000 ناو سكر طخ حقيق كراصن _-: لييصفلا ؟ هديتك ىذا 9
 كورد طظوفكرواب قوام ليما_/ قت تر اميلعت لت سل حرض حنى ب نيام لبا ماناك بانل ىلاسآ كنا«

 نمت ٌلادخ نك ج ثيل ةريقع دب حدب لع نت كك دما ديب د اقع هس. دوا لايلامئادب «لايمارك لش كاك اوبس
 - لو موتا نب ايءازجا نلخ ل اهتدقلا كل تنك هوم لاو تس كييلصلا قرح وليس ١ىااصن_ لاري كياركل لونج د ل ء اجا

 -<س لح اع ريم لاب كس ظسالفوج جس تيثيح اوتو لاب كس ىالصن كاس“ أبنا" ” :لّوا مونقا

 < ىلا لقي لا, كس ازفوج جند سرظنىكى ااصضن تيّدح حل لا تس نما" :ىناث مونقا

 مق اي لودر وقكل غ لايخ فس الفوج تيثيح تو كل الاب كس كالضنء جس "لدقلا د.” :ثلاث مونسقا
 يدر ذيج “ايل ذواهدابلاكرور ل الط كتل لاا موق كت تح روريقك بى الصن لئ دحتنجو نار وارماغمدجو كلذ نالخ
 ائإن ىشل 2 2 تكور بى الصنروا هت تس ةمرج اظلم لك 11 «ىلك رو” رروص ىلا نات 1ع لج ارت قلد اننا وسيع

 ١ دلي سد« كراج قاسم ماكطادس مكن وفدا قرنرادغدولا قرش ي نت” ل نااووزنغ ليث ككل نه هزمت ليت دوت نروالا
 بنايه ثنين كوريقككىالضكل ع 5 باوج او هريقك را ل ؛راصن 9

 . لز ةقيوإ تنلا م00 لؤي تاباوجدتج_لز كيد تاباجروالال» تت« ب نالطب هكسارواجس ناططمل ىجدب ديقخ
 لو للا ر واج طلغانبكك يارب كيا دك.ن لص اكاد ضاقشا نت تنين كا شيئ لإن زن م صخ د اددجو نسا لاتقل
 رج ل توصلي "جس ادخلي ارب قدك ا دج اب ل ومار لفت ركل لوب( الغ نبأن ير ججاوب تيا سمت نعت و

 ملكت ومار لقت 000 تيرطتثءجادخ لدقلا ورش« ادهادغد وفن جاهفانبادجو كليا ٠
 كا باس توم ىلا ز مزقتو ىلاذ مزقت ر ورش لع يبو ب ايرواعم تاحابكا انساك در بجو“ 2 تررتعح © قرش ديح ول لي ء كيا .

 ىدعيح ناوو لو < طلغاومادخ كيارلط ل وتتلا انيكيرجب و اهترل؟ سبت ًايامتارخ ادخ ونامت د اثري كادغخ بجرلل غر بترم

 ١ ؟اومارغك ع ورشاربب عسل اؤناققدادغ قباب جركل ساانكسوم شارع ى كج اق سئ دضووركاروااهتادغ
 اوي 65 تررطح قالطااكن ربا ظفل لش لبنت 600 - لن لاكطاود كس ىااصن#: باوج كه دس اف تءالاك اك لكراض 9
 7 نلت ريلتلاقا متل سس عيبا دجاكسا_بس ابكي اباه اوكا دخولا انباك ا دوك سآة يسا ذس تو ترضخ زين جس

 ترمب تال دا لإ دل ا لالا ٠٠ةانفلماتلو كك حرر طحرب نوبل

 سب قحل وفود يزايتد قش نغل لولا لتس اجااكتييرولاروا تبينبا حس لئن كب نتن .ابايلركريلتركا مت حس قانوم
 سر كوك لح وم لائدارم لابي تمي دوا“ فه اوم اديب حس فطت كح نب لاو دج نس ناويتوو””نثم قمت اكن يارا انوي لاغتسا

 ازبل( حل تدلل الكلام قكوت لاهكدالوا ىكادترألا) ةبحاص هل نكت ا اودلو هل نوكي ىنأ < ترس



 ريبكلا زوفلا«نيلالج 0 6 ياي يي 917 نيقب هيلاع باوجلا
 هلا نبك ين لست رطخ هس بو رقم رب ركل ماشي لا تاي آى تجب للا اك اريج لج دارم تى زاب
 -لاوب زاب تسارروا راصوج لو وم لول ىتو برقمو بوكيل لات د ثلاروا _.انوج برقشروا بوب اكد ثلا قتساك فسم

 مالكا انين قا حررت جب باج اكلاجايكب وش فرط ياكل عفا لادغ ستي نب قت ©

 ولن ل لابد الكلب لو روطس ياهلا فرط ىفبا هو < ايلأأي "ايل ناي  ةيصاس ماككوكل افا ٌلارخ لكل ابج ش ْس

 وكل اوقاو لاعفا لج لوسردك سرج اظدوا جس هدثئاهفرواريفساي رصاقو امج تلك ارك تءاذ كي آ ذيل بس يدوس تنك
 وج) لاق تيزطخ كلس ألين 2 اه هك ردا لش م تلوم لامقاو لاوقا كس ىف لكرم تقيقترو وو حرك ناب حس مك وي

 < ياابيلانبالا كانك تييبولا كي آه كل الدساس نا( لو سد قراج م روطد لادا كت للاسر لح تقيقرو
 ) ازوقا) لذ هت ييكه سما دق دع ككل اا دتسارب تدلل كر صات ضن وكلن وتفريغ ودض اكس هادا يبي

  .«هلوصاو ريسفتلا ىف ىللوالا ةقرولا» ]

 ه١45١ ى4يلؤالا لاوسلا»
 .لمحلاب تسحاو هللا تعدف دلولل تقاتشاو تنسا امل َناَرْتِع ٌةاَرْما جلاقذإ ركذا قشلا]
 كتيب ةمدخل ايندلا لغاوش نم اصلاخ اقيتع اًرّرَحُم َينَطَب يِفاَم َكَل لعجا نا ترن َيِنإَتَرا
 ظ (مه:ناركل ”ب) ..ٌمْيِلَعلا عِييْسلا كنا كنإ ىَنِم لبقتف سدقملا

 اهركذ امك نارمع ةأرما ةصق بتكاو ٌرسفملا ريسفت بسح ةيألا ريسفت ركذأ ةرابعلا مجرت
 ظ را "اتناك نا نارغع ةأرا عساوملما داولل نارمع ةأرمأ اعد بيس ركذأ . نورسفمل ظ

 ماك ارق 0 ارم يي

 كيس قلب صبه لق اءاعد فس ىو كنارعتبج( كرداي)-: جتا تررابع 4) ...... 39
 5 لوثي ار زت) لوم لك ير نك بك ا[ بسسس ريس( توج طاع ك هد لاقل لوما

 2ك راس تنعر تعمل عرراف تس لورنهد ماكل ايند) ككل اوكا بج لع طاير ب ودك

 | - لو لاو خس اج ب خل اوفح بقي ألقي عال اوقر تي تس نرطو ؟رمموس( لومي لركقفو

 كليا ' وئاوع شاري جي ب كس كيدجناب دبر وا لكك نم يجد ق تدب دحاق دب كنار تير فتح 2: - فا [تيأ ١ قر

 لاعتشا نو ؟ّق فم كدكيروا ىقإ 1| لوم كيل سس 0100 اركرؤك و ياهتاب رعد كارو 2 خيا امك دوك هت

 رات لل :١ راك زوري سرس امك ضع سس ادت فا وقايك سك صو ايل. رف لوكا عو سا ىلا ف ل اتدثلا انج كاعد تس 1

 ركفقو بكى مرغ كرس قمتها عراف حس لاش ىدايندوكل ا لش جس لبي يبي .زيم اكذلي وجمل ل وم قا ١

 | جالا, ساب بذل قوات ال ةنع بكن قاعدة دق لل ق/تسرغ لا احن رطل اح 07



 ريبكل ! زوفلا«نيلالج 2 (؟30)نينب هيلاع با داوجلا رس

 نارا ن6: ترد ل ار تتار رص كن ءلارمت ةأرعا ©

 ظ 5 ل اذظيب قدر عج

 اتت ثلاداك قلص ضدالوا باكا اقوكيدي ملط لي كت سدايع لم تيبر شل | ءايهنا دبا سسك سي ليصق دقاو

 ىا د( نارم ةارما)هدلاو ل ني كرع سررطت ل تي ان تصدخروا ماك راند لوك لادوات يدرك 00

 بج رك 0 777 ل ا

 لأن كرف . رف همس أر أ كش عسس وشو ت هر رولاوع لوس اكىعاوأع ا زرع ةارمازف رتوكك تجي 7 اويل“

 روأ جس تمداكي ب لقوم قس ك فقول تصدغ كى دقملا تبي لعوك ارك اق يرعقم را

 تررطخ ل ورغلا_يلر ل وبقى و هت عم) كلر اسس تلكرب كضالخأ كس نلا ف ىلاهقشار كس ماك 6 هرم تصر لوس

 اعتدنا يروط ضاخو لى لا سس لجل اب جس نب رواد لاب وروا لالا لع رقما تيري رك وكنا هملاو لك 18 عم

 هرم ارواقتس مايا كس دهس لا كارم تيرط>__ الدكر لاي يسا كولا يس وك اء قككر لب اب ةيساوكن ا ل جس انك

 ل نير وأنه هسا ءكتس نت دايز لس نأ وكب ورب لح تضع هو نرو قآل: تاو كنا لم لضبتسلا لكن ارت

 بأول بسر زارت 2 تركن ول ل اولا لير 1 رواج وأ نا هرم تر طحوج تا قنأ ةئلعا, ركز ترعح ٠

 ررط لاءايله لش تيب ىفز اوك يطعم تسرطح ل _ايل إي ركز تررطت ياني لكك مان كسي ركز تمر طخ رقروا عكس وج قف

 - قل سرت ةمده ديا الط رع ترحل _ةئايك 2 تررطح

 اق سن كارو ةيسادج هني كأم «س قبر ذلتلاب يب لش يضل :برس اء اعو ل نا مع أم 9

 -نآإ 5 اعو لكس لع ىلاقتشلاروااوما دبي قوش كيج لب لد اركي

 2 فرظ»_-ع مايكل لد وقاة عسب حس نإ رض انا رع ارما اك

 عقم لبا تع ىتَح ُرْيِسَأ لاَرآ اَل  ٌحَوْبااَل ةاتفل َناَرِْع ْنْباَوُه . ىسْؤُم سْوُم لاق نإ َنُكْذأَو دانلا قب

 7 اهين نيرا ني ع : انهن عت تان كبل ول الط رهن ادقخ يضم وأن زعبل
 10 ا و كح و دع

 ظ ا 0 0

 ظ ( ماو صر ننال( 11+ :#بكس /-10ي) .ةقكا ىسوم نم ٌمَلَعَأ وه له ىلو وأ ىبن :2رضخلا

 ذم ىوم عررطح ( 20 بن ارخأ ترابع(؟ )د ناك تدايع(١)- و وعادت ى ا” اك لاوس 0ك ه6 لاوسص الغ

 ااا و لو نا 12 ع رص هر رج ب نس 000 بس كة لعر فرط ا رنعخ نرزننح يك

 ظ ْ د تحاضو كالا ليز رعود رج (1)

 ناش لس مخ جاه( هس نار حال مز عدا ,هتاووو )وا يمت . ةتيراع #» ١



 ش وبكل زوفلا نيئالج 00 1 "ا (غ32)نينب هيلاع باوجلا
 هام ع ع كلا امام م دامت د2 22ه جم م تع جت مخ عدت هت عت ع ع ع 2 2 ل ل

 ان فاسدا اب نت لس اررتص لوطو لاججب لام دل ا كت بج ( ل ومر اج ريارج) ل وهدا كلما لع لو 2 ٠

 أر كساب د لايخاكىل اس داكن م يس نوررتسن ولوووو برت (#سءر ىاتج مارب لورود تب« لدول مل وتر

 ١ (يمؤافن لولي لح :نيةك ارواب لاني رتسارعررط كلر شاي دد لج ) سلامك دار ردن لج
 -افنآ لا وسلا ىف دمامك بارما تراي 69

 . كر“ م تيامأ < 32 فل شع دع -: : 1

 0 10 ب ل وروا سكب س2 اني رف سك ركل راف ركل تيا قو

 ع سرس دج لا لي همعقاو باو ب - لال ايا رف ذس بآل ؟جس لوك ارم اعاذب حس بآري ناز سدرك ايل اوس

 1 اهب اوجر يهود زاونك رك اثنا شل و دايز حس نا تجار شرا 7 ارما تدب لك ف حور مزلاولوا ارق ابا

 لكلب عخ ترضع كلم هن ركوب اظوكت رقيقط ا لؤ د رجوم كلل وتكرر مود إي زبك 2ك كة القييدواابأش دش

 ظ هك تمل اءاذيوكيسآة يساردا ساي ند اسركل حنيت هاك تا
 هس اشم نا( ارا سو نإ ؛ميارفالوج لب كفن اني ترتحدارمهسط م :ءارم ككاو ئوم يق 09

 , قااك) دلو تازجتام

 ا 5

 ل1نأ ساخ يئاط يخت رنح لير ناس مك يطورون حن

 تا ردرجو ب. قون بحايل ا سريسوكر او دروا ايل 0 هل لوبا له <سداج قاس سات وعدو بج

 ايلتس متر وار هس لان طلاب اكفنا شيك نسبا مج ىرما نع هتلعفام امتابن_اةيلطر طخ وك
 رب 0 ورا 0

 يبرم هس اب لنا ؟ ف نوكأ نس لا ترفع ووو نا
 سى هر ربختوج تك م كىلا أر طرم أيل قوص تررطن تا رم امك يكاد

 هو ب رايتطا لا كك تكرر مكي هوكرا رار طخ عنررطحر وا دهن ملكا سس تل ر طخ تيرطخ وو تساظاخ لاح حرب لاذ

 (نالاك »انتم احس هن مود ل ملزم اذا ارم ديضر غدت مل" | تائب ومن طح ٠

 ه١. يىناشلا لاوسلا»
 يه ئِفاَص عن ُلْيحْلا كانا ٍلاَوُرلا دغباَم وه ّيِشَلب ِهْيَلَع ضرع 2 لوالا قشلا

 ٍلاوَج عنج اجل أ انوُفَص ُنِوْصَي َنَفَص نم َِهَو ِرِفاَحْلا ِفَرَط ىلع ىرخآلا ةَماَقإَوِثلَق ىلع َُمِئاَقْلا

 تح ُتذَرَأ أ فِيَبَح أ نإ لاقف تََبَس تَضِكُر إو تَنَكَس تققْؤتسأ !اَهّْنِإ ىنْعَمْلا قباّسلا َوْهَو
 اهئ ةَضْوْرغَمْل َليِمل َناَعاَهَوتُر ٍباَجِحلاي ُسمشلا يآ ” تاروت ىتك بر ركِذ نَع ٍلْيَمَلأ ريحا
 م مي) هللا ىلإ اًبدقَتاَهَلْجَرَأ مطقَر اوعى قاتعالا وس هج ٍقْوُسلاِب ٍفيَسلاب اكْسَم قِؤْطف



 ريبكلا زوفلا«نيلالج 2020200000 هم (مدد)نينب هيلاع باوجلا
 ل حل عب عدد عم 522552 22 م ل هع عد ع معد د عااطعت عمات تت م5225 ع جم ع ع م ع م ب

 دارملا ام  مالسلا هيلع ناميلس ىلع ةضورعملا ليخلا ددع ناك مك .اهلكش مث  ةسلس ةرابعلا مجرت

 (مسسدننناك) :اهرخآ ىلا ىلع اهودر ىهو ةيناثلا ةيآلل رخآ اًريسفت بتكا  ةيالا ىف ىبر ركذ نم

 218 اًنُوْفَص ع ُنِفَصَي يجو ووو دلو مس ا ةنفاص

 لاح نيا ارواهت تس اهنيك ف اهيا اون نارك ب تاكل تازوقورز زيتدوروا بنل دسيج ءايج(ورع)

 لاهي ايكوم لئن تسداي كر اكذدورب نيسا لش بحى ( لوزوحت) لشركه بك 3( هش ةساج لك آس بس لب

 لوس ) لونان كو وحن # لوما انج( الورايودوكل و ذو و: كس ” اهم )ورك بير جون ذاك (حرروس) ايي هتكادت

 356 نم اذ تاكل اروا اي وركن لأي رقاد كاوكاو 0 يلا 00 :لكقاس

 اع(9
 1 م١ 9

 رع 2 96 ابل ل تهاوربروا تمي ممم ارعا لوك 7 1 10

 5 يو ارميا 0 هي رك )ن9

 ا 0 ا م كنس

 نش اس دايت اريل تر”: اص الغ اك نش ه_ لوقا سف لاابع ن ئ قفا ديك رع يف ىرسوو كت اي نا

 داشراروا وبر ورسركو بد شايل نال ترضخ كم كس رايت ك_ دارج وج كك تنس لج كس دن اوم وحك

 «<س حدو كداب كات اكددو ب ذياب لاس منو كتبك ايند هوس رطاخ قلت توجو سس لو زويا تحج ليا رف
 كي آت عاش هو لكل وزو لع حسا« تددابع كدجرد للعا كيادابتج دوا ل كم كسرات ك- كس داب فوك لوي

 دس فاس هرابددهظوكوو بج جئانج ساي يال حاسس ريم رابود لأ كايد مكن يآ, قلوب شب رس سوح

 ( هاو فس دلو ن آرقلافراعم) كل ذرب حس ايي ب لول ذي دوا ل وترك نلا يآ

 لاق مث اهتهارك ديز سفن ىفو اهبح هسفن ىف عقوف نيح دعب اهيلع هرصب عقو مث...
 َمعنأ ٌىِذَلِل لوقت ركذاب بوصنم َذِإَو ىلاعت لاق امك كجوز كيلع كسمأ لاقفاهتارف ديرا يم ىبنملا

 لوسر هارتشا ةيلهاجلا ىبس نم ناك ةثراح نب ديز وهو قاتعالاب ُهْيَلَع كْمَعْنأَو مالسالاب ِهْيَلَعْللا

 _كييفن يف ئِفَحَتَو اهقالط رما ىف هللا قتاَو َكَجْوَر كْيَلَع كِسمآ هانبتو هقتعأو ةثعبلا لبق مم هللا



 ريبكل  زوقلا ؟نيلالج 20048 ْ (غ31)نينب هيلاع باوجلا

 دمحم عوزت 3 اولوقي نا نانلا شفتو اهتجوزت ديز اهقرافول ناو اهتبحم نم هرهظم ُةيِدبماللاَم

 1 ل نر لكس ( سم: بارتآ-!؟ي) - ريش لك ىف اشخت نقلا هنبا ةجوز

 ”ىربكلا ةجيدخ هت رتشا وأ ريسفتلا ىف امك كَم هللا لوسر هارتشا  ًةليمج ةرابعلا مجرت

 هيدبم هللا ام كسفن ىف ىفختو ىلاعت هلوق ىنعم ٌرسفملا ركذ كدنع حيحصلا وهام نيسلا بتك ىفامك

 ةيالا هذهل اًميحص اًريسفت ركذا فيرشلا ةبانجبو ةوبنلا بصنمب قئال ريسفتلا اذه له اهُبُح وه

 2762 هجاوزأ رئاس ىلع نينمؤملا مأ بنيز ٍراختفا بنس نّيب  سانلا ىشختو ىناعت هلوقلو
 يو فش تام عما« ة هت 01 بطوقمم عاب شلع 3 «## لاوسمصالغإ»

 #8 بينتزح(ه)ر يت سانلا ىشخت.اا كسفن ىف ىفخت و(” نرتب قترم لوكس فن ب١10
 بارا ياقوت <

 كيلا لن لوس لآ لاكي ب بنين »اكن لك فل ترضخ دعب لووك )-: مج تاك رايع 49

 هوو تاارصملاي كشرط أ ترضخ أذل ريزرعب تتدرب «ت رق نال لكك يذلا

 هس بوضنؤاانفل) ليج تقو لارواجسداشراكلاهتدثلا كاهيبج_هدس د لاي تخيل لير فذ بآرك جسهدادا#

 از 1 )ايكماعنا ىكذ ب آردايكم اعنا( رك: مالسا) ذ_ للاتشابب صدت ارفع ضر بآ( بوكو

 دازرواادي غدي س ذك اطااك تمون لاثأ قلت برواس ل لوريسا ع تيلبامو جرام ند يزوولسرك

 تايهو يت بآل ش لد نيارواور 1 تدلل( قلتو كس لالط) رواودةجسدل ابى يساوى دعي قيامك( انهت ابلانب فروا يك 1

 .انلا راقت اداه: ناك مسد ثوبي ذروا كل اذ لم اطر ت بكس لا) هك ل ا ا رفر بالغ ىلا قتدطلا ني ل سل د+ ةسايعجج

 هلكالاع( لك داش سدي كف نيا نظفت رقي لتلك اس ردا( كس سدرك

 لع لباحمرب هسراوازموداي زتاتدشلا لان

 يزن رمضان رح نوم مولحميس تمرايع كرب نر !راربير تلك كراع دري ز 9

 ملي نتعب يقلص ساؤت_اهقاريرغز_ن قربا ايتن تررطتل 2 دي ز ترطب انوي مولح ميس بتنك ريس بج

 وخفت يآ اهت ايدرل بيوك [م روضترلر يرث ع متر ووسراي تيد ذ هس مازن لي ماكو قربا يكد تررطتوك نا

 -امتايلاني ىف نراك رلو ازآتأ اذ186 بآل رعب دقاق ثا

 ركبوبا دمى رتب ا ايبا اطل نسكب مات رو مم: قش ل :

 كح لارواات حراك هدانا ىلا يقولو سيك ايكركذ اك ايعج لع لد كس زج شلع هكر ايتخاوكر يفتر ا نت ىلر علا نب

 نة ماكايررف ذهن كوبا ناس ساج لونس## بنين براك كسقن ىففم ل تايون” فالغ
 : رج لش لوكس قفطت روضتلاوم تباعس لاااذبلاجس لأ تيباور ىو نأ كيك نيك نإ نركركذوكت ايادد



 ريبكلا زوفلا«نيلالج 000 ٠ 0330 نيقب : يلام بارجلا

 (نيلص) ايكو كلاقاكىا اس نإ درسفمر ف هج ملأ تبك 8 ف بنين 2000 رادو تسب دب
 ادالتاكي آ قودي د ذبل سيري اكتم: ريق 2 31 ش سال ىشهتبا كيفن يف ىفحدت سا ف

 له راك كس قت يآ اة بنن ترتب كح الط كن ارو كس لد ىف الطول نيف بضم سيمر م > فا هب ز تنير فعن ل هناك

 هل لاعتدللا لع حب وك جب قون يت لك عراف لب هد كس ةنسل## تساي لش ل» ةقيبسا بأ يجد لب كلي 1
 اكد شمس داهخا لس لون بنج افلم آمل سي بلم 8 سانفلا ىشخت هنا ةراقتاهكانجون

 وكلي لاو تلصق ل ماكر وم مولعم لي هت قف وقرر اك فأل بردا كت لمد أهتم تن نببز كنتم

 به وم راف اووي كتل اقدوصقن يركع ئاورلسسرب لابي جب ةجس اجلك ألو 4 قوت سماح
 ري تامل ادذايقإ كاف بمز ترن 000 -: بيس اكرالا ناقة او زاريقب لسان بنز تيرم )

 راكزا# جراد زاربقب لج يكرم ناس فس اه ظنا دوخ راك اك ف بنين تر طح لا اهب لد كل سي 4 «٠

 راك: لا## بنمن ترحل ىلا كح نا هاوي سكس اكله تاره او ةيا) يكل ىولاو لاك ناب ناي
 _ كك لف نانا لاري سرر إدريس روت وزو رخل

 2 «ريبكلازوفلا»
 ه1١+١ 4يشثلاتلا لاوسلا» ظ

 ملعيل صيصنتلا قيرطب ميظعلا نآرقلا اهنيب ىتلا ةسمخلا مولعلا ىف ىلّالا بابلا- 0 لوالا قشلا |
 . مولع ةسمخ نع جرخت ال ةقوطنملا ن .رقلإ يناعم نأ

  لضافلا فلؤملا اهلصف دك ةسمخلا مولعلا هذه ايصقت بتكأ

 هج بولطمل يصف ا ولن 1 نزار ثطتف نع ىلا ىلا ْ 0 00
 جفاك لاير مولع جس نانك سر رك يااكمولع مي ركن رق قوي ل يصف الد ا 4 ب
 نديم نآرقدلقوك راي ارك كرو لع يركن ةرق سوم بلانك لع ضنأوج ليي داشرلاك ف دو” ربع تر
 ظ جس لول اكرع اشيا. لو مولظس . ل. نبت اهعدول ب م فت

 :لاجرلا ماهفا هنعرصاقت  نكل نأ رقلا ىف ملعلأ عيمج
 هس كك( تانايدءرايخاءديحؤتاي ماكحاءريك انت رييح وت ) نترادخت ىلا ل لرب لوقا هزات لن رزقت ىولعيلا

 هل القرم دادخأ ل نا ساق ردا ا ءرعأ لاو

 ماكحالا مله (0- لإ عري فرص لاطمه لويس فنسم و عرازلاب د وصقنزج مولع, وج اسري نأ فير
 ملع© هللا ءالآب ريكذتلا ملع © خلا دوهيلا نم ةعبرالا ةلاضلا قرفلا ىلع درلاو ةبصاخسملا منع
 با 7 ليذ ندد ليتنا هدعب أم و توملاب ريكذتلا م ريكذتلا ملع(هلل ! ماياي نيكد دا



 ريبكلا زوفلاءنيلالج 0. 4 (مود)نينب هيلاغ باوجلا
 م ع عم ايدل هيي وسبا دم ما مان عضال تا م ل ا م ج ع جاب ش2 ع ع م م م م مج ج3

  قلعتملا ىلاعت هللا مكح نمع ةرابع. وهو ب رشم دارتس لابس اتاك ماا :ماكحالا مع
 ْ تالاعمايو؟ سس تادايم ل“ اكن اداوث_ايكايكدنباي وأ ورنباكن ىئاوورماواهذ لس ىلامتن راب نتن نيفلكملا لاعفاب

 ب َّئ كورركرز بقل يت 1 (لاو# جس يش تس ايساي وا سس يل زنم يهاب اي ومب

 : | هم لي مامنقا قى اوه حس رخو تر از اهمم صراع قلل 576 نم

 5 ولُصلا اوُمْيَق دق ] لاهت ىرايداشبرا بج لاثم لت ءادابعموب عرونمم ان زوروا يولطم رك 76 .قرشرلوو: بجأ و... ا

 يتم تساسروا اوان ُْكْيِلهَأ َو ُْكَسفْنأ د وه لشكل وضربت ُْهَّلاَوُمَأ ىمتئلاوثل 3 لامك تالا ة وك 1 َوَتأَو

 يرو يول كلو نض 4 بورش. . قبب نلفت ف ةياشلا فياشلاو لاك

 0000 ٌنْهرَ اًبِياَك اًئجَت لوو ل ىلَع 5 نو و ءاوئاَطْصاَف

 نأ اة حتوم تاجا ككل بم امج رأا ارودوكوت كاك شب شوكو ةاهورم 260

 ٌدَحاَم لْثآاًوَلاَعَت لق بكوب بوطم [ورل ع ةوجتواوب رون رك 2 :مار......6 لكلب شد

 0 يِزْنِحْلا ٌمُحَلَو مْدلاَو َُنِيَمْلاُمكِيَلَع ُثَمّرُح هاًئْيَش هب اًوُكِرْشت الآ ْمُكْيَلع مُكُبَر
 و تا ذا ماج نا قلت تس اص 9

 نت الو ِقأ اَمُهَل لقت ال ءيف ةَرُرغَمْلاِب نَهْوُرِشاَع «٠ ُمَتنَكَس ُتْيَح ُتْيَح ْنِم نه قنِكْسأ ب لث الج لاو مادغ

 دقي رطاسماظودم لع جنيد دحساس 0 «دال_هك لنا « اسوس مرشاعم ْ

 َبْتْكءاتُهَيِدبَأ اوُعْطْقاَف ٌةَقراَسلاَو قراسلا بج لادا انجوساكل وصاوزيباوضريفمّءل_ كس لوفانا داس '

 -ِةَدْلَج ُةَناِ اَمهْنَي ٍدِحاَو لَك اًوُدِلْجاَق ْىِناَرلاَو ُةَيناّرَأ «ىلْتَقْلا ىف ٌصاَصِقْلا مُكيَلَع
 ئراضودوبي) نوقرفداركر او احب سائلا 14 قرسود تس لع مولع د اك كس ديب آر رش :ل لاو ةمصاخملا ملع0

 ,لع©هشل راى ايس مالسإ رادمذ كر لا اءانرك ل اصيتسا كرت تع لظ أبكت اروادب درت )ني نمو ندر رس وأ

 ميلر كسلا داي لابد تاياثكو تانامحا تنس هللا ءالآب ريكذتلا ملعم كرتسس لغ ىلآر قم ولع :هللا ءالأب ريكذتلا

 هللا ماياب ريكذتلا ملعم كج رقم ولع :هللا ماياب ريكذتلا ملع© مكن كادي ناليمدرب زجاكت عاما سي بولت
 ريكذتلا ملع©/ كت اقول اهكتاءاعتاو ت اياثعرب لورادرمئامرثروابارط ونبي لوقا رفانروا لوم تنس
 ب هدعب امو توملاب ريكذتلا ماعم ئىاساىرت آردا ل اي ككل ارق مولع :داعملاب ريكذتلا ملع ؛ هدعب امو توملاب

 هك "ثور تاس رزووو تنجلي باكو بايخ تالاع كس تول دباس دوا توم” داعملاب ريكذتلا ملع

 اكرام ذك قافاءطكس قع باهرا آد هل ثععذاعا بسفانمكس لاروار يسبح رش كت أ ريكذتلا ملع ل وت نا

 0 : ْ ْ افاد تسلمت أ لابس اني



 ريبكلاازوفلا «نيلالج ظ 0١ يي
 2 ع ه2 - منيو هسب نبا قب تهت فبل يل 4 ع م ل تام لا ا ل

 بل هده يلفت لاب ترا نهيق كتل نأ علل 5
 '  .اًلوْهْجَم مْولعَمْلاَو اًهباَهَُم َمَكْحَمْلا ُلعْجَي لاَضُم هد َعِاَقلا قيقدَتلا عِإق انِتاَمَر ا
 .. اهل ةلثمالا درس عم ىلقعلا زاجملاو ضيرعتلاو ةيانكلاو هباشتملاو مكحملا فرع ايكو ةرابعلا مجرت
 «يان اقنق ماك( 0 ب ارعاب ترابع )جنات رابع( )١ نو بول طصر و( نيش تح لزوم نا ...٠ لاوس ص الخ لج

 عمر يوت ظ

 00 وول عه خرب مم يرتح ش زلم

 هج قب دانب لووك ولتمرواري انمار جس قد اهي ترالعال كيل( اني لب لديكي دابهد اف
 ش ْ -افنأ لاوسلا ىف ّرم امك: بارعارب ترابع (89

 اك سد لع ناو نا ارم لك "م1 مات د: لشما فن 7 فرعا ا زاير لقي كيسان .اعنن مات 2
 3 ُهكَتاَنَيَو ْمكَتاَهمأ مُكْيَلَع كَم ةموح ومد لاشا

 . لامست كيك نب لاق ا ريت فرط ك وتتم وداي وم قحنر لانا اك ىلاعم داي ناي ددو مالكوو: بات |
 50-5 وم أ ايت ىكف انيتتاو فطعايءتس جو قفل كف طخ ديتإو بي 0 هكا وب لتشكل لكلا

 ورجتم ل عجرم كسري 009 - نزل كك نايب بابساراو كاش هلت فنعم لبي تمرابعس اوم لاح 6 ىلاعم دايز تس
 لم مالك ظ لم( لالفوريما) ىلاتخاوو لبر يك ى اللاةتَعَل باسو رلتضاي نا كسرها يانوماكش لاح

 :مكلج نأ ورحت اكت الانا ليل هفوطخنكس اقفل ىك © ب لش ”لعربطو ضئتاقفلاك ورق بحب لاهتسا اكان لكوشم

 ايلا( و مكسو ءر يلع فولت سب لاتخاارسود وم مُكَهَو وجو يلع فوطخماكساك سي لامجا كيا ل نيبعكلا ىلإ

 ىف َنْوْحِساَرلاَو للا الا ليوُأَت ْمَّلْعَي اَمَو بري مولح أوف ن ونود“ ف اييتماو ف طع” عسجو كلت” مالكي بسولسا
 1 هاك ب وكت ملم كن ئادتبم 2 كسدعبا, رواج( ىف ولما طفل نوخسأ لاو لم لا مْلِهْلا
 هجيج اج قاركل وذبم جيت كب طاع فرط كم زال تنكس لارج اترك باش كل سوكر وصتر يف ملكى يانا
 بابك يدصقنم يراك ركب با سيؤوصقنوو نالياس_ايلي اكل مكاكذ دما, راك تل سدو كاملا رييثك دومحم
 دف لتس ي افك كالولي سايد« لوذيعن لك( فايف عرفك ) مزال نحاس دا. تسلب قاك
 _ووروصقل ” از الاكل اللي وه ع روصقل

 رك لاح لآني 2و ارا اهيا فص »انكر دكت دبناي تفسد اء لو شيرت

 رس روب ظفلم اهاكد مومو نسمح كا تعا اًوْمآ ةَلْوْسَر َو هللا ىَضَق ذأ ِةْنِؤُم اَلُو ٍنِمّوُمِل َناَكاَمَو

 ل دارعوارقا ضاخ أو ل بدلا ديكروا لست تب بيز عرقا سلم و ضروا لوم لعب تيبأ :



 دييكلازوقلانيلالج 33050 سايل يلاع تاوجلا
 تلا امايداكر مب كي لونك اوبن رب لوضضج ابداع ل ريغ تس كل ايل من. لري

 ٠ تاغابك تحس لج جيد كسي لوعفم س اةورك تس ًّ نذل وكوب كس ملكك حسبو كالي اكس تب شمع ايمردكس لولو

 بايدك رمت و 2 مدونه انرورارعم لوكالاو ذ#ركريت لكلا( يكريب لكي ار 4 ام)ّرصقلا ريمالا ىنَب < 5-8

 (ماوج0+. سري زوفلا)- لإ يت قاتتو احس ولو ذا لئالاح(ايا/ا هرب داببمدم)َلْقَْلا م عْيِبّرلا تّيْنأ يرظىا

 4« هلوصاو ريسفتلا ىف ىاوالا هق رولادب

 ه1 «لؤالا لاوسلا» ظ

 . نيح نم ىضعت ورق ةناَلْف حاكنلا نع نهيفنأِب نرظتنيل ىا َنْصّبَرتَي ثقلطتلار....( 1121
 .وللاب َقِيْوُي نك ْنِإ ضيحلاو دلولا نم قهواحزأ نيالا قلخام َنْمتْكَي نأ َىِهَل لِجَيالَو قالطلا
 ودار نإ كلذ ضيحلا نمز يف ىل نيبا ولو نهتعجارمب ىل . نعت قحآ ناوي رخآلا مهلا
 0778 :هرقإ-"بأ) ةأرملا رارضال امهنيب اًحالضإ اًحالضأ

 ةأرملل ةدعلا هذه ءورق ةثالث ىعفاشلاو ةفينح ىبا دنع ءورقلا نم دارملاام « ةسلس ةرابعلا مجرت

 ةملك بصن هجوركذا .ةمألاو لماحلاو ةريغصلاو ةسئألاو اهب لوخدملا ريغ ةدع ركذاو اهب لوخدملا

 ظ هيي ةكرابملا ةيالا يف ةثالث

 0 7( 96 ريو ورسم 71ه لوتمر جن( )دا م

 نان ( تس ران )وك يآ نيس( ليركراننا) ل كسور ستروك لوب ىد قالطدو ا: مج نكت دابع 3٠٠
 | اايكاديبب لش مترك نادك دج انتل تقام للحل كس قرن ارد( بغرس تقدس قطب لير

 ١ اكسل انوار جوك ارجو شمس لقرون اروا لن قر نااميارب كدكس تم ايقرواريرشلا لمصر وك ورك ( ضنا ب) سكر ريشي وك

 هدازااك حرالصا لع ليلو ليطلب لنا, زل راظتا نت ليدلر اكل شرود ورج رك كذا يوجب سنا) لإ تك رت

 - 6غ ايةكررظكتندوككن )نوب ةكر

 دهس ل ذارععس لا كيد: فيطالا ماءارواريطاارم سلا فيد نكس ةلت قفاش مارا كل ساي لرتشم

 ا ظ .لقالا ,لاوسلا نم ىناثلا قشلأ ةعبارلا ةقرولا ىف ف ىتأيس امك :لئالد)

 يس

 أس ضم اريغرلا ارو ضير ةذيج_ ضنا تاذرقطمرلا ارث ابي لخإ عض تدع ل !تروص م يومى لتولي ومد زا ءابجوز
 ٠ سس سس ب ل ل ا حس ع اا س2



 ريبكلازوفلاءنيلالج 0 ضو ب (مى1)نينب هيلاع باوجلا|
 ع 2 ا ل م 2كم ع م ل م ل ع م عم 010 ا طنا

 -< ناد عياد تدع لا ةطما هزاهثع قومى رتب ور رواج ا هذي ؤ تدع كلا

 -ج رقت فاضماكدارواج_ بوتس بو لوب لوخاتقل لاق شاكر امتيا ابي لذ« بونك هن ©
 < ءورق ٌةثلث ةدم نصبرتي تردايع لا بروصنب ءاني كت بفرظياي ع ءورق ةثالث ىضم نصبرتي كرابعل م

 ةرسفي لعفب عوفرم _ قا نإ لكلا ىف مكتفي هللا لق ةلالكلا ى ةلالكلا ىف كنؤتفتسي...... د
 اَهْتِرَي كلاذك خالا َوْهَو َكَرتاَم ثضِن اَهَلَف بأ وا نيوبا نم تح هلو تح لَو دلاو الو لَو هَل َسْيَل تام كله
 نإَو غالا كرات ناكلتلا اَمهَلَف اًدعاصف ِنْيتنِْإ ناتخالا اتناك ْنإَف َدلَو اَهَل نكي مل نإ تكرتام عيمج

 كلا اؤلضتال نآ مك نيب ينل ظَح لكِ مهنم ٍرَكذلِف1ََسْنواَلاَجَر ةّوخآ ةثرولا اًوناَك
 ((ع*:ءان-"ي) . ثاريملا هنمو ٌمّيِلَع يئس لكب

 امهضرف اذامف مأ نم خألا وأ تخألا ةلالكلل تناكولو .ريسفتلا تاملك عم ةيالارسف .ةلالكلا فرع
 (مضعنيا).ةيالا ىف اولضت نا ىفال تفذح اذامل
 تشمل نسر اكسل( هناك تم (0) فيرتتكلاك1) ل رماراو لتاكلاومللا» 55 # لاوسمض لغو
 ا بي - اخ يلم

 ا ايلكايك كو تيما قال اك كار وو 7

 جاك ذوب قب ثددوم لالا الطااك ارجو مرت ملاوروادلو اكل او ذم وج خس ايكايكق الطا ىكري ثراو لارواءدلاو

 (سريؤس مدلج نآرقلا ضراوم)وم.تدلاوروارلو اكل سوما رومي نس تبيع ىلا

 للاي لس ماما يدوتاسس اجا ايتيك ذك شارع كلارا تيا: ري عيبا 9
 هيي ايانلب صح اك احب ل ثارموكرادصتر بازيلا ل اج ىلاجو# زادت رظنوو با سكوتر ع

 نإ ملاوروادالوا كأرواهسرم لاهي اب نما ىلا 2 اي“ يكن ايي وتروص ركل الكر دتا كس تدوم لاري دو لوم
 وكن وثراوهسرودريقب رواواك 2 لاهتود لوم لوو كفو فرع دلو ارك( لكك لاعب دوا فضنول ناك ل لوشن
 0 #.راجايددصحار بكون رولر دددكل احب دة هس رود نسل الكاحب تيارا ناب كيل اي لوم لاحب ننام ككل اك ©

 هدتز ناك يرش لاداي جس دوجوم احب يرش لام لوك كاكلالك صح اك ع١ "رستم اك مالا ! عن يعضشاءمالان ياك لاك )9

 لود ايام وداي وم ننام فياردا لاب كيل الش لإ هداي زا كياركاروا لع صحاتم تلك ثييموك ولود نا أ

 (نآرتل فدا)- اكس شئأر ودعم م مك كر لسا اراد مما شلات بسأل وب

 لبث ساروا سل لوعضمل_ كس لق اَوُلِضَم نآ لكل هدول تأ -:
 (نالك)_<اولضت ال نالثمإ ايعل ساهي يك دف دعوا تجي ىدنايمحس



 رييكلا زيف نيلالج ٠ ظ 00 .. (891)نينب هيلاع باوجلا

 21 _ «ىناثلا لاوسلا 10

 مكيَلَع صقاس آَولَئاَس لق سدنكسا همسا ِنَينرَقلا ىَذ َنَع دوهيلا ىا َكنْوقَسَيَو
 هيلا جاتحي ّىّيَش لَك نم هاَنبَتآَو اهيف ريسلا ليهستب ضْرآلا ىف ةلاَنَكَم انإ اربخ اَوَكِذ هلاح نم هني

 . طيح يلع يف باظتاهتجو نلا بغت لباذإ تح انيس عت ابَيَس عّبتاف هدارم ىلا لصوي اقيرط اّبَبَس

 متو 55 !؟يب) .دوسألا نيطلا ىهو ةامح تاذ

 نم دارملا نم .دوهيلا ىا كنولكسيو رسفملا لوق حصي فيكف نينرقلا ىذ نع نوكرشملا لأس

 برغت فيك“ هنامز ناك ىتمو ايبن ناك له نينرقلا ىذب هبيقلت ببس وهامو نينرقلا ىذ ردنكسا

 ("سصعجر نيل . اًيفاش اباوج اذه نع بجأ ايندلا نم مظعا سمشلاو ةريغص ىهو ةئمح نيع ىف ندمشلا

 ررتلسا( )جالك ذك دوهيلا لري كنولكسي و(1) لو روماوج لكل اوس ل... « لاوسص الغ وج ش

 نام رثلاوذ(ه) تحاضو فس «مامب كس ن م رقلاو ذ(6 )هو ل سوم بقل همس بقل كس نار قلاوذ(0-)وارس كن متر قلاوذ

 - تم اقو ل ةسم« بدليل اع( قنة كدانع ْ

 لاو اركقيكذ نيك شن راوي ظ ظ َ

 ه1 دوهيلأ ىلريتإ َكَنْولكْسَيَو ل3 رضي قار لور يوب بيبي

 ٠ فس لوفد قوم شرفا ح ارح ضب رك تدل ذ اك و زغاوز لع لمريم نآرت : دام 1 504 ملاو ذررزلسا 9

 راكي نب امج زءربلادبك ا« هيت نءاظفام ندقغن نايس اتت وارم ير قلاوؤرواجب. ادرار قا دصماك بنر قلاو وكىل وقمر دتكسا

 1 اكساب لد ا نار قرل ةاج نإ ”رقلاو ذك اهكيدداهس كريد كت ل ءالعترثكير وانتي فتك اعرب با رج با ظفاح

 اصلي رقلاذرواءامتواشو ير فاك تسرب لآ 0 تكرم يل درتي مل بلآ قودقءررتطا_كع ليل /لورقعررتاس قارصم ش

 (نتلا) هس لومت ىلا ب شر اجاف اع ناسا ساوخداشداب مبيشناكن ارنا قارصم ا ارو رق نانا قبو ا

 قي جو رعت هدوم بتل بقل ل كم رلاوز هل ءالع-:جوإ ا و بقل تس باك 5324 مم ©

 له !ناجاهكن ظرقلا وذا تبول سكود كا لكوج جسالاو نر قود قتماكن راو ذك ابك ضب
 -ل تيل نمر قلاوذ تاهسبو لاك ناري كلامك برغش قرش كج هك ضب

 -لث يكس كمر قلاوذ تاك لاه تاناثنود لكك ئيسي ساس لاك اها ضخ

 (نآرقلا ف راعم)- لو تيل نا رقلاوؤ عساك لاه تاناغنه ثدي بماج لوود كرس اك ابك سس ضب

 و قبيا نيرقلاوذ رك جس وي ةاررقفت د كن تكلا رواء الع نمر انه: :يرحاضو ل ذوب ى 2 ملاوذ © ْ

 0 كبي ايكل تلة ياك ليتي حفرها خس سلو ىك هت داشدا د ياياعدددادنب مملوك اص

 ٠  سررطت_ هكر بوبكر ا لك ؛ْل لاغتادغرداه# ةس كت بكس لاقتارغ »و كل ناشاووللب مف رواد كب رخلاوز
 سبب بسس ١-0



 نيبكلازوفلاءنيلالج 0 ااااللاااااااي فب يلاع باوجلا
 ني .اوركيس لك ىكىا تيزثلا لا د ذب ىزنار ماما و ررج ولا تررطت ل ساب نا ند يسدد عكس ىلع

 . سامه قرباظ وع ارك نقيا قش ربا كن
 ل قرئاث اثنى م فلو 6

 ترض لبي لاسرازيود تس فود قم ىلانوي ررنكسائارز اكن لا فيد نكسر شك باد لو لاوقا فلكس الع تي قل سا
 لا ارا ثررعح نوبل ا اريل تح ائلير طخ حر رطخر زو كس ناس هشام ذاك ايل مارب
 (نآرقلفرام) سلام لابرثو فاوط

 لا جدأ لم 2و يسد لامك هايس بأ 1 :تحاصو هوب أ كال ةنروس ©)

 تايفد قروب كج ردوسا باتل ؟مزال ارتكاب حس لج هت رد ب وذ مانجا ايت »ول جس لك ب لطم راكذتكي د
 ساب أف آل اق اتوب لوح وكل او تكي وركب بلطس اك ادلب نه لاك انبوذ ل صح كيا كساينداك ارواب ذب“

 ظ ا ا سيج ىقي نس املك ايىداب آل املتوبل ابد بو لاش
 (نآرقلا ف راعم)_ <! رس ثا نضز بأ آل انوه لوسي ول اذ “ دوو ترام ءتضرد« راهب لوك ب برب بمناج
 ”1وُلِمَعَو اًونمأ َنْيِذَلا ُهَداَبِع هب القثمو اففخم ةراشبلا نم هللا ْرْشَبِي ئذلا كلذ... 01212
 ,ىا عطقنم ءانثتسا ىبْرقْلا ىف ةَدَرملا الإ اًرْجَآ ةلاسرلا غيلبت ىلع ىا يَ . هْيَلَع مكلَتْسَأ ال لق ٍتحِلْصلا
 ترتقي نمو ةبارق شيرق نم نطب لك ىف هل ناف اضيا مكتبارق ىه ىتلا ىتبارق اودؤت نا مكلأسا نكل
 ْ (اسس ضال جر نال ك2( ننس: قروش! ب١ . روَكَس ٌررْفع هللا نإ انسخ اَهيِف ةلئزن ٌةَنَسَح

 زوجيال غيلبتلا ىلع رجألا بلط  اهركذاف لاوقأ ةثالث ىلع ةيآلا هذه ىنعم ىف نورسفملا فلتخا
 ةمطافو ىلع لاقف كتبارق نم هّللا لوسراي ليق ةيالا هذه تنزن اما هنا:ىور  انهه ءانثتسالا ينعم امف
 ا ا .اازلا دعب ارتسير الخاو

 ا ربكاق رصانديس لك را ل
 كيرف وومج 009 لإن لاوقاورعتم ضر يفتي ؟سا#: لاق كس نبش لبي | تي ٠٠-9٠
 كبك حراظفوعرالص قب ارواوركف ارتخا اكل ا لوبن لوسر اكثلا ليك سي ب منت لس اريك ب لسع 0
 رثكا سابك بوا داب وكت ىلادئاغو لانا كيا ريمرك نق كس رمل زلت وبن قرع مترك ورك ت دع اطا قرع
 وكل وب اترك ليكل اوحاو لامعا حرالصاروا علو مدت راهقتج ري تصرخ لا حس مقبلع لين ليت رقو ىراددتشر كريم لم لإ
 ل رايتنا هس راهتنئام دن اانناءاكتساب ورك يخل اكق وقتك يراد تشرك لوم اهب اح انت ا فرص انك بسط لام ضو عم
 لغرل < علو يريفلو هود (000 ن آرقلا فراعم) جس اح نوب علا, قلع اك تأ رقو يشي مذا وحس قشوو تدادعرك



 رييكلازوفلا«نيلالج اللا 0 )يتب هيلاع باوجلا
 | نارواورلت بكس دالوا قرروا تيب ىلا ءداد تبارقيسر يم جا لوبا ضواعما# فرصا خلو مل صرخ ىف

 ش كس تعاطارواوركت يمبسدثلا كيس لوقن هي بيم تياورب حن لتايع نلءا ترطعح () ورك احل اري لش لم اهم كس ش

 ىدئدادخ برت يل قكلث تل هنتي قرعب نتروا جس لوقوع قحاك هلت كرب نندتتررطت:وركل صا ب رقاك ادا ذ
 (مو فس ءرطج ىريظمر يفت )_و اموع بوبي بر قداس لاقنذلا تيب ذك ئراص لوح ثرع الاكس يب طمجسدا رم

 ىبرقلا ىف ةدوملا الا ت تع اق هس شفتاج ركب لط تجادل جلسة تايب ْ يع اندس ©

 قا ترجارداج نكل قممالا ع اشار. تيك نبيه فك قلت سا حقك كب لط ترج اوج ل

 هاك اج تبارآتج تس قاري نادم ل ل لك اكتسراوفداعم كلن قبب بطمه ل

 . (قريظ) لوئاتباج تبا رقعسدوعروا لوماحأرل ارد

 قرم ملك وماتت ام تابت فرص ةرغكجسيب لسع كل ايكايداداركتسزجاوضواعمءاعداذأ فاحت لارج إب ٠
 0 | نب (لس اجاب لك ضو اوما قلبو ايسدف لك اج لالا اهقذ فير ءوركت ماعد كقول كرادتش

 نأ رفا جسار ضواس

 ترك ل السا حسك 7 لع لاوس: باوج اك ترايضف منا

 7 زلط تالغام قلو كن اعروا ملأ | قورافربكا نأ رص انريس نب رشار ءافلظ نوت ابك ضفاورلاض قرف و

 ش < ايكاىدءارقش فرت يفك ناز لك رعت ل ثي دع هروأ مكتوب 4 كت لكسر طخ فرص

 د لأ 4 قبو لكى نر ىرعشا نست ثع دع يألوادك < يب لسا احاكبساوج

 بجو تب كل ورسول لم ذاليب حس ذم بجاو كس تبحاك هل نانو نسوا # نول لتر طحزت

 كلي شرفا( قريطم ) ج_رفكانحكر لضم سس نلادوا «<ب نام انحكر تحسس! رم ركوب كايا رفداشرا ذيل بلآ دش

 عاقل بقل اك كلان لع ربح ىيازيت) ىف 1ث ذال تيك مو أو توادعو ترك سرمدد حسو مالك تب

 ىراساكت رو يظن م ثلا لوسر هس يب باج است اح 1م ز لإ قاوم لكتاو لنا سفن نيب شار

 تست دلال وسر يرث تشرق نس "ولى مل ب مال كس كس لاروا «هبس نامل ع نامباوجاعومرئاز حس كانا“

 كة ماكر ةياحصرتوو تارمطم عراو ذاك بجرب حراك اركي مالو بجاو تس اهيا كروكر مخل كساس

 (نآرقلا ف راعم)- لب ورك وم ارفوك حلا لج لسا لبي راو لتي رعت تسكن رثلا لوسر

 «عيريمضكلا زوقلا» 0

 ه١15١ يثلاتلا لاوسلا»
 ديك ِوْوجْوِ هناَندْنِم نفعل وه هجَو يآ نو نُقل زاجشإ نع اوَنآَس نإ ا ع
 َنْوُرِرْحُيَو الهلا دا َداَوَج وج ايف نوصي ٌةمؤلْغَم ىَيِداَيم ُْهَلتَناَك َبَرقْلا ْن عْيِدَبْلا ُبْوُلْسأْلا اهْنِي



 ريبكل ا زوفلا «ءنيلالج 000 ا 00 13 )نينب هيلاع باوجلا
 متتيينتي هميم مم ع تم م عع 2 ءومع عع ج2 - جعجع - عم مي عع عد عج جب تن

 وفرع وئام توام اسلوب ياقلب ناوقأل ةةباتم يِف يلا داع
  ةَعَبْرأْلا ءاَضْرَأْلا هذه َرْيم اًيْوُلْسأ

 ريو شل الا كك يا هوجو نول لملاك اهلكش ةرابعلا جرت

 0 الارن 07 يس 0 هوت ١ 0 ا تالا ب

 ملياقع هس رصاعم وو رواه تا ذوو ذوو دعس تنغ الي مو لش نخ هت ناريم مولحضرتج مل كس لوب رعل كى هك

 ناتواووروا( 2 هيل تيب ىزاي) 2 ةس الابل فيا دسك ى تقاس هاذ لس تارواجروا لاسر ءلويطخب لو ريصق

 ْ كل سف راهش تي ولساروا ىو والس بولساراو
 ظ -افنأ لاوسلا ىفّرم امك-:با عار جرراع 9

 لي لاف ايم ودست كراك لا ب نارقذ_هل شا لوواش ترضخ: تمحاضو اف هج ابقإا نار9

 ىلع تخاإب روا بدا لاب كس برع لباد جي لمت لاه يولسا وب دج اب برب ب. ولسا ماي اك: .ريت# 1

 كح وب دا بيلاسا نلا لاب كس اننا تءاروات 0 تاذع ارم( تايطخ رت هت ات راد لوتلر طراح راها اك رب

 ل تالاح نلا-اهقك ءاقتع لسمك اهقات لع لايخ ءيفاح < لوي ءارومانولتفلو بطاخت لع زرطوي دجال يوك اتق تروق اوس
 د ليث ساي هج اع ل ن_ الر يظن كسا نارا بولقروا جزيلا سرر ايدقيلانركل ياك ب ولسا روان حس بتاج لك يفت ىاىأ

 هاءالبس يبكي ع شوفك كام كلل شيع بانك لاجئ لك تقر

 1-5 ادا وصفت ار 0 اسورت اعلا ذك ماوقا شذا لإ | تس ردود الفم حس تسب كن وروشناو ل بما واع

 5 جل اند راسرواز اجت انيقب ني ”اجوم بايقس ناتو رش سيروا بتك ب نشر كلت ركذت

 رقت واود رشي ل "ني زها لبد قر ايو جب ف[ رق قلتش تادقاوو تاالاح كس لقت وو رست

 - دلي لكلاب حل ذادتا ومي ا قاخت ناس تادقاوو تالاعا ليت
 با تاي رب < ةري ودنلب تبع حساوي تسال كن انا < للا كرحرم ميش للا لس تغلب ديب نأ رم 0206 :

 . لسكس ا نااسنا- لايك لباسا هس ل ”ةرواجس ايكديترم ميشو واكت مخالب لج اندءاديب ب لاونج راو تبع يدل
 تغغنالي فاصوأ نم لب مال مكس ب باخ اك بس ناي ةثي ى وفات ترضخ لوقب -هس لوك جاع ذر

 00 - ىلا رت لس لكس ناش الج لو تعارب رو تحاصف«

 ل تسد ادا لأ ماك ناآرقووخ يما ذب ناكزنم موطنا لال يجد كيا كلر قزابما جوالي اب

 4ك حرالفو حرالصا كتيير شبر وا رصقمك ىلابر تيارب ه ركل روقوج كلك نا فر صلب لئلا لانو سكوب نال



 رييكلا زوفلاءنيلالج 1 وو زو نوب يو. لب كل تاوعلاا
 ظ رك لاب انحاسركل ف رقيقحر لح اسكس نتج كيلو يك . لاك زارت كت مدافاو تورض ملغ ل

 ىبلاطمءىدنلبىك ىلاعمو ترجو كالت طافروبر جاكت ايفو تررطفك نانا ل تعآرج دوا ماير كس نكرق
 (مه< ليك فلا)-0ك ل ردا لوس تاذاك ارخاوحي رواج يطيب لب ترددت ئاضمروا تيما

 . .عاونا لصفلا نايبب صصخو مامتهالا ديزمب ثيذحلا ىف ركذ ىذلا نآرقلا بيرغ

 نف ىف بيرغلاو هللا ماياب ريكذتلا نف ىف بيرغلاو هللا الآب ريكذتلا نف ىف بيرغلا جرشا
 20 ا ا ا

 د ب

 لاق اج قط تمر بير فرم هللا ءالأب 50 ْ 0

 0 . رخأ اهرشكأ ةروسم ضالخالا ةر وسم ىرلا ا

 ظ هدافي هقربشملويهت(رد )زل لق شي ا هللا ماياب ريكذتلا ملع

 مقاس عرفو وم ترحل رلى سجد( كف # ع: هدتا فلا ميك ) ئارواوج لاك ربت تتبع وج نس اجا يكرك زرق

 . 2 ارفن ايي سلبت نوار قاو هك اسمك لا عتشلالا مة ا رفرسو زمان اكوم تسرح كي دن رامإيا رنا

 . .تسوعاكاو« امات ما لاوادج تم وو نستاروا لضأو بير هدعب ام و توملاب ريكذتلا ملع

 ةَمشلا اَذإ ! مدار وك ٌسَمْلا نإ حام دبات نداكتس ايت سوح كنس ادهدراو لش شيد ْ

 تاي لدكت ءاطكشفَشا َمّسلا اّذِإ ردا ُثَرَطَمْنا

 وعند رم لب كيران كل نايس ددصعتب تيرم واو لو بيرم

 'ء - ناس ب لوصت لكس ثاريتدوا نيا لروط م ايل "نا ل تدع لكرقفطمروا نس كلوش 1

 20711 [رشوج »ع لن بولسا ودي اهركذت كي اوج ليج تي وو ناتو لضفأو بيرل يناسص نع

 00007 ىلنوردلا اذ ضجه ىتلطاكض را ل ثكنات ذيك ش عناوكلادا نايس قرف

 . (هع .سوي ولا)-انركقرفعسس لولا بيجي بنار كل كل 0

 باوبا هركذن نآرقلا بعارغ :تيحاضو ل بوم شروا وم روصكل بم ْ

  تررجت كب ولسا «مالك غالب لسن يخانج < لاج لاي تبارغ لع تايآ كح ل صخر م
 نورت لث فير شا شع دع جس ميد ىلا« نر ةروسست ب اندج بي رغصح لولاك نآرق لكس بو كد لاتاددا ىلا
 000 سل قا افلم هل - تحاك لقوا كنب ماع تاس ا اب 1 لع



 ااا هس ين اة اع ا عا يو م ا ع ها اعلا هدام ا احط م ا ل ا 1 4 ع وق اع ا ع جمعه عد 010 1 ا ل 4 ا ل 4 ا عومي عاج حيو

 «هلوصاو ريبسفتلا ىف ىلوالا ةقرولا»

 0 ه1  ى4لقالا لاوسلااب

 هيو 2 7 ني رذقتسم ثيبخ سمج ميسي مانصالا دل

 4 راما َْوُحِلْفت ْمكَلَعَل هولعفت نا ءايشالا هذه نع هبربعملا سجرلا ُةَوَبِتتْجاَف

 0 مامالا ٌيعفاشلا امال دنع رمخلا فرع ةميركلا ةيآلا لوزن ببس ركذا . . ةحضاو ةرابعلا جرت

 ظ 0 سا نال مل زألا نم دأ نملا اها. ةفينح ىبا

 ريبكل ا زوفلا «نيلالج ظ 5 -_ _. 90( )نينب هيلاع باوجلا ٠

 5 00 ”)فيرتت رت يد نة يرحم

 5 5711101 زج آرقن) بارش رخال اونا رسميا ا: جنك رابع

 22و كا ا ظ
 كس ولو بايماك م ديما( قسد يح تس نا تكا جس اك يكرس تاناونكن اوك نك )ب قت نا لب

 لس نأ« سوت ' لع تان ىلديتق ىراضنا ودرج ورم سل لابع نبا تيرفت> #: لون بنس سا تيأآ 9 :

 يقع لل لو ًاروا ايلا يكالاكمتم كك آ سود كيأدوجواب لو احب لامي لع تلاع كرشنروا لوب عرورش ون باا اشك ايمرو

 قررت لي لسطسلس بار بج رك لطي تاياور ضروا - لوم لزان عهيآي ءييكلم 0-2 وج كزعدب حررط

 ايفاشانايب انل نيب مهللا امي ذ## دعما ومد لحتوافاصتابتلةغ»: لذاث ماكخاو تايآ
 ظ ني 97 لوعلذ -_ يروا لوم لوب اعديو

 0000000 فيرتت رق يرن سالي قلاش مروا يطولا ماا ©
 فذق ودتشا والغ اذا بنعلا هام نم ىينلا وه رمخلا + يفتك رة ليدززعض# فاما جس قرف
 قر ليرد قش ماا( دقت لوجه. اجوماج ثان هذي هس ذيرداد مايك ايل ر واد لاي ايك كرو ديزلاب
 مكي صاظ( لاري رانش لوب  قروآك هورب باث لقعلا رماخي ىذلا ركسملا وه رمخلا يفر

 ١ هوس ركع مول يد طاسيلي قفاش م البجوم ىلا ياك روكا لك صخر ع فيررتت رق ليون فاح |

 ىديكا الغ بركس كى ذادتادعرب نع ءاجابكل(لورتت نا مالذا- جست * لْوَلَز يمالذأ-_:دار“ا ؟مالزا 9

 2 2 اب كن رك هيت ارب تشو اك ا سك نذر واج كيأك لوب يب تروض لكنا قكئراج مر ظ

 حار اري نك ا« وصت نت !وواجآل كلب م انك ىلرت اك وص تتح منح كل ررك رمح فأل ل كس لوريت فل كرو ىلإ
 (ناآرآلا فراعم) تس تسد مور تحسس ارا نلمس او لور ةراسروا



 رييكلازوقلا«نيلالج ل3 يي...( نينب هيلاع باوجلا
 ىلا عوجلا مهيدتشاو ض رالا تبدجاف نين ناخدب هن ناخب ةَمَصلا ينتمي مهل تقتراف 4

 ”قْقكاَنَبَر يلا ناذع اذه اولاقف َنسانلا يْعَي ضرالاو ءامسلا نيب ناخدلا ةأيهك هتدش نم اوأر نا

 ٠ لوزن دنع ناميالا مهعفني ال ىا ىرَكِزلا مهل نأ ىلاعت لاق كيبنب نوقدصم ُنْوْنِمْؤُم نإ َباَذَعْلا انَع
 .مكنااليلق باذعلا فشاكانا نونجم ملعم ولاقو هنعاولوت مش ني لوس هاج دقو باذعا
 1 (٠٠1061:ناغر_!هب)  مهنم َنْوُمِقتنَم انإ ئربكلا ةشطّبلا شطُبن ِمْوَي ركذا نودئاع

 ا 00000 ًةساس ةروكذملا ةرابعلا مجرت
 ا ىربعلا ةشطبلا 0 ىلاعت 000 ا

 0 ا ا 7

 هد روووكع سريع هت ماركو دوري راع ساء هسا زملا ةدرد كيا( كل نك هووأ)ل ركون وكول بس 0م

 0 هس لوم تعض بلك ساونا( اامرفداشردا فس ىلاعتدفلا ل لسكن دقت كريت ب102 لب 1لسس ناميارورشك

 كر واد ة كش را تسليم اي ؟لوسرري روط حماو للاي كس نلاملكالاح( اجزم لبتريفم نال نلامياب فس 1بازع#)

 ( و إي) ذاب آي تسلاح ىارلج مق لب نب وكب اع لا كح زوردكب مآ كب تس ثاإل داوم اياعذي يمك سد

 | -ك ساد دب ءاقنامككشب كس يرزو نكات بج

 ش تاناطت ب000 - لع لوقتم لوقا نيت تل نانا حو تزف راس سارع لع يفك لانو #.: : ل رجع أ وأ لو و لاحد 9

 «ةقلوت لكي لبردي ذءييرموبا ركل ل بع ناك سيرضحر مو عقاو بيرق اب ل تمايقوج < تمالع ل ياس لم تما

 ظ © يكل ق اروفمولسا ن_ةني ىرافغريسأ ب في زمدواوللف كردضريعسولا تع: لآ اونو .ليلم نباروا قرص نح

 هانا 14 اكدت .واوراورم كك ةسرعس وبدت طلاس لا تامدنبال يان باج 7 ركل قادص»

 ص روت دايفودركوودارععس لا( بحور وف دوعسم نبا ترحل وقر اق ارق اوعدوكلا لداب كس للاي ةساجج
 هلي رش ب قلعت 2 لويس لا لرد دلي فورعشدإب از 0 ةررعا نطتلادبك ل دقي مت يلاعج ب ناس آلم ركوب

 ( س0 هيف ترلج ن آرقلاف رام عسي ؟ل عروش داعامل اكل الود لاب ركنم لب اًدج بيرغ لوقلا | اذه هلو ةساز رف

 لوقا مدد سباك تماق ز دددارععتس ساكسي لاقالبباكن يرض قلعت سان

 2, 5و أ 111 كتنليأ قود ت تسرورل يا لوري س١ رعب قراتو فر رم اي إو روعسم عرب اكرضح

 ل رقاق اعم) دبى ذب حس لا لش تاي كح لكان لأ ذاليي تس



 ريبكلا زوفلا«نيلالج ظ ظ (ةدد)نينب هيلاع باوجلا
 6 كش عه عب هد كج 2 ا ع ع ع عدد ووو هدا طا ما طاع ل ع ا 22.2 ل ل ع ع

 كتشف 4 ىدا انلا لاوسل وسلا

 ليقو ةرخألا ىف هل نينمؤملا ةيؤرب س هيؤرب صوصخم اذهو هارتال ىا راصبألا كرت. تنل

 ال وهو رصبلا كردي نا هريغ ىف زوجي الو هارت الو اهاري ىل َراَصَبآلاكرَيَوعَو هب طيحت ال دارمل

 . (1 سن ماين كي مهب ٌرْيِيخْل هئايلواب ُتْيِطْللا َوْهَو اًملع اهب طيحي وا هكردي

 للا ةيؤر تابثإ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب فالتخالا نيب. ةعئار ةرابعلا مجزت

 ظ 1 اعل كم نيقيرفلا ةلدأ ركذا . ايلا موياهيفنو

 را ا

 طاح تعور ل ونمو معي 1[ ل ريع اي سبا ست ا-:ه را ترارع 4) ...... 92

 لوما مانقدو ني 090 بط امال ىاهترثبا هاك قى لم تن نور رم وف سر ل أ

 ش هول بك ناشي كج كر ركل كير نفل نزف كرب تك فال !اعتشا )د لإن عماير

 . يؤ تب( ح كاما( لود ةسل) لإ كارما فهن( لعب قد نتا رب سورس

 ا .ريغل فو يف اخ اهل ضضروا سرع امجاو يردسلبا رم قادت ذدا تعور لديك_سرها 2:9

 0 اك يوريقعاكت عام او ىدسبام الع مانت لسس لا؟ لأي جا قكوم تيبكرو تمايز كى اتت قال انا
 2 ه”لىسنرأ بر 10 لت ساوخ ورب بن + ذات وعر حسبو كك قك 9 ل «تءزايزرواورباشم اك تاز :ىلاتقح

 ترطخ ربان ةكئمد لفت زج بأ ىنارت نل لا اومداشرا لع باجل كح دارك دايز فيا كت راكت دوري رم

 انوه تمرايزاك ى ات نقال نخوض لن تاغ آدتبإ؛ هج لابن ايككرشبو نتن روارحي قع نط باور بج وك يطلب ميلك وم

 . ةرظان اهبر ىلا وكما ذتموي هوجو بحدوجوم ل غمر را فرداجس تباثسهناوتطمداماك ل

 ىلا نيرو رافك نبا( لل جسدك فرط كبر نجي ارول هلو م شئاغي شئاشم ذاتو ةهسربج حس تب ذو تميت )

 ذكموي مهبر نع مهنا الك < تيب 1  مرك رةكاميج دود فرشنيس تعكر كات قير وطن زس كو

 ظ يتاءاقمفلخكت رايز ى ات قرع عمر ارو( هلو: مدرب بوس تدايذا كبد ةيسا زور لئارافك )نوبوجحملا

 | 250 ترايز كى ادت تسقى دي حسن وتق ىراس ليك نج يلئاروا كر ادعإ كس نيتك له تنجروا لكك | . رع و

 تنج ليتل لا رفح نأ لاقت نت فوكس لع اوم لاو لع تشنج عندج ىلا بسجل ياسر ف ل فس هلا لوس

 تا ارزود للي سيلا 7 ! مثلا ا يركع ل دم كو مارك ةالخ زو اهدي روادئاز هس نأ لع لشرب

 هطلاوبسروا اكس اجايدامأ حس نلايدرد باي تنذو لأ ؟يبساي ايكروا لمن ووايزن سن للا ايار ف فاو لمع تضج ءىد تاي

 -ج لوقا ربت بم ترق ثمل شمس لوم تقي راذب تيه كراك عدجروا لوم تين كات



 - سيكلا زرفلاءنيلالج اخ ااااا 033 نيب هيلاع باوجلا
 ٠ ءارت حراك لون مارك احصرواهت ارفف ثلث مل ناو كدت ايي تاد كيفكم ثنا لوس لب ثيدح لي كود5

 وا دك د وكرنان لامست رجر اا يع عررط اركب د نيس م( ل تدرخآ )لكي رفرروا لا رفر لت فرط كانا ذل بآ
 اطع ردد ضاخ لب تنج وك ولول نجلا حترطلا مكس لو الر ع نبا تيار لشن ثييدع كيأ قرصا رثصيروا ىذخت

 ظ 07 بيف تمايز كى ادت تماشو رشا ذوروكن أه لحرف
 57 - م 7 لوسرروا ومو نج يلا بس لغ ترث 1روا قو م تدايذال لات تزل 2 ادرك < تسي دصالغ

 فرص ينور رفن# ىف ركنا ندا ايدج تمايز كى تحسن 1ملاع تقيقترو وو لوم تدايز ل نارتنو بش
 ىكايندوكس ا لوب ترايزوجرك نرجس( اكتررث ايوا تس لولاه روصكررتاك- لوفايسآوج جس ماناكن ابتج لا
 1 | 1011 وس رتل فراوم) -(نأس جابك قت تراي

 (-ه١1 418 يناثلا لا وسلا نم لّوالا قشلا ةسماخلا ةقرولا ىف ىتأيسامك هدو بذاك عقلا

 ٍلْوَ ةنيدملاب مهنهسم رامي ني باتكلا لهآ نو اورذك نيل عَخأ ىِللا وه ...»
 نس َنَي ربخلا مت هب هلعاف ٌمُهنْوُصُح ن َهئْرَصَح نأ ربخ مهام مهنا اًونَطَو اَوجْرْحَي نأ نونمؤملا اهيا داب قرت

 َقدَكَو نينمؤملا ةهج نم مهلابب رطخي مل اَوَبَِتَحَيْمَلَكْيَح نم هباذعو هرما هللا مناف هباذع نم وللا .
 (ءرطب)  ٍرلَصُبأْلا ىلوأي اًوُربتغاف َنْينِمْومْلا ىدْباَو مهيدي ْمُِتْوُيُب َنْوُبِرْحُي َبْعَّرلا ْمهِبْولِق ىِف

 ناش رّرح . هل ىناثلا رشحلاو ريضن ينل لوألا رشحلا نم درمان ًةليمج ةرابعلا مجرت
 ' ١ ههييح رشحلا ةروس لوزن

 - سكر ك0 هو ربكم دا ا[ ترارع 02 0

 نيلابج وكن املا ات امكرركن ايككين_ لوبتاروا لح سطر و_ا( ! ونادي. ١ اهقرت قت لارا داهتتايد لاكن كسلا اكرر لبي
  (باظطاك اروامكاكرطاوس سباع ا) تسدثلا( لوم قروب بسس لبس لع يعلق لكس( سرت )2

 2س نولومكت.اردا( نقش قلك 7 ةءءاكايك لنا 5 لش لود ا فرط ونا راس انت كم «لاخركن اك اين كج كلاب نا

 ركل صاو تربك ودنا لبد ىسستب كس لوا راسموا حس لوحتي اد ل ورك باخ حس رزاجادرلا دامب
 رش 3 اعل بيطدب م لش رود ان بدار تس لؤارثعكسريضأ#:

 "0 جس فطاج كنا فرط كم اشيك لود كس رم حرر عمو امس راج 9

 رأت رب تسرك بج مت ترضخ _ لوب ل زا ض رد _ريشوب ع ءرثح ةروسرإل -( أو نا اك ح روس )69

 قرتيمرعا نورت ءايعا ىلا ادق فيش ريض _ليبق لج عا ءايك م زياماك عرس دوبي زق ال فيلر تق يطيب كس

 زك د فرقت كسلا تاهليكذ_ لاشكر رس تسابب ندع 2 كفل »تقر ع



 يصازيسيلع كا يضر البلبل
 كك شزاسسكيأدوروا لبث تسرك م قتلا لبا مجدل حبيبا , ل 1س رك ال [ راقب نس نوكأ نا

 قوهبدذب نس ىلاقدشلا نكيا_ةساجوم ماتم اك اكس آمل ان اج ايد كبل ثياب ل كارب قط آت يواك هك

 لعاب ايكربع ضقنذ_ ملكوج لاجتت البكروا ةس1لج رك ا ت لابد قلت آ 3 دي دربش لك وصنم موك فل بأ

 | راترجا«جنانج لاب قدرا ندرك يآرب اب هج لف تدم لادم لابس تلم ك نو لو ليم

 دعب ناد لد مث روض” ب حج -.ايالو نقيل اكن وات ةييساروا يد مانيب اكذ اجر شوكانلا لس هرينو ىلا نب ثلا دبكن كيك م

 رك ل الب فرط ىربيتنو ماش و مروجو رخل اي ايكايدالجولو رتو تاغاب كس ناروا ك بي ركوب لنا قف انمي ون كل اعذج

 -بايكايكل اذ نددقاو مكرم ةروس للا كش كد

 «ريبكلا زوفلا»
 21 «ثلاشلا لاوسلاج

 مُهْبْوَلقَو مهين ةبيطلا ةَمِلَكْلأ ولقي موق . .ِنِئمْسي ىلع ْمُهَق نْوَقِفاَنَمْلا اَمَأَو 0 لوالا قشلا
 | ىف َنْيِقِفاَنُملا مح ِف ىلاعت هلل لاق هيفي ترج دوُحُجْلا نوُرْفُيَرِرْفَكْلاِب ةْنِقَمْطُم

 . راذلا َنِ لسا ِكْردلا
 : نيقفانملا نم اجذومنا ركذا . طسبلاب نيمسق ىلع نيقفانملا فرع . ةليمج اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 ظ لح طرا«( )بارا تاع الإ بلع لسلا 0 # لاوسمصالخإو

 ةورأ يز_وضي نبق يع

 .افنآ لاوسلا ىف رم امك .:بار“ ار تابع

 ( كس تلاسرو يحول )ح- نو اناقياد# كولو م كيل نومتوو مو ولن يقلزم ىلا روب حج رث 6 ترررارع

 دثلا نس ناك تكد اهعججر ثل سلا نبع لولو نسا كول ب دوا هت قار عرفك ل د كس نااددا هت لاق كس لك زيكا

 -( 2 لب ش جدا بسك م*ايق تب نمتارم) ٍراغلا ّنِم لفشألا ِكْرَدلا ىِف َنيِقفانملا نإ ارفذ_ لات

 - دلو نيمتلر كاان قفز قري[ سس لوقفدارك ل: فروت لبيس 5
 هديح لحس لد نايتس لئاقكس تلاسر كيف لا لوسردد تييتادعد كتل قس نإذزج نمو: :ملب

 َووَللاب انَمأ َلْوَقي نم سانلاّنِم و لت ةساءرفداشرا ىلاحتسلا قلعت نادت دقتتساس لو فكروا رس تنام

 ظ لور نإ معَ هلا ولا ٌلَوََُ كن ههنا ىلا لج اذإ نينو ٍمُهاَمَو رخآلا ميلا

 . دئاقعى السا نايات يلركل وق السا قس لو ذ نوبنج كلو و: مرصد - َْوْبْذَكَل نيقِفنملا غإ دَهْعَي هَللاَو

 لوم تس كراهلا كشيرنا قلن مفلس ترضخ الن #راي لح تن راه اكن يق فعلي انقل لسا نقيا وكن لاري

 _ ( لوبا وتو ظخاكن دقي فيش داب هس تما قبال ِنْيقيْلا َفْعْض الإ ْىتمَأ ىلع ٌفاَخَآ اماهتا رف
 0101113 تا 10 311 كرا ع. جة ٠ د فكس سب دو سول 6



 ريبكلا زوفلا «نيلالج مه 0 (مد2)نينب هيلاع باوجلا
 ع م ا عم ع ا ع ا عا 2 2 ع 22222 ع ع م مع ع مشع تمحي همه عم ع دع ع وع عد عجل

 ورفكاكن ارك اتيلقاتاكتتتفاوم ىكاردا كورد راجا كمي نتج نفانمدو(0- لين سيمت يرمي فعن نيقفنم ٠
 ٠ تسلط ناديم كر ارفاوس لش تريك ولس نب ىلا نب شا دكر رعقوملس دعا وز زن انجات حلاته نامياورنكى كس مق نامي

 لا انتيبظاتااكتيبكىت افولامد تايوثرم كارول ايندري بولق لس نتج قف نمج© - يت اكتينجذ اري كرار ضم قلو 3

 سس لوا رلسمزوا مالسا صرت كل اء دوا لك حرر ى ا قود لب لايت لوكل ع نا كل كس تبحو فوم ثلا لوسر رواد

 : د لش تاجاانعرواءاعد لن سئ امله راكغاكتوارتقروادول؟ك ين ا بولث كس نلا هو كن وتلص# ىرتك ىلا ا ريح

 .اًرَئاَق ةولّصلا ىلإ اَوُماَق اَذِإَو :ىلاعت هللا لاق امك لوءرجاظري نا تكرب لوك تدايعيتنرواان[ف للا كم ظ

 مُكْيَلَعاوْضَع اوّل اذا انما اق مول اذ اليم الإ هللا َنَُرُكْدَياَكَو َساّنلا نوري ىَلاَمُك

 هِلْضَف نم ْمهاَتا امَلَف . اهباَرُح ري ةكْيَس ْمكْبِصَت ْنإَوْْهْوشَت ٌةَنَسَح ْمُكَمَسَْت ن 1٠٠' ٍظْيْعْلا نِم َلياتآلا

 ظ دوا كدنادغ م ا) تم اروماروا ترث الكت كيني لش اجو لاس لوصصروا شام بسلك نفانممد © هيَ

 َنْوُرُمَْي ضغتب ْنِيْمُهْضُعَب كقِفنُملا َو نرُقِفْنُمْل ىلاعت هللا لاق امك تدازم لأن لك تاب

 1 لام لابد سا اج كولمو© -مُهَيبيَنَف هللا اَوْسَن ْمَُيِدْيَأ نْوْضِبقَي َو ٍفْوُرْغمْلا نع َىْوَهْنَيَو َوِرَكَنُمْلاِ

 سا قا جرا ا ا و

 . روا لولي منت سس نفاوم وو ضتب لع نيقثايم نا © سرك منو او فيا خس مالسا نادل تس كف ليكم اقم

 فالشرب لس مالسارج ركأ لي در ف رصشم روارو ارو لع نواتتوداراروا تيجان ارك ايكودام آي لا ذس تب كل وئادتاغ

 (اووريتعأزفلا)- ل ماقال ىك قاض افنان ماي ديركقستقوكس لاقل انس مسا ةاب» ١

 وه تس هدباشم لس ني صم ناركاح لي نسل يع كم ارعاو اشم اكد مت نقم _#:ىرك ناين وفر نظن 9

 حا[ روضتن_ نويت نيف انم علا حس ور كف اضنا- لو ةيمي تي قم لك هلل آولى م ىو ارعاوج بس(

 . ناجي روطيلس نيقيوكم كل تعبر شروا وم اديب لطب نام ساوج سس نمقفا نه نااروا كرايتغا شور لك افتروا نسم الكرطساوالب

 < تب لم لولد كس نلت حس تعامجمو كن يوت ويت اه ىا-ه ل قرف لوك لش ناءىد يي توك 71 [ممارك دوا ايل

 ظ ' (0ه سانيبا) -ايداطعبد لاحم فس لوبن لاهي كوم لي كاب تربي لول

 «نامزلا 3 57 ىلا نآرقلا مظن ئناعم ىف ءافخلا هوجو نايب ىف ىناثلا بابلا...... 051

 . اهيلع اولبج ةحيرقب هقوطنم ىنعم اومهف مهو توافت ريغب ايوس برعلا ةفلب لزندق نآرقلا نأ ملعيل
 ظ .نيبملا باتكلاو لاقامك

 ظفللاب دارملا مهف ىلا لوصولا مدعو نآرقلا من ىئاعم يق لفخلا هوجو ركنا أ ةعتار ةرابعلا مجرت .

 -ءافقورجو لن ىلاعمكس نآر ق0. برج ئاكت رابع (1) ل بلط ل روماوو لب لاوس لا......4( للاوسيص الخال
 تاي تاع لاسكسلا ند يدعم رم اك تداع 9-2 7ك ترام 9 59

 0 مما



 ريكا زيفلا نيلالج ا فلا ويش هيلاع تارعلا
 1 56 ٍ رقة يساو لوي مولتشتساب يس

 (متاكبتتاد)- نييملا باتكلا و ايارفذ ىلا رثلا لايجات ايلا كارب لاتأرب لس يلوي جا رؤس. ار دمك كسروا ترطف اوك

 روا افق ل ىلاعم كس لآ ب طمس ناب كس نلت ببحاص هاش تررنمح - .ءاتو وجو ل اومل_نأ ا »2

 كتم 3-42, ارم كافل وا انت لع لاحم لب < ل جرو لصقل 1 :لزهدتدو بايسا لوكس كد ليا 8_0 ارم كفل

 ش تفس لوزن نشكو حسبو كذلك كلا راو جروس 03 < تون تو ف لاهتسا لس بيع رت ظفلانهت جت

 ف ركل بي دبت حس تت قرسددوك ج كيا لت حس به كف ذك زج ها يك أب اب فوضوم اب فاضم اوس دجماك

 4 لج قرض م سد نيد لرب حل كه رودرا كلا ابتسم ا رسوم الاء ح كفه7ةع رمددو/ف رتل ا ظ

 راختنناك رافع كك حسوب كتي سس جدك ةييس درك مرقم تب ىلاو نقتزخ ومى ربو كلل ركل اهتسا خص كب ع

 ] -ِ اوبس بعل لاستتسا ل ل رواة اقنف لير خانك رو سيدك كسول دارمدرعتم كدتفل ىتكيأروا

 «هلوصاو ريسفتلا سف ىنوالا ةقرولا»

 2:2 0 #5 <لؤلا لاوسلا»

 1 َذإَو اَهلغأ ىلإ قوقحلا نم هيلع نمتوأام تتنمآلا اوُدوت نأ ٌمُكْرَمْأَي ظ
 ةركنلا ام ىف معن ميم مامغدا هيف اه هللا لعاب اَوَمُكَحَت نآ مكرمأ ب انلا نهب "سائلا نْيَْمتْمَكَح
 لاهي اَيصب ايس ناك للان لدعلاب مكحلاو ةنامالا ةيدات هب ْمُكَظِعَي أيش معن ةفوصوملا

 0 ممهمهنانهي)-. كَم رمألا ىلوأو لوس ايلا اوفي اثم
 نم دارملا نم - ماع وأ صاخ اهمكح له و ىلوألا ةيآلا لوزن ببس ركذأ ةليمج ةرابعلا مجرت

 5 «لايتاك) ةيناثلا ةيآلا ىفرمأألا ىلوأ

 را ا لا ار سا

 رول تاما ادا) ل تاءرف تعيش يبت ىلاىتدثلا كمت ( ب اهي متن قتمك ايكو ل يذوصوم ورك ماقد كمي

 .لوسدس لاقت :هشلاروارقلا! ولا رطسشيس.ا- لج ل اوت "1 بسروال_و تح يا بس ىلاهترشا_رخازب( قلعت 0 قار فاضنا

 : يورك راورمئاررف كل و ارتريا ابني ادواوركتعاطا اك

 . فالق تسدد كت وشر لم تاموصخواهتح 2س كت ضايخ لم تنام كتم داع كدي: لوزن بس ىل وا تيا 9

 بجلب لش تعاود كيا < ايككامرف عشت لاوقاب كب لوفوو نادك وفارس لب تي 1 لها دن هت تس كليف نت



 ريبكل ا زوفلا «نيلالج ْ ماا (مدئ)نينب هيلاع باوجلا
 00 ا ب عب املا عاش عا 22 ع ا شع مع نع ل ا مدعم داع عاج عاش ع ل1223 ع 23 عت ع م نأ

 اوركر 5 ات يد لاو لشلا تيب ذهل لنسب ناثع وكلا ند وم لاو لضرطلا بيب ردقوم كلك رع نزف

 - كالفن لرش ماب تسدشا تيب اوت ترض بج إيد لوك زاورداكرثلا تيب ركن يلاحق سنان لكيم طخ

 لقى ذو لطي نطيل اعردا قوم لزانعمم اه مالا ب لم لا ويدلك تس فمن قط امسح

 5 700 'لرزناغاكعم امل هس لافتاري تاي لا: ييحاضو ىف ء

 .وركا يداي 2-- عت نا لاكي بط زج لد« كوشي تسا كبل جس اند ماع مكرم دقو ْ

 (نارقلا فراوم)- ىلإ لاو بسم اكحو م اوك ل اوه ناك كتشاا قا ىو لش درب بطاخماك ل الع يرجاطهدايزروا

 كل ىا همم ان "ناو ماظفاكزجج كل لئدك [ كس نت” جولد ناس متنا رسمالا ىسلوا- :دارم مالا لوإ© ٠

 . #8 مرلا لوسووكجسايددا رم اهققو الع قا دصءاكر مالا ىل واحات ىرعب نسترواربابج فقل سابع نلنإ نر سفم تر ارطح

 ةسايرفوو لو لاش لل هريرعوبا تررضعح لي نتج نر ضف دع تب كي برواس شدت كسا نرد ماظفرول لو فيظو ب 3و

 دام كحول العاقل .كهبس لش قرط ركون تموت ان لهن تب كس نت: لي ءارعاو ماحد ارم سس دهالا ىلوأ مكث

 ركل او_ر وص نت ماشدإب مك احدإ امدارع م مالا قواروا <. هتسباو تاس لولد ىلا امام ان لقتل بس لئاشو وقبل ل ولور ءا مما

 لد يراد اك تفلت كدادغكب اد فب جس منال ككشتقو لا تعا كن اداه سدب نارك بعشر رورادرساك

 . كِيِردياَمَو ىمغألا ةَءاج نأ لجال ضرعا ىلوتَو ههجو حلك متم ىبنلا َسَبَع-...01 122

 5م: ي) .كنع ةعومسملا ةمظعلا_ ىركلا ةقفنتف ركْذَي زأ ىكذَي ةّلعَل كملعي

 ىكزي لعف لصا روح . ىمعألا ىتاجلا اذه وه نمو سبع ةروس لوزن ببس بتكا . ةرابعلا مجرت

 | ست نياك)- ماغدالا لبق ركذيو
 قادس 063 لوالد: اعساج)ئماب لما« 2 «# لاوس صالغإج

 للص لس مندا بع

لس ؟لب يلي لك مفظ ب13 + در شن ل ركن :مج رت 6 تدابع 03 6 ٠
 ظ نر )يلؤوسدعروا( 

 سوس اقي كلو تحيي ناب رونو كيش يايا 1 )رت ايكو يس آروا- رضا يزن لب هس نا( ركن ليلو

 -( وبول ات نرش وب ني تينأ )ومرتمور نارى رقت

ق لج كترغخزُم 11 يي ترض اتم كيك وب لوزن ناش ةروسلا-:لو ناش 1 0 ةروس##
 . زامل ْس ر

 . هع عسارطداآبي سرك وقم الساونا لفل ب آروأ سآوريغو فلخ نماء بيم فلظ نب لا: هيي نب بتفم لمت راورم

 1 اي مالسا سقت ب آروا سومر ضاو لي يمد كف فم روح ا موتكمما نا دفنا يك ت ررزغح ىلا يباب يأ | له تارك

 نا ذات ب آكل لاء وم مولاوكنرولاج هس تلغي كنا 46م روضتا ار ايانعج دي كب لخط لسكس ىل آر قيتسايآ

 ظ لوم لذان تروسيبتتقو ىلا ذاب في ةيرعت كرام سل“ مف يآ بعمل مفرج
ْ : | 



 نييك زول ننتج ا ل 0 ميلا ارجل
 - ليل مكمان دبكتم ميسا م لعل يأ قارس ©

 ما لاس مان ا ني نيني ©

 ةايدركم اضدا لما ل موأعم عرراشم) ىكزقي لش لاي :

 ايدل اد نم للا ذاكىلا هيلا اين ( مرا 0 راش رمركدمو يأ“ ري 0

 تا ا سس ب سس يع سس تمم

 اهلوزن: ببس نال بارشلا نم .. قط 3و املا ونقاار نلآهقج- 0 لوالا قشلا
 درفملا ىلع قلطي وهو اًبنُجاَلَو اوحصت نأب. نو ٌنْولوَقَت ًاَوَعَتاَم اًوُملْعَت ىتَح ركسلأ لاح ىف ةعامج ةولص

 ٍرفَس ىلع وأ ىضُْرُم ٌمتذ نو اوليتعت ىَتَح نيرذ نيرفاسم ىأ .| قيرط ٍلْيهَس ىزاتجم رباعالا هريغو
 اًوُدجت ٌملف فلاالب ةءارق ىفو ”” 2َصِيلا مْتْسَمْلْوَأ ٍطِئاَفْلا نم ٌمُكني َدَح / دحأ1جو نوثدحم وأ بنج ناو ظ
 | ( 7 مات ةبم) ٠ ايي اًديِهَص اَوُعَيتَف م ٠

 نابرق مدع نم دارملاام . ةكرابملا ةيآلا لوزن ببس نيب ةيريسفتلا تاملكلا عم ةيآلا مجرت ش

 بسح نيت ءارقلا نيتلك ىلع اسنلا متسم الوأ ىلاعت هلوق رشف . ابنج بصن هجوررحو ةالصلا

 ْ (هه* ار 00 0 ا

 لال لا حم ريض ف اوميكس نام ارق وفود ل 0 تسل 00 اًيَنُج (”)دارم
 م لك ب ارش )وب لع تلاع شت متفو لوركا قكمرارا «ز امن اولاو نلابا ثا: مج مت 1 222 اممم

 تس نايز مقكتساب لضولل ند كتابجب( جس انع يذاع ثان سن تلاع قرش لوزن بس اكت ياك نأ لاس

 . تار )وه رفايسم انلج وار لاب( بانا الوب ب درر رواد درفشووروا) لب تلاح اك ايندتددا( اج لع لوا كرو لباب 0

 ماي( وموضو يوم لب تلاع كت بانج مقروا )وج شيرفس ايو راعي كارول _هرل |[ خفر ح( وبر اهم تالا: فس ذك

 ب وكم روا( ب كس فلارخب مي ل روع مسورت_ هلل .

 + امانيل رك سس زال اب لم ع تروص لا قس شالا
 تمول بترم ليأ ف ةنلل فوك نب نطل اربع حرم خ نجى ا ا اوت ناش كتي ©9

 ةروس لم تملاو كرش ىاروا ىلاركت رمادا ير لكسر: ايل فو اك فلك بير خم لي الا ىاءيإ برشة سءاكشردا ْ
 طافلا يك شريح ل فالغوداراازب لش لج يوهثب نْوَدْبْعَت اَم ُدبْعَأ ةساجبا َنْودَبعَت ام ذْبْعَأ ال ةسدا ةح ذي نورفاك
 لزغ خلا 5 ولّصلا اوُب ل تعال اءايلكيك ل ع إن تم ذك, لوم تمار / ور ييثت لس حا « , كس وبارا

 4 ارك اا بسنه ردد لن لأ



 رييكلادرفلانيلالج كك يداوي ةلاعباوجلا
 زامفدارم_ةولصإب فا ل عيب اك يلة سلط نير ضع رع رب ا :ءارم ولص نإ أ ممر 9

 لش تروصرب مكي دوا اجو متبل اكشن كت لابي ةاجرش بيرث زارغ لع تلاع ىرن ملعب بلطمروا ب ىا

 ظ ءورلا اياعد لع دكا اى تلاع كرش لبسي بلطم ديس ح جولص 22 ارممح_ةولصل يللا اسود-< لمتأ ابضاو

 هللا يتكسساك نكاد ه«ةكاب شجن 34[ ثنمدا سلا تاب 0

 ده بوختسمبو ل ةسعي لاعس للاري ًاكاوبرقت دبع - 2 اذ بوح ائنخ © ظ

 باب متسمل 359 00 #7 ريح: ظ

 هةأفف قرع وضوبا تررطتم لايك نبا تير شك اع تسر لح 57 ا احنا [نوججتروا < تس لام ْ

 < لقى كت هد (قو ريايمم نس“ ش

 تررطت وتس لبا ترطختج_ انس لج لوري وا نوت ىقحم نتي سارواهس_ حس درب متسمل ليدز[ يفاث

 لي ساس ل لفن ياي ناهي ظفلاك سمل لج لك لي رواجبس لاقااك فم يش اروا وخر ربا تطحن رع

 ده نسور كراهديرانك ل يدان وك
 تما العاج تيب آير ل ترروض لا ةلومدارم ىنانوهج قمتم هادئ تدرج متسملل اك يبارج سفرط ب فح

 نولود كر ص نارداج كي دهركًءاكء الاب تراهط ىو ثدتضللن خلا مكه جو اول سغاف صلح دس تيا لب

 اتم اذ اكدو د مولحت تكبر مكاو معمر اظيع ريل كس متسع اددا طئاغلا نم مكن دمحا ءلج و زج

 بة اود# تنامين لن حس لاك بايك تس طهفم بابا قسما كج كور خا غيك نس اه ماك للم

 كس قروض اهتم دور يكف # كليو طا الكين ءذ ءاسنلا متسملوار وب ىانوميو ارم سمرا زين

 | (قريظمر يأ )-<_اهج وم مولتم يكن رذ ل طئاغلا نم رم مكنم لح دحأ ءاجوا زادكم

 هب بهت ايرذ هيرذت لاقيو ردصم اًوْرَذ هريغو بارتلا اورذت حايرلا ِتاَيِراَذلاَو 2 ىناثلاقشلا)

 ةلوهسب اًرْسُي ءاملا هجو ىلع ىرجت نفسلا ِتاَيِرْجَلاَف القث اًرَقو ءاملا لمحت بحسلا تاليخلاف

 ( 1101: تيدا" .عِقاَوَل نْيِولا َنإَو قداص دعول ” ةياصل نزَدعْوت اَعَنإارنأ تيفي

 ىوحنلا بيكرتلا ىف تالماحلل اًرقو عقيامو « اًرما تامسقملا نم دارملا نم ةعئار ةرابعلا مجرت

 (””س نما. ةسدقملا تايآلا ىف ةروكذملا ءايشألا هذهب ىلاعت هللا مسقا اذامل

 ٌرقو('"” )دام اًرْمآ ٍتْمَّسَقْمْل (7) مج تاكتسرايع(1) لو بلير ومار اح لب لاوم للا ......# لاوسمص الخاج

 1 هداك شام تاس هدول ءايشا(0) بيك وق

 . اهرؤ) لو ىلا ثارايغورلوج( اج اوريو قس لج وهز )لكل اوم ناب مث: جاكت رارع 4) ...... 9

 ظ ل ةساشال نيف للابن ا) لولو ذمار (2جل اذ! تاه»بجايرذ هيرذت < ماجاهكروا_جردص»



 ريبكلا دوقلا«نيلالج 400 نينب هيلاع تاوجلا
 مت 22 زج دج كوتش نركب ل قل كود مذ ل لاود لويد لاي دج لايثكاو) كوبا هجر( ( نزو)جو ظ
 3 < لاو ذسومرورما زج كبس دوا( جس اهمدمد»:) + »و لك ايس اتاجايلو دعوات لش تلو بلاك

 قزر لش تاقولتم اء فرط ىلا دتدفلا#ج لثة رفوودارم تس اًوْمَأ تمْسقُتْلا-: دارم ىف اًرْمأ ِتمَْسِقُمَل تَسَقتلا ©

 ( كرت فيعم)- ل قسمي” لباطمكس ىلا زق ادقا فق تحارو فيو ليك راد

 هج بوصايسسرجو ل ذوب لوعفم اكتالاح ظفلاك اق 00 اس لا رق 9

 ِتْليْحُلاَف .اًوْرَذ ٍتيِرْذَلاَو ب داءايثا درو سدقمتايآ- حياك سانا مت اسكس رولز ءايشا ©9
 مثلا ايشادي مك ارصدد لب م يشارك حسبو اليا لاما متاسا اًرفآ ِتْمَيَقَمْلاَف.اًرْسُي ِتيِرِجْلاَفاًوَهو
 مي تائئاكم اظنروا لوراتس+لولداب لادم ل ءارتبا كس تروم ا ذ# لاعتشلا ئتتث نإ ناين ب ات ردت ىلانت
 تاذ تدجسبد لج دانراكم يب لع تر دقق هس تاذلم ردك و كل ثري لرد س تاب لاا رك امك كل وتشرف روم
 متل ءايشا نلا لابي كا ث اي رف نرفض به درك م تماقكس كمر متاع لاجساي بعبد قلو

 -لد/ امانى ب رس ءايثا نا كلييشالا هذه بر ىاج فوز ف اضمروكب ظفلاك "بر "لبس نادي قل اهنا لكى

 21  «ثلاثلا لاوسلا» ظ
 عئارشلا ٍراَرسآ ىف بِ قدما ري ةمَْق ستي الام ٍزاهممإلاِهْوُجُو ِةلْمُج ْنِمَو -- لوالا قشلا
 ٌبلْيلا َمِاَع أ اَمَك مآ َِنَب ةّباتهل هلاوْمِع نم لِزاَن َنرُْلا نأ ىلع ُلْدَتاَهَسْفََسْمْحْلا َمْولْعْلا نآَكِلدَو
 ٌةيودلا ِفْصَوَو َواَهِتاَماَلَعَو ِضاَرُم الا ٍباَبَْأ نا ف بِكَ ةْيوعَت طحالو نُْناَقْلا ىِف َرَعَناَذإ
  اهلكشو ةرابعلا مجرت . تْولاٍةَعاَدَص َِف لاَك توما ؟ا كْشَياَل
 رج رئت رابع( 17 ) بارعاري تمرابع( ) لروما نلت لضاكى اوس... الو

 | .افنأ لاوسلا ىف ّرم امك-: بارع ار تررابع
 ليك هوالعلس لولاو ل ركروقل ع تجئر شرا سا نم اكل سهو كيأ حس ل زاجعا ووجد مانقروا#: مج متر
 او لات فرط اقتشلا هليل تعاد مدع كرك 52 2 اتي سمت 7 ” لق مولع ع يدورواهتس لاكن اسأ

 خالقك لال نيكس لانو تاج ماع لآ ارمارو؛ اكد رك لاطماكن وفاق بج م اعاكب طك ا يبج جس
 -تسرمام لي بط نثر وفاقلا فوصل ميرو دك

 ماكحا فيرحت مهلالض نم ناكو ةاروتلاب اونمآ دوهيلا ناك دقو : دوهيلا ركذ.....:
 0 0 يع ا

 "هللا يلو هاشلا بهذم اًصوصخ اهركذا بهاذم ةثالث ىونعملاو ىظفللا ةاروتلا فيرحت ىف



 رييكلازرفلا نيلالج 310 د نيب نلاع كوجلا
 بول ل يل بماذ تناسى ىو 710 اتق ل لاوملا 3 « لاوسمالغإو

 مدعو عروق ل قت فلكل م يوايسبتتكا_-: لم

 كه مشب جلب لهتنر ف كلج داغر 0 بطال ظ
 لاس[ نلا© جس فرطىا ناك. راكتيت نبا لوم ضرادقم ل بكتب فيت كي لوم ىوحم فرت © ست

 لب لايخكس نارواج بلم ىبءاكتمدايع نتا لوم سئل كلاب ىتفا الفير يي قلى ونعم افي قرص ع نباتا

 ظ ظ -2 لاقكسنرظأوا ل فلل نابع با ترزنح
 0 نع ملكلا نوفرحي : ب لاقتكرابداشراهس قءءد عج كككس وب سم رثوتسا الين ]

 هك دوري ى كس رباوش ير تزن هللا دفع نم اذه نولوقي مث مهيدياب باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف «هعضاوم

 كلاكلا رفا او ذ#ركواتغارب قير _ىرع اس ىلانول ء ىلا ربكم لج ضن نفت ةاروكر ول للاب < لوم ريعان ككل

 دوا لإ سرك داك ذو فركب ةراققاك قرفه رسول او قرفرب دواس. ىكق رف اصاخناهجسا سل وخش روجر وا لذ ظ

 ل ديتلاب فل رار“ اموت لاذ نأ ووكر امرا از سوماكم انقا لوبن ىف فو ذة قولا زارمكد ثلا تضر ان الوم ْ

 - ل كن اصتنلاب فل ارم ءروا ل : ةدايرلابفإل لملك

 يقف فير دعى كك لوك ل سار نبا ترفع 2و كذاك يب كنة نتا ككنابج لإ

 وه اول لوحتاب نس ادوبي ل قدرك رؤس نأ ار ووخ بج هلتوي هج. ايدراركل اق اديعب ذل قريسماطأ اج

 تررطحاك هلو ننام قاب ع نكرر انااا كك نآ آرثر فن ماءاريمج نين لاب با تيرنح قدح حب دب هللا دنع نم

 ش ّْ (ووسؤسريأ زوفلا) تي ءانماكا اور ام لوثر قلختي هس ابعنا

 هلوصاو ريسفتلا ىف ىتلوالا ةق رولا

 2 "1١5 يلؤالا لاوسلا»

 ٌيَح ْنَمَف . نمف ةريعش عمج هنيد مالعا وللا رِئاعَش ْنِم ةكمب نالبج ةَوْرَملاَوافصلا ن1... (:لل ل
 هيف َقّؤَطُي نأ هيلع مثا انج الق ةرايزلاو دصقلا اهلصاو ةرمعلا وأ جحلاب سبلت ىأ َرَمتعاوَأ كْيَبْل

 ةيفواموزجم ءاطلا ديدشتو ةيناتحتلاب ةءارنق ىفو عّوطَ نراعي ءاطلا ىف لصالا ىف تلا ماضدا

 (198:هرقب «ب)  َمُيِلَع ركاش هللا ّنإَف اًرْيَخ اهيف ءاتلا ماغدا

 ظ اضرقو انكروابوجوو ةنس ىعسلا ىف ماركلا ءاهقفلا فالتتخا بتكا ةحضاو ةرابغلا مجرت

 اه” نغلم) ذيخ عولت نمو ىلعت هلو ىف ريخل نم ارملامواريخ بص جوركل ةلدالاب

 دا اراك ١ ديخ )لالا جفا



 ريبكلا زوفلا«نيلالج ا ا
 لوركا ىلاتدللا( ل مان واهب وو شك )وورمرولانم كن - : مم :ممجب را كتم 76 ترايع 00

 جردوم صلت هر عر ) سك هرم ا جاكدفلا تبرب ضب ( نت لك ةريعش رئاعش ىلإ حل نإ د تاءالع) لو تس

 ءاتغ ”قوطي”) لذ فاول لت مانك )ل ام لوك لاق( ستان نحوس كورمتروادصتقق قتلك
 درجت اسكس دي رثتو اطروا هاك اب لع قع ارثليا) < حرك ىلو شن ضجر وا كلو ذاهب نوأود نا( تس م ندا ل طاع لمتإ

 - ل لاو تاج بوق اولا لادررث لات كر كل( ساو ماغدا شاك لا لرد ايكافح ذي مدرج

 ارنا لش سراب كس هورملاو افلا نبي قس: لال لا عب فالنخا لبي لوب ظرف اب بجباو تنس 3 9

 ل اريبجس خرابم كيد ئه ليات سس بج او ق كيد زنك هيفح سف قيد نكست هيفاشو يللا جس فاتخا
 ل لوقو سال لايك نبا تير

 انج الج اَمِهِب كوي نآ ِهْيَلَع َعاَنج الف داش اكلات: لسد ليج كريظنحي ذم بجاد كحق
 ١ دلو لاقل بجو مسيو كا رامتبا لاهي نايت اتاجايكل اهتسا كل كس تحاياج دكا اظفل

 - لاو جوم لير قط واهب جس ىرورضانو ماك طارد 2 تيضرفل سين لسد اكس
 < ايكمنالوكق سي تذىلاتتششا له ىعسلا مكيلع بتك هللا نا قونشدح: لسد لريفاش
 . 20 7للل_- بجو تيفهت انآ تحابا يي اكس ظفلاك حاذجال ل تيآى ل: لصد كلب انح
 , رضح اذا مكيلع بتك داثراك اتش بتج-لث ضرف < بحتسا قبل سي باج الا

 1 بج أ (بجاو ليرفع اب حو اير ولل سيبصو لي ةيآلاثوملا مكدحأ

 تدابع تان نم مالسا زا لنج لوم لذات لتس داب كر اهضفا نلا تمي ايرل< يابااك حانجال : لير لءلاتح

 لزان تي ايوة كم لد تسجو كت باش كافكا ادع مكاو درلادافصلا نين يدا نسم نامطسم بج دواس سك
 فكم انكا ذيل ليو انك وكل م نس كس سالك ارفع ىلع قانا كراك تلين _ ركع روك ارك ا قي دوا لوم
 .ا6 فوطيال نا اكل ف وطي نإ تروس ليئروصتل نيد تزاجا لمه دوصقتانرك

 يوت تةلك اريخ كاب اي وركوراشا فرط بكة رك لطفلك ريخب هَ ريس #2 :راممروار وم ل بصل اديخا#

 «نتام) هريغو فاوط نم هيلع بجي ملام لعف ىا اًريخ عوطت نمو كو حرر للا تررارع ل صاح ضال عراب

 ( ريم )سس بوضع جو لك و تفص كفو زجل وعفا
 تل نيب سف تن يك اوطوداي زدحإ لس بجاو فاطذ لضسرك سي قخأ اًويخ عوطتت كل ؤ تك ىلط لئاقم

 -ايكءرع ردوا كيادعي ل لف جر سترك سدي فتاك اك ابك نس

 ءاوخ كم اك ف وكف لسن كهرب بلطم« لإ ارم للاعا بس جس لب يضنك جر لع لاكن هت هب نلت
 (قريظمر يمت )لو كح ومدارم بوم وريثو فاوطواوثوب 5 ولن واوشوم زامغ



 ريبكل ا زوفلا «نيلالج ْ 5 ْ (؟91)نيتب هيل اع باوجلا
 م مع 2 ا ا ل سا سا 2 ماقد دل م ع 23235 2 5 م ت2 ا: ص 2 2 52 5 كو و ا تتح 1

 دهشَر َوهَأَلإ دوجولا ىف قحب دوبعمال هل انآ تايآلاو لئالدلاب نيب اللا ةهش هللا دهش --...©

 هتاعونصم ريبدتب اًمِياَق ظفللاو داقتعالاب نينمؤملاو ءايبنالا نم ملا اوُلْوَأ َو رارقالاب ٌةَكِئلَملا كلاذب

 ((8:كارملآ”ب) :هعنص ىف ُمْيِكَحْلا هكلم ىف ٌديِزَعْلا اديكات هررك َوْهالِإ ةلإال لدعلاب طْسِقلاِب ٍطَسِقْلاِب

 ( علاج نيل رك هيف لماعلاو امئاق بصن هجو نيب اهتليضفو ةيآلا لوزن ببس ررج - ةرابعلا مجرت

 تاليضفى ع يآ (72لوزنبس تم 1070.م ئاكتمدايع(١) ليو روضارايب لص كل اوس لل ...... 6# لاوسمص الخام

 -تحاضو لل اع روابي ىكبضامئاق 0

 تايلا( يدرك او تايآردا ل الد تاس قول ) ىد تداهش.لاعتدثلا_:رحج تاك راع 49 ......

 . مكاو( قد قتاوكىك اكس ركرارقا) ىف لاوتشر فروا ىلاتدثلا خ.اوس( سيب جور وبس قت و 1 ظ

 ايا ) ل لاو تكسر ماظن كو كح ناشلاا ىكووبتسروا ( علرذ كرار رواداقنتعا ف نان ومروان قنتل) تكن

 لمت يا ديك ت) كح تءاذ (كدشلا زبي سئروبتم لوك دهتاسك (فاضناو لدع) لارتعا ( ل ركريبذن كن وزج لوم لان

 -( مث تحب ) لو لاو تسكتروا لم كك يسال ليث تسدد ذوو( الدرك ْ :

 آبيطدي م اعود سلم ءالع دوبي كس مابك ايكنايي نهج ىلك #: تراضف كلر وا وت سس تعا 209

 لانو عباس ناكر ادارغ ا لج ب بانمسب تشل يبرم كيلر .

 وكت افصودرلنلايب لب يان( نباتي ل تمرغ هلت ب الدود وين لن تلى كولون ب لإ كذب كيا الاجيال

 بآكابكة سلوبناوقل ابيار فس طفل آف ل لن ركب آ ايل ابكر وايل ايجي ركاب قباطمكس تافص ك مفتر وضح

 7و هس بماله سس لوبضارمج زن, قكرتاروا لوب قب أت رش لكما ايابرق إم روضكل بي باوج ون ؟ لج قربا

 - بمري باتشات كس هك دو ايارف ذاق بآ لع لع آد ناهياه ب آم ايداتت نس بآرك« لإ

 ظ (نآرقلا ف راوم)_ هك ومب نارلستلاع ىدوبيم لولو دهوروا لوم لذات تي امبالا 'ج كيت مابك

 تم اسكس لاتشا بجوكل او عذب كس تي ارا ندد تسال ايارفذ_ قط يآ 0 -: تليضن تي ©

 هذا رول ل رعو ل دوا تس هدعوروا ربعك يأ إي انس رم كلبك سدني ل اعل رمل لك ضاق 762 باي

 وس رمت اكس يعامل < تعاود تأت ربت نار يعس ررط> () ورأي لإ, تنتج وأسس رتب لا .رمازبل نوب لال ودايز

 َّى 20 (كراصلا بوياوبا ترضخ (0( نياك )هذي رك هت مب اس لب بعك ف قوم لان تهب آيي بج كل تم اس

 < ب خلا كلملا كلام مهللا لق ءدا ىسركلا ثيأ تيب يرحب زان ضرفرب ضف ل ارفف قل بآل ثيدع

 حس لش لك رك رب قمن اجزتس كا« ليدل لش تنج وكاس لب ارفف اعمدانكم انتيك لا ىئاتترفلا

 (نآرقلافراوم)_لم لت ار ترفل الي تجاع

 لاعمس_ لص رمش و تار لي زهالافلا الاننلاك امئاق -:تحاضو “



 . ريبكلا زوفلا“ ,نيلالج 9 2 .(مد2)نينب هيلاع باوجلا
 3 4 و ا ا م ا ا ايل م سا ال ع ا عم عم ل ءدعدمع ع عت تع 2 ع 2 تح ل ا

 رعاكم رانك( داكردي ارواب وأ مة اجوم تدهش لثأو# لآعازبل ع بوصنم حم ل كلوا ْ

 (نيله)_“ ثوهالا هلا ال لمي: د رفت لاع لع للا

 ه5 < ىناشلا لاوسلا»

 ّنآ مهموق ىا اًوُملْعَيِل نينمؤملاو مهموق ْمِهْيَلَع انعلطا انُرْثْعأ مهانثعب امك َكِلْذكَو
 ةيتفلارما مهم َمُهْنيَب نْوُعراَنَتَي انرثعأل لومعم ْذإاَهيِف ٌبْيَراَل ٌةَعاَصلا ّنَأَو ٌقَح ثعبلاب ِهللاَدْعَو
 ىلع ابل َنيِذلا لاق مهب ملغ مه عب ُملْعأ ْمُهّبَر مهرتسي اذاَيَنب مهلوح ىأ ٌمِهْيَلَع اًونُبا اوُلاَقف مهلوخ ءانبلا ىف
 قير فيله .هيف ىلصي اًدِجَسَم مهلوح ْمِهْيَلَع نذِختنل ةيتفلا رمأ ٌمِهِرْمأ

 لاوقا ةثالث فهكلا باحصا ددع ىف ىلاعت هللا ركذ  ةيريسفتلا تاملكلا عم ةكرابملا ةيآلا مجرت
 باحصا ةصق نيب . ةثالثلا لاوقألا هذه لئاقلا نم  ثلاثلا نود بيغلاب مجرلاب نيلوالا فصو اذاملف
 هال ارصتخم 0

 > نيب يارب دود يروج اد جنا
 نلا)رب نلاايك(رمتاب) فقاو ذس م” (اياكج لأ ذس مكي )حررط ىاددا مج م كر 200-00
 كس عم اقلك روا_ ايس( قلخ كس تمم يق ) هرعو كدتلا كي( لولي موق كن ا) سا رع لا اح( ول ورادت 0

 ذ_ركشب ل ل قاتل نال ا/( < لومتك انرشعا ذا يك تاي كت ضو اء لال لوك نس
 0 نكت اسري ناوج) ولا ف انب ترامب راَغ لارا ابك لب( ةيساي لومي أ لاب لع راوي لك وفاوج كلارك 0

 ا عموس لواوج ناك بلادي تاطاحمو ابك س لاك نا بت جساناي بوكت ام كنا قدا باكتن(جسب ْ

 0 رك اولا د نه يراك متبل( نش طلت

 رول ا: تاك سي ناا لن لقي تدم لاق ايري «يافواشرا 2س بيغلاب امجر وكل اونا لوثور ليي

 5 هدي ني لس لاانبك اظفلي لقلخت #رمكرواانبكب غلاب امجد قلعت لاوقا سوفور ليي زن جس شئمولعض ارت
 ل ونا لش ادن ف نانا فيفي امج قاطع ل دهبي( نياك ده لاده ذم
 ا | ْ (قريتم»_<س نت لوقا سيل اوم مولحم
 ( نيلا)-اهتابك سونام وق رستم وا نس لوي ارعن ىلا رجلا وق لوقود لكي: 052 تل لارثا ©
 اك دوزاكت تاسع ل م ريو ماش فارطا ل تمول جيس ردد لادتباك بسجن قس - : لاو اكبر بامسا 9

 | مهدشش كتل قلل وروا ىاووج ل "اء بتاع قرح فرو مر طقروارازنع زج حس كرش لو رديعس ناد رلرتح 177



 نييكلا زيتا نيلالج ٠0 الا تاازون علا بارعلا
 لعد 0 را ارو احازي 5 [رووكل وفارجو ولواسو ا؟-<- لام 0 :فىتتوواشدايكاب

 ش تراب“ وررنج وأخ لا ليك كا را ناز زرد د اوك نوكو انو ماد اب تءاي ب لذ ' تس وو تياغىرجروا كاي هس ظ

 : هربشو 9 لم راغ كح ذاهب ىكدتاس قوم انك 31 اب هللسدوا لإ تركه روشم لع ليآرك آليا تسدايدد ب جد

 هه بج لو ةاجومهديشبل راف كياددرلا وسير كر لوخشتط ىلا يتمداهعركور ظفر نكرم اهي ماا
 بيا «كراغ-لب جرت ب ورك ل يي تلاع | نك بااوثؤروا<س يدرك قراطدتيتي نا ىلا عتدشلا ون توم لفاو لير

 هدوم بس لابد ناس قر دقاكس قب كس كدت زكجايكب ين قوم اهيا ف تردنركيس وتب عسانا تيفي
 7 < قار اج ل آردغااومءزاجتقورب تسود كن لو اراروسروا زفدمكس زكا اوم بشاخ قرسوو ولن تاب دفرطبيا 000

 ٠ ساروا قا ارب قشر تب لركن لاقلت دنا شب كب اق 1 بورنو (رولط غلا يس يور بونتو لارا

 تلاع ان ةساجد« نمي ةررطكناديسلكسك هس قشر قت ردا 2[ م تي عل ١

 0 -ج افي كسدم بناه رباب يشار دكان ليعبر كك انيق ركن اروا لي باقر عراذ لا نان ارنج ل

 ظ يأ ارجو فوقي نانا هك مجدنا سان نايسددكس لاهي مكس قدرك اذهب تفك( 5 !ن لاوتروص قوم 214 |

 ظ بج ماودك طك كامب دوا لاو قراط تاعك

 ظ توك ل دجاجة باف شكد طق نامس مال تلم ا ناجي ككلوسم
 اجاجآ ل لاف 1ك تييتارب (ارثني) مكر عررط لاروا لو تس اجو لباقي ساكو تلو نثرروا لبو سومر وآل تب

 0005 أ + سك ايشوكرم لش لج دوا لج ةساجو:راديب هدء لد 6راديب ن نادج يمك لكل مف تريم كاد باس

 ش أ ىب * اكن د اياك سس سودروأ عد لي كارلا ابد با دس كيأ ؟عر وسعد لم ل 52: ةللكفاردعسل لرد

 > مشبك ريد نئل حرر لا نسب كج ركاب لس لس يردا ال نهك ايروش لوكس ل م ير هع

 . هدام آبل شأنا ايمو "ترش رواه «لاظءاشداب_ل اج 1تبريصع رو ؟ لو لابكروا لثح ناولمت كلك كش نيو كل ولاو

 بلك لاخلا ايرمولا ايدو ند قى رام لع "ايدول اذرك ألبس مكب ايردااك عسر 7 ء دوا

 ْ هدير طور وط اينو لول دوا لت كي لدب لكلاب تنالاح وق اهكيد ناب دايكيشر كل ةس ضخ إس ب فارجو #ا

 ش ل ف ركادا تبق بج« لسيف لزب كني ذاهكمانج بنان كى رايك تح ةدثمد قرارك عسب رار

 ش ضل ذس لوبن ق لوب مولعم يقتل ما بج وكول ىلا مآ ةررط لاس رت دس احجي مذ قبدداي '

 هداج د« هداك وءاشداب كلر ناهي كاد سرعكتكا لب مد هدأب ذ تب“ تسرلاعم بي رخو بيك لادداايكمرقمر 72

 ظ يق كل وق تيجاسسعذ نورتشاب لس لاهي
 1 ل ل ونا ماقول طوب وتل نو لم -1 لاعب بج ضر

 ظ خيساروا لدار ذاهب كاب 7 ناجع حررط ل سا يورا كادوا ركة رديت نوم كب كسول الدني كب 1

 نس لوكوليلا لش راف كياوكن ارخ فن ناوهناروااؤجاريب قوشاكو ست حلا لن لول شرد ياشس ل اع دبييسرك تل اتنر
 سس ل ا



 ريبكلا زوفلا ءنيلالج 45 (عود)نينب هيلاع باوجلا
 : اع كيرالا فد كوسا تاجا ديالا ج11 كويل فالس تراسل ديو «زاطم اا دا 9 دو دل يااا او ل طال عسا 0 00 225225324 2 22-2 ط2 ا 2 2 1

 قاباكركقيا ةس لوبد ةسدم شدامآ 12 رم مور لب ' نجود انوش لبا حس كرتن كاي قب ادوا لو شوومل اي ايكرارصا

 ظ دورا زك ير اغاوكاجتاسكس كدت تاببارصح ظ

 وج لل ناري انج يباح لوم ماقد اكدإي لكن لامك اج م لش وكول باق ايكوم لافتا اكل وبتار ارش كاادرع ىلا بج

 ناش مظلي أ شارد كس اغرواه سرك( رهس ) لكتب راس ناقل ابك # وجت اتتسدا قتقا ايوا شذ تارنعح

 (م صاحب ن ةرقلا ص ضن) #.ي اماكرثل
 نو ّضْرآلا ني ةنئاك هَهْلا اًرذختا راكنالا ةزمهو لاقتنالل لب ىنعمب مآ 1

 اتج رخ اَتَدَسْفَل هريغ ىا هللا هلا ضرالاو تاوامسلا ىل اَمهّيِف َناَكْوَل َنْوَرِشَنُي ةهلآلا ىا مك ةضفو
 نشلا ىف عئامتلا نمكاحلا ددعت دنع ةداعلا قفو ىلع مهنيب عنامتلا دوجول ةفاشبلا اينهءاظن نع

 (09:؟1:ءاهناا كي . َىْوْفِصَي اَمَع ٍشْرَعْلا ّب َر هللا هيزنت َنْحَبَسَف هيلع قافتالا مدعو

 . .ةيآلا ىف ةيئانثتسا الا نوكي نأ عصي له . ةيريسفتلا تاملك عم نيفيرشلا نيتيآلا مجرت
 101 لاةرنال) تع حوضوب ةهلألا نيب فلاختلاو عنامتلا ناهرب حض 3 روكذملا

 لس و ريو د

 و وس رتب سلجب ) لع كك راني ووبتسيسلا | تس لي ناي نس لوب نايك مج ناكر يخل ري ١
 ناس ون ز) لوطوررلا «لوب ة# رك مدتزوي ؟17(  ةيكر اكن اور رواه لب وتمت مأ ين“ اوذختا ما 0

 ررتش ع راج اصلي دوج تاج لكس مال ىا نفود ي) اج وم مكر مرد للود يأ سوه رويخم قوكر وا ووالعل دّلا لي :

 كه لوم ارو رلتم رول كك يارب لترك سجد كف التخ ا كسار كل ودوبت”نلا كفو كس ف اج سيك لوكلاع ش

 - ل 72 كن ايدج رومان اج كا هداك رج كلا. لاقل( تيداك سعت ساد يناقنادح اناا تءاب

 ىتءاثشتا قوم ارشح الارلا لكيم ضنا عومي اثثتسلاك الا ب لاهي :تحاضو لوم اتا الا 9
 ( يس” دل طفل لاهي دوا اع ايلركك اوك اري رز كس ءايثنت اركب م فاو سا( ةهبلا) لف( هللا فل )دب كر اثح 1
 (ىرط)__ لمت تحبس "رف" تفمور ومالا ب لاهي لبق لثد لس( سلس م) ها

 ونا ذر كسي ل ساعاكف لات ةنانت شيا#ا -:تحاضو لل ف

 5 اح لوم قراج لس كاس آو ناك زهسدإل ماكس نا رباط ول ومراتمو كل ا ل وأود روا لوم انغودل# نع ا

 كل سا ركن قا رسودوكا هس ركدنبب كيأوكزتج لس ايس د ىارسدد تود كيا مج كي سيزر ٌةراعروا

 لوود كاري "و2 وم فلكل ل نايس آو ناز ماكج اك لالا دضود بج رواج يذلا: ماكحا فالس اروا كسر .ينالتخا لس

 ماع ارسودو# كداب كس اب اج يأ ءوت تاددك اتي احا سود «وم كد تشو لامك ص انتي اد لبا كج ايل والعلس داس

 ركاروا-ب رتادغوازاع لك ا.ه: ايكوم بولخم ليال لح نوم قداج عررط بسم احا راض لح لافود ف وهن سناب كبس



 رييكلازوفلانيلالج 030 تاب ةلاع كوجلا
 7 02 مث لس وروشم أ لود كيروا لن هلأ ءا لل هروم لونووروا لل 7 كراج ماكا كرو روش 2 لآ الود

 1 مهو لعفيامع لئسُيال تيل سوم ليفة رغ صقر وا لبن عتق وفود« لد يو كل ١ لكل يأ سس ل نا

 ارخةووج اة سلو نا وكر لام لاعفا كس ضرب نبي اكن وفاق ى كوب كسور اشا فرط تا كر نولئسي
 امج "ادلب ًارقلا فد مم)_وهش نا ين لوو تل :«ددنإا كج اقداضا كو لي

 2 «رببكلا زوفلا»

 21 «ثلاثلا لاوسلا»
 نيب قرفلا ام. هضرقو ريمقتلا عوضوم ني احالطصاو ةفل ريسفتلا فربع...- لوالاقشلا)
 همكح امو ىأرلاب ريسفتلا وه ام اريل

 0 تراقناكى 7 ريت( )قرف ىل هاري مر

 ا اكو سف اج قس رض رم :فيل رمت الطصاو ىوغل ريت 00 ا

 كا - نإ قطري إل ساجس ا:اجايكن اييركل وكم ينل كرك اتا اتم
 | ماجا رمسرناا/ ماجا رسف كراب طرواح_ذ# ا حس رفس يمكث تك ترارطت ضنا

 0 ش - < ايد لوكروما كيس تبههودكل تك كل ىارفس كر فسروا جس اهلك خمس |

 .هيناعم نايبو متم هيبن ىلع لزنملا هللا باتك مهف هب فرعي ملع<_يفيرتتىريختي روطق الطصا
 ١ لامداتحاش»ل ناس لارا لسمك رقع لش موري همكحو ةماكحا جارختساو

 ْ ظ ١ هج كة د رز دمالع فيرتتي كح اجايكطابنشاكن وتلك ماا
 ظ 7 رقلا ظافلاب قطنلا ةيذيك نع هيف ثحبي ملع وهم فيري لش لالا ىدر نسب قذلآ رمال

 ةفرعمك كلذل تامتتو بيكرتلا ةللح اهيلع لمحت ىتلا اهيناعمو ةيبيكرتلاو ةيدارفالا اهماكحاو اهتالولدمو

 كل, تيفي ماد كن آراافلا لش ص ب_مكورينآلع نآرقلا يف مهباام حضوت ةصقو لوزنلا ببسو خسنلا
 1 ىلاعمناازهن ل ةساج كدا رمل ت تلاع قمرة عسساطافلا ناتج. لاو كشنب سىلاعمناددا ماك ىو دارف كك ,موهفم

 ءءايكا ذوب بس مركن ارقى خت فر عم وصولا نآر فروا لوزن ناش روض انهت جس لوب ثدكب سنت
 0 رادو فاست كال تس تيل ليرات ماك عوضوم_ : لوغو عروضوم اكر يضل 0

 | : 3 تاما ا زاد يعش مادو ينو

 ا رحاها تاتش اتا تدعم لمص ل

 لي قرف لادداجايكق رف ليا ةس 2 فانك شو لشد يع نيج ني



 ريبكلازوفلاءنيلالج ا د يي يا نينم هيل اع باوهلا
 «ل وانواع تس تيياورو لش يريقت 5026 10 :رواأتف دارا نايريضت )1 نيو لاقل اف ش

 ظ نك ظقال لإ + تل ليواترداوهن لاح اك تشد اين عسا لبن عمان يرش قفل لا ريف ” © جس تس تياردو لقلت

 تاس ل داترواو ل را ل نقل ريع (©) خر راينا وكي تنك 0 حض هس الو نك رق لاك ىلام_فلاو ش

 ب م06 3ك رات اول حموهفصرا لإ داداه متاكفس كايد ااا الار يشأ "7 © لإ تيك سك 2-0

 هيأرب نآرقلا ىف ملكت نم ب. داشرا# مهن م 4 دمعي فدانا :اهناكى ارلاب ري 0

 ( شلل سوم كساب كيرلا ادام راو كب هس ادلب ضد اب هس مك أرق مث )أطخا دقث باصاف

 لوكل ع هاي كس تركن آر آل اهإك لطم ب حس يبدع لا فس لوك نيو لا ا 0

 وج لتس اج تل بت طدتم أ ىلاوم را تس ا لادم اجانب  دايقب كارو رقت لأب

 ورلقر ارواح ايورارق نيش اهجاووك ايت اروار دن ذر ن رقد كعس + لايخ ناب زوم قلاطم# ب عرش

 اريل # اج وجد تب حس مناك ذاعمداك سم ليرتسم ل وأو ماك قش كلسون 7رق تاج قدا ىدنبإب لأ امير لع

 هس لأ 41 00

 ش 12 لما اك شيدس لا لن نر ل 00 نا الط روبي تاب لاا انج

 كسريشمركوا رتل ييءاشن لص اكاكلب اناس اح ايكى ثار اهتسا لك يوك ارو لقت و:رو وخر لاعمال يركن ارت

 يأ ركدوا قوم ةاج اندو لي ام ليدي تلاد هر اانا دئ شطب دل قاب ليم 2

 رات طف تار فس لادلكيكاك اضل "كر تن لك اتا ضلك امي سلع اعميس ريق ررط

 0 يو امانا

 | ورشي وب ىلاس اد ىلا نب 5و انكر شك | قى ىل_راولا لع هدأ كس نآرق ريض وج 0 |

 1 [ةءحارص ريف وكت ييآ لأ © ١

 روأ تفل ل نا لل وقمر يل عجرص ل وكس و ماى ل تما 1نج © كبس نس ناي تلوم لكلا

 هليل _رك طبتم نراهم ماجا تسار وادب سس تسد نار © ناي رت ملوك كسل إي وكن ولوصا كس بسداد ناي

 هايد دة آرقلغ # داب هس تتح .: بانت كلن آرت © سدرك ردر شرار وادم انكر د تيا لدا 0

 نار 2ث (8) وجعل ل ًارواهس لن اييريفت لو د 0 14 تن 520 لوك سشا ةساؤما ارم رصف وسو كك

 لوم لسع درجت ماكحا ايد اتعو ريش روا مس م رو لك اجا بس رود لس مالسأ تس لا * سرك ايي ريفا قمر

 هلا تسرد يال ادألا ذل +ارفا كس لبر قلتو هه اع لااعتسااكرلقو لقت ل نابع اريج لل لاهم لس ريغ ©

 هس اح روط قوما اكن د

 50 5 بايك جلع ثييدع الاب هدو تيس نت ل “ادلب 5 ىلا لم ر وصد اقري

 م م م مم عم عد <



 رييكلازوفلا«نيلالج 30 ا نيني ايلاعباوجلا
 مث رنا نمهدعقم أوبتيلف مع ريغي نأ آرقلا ئف لاق نم <ايأ اد ثيم لع طير قرئ قروصم انت

 تن( هاي لغم نا ياهو هك تاب لوكاس كن ع ل اعماس مركن آر
 ظ راهااكةساداكما كرري ا: 2 كىدئباي كايباوضورشدط.يروطى اناس مالساروا لولوصا سر يشب

 ١ تشو آرت 2 ارراهظااكم كا حبلا سئل او لم ديقد كش ميدج للا ووقوع تن فالغس تنور زج ةسابايك ظ

 ظ اا ظ 0 عج
 ظ ةقيقجلا ىف رسفملا هيل جاتحي م ثحبم ىنعي ريخألا ثحبمل ا ذهو : :هيجوتلا نف..- مم ظ

 .. هرخآ ىلا ةملكلا هذه لصاحو مالكلا ىنعم نايب هيجوتلا ىنعمو هيجوتلا نوئف نم نف
 .هيجوتلا لاثمأ نم طقف ةثالثلا ةلثمألا ركذا "هللا ىلؤ داشلا اهنيب امك ةرابعلا هذه حرشا

 ركز الثا ناس لد يجق اثم( 000 تر تس رابع( )١ لإن بطل روم اوو ل لاوس ا. 2 .4 لاوسمصالخإ»
 ١ بايساك ناروادوق و اطئارش تنبأ ىلارترشنل_ هس نآرقريشتاب ين آرق 7 هاك ترابع6» 5 ابا

 مس لش يجن وف شنك يبس قرورط نوم مولحم وتفكر ارطروا ترش ل عر جباو بل لس نأ رقي تاءاقم روان وممككئاذ

 ١ تع هس مابومرافاك ب تن كذاكى دتبمرل آل اهج لإن ىلا ىقعآ كب ع يجب نر قدك جس ب بظطم_ جس نأليا
 0 - ل بايسار امك يوشك ارواج_انالمأي جال عي رالطصا نيب سفن ني درك | موال نال قازصم

 ْ نانا ةلحاه خةرمودوبتسلكوج هو هس لش اس تنئيبو لك رطنموج سس ناني كس ديب نارقؤتا :قروصر عدس( 0

 ظ شاحن نايمرداس لوقأو اود: شاغل م تايآ © < انزمج ناي مد نإ ار2روا عاني دحر وا عيتساوكموهفمو نوم هثييأ

 حرر لأب رنيم ل قاد صم تي :انوع د ردص عرش لع تي[ ادصم () اناج نب ساكت اهمجثو كولتوا ليو ثنو

 مدع تلا ذ لكرصت لسوق وي ا|رثاكتيأ © نراك زيذتحس بم كش راع“ عرامدو لواكل ا توما دوم لبر رص

 جهل ثلا اماةيلاجس لابد« ديب ليت ةلك هدا كاز لتي نحن اروارصقم ا ديقى ل لاس

 م:) ْمِهِهْوُجُو ىلع ٍةَماَيقْلاْمْوَي ْمَهْرُشْحََت و لا كروضإاعبتسا- :ركذاكلشما نيس . ضيم لام 9
 ىيا آل جساتوماديب لاكطا ك- لا لك خراور م اءاك لح لبس ردع( لح لب الج لكسر نم ند كس تمايقوك ورفاك ْ

 ظ ود لالي ةتس لدور تاذدت كايد باد نسا: بآ امج نسق مان امس قطط ب بج ؟ لوو تروصايك

 ظ جن رواق كي ةسالج ليا لور# |

 اج لش تيا ُنْوْل َهَسَتَياَلَو ِذِئَمْوَي مُهنْيَب : تاس روشلا ف َفاَدِ :لاشم شرات لش لوتت اود
 0 يوم قط ب ة له امل را ديدحإ سدد يلي 0

 ( كس سرك ب اوجو لاوسركويرجوتتا فرط كرد كياددا) نون ءآَسَعَي ضب : هب ىلع ْمُهْضْعَب ؛َب َلَبَقَ اولا اناني لع تعأ

 باتو لاوسلا ابار فذ لابغ نبا ترنعح#ت يك نول حس لايك نبا تر: اوم لبن يشمع ب هليكض تبت
 000 1 ترمس كارل حسا



 ' ريبكلا زوفلاءنيلالج 2-- ١ _ (ةل1) نينب ٍيلاع باوجلا

 | تبرع” ب #داب ل ديت كتف 26 إو و 00 :لشلل لاسر مدع نمو ليدصتعس وقوي ام كتيأ ظ

 هللا هقدصت ةقدص:إارفذ_ آت سضخ ار لاوس رم تررطتروا لوم يو شتا ف مارلب اهكسس تب« دوال

 -امتانركن ايباكل اوحار طخ تقول تع رون نرصقماكا-<بس لاقنايقيبمكا ارب مولع نب هتقدص اولبقاف مكيلع اهب

 ش ظ اكن ايري ليك

 هلوصاو ريسفتلا ىف ىلوالا ةقرولا

 ها١؟؟5 4#لؤالا لاوسلا>
 . تاموعطملاو دوقنلاب ةلماعملا ىف ةدايزلا وهو هنوذخاي ىا ابرلا نولكأي نيذلا .--... 2

 نم ناطيشلا هعرصي هطبختي ىذلا موقي امك امايق آلا مهروبق نم نوموقي ال لجالا وأ ردقلا ىف

 ىف ابرلأ لثم عيبلا امنا اولاق مهنا ببسب مهناب مهب لزن يذلا كلذ نوموقيب قلعتم مهب نونجلا سملا

 هغلب ةءاج نيفايّرلا مرحو عيبلا هللا لحاو مهيلع ادر ىلاعت لاقف ةغلابم هيبشتلا سكع نم اذه زاوجلا

 هللا ىلا هنع وفعلا ىف هرمأو هنم درتسي ال ىهنلا لبق فلس م هلف هلكأ نع ىهتناف هبر نم ظعو ةظعوم

 (12 هور!” ينإ) . نودلاخ اهيف مه رانلا باحصا كئلوآف لحلا ىف عيبلاب هلاهبشم هلكا ىلا داع نمو

 هلوقب رسفملا راشا اذام ىلاو اًحالطصاو ًةفلاوبرلا فّرع . اهموهفم ركذا وا ةرابعلا مجرت

 5 ركذا . ةتسلا ءايشالا ىف اوبرلا ةلع و ةيوبرلا ءايشالا نييعت ىف فالخلا ركذا ؟تاموعطملاو

 (””س ع ناك)  ةيريسفتلا لمُجلاو تاملكلا حرش عم ءانه ةروكذملا اوبرلا .

 فيرتت ىكالطصاو ىوغل ىك اوبر( )٠١ موه مج ئاكت رابع (1) لج روما رج ,صالخ اك لاوس لما... و لاوس صالخإو

 اكابر ا6ا(ذ) تحان» كفالات او روسملع ل جي يوب رعايشا( 0 )رصتقم اه هيي رصضفس تام قوعطم(7)

 ٠ و

 ىزقتووسوا) ل: قل روس م يل 0007 ومكولج ع لاقت راب اشيا -_: موه مج اك تابع “1٠

 ش نوجا كفو و بتي لس لوم . رك اس لوربققيادد( تس دايز لش تدورادقم و 0

 حق اوازسدي نا قب تجري( ع كتاسع نوموقي نأ نسملا نم)ت] دابق“ 1و لوم درك ستج و ثيل اطير تس

 ْك هي روطلس قلايمي)+_قنعررط قووس تن اور لغ ذم ئاو قاع ؟تخورطورب تلكه خ تر ايلول تسجو لارب لو

 اوبررواعس ايدرارثت امو لاططوأ تخورفوري خؤش ع و كس م 2 لا ةايرفداشرا وب لو ار نأ قاتلا( س.رثتسكع

 زاب جن اهكو لاعتماد وروا لب تحيي فرط اك ادت كرا ساي ه- ضكرج ب ساي ورارق ماركوس

 لاعماكفاعم كس رولاكة ابارك باو حس لاهو تي اككأ وجاي زبيد هيي حس قو تضفامم 32 ب ش

 فيت ماسك تطوي ذب.لتذساكس رواه دريس لاعتشا

 انهد 4 * | هيلاهةس ل بانج شيمي رداهتس حس لووك 1



 ريبكلا ذوفلا«نيلالج ا )نيني هيلا هيلاع ءباوجلا ظ
 عن بر (1) لش سيمو ك بر سرايا ىالطصاروأ . قوز نسووغ 7 ار: فيرى الطصاو ىوغل ى اون ر©9

 ع ديتاسكس لواي نصت ضتكا كج لنواب ل اىافد كبس يدوساك جت( دوساكض رق ) ضرقلا اير(! )(روساك عئ)
 هان كياهورك هد ض رقي طرش ايي هددارنب كيآوكر بد يز الهلع يدوساكنرقروا رك قرير وطراهداوهتاس اس لتر

 00 ش 50 مارتن يح لوأوذ ب دوس ايل 0 اوي ورروسور اي دع ل

 كببن دب اب قا شامان هالتئ رخل لركن انفلاك تاموع طم: رص اك تورش تاموعطب##

 كي دزنليح لج نك وم 7-5 رج ايو يك مار طر 74 انوه محلل لش يوب رعايا كي 000 كال < 5 اعر

 نش 0 ريو شوج دوا كي 21| يف لث هيرو لوا لبان هميم 4-5 00د «عل 7 نومي ويم لعمري أي رشا

 0 500 اوكي وائل عشاوم

 > 5 كلف دايع تطحن و نفسا مانق#:تيحاضو | ؟فالتقا رع نيو اوبر تظلم نوير عاش ©

 اه« راج لزج ماقال كايرهج تلعلي للعب _ركؤكل وزب ب سى خل ةضفللب ةضفلاو بهذ لب بهنلا
 لئن ءلعزتجاك ل يتنامجرصخل ع لوز دكار كيد فلكل «لؤ ف ازتخ نير لقمر يف فرست لج لي تسلعبو م“

 لاول انومزتب كسا قس تيتبسملط لش كدت اعروا فس كيد ناس يكلم دوار يخف اش: تدلع لكى تا جروا ذو

 صاخ جتك هذ نلا تملي لبد ىدئاعروا نوصل تود نب زتج ىلا«. ايكا دبي ليك خت ( ليص) نب تلاحم ىلاغت

 م كقئرت اصروا ةسوسو لاو لو 2 أ 2 ناب اورج لوزوم قل * عل رو سلع كي د» كو نك لبازحروا فانحاروا لوم

 | -ل عع ايشا كوب ر بسب لم لإ لوزوم زج لورارنب قلب اركب هريقو لت ماياتماب ولم نإ ارفع الشع لث

 | < لاجل حس هذ ايزجت ىكج نب تلعانوم ليك مليك يوزن كسلبانحروا فاتح: :سملع لش لو زج داع لا

 »ل لاب للتو ) تحدد رخو نكس نيم قب انج« لوا سيت موحطمريغ يوب موعطمو و واوغجس قال هو
 ١ لاقاززجاكدبد( ل لاب كت ضورفركي انس ةرقوذلوج) تاعورزع

 هن دق” قفل لتشمل لوو نااروا لت ليلو ناو تملع ايري لع لو زج دج هدا كيد: كج لباتحروا فانحا ل

 ريشا رروول ضف دلو لوزوم اي ليت ”ىر دق لاك واو وزوا لوب كس لنك شل وفوو بج تب ل لب سب 000

 ْش يل ضي ها حد دقروا كوم قرورض انركع خور ف تسذب تسدرواربا ارسرباربدللب-راهدا تاكا احلق درو نتن لولو

 قش الوب لب 2 لضفل ا راكوم قت ريما فرص ل وب ل وزوماب ليكم ل ونور لوب ل لنج تلال | وكل وفود بج

 -هنس مارتراصدارواجماج لضافت ناب اهب تكس تحب وكن وربك جزر اج تداهداروا لوم ا كس كل حن وصلا

 ني لاش زج نفت يدون نا لن مدان( زج كاع ) متل رلغ لش لوز زج لاب كيدانلهفاشروا

 كلا هريفو كرو انج «لوايروا لت لالاشم لكلا ككروا لوبكم لإن قى اديب كل < نم اذوج لب زج وو قب تراروتلعم 2

 تهز هدا تاهاش © ليث نت طتاسكس لاري ينشأ داس لاح كساد( لج )لف © لي قام



 رييكلا زوقلا نيلالج ا ا تيب اع تاوجلا
 - شنت لا اسيد ودا ماقروا جمس لشن ىلا 227 لك الصا محد أي ماعط

 موحطموو اخو اج اعل شرم روطكس اود زج هولي ندد وحط رطع لمن ماهل ليك ينمو رافرص ليد زن يللا
 بدسم عزاولا لهب كلا وثروا هس قرورضانجب تساي تسوأو هروضورج اكوا |ل ومب «هزوير قي زك يجرم نايوم لاق كس داخداو تيتا

 ا 2001 3 20 ناس لاح دوسانجيراهداهعئرورض ار شور تسرب تسد 56 1 هرم لعكروا

 2 امكوكى لا نانا روت اندم تتم اك اس 01) لين ىرورض ل بزب ود كيب 1 لولد لل | رروا لضفأ اب رروا

 لوود ب لابج »مش بارت زج و تتار كتبا صرع كم ندبج لاق كس راد اك اعط (0 لوب ثا رك رز نا فرصروا لوم

 2 500 هت )اهدا ادم تسردانركتضورف لو كد بكس لوم قفار ىلونوو لابو وتم املا ( رادو تاينثا) ليز

 تمايق روفروس(1)- لإ كس رلذ ماكحا فلن لخت روس اوبر ف ىلاتشلا بي ماقم نا: تيحاضو اذ اوبر مالا
 .تمرت ووسرلا 160 < مارتروسروا لالع 25009 وب ايدانب م يأ 1 نتبو ناد سو( ول اكتر /حررط كنوجو لاب لأ نادك

 روس لور لك( <اكى اووسورش لوصو قب سوى ركب تروا ايلكك رس لاا دعب - تم ركل يكل وصدووس لون ىلا
 قرب هس لعب لا يلف تنمو وسلا هتدثلا 8 بس ماك داك اع اترك ماعم قكرحي لس خل »م ل زان تصرت

 ْ هس كليب نااعا كيكر وقدوم سس فرط كل وسر لح ارواألا نأ هجمت اكذ_ زوم امم كد وس 60 جس دابدب دواس

 حررط ىلا اركب نس لاا رونو تانك دوف رص يدركه راش هن وذخلاي ىا "رقت الا مريت ©
 ظ -افنآ هفيرعترمامك<هراشافرطىتييرعت لك دومعس "خلا ةدايزلاوهو“ < حياك امتساوانيإ لك

 4 سل م لوربق» كي. ايكن ايبوكقلختو فر ظيس نوم وقيال. ب ”مهروبق نم"
 0001 همر انطلق ةطْبْخْتَي / "هعرصي

 هن“ نوموقي زيك يسراشا فرك بيتك سل نمد“ "نوموقبيب قلعتم'

 ؟ىل ل ويكسر وكن لاك يك ايبا يلااشما كلذ لإ "مهب لزن ىذلا“
 ش هس لل “كح تبر أب : كم مهناب كاي دالي كاك < مهنأ ببسي |

 < لال يرطو ز قتاول رال اق اعاني كك الأي ايت ايوكت ايات ”ةغلابم هيبشتلا سكع نم اذهو" ْ

 'للالع حررط كوس عب كمت يسد رتدبت سسك سكت وب تيا ودارق ل صضوك رفا عررفوكل شرم روك قناع كولو ورك
 . -ايلك ايي كجم“ ”هفلب" جس لالع ل شكا قب * تب قا لالع قوم يوك - ش

 كايدو راما فراك تاي لاايسجس لن سنع ةظعوم لكى دركي انة الدان كل راجل ”ظعو“
 هس لارج لوك ع ل الركن وكل خايلس ا قرف ثوم ةظع وم

 . ايلومرفاكوووأ هياكل اطار بجكهسبا# كش زتا كس ل زتعمروصقتبس_.لمب ا "خلا هلسكا ىسلا"
 : - جس لي ليك داما لووظاس فار ا

 نادل ةئع



 ريبكلا| زوفلا «نيلالج ١١ (مد1) نينب هيلاع با رجلا
 مامات دا ا عا علت 206 ل ال كن ع ع مد عا ع لاش اع اهلنا م 2 تا 2 عج لام م هما ع عشان ف د دب عمد عموما

 ساس تاسيس مسن تي م ايعتاس يصنع ياو اع اسس ب سد يعي

 نأ يأ خزن ناطيشلا نم كنغزني ةدئازلا ام ىف ةيطرشلا نا نون ماغدا هيف اماو ا :انلاقشلا

 أ كلم عقدي فوذحم ا ياوجو طيش اوج يذم فرامد هب ترمأامع كفرصي
 جس دي بال يا نا راو اووي سلا اد داااعاا ساس بسسس

 ك0“ 0060000 ااا اة ة0ة01ة1010#

 بيب ممل دمام سرب ا اا اماسي _ انس ساس حسا سا

 : ("7ج0+:لارثا-؟ب) . نورصقي ال مه 7 ىغلا ىف ل يطاشلا مهنوذمي نافكلا نم .٠ نيطايشلا يأ ظ

  هنيدرما نع يَت ىبنلا فرص ىلع ةردق نطيشلل لهو غزنلا ىنعمام  حاضيالاب ةرابعلا مجرت 20

 . ىف قرفلا وهامو ؟نطيشلا فئاط مهُسمي فيك نيقتملاو ؟فيطلا ىنعمام عنقنلا عيضوتلاب كيلع

 (ساف ل نيام مه ريغو نيقتملا نيب ؛ كلذ

 0 82-2 كالا لال تيل احا كذب 24

 ش تفر نت ني

 بامر ثي) هلا ابا 0 1 9 2 ا ا

 لع بدول تاب كب الاعتلال قبب( ليدركر وده سألت باواسوم لا اعتلال فوذك ب ادجاكماج

 1 مون لا بج لو لولوج كي انو لو نس اج بوقالم كلفت باآروا لو كلسا»

 باذعدس لاتثلالئ تيب لايت فرط نانيشر جهد فيلل ع فئا لج كف يطتمءارتكياروا) هرطخ

 - هل نانش# ركب ل ةساج ناي هحسرسوس لإ دوا ل يي ديكو لت اند نق: لإن ىلا لكك بتنك لكنا كاي اعالي هوك باولو

 -2- 1 ايهور#ج له قتارك بلاي اشر 201 ل ملاعب

 - (نام)دهلتلا وصدام انا ذوكل واي جاكه اورج © 2: نقلك 2 زن6©

 (ىرظم) جس انلاؤ سوسوروا نراحياءانرل فتن اري بر شوارعءانيداكوهنب اني اكوب سس لورول لس نويل ©

 يؤ رق "باطظيي ريقي تيحاضو ل يع رداقر ذر حما دول قطن ياك ناش ©

 ش 31 داب تر ب ولخمع_ 2 لاطيشج لود املأ ريان تحال رع و

 | تررطنج اريج جس لبر ارم تاكو تيصعم هوي ءزمرف ترب رب فوك الن تنرضفلا بالخل لابي

 ترا "اراد دوري هسارل ا يك ع فقل يآ لوم لا خلا وفعلاذخ تيا بج نايباك ا ظفإف دي ز نب نيرا ربع

 سهما القش يكشاك اىدركل ذان عع يد ىلاقتدللا و ؟جس تروص يك ونتر# فوه تلاع كرس

 5 . ْ ند ْ _ كي تس انهسدرك

 3 ادي



 تيد بلع... ايا هدد) نيل ةيلاع باوجلا
 ا هرعت لع ثي دم كيال ا هيب لس يظاو فرت اطر مايا زي

 (جرابصم )ل ونت« بضن + ليش لاو 7#” باوخ ::3 5 فيط فيط#6#

 ءانمضوف قي 2 كفا ف وطي فاطاقفلاك ”فئاط”:ترفيإ كل رك لوك مطل اط لاب ©
 12 احس لاوتل لوم زارتا مارب نيك ل مومو كس نيس لاايشروا سوسو ىلا طيش ل مبطن ايل مم

 رواىلث تسدلواي وكب اططو بالكس ملاقتشلاار فو اج ايلا لايخاي سومو لوك م بول نس نا ناطرش ىن ب الع لثو

 ْ (ىريظم) -ة ذب لاثدكي حل دج طيفه هبم

 لافيش انهي اب بسر كبد قنديل سل مل اطبش#: رف لم بد ذره رادو نا ركن 6

 لاثهتي كس لايخ ىلايبش ء لت يع سس للا رك هيو هك دوك ل او ىلاطيشو ماقتم لس هانكر وذ لت ةساجومر ظن ثور عسل
 كل نا لو ةسركرد كن يايشدو ب لت سرك دفياربو ةسراهبأدكن أ لإ 2 اوم نم ايش كن ولو لراكدب و قان لج كل

 0 رشم) لج راج ل ماها كس ناددا لو كج ينك

 ه١ « ىناتلا ل اوسلاد
 هناَطْيَسَومُهيالك عمْجَت أ َنيِطيشلاَو ِثغَْلل نِِركنمْلا يأ هن ع - ظ

 ظ زار لش تاج ُنج بكرلا ىلع ايو اجرا نم ! َمْنَهَج َلَّوَح ْمُهنَرم ترجمت لل ٍلِسأس ىف

 _ٍنمْحّرلا ىلع دش مهي مهن ٍةقْرِف ةْهِش لك نم نَعِزننَل مث ٍناتعل َنِ َبَواَْجَي ىلَج نم ُىْؤُنَج
 َواُلُوْخُد اًيِلِص ُمُهنِم هَرْيَغَو ُدَهَألا َنَهَج َنهَجِي قكَأ اهب ىلؤأ مه نيب لأ خنت ٌةَءْرُج ايي 1
 أ اهنراو الإ دحأَكْنَواَم نأ نأ هو مالا سكي ىَلَص ني لَ هَلضَو مهب هتف اًاَرت
 َنِيِذْلا اَقْفْحُم َواَدَدَشُم يجنن مم 5 مك كري ال هب ىضقَو همك . اًيِضَقَن اًننَح َكَبَر ىلع نأ ىلع ناك َمدَهَج 1

 ( 211 706 ايدج اَهَيِف ِرفْكْلاَو كَرشلاب قيملظلا ْدَدََو ان َرفكْلاَ كرب لا اًرقتا

 منهج دورو نوكيس لهو دورولا ىنعم ام  اًحضاو اهموهفم ركذا وأ ةرابعلا مجرت  ةر رابعلا لكش
 2 («سعنالم)؟ كلذ ريغ ىنعم هل ما (مهريغو نينمؤملا) عيمجلل اذه
 ع وروا نما وروما وهم ان مجناك ت رابع( 7 ) بارع ارب تءرايخ(1) ل روصا نم ل لاوس لا .....#4 لاوس الخاطب

 ' -افنآ لاوسلا ىف ةءاعك: بارع تيدا © ل
 رواوت روما رعي ثرعل نراسرككم عزا لس سرك عروض دبا مت كراكدددب سرت مي: موهشم اي جر تيراع 9

 0 اًيْئِج )كس لوب سوا هسدأ ليل وشك سر( س لايسبرزت 5و 31 راض ادرك نر ذود متولبس نا رد هوك ربح اش

 (بضبإ) َنِنَي ىلججرامااج دودج لك كارب رج ترض ب١ وثجي ىثج ملا ا« < تك ِثاَج
 نأوج ل سرك ادهوأت عام كيا احس لي هور مترج ( لو تضل لولو ذب ل لأ يوك «ت ٌئَوْنَجل ام كسر

 لاو لن منت لي نادج لو ةنس اج بضل وكول مر هت سد: حسني سدع لن كر ل فان ككل ئ تس ل
 0 ا ا لا



 ريبكل ! زوفلا «نيلالج ا.ه . (مى2)نينب هيلاع باوجلا
 مدل مه هع م0 ع م م 0 ع م ع ل 2122222322 عة ع 2-22

 هلو ةئاكمال ش لاجذفا س ىَلَص ب + ٌىَوْلَص لاك اًيلئِمرا) تجف كورشتة يس لش نت هدايناس +
 رك وج حس مز الهي د كودو كسب آث اب يددادع د دال م كل سس ايبا ىو لس مروا( ل ش ءارق ل وتود ش

 21 ارداك ةثتالاتتشاج لع لبد اشو وكول نأ متر ؟ة اجاكس ال كج ويلصي 12 اروا لع

 افك نرش( لذ صقوارقر ووو مزج ورشات فيري دقت م تن هنتر 1-2 اهمايرفكو كش سع
 اا | 0. ل0000 ايوا يومك ل يس وفك اع

 0000 وملك ع ساد نإ رمش رك ارداف رياج تح يكلف ذل رمش يق أكدورو- 5 وأروا لف“ مدور 0

 : قرد خلاوقتا نيذلا تءآك ا بج كني شناص ل لاس تمدبلاك#«( لوضد) رنا« ديار جنينة فاك يو
 ظ لو دووم لع ممر آر قر اظنورعتساس ساروا هدام نر ذكاتتف لب جس للف اودارمسدوروربجاب < ايكءايثتااك اذ لات ْ

 . يبرز اكبس ب مع طا ااكرورزلا كبس يطارص ل ير شرك ةساد وبي ل 2 روغسأ نال ترتر وا

 جر نالارك 0- ليتل ينم مج وكل و ارفانو شم فرص طق يدلك سيب كار كت ارطت ضب

 دارت اجر زك سس بواءوةشدارع مررت ١ نتنوب قئزورم رروصب اوم ىلوقو قكدورو كيد دن ةءامجاو تلا للا

 لزاخح اركوءرضاع لش تصدخ لك فل هاج تررطتحذ_ شوقاوم فال اداهج ل ناك خال دوروك سعوا ب

 الس بآن لوبناركا ليم اهون رمت ناكل ديرك يا فركب كيل فاك ايلا لووذ ىئبا ذة ماج تطمح اجو
 وا اسوم ىذننهليك نزعل ركع سيخ سم لذ سم كك لوكومدبابو + كيتاك رمان سحب ةس رف بوك

 لأ اليس ل طش ل ونم مدل[ 1لتر ابيب ليك اع مارب ا تررطح حرر لج لكيم يتوب
 نم نودبعتامو مكنا ُدنوبتاو ايلف الخا لع أ كس دورو لة قرزا ب خف انس لايك نبا ترج

 ريدحإ لس لا؟ لابي لح نوه لاو ني لك "اموالك ايارفدحب ل تحاب نودرأو اهل متنا منهج بصح هللا ن ود

 .٠ تهلش لوم لثاد لث لإ بس مروا شرك يا رفدحإ كس نتا« خلا رانللا مهدرواف ةمايقلا موي هموق مدقياو ب تعآ
 ش درا“ )اهلخاد الا مكنم نايارفذ ف بآ  ايكامج وقتك اهدراو الا مكنم نا تال ووعست ربا كررطح ا

 رواج ايكرنبوكق تميل ذوو اناجرزلوارم سدود كيدز تنس يللا لضم ايليت حس تيياور قورفو باع ١

 . شهدا كله يرمدلا ترطح_ جايك يكل اك اد زك طارس للم سس ايكل اذا حس تيياور لاك فلج وحسن عرج
 تامل هس لايام لونج لوطي يصوم ىئانر لحس طيارص ل وبات( رفارف يزطح) ب لكتاب
 00 شتر ريت 0-د+ قترورم ل ل طا اوثنجس لودر عع ددونلاحال هس لود قرد مسساي واكس من5 58 ا مدنا

 اي ---مهنيبو مكنيب ةدوملاب ربيخب ىّرو و مكيلا هرسآ ىذلا مهوزغ ْمَبُم ىبنلا ادصق مهيلآ نولصوت
 ةيبيدحلا ىف مهعم حلصلا دعب رافكلا نم تارجاهم نهتنسلاب . تانمؤملا مك ءاج اذا اؤنمآ نيذلا اهيا



 ريبكل ! زوفلا نيلالج ظ 1 (مدد)نينب هيلاع باوجلا
 اعد دع ه2 ع 5 هن ش2 عش 2 ع ممن ا د مد طخ ع م نك ل هل ا ا ل ا د د م م م م ا 2

 ال مالسالا ىف ةبغر الا نجرخام نهنأ فلحلاب نهونحتماف دري نينمؤملا ىلا مهنم ءاج نم نأ ىلع

 نهروهم نم ئيش نهنس رثكاف ةدحاو مكجآوزانم نيش مكتاف نآو ..زافكلا نهجاوزالاضغب ٠
 . اوقفنأ ام لثم ةمينفلا نم مهجاوزأ تبعذ نيذلا اوتآف متمنغو متوزفف متبقاعف تادترم رافكلا ىلا باهذلاب .

 ةروسلا لوزن ناش نيب . دحأو لك موهفم ركذا « ةروسلا نم ةثالثلا عضاوملا تركذ ةرابعلا ىف
 ىف تادترملاو تارجاهلا تانمؤملا مكح ناك اذام . رافكلا تالاومو ةاباحم مكحو اهتيمست ببسو
 00 1 0 ى الأ ريسفت ءوض ىف كلذ نيب « ةيبيدحلا نمز

 - كلا عوج هنو روم يدم 7 كتم الاومو ترب تاس راغل 2 )يت دوردا لو

 - 1 ئاثلا لاوسلأ نم ىناثلا قشلا ىف ّردامك2 ب: مدون اكن ازخ عوتاوسروكزي لي تررابع 0) ......9
 لياووأى اك اهالع فرط ل وت لست ينج 89 مأكل هب 1 كيرف لياعسس لي تف كريس © ١

 هك ناو لش 1 كتر وتوتر ايل يدرك جاو قئ طم طر ا فة ديه تسلل هرم نافسومين انج« «عسشيانزكا

 د ماتس ةسكل ياواد ليو لذ تعاين قربي معلا لكس وخرو قليل ى باو ىلا ذس براق اوئيزع

 كس ي_دركررقم اخ ءاكحارول ات ارتب كك ل ل لولو يا ايلي ورك رورو ضاخ حست موعد ان رب -ايكاد

 هللابو ضرأ نع ضراب 5 ةبغر تجرخامس لة ناييفط ور عرس نا 271م نبا دفتر وج الش

 | -هلوسرو هللابحالا تجرخام هللابو جوز ضغب نع تجرخام
 رمش كذا ذل رمان أدالوم تنابا كيس شدي ديو رروكن ارسل أدي لس تلاع يفاط لارج انج

 0002 ةيورل بادو محد دع لو السم اهشرلو تلاب وأ ونوم لا لم لالا تيرم رك هت ! سك وج ايل ايل وصو حس

 1 دست سو يل رس وعسر فاس قاسم راسل ©

 منذ كس رافكق جاو لا يدرك اوريو ريموت نر بوش ارامل رك سرك يف با ووك ارك رافك لسا لك سددت
 كسرات نايددوو < كاك 3 ل وريد روس نقر فوكو دج حس اجايلرك حس كاب اح كت ب هيفصت اكتر الئاعم نلادوا الو 1

 لسا قف ليد هكا قدنباي كن آرقم اكاد ا يكل يع قرن نافاس ملكا <. اهاينركن عد ننال قاما
 مث كاما نآر اكلك راك لع عل كدر لباوو لورب وشرق 11 نإرم لس بس ا ل ترج ليت روك زر ينتج

 رافكلا ىلا مكجاوزأ نم عيش مكتاف ناَولوم لذان تب ايي لاجانج ءايكش لس لاذ لوبا تسبوا كو

 اكذاوك ورب وشرف اكس تارا ناهس لونا هب كسي بلطسءازيإ ءلدبو مانا قث يااك ”متبقاع" - متبقاعف

 رت ركاداوك ل وفارس يمال ىلع ل فرط ىلا روج ىو لسا انهي اع قتيل ور 5 2 رطواعس يكاد وربك 7و

 قاطع طي موق ركام كتسارج اص مطر وجور افك كرو ل ناي« لال لرب ماقتنا ناهس باو ايكدتاداريب نس لوبن بج
 - ىو لل لاي سكيك تركن * ب "اداره د رة كل جير ورب و بار سسل رو لك ازوا لل كور 0

 11 ل 5 هسدافا عدا كل ورب وش ناراسان كب يل طم انرل 59 أم حرم يلا بج قأ ارسوداك متبقاع



 رييكلازفلانيلالج 07 داش ةيلاعباوجلا
 يلا تاك لورب شن ا ةوع لاعتقال ولالا رق 78 لي اور رمل نا راق قاطع سرا ل
 (ماو ضن ةرقلا فراس. نياك )- تعادلا اراه لذ تس

 ش -تاكعد كقول وزن ناش ل نمت كل موي كسلألا عفبم يسم ”اموروأ أون لاشك رروس ش9

 لااطم مك لا دوا جس ايلايد متلي نايتنا حس لونروع ارضى لاو ل 1ك رق سررت ترك تروحلأ

 تب كاد هنت ةرومم اناكت دروس لا تسمو لسا ايف لعو ناقل ءسن لاقروك تارت اه نالت نبأ ف مللت تب را

 ند بقعت نب موا قادصءاكى ارب قاع تاس تفس «عر”ثي كادوا ل نازل ادصماك ام تاس كسه

 2011 آي 1 اعمل سل وفشل هدلاد لمت ارباروا كوب ف 0 فوك حلب نر دبك تر ططتحوج ل ايعمملا ش

 روا فاصناو لردع« شاور قدر «قراداور ت لوملستا غن نلسص 9 6 ترالاوخب ح تل جلس كس تمس رانك © 0

 تطال قف كرك كما سنا نكس نكرم "لك اوكئ لاك يبس اع انرل ايناروا لو لَ ركوب بس لولو نارحا

 د لسن ناجا اكن ل احول ءاناغن يز ايناس مالسا

 جا تحاول :م6 ولروعر هل: اهيان نو :م لونا سيبيط ©

  عريبكلا زوفلا»

 261 « ثلاكلا لاوسلا+»

 2 ةلاضلا عبرألا قرفلا عم ةمصاخملا ديجملا نآرقلا ىف عقو دق...
 .زاجياب ةلاضل ا قرفلا نم ةقرف لك عمةمصاخمل اركذا . ةمصاخنلل امسق مك عبرألا قرفل اركذا

 2 نلورفو ارك (70مامقا لسا( قم اننى دب را قرف( )ىو بلطل وما لم لش لادم 0 « لاوسصالخإ» ا

 - لصق يل جريت اس

 - قرانا بيا نيتوم © ناكرشح د رايق :ىترثاثت 2 در 0) ...... 9

 تس لادوا جايك كتان حيرت كت حاب كوكو ريك 9 - ل نشل اكسس - ماسقا ليس 9

 -اجايلرذ قاب *ةبتا كناري ذ ل يلاطخ الب ملال ابايرتوكت امس وريقن لف © 2 كرب زف فرص

 ه١ 414 ثلاثلا لاوسلا ىف ٌرمامك: كراضنء نير شم: ليصفل رس نتا سس روث فءارن 9
 ه١ 551 ثلاثلا لاوسلا نم لّوالا قشلا ىف ّرم امك: نا ارم
 | كش بى وعم ب تفل ع ماكحا لس تار 30 2077 ريغ نال تك نايا تار وب

 امك ةايعج وكت ايت اد .70 هب اوركذ امم اظح اوسن و هعضاوم نع ملكلا نوفرحي ىلاعت هللا لاق امك

 تارو (0 هلضف نم هللا مهاتأام نومتكي «ىدهلاو تانيبلا نم انلزنا ام نومتكي نيذلا نا ىلاعت هللا لاق

 امو باتكلا نم هوبسحتل باتكلاب مهتنسلا نووئياقيرفل مهنم ناو ىلاعت هللا لاق امكان اضا ىلا نع

 .نا نولوقي ىلاعت هللا لاق امك ةكاويال ل راج كناددا ذلك فال ماطاهس تار © باقتكلا نموه

 اولاق و ىلاعت هللا لاقامنك عكر ايقفاحررش لع بصتىج2© اورذحاف هوت وت ناو ه اؤذخف اذه متيت
 0 وراجاق ةوئاؤت مل نأ وه اوشخف اذه متيتوا



 رييكلازرقلا«نيلالج 30300460. 9000 يلاع باوجلا
 سمات (©9ءيش ىلع ىراصنلا تسيل دوهيلا تلاق ءىراصن وا ادوه ناك نم الا ةنجلا لخدي نل
 ل نتطروا ىئاتك ع ناش كد اش لصرلاروا مفلن رلى © قربي دوبي لئاج بلا قع لم دوبي ءالطىراي يذق كدت
 «صددروا صرت لكى كن يومن © ”ةلولغم هللا دي ءاينغا نحن وريقف هللا نا يلاعت هللا لاق امكاندك
 رانيدب هنمأت نأ نم مهنم و «لخبلاب سانلا نورمأي و نولخبي نيذلا ىلاعت هللا لاق امك يزد العا
 - امتاق هيلع تمد امالا كيلا هدؤيال
 اًدج ةعساو اهثحابم ىتلا ريسفتلا نف ىف ةبعصلا عضاوملا نم ىناشلا لصنلا...... ل

 .خوسنملاو خسانلا ةفرعم ريثكاهيف فالتخالاو .
 .فل ما نايب بسح ةخ وسن ايا ةمأ ةثالث ركنا. ثحبلااذهب لضافل فلؤملا هديريام عرش

 ها 0

 لصفر ا ذ_هنلي فنسم كيلا مريد دارت كح 5 ابآ لك عروض نان [ررطىكا دوت د مرصروادوجو لش ديب ن 1 موي

 كح ثنكب لاك ث تس ارفف فنعم انج بايك هسس زارع لمن "ل قتاوك شلك نرصد ارحت كل وتب رومي لع
 ياك تل اجل تس ا. رف انج ب فازتتا شاك يلع راطسا لكن ب رث اتهروا ني رقم جو لكى وم نيت لكشم
 نشوغلاك ب هدي جسوم مولعم خت باي لادعب كس اقوا رقما حس مالك خيتي مانع نت اتدوا قوت مارك
 تع 121200 نييبصا لج تل_دارع( ني داشب انيدركل ئاز تل_ ذك زج كرسدداكْ جليا ) ءىشنب ءىشلا هلازا

 روابق ريغ سس دايقولمالكإي هيل ذ لس ذاب الر اتا كس ل يسم ؤفاي جاني درك كاز ع رز تيب آقرسودوكف صو كاك

 تايآ ليدز تو كاع بس يو تبع بابا 0020008 نم رفت ايل كلذ هريو ءيل رز ل نربي فرط ل

 كتل حرالطصا رص يآ لير ظن كن ير غ اتمدوا ل دودج ال وو ف لن اح لب لربك وا نأ كتوم جراي دارحت رخو
 كسل ابك أ اك ايياييااكذ ادا تسل قشر دقو ل شرك دب ىد ترث
 رك وادورح تبعه راداكل ا تس اظاحل لا

 كتي رمد كفو كتم هن كلتش 1 شن مكس عر اطصا لكن تنم فنصم ليلا
 ٌلاقاكدقاطرثى عما © راع ذا ارم دابر يف نعم هين ذكس ذ اجده تفس لكيم ياي درك فتاه
 روطلس ثييلباج 8 ركق رف نيرو كس ضوصخميقو سوصتمرواري وزن دس اف سايق (2) رك يضم اءزيفلا©) نركب وكف###
 -ل قرى تروص بس كي دن لع تح_اني لصيف فارق 2. 7 كس قاس تدل ١ م60 نركريد تكل ومر كريروا لاقل رط

 تايآ روض اهم هس( نوم ناكل فيد كرك شب دف ىلا رؤس كريد كلك تدير شت )حر اطصا قي رخا
 نيدلا لام يوكل ارداجايكرايقفا ذ# مت تن لباطم هس ريجوق ا لوضأب ليي 2: فات فسم دارت يرن[



 رييكلا زوفلا,نيلالج 333030000000 9 نيني ةيلاع باوجلا
 مكث رفد فلم ليلي لق تأ روض يكن تاس لص نقلا بانل لويس

 ماكس نا لوتس العم لارج م خج_ايانوم لير لع ايرون اكس لاكن لش اوت اوثك | ىتمسس لبن نلا لع سارا رم

 (<س تاي فرصارخت لرضوشميم كتابا دلة ضفنصم )_لو ليئووشين ثمان أل نإ تاون 'بب وظل سار قياوك

 7 ساعدوا <« يسد لا ةس نير فاح 7 2 ين فام :هركذ اكلشا نيت ى وضم تاآ ©

 -هس ليذازدو كرت كنس لش نا- 0

 ثار تعا باطما لقلي ُثْوَتْلا ُمُكَدَحَأ َرْضَحاْذا | ْمُكُيَلَع تك لاقاكى اعلا ةرقإاةروس)

 ةَيِصَواَل الآ 1 ىون ثمر ع تايب قباطم سارى هن قالي م العب روش كالو رف هللا ُمَكْيِصْوُي

 ْ] 0 ايدك سيب لوقاكيلر عن ازواج روض سس هير ذك ثراَوِل
 ال ح_ عروس تجار ذل كيال وأ يف هللا ُمكْيِصَو قي تعاربمل < يةادا رم لا تار ىولبد تمرجيألا لو |

 كَ ْمُكِلْبَق نِم َنْيِذَلا ىَلَع َبِيُكاَمَكَتِيآ ُكَقَلا ماَيصلا هلي ْمُكل لجأ © < نار ن ثراول.ةيصو 0

 لدهن لاط ري ينامكل ع لاقار كهس وردك هب اضاقاكى أ جس دون تقفاوموب لن تع كرد كك أ ١

 ايكو« روشلاو تار ديار ذك ثق لا مال يمك لجأ ايامق للا انكي لتكن نو َنِيِذَلا

 ظ ٍرْهْشَأ ةعّبْرَأ تعأي ٍجاَرخِإَرْيَع ل ٍلْوَحْلا ىَل عام ْمهِجاَورَ ْيِِحُو اجاَوْرأ َنْورَدَيَوُْكْنِم َنْْفَوَتُي َْيِذَلاَو ©

 حا نب لن ملون: بيحكي <25 وش واهس مدقن انشا لة بيتي لا اح_عروشم نس تيألاوأر ٌرشَعَو / |

 كود سا لع تال ناهس رو 5 ثوج وصد تبأ )رودروأ دب ربنا * ايوسوو سرع لوا 56 ةرقبلاةروستءابآ[ل فد

 دج لاق نوما عس ليك روسو ند عردص كلامي[ لش تبة ىرمدردا قللت لاس ايا |كترراع

 ' «هلوصاو ريسفتلا ىف ىلوالا ةقرولا

 ظ ه١"  «لؤالا لاوسلا>
 . كلذ هَل َنْوُلْوَقَي قي اوناَكَوِةَعاَرْمْلا نم ٌرْمآ ينل ةاَنِعاَر اًولؤقت ال اًونمأ لاهي اي له لؤالا قشلا

 0 هَ اَوُنْوقَو اهنع ونوم َنِهنف ينل اهي اوَبطاَح و َكِلذب اًوُرَسَف ة ٍةَنْوْعّرلا نو ٌِّبَس َّبَس ٍدوُهَيلا ِةَْب عَ

 (.«ةرقب_ب)راذلا وه َمِلَوُم ميل ٍباَلَ نيكو لبق امس هب وُرمْؤاماَو َوَمْساَو اني طنا يأ ان

 لامتحا اهيف انعار" ةملك  ةطوطخملا تاملكلا قّقح . ةحضاو ٌةمجرت اهمجرت مث ةرابعلا لّكش

 هللا ةمحر رسفملا ديري اذام ؟اهنع نونمؤملا ىهناذ املف كلذ نوديري اوناكلم نينمؤملا نكلو أطخلا

 0 11 ضار نالارخ) لوبق عامس: هلوقب

 كر فب تارك( اسد تاك تمرابع(6) بارعابب تدايحا) ليث روما عبي هصالغاكل وسل 535 4 لاوسةصالخو»

 2و ام كل وق ئراس(8) بم تكور تانعار 2 2( |

 -افنآ لاوشلا ىف ٌرمامك-_:ببارارب ترايع 49 ...... 9



 : م2 م لم ا ا م هد مم م م2255 م م 5 5 5 4 5 ع شل ريبكل ١ زوفلا «نيلالج 1 18 7 9 ١7 نيدب ؟ين اع باوجد ١

 ةاعا رمد _هفيص كرما يار عل ناش 6 7 رطل ) انعا رظفلورك اب(عمأولاو نلامياكسا- مم را ترايع 9
 اق اتم ل ع راب قسيس تقام ل ع كلاي لكن املا امك كح ”ايكل اعتسا فليب لي بانج كب ادوبي دواهس نس

 ورح لاعتتسا هس ساكن وفارس عل لاء سوم شفيك اني يطاق لاو فت تررضخ رواه تش تنوعو
 ظ ناكل تيوس رايي دوأ مكتوب )ونسرور( يا رفرأي تحف ىرام) اذ رظنا( ةساجب لال ا)و رك ابكروا( حايك
 -(جس ميتا ملوها“ ميلا )جب !زعسلا 0

 -انركت يار يتم رس 75 ملتاقم ) ٌةاَعاَرما فو رعمرظامرعا ا داو ضيم "انعازا ا 20 ب نيل 9

 ظ ٠ - ور ءاع يا و خو ا

 و: وفل( فعاضمنرغن )ورد رمزا م وأتم ىو نر بع ركنات ذي ص
 روت م7 ل(« .طافم) ةَطاَخُم ردصعزامولحم ولت لوب سائل متن 0 ظ

 اا ايد فو زوم نلاعقا) م الياررصعزا ل اا مو

 دوم رت ركل اعتاب ىاظفل رهتاسك تينو»ددا دج لأن نفس م ل سهر ويسازعار ءار بلونين

 شبك 12 ساتان قومك تارة تس قال داس كل 0 اءااو.ج) قلع

 مانو قاب كك سرمد عسل“ ”ءاهو رابع نياك وب معسل هك ب« اتم ل ناك راسا

 ْ ش (18 ضف نر نيلاك) هج احايدمزم امان قلت ادور 310

 رب 2 حوت ابك خف ف روت لب * نمي نامل ندوب رك ووصل از 00 05 .:رام كل وق رع او

 تيتا سل وقم اكحا اكس درمان ل وق سييق ؟ ح- شارمانن ضي درك از موي ةءايدبك مت ١ رفيساو
 ٠ لمت ني( وق تمقر« لوم نم اقفل سم وضعت ردك يجلاثع رصقمروا قم وتس

 هج اََجَف" نايا اا لقيام اَلْثَم دصقُي نأ ةذيعتت انمْوَم َلْثُدَي نمر...
 قب لوو ؛اَدهَورانلا ىف ًميِظَع اًباَدَع دعو “مح نم أ "هوه لا بضع انف اِلاَح
 ل 3 هت هلل يعول فَ يف عابالو يؤ نإ اج 0
 يل ِةَرفْغَمْلا ِتاَيأ ْنِماَه يقل ةحِيلَ اَهْأَ اقرمن ظ ىلَعاَهْنأ ِساَّبَع نبا نع

 بجت ةرافكلا . رسفملا اهركذ ىتلأ تيوجأ عم ةيآلا ىلع دراولا لاوسلا ركذا .اهمجرت مث ةرابعلا لكش
 ةيفنحلا ةداسلا نع باوجلا عم ىطويسلا رسفملا ىّأر ركذأ ؟ كلذك دمعلا هبشو دمعلا ىف ما طقف ًأطخلأ ىف
 عمت لاوسراو هي تيب(! دمج 2ك ضمداب+(10) براري تيدابع(؛) ين دوماراج لاك ل اوصل... لاوس ص الغ

 تالماق تجويف طوكيو ورق بست 9( 0 0

 -اقنآ لاوسلا ىف رمامك_:بارء ارب تابع 3 ٠-٠
 ا ول اورو حواس نص د يت

 ا دثلا ب لاروا اكس دايك هو لاهج تس مآ زس لا 3( وجارام سوم تت نطل ا زن جس [حايرم را 7 اوك ل و

 ناس رش وس يزل يزن يع وب علا مل سب وس نعت ديس ايدو فرحا



 . ريبكل ا زوفلا «نيلالج . 11١ 2 (982)نيئب هيلاع باوجلا
 2 م م 25 جب 225 5 د ع 2 5 2 ع م م د 22 ع ع 2 م مهام عمد 2 2 ع عمات 22222 ةةعدمخ ع

 هبات لام( 1 د كي داس تسد )0س: لادا لعل وبض ل ظ

 ْ ( يمك سمي بلطم اي وجاعج لال نرامد[ن السا نس ل جيس يكل تاق سان زيدل سيل ءاتلشعا م” )جاه

 ' لوري ينالخ ل يللي ءاشم د نمل كلذ نودامرفغيول 1 ارثتع ارداهجسإب لدي ةوتازموكس اال نات :

 : -(<أ قران تعري ليك ررفخم ينس ايآروا هس رمان يس تيب ار يدك (كورم تسال لاابع نبا دوا يساج انوم لاب ينج

 لا رتكن السكن ارلسلو رادو مولخشسس تي امم اظي ل موب لاوس: -:تاباج ب لاوصراوب تأ ©

 ش ها ده شيره فاقد ضرير دكا كادازم كر موودرل

 را دب كس هديتك اديك ل اعقاب ب نات ضر مكب( تاباج دعت ظ

 7 لف 1لتر كس تاب اي قكقازم مجري رش © كيرلس هلكت لو عازم وت كرف كبي تسدايقلا لابس

 وتايآت آيل سى درع سا لابع نبا ترطح ()- لأ ةيسدازم هج كذاك زم سفن "ا ولسا كر اح ٠

 ازييابناغلث تروصلا-اًدمع نمؤملا لتاق ةبوت لبقتال<_قورمت# لابع نبا ترطحج_ رن كيك فخم
 (هوم ص: نيد كل تأ ماور و فالفاكلا فل ى افيو تسال لاما تينع بلس نقد

 ٠ لو رافكل مدع ليو ننس فنح ١ 4 ' سس# ضن غلا ٠

 فظوفوم لش كب شرك نسيب قرف لي نورافك ل وفود نارك جس: الالوان ذرافكى كلش جرش لتكررط كو انف لقبلا ب

 3 روش لوب لتتشب نؤننوا سين لق ماب كيواوم لال لق ا لوب لمت انوا لو وتتسم 35(

 ش - هس اجانوم منال رافك وا ةيردب شرم ل ثوح مزال رافكل يت اطخ يلقب هك

 ١ نطلب انس ناكل متسارع تاو عساك ه ءازجف ل تيل ال ان رتسا اي ح

 ظ - لخالد جس لا زج صاعق لاب مرور لل ازمائرمدد اودي رعود افك منن” ل اهيا زم كج نلت
 لود تخاماو تتار ع اياند+ كايا كك بزساكا كل لاي تبرد نسوا تنزع لص هزات ظ

 "هس لثاوكأبتيناشاك حدابا لش لاءجس وبكت مرو تضنارعفرص ع لش ةريك واكد ء يتق كالاعوم تر سنش |

 . .انيا)-0م سكن الءرافك مسلس

 214 _«ىناثلا لاوسلا+ . ظ

 يفك مح كلل مالكا نع" اوسع ذو هَل ازغيتساف نآرقلا يرق داو...

 ةَرَركْذاَو اق اقَلَطُم نآرقْلا ةءاَرق ن ئِف لْيِقَو ِهْيَلَع اَهِلاَمِيْشاِل آفا اهْنع عَ َِبْطُحا ىف ماكل كر

 اًدْصَق أ ٍلْوقْلا نِم وِهَجْلا نود“ ِرِصلا قْوَف "5" هم افْوَح ”ةَفيِجَو"اًثدَت ائْوَضت'اًريِ يأ "كيفن ف

 (سهرم":فارعا-؟ي) هللا ٍرْكِذ ْنَع ”نْيِلِفاَعلا ني نكَتاَلَو" ٍِرْخاَوََو راهن ٍلئاَوَأ ”ِلاَصلاَ وَقُدغْلاب اَمُهَنْيَي

 .ىأر اذامو ؟بجاو تاضنالاو ميركلا نآرقلا ةءارق ىلا عامتسالا له. اهبجرت مث ةرابعلا لكش 1

 ةحتافب الا ةالصال' اني هللا لوسر لوق نع بيجن اذانف اًبجاو تاصنالا ناك ول ؟كلذ ىف ةيعفاشلا



 دييكلا زقلا«نيلالج ... 0ك (مدئ)نينب هيلاع باوجلا ٠
 مك ا هديا ديت هدفا تعي معلب دان مح عا تا ل ع عم ل ا ع 2 هه طلت 10 كسل ا ل يي ا ا ا ل ا ا ا ل ل مال دك لاش ل ل ص شل

 باد باتكلا ك1 ةحئافبالا ةولصال ش قسى 060 0
 -افنأ لاوسلا ىف ٌرمامك_:بارعارب تابع 4) ......2
 ل تيل درارق دنا وتضرر نقط ركمركن ارقذ لاقتدللا له تآكل م: رشا ترابع 9

 وكسا .اجاهذب نر ق بسجاذبلا لي طارش باد آدكي كس ذل صاع هداف تس لا رك قدا دغ تسر نار قر يرك يا رفواشرا
 لزان لخليط تي آيكل و نا رفات لاسم الع)_ةسابايك ريكا ةرلش تييج تابومونسس قوما رك هل ناك
 . يي داس لوألا تبل ايش لو ارمودرواهبس اتوب لتتش و ىيينآرقلايآ_ خبل ايرمتيلساسنآرترابطخ قاب لدم
 زاوآتسب اداوقورككذاكركددو ينس ماشو حت اضوصتل ب تاقواكس تاظفروا( بلوم لان لتس هكةس نآرثيتءارق يئاطمتربأ

 دوت سس لا لولو لف حك هس اعتادوا /ةايساب لكي ئةم ءاردااتاماح فلك: اعل

 تن ( ليكى تموت يي[ الت باحسروبمج#: عسا :
 ناب ريعسرل اهيج لو هي ررك وو فت اس كس بطون ما حس تمياعد ّى حوش بج ني نيلا لاما نت ل

 لوي ك ىلع لكس آي روااو# عرورشموهتاس كس رحتج لب ييط دب هس يطخ لا لع سار الث رياجرواء اطعءاقف رييخ
 امتع بكم سايكل رانج ارب سا سنت حا مايا ول ذه ليتر واج قع ى لوقا نت ب رب زعل ناس اكشخ

 0 ناب نيم ل لة رس حسو ل لم فاذغ يسال نا تاكروبم لوكل اي رواع لوم لزات لد دايك

 ظ يروا لع لكش ار طخ اي وج لي ترروص كر ارق اونم لج تن ا, كليك نر قعر ءارق اقلطموت يآ أكراد بح اصروا جايك

 -يلدجو كي ننس يغدرول اكو لات ا مك تكي كيرناف# أ 0 اسد كس تدوس 6 لاه أد 21 ٠

 ل قلخت هس ىزتم امي كيد دز يفنح

 00 نتقا ىوماخ لما رغتا كمال كسكس ىتقمازبإ
 : تلاوع_قص قر سيمتلو كتم ارةكس يبارك اج نلعأك باتكلا ةحتافب الا ةودصال كلاب

 ت ت ءأ رقف مامأهل ناك نمثشعدع رددوا جسد لزم اخ تسجد تيب تي ىزتقعروا كهل ءءا رق مالا تمعامج

 - كة اج وم تمءارق تك ى زتقطتسما رتل تسديد تءارق هل مامالا

 قولا لوي 20 هدر لا عع لرأي سسك اك 20111 رش م راو تامئاكلسس وت هن لول :

 فالك (بساتر ا وا رككلوكدت اهعرم ل نارثيسسءارث) نآرقلا ىف عزانا ىلمغهد ع رمد ونار كت مارق تح ْ

 باتكلا ةحتافبالا ةولصال ثدى هنتي كلا مادري لج ىرورضل دتزخرب باتكلا ةحتلفب الا ةولصال ل ازن- يأمن
 . (نيلا»- لو لائللاق لك اوشا نع ذي كح تدوس ا كالاعءهيبساج ينحني قت ةروسو كى زنق بوك اهعم ةروسو

 مل نيذلاو" ءامالاو ديبعلا نم ”مكناميا تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا اهيانيإ



 ريبكلا زوقلا < لالج - 0 لا (مون) نينب هيلاع باوجلا
 عدل م ل هع دع هع عمد هدم كاعد عع دعم 2122 2ع عد م م جد عع ل 2 2 م لا

 رجفلا ةالص لبق نم“ تاقوا ةثالث ىف ”تارم ثلث" ءاسنلا رما اوفرعو رارحالا نم ”مكنم ملحلا اوغلبي
 ردقم ًأدتبم ربخ عفرلاب ”مكل تاروع ثلث ءاشغلا ةالص دعب نمو ةريهظلا نم مكبايث نوعضت نيحو
 لحم نم الدب اًبوصنم تاقوأ ريدقتب بصنلاب و تاقوأ ىه ىا هماقم هيلا فاضملا ماقو فاضم هدعب
 حانج مهيلع الو مكيلع سيك تاروعلا اهيف ودبت بايثلا ءاقلال ىهو هماقم هيلا فاضملا ماق لبقام
 .”ميكح ميلع هللاو تايالا مكل هللا نيبي كلذك ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاوط نهدعب

 همحر سفملا اهركذ ىتلا بارعالا هوجو عّشو . حوضو لكب اهريسفت عم ةميركلا ةيآلاحرشأ
 ظ ؟اهصيصخت ببسوها وهلمو ؟ةثالثلا تاقوالا هذه ىف ناذيتسالا مكح وهام هلل

 - يباركك شا تاق( 0

 اما ساجر كليا حس لب تاءاطا كس دهب ل تعبأ اياد ير ريف اي تيبأ / |0 ش

 كس نادوا له تكرر ىو لوتروخوج لس غر ولبلا بيرك داهروا لوب لها( ل ظن ليليا !ولاو

 متاقوا م 2و لوب فار نب كرت تاجا ل و احان 1 رك  تنذو ىلع سس لل تباقوا نمت كإهدل؛ تقاوعلا 5-5

 كس دبي سراب اقوا ني لك فلصا دعب ماع اهنرداوب تس راجاوكل وزب نسا بجو لرجود كبي سرج امل
 . فاظع ثلش يروا فوذكى فاضمدعإ ادتبم رواه كفوزح ادت ع تلام كد ثلق)- لن تاقزا

 ظ فاضماكت اقوا فوز اضن لمن تلاع بصف بس ثالث ٌتاقوا ىهترايعرزقلءج ماقماقك فاضماىأريلا
 ٠ «ههم اتم فوز نام( ثلش) لاف اضمروا بوصل سا كذا اولزي سلكي ل املج سيلا

 لش تاقءايقبو والعكس تاقدا نمسا( < تأر رعلا اهيف ودبت بايثلا ءاقلال ةثاثلا تاق قالا ىهترايعيزقل با

 ماكو تمدخ لو لاو اج تشكي ل تااقواربقب نا هدروا جس لاى دنباي لوك كلَ | تذاجارب ليو كولن أ
 رواه الاو اج بفثال اسمو روما سراب لاهقتدثلا بس لا دنباي كت زاجا لس تاقوا يق لح ا كليك مريغو راك
 < اتراك اجبت رمح لاتادو تسلك ف اوميلس ل امو تالاحيسماه لإ كا لاو لانادو تكبر وف

 ش - لوب تحاضو لب نم 0-0 رشا:

 .. عروب + قي كاك تع آسااك اهلك نس وفل #: بيس اكس ين نااروا مكانا يتساا| 252-57
 . مالقءباق رواد تب لوكس لوول تتقو سأل ارفف لابع نتف تررطح__لز لاوقا فلكل ب لانس

 . لوم قراوكانوك ولادك ريو كت تنل ديد ل تلاع ماو ولاورعكرواهتتس ةاجآل ب لور تيا هز د كيس
 لس لوزاورد ل لوبئاروا ىو حسو ىلاووك ولا ىلاهتدلا بجرم ءايك لزان مك« ت ءزاجا يب ذس اتش

 0 سجل يوب خروشم مكي تاك ا لس يببسو جلع سر اتعا ىلا ١ وك قار لبيع «[ترورض كت زاجا باق ك_انهعسدي

 ايل اكس تلج هةر لل اوناس لن هن لوكا وم "عروض مرار 4 اى ادرك ل و تل هب ر يبت ناب ديعس



 زيبكلا زوفلا«نيلالج 000 1 م ا (م31)نينب هيناع باوجلا
 دعا مادا 222 22 2 م ل ا ع م م ع ع ا ل ا مح ل 5 ا اق ا ناك فد كل را ا وع ب هوس يدوم 0 2-2 - - عدي جمل رس ا ع اهدا ا

 ناك ياسرط لكك تاعا ب بماطدلب نك ا 37 قو لا "تيا هدانا كا تعأا رة وأ

 تهم لادم م افو هوبشسولا تاروع ثلثي اجلا ليل م ؛ 2 98 بي لس تساقو ا

 ىلع تاقدانلإ رب ةجس اتتماظثردا ادراك ول ودرب 111 هاي ص دارا بجامع

 2 نقريظم) ( .هن كماخلاب  لوطعساكل م يوك )هس لاسر ورفض كسر زاهأ م

 لثاني هديك م تاقدل نحن ناك يوم ولحم كوسيم قدا نبت نإ تس مالك لديوان /2

 ا ا ,رإ دا وم الاو ةسرل بلت اما لع لك 0 ل

 -ت لتس مى مبطي اجا ىلع تءاقوان مل هي

 ه1451 _«ثاشلا لاوسلا»
 ىذلا هللا هوو ليغ وهيفو حرتلا طداقا طيلقراف نا : نولوقي مهنا امضيأ مهتلالض نمو...

 نيئبنتملا ناب مهريخاو ىنسيع ىصو هنأ نولوقيو ”ليجنالا ' ب كسمتأاب مهاضور فلا لن هج

 ىلع قبطنت امنا ىنيع ةراشب نا ميظعلا نآرقلا نّيبف الف الاو همالك اوئبقاف ىنامس نمف نورشكي

 .ىسيعل ةيناحورلا ةروصلا ىلع ال «مالسل؛و ةالصلا هياغع انيبن
 ىنعم لهو ؟كلذ لوح ىراصنلا لالض وه امو هب دأرملا نمو طيلقراف ' ىنعم أم . ةرابعلا مجرت

 ظ ؟ هنبا هنإ هتملكو للا حور هنوك

 ١ كطيلق راف(“ اروى 00 ا اهصالق اكل اوس تا و 3 وسم 0

 5 -قحأ# هتملك وهللا حور( ا ملا

 للوج لإ + لأ ور لك هددوكرم طيقراق لسى رب هكتس يأ» # لوبا ف ار :ةروأ هموت 76 تراي 22 نسا

 هرم ترسو لاين قس جر طحن هتلر واايد كك ورعجد عراجل كج اوك ادا سآ 10 نناوعل كل كد

 2 ادة كرك آ ل لا رك ءنرك ل وقتا لاك 2م و و 2-5-

 دب تروص ىلاعورك نو ترف“ دعه فوم قار طع ىف هس دام تداثب أ كن يتحمر ايوا نلايبري روط

 الكيال كس رك فق زي جي سطو ب لع نينار هي ىص سرجون طيلقراف0 :داد 6 طيلا راغا#

 اهتايارمسا ماناك لم ب ةروا قت لونهم ' لفؤن يآ ل نينار بؤ ان لرحيل (قثتكسار واس

 هدرا ) هي دج هب ) هس طيرفقر اق برضاك ست اي يك اير اذ ول سر + لكل قمح سس: لا ول اورج ناك للا 1 لو يلج را

 -( جس دداظفلا#ل ولج قاتنل ل مايل( عل أ زي | ين باس

 رولاكس آب دعب هس 5201 قد تراثي السا تب ىدع ترن ١" كج تيفو ا,متطيلقر اف ٠

 روخ ع او نر اشب و ل اي بسير وا ارب لات كس سمك قرهصدوروا لوم ىدبا ملك لادوات مرتب بسك ور

 قا حروراب ىئرقلا جر ور قار صم اكتم براك هك طيلقراسف #0 قداس اقل غاب
0 
 ا نارا أ دبا انجل يي



 نييك اروقلا نيلالخ يس ير ااا انلاكوباوعلا
 ْ مو سرت وفلا) -اهقاو عرب لووسروو زالت يل قع ههايحر رعت دك 7 علو دناك نتج ل

 خور قادصم كرا ./ار زكى كا ريقكو يرن اريج قلت طيبا ق راف: لايهارك لاس نقلت طيلقراف©
 دق اسس نولوسرو هرغالت نا نمل حروراي لردقلا حروز وو (0) < لا اقر توزع نر تت[ جس قت حور إي لدقلا

 رك اهتابأ ني قست ير ط> () سددت اسس راهبة شيبب طيلقراف ل اهتاب/ نائف كك تررطت لج جد تاعام دن فرص
 لردقلا ور( 8 ات ل قووجوم اةئلب ىش ترارطت ّئ احروراب لرقلا عمور أ اشالاب ا ابق هدول واج ش لس ٠

 قداص تاب ىلاد تفرود آرب لدقلارور كل لا ء<داهتا ضن لدقلا رورو قست زب مونقا كيا عررط ىك اذنل قش تررنعح
 ااا ىكف_وعشاب رقت لدقلا# خرورروا ل فاصوا كس يب تعافشو تلاكوروا عفش ليو تمم يرقراذ © 3 آس ين

 هلع و ىءاولق ريهوورل ا يامرف قلت لس طيزلقراذ ل_اهيلف كت ررط> (9) جس تاافانهو يمان لش ناتو سم سف فص ليو

 هس كسار بجرصقم يروا ناطعااكتنفادصو تلاسرروا ناب تاب كيري رككرصقم اكو ناو اء كود ىئاوأ تروا
 11 كلن ىلع كررت ذ_ إم ترضخ 7 ردود ين كتم طالع فرص ون ىلدقلا حور ركوب تءدابن ساس كس نإ رم بت

 وارسم زيزقرافركا 2 سك 2 ضترابشركل حر تءاربو فنا ارك ب ىو ملاوروا ىدا أزب تكس تيب تيهرلا كوك« ترراهطو تئارص

 0 1 0هءلر ا زرفل)_ 2 ة كل وكراظت ا« ليلقران ناسيك ذك شا لور 32م سقلا رود
 -لث كم هك نايب اوم فلكس تالكن اب ليل شا نا نحماك ا: نأ هتملك و هللا حور (#

 قالطااك ةرورب للا كك ذل ن ايوا شلال قزيكايو تراهط كرت ىلا اقف © "هللا جحود

 | خي /لاكد جرد ضن كزيكاب» تااجطاقباهورداهت سماد ح نك راك فلس فن ل لست رطب ساند

 لاو دثلا تييب دا يعكس عج كيكف يرو مخ دين كنا فرط كملت دثا دوا ايك ابك ردد لا تسمجو لاح سا
 1 اهقنركورتزرل ل اذ تايح فاعور لش لولو هدر وكول د ضقم احب ى نط لد حررطخ © سهلا رود سر كاس

 بي لبا ترف دلكوب عذار تنك هد (© _.ايككابكد ثلا رود وكن ا س بو لا ببساكت ءايح امور هو دلك

 -ايكاهكرثلا يودون اهتسمجو لل اه زارو لان كاتدثلا جو كن ادي بير

 ترجل كزج « نأ لكروا فطن« لإؤ تس + لءاعود لع شايب كدي كل و 2 رغد لازم ا00 "هللا ةمسلك"

 هس هللا تراشب قتماكثلا رك (2) يك هكدفلا ةملك/نلا تسدد لاكتس سوما دهب حس نأكل مك فب كس لام ديل قت
 تلاقذا<_لمتيولاكلكردبا كى د تراعي وج ل يلب كدت تررعتال رم ترحيل رذكس وتشرف ذ ملقا
 ِتْمِلَكب تّقَدَص كيج لاثنو تع؟ن تنك ةرلك © يكبكدثلا لكنا كلحا هنم ةملكب كرشببي هللا نا ميرعي ةكئلملا
 -ايمتابكدذلا لكن ا لسا ىلاثنو تعيآى ىدتوادخ تسد دفا لت حرر عج كج حلمت ب هيَ

 (11ه سا تر نأ ًرقلافرامم)_-بس لذ لم ور وشلاء 7 ايشلا لي | قنماك ماكو ثلا حر ور ظضرغل ا 0

 ؟هبداري اذدم ةروسلاو ةيالا لوزن ناشو ذك ىف تلزن" نيعباتلاو ةباحصلا لوق ىنعملم .-.... لكلا
 لامتشاو اهريغ ىلع لاوطلا روسلا ميدقتل ركذا ' عمج بيترت يا ىلعف ..... اًلصفمو اًبّوبم نآرقلا لعجي مل



 أ

 ريبكلا زوفلا «نيلالج 1 ' 20 (مى2)نيتب هيلاع باوجلا
 لع ل ا ل م طخ ل ا ل طاش العش تطل ل ل ل ا ل ل ال ا ماع ظاتال ها ل ع عال ع م ل لل يات 0 م م م

  قنسمل مركذ ايل وامك تايآلاو روسلا ىلع نآرقلا

 أ 7( ف كرار( )ب 7 نآر 0007 ف ايت لوصف باوبا لع يركن آرق (-)وارم
 نري 1 اورو مرك

 لب يبس آن اسزج جت ءازتتا دفنت ندا ووقت .باحتم ك تناك اذك يف تلزن 9 ٠-٠

 تع آرواومايآل ين لشتاء زك اأن بآوج نو تس ركل اعتسا سئعل_ لك .صق ج !فرصاك افلا اذك ىف تلزن كوله و
 22 تامقاو نادقاوهوداوتءوب لآ داص تع نه لإ 2 ركركذ وكت اعقاو ضال | تاقتوا ابدل دمت اني بيس لوزن

 تيآر و مياندا اذك ىف تلزن لإ ةيسددبكردا لوب« دعب كف بآية م ضدنا لل باج
 -< اندم ياك نوم لن ايل | فصلي جس انجب ليبى روض انوبب قطن دق واكدت مان لك

 ميموهف رباط اكن ل” لن سوم لمت ططافلا بع !ذك هلوق لزناف  اذك ىف تلزنآ ومش نايب كس لوزن ناش
 كد نام ز تتم ناي ط لوز ببساكد بيرك مآ تو ل كس كو تادقاواي معتق وج لمي افلا نان ماكشا نوب

 ش كن كلوب طافلا كس حررط ارب حق اومر اح ع تن لإ طمس نبدي نا ءامت حجو ترمي لاوتسا م رماد اكظاغلا كلا لابي

 ا ؟ر ياك يةءحارص» ركن اي اكتر واوم اوبب لوزناك تري[ روهظ وت زل ترعب كس ذ# كن اايبوكدتقاو كارب

 وتعجب للة لع للسكس دقاوإي مكس ارب© نإ هتك لوزن نلاشوك قاد بيت ىا ني خانم وم دوجوم لع دمي رك وسم اننا
 ب تبعا اذك ىف تلزن لش تروص ادب لس لا ايوماوماهفور لج تدنن تان زمقاوووهاوقوب لآ !قداصهرك
 رحب لس .عقاو ضارب (©2 <. ايامرف نايبوك قوم احس خلا نوركذي امبر لب 9: نتا. اذك ةيالا هذهب ىنع

 دوثر عقول او4 لامر ف تالت تمم اهي روطس داهشتناو لال دتسارواو ابامرف نلايب سس داهتتجا ةيسا فأن مرلىإ مكه

 لاي لش بادب لاوعىلذ_/ت ترضخ [لابج ب عقوم سار ب© ليي لوقت فلا تلزن اذه ىف يآ
 55 ض' رك والتي رجم 1شريدة لد يرظارلغ

 مج هدير طو وياك تف نع تح لاس اا الاب تل ننفأ اذك ىفتل زن لابج لإ عقاوضرإو لكي

 رادو لو سف ني رختدري قاوم نت يقإ ك- ا جس لاهتتسا اك افلا لا رب عتوم ليي فرص ناهي هل نيرض ات

 - ل ةساهومراكشاكراثتننا قه ورواعس ىلو:ككد كت ابو تالاكغارب

 هاذ قرا لإ تكاد لا ارم ساكت يايآ الوزن نلاش#-: دام 52 لاش تروصثييأ ©
 واني بيساك ل ونيل ةروساي تمي ًارواوعاو# لونك ةدوساب تيب 1 ل

 مانكساد ناكني دج رك ارث : بت :

 ترد بيتو عيت كا عاج | راتوم لزاعا زوحتا ذوهت ليك بي زيتتو رالصا ىلا قوم بستوج سموم 7

 2م ىراج قوم يحن ئارفك سس فوم كعوب تاايؤتكو ناار فس تقول اغنى يرام ىف "ىلا لكأإ
 قو عقول كرش رل نر رقع وج اتركك «بيت ناك ضل 3 دب 2 ابدع شكا حس كتب بج روأ ىلإ جسد



 2 نعل دع سد جعجع دعم عدصتس عدس جل عل عدم بم مد د يب كي ب نيني هيل اع باوجلا |
 للاطم تءارب ىك فطن رك قلن مار باحسن قأتاياربوكل ودنب «ابداتدم لوزناكر ومو تايآ يا تدورض بح

 ْ ترتر ءرثلدس نإ وزن كل روس وفك نوصمرأ 51 !ةروسب لداء ب ًاروا-هرةحلأو يروا تلك سييأ

 -ايلاعكر“ 2 مان اكسو 91 اروا ايكأي الب ترم لير لج كيا اك ةامكس بيت وصقل روم شدا نكس قود افرك ش

 باك اب طم يب ء لسن بقت يدجت اسكس بيرت ةددوجوم تروم م انق كنار قله ب باطما: ن ود

 تيطعا(ارفداشراذ_ فت بآل تركو كرب بيت لول قنروس ل1 رقى لش لونج ذ لس /فؤت دثلا لوسر ايون مارك

 تلضفو ىناثملا ليجنالا ناكم تيطعاو نيئملا روبرصا ناكم بيطعاو لوطلا عبسلا ةأروتلا .ناكم

 | تياور كيأ زين تطل 200 20 بأ لآ يت هدوجوملا اور مولع يس هراشا ل ا-(ضارتس) لشسفملاب

م بادجس لاوسكسظا ىفقيلا نب لوا رفح باطما ش
مخ و روس ثالث هب زحنإدباو# فلق مارا امص 

 اا س

 ههداد#با) متخت ىتح ق نم لصفملا بزحو ةرشع ثالثو ةرشع ىدحاو روس عست و روس عبس و روس

 للصم (© لو تس كك روس هرعت )رايك )رن © تاس(© جاي © نمت 0١ رهيب يأ ع ك1 رقم( جارنم

 قى هز الخ دا نكسة مانأب يم ل ١ رقو ببيت تودوجوملاوب مولعم 9 مه تيباور ل اج كعرأ لا روس لزنم لك

 اه. سريع زوفلا)( تس لش ”ىداججاءع قى موقق بيتي اوم مولعمزب)

 موو لاو لن نقبل قل ثعداعادد ل نلمس بيجنن آرق كا: جو كفك مدقمركلاوطر وس ©
 م1 بيترتلاب رك لا روسى دب ذكي لي بحت - اتوب مولعشمس ن# ركرو للم تاياور نا زين ايكاي ايلامدقنب للروم

 هلا لقوم نع يا بتتع لوب مدقم حس بس لمد وس ذي حس بسر 0 سي اًضاقن اك بيرت 0 5 لمروس لوح 0س

 ظ 1 - لب لن 56 كلاروس عراب

 وج مضت راعشاو رو تخلو تمت # ار يصل وكيس #: ند نووي لم ر تايآوروس رك : 26

رك < قرن لوريصتو لوروس بلا هس يرش ىلع كأي آول روس ىفاقترألا قى 2 ى مالك ررطى نع
 وأو ب

 تايآردا لإ سد« دئبإب كيفاقو ضركراعشاوه#ديمقركرإ ام ب هليك فوم زودنا فطادس ملكك عر شب وفن رك

 - لا بساع باشاك وذاكرة لاو ناز لابي اديك ش

 +« هلوصاو ريسفتلا ىف ىللوالا ةقرولا»
 م11 «لؤالا لاوسلاج ١

 اول َنْيِدلا) ىتآ ام هبِش لَم ُِْتَي) كامل َةْنَجْلا اوُلُخَدَم نآ متبِسَح) نب(...
 (ةَساَبلا)اَهَلْبَ اَمِل ! نيم ةقناَتْسُم ةلمَج (مه ْمُهْتَسَم)اَوُرَبَص اَمُك اًوُربْصَتَق دف ءنكيلا ع ْنِم َنْيِنِمْؤمْلا َني(مُكِلْبَق ظ

 | لاق أ عفرلاَو بنلي (َلَوُقَي ىَتَح)ِاَْلا ٍماَنآِباوُجِع اَوج ءزأ وِ 3)ُضَرَمْلا (ةاَرْضلاَو)ِرَقَملا ةَدِش

 ُهاَنْدِعُو َىِذَلا(هَللاَرْضْن) تاي( ىت ىتَم) ْمِهيَلَع ة ٍةدِشلا يهانتإ ٍرْصنِلِ ةطْبَيَسإ(ةَعَماْؤْنَم  َنْيِذَلاَو لوشسرلا)

 | (ا1”ةمرقب-؟يم) .ةناّإ (ٌبْيِرَق هللاَرْضت نإ الآ)وللا ِلَبِ نم اوُبْيِج ٌوُبْيِجآَف



 20 2 ا ا دع ا ا ا 17 سا وا يعل هطبل طك يل يس نبا كل ست ا ا يع ا عل 2 د هع عع ما او عج عكا ١ دعوا هاببو وعنا مد عت 22 ديبكل ا زوفلا «نيلالج ١١4 ] (*لل)نينب هيلاع باوجلا 0000

 هبشب لثمو مل املو لبي ماةماكرسفملا حرشاذامل ؟ةيألا هذه تلزن نميفءاهمجرت مث ةرابعلا لكش
 هنأ عماللارصن لوسرلادعبتسا فيك عفرلاو بصنلابرسفملا لوق ىف بارعإلا هوجو عّضو؟ىتأ ام
 (”سع ننال .هللارصن داعبتسا هناشب قيليال
 نول سي (وس) دج تاك تررابع() بارعابب تمرايع(1)  لإئ روما دج صال اك اوس ىلا ......كب لاوس ض الخ ؤ»
 لكبارعاووجو ك- لوقسي ”(ه)يمكذس نر ةتويتاسل ىتااه 5200070 مآ(”)رئانتىك
 رجولك شب ريدبوت رعت كد شنا لس لوس (1) تحاشو

 007 ىف ٌرمامك_:با ءار تررابع 0) ...... 9

 لو امل)الكالاءكتابوم فاد س عنج ةلدم كلاي م لبنت“ مأ)ابك م م تيدا 9
 زان بح اصعرب نيس ) لإ لت 1لثثوك وكول دب س76 شتا ذارج) لي 7 لبر ثم لت ب بيج سنت نا ست سا

 ١ لايك كلا( < نايباكل قر لدج جس فئاتسرلعب يلب نا لوم او( ايكربص نس لوبا دكا ريبجوركر بص ل مل سد
 دك نام( كك للك نثوشروا لوبك يلوم ىكررط ررط) تك تك قراط لد« قداي قرد( ترف لاجت)

 راع ىلا دارا ) كس او ذا اهيا دضتأس دك ارواب 2< ضع لاق رداع اسك رو بن ُلَوْفَي ج0« اراكز
 حل فرط شا لب ءاق يك ايكو دعو # م كج اك )هى لاخن انترطا( لس / )بك( سيو كك رش امتنا لب تييصسروا :

 ْش -(تلاوذسك )+ بيرد كىلاقتدثلا لقي عر داك 1( كاي ايل ايد باو

 557 ري قومك باز هوم سي ساد ل لقت #: ىترت ان لف نش ا ©

 ل ءاقكو نوثارطصروا هج درك بشاب ع لوقا هلسصرل ردت ناقنازموم نمو اهت اينو هرصايم كيد ب فس ناكر شرار

 رواىع تا لون مقوم دعأ 2 در لطتروا_ كس ن ايل ب بردو اتينا نارلسمب قد تروا روان ام قرنث ىلا فرص ايعزو

 ملك اي ليسو لذات ثمأي آي لوط تتفو لا اذوب مل مترك هلك نا كشف ادا حو لوما بج نإ رت ابيه كيد نكس لا

 ايكماكاكمرمغس تايآناتتو لاق, اجاب لم كب امرشا واطسالسم جمر
 كس ركدقتاساس ُلَبَعَبرملِف مآ: رك ظ

 ا لاس رك رذ لس ترق اهماجس بأربع لحساب فطح ارمادا لزخ

 ماكرواج ل( نآس ) قتالس ْمَل لب ع سكن( سكلى ا) قل ةيسا اصلك درظ داش فرط تب
 هبش ث“ لثم © < هراغا فرط ل آن ايود سك تاس لس ىتأام هيشريناك لثم-لج دوجوملثما ىلا ل برع
 لثم ب < لثمكلبق نم اولخ نيذلا ب بخ < قى ور يهتدتاسلس نو هاقباسوكن ثق مودوج وم تعج كس
 | - كي دن وم دقراسوج كني ليك فيلاظو ب [صعو وون بح وم علا يل ىتأامرج < فوزجربلا فاضماك

 ىتح نالف لضرب كح وار ةرسد 3 لان را رعلا رج :تحاضو ىف بار اورجو ل ”لوقي ©

 يلوق ونوم ىنا ركدعباءاك تروا دلبلا لخدأ ىتح ترس تجوج_اتوج ب وصنمو ونوم ليفت دعبااك قرأ دوا هنوجريال



 ريبكلا زوقلا«نيلالج !1 (مقل)نينب هيلاع باوجلا
 طول ك3 5 ا 1 ا ع نجا ان اق ةاعح < ع نوط ةععفظن 22116 1 دمعه دعح 62 وعد عمم هكا كه ع 3

 بئر رض يلا يافع ل قي م مداه ده بوني لبس تس ظايلس لق هوك اجاعي وينر ىف رو

 9 اوقي ترو دم بوم لوقيبةردت ًارداوب ل قش ىلا نقلا اعرب هيب اانا فما أوةاج قرع

 يرق لش تمزوا الرصد ا لوم لوسرلا لاق نا أ ىلا تدايعريزقت لب تروص ل كوه حر وقرعر دا اكو لي أ ض 3

 ظ ظ مم ص نسنم)_ كوت لوسرلا لاقف اولزلز وصراع

 ًاباوم لاتشلال نركض عراك واسس ناددانا# ءاهغا-:يجال ل تم ربو ترن كر اكس لوس ©

 1 امتي كاك اوس لا للب سجايا نخا حس جو كى تر واو فالغ اس ناش كن أوج اق تسدزي كبد كت ىلا

 0 - ا رطل سرلاو ك_ياارفر 0 تفوروا اتماك ماركا رقورعو ددردج لا ف لات

 ةقداذد اهنا اودنب ةييسا ىلاغت قالي لبث لازم تروج بصل لقت ركود امد كلاروأ 2 قت دلو ابر لطم

 ظ ا 7 ا كلا ١ مما رانا يملا 6

 ْنَدْجحَو هد 0 ع

 (انتيتا نيل هير هللا اَوَعك) ٌةميهَب وكي ن أ اَقَفْشأَو َراَهِنْطَي ئِف ِدَلَوْلارَبِكِب (تَلَقَثَأاَمَلَف) هِتْفِخِل

 ْيِفَد (كرش ةلالعج اًِلاَصِ)ادَلَو (اَمهلَتااَمَلَق)ْيَلَع كَل (نْيِرِكاَشلا ني ََتْوُكتل) اَِوَساَمِلَص)اََنَو
 لإ اكَبع ع وكي نآ َِفَفياََو تراحم هتيهشتب ؛ (اَمهاَتااَمْيِف)اكيِرَش ئآ ِنْوملاَو ٍنْيّشلارسَكب ٍةَرَف

 َفاط ٌءاَوَك وك َتَدَلَو امل : لاق يذل نع ةرس ىوتو ,مد ةمضعل يؤ يف كولي هن

 1 كلذ َناَكَف ءشاقف هَنَمَسَف ُشْيِعَي ةنإف ِثراَحْلاَدْبَع ِهْيَمَسَلاَقف ءدَلَواَهَل سِّوَياَل اكو ُسْئِلِبإ

 18 :ُةرفمامع الل ىقعتف) بدرع نس لَو نذر عيه ٌحْيِحَص َلاقَو ٌمِكاَحْلا اور ِهرْمآَو ٍناَطْيْشلا
 اة. فارتا هب .ُضاَرِِاَمِباَمَومُكَفَلَخ ىلع ثلطع ٌةَََسم ُهلْعجْلاَو اًنْألا نيو هب ةكم لفأ ظ
 هنع بجأ و ةيالا هذه ىلعدراولا ضارتعالاركذا ءرسفملا ةرابع عم ةميركلا ةيالا حرشا«ةرابغلا لكش

 0س ئرننك) .لوسرلادبعو ىبنلادبع لثماّعرش مظعملا ىلإدبعلا ةملك ةبسن مكحام ءايفاش اباوج

 تيآ41) عرفت ريف تي 107) بارا تدايع(1) - إير وصار اح لصاك لاوس لم # لاوس م الخإ»
 م اذ ركب وضل اشارت ول دبع(" ) تحاضو كباوجو لا م

 ظ -افنأ لاوسلا ىف رمامك-: بارع ار ترايع
 نايم أت "نطل نر لك ندين مح قادقلا وملك ب اء رفداشرا ىلا فت شلا شايف تي 60 ١

 يبن اقاوم ياط لج لي[ اكل وأود بنجر ءايكاييولا > لات قي ذوج لات ىلا كيك نواح تحار ىف نارك

 وب لوب بج« قر( رعي عدأرعوا رتل تسب» كة دأب كيه هد اذاكر ا رقفطن قتماوج لص ازتياوكا  لانل لع
 اطعم الون ماس عقر ؟ذس ب آرااار اكد هس اككلس 229 كسر اس بلل يكل وس نو ة ل لؤفودو

2 0 00 



 ليلا وقل نيالا يا يلا ا ا
 هاد ث1جج نس لوا ةسلك ثوار اطعدي تسد قاتلا بج ومدارس مرت
 هس كاي لاففاو لاق يكرثكس سلول نا اقتشلا ب اهكر مان ثرافادبكةساجتل» هريغو نارا ربك

 اق موةترزفح ين بتحاض» لم: اكن ايران دقوا ذر ناهد« زرق كتعأ اي

 ' اياعار لكي رك اوك قيء ارح تررطح أ نافيش له يسد لت مرت مور توم وريغو نكت يكروا شا دب ان كس دالوا لبي
 ب هدرواايك تاييا ذس لوبنا ين انجاتم اناكن اطيغ ثداعروا كس هدئذ جرب لوك ثسرافادبكم ناك جنس لا تركك
 فقطع اكس ارواه ييسرلمب "خلا هللا ىلعتف ورك | كثب آله سايكءراشاةررط كبك 0 ؟ايلورودتز

 -تايكايلرأذ رى (زتعا نا يهرو لس لول 0 مكقلخأ لخ] ىلازتباةس تيا

 ؛ 1 هيل هسا ءاو ترتر والت مرآ ت رزطخ حس تنبأ ماي :تحاضو ب وجو لا ةعارراور تيآ ©
 -اهلر "ثراملادبك”م ريل شاك خيي نس لومار 0 ظ

 كسل ءاوتروا مد[ يرطح لح ركاج لت اسك ءاوحروا مدلك تش اويكرش لاك يس ب باه البئياكللا
 جب لات اسك قدي قلتو باو مولع سس تابع رهف اق يس ايان( ضصاكينح) ناَكِرْشْيا مَع تو مدتام

 -ايلابدر فرط اها يكرشس مهو الوا نر ركود عي كس لأرجاي ايكايكرك ةرتقاداك قط ماوعروا مد ًتيرطت ا تبادل ظ
 كا كت فرصو لاهيدا ارت كشر الجسد ارم ىرسفاواك (8هق ءاعروا نأ !ترفت يح لارا 0 هس م ياو ارسود

 ( نيل شى داقتع الش

 وريشو نلس نسب ىلتب لوسرءىن الشم ترايصنتو ايش مقحم م هذ رك يوم فرط كءايشا مثل "دبع" ©
 (نملرم)- لي سياح تما ايري ل كودي ءنلستةرتيم لونرلا دبي ىف اربع,« كتسبا فطالما

 2١55107 4 ىسا ىناشلا لاوسلا»
 2 َْحْلا ىف : ناَمُكحمْنإ) اًموْنِم ُلَدَبُيَو اَمْهَتَصِق يأ(َناَمْئَلَسَو ةزاَد)ْركْد ا( 27...
 نما حرج هن( نيده اَه كح انكو) قلن نآب اال نع رى (,َقلاْمَنَح بِ تَفَقَند) موك عد

 اه نب عِفَنَْي : ُناَمْيَلُس َلاَقَو مْنغْلا ٌباقر ِثْرَحْلا ٍبِحاَصِل :ٌواَد لاق «ِنْينثإل عمَجْلا ٍرْيِمَض َلاَمْعِتْشِإ
 ةموُكحْلا ي(َنَمهََم) وَ هدر 7س 7 واق لسَستَو

 ا َيِناَثلاَو يخ َلهقَو َسْيَلُس ىلإ وأن عجاج اَمْهَمكْحَو ( نعل
 دره كَ طلو نه للا: ارح 3) ِنْيِدلاِرْوُم هأب (اَمَلِعَو) هوَ (اًمكخ ةانيتا)
 ايه كلَ ناجل نت (نيِاَف ادَُو) هل طش ف كَحَو اذ هب هرم ةقم حئيشتلل

 0000 ههه نايا سيم) 3 واد ديس ةَتَبَواَجُم أ آ مَكَدْنِع

 ركذا و احالطصاو ةغلداهتجالا فّرع «ةيالا ىف ةر وكذملا ةصقلا حرشا ءاهمجرت مث ةرابعلا لكش
 هاد لالا اقتتال" نخر ق: ةئ7:70: قلل از ا قنا حفاظا 175191 ق1 8: سقا 117187



 ريبحت ١ زوفلا « نيلااج ١١ ها (م3) نينب هيلاع باوجلا

 . 06( «ل"نيلاك). ةصقلا هذه ىفرخألا لوق ىلإ نييينلادحأ نم عوجرلا تبث لهو «ىبنلاداهتجأ مكح

 ١ تحاضو كت(! )مج تاكتسدابع(7) بارعاهب ترايع(ا)_ لو بولطمروماروج لب لاوم.....4 لاوسص الخ

 -تحاضءل وره لاقل ى هدول ست( كار اهتجا كس قش( 0) فيرققاطصاو قوغل كو جتج ا( 0

 ظ ظ -افنأ لاوسلا ىفرمامك_:بارعار, تررابع 4) ...... 82

 | نابلم رواد < ىروي او لرب تررايع دعلا,_ تحرك قاض ناملفدوارروا -: جر ؟ترايع 0 |

 كلذو كس تار لايركبي) سكي 5 كاجول تءار لاير 11 لوأول ل 2 الج ل جس رركلميف ل داب كس تيبكوو بج( ح

 امتي لما كلم دواد) هت رودرا صيف قاخت تت لولو نا مروا ( سك 17 تيك هع ربو 11 كوش لس تاو 02

 اناو تيما الرمي لمهن املس وا مساجايد #دوكل ولاو تيك كل كس نس دكار 1 ناصقن قو ر اكول ركل

 ظ 21 قت 2 كفول ىءَآ سوبر ايت ىلا قي كت لابع «ح كواروا لس اكنا هود كس لولد كك اهنامدئاق

 531 اتاي سد اهتجاؤ اذ لوفوورلصف )كد دوك اريل ىدمي س اذ ماوس( ل "اح ىو انواوكك ل ان لايريت تو ا

 هك لع ديياوب ران لصيفارسور نكي ايكللمف نر ذل قوذ لووك اي-ايلرك ع رجر علمي نيا فات واد تسي

 5 اسكس دّواد ذس مترو( كترايولخم ل 3534 دامت يد ملكروا( توبن) تلكم 2( لس واود نا )وك يارج ردا( ك

 | رولا نااطمس م 4 ناايداني جاو لودر ةتعرطو )2. تحلل 3 8 هس دن دوا ورك ل وراه اهتايدرل 6

 ظ وكل وود نا) هت متو دركي روا( و بسك اعنمس ناريدتل ياكل وشم وات يطع د واد بج ل اتدت سككس !شسرل ا يك

 00 ْ -( ان تررثءشرلا ريع اساسا د واداناجدم فورصم كنا شلع 0 اسال ةّيلط دداداجرلا آر

 الياء دواد تررطت د وول ايل لايي ذنب "م زروا هداف ءان## ل ايلا ترطتعس اللذ_ىوخب -:تحاضو( ات 6

 ظ دوال لش تيل ريموت اد لاير كل اابك لاو تيحكء اكل وب دب ارسدورواانقكل اكتبي ليا ع 1لاي كس

 ميه لي اجاقديدوكلسلد تيك لس تيك اي كه وركايكلميف ذ_ةظ د واد ترطحمابر ناب ّلاب كوكب كم تيارا
 | ؟اوبلصُي يل 7 لود مث مج و لاي نابلس ءرضحت نس ُ لاذع اهلسحررطترعإ هل لصف لاير او تر” ل وأو

 هكيرلصفارم وأ ماحاي درك رس رم رشم ار ارب ما رف لاخي نارلس ءرطح ايد نايبءلصفاك الع د واو تررطحلل# لوبا

 ١ حررطخ ء اتوب شخ مدت ةليك لوفوو لصيف اريم رك اق ابك كي ادع نابلس ترطحرك س ايآ ل تيياوز كيأ انو قت دوا

 هركل صيف ماب اررفركاوليوك يل نابلس ترحيل و واو تبرعت يأوب قو يلم دوا تررطح عرالطا لكل وق ا كاي نائبلس

 نبقي رف لمعي ايكه واب كش رل يامر فرك عدس اوك كددي تروا توب لبا لذ _اةيت دوار ترض هس ل تهاود رود

سس لك اي كس لول را تيرحكروا هك ودول و تريك ل امرا بأ ل_.اهبْط نايلسعح رح ؟ى_رتمووس ليك
 تيك مك وركور 

 لع كورع كلو لوا رل تيك ك كرد قناع !هدئاق كتم ّق أحس لش وا كواءددود كس لول لا الاو
> 

 ول او تيك يمر اتت لع او 7 تلامس كوبرا قلك رداد ريب 000 أكس رك تسردوت يكل 5 اكل ول ركب

 ْ -ايدرلا راجل صف ذي 7 اذ مج + قلمي مج يارفذ_ هيد او تيرطتء ل لس لاو لاير قيارواهسديد



 ريبكلا زوفلا «نيلالج ٠ 000 ايا (مقن)نينب هيلاع باوجلا
 2م ا ا لا يل عي يعل عمم عائدات عدت ش2 22 تت ج ص2 حل 2 ا ع

 ( 2 خرطي“ قم يأ 1 قيلاسو راك لق نام سير تقوس فس لمي جس[ ع تعاود

 أ لقأرط حرااطصا وج انك شو ا 5 دب ف“ وعل اكو اهنجا ب: بني رتى الطصاو ىوغلىدايتجا ©9
 0 وي وجوم شن او لول م سس اجرك شاع ماكل

 1 112 وأ .ه-- رات لي يطب كس واتجا جسرا بسج م شل يطا حس تدابعلي 26 ؟ ادا

 ءامكا طا كيا لت عدس ةثكم ل

 (ىررظم) ري ءانيلداهتجاو شر رقاب لتر
 دوا تررط انف داهتجا ليفاك ل وذي لوفد كس ربان. ك ين حك قي ل يرش مان نات: تاكو اهتحا كسى ©
 ل وايتجا ل1 ءاههتار وذ لاءرف فير تت كل صيف لس 0 23 اك هيلع نار عررطتروا ايت الفد اتا

 ( تعيامحيل يفام) ل تلا 2 رام ذب امد نو يا بج تسلق 6 8 91 8 مايا ركع قلم و :

 لوزة اد اد تيرتنت لطم روكي #: تحاضو 51 _ ا وما ©

 داك

 هللا ْنِكلَو)هَتياَدِه (كْبَبُ حا وف 00 عكَش يعل نيل 0 --_-
 نم ٌفْطْخَتَن َكَعَم ىدُهْلا عينا ذ نا)ةمْوَف يأ( و و و نْيِدَتفَمْلاِ )ٌمِلاَع ىأ(ٌمَلغَأ وه َواَشَي ْنَم ٌئِدَْي

 لتقْلاَو ةَراغإلا نم هّيِف نذ ْقْئِماَي(اَنِهأ اًَرَح مهل نكن َمَلَوأ) :ىلاعت لَو َءْرُسي اَهنِم عّرتنن د ىا(اَنِضْرَأ
 لك ني(ٌنْنَش َلُك كارم ِهْيَلا) ةيَاَمْحَّتلاَوةَيناقْؤفْلاب (ىبْجُي) ِضْعَب ىلع ٍبّرْلا ٍضْعَب ْنِم َنْيِعِقاَوْلا
 ( عبده: شم ب) .قَح < ةلْؤقنام نأ (َنْوُملعَياَل مهَرْتكَأ كَانَ ىآ(انذَل ني)ُْهَّل (اقْزِر)ٍبَْأ

 . ببسركذا .ةميركلا ةيالا نع باوجلاوهامفةرفكلا ىلع مالسلازوجيال .اهمجرت مثةرابعلا لكش
 (مسسرم»خ نيك. افرصو ةغل ىبجيو فطختنووفللاةملك حرشا .ةثلاثلاو ةيناثلا ةيالا لوزن

 مالم وافك(-) تاك تايم( ) بارما ترايع(1) نو روما عا صالخا# لاوس لا 0 *# لاوس ص الخوج ٠

 ْ _-عررفت قرصو قوغل كودو تامأك(0) لوا بسب س اك علاو ساف تمي يقلل

 ْ -افنأ لاوسلا ىفّرمامك-:بارءارب تيدابع ٠ ظ
 كرو ل ةييسد لانس 3و تلح( ص ابهد فيتو جروللا ؟ كراك ) تايوغل وأو و بجده مرارا © ظ
 لوك لوجبه سو لئاج مروا لإث لس رك م الس ليم نين كا نس دابق لامعا هس راهو لت كس هس داعب لامعا سدا مك و
 ناكروا لأي أمد 00 و ضل ةك د تعا لأب [بلقب ( اياكم نزلت حسنا ) تساي سئل حس

 1 ل للأب تيياربا. < فلاو) بماي بخ هودوا باند تهارب باوك لع لاا

 ةع بيلو حنا ذة تمار لقد ب فمر كك



 . ريبكل ا زوفلا«نيلالج ْ لبا 77-032020 :(مو)نيئب هيلاع باوجلا
 طماط م م ع عدطعدمع 222 طم ظن عمل ع 2 22 ماد اع عادل احا كن عج نت عادا دا طاش م6 ع عال شن ل 2 22 25232

 لوازم ثولوو لاهج) د لل لع مرحفلسو نانأو نموا هس مايل ( م 2 !رطاشيا اتا« اجايديد الك

 يبجي )لا 21ج ضل 4 م/م كابو( حاتم كداجرب سود كيأ لش برر داو لو لقوفك سس تسراعتو

 : -( هس: لو تلك ترك ) نسلم لال فك حس لأ ناكروا« نلف اهك نس لي هداه دج( جسد اسك ايدو

 فا ماب نارطسج :هيص الس (00- لو سيو لكم السمك اامرف حس ضاصمب ماما - ميج لك يسرك م العر ان ©

 ارامهرخسآ تل سماقنا لوا«تاروغلى راهم” كانبكي وكافي تنس اك: تاراتمو تاس مالس(© لإ سكر عد

 ْش ْ ( نآرقلافراوم)_جدارم ماس ارسود بع لاهي هس لاطساوو قلت ليام

 - ١ هك بلاطولا تطاق ل /لن ترضخ آي ركتي ايي: خلا ىدسهتال كنا: لون بيسك لاو مانتببآ ©

 تسال نامياذ بلاطولا ىكتتفو رمركل ح آل ناهياحررطوكوو روق ةبتودببى اإع آل وم لزاب قلتم :

 ناجل لو اتباجانرمىتي نيد كس هريشو فانمديكو مث , بلطماديقدادجاو كره ويشن لشد ك بكر ايدركر ما

 -لوعلز معي ايري قوم اءاوم لاو مرض ترمب اكس اوك ط ترضخ كريد

 1 ل ايكضعركوور طاع لع وبنو تصدخر ترم ل يأ ف هرغو لوف نب ثراه راف غ غلا كعم ىَدُهلا عيَتت ْنإاَوُلاَقَو

 ا كياجوم ناوارام بعادات ىقورتم كت اميلقت لب 1ذ مترك كس فوغ لير كل ئ تن اج قي كت اريل ب مى

 ا ١ . (نيلام)- لوم لذان تعي ا ظ

 - نوم للا ءانرك لوك« دوب قت رد صح اكرعن باب “وفلل: مو ىوغل ظ

 1 اون لج أءانزيبج قت هو )اًفظَح ب ررم»زالوج عرراضمل فر عج نس“ نم م"

 1 ركع زم ( صاب ءبرضررمل) ًةيلّبج« اًيْبَجءاَوْبَج ٍ!ءاًبَجرس صا لوب راض ل خر "ةردسايم فج

 ه١ يكثلاشلا لاوسلا»
 55058 نيرما ةفرعم رسقملا طرش امنا.

 ض ' ١ .رسفملا طرش ىف فنصملاامهركذ نيذللا نيرمالاركذا

 ظ -ح بملطتحاضو كروم يكرر بايك لوز اسافر لارا 58 4 لاوسصالخإو

 ترحم كلون بايسا ةليكر يفم_: تحام باب كس لوز
 تامقاو نا_دلتويءدم ايلا يلوراشا لش تاب 271777 ا

 اقراط ةييسا كم الكس نتج لوب مولخم وك باساو تءاحقاو هوو شع © < ل ”تلاسأ مو ل وراشا كس ثءايآن ريغ

 نإ رك ت هيل اثم لتا_ اندم ىزا رحاب قات اديق يا نوه ضل ادع ضخم اء ىر يقوم اتوب مولعم نوب انب #موهذم

 هو "ايا رف فلن يآ تايكلاوسذ_ظللفر رح قلختزلس رش او فوخ كاي ”ىرفك نيذلا مكنتفي نا متفخ ْش

 ْ يسلب لاك سهيل نحل دعا قال ففي ةس لاقل كح دكناك هلع ”اهبهللا قدصت ةقدض



 ةنييكلا درهلا يلالعب ع ا لاا اا
 رماة يارب لش تقتل بس ماعرباقإ مهو مهومت دجو ثيح نيكرشملا اولتقاف "تيا ررطوا-+ لاقادت

 لاق ؛ تكر سئستاد 1 لاقج( ترو ذوب ج-) ناكر شمر وزعم لأ ضتبأ نع صوص اع تن جس لوم
 000 لاش ل امو كر سو 10

 «فذحلا لا ءاسقأ نم مسق لكل نيلاثم ركذأ «مالكلا نم دارملا مهف ةبوعص بابساركذا......
 فرح لادبإو 8 مسا لادبإل نيلاثمركذا «قلعتملا فذح «فوصوملا فذح < فاضملا فذح:ىنعأ
 .ةلمجب ةلمج 0 ف رحب

 ناش ها عروش 2206 كير ردان ئافلا(00 - لإ 00 7
 ماهسوداكم اء هس بف 7سرسود كفرت (20 وع نوزم 7 50 ريكو فوصومو فاش (© تلفت لوزن

 نس( نوب ل ربت يحس بطاذعاكب اء سس خت اكدر: سورا رت سس لل#رموداكل نأ حس لهب رود اكل «عس

 | نوب اكت لاوطورارلك م مالك (8) نوم اك,ل ودارمورعتتم كافل كيور اتناك وري“ (© كر ول عز يش ينك مرقم خا

 ا ري © دانيا رامتخا ©
 لها ىا ةيرقلا لثساو©:فاضميناذع_-

 -<-نوزناشبح« لجعلا بح ىل ّلجعلا مهبولق ىف اويرشأ© < فوز فاض'لها.ةيرقلا
 ىه ىتلل ىدهي© < فوزي ف وصمة ةيأء رصيمةيأ ىأ ة ةرصبم ةقانلاد ومئانيتاآ©': لوصوم يت لع

 -< فوز ف وضم ةلصخلا « موقأ ىه ىتلأ ةلصخلل ىا موقا

 ١ ٠ هل لعج ىل اًرهصو ابسن هلعجف©-هموق نم ىا هموق ىسوم راتخاو©:ل“”ينزع
 كَم» :لادبا تس ملاكم ا_:ملماودودإ ؟لارباح لحج 6لمرو تناك ف ءتسإما 69
 ّنِم ثنا كف © - < لاوتسا كن يحضن لج حما كيك ل وقتل ىوذربن نت ةعضاخ ىل َنْيِعِضاخ اهل ُمهَاَنْعَ
 _ كس ل لقرب از تدايعو تع اما ميرت تررطت تبن اًتِناَقْلا نم ىا ىِيِتن اَقلا

 مهو -(لاذ لكي ذاهب ةذلاقتىراب) لبَجْلا ىَلَع ىا ٍلَبَجْنل بر ىَلَجَت اَمَلَف 9:لادياهفتاكفر
 ٠ -( لا لاو ف. كت قبو نش »فرط لخلل سَ هيلث تاولوو) ن وقباس اهيلا ىا نوقباس اهل

 ىرج ذىاركا) بجعالف قرسي نإ ىأ لبق نم هل خا قرس دقق قرسي ْنإ0:لادبا تسلمت اكلم
 - هتاف لب يربجل اًددع ناك نم لق©0- 0 ىروي لك 2 لاعب عادي تارك لحاء سبق شع ايو جك
 ركلات كا شان ل 1 رب ضجة )هلّودع هللا ناف ليربجل اًردع ىا كبلق ىلع ةلزن.
 -(بباراتاتائدئاادخمكب بلك وكر آر لنا



 . ريبكل ا زوفلا «نيلالج ظ ل (م3)نينب هيلاع باوجلا
 دام 2 ع ل ما ال 22 242 اع 2 ع 2 2 م م م م م 22 دع د عع عد ع ع 2و ا ع هع عم مق ع ف له نعم جدل

 « ه.لوصاو ريسفتلا ىف ىسلوالا ةقرولا»

 مه1158١ جىيلؤالا لاوسلا»
 اَهياَمَتِإ ْنَع ْمّتْعِنُم (مَتْرِصحَأ نإَف) )امِهِقوقُح وَقَحِب امهودَأ (هلِ ةرمعلاَو عحْلا ارثبآر»

 ىتَح) اَوُلَلكَتتاَل ْىَأ (ُمُكَسْوُؤَر اوقلمَتاَلَو) اش َوُهَ كيل (يذقلا َنِ)َرَسَيَت (َرَسْيَنْسا اَمَه) ْودَعِب

 ةئذب هيف ذم فاشل دْنِع راَصخالأ َناَكَمَوهَو ةُحبَذ لِحَي تْيَح يح ليه وكمل (ةدهق لي

 (ِهِسْأَد ني ىّذأ هب ؤآ اًضْيِرَمْمُكْنِم َناَك ْنَمَ) للحّتلا ُلْصحَي هيو قِلْحَيَو هن هِديِكاَسَم ىلع ُقَرْفيَو ٍلئَحَت

 نم غ ْوْصَآ ةثالثل(ٍةَقَدَصْوَأ) ماّيآ ٍةئالثِل (ءاَيِص | (ماَيِص ْنْم) هْيَلَع (ٌةيذفف) ماَرْخإلا ىف َقلَحَف اكشتو زر

 (199:مرقإ-١ب) ةاش حُب ّئَأ (ِكّسنْوأ) َنْيْكاَسَم ة ٍةّنِس ىلَع د ِدَلَبْلا ِتْوَق ٍبِلاغ

 هناش لج لوقب لالدتسالا حصي فيكف ةنس ةرمعلاو ضرف جحلا .اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 .راصحالا مكحوهام ليصفتلاب ةمئالا دنع حبذلا لحمب دارملا عضو ؟امهيلكل "ةرمعلاو جحلا اومتاو"

 ترف 00ج تسابح(6) بارما تابع )١( لو بروم عي لش لاوعرل ا ©« لاوسصالغإو
 -مكاراصح١(0) نك عنز لك ) تحاضو كل الدتاع_ انقل تكي هياط

 -افنأ لاوسلا ىف ّرم امك-:بار“ ارب تءرابع

 يح اوررلا ار ( ورك ارارت اسس قوتنا نور وفود نأ ) هلك لاقشاوو ركزوا ثور دو دوا: يتم رو تراك د69 ٠

 روابي م 2 لإ رثكر ناو كي ا( وب كاسأ )وجر سو 8 وجر و( امك لكورعس »كة رول أ تسجم كو )واع

 نلابج) لع قد هلاك ةيسارؤاجاك لارا كتبت ( اهوى لال )واول قلع كل ورس يس ادد( بس كركي هو

 دولار راي ايل ذوكر وأ امى اه تيك وبل اطر 200 تسل كك كيد زنق امم اءاهوروا اًكياجايل حر ذهسسأ

 [لش )وب فيلق لوك ع "رس أ يوم ل قار ع حس ل رب نب (اكياجوم ل اعتل_رذ كح اروااكياو ايليت نب[ امكسلإو

 لعأ ايه يدفاكل وزور( لس ند نأ ) 8س ذ ل2 (ل_ركقط ع تلاع قكمارتاورواومدرو لشرساي لج احم ليج

 -(تل 2 )هلك لاداعي لفي 4 لد تاوداكل ارو فئات 0

 هركد عب كيدز هس قئاخ ماما :.تحاضو

 -<هليكب وجووج لمت وص اكرعا "اوت - ل لايك يع لطرد ف ذو

 ْ هس شرف جر لش تروص كك مع اطتتسار واو دك هو رنسو رت ىو نكس زفنح

 كن ورش در عر لل تيب لا اب سيلك تييلساب بوجدور عر تي ايدل سري بادجي لت يبآ ا

 م لس موراي هرصدعإ لس ذل يورشر واو يأ لم ركن ري رتولرل 0-2 رك بجركتابداجايد ملك اهذ_كلمعب

 :كسورتداج "اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو "لم لص كت يضرفى ردوا لو لات وك
 تست: ياو الا ل ا ل



 رييكلازيقلانيلالج ال1 ا ةيلاعبارملا
 ارق قط بأ اس بججاذ» زوري 7 ين هج ب تا درك فقتل ىف مد بجاوءاذتبا /

 كوم ثدعاباكاى رد هبا 590 تبا لايجاد“ مكاريخاورمتعت 5 نإو ءال"

 كج يبي دعاعقاد لمددداو: تايد لوو »اس داحا ل ار لك ديوانه فاش ماا: نو عنز لك ©9
 ْ ماو لع لع « ري دمروا وكل لاقي لوو يق ب آرواهت_رصخر قوما ري دع فأن بآ ١

 * حايك يكرس ىده لم مران آر ور ولاج ل00 . لون ليليا وو لكس اجس مرتد ارم سس لكل يد زنك دفيطولا ماما
 لش "قيتعلا تيبلا ىلا اهلهم مق“ يرك تعاريف لك 0 - ام ايايتو لع متل لت ةيكالر ناجى كرب دل
 00007 يللافرلا) هج ماقام لاك لا ضنك اب نوف لع تيب نسوا قاق سلس

 لس لموسم + تك قو مالطا بس لفو ل مزترعص ضل يبي دعك يسري باغ كبي رح عقاد لأ ١

 ( نياك دوج م يرق كس رك عرذ لش متع يؤلم سر طا ا[ تهاور لب كرم ذدو أه صت7 مرتب دعب لص اف

 رص ليو ته رفح« لابو حس بجاواشق لور رو اع هاا فالتخا لب مكس رص :م اكراص>ا (©)

 كد ل [دوا هيعفاث نكن لع قكتمياود كيأ لاما مايد بجاد ءاظتق كرب لاق اجو« لاطخسلاكا ئذمرلا
 -ايارف ل ثيركةاكاضق برو جو ذم ارق انبكا كت هرعت نا قاطع ىكا تعاود قرسود كمت ماءا لكك ب جاوانق

 ا ذل بآل ىكي ليرد كليا كريو دال «ىرخا ةجح ةهيلعو هلق اكشهيدع لدا كرام
 مركب تسل ومس لل اكءاضق ة سرمد رق (لابج- 5 لايرف لاس هت 000 »رك اودي دع

 ("”س+ ين ةيرد)- ملعأ هللا وبل

 (عيش نم انمرح الو انؤابأ الو) نحن (انكرشا ام هللا اش ول اوكرشا نيذلا لوقيس) 00
 (مهلبق نم نيذلا بذك) ءالؤه بذكامك (كلذك) ىلاعت لاق هب ضار وهف هتيشمب انميرحتو انكارشاف
 ىا ؟(انل هوجرختف) كلذب ضار هللا ّناب (ملع نم مكدنع له لق) انباذع (انساب اوقاذ ىتح) مهلسر
 (لق) هيف نوبذكت (نوصرختاالا متنا) ام (ناو نظلأ الا) كلذ ىف (نوعبتت) ام (نأ) مكدنع ملعال
 (9.8:ماونا-١ب) .(نيعمجا مكادهل) مكتياده (ءاشولف) ةماتلا (ةفلابلا ةجحلا هللف) ةجح نكي مل نا

 ما مهنم لوقلا اذه عقو لهو ةميركلا ةيآلا ىف نيكرشملا لوق باوج حضو .رسفملا ةرابع حرشأ
 ل 1 1

 0 ةغلابلا ةجحلا تلف 1 هقلايلا هج () تحاضو باج لس لاا
 ركل يليكف عي ءانكرشا امل هان ءابآالو "نحف لن : رش ترابع كرش 4) ا بلاك
 ش 35 رف اقول 0 1 ا نحنا قدور ومأك

 ةتاتجام اهتارلا نتن عرفت (عيلا هللا ءاشول) لجل كلا قالب لح "هلا انميرحتو انكارشاف"



 . نييكلا ا زوفلا «نيلالج 7 031 نيب هيلاع باوجلا
 ا ا

 هس اقتراب لاق كلب ةساودعبا يمك ي درك يخلق خلا بدك كلذك ل0 "يلاعت لاق“

 هقيلاس حرزط اجى بع لكى ةيسا فذ لولو نا جتك يدر لدول يبا راش كس كلذ دك *ءالؤه بدك امك

 | .- دمر واي لونا بذكالإ *ملسر“ -كىكبي ذلك مذا فس لاما

 متو ذسدم ارب كش دابر اعتدنا ساي هس ءاهتتيكن ادرار ووك اخ ل ماعلا ”كلذب ضار هللا ناسي"

 هس ءابتؤتجىراكا ماهفتما لع تعال يدرك رانا فرط كلاب شارك ”يكدنع ملعال ىا“ 2-ت لئوو

 هس ايفان نإ لع تعال ًايدرلراشارل# *انه" -كسايلألا 5 داو سوم ىتارب لرش ءاهقالس ىلاقتشلا للاب

 ظ كاي ه الكاب ؤتمك نوصرختما# ”هيف نوبذكت" 5 1102 نوعبتتلل "كلن يق

 تل ل سو لوكا سراج لب ثوب كى | لاح شكر اماسي لسنا

 . هتجت لول اي هسدابةركاركايدرلراشا فرط كف ذك رش ةغلابلا ةجحلا هللفل "ةجح نكي مل نإ“

 -يدرأن ايي موهفو تم يةفلابلارلبك ”ةماتلا" 211101 لو ىيلاعترشلا ع سلع و

 -اجارفاطع تمياربوكب سس ماتا تمادبا قراها كا ل ادرك ة ا يلوغنلس اشك ”مكتيا دع"

 لون يول تسسن لقا فرط كن يك شؤرافك :تمحاضو ىف يبسادجككراردا عراق هس ل قس سام و

 ظ جك كت اضل (خلا اوكرشا ىذلا للق) لكروي./اريجايكرايتق:ل قو ذ_رانلم لتس ني لكل ف

 ظ - ايلي بادج[ررل نلت كى ادتساد بش نكس ناكر شانك

 حاب ىرامزانبيذلكوديدتك اين ماقيرذاك بشرا "غلا مهلبق نم هللا بذك كلذك ©

 ماقلئالامجساتأ امالانوم تاك وزيج كاس لقول داهتترواايكل اطباال رس سووا كر ماا ءايجنا ماقال

 جس للاب لو ياك كرش: لج ان لاطدوخ لا مزاج لافي زكا رواج تبث تسميدطق ل دانوم اماكن

 قاع لا هج مزلت ووفتففو ىدنماضدانيد تر دري لوم كيك”: ياراهمت "خل ملعح نم مكدنع له ©

 < تمور لم دهن فرط ى راهو ل «٠ لذا ”اييا_لكالا وم و ا بسوو ساب روميو دج لثايدرل بات مزال

 -هس للاب لبو كن حنت عاتب احرص ورب سبع سئل لوك الاي هس دايت

 اقوكذ لا لاي دابترالجس باطما سو لحب كس تاباوجو لئالو لقتل وقود دبي "خلا مك ءادهش ةله لق"

 لاوس راهقركيسايكمارتلووما درك ماب دابقن# لاتذلا قو يد تام وجور يجدن اول هر ماو لولو

 ْ . (ننام) هسا لسد لولو تكسي ع لك

 ل 1 «ناسناووخمجس.انهيتاونولوسرروا انك ل زنك وبال ارعغ حس هغلابلا هي 55 :دارم ىف هغلاما< 4 6
 : ب اسود ارم

 هننستخسا كننتل هم هعفل تسال اة لاش ل



 ريبكل ا زوفلا «نيلالج ١6 _([9)نينب هيلاع باوجلا
 ع م 030 دنت عافت 25 27 2 حج 2 مع ع 2 مام 22 اس يد تاي ضي هر عم دو سبلت ووسام ااا ا لا لا عاش لا ملل 2 ع ع قيقا مقا عاش مل ملل دقن ع ادع ادايلع عع اخ عه دعم

 -ُ -:تحاضو 19 31 ةغلابلا ةجحلا هللف لفه

 (نالام)_<اطرشى ةفلابلا ةجحلا هللف“ لجل اودعبا”ةجح نكي مل نإ“ لقب فوزي الاو لما

 ه1: «ىناشلا لاوسلا»
 (اَهْنِم ََلَسْاَ اني هانا َىِذلا)َرَبَح (اَهن) هيلا يآ (ٌمئَلع) دمحم َي (لئاَو)

 قنا امم يَ وَْلِإ ىدهأو ىسؤم ىلع ْوعاَي ذَي ْنَآ لْيَس -.... يلج ْنِ ُهَيَحْا ٌجُرْحَت امك ِهِرْفكِب َعَرخ
 اَنْكِشْوَلَو) (َنْيوافلا ّنِم ناَكَف) ةنُيِرق َراَصَم كرف (ناَطِّقلا اَِف) مرد ىلع هنا اول

 َلاَمَو ايدل يأ (ضْرآلا ىَلإ) نَكَس (َلْخَآ هْنِكلَو) ٍلمعِْلةَمِفَوُت نآب (1هي) ملل ٍلِزاَنَم ىلإ (ةاَنفَقَرَل
 دزعلاب (ويَلَع يخت نإ لكلا ٍلكَمك) نقص (هقَمم) ةاَنْغَضَوفاََلِإ هاهعذ ْيِف (ةاؤ عب هتاَو) اَهْيَلإ
 ٍطْوّشلا انَلْمُجَو ذك ناوهحْلا ني ةَرَْغ سَ (كقَي هكرَت) نإ (وآ) هنا ملي (تَقلَي) ٍرُجَرلاَ

 اَهَدْعَباَم ٍْئيْرَتبِةَرِعْشَمْلاَِقلا ةَئيِرَقَ َسِخْلَو عْضَولا ىف الا دصقلاَ لاح لب اً ال نأ لاح ظ
 انِتاَياب اَوُبَدك َنْيِذَلا مْوَقْلا لكَم) ع (ُكيذ) لَ ٍةئِرعيَو ىوهلا عاََتاَواهنألا ىلإ ٍلَْملا ماهم ىلع
 (ام«راعم:فارعا؟ي) .َنْونمْوُمَف اهي َنْوْرَمَدَكَي (َنْرَكفَتَيْمُهّلَعل) ِوْوْهَيلا ىَلَع (ٌصصَقْلا ٍصْصْقاَف

 حرشا ؟ةصقلا بحاص وه نم .ةميركلا ةيآلا ىف ةروكذملا ةصقلا حرش .اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 .غلا لاح طرشلا اتلمجو : :هلوق نم رسفملا ةرابع

 ع خلا ط رشلا اتلمج 000
 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك-:بيارعارب ترايع

 با ذم تن ةييانس كذب( تيفي ) لاحاكض نس أوك( دوبع) وكول نأ ( فلن مكس ارو ) :محج مرات رع ©
 < ةلكس لبا بناس يابا كروس وغانا[ ررط لا تسب» كرك بل دان ) أد ناكل: لات

 ىأ اعدزيهوروا ىك اعوربب دل أ لب ايكايكل جداد ذنب لك يدب تسأدوا الايك ل اوس اك اعددب فالغ اذن قوم لأ

 هدردا( ايكن ب تسودو تاس اك ا هوروا) يك ليج - سأ ناطيشي لب ( كك قاري يح كس لأ نايذ كأردا لآث الي
 هته رب بسرد ك ءاطركعد قف كل كلين أ ن١ ةيسدركدبيرعدنلي سأ 3 بس اي متداول ايكوم حس لن لومارك
 . عراجتا كت اشباوخ لبا نس لسأروا ( ايكوم لا فرط ىك ايند هد دوا ايه رركك جب قت فرط ىكن ع هو نادل ( ةييسد
 قوه تل "لام ك)لاطاكل أليك دراتسي تأ سم ليلة عددي فالغس اليات كوم تيرطح) لك
 كس لا) ةسارهو كبت 2 مايد زوج ساري( د لافرجاي ناي اقيا) تاره (قاكيدوا ةاكرعد) طضاذ تأكل

 ووقت ىلا شم ئاروا كي راينا | لع لاعرم نت ند لاع دمت لاولود كس طرشروا هس لش لاثع ىلا كن اد ىو واط



 ةاكتج فرط يك اينو نتي نوفل بي سس سأدعباءاك أك بسهراشا لع لج ءافديرقاك ا رواه ساني دريل ث تاذو قك#

 ىرام ذس فج سد نأ (لاث)ي( + ديرق ف لقي اكلاعتدثنارزوا هس بتترعرب دري كت اشباخ ىلاضفر وا
 -( نم لل نايمياروا سرك روق, ع نوصتق او ورياش) برك روف ورك جيس انس( وي دوبم)هكق ب بسأل بالج كتايآ
 ش ماشي ءجسءاروك نب متلساناك ني كاوروثاو ل اقام تهاور نيل لاب لمآ ترجح يشل رصت )6

 وج قر ناوكرف بج -اهق ل امل ايل وبات فتى اعترشا تااروااقت الاو يسد 10 اعنا بي 2 سقما تيب لع

 ٠ مهكر عون ذل قومك نأ امتنا وم مولعم انوه قرغاكم وقى سدو ناوكرفوكن يي دابج-_ لس لآ كل كس دامج فاظ هس نيردابج

 امد لاقترشلا بآن و ةسآ كف لل دام لب م وقى ارداف وضل ابكر وا سة, اي كس ءادااب نأ
 لايك مبا تساوكدلا باهتستسسمجو لك ش_اجوكم كا محا ارواب ناب مروا لب اجبت لاو تسدلي اتم داه هد هناك

 ' كس نا لم هده أروا تش رقكس شلات سدس نأ لؤى كس شلال كومو# رات قا مكب سناك ظ
 اك ملين رارصادصب كس لوول كس لي اهدم هاج نوطودايندو نيدارص اكل ورا ايبا عر كا لوب السر اع ددب بك فاالغ
 قام لومي مج ينانج_لئأب < تزاهالك اعو لاهم كل وب اجركم ولحم بلا عم لاس بد ةييسا لشك
 درا هذ ركاعددب كيل ايدالتوكم قف لأ« ماكي ذلرب ورك يك التت سا لن باوخ ةقايكل وكي هراتسا

 سألوك مرعب هس لأ ايلركل وقرب ل مليك تروشر تقيقحرو وجايك ربا دب وكم ني دابج مق جسايكا
 ءودركم 1 اكن أر واول لوقت وشريك وو روم ذ- وي كسا لب طم تاياور تمور م كيرورغ آل دب هت 1

 وج هور اوهربج الشرك ب نيج كي بلا وتمر د ءىورك غرور انرك ا عودي ف الخ كس لارا قي رواةئلت ئوم ترطح ذا لأ جئانج
 نبي )كك هليكن يرارج موقق يادوخاافلاه» تس نايذ اك ات اتبايانب/ه يك مورب هليل م قى أر والف كوم تررطح تام
 ادرك ددب ل تاغ لكك الج موق ( هجرت نلاسآءكلس وم راج حس ناي تامكيعاعد اهب لك امددب كل كس لارسا
 ظ روا لوم لان ىتاجب موق سأل اوم جتنا لرد اقري للا نبذ كريم جرب اب <سدايقفا ريدك ابد باج نس ماب

 ظ واعد كرم باء قومها: تسرخ ادايدوأى هريعلا ايس مثال أر“ 04 كوي ديسك شا اذ 1 انو ١

 سيدا نيصولا ةلتيوو وم ةك أبل نب مقر يلع رم مقديب_ رز كس ل وماجاتب لا يأ يعن نايس لان“
 ذ_ رك يبا وو لب رأي دج جتا سكك( لول هس لا رسا خب كودك يك ترو كن ار داود عير لئارسا نب كس ركن ينمو

 ش ىراكم ارت وليك نلمس جن لا لو سو هلأ كس تحس لور نيس! لإ ر فام كولد د ءلي لن ل نأ «اهيد ش ٠

 نوم لزات باعد بقرب سأوم راكم ارتب لع موق تن وفم لاننا ىراكم ارت كيدئن كس لاقت ثلا دوا ل اجو التج لش
 كل ا ير اذب كيااكل م ارسا وي لع تن لس لكر لاي ىلاطيخ لوم ل الب كمي قكرج شئنا رماكو عراف مقدرا
 الي ندوعاط اكرم تنل م لئارسا اورتن اكلم يآ ايدو رك اكورعس لابو لإ وك أ ذي وم تررح: ايكو عراك
 كيلا لطم قش دج لاقت ايل كامب ب هند صر قرع رمل ارمادازب رتب ول ناد نت بيا ضر هت



 نيلالجريسفت ا ......نينب) هيلا باوجلا
 (9!1 "تب حا ل نم او 7 ان ضو لس ”ك رواج ل 0535 ءربقك نول يس أ 10 دالاس وأول

 اك ثراباج ببر دارم نس 5” كس فيلا "الأ بولا وعملي نيل رص بحاسي صقلا بدا(

 لاني رارضرهسي عليل "تس بواررم اهولادا مس لاقي وزنه داصأاء_ قل أ” حرلدعلا ىلا هثلاديك ني رمار عاطل وو

 (نلاك )< لايك ة لع صقل جسءادلا 207 م حلاق انما اركب هروب م 1 ْ

 «كرتتوإ ثهلي هيلع ت نأ يطرماطت لدا ع ولا رش 5 '_ غلا طرشلا اتلسجو ©

 < دانخاك يغرد ل اق اكثر مايانلايز لم للاعب ةساج اياك دن ب عاج ام عب حسا واوت اش ىلا ورم كن 7 "لو لاحم أ ثهلي

 كتي ل اوجه“ اف” فطعرف مديرق رثو تاي ل ارواج اني دريل لع قو سما زول اد هومكعس سل نايل اعلا -4

 لكتاب اوخ ىلافلروا دج فرط ى ينو قي نومضل_ لل اء حس لا نوم لع الاورج كس لا نابلس دبل دانا :

 دواهسل مارت كت 00 !صجروا لو بسال رنا .رسو ل راس راقي: 14 0 تءابأاو كسبت هر قد

 نا ةرقلاف راوسم يلاوسال نس احايب نب بيسك رك لب دوا ل ب. مو لي عليل يللا اج مدق»ي بلا يتمإ ولت ءاشج اوت لأ ذ كانو

 هنع اففعت (انضحت ندرا نا) ىنزلا (.قبنا ىلع) مكءاما (مكتايتف ايتف ارهركتالر) ......3

 نههركي نمو ايندلا ةايحلا ضرع) هاركالاب (اوغتبتل) ط رشنل موهفم الث هاركالا لحم ةدأرالا هذهو

لا حتفب (تانيبم تايآ مكيلا انلزنا دقلو) .نهب (ميحر) نهل (روقغ نههاركا دعي نم هلا نإف
 ءاي

 نيذلا نمو) ا . ربخ وهو اًبيجع اربخ (اًلثمو) نيب وأ ركذ ام اهيف نيب ةروسلا هذه ىف اهرسكو

 هومتعمس ذا الولو) (نونمؤملا نظ هومتعسم ذا لول) ( هللا نيد ف ةثر مهب مكلش أتالو)ا سلاعت

 (”” بل ١ب).اهب نوعفتنملا مهنال نيقتملاب اهصيصختو (اودوعت نأ هللا مكظعي) (متلق

 . هناش لج هلوقب دارملا وهام .همكح ركذاو طرشلا موهفم فّرع ؟ةميركلا ةيآلا هذه تنزن نميف ظ

.ةظعوملل اًريسفت رسفملا اهركذ ىتلا تايآلا ىف ةظعوملا لصحت فيك ”الثم و :تانيبم تايأ“
 

ش ألا لوز بس لس تايأ (1)ي بولطمر وماراح لع لاوس ىلا - ....# لاوس ءص الغ لو 1
 ار

 ش - لوصت ايزي و موسم روك حم 1( زرار اًلثم « تانيبم تايأ)

 لا لب اطفي تن اينورع ىلع لان لاس ىلا ذلادبخ تايب ل الأو لوا ابس بسم 500 - 2-0

 رك لع قفلت وبن تسد لس لوبا -اهت حاول اك زوو عس نج( ب لك رودارمت فلل نتج) ست ما

 ش ش 2000و روم لزانععاي وم 0100

 تدوير نون اره قللت ايان نمادك ا يموروا لوم رض تنفع روكي ورا ال مرش 5 2 ها

 عايل * عروى لا تاه كيد قداذنأ كرر ٍ أرك نإ را تدار اكن ل نلادل هور اروأ-ةاوركشو تدان قدر هع ناروادرل

 هس لسرايا .بقلانر وبنى "1 اطر



 ولالج ريمففل ص اا و ا
 سدا ١ "ل ايدوداوثجس وزار تاريق ب تن ليق كداركا طر نإ ضرلمب ءارك يا رف قواضيب ىن#

 -ةس اجيال ءانز تس لأ« ةساجايك ندوب ءانذوأن ا تدوصمبب لي رك اب نس ركودارااك

 لو ارنا شداد ّىئ ل مكس لوز ببسروا هس لم يطع لاي قم هير اذ طش نإ ملل ١

 وزاغ لش اوم اركاب ان عب فرط لول ظئاي كي ايكر كو ملح ا لع ت عرروصص قب فتقول قاو رواه ايل هدارااكة بسد نأ اركي ا[

 هروب كس مقاس تاشباخ لاقل ذ« لقت فيش وين كيسا عير جول واق 1 سا لوم قدا

 ” ( نا ةرقلا ف رامس« قريظ) 1 ةسدلر دب م انذوك الوم درمدنم تري يب 1 لابلرو دابا كاع اركي 1

 لو كأي ودور ن لايب لذه تروس ادامه تاب آل ةسارفئداضب ىلات #:د ش

 ابتدا لا /تانييم جكس« ادركت [ناردا<ايلايقأ 2 اورأم 210

 ظ 0 - لو لكي رقت ىكتءايآن ادهم

 هت 361 رع حرر طوي سول ترتاح 3 لوول قئاسروا مق 8 تقي مصل اع تيرا مس الكم

 ملكا 2م دع تعبآل ا "هللا نيد ىف ةفأر امهب مكذخأ تت الو”: لوصتم ةظظعوم سهر تايآ ©
 ارمي كاب كش لا رداكتا سكب ذب( لد من) مطلع مكس ذكى داب عري لاك قلك تعض هس

 ليوم البو هاجس. يو قت مياعدو متنا لا دقباس لكك ساج قدازم قروي قره مللي اج كفيت عازم اياب كد ظ
 0 أد« يل ماكس نلت ةوهد تمابشو قتاكر تحمي تدم لاي لا كاك بس 2 ا 3 ش العر /ةمودايز وسرعان ماكي رك ليت فيص كرم ارج كا لم تمي لا ”تونمؤملا نظ هومتعمس ذأ الول"
 : له كنا رواها ذب تب تست دريد مغ بشد اب كلك يسارك شفر

 كفو لس ف لولو مك و ةساررفداشرا سدة كور لاقتدفلا هدايدد لا تعبأ لا متلق هومتعمس ذا الوتر"

 ل هيلركل وق عررط سكر أذ بولقي اهيل ترجي يؤرق كدقاو نما قلخت لس دقي د صشت اء ترنعح
 0 كس ثرولأ !ذي تب« يمك انتهي اعانبكروااقت يس اعاني دكر الناس كل وقع ار فوت علب اركلا بزيد

 ش تحي زوو سمس ام ترييفوصت لاحتشاملا ا رفداشرارب روط 2 ولع ا !"اودوعت نا هللا مكظعي

 هد تلت عيرط ىلا ىك لوك رايود[ررط كسب قي دضشت اء ترتكلإؤ ةسك ار يدل عياده نت تس

 - تاركدو هاك مكررا من ذم ناس 2 احل كد تستورد ءانزري فيفحب نلمادك اي ىلا ةساجاك
 2114 « ثلاكلا لاوسلا» ظ
 فيوحت ىف فلؤملا ىأر وهلم ؟ةي ,آ لكل لوزنلا ببس ركذ ىف فلؤملا ىأر وهام ...... ملل
 . .ةاروتلا ىف عقاولا ىونعملا فيرحتلا ةلثما ركذا ؟ةاروتلا
 وف ين“ تالت اتساعا يل لن بدلوا لالا 55 مدع

 مما



 ج ريسفت 0 ا ..نينب) لاع برحلا
 ع5 6 ه2 ع د ع دع 22222 عه 2 ا ا ل 2 اخ 5 222 ع شن ج5 22 2 22 م م عا م ع رع و م م مي عع عوج ا

 ظ ا ةيسدرارقل وزن نلاشاكت يأ 0
 -ج لاف وتوم لوةننلاش انما اكن” لج كما لشمال 1() ب_فوثومرم لوزن نناشانمتج اك نتن لن كلا ل ارحب ©

 كفك اهب لوزن يرانا كت ايآ كم اك رمدد رجس ىرورض 2 فسر ضم يركن ايي لوزن اشك تاي كمت

 لش لوكا لوا -هيس بي ذهت كلود دوا ريد نك هدساف يلامئاو طا ما قع رستم اك نأ رق يلو كسا لس "”ترروش

 اناعاياياك داينو لش .رسود ل يأ ل م لد اروا اناج اياياكهرساف يلا ا ببسا«ل وزنه لدج تا 1 [اج اكل طاب رئاقع

 اكن وكو ريف هك ركووكتااعقاو لاو فس[ يدع كح تدوضو تدمر وارفلا مايا :فلاءال آس ببساكل وزفكس ماكخا وتس

 لو تس لكن ايب نير شاص ىو زج وج لب ىل ذك تيب رج دوا ايل ايك ذات اوت إي كل لاق ل كشم نو هبرارفيب تس تلف

 0 لأ لاو ذس كت داط ل ابوومهراغا فرط ثساو صاغ * نت تايآءودبلاه لل دإب نتبع لع نا رقما

 | ش -< ترورضوإل يمت قيس نإ ه«جس اتوب هرامخ الغ تعآف رطل تعاتب ررظتناكت يمت اليصتتى يقاو

 رواج لوم قوم فير ع ةارلك جس قاقتااكبسري تاب لا :ةارك قاوم 3 0

 . جل وو تبي قوت فيز رط كى وتم فير كي قار كيد نكس روبجج 00 لن بسجن نختم سراب نقلا

 ةارزالي دن فاَوم© < لوم قومي #توداينء تبرك لوم فير / لس 0

 هلق واكب سابع نبا ترطخ ب لايخد تفلسروا لوم سئل فلاير لوب قونحمو سفير بفرص
 اكوماهنا, ف زك ولم ركن آر قري ون اجيك ى ونحب افيل رت فرص لن قارا كن يس انرف قريش ماشوف اع

 ىظفإفيركل ع ادلع دب تاب يدنا قريش اع ل ا لوم سبب وحمير وك مرارا

 . هي ظافر ف لايع نبا تطحن تس ا رف قيم ماش وناس الع كح آتنا: يوم لوم تاو ءاوغيع لوم لك

 دنع نم وهإمو هّللادنع نموه اه جالس لوحتب ادوبي كسب ردبكد تب زادأب ميكن آر قب لس ةكركرالا

 ا لابعن با ترطحازبل_ب_ تقفي دوا( ع حس فرط ىدطلاوو لاا سس تنس فرط كرا ننومض ( هللا

 2 تع رارموج لك ارول باطما مكي فالسا ل نأ دلي 2 تكسي ظفلي ردصقلاب دوبي لج ب بلم اكل

 رسب ص علل تا اقوم ولو جتاس كس ةار ريض و رس اإيدركل فاو يقارن مس 1 نولاو لس آخ رعب

 رقاككجايكق رف نايمردك- قءافدوار فاك ب تلو بجرب ذ لاتدننا © :لشما كى ونعم فب م ةارن 9

 0 تعافش لأ ع ايسر لش نر زوو شيب نم و اج ات قس لس اقروا اكعد ل رود وكر ابو ناو

 | -8 سجال ترددت

 1 مج نا خ5 8 00 انك م تلو بجرب
 ل ل تشتت

 ١ . رج رخي توبا



 نيلالج رست ل ل ل ا ا 1 يلب) لام بارجلا
 0 و ةروا كلك راصن لغ لبا« ك- دوبي سةر

 <سري تعاطا كت كس تا ذر جددا نايا هر اهوراداكت اهني لثث ريصوصخ لاذ قرف كنا لع تننب د ولاناب تاج

 هدداوث اك اه لش تنج سس تع افشل /© ءاهنار#إ كج ضر زود نددت دا لربما ددبعج كسا نادك
 روك وذ كس دبع دوا تحاضو ريش لا<س ههتناك تلاه وا طلغرسارمتسأب يمدكالاعدتم مدرج كاي سس تود كلاما

 .اهيف مه رانلا باحصا كئلواف هتئيطخ هب تطاحاو ةئيس بسك نم ىلبلث ةسارفاقتشا حدب سد ظ

 - ةالرصسا ةنواتكهس ارولايكمان فضيل نابت لور شدا ل دود شي دوبي) نودلاخ

 هئامز كس نوت ما لش بمزيد تطرب ىلا هقدشلا©9 -( لح ل راشيمب لع أدوا لن لس او جسد ل رند كالتي ا

 ظ وكت مارب رواإانب نولاق قرش .+ #2 .لاءاحلك وتلض”ل يروا لاقواع جا تمار وا هييسد ماكحا فاول وتتأ 11

 0 رص لش تلعن كل كس شيبب وك قو يلا رفديكا اج قدك رداقتءاروا ذك بي سأروا ايد ماك ركر ايا بهو تمل

 0ع امش ترجل دل مق دوا ى ارسدد كبح ْئس *هتد رم انو لاضا ماوورللب ليا ارم قطع اود سس ماودركاي درك

 ارو لث 2س كقوتفاكذ عر لباق نكس تيدوبم تسلك كل وك قب ماوووك ادوبي ناار تلى
 نبك رب تع دوب يت ترطوكل ذيب غيسا تقوس مم ذيل بوقت ترطحل ب قاد وبي زين تسري لغروا وعم فلك

 انآلع ب وقتل عر” يكس يبا ناهس لم 1 وكذب لبق نكس تعدوبي سرطوج ل "كت كتب ع 00

 ١ يرطاص ل امعاروا ناميا تك اتقي بلطم اكن أ_لليانق لبر ذكر بلطم اكعريصو لك ئلل ب وقتل ترزطعح_سس ثوبا رتفاب

 تلي ية تسكرابقفاكتميعوصتخذ_ دوبي كامل قات قلتلس تي دوبي تصور انج نزحاكد كرد ةسرم 1

 :ترطو بجرب لس لات لتا(© - كك تسمو كيس دارقرب ب تميدوبب شيب وكل ب نسا ف يلظ ب وقتل ترج لك ظ

 يتركوا زاوف_ لوباطق ايبا ذزختلباو ةسركت الد ىدتدادخب برق لاو ذل اراها كن أدوا ءايينا ل
 لاشروا عرار لم موقرم وج كس لاعتسا طافلا كرا لع وبال ناروا سايكس فاصوا ت ترن يلاقروازيم [ت ل وركن كح ملم

 ١ اهكاييوكبوبكل ع لاي لوب ماع لوكس اتسإب كبت لوك يدهم انبوكىلةسابع ىكبرقن بون للاقتشلا لب

 قرب دوب تفارشو ب ٌرقروا ماركو زا رعابي رك لس ومب التج لع أ ملغ لاري ءانعاما لوبا برر قو ززنعم ةنادوبم كيس | ماع

 و وار دوا ىكراسكاو تعاطا راكب رقت وا ماركو زازرعا ناركهح كش يبدوا لان وقت هس نومات ىلا ارماروا

 مادا يسا وركن: توكيد رار لع لولد هكا لير شفر وا يطا دساف ىتبب كمجرلا ضف جن يهدر انتا

 ْ ا ًارواءىر لوحي ولايخ لطب روا سولي اتدساف اذ سأ اوم لذات يركن آرقبض هت نس آج تع حس

 . لب مكبونذب مكبذعي ملف لق هءابحاو هللاؤانبا نحن ْئراصنملاو دوهيلا تلاقوج شودتا ةروسالش ىورك

 ارض لديك دكة بحور بسأل و بوبس لاأردا ب كسلا مارك ةس كو قءاض دوب ) قلخ نممّرشب متنا.

 يرشروا تمداي ياام وقوج قتل ( وج قر آى ومم فاح نقول ك ملل تدل نوباثتلاه اقرب هوبات



 نيلالجريسفت 020540300 نيبو يلاع تاوجلا
 لق لقاك 1 باع 2 10 ترث رف ردا لك ومراقركل م باترول لوئاوسن كن جر اينو تلورب كل ومانكن 2 3

 1 ءلوج راهب دوا بوب ادغ هول انتسركل يخي روعشتذ لوى كل كساد لا قل مق كلام ق راك

 وثاراهي رواايبباكىاخقدثلا لعمري ع السوم لت سلس ”روا ثعاطا فرص تييروارايباكل أ ل بئر ايو نس ادغ

 امى رارف)«ةكاب اف 1ك "كام لاقفافم باهت كنان فيس

 اال هي تي كيت مجالي ماعم .. قياَوُف لَ اهئاَه هيك

 بارءاببرع(0) “أك ةيفيقوت ىلاعت هتافص(0) نو بولطتروما نش لاوماملا يب 4 لاوس صالغإ»
 , رصقعاكن_ركرلذ مكلك

 باتل ل ويقوي ارو تام كاقتلا :ىثأ ةيفيقوت ىلاعت هتافص 69 ----
 فرطىنبا متو ةعركلامتسا ك_ < لاقت ىو ل تبان اساروا ىدتواد تءاقصوج حس تما عراق اروا تنسو

 لاغتدشنا(00 < اهنيك احلال وفا وو لع تبث ل تست اجاروا ىرتوادخ تسافص لتوك تكح رك يدفاضا لوك م نأ حس

 حس تاك تافم ىلا( موطاادادظزوا تيحالص قرطف قيال متم نجل ب لكى مب اع تءافص ىلا 2-4

 ىلاعتدللا كه ايكايكب اتاك تافص ىلا (© لإ لس جبت لوا كلك ذب فرص سببت ب وكنت جس ايل يكيساتتا
 هس تايثا لس تافص قادوا اندم لكي ارخ ىو ريقعول لوك لد وا لآل يت مذال ىلارت فوك ل م ذك دبنىك أف رطل

 تهابت انكر ات طاح ارولاكل قايل وقود هروكذ لش تابثاكس تافص.لتج < انسوم بارثو د يقع اكن وتو عس نتثجس ايلا اكرارحإ

 نال جايا و فتيل دلو سك ساروا تافص كل لاعس لاكرد اقري ىلإ ضب هس مارا لاش

 9س ملفا ؟و ضسم زاجا ل # راو د ادازأ ل

 00 ْ 2 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك_:يبار“ار م

 كنار مق ببكين باراك ذ_ وبلاش نآر قرأ _افنعم ا: م رقم ب عذرا ورع 3

 ةَتسيَكُب < حررط لا ل لضوعشم روك نك اهيبج سس ل "اديب قراوش, لثدارم وكرت دب زقتررتا لس مب سل 3

 وكس ايل نب لو ارمرخادس مرجعي كلذ هدام 7) ”ئاَلَس( نوكي) اًَهناَش هب ُثِيَك ُثْيَتَأ ٍمْرُج ْرُجاَلِب َئِداَوَف ُتَيَْلَس

 رعاش سس و ستي ورك خوال مب دول يق وا مق ةقمو اهنا فرع اشي لابي( يسر تماطس ناش كأم يكفس ل

 هج لاش نمكوأو امس بو قرت وك ز فقري تاماقتمورعتم قررت اد مرآ ثرى اي ايكويراوم انا ككارم لك

"0 



 * 1 تورو





 - ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا . يي. 115/. ..  (مول) نينب هيلاع باوجلا
 ني ف ل ا مق جف تعسفم هع د عم كم عم عدم د عد طل طعم عد ع عد ع م عدد ع ع ماد يا همي هيه يحب وعدو علا ع لق تعا علا

 ضئارفلاو هلوضاو ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةق رولا

 1478 يلقالا لاوسلا»
 له لَم ؟ تال معقم نع هللا لوس اَياَنل لاق ِكِلَم ِنْب سن نع...
 . ١ .(يداما اة ص)- ِءاَمِدلا ٍلْغَأَ و مِئاَظَعْلا ل لْغَأَو

 عاونالا زكذا .ءامدلا لهاو ماظعلا لهاو رئابكلا لها نيب قرفلام . همج رتو ثيدحلا لكش
 لها نم ةيمالسالا قرفلا دنع ةريبكلا بكترم مكح وهام . هب ةصاخلا م دمحم ةعافش نم ةينامشلا

 . ةلزتعملاو جراوخلاو ةعامجلاو ةنسلا
 يلع ريك لا( جب ناك شيع (!) بارا. ب ثيدع )١( يدوم نان صالغكل اوس. 5 ..« لاوسمالغإ»

 1 001 هتك لور ثىئالسا( ه) عراوناو آى 1 لينانا ندد ع

 -افنأ لاوسلا ىف ّرم امك .:بارعار ثيرع

 نادك تاق اهلا لوس ايك رع مبدل تك وهب ورعب ف تيرنح "م 2 ثييدع 6

 هيا ا التع يلج لدا يااا بآ؟ع لإ ارق رع انش لكل وكول

 ب ريك كيج نت 0000 57 ا يلباوتوانك ادب نش ---آ 0 ةرمكيرابلا ١ رمابك ب

 ظ 0 ١ فك يركسعانغق كن ارغب تك ردك ( يي تذلج شرطدكس نار باتل

 مكي اياغ-جس لق حو مط لولاك ارق ابكي مكي ل 8 لوا إو تالا ادعتم ل شب إق كس ماع: ماع لبا ظ ١

 روأل دا ارم ورب انكم اعمس_.نايك ب مارب صيصخاأ نلغ_ لج دايعلا قوقتاا ارمحس م اظعروارثلا ل وتو ارم رايك 1 ٠

 ْ -هركو تطاول ءىراك ةزءزامفيك الشو ةكر لايحب هدايزا وك تبمددنا غيسادت لدا اصوانكو رديه و تس الع

 و« زال ساري نمت دارم كول تاتى وماي ومايكل أرقام وصح كير زف سوهنج كولو و: ءامد يلب

 0000 الك تعاقش لي نوف رك ذي ويس مالع-' .(ياونادج آل مام ىرت ع عانش 9

 | لآ ل | ذ جيددهوروا لجل امرك اس متر رثلا.

 ظ اب تان و90 لح ليليا كزا سب ارواح سددسد باج || ءايبنا مانتاكل جك تسع انش 0)

 ثايتيس تمع اف لءاد هرج اكد ايكك امك اذ ع منةليك جتعانش كلل نا ذ لوم كيك باحد لباكتسما

 هليل مارق رنج 4 اجوم كب اذعاكن ادوا لح لبر كت عافش هليكف يفتر باعك بلاطو تين (© كح لبن

 4 كج نكح سرك غافش هش اد لش تنجب كلك لوك ن9 4 لير كت عاف ذوب لاو لن تنج كس باحر ْ

 ظ ع دفعا سما ا لل سو



 ضئارفلو هلوصاو ثيدحلا ...١.3154 يدر وين هيلاع باوجلا
 ( ميرسي ملثكأ اتم) هج ا اكلهم 5” و نوتكك د لئاد لع منرثوج كسك يكل لاس

 مدهساتبد لاب ب نامياه ركبتي وزنك تعايجاو سدسللا_ 6 را 200 6 روى راس ©

 -اتبر لت ناب هن امي جساتاجو# ذا حس مالم  ةرئاد ريب 256 114 لحن نم لك ران سرا
 ْ دواسات ا 00707 1 00 للورد هوروا حس جلد تي نايم كس مالم او فكل انوق ل ىكرفاكدبلا

 ١ هس تاجره لفاد كل عر فكر لوب نيرا حس نام ادرك بستم كيد فيس ردا

 اق قرس نأو سنز نأو ل لل "ب0 د ذولا شيع" : ليلو لبيس بس كت دعا او تدعم

 ش هتسانجد قا ن موم كبه يس كى روج و ءانز وآن ن“ وضح رك

 ش 121111111101111 نتن لا ثينداحاو تاي وصنم اثوو: لس كرسود

 : -انبر شى ابيب ناميادوركا بارق لش سناب كس دريك يكتم ل ارك تس ثم ذم لح: :لصر ىلع

 اتبر ل زمؤم لئاكه ربي لكم كب قلن امي لاك ع ثييدح نتا: تابادج فرط كت ع ارجإاو تما

 بلا ييكم 7 اها روا نامي ضر زج وو قت ناهو 9 سيروم لش ا نامي سقأب ظ

 و أ لاو نلف قون وموانك توب هل < دارم قوغل ننام تاي ماجد 3 ناييارول دبا جوج ووجوم اما

 - مساج اش ل ثيل كيبل ليلا باعك كييك ربو رطخ

 وَلاَ هلأ ىلع امل ةدؤي مة م ثيم هللا َلْوُسَر ْنَأ ٍساّبَع ِنْبإ نت 52 ننانلاقشلا

 نبا ْنَع يار فَ انش تَراَص ىَنَ < ِْيِبلا ىف ةقِس ُهَرُلعجف واشاد اَوُحَلَمَف اهياقإباًوْعَقَتت ُةَفَتْنا
 (يدادا_تع) رهط ذقف ْغبُذ باه اَمُيَأ َلاَق نع هللا لْوُسَر نأ ٍِساْبَع

 ةراهط ىف مثالا لماع لاوقأ ردح . ةغابدلا ريسفت ركذا . امهمجرتو نيكرابملا نيثيدحلا لكش
 . ةغابدلاب تاتيملا د ولج

 ظ للك ق عنه كبك اعني
 : 9٠-افنآ لاوسلا ىف ّرم امك :بار“ ارب ثداعا 0

  9مقر لوم قرع ك ل دوس تيرتح 6 م هللا لوس دكه نس تمياور سا ابك نبا ترضخ ع تاه داما
 نس اهنا حنس لامك, لوو لاك ومايكل وكلاب كس شارك ايار ف ذس طظفلت يآ قاوم زك ٠ كورك ا نس لوبن (ريخ انج

 كيأددا- .ايلوماناهي( سومة« لاهتسا) هول لكل ابي ايلاني رزين كل لس ل را

 ا قو كاب اهووج ىو تغنايد كل !ىوجكا اياررق ملأت ثنا لوسررك سس لش تعاود

 مك ولكم دادداشما رع زج جس (:6قيرلالاو كفاه ريق غ اد 9

 عل رووا“ ير ددديدج يد ل اذ لش بوتوايعس ةسايد لش ْ
 رمت سنو ل



 ٠ كوصاوشيدحلا 2. ١سو 00 (يد)نينب هيلاع باوجلا والفرائض 
 را اكنلاجساناجياهكتشوأ اكلورول انج -لاوقاة سما لا ا اا سرد تغار#9

 ده ءاهانركلامتساوكس اصب كرو لاسر وانس كايورماط قاقتالاب لامك ١ ١ *
 -(لل؛ هب عبافدو# سلا اه فالتخا قلتو كس لامترواءس لتي كس لورؤفاو مارتروارادرم |

 غبد باها لك مل لونعم هدايا كس اوك ا آ زي مانبي 500 للود فانجا 4

 كا راو اهروهط اهغابد < ثعدعي © جاناجوج ل (ايهد اج وهند تغادر[ جاكي رهط دقف ش

 نتا اسك لاكيز رو سموم ماركا تزعل لامك ىدآ بلا < بيسك يكب تداهط كا تغايد

 ش ا ظ -خ_ لأ ةراقتإ يلباق جس يد كف سوم

 | اج توا ور زافو لالا ايرماظاكلا فرص ليد زت كس نارك ل 1524- ترارط كب هد كل اما

 ظ دهس للكس روانركل اهتساركل اؤهريقو ىلإ الش زج 2م سا

 سبل امك تك روا يرض كك 100 لا عكروا ا كليو نسف قفاش ماما
 ىف لس ابوم كاب لاعكرواا زج دير ذك تغابد لير نكات 0_2 ا لوب شالا تيداكذس# -

 | داشرااك متت بآ و كن اروا لد ىنتأك [ - تلد لنا للص لمع حا

 ه باهاب ةتيملا نم اوغفتنتال ٠-٠ ٠

 ليس دفا اكمام كاس ذا رفوف الكوي باد الباك ا

 -اتبر لب اعادورج َةاج اى دهسد تغايىتابج هاتوا ٠

 ج احم لقمان داستب كاكا لم ولعش لكروا بر طي قيعشضعي يع رزين 5

 ه145+ يثلاثلا لاوسلاج»
 مالغ نهعم نوكي نأالا تايلفسلل نيشالو نبالا تانب لاوحا نم هلوق دارم عضو :

 .هنود نم طقسيو مهس تاذ نكت مل نمم هقوف تناك نمو هئاذحب ت تناك نم نهبصعيف

 ظ 0 بج بولطم عش عسرابعاتف لش لاوس لأ. يستلم

 نقرر لال روز دج لل رش "ان ثترايع6)» 5

 0 لم رانلج لاح لس لدسوكن أ لو لايتول ىلع ورو سوو روأ اكس فضنوك أ كارلا لو 00 ا

لاوريو !ح ةيادوا كبد يس اهوزأوب انو 9 لوكا اتبلا 0 لوجطت اس ايتو 11 لوجردلس يدا كامو
 10 ِث اهردم ام

 : 1 امو اسينسوو ىل# لع لوجسدا سادي ح ةسار اتراك دانبصنالو

 : ا اعبلا 0 لواط أس ل ايتإل م ات جرد دج روا كل نان أو ألوم نايتول دم 2 اهدا شم ليلا

 ْ ظ لويسالو جين كسول ل تنس ابطل يتب قاع كش فوم اوهيوأ تس ات ةيساددا لوس ةياوووأ



 ضتارفلاو هلوصاو ثيدحلا 00 ١ 1 (مود)نينب ةيلاع باوجلا
 1 لامع ع عمرا عار 2 عا 5 2 2 ل ع 2222 2 ع ا م م مم مم عءجدد عدط د عد عود عامل ع لع نع طش ع هن

 الشم كلن احوم طقاس بسس»و لت ل

 موس لإ و ش مد رت 0 لزلت ر
: 1 7 8 5 9 

 ٠ (رلاع )اع (4 راع (ورم )اب

11 ]| | 
 ا ص (نضضال لك ١ ام -:لؤاجيد

 8 0 ا دلما مسم | 1 ا ١ / ا
 22 نس اع 38 هع

 ل يسلط 01 ش
 21 اع َّىء : مرابج جرد ٠

 ٠ هل لايتوود تس نلت جد سود تسلك انو او لوم دسك لو كب طي لث نلاتتو كيم جي ضلال

 . لإ لاتتإلوداتب لبا لش جد لإ لايتول نع سعود لس رده

 بكب داببةرزاي/لقا عليي تيةس هذ بلوه قنا قلتو فرحات يك كفا
 ٌَّ ىكلدسر روط لرش رس لاول د ؟ لس رد ووو لو نش 11 فض سباك كلوا بع عرس بس لول ىلاوريؤا ح

 رك ديلا( رعود زعس نال وتب رك نسا كت او اقام لات بسردعبهحاةاب« لك انشلا 502
 انبريفلب يصحو أ اتول هرتز روا ب. (نلس صح سس شرك وكل تول ىلاو ذ# م طقاسر بج ف جايك يف دنذذوك نإ كح جي
 جنده تي ناي اكد دانب بصعولل وتو لوب ىلاورباري ةيساهو ول زم هدتز جول وكل ارمارب كس لوتول كدر 50

 ظ انبديصعو وتو بسلاو هدو سر وا لاو جسد كس مور كوم ملئ اجو لوك جسمك ج ركادا لوم قاس لايت لاو ٠

 0 نسل تيضب ىف قع ومر كرلا ري رطل ا ناايسرو كس نال اوما حس لو رمل كو ذروا اكعد

 نِ َيِقَباَم مقا مث حّيِحَش لا ني هماهس حراق ٍةَكرَلا ني يش ىلع َعّلاَص نم 2

 0 َيِفاَم ىلع ٌجْورلا َعَلاَصَف مسَعَو مَ َجْوَرَك يقابل ماه ىلع كرت >
 نيب ٍةعَبْرَأَو ِةَجْوَر وأ لِ مهَسو مال ٍنامهَس مهداه رق انالثأ معلا مآلا ْنْيَب ةكزتلا تاب ْمَسقَشَف
 عر .ئهَس رو ةهغح ىلع كتل اب مفي ِنَْْلا ني َعرَخ نيش ىلع نْنَبْل ذأ َعَاَصُف
 ةعبس نإ لِ هس

 0 بارعار تراع© لمعمل

 وانك تن كييف حس ووفر سرد اكلات باب دات في رأى الطصاو ىو لاك ير :
 هج نوءرادربتت سرك قا راتب ناخ لوك حس قرتعاضر قت اب سس يكد تاكل قرا ودنجج اي كيأ لب لقئارف حيالطصا

 هوس »لا ضن ب بطي لس له نقده



 ضئارفلاو لوصاو ثيدحلا 2020١4١ 0... (مود)نينب هيلاع باوجلا
 5 سرك اكل م تروص ما قا اج اجومر اوربت سرصح تيس اكس كت د اسم

 2 كارو نبا طمكاباض ألو الدق مكس نصلي تاعفاو بج ابك يسألوا تالق
 رجل سص_كح ايي دوا لاء«روز الغم دركي لطم لايم نيقخت لابوك. زك ءاكصحاك ع راصمرل لاح نم

 صح اكرب وش بالي الوب ورجع هس ارم اهل نإ ةمضز لال )لف 12 . م ندزرلا اللي 11 اب رواددوكل ا نو فرو ز ءانيهتس ظ

 هايج لد اريد واودول ا كسكمتح نيتك لاء لكباا ذبل سل دريقبمو لو يس نتج يقي ركل ( نت )

 مم 1020 5 طه
 ا

 نا ب ير ا

 راجازباجس كات نايمردك ماهسبكس ناروا لوكذثر ام نلاءطعب ول وكذلراه تاضداوكى دج كي تل دخآ ايك يان سن
 هي ناكم يآ نب فيا ككاكلع_ دك نجر تاسرواوكى ديت راهن حس لاسم دوب سال بررضض لص ايو بر ل جس آل يسم لتوك

 كن راو ريقبو كانه ا باج بر لإ ؟هدعب كسك تاس طا ابو تاك حال اوت ايكو جر اوريو ل رك دبل همم

 5-- 1س لاير تام تسدد درايه لاف سا اجاب

--- 0 
 اناسسسسس

 نتا نال نما نا يهز
 6 0 هت 2 لا

 . (1 م صورارط) ١ تيوس

 ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ىلا ةيناثلا ةقرولا

 « هللا همحر مظع كا مامالا دنسم+

 | 29 «لؤالا لاوسلا» ظ

 تاَوَذ رطل مْوَيَوٍرخنلا موي عرخن نأ كيت مم وللا ُلْوُسَواَتَر ره هيلع مأ نع 07

 اي ةأّرْمإ تَلاَقَف يِمِلْسمْا َةَوْعَدَو َرْيَخْلا ن بنيوةلت وتس نياق نحيت وردك

 ظ اَهباَبْلِج ْنِم اهتْحَأ اَهْسِبْلَتِل َلاَق ٌباَبْلح اَهَل َسْيَلاًنيدَخِإ تَناَكاَذإ للا َلْوُسَر *
 د ا اهمجرت رش را قش

/ 5 



 ضتارفلاو هلوصار ثيدحأأ ١5 ؟ -  (مود)نينب هيلأع باوجلأ
 .طادش عاما عت مان ا ل5 52:5 2 55 5225532323 ماا مط م ووسع يجب ءومست وحب د عد ا عم و عدم ع عد ع ع

 -اقنإ لاوسلا ىف ّرم امك باركر ترابع 69 75

 كل طفلا ريبعر وا 000 50 ذل 22 0 لوركا فورم اا طخ م! بمر رطل # نيم 1

 ورث بلا أر نأ“ ةرنأ تن زا لس روع ىلاو ل تدلا يا اجهل لع * ماكر يخرج اي وكل وتر وع ىلاو ضح جروا نا هدر علو

 2 يبا آن ؟وضا لا ل "ب 2 لا لسيف ا

 هل دائبي د داج في! نأ“ كاوا يار 5

 رتقروا اتت از اك لو رقلار تش 26 ا نرخ ا ما ل تان رذا داتا ام

 كس ذاجا لك نعد ا أ نورس ل ةروكى .ييطدا زل أت يب تيا اان نو وورود هما

 ثاداح# شكا مرح عر لاو ملت لمت 7س لا لك بلاس تباثتلاب يحس تايورودعتا

 لع لو رسول قرون ا ِ تيل هج دولت أام هدو ومك ىاولر#روا لل ومو ونزع ثلا لوسر جرار ال لج لا رقوو مم لوقنم

 لع شاشاء ذاك ل كتر دات ايابرطاشرا مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ سبلت بآةيسم ورحت

 قر بابك كروب دن نير "اهي ناقد اك دي بسد لايحب ددا قرب ت متافوتل ى فرط

 -هتسإ فالق لب لاكي نح نع فج ر ا سبت كا

 « لوصألا ريخإب
 24 _ «يشاتلا لاوسلا»

 نيبصعتملا ءامسا ركذأ .هتياغو هعوضوم ركذأو ثيدحلا لوصا ملع فرع

 0 حرجلا ىف نيددشتملاو نيتنعتملاو
 ل حررج(7) تياغو ضو خروضوم اني تت كشري دم لوص م (1) زج روخاو ربصالخاكل اؤس للا ..# لاوسص الخإج

 ا دلل

 0 -هتس شيبرد عروضوم 0 - ا

 ش - هامات ح وق يروا سباك دي لوقت 2/مولعم ر 0 سم 1

 نلبا- لب م انك ضي هس لك نحكي نع نيد رانا نري ير حد . بصتخش لم 2214 9

 ْ ْ قول م ادي لات يمت نكن« ىلاق رج ل ” ركب قزوج

 + قدادخإ ب يطق كرار الث يا( انس طنا ل لد ب صحت لج حرر

 د نلاهح تلم ناس ءنافنق نلا١ نلت نلف قاسوبا د لبي لبيس ل نش ريوق ل حر
 ليدعتلاو حرجلا ضراعت روص ركذا .اههماسقا ركذاو ليدعتلاو حرجلا فّرع 00 يناثلا قشلا

 ظ يهني ضراعتلا مكحو



 صضتارفلاو هةلوصاو ثيدحلا | ١ ع ينبه ءاوجلا
 0 د ل م اع ع مد هدم عدد هدمه مدعم رودس يل يع فايا ع و وعلا ع عاطل ةماعلا 22 00 ا ع ع

 ميو 9 لال رضاك لارا لاي قو كإرب _. للاب
 0 اا 000 ده ليدل مانكف تكل امساوك افلا ناك نإ جب لن قواد مس وتم تب

 ْ رج ل 583: مةليدقو تر © لش سمت كدي تس نع لقت رجد:ماعقاك ل رخأوَ م 9

 دوروك لش قوأر بسلوك اكبر خلو حررت للي لم "تو رمل ل رقتو رج 0 د« ترولن لغ قواد بيس لولاك كل رخو

 3 + 209 نث صتروصر اير باظي كشلادتكس لب دعت حرج لع قواد كيا أ: ضتروص لا راحت لس [ قم >

 لش تدوس رمد عي درسش يعتد رمش رج © م” دقو م © ريشي رعتو ب“ لج © م” ىلدتو مج“

 حررت الو ف#رك امد ديكرظي جرتصز ليد رارتت ار عسسل دوا قرسيت_جسرتتم لب ريق وارحم يف حرر

 تفارش تلف ايو رت يلصعتم لل ل رك

 لب دعقو م“ عررج بلاد نوت لوبقن : قالب لوفر ورفع دقو رسفم رج. اكشراعن كايمرد لس ل رقتو رج ©

 . بلا هس لوب“ لمت سلول مهم قلاطماس لاق كركي لوقت'ف الثخا لم نوب لوبقم مب“

 ظ - وعد لوبا يرق ث لووجوم كرفت عير

 2 «ىهارسلا»
 21 «ثلاثلا لاوسلا» ا

 اَهَنإَ َنْوُرُشِعَو ةَعبْرَأ امو اَعْفَساَل اًرتو ٌرَشَع َةَعْبَس ىلإ لْوُعت َيِهفَرَشَع انقل اَمَأَو--- (لوالاقشلا

 ىلق ُكارْياَلَو ناب هَ نانو رم يهوي ةلكسمْلا ىف امَكاِحاَواَلوع َِيرْشِعَو ٍةعبَس ىلإ لؤغَت

 ١ يامصر. َيِلَقَووَحَأ ىلإ ُلْوغَت ةَدْنِع ّنَف لُرْعَسَم نإ َدْنِع اّلإ اًده

 ”ةيربنملا ةلئسملا" ةيمست هجو وهأم - حوضوو طسبب اهحرشأ مث ةرابعلا لّكش

 - ديما لييرتلسم (9-) قر تسرايع() بارحابب تابع )١( سئ روما نمتلك اوس... « لوتس
 .-اقثآ لاوسلا ىف ّرمامك -:بارحاب ترازع©

 لوك لاه عذب ليك شف ضنك دسكسهداي ركع صحفج «قاط تف انج كت سلفر قة ترا 9

ذو“ اخاه ارو لمن* 5 دروا وي كيأ ا تيرم شم لنا اهو خي :ليسروا ع الكب حربجال» تنو لايياكوب كتجرت
 

 سروع ا |اسم
 ا
 : لايخا رخال ف تخاوو جوز

 1 لاوس 1 نار ْ 1 عر
 1 0 مدا 7

 م 8



 ضئارفلاو هلوصأو ثيدحلا 1 +١44 0 (مود)نينب هيل اع ب بآاوجلا
 مت عمم ع 23 2223522222232 222ج 222222222 5 222 5 2 جل ع م ع ع ع ع ع ع ا ع ا ل عد عد عد عدد

 حم ثءليروا نال حر بج كوب تقفو للا ياو كتوددني لالي آ2اجومقاضااكن يت رك هدايب هرايركاروا

 .-ئزوكأ 9 لايخاودروا لي لسد واووز نس تيما ليا اموت

 اهلوع املس

 ”ٌلاخاتخا ”ىكعخا 7

 ثلا ١-2 ناظ . غلا
 1 م 00

 «نلث: حر بجنوب تفو لاي ١ 70 سلو لد ايوه فاضااكود دسروا نمنع ا

 دوو ل اب كياروا لان“ ناخاور لبنا قشور بيز ل تيمالش لا ' اموم لرسروا كلل

 . اهلوع اامليسم

 ما ظ 00 "قاتلا 7
 لوس 7202020 لا : نالع ٠ حر
 ظ ' ١ 1 | م سا

 . سي دشقلاكل ماو لطي ربل ايدج كت ع جس اتوب لو ىف كي فرص ب لكي نلوم
 1 "لوب 2 رمملتم

 0 رمأ با 000 نأ 1

 نرس لدرس نايث نس
 : - ؟ 3

 ميقا اكل سات لوك ل يكاسا لالا" 0 ل-ظيزم دوعس ربا عرج ظ

 لع مسلي

 رفاكنربا لاح ناتخأ (قشاي ل لس) ناتنأ 2 ما ا
 0 نايلع | 7 و

 ١
 ْ روا اه ايتيك تفادي رت كو 7 دو )0

 ظ ظ ظ ا بو وا ل

 جوز .با)(ملعا«تادج «تانب ).ةيتألا ١" لياسملا ىف نيا اولا مهس بنتكا 5 ننانلاوسلا



 شارل ارا روحا 00 (مود)نينب هيل اع باوجلا
 1 ع عل ل معا عر عدا همر ع ع ع م ع ع يد ع نه هع دف يف هس سف عد

 1 م يرورطل ليس
 0-0 تئئتااشللا

 "ماما | "كت ادع تي

 رست لزرع ش نالع
 يرسم“ رياح مريبد

 1 مسرور ليم

 در ما با

 فض ل ثلا رص
 ِس | م

 ظ --س قع كاد وداياقب كح 0 ةمعشد انوار بردا ال علر تاك, 0 دُد

 ظ ارفلاو هلوصاو ثيدحلا ىف :ةيضاثلا ةقرولا
 | همحر مظعألا مامالا دنسم
 2ك 4لؤالاب .لاوسلا»
 ' ى حيصلاب او رفسا يَ ىبنل نع رمع نب هللادبع نب للادبع نع ةفينح وبا

 (يداما-”"ضس)  باوثلل طا

 ':' ةيئالا بهاذم ركذأ ىعفاشلادنعو ةفينح ىبأ دنع رجفلاب رافسالا ىنعمام اعرشو ةغل ةالصلا فرع

 . ةيفنحلا بهذم فلاخي ليلد لك نع بجأ  قيرف لك لئالدلا بتكا  هريخاتو رجفلا ةولص ليجعت ىف
 0 عفاوثثو فانحا(0.) قتموتالطصاو ىوغلاك جولس (1) لإن ومما رايب الخاك ل اوس نا -.....4 لاوس صالخ»
 5 باع« لم قايح(6) لادن ببانسط رف» للنفط

 نامكرالا نع ةراسبع ىه . قع رشرواءاعر نحت ىوغلاك ةولص _: ف ىءالطصاروا يوغا 4
 < ماناكص وضل اوفارواور وت نلاكراز ان“ ةضوصخملا لاعفالاو ةد 59
 قشر بخ امني قماكرجفلب رافسا ليد زن فانحا -:قتساكرجفلاب راسا فيد نكس مارش ناحا9©6
 اد ع ير اك هس ذب نانولوكر ان سجو ىلرك الرو لباب ةسايايكادا لش
 : 000 ومد لق لوك رج عرولط /روط ل بايانوم عرولطر روط قت ركب يزن ارجل يرافسا كيوت
 رافساءايتعاو ءارتيا لش زان كر كيد زن كس يطنح#: لرلو خب سمار كس لا لع رج انو لبق كانك ©
 وم ناو عاب يي سهل جروس رم مولعمذاهفدحب كس ذ:«ردافتسذاف رك كروط ياي مج ل (رهتام)
 ا . هل( ل ( ليا يدب ل دل ةعتايع شاعت

 ضن



0 
 سس ا دعت عالمد عدمت عدع عدم عدد عدهد دمع ةعدع

223 ١ 

 < يل د ذاك (لريزعتو» رجالل مظعا هنافرجفلاب اورفسا تا ندع نأ اره رع: 00 ارك نانحا

 اندحأ فرعيو حبصلا ىلصيْ رو ىبنلا ناك نع ا ا ىلا اهزرب و | يثي دع )رم لأ تتفو يكو |

 بتنا كير باج هسيلج ف رعي تيادد زاد ردترعبب نيج فورعثتماور كداادوباج دكا هسيلج
 ظ ل ظافلاوب لش لسع "جس 3 ووعس إب ثلا ربع يع م رو قاتل "و ميز امن ل اور (© سلاح كك ةي زامل رافسا بج قك 1

 يبلطمإلب قل 7 نادي توب ئوشستقولا لطم اكمال ربا اهتاقيم لبق ذئموي رجفلا ىلصو

 . قدح ؛يذافاك عر انسا.رابعتمداع ل لت باردتاكس مايادقباكاوم ملحم ساو لن تس داقم توك

 يداعوج ىك ]فن رلى كك عرج اظروا هس كتب 2 سل مظلوم فرص اتاك دع ذي زارف لي رافساو انتم تنقو قلى

 .ذمجب عبس و6 ركن ١ را < تتتفاوم | ع رول (6) جراقسارتتقوو وروا كوم لفل تنذو توات لوم وارك لايم

 ظ كاش ضرصاقءكس تعامب© لش سني ءجدييرقاكة يعدي لشرافسا تيب( سمشلا عوتض لبق كبر

 هداك لأ قواعد ارجل اناكتعامج رثكرم كقول تر 23 لراس كس نارك اج تعا ريتختمقتم

 -<سرافسا تقووو

 ءاسنلا فرص نيف لاجل كك اش عدص لبد كيا ل نيو سليما :لو كرف القا ١

 . تاقو# لاه سلب وي كس طنرع ىجاو هذا شر# لع سلغلا نم نفرعيام نهطورمب تاففلتم

 تناك مشا زوكساسا هدم لمدد جست كرم سووا لل سرب مولع

 -رفسي نأ ىلا دعي ملو تام ىتح سيلغتلا ىف كلاذ دعب ةتولص

 فرعي ادخركرل وساع ذاشيب لابد نسف دوادولا ماءادخ ب اوج البي اكش يدع اا: بادجاكل سر فلا ينح 9

 : هلا نوران قلم نم أك شاراقسا كه يبا ارسود_هسررأ ل بث 4 كرب زهطاطاغاطروا لو يشيل ني ماس |

 ترم علل ىق 7 تسلط تطرحم مرعب 2-ما م سلغلا نم نفرعيام:باوت اك اه ثناء شع دع

 مكس يديرق لوكس جست لاب سناب اج تدم كودبي كلك لكم اتمانن كدي توكلت انوجاكه درب تعا
 لوهدارعيي كافل .ثئاع ترفح هن القبي كس كرك انفلاك أل سلغلا نم ىنعت نفرعسياص < ل تاياور ضب

 رولاتنببرداو قلة ج_ ماع فقلت و ىترركن ايو ايتعا اكلك تاياعس ان كت اعتررطحرلب حس دابتجا نياك وادي نكي

 ىتفرتن م رع سس رم مارا را اروا اج بههتري رول كت م النبي رب رول ل ارد اعمل 2 1 حفل م تاعفلت نيا

 4-4 ةج دارم سكب اف وكلا جب دارم سلفر اضف. دهس يلا وب درع سلف وكي تل ترمب قر ش

 / ىبدعب هس قداص حقك جس ررط ا ليصاتوم سني سادت لوكس لكم فسي نايا لامك ءافسا بكل

 -2مادآشرأو كك يبج تاب نا وف قوم اديب لوكس ضالإت تاروطم جراو زاركارجب تح ذر تلا م

 . وات لأرق كت ايآلكا* يال ءع"هروا ةساج د فير طع ب 1, تيد رالطا كرارفرك 1 9 لالي ترطحري

 ٠ | هيدواجبسدارم سلفي بم ضار زبل_. رمبتسلاجتغا يدم ناب سوكر وو سن احوب روما جا 3 تعش حس لتر



 - ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا 11 )نيني هيلاع باوجلا
 ئادزاروأ بعرق قب جر روا نك توم لبث مان قطر ضنا لد لن لازم ك رافسا نام 15

 ظ هس لات افانم وكلش ناوج سطر نار واوهرافسار باب كس اسود بناج قرش وتستحق تاربطم '
 ياهتروا لو لضم ازق سلو عواحارواجبس لو ل تدخن عقار وكم دهس ل رافسا تبي داحا(0): كءاياوج_لن تشم

 لور ماظءه كل قع قكلكيماب كرافساروا < لك لباب كس ن(© < لوم رك ث مي داءا لوقت هع

 روا حت ل 01 1كبكز امن لش ديك 11 لئرو بج لو لدار ١ سلو وع مداح( لزب يتركوا -لكو لوف تقول شافت

 ظ كس مقاواناذلاي© كل نب« لكي راسا لع : جزار قاوم مكي بجاتاوم لكل زانت ”قكتويب ىف نرسق"
 ْ -2 حاب رافسارج نادم متاكتسأ رق لوط بجامق سيرتك تنأ قلبو بج

 .ناملع ىلص ليقف ىت هنأ للادبع نم ةمقلع نع مهأربأ نع دامح نع ةفينح وبا 2 ىنانلاقشلا 3

 مث نيتعكر ركب ىبأ عمو  نيتعكر هللا لوسر عم تيللص نوعجار هيل اناو هانا لاقف اعبرا ىتسجب 0
 ظ لاق ةفالخلا لاق تلقاب تلفو تعجرتسا هل ليقف تاعكر عيرا هعم ىلصف نامثع عم ةولصلا رضح
 | (يداما-١١س). ىنمب اعبرا اهمتا نم لوأ ناكو

 ظ لضفا 7 ةصخر وأ بجاو وه له رصقلا ىف ء.اهقفلا لاوقا بتكا - .ةسلس فيرشلا ثيدحلا مجرت
 . ب ةولصلا تا نا نالع لف تايجوت دكا. مهالدررح ظ

 0 يل ل رح و ابن
 ظ نار وا ا اي تمار ارب درع _ :مج اك ثيرع 0) ...... 9
 نيترو ريتا سكس الع ثلا لوسر ذ نب (1/4) نوعجار هيل اسناو هلل انا اهكذس يآ دز تعكر لع ئذس

 ش كلت ن ناي رح ( شارب زج رج سع دب يتحلل ردد ل رك تير فحرو لفل وووت اسال نإ رصركيوباروا |

 ٠ بدت اهكروا لزب هلل انا نس بآل ايلتامج ل )!ينابك يتق يعاب تاحكرراهدتاسكس نا وق غو« ضاع ل ذافختاس
 ". رف لور هس باد كتالي يملا ايو باو ةسىنومتاوق ل اتزب تاعكر دا ( يقووخ) دس ب 1 ابك

 | ْ 000 20 ثب تحلررا ل ثم هس لو ل 7 نال تي

 شافو تمارراي قرش فسد نقار العماري تاب :فالتخاءامشل لم موال

 - د يش ناخادباه حلمت وعسل لاا ظ
 ىلا 2 11 م مالم ل [. ماما« ليمان مانقا جس بجاورصق كا سا لين سيئتتروو قت نطرف لص ني ”رغس كيد

 هك بذاك“ يلا شكا ارو لوط يح تروا ب اهسروب رداجس لال تعادل ْ

 8 52000 تصر ثعأر ود نع رس يد 000 تلا حث م اج ل وفود مان روارعت كيد 000 قف اماما ْش

 00 - + لدا امتنا انزال /اقام مم أفلا اهشاظت هككسن تعاود لثرغ م

.8 



 ضئارفلاو هلوصاوشيدحلا 2 ١44 3. (مود)نيتب هيلاع باوجلا
 | هكسرفساك ف قور فرب تررطحروا نفل دصركبالا ترم نان مى ©: لرد كيم فاح _ : ارك ءاهتت 69

 ا سس كدت ما موف توم ماج مانا ركأ ليت سبام رك اننا لك حث قوم

 تعال لاوس قلت سرعت ل بآن ترتكب تمدد بلسم 0 تس اءرف مانغا هل نيس تارطتروا

 فرصز اين باتو مولع ةولصلا نماو رصقت نا حانج مكيلع سيلف ضرالا ىف متبرض اذاو 7

 ىاهتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص ,كارفهاشرا ذآ[: مكى ب لاءي اه فوم ل فوخ ىلع

 + ت2 .رمعأ خيصول لس رل( لوقا اسودروا  ن نوع علو را للطعروا رص ثلا زيا ايكاهلهرطعروا قرصولر مت ولىلوا لي

 تهاور 11 هو هك اع تررزعح ل مكسر وا كراخب 6 بجاورصتراوب مولخم «تءلاو بوو انتم لص 1 22 ابا رفركذ 1

 | ءصصاق )رفح ولي )فير تو روتمديي د فل آب جروب ارا و تس ا ورا لص لاروع

 لم رسام مولحشتسس لا كر قاب ب تلاع لسا قياافكر رخسروا قى ورك عار اج زارفك ( تلاع كو مش

 - انه دير ايو وضرفوو كسر جيك ايدج جس ىئابيبا نلعب راهم اهب لوداذبل ل و ىتمارودزان

 نا حانج مكيلع سيلف ضرالا ىف متبرضاذاو تآمر ارق 0: لادن قفاشماما

 رابع نفل يروا سررت لوك غن خ#ركمق كيس ابكت كالو تاب ل“ حانجال”ظفاشس نا+ ةولصلا نم اورصقت

 مكس تاب يل آلت تيدر ىك اة رك ام تيرطتل لان نفس )سمن بروج وك نب انو لاعتسا لمن بودشمر»

 مل تشي هيب )هج اهلروزور ل ليجاهكر ليزر ذات ب ًارواجايلم انتا للبت ايلرعق لذ قفؤت ثلا لوسر

 . . اياها تجي ةيآك ىلع باعامو ةشئاعاي تنسحا (رطاشراذ فت ب1( قاواكز م تتينكءرمتس فرط

 < لواو لف اداب سكى اج مانا ل ئرتس لاو مول ميس لا« شن عرزج) بيع لووك ع ذك رطل ريدا

 نك امهب فوطي نا هيلع حانجالف كتم آذتقاك حانجال لهيب اج اكل يد لبيع فرط كيت
 رفا جس بجاو كب يو نكس لظتأروا شرف كير: دانك لنأد مزال قاقتالاب ف اوط اهمورموافص لك الاح_جس اوم لاوتسا

 يلا لل لوزا هوس ناقل فجل ظ

 ىلصت نكت ملو ةشئاع 2 بذكثيدحلا اذه كلش 2 [رفالي هع ناك بي باجاكل سد كرسو»

 هدب زام/ف الغد دبر طي ميلم روطح اه عك اع تيرزتع_ توصي ساري بتم هللا لوسر ةولش فالخبي ةشئاع

 ايل ازتعارم للا ىو قرنا روا مننا «اكو ندا ابار ف بحاصروارجت نال ظفاعزين_لتكىع

 ظ -ج_فيعشىوارريبز نب ءالط ل عرتساك لا

 -لثللذ جردنج ح شك 1000 تايرجوت كل تس لف نافع رمح ©9

 مولعم لصق كم اكحادوا ع ارشوك ث لو حما ونش اب كس تاهيعد نس تسبب ل ّئرموصلا ايوسد_ ب لايعحررطح

 امج بانه قوم انقاذ لوبا حس رف كويتيات ني ضف وت سدت لكك زامن لس لدي يدور يكرر ورك ين
 ٠ هس طافلارماظدس كلي نأ ثلا أيس ديقعس فوة ولضر مق ماقد بتجاانبا سي داب سااك ا رافع مرر زين



 ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ْ 02001 . (مو2)نينب ' هيلاع باؤجلا
 هاما داع علاش 1 ع 23222 3 222223 2 م ع جبع 2

 0 8 كلا ترحل نافع تررطحزيلهبدا روب موكعم 0
 : هج بجامات شو اان ركو ان شوف 0 .

 ظ «لوصالا ريخ» ظ ظ
 ه1  «يناّكلا لاوسلا»

 2 ١  .طقف ةأور تافص رابتعاب دحاولاربخ عاونا فّرع

 جل برام فيرتاكراقا كشعدصحدايقاكح تنم كل يواراقف لم لاوهرلا 1
 4ك تافصاك لولوار خب ادصاورت ا : ٠

 كوزتم (.) عروضوم (؟) ريل نص( ن) مري 9 (0) فيض( اس زل نص () يلذل ب (1) <. بلوس سدابقنا
 1 لا ا هي

 وب زظوفت لو ذاشو للعمر وب لصضرئس كس رو نوي طبغلا لاك داع وار لكل لل ثهردح هو :علزل |

بس لا كر دلذل الإ ارثابس قابوس ل نيف رمش دارك ثعدع»»: زان
 | -لوبدوجوم ل

 ظ تالي "املا ضات ارث ست  ثيدع لش وار كس لح "جس ثهي دعو: :نزوعض

 - لوم ودعت يرسل كج اتاجاهكداذل نش دع للا: رم

 : -لووودعش ليتم كلش "جا: اماه ف يعضشمدص لاا: 0 هرمخل رس

 -وووجوم نرعط كتل وإ كروم لي ل كوب ثيدعررىواراس ل“ "جس ثيدعوو: :عروضوم

 ع« فلان لا فم ولحمرعا وق تهباورهواي ب بزلكاب مت[ قواراكي لس *جس ثي رص: :لو ورع

 لا له داينعسل اوجوم احرك ع رفلاف لو رك ترعب كايا روم دوف وار كج جس ثييدع »و: اخ

 لفن ناتفلؤ و يكل فلن هس ثعاشب ياو قوم لئاقنكسفا شوج ثيع»»: :روفت

 | هلع هاور فلا تاقثتعامج كس ذوب فعشوتجوابىواراكل "جس ثعدعو و: :ركثم

 - تدد مالك انا دارج 1017 <-ثهدع»و :قيَر رم 5-5 اقم روج ثعدع»و: فورم

 ماكاكات نجار ولحم اج يي د ناصف لش ثعيدم تحجب بلع ىلا وكلش لس ثعدع و: للعم

 هت ومد لتي هي تش ساكو ع او فالتخا ايبا ع نمي رئس لتس ثييدع وو: رو - لا اماكن بس

 ١ دقن ةوارغماك دقات تندم كو ع اون انوي قرت كستساي تنس لوحبل م لس ثميدع وو: :بولقم

 ٠ ماك هكر قوارارسود لج كى وار كياركل وجب ايون ايل يك

 ١ -ةسامد# اد ةرطفلاح د كرس لوك لك: ناطقا تم قب ل تروضاوجوأي لب كسلا 1

 .ليصفتلاب اهنيبف ماسقا ةسمخ ىلع همدعو لوبقملا ةهج نم ثيدحلا بتك-....

 اشد تكدس ا تي يشم نمسا
 09 تامل وو ندا



 ضئارفلاوهلوصاو ثيدحلا اه... مدد نيتبهيلاعاوجلا
 هلوس غمز بتك -:تحاضو مانا شهي رع تك ر اتفاكس ترب تررلوبقم زعو ترا وب ..... ١

 2 لا كلاس ماما اوم د نإ لإ قط داما بس نت: الو 00 لي ماب سابقا هس ذب لوف

 ١ كررت 9بلس وكس جدال كهرب ىف داع اع ينحل جلس
 1 ل ل بيرق نتووو لب فيض ل يشتد عوج ل نا لقول لذ عرايتحا يلباق بسر كلت ثميداعا لك رطرج فيعضو نت

 ظ هيام نبا نتاج لت ثييداعا الكا عروفرب ركب عراص نست مع ننتج ليج لوو © محا دسم لان نسم ىرن تت ماج د ادوبلا ننس |

 هراذم دنس سيم للود ئسب بيش ىلا نمر كلا فتصماروصنم نيد يعسدنسم قذر ادد نسم» لأ( انني دجا نا تادايز« ىايطدشم
 , نطلاو بي م ىنطتاو نط اسوا ميربس ريك لا اربط يوورمن نار يخت ورم ناار تنريرج نبا بي ذه سرج ناريس

 ميلك وصال رداونلست ثلا ءاشام ف لو فيحض يندم بس لع ننتج ل يئانكمو(© قات ناهيالا بح قئات نم مي ىلا يلع
 نباورات_قدارخب بيظخ زر اب_ىرع با لاك_ لم انعشلا بانك ىليد وورفلا نس راهن با رات_ءافلتل وات اك
 | -هريشو ىلاورهترماط د 5 موضوع, ىزوج حلبا ينراءوضوم مسج ل لوم مولعم لبر م عروضوم حس نتن لو لاك و(©2 رك مع

 < ىجارسلا)
 333 _ ثلاثا لاوسلا» ٠

 (يدادا"ص).ةبترم ةعبرا قوقح تيملا ةكرتب قلعتت ىلاعت هللا مهمحر انئاملع لاق...
 . فالتخاب دارملا!م لاجل ثرالا اوم بأ هس ب
 ش ش _ ؟ليصفت كانه وا رفاك و ملسم عناملا اذه ىف ىوتسي له و ؟نيرادل

 هه دعس امرا فاننا ([-) تحاضو
 77 0 ل توم قلق وفر اي ديت سكك: : لصقل ؟لمدلا .ةاوتمون راق وح 0) ...... 9

 نوت (2 ماي ماكسس لكدردا4 جايك ارساش لب ساء 2 ا كو كتي سمك لس تيمي
 تيم رك يقل عإ ك نس غرداف حسن نفل: ني دوادا(©9 كة اج كن هرفي سل هس تيمي دقي ط فورم
 قوقتوءاونوم كت سمو زاب لوكس تيمرلا: :لاملا ثلا ف تيصوزافن (©0 7 امايكادا شرقوو وو و هى

 قاب ءاك كك اجايك رول دكت ميسو سا سس لات كود قاب دعب ك لي ادا كك رق وفوب قلتيس_.دارعلا نق قفحاي وب قيس دل
 تيم دم اوزين- 4غ اجايل ير كك لاه افرص لاك تسزاجا عرش كف كرر لعب تيصووكد تا ز حس قامت كن. هدا
 نتاقب قتل ميت اعرو لذة ديقب © سئ ابتعا لوكا كتسيصو لاا مرش اج كعصو كس ثداو ىلا سا
 6 اهايدركميتضراعرو قف اهنا يرث صمت قب كسي
 قطر ءانع« مالغانبب قير نت: ههقيو + لوم لبق شم روم _:تمخاضفا ثا لوم م09



 يضئارفلاوهلوصاوثيدحلا_ و9 عي)نينبايلاعاوجلا
 هس سلبيا: لتق0 < لوب ص: تق ةراكن وريف دل مادام دصيتد# صبي وم لاما تق راك شظسراواكق“

 0 اتاك رروم لع ا توم بجاد هرافل ل ئاطش قري زاب ءاطخ»رييشروا صاصتق شرت اتوب بجو هرافك اي لع اصق

 تسود لا ةلصاجس لوم تعد فرصاتوج لي رافكرو| صامت ع بيسلب لق كي مح تقارد تدب» كلل مث 5 |

 .رافل : :نيراد ٍفالتخا وب لبشر راواكن ا طسص فاكروااكرثاك را رطسم : نيد ٍيفالتخا ©! شئمدركس ث ارم للا 2

 0 + ان اماياب كي رادرف التخا ل نا رك اهلل ثرراو لاعرجمكس سدد يأ نال لا تتفادد نايك 0

 (يفرداداشداب) ككل[ لب د فالتخاك (نيفوهاشداب) كلاما ار كيداديفالقخا_:دام ل كي داو نفالتخا © ١

 .. ثداوا تهبل ينقل نر راد فآلتخا(00 د لإن َقروصوو كن يراد فازتخارج ءاكيا بادب نير اد يفالتخا توج كلا كلا

 ول :ىكر راو فالتقا© الاد ةيسراكمالسالاراد قذروا< الاد مراكب رحل اراد ف تسيب فاتخ ا اكلك اةهيهتح ني

 ش ٠ وذ تجوب اكل | ترحب 4س للود نكي لوب جد لخ ( مالسالاراو) كلن تلي ارماظي لوأوو ثرراوروا عضل

 ١ هتاشماو كس هسرسؤد لي اذبلاجس مايق راع لش مالسالاراد اكلم اعس.ليج ب هريشاب لقتس ايس اسال اراد ىذ ء نم اع

 ا تال وا عرول اوبس د لش ب ,ركل راو ماكو مروا ل شيراو 4 اوس ل مالم الاراركا تاككذدلب هل«

 00 مار 6

 ل ضئارفلا ادنعل نت فرو نون مالا 0 وك 5

 ١ (سداماسا )ل ع وا حوحو

 -قزنايبدكسمدسذكدج سان كدب )ماك لدار م() يمه لاك وما 65-5 ا

 هس تيم 00 -لو شاع نك لاحب نب ايخا تن ماوالوا#: رت ان 2
 ثدادييوب ثعمايو برك ووواوف لش لورجوم والو كت يم( نب سي ديراوي لش لوجو ما اداب بإب قي لوصرلو :

 . دوك احب لايخا يلا قب نجاه نايس كس ابنك جك نك ٌنايخا #ماوالوا(© كين

 9« لت كراب ل نالباضالاو ِنْيَيْأْلا ظح لِ رَكْذلِل 6 اجايدكن « لايخا اتا اج

 -(< كبار شالا نيش كال تيسر نا تلاع لرمي
 | فراق تيماكرتلوصاراط ودايم: فيرتاك قرم: ل 5 ْ

 -ادادومروااوار بي كس آترططساو اشرت 77 ورش

 نر  ل لوصا رك وواكت يمن: فيرى دسافدم

 ٠ -دادبب«لانءدادكيت سآطساواكدسافدج م نوجد شر فرط كتي اكج لوصا ثحوضدو كتييم :فرتاو هرج

 .لاك 0 ا لوصا فموموو ل عيبم: قل“ برت كهدسافددج

 (ش نخل" 1 ل ايل قرنان ناعس تاير



 تارا نصار ١ (مود)نينب هيلاع باوجلا
 اد عاد هع عا ع هم 2-2 2 2 2222222-2-223

 ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ىف : ةيناّنلا ةقرولا
 4 | همحر مظعألا مامالا دنسمج ظ

 ه1 <لؤالا لاوسلا» ٠

 وُهِحْرلا نول وللا مسبب َنْوُرَهْجَي َُهْجَيااَل رم رْعوِرُكَب وأو 2ث ىينلا ناك َلاَق سن نَ
 نحلل سيره ماتإ تلح ىَلص هنعمل وهع نب بنَ ِةْرَي نع َناَيْفُس ْيبَآ ْنَع

 قْلَحَو يمت هللا ل ُمَر َتْلَخ ُتْيّلَص َيِناَف هذه َكَتَمفَنانَع ُسبخإ َِللاَدْبَعاَي :لاق ف فرص ٌرَصنا ملف مِْحّرلا

 اًده ٌةَعاَتج ْتَوَرَوُعِماَجْلا لاَ ٌىِباَحَص اَذهَو اه َنْوُرِهْجَي مُهْعَمْسَأ ْمَّلَف « ناَمْثْع َوَرَمْهَو ِرْكَب يب
 انه ىآ ناوضلا وهل م لان بأ نع زب نع فس نب نع فن نأ نع هلا
 ( يداما-ش8 ض١ - ٍلفغُم نب هللاِدْبَع ْنَع اَغَرُو ٌرْوُهْشَم َرْبْخْلا

 ركنا ةرخآ لق تينعلا ذه ةَعاَمِح تورو هلوقي غماملا ةيزيام» نيكرابملا نيثيدحلا مجرتت .

 ٠ وا يع دو اس ما

 ا 0 وللا ىف ةّيمستلاب ا راع
 5 ءرعروا ركوب وا يفلت ثلا لور 2 2 اررفوو + ىورم تسال لل |اكرطفح #: جر 76 ثي دع...

 شارب م تياورس## لفخم كابمثلا يكل ديز-ت هلا اب لب ” زاو أركب مك ؛ ميَح ولا ِنمْحّرلا ؛ هللا مسي

 زافضو بجلب _ىاب تزادآدتلب مْيِحّرلا ِنمْحّرلا هللا مشب هن سا لب تب انتي ل ماى لفخم ]
 - 1ك ( سد زوج ايعذيرثلا رك سدو ثم كد بكسل ا ةينلا تي سلا سا كبك تس لا 8 ءةردافت

 ةعاب ترج وللا مسي النلا ف لغ ىذا + كسملز) ناعروارمجركبوياروا تدب زانيتتي كس اف ثلا لوس ذس لغ
 0 ل ىلا( فخم وير شاربع) ب روااتس لب

 7505 ةقانج تورو-: 7 ّ اءح ثيدحلااذه ةعامج ت ور ©

 لول سكع تسردوب بس قادوا مك / هيو دئسوج يوان ي لسا اك < انرك ايدك نس 5 قرموؤروا جس انركث كبر يشم

 لم كثعدعي حس دثم مى او لقغم لب شاربك ليج كه اجو لكم ثهي دحر ل ترروص لأ - ل لبا /يفاحشلا ريك أ دياي

 -ه لك تماور قت ت# ل نارا ث عملا !ترعام 51 كن رحروا لومرشسلا

 -ج_فنالتخاكمالث تشر جاي م ضامن :لالدلا :

 هيت كيو زنك نلا لع لظاوف بلا سدنارجج نس لاوت عرورشم لك يمتع ضئرف كيد زن كس هيب كل ماا
 مانا-جنوتسمإ رتيزيفامنارسدواأ رج لامن رج همت كيو نسل ققاش م ااروا( قمل هنت رادو اجانعاب



 ضئارفلاو هلوصاو ثيدملا 0 .١658 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 1 | "لج نوونسو ل ضف نك أسيل نوزا م انقلب ذلكم لاحم مالاءدما مالا ءظيطال

 ىبأ ءارو تيّلص الئ ةا رهو قدرمعس رمجملا ميعنم لانا وبهنس بسك قفاشمااا
 مهيلع بوضغملا ريغ غلب اذا ىتح نآرقلا مآ أرق مث ميحرلا نئحرلا هللا مسب ًارقف ةريره 0

 ا هلا لوسرب ةولص مكهبش ال ىنا هديب ىسقن ىذلاو لاق ملس اذا و -- ...نيلاضلاالو .

 ا 001 هك ةسازرج لضزافومايتل قط بآ
 00 انقل هرم وبالكوك جس ذاشروا لولح مهيار الوالك < ايديب باوج اكل ا ذ_ةفتي اعز فام

 داك امايلنابرتحتل متري ضوفلاب رك برك لتللمج ياكيرت جر قولك رمجملا ميعن اومن اج ايكن اياد

 أ رق ررلاك اجماع الوم < رهجلاب ةأرق رطل طفلا ارتدي هلت قرص كلاس يفاش شي دعب '

 . هب شنها لااشاا[يفاشازبل_ب اجاوب وكي رشتلاب ظ
 رهجي ميبع هللا لوسر ناك 000 ان لايك نب ارت ثلا اهيلررتتم: :.لم داقرسود لكريعفاع

 .. (2 ةارفمجا هللا مسبا## بآ)-ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 1 يعض اذ قيذ فاح عروضوم برب رقاب فيضع يدع (0): تاراوت لهي قال ز زؤر

 ' ع تباغ ل وق ياك الكوكا نوم لبا ادبي ىن لاوس اكن و: 8 كهاور لا بوش فرط د |

 ضامي اى بآل لوك ميت ديدي © بارعالا تءارق ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا
 20 شاور الإ 5 نايل الد كيفاش رفلا_هك تيل هذبأر جيمس

 باهل لوسر عم تيلص لية رفد تمدد اك ال نأ ترم فير لس ليلو لبي فح

 -ميحرلا نمحرلا هللا مسب رهجي مهنم!دحا عمسا ملف نامثع و رم وركب

 ةءارق انعبسي ملف مدع هللا لوسر انب ىلص < تعادراك ل سلا ترطق ل فير ش لانا: لعد كرسدد >

 -هلاوسلاثعدع ل تدار امهنم !هعبسن ملق رمع و ركبوبلا اذب ىلص و ميحزلا نمحرلا هللا مسب .
 ش ْ جس لظأروإ ناوذسمإ اسهل وو مولعم ىو 0 ا ١

 .. هلوادبعوا اريؤم الخن عاب نم مم ىبنلا نع ىراصنالا هللادبع نب رباج ن.....
 (يداما-"؟«ص)  ى رتشملا طرتشي نالا عئابلل 0 و 00 0

 . ةريثلا له هدغبو ريباتلا لبق تاليخنلا عيب ىف ةمكالا لاوقا بتكا. لختلا ريبات فّرع

 ' ىلوملا كلم !ذأ ىزارتحا وأ ىقافتا ثيدحلا ىف ريباتلا ديق  ةلدالا عم ىرتشملل وأ غئابلل ةدوجوملا

 ظ '  .نيعوبتملا ةمئالا لاوقا ءوض ىف ةلئسملا هذه بتكا ال وا اكلام نوكي له الام هدبع

 كمال هدعب و ربياتلا لبق لخنلا عبي (0)فيرتآ1ل فريج (ا) لور وماراو لكل اوم ل... « لاوس م الغإ»
 كس طمس تس ال
 ل2222 222293



 نضئارتلاوكوشار ثيدحلا 4... فويل هلام باوجلا
 2 لورود يريباج لم عرالطصا جي انيداه ردا ةرل حل نت كرب :فلر

 0000 اه بقل تخردارل ب ساتنكيهدئاذاكلا عكر ض سكش 272 ايكو
 < نالتغاكم ضرما :لئلدلا عر لاوقا سال هدعب و ريياتلا لبق لخنلا عيب 69

 رهاب طش ىرتشنرلا بل دج 6حلاب لج يك يكت خدرفوكتخدد كس دوب رشرباترلا يدل اسش تارا 0

 لب ركاروا هس 4 بهد اجي و«رادومل كيرلا كيدز ناس بحاص ماادوا وجاك زتشنل جلع تروص اق كى ل
 ١ ( سلا ةنخ)- < كك رش لب هور قران طرفك تشعر كمس_.اوهر اولي اوه لير اومن 1

 - -ه دع و/اقلا اريؤم الخف شلش < بابغيدع كلو قراصناشادبك برياج تح: لسد كغاطما
 ظ دهر جم فلات موبشتى اب - ناملتتلا 2 ا«ريومريف للا اوم مولعم يب

 عئابلل ةرشلاق لخن اهيفاضرا ىرت ظ رتشا نم لج ثءعدعوي ا ةط بآ: لو ى هلت ذيعوبا ماما

 0 (تاكئارش وشمل رك كعلاب ل ب ره ل لاير لاما الى دير ظن زلة ١ عاتبملا طرتشي نآالا

 جلا ريتعس_ ريق كريات لشرو ككيكا وب مولعم زر نام لب < ني لومة دامت لم فير ث شعم لا

 ْش كى د“ - هاف اعسدو دق كلك 7مرات لم باب ثكءدع-: ت 7

 كا هما تدامرولل سة بدي داجس لثأقذا ردا ٌلاقتاديقي كيدزناب هل زفيطالا ماا لبجهس ىذا رناديقوب
 ْ لج رزق اك اميججس لا فاو تاظافكس تلاع
 ,. هكا 5آ57 كلب ىلع تقي الف #: كلا. كس مالغ 8 تنوي رب ذ اني كل كم الفكس لوم 9
 ٠ مكس ثيدغ ل لد روا_<جساناج نب كل اك اود كيد نكسة كلا مالا داني كك الام كم الغ نسا كل 2

 ظ ىك مالغ كيدز قفش ااا مالا نمد ا مالفل اوم مولعم_ لام هسلو ايارف ذا بآ
 -< ا ٍك لكل ماك َّى ظرمس وذ 01 لك 21 اايادوته وركوب لس سلا ااكزج 7

 اضن شلك كهقفا ناكل فطلب لاك يباع لام هلو بابلا ثدع لاب
 دعب لع فرقت دقت س لاوج لدلك ليس

 . «لوصالا ريخ)
 21 م يناثلا لاوسلاو

 يي كبرت 9“ وو: راوتر بخ فقل 0 82

 . ل لاغمل تلوم نخب ثوبك بسس ناك لور شكر رق ا

 تمت 2 ومب قب ثوم لس نأ الوعر كردقل !قواركس ل“ *بتاش دعود :رعاو ريق



 يضئاتلابلوصاوشيدملا 000 ل66 !مون) نيني هيلاع باوجلا
 لوب تا اره كم ا م هت نش لت امان يك وار ص "جس ثعدع: .رويشم 7

 - لوما اذ تس هدايدد-لواش لت كسول شام قت ىكقداراس ست 'ج ثيرعاو' ا 2#

 ش ش | و ليا ل دايز ىلا 0 لكى واراكل تي "جا ثهر صو: بي ب دل

 ظ كرذتسملاو بيزغلاو درفملاو زجلاو مجعملاو دنسملاو ننسلاو عماجلا فرع.
 ا ىو

 00 ظ ده بط فاق ماقال كعك تف لوم 2 4 لاوس عالغؤو |

 | .-لث لمت "اك ثعدع بتكرابتناس لك ام هيترو عض: بتراعثا# اينقاوروكر ةعرعلاا

 . الواد شمداعا كم ات دريفو تمايق ترا العم نفر مج بقتانمم ماحاء باد داق ريفر ب لضم بانو: عام

 - بؤاداإلا نسيج لوم قفاوميس بيجر تكفر بساولا ثييداعا كماكحا لي لتي باكو: نفس -كذ وكدا ماو

 كيداما هسا اىئالسارثاتو مقل اياج فورت ببيت ناي ىكرويييحناك تلفت مارك ب اكسل ستي باتل و: شسم

 | ارو «سبجوب يك اهل طاح كم سار بيتل ثهيداحا عبو لم لش هس بالو: م ' رت الضرس لوبر وك ْش

 . راق بديلا فرم زج «ةوارقلا »زج جلوب حش ”ثعداعا كلسس ل يافر صر لش باكو ونءج

 1 | لهب تايدرمم انك ضي !فرص ل لع باك و:ورقم

 0 لورا هو لإ لوقتنيسس خش كب تادزفتناس ثدحبللا | ضب *بس باك و: به ظ

 ْ 4 كدي ابي ارش ييداما لوم تر كل قاوم طرش كاتى رمد سب ض "جس بسأل هو: :لررثتم

 اواي تقوم اخت اك ل ودنسا اذ باتكىرسود لن لتس باكو: جرت

 2 ن«يىجارسلا»
 نكشف «ثلاثلا لاوسلا» .

 . . يداك م)ةمالا عامجل و ةنسلاو باتكلاب هتثرو نيب ىقابلا مسقي ث....10152[0)
تك ىف ةرثقملا ضورفلا ىهام اهيف لخاد اقل ل تريلا عا ئاسمل واخاف ل١ ٠

 با

 0  ةكرتلا فّرعو ةثرولا ماسقأ نّيب .اهباحصاأ مه نمو هللا

دف كس ثار 00 ني بط لومي ع لوما وول « لاوسصالغإط '
 ش هاك دق يرث(: 

 ظ - تنشر ل2000 ماقا كو 00 ظ

وعشس 9 ذا بات - لي حت قماح ثارع, لع دداصمو خا. كس ثاريمم غ2
 0 ليب

 -<ج لاك ل فاو ليي ثنا ارا ات ا لدرس راع © هل

 وكلن نش عار ء فض الث هج ورقم ضر فووركر كو شطلا باتل: رقت و ىرئاتل ف هررقتم 3 01

 ٠ هش ل الل بلطماكف يجنضت لؤي رقي لك تنصت فيجن از فوج يرواد دس



 . ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ١ ه5 ش (مود)نيئب هيلاع باوجلا
 2 عد يع عم مم ع عديم عج كاد عدمه ع2 عم عع هع ع 2 هد عد عد ع 3 ع ع ع عع جمعت 2322222

 ثرأ لدرس سعب لس نت - نركب صن بلم اكف يمت جس انك ذاك دس ثليدوا سان كذاك علل نامل ررطىا ادن

 -ج فضا[فض رواج فضاك 0000 رثاء فضناكن الع طروا حف ضاك

 ش دوز لحل «دجه بلا ليي درعراي هلت لترك آروادرصر اح تس لع نلث: لإ دارفا هراب نق كس كاري ئ

 ظ دج« ما يفي تلخا«يتاطتمخاءينييع تخا«نلئالاتنب«رييلص شب وذ ل يل
 | يوم © ىابصع © ىج بص (9) ضر باس 0 هير لي ءاهروو 2 ل اجلا -“ :ماقا لءانرو 9

 -لايلا تيري( ثلثا لن اذمل ىف © ريخل ىلع بلا لرقم 8) تالا لوم ماعرالا قوز © هبل رفا بر اص( نم

 ظ ظ وهن لاخر يت سكس سلا هداك تيم: فن فرت 29
 . ةحيحصلا ةدجلا و عيحصلادجلا مالا «بالا ةيلاتلا صاخشالا لاوحا ركذأ.-..٠ ىناثلا قشلا
 ا (يداما-اهء2:4ض) (با «نبالا تنب «هجوز «ىفيخ غأ“ ناتنب) .ةيلاتلا ةلئسملا لح بتكأ

 - للمس روك (0) لاوحا ل ءاخرود روك ث(١)_- لو بولطضروضاوو لبي لاوس لنا... يي
 < لدس»وروا صح قلم (1)_ لين لاو نيت كيس ب: لاوحا كس ياب- :لاوحاك_ءاثروهرالؤ »غ2 ٠

 < اسمك ريغ ول ذب اي ىف ء قت كت يسري دوادجتاس كيأ لود انفي ريصحترول انل صح () وب: دوجوم 0
 - 2 ترروص كن ل وهش ناو الوارواد الوا لكك يسييروا انني صعاتنن(6 2م الج كتخ لطي ج رك ْ

 [ نك لاحبود اب قاس لولي ذياب لوف 2س يلب ني كس تيم( - لو تأ نط كما لاوحا لس ما ظ
 لا, ل ترروص كف ومنك نإ(© مولاي ىفايخا اي لالعاب لوم ناك لامي ىو وداوغجس لدس ليك لام كل ون« احب داي
 -هفل اك اك. لاب جرعإ ل رصح اس نائوزلارما(© < ثلثا رة لكل

 لو ىلإ كو رك رام دس ب حجل أ( إن لاونج رجم: لاوحا كس رج
 لكيم ابحي كيإي تاس ادادرل © هس لرسول اواو قلو هو انو نول < شيد الواركذ لكك يمر جتاس ل اداو لج ترروص

 ا مق ازا لوك تمزق نازرلا 9 رب قكليصع تاس نسي لسداد وعدد ( لو قي )والوا دوم افرص
 ربل وكلا شعاري قب لع ليووج وم كرف براس سوورواك تارا لبن تروص كن # د هداك ب لحبرع

 . واوقوئ تفرط كي ابايون حس فرط ل امداد لدسا كلك ليكم ج00 لو ضتاعود لود: لادا كسهدج
 تادج رول ف رصينس ربو كي اب تادج ماس جد كل اى(6) لوك رار بس لير جددوا لوكات تادجرب بج «هدايزاي وم كيأ

 5 مدمس م يهد ىلاورود سيو كودج لاو بج رروالو؟ سطساو كساداد#ج لايداددو تسي ىاداذ«(لايداد)

 -: لمار واي الس 9
56 

 000 نلنالا تنب ايصز 0030 ىلا نأ
 ريصتلا خب لس مور نم مرت 220202 ناط

 تلوين 8# .٠ : اا : الفلا 0 زاكي 3201111118 1 وه 21000 1 0 ااه 1



 7 اشا © 0

 دم ف نجف جة جف جولد ا لا اع م دل ف عد عدم همام ع عد 2 عدم

 ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ىف 00 ظ
 هللا همحر مظعألا مامالا دنسمج
 241 <لؤالا لاوسلا»

 اههيرحت ريبكتلاو ةواصلا حاتفم ءوضولا لاق مث هللا لوسر نا ىردخلا ديعس ىبأ نع.-٠.-.عيأ
 (يدادا-ه١ل)اهريغ اهعمو باتكلا ةحتافبالا ةولص ئزجت الو ملسف نيتعكر لك ىفو اهليلحت ميلستلاو ظ

 . ملسف نيتعكر لك ىفو هلوق دآرم ركذا . ىيردخلا ديعس ىبا مسابتكا . ةعئار ةرابعلا مجرت

 ظ  ًالصفمو ًاللدم ربكا هللا ةملكب ةالصلا حاتتفا ىف ةعبرالا ةمثألا بهاذم بتكا

 وكم عاكف ىكردض يمول تح (6)ر جاك ترايح (1) د لدور ايد صالغاكل اومن. ..4 لاوسمصالغإ) :

 ش ْ -لئالدلا عم بساذ كس انضر ارورشناب رذدسربلا ارثلا( 0 )وا املك ملسف نيتعكر 0 ىف ٠

 .ىزارقموضورا ًامرفذ_ دلال وسر < تياور تالا قر دغديعمولا ترص ل 76 تابع ٠ : ٠

 در واج لاو ذك الع (وكروما زار فالغإ مالسرواهبس لاو ذلكم ار (واروماز امين لق ل عز مريم 0 0

 0 | ' رخل ةروسو ةرسوددتك اسهل اروايس اننا دج هَ ا لوو ةرككم السر تع

 ٠ . -ه8 كل اء نيرعس ارك اك 2 ىررخريعسولا رح #: ماناك ف 2 الددفدجت اهي 2

 | هيرباط ياو راج ظفامالسو يلب ث ملسف نيتعكر لك ىف و - وا ف نيت ©

 و .ايينجو رب مالسدحإ لس تعلر ودرب 11 لل بي بلطم, كوب بكا 0 دارععس ت تعلر هقدر 4 و

 وودإ ارمديشتالب لثمالم لدا دارع هس مالسركاروا_ خاب اح ماب ثم كس رك تور هل © بباا# لق نا صورو '

 راجاي نترواهس رز قنبر ادقم ل يثتدحب كس نوتعاروو لل ثاونل و 2 2 تضف يم اكرعادر لن ترروص كل ثاوف

 رم رام ما اليت نيكي شعم لتس

 ضئارفلاو 0 ثيدحلا ْ ؛١ هاب .؟30)نينب ' هيلا اع  باوجلا

 , كر اهقف ل طاقلا هسه رت يلت : لا ] ْ
 كلت 2 رفد قف شما < قكاج كا رس ربفا هللا فرص ليرة كلان ماع فالتخا

 هللاءربكا هللا كل زا رف فسولولا ماما لات اجانباملكارسدد لول رسبكالا هللا اب ربكا هللا ةاوع :

 ظ تسلا كيدز ااا يطا ما د امور يريكس طاقلامانت ريبكلا هللا «رييبك هللاءربكالا
 وم تركت الديب لايربكو ريلخت لل هترثرا صلاخج حاج انباع يك
 ظ داماس سايب لوح ريكأ هللا فرت يرتوي لدسدك جس 9 هاي كلاممايا 0

 كوم لاح ”تسروانرل أ ورع امتدح اسيل طظافلا 7

 50 ربكالا هللا نق ربكا هللا بغلب تا بالعين ل م كقاشمايا 00٠
 "دس اك دلال هاج ا بكج هامل ةطيمأم را



 1 لاتشا كيل ل مام 0 0 مّ لم تافما 10 9 1 5 0س
 «ريبك هللا لاووج لامومادامر كريس ربكالا هللا ا ربكا هللا لاهجانبل دع لا مانركت مام لدايز لث تافم
 كزتكَف كبَر داشرا لاتدشلا ليدز تار نوت نلاشيغلا ١ -كع_ابومادا برت يك كس رييبكلا هللا
 ظ .طفلاريبكوب ْرْبَكَف ْكَيَرَو داشراكملاقتطلا كيب ل دك ذك نير جرس دا كس ربكم وعم

 0 لك اعد ريع اغلا مات لذاك .!جابأب ب لالا جالو مزيد جمالا ٠

 .ودبي ىتح لخنلا ىف ميت هللا لوسر ىهن لاق رمع نبا نع ةلبج نع ةفينحوبا.....ُكلك
 ٠ (يداما-١7ل) تاهاعلا تعفر مجنلا علط اذا لاق مديت ىبنلا نع ةريره ىبا نعو هحالص

 | ”ةفينح ئبا دنع حالصلا ودب ريسفت وهام اًحالطصاو ةغل ملسلا عيب فّرع ةحضاو نيثيدحلا مجرت

 .ةعيرالا ةهقللا تعاهتكح أرادت م لبق راجشالا ىلع امثل عيبرَوُص عيمج ركنا. نعفاشلاو

 . كاهل د01 لدم ينك 5

 عسي لسا هس أت ثلا لوسررل جس تعاود سل نما ترطخ مج 7 ثءداحا

 وب عرولطوراتم بجي مكا اقف فلا لوسرم كبس ورم سس رج لا ترطح_ لي 01

 _شلرتن آت سولي و ةاع

 ش ا ا فيلر الطصاروا ىوغلم 60 ٠

 ع نا ا 0 قل كك رتشمدوا دلو سن نيل كس حاب دج ماناكدتع م

 ا -ومدعإ لح تتذووي | لدول قوافل او

 ظ ا 2 ا ل 2 2

 نع ىهن «ةهاعلا نمايو ضيبي ىتح لبنسلا عيب نع ىهن «وهزي ىتح لخنلا عيب نع ىهن دي ىبنلا
 <_قرورضانلب ا«ل ببي اكل ز كاف تنين ياش مات اطافثامانتنلا اهحالصودجي ىتح ةريثلا عيب

 تاكراهروإ تاف ١ 1 ل 21 اللب كا هجن حطافلا ناد مقيما ماما سبع تسزو ع لب هننلس ناديي سك ظ

 ردا راهي لبلملحا لف بير قب عرق اقا سوفود لاعربم شئ رورض ندا ريب اكس اشم بي سا ذولي ارو حس لاك نوم طظوفك

 هس شقرطدإ ايز حسب لش لاوثا نوثوو اا زيان ث ةساجوب عرور شرا 11 نكي لي لا بحي جاتوه ظوفكت ذو ىاهتسن تافآ

 51 ايجج_مامقاقتالاب تى ا وتاوج لا ّئى رب اظري تخرو قت ل 78 م ” ضروص ل كلك روش 9

 كه 1م: لامن ا لت عري لامك سان دربك ت اك تشعل اب رواج_اماج ايدي دري يشك ت اغا ليي حس ذ لجل كر
 ىف ايانسا 6 2 15

 ْ «للفضد» كوك ج عدس ةق كزج ىف دايك للان قاب اتسسي لم عك تضوزكي»
 2 -_- نحال ل ظ



 ٍضئارفل رفلا لاو هل هلوصاو اواو يعل يا ا 0 5 500 . (مود)نينب هيل هيلا اع ع باوج وجلأ |

 ش لاس لي لا لاصرت لخلق ةيسدهس دري كيش هس لاس كا ا ل 0 0

 ”احان لكلاب تمروصر ل ركل وضو نر اكتم 7 كنود أو ذاع ١ مح قرتشمذ# ناب دوا هدب نع ٠

 ظ ذا لدقاررضاؤت ”نينسلا عيب نع كاع هللا لوسر ىهت ليم ل فير ششي دم < فالف موا 0

 1 .-لراج ىكرع لاه ترروصيازبلايدانرف سس سلا كلكاكلاماك

 ' لكلب قكرب ضرس عك لكل بسير انذع ناب لا ناكر ماكي رج اظرب تشرد لكبرك !"عطقلا طرشب عيب“

 ْ ةاعد رد ةقكا لكك دك تس 0 عاب دعب ل ذساجو لكلب ْش "ل 2 عطقلا طرشب عيبا تروص

 هتان ضاع زاعباس لا جسد اج قافتالاب تيروصي لك عت_هم طور شم رنا جك ناجل كد تلاها ىف لكئروا" 2

 001 ١ دلي تكا قالهرروصلا م كر انس للان مالنا 0

 ا ' ردا رثيىرعاس قرت كفرا للك شنو نإ كج يحمس كرتلا طرشب عيب 1

 ْ هن َُك ىف ّط رشب عيبذلا عت ىلا ةس اجل تاكل جي ىرتشم رجب ل لك 2 طيش لا ١

 -لإ تك ذ 3 اء قو وع رروص ا لك رمل, ا مااتبلاجسةلاجقاقالايتسوم 0008

 176 6 دا 7 عطني كدتروا سير كلمكو كا وف عبي عزوص رسبت ”طرشلا نع قلطم"
 ظ فالخا ناهرداسماهتف يذاع سانا تدم الية كرتلاو عطقلا طرش نع قلل ل 0

 ته” اج كي دانة .قيطولا ماءارواهجس دم ام ثروصر قلي دنا عالما دهس

 - 80 لباب سل”نالطودب ”ذ_ | روض ع ثييدع نارك إ 2. .1لالدتنا لن باب عع دعت هال

 . نادعب الخن عاب نملجايكل البتاداشرا اكس[: تضخ آ يب بكس نحن هلي كوالا يرفع >

 لع ترروص ون ةيسدالط رش ك 0 د_و ٍلرقاروضتل ع تيد لا عاتبملا طرتشي نا الإ عئابلل اهترمثف ربوق | ٠

 هال بآتتنو لاددلانوج ل الصوري لش مرشد كتتقو لاب لور بات كل فتقو ستكر حايدرارقل فار لع تول كي 0

 3 دج :اب ليي المد قل م34 اب لال دارثل ذي تشمل 11 هك يت 0 ظ

 ى«لوصالاريخ>
 هاب ىناثلا لاوسلا> ظ ظ

 .ةقسلا حاحصلا بتارم ررخ < افضل شت  اذاملو ةتسلا حاحصلا ءامسأ بتتكا....
 0 0 ا

 00 بامابتءاراسا )يقبع انا (')ءاماكستسآلجس) ليدعاداو لكلا 5 «لاوسض الخج

 ْ باف تراه باس 0)

 ور 5 5 ل والا ١ ع امساك عاج 49 ...... 29

 لروا كل ناك مكس فنه فن فوغ 9 لنيل 6كنن نب
 كات فتكات كت سكتطسستس سس كس فس



 نضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا 0 :(مود) نينب هيل اع ٍباوجلا
 م 2522 مع م هع لع ع مج هطدعخ ه0 لف هن 4 1 ع نا اا و و ع ص يب حو هبف علف حل

 ٠ ايلرا راد < :

 5-5 البام دم شم اا ماش نت ليث تكد كل وبان نا اراحس ذي جدال اح ©
 ظ ْ لو وتل ىراخب فرضي ل نادال
 لاناقب هارديز يلا جراي تعب -:بتاماس ةساراس ©
 ش ٠ -< اجا. ناار انعير وا فيرش ىلا ايءاك

 يجو قل . لو قئاشاي دق راقب ماما: بما كس ةساراجس باعسا 9
 ظ ليث قاشاي ىلع قت الاء لإن ل د اددبا

 اهامتب نيئاثلا رجلا ظافلأ ركذا: ا دا ْ

 ءماضو «باذك“ «لاجس هل لب لغرب نر جاموس رشا :تيحاضو لك حررت ظئافلا.... م ظ
 -رظن هيف «ثيدحلا بهاذ «ةنعاوتكس ؛ةقثب سيل «كورتم «اكرت ىلع قفتم «بذكلاب مهتم :ثيدحلأ عضي

 فيعض :هوفعض ؛ادج فيعض «نيشب سيل «ةرمب هأو «طقاس «كلاه سلب لال اسوتم لع حراج طافلا ل |
 -كاذب سيل ةجحب سيل ءىوقب سيل ءفعض دق ءفعض هيف «فعضي“هأو 0

 «هب جتحي ال ءظفحلا نيس «نيل «هيف ملكت «لاقم هيف ءركني و فرعي يلو لدا رج اظافلاض تا
 ٠ | -عدتبم هنكل «قودص «هيف فلتخا .

 .  يىجارسلا»

 2 وكلذلا لاوسلاو

5 0 
 ش هر لس ْ



 ٠ (مو-) نيني هيلاع باوجلا 0  315١هلوصاو ثيدحلا والفرائضص  2
 نث ا ع ها ا سن دعا ل بو ا ع ل ل 0 م 2 0 م ع 2 عد عدت 22 2222-

 يل / 9

 , 23 7 : ا

 ريك حرش ا ئءالاعش >> ثني
 وج هه 21ه د 1 4

 : : ش 0 هن:

 يف .- 3 1 ٌأ ١ 07 م

 '(يدامل:هص) .لاملا تيب ىف لاملا عضويو ماحرالا ىوذل ثاريم ال تباث نب ديز لانو...
 1 بهذم وهامو ؟ةباحصلا نين ماحرالا ىوذ ثيروت ةلئسم ىف فالتخالا وهام . محرلا أذ فّرع

 : ملكنا ىوذ انبعأ نيب . ةلئسسملا هذه ىف كلامو ىعفاشلاو " ةفينح' .ىبا مامالا ش

 000 ظ فاما مرا 5:0 باتي انش دانس: فاك ا مش ْ
 راض رك ةيصعال هش لب سيل بيرق لك وه: فييرتأ ل ماعددلا مد ْ

 | - ل تابصعهدددواجساياي سس امج ارواهبس ل 000

 1 تبرر رفح ند مار اعلا: :فالع : ©
 مدع تاهضعروا لضرفلا ىوذ كيد زن هرثد قف ءاوردلا ولا ترف ا

 ٍْ هس ريش ديس بني يس تر كل تويز تر نك سك كم امال وذ لروجوم

 ظ 00000 + -طابايدادكا لع لالا تيك لأب تك ني لكسر اوك كة ماعدالا ىوذ
 ْ ل 0527 ة اكسب راما لع هرواز لس 9 ْ ٠

 7 لطراب -هياج ايرارك ع الع لاما تنيك كل كك نب شر اوك لك ماعدالاىوذ يدنا قفاشماارواكلام
 باحد رن كة فاشو للا هي رفا سدفو كذاب ةساب نكس طرا )0 نطمح طنو مثلما تي 0

 ظ 00 (ما ع شىزارط) سايد قف لول او

 | # ماعدالا وذو( ليث سيمتناو قكماعرالا قوذ حرايقتا كح تفارو قاقتا- :فانما قرم اعرالا ىوذ © ش

 تيم فرط كن بث ءاعرالا ىوذ و09 لكني دالوا ثض ومو رك ىك لوب ردا يع بج لإ وم بوب فرط كت بم

 اىوذ هد ©( ككريوا لا كاروا لام ىك انان) هدساق هجروا ( كتبوا باباك انان ءانات) دسافدج تيبس لوم بوش

 رع قشور الوا كرثّومو ركزي 11 ٌلايخاروا لال قب ل 2 وب بوضم فرط لكن يئدلاو كس تيموي ماعرالا ١

 ىو هو © دالوإ قعّوفو ركون ا روا ل لكس لو اه ٌنايخا دوا كو لايكذل ىككا كس ةروا نايكذل ىك احب لاحا ا

 .دالوا كبس ناروا شك قايخاروا ىلاط لما اب ب لو 2 وم بوضع فرط كد اوروا اداد كس تييموج ماعرالا

 هل دامب ايخاددا لال قش كس لامددا كتي دالوا كادوا لاب فيغاس بابددا كتبتي

 ١ ش 0 دعمت كفا ةفاخاما لال < ظ



 ضتارفلاو هلوصاو ثيدحلا 11 ' (مود)نينب هيل اع باوجلا
 5 ' مم 222323 22 هم عع ع ع عد ع عمد عا عاام همن شت عاطل هال تتم ش2 22 : مف نق حف يشل

 ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةقرولا

 4 ا همحر مظعألا مامالا ديسمج

 211 «<«لؤالا لاوسلا»

 ٠ مههنأ لاقف ةكم لها ىلا ديسا نب باتع ثعب يم ىبنلا نعزمع نب هللادبع نع...
 نا

 ( يدار" ). هيف وتسي ىتح هعبيالف اماعط ى رتشا نم لاق ْمربَم ىبنلا

 ررح .لئالدلا ءوض ىف طرشلاب عيبلا ةلئسم ىف ءاهقفلا بهاذم بتكا .ةحضاو نيثيدحلا مجرت

 ١ ب و ا

 ل هلع لم دثلأ ريك رح جر 00 داعا 0 ا

 عل زج ومر ”ريخروا سف مرقروا عر واورل حنس لسلك لوط شوو ل ع عيبا ملا ان رقرواايبمي فرط لكل اوك يسا

 هذ لوهناك و ةسدكت اود سس الس مك ال سابع نبا ترطحروا ( ورك حرش ) حس نتي لس بتر ين روا حس فال

 | ند هن اريدك انتي داك اويل جك اياررق

 5 امال طرش لم ققرتع كبس فالتخا سليم سا :لئالدلا عاف الخ كس ضال 8
 ش نلب لقاحسا ماماروا جا ماما_لوم ماذا يم طر يأ ءاو جا احان كيو نست كلا ماماروا قثاش ماما «هفيطولا ماما اهتف

 ٠ ل ةساجوهرساف تق ك 5 هتك اة ضن نود 4 كيأ ارشلط ب زئاج عيتأ طارت كيدز دلت يولار ١

 ١س ل فيش لج تعاود ك ل رطادبكن بديا تلح: لو كاتي يومار ني قاكسا ماماروارحا مايا ٠
 رقع طوب مولعيس_ ا هر كى داوم جر كر وا ايكتخورف شنوا كيأوك فزت ميكن فظن دياج تررنتحل
 0 < بابلاشهيدص ليد كن ازنت-<-ءاج وم طرش كيأرلا ارا لج ع

 هذ روت طرش و عيب نع ىهن هللا لوسر نأ-<ثيدعيب مشت ماا لسم: 5 د ايقفرومجب

 ظ ' 0 دج لئتاج عفأ ف طارتشا كوم مولطم لج _ياررف عت ذل قداس طرش
 كت ساوخرد ذك رباه ترحل ع رحب روق لوم نطم جي ©: تاباوج لس لجو كلب انح حس فرط كروب

 ١ كدي وكنا تاق اقيا ذل بآ هج لب ىراوس لوكيل نناج كتي هبا لاي سرج! لوسر كسلا اك
 0 اا كش ال راج ترطحذ_ مط بآرك دي داقدقع ٌعروص ضي لس ب باج ارد قو تزاجا لكى راوس

 ٠ ورساكى دك قمن 00مم قاننإفل 7 باو ترحب ترث رمت: لي ادرك باد شنودة |



  ضئارفلاو لوصاو ثيدحلا 18... (هود)نينب هيلاع باوجلا
 1 0 < ايتيكركذاقلاكنانرش قلل اج لوم ىدرجوملثرقع اوم واط شيبانرك

 0 م 3 يملأ | رم اجلب ع ©

 ثهدع انج - هس ايارف احس ذي لبي حس ذيج لش زعتر /ماعط لع ثعداما كتب هذ ب ًارواجس تبا وك حج ظ

 دلثدت قئدكب ميل لت اباوج لكل لتزين هيفوتسي ىتح هعبيي الف اماعط ىرتشا نم: جس لع باي
 :١ لاي للود -( ساجدا دي داهفرولا زكر اكول وتوؤقي لع ترروص الكوك اج ايلدت تضور فوك كيكتنقو لا لو

 ناك دك ادد ركن دريس ا سيو كف دين لت عفو ل بكا كسك يدى رنا جب شركت دروص ٠

 ْ _ بايك عض ورفع للا لكل اكوا 7ك هدمايذ بادو 2 ا
 يدك فالثخا كما ل سداي هس دال مك د: عيحابت

 فريج اخ كر كيد نع هلق هينا لان لل ل ا ظ
 ْ راقع لج لإ ةسدلى راج مكي يزج لوقت هالك بحاص ماما-هبس اخ تس دجو لب ابلا روك يوتمي دعروا جس نأ اشولم اعل

 | هده مول ودايز لك تل امد“ دانس ايميل ا تررطحو را نيج مومن كس لوبي لاو كلاس لا 0 0

 راقع كيد نس نا: يانج د6 ماعم ريكي وو ماحط لع زماوخوم لوقف ايوب لوقت اوف جس ل اشواك تجرب مكين ةسارف
 0 010 ل ىلا ةنخ) جس لاق ام دعي سدت ا عت لوري

 ش هلُجر عّجضَأ ٍةولّصلا يِف َسَلَج اذ يع هلل ُلوُسَ َناَك لاق رجح نب ٍلْيأَو نَع---- ىناتلا قشلا
 هسا نك فِي ليس هنآ رت رمح نبا ٍنَع عفان نع ةفْينَح ْوُبأ . .ىنفُيلا هلْجِر ّبَصَت نو َواَْيَلَع َقَو ىرْسُيلا

 (يداما هل ) . ىْرهَتْحَي نأ نزيأ مح َنعَبَرَتَي نك َلاَق بم هللا لْوْسَر ٍدْهَع ىلع َنْيَلَصُي .٠
 ] ىارتالا سم يف هلا اوقأ نيب ءاسنلا ةملك عفر هجوركذا زينحر ل

 ا ا

 ذل لل ا ل و راما 2 ا

 مكس قورع سس دهر بيبا ترطعح_ تل تيل ركا شط ل اي لي اورو نس اب يبي لا رك اه وكل واي ليك اذ الخ تب
 لراكب هيلا زن ست ؟لضللا هزي زان ررط لك ترو رود كس هلا لوسركاي ايكامجوإ سنا
 : -ايكايدمك مز ركفسس ل بأ رب حت

 1 كهف لا وسلا ىف ّرم امك .:بارعارب ترايع69

 00 00 قط تلا ناش ديس جىةرامسنلا#
 ظ دقدم سل دلما يلق كات كقول ١ خلا ل هودي لوقت © 0

 ءيع طيس ل



 ٍضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا 0 154 0... (مود)نينب هيلاع باوجلا
 رك اح لاي لايإب) ل 1 اًررقا لع نر لاا حا اكتم : كربشت ع عاطروأ لواةرعق لع نالخا

 لواهدتال قئاشم الاكس ونس( سبنرط لل اهلا كتاككس رانك حررط ا لو اي لايادروا اجيب للا

 ماا لو كل نونسموك انعجبج ب نع رمش لي اب ركل اه فرط لباد الواي لونود) كروت لي هرت [هدعق روا ٌشارتفا لع

 < كرا لش اج مالسدعإ لس لشفق هورج ليد نكسة هما ماد بل لئن سكر ولع ريشلود ربيت كلا

 لإ لقد كرة ع جرد ىلد ىلا ديب ليج لؤي لت ئازفف طم زفنح غلا
 هلجر .عجضا ةولصلا ىف سلج اذا م هللا لوسر ناك <س# رجب لكو غعدع: لسد لايفح

  لوسر ناكتلاق < # كك م ىنميلا هلجر بصن واهيلع دعق و ئرسيلا
 | . ١ -(م ”اور)ىنميلا هلجر بصني و ىرسيلا هلجر شرتفي ماعلا

 ظ ظ 1 ةتفئام كلر والحارس لب ثهيداعا ك ا ورع سلا تررطح حررطوا
 -هذكلر زق نت دانك زن ىرعاس د يرتوبارواريج ز نقلا دبع ررطح: :لو كير اك كلر

 )م هلا قا 2اس لور( .ياثوص باع اب «ىر اي)رزعبتلل امثييداعاىلاو كر ولك بتسريب اوجه فرط يح

 وهام. العا نع رووتلا كح قا و خئارقلا دل قع 0 مجرت

 .ضتئارفلا ملعب ملعلا اذه ىمس اذ امل  هضرغ و ضتئارفلا ملع عوضوم
 كفا لكس بارعارب ترابع( )رسب تف رابع (1) ىو بلظ لو مادج ل لوما 0 #4 لاوسصالغإلل

 . سيمتوو كار فلا م60 تيد لف عروضوماكض نافل لع( ه) مترك هت ضن مووت
 م اهو آيل و امك وكول ورواوعكي عن رفرف ابار طاشرا ذقت دقلا لوس د: مت راك ترررايع "ممم د 7 تررايع 02

 -افنأ لاوسلا ىف رم امك-: جا اوت ©
 5 اوكا قرثع ارك تاكت يمس لشي ملكوو للا فلا ملع 2: >

 0 ماك رمت لب اطم
 د .يافك ف اندكياك سانام فا لع: مساكم اتت

 كن اوك مرادرب تعاغد رف ليث ثداوروارك(روضوم اكن أر فال :تعاعو 2ع
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 كتسارواج_ شين خلود رد حرروا لس ل ندلجرباهب لع لج كر ىلا ترايفل لن فايس رولا نس
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 . ىكؤئافلاي لع قرط تاك ثعدع كةولصلا ىف عييسم لع ناب او نش دقلا لس بسوجو باي طاوس

 | لسفيف هللا هرما امك ءوضولا غبسي ىتح مكدحا ةولص متتال اهنا مَ ريع هللا لوسر لاقف لي تومدراو

 ظ ١ خلا نيبعكلا ىلا هيلجرو هسأرب حسميو نيقفرملا ىلأ هيديو ههجو
 قا ساجد رم اكضوبي بي قل لاما 7 ثهعدص لا ف إل ترضخ الجي باجالا ظ



 - عضئارفلاو لوصاوثيدحلا 0 97 3 (ود)نينب هيلاع باوجلا
 ظ 0 لات تاجا ام كت اهج# رقد كلاهيانباجس لاف ىوريبك

 نيف لوبارك اي ايكايكنايب يلم تاياور لفل ثأك قلل سارع ما تيرطحروا فا ترج, لج ررنتح ©

 جس لوك موضولا لتي زئاوتلا عرامج الا لسرب لص اكن امك يدرب ذات هزت ضل اوج اكن ئايك

 ظ لج تالا لارشرتس كس راح عا س ناكني شال اة تاق اسود

 ١ ش عضد لادا لكتباس وي 2 ا

 ظ فعتست جوزت قل لق ؟دجونت له ل قف م ىبنلا ىلا ذج هنأ تباث نب ديز نع 1 ىسانلاقشلاو
 اتوفل الو ةردبهألو ةربهلالو ةربهنالو ةربهش نجوزت ال لاق ؟نه ام لاق“ ءاسسدخ نجوزتالو كتفع عم

 . كرتلا ةيولوال وا ةهاركلل وأ ميرحتلل ثيدحلا ىف روكذملا ىهنلا له فيرشلا ثيدحلا مجرت

 0 0 حوضوب توفللاو دا ةريهللاو ةربهنلاو و ةريهشلا حلا تابلك ا بلك

 | -تحاضو لم دال

 ا ار ا لك رك فلط تطوي تع نيج اك ييدع 0.6 ذه

 - تع ىراهتتكاتواركوداغايارفذ_ فلس ب 3 سئأيكض بغف#_وبنال ؟هجس ايلرك نافذ بآل يارف رشف دشن

 هك 1 باق ؟لز ىل وايل رع_انراش اف لقرون قاب نك ة اجوب طوف رمصكو

 20 فوك وألا وير ريما ومو زيت وو رص وو رم اكداطداش

 تقيس 11001111 تحاضو ل( ظ ظ

 ظ عليك ت با ران رول اكوم مارت رك اف بان اا يلرك رافد سلس كي ىلع ©« لث : نوقروك نا ن2 ضنك ىلا 27 3 7 ش

 . رك الويب هروخم ل تتقفاوضو تيياغر اك جا 2 ارمروا ترطف لانا هس باعك مفتر تروا لومكر وارق الفيلي جس

 ١ ل تاريطم جاوزا ل قفلت بآدتالاع ةسا رفد را حس هديب كك لال يآ ل وم هوركلاي مارحانرك نقع نما

 ْ «ضوتاالا يدق حرص ياويل برفع رح كت راو كيم لوءءاطعيسل# تيد صؤكا محرج

 ظ 0 ا يا ا
 0 هلام“ «ىرامبروا لاو لوح وجت حررط 1 في ترودو: :ةربهش-' ١

 0 وه لاف تارذج لاوردادم قلوب وج تداكدو : : ربهل ا اقل وج تيرا : :ةربهن ش

 هك ار اعربشلا ! وم كتيوخش اش لاردا سالي عتسناخدقلاسةج اج تدؤد توفل ١

 د ا ١ هعمو بالاول ميجا رديه



 ل ع ع عع عد عد ع عدم د مج جدع عة صد سد عد ع هجم عمد دع ب دس م صو عد مجعد د عدم دقد ع2 ةع دج هعدع عد وعن ضئارفلاو هلوصأو ثيدحلا 0 ا 1 (مود)نينب هيلاع باوجلا

 «ىجارسلا»
 21 «ثلاكلا لاوسلا»

 ملع نا لاقي اذامل ةلثمألا ءوض ىف نيابتلاو قفاوتلاو لخادتلاو لئامتلا فرع... سم
 (يداون_””ص) . كلاذ هجو نيب ملعلا فصن ضئارقلا

 067 ) شما ب فيرتت نيترو لم رت قفا« لكانت (1) - لبو بلط لروماود لب لاوس و 4# لاوس صالغإو
 ملل و

 وم لت اود سرمودددع كيأركا 701 لنا فلن

 - ل تكلا حسبن كن اروا نيل يترك وفود نا ا اداب تنم

 كن اروا نيلق ارشوكل ونود نا ولوم» اج اكو رفع يووم انوعيدرعو# لع كارل( لو/ رب تنيك ل 50 : لري رع

 هوركا نفود دعس( درع انو -. س احابكأ ل ون رك د ائاقلاب وك اد اكون نمسك فردا بج ماحابلل قز يوحسبن

 ناس لعوب ج شراك لاند اجوم قررعا ديول. الاكرا جاي راب كيآ تح ليد طعس ثيل ع ل لقت 1

 يتقلب ريم ددع ويرد اذيركه سي ليك ةع كرب وكموهذمىاركيد افلا بايكدج وني ايككالاكت جرم نمو
 5 جاووم ميت مارب نت وأ لحج _ اهوم

 ريارب ب أوج درعا دي ثرواهس سرك انفو ةيدرع نوهت شدوا < لاب اج اكس ذي د دع اوت لون كاد رعوورلا: قارن و

 0 070 اء تروم رن لة سويس انزال وطد ناوجددعارسغت ايبا لول اجايلروفل وة ام مييت”
 يري مودوأ اع ايدل انفراد يشروا لع لام لكل يئرواد اس ماجاك فرات كارول نت وتاكل ووو نا ظ

 ه2: جابك عطرا نقف وترك قايع جررخماك خفر راوروا د احدرع الاوت رك انفو لس هس اليتم غابوا ها
 لاا سقم لوح سود بليأ 00 2س 12 رود يأ أل لو وول لوى اورطؤ درا كانت ٠

 - جا داي تجنبا اجرك سن كارد نيت[ ود صد عير اراك متري لافي ب ضلوا
 نإ تيافعح لوصنافرص شريم مادا كبس يربو كفك فضا: بو كني محا فن ئررفلا لع 9
 هد كماكحا كابس لوضحبروا لث توم تبا سس لايق هو لقبك ماكحا سدد ف : اج سيكل نع كلا كسا

 رواج_اهاجاهكل عل لارفركل ام تس اسس ,رتز قلل 156 *م ااه و(00 بدق اس مورم قل كن *ماكحامد(ل0 لإ ليمن

 0 هاك ففكل ايو كد ماديا لع لومأو ماك لغلاف
 ريف نع كارلا مكر تلارو سب رايق يف دوا هريغ هرب تنضورفو دي رغبت رايق ء ل ببعسود ل كك زي

 ايلا ايكلح فضنول كس ا لوب ثنكب (  تغادوءث ارث ) ببس قرات

 فنص لك مكح وهامو ةلثمالا ركذ عم ةيبسنلا ةبصعلا ماسقأ نيب . ةبصعلا فّرع....2
 5 (يداما”نس) .ةيضعلا نين نبع ثاريملا قاقحتسا ىف



 كمل يا... يد1) نيني هيلاع باوجلا
 كج م67 اللا يمان كبس (0) فيرتكس ) ل بطن  لاعلا- 0 4 لاوس الغإ»

 0000 :اعرتاقن بس (0) ما« ذم ثا مدلل ظ
 تيم رصطروا زنا انا عا ريكتكي وصع رواج لكبصااهريصع #: ففي بل 1 لا

 لأ يلا كال مقا تهدم سعد ل ,رقلا كوذ وول اكس يررق رقم ترجل عل مح 10 رار

 202 سة ل هبلة ومال ابر لوجوم لك

 ريسفر صعو يريسرصع م لن ليصل أذا ليضع 2 :رلشما حر ماينقا ىرصع (9

 ش ع يسيسع اكل ا ايكداز اوك حج هو لب ]درأو 9 العرس ودو# ناشاوو نت ريديس رع ا

 جراد تشرد موو اك ريع: رسفلاب صح 0 -لإ . ليصل نغا (وب قلعت اكتدالو ح- تييماكن زج )ييسر مع ريب ع

 ءانب لج كتي د اوال كت يم بح * تيم 7 (1) ىلإ مانقاراع كلا ارا - لاكراددتشراكت يمس .طيساو كل ترزوتك

 تيا مم بامزج 077 كقياداد, ااه بابي كدا لومار اك تيم تيبس( كي نيا

 اتي ىلالعرمج اتي قش يجو الواكد كا دادس ح تينا“ ترج ج00 كتي انباك احب العرج اهاك وب قت يايا

 اهتيركا /* ل لاسم رصك سهو كت احب ذيسادج ضرولدو: هريخلبسع © - فتهئيدالوا كاتب لاطرجدالوا كاتب قت

 . ى لاعب رهتاس دك ارك ني 2< نانلثل . تروض لك وعد ئازروا فض لش ترروص لك لوب يأ صحا ازاي نوب

 اكاقرمد#ج جب تمد ور : وري خرربصع (© نا العم نا قب لول نم لإ روتر ايدو للا وبه يصع بسير

 < الاجووبضوتاسكس ين نأ يت ابدع بصع قاس ترو

 1 قو لوب تايصع4س جرد قت كيا رك | ل شرجي را مانقا كفن صع-: 7 )©

او مت 1 0 لوب تحس دقي رهط نت 2 لاقل وم تءايصع كس تءاجردو عراوا و رعتمرلا اروا لوب
 م ارد دوبل 

 ْ اواو اب لع ُْ وجوم ل 2و ل لاء لبني م رسوب مك اس اكرسودروا وعر رب بصح او 0

 لل. لكرصعاس ظلك ارواب لع كدوجوم كايتو لاعب اوم لاثيصع ايتو ىلاوب لم كووجوم كاداد يابءاكرم لابرسع

 باتو ور انبي قت رفات يم سرس بس باكو« دقن يراد تشرف .اورددراددتشرالاو بيرق برقالاف برقال 6 ْ

 راتب نت ”عررف كادادكس تيدر« لذ نج كح اره لاعب ني ” عررف لك اب كس تضر جس ادادرمب بابا زج لأ كتييمرا

 - هدام ل ةدغراك نت“ لوبي ةعسرابق اكس تباروسس وق ةبارقلا ةوقب نوحجري(-لإ كيك لا

 0 06ه لاكزارط) اكرم دقني تك امام قب «اقبالاصاقب ثب لاعب لاط لامب قس ابننا اكد« مدن |

 ١ 1 سالو ةطبصع( ضر ددادرسراوادارفا دلك :ىرئ ات ل اسع 69

 واد دلو) ل وصاح تيت ت يلا لس 0( نالوا كاتم تيما ءج010 لف سفر بصرف 00

 - -(فكهيدالدا ىكاقيءاقي) الد اداد تيم ارجء ج2( كيني هت لامبدالاكدلاد يتيما بام زج ©( كيو 00

 هتفاستتغلتكللا' تتصل تت خمقتل كا دن تس 3 ظ



 22ج 222323222 عم دع دع ع رع وو عدم 32 5223232 2 ل : س4 ه1 هع ع شق كلو ع ا مسلم

 ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ىف : ةيناثلا ةقرولا)

 . ضئارفلاو لوصار ثيدحلا. و ظ (مود)نينب هيلاع باوجلا 1

 2010 <لؤالا لاوسلا»

 ةعافشب ةلبقلاو ناميالا لها نم رانلا لها نم اسوق هللا جرخي لاق : ةياور ىشو ٠-ان
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 (راوثالا دامت ) < كد يف

 ىف لفاعت هلا هزكرلم اكرام هل لوسر لاق لاق رمع نبا نع طع نمع ةفينحونبأ ىنانلاوشلا)
 .ريقفو ىنغ ىلا هتلعف فورعم لك مي هللا لوسر لاق لاق رباج نمع - ضرالا ىف تبني ىذلا نداعملا
 0000 (يتامل» .«ص) ةيدهانلو ةقدص اهلوه لاقف ْمُدَْم ىبنلا هأرف محلب ةريرب ىلع قدصت تلاق ةشئاع نع«ةفدص

 7 ةيفنحلا انتاداس فالتخا بتتكأ ندعملاو زاكرلا فّرعو ةعئار ثالثلا ثيداحالا مجرت
 ظ ا يلا

 _لكلرلا جف تت( فا شو زنح

 ا لو وورد و رز م 7ث داحا 12 ا

 2 لرمي لو لب تردح انما ق رم عزة جاذ6 لذاك ة لقال '
 تشو 5 مشل لام ترزطح_ جس .ةرصووورك سرق ب | مج العب هوربركاب اارفداشرا ش

 د يس تلا يرقات مكدوكل اذ 88 ياءقالاوةدسر#ب ْ



 ٠ كوصاوثيدحلا د 091 مدير نش هلاعباوجلا الفرائض 
  9سف تردقال” لد ندعم 00 لث منقل ناهس انف لادج حس نيز : ف بتلك نرعمو

 لات كس ذوارميي زاك, (©9 مايك نو لن ناش ذ لس ناناوك شيلا وزنك (© ءءايكادهب لطرتمروص كن اكد ريغ كدناي < ٌْ
 |  0-هس زنك هدوم ايك ا يكن فايا اكل شب نع زول جهدك تسري بلطم يس لاشك فوز 0

 : ىكىلرعم ل ذققلكس زاكررك يس فالثخا لي تاب ىلا: ْ ْن

 لث تبماب ةيف»لاميب حلم سخلا زاكرلا ىسفو ا ل 1

  1#اكوا تيرا نوم بنج اوك سمي الكب ندعم ل واكرم تراك

 شلل لوك لاذ كل اغنرعم ل زاكراك ية فت اشم
 دهن لاب جادو نزحسل < ترابج ندعملا مل ك بابا ةدعل الزيشسااك - رو :

 ناد تسدابتمارباياردروااياوراتخل للم اك يفتن زنح شرم اهم ل -<-

 ذم قالا الج اكساس رع كال برا ناسا ءااعل كل لاقت اعل

 ظ 5ك هوب قر كر نرجس العكس ند زغ

 ١ فج دلتا كفاح ككل دخلا. زاكرلا ىفول بالا ثعدمات انا جسئاد_-لاائاوم
 ىفو هيف لاقف شرم اكس شه كل تع دعشاك كفر يو لب هللادبك زفت ل بي لاوسالا باك ديبعولا ماما .

 -جنرحند ارمتس ذاكر ل ثعدع ل اروا ل ظافلا كس سمخلا زاك رلا 0

 هدروا جس و لل سب نوفر زنك عرار 2ك سا كلن يتم زنح ايارو

 ابجاو 3-3 7 4 ىاررطك 4 انتي رود كس رار اش 02 تملك اروا < اييايكراشلا ينكر 0000 كك < ريب ىرلع

 د« مرار شرايك هوس ست ماجاا .
 ظ < لوصالا ريخض» ظ

 يىناثلا لاوسلا» . ظ .١475م
  00فوقوملاو عوفرملا : ةيلاتلا رابخألا فّرع- والمقطوع 

  7اا ظ . ني بولطتحاضو قادر كشعدع قف لش لاوعل» 55 كلا

 -هرلزايرقتيلك لاةكس فل بكس سد "كمي ص89: :روفرم 2: .: مايقاورولؤ اف ثيرح.... ا

 -و«ركذايزقتاي لب لوا ةلإب ىلاص غل لع لس شع دعوا :نوثرم

 ظ ا :انادتلا
 ْ .عطقنم «لصتن ءعوضوم)امهمكحو ةيتالا ثيداحالا فيرعنت ركذا...: 5

 ادا .ينربخأ و ىنثدح نيب.قرفلا نيبو ثيدحلا 97 .غيصركذا



 ضتارفقلاو هلوصاو ثيدحلا ١اس . (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ع2 ع ع تع ل 2-2-2-2 2 د دع -عدععة ع 2 ع ع ع م ع ع ل ل

 ك1 ثيدع 001 فير مر ,عطقما, لص رجا ل اوس لا......# لاوس ةصالخ»

 رشه دعب 50 لل ثيرح هو :عروضرم - -_ 2 ْ ٠

 عروضوم لح ا دببا حس مارت تركت ياوروأث يد لا < دددرم ثيدص يكسب مك ومب نتلاك لو 1 ظ
 ١ هلو ثم دعريروا ل ومدوجوم وار م ارى لع لت شهي رع»و لص هش ترو انرلن لاي رت اسكس تحاضو كفو ظ

 كس ىواداتق اس2 لاجدودرم تيياورب جاوي أركأ وار ا 207 212 *ثيرع» 9“ .عطقما

 م ناكدع ىورم لم يبس كوار لن تعاور ل ل هيك تعاود لا كر ل < لكم فر اي

 تيياور عررط سا تن( »م ل ن تعاد ب سس لئارطوم لوم وف تءاقتاط كلتا تس لم 0 اورد لاك كف ذع
 بس قت هاذرب تناول اوريو لاذ لاك لوك دأب هد مولع كانو مف وذ اكدع و هرم لمسك
 مرا لي ترروص ا وع لاواع رك وار الاو ذك د ياه كت ياو درك بكل اق اي« دكت مي اور سس. دقي طل دنع شم

 اديب مابا تاس لس ملم ئافلا لوك ورك رحارص كثب دوو بج كذاب ىلوبق نت تيناور ل نا ٌقئاطم لس لوت |

 روااكة جايك وقس ااذبإلاب | لس اهيا باقى وركت حارص ل اصتا كى اذ سطع واد بحب لج لش نم انك
 (مد« رطل ةدع)- لك اج ككل وق لكلاب تيياور لك ارم قوم رش لداع قواراالاو سرك شرك
 ٠ يد «ىنثدح -لو ةركل اهتسا اذ افلا ل ذجررئع فو ةس "اواو شيب رص نلت رجم : خص ثني دعءادا ض0

 نع «نالف ىلا بتك «نالف ىل ىور ,«نالف ىل ركذ «نالف ىل لاق «ثأ رق ءانأبنا ءانربخأ ءانثدح «ىنأبنا

 - -نالف بتك «نالف ىور 0 «نالف لاق «نالف

 تدراكرفعيزةمج شاع كرتع صح :نرثل ينربخاو ينثدح ©
 < حامابكل لرت دا اسس داتساروا ل ذيدرلا اخرا ارواج اج ابك دع ة ندرك اسرواك دع

 0 (ىج ىجارسلا) ظ

 20 «ثلاثلا لاوسلاج
 ناثلثلاو ةدحاولل فصنلا : تس لاوحأ نهلو بلصلا تائبك نبالا تانبو

 (يدادا-"”ص)نيثلثلل ةملكت ةيبلصلا ةدحاولا عم سدسلا نهلو بلصلا تانب مدع دنع اًدعاصف نيتنثالل

 0 فنصملا لوق عّضوو ةرابعل مجرت

 ١ هب 00 تاب ار كتل سد لي قتلا لوول دن 0 0
 ظ ع سه < كال



 يضئارفلاو لوصاوشيدحلا 908... (ةدن) يت هيلاع باوجلا
 بج اكمل ليث اودايز حس لاه قت ننصح لوب كلو رول: تحن ةلمكت 69

 نايلث ومب كل درسو فضن لت ابك 8 ( ليآ) لد فرص شن نانلشز يكل( ننخت سدج) فض ب قل ش

 0 تع بلع دل ةسومشروا ذوي نال ح قوق اكلوتوي دوا سك 2 لاي ءاياج ل( سس)ب اكنايلثو ل وتتولا بلادك

 -  نيثلثلا ىلع تانبلا قح دازيال<هعاتزتت كرت ام اثلث نهلف نيتنثا.قوف ءاسن نك ناف <

 . .مهانأو مهروكذ اًدعاصف نينثالل ثلثلاو دحاولل سدسلا :ثالث لاوحأف مألا دالوأل اما... ٠

 (يداما-١نس) قافتالاب دجلاو بألابو لفس ناو نبالا دلوو دولاب نوطقسيو ءاوس قاقحتسالاو ةمسقلا ىف 0

 هوض ىف هاوس قاقحتسالاو ةسقلا يف مهئناو مهروكذ ”افنصعلا لوقرسفو ةقئار ةرابعلا مجرت |

  قافتالاب دجلاو بألاب هلوق حضوو ليلدلا
 ظ مك ل مهئانا ومهروكذ 0مم تاكتسدايع(1) < هج بلطيم بلم لالا 32 # لاوسص الخ

 ' -تحاضوى قافتالاب دجلاو بالاب 0 ْ
 5 ا لايخا) مالا دالوا لب تنرمجرتاكترايع 69...

 هاير ذكسمال» ل ةايدقام بسيد لي مام لذ دارو تف رس نادك كدا ازاي

 ش ليك احومطقاسيب نات الا كي و ََى اوادو ب يود يهجم اهيرذسد اك

 ١ ظح لثم ركذلل <+_.طاض ليا« أر فملع/ مي بلطم اكلم سا: يفك .

 نع لاخاركع ترص فمن 37 هرم تراك يد ءاقلابء«< اجور صح لكلا ايابارب كس صح اس نقروقو كسور نئيثنالا

 كلل تروس هومر كا روا لدرس غن ت تروس كوب كيا اداب ب 1 ؟قراعرط أضرب 0 ترروص لَن يع ارو ل لاحب

 ش دك نبكي رش ربا ئامجبو ناك بسير واه

 دحأو لكلف تخا وأ غأ 5 و ةأرما وا ةلالك ثروي لجز ناك ناوك م كتم آيل كى رام لا >

 نع تنأر فلك فاؤف بعكن اب ىلا تررضحروا ليث دارم احب ناجم قايخا عرامج الاب حس تخاو خرا له تي [ناسدسلا امهنم

 نايل دسك كس نادك ناي دب لاعب نايخاانيروط تاو سن تي آنا نيب ءجسعترقتاك مالا نم تخا وا خا هلو

 >  طودرلو ديك كف رف لوك نا« ايكايك
 تاك انوا بابك بلطم كل قاس يضتلصغ تحاضو ف قافتالاب دحجلا وبالاب © |

 ش ١ تحت لا فااتخا لولا ف احا لإ لة احومطق اس قافثالا لاعبو نكي ايا

 دع جديع حد



 تناول احاول ا!؟4 7  (مود)نينب هيلاعباوجلا
 0ك ل ع ل ا ا 3127 5 مت ع ل 2 ع م ع تل ع ع

 ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ىف : ةيناكلا ةقرولا

 « هللا همحر مظعالا مامالا دسم ج
 مه ل لوالا لاوسلا» ظ |

 ةفينح وبا « هروهط عضاوم ىف هحضنف ءام نم ةنضح ذخاو م ىبنلا ًاضوت لاق 3
 ٠ عسمو دحأو ءوضوب تاولص سمخ ىلص هكم حتف موي مم ىبنلا نا 0

 (يداما-'"ص) رمعاي هتعنص اًدمع خم ىبنلا لاقف ؟مويلا لبق اذه تعنص كانيأر ام رمع هل لاقف « هيفخ ىلع

 فيكو نيتياورلا نم لوألاب دوصقملام  !زجوم موهفملا ركذ وا ةمجرتلاب نيثيدحلا ىنعم نيب ٠
  ركذا ؟ ةداعلا فلاخ اذابلو انه هتداع فالخ هلمع ْيتللا لوسر ناك لمع ىا ؟..... بجي له لمعلا

 ظ ظ . ىرورضلا ليصفتلاب نيفخلا ىلع حسملا مكح .

 كح لارواوومتناكى وا تاور (10) موه همت تاك ش يي داعا(١) ليث روم راهي الخاكل اوس لا ...... #4 لاوس صاغ
 كي نيا عر س) رول ترئاثن كلكم داع الغ (ا-) مكب تيك رو

 ْ خلا تادداايل ىلإ ولج كياددا ايلوظو ذا ب اك تك قواد #: موهفمب مهب أك ثم داعا 00 ا 59

 اا يامن راي عوض لب ندهكس رك ور فلن نر الج قورم تالت ديرب ترطج اي لانج تراهط يوم

 قع 4 ةكل يكب رت ل 207 !لوسك شا اا ضش رة رم تررطل ءايلى رب لوزوعروا نك :

 دهرا كك حرا 0 مل حلا اتفق بآ امك
 نوبت ضن كراء .اندانيجت كلاب قنا ضن شل 2 ]

 0 ٠

 أت, نكي رظقاك قاب لابد اين 2 لسكرض لاجج كج تح ييا كن 2ك الص علقت همم

 غل اؤ سوسو وكن اطبخ اكدم سكيك ريكي ناددوا امس. عرور شن امندو بجر يب اجاب رلورطقرب # كت تو ةس راضي
 ظ . -اتير ساب لاا لوكاس ومو لا سس تروصىدتيدافيججواجسايكل كو رطقاك باغي ديا لكل قومك

 هه راررط وتد جليا فج شم با كلام نمل نإ

 رمح ة_ ركوضوإي 2 ذا فرج كا اقر لوم ب فام سرر ضخ #: ب ٍْ

 0 تاقتانعاب شافو دع »عوق كيا لسد اع يفالغ ايو لادا ل ذامن راي تس وضد كيا ومش الخدج لح
 لك وناس خخ نالت ايكوم نااهسمككاراسرداهق يكب مالسإ تس ىزيت لش يدع سكت ردك. امك قلت سابو لك

 هير ايو يترم ليا فرصوكل وتوج لا للا ءايكوضد لبي سرج نفل بنعم ناكل بس ند ليا ديك يد
 متسع تال مذاق ينام ياعم دايك ىرمشتاوا



: ُ 

 ضكئارفلا و هلوصاو ثيدحلا ش 0 جابو 0 (مود)نينب ؛ هيل ايلاع باوجلا
 ل دا 4 3 22 دعد د عدم ع عج عع كا 2 م لج ا ا ع عد عد دن

 (000 سا ىلا ةنخ) هس لااع ترورضىن_راوضوراب رابروا اود لهيك مج سشااوم نا لوك رابط
 وف

 .اك لم كلام ماما ذ_ تنارطح ضب رام ريا كس( ذدم) نيفضلا نع مسم_: مكي نينا لتر ©9

 ست عروسطمجل رز لس وضو تمي آ/نيفخلا ىلع حسم للا "اور فرغ الظد نايلي تبن كذاب ع رمنرط |

 يلع حسي ناك هنل 6 لل لوسر باحصا نم نوعبس ىنشدح اب لوقا« لكي ىرعب لت ررفح

 -( لت ايادداك رب لوزومذ شت فقلف مارك باحستم) نيفخلا 0

 سان لوجو راهنلا ءوض لثم ىنئاج ىتح نيفخلا ىلع حسملاب تلقام جس لوقاك هلك هفيطعولا مادا 1

 نينتخلا بحنو (48 رمع وركب ىبأ) نيخيشلا لضفن لاقف جدارا تس لع تاءالط كت عامجاو تنمملا

 . " نيفخلا ىلع عسملا ىرن و ( ىلعو نامثع) '

 1 (ال كورت باعدت انس شانك ايباحص نينامث نم رثكا نيفخلا ىلع حسملا ىور 9: ىنبيعلا لاق

 هللا بايب ذاع اق ماء اداجستم# يفثأ ل0 ني ها نهد امادد داك ةءاججاوديتسلا ىلا

 .ه<س”/اج ل وايذ ١

 ش 057 5 احن را طاح زك *ا وأب او: كا اكوضو تيب سد ىضفاور

 ا 717 ب نينو ككرحب كح لوزتهس وضد تيأس باتجارمدد
| 

 ٠ نمل وذون ف بأس لكلب الو ةس اردو سوم نفسة بكي نول اهب فرس لاصوف- 7 يآدجإ لس لون

 ظ درو صاحب أ دز )بهل روس نيف ىلعرلا اوي مولعم باعلي دة

 لوسر ردهع ىلع نيّلصي ءاسنلا نك فيك لتس هنا رمع نبا نع عفان نع ةفينحوبا. ل يناثلا قشلا

 نع ىف ريصلا بيبح ني مئيهلا نع ةفينح وبا  نزفتحي نا نرما مث نعبرتي نك لاق ؟ مت هللا |.

 ظ ىتح ملصف ةكم ىلا ةنيدملا نم ناضمر رهش نم اتلخ نيتي مم هللا لوسر جرخ لاق كلام نب سنا

 ١ 0007 (سدافلا» نيلي 6١ ىتأ ىتح ارم لي ملف رطقاف دهجلا هيلا سانلل اكشف ائيدق ىتأ

 . وهو اذامف ناك نا ؛ قرف ةأرملاو لجرلا ةالص نيب لهو .امهموهفم ركنا وا نيثيدحلا مجرت
 : بولطملا ليصفتلاب هركذا رفسلا يف راطفالا كح وهام ؟هيف فالخلا

 فاك زرفكسمدر مزنه( ليد وف لل. «لاوس ماظل

 | م كراطفا» زور لش . رس تمل اح( 17 ) ظ

 5 2000 داع... -_ ْ]

 ' هال لولا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رمامك زنا عفان نع ةنينحوب"

ترام ك ناشي يسكن 55 لا تررتح "خلا #0 نع ةفيينيحوبا" ظ
 كيسل 



  ضئارفلاو لوصاوثيدحلا 0070. «دد)ينب هيلاع باوجلا
 عع كيت اقع بج ق# اقاوءاكرو زور ذة مارب صروا ذر بار1لط ناحل كوم شاود فرط كاك
 هور قاد ذ_ اهقلت يآ و وج قر لب لكن فسدت سسكس زور دك تيان كف يلو تقم ذل مارك احس

 ا : احر ليث زورودابود ذؤت بتآدكا ايدك مذلا اناء , 5 م مااحد ايكراظا

 0 كيوان فحل زارف كك دوووم لب ( كر وتو ل الممول:
 لروأ ىريسأب لك شا رتفارواهس مكاكرتس للكس ترو لا لفن كلر درس لس قل

 ظ (ة:ذةيد) جس ل ع شا رتقاترروصر وم كح كسدرع ليت هدايزر تس لش
 -< فالتخا س تيلظنا تبلاجسماج لافت لاب انحرو زور لشرفسوتسلاع 5 : مك اىرايفاهذدر رس ت9

 جس ل ذا نككررد و زور وشي رغا حرق شعري رشرلا ديلا لف نكرو زوري وزن هيل اي رواق اسء تح

 لهن لفراق لطم لين فسي- + كلك تصفر لاب كسل قاحسا مامادوادجا ماا
 < تاجا قالطالا ىلع نكرو زور لبشر فس كسي كلم كرب ان لما لش

 -هعلاو :انلاك ةاصعلا كتلوا سفير شعميدع لال دسااكرب ال ىلا

 مولا ربلا 5 سسيلإ ا رفاشرا ذس ف بآل م لس س شيد لي كراج قل الدتسااك فتم ساما
 -( سل لوكانكرو زور ليتم تل اء) رفسلا ىف

 ٠ تهتك اه كرو زور كلب 7 ماركباحسدا فل بآ لم جس تشعداما نال الرتسا# بي روب

 لج لكلوك تروص ا لوو ديي كسب بادجاك خلا نسبلا نم سيل دوا بابلا ثب دعس فرط كيت وبحب
 فكلابجردامايصلا مهيلع قش سانلا ناهد“ "متل اا لش بايلا ثيدصر كا يجو شيب رتااكترتشمزيرش
 ظ ترتشن حشاورب لاق ا اللا رس تس تس ضي 0 قلك للا او ثيدع كف لزشاىراخب

 نو لاق مكسح تليضف كراطفا لمرسي تروص

 <« ىجارسلا»
 ه1 «ثلاثلا لاوسلا)

 1 تلاوة عزايم خالو ةييخلا خا ىيخل غال لوح دكا ا 0 الا قشلا

 (يدارا_!# اجا» 00 تنب دبو

 : 5000 55 ريفح خادما لك 0 ل

 هدايز تس دفين“ لامي قايخاور© هن لوح ل عرورفو لوصا لس تبرم ليج الصحاب اكو ام 0

 تيدا لك تماما عي( رزفو لسد تيما© بقا لابتللكت تامل لماما ملام قايخا 1



 ظ يضئارفلو يصار ةيدملا لالا ير ويشب هيلاع باوجلا ٠
 - نش 2. .اموهد قاس قاقنالاب نيرو لحب لايخا لش تمد كدت ».تز اداداي بابا

 نارا يور (© -جسرازقط كف ضن واقوم نيكي © - لي لاع خراب - نيعتخا :لاوحا ل ضيع سرخأ ٠

 قكعبم © لوب نق لرادقتم فصن يف اهب ركن ريصق أ“ قش رؤس لاعب 3-1 60 لإ رارط كن سمو وألا

 : لن ونت هواك وج دج كس ةيسدا صا ل لوئروا : لم قد "الإ لاح ناي يصع ل الكت يمت اسكس لت روا لوي

 ظ لابي باب اةبطديلا اردالث مراقي تتر ةييأي بباب اسم © 2

 كلوا موك يأ
 بفض 1 دز للك ت تركض الوا كت كت (دالوا ادا كريس بوز (9-لإ 1 امور 11 خد: لاو ا عذر ظ

 ْش < اتويرازتع 37 لاق يك خد ز لس ت تروص نيس ورث الواى كيك لاا !ايدالوأ لويس ز© جوهرازتج ال2

 ظ تي نر هيمنة عسا كجكل اروادالوا تيم( - لو للاوحاود لس جوز: لاوح اكسرجوز 1

 | 520 2ك ووذ ةرودالوا كف لس ل اايدالواك

 2 سي هدايزإ ور( ع فض كلت هيك كلا فر 0) - لإن شنان كل وطي: لاوحالس تشب

 < اي داني بصق ل وطم اثر واهس ماب ضحك اقرء د لسا و كس درع نوم ىلا نب تساي © ل ٌلاهت وده
 هلي ايزي لتوو» © د يب بج ب فضي لون سام كلوت لاوحا كس نلبالا ثني

 ل- لوسي 0 ذا ارك لابثوو بصح انج اكل روبل لو 5 اسكس ىلع كنا 12و لج لا لات كلر و

 ل قبرك فجر داجايراعبصق/ل يدنا زاب لبي حس ناي ريب كس ليت ن9 لوب سئس اد ايتو تاس
 > - ل لاجدءدتامل اتي ةيسذهس غي تي0« 7 يهياشل اه بكس كس لرد كي منامك ظ

 و مههلع دريال نيذلاو مهيلع دري نيذلا نيع اًحالطصا وٌّةقل درلا و لوعلا فرع.-...
 ( يداها" لك لائملاب كلاذ 0 و

 و يا ا ا ْ

 لك تح كل ءاهرو مارق عسس لبس اناج يك ئاطددع ايبا ليا نس لا ك لوايز نس (ورع) حرب 3 لوم هدايز

 00 هذددا نو زبٍليأذس تيم الث جس لق نكة سل دين ىا ةسآد لي تورضروا تجام كذ#ف3/ماهس قلل 0

 - كس لوثر وا تح نم درم كب سس دج ليس, عك وم عت ثور ك- لونبعروا فضا روز باو ا ذوججوك ونب, قت

 كح تاسكس لاء لك "لب املثمي باقر تام هاجس جن رخبتدل ايكوم لت ( ج) حر ةمحر اي
 ' . لوب ميت ل لودر ايرواوك روز نات

 ا 3 وا لوك ب "8- لق لل ضال عا راطس جس 00 ل ظ



 نشيافلاوهلوصارشيدملا 004 0. يترتب ديلاع باوجلا
 | 2م معاج اهص لولا لع أ ةررطم اقبال اهم نوفل ناب و فلا وذ هرايودوكل اب للا قرم

 ظ ظ هالو ةارل مرو ض رف نا

 اطلس لاما لرب نوح ا دئلمراغ_:لثما نس 18 اهرول_ اور مصرواةر 9 7

 : ا -2 لا اقل ةراققو ,باوصرلا اج ودرب بسلا لو+ نر اب لوم درعواوث اهرو م اقري

 هداك ةساج دعب ل لوح للرجل كوم لاطر كي ناهي قث ان اباد كل ممل“ لل ترباخ ب ديز ترجيح

 0 اذبإ لو ررقعصح لس طرفلا ىو ل مرن آر قدك ي لسد كت ارطح نا ياج ايدرل مت ل لاما تيب

 ْ -<ن لدايزهشا باتي لوي قاب كوي ب نوصل

 ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ىف: ةيناثلا ةقرولا

 كلتش . علقألا لاوسلا»

 ويب ترجف 57 لل ال د ا 2 0 صو

 . ةاعينآي ُةَيِعاَرل هئَرَبَْأَت في فال هكقَو ةاَس َسََبَخاَف ُبئْزلاَشَجَف ءمَنَقْلا ضفتي

 جو تير لاو ءلذ لا مطعم ةقتولا لوس ََِكَم َِذ ىلع َميَنعاهتكتن ْش

 ؟انأ ن نَمْف:لاق ءءلَمَسلا ىف لاق ؟هّللا ع ني اَهاَسَق ذل اهل َلَسْرأَ هاه لِما هاد قس: :لاقف؟ ٍةنْؤُم

 ظ . ١ (اسع مااهقتعأَف اَهُعِيْعأَف ةَنِمْؤُم اَهنِإ: لاف هللا ُلْوُسَر :تَلاَق ظ

 . ةيعارلا 5 ىلع لدي ثيدحلا .زاجياب ةحاور نب هللادبعةمجرت ركذا اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 1 ةرماقلا دقتعمركذأ ٠ .هيجوتلاوهلمفةهجلاو ناكملا نع هزنم هناحبس هنأ عمءامسلا ىفهللا نأبدقتعت

 .  .ةهجلأو نكمتلا ىف ةيديرتاملاو
 000 روح 55 « لاوسصالغإج

 ديقطاكي ريت دورماش قلت تنهجو نكس لاقت كرب( 0) يجزاك تجد ناكر يقلك يعار(0) فراق حاد

 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك_:بارءار, ثررابع 4) ......ل9

 ظ 000 الا اب كس صادر نب شادي كل 2س كت هاورتسءاطع ترن يطول م م 6تنراع 69

 0 رك خادربورووو لل ىو ىراروا كيآ لع لاك ان لوبن, كرك ايكل اهب هيكد كن اددا ىلرك اياه لاير

 0 37 اولى ركب ل اروا يآ يرثي كا امال 7 2 ناايهو لس كركروا قع ترو هو طور كيا أوبر ف حرروصاوخوو تنل ابي

 0 رق ذ_ثلادب# ترفع ايان هك قواد نس تمدد يي توك ا ذس لوبن 7. [طا دي بج ءالا اهي رج دداايكذ لك

 5 قد تيما تمول ناهيك نإ“ ايان شا لوسرل ذاكر اروأ + ناييثيرب ل رم ءانكر يسري ا 1



 ظ ضئارفلاو ةلوصاو ثيدحلا . 0 ا .. (مود)نينب هيلاع باوجلا ٠

 ظ يكس نامل اج تدل يدل بو باج ف هلابك ير: يوت روث نموت أذ اك يامرفروا
 .” . نارك غار فري جس ل ناس ايد باوج ذ لا ؟< لاهكا خاج ب لادوايالب وك ارك لوس يآ ؟راكورم
 - دارو از اوكا ف شارب ررضح١ز يور ركواز اللا لب هسة فذ ياء لسسكشاهفس لال ْ

 رات ني اسم راصنا قير زرت سي رماني لن نكي رحاور نم للا دبع م نا أ ل ا

 نك (بي ذهن بيرقت )سادي دوم لح لوح لول كاتس سعي ةرغرسدكب لإ كلغ

 مكرم اي بج دوم وو اجت نركم ولعمر نطو ا اه اوسكس فل نآ : : 0
 ىيلاعتشادت لوم روصو رك اروا لكم ركوراشا فرط ناتو نوووج لل ا 7 دورك 1 كل نا اهتز '

 ْ تاهر وياك اكييبلا تمموكعروا لو ةسوم لذانعس لاهلي بلا ماكحامكا نق مافخال اوم را باز كك راغا فرم ظ

 ٠ (هياوجرك# ا مسلا ىف يار ل أدداايكل اوس هللا نيل ا :

 اقفال يديتايويتاساراناي :هريقك كي دير ١

 ١ هيلا تجمد

 3 هللا هجو ف اولوت امنيلف : هلا ضرالا فو لا لمسلا ىف ىذلا ل درر تال ش
 ١ شال هيك ىلاقشارلا سي ء لو ة كاضاقت كغم ض(لج) زاك لس نت جردا ناك جي لو لت

 ّْ تكيس مب جس كاي ملاعق ا سوف كفو ثناعاس م ةرداكوب تبان متل كس اقتل ةسابايك ظ
 0 بهدي نت جددا ناكمددبلا اوم مولعم وئاوب كاي حس ظل اهتىرايبجج-كوج كاي زول

 .. َلْوْسَر كْيََر 0 ْنَع رجح نب ٍِاَو نب ِاََجَاْبَع ْنَع مصاَع نع ء ةْيزَحَوم لب. ظ 0
 . . يف لاق هنأ ْمَيِعاَرْبإ نع ٍناَمَح نع ٌةقيَِحْوُبَأ  هِراَسَيَو هنَيِمِت نع مِلَسُيَو ِرْيكلادنِع هْيَي عَْرَي مت
 : يع عسل اول مله وهأ عقال ةاَ لا ملص يار را
 1 مهد ة0:َنلا ىو نأ رجح نب ٍلِئاَو ك ُْيِدَح ُةَدْنِعَرِكَ :َِي باي مفي هفَننَ اوفي هَ

 ' .ٌهَقِحاَو الالاف عم ّلَصُيَْلماَلْساْلا فرغت ال ٌيياَرْعَْوعبلاَقف ٍدوُجُسلاَتْنِعَو عْوُكُرلاَدْنِع هيَ

 ظ ”هدنعركذو هيبأ نع" ىف ريمضلا عجرم نيع.رجح نب لئاو ةمجرتركتا .اهمجرت مث ةرابعلا لكش .٠

 | 0 فرعيال / ىبارعأوهناوق وقب دي 0 م دو ال مقالب '

 لوا 536 ءالسالا فرعيال يال ىبارعاوه 0 قر( 0) قرع بس( فراق 1
 20  -افنآلاوسلا ىف رمامك_-:بارءاب ترا 4)» ...... ف

 1 ني فر تت اجر يك ع ذا لوسر فس لش كيس قرم سلط رج نب لكد حب م 76تراع9 ْ

 ب لان ةةليس رح تاس يفت دل اهالي ان 2



 .ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ْ امله ش م ود) نينب 4 هيلاع باوجلا
 . م2 22 22222 ال 4 ل ل ع نك مق ويا وع هس ف عا دع د عدم دع عد عد ه2 ع د 2 22 2 ع

 لوذكي تل ادقاساس ف بآةسلوبنا لإ لدآ لاه دهوك يار فداشرا قلت ةؤلر جتنبب لاو ترطح ف لوبفا ٠

 ظ رواه دايانرك نإ 7 فروا 10 اديبسلبا لوبا 7| لكت__ارواؤؤتإو روعستو نلءا كررت لإ كلاويس اود ايذوكزامندوايلى تب م لب

 كرد[ فرجن لد دعدع لايك قار ترحل لش تيادد كيا لإ بولو ريو الف روعس نبا ترطح
 فدآ لابيدهورك ايار فذ لوبن لع اعيد ةسوب سكن يري فر تنو كس لددجس روك خيام ثلا لوسر ذنوبنا لايك

 -هساي زامل فر دامس شا لس نس لفن اهب لئملسامج ل

 لورانس تويت 1ءجس قرطحر جناب لاو يتلا مانارولاكيسآ -:فراقناك البرج

 تخاذل - الك اناجابك خزي ضاعرفو سرروصب ل تمر لك يقع با ظمطوبك لولدكس بأ رواه حس

 عآاك نأ لإ < آرجت نب لئاو حس ( تومرطت> )رود تنبع لاي ساهل لانس كرو خير هلي حس ذ- [هكس أ وكب احسا

 ا با ا ولع وبرطاعرن بج« لج لضف لس نادت ان ىتادو كليك فرو قوش لوس دوار ءقرازل ع طا

 .ساروادالوا ككاروا لو !ئلا ايار فروا ايامضوكن أري سأروا لامي كيك ن أرداج قبول ب مرقس ادداابكاهحرسوكا فس.
 ٠ ( ها ص|خ جيتار يش - ايام فرق ىلا رقع لورا درك تروم توك اة بردا سلب ل دالوا دال ل |

 ش لو 2 تيياود فرجن بيلا تعدل و يا ودك دابا دب" قرم كري" هيبأ نع مل ,-9

 - لو 1 اما تر قربت
 لاني بي عر تنذو تحا حس عرار هوا تقول ل عر لإ رفح: :

 - لب لاق نإ دي يدا ماهاد نام اا<سايكر اتقاوى اذ يكل ارواب قاتعاور كيا ك 8 كلان مانا

 ه8 سايعن ا ترن نوعشاخ مهتولص ىف مه نيذلا نونمؤملا لقا دق هلوق ©: لد كيلا ورينح

 مهيديأ نوعفريالو الامش الو انيمي نوتفتليال نوعضاوتم نوتبخم لإ ةسارف#_:,ة كرفان وعش
 ىذمرتلا لاقو ةرم لوأ ىفالا عفري ملو ىلصف ميم هللا لوسر ةولص مكب ئلصا الا دوعسم نبا لاق© ٠

 لوسر انيلع عرخ لاق رباج نع( ىلحملا ىف مزح نبأ هححصو نسح ثيدح دوعسم نبأ ثيدح

 ئؤرمم لآ «ةولصلا ىف اونكسا سمش ليخ بان ذا اهناك مكيديا ىعفار مكارا ىلام لاقف للا
 نع©< ري 178 نوعشاخ مهتولص ىف سابا 3-0 اكابر اكن وكسرواح ايكاكور تس نادي حفر سس لحب :ج ثيرع

 دوعسم نبا نع (©دوعيال مث ....هيدي عفر ةولصلا حاتتفال ربكاذا يَ ىبنلا ناك لاق بزاع نب ءاربلا
 / ةولصلا حاتفتسا دنعالا مهيديا اوعفري ملف رمعو ركب ىباو 6 هللا لوسر عم تيلص لاق

 ىتح هيدي عفري ةولصلا حتتفا اذا ميم هللا لوسر تيار لاق رمع نبا نع :لمد كدلبانحو ناو
 اثاث ثيوتلا نيل. ترطخش يدع كن ومضسا_ عوكرلا نم هسار عفر اذاو عكراذاو هيبكنم ىذاحي

 مس كار قنا لاو تر: ضد ٌفادولا ثيب دع لك لت رذلا لوسر باىتصا امج رش ىدعاسلا يضل تر, لع نيج

 ترض: بباب نلبس للا ترطح» ل وا دوب يسال يجر نم ثا دبع رت لرب را يرسل لج يررتح, ل



 ٠ ضئارفلاو هلوصاو ع 1 ميت) نيني هيلاع باوجلا
 ٠ اه دوجوم ل عربا نا تال راجت رحب لو ءاودبا سس رم

 هك شرك عفر كورولا م ثييداعا نادج جس ل ءاقيو ماودك لاا /لع توب 9 الخ: بنا

 هر علما ترطح [صوصخ_ قلوب روض ىبدس كادوا قلو كورتم ني دي عفر لش دعب ل لومي ءادتبا ثيداعا ب سديرق

 | ته يرفق تسب« ب ل عر لن( لك ورم رح ( | رشاارءافلغ ضتلر واح تاياور نفت يغفر ل 1

 ررطاكاج ون كوز كثيدادا يردد عدج ودم نق ابن دب عر كس تاءاقء فلو بزي |

 : بج ابنا جل نروش سييرا او: ئروشم لو وتجلب كس هللا وينطعسب لشم اما اك 36 فري فلك

 ده لوم عه رواع يرطب رم نيس لاش كثيهدح نإ ردي فر تسرك !ترغمز

 ك0 مركواب فر 200 ركذاك نبدي حفر عروكرلادحإ روا رمي 724 © < لذاك نإ دب 0 7 من 00

 جل فرس برا نو ىلا خر كن خلا رلادحي ذمتك خال حضاوم (© كذاك خفر لد اخ عاوم ©

 هلك نيتدجسلا نيب و دوعقو مايق و دوجس و عوكر و عفرو ضفخ لك ىف © < ىر ك
 هس لاكش ناني كر ايوا ش مي دع برطتةىيلابإا

 ش اد تيرم ل اي تيرم 37 ولصلا ىفا ونكسا©#< نا ] 1رقلاب نفر(: ٌنرتيوجو ريد

 ىفيليل # لة باحسماكا كوارك رك © لإ اع ضاقت ثميداعاى قلب لإ نئراعت ثييداما ل © ظ
 ٠ هك رنا ترش فال دوسان 1 را ترمي لب لوا فص تنك 'ىهنلاو مالحآلا ولوا مكنم

 ظ | -لئرقثا قوار كس ك2 ©) لو حلب اهسراغم

 01 1 ربا ترس وو راو لئاروا ماما ءاوج هركأ ارب ليس ىا اهم اش ردح ازوا ماما ومقيطوبا ماما ظ

 .٠ -ىعازوالا تكسف لل أ ثعدع لاف وحس للا ترقبو كة اورق لة فيطالا ماء كل شيدع
 - عويشلا هثوادتي ثيدح نم ريخ ءاهقفلا هلوادتي ثيدح ل ةسارف وماما

 - دوعسم سم نبأ و رمنع نبأ عمتجا اذاإيارفذىقيملانلؤناومهركاد للسكان نت باردا ملا نبا لع

 ءاهقفلا لاق كلذك كو ةسارل 2م اىكتقتقاوم كي دملا نبا كف سأتامالا- ىلوا دوعسم نباف افلتخاو

 ظ 0 :ىلاس» لكل )»_ثيداحالا ىناعمب ملعا مهو

 2” لا :دارم ىلإ مالسالا ف رعب ال يبأ رعاوه. 0
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 ال ل لا ا ا 1 ا

 ظ ح لع لوك فس رو لوصا البي ح لالالا عت نايمرد كس 2 ةردوا لسقروج وصار ايدو :ءطاض البي

 ْ كى 2- لغدارعا لش تروص اوم كل |” تن ن اهمرو كس لقرو رعب ءاغرورواوب حتا ورك لوق فوت انهمداع

  مامعا#روا تا ذهاتروا تانيا دس تيم الش: كوب كلغ سس اكو, برض ل صاووج لش ليس لص كي اهىذ برضو

 ٠ تادج!روار اي كليك تءانبالءس دش ورعان كوي كنب حج ليس رس يأ ثرارجاتروا ن اعليك تءانبل« ل ذوب

 < فصلا ثالث نان أع ةلوم سرحت كر فاح راو كليك دفع ءد ليا كدليل م امتارواه سمح كي كيك
 نا كياروا هس 521 علب كازو مروا ءايلرك وفك كَ مو َُس نح أوك سرر مءازبا < سر انفوك وثووورص كود:

 لكس لقروم ذمته قكئاج تبذل م كيا ناك ماهسرؤا نهتم لدقرو دمروا وج سيار كفا ب تدرب
 ماهلسروا نلت تم سورو رعروا السرج سرس سكراب مارعا نتي ايدواجس بأ هليل مادعا دوا ايل كوفر نت نتي

 نايك فورم ةس متل كيد بايلوت تتم لكاس مودم نس مب بس كدر اجمل م يل نت
 باء ةكس دب هراهثاو لم جي ترسم لص ىو برضاك ثقتي حس لسن نات كلنا تسب نا نتمنا نت

 3١ »بر انت يأ ةليكت ادجا-: كس« هرابألا قر برنسس. ءايوك حض راي ةيكت انباء كد جلس عن هداف ظ

 ظ ظ ْ -ايلدم نمت ال ىد برض ادق كيا ليك اهنا»ر رلى ايكو نمت و

 ا” ا يي ا

 ماما ارب” 00 تال 0000

 . ايعصر# ١ ريم ١ ماير.

 دس تيما لو بلس سلا ارو برن اصاب للم لت: 2 اجو برضو اركاب لثواعا نا

 دامك دشسجس ب دوب طالتخا اك رواج دس ةليكت ارج' رواج "يكت اهو زا6ءاذوجتم اها را تادجا»: تابوزا

 ' رمخابب تاجو راو كح نان« تراس كيك ماما ردا لود كليك ت ادب ارواح نقتل حلز هليكت اجوز«/ خيب نس هراب لس ظ

 “لكس لرورعذ# م كى اجلك اج عيب ل ث نع “ماهر رعرواراي نكس ةردرعروا كوب سرعت كسر 7

 م ا 11 31 جس ع ور م اهعروا نت قل كرو رعروا ةعوب شريت 4 .رك خاب تادها”مكج و وروا يلرك وفكر ٍِ

 .. داودايفس مكة ج كن ياو تبن كل ضورابو تاسروا ةكك دم لميس كرار ماع ةدبخ تءاسرو اياك وقمت
 ا اقولوراب ى نخر واج سرك فوك ا ىسرا ل اكهرايددعادب حس لش نادر ابء داي نت تلا يكاتوفكذ_ مترج ون يلرك وفك |

 قلم خ_سائاجوم كيا كس وماما” ]شراب قتيل سس لص ىو برضوا جس كوري درعا ذب لبث نارواج_ السك

 .. دكا هت كح د ةليكتادج' ردا ةكسدو/”و كدب برضوا رس هس هراي نتي بورتال ضاهق نت ليك ت اجوز د لب
 .١ كوخ وأيد برشا اي” بورن اه لح تاسلبلم مباراه وب ليج كو ببر ضل خراب إؤتي بورت ش
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 ريم لس علب
 مابا م او 41و زب 6 فخ عس روخ

 21 ةررارعا لس شتا لم ناااوجب 0 و 70 لوقلرف سوم َّ و وركب لوقي ارفدتا ذه داود لسع غرو طل ص رس |

 روا يرض لص اعركا اكد اءاصاي درج ل لكك سود مس أج قد بروي 3 كياثثو ل اوه ّق او حرس امرك

 ركاروا لب قف كلل كاع د برضو يرض لص اح ولو 11 ّق اوس الب اج 11 َّق وعسل ايمردكس را

 نايمرد لس عئارروا برض لص امتع اسلي ورمي 2< 7000 رست اج كد برضو يرض لصصاو ولوهرت 11 َّق ولت ليسأ

 ركن كن قانركا دوا لع ققو كس عبار اج ىو بر ضوكب رض ل صاح لوم كن فاد تبنرلا يي بك قفاالحسبلا

 لصاعوج ل لسس لص اج ىو بر ضوكب رض ل صا عربي لباب تلج عررط ى ا سن لكاس لارا كد برضو ب رضيت
 تاو ز راو ا ذوجتوكم اعاوج روا تاده هردتي «لاشب هدام« تاو زري هك كييع الشمع كوب يت ط ىلا اكو: برض ْ

 <ساردوعط تقانة يساهن دش علمك رادو ردي روا لإن نناظليك ل ويطضراثاروا لإ دجوم لايثيلكوب اكرم ندي
 1 علطكت انبوراماروا هاو نت نب شلي ت اجو داو هب سس لش للص هر اك ياض الوجت اسك دع عسرسدد .

 ريا راو تح نتروا ليث كحا”ةليكت ايو راي «<ج_.صح ليأ كيم اها روا لو كح راي ليت ادج هردتي ردا لو كح

 نش لكل سو ةرو دع ل مك ولع و 18 34 ات تسبلن ايمرو كس نت 0 م اهسو رعروأد او امش مي رو رعروا تكس وب لام يت 4 ريك

 م اهسيررعروا وراها ل لو رورعروأ سوم لبس 4 سك شار راما لوسرواهج_لوسصح كلو هرامشارواءايلرل خوفتولر او :

 هررْش روا- ايلرك يوفكو لو قم قو يآ ةرورعو سرا انفو لوو دورع 2012 هت فصنلاب ّق او نايمرد لس لوس 1

 راي ءاهسو دعروا ردنب ني لسقرو دعروا كح وم سيسر كفار تادج ورد خر اهروا لو تراي هليل تءادج ْ

 ركوب ب دج كياروا صح ليا ليكم اما رول ءايلرك انفك ردني ب لكاس سؤرو ع مق لكن مان تسب ش

 طوفتولوج قلل لقدوم ةس مة لكن يان تبن ل ب كيا قتل ماهسو رعروادج نتن كرو رعروا انسب ليك

 < تصاب قفا ول لع ناوج روارا الشع نأ ا ولحسن ايمرد كس لت هس ل نلا لينا 1“ "وفكر ارعال ايلرك

 0 لم وروا هرأي باكو مرا وأ لش دج نس لكل سرس وذ كد برضوأ وو ( نمت ف ضن كس داب اء (ركسرك نقول ووو درهم مور

 روا نيت # كوب سبت 20 هراب كد برضو نت م قلو لون ولع سرك نقوك وفود نك < تألاب نلاو
 3 ن* نأ هررت ىد برضا نب بألا قارن ناولع سرك فوك وفوو نات تسبن ىلا ل لع هددت

 ارنب رايح با تكس وب ليثوس نلت ارنب دايربب ىد برش لشن لشي تلم لصاوكتاوس كيا ب طل ني قتاوس ليا يول ل

 وس جي قاكو برض لل ىئاوس ليا قتل ب ورطعمن فت سا هن نت كيك ت اجو ز راه - ل كلم سس لوس
 اوم قلوس ارارثم وو ول كو بررض لع اوس ليأ ثم بورسلان هت كح ا” علك تانيا روا كة اجوم ساه
 اهتدصت كيا لماما" يابد« ليو” تاميتالو برت قئاوسلي ل ب ورنعملى ا هن لح هيك تادعاشروا
 ظ ١ ناك اوه اوس كيال ىو برض ل قاوم ليا سبور ا
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 0 كرزادعاروا كوب لبي 0 سمكا تان هك لوسروا ليث حح لوسةليكت اا هدا يلرانوفكز/ن تن فضل ش

 ْئش "فضل ل فري رعف_م ؟قاس انفو وأو ودرع اكددملتدبل ع فصل اون امرك لوس ماهو تانيا * قي

 نس *ماهسوعروا تاس 28, ةدودعروا انس سرت 4 سكر شارع تاس كيا ارواج صح لا غليل ماع رول يلرك نفت 3

 ناو تسلل ع ناروا لب ع+ هءاسب »وفك ارعاقايلركطوفكا/تءاس لكس قرود عةس مج لكني اج تبن م كي |

 كو 1“ ناش تاسسكد برضا ليز كلسوم ليم لب راي ليد برضا جرب يلوم جنيد برن نترك دبس ك

 : نلمس نيوز باء كوه لالا ورا ا: كاك لس لب كوم ه» يروق كد برش لي ني ليس لو 31 54 1

 اكد برش شا * تيب ورع لإ تح راي ةيكت هءادج "رو كلو م0 طعم وق ىو برطلي الا« قت بورما اوت حا

 + صدي هيك اماعما اكدبرضرثا »نش بورتعلول ل ا لو ىح_لوسةتلبك رانيا هروا عكس وب وأ

 | ريك" ناطط برا بورتال

 ا ' ا” بورطم "ليم

 ماعاع تانيا تارا - نيك

 5257 ادباء ترسم« ميلا 6 اكان سلا

 00ا املا يضلل يل ىلا
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 : قف زتغ نإ ىلإ َلُمَردج لَق سول نع 6 ٍقراَخملا ىبآ نب ميِرَكلاوَع نع ظ
 انِقِْمَ ىلع نووي ا وي نوني اقالعأ وركب لا كير نه ئلايعاَبآايمَلاَقَ ْ

 هب 7 1 لق "كن وكنت يع وبل هذ :لاَق“ هال :لاق ؟اَرُرْفَكل

 . هاوي خيم اهو ثق رئحم ٌةنْس لَوقُيَوهَواَهكْرَُيَوهَو رت نبا هس ىلإ ركن َنأَو اَنَْش وبلا .
 ظ لع هللا ٍلْوْسَر نع هْوَعدَرف ةَماَمَج

 . ؟هملعلا دنع ريفكتلا لوصا يهامو ؟ةلبقلا لها مه نم. اهمجرت مث ةرابعلا لكش
 0 (0) جك تماس بارغارب تررايع(1) ني بولطم روما راه لع لاوس لا ......# لاوس ص الخ إ»
 ظ >0 دسحاش لرفكل وص(0)لارص
 0 : 0 . دقن لاوسلا ىف قدامك بارعار ترايع 69: 0 98

 9 اياه تأمل | كسر نبا ترطت د آكل يال تيبادد تل ءاط تير # : مج 26 تراي 06 ٠

 00 ااا وز نيني هيل اع باوجلا

 00 0 ش2 6 بت سش نو كرام« لإ 22314 نه داهدج ضسناي كس لاك نأ ةحادايكى راهو ربق 3

 ش ايكاك بس[ دساب سكول ناهس را سن ارفف 1؟ نير ع« رفاكددايكء لو سال راو لا سماه ١

 0 هثلاه درك ئبسج « لل ايارفذس بأ ؟لاقأي سس« رفاكدايك ني ةساهب كفه سامددا لإ 2ك يوت جس لاخ
 1 ةسهكوساق بكد سب ةسابزلال ارنا ترطح سك زك اطلب اي يرث ياس هس لات
 0000 جل ايكتنيادد اعرف حس( ثلا لوسر ذا تع امج كيا اراثهدع لاب قيرط واكل وسهس شامل خا

 قط ماجاح اء وتمس لخ) كد حمران نيكل قادس: قادس لق لا ©
 هو نارصم ال بق لبا لوب تعذب زامفهس رك ير فرط لبق و تكل نامب اهب (هريفو تدب مروا تايزجاو تايلكلي

 ظ زان لازدد :رط لبق كوب ومس لوك كرك ارك ىو و ايوجاتعذي زانرلكوب نرددلبقفرصوج بس لاق ادق
 5 : هه ققتعسا ره ب ذوءرفاكلس لاركاهقاتعذب ىلا «بازكميس 0 ' ٠

 0 فج الاهل ال نامماي ني دوتءايرورظمارتيسس لادا ارمدهج ناب ابك لقيم سة تسب فرط كاستل ]اج ظ

 1 غال نما كر دوش اي رورضم اكل كس ذوب سومو الس ليو نكس داما دنا للا تحاشو قرم روص© ظ

 نب رضي زج لأ قس 2 ل ني دوتمايدورض تلج .يراكل اكس كي ىكسسس لش نيدو إيد ور شراك 9#( فكروا كدت 1

 00 ردو لورنس ل اطلاع فلك سطو دعا كال للا 1

 0 درت نادل سوس دبع سرد



 دج خال كارل خال لال لل كا ل و4 ل رتل 15 دع ملا ااا كا كا ع ا ل 61 عوج و و < ة جفإ .

 يل 0 2

 0 .. (ه١ 1 لولا وسلا نم نشل قش ةسلخلا قولا ف ةربكل بكرم ريك يصف 35
 52 تعمسم ريننلا ىلع لوقي نامعنلا تعمس لاق ىبعشلا نع نسحلا نع ةفينح وببا.... ىناثلاقشلا)) ظ

 ظ نمف سانلا نم ريثك نهملعيال تاهبتشم كلاذ نيبو ندب مارحلاو نيب لالحلا لوقي 8ثهّللا لوشر
 ظ ١ ٠ (يداماا1"”س).هضرعو هنيدل ًاربتسا تاهبشلا ىقتا

 0 يدع هتلر نهارا مالسالا ىف ثيدحلا اذه ةيمها نيب. ةسلس فيرشلا ثيدحلا مجرت 0

 5 ةمروم 17 ) تيا لك شيم دج( )مج زئاكثييدع (1) نئروما نلت صاعاكل وسما. 7 ..6 لاوشسالخإ» ْش

 9 0 اى ماعاد ىلإ لس ركتيجاوتس نلت رح رفيطولا ماما: 0-2 2ث 5 20 0 9 1

 ٠ 1 هرماظ ل العلا نسم ةسارفراشراوك قفط ب آغا لاك انس سب تك يبرر رعب نا نامتنف# سرك قرف 7
 : 2 "هس زههح ع لباب للا -هركوةرإ لزج تخانايم كسر نااروا< راق قل كمارتروا ظ

 : 0 ييمفلا نيك »
 ١ 00 هع هاا ستيج 5 هبا تايه تيك وكرم رشم دع -:ت 1 .

 - / 9 هين 4 الام ةكرت مر السا نم نم هانا اسال 0 1

 : 6 1 ئ ظ ..تاهيقشم امهنييو نب مارحلاو 1
 ُْ كدي سس رافع 1 ا رتشتروما_: وام ظ

 ليك /اكنلا لم تمير لوصابوا لإ يتشم هتاؤ يقر وما بركس سكب لطم« 1 نر را
 ” . ماةمماجس نع« لجل نايل ناس قدا ف ماقول و رواجس ادار ف ناي مكككزنجر ب ذاتك لاي
 1 لوضتي لو تكد ترراهص ل قف لوصاوج نإ تلح نايا ققدالط اخ اخ ديس اندم ىخؤكرو؛ لإني ناب سال

 ظ هايتشاروا يش ثروما نا لحاء سوه اد هك كوري لوري لاش ىلا طز ساق لاخر كك ردا 66 ناعم ش

 نراعتم تمرقو تيلع الو لش نبل دارمروما دو نس تناهتجشمكهباندو م ولحم ماكس هل لوو ما 6© جانو بادي
 , .الاكهسيارس اكبر جتشتر اود كيتو د ةتطعرباب يدازج كل كسكواججن رك كاك قرع
 .... ني داهةلدماغدارعس تاهت بن يل قرت لام ل« قا والخ ضراهجاج#_ ناكل يك يابا للي باكرا

 . دلتا وعلا انتقا وقتي ل وكر ددوطايقغاذارعس تت حس تاجرا «وو شدوجوم راجي صن وكلم نهج

 .- هيي باكالدست 1 : آ ياووضق اهي ريف ل ذم ورك تاه ع ثعدعر كل 2س اق ىراضاك© 3 .٠

 . هات قعر نلاظرج لت نيكولاس سسك بكعب
 0 ب مك جايا اشاد اوله اش ال6



 ضئارفلاو هلوصأو ثيدحلا اذه  (مود)نينب هيلاع باوجلا

 كدا هد انج هك تسد لشكر رانك كس تامارم ا راسل واما بادحإ 8 بارو يي مركا روح

 2 ىداعاس هس راكم قدتز كرد ركر واه تر دود قاس نامه ءاروا ل يلم اء نس اهك

 .«لوصالا ريخإ» ظ
 ه4١؟١ يىناثلا لاوسلا»

 .يماقاحا سباع م د كساد ريت: فقل أ ا و ب

 و لم 22 قع للا لورنس كي "ع ثيهيرع وو: رثسص -لومدا ياقوار مانت رسل مب هس ثعدع»و' 0

 ْ | -وباوباركى وار ليد سبل ب ود لتر نس كل با ثيي دعو: ع طقم
 | ظ لوب سو: رك ق واردت اذابلبا ل عرورشيس دس شع "تس كثي دم 9 ا

 - لوا سده. يسدةيساؤوارددعتاي اكوا لي لوك نايمروك رس كلب "عل عي دعو“ . لصحم

 2020200 باربار واد لاه اك لج ثعدع»و: لكم
 انياب مانك انس ا #6

 ظ .رشع ةتسلا ليدعتلا ظافلا بتكا.....٠

 ةقث ةفث ةقث تبث ةقث .نقتم ةقث :ةجح تبث ؛ءاظفاح تبث: قرئ اغن كل رعت زينل ...... 5

 خيش ءطسو خيش «ثيدحلا حلاص «ثيدحلا ديج «قدصلا هلحم «سأب هب سيل «هب نأبال“ «قودص
 1 ش -اهريغو عليوص هللا ءاش نا قودص «ثيدحلا نسح ش

 ه4 «ثلاثلا لاوسلا»

 (يدارا_؟للك) ناصقنلا بجح بجحي ”دوعسم نبأ دنع واندنع بجحي ال مورحملاو

 هاماسدجب# فالخاالث دوسان تن اج قرفيكلم بردا مراتي ئاطساددا قفا
 يدبر

 ٠ ا الاطر وحصر دابج حرت ([-)

 | هس تيك راد كر السا روان خزن وف[ بج . قم لطصاروا ىوغلاك بوب 0... 9

 هس 2 تفي كي كبك : ناتج 0) ليث سيمو كب جب ه_انايابكب ججنيسد كود سكت لكي ضب
 - سوال -



 ضئارفلاوهلوصاوشيدحلا لهو در نش هيل امباوجلا ٠
 م لالعردا لول« لا «يوز» نو زن < هين رف جراي حس لع ضار فبباوصا ديرو نوم ل 20 رورو

 ش هدددلاندم لب وقام بج لا لع اع لج قل رف ليا لو قار ودك لاؤثراو ل هسسداي لأ: نارتإبج © كيك ظ

 ْ بج شحم اكان ثاا مث تاداك رار دج اع ع هرب وشم باب ءاب تن لإن نشر او لس مج

 0 - لإ هداطهسمج كاددردا< حاعوب بورت اسكس نامت

 | ا اتوب ليعلم” بمجج لج ن نس ء ارو وو لا ىلا ظ

 1 هانا كيو كوالوارصح# لوود ا :يوز( خرو ز(00-<س جوج ل ص ةورفلا ىوذ راب فرص نات بجتروا ظ

 حا ل ل رات الرا :نلءالا تشب 6 د كس كت افاد ةغا دالواصح كا :ما(© ْ

 ظ . اندم ل سسب» لينيعت خاص اكل: حاطط عخإ(© ٠

 ظ ل يزور رش فسر ب :نركي ردع بورد مور »2

 ظ 0 م ا 1 اهي اك شع أمم رم

 ا - ارى الف .مايتةسلب لب كلوا« ض تاك كس ضم 08
 2 0025 لك را عل ىلج-:ف : ش +

 0 عروس صور لسكر شدوجومريفوكن ا 0 ام 0

 ٠ هي تروس كا لتقل فاكس تان نب بنا مدربين نس رف دوحسن نا تررطحر وان اان ثراود ظ

 ايوب بالا زوج اير قاكك يارا ذوب لاعب حلا طضووروا خروز ناسيا أذ ساروااوب لاقتااكتنروك ناهس ياك

 هلت اواو حرام فض يك زك جم هيك دنا يي يتسع ةجس م

 ] >0 دال قرا فضة اع لا يس بجاع كيك ندطددابه ما ووركاب >
 - «دز)(تانيف ٠ وقال( تاما « تدز)( تاني“ « ندن)- . تح للاسم لذ نرد ...... القل انلاقشلا

 1 : 2 يبا“ ما١ تاه « ه0( 2« ما تدي

 جمب ولطم ل تاك اس وراك اقف لش لاوس: 1 «لاوتمالغإ» .

 يدرس دا كل اضددا ش م

 00 نام ااا
 ا وع : 1

 ظ 802 بورنعم ييقررلتم

 آد 22 ٠

 د سأ ع ١



 ش .ضئارفلاو هلوصاو ثيدحلا ّْ ظ لهوا ولا
 2 ل دمع دع عدم عع سد رعب عد جد ع 5

 م

 هع 0 ١ ندد

 .نالث 3020000 غر
 ميه 14 00

 هو مو هدو مي هي وهب هو عوج وي هوس ه عم يكسر هو هس سيظل يس سوي 1 سوي شع شك 54 15 يجو كرو كيب هورس هي جام هو هو هسسس هس سس سمس هما سس هش هسس هع ف 8 سس سل ك3

 مد سهم هسه م سمي سا هرج هه وج و و هوو هوه سوس م سس همه سه هيه وهيه يا ع هس ص 5 كرا يو يه هو كه هس هاه هس هس هس هام سس س هس عسسل عهش م هس سل 8ع ب عيش 84 8

 31 هور  ”لوخ

 بأ مم تانيه زم

 سن نس 2 ناط نت
 مرض مسمع 2: ىروعا و

9 







 دع 12 ل ما ا كاع مح 1 دينا ا و ا ا ا اع و من 352:53 3223527 5 0 0 0 ا (مود)نينب هيلاع باوجلا

 - يذقطلا ىف: : ةحلاتلا ةقرولا»
 ه4١؟7 2 يلؤالا لاوسلا>

  (يتاعيت#ل سوب ىأ وينح ى لوقانهةفيداىأ نيل ىفاضيارتعتو لق -- ب لوالاقشلا |
 7  حوضوب مهتلدأ و ةمئالا فالتخا عم ةروكذملا ةلئسملا حرش ؟ةءافكلأ ربتعت 0

 3 ةءافك 20 ةءافللا لوم روما (97) فرات ا 5 ءافك (1) لون روما نص الخ اكل اوس للا..... « لاوس صالغإ»
 و ا وسو دسم ظ

 ظ | تل 00 ارمءايندو نإ ب بحايل :

 توفر ناطس اج كنتاكى دك اقاكسو تبان ةءاغللا ل ورتخ وما 9 0

 ظ 0000 لقا كلا لشد يبا بلا لات اج رات تس تدك لاف اكدرعر ف اكدوا تس
 ظ تعمر © تعض تفرت © بش ) نير )لام كتيئاعر كتفك شد جراوي ليدالاسسب#
 3 -ءافكالا نمالا ٌنجوزي الو ءايلو الا الا ءاسنلا جوزيالالا مالسلا هيلع لاق: لاو
 يفر لي حجر اتا كمسرمع» ديك هلك شدد )نيرو اسك :لقللر

 كلان طر ش وفل لا تك كل تيياعد لل وتلا
 هداينحس راع بخسارة رق تاي ذك لاك قرور ظل للا تءافك شع تنايد نس نيد: نزيد

 هج بيدا قاررطبا نوم قتااق جس بيعانومالاو بسن مي بج جز لاورف ٠
 خر "رند تحس: يب مؤ ه نادئاتو بسن كج قرورض أ ل ا!تءافكل مي بسن: بسن

 ش | -ج امام 0 زوال او شيف يلع كور خ لل اتءافك ل هيرشبيو ترجلتو تطرح تفر

 .قومرارلاءاكجيد موورلا هلك 0 ادا كرقفنو نيرو ارمةس دمك تاكدوض كل ات ءافك شس عراتمو لا: لا

 لارج رن تدوماك لد اك درترامد تاك لدزثماقالاذبا كساد لك ادار كسلا
 0 ٠ -[و:.ناروي دصقم كى داشرواجب قت بو لكم نام 2ك لمز

 000 قب 0 و ء ش حراكلا قة ءافك :لئزرلا مف اتخا لع كلبدلا ف تاءافك )

 00 -ج طرشدليكراوجك لس راك ةمالسا شك بز لكوكق الخ مراكمدوا بصح: حالص ئوتت
 ةءافل ليث ت 7-9 ا لدم (ج يب هاك نيتي فالتخاكا ل وبرتحم هس تايد لب حراكتلا ل ةرافلا

 1 لاك يتناك تمءافك ل م تايد كيد دزني راما رجم ش

 1 هللا َدْنِع ع نكأ نإ نت 2#[ رف داش لرثلا_هح سس لغز افم ل حرالصروا تنايدرك سيل 11 د ني
 هسا اقكسر إف انإ# كح الدراعر لل م , ذالك بنيتي رب وشي للا اوك تسروكك“أو 1 يل 7 0 7



 يات هياده ْ ا 2000154 (م32)نينب هيلاع باوجلا

 اه رجس دل رفا سم راعجدأ نك 2 سر

 ٠ د ': فهن لب ف تفواومب لاند ماكحاا زا لك ترق ار وعا صرت ادلع داما

 لش رازناي وى ا كول لب تلاع ل دوا لؤز سارا قارن فولروا هداك جن ارك ا عجل < ا

 _ جلسات ايتن صخب لو كس سوفا ا كت روكا اهو كرف راسل مى

 نفل َلاقَو هولا ِتعَقَو اًمَِسُم ِْرَحلا راد اَنْ ٍنْيَجوولا دحأ َعََخاَذِإَو-- 0
 َلاَقَو ُةنْونْيَملا عق تقع اهيش نَا اََِب ا نع قو َةَو ِنْيِجْوُرلا أ َيِبْس وق ةت

 01810" كل دبل فرش ) ( عانت” لك ١ قت كَةقَو ا

 عم ةمئألا فالتخا ركن. دوق استلم حا .ةعئار ةمجرت اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 . امهنيب ةقرفلا عقت وأ امهنيب حاكنلا ىقبي له ةيياتكلا جوز ملسأ اذا. مهتلدأ و مهفالتخا أشنم نايب

 عر لمي روص( )جاكت رابك(0) بارع كن رايع )ني رومات لصاويلاوعرم 00 «( لاوستسالخإو
 -مك تتر افي ذ#:« كال تنكس (1) لئالو حيف التخااك( ه) ءافطاكف التخا لش روأ لس (6)

 -افنأ لاوسلا ىف ٌرمامك ..:بارعاب ترراع 4) ......8

 ناسا لد ناآلا؟ل كس برخأارا» فرط ىرايج ركب نايلي و :دممج 6 ترايع -

 قالطرمخإ لب ونود نات يل يلركرافرلوك بج زا دع رك ول لوم سيت او( تؤجل ين رف أش مااا قوم اد تاي

 ماو قول 7 قئشم ارو لوم بوق او تنونج ولم راق رك أسفي لوفووزلا 13 اس لاو تمون لس

 كباس لش نلا لج لشروص م ىلا روك ثاللسم اكن وززلا ىف لابن للم تمرابع شا 7 ثا ىف ليس سرروص 9

 ل مالسالاراد كس كراك برجا راووكن بوز لا دعاك. يت روصرلع قت لعبا فأل تروصوورواررلع قف سر روص

 روأ نإ راد قاازن كلي دنس بحاص مالا كَ كاجوم حلاو تنؤني كايشرد كس نيو ز لاق الاب لهم تروص او سال

 ش لو عنج دس لورا الي دانا قل *مامأ

 نا ليد زنك فانحا وق ايل آ ل مالسالاداد تس برجا رادرك وم ناهس نيو زا رجا رك اركي تردوصرف فلك بع

 | تلوعش او تنوزب كيد دن قف اشماناروا كَ امومه حلاو تبي لع لوأوو

 ٠ ياو كل ةسال كا لغ مالسالراد تس برك ارادروا تكس كس راقركن يو لوفود كس ب تروصرف فل كرو ظ

 - لك ابوم لاو تذيب ليدز قلاش ماا نأ لوم لق او تنوي لير ف4 فازحا لن جنروم ظ

 عدلا تنجم اعغاكف التخا سم ناروصر فلل روك: :( تيرئولب رس ءاشناكيفا المخا هروب زيس 06

 ليج كرا لكن« موجها 1 راد نما اماعايانتقح ايمرو لس ناتو ز ببس اكل ادجو --- كي دله دامت ؟تس يبس

 ظ - لآ لئلا نام رجا م مارا كل اماما هس قرارك ببساكت نابي 22 قثاشم ا

 دادس نييراد فاتخإ ببساك ننبب لي يد ذ طفت فجل وم مولعم وبال اهيج#::لئلو يف لتخا اكرعا ©
 2_2 25592225252-25 شُسسسُسل7ال79



 ىناث هياده 2200 3 ا١!ة4هد 3000 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 5 ا احل 232 22 52 3 د2 2222 232 22 222322322223212 223:223

 0 . .نيراد دج دج راقب ساكت نب يدنا د عضال جج أ راعي واقي :

 تيار 0 روم اوم ل اووي رو ا : ليد ل تف الملا
 ىكنماتض يل تلاع جد كني راد نلت ل ب ايكوم لظاو ل ماسالا ادرك ناءا ف تلي هيج جس شئزارتا ناس تقرف
 بنرحلا ادرك نا ننال لوك حرر كا. ١ : لقوم ضف او تقف نامسددس كدب كادوا كس نازي قاوم عطخم واعمالو

 1 /يسبو مزمل فيروزي هس ةاععالو ىلا لايك ا
 ظ 0 .ساظل لس عت ايج لظ لع تعالو راظقنا كن يداد نتج

 502 دج ناكدتتو ىانرم لان ييرواع_ترلاضاتاكذ_« صان يكل اهغلريتدوقلانعنيقإب د
 ش 5000 ال ١ لوم يقدتا ايسوك ماس لولو وواقع - اكلولور تترفروا تي الوعر اطقنا نوم قاوم مولعم ا

 ودب ىلاتمدكس ٌعراصم مانا زج رواج انما انس مات !(رعرواايقح نري راو ندب ب لباد لك م فانحا
 ع لاو نارك تس ديان راو نات اقيقح_اكمس درك 01 الل راو ناجل ب_حراكتلا ف تيت جس قيد مطل نا

 ْ لشراد ل لج هاك يتاهروا_و( ل مالسالارادا ارسددرواوب لش برك اراد كيأ لع نيوز ئث ةساجايإب عاج 00

 | ْ و« هدارااكفسركروا بردي و هت ودارااكف سوم ياو كس لايووج لاو

 ظ 5 عج لفهم نااار بكم جسق رك بجد اجيال ىدالخا
 ةسهيز كراك ود تدور كير رم اجل لاا اهريغر كوب تباع قر كك كبل 5 رم يسري ووك وأ 5

 ْ] - 60: لسان عسمواكت قام دعوتك حررط ىنانوم سرس افران حس ذي خرط وج تل سن اءاكك
 2  كراد ناجم و لأي لبيب بسك قرف نإ راق ادت اقلطم كيد نه داغرل جم باجة سك از اياب أ خم ظ |

 ناهس لأ ناكل متحول كا ًاعمرفسو 5 اعمايف جروذوبحررط ل وفود امطعواتيقحتج ع بيس اكك رف

 ش < لالتسد اكل 7 اياها لب 1 ظ

 ' راف ناس لود ود اي نطو اكياترلا# 1 17, 5 ) كو
 1 .فطات 6 نا لداجس بة 6 لاك ار بج ايداع ترم نال 70

 ١ هك ناسآ ءاذتباءاقب

 00 ه14؟7 _4يىناثلا لاوسلا»
 ظ قوادة الإ اللا هب قَال كاكا وه ينل ُبْرَحلا انو.

 : ويف لوك نهد هو ةدجاوالإ يتلو جر ْاَلْط اهب مَ افلا هناكَ اَهْنِم ِنَْيْرَض ىلع ّىِه

 ْ : ( تاعي خا ل ٌةَدِحاَو ثنأ و كمخر ٌىِئَرْبَتْسا .

 طظافلألا ى ؟لاحلا ةلالد وأ ةينلا ىلا تايانكلا جاتحت اذ امل ةساس اهمجرت مث ةرابعلا لكش
 : - وركن هلربانث)؟ تاييانكلا لبق: روكذملا لوألا برضلا وسام: ةروكذملا ةثالثلا .



 يتاثوياته 3330053000 مرت) نيتي يلاع باوجلا
 لن تيا تافلا(0-7) مج رتاكت رابع () بارعا ب ترايع (() لي روما راي لك اوم ا. 0 .6 لاوس صالغإ»

 رن قالا لاح تيكا (ه) رش طعافلا لانك ه رو (0 )ربو كت ايتعافرط ل اعز ةئالدراا تين

 -افنأ لاوسلا ىف ٌّرم امك :بارعار تررايع

 ظ 000 ل ا هدم ىرسود لاعر جب مج ا 6

 قو قالط وت يأ حس كاوا لدم حاد قر يق الط حس نم لئ يباافلا نتعس لش نا ل هب متفد تانك هوروأ_دجاس

 2 -لث ةدحأو تنا ءككمحر خربتسا «ىدتعال اك اططافلاوروا لوم
 ها :د اى َجراطا فرط قل اح هلالدروا تيبن لم تانك افلا

 رواد نإث كر لاضاا«ل ووو قالطريغروا الطلب لش ل روضرم 2س قرط فرص نك افا يدك هس 2ل_ساح ترورض

 نحن نريطتلز !مكاب _قرورطانرن يختتم ماسك تيضازبإ كوم تما ارم لج ساقوم انقر لاتحا اك تسوو ظنا كا كنك

 -<ىدورض اناجاياباكت الد كك

 اتا” © ,راغكتس مياة ©0-تقر لنك لدعم ةفاي: ىدتعا جرت كافل نور ©9
 كف« [دقنكس الطاويدداا كابو نفت البب البي تس تين ل اونو تبين كنت هيي لرب وشركا ني _كرارك وت

 تسودرلا اروا كوم قرورض نئا, ردقمو الط دي تان اازبل_ه لت 5 انركر اوت ردع روفب مخلد قرلط تول اع ضاقت

 -تءارذ مل لوس قالطاك تا رتل وهذ قالطت قو لان كت يرن كتم

 رواد از وطلاق نسل قلقا تفر لامها اكتموو قفل : :كمخر ىِث 1 ةَربتس

 وب لث نخل ىدتعا ظفلي طاف قت ااذبل_جس اي هركركو ةعارصك هرصووصقا 1# سا وك داحس اتوب 00

 رب وشرأا قلع ترروص ما "لك اج قو قالطرب قير طن ونس انرأ ل ايدل نيا حس فن 4007 ىف“ اسود اج

 - اكرر ىف اكن اسيق الط حررط كل زا قم كل ىدتعا قم ميوأ اكس اجو نيش 17 وتوك رت قتم هما

 ةقيلطت *اءايدرارقحرفص كف وزكررصالة دعاورل لوا لاما ىفاعسوو كب لا :ةدحاو ثنا

 ا <-80ي لش مقر ناب (0ي داء كيدافس رم لك ساتناة لب ة رك فيير قت كى ويب وبك لا ارسودروا ةدحأو

 ْ | مالك ارواابك ةدحاو ةقيلطت تنأ كىئاإ اوك ل تيمنا لواذ_ربوشرلا اذا« لع ةتمدوكىرسود لوك تربت هش

 ايلو امال عر [زوا- لوم حلاو قر قالط كليا ىكسس ىااوم لع قتال ساجر واس لاب وم تاو جر قااط كيا

 ظ ا 0

 0 -:ىادتاثت



 يناث هياده 0 000 وو 00 (مود) نينب هيلاع باوجلا
 7 ا د نة ا مف ا عب حق ف لا ا ا ع و ا ا حا و ع و و ا ا م جحا

 مها عم ةارابملا يف ةيفلحلا ألا ل فالتخا ركذا . ةارابملا ةروص حرشا ؟علخلاو ةارابملا ىنعمام

 -فالنخا منال بث تارايمح اس ) توصل تارايمحا) نتمك حلو تارابسحا) لروما نفل تاكل اوال... 4 لوتساغو

 تدلرشرواانركى موك أسدل تكيب_نتشس ةكْيِرَشأَواَب ري تلارايم #' 5 م عط تءارام .٠٠

 -ج للا نا ايدركق بعسل وكيحاس ذيل بع لش نبذ رش السا ك

 اظافلا ىف“ متدحاي عطانفإالوج لب ترك عر اذا كس حرا كليب لف الطصارواجانركل اوانراما قت وفلاك علخ
 ل دباقم هس راف كل دتاس دس عنف حس تروكر كي و افافلاب و: ف وقوم ذر كل وقس ترد حك وب تل رك
 جير ضواعم حس تفرط لكك دوكروا اك ا فرط قرب وش حطوا لوب عاد ايتالط نر ذ دك اكسب يهمل نيل لأ

 | تارايم بد رانا ا ع حرك ربك .رسوداكل يأ تس لش انهو ذمل يمل ترروص تروص ترام 9

 روارهب قم ايدركى ب < نلت حراج سم نارج ل كدت دوار وشك جس ايبا كارب تس لع لوو علظروا

 نايك وتب فكس تدع ذ تدوكركان كيا_انوج سئطق اسس فكروا قف كت دع لي تاراهعدوا عتدبلادققن كم ايادغزك

 اندم لئطقاسس ذ كا نقاسكس ى قات مجبر رواه نقاكتعي رخل ةساكرددت اسىكتسبلا_#ةاجوماتقاسقفن
 كي دن كة بحاص مداح فالّتخا اتا لع تارابم ل يسم #: ًادلا حم فالتخا ايا ل ترام ©

 2 :« طقاس وقت تو لم تءارايمروا حل ليد نكن دم اءاروا لت نس. اجوم طق اس قوق انف لخ حراك تس تارابم

 ف 4 ماا لتدلتساسا علغ هيب فسو ولا ماما د كس لوم لي اسود ايل بلايين لج هروا جس اين اب نس ناكوزول زج لا

 ا - لو حاسة رفيطولا ماما لجل سكس تادابمدوا ل دجتاس اس

 ْ ص هع ويرسم هد تو لح تاضواجمرواضواحمرقكليإ ابار حس لطي تارايعروا عشك: لب 534 د6 رم اما ْ

 هلع« لاطتاسايكل كن ايدكن ةرداجايكن ايف نيوزوكن ث لسوم الفاس قوت وتو ل تارابمروا عطازبل <. اهايكنايبوك

 تت نمي احلعاقم رواه زم اهتم < درع اكل عافم باب تادايمرك سي: :لصو 11 لكي فسو وإ ماما

 | 2 ميرا [تءاماقلروا ةاهوج رب سس سود كي ارم تسل ناقذل ب ياضاقت اكتءارابمازبل_ بس اترك ايعاقل مش

 دكت ءاربك- ىا<اومادبب تسماك 6 نركب سادوصقمس- ا ناتج لاشك ترب تسجد كس«
 - لآ غل« ت باح اكلت اك جايك يقم همت قوق ا ظ

 22 نإ لغنلا َحّلَخ كاس ةككلارداركادب قنا عفا جسي : ليو ل .قينوبا ما 00

 قام حرا رارم جعل امج مولعم لب لإ 2س 1( اناموم للان ماك اكل اوس كم6) لقا َمَلَخدا(انركللا
 مغ /6 قديس فاس تادابدا نا 6 ابايكل ”ب قالطا كس لوثود ل قوت ماكحا كس ساروا راف اذهل ظ

 . هايكنايضايد مايك اييوكناذس كوز هانا لأ امووطقاس راك يف ققتروا
 امن ايت” ايي ب7” ١ ب. ديت ل

 00 _ هثلاثلا /لاوسلاو



 يتاثايله ا اد عوت) زينب هيلاع باوجلا
 / ؟الما لاملاب ريزعتلا زوجي له مهتلدا و ةمئالا فالتخا عم نتملا ىف ةروكذملا ةلئسملا حرشأ

 . مك قرشا لاري زفت( )لكما حم فالتخا ك0 عرش السم (1) إن روسا نم للاكل اوس لا ...... و لاوسمص الخ إو
 س: ضو وروا ىدازمىيزختاي كى راجدعرب ضل ضر كس يلم نمروص رش كلم 0 ...... 93

 -كونش مزال كادأت كه اوف رجلي هزت دعب ص انهي دن فاح يلوي تقسو: 2 الت باتا رس ظ

 ظ ظ ش ماج لاياد كوخ اكسو ذر م أ

 ىداهدعن أي اوبن ووصقلا انران حس ناجوكسا سس للأب قى راج يوقنايدع ىءارب مر ى رلا-:ل اللا حي ناسخ كيت 9

 اقاطم ليد :ز كة هفيطولا مااعس لاكي < مال اوان لوري قلمك ف التخت لش لاق ايكم وق افنا تس سل
 -لوت مزال تيد كاي لاملاتييب 0 كرروصر 36 رنا أ 2ظظ5 كوءددب مداكس اللب جس لئن لاداج ل وكري قت

 اتوب ناسك بمواد وصقناس_ يزل توي اخ اني درا حس نادك ب لطرمزختروادع كسي: لسد كة قفاشم ا |

 كلاما كس ّس ةلكرلا اكو مزالاتركانا حس لاملا تييرللي لوهد بجاورب سس ا”تيد لاب نوم ليووصقل ايرأ تس نات <س ش

 < 2ك ماو ةدافائيدإ ازساكى مات 2ك كس طر ذابعس مرجروا كك امك بسداوكم ردا تس حومو/ ل ول سم عقل ]

 0 ٠ اج كاوا لاء كس نوئارطسم اء ناين تقارب

 فرط تدير ث ضن واجيك لطم مكر شو وب_ايكي روطلس_ يرزقنا يدعدكرج نس ناقل سي: لسد لك فانحا
 كيآلةجوم تروم ريءاضقوب صنم قلك وا ركو اندم لائم اك الس كدلسلو يا زسدو عسانا مام ب ماكتب ىكعتس
 كوع ترام ذاكعروم كت الاو ذ- كن رصفول كلب نااج كلو ذود ضرب تيب مدايز نوف سس ذهن رصف بج ب ناصتن قرش
 ظ د قكناكمااكذو, اوك تودع جو كفك واي زكس نوفي تلاع نئاروا سدوم كى االاو ير صن هلع ا

 هلي فس وبا ماماروا ع ليج اج ذلرج للملا سوت ي ا عشا لارا رعت ©
 د كر كيكتد سكب لاي ةيسارك هس لامدب س لش لا, كما نفاق. ك جي بلطس اك اج زماج للاب يزكي سا رف

 هل لك كليكل املا تييباي كل ةييساوكل ا ل اق ]كبر كب بلط راك ا- حرك با وكس ىننات لدحر جب وهي كسارك
 0ص قري ي) ل لك بس قرش كمن لاءاكى كس شيتا ب كيك السنة لساج_متداك وكول يعل

 . اًدهَو مادإ غليلا و مادإبَِسِمَلءَوشلَو ماد هب عيطضأ ءْيَش لكَ مِنَ كَلح لَو".
 - ١ (يامي>١ص) . ِماَدإَوْهَ اًبِاَغ زبخْا ْعَم ُلَكْرُياَم لك ٌدَمَحُم َلاَقَو تْسوُي ىِبَأَو ٌةفْيِنَح بأ لن

 وهام  ةيادهلا بحاص نايب بسح ةرابعلا حرشا  ةسلس ةمجرت اهعجرت مث ةرابعلا لكش
 (م ص" يدبانرثن) .روحسلاو ءاشعلاو ءادفلا تقو رّرح .ةغللا وا فرعلا ٠ نيميلا ظافلا ىف ربتعملا
 كت ررايع ( )لج زتاكتنرايع( 00 ) بارعا رب تمدأبع (1) بج بولطم روما جراي لب لاوس للا......#ب لاوس ص الج
 -تيجاضو كتتقو كس روترواءاشع ماد (م) تحاضو كذ_#و«رتحملس تفلاي ففي نجح ئافلا( 7 )قرت

 امج خجل 58 -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك: بارعا, تيرايع 09...
 ٠



 000 0 .. 00ر0 نينب هيلاع باوجلا
 70 ا و ٠ مكه لا 76 ترراعع 9

 اروموج 76 0 51 2( ثوب 0 54 هنااسلظق نيك ول سعب جس نأ امك *لضروا_اموب د راشيل اسانوجب

 سن اسود ىلاج لل اعتسارهت اني لور

 ويا ماءادو أ قيطعدبا ماما لاك اك دل ا رطل :ةورشال ترابع ©

 هدرب هيئانج < لاو امك س نأاسروطب لن ماع فرعوج اك اجوبب تاع سن اهك زج لارج كيد زن ا سو

 < لوم لص اح كثر ادم شكل ساء تابوي ست تشو كدا ف وك(لكوي جس مادا هدوم ايك روك ورع ْش

 , اقوم مادا كرولا شمادا ريو تشو اومانوجب كل نا

 لورقاطموغ انج لقد لغه سزكس ماد لاب لاك انك لور اوقج قشور ل 2 ار فان ركع اما |

 لقي اكدت مهاد اش ماءادوا تياود يأ كلت فسيب وبا ماما جس ماداززج ىلاو ذاب لاك تأسس
 ٠ رق لور ازدواج تقفاوم “ا اكتضوارمروأ جس ؤوما حس صدا مادا ظقاك سي لع 51 3-3 رم اما -

 ٠ امك تاسكس نور ءايشا ريو كك ررط لارولاذناءتشوكع رطل مت كسب ا مكاك مادا .يزنج نادم ىلا ساي لاك
 تاكئاجوم كت انين ل ل شا نا الاو ذ امك مادا قلمي -لا لوم قاوم لور حجو كذاب -

 ٌئاعكدتاسدح نور ختأبدججس.ااجاهكوتج للا مادا سن ماع فرع جس ي لعند لكم فسيلولا مااا قيظوبا م
 تا "كج ياناطدتاسهس لور شقت كك ت0 قت ن0 نإ كودي لرصد كد اهك أر ةساب

 ١ -2 اجابات ثابتترمتل ل لاا 5 مدل كسي تسساكاك تبدا باير قاس

 ازياع_ءابتناكف عة ابعاك تخلل ع نبض نافلا_: سدحاشو 5

 لح تقلايا وم لكم لاعتسا ب روطلس نيك 2002 هقالعهسرصد ناي م رع د قط

 حاج م ”فلاع هسة وب سلك اهو واج اتاجايكل اعتتسارم روطيلس ينبت ل فرع أ 27 6 7 أح رايفا ١

 | جولس تلو ماش رواج ككستو ل رمح 7 ئرولط كفو كء ادن: تمحاضو تذو ل_ روتر وا ءاشعء مارت 6

 هس تقواكل ير روس ليل قن تقواكركروا كربلا فض لش لوداؤخ ستور

 +« هقفلا ىف : : ةئلاثلا ةق ةقرولا»

 ض ه58*1 هى4يلؤالا لاوسلا» :١

 صام ص .اهلرهم الف اهجوز اهب لخدي نأ لبقاهلتق مث هتمآ جوز نم...
 امف اهسقن ةرخ تبلتق نأ . مهتلدأل ايفوتسم ةعئالا فالتخا ركذا حوضوب ةلئسملا ةروص حرشا

 ْ . (17ل"”ن ةلدبانرثا)؟ ةلئدسملا ةروص ىه'

  وازأ 163 لادا نماظخا20:) نر كس حدس 9[ م تسلم. 3 4 لاوسصالخ»

 ٍ ها" ْ 3 (اقل- 00 سمسم لوف لصوت



 6 ادرك افا ىرئاب اذ ضو كيل رو .روصت ا م 5 ظ
 و بجاوربج رم - صر رومع ل 1 يلة الع 1

 2 اررف هك بحاص ماما فالسخاكافت نشك اصروا بحاص ماا لم لس هرولفللا اسيل انارلا مين لحام 09

 - كوم بحجاور عدلي وعل ب رب وشمل ىلا سيرف م ا اصر جم ل # اوربت 0 كعب لأ كروكر اك

 رورو تاقالاب لاهم توم قبل وغملا لكى دنأب يؤ *بانرل يا م 50006 ليرى ا نربام

 ك لافتا دياي 7 ع يعرلط كاي ارو كد بجادرب ربو“ لام ترروص لل اهل ايون بجو

 اع يقام لوعة تاكد تج هيل لما هز هاري تئووررقم نسا كيد

 بنام ذل أح لونه داب هارت ءاعتس مذ الروم يرج لافت الاب حس

 ميت انجاب ا فورس ف ركورييرك( حضن جفازم) لديم سرك نا 2 : ليلو ل هل بحاص ماا

 ناو يل كورونا شم لرسوم و طيرم ذس تروا ز قرب كير اردن اجيد ادبوك وسركك ودب يلا

 #7 اءايدملدب كور نش لدبوى وم لاهي حررط يي !ءاك كس اعايدرلدب كلو رم لديولو دير

 يلتقونانج ج_.ايكايورارقنرك فلتكن ينو ماكحا نايس تسري تقووررظنج كلش رع باجل ل نيمشاص
 4 رو” ير اع اه ايا يددارق رثف الها ىلع قلص تييدو ل امتركلف 2 رطرش وج لوم مزال عيد ل غاطشبوا ل“ اصل لطرم

 ناكياجومط قاس م لدباكل ااذيلاي رك فل لي حذو هرمي مو وفم ل لومي ا ادرار الح يك 2

 نش الا ركل ال وغملا لص واب آغا لس تالا اجي ليسو يرروص 3 : سم ثيروصلا 1 موس زأ ار 29

 57 روشة ركل ئةم رث هل رقما نكيلار بجاد ريو موش ترروكل ا كيو زنا جى كوخ
 | -ة اجومطقاسربم كي هس يدك وون حررط اه اوم طقاسر ل ذو دري : 891 بجو

 ٍلَمْقَ نقط اهل َلاَْوََو ةَدِحاَو نه داو كَقلطق الق ِكَمْفَ َِقْلَط اهل َلاَقْوَآَو 2
 (:ل لا" ةيدهلاف رشا( يما -ةه س) ةَدحأَو و مَقَي اَلاَق َ ةَقيْنك نبأ دنع ءْيَش ُش مَ لانك اَهَسْفَن ثفلطف محو
 .ثالثلا نم رثكا قالطلا باجيا عصي له  مهتلدأ و ةمئالا فالتخا ركذ . ةلئسملا ةروص حرشأ و ةرابعلا لكش

 فالنغااك١101 )نر كلسصيسر وس (1) بارعاهي تدابع(1) ليئ دم اداج ل اما لاوس لل «« لاوسسالغؤو ظ
 تاكش هاند لذي باها يلااط انعم (7)لالدلا

 -افنأ لاوسلا ىف ّرم امك ..:بارعارب ثمرايع#) ٠.....

 كسفن ىق ل طابالثيورايتغاك نيد قالط لدتا ذرب بكس يرذتس روم - قرط روم 1
 ركاروا لّياجوب تاو ق الط كاين ةدحاو ىسفن تقلط »حرك او قالط كيارب وأ كيسا سل ذيداا انالك

 | اي هيد لق الط ناتو يس ا س تدوك ادا ةدحاو كسفن ئقلط اه/ي الث دايخ اكق الط كيال كدت لبا سرج شا
 ذيك عقاو قالط كيا كيدز نيتتاسروا لدم سن او قالط لكل يد نكست بحاص ماد



 نت تل اا ار الق ةيج ناعوباوعلا
 - .تايقا ةيتد#ن اي وداي ناد قالط كيال ديب زم شكا د لالالا ينالتخا ©

 > 2 ا -هفالتخااكمنالرلتملا جس ايلركرايقفاوكن توب تس .لوايت

 ..واجبساك ا فثت كلا مااردارفذ ماما به عددا لوم د حقا قالط لوك ت تزوص لا كيد سل بحاص ملا

 00 000070 يت را ماماروا قلاش م اياك ارا كوم عقاو قالط كيا وزنا ني”اص

 جايك ع اووأدئاز حس ل ارواو ١ ثررو# ات ياني كل 8 وكسر ةربشل 2 ب: لس 11 اني نيل ص

 ظ دك دتاذيا ذر وثدييتايلدع يلب - ل اجوموغطدواياي سكك اك قادوا كا موم قاد تدي كك اكن خان ظ

 روق سشللامداكن# قابروا لكل ادم حت اوهد < كل ءارشدواكن تبق لط نمت وق نرعو اق لطرازب كيو وغاز

دايكدرب/ل ترداايك ترتد رهدككا ذاك ب جسايكم اكد ةس تدب يس: لد ك 057 رفيطولا ماما
 لاه

 ل ع 8 7 اكلي نام دوا لب ىر رش الط تدور واما ابدل اك الط لك ياوع روع 2 ربو لوي نأ ابك

 0 رفد تسوي !اوهداضف ك ايمرو لس ننروا كيأ ابل سكب نع لاو درف اورو مان اه خت بكم درع نين

ربوا ةخياريغ اكالط لوم كدر هس ترو بج لب داري كيأرواجسددع نر واهس بكرم نمت واه بكرم
 1 وزني ل او

 ٠ -لوب سك 8 اولالط»و لرك 0. او الط يوا ةساءارتبا بج تروروا لوم ىلاد ةييسد الط رمزا

 . لج ايانيد لق لطرازنب ليادكى ديب يارب شركا#:تحاضو ا لوب 3 4- باج قالطرئاز د نت 9 |

جركل 7 نالطش تح لك ةدبللاب ممول 11 نويت و نم بقر لع نلا تبا بس لسعد
 #َ انتجوو لب -< 

 نمي كساد( 5و "اموغل ُْئ اكل وم ذفان نت 2 لاهلك ف فرص وج لوا ل لوب لكرزتي ذفانركي_ ركون
 نك

 اا 0 ا ع كت ]111#]0]111
 ظ 00 / يناثلا لاوسلا ٠
 اََكَواَمُهْنَع َراَج اَمْهدَحَأ ويا ِنَْتَبقَر قّتعأَف ِراَهِظانراَفَك بَل ع ثَبَج و نم

 ٍنيَرْهَش ماَص وأ ةَدِحاَو ةَبقَر اَمهْنَع قّتغأ ْنإَوَراَج اًئيِكسم َنْيِرْشِعّو تام م هأ نأ رْهشَ َةَعبْرَأ ماَص اذ

 (يام5"م امن ٍدِحاَو نع ُئِزْجي مَ ِلثق َو ٍراَهظ ْنَع قّدعأ نإَوَدَّه امه نع َكِلاَذ َلَعْجَي أهل عاَع
 ("*لضةةيربفشا) مات حوضوب مهتلدأب ةعئالا فالتخا ركذا نيتلئسملا ةروص حرشا مث ةرابعلا لكش ..

 لالالا ف التخاك20) يرق لس يسروص() بارع ب تدايع(1) لروما ل: تكل اوم 5 4 لاوسصالغإ» ٠

 + ْ ٠ 2 تافنآ لاوسلا ىف ٌرمافك_:بارعار, ترابع4) ......89

 ش هد اهلي ضب فيال < يب تدوص لتس لالا كس كسر كو كشسوو لبن تر ايع ما: 0153 روض 9

 "فرط كل فود هرافي ولك يبن لكما نام يأت ل لفدد نا يدركوا آمالغدد ذس لال و مز السافل

مكو ونيك لوس ع ايل بكن م راد امددروا كس ره ةور كب هاند اح بج حررطى اروأ-اكوهدت اجه
 مات نلاوت / المك ا

 ا يل ظ | 000 ادق تح # اه هرافكي تسفر طل ل ووو لع نلؤاروص



 000 ل م
 لكل ووو لس لا لج بمتباو #دافكو د كس داب 7 كيارك < ي تدوصليأ- لو لجر وصور كلم 7 ش
 ل يل لوراقل و لودرل ب لمى راي اب 1/ ّس للا رك, زور يسد هي كس هامددإب ايكدازأم الغ كيا تس فرط

 ْ بجاو ةرافكك ياروا انت باو رابط ةرافك فك ياهي و كال سي تردوص قرمود_هسدركر رقمي. اه تس فرط كي ظ
 وب لاي قمل وكس لع لورافك ل وقود لم ترو ئا لاك دعس وردا امددايايكداذ 1م الغ يأ نس ل 951 راج ار

 ودك راهمل) تروصل وا لي للسقف لاتحاءج فالمخا اما لم لس سدد-:لئالدلا تن ليخا اا ©

 دار مالف كي لع (اهق بجاد لأ ةراؤكروا راه ةرافك ) تروص لاغروا كاجو مادا ورافكب يأ لم ( تل بنججاو سافل ش

 رواة وعشاداور انا كح تا 2 لوئروصل ولو كي 000 رفزم امالي كوبد ادا فرط ىلا ََس 2ع هةر

 ش هت ةشبا رقورافك بس اج كس لت دءايتفاول !ش لوتروص ل وأو زرك ل | رغب ّق اشم اما 1
 بليا حس رابتلا كن.« دفن ( ركل ثا كساد رتس وص ارافكم انك يس. يذ لد كثب قش

 ٠ لوفر ناوسرو امرك يبن ف مراقل ل ضر رلارو ير لاب تيل مرافكل ما حبو لاس ديفعر تبين لع دعاو لسكروا لو

 ا :ركررقنج_.اي ةليكل يآ تس لع سدافكل وود ىكراهيعررطىا لب تعدايقت اكل رر قمل كيا حس لش شدافك
 طم حر روص لاك حررط ارو كل كس راه راف كيلر ب لع لاقل تروصف_ كا كسي: لسد اك 4-1 رفاز ماما 0
 اواو راك سة راوازأ مالغاعوا ل م هراقكر وا ب_ايكواز [مالغفصن فض ك1 كارب سس لع لو راؤكر واراهلع ةدافك
 لكوكب اوم سدت ل لادعب ل از آس فرط كل ودافلا لوفد لكج -امومراخ رمت يركز آرب با #ابربج لبث

 00 "0- ا 1 وا ضرايقفا لاكن _ركررقمطس اوس كيأ ىلا تس بولاايك ظ
 . ل تروصل اا زيلع در كتبنا ن_ ركن بخش و لط لشدعاو سيي_رافكد زك سي: لد ىض# نازنحا

 2 لورافل و دكسراهطذ ىئادكا كا ايكوم ايات قل وموغل تيت بجرروا لوبوغايينلك فسروا ز1مالغهتس تيثاكا لوراثل ل وأود

 تا لاب دربي اج فرط سس ضراهظ ل ونودووكجسدايقفا سالك ئئتيينال ل وفود لش ةسرداذ آمالي
 7 لا بجازبلب لويريفم تينا 07 0 لس نا ولى و يانج الاف لقي رافك درك اروا-<س 522 ترروص بم لاهي
 . ا تفرط كل طوررللب كرو ليا آس فرط كك يل ى لملف يكد زم الق كيأددادالاب لاه ةرافكردا لة رافك نس
 ْ لوب تسرد تين ل #اقك سا ف لتكل ش تروص سوو لب اكوا شاداهرافك سدتفاك ويش لاكروا

 752.« بك انجالا فلقة كيم كل فطو بج لب «ناتنالابهدافك انج كيأم كل وو راهروا لدكت ايديا
 : يفالتخارواج_فلالس_داههن يقي للك لسا سوو كف النخل ببح نوم فقالاك نيس رافك نك جس يبا

 ظ هس لوو تاليف التخاك تاوزطبسس مزاواف الخام واجس منال ببسداج_ ملك يت[ تلبي فالتنا غاب
 (يبمر”) دادحلا ةملسم ةغلاب تناكاذا اهجوز اهنع ىفوتملاو ةتوتبملا ىلع و لاق...

 . اميف دادحلا زوجي له  مهتلدا و دادحلا ةلئسم ىف ةمئالا فالتخا ركذا ؟دادحلا ىنعم وهام
 نام .٠ رزه هيرب نث) ؟اهجوز اهنبع يفوتملاو ةتوتبملا ىوس



 ىناثهياده 02020000 5-0 0-0 يتلا هلع بامل
 اص وصد د ص صا 3-0101 ج4 جة ين شت 1254 هلم ل ل الد عد عم 2ظضظشط * 22 عا م ا ل

 ْ 0 ا اح دي

 كاسل عايد رش السالم اهقفرو ا لوس تم قول ادارعاودارع #: ف امدارع 09 9

 | -د ذو وب سومر ادوبي ايدج راووجشواولضروارم همس« تن زد وبشف تروق نام -

 0 ٠ + قال لن كلل ىو روس مداح ل ١

 ْ كوب اودع هاي ئالط كليا اي حجو كل وقالط نيت واوقوم يكب عطني تمعجر لع لت *تروك هو نك 56

 2 قف هي بمجاو كيد: دلما انك وسي ل ناجل ردا ناسا هد تسدجف ل. كا ملغ كس ثري ١

 00 هلي كلي ركوة ظ
 توم ىلا لش ما كك ة لوك ف ية سةر ف كلي :لع ل 3 قلع اسمابا ٠

 تونك ايدل الت لي تتوب كفك مولا ذرب وثلك ا لشد تروا ايكادبل باعمائبا تس قويت بانت ا

 هج ل زلدادعارولبراهااك الاب« نسر لري ذس«(هصلع) تفلت ةلصايك أ رباعي ضان

 0 ومو اهدكايا ردا يف سس ذس.1لابتسااحركرواتمدو تس ذل بكسي لسد لك خنت فانحا

 3: هلا ليصقأ الوكت اف رم رتسروا تافوةر تعم لش ثعدع لانس ش

 دمي م زعل ار ل ىلإ قرسوو ش

 | ملثو/ © 35 الادذسلا عدا انزحب تروم كرم وشوك نت نادت ترروع عوب حلاو مت تؤجر وا-< ببح اكتمبافلا ل ايرورضروا :

 | ةبراع رج نك بد توم لف 17 رم يما تدك جديد كسب ايد قاب كك ذك تردعدعب لح تاذوركو اك را

 ْ | لوما واس لش فوم لاذ كس تقنال وواجب وزاهنع فوتسروادب وتم بج ول_قكتيسو ليسن رع رشرلا رع ْ ١

 سس مانو بجاودادع قي وتم اع مز داع مامجوز اهنع وتم يسجازبل تاع سؤ قواسم أ راها

 | دادعرب اول ومر فلاب روا لس بج ارجو ز اهنع فو تمروارج وتتع_: مدارح هو اعل اجد زاثع وتفروا وي وتم ©

 ظ لش تيدع كدساف عراك تزويد« لش تدع بع ملو مروا قدتايهرغصم رفا زباب ادعي هد العكس ناروا بس بجباو '

 ظ لا لاكبجاودادع كي ىرت اهررط و اح لاك فلكم لم اكدادرسوا < لبطاخ م اكاهرفاكل أ ل 2 ارح وو

 ظ تفاوت لاعمال 561 كلواحس بدل نأ ساق قون اد ىلاهتدثلا ىدتاب ايل |

 ْ م ش تا ل "بجاودادع تردد تف اق ٠

 ظ 2114 «ثلاثلا لاوسلا» 00

 : ثنحو هتيمي تدقعتا ابهذ رجحلا اذه نبقي وا ءامسلا ندعصيل فاح نم و٠ 5 لوالا قشلا

 ش 1 7 نس 017 سام ديره ف شا)( ناهد ص اهبيقع

 ١ ةلئسم و ةلسملا طاق قرفلا ام مهتلداب ةمئالا فالالخا ركذا حوضوب ةلئسملا ةروص حرشا



 ينأت هياده 00 6 ظ (مود)نينب هيلاع باوجلا
 عد رج جرععرع مم جم مج عج ع عد ع 35 2 2 2 م 22 2 ع ا ل ل ا ا ل ل ل مم م تل

 ؟”لم زوكلا ىف سيل و مويلا زوكلا اذه ىف ىذلا ءاملا برشا مل نأ" لئاقلا لوق ىفزوكلا

 ْ وو ك قرف لولا لسصروا ليسو روك (1-)

 مكن. انوساكر اب نع جر نلاسآ ل ضقى لرلالهي ين رللس وعر روص "عرش كليم تروس 0) ...... 9
 قومى دا ناي نكبرفن ليكى ومن كت يعرف الكتب ةساجدمدقعنم م بي فلاح لال توصل لاحك
 ووخيتنا زب حل اوت رورص نيا هر انه ب ناس شروما رب لتوج -؟ةس آم زال كن ءأثي كذب ةجاعع لت

 | ٠ ٠ لك وب كمن ندي اعناروا نب نك

 ذ_انبانوم/ر ب نع جر نااسآذ ضلال فالخااك ف رذز مروا فانحا لاما: لئادلا عين الخ 9
 ظ لو رقع ل سا رف هو رف ماا ليكم اموور عشنا 56 0:ننت# فانحا؟ ليبي لوم رقعنس نر ساو لامك 1

 ازيلع_باشملس لاه قش ٌةداعوي رواج لام داع نان نوموأر ير ولانه ذج رب ناس آيس يي: لسد ىلا رفز ماما
 0 - لوبد رقعنم اكس سرع

 ىو لف تاب ياي نام تيقن انه انج رب ناس آن لسا ءج_ روصتم يتنح انوبب كد يس متاع ين لعد قكفانحا

 م كبي بج لب ذنب نوسوك يمك وز رداق ىلا خترثلارك لح ا نام اني انوسوك تب حررط ىلإ تح دج ب لولاسأ تش رفا
 بوم تياعوكي ةداعرج روا- قوم لاو درك بج اووكور افك رفيف طيس نا ل عدعإ روا 114 3 اموبرقعتم نيك ل و

 وب نك نوب هلثز هرابوداك ل اج راج اماجايد مك اذ وم ثناء كس ل ار اعرمالاو ناعم 1 اريج اكرام و شاع هس

 موس ل هذول اج لاي هد ذ لع رآركا)زوكلا هلعسرواريتسو روك - :ل ل إ 7 ر |ليمروازس و ©

 ليم ىملاهروا لك ب اجومرقعنم تك عطس لقاح قرف لب ( حس لأى اي لع هذول سي لاع قالط نشوى ديت كرم لاي
 ليرلس لاعرواهب_ نك يك اداذ اكس ملا تيعف كم شلسس لالا كس يدم قرف لوم سئزقعنم ناك
 وزو مج سيء وبر شمكروا جس ليو تروجوم لع للا ىلا لديك سان بك كسا عاز لال يلا تكفا م
 نم فضحر_جو 1 هعمل اك ٌةراعروا 04 _اووهرقتشم نيتك ل كرروصْل وا ازبا_< سلك ل لل ىتىلاي للم

 لج نين اكل يك كا لكوك وم سئرقحنم وع نيكل م تردوص ىلاط نايك جم
 يأ دْنِمائْيَش ُنَمْهَياَلواَهئِمَجِل وْ اقدخإ َنِ َمليقَف ٍتاَقْرَس قّرَس نمر لاف...
 هج ضار يدها فرشأ)( يساسر_هسح ص١ : هَل ْعِطَق ْنَيَلا لإ 5: ُنَمْضَي لاق و ٌةَفْيِنَح

 .ةيادهلا بحاص نايب بسح ةروكذملا ةرابعلا حرشأ . احالطصأ و ةغل دحلا فرع .ةرابعلا كش
 عرفت تراب (-) فرقت الطصاروا قوغل دع () برعم ثدايع(1) لذ روما نمش لاك لاوس ل٠٠ 4[ لاوسمص الغؤج

 00 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك_-: بارعارب تراب 4) ...... 2

 روث اون وكولوور/ 1214 يار ارعوأ كايردروا كس انزل حوال و رو ىوغل رح: فنا م ؟ لضصاروا ىوغكع©



 . ىناث هياده .: 0 230 "م ش (مد2)نينب هيلاع باوجلا ----
 مد 2 ممل عد ع حج عد عدم عد ع صدع يب 0-5 ها طه 1 ل ادق 4820-2422ه 028403213

 كاما ةسع# تيل( تلات ) لاقت تاز وادع "ب عرالطسا تيب شد جة رعس ةسأ 0

 قررت ازا نتاكذ فاعمل رول < لع لاق كاكا ايلررقمووخمسارهتاسكسدادقم اخ كيادتاس

 22 هلأ رقم ور كساس م

 رباك ضو 202 را هاف ها نيرا نر نا تثدابع 6

 رب روك ازساك ”(روج) شن لا لش شادإب لكل وئروج لعب نلاروا كس وجر ضاع لول بس تاذو كيب لع تار وا لا ىد#

 ْ ىكىارولاوةر ضان لي اس لن تقرع دارك اروا اكو لك زم اضاك اى لاقنالاي ب لش لوبد دج مانت نايكي ايو ثاكدتتاب ظ

 ركود وج ادع لع شاداي كلوي رج مافن ادي حطت يرن اس مفيطولا ماما يؤ يكب د تاكد باكروج لا شمع اب لس تمموصت

 ... تاقرصايباب دادس نلاكوع كءاضاكتاقرمم ان نلا صير اك إن سا ف اخ نحاس نكي اكد نما ضاك شوكو ا كج

 ١ و لاكل اضاك اهوجس يك ئاكدهتإو تجد كل تجاور ضاعوجروا سوم لارض اع لب تموصخ

 ...اياجانا. لأ بسانععس فرط كل واو ةسا يهد بح انهم دور ضاع كل ادجاكلا كيسين لد كاف نتاع

 ليي لاعماكق روج حب فرط كا كس هد بعاغ كلوت زيلع قرورضاليك هومر كرد نركب دقعروا تاك لكلا ع

 اك: ءاضاكل ا كارد جيك جلب مازال. هكا لسا دج و« سسوس لايددج كنان ناك ردي كسلا

 دورع لوك بجاد يانا انجن اك رايق افرك يروج انأل<سأ ع 11 هلاك مفيطولا ماما

 نوجاكاكدبج فيوز قال ارش هلع لك ند( ناار كفو لد كيددع لك ني) ب احبوج لف زير

 لسا قدرك ربا دج كوم يرولامدولازس ون ايككايل ثاكصق داب كي بجرا( جس مر” كددج كبس اتاينائاكةلحاوقا رواوم تيا

 0 1 ايوب حلاو حس فرط كب سازم م لسا ليا اهكريبصرب لوب دوج مانقكاوأردج قم ينير كفل كلاما

 هذ لاما وم كك ضو كيب سجس شل مد لو لاك دج كير جدك عررطاكاو تش ناشد ارانض ذاك دج

 ” كا هنن ندا نت اكببج ف التخا قارا كب ؟ و ايداوثكه تراك اك [يلاطم ضرس ىدوج كربلا ى

 1 اوم لكن نا اض لب دن لهن رفيطالا مامارولاكوم نك ءاضوواكل هن دوج لاب ايكك ناكر باكل ل ساي لس لاوس

 ظ «هقفلا ىف : ةثلاثلا ةقرولا»
 2069 4«لوالا لاوسلا» ظ

 (يامر-”؛ص)  زاج نييمذ ةداهشب ةيمذ ملسم : وزت نا و لاق...

 :(1 ساخر دسم فرش مهتلدأل ايفوتسم ةمئالا فالتخا ررخ -حوضوب ةلئسملا ةروص ركذا

 > -لكادلا بف التخا0) تحاضو لم تسروص(ا) ل روماودص الغ اكل اوم 4 0 ]

 | هداج ناكر ب« نابض سباك افرع شيلا *ا-:تحاضو ىلع ...... 9



 سهيىناثهياده 7-0 00 نيدب هي
 1 ع م ل ل ع ا د عدم ه2 222222 2 م 32 3

 ْ لئ امايعس# اج راف زنا يك اف قناوكك دياتك ذود يبان يمذ فس ناملس ارك لج غرر ىامرلتسيب ش

 00 ده لاقتاوكل ثةمارف رز ماماروا رم اءارواجس اي ام راكي كيد هناا نت 9
 9 كنس يه لع مالسال اراد كي. 001ل1ك11 نيف ب فالتخا كلمنا طر لس روكي: لازرلا خف الخ هبا 29

 | -هتس اجا كيد زنكي فزروارك م اءاروا_بسدئاج ستارك ينك ذود اكن اكننارلسم
 ْ نانلسن تاه كرفاكرواهس تداهشم ناد نع هس لوو باججا لش راكلمل سبي: .لصو كافر فز ماماو رجم م

 .١ رواهايك اقري راح م رعولا راسل لويمؤ ذ_ لوهااي وك يك ىئانم مالكا كن السم لويمذ ال ايوك جس لئرتخ فالخك
 اوم سيزقنم كرا: 3 لاين تمداهشبجددا كَل لإ شاك ماهش قتال وقو باجياذس لاين بح

 - له ل( انايايكت بانك ع بل يكرم وشن ل09 لؤ لزج دد لع را كس ين لسد دل ني 0
 يل حتر واوج مارح يلباقوج لوي لك 2 ىما تداهشل < مسمي هب جبس اتم بجاد كسر هجر وطب لا يك تمد

 . ومرقعنم حراز بت جايك :ركزاكل ا تقوس اف تنلا القت لئتسفكو مازحا وكل م لاء مهرقرواجس مارتا
 1 ركب جاووكل احب رب وشك جس كليك ارك ربا طساو لحرب شوك ع يف كي ىئاوك جن راك رك اوم موطتم ذباب انا

 ظ لوي لل مال ارسم ى تاو قرن رب اكروا جس . فالق لس يمذروا< 4-2 قع رج وش لارطسم يتناول مكاو مولجم لير يك ش

 ل8 اجويرقحلم حرافتروا لوم ل اوقع رو كنف اكس مذ قا كن ويذازإا هللة نافاس اج

 سال ل_سادج قرافلا عب لايق انرك يقرب عراس مدعو راه كيس ب بادجاكل بند لك في رف ماما ماا لاب.
 ىكلووورقعل بوك اوه نرقحنمدقع ول لاك نانس مالكأك جرو ذس لومااوكو و نلا بج لس اهسايك يكل اقوال سس لاري تءروص

 بج قئاوأي لش نقيس ناملسرواجسايكا انصمالكل اهي ميت جاور دقت تاهرواهجساتوءدقعنسيسس مالك ظ

 واهل دهمان عت ىلع َنَس اهلي هيمدخ ىلع أم ٌرخ عوز نار..... 01515
 ( ياعر_8 ض١ .ةَنَمْدِخ اَهَلَو زاَج ةَنَس هِتَمْدِخ ىلع ُهاَلْوَم ه نذإب أَ َرمِإ دبع َجوَرَت نأ

 ظ ققح  لئالدلاب ة ةبوتكملا ةلئسملا ىف ىعفاشلا مامالاو ةيفنحلا ٍفالتخا ْركذأ  ةرابعلا لكش
 ديوس هةتمدخ ذ ىلع رم اخ ارح جوزنت اذا ةلدألاب نيخيشلاو ذمحم مامالا نيب فلتخالا

 ظ 12 با لف دلل لبيع ضرما لاوولا يك
 0 -<_فالتخا نتف حقاوشرو ا فانحا لش لاا 6س
 ا روا تمد نانا كوننا هنا هن كتان ديدر يوني فاحا ْ



 "رام ١ + : ار نيب دين اع ابن اودجللا
 م 2ع صم ةعد جدع دع د دع ص مص مدعذع ع دعم م م : م د هن جك يع علا حب مدع د عد عد عدم دعا عدم د ص عد عم ع

 0 : .-لي ةيسارف نال هاف آر قرب ظ

 0 0000 ع نم ضو وجا زاج_هضوا وموقع افرق عسي لم دك هلت قفأ اماما "ا

 ش جس م اجايل تك اكن آر قيلت تمدض_دكجروا لبس اجو لقت عكس ضواعم ل نجد قلك كرم تيل ع اك رز ش

 ش لايدكا 1 تررو# اكرم وُسروا اناني ربت ضد قررصدازأ أهل رس وؤرك اهيج جس ايادي ردا لع كح نب شضعووخ لوأوو ب كن ا

 ١ 1 ١ ا« 17ج اناني وك عصدشرر وأ نأ رمال اه. قاقتالاب ستروص ل وفود ملك انانرمال سا

 ظ ماج رورش لالابءاتاحس» ْمَكِلاَوْمَأِب اَوُهَقْبَت نآ افرع لبي: لصد لبي نتي فازحا
 0 رواهتسد لإ لؤلايتودوورك ب قرر ذ كوب لاقل 520 سرا قب 7 جقانم حررطى اروا لت لا نآرث ْ : ْ 0

 ماع 201 اكرم لا ورش اتا لكس زت يسد وان 1رقرميف ازبار لل ابل لون اءزودرت يعصر عفانم

 نو فام كيتو ا ل تسرد ل ؟ ناني مترك سادج لأي ركروارخ 17 كمرغ

 ظ توق بي مافات ماظوساف كب حسد 4 لاعبا مظعسن ضاق رع لإ

 ْ ' جس لكلا تمدخ كدا ارولاكدع لاب هرم لعب تروص ل اا ذيله لاءديقردوا اكس درو درهم رااو اكمل

 0 007 و 4 لا 2 تاك اك قع عروب و و ايل باني وموت صدغ كرب واثار رك هيتس ري :لتلو كرد ]

 1 36 ابايلاعواتسدغ كري رم تسول او« موز درعروا مدا تزول جس .طيئاض لترك -جعروضوم يلق لع ل قاقجتل

 ظ ا -جفاظس حاف عيوضرتقاقنالاب دولا كة سابك مداغدرمداسدتسد#

 7 ولي تس م ار 1 جس لال عسرو عر انج تعدف كاز آس سودا 0 قف اماما لإ

 . لكلا ك2[ | ف الغ عوضومس حاف رق حس ارو اهسادرل :ربئابقر يسار اتسرقووال ايك يلف م راجاوكءاذآ ا | 0

 1 يلق يروصو رك ىلع كأن همن تحرش كم الغ لاب < قرافلا جا مى يارب سج نم مدا مدمر وار سورخ مدا را

س تزاها فيا ند قومولش ”جساتركتصدغ كى ومني تقيقحرو مالغوو كدي 1س ,عروضرع_لق عيناك هج عروضرم 8
 ْ هت

 ٠ 4 00 لل ف نركتصدغلاك لوم يل بج عج ايلا قدي ىس ٠

 0 ْ ْ ْ 0 امهولتول لاكعسرد :

 0 طعما ضال . :1 6 مت رض © 0

 ا >2 ملا تي 7 اب لوو مال تصدخ مقارن متم إا ذم الب فالتخا ش :

 0 ْ - مزال لش ريب هنن نيت الم الع 000ا 1

 50 28 ل وري نكي <-3لا وز مصرف قد م مل هسببا لم 2 فيدو ماما

 بمجاو ترب 7 كوة جز اععس ذو هرمدس كر ري لورا ال<مدعاقروااكي آم زالعروضرم بلقل غ تروص بك

 . ١ فعن اعني ف بك لكك لكم بحاو تن لري 2ريريك لش ترروص ماو اان ا ظ

 ظ لع دا ع تشاد دك 3 َِ شق



 ضاق كلتش سا يس و ا
 2 ةتمدخ انج دهب لات يسرع ذب نرعرورض قاتل« اق لوم لا, تضخ كتر اج لاتمام لاع

 رمت لبي ترروص لا عررط سن تن _انركرك رب روس مدور وارث تتنو لس دق كنارى كارد رطل

 لا مشوار ع ناك نارطسم حررط ل لتوبك-.اكوه بجباو لش هرم ىلع ترروصو دوج وح حررط ى اج انوه بجاو ل ١

 ١ لا انرل رسوم كفء د لا. قتال يصد كس نو, روضوم سلق دب حررط كسا ب ئاج نك ريس اك لادوات

 1 يللا يا كوم بجاو لم لبن تروصودوجوم اذبلاجس لش بع لص رول كد لابي ل ىلا مكون

 هس لاو لا. هورلج تسر و تاياكيآ اتوا لا توت فرك الوب كبلات

 ه9 « ىناشلا لاوسلا»
 (يامر_2عل”)  عقأو ناركسلا قالط و عقاو ةركملا قالطو ل لؤالا قشلا !

 ءاهقفلا فالتخا ركذا  لئالدلا ءوض ىف هركملا قالط عوقو ىف ماركلا ءاهقفلا فالتخا ركذا
 (01"س" تن ةيادبلا ف شا)- ناركسلا فرع . لئالدلا ءوض ىف همدع و نأركس قالط عوقو ىف مأركلا

 ناركس(0) لئالدلا بف التخا كءاهنتف لب عروقو كس قالط كورك 1) روما نيم لقاك وسلا... ..# لاوس صالخ»

 58 رنا ن ار( فازتخ ا اهتف ل قره قاطو
 موك قي اددلاي ايئايكردبجر/ضى كا: لا : 0 ظ

 -لومد تاو قالط كيوانا ا عاش رئاروا كك .اجوم قتاو قالط كيدتنعام قريد قالطرل مد 2 لارا قالط

 ْ دورا وباتا وسار بت "لوفوورايظتاروا هاركا كسي: :لصر ل ختم عالما 07

 1 د كرم سيتا د كت الط كورك به كذا انج لإ

 لت لالا كح هيلع اوه ركتسا امو ...... ىتما نع عفر داشرا الت بآ تق ثاظضاز#

 كايسلء اليخ لم ايد بلا اكواد ظغاوم لع تان آتي ل هارلا او نايس اطيل سس يب باوتج اكل ا ممل ناجحا

 وبا ةدجس ةدم ك2 بتاو سن ذامثاناين (ررطاىاجس لوب مز ل تعيد ل الخ لتاين انج و لوم بتترم م كحاب هرجشو ش

 تاكواشم زغاوم لع تر آيس هركما اوم مولعملاي_بساتؤم مال

 قنركعقاو قالط لش لارواهنسايكو دارا كفك عقوق الط حواف رك سيب :ليلو كليف فازحا 0 |

 فخ اكم تس تاع الوعد ىلاخ حس مككروا ىف قالطرصق ازبلا جس, ردك عت او لعب لك الط دوروا جس ىجييملا ش

 دواس اجاب اراك تس لاهجسايكيار ذكى اهتسزج لترك جس يجرجام كوركروا ساجد يد تجاع كو ركزي سرنا
 حررط ا فاو وم تاو قالط لع تمروص كن ييحدق الط سدايظفادوااضر وبا عررط سجس ايكايك يقرب حل اطول ورك

 ود اسكس لااا وب مولخشيسس حررط له انرك دارا كى الطاكه رطكروا- ل ةسساج دم تاو لقالط اقترب تسد قاذط كس هرك
 لاو ناجل ايو لبق الطردا<- لام ىدعق ع ايد قلط كا قتل وب حلا ضاكى هيارسدد نوم اضاكن اج لياءلك لايام



 يتاثويلزه ااا ااا 500 نينب هيلاع باوجلا
 روع روات ص نيل وئام وماذا سابك اوك اها عادا الطلب نلاسآو نوماس لش ناويئاربود ذس لاس

 هدا ندبلا_داتالب انس لد قالط سسدادا سا سدد ايوه تبق لج تماط ىهداراروا رقت بم انركرايقا

 لرع قاله ع ةداضر مدعي مكلس قالط اقلك تك متركا انق سونار نيد قالط» ركاب اكس اج ابكي هدايزز تس
 55 اوم اطر قا كلاس ينج دمنا قال كاع كسا ضر ناز يرش
 قديما : سم تلاع كرشن لهنا ذ_ ناركسسلا: لئلا يف السخا اكءاهتف لن عروق كس قالط نارك 9

 داو قالط كيسي بمدن قوات اد فكم الد كاجو ناو قالط كيدانعسرام 3 قرد قالط 0

 | هس قس لوما - نم لول لود لة قس قاما لوب

 5-5 لقخأ لا ز صخب ردات بولطتض قالطل مقتاسس لقت 7 كوداراو صقل سي لبو كت رارطت لا
 لكس تلاع كش اري قوم ساق او قالط قات لاب ععس لود نا لوم لاذ لتس ادد كلي كيب هني ع اكو مانا لب
 ليم عنا وقالطسس يسد الط

 لوري رف رك ا ا تيس لو لكسز ىلا لتخكاكجسي : لبو كنتم فانحا
 ْ بج وا ايل اما ىكمدارا 6 ق الط لس لاب لث الع بت <سايك ا ورارق قاب اوك تخك ا 2 عت ةورج زك

 0 يكاروأ ايكو دب .درمتسبو لرب لإ بائس ضرك جسور قلوب حئاو كل الط قاوم تسرد الط دارا ْ

 لازال شل لاملتدل لول تاو قالط لوب كد قال لت 1 قم م لع رروص اون قاوم لئز لس رود لود
 ٠ لة ساب» نادل كدا بج حسم كرو هرب لتس بلس ا

 هيدا راند دك لك بيوم لب تلاع لدن اند بس صو دارع حس نكس: ف بتل“ 11 هلا رك 9

 ش 2 راسك سلع دع

 ىّنَ هَل مَ ٍرْهْهَأ ةقستيإ دلو د ُتَهَجَق اَنْ ْعَماَجُي ٌةَرْهِفَص ُةتوَتبَمْلا تَناَك نِإف-..- ]
 .ِنيَمْنَس ىلإ هْنِم ٌبَسنلا ُتْبلَي َفُس 0س ها

 امش ينم فليم ندوه ايو ايفوتسم ةيفنحلا ههقفلا فالتخا اركذا . اهلكش مث 5 رابعلا مجرت

 ]أ - لارلا فال اكيح

 4 قالخ) رن سكب ايك راج تس لشن ارك يس هريس ولاد اب قطمرلا لب دن مج 2 تدابع 4» ...... 2
 ريو تمباظ يسن اوما ديب هج لش مكه هاس فرك تاكوعن مزال بسناك ام ذ كس درع انج يي وامدف سلا (تتو
 | 6« ته باسم كلامنا ارق _ةنلو فسول ولا ماءاروا جس في دانكن دك اادوا فيري ماما

 ' نأ لاولا يف امك يسارا تلا © ا
 سس 'ىر سكالط 7 عاب قالطا ياك ت ترودو رك , :



 ييتث وياه 200039100 (عود) نيتي هيلاع باوجلا
 هس تدو# دوا انجي نس ىلا يدان وفه سس تقو كس قالطر يروا - < (كس جايك ع رانج دحتاسن لع لوس قلابات ىلا ةوروا

 هج فالنخااك فتق فانحا لش لا ؟لئأياكوعمذاط بضم ذكر بوش لش ترروصولا ولايك يار قا لكك # روك تسد

 روا اوم ز ال بسنرم ذلسربوشاس لاا انجب مس هلع توك قالطذ_ هرم لا 587 هناا نير ط

 2ارء ادب جراف كلاود تفوكس قالطركل و قرف م فسيلوامااروا-اكدعد مزال بناجر يدعي كسها. فرك

 ظ : ا ةساجوم مزال يم زسربوش

 لاما ةل«طاعامب لوم هقها رمرداه شاحب لوم هقها رم مالك ى راها سي: لو 2 فسول وب اماما

 لح لم جو لم تروص ساق تلا ع تتفو لس قالط هوم كيأ لج لااور لي تفو كس سول امروا هج قكر

 عليج لو: لاعدعإ ل ذ- اجر زك موق اسسها نه ورك < لاا اسود اي 528 اةيستروا 0 ارز كررمع

 -ياجوب تباهبسن يدك ككل ادد ررط كليا ذبلايك رار قا كفه ذ/شمدعذ#_ لانس قع اشكل هقهارم

 هأء نم تررعهورواج مولعم هيمن حشو لا رع امر زل دعاك زك ارك بسب : لو 121 نفرط

 مانع نا ل لث هاء تدعى نات سن دوخاكض تؤ قرون” نت نْضَحَي هَل ْئِهَّلاَو <سداشر اتت كداب نب

 ءاضقاروا هر رارق ايه اكرارقا اذ ذ/تددعتسد#ي دا كدي دكت اكدر ز/لتردع1ل أ ثعل رب ف اه زك

 كت روكروا جس تلر لسلق اكدفالخ عررش علك هس كوي سدا رقا كس ترو 7 ترش درك لالدرب تدع

ادي يك يام دج دحإ كح لروا قحركرارقل اخذت دع تدور لال بج انكر لاح كثوجبتروا فالغرارقا
 بسنوأ نو

 ش وم تاق لب -انو لائتمبام بسن دقاوباديب ريك يام دج دولايد كك كنزا زفات نش مب «رطط كا وكن تبغ

 و, لتس اب ناك لاق انجر جي يدافع تقوك قالطذ_ هقها مكاين ٠

 ه5:5١؟9 يشثلاتلا لاوسلا»

 َىِضاَقْلاَرفُي ْئِنِس عَبْرَأ ىضق اذ كلم َلاقَو رم نَِبَوةَنْيَب نَرَفْياَلَوَلاَق
 لومي ني ًةنَس َنَُرْشِع وِ َلمَماَذَِو ث لَه نم َجّورَمْمُكِاَمَولا ٌةذع ةَقْعَك و هدأَرما َْئَيَوهَنِبَ

 ظ 0 (181 شعير جيلدهلا فرخ ا) ( يعاضر_ 7« ) -هَيْوَمِب انُمَكَح ْ

 نيب فالتخالا ركذا هتجوز و دوقفملا نيب قرقي ىتم  دوقفملا فرع .اهلكش و ةرابعلا مجرت 0
 .كلام لوق ىلع وأ ةفينح ىبأ لوق ىلع ىوتقلا انحالا دنع  لئالدلاب كلام و ٌةفينح يبا ماسالا

ما ب تمرايع(7 )دج اكت دايم (ا) ل بلط روم اي شم لام ......6 لاوس الخط ش
 | فيرتروقفم (1-) بار

 ْ فتق فانحالا ونفى وف () لئادلا مف النخاع ل قل رفق ل ايعرو كس جوزك ارواو تفس( ”)

 ١ بجاكايرفذ_هقن كلا مادادوا ٌلماج كسي ل غكنلامرد كس ىو ككارواووقفم #.:.ج رت اكترارع 4) ...... 9

 تسهر( لازلت اقووتسعتسدلهددداهس درب فق ايمدكس قدي كل ارداك لا نخوة اير زك يداي

 4 يدان اكمام اهوب لس عتقان أري لام ليوم ليز و وققةئلب ذوام قلك 2



 دات هياده ظ ظ ملل - (مود)نينب هيلاع باوجلا .
 21316 3 2335 ١ لش قه 227 ا 0 3 جو نبا جف عع ع نت نبا حف وح كاف دعا لح ع ع عب 2 2ظ ىو

 1 -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك: بارءار ترايع 9

 0 كدي رداع اج طيس «لوغ 1 احرص نادقف ال تغلو وقف #: -: بقل فلعل وو وقفم (9

 أ بح اغاييادوقفم هَ ومال ةناَهَح ىردُي ال ىذا ال وه دونم شارالسا ْ

 ا هاي ب ” نكت ا: ا انين 9 رهو

 ' هج تالا ساي لاب ك3 رفق لاهو كس نامت ل 0 وى 5 تايد تدماكلا

 ' ئارو شركات ويقوم رلا-< بع سر 2 مق 2 زفت ايعرد لس كدي 11 21 اروار وتفموى كد 92_20 فانحا

 ناكل ابو لوناق ارمي هزل ساي سب يوكو قط بجلال 2س هلي كلام ماماروا_دءاكي رك
 1 لهياققاةةلإ غطا ايسرد لس

 وره رص اال اق قتلا 120000 لادن كل ماما
 ظ تمم وساتزاما كة سلاف تس كرب كس رازك فو تسر داق يلف نا ملى يدع لس ل اسر لانساي

 ظ ذ_دازكت ددعلاسراي لسا بج اوماكد تقاك وز با نوقف جي( © جس قكغراعنلاك فت باح :لمت ماو
 ١ تاليا عا فرط ليأ تانج جزا اك ذر فتن ايعرد كس ( يلب ءدوقفم ) لوقو نا كا حرر ىك نشروا ءايادحب كس
 لمناج ةنسة كل اق كر فك تبدع قير ااسا كسبت نايل ل اع تبج كيارواج تبءاشم

 فعل ادج نايمددك كدت رواروتفم ومو وع ” امر ز/لاسناعولو وقف بجرلا ارومولخ 0 3-3 ابك ايل لئادعل ْ

 . قدي كلا تر# لوول اي( فذ هيأ آللي كريب ووقف اسي للرد بحاص مابا
 ] اه هدز تنعم ترروك ورقم[ لاقاك ل لك تيرتح © سابو« راللا كقالطاي تدم ارك كل اهب

 ١ ٠ اكرر فرط ل قلقا لئسر مح وذ فر عر حزين اجود ماك الطاي توه و وفم ليقدات جس اجانب
 روقفم لب ترلاو مولعم رووا لوب مولعمر يت تلام ووقف 0< قرت سى لوقا قلن _يؤو روع عرب ءارواهع

 : ديان ادخل [امايد سارقي راف قش به توما كل انا ضرداس نوب لاا اكل وأود توضو لكرتذاك
 3 .  كشلاب لوزيال نيقيلاب تباثلا

 0 اال اج لسوق نلت اياك بام فكل اقرب نص انياب ك املا 0

 ش لااكب نقية حسا رم لش يروا لوم لاك دعاس سس بو كلن م سشروقفسروا هس تيد: هس لات مك توباك

 سا ْش هن تبهئجرس لقياك رك ترطتروا بس لل 4 نرك يقرب سلم الداود ناهدج ربك

 : ني طايعا تءاعردا اق تءاهن سابقا كس نزارب» لئادج ركاب 1 بج اك فقم ضد يا فاتح الاربع و 10

 » عباس كلاس ماما ليس لما سو ترف لوتتفروا تك زف نذو ل نبض تع لتس ليت اهتفرك
 : د ١ هيه دو هيلة عفا ب مال شدا ذه دام لهن شينه داق هيدا

 7 لاك هوا عينا يق ِهَلِاَو لاَ و كبف كدلك تاتنال ُلِجَرلا كر جادا نسا



 ' ىناث هيأده 1 ْ ' ١9» _ (مود)نينب ةيل اع باجل
 مدع جدع مدعم ا ع عدم عم 5 ا م اد م ل عج مم مج ا 2 2 ع < 0 اعلا اا ساب 1 عد عم ع م عل

 َِبْرَقَي اهني ل نإوةاليإا ١ َطَقَسَو ٌةَراَفَكلا هنزل َو هِنْيِمَي ْنِف كنك رَهْشْلا عير ىف اَهَيِطَو ْنِاَف

 (يامر”١ص) .ةقيِلطَتِب هْنِم كَناَي رْهْشَأ َةَعَبْرَأ كَضَم
 وا رهشا ةعبرا ىضم دعب ةنونيبلا عقت 5 له . اعرش و ةغل ءاليالا فّرع . اهلكش و ةرابعلا مجرت

 ش ( ه8 سه خر يادبلا ف شا) ةلدألاب ليصفتلا و طسبلاب ةلئسملا هذه بتكأ يضاقلا قيرفت ىلا جاتحي

 وقوغلىءاليا() ب ارماوي ترايع(» )مج اكت رابع )١( لب بلط ل روما رايب لس لاوس ......#و لاوسص الغاط

 -لئالدلا مف اتخا ل ل وه قرورضتيس تن 53 عك ذهل السفير

 ابل ابك لور اعمر قست لئادك دك اكساكدي ليا ف (رجوش)ورم بج ردا : مث را تءرارع 6]) .٠

 باول رك و دجتاسكس تركي هام داير لب اك اجو الاو نسل 77-- |

 هذا اداعمل كا 12 تبرع تراك ا ركاروا- اك .اهوم قاس الياروا كوم مل اثورافل ل رواة اوم ثناح ل م

 لك او ا تاس لس قالط كيا سس لا مول

 -افنأ لاوسلا ىف ّرم امك: ببارارب ترايغ69

 لت دد ان لا اب لع الص كي ارمضروا جس اناعكرم قزح وفل اكء اليا #: بيبر تت شو قولا رتل كرما ©

 وادم للك يسد قالط» ورك سيب طرش كى ا كيد ننس هك بحاص ماءا جس ءاليا نعل كغ اهرش لاي كس صول ىلا

 دوا لاك افك بست د دامك هيسهي ُط م طن نان أص

 ركوب عقوق رفضنا ونئا هس ناوز كر زك ايك يرق ناك 0 اهش بعرق مم 2(

 ته فالشخااكلعا لش ناهس كرورض لإ 201 ءلالطليأ

 هلا 1 تجر لك اجوجدتاب مهتما قالطليأ تدوكيي دعب ذر داو ليد د فتحا ءايلع |

 سة ب فلس قئاقدعإ لس اجد ال اليا تسب تدوكيي اك يطفي قش ماءادوا هب لب رورض فتات قير فآ

 رت رفروا ذك روجر ذرب شرك ين انج اكس د ف وقسمتك تقر فدحب كس ف اجرك (هايداح)ءال اتسم ل لوو 0

 - لوم ناب قالطك لم طوسسروا لوب قصر الط ل زفتى ىو و ايل باطما رت ساق ىويرو ادرك اهنا حس

 ايل كوروكع رام لس تروكرلا انكم 1227 : لك تارئاز اهاداو ربل سي لاو كد قف اسم اما

 فاسارب وشل توج تس وو كرارضا لي ءجس انرك الت ل قيظسروا اهب زرطو'تمروكه دارا كرب وشمس لال سرج اظدوا <

 اقروا اكهدركّ إبر فقل ع لوفود ركوب ماقنم مماق كسر بوش ل ناسحالاب حيرست تاق ل لاء اير فورعأ

 لير فتش لولو دروع مام مئاق كسب وشب نتا قوم نديم كرا عر وطقم كار ب وشر اريج ايار لمي قطط 9في لك

 < جركرووولرر يس تروكروا نوم تسول اكف ورحأ 2007 الز يجمل ىلع لوأوو نلاروا< .عورك

 «رطر اواو تير ش بدبس ايكلظب سرك كرك اع اح تدرب شكسي :ل مو هك ممَدَي تانحا
 يس يسب بس ديو يسم سل ل ل سيسبب



 ا و و ا اوما
 كأي مالا كب رغد تكلا 5 اوركلازو راف تضع كلة. اهدزلب اليالي وحرر لالا

 ْ لع تررطخ ء لاه رطل بجي ب دوا - لوم نئاب قال كك ل 1 اب لاثوراكطج ترك ادذ قس د ين الطرل 7

 ظ < كك امانا اكن ارواج لوقت سوف تبث ندي رواد غ الخل دابع
 ترث باقاتك شل كي جاه روطى اور جوشرعبأر فكس ءالي ا ئتن قوفلا لج يقالطو اليا ل تييلباج هنا. زن

 ْ 1 الياررط شل باكو سفر فت لوك داططيل ليث * مكر ازا يوكو, لع لية اورو الياوسسمولكرا

 ظ <عرباكس فرت لكلا ذا كسرت قدطككتحر روك لعاب قطتي تاس

 لج لفة لاق رفق تف ىدعإ كس. مالساررطوا كرف آمر قناق ير فآت نيم ل تيما بنا

 «هقفلا ىف : ةثلاثلا ةقرولا»
 0 ١5٠١ يلؤالا لاوسلا»

 نأ ىلذ الا َو نه نمش نتب جلا راَسيَق رسل ةلاَحٍْسَقلا ىف ْنَهَل وح < الر...

 ( اسف لتر يل دهلا فرش 3( يحاسب ص١ اِهتَع رق 3 كَجَرَخ ْنَعِب ٌرِفاَسَيِف َنَهنِيَب

 ش ةيياللل يلت واي وس هسرل سل كا اليمج اهلكش و ةليمج ةرانعلا جرت

 .ةبهلا دعب عوجرلا اهل زوجي له و ىرخالل اهمسق بهت نأ ةأرملل زوجي له ّيعفاشلا مامالا فالتخا هب حضتي
 مارئالاحماب 00 باربي ترابع(7) دج اكتساب )ليام ايسماظاك اوما 8 «# لاوسمصالخ»

 مت روج عس لادا ةسر بكل داي ؤي كس تد# 000 لكلملاون خا

 تحس لفن نارب وثب جس لااله كت اموكس لع تلامس :مج شكت دابع © ...... 9
 ميج اسهل دكت يس يليها عرق لي ناك < رتب ر واهس رك سب .!ه احبت اس ش

 ظ ظ -افنآ لا وسلا رم امك - :بتامار تاع ©

 1 2 عسا زاك كي ازهس لي رآ كش ا ا ْ

 مرق ث ناك رتبة( اج هس < امان س لير فستان ني اوكا ديب لترا هه لت ل < ناك

 قبلا لس لوس ى ةبروسكل ب يل اسوا دلل نر صرق م اناك ترآ ى زارنا

 : جف الثا اها ل سوم بجاواي قواك ىزادئا عرق ْ

 355 لوا انيك ى ادا عرق نايمرد كس لولوج با ل كس دتداخ لع فسر تملا كيو زن كس هيي رفيفعولا ماا

 ْئس لوو بوح سعرز الاي ارك فسرت اسس كيا لل 1 ىزادتا عوق خيرك املك اقع بجاد ىزادنا عرق يرد دال قفع اس

 ْ -اهلمايقدجت اسال ىوعك ؟رسود تدل '

 شقر يا ةهغ ا رفودارا اكرم بج ل[ روح ثي دعك 4 كك اع حرر : لو ى هني فاش ماا 1

 هج لانو ب 0 21 لعن فت صتساوكسف د م لك 0 السلس ب2 مزار اعرق



 ىناث هياده 0 ظ ل4 00000 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ع2 ع ل 2 ا عع ع2 222322223325224 ته ا أ دع 5 ع 3 ١

 18 رمال ىزارتاعرق يفر الا ق2 كس لد ش وف كت اروطم جراوزا لس اك فت بآرك بس بناوج باكا
 < قكرم بجاو كى زادئاعرق ليث بمباو ميتا بجاهقد وت بجاد( نركررقن ىرابال يسر فلل بآرك دير دردجو

 هس بر زك ف باوج كس لد ك هلي قفا ا لا لد لير ب نتا قزادتا عرق لك هلي بحاص ماما.
 هد طرفسد سس لك 111 ورا لبيد لج هلل لوك كل كس تدلل بع ترفل: لو قرسود

 ] مرق قادهدايتلا بج« سمه دي لس ل نادك دايقفا يي ررطىكاء جس رايق اك اوك اول اج لس
 .  مجاو تاو بيتس نركذامنا

 لس كيا ل - لش تءاوولتسرلا : ا أ

 كثي و روس تر أ قلت ثلا لوسر لك < تهت كا تري هو 4 ايرشر زق ىورك بيوك كوس لك قداب لا

 لوك لوس ادن ككتاب اراك يب آ 2# هدوء رح قلك كيل ذارن لفل ب آب حبل كد قاططول 45 عم
 تلق وروي لوس كال تساوخردرواو# ل ت روطم راوزا لي آرشحا هنركجسيب لاا وق رعب نأ ير لاك سجاع 1

 < ةءاجانرلدبموكن اوم راياقي الاد مولحتس ال ١ 4 وركررق رو ل عليك 46 شن اع داك كر ابى اق مدوسروا سمار رف روجر 0

 لسن 127 كلل اور قل زيا هوك < اوك عن راد دوك نداك راب ةس تدلل

 قاس ولده انكر حسين كداب قي اره لب ب سيفا اسوا زبلءاو# لبثت بجاو كك جا وجايكا قاس قتيلا
 -جسائاج مر روجر تراب قي الوب مول لج اني لباووك ج ودش

 نبل بلغ نأ و ميرحتلا هب قلعت بلاغلا وه نبللا و ةاشلا نبلب نبللا طلتخا اذا و.-» 58 ىناتلا قشلا
 (يئامر_ "ها ص) ١ "فسوي يبا دنع امهبلغاب ميرحتلا قلعت نيتأرما نبل طلتخا اذا و ميرحتلا هب قلعتي مل ةاشلا

 . و مهلاوقأ رك ذ كيلعف ةبوتكملا ةلئسملا ىف ةيفنحلا انتاداس فلتخا  ةحضاو ةرلبعلا مجرت
 00/0 لأ نةيدباف )ليطلب اهيتكأ ؟ا/ ما ةمرحلا هب , قلعت له (ايبص .م تعضرأف نيلركيلل لزذالل) مهتنأ

 7 بل دود ترو اكلت ل تسد ب جرا وت 0

 و 7ايكله دود رود بجد لوب لأ 2 م ا اساس ىو واج ب باعه دوداكا قررا روا لوب قلخت م قتانعل ا

 وب قل اساس بلقاس لم لولد نا كيدانس فيولا مال
 1 ركب ل فالتخا لوك لسسهبي روك ش تدابع للا ولا اضن ْ

 ريل اردد اجو تءءاث تئاضر قصرت اف لالا حس لاو « ابا سدي ىلا ارولاهت بلان هدوداكثت دو هدود

 لم 5 لوم تب ةتعاضر قيم يو ايليف ردن ال يع اقرت ذك 77 اروا ايكل هدوداكل قرود ارك <

 ْ نانا ظ 0 - ع فالي ش لإ فاجعل



 يضظاياه ا كي عساني يلاع باوجلا
 000 اتت اضر كرهتك اسس لاقل انهدوداكت رول "< دابتعااكبل مل لة [ ردن فموي ماا

 ةساجومتباغتعاضر مرتد اسكس لوطودرك  ث اهرف اكبر فز ماما دواز اما لو لاق هس ىا لكم قفا شم مارا
 ظ تياددارم» لي تراسل فصول وبا ماما لبي ت تاور بأ دلو لشماوروو للخلاف رقيطولا مايا ْ]

 00 ليوا ززماس رادع
 بنت حعاشرر 2ازوا دعت 0 72 كى أ 57 «لآقر لولو كم < :لبطو 11 هذاك فسول وبا م انآ, 0

 5 كل تفر يه نا + رشا اهدوذاكل ري يك ءانج ل سر ع لرلا ارق بج لس لب 110

 بواطم لش يج بوب فت نفو لاب لكك ل[ خلان ب لن ضعي :لصو لالي رفزرواركم اما"
 بج سب _متروصتا ودك نأ لاجاندكقتفاشا ل اب وع لاك مورممرلك ل ب لشي ا(ىشروا باج وج م ورحم

 ظ 171100 06 كروب بن دنا نتوا سل ليسن ه7 لسول سظعركا اا
 فاروس دي دمع الخ قاري ذم

 ش هن كاتي ل ترروكور هلا: 4 7 هركأ

 - امو: تءاغتعاضر ضرس حدود لاق عل راما قات 77 سرك حدوده ورب الك دود

 هن لااقرف لكن ايمردةس ري دواءركا يبا قلطم مُكَتْعَضْرَأ نأ نبل كتم قل سوبا ص 20 ٠

 و تين اج ىاروا اك ساجوب تيانبشاك ىييضحا تح لاازإلج بيساك اهنووشن وك هدود اكهرك يك سيب: :للو "و قرسود

 اووي تماود يا كاك كم امارواق اش ماادبلا_كذ اي قدركتباهتءاضد صو اهايطا سد كبش عيا
 -لوهد تبا تعاضر يسره هدوذ يأ "اازياجس باشا هدوداسدمعسجو لة دانسد»دالولكاب

 215+ +« ىناثلا لاوسلا»

 اَيَلَع ثن تقف كلَخَدفةدِحاَوَو ةدجا و قطن نادل ٍتْلَخَ نإ اهل لاَقْوَلَو---
 ُتَلْخَدَف َراَدلا ِتْنَخَد ْنِإةَدِحأَو دج قلط اهلاوي قالو قة ةدجاو

 ( ياعيد ص) عاملا ِنْيَمَتِف تل ظ

 نيو ؟ةلوخدملا ريغ وأ ةلوخدملا ىلا جدي اهل لاق ولو“ هلوق ىف ريمضلا  ةرابعلا لكش ١
 004 ب ةيلدهلا فرشا) .فنصملا هنيز امك 0 0 0 ةيفالتخالا ةلئسملا ةباتكب ساطرقلا

00 

 ظ 0 :بارعار ترراع 4» ......839

 را اج ملف قرا هاه لق ولوسيامك هلي قسم _: دب قي 09
 ؟ريقلا ل _ دلر»« القط كالي



 ىناث هياده "1 (مو2)نينب هيلاع بارجلا
 1 دع د عدد عع عدم عدم ودع دعب جعجع ديمعتم جمب دك عل عدا هك ل مام م4 2 352 6 ا

 ف ؟موداكك ياروا لإ 114 11 7 رت الطوريت را لا :يئالملا دنا خي ييز زليخا لي اتس »©

 تناك بلش رغما شرلا لوبن مارش © كوم دق طرش 00 ني نق روصتوو ف ل ل ابك ف طع ع رزه ل

 الشع مدقعطر شرك اروا نيم ابدا وقال م ل رع كس رادلا تاخد نأ ةذحاو و ةدحأو قلاط

 . كج فالتما ل ترروص راو قب لثار سر اهب لوقس زيرو ةدهاو و ةدحأو قئاط تداف رادلا تلخد نأ اهي

 - لو او ىف الط ليا كيد زنك لج بحاص ماءاروا وس ع وق الطود نع تروس "فيدال نائم
 واود لبي ترروص ك٠ مدقم كس طرشا دبله 120 حتت قظمو روك 0 :لمر ؟ انبي نييتارم ظ

 لذ نيتنث قلاط ثناف رادلا تلخد نأ م اساس طرشرلوو حل الط
 12 ملاكا قوم عئااو قالطوو لم ترروص كى وج رخ ماس طر شل اريج, بج نوم حقو كرابأي يق الط ل وفود لي جرروص

 | -قاروب حلاو لالظود لك ترو سدا هد طر

 ركأ لب قحر لاتخا كل وفود بيترتو لاصق ب دواس ل آني اقطاب: لصد ل 256 رؤيطولا ماما

 تنام لرب تق اولياء عايل ان خ 0 يل ادا نر ل تامر ل "- لاصنا

 كفروا كق لد انس لاطسإ 7 رو ملحم لوم او كي (نرص رف م فالع ةدحأو و ةدحأو قلاذ

 لهم اوم تانح ايزل لبر كلاو ل طع يح

 ميو ش راقيه يباع كلاقوعسم ان م 0-5 0 رق نا يع

 نقالط لوود رجب كس اطرشو وجو لب قوس فزاع رشا مع اال تس لاو يد لوبا“ الكل ثا طرا تدوس

 ذولا بلازز يواسي تمم ل حلا هلل اير خم! ثور

 - قلوب م اوبيحرتا لك تق اطل 0

 رولابر لفوق لا كبي ” كفو ل عرفت ل نيتنش لاك ليكسسر» ى انا اق نيتنك قلاط تطأ
 هس لرافلا لايق نراقب سي قرف ا لج لاا« بيت ل 10-5

 ىي لب اطنك ناي كفي قلم اءاآلاك ةدحاوف ةدحاو قلاط تننا الث يكف طغهتاسا ءاف فرك اروا
 فلذة قرم ااكاب وأ كل وم ع اوود كيد نكسة نت اصروا كياني دز 2 هام مارا اع يف فل

 عتاد نالط كي قاقنالاب سش تدوم كر فدك تكس ظني ثيلوا يقفوا ل لقد ايدل وأء قلاب ىفطكرواوهوإ

 -بهتسا# 1ع كح ؟سرلاو 0 ذي 7 بين دقة جب تسرد كدا لد“

 دول قيم وان وكلا لانو لاربع ملكا فلس نم لل "لصف '
 ( يتاجر 664نك) امهدنع ا كلاذك و

 . ةيادهلا بحاص اهحرش امك رهشا ةتس ىلع وهف هلوق ىلا 7 فلح نم و هلوق نم ةرابعشأ حرشأ

 وأ ركنملا رهدلا ظفل ىف فالتخالا اذه . رهدلا ظفل ىف هيبحامم و ًةفيدح ىياوامالا فالبخا بكل



 4 هياده : ؟ا11ب 1 (مول)نينب هيل اع بأ وجلا

 22 ع عدم ع د 2 ع عد عد ع عب ع ع عع ع ال ا ع ل اك عااد عامل ل م ع عت 2 2 2 ل 2

 (١.1لكا عدلا فرشا). امهيلك ىف وأ فّرعملا

 ا باع مال ردا 00 كتم( بطول لوا. 5-5 © لاوس مالغإج

 -قرفر يرد طفل ابتعاد سربلكو 6 |

 (انامز ءهانيح) ا نيح) رك[ وفا اولوخ لاعكمتيتاسهكس نا ناي نتف نس فاعلا 127 !تراع6» 3

 نيحلاظتا اي هلئويلا كج قب تدم لنك واءدج قالطااكم تح روص بوب ايكل اهتسا( ع نامزلا .نيحلا) نحول

 ىَّلَع ىنأ لها رفذ_للاعتال ريب نآرةلاهيج_لو توم لمتسغليكس رد كعررط وطور لبا نام زو

 هل: لامتا كي تدلي وط نحف تم راش نعت ياي نانا جدن )رهثدلا َنِي ٌنْيِح ِناَسْنإلا

 لافلاكن ترش ىا اهي ذب ٍنْيِح لاهلك د5 <داشرالاهتدثلاب ماقمهسرسدد ل تحرك آرت

 روك ذان نيح كده س لحس ٍرْهْشَأ هن َكِلاَذ ورينأكس اذ: لابعن با ترج هس ايل يكل اعتسا كس تسد

 هدؤ يتيروصوس وول اج تدل اممرورول طسوا لؤي وام دج دوا-<جسهاءدج هورواجس اوهر كرو كتف وب لخوج ست تثشومو

هناس_ ملكش تدب زوجت يبس ٌس 2 حيين لول كف لاه بج سب تّفو لا ايدوأ-<هايوجد ارمح نيح لك
 سو رمق 

 ومنو نان رثكا حس علوان ماج اياب داع انكر _لسلس اكمالك يك ل تو تع زوق الكل لانو

 هك نامز | نيح دمتي مالكي ف فلاعرلا تيت اهو شرها حس ارك ارواج اتككسدبا لرنحوو لديك انوم

 ناعما لج تدل ايمردلا ارم مولعم لبوه قت لس يكاد اكم الكي كتي لاقل كرا ايتقا قوم اخس ذكر انت

 ظ -ووراقناكم باطما تينىار#ة مس كتييناكن تتقون لالا اروا ادم نيخأك

 مااالوبو لك رسهد نفل لش مبا خد فلامركا : فالنبخااكيم نائم اصروا بح اص مايا ل عر عدلاظف

 ست تنس را لكن اءذروا ناصر ف لل ب 2 رف نب نيم اص بلا بس لات لوك ا كيد نكسة بحارم

 ظ جس اج الوب يهادج كج غل ررطىكا جس حاج الوب يوامدج نا ذزولن حر

 ردا نييح ذم كقيأرام يانج لمت رطل نايذمدا تؤكد قلي: لير كي لج نيئتأس

 -< لل رف لوك ع شووق” وفود لا كيد دك برع لئادس يأ قال ولوو رشد ذنم كتيأ راه

 < فتق رقت قرع فلم تدوم ابيك اها كو دقفا بهيك جس ل دك هلو بح أصم اما

 ورك ترروصلر مو قار»ا< فورم ب لنا دقم وفل كاطافلادواءاسا.لأي احا ايك يس سايق كارا اك تماقل كل لا

 0 ع لعمل عروش ْ

 -ج نب لامس حررت ل أود رو قل طال لاعتسا #:

 ظ لن قو رك وم لاعتسا.قرعل وادخلي نس ناثاص-( كفر عم بدت اريكمال فلاروا وركز كس مالفن اريثإ)

 ظ 8-0 بح اص م اءاروا نس اتؤمد امم اود لع ت تروص فر عمرو ومد ارم تمد كدا دج حس لا سهر ادبلاسانق لوك

 - ا فقس اال كلا دول اكومدارم مود قا ابرة نرحل 7 د فدو تزيد



 يناث هياده ٠ 2002 مار“. ا 0200 (مول)نيئب هيلاع باوجلا

 > ه١٠:١ _يثلاتلا لاوسلا»
 واحيحص احاكن ةأرما جوزت دق املسم اغلاب القاعرح نوكي نا مجرلا ناصحأ و...“ نسل
 0 (يامره١:ص)  ناصحالا ةفص ىلع امه واهب لخد

 نيب و ةيفنحلا دنع ليلدلاب مجرلا ناصحا طئارش بتكا  مجرلا ناصحا فيرعت ىف دويقلا دئاوف ركنا
 / 0”0صائدي ادهافرث) مامالا نذا نودب هدبع ىلع دحلا ىلوملا ميقي له. اضيأ ّيعفاشلا مامالا دنع طئارش
 هلم بحاص ما.ح(7)دوقما فكس فير خت كمترلا ناصحا() لو بلط لروما رايب سن لاوس ......#4 لاوستص الغاط
 . كماءاري مالظ ةييسا وم (") طارش كمترلا ناسصحا كيد زنك هج قئاش ماا ( 0-0 تار لك مجرما ناصحا كيوت
 ظ 00 ظ مكن كقرابع راك تاذابا
 0 ترن 00 -لؤ دوق تاس ل فيرتتىمبرلا ناصحا -:دوت ريا فاس فيل ف مجرلا ع اسما 0) ..... 9

 . كل قذاذ آو تعرتكيسيودتاف ديل زا تلكتار/ لش ناصح سفم © لون 00: حراق © مالسا © رول © لت
 ةيسادواهس لوب لمت _لفن لحمي الو تا شعاب لس قدازال ا لوبا < تو« الاد هذ تردثو 5 حياقتدرم سوا كس"

 مل( 2 2 سار شيكت رب وقك وحمل عر ولي دوا لت سالو يسد تسد قرب لو لال ياكرواهجس اتوب لاودخ اهروما مات

 سراح وب فلكم ريغ كس رولي و لقوا لإن قل كف كمون ارسم وت رولي و لخلل كس ل دارج لي يعش تماما
 حمس اطساروا انزع ابدل اك يلا مكر كس لاو نا بليس انزل اكازسو تبلد تس جو لك عر ولبو لشروا
 لكتب عراف حرر ىا- ل ىلا كود تان: ليززجب يروا تس اترك دف واوا اكس تصرتروا جاد تدق ل سك ا
 -هسطرثو# 21 باف 1_2[ زيعازباج نزلا نكن اورج زرواه الاد يسد تد فري لاط يو

 َّ, ترو و درم ل ابج جس لود كر ذك لاط لورا سيئر , لوتن لاط يشك < ُْط رمى لوندروا

 رورم اوى اجبس لاه وم باري ولكي جس لو ءرورسص فر صد تعيب شع اب كس لوفد لاوس لوم ليك كل ادت لاف
 اا 0000 ها رعب لق علا نام عضو كار يروا

 علا لإ سرك ادادادرل مت ! ديب لارم لع شاف ليحتل كتج ب قرورضض كتم مم بج. كس ناو لن ناصحا وفم
 وهواز أت رورواوب مالقدرمركا لوك -ه<بسرما قذال ان اعمل امل هرقو تجاجوو تعب متو ماهفا نايرد ل لورد

 ده ثوار لطداد كت يقر تكا عر واججس اندم لاف لاقرتذ شعاب هسة د تسل ملكا قرم لتي كس للا
 قير نلاصحا كيدز نسل بحاص مادا: لسرلا حر طا شال ميدل |نلاصحا كي دز لة بحاص ماا 9

 هروكذ كمر كلاصحا كي 000 قى اماما: .

 لاق ايكا نزع هيهح ىلا فاكركر يانج هس لات رش ءالسا هليك متر ناصحا فيد نكس نا لن لالش حس ل طئارثنالاب ْ
 فرط ى راع -تئكاةدع كم قري تروي دوب دهافزم دوي | شا لوسرركع سي لايداكتتلا د ؟ جايك دولا



 يتاثوياده 104 (عود) نيني هيلاع باوجلا
 . للاهدروا ةساجوم تءاحانزرب ملسريغنرلا ذبل اهتايكل مف باطما تجيرش كن ارب نا ذات بآل باج ح

 . لث) نصحمب سيلف هللاب كرشأ نم ايارفواشرا ذاع يآزغ لع لك اج يعي لا ةاشتس لش بات |

 -هس طرا مالسا 2س مت باخاركا اوومولعم لي( 7 نو وايككم ار اءكسقلا ٠

 كمال مالق نسا لوم يدفع: الذ رل ىراه عرفا لس تنز |

 . كج لعدد( ق راجدع لور ة سديد تزاهاوك ومماماو ماعلا 0
 -ه<ايلراث الدود لش نادداجد/ماارايقفااكن لا سلو دريس مهاب زج دايس يمر فذ مط بأ

 لأ عر ئراجدع كم اما. ندلا_<س 7 ىراجالدع سس جو لكك تع الوب مالغ تا لوم 000 مالا

 ظ /4/.ة0 فت ةنسرلا نناكدتاباكك ل ةبعبلا ايارفذ_قع بالعشق هيرب دبا شعم لع داكن لا-<س

 - لل اكدرم ثعداحادرعتم مويا 7 اراء ور ةيك ظ

 0 زفر حام مااا 2 كي طوالي يرصتم ق2: ىوضراشرا لهن يبا حس فرط كح

 اك لق راج كن ودعاذإا وم سالتقاس لكم "سة فاوماسم ديسكو« ناك انعم ايتورصقم ادور

 #<سررقنركوماءاع فرط تييرش#

 ىَلَع طّركُيَو لالا لاح ف مم لي نآب َسَْباَلَو لاق ٍلْيِفَنَتلا ىِف لضن.......
 0 غب لَْياََو مْ دعم علا ُْكَل تعج د ةيرسِ لَو هبل هاه لق نم م َلْوَقَيَف ٍلاَنِقْلا |.

 ليلقلاو فلا ةمج نفاق لسا لع ملاَدإَوِسَمحَلا نما ماسالا راب ٍةَمْينْغْلا ٍزاَرخإ
 (يامرهاذ"ص) .هاَوَس ةُرْيَغ َو

 نمالا هلوق ىلا هلوا نم ةرابعلا حرشا  لفنلاو ليفنتلا ىنعم ركذا : !اهلكشو ةرابعلا مجرت

 هريغو لئاقلا لهف لتاقلل بلسلا لعجي مل اذا ىف ىمفاشلاو هقينح ىبا مامالا فالتخا بتكا سمخلا
 ْ] ( 2س دنس فنثا) ليلدلاب اهبتكا ؟ هب قحا لتاقلا وا بلسلا اذه يف ءاوس

 ظ يلقن ليف (9) اج ناك تراجع (7) باركاري تدايع(1) لو بولطصر وما خراب لب لاوس ا ...... < لاوسص الخط

 -لالرلا ثان الخاكما شفع يك لاق ناءاسكل تقم ( )تر شت سمخلا نمالا ....» سأبالال 6

 -اقنأ لاوسلا ىف ٌرم امك :بار“ار ترابع ظ

 15110000 ازهسصح) لفلم: 2ك ترا © ظ

 ل كومو فاك 2 شأأ لل كبس لب هد بيغ وكول لاذقروا سكن العال يضم اين لا ارو دعس ب خر

 رقم لاق ج دعب ل سأله ءاهقف# لاكي[ ركاب تسد ىلا رواد ماك تنق نما ناسك تقع وفي وراحا شراع

 : ناءاساكض في عل عل لقت ف ماابجروا-ت تر لسد م اعنارولدجي كس ذل لش مالسالا رادو ميم ماياروا قدرك

 عم كعمل ةزطعلا ب ضخ ذي كدا تعا :لانفت ع ةدغللا



 ىنأث هياده ظ 0 ؟90 0 (مود)نينب هيلاعباوجلا
 ل ل وا والم اس داس م م00 بسلا علا اسوس لعد ما عاد ه1 ا عش ع هل

 م وهرلاز تس ةثدابكسشدر فم وب تك ىارأو# ل ب عييصر ل

 اكريماو مامارل سي بلطم اييو لا, دئاذ تس أ صح اف ياو ماأ قت رسال مت ب بعسل قت م, ليفشر و نب

 ش ا احا رواد دك 00 ل لطجارل

 هدا[ فرط كد ابجي 1 .هولتق السا _. 54 1 سلا نم م 1 سأب 99

 مكبس ليل ةسسم ةسمأ !انعاأك دلال 0 8 ا اء سس رف كة الد تيغر كل اقروا سك

 رعب ل شن تسمين ارا بأ رول فيرد لص او كلن لاماساك اا يك كر فاك ىف داب ل”

 لصبؤت ليفت ل سا شت اضمك لع ساقنم جدلا ذهن مت ىلا تداهم لع لاب لانج كيأ تس لسبب
 َنْيِفِمْؤُملا ضّرَح يلا اهي ا < دانا انج هيفا ولا مب د 9أ تسال اجي يد حس حمصي اياز عسص>

 ده بورما ل مى توك تروس وفود روك رون يس احباييّلاذ لاقركنشم 2 ا قا ٍلاَتِقْلا ىَلَع .
 رككلاوا نمد لي[ تمير ماقبل بس ء اي لك لس هكر مادا ما مانا لوك المكس لارا عررظ ارا

 واييرس كياركارزبلا_بس ليت اجرك ج65 مانع ا و هرمود لع ىلا لتي جس للطب ياني وركرزقن كس كس

 اى يرساني درك يراك تسي )ا ىلكساقوا قدا ل ماه يي زادت دامو لس ورك ل صا وكي دج يلى وربكت ابي

 ١ ده الابداع اء يراك تملخ
 ايل كد زووفت ل ع مالسالا راو مي أ را فتابسب هل اءاه كيتا ىلا ليفت لس تم رف ىرو دق ماما

 مالسالاداوملئوبكل دكا ماه تسيب جاما ل تس لك فرص باو ايك ينك وفك ب ءالس ار اووكت صك ار سماك «ومايك
 روا (كسا جايك بما خ سس لع ناك فأردت اوم مق و ىوق نفت اكء#سود دب ل كتل ركن وفتل ل تمي لام لي

 -هتسائاج ف ير مالسالا داو لي م ما ذلاب سف نت وكوت كس شلك ظ

 لاقيلارود ذهاب ربك تلك زسنركا ا: لئلا عمي التخااكنا لع ن_وب بكلتا: ناءاس اكلات ©
 لاش ل تسمي اء نئا.اس اكس اوت اي ورك وكر فاك ى ان جابت ىسرو يكس ينل اما كلفن تاس هبلس هلف اليبتق لتق نم
 ناناسود كيد زل ريللااوفانحا هن الدخا نئايعرو ل ذنتيل مق اوشو ف نحال لم 19 اكدماك ( رباه ) لاقت اياكم

 ا ليطرشب اكو ماكل ثا نااءاس وملك تس ار لع حا ماماو قفاشمم اما ناي كوم ل كلم كلتا وم لاش لي تملا
 -جومراخ لع تسفر فادح روم قتكصح لع: لتاقرواومايكل لب اتم تس سنس اوكرف اك لا فس

 دقايك قر فاكى لفل ضي ايار فذ فل فلا لور كيس تييادر ىكملسو قراخب : لد كات رجاو قش ماا
 نو اقرب لقلت بآرك اتوب موا ىك عس بلاي نبي دصرماظي كى و امرة قاسم اءا-< اك لات عا عئاماس اك نا

 قلوب لل ادن كثب آدئكج ايداع تدير ثجسارداجسا درر

 سا ساجد ادعس درا ئاساهست لع ا دح نم كا هيأ 7 ذاع لامك سي: :لو :قرسود

 00 03-0 ةر ور اني دوك اق اداب لزق كس ذبل اقل زنايسدس لاقرثر»ا لأ



 ظ ل ظ ١
 ىناث هياده : 00 1 .(مول)نينب هيلاع باوجلا

 01 ا عع ا دع عك ذر دور ا د

 ١ ءكرثماقرث لاقدر شع بكس سجد ناكل يسفر اياك ين لصد ل عم :يللامو فانحا
 هدا تاكل اذ سا ل ف لوصصردا جسام للاءس تقرب 1 ! نااءاسو بايسا اكل تقم لوي هدوم نك 3

 نق نريبارتفل نانا /!بسا زيا لااشما دفان ارنمتأ#

 فرصدبلا لين اراه م ناءاسلس لاققنس داب بامرفوك كلا لسالا ناب بينبع تررطح لفت سآت

 00 كناءالوس لوتقم ل تاتريفإس ليغ اوم مولغم لب هس ديدوك معي قدتهاضر ىببامادااراهتتا نقب بس صحاما

 ش ْ دج لوجتر ليفت تلاع سهو كاش دع دوك اكرامب تبادر هد .ركن اياك قئاشم اال

 «هقفلا ىف : ةّحلاتلا ةقرولا»

 ظ ه١149 _«لقالا لاوسلا»
 جوزلاو هنم طسولا اهلو ةيمستلا تحص فومموم ريغ ناويح ىلع اهجوزت اذا...
 ْ (1هع لا ةيفدهلا فرثا)( يعاهر_-نا ص١  هتميق اهاطعا ءاش نأ و كلذ اهاطعأ ءاش نأ ريخم

 فرع.مهتلدأل ايفوتسم ةمئالا فالتخا ركلا حوفضوب ةلئسملا ةروص حرشا مث ةرابعلا مجرت

 : .لثملارهم بجي ىتمورهملا '
 لرب( 0 لالدل يفتن زا جسم(: ) عي تتسب /)لئزوماراوصالاكلاوم ا لاوس صفلغ اج

 ْ -تفواك ب جولس م000فيرت

 : كل لاهي تفلت كج اي 7 راكب ناديت يبا« تو 0 جروا_:رمج 26ج يراع ٠٠

 وح امرك امك جب دايتايشرا امو ناويخ اكرر طسوا هت لله ناويمت ىنا 2 2 تكترزوت يت ارواك قريتي ولكم 3

 5 هدم يل اوكا واج اير داحس د ماقالت دق

 5 ا هم املا ل رلتخاو رشا ليس جروص 9

 تروكرل( كوم بجاد تأب بر رب رواه تسرو_ريش 07 دهس سرق 11 10 كايب تفصح ايانيوكن اويتم ١

 ترم م م ززارتا اكل يسونتم ويك هك ديدعرم 7 ل ناو ايرد طس وتو وركب بس دايت كي درج وشرواهسدنلاويطسوتماك لاول

 راكب تدلي رب ذو ضرك ابكي لق درك يب نااويح فطمإ#رج وشك ب بط ب لا فولو

 اعدل جاو لوبا اد الشم ىك كن اي لترك وا اكجرد طسوا اي ىلع راكد اكجند لوا سرك ذو ايكيا

 2و6 بتجاو لمرسي نواه لع ت كرروم#ى ل اك سن شرت الجسات اه الوب ب بسو

 ظ ا زون ئاوح سير ممر همس ل لت ا ل اس, لاك فيم لا وشر وا فانحا

 ناوي لك - الذم« مولعتضمدبلا تسوين 222 مم فانحا ؟ كوم عزل طسوا اك ياكوب بجباو ل“

 كم زال للم رويدا اع لكس تسرد ليد 0 حفاوشرول ادعم الطسوااك

 ريدك قكبدب شئ نع را رقع, نكي ل رن طع ج جلي م تعال ظ
2-222 

 وا



 . يتاثهياده 3033 ااا (مود)نينب هيلاع باوجلا
 كالا هنا مع د حب 0 د ع ولا يس يال سف 22د 1 م ا 2 20201 ممم 1

 سيقمزول لونود نادوث 79 بو ضس وم فوصوبر ف لاو نار قعازب لس سرس حتر قع ناويح قوصرم

 لب ضواحم رقع ل لوول يركز ريش ىلع ع لثوار يلع

 همضواععارسودروا جس موج ىلا مارتلا كيارك يس يرطيباش 0 ليك يبقروطبل ل ل لاو ى يم فاح

 1 «قظونض يؤ بجرارقا هيه دك نال لا كس لنقطة للا جسي بلم( رتل« لامير
 حاحا يد لاب حسا لكي لسا نيج. اجو م الانركواري ىلا قطورداس منال ناب لا ناتج اهي واجس انيإ كرار
 تلابج لما ما ارنا جوع مز ال ىلا لي لدي روا لع 0 كب ىلا < يب لطم كلا وزاورمضواعمروا <

 تشاوربو/تلاج طم لا مورو هضوا حس ا رس ' منرسج اندم لاكدسان حس
 0 امهم ماووءذساف اس تلاهج لص انرك بق

 4 شوقى كروا يسرب دفيع هضواعم اجاوب للا مار ارتبا راك كعب لاء اكل جر كب حاص مايا با
 جاقتد لاب _هس تسرد نرحل نادبحف وصوم زبن وو ست ساف كيس تلاهجج لمص لام مزار واس اترك نال لاري

 وم تنذو ىكاطومولامولعم ىرواهكسوم تمياعد كبار سلم نيو زاكاتوم طولا مولحم لا كاكا طرب فس مترات ٠
 لوثوو قل اكطسوتنروا-جس لوم لت يب طسؤتروأ قدر ديج نادت يو ل دج كوم قلق وركن ابهر ونت لس 1

 - تنزع سوق طر سانت قدرزواه قدر تظافا_ديجطسلَء 2 ى اجه

 وهشرساف راك قاس تلابج لص يؤلاضافت كلا. مازتلا جس ضواحم اهتئاروا جلاد مارا ارذتبا حراكذ لئرغلا
 ث تشادرب كت لابج لطم حراكأ كج ياضاقت اكضواحمروا جس ايل ركتشاورب توك تلاهجج لصا يب جس لاح مارزتتلا ارق بي
 لؤود ذس مت أ فرك اسشاوري وكت للابجج لكلاب بس ضواحنم رقع بيج هرمي تملاهج قت دشروا حاف جملابتج شء سسك
 واق يفخروادرب تلابج حبلا جركل يت شاورب ولو لاهج لما تي ثحاف تللابج راهن ل ابك سلو سكت يباعد كل اوتبء اشم
 م فوصوري ناي ازبإ لاك رورضفصو ايي« ىرورض ل نلايب لشركه 2 فاحا كنا الس كتشادم

 هس 2 3 َنافب ب قلطم بادروا جس تسروعاق

 كافرا لاين ى علك سا ليك كراق اقر رافل جي بال كه لتي قثاش ما

 -<س يت اهعمو قر دايفي |

 ' 55 .رمولسا مزال لاو يدرم ل مر جنس رافراقعنا نايسرد كس تروو درس: ف 6
 قل روجر ايل راق 7-00 14 نلايب لخر وصوو 14 بوجو لح 1و ار لس فنعم :ثنذو اكس وجو لس 22

 | مئالل رو ل نوتروص ر ؤلوو ناو قداكل طرش كة #وم ترهجروا ايل اف © -3أ ىىوروا ايلركذوكر يمن ءايك ا يكر ايلا تولع

 ٠ ْء ( يندب فرشن)- ةسساجوم لاقت ا# رو ذ اي ومايكل وضد سس ىو ليطرشب اك

 ابيث وأ تناك اركب ىلو اهيلع دقعي مل نا و اهئاضرب ةغلبلا ةلقلعلا ةرحلا حاكن دقعني و... لخلل
 حاكنلا ىف ماركللالهقفلا لاوقا ررح  ىلولا بفّرع  ةرابعلا ىف دويقلا دئاوف ركذأ مث ةرابعلا مجرت



 وري اي وعمرك ايورتوو وج ايلث رقع ٠ ش

 يلا ةياده 5395339 0ود) نيتي هيلاع باوجلا
 ا 00 3 4 ( ينامر-” د صا" ل” ةيادبلافرثا) .مهتلدأ نّيم لسنلا تارابعب

 قلو( )رئاوفكسدوقر وأب لغ ترايع(7) مج نات داي (1) لن رومارايب لص اكل اوما ةوممم 4# لاوسمالغ»

 لا ا ا 000 بفالتتامءاهقن لش رانلا رجح ران ( 00 فييرتت

 كسا ذ لو كاي كا. اجاجوبرقعتمسس كرتماضر كلا اكن اكذلا يلق اهم: 26 تراع 0 ......8
 ل

 1 قدك دوق راو ك- ك- راف داقعنا ع ترروكوازآ لش ترابع سا: دئاوف كس دوق رولز يل تبراب 9 |
 الآ

 رت فاكس تزابا كوم حراك اكس الج قدعاب تدور لامك هس يهدئ فاكديت ليك ءاضر © طلاب © لق انهو

 ٠ اكو: ليث اف هس لورخإ عد وكل لل امن ططج.ةلذلابهرترلا دك يودتافاكديق قرسود كدب لن

 ده لعسر» اف تاس لو بت لتدلا ناب لق اهدرتعسر ورا اكسبو اناكريق قرن

 | - وثايداركر ياك ءاضر كل اراك الق اعذلايور تى كن لوضفض كلا كس يدع اكد يق تع

 زقانكماكىيضد) ِرْمْلا ىَلَع رشآلا ٌديِفَنَت قا كةيالورواح_ّنتس ةيالواتفلاك و: بفن م 1 ©

 0000 ( دفان اكى مرج تمول و)ريقلا ىلع رمألا ْذِففُي نم يلو لومي فيرتت ل وخنانج جن (نك

 لوه ىرتماضر كى ا اووخزا حران اكتر وكلاب لق اعورت#: الملا ب ف اا نخا اهو _ ءاسنلا را 59

 - 0 000000 هاو مفع
 . يدارلارباظر ير وااكة اج ومر قعنم ان حس ءاضر ك ااا زب رتتخم حراكل لب لسلق نيت قاطع يدرب

 1 فاما تذاجا كا داق يدك إن ةس رخال رك ادلب لتتم اكن ردك سبب تعاود كي كت فسيب وبا مما ل

 - رتل ع رو ازبار رجم 3مم ج كيد :ن0هفع قثاش ماياروا كل امانا لتر لو رحم هيد تذاجا لوركا ء اد 0

 اا 3 ش هاا 00 تف اكن اوءايلدس لو

 ١ لي(لارفاحروردا لكاقورلا )اك صاقم بولظن سس الجنين لو كاف كل ا. ماماروا قش ماما

 وكل وترومازبل لو ىفوم لقنأ نر قا تروج كل سو انلاؤ للكل شر صام نا لش نسل رييكس نلاقروت/دص اقم نارا

 1 هب للا تاق نع تدور والثلاث رصاقمدوصقس حراك ثلضرر اعز اك نا ذأ رن دما ٠

 0001 امو عم تزايا ل ووجمومومررضروا للغد نرغب لظوادصا تم نا انركدريبفرط كن لاس ربو |

 ظ "0 200 كورسا مرصد لا
 هت جولكا اج ايكف رن ع نسل اه نيس كس لون حرام اهيا نس فلاب ءلق اعورتتمد# جس ين لصو ىلا البنج نيك“ | 0

 هت ىف فرضت لااا زيا قر سقت حالو تربوا هذول اعروا خلاب ترو يروا كوب د ارم نس لوب 1 ضب

 قلوب نينا باطما تنياود كيأ) جن قكررايتفااكف رعت ف لاء لاذ يله ددك سبك

 ا هاي فانا 0 :ةههم حسد افدو نات رواه لقت لرل عر وجر فرط



 ىناث هياده ظ 2 اا 1 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ع عم ع جمع عع م ا 2 2 25223225 ا < م م ل م ل ظل

 21١595١ 4ييسانلا لاوسلاو»
 لجرلا قلطي نا نسح الاف ىعدبو نسحاو نسح هجوا ةثلث ىلع قالطلا لاق...( ل1 سم
 (يامر--2”ص).اهتدع ىضقنت ىتح اهكرتي و هيف اهعماجي مل رهط ىف ةدحاو ةقيلطت هتأرما

 فالتخا نيب ”فنصملا زرط بسح ةثلثلا قالطلا ماسقأ ركذا  احالطصاو ةغل قالطلا فّرع

 ْ (19؟ضني ةيلدبلا نر ثا) . اهضعب ىف ىعفاشلا مامالا و كلام مامالا

 كش ال ماسنقا كف الط (7) فير ختى الطصاروا ىوفل كى الط (1) ليي روما نحت لجاك ل اوس للا ......#4 لاوس ص الخ و
 ْ ف التخلف قش ماو كل ماا لن مامتا لش قاطع (0) تحاضو

 لو قم ميلا سيسج لع نحس نيبلظو ردم الط: فيرا الطصاروا وغلا 114 ١

 وه ياللا الطصارابظرداج (0ااق) فقس عفو قس ةدغلاكقالطد»ادهجس قش م
 ماكرو ق اطير اتقان :ةزشخم ظانلاب : يِجاَكْبلا دْيقْلا ِعفَرب َيِعْرَش مكَح نع ةَراَبِع
 | ٠ -(هسور 1 اقام اغلا وص اكدت <

 ملك سين !قالط 00 - ل ليم 3 كن الط ب تس ارفو فاصل | ْ ١

 1 اك كابي ( تس دكت روبر) ]دز وو 1 ىارواوت كرد لو لع 38 0 "رطل ا قالط كيا كتر يادرم

 بي جريب لسد لب لور نات الط نات دياب لوم في ادرم كسي( قت الطإ) ناتيفا ط9 عساه ذك تدع

 هد: قالطن تدم اسلس تادلكب جلل شر بط قتلي اإ كامكس لكي دي قياسه سي كرب قط © #دلالط
 د: فالتخا اك يو قش ماماد كك اس ماما ل مادا ضنك ©

 ومر درو نه باح هلم كلا. ماا: فالنخ ا اك, يكل وريفنح
 د. ا.رف لاي كلاس ماها لج تنسب ست باند لش لوزيط نع قالم شركات رم ليد نة فازحا

 | | -ه تعرب الطي ملل

 ا 20 هك كل اسما
 21 تمر ا د 50 ةهاياراكتخي تس شدو الط كحابارواودمث ف اافرواورأ رار قم ١ ؤقِلطَت لَو 0

 -لومد رابم قالط ؟مددازبل_جس لاهو« كدإل حسنالط

 قالطوكى دب فز ج لتر تلاع ل لركن طادبع ترحيل رك نبا شيع : لمد لبي خت فانا
 كس ادن ايامرق ل مقل يآ ومرت كمقاو ل اوك 0 روت بج نال دل ريطود يف الطود ف كوول يكد دارا -ىريد

 ربط بركب رافق اكريط قلك جس يب تنس ايكو حس تنس ةزالب يد ست ل لات شا ناك كا هيباارعك نبا
 -< تنساني د لذ اطر نع ”رمط نام روط رفع اوم مولع ث كثهرع ل اءسدقالطفك

 ا دمنا ماي تتاسماهس تمامداما الط يحال جس يلا لم ل لعد



 يناث هيأده | ْ ١ 23ه ا (مود) نينب هيلاع با وجلا

 م وروما او وللا يو ل تمجام امك الط تاب نام

 ىف زاوج زن [يط بج نتن كوم رارطكل ب تدجاع يليط قب حج روا نس انركم ادق اك ةييسد قالط لع تاءذ كسر يطاذبإ
 روع ق رقت نيون دام كس لا:« دايم يداك قالط لجدار ارطلا ىلل تنجح بج وا اكو مرارككل م ف اطلا

 ش 0 ده سس تعدب هس رابمانركاقا» قالط نت 1

 ريف اشو يفلح لك طرب منح قاطع لوط كيأ ١ أي قالط نمت فل كلا: فاليخ ا اك فاشوزنح
 ْ نك قأغمال نك كوع راكتكااد ةييسد ٌنالطدوا ع ةساب»# ناد قال با < مارت ليون كفن فالخااك
 ظ -<رايم و الطرم ركل و ةسارف

 .2 وج لم قالط عقوق الط مكس قا طرداهبس ورش: يضرم قط ين لمد لك ب فاش
 اذيل_6 الك رورشمر عا وو ةساجوم بجرم قرش لاب زجج لتروا جست بتم (ناالط روق ) قرش لاهي ن الط ب لسع
 00 ش ص ل 00 اسس تنام ريكو رشم نوبل ص ل مر ونمو وو عرو رشم زج وجر وا لوم عرورشم ما لالط

 ايده د قالط لش تلاح سا ضن كلا نيج عرونم نيد قالط لم لتر تساهل اندم ارتطام
 | ؟لو سدس راع تيكورشسروا تنام لاهي جس لاهو عت اويثالط أع

 ما 277 ل ضل تلال جس يبات اكل !تفنرل دي قف اماما

 سفن ببر ملع ا يك عرامتج ترو لب لل كا ام لب ران لب تدع عرادتج الاب ضيق كد قط لب تابعت لت
 تزل ل سل ل يول لماع هدرك ثم ولحم ليلو مارت انو يتشم اكل اوم لس ترعرللب لايم ارت الط

 000020 سهياز عم اعع رمط كيد لس قش اسم اءاروادك 7اسنيك لقا 59 ده داعملا نع مط اعر# ءايرازك

 داس لج اك ايوب حطم راكت هو تس بو لك الط تتفاعل صا لين قال طر نس يي: : لو لك ختم فازحا

 نايدام انوع ىلاموب وفك 20 اكمل دف كس حر األ ثقي اراصم_ نإ تباوري وتو ٌراصمروا يني ٌنراصم

 ىئدح زج رواوعملو بارتلا كيكو دمروا موب قلتو قف ةلمكت رروكدعإ كس حراك الئ يريدضد عراصمروا هس مارت ْ

 ثارت اجاقلطم ّقازطبلك حس يؤناضاقن كل شنت لا جس ايان شا اج عروق اكن ا لي تعجل لي "امو م تف راسم قوايندروا
 نيل حاد لتمر ورض وكلك فك ع ترك الط نمتروا اي درك ايمو ردورط كارا تس تدك مركب

 ا ده مارتانرلا م الط نكي دله راقت تجول اج جاجوم لس امروصقلا ّ 7 د

 و تامفانتاب اقالط هتوم ضرم ىف هتأرمأ لجرلا قلط اذا ”ضيرملا قالط باب ......ةللكاسلل
 اهل لاق وأ اهرمأب اثلث اهقتط نأ و .اهل ثاريم الف ةدعلا ءاضقنا دعب تاس نأ و هتثرو ةدعلا ىف ىه
 ( تامر ص) .هثرت مل ةدعلا ىف ىهو تام مث هنم تعلتخا ول اهيفن تراتخاف ىراتخا

 لوق وهام . ةيئاثا ةلسملا ف ةدعلا يف اهجوز نم ةأرملا تيدوت مدعو ىلوأل بسلا يفاهحدن



 ام ا ااا
 ٠ (اه لت ديا ف شاذ .ىلوألا ةلئسملا يف ّيعفاشلا مامالا .

 لل م ديب () قارصعاكل قرع( م )مج زتاك سدا بع( )د لإن بلط موتر ومار اس لي لاو... لاوس ص الغل

 لو ا قف انما لش لس ( م د هلسوارش ثلداو لملابس مود وأ سوا شيزاوكس كن

 يضرم باوك دج لبا ذسدرم بجد داس ضسداب ه- قالط كش يرعب ابي: مج تاك تدابع 09 ..... 9
 1 هو ركاروا لوم ثراو 11 لاا ترروع وع لع ترن جمر 51 نامل شن لاح ىلا ايل روا قد أ اب يف الط يلع تاثو

 صو تشك ترو( رموش )ركاروا_ لوب لاشما رع كك ع ترروك و ارمرعب 1 ثدعأ ل ترو#)

 ايل سس درع ترد ايايلركر تقارب تروى ول كر انتضاوكي ذا ره توك ئاايم ىلإ ديد سبق الط

 ظ | -لوعش شداد كربة تدو و ولع لش تردد تمد قرم( ل لاجى اايكسرب وشر كك

 دكقدكاؤبا لش شرع عله لت لقيرموووارمسس صاج آذئفلاكض يرعب سس باب ص_:قارصع اك عن م69

 -<دارم( لثرعالاو# افولا رع ) تءافو لتمر مس لارج و طئاقلاب وماوج لاقت اك ا لب شرع ىارواوب ىو الط

 تروكل ليس ليي - رت 5 هدم د ثرراو ا رودروا لوب شرراول كرروكإ رك ليس لع 212

 ببساكة لوا ثرراد كس ترا“ انوه كوين اكترروك بن تير اقو يرعب ل تيل هلسوب كءداو كس ثار كد توا

 ناب قالط ذر موش لش تلاع للا لي ءجس اجاوب قلبت سكس لاي كس لسا نوت دي لن تاو يرسل مش

 كس قالطلروط لانك ة اجا يدانول يب قاولعداداطلغ لاك لاااذإل_ بس ايكو دارا ركل وكت عارو نقل ساكو

 ش -و«رودرر اب ف ارو يلا تحس ترروكلا 3 يدرك خ وم عليك كت از كار زلزال

 نيدو ترو م تروص بيل هلحا) قوم ىضرووخيي ذل وكنقزي#ا تروق عن لانروص اوت ليس _رعدو

ت اًضر لو 3 يكب اكثرا اكتلقر فكس رك رايقخاوأ 3 ةيادق لم تروص قم دو روا ب 11 تساوقرو 14 نواف
 | قست وا 

 وكل 0 قالطروا ( < لصو كى دنعاضر قي ء اهو لو ترفل اتج ايكنال لام ريوا يسار يبرز ل عل بي ىرروص

ل 551 يعاب ورصد وقوم قر ذل 2 5 ذيادوف عدوك ب ج ءانق يك يكرم بهك قع تنزع
 لاكمال ت

 لوب ثراو للا تزكية الطعم لع تافو لمع ىلباوكسا ذرب شرك قصر قااط رجول تسد تبا _قئر

 ظ هس قو قئادهي فلل قارنت اك كلاوساكق جر قالط د/ يابابا ذب ل كلان اف قر قالي

 رموش اركي لوقا هب قنا م1 سشلسسدبي ع سرك يود حا: لوقاك هلي قفا خم نعي ليس لبي 9
 2 لؤروص وثور ف لئرازكع رع ١ ّى ىلع كرردع تسر وكر < ماع ايم ورحب كس ىادواىددسد ٌقالط لش عر انو يره

 ٠ ينالطروا ع غر 6 تيجو ز ببساكت رعارو ناي عرو لس عادقو زل <يب لكك ناد كوهرت ثراو لب ثاريم كر ئواخ ترروع

 ْ وت تيان ببسريفإ لت اكتثاروازبا< ايلي لل ا تثري هس مدل 5

 لوك لب جساكذ اي ثار تد# نوب بو شاك ا لع تافد ينس كسر موشي ب باج حس فرن نح

 قسد مازلت ايل لاب لس جرروع 51 اكدرصدل منج وب قا 5 اسلس لاا قت 8 ترو لع تافو شرم رج

 < الوم اى ارب نر 7 أب ثار بساع دو اطول رج ون يستج .ي روط كا 5 انوي لع ايشرأ ريض سرس ل |



 2 ىناث هيأده ْ 0 فو (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ع م ال42 24 يف ف حف ا ع ف ف ل عدت ع عع ل ع ل ع ل ل 2 ع ع ع 1

 ه١115 4يشثلاشلا لاوسلا»
 لنيل نتبع ص نع 1-4

 ل َنخَيمَاَراَمخ ودق َبَطُرَو انام ابنِ لف اهياف كيال تلح نار لات...
 'ئف كّنَح دمحم َو تس توي َلاَ و ةقفح يأ دّنِ اذه و تّنح شوشو اخو و اافت لك نإ
 (ياعي١ص) اًضُيَأ ِناَمزلا و بَطُرلا َو ِبَِْلا

 فرع مات حوضوب مهتلدب ةيفنحلا انتاداس فالتخا ركذأ اهلكش مث ةسلس ةرابعلا مجرت .
 2 (88سات دبا نر ثا)  اعرش و ةغل نيميلا .

 لال فاق شلل(« باو عتب« تكتاب )ساب لسا. ..46 لاوس صالغإو
 ْ ] -فيراقاطماسا لفل 2

 اب ىزاك روب يرانا روك ذا سباك انا قاغا متين ضر: رج 2ك تدابع 69
 1 هج ؤيطعويا مادا مكي رول اك اجو ثناعات لاكش مت ايوزوير غاي بيس ةس لارا رول بت ثضاع هوو الاه 7
 ' 'ء دهب« كاما ذاك اروارو#ب بنحو ترف البام كم اراو فحول ولا م اءارواج كي دز

 ظ -اقنأ لاوسلا روف ّرم امك - :بارعار ترايع 9
 رانا رز تا روك انس نار“ امك ثا ان لامك ننس ضل :لالرلا رف البخا لم ليسو رو (9
 ٠ < فالخا اي نحل لاقل اي اكو تتاح ايلاهك

 11110100 ٠

 -لاثي لو هك فروا لكي لزج لوقت يكس ب تاي لارا أكف اتخا لسا اجو فتاح كيد نكت ناجحا
 لسة بح ااا اكساب د نامت هذ اهلل ناازبل-لث ىت لاب روبكد روار انا «روك كيو: نبتسم

 1 . ْ - لو( لائاش شاع سس نادك نااهتسريول ل اوروازمللب 2 لي كيد

 يللي < لن لبر اكنلاروا ل دوجوم قحملس لقت عروب ز زاتروارانا رونار نع : لاو لك نت نتاع
 دجاو ايكل صا و زيت اسك ناروا ل هدع يش كلا ذم رو

 3101111 بدووم قا الاواووروا ارت لش ءايغا لوبتت نارك سي : ليو 11 556 بحاص مايا

 لوسي لأب ىلا ناشي لهسرمزكس لكس بو كلج لوب كى نخبل_و طش ناس كلج *:لا ةحآ
 ءايشا كس تاجر اصمروطل و لإ م امو لكظرلا ءايشا بك مس.جو مد لت لوم لاعتساري روع تررورض لكى درت لامن ءايشا

 ْ ب لاح تسردانب ه4 اقوا ااك ختم ني اصازيل-لث قوم لاهتساس ماكس سدا اوراس ل لور

 لولذ_ضتبر ثم جرالطصا كر هقفروا لؤ تتلو( زبفم) توقلا تفاوت _:فيلر تأ ا لطصاو قول وع ناك ©9
 . رواذ لك لأ نفلاهمت سخرتع يايا” ) كرتلا وأ لعفلا ىلع فللحلا مزع هب ىوق دقع < ىفئرت
 -قيلعتلا وا ىلاعت هللاركتب ربخلا ىفرط دحا ةيوقت + لفي ليلذ_ضتددا(دءايلبل تداوم اخي يذل



 يناث هياده ظ مره 22 (مود)نيئب هيلاع باوجلا
 ا 2 ل ا م م هك الا اا ا لا ع تل ع 222 2

 الجاَر َلَخَد ْنَمَوِناَسْرُْلاْمهَس َقَحَتْسِ ةْسرَف َققَنق اَسراَف بْرحناَراَد َلَخَت نمو...
 (يتامر_ه١1ص) ِنمَلصْلا ىف هَكَع ىلع ّيِِفاَشلاُباَوجَوٍلِجاََمهَس قَحَنْسإاَسَرف ىرَتُش اف

 نيب  ةروكذملا ةلئسملا ىف ةيعفاشلاو ةيفنحلا انتاداس بهاذم ركذا . اهلكش مث ةرابعلا مجرت

 (««لاعت هيدي فرثا)  'لضافلا فنصملا اهنيب امك مهلئالد

 دلالملا يما يفالتخا لم ل سمور وكب (!7) باركر ترايع(!0) لج راك ت رابع (1) لروما نلقاك اوس ل... عطس
 اك حلس لوراوسدوؤن ايكرعا ذوححاك اري ولاني /ومراومس برحلاراو قد وجدوا #: مج اكتر يع .١

 باج 2 قلع اا م مح ع لديه ووتاري تاو اره ينج ش ب هر راد لري ضب و رب نس

 لا ل - سكك رس سوم نوئروص ل وأور( بج)

 -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك: بارك ارب ترايع 9

 رمح اوب لظوركوجرادساي لد نلبس برخلا راد ىزاون نلارطسموج#:. لئاملا حي يما بنا ليخا ليي ليس هرولي ©

 رواج_رابطااكت لاح لك لفو ل .لغاد كيد: نول بحاص م ايا_اكدي_صتولسا هس رايقغا لح تن احلا كس فالتخا

 تمي اوكف اون وم لا رلوهراوم ليون نك بحاص مادا ذبلع_رتعم تلاع كتتنو كس لا! ليد زنة قفاشم ادا

 ول ديب ايايكرلومراوسل الق اوخ امل ديب تنقو ل-.لغاو رك اروا اكس زوما ارسووروا اكرباه#تكيا- اع معا ذوو اوني ساب تح ووش

 لاقي سر ايتعااك غم فاو لن برر اراد كي ودزدلك_١ئش اج ستر كا ليون كسب قف شرما ني كلل ص> لي

 ْ اةايكل دب لاق سب كذ_ابرمس هس طوك رعبا قراومتنقو تدم فاو سبر اداب لوكا جاياك

 - سيب تح ووو ايكلاقرلومراوسرولاي ايلوب رخا زول سر عباوب لف ادد لب ركل اراد رك ردوا كلع_صح للا رطل دبع ل دي

 روارليسو فرط كب بسانركراي دعرسروا جس لاقوربق بيسك وب نق تميظ سي: : لير ىك هي قفاشماما

 تفول ببست 1 لاح داكرباتروا< ميلر ذروا ليس فرط ل اقو 10 قانا كل كس داب حرمك رباب ايجعهآادؤ

 لبيب ركاروا كح ودوك اة راوسركاو اريام تلذو لس لاق ازبل- دم تقوكس يمد فرط كبيس اعدك« جوج

 -«لر ييايوةراوسو تقوس لوتوماظ_ غلط ص كيا لع

 110000 ا :لسر 168 مقييطولا مايا

 قئارارثر شيم ت كثيفيل قراطر ولو كس رافك ارب ل ارجو فوثروا جرل بوك ءروا هد رفوتوكل ويح زارعااك وجب لشاورك

 57 ب انومروصتىءراوس زاعووونايلل ع تلاح ل دي لاقروا ايكو 7 اكراوسرك ادن ل 2و لقاو لي بر ارادت انجءج

 راوسنوأروا جس لري نول قوم سين يقلك امام نا لبع ناتو لب ه_ركرزوىضرروا ركل مم ان قو كس لاا

 -ارراج ايلروصتس هجمت لاه لك ف # رك ويكدص رم تلذو لس لغاد ل برك ا راو ثدعاي لس ىراوشو لجن ل وبك آلا قت ازيا

 دويدار عرس ذهل جس انه اس ازمة اك وفضوو لوك لكشتيفقاو كت لاح دباب لأ ةقيق كسي: لدى ئكرسود

 ىكا-<اتاجايكماقنت#كس تنشر سك جر لصلا رعاك ايدج كيا ايل اقم ماقد تتنقل لاء كن
 دكا دارت اللا سس هاللملا كاس تا دات كلا سس لل ا اكس سكك



 ىناث ةياده 6 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 مد عدم 22 6-2 عددا دعم عد 2 223 2 دع 2 ع 22232223 22 ه2 2 م ل عن ع عع عم ع عر

 ومي هسدارادس لاق انكر وبكر عرسي بجازيلا هس الاو ل. اهنبجا رماظ فرط كل اذ اوي سبب اهيلاانركر دب اكد حرس ررط

 هلا ص لياولسا زفاوم ل فاو جار ركاروا ست ودوك ا قاوم لو ايك كا ويرحم ايكارروا الجار تنل امي كش

 4يهقفلا ىف : ةئلاثلا ةقرولا»

 ظ #2151 «لؤالا لاوسلا»

 وا تتكسف ىلولا اهنذأتسا اذإف حاكنلا ىلع ةغلابلا ركبلا رابجا ىلولل زوجيالو
 ( ه١" ةيلدبلا فرثا)( يامر! ه“)  نذأ وهف تكحض

 ةيقافتا ةلئسملا هذهل اًرَوُص د مك اهركذا عفاوشلاو فانحألا دنع رابجالا ةيالو ةلع ىهام
  ليلدلاب ىلولا ريغو ىلولا ناذيتسا نيب قرفلا بتكا  راببجالا ةيالو ةلع ىلا اًرظن ةيفالتخاو
 .باسحلاو برضلا ئون و نيتنث ىف ةدحاو قلاط تنا لاق ولو :ةيلاتلا ةلئسملا مكحررح

 . تحاضو لك رلع قكرايجا سهيالو كيدزن كس حتاوشو فانحا(1) ل رومار اجل الخاك اوس لا .....: © لاوسةصالغإو

 ميل لبس (6) لبلدلا مقرف نا زيتسكسملو ريك 1 يح يعش
 وكلاب »راي ليد: فازحا_:تدحاضو ىف حرلع ىو

 ةسسالا كج ف وقومي تاجا كس ادد ايكأيك اك يغب ك ىدته اضر كا رك يغانج 0 7 7 2

 او ل اراقب ايدك رف ل 1 ارؤا هس كيك ال ىديد تاجا

 مرسم كج ارك اقرب هرغضالابهركاب ليد لكن ا-<:اجانركردبري راكد غلاوركب فير نكس قفاش ما

 خرط لش لولودروا جس :اج انركر وبري رافت اقوم ركاب را ىكتقلاب حررط كما ءاجانركر ويجري حراكتوك اتوب رك ركأ

 اكان ة ع تاطاعسكس اثري ددك جاع اة ع تلاع اسك هد يركز“ 0

 ظ جانت اس مكس لاير كس ل بايك
 ش انضر لاو ب كتوم ذل اكدت هرم بايب جكس يبات تربع فرط اكن احا

 -ك ياض برم بابققا يدرك ئايحارصف_ دارك اخ انج بقل اياك دنم
 ظ - لوم سبها تمالدوكو كي فلا رك ذبل قوم جات لووك ليدل :ًرواعس از لابهركابرك سي: :لر كفاحا

 0 -س ذو علابرواه سوو قروضا لقت نوم لمح احاكرايجا تع الوب لاادوجواي لس ذ_ومداز ادور أي ْ

 < اندم قراجو فاني لااك (هريغد »زور زامن) ماكحادس ترش لم «ىةبل اكل لق كرفلابروا<ملاجوم ل كك

 55 م كرا ررط اج سفابجا تسالووكل وري هزل غلاب بع لكيلا غلاب دلالات ش

 هرباكاج سمة تزاجا كفرت ل ع لاب كس ساوك رواج قكركف رعت لم لا ذي شلال | جزيت

 | - لؤم سي ايجات الورم فلابهرك ابوك و كك "ير طاعم كراك

 هش لبا ا اشراف كبت ععا كفك اح ل



 ىناث هياده 00 "0 ْ . (مو0)نينب هيلاع باوجلا
 2 مع دم عت حت 22 مت ع ل م عاد ع هوم عدد عتق 22523 222222-23 22

 ركادوا < لصاح رابجا تمي الوب سا قافتالاي وة دركي وهربت دلركا#: لم روص ىف المخاو فاق [هروار لس ©
 57 عئاوشرم اع لا رص هركا,فرصرلا ارواج لاح رايجا تمي لوري لما كيدز فانحا جس هرخ فرص

 ظ هه شرس دابجاع لذ قالب ةجس بأ هك دواس ل وكرر فصلا رواه لسا رايجا تتم الو رجا

 1-3 يؤ التخا سروصو وردا لافتا سشروصود - لو سرور اي لس لا لفل

 0000000 جرا تفل هك اي فس لولا ةرق ل ىلا زيتسا ل ىلو وا ند ©
 ليلدو تمالم كى رنه اضررول كوم تزئاجا حس فرط كس اانركم اي انضبايانمد ل روما وق ايكم عسي ىذب لما قوم لوما
 كس تاذ كى اعسركاب) ح تيضر دقف تتكس نافاهسفن ىفرمأتست ركبلا داشرا اك ينس سب 1س لا 220

 دع( م ف ريفاف رية ومان وزلا جب لاعتناق
 ٠ نع لار شق تبقرراهمخاوركاب لو بلا تمج ىكاىرتماضر لس ثشي رواج بجرك < سبا ل 1

 -قيدرلرا# اناض ناس لوهد ىئارووركاازبل لامر لتس داكلا

 505 لك ناك ةسدعبا يو ض لوجو م كب رقا يلوي كبف تبا سال رقص ةاابمركابرلا
 يل 217 < قرورم ارك الكس نايز كك كس تنزاو اخارللب 2 لبكي ص هو ل ؟ىرتم اضرلك آب توك للم لوأروص ل ووو

 كابا فل ى اهروكت افلا مدع اج ترب كفل د تاغ لرأي اتخا ثوم ان ل باوج كس تااباكدتإا اكو
 - كوم لع م كسل ورلو#م اتم م 7 قل لووو ةوبرصا# كفو الاو سكيت زاوارلا ارتبلا

 ْ تيبن لوليك ت يني اصو بر ضروا نيتنث ىف ةدحاو قلاط تنأ اكول ىلا سدر: 4 م ل 9

 ماكل حررط شا للا 11 الدنا الطور كيد: 000 رفذ ما الج كوب تاون الط فكي 1[ نالروص ل وفود لب

 لو قل ا

 ىواس اذا ىتابلالااهل سيلفرح امهدحا اذاف نيدبعلا نيذه ىلع اهجوزت نأ 5
 ( يامر ,هسص) ”ةفينح ىبأ دنع 7 رد رشع

 ' امهنم ىقابلا ةميق تناك اذا . مهلئالد ررح  ةروكذملا ةلئسملا ىف ةيفنحلا انتاداس لاوقأ زكذا
 0ث جر عيلدبلا نرش ا) اًعرشو ةغل حاكنلا فّرع ..همكحاذامف مهأرد ةرشع نم لقا

 د نخر وخاك راش 3-00 كيدهم( 0 لادلا عرف لتخا م لسس (1) لروما نلوم... هيه
 - ماني هير مموكن لاك ركوراشا بنا كل ومالغوو ضف :لالرلا خم ف التخا لب هروأ لس ]1

 رك مالقدج لع لوود ننال سي نساك مفيطولا ماما لش سراب لاق م الغ كيأر وا اهدا زآك يأ لع كاع افلا

 . كدلعمإو مددت تلاع م حس مارد لورا روا اوم بجاد مال هو فرح ولج رباب كس مترو لذ تيا كلا ]أ
 دج 2 امايلرك زادتااكت سمت لكي عا كرك ف مالغوكد ادا هدم بجاد مالك سيب كلسماك هجم فولوا ماما لي اي

 تح ثم 1 مالف لش راق كرا بجاد مال ككل "1 املي ل كم اءاروا هن تتجاوب ربشوتوو لوب تبق ش



 000 ا ل ا
 0008 اسكس مال تدوك و وليز رو /”اددرأ ارجو لش ريما تدوروأ جس م :ردز ارب ك2لاعم 7 لم الغ لش اء يلم 2 ين وهدلاز ظ

 : 2 لح 1 ريل 22 اعيد هدم ةرورارب ليأ هب تع

 دا اوراشنا فرط ىوا زاروا اتومريتخموراشا فليح ايوب عبرا وراشاروا يكس يا لم هناك فيطولا مايا

 0 ري الق كي وعر ولا ومقتنم راف ب مالقىق يا يوك ب انكر ل تيحالص نهر هداز الكيك كس دك راختسدتع
 لس مروا لاي مالفمكا الم سوي دداعه الدم يت 1 اهنا بعوع لش يثاب لاك ب رواج

 2 بلك عع وب سبأ م نول ور لول( يدر بجاووكل وأود 0

 ٠ روأ <ساد خالق ل يرزونالا دز ا وكل وما افوو ل مل لامك لاقي فول وبا مارا

 ؛ ْ لوب بجاو تن قل ااباو يك امس ملت 15 احس لع لوو نا ْ

 اكرم بجاد مالغةاجس مالكي ل يؤ ةسومداز آن ووري را 77 <“ :لعو 11 0-0 و أ

 هددكجس.يلادايباكل يو ىف مكمل -ةسابابرلاديرل اج( لتر عتس ل مالنرلا تشد كل وم ماخ '

 ١ لو ةدرابطااكوراشا ل تروصل ل كرامتا
 7-5 اج رزلمك لا لع تحاضو كف التخاهروك2 قا :م االسم 9

 000 "1 ليس مقسم لتشتي منس زر جلال مند: نعم ىوغلاك ران # :ْئ قرش قوغلاك حرا ©

 -< لوقت فرط رافرتكي تدك ةم ببسلس رار لوقت لع ٠

 ظ دصقلا . ثيل جس( اناكرقلاعي ك0 اًدصق ةعتملا كلم ىلع دري ٌدقاع وه حاكنلا لع حرالطصا كت يل ش

 هلكت ياام كلل

 ظ 21  «يناثلا لاوسلا»

 ةدحأو ىهذ نيقنث ىلا ةدحاو نيبام وأ نيتنث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنا لاق ولو 27 !لوالاقشلا

 ىلوألا ىف الاقو ةفينح ىبأ دنع اذهو ناتنث ىهف ثلث ىلا ةدححاو نيبام وا ثلث ىلا ةدحاو نم لاق ناو

 (يامر١ص) .ثلث ةيناثلا ىفو ناتنث ىه

 ظ سلا ف ل هجر رز مالو هيحلصو فينس يبا لما لوق ينال ةرابعلا جرت

 (؟؟ع لاي ةيلبا فرش ) مهتلدأ ِدٌّرَس عم . . هروكذملا

 -لتالدك 2( ) فالتخا لع

 قرع سة لي ع قع :لا ةسرموشرلا "يجر 6 تررارع از ويعم 9

 نالطودج لاو قالط نا كس لكن ع كيآي فكن سس كيااهكرلاردا لوم تاو قالط كيا لع ىلاد قالط نانا

 ل لوب تاو لق لط نت ل (قرصودرواود لب لبي 11 ًايارفذ_ نتف نيت اصروا< كيدذ دنا مهيب ا م ماري لرب لاو
 مس سل لل لل ل ااا



 ىناث هياده ش فرخ 220201 (م32نيني هيلاع باوجلا
 اا و و ع عم م ع عع عمم 2222235522 22 2223 22 222222 م م ا ا ل ل كلل ا ل ا ل كدا

 ل كك ركز هوو لج فنغم لف تررابع اد :فالخا: /- خلا نيتنث ىلا ةدحاو نم قلاط تا ©

 : نيتنث ىلا ةدحاو نيب ام قلاط تنا ؛ نيتنث ىلا ةدحاو نم قلاط تنا لتس طي ليد: هزيطولا ماما
 ثالث ىلا ةدحاو نيب ام قلاط تنأ ؛ ثالث ىلا ةدحاو نم قلاط تنأ لسع رمد لوم عقاد قفط كا 5
 لك رف مايارول لكل وب تاو نمش ليسمس سود دواود ل ديس بي 20 نر ع هارد ل زوج عل او يف زاطوو ل

 ١ لوم عئاو قالطل 9 سود روأ لوم ب 0 الط لوك لسد كوز

 5 نامطاص_ ىو لأي لك وم لفاو ل ايغمء انا تمي اضوءاذتبا تسال مس ررتبم تبي لسا فالتخا ب لصد
 يدهس رز مالا كوب سلف لوود لي دة 0 بحاض مالا - كرب لظو يقم لقمان لوأوو كي 0و

 2 قويظور م ايخمءارتيا تاغ فرص

 قدها تيزررب لف اللا ايفمعمانرلا | يو قرير 22 خم تعال يلد د ل هي ده رزمال_:لئاركهس ©

 لوب شير فاو لن يق لي راولد لوفد لب تروصرتا طئاحلا اذه ىلا طئاحل | اذه نم كنم تعب اب/ذ ىلا ريبج كش
 ابك سرسود ىلذ_ ىلًالشنج_انومدارم لكس مالك محلا لن ماي مفرج يلمح ابل جد كانت نلتتحاص

 لس رك يراخ لشتان لولو رك با يا عرايا كت ومس ومكث نابي ةئاس ىلا مهرد نم ىلأم نم ذسخ
 تاما + لاو ل رغم لتبم ا لاوفوول اوم مولخشتس للاب رايخ ا اكن مجرد سو 210473

 لوك ايمردك لوتوو نا لب لضتروصوو لاول لب اح رك درعود نر مر 57 ىك هي زيطولا ماما

 نسمه الشم ومورصالاوريوا درع ل ثا يوب للا مش لاو امههسس ىلا جس ددع لكل نايعردرلا انو لما اياكو ورع

 جود واهس نس لا احعل اروا<_دحاوورعلثا نع ل ارواهددعلبا نايمرو ل. نن مان سس فالك ىلا ةدحإو

 رثكالا نمل قال ادارم لس يم لوك نايمردركاروا ليرد خقاو ق لطود لع تمروص لزب اوم لقا نال نير
 ل تءاروصي لا اول شرع لون ايمرو كس لوقت اغ لولود لع نيتنث ىلإ ةدحاو نم شع وو امم وش كو

 ١ كو مدارمددعاكل ياا زيلع كيأ مكس نارواهم_درعاكن يتلا روا كر مدارعرثن الا نال

 ُكَرَخا جذب درو اَهندِع تَضقناَو نقيم ةقبلْطت ةزخلا ولم اذزر.....للكلل
 (يامي ١ ص) كلا مِدْهَياَمَك ثلا نْوناَم يناثلا ٌجورلا مِْهَيَو ٍتاَقيَِطَت ثلَكِب ثدامع ٍلَوآْلا جوّرلا ىلإ داع
 _ رهط يبا فرش) يالا بح بحاص - نأ بسح 6 ةرابعلا 0 رشأ اهلكش مث مث ةرابعلا مج رش 0

 0 1200 اسس نلوثالط نغ 0 ولى لاب ب لس يو 7 71 0_1 مم َى 0 كرروك

 جاه دمك ديت وقالط نسل رطل كس درك مدينا اقلط لس نت ل
 -افنآ لاوسلا ىف رم امكيم بارا تيا ©



 يت ياله ااا 957 0و0 نيب هيلاع باوجلا
 اكدت اسكر جوش رسود فس تدل ركب سد لق لطوداي كيك ويداز لباسم كسلا / تررابع ©

 الجاوي سلس لوثالط ني 2 لم تروي و نأ اهرابود كي 4 روش لحي دحإ كح ترصزوا ّن الط كرم وش را آآ ودرج وا ايلرك

 ادرك ده رمال (ودروا كل) نكس لاقط نمت لف رورو بكل ماك وقالطنمتزسذا لوا رون تنكس

 | سس كيد دز ني .ليضيب < ايدركم هرييشمو/ رمت رطل هج

 ٠ كل نك لقلطقب ض 22 0000 اركض م - نوثالط نب لع ردم "لا 2 ارفف اماما ظ

 الط ليأ با جاكي هسد لد لطود لغ راف هيي ركدوا د: كك ادد باقج اب ند قالط يا جير ننام

 -< لووك ى اكان رز ماماروا قش اداء اكو كل اك

 ظ 2.2 00“ <« ثلاشلا لاوسلا» >

 . دنع امركاهنم عركي ىتح ثنحُي ملءاناب اهنم برشف ةلجد نم برشيال فلح نم...
  (ياتيد »كل ) ثنح ذاب اهنم برشف ةلجد ءام نم برشيال فلح. ناو ثنحي ءناب اهنم برش اذا الاقو ةفينح ىبا

 ثنحي له . لئالدلا ءوض ىف ةيفنجلا ءاهقف لاوقأ بتكا  عركلا ريسفت ركذاو ةرابعلا مجرت
 0 (؟!سا يدها فرثا) .ةلجد نم جرخي ىذلا رهتلا ءام نم برش اذا ثلاحلا

 شاة لسس(:)يتأك عرسك (؟) مج ئاكتسدابع(1) لو بلط ل كروم راين شن لاومل......#ب لاوس صالخإل

 ش د مكياهدتس (6) لكامل ب لاق سماق

 هقمكتس ما 6غ بعلب يد كلاكل ضر ير :مرتاكترابع 0) ......
 1 58 نا اصروا( 8و: ثارت ث) خيرلا كده اما قاوم شمام كيرف بحاس ماليا نيكل

 ْ لابني سس في لبد سسك لاكل اروااكة جوج كئاحؤن اهب حس نتي ىذا بج كج ةسازف

 كك اوم ثناعؤايلبإ ىلع كي أ

 هج هلي( 11111011 ع لكس: - 1 ع رك 2 1

 هلل اتج ليفسس لجو ةسايدد شرك لاا متن_ب ضو 1 الملا عم اوال ع اييتف لك هروك بليس ©

 ص ل د0 بحاص ماا جف اليخ اكمال سوت ثن امك لاقت ايل ل لايك ادي ذك نت ىلز كلا

 كس نيركل ب ةساررف نام اص لج كوع لاش ضاع يب ككتتفو لاين لات ىلإ رك ل دم اي دورطساو الب ككبج

 -[2 اسوا ثناح ل نب "ست روصى لاي هدرز

 هس ب ىطنسبج نموا ليحمل رض فلج : ليلو كابي ندا

 | ش اك ساجوم ثئاع ضير 0 "حيلي يلد

 برك دم قوق ظفلاك ( حارب لا) اهنم لس ماك رك سايس: :لميو دلي بحاصماما

 لي ماجد شم احين بست تدم يراك فس لادوات تروم لي نوكول يجرم لارواهتس ٠



 ىناث هياده ال ا اا (مود)نينب هيلاع باوجلا
 , طا عع دع ل 0 ا هف سيم مجم 2ظظ 3 تمد عا لع 5222222222222 2 2 24 2 ل

 ركامكم كنس لارا اروا لوب عرار ل فرن ذائج د لح_.انوم عرونم نيل وارم قش اتوم نكي وارم قش زادك ج

 اع كك يزن كس لج بحاسص ماريا يللي هيد فكس نقي ف لاركارجبكل اب لس اب كسلجد ضال

 -(2.اجوم ثناعمسس خر لايك ال ترودو كى كغلسا جلي ىءاكل جد »د ورعب كس نإ لنآ يرك لحاكم
 هلع لس يارا /ر ب لسنا ك.لجدايكل اب لس لج امكان ىلا :م اييانلبم .ليم 9

 ع« لعما3 لاك ةييد سلب نسال ليسوع ليف ماسك الفيلم لج طك ٠

 | بد« ثامر لاك الر دلي كلجدملا را
 ظ افق ل ال لال يقم نج نووجملا دكا كلبا ورم ءاتلاقن

 ظ (يامر_هذ١ل) عصي دمحم لأقو

 مهتلدأ بتكا  روجحملا دبعلا نامأ ةلئسم ىف يعفاشلا مامالاو فانحألا ءاهقفلا لاوقأ رّرح
 وأ ريشا وأ ىمذ نامأ عصي له. لاتقلا ىف نوذاملاو روجحملا ىبصلا ٍنامأ مكحاذام مات حوضوب
 اهبتكا انيلا رجاهي ملو بزحلار اد ىف ملسا ىذلا متسم وأ برحلا لِها ىلع لخدي ىذلا رجات
 1 000 .ليلدلاب

 1 0 ل 0 يلا يب 8 ظ

 اكساس قد تزاجا لاق خس لوصول مالغدو#: فت" التخا اما لم تو ناك روع 9 ----- ساو

 ني مج جت 1 م ا ظ
 كاش ماراو جالب بس بع تحاور ليأ كلج فسول وا ماما انس د لكن ادا مالغرب فيد زنة هفيطولا ماا
 ش -< انقر اقختااكذيسد نامارو د ببلتس ب تيءادر كيأ 11 مف فسوي وبا م اءادوا بت

 روضتك هي تعاد لال ىرعشا يرمديا تررضمح : لبلد لبي ى انننم قفا ماما روا جيم اا: لئالد كس 9
 -< اك: ناءا الفرك اوم مولخم ( بناءا ىكئاتي دنايلاكمالغ) نام دجعلا نامأ ايار فذ اثأن مركا

 ىلاقذ_ لوول م *مالغدورلا اجل ؟ نيد نما اكساس الاو توقروا نامطسم ةلغل سن: لد ى هدا كرسود

 -<ا ايي نامااك ارماني كةسوم الاو تا ىدتزاجا

 تلت 1 نيد نامااكل اول لبث اكل اطول مال بج كسي: لئار هن مقيطوإ اماما

 كنعد تسرد نيد ناار الغ لاذبا لوم هذ قيد قومي نا حس فرط لك اس ليك ف حس مال لارافك ظ
 لاقرب مس ي© <رما قم ناجي اكف ونس لاك عاج قد تذاجا ل اقذ_ لوم كس الغلا فال
 كلود ررط كلاي زاكي كل اقمورلا ازيل_ياتبر لون له تسرغ ف ' اق 1 ذي نلت هدرل 2ك سس تصرف

 ةج لاثاكسدلا ىلا بكل ج الخس له رضع قا طمس[ !مايج ثعاراكناصتنلغ ص



 ىناث هياده ١ 0 ١ مسا 0 ' (مود)نينب هيلاع باوجلا
 1 2 نف هفدون < عودت عع م متت مم م م 223 م ا ا ا ا ل ا ا ا يحلل ا مل يع با ا ع ا يا ع ع ما

 < ا رباط ندم كء اغلب ينس الف لش لادا ثعابا متع ناس لوم كي
 6_0 العروج د ناار فاكاك سه ناك كأن 5 ش

 ظ < ل نراك ا كيال افكر دج ماما 2

 ش ب لاااك يد ناءاك 20 اهددحناماكلثكل رجلا لم ىقرواهجاتنكب مديل“ كمالسا جب غل بتدور

 1: -ب فالتخا اكلنا لع لا ؟ لا

 - ب تيل كاما تيل كنك سي لططج_ لضع قيد ناب وليل بيير قسما ليدز كسل رمل
 ظ زالة يد نال ررط كى دآ غلاب يبخل اندواذ هج انآ يسر عزكس نامي يلق هج انكر اج وب هت ل مالساد كب عئابانرجروا

 0 ءلاقر تمرح” ترب نامادجب غل بنك جس ب00 لئن لئلد كس ناس س6 كالا كج خلان كرون كر وبجب

 كت الاح لكل تسب توق رف يملاروا ضعضيس مالا يله كمي ي(00 توم ياش ل ندا لا حس راينا كس "كركيانخ
 نما يلئادو نابداتد# لكن امما لاهو لاهج زيلع انكر تقر فرط رول يجب غل ياندليج ع قت ب زن, رانك عا

 < لاش ب لش ناروا لو مقا عروفموارفا تس تما قري افلم قدر اشر (©) جرب ستروصتن وك
 ظ ذو لاعاج كك ماسادافكد تيت( ض ضر تست ) تاور كن ذالص ب تبا كلير

 .-< ناكل اري روطقفش لي البلو يقف تس ءانبالك

 | اح يق وق كس رافكتج نايل روا كذ كت دع اا ريغ و لارسال مروا رج ان د ©

 تيرم فرطمالسالارادرو ايكوم نارفسمل بم برج ا رادوج مكس وحر رطل رواجتسادمايكي انكي رزاجاب ترراهت رطب ل برركااد
 لاكلاغعس تس سسج» كذب ماير فلوو ول جس لبث ام كحااييد ابا ذ<سلثت رتاج نيد نلاااكبسس ناكل ببن

 رافكا لاب لع لسع تيبالو لوري لونا ذ ليجد داك بس رب لستر لاك اكذيسد ناءاوى زين

 قب رانك وطويل غصاب لن اب كالا كى وفد نادم لف غن بحرا تاهت زوج رجاوروا ضيق ىلب كل
 مق لس رافك ل له درييمك<ب لم داكرسد ل لائودز فوتعسس نارافكر واهس ىلوب ص فوت لكيلا ء لو هدزربق لع |

 ناار لساني ناصقفسس نادال اكملسا لب سى نادك ساهم لإ ةكركل زيان ركلاعتس عررط لكن او لإ
 . .٠ ملوك س لبتاماج ىلا كا كلا ترجي فرط م السالاراد ذس لادوليال مالسا لب برجا راددج ناهسهوروا_لابتاج
 دج كمادجم بردا كدقل يجند كاك لوب تي ىو تلا سكول لسا شب سرح اراد

 «هقفلا ىف : ةتلاكلا ةقرولا»
 ه59١* ى4يلؤالا لاوسلا»

 و اهنع تام وأ اهب لخد نا اهل وهف هتيمست ىلع ايضارت مئارهم اهل مسي ملو اهجوزت نأ و... دلال
 (يامر”هص) .نفزل افالخ ةدايزلا هتمزل دقعلا دعب رهملا ىف اهداز ناف ةعتملا اهلف اهب لوخدلا لبق اهقلط نأ

 ىبال فالتخا ةلئسبلا:ةذه ىف ةعتملا اهلف اهب لوخدلا لبق اهقلط نا و ةليمبج ةرابعلا مجرت < 03



 .- 3 8 .٠

 ىناث هياده . ا” (مول)نينب هيل اع باوجلا
 م ع م 2 2 ل 2 2 ا ل ا ل ع ل ل كال ع ع ل ل ع هل ل ا ا ع ل ع ع د ا ققدق سف د عع ديم

 ليلدلا ءوض ىف ةدايزلا موزل مدع ىفرفز فالتخا بتكا : ليلدلاب هنيبف ىعفاشلا مامالا و فسوي

 هع جادبلا ف رشا) ةعتملا ىف اهلاح 0 هلاح ربتعي له و ةعتملا ىف بايثلا رادقم وهام ٠ ىلقعلا

 نيمح )ل عفو 6 رمل لداينرم رم( لل عال عل عمل

 تصاضاكذسد تلك تمار لؤي سمح هزات يع

 ىلا ل ووو ووري اكسب كرو بم كل كس لارولايك اف حس تدك فس مركاروا مج ربا ترابع 6])

 رمركذ ووك ا ايايك وخد هيتس للا فذ درر قلوب كل كس ترو اراد وركن يش يول عكس و« دنع اضرب /
 ونكرر ل لدا لع 'ريورحإ لس رعد كس كثرروى ل مرلا 2 عرب رم سؤ ىد قالط لوتملا ل 17 7 اروا_ايك

 ظ ١ -< فق الغر فم اءالتصيب لو مذال داي ب يدرم
 م مورا يت لي ترروص 2 رنا طلب تلغش ح69

 الهدي  لوثد ذرب وتدعي ل لارا كب و مدتماضر لودي رادقنم ليادحب كس دقعرجج يك يل ذاكر مس ناز تفو
 هدر 7 < كج يابس 22 ق اسم اءاروا ل وقالب 123 بفوسو وإ م اما كوب مر از ص كيد: د 5 ذرى

 -- ىدتاس## نأ عل أوثا رسوداك تلي فسول وب م اءاروا - لوم ا|فضاكرب

 . دادقعوج كروس قاقتا كل اب ذس ناتو كي لمد كل زلا ل وقس ففي فسول وبا ماءاروا بسجن كة قفاش ماا
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 ايس“ (تع وتس تقو لتس( نيل لس < نلاسلا) ن حيل صوص 6 6 ل هدود) نانا ص
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 لاسود تيباور لي اروأوأي 56 [لاسوو تهباور كيأ ا لك ا ماارواج لاسم تيدا رثز مايادوا جس بذي قك

 هن ايبتعاضدوتردبلاسوددئية لتوايع__ نبع وكت عع اضروتس له سي كسار كت واع كورس كاد
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 تكس لو ماو ذلك تمد لس( لاسف )هس رمدددداهيسحاتيد لأ ازعس لاسدلث ديه كس لا.ؤياك) نيتئنس

 ٠ - له قاب لاع يا تدعس بدك هاجس

 راو عطقما اهنووشت ع رذ كت سدددل ا هس كر ورشا ذر رتل لعق دال سي .ليأى وسدد 2 بحاصم أما

 قداع اك ج كرسود هدالع كس هددددك ل رم ل راكرد تدب تا ليك ء اخ ريك ا لب كح كل صا انوش حس زج رصد

 < ايلررقموهتاساس لأ كم لدا ا 0 نب بحاص م ارواج كلب” 2- كل جانا هدور تفو كيب لئويك ةاهوم

 : ءازق لاو لامءارذغ كن لتي ل لل ياه راما ءاذغاكا - ةروازغكن م كو هس قاد ةييسد لابالو ازفتد يلع كس '

 | دج ماا لرواعدبد لكان كش م 000 ادحب ل ذسوءاديبرججب نك

 . رعب كس لاسود ل ثع دعبل سب باج اكءريخ» نيلوحلا دعب عاضرال :لسد غم عالتاو نا ص
 لاسوو فرص باب 0 ج3 هدددرب ترجاوأ ب يار قطمرلا تن ىقاكت رجا قاقختا للي ب شئ كني مدور

 لنا تالا امهنم ضارت نع الاصف ادارا نافدعن هس نيلوح تعالج يديرقاكل اج ترج
 -[ماحايلويقمرت تاس يع ارساو نورا 5 دب صدودرحأ سى |سوورلا 0 ايل يك لح ىلا رتوك نار دود

 - ل ىرورضانو مها. دج ديززم ليك .انيىداعكماذغ قرسوددعب كس لاسدددكوب اذبلاجساتوم لدا دج ءاذغ يك صامل
 متمرس لتاقابالب مدودول يدجإ م فب زك تعاضر وتمر ا كت رع اضر حرم :رربعإ ل_ رع اصر 09
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 بج لالا لوم أرَع ق امو دمج د ذاك روب 11 21 اللب جاي لب رو شن نر ز لس هدد اد لا لوم لبيدحإ لس ثاد

 - كر, سوك قت تمرح كس تدع 0 لاس سب ”رنر نرحب لس تروا قبو كافروثن لحث مر

 > ه4١؟؟ يىناشلا لاوسلا»
 وااهجوز ناكارح ثالث ةّرحلا قالط و ادبع وا اهجوز ناك ارح ناننث ةمألا قالط و

 ("اه صا” نر كيلدبلا فرش »( تامر: علك ]دبع

 ةلارك دست لبر لاجل لاعب رت وه له قلما دع لا
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 | لودرمرارقملا بسك الطازبل_لج 27 نا ترغ كاوا دازآركاروا ليو تدع لازورد لاه اجه

 توب قدتابايومداز [ت مروه اوخاكوب كك اك وقاططوودزم الفرد اكل اقلط ن تدرس آ اذهل. اجوم تلي اتم اجاوب تشري

 اكى ا تيمو آو ترماركوج رج هرب واهس كتمعاركع يفت ىف, هوب ادله ين لسد ةرسود "1 0 قف امنماما

 تيد آرواتبواك مَآ ََِمانمْرك دَقَلَو لوقكس لاعتدللاء< مركس ذك لات ىو[ قركاضاق

 تمدامشء تعالو ءءاضف الشم _انفر لك يبحالص مالغ نتج انكر تيحالص لوز نادازآلئول< لكلا ضواز/ قم اناو

 لوئالط نشا ز ؟ ارزبل_ اكو غطا هدايرن لعلب ازتم لس لولو كب ع وهب كلا كيا قلع لئاكه دايز لشراز أ تمالاو تبيمدآي مج لب

 وا درئايايومداز [ت راكد اخ اكوم كك ءاكل ئالطود مالغروا كرت ايايومداز آى وب لك اا كرك لاك
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 ْ زج درج مالوم( وريد قاسروا هوك قففوو تس بدك اك تقر نقال ترو انوم حرا لكلوب لالعاك

 لوم الطوذيذ كى والات ياضاقتاكس اتقن لاجمل تسجد كت يقر كت سدو زج هوت م تقر قلع ثترو#

 0000 ولو قالطكى اا لبق لطرد كس ل كف وقى زج قط كج ني
 ٠ قالطلا عاقيا نا لاجرلاب قالطلا كج دبا كثهدعد/ر كذاك فج قفاش مما ذ#.يارج بحاص .

 جزغ-ج لات سوالي الرشاد لي قلاش ماما لااذبا لئرايتفاكس لوورعانرلا 0 اون الط رت لاجرلاب

 0 ا هنا ١ ع سشلررشا ليقف معد كين زواج ف رمش عدم
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 هيلع دوهشلا دهشف ناركس هباؤاج وأ ةدوجوم اهحيروذخأف رمخلا برش نم و... ل
 ةينح ىبا دنع دحي ملاهتحئار باهذ دعب رقا ناف ةدوجوم اهحيرورقا اذا كلاذك ودحلا هيلعف كلاذب
 (يامر_داهر)  اهحير بهذ ام دعب هيلع اودهش اذا كلاذك ودحي دمحم لأق و فسوي ىبأ و

 دح ىف لبقي له .اليمج اًحرش ةيادهلا بحاص زارط بسح ةرابعلا عرش .ةنسكس ةرايعلا جرش
 220 هان لج رلا عم ءآسنلا 0 ب وشلا

 | 37 ل ا
 بج خررطىاروا تاج لم ئاقدع كيد نه ةلتب كم اءاددا اج لن اقدم كيد نكس نين قا يكرارقادحب لس ذل
 ظ قد قدور عب اج لج هيدب كبارا ةذس لوماوك
 1 راو كاش دعس لاروايكا ذك و لع تلاع ىارروا ل بارش ف لدا 1 رش لف ترراع 9

 خخ بارشرب لا سي لوقروص وفود نلاوق قد قاد غني بارك لاذ لول فرج ايك يال كلب لعب تلاح شن تساي
 ودرب شي باش ىلا ارث ىكايايكرا رقااك ذيب امثرعب - ذاب دع هس باراك تركوا لوم ىراج( شوى ئا) صك :

 دحرب ىلا رشرطو ويل ارواب ىلارش رقم سا كيد زنكي ند ل7 مت كب ا ارشبج قد ىئاوكت فو للا دس لوماوك
 ةمعلا از لوبا بج حررط اروارحإ ل لوب لئاز هي ىلا رع مث تم كلي دن مم البجا اج كد راج

 51 اج 1 راجعي يطووبشمو رقم ل لولروصل وأود ىو ا 4
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 : ني تا دقرب عي بارشانم قاباكوبدب كس. ي(©) بسرتخت ناوى تندواجسرتخسرارقا تن تنفو للا ةقدم قوم متن كاكا
 لت قت ىتناوك( 0 كل وماوأ اي تنفو ل رارقا بجا ذبل هس لد
 ب لاك ل وق باكرا رقاو قئاوأش روى وم لوق

 م سرك ازا رك كرا رقاواينب بس فالغ نيس هوروا ندم لكل انياناسنا لوكس: : لاو لك هي اماما
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 > ءقي مل ناف نيقابلا نع طقس سانلا نم قيرف هب ماق اذا ةيافكلا ىلع ضرف داهجلا 5 لؤالاقشلا
 دمحم لاق و نايعالا ضورف نم ريصي ذئنيحف اًماع ريفنلا نوكي ناالا هكرتب سانلا عيمج مثا دحأ هب

 (ينام.ه"”) مهيلا جاتحي ىتح ةعس ىف نيملسملا نأ الا بجاو داهجلا ريفصلا عماجلا ىف .
 انايحأ داهجلا نأ ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدآلا ركذا و ةرابعلا حرشا . اًسرشو ةغل ريسلا فرع

 (1لعت يلدا فر ثا) ذمحم مامالا لوق رشف - فنصملا زارط بسح نيع ضرف نوكي اثايحا و ةيلفك ضرف نوكي
 كس داهج(0) ترقق رايع([) فيرتت رو وفل كرس (1) لن بولطضر وماراح لن لاوس ا « لاوسصالغ»
 ره بجاو داهجلا لول رص تلا

 تيبروا لإ بخ ديك دير ط سي تغل ةريسدواجآناك ةربيس روس -:بقل ماورشو ىوغلل 5 0 ا
 ش -اهكرايتخا لطدابج ذقت ترضخ اوججسدقيرطو ا د

 لك وك ادنج رواده قدر ةامج حس رافكت امج ا ا ا :ررشا و ترابع (9 ا

 7 تعامج لورلا اروا ثوب ترابك جول ك عال قابؤش "تس يالا يضرفداوج وتدمر رو. م ايق اكل صو ديح احس تممت ش

 دابجرج ومما يبل ىف وكول ماع فرط كريم او تتفو ماءاركات ا ب ورك ماكي

 < لشرفدابج اقاطملا لوب مولعم تأ ب تس ”رشنإكت رابع ىكا- ا-كوبراكزلا سب الاوت ركد تكرشروا اك اج وم نع رف
 ا هذال لالداس كاع ب تاب با دج نير لش تالاع مر وأ 0

 ىكذ_شفقطمس داب د: ت ظ
 0 جسداشرا لاقل زيه (ول لام ادعم اتت نيكرشم) هه َنْبِك كِرْشْعْلا ١ وليا ةءاشرلاقاتدشا ل
 شاملا يح تخمير والات طلادج وكلا سلو/نا) ٍرخآلا ٍمْوَْاي ال َو للاب َنْونِمُوُم ال ن َنَبِدَئااوُلِتاَق

 -( بايك يدك شف لاقي م) لاَتقْلا مُكيَلَع َبِتُك ع داشرااعقشازغ( ةسال ظ
 لإ شط 2 لاغ ةمليقلا موي ىلا ضام داهجلا داشرا فل بآل لسد ذهبان ضيفا دابتب©

 . ىلع ْمهيفنأ َو ْمهلاَوَمأِب نْيِدهْجُمْلا هللا لضفداشرا6ىلاعتشا زين وم لا روض اكد ىراب ككتسايقداجج كس
 ظ جس تايم كل ار لولا نش سي ذ_. ىلاتتدفلا لو ةسكدابجب حس ناتو لاء نس كول ةَجَرَت َنْيِدِحقْلا
 مهني ةقْرِف لك نم رهن الولف فاك اًوُدِفْنَيِل نْوْنِمْوُمْلا ناَكاَم قزن-(<ايكءسداكءازج اذ لاقت حبس
 0 بارسال لفل بآ- لت لبر انكل_اون لد تار اوم مولعشسس لونا ِنْييلا ىففا قْيقفتَيَل ةفِئأَط
 - ءابج يلامس لوأروا دم يرش ءاياس فلم يآ ف انوم نك ضف دابج رك لوي < جركت للالورب فس« يبافكي يفك داهجج كك
 00 يسار وصقتسداهي كسل 2 دز تبدد لش لور لفثروا ةسدا كي رسل دابة ب را 29 ايد تل

 دم اود ظ قامت ضرفلا احقق لا اهكعل# هل هس لأ يممحم د يلغ



 ىنات هةياذه م ؟ع + (مود)نينب هيل اع بأ وجلا ش

 مشع د هدهد عدم هدم هع دع دعك كاع جلع مدع دع م عد عدم همم عد عت طاطا مع عمم هع دع ع مل م عدم عاش قاع عا ل تتح ع ص ج جرحت عوز

 -اًلاَقِث َواَفاَقِخا دقن داشرااكىاهترثاو# ماع فلج لعد كف وب نيك طف حاج ©

 دافجلا ىلا نو كودك لآل اكسل لما: سف خلا بحأو دايحجلاا أراد هب رع 09

 كل كس داب ككبج كي بلطم كمصحُي مهيلا جاتحي ىتح ةعس ىف نيملسملا نا الا اد بجاو

 ريما اكتتقوروا جس رد للفكر لب نونا بج لج ب بلم اهمصح مود يافللا كبس اوداهج دم لاك عامج

 ءزامني لوقاطسء ا: تنو سا ول نبت ًآهذج ب لك نكد روا لبث 4ك كس لباقم تععاقج دست, و وجوم_ كي ور نالعا

 -افنأ 5 رم امك ه ريسفت - ندد لس امروصقرمخإ لس ل علا !ءاكرب نبت ظفدابج حرر ط لك مزور

 هقعنيال ىعفاشلا لاقو ةفدصلاو كيلمتاو ةبهاو عيوزنلاو حاكنلا ظقلب دق عنو - 25د ىنانتلاٍقشلا

 (يامرهر) . جيوزتلاو حاكنلا ظفلبالا

 ' عيبلا ظفلب حاكنلا دقعني له  ةلدالا درسب ىعفاشلا مامالاو ةفينح ىبا مامالا فالتخارّرح

 (2نس"تةلدبلا ف شا) ةيصولاو ةراعالاو لالحالاو ةراجالاو

 "للا مف الاف قئاش اباد ذيع مل راك اقل لي دونا لكل وع -- «# لاوسصالخإ»

 منك اظراقنا حائافلا كس تصوروا هراء لاطا«هرايا تك(
 هفيطوبا ماا لع حراك افلا 2: :

 حرا تظاقلا مقرصروا كيلمتوبب «يو2« حرا لفل كي وانس فيولا ماما <س تالا ناامرد لس البت قف 3 ااروأ

 لاح ىف نيل يلمتبج طفل ورب لهم يك ض طباض كي ال نشر كلقيس تفاح نقولا حرش ري بح اصب ب اجاجومرقعنم

 < يرقعناس ووو ”:اكاظفا فرس[: كير زنا قف شمالا هسا مرقم حركت سس وماي أكن ليك

 راك قدصرداربب «كيلت قار واي ايكوم تقيقناكوب لمت رج قع يفك ب لص اكل يلد كتي قاما

 روا لو دس نفل عم قيس جيو زتنروا حمض نعم ماكر كك ساق تقيق_ذاي تروا إي تقيفطات لم نس

 عادا سان نين نلايمرو لس كولسروا كل. كن كك للا ذايجدوا تاج اي سينغ مضلل قعر ل ,رينو كلمت

 ش 5 سناء ا مق الع نانا اعمأ

 يي ازا لم نحمي كس ران طظافلا ك-:ريتو كلمتك لسا أحال بلو لك فتي فازحا

 ايل نب لك اكترس ىرع 50 0 لولا الشم لما عتم لكي بيس اكمدتن وكل حس رطساو كس قروب كيم تويكس ترس ٠

 ٠ كيلا جج اماجوم لص حس ناكل تكد وا[ نب كلا كاك هس ل ل نصت حما قر

 اذبل ب لاكشسرو لكي اكس اج ركا اءج تسردأز اه انيلدا ارم ببسمرلى وب بيسك لوصاروا- كل بيسو اكثردا بيع

 دهس 0اايلارم اس طاف هربخ» كيم
 يرطب باطما لق اس طفل: كك عر اكتر اعنا سس ظظافلا لس تصوروا لالا ءهراعاءهراما 9 ١2

 ةتايكت ضدرفللى رئي ذ- ىكبحب لكدكج ببساك حبل جبد بجوم اكلك ىلا عيالك صان جاجوبرقش عر اكن زا



 هم ع2 22 غ2 ل بف ع ل ع ل هي وعم 0000 ١ ه4 د حت عز نع عا ف ب ع م ع

 1 /لو وال تمدغ تس الاب ل ارو نجد مك ما ؟ نحس قدئاب لا لع نم كسقرك 0 0
 سيث رس اكد تح كك لاطعاروا هراعا هراجا_لتوي اتوب لائزقعنم راك تأس كاف :اقلاريثو هراجادوأ عاج لاي تجول تمر
 افلا سيصو_لكول اكرم د رقعنم راهن قيس توظف حررط ىلا -ايك ايش ذاب قلتو ل فس دعت تيبس قال اذبلا- لإ
 وهدوجومل احلا قو جبس اكرد كل ىسا ليك افوااراده تويلادعب تجب جوم اك لكلا كتل كك بجو /

 «هقفلا ىف : ةئلاثلا ةقرولا»
 ض 215 «لؤالا لاوسلا» ظ

 (ينمدجمازوجيال يفشل لق رحال ةلحىناجوتتينأ ةيرحملو مرحملا زوجيو 8

 ٠ ديب فش .ةلبألا ءرض ىف تايباصلاو تاينثولاو تايسوجملاو تايياتكلا جوت كح ركتلا 5 ا
 للملا يبفالخاا كمال هحاكنا و مرحملا حاكن (1) ل روماود ل ءاعاكل اوما: « لاوسيصالخإ»
 -لئاللا ن4 راف مريد تايسجئ تيان 2

 تاعد 0: غال: ١
 ْ -ه:لاجانكك(6اككارا6) ركلات ارداجس ليرد ابننا لش مام

 لاب كتر سم: لاط انا ياودروا امج تبلا ل دئاج لوفد [راكتاروا عراف لاو كحل ند اسروارفيطعوإ مام
 دروع كن الش رتل حكنُيالو حكفَيال محملا نا ثعدع افق ناترزعح: لطد لك غلف عالما

 6-0 - اكد تابري لش لسع < تيادر »و لك كت 2 حْفاروبا ترطخ ل 5 مه هالخ خا حررط اه(ةطللك ال

 ل شياو لا كت لا لوب د لاالع قت تقو لا ايل راك بج ساه تون تير لح
 / دانقدصات 4 يفت آى ضرك ز تك طار

 1 1م وحم وهوةنؤميي ع وزت منع ىبنسلا نأ < تيئاود لك لايك نبا ترج: : لو ل منيف فانحا

 ش موك ف يأت توكلرا ساق ثوم تررفح

 هل 4س لا لكما رك لوني تبارك يري ب بانتاكليطداك مق د درعا فرط م فانحا
 ش وم هرطخ كو« التج لع وروح اي سواق ةيساد# ١

 اكن ل تا نر لا يقي "رغ لوتياور لوفود كي د ن_فت خال 01-2- رع ل ولوو

 اكل < ل /داةرداجس لي( عراف لع ما تاوتساع) مرحم وهو جوزت د رواج لور تقي ليا تععاور لاو
 2م لت ب 1بجاوه تذو لاروبظروا اج جاك

 لالح وهو ع هالو قا مرحم وهو و عيزت لجين : نبارك فانجا



 ىناث هيادها ظ ظ "4 (مود)نينب هيل اع باوجلا
 عا مع عد عع طمع حاير ع عج عامل ع رج هد م ا م م م ع م م جت جة عم ع نك هد م

 هلت بآت فو كاك مك فن بآ ب( جل ماناكج) فرست ديد فل آس نا ْ

 قمر لن ماتم( فرس) نع يآ فول ل باورلوب لالع سرك ةرعروا سر لبيد نت جي اك ما لم مارت ا وتلا

  قهرع رب ىلا م تلام ىف #و+ لاطعروبطناك رات لوجو م ايت رواروبطناك عراك: باايكمبل روا

 داوم لم تلاع كوم لاطعرلهام اك راك ك.ف بآن ”لالح

 ل لوك عروضوم ساروا بايلا ىلا, ياابن سارع نبا شهي دع 0: 220 ل هيت لح

 ْ 48 سابع نبا ترتر اقف ذعس لنج سك درمدقا بكس ايادي اع نا تح دب

 لع هريقورازب رتصروا ىداح لان الث لن ووجوموراوشررعشم لس تيياور ىك انف لاايع نبا تررطح © لج ركع يئاور حس

 ةوراوور سس اما( او+ سم مارتاوتسلاع ران اك الغ بآل دوش ترتاح كرم ىبم قيس شل اء تسرح

 رمل لن ريو مت عسا ناروا نلتأ نب رج م اه نبا الشب. لوميعاحك انف لابع نبا ترطغح كيس تاحيرصتنىك

 قط بآل جا ايل اكتييرك في مام فرع فسس ءانعتلا كفل بآل لسا اكسا و ايكك ايبسعقاووي

 سرت( يسعون دك مااا اح نابج لكي لغاو فرسدوا دة يلكأذ تاقيد لكك )ك2

 -ك لاط ب اه اليسا ف( )اهنا بآل 12 لقمان لس 1لوياو

 < تاج انك اكل قافث الاب قتاس كس تد# يبدا

 ّبتِكْلا اوتؤأ نذل ني تنَصْخَمْلاَو الل

 وو ْ

 لي اا رفداشرا ل فوت روضتل سيب لا لقعاج حرا قاقتالاب حس لاقروت تسري شن نتن“ حر

 00 أ * حراق تس لقرى ل وكركم كسل ا ًح_اوح_وركل ياوم تو قكي 73 وا

 0 | -< لدا "2 احراق تاثر روك سوما اوم مولغم_و اك قاع يؤ

 تاكرشملا | ومكشت الو داشيا اتش ليه ليز اهانرل ان قاع لارا تسرب تب قتل“ تاو“

 ش 0 -(ولاد : ياكل هس لاقلروكى اد ذلك كشإلا )< نمؤي ىتح

 زادج م دعت نلت صروا ل لكك كس ذادج طب هفيطعولا ماا فالتخا كرما لن ن1 ا دتاس لس“ تايباص”

 | م6 ءاهغاوج جس هو يلاصركل ث تس ارتي بحاص ماا ءج_فيرختى ى اص بس كف ازتخا لا لسارو لب لن

 را حس باث ل اادوا باكل لا ىفاص تقو لا لي ء وم جركر ارا كبت فاح [ىكرواوب انكر ع ل ناميام ىك كي 0

 رواجاتركل ب كل وراتس ل اصدك ذ تس رف تل نيا صروا_ اوه امان ى كح ييباص ذيج ارز ابيع ائاو

 ررط ولا ليا عراك حس لوس تب حررط لج دو سن مكس لوتس تب ب بل اترك ا رقا كب اناس ىلا
 بع ارسل الث ردا« ىف ف التغا يركن ب لصاع < لبا اج حراك ق كس تايباص

 ا تامة ناقل قارة كاثي .اهداجستت راك اقل



 _يناث هيأده ْ <« (مول)نينب هيل اع ء بأ وجلا

 قلطت قو ةينح ب دنع ردي ىنح قلت لكلط لانا قاطخنا لاقل ا يناثلا قشلا
 ' ش .. (للا"ز ةيلدهلافرثا)(يتامرا1ن) . تكس نيح

 نيب فالتخالا اذه .الالدم و انهربم ةروكذملا ةلئسملا ئف هيبحاص و ةفينح ىبا فالتخا ركذا

 ولو .ةلئسملا هذه مكح ركذاف ةينلا جوزلا ىون اذا اما ةين جوزلل: نكت ملاذا هيبحاص و مظعالا ماسالا
 هتوم لبق ىه تتام اذإ اهقالط مكح نيب و جوزلا توعد ىتح قلطت مل كقلطا مل نأ قلاط تنا لاق

 لمسك الملا يافالشااا شيطان 1) لن بطعم نت لال ممل # لاوسص الإ

 -/مكاكق الطري ةسرمك تدودعب ك- كقلطا مل نأ قلاط تنا () كلغ تروصم ةس تاكو تونر
 1 اذا قلاط تنا تمر بارع ىلا :لالرلا عبفالتخا اكعا لش هروك ملم 69.

 مانا-< فالتخخا نايمروكفت نام اصروارفيطعولا ماما لج عزو ق الط طظافلا نااتابك كقلطأ ملام اذأ ا كقلطا
 د اتق ناسا لس ناد قاع تمكس « اياد ائديسا:) لامع حس توم ل ث ارفف فيولا
 ش 17 تك اموب تاو قالط وت نس وم لم ارك

 - ُسّْقلا اَذِإ ءاشراكس لادتدلا_لكيكري_ لهتسمرعب قعنس تو اماذامدا اذا فلكي: لو كلي ناس
 0 ةهب درك نوكتاذا عشر عاش حررط اك تنو اذا ظفل لم (8ة جوهري بأق 1تنوسم) ُثَرَيك

 رداد بايب ل غل-كس لا قةساب ليت داك لقد لت) بدنج ىعدي سيحلا ساحي اذا واهل ىعدأ

 رواج ملجود اذا ظلمت 77 ١ لمتنا 2ك ل تقف اذا ى# لا جاع ايالي وكب رج وعن جاي ايلرازت اوطيج

 ردا نكت نس "دك موز زو كطرشطفل ل اوفود ساحب ددا نوكت نبك_ك طرشرلا التوب < هليل تول ل وفور

 تذورللب سءل_- ١ رسل ل واود اذإ مكاو مولعمب 237“ ايل انس مو رج 27 اعنا لووو رع شركت سحي

 قو ىتع مكجازبل ايكوم لشرب رمكس ام ىتعددا ىتم !ذا ظفاي جك ل تتو اذا طفابج ل ب_-< 2-4
 قالطرعأر فاس تدلي مك اه ىتتم «ىتمددا كرما اماذا مكودج ام ىتم مكجردلاوباك اذا طفل
 - شرى خدر ميل كة اجو قاد قالطرحبأ رؤس تولسو ل تروص ماذا ددا اذا اذه ًلابوم تاو

 الداير بحاص_س_ لمت سل قت هك طرشءالعءاستذو اذا طفلك سي: :لي دك 0-0 مقييطويا ماما ا

 كتبج كر يادي ب ) لمجتف ةصاصخ كيصت اذا و «ىنفلاب كبر كانغأ ام نفتساو -ايكرعش للا ش

 2 كد طرش اذا سرع سا( ركرايقعا لس مؤ فوم نتا قدس رك اروا_تاس كس ىرادلا < اني نن ب

 ظ 2 8” كبيصت ير تعد كك ارش اذارلاءب مدرب كبصت ضرع العلل

 ارزكش لي 1 انجي نيااصرلا 2 عل لس فرظرواار زك 11 ايجى 2 عاش اذا شرغلا

 : سوت او لاحلا ىف لب تروص م ناظفال هيج ساو لوم شت "او نقاط لاحلا قون ليل ل قحبس ير شوك |ذا رك بسا-<س

 < ل»«قاءلالا ف لانس ىتم ظفلكا هج مب ةطقلا لقد اك تفرط اذاركاروا لوب



 ىناث هياده "5 ' 2 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 1 هر سلا 0-2 ل م ل م م م م ع 22 2 ع ل 3

 - ليهم او ناطلابا ل لاهي سلي لمع سئاناة قط كلكم اير لق ع قاطو قوق. ظ
 200 2 اررفييلدب و بحاص ب:

 تاذأ قل نس نارك ارواوم كش تين لوح مالك سا ذو بج < تنذو ا فالتخا 6 غلف نتا صروا بحابص

 لود اذأ ظفلرتوا وب او قالط لع عر قة قكتينارشرلا اروا كاجو عئاو لافلا ف قالط جس كت يين كتف

 -هباطود رمح تين راج تر لانا وم

 ثنأ ل لا 5

 نحب كغ#.اجوم عقاو قالط هي كب ع ا كقلطأ مل نا قئاط
 5 19 "هءاورك فالف ل رداوت د رواع_لاجوم قالطو قوي كال اطيي ذر ع نونا ش

 م154١ 4يىشاتلا لاوسلا» ظ
 لحيال هيلع تمرح دقف ىما رهظك ىلع تنا هتأرم ال لجرلا لاق اذا و راهظلا باب... سم

 (يام-”<) .هراهظ نع رفكي ىتح اهليبقت الو اهسم الو اهيط و هل
 له ةلدبلا ف رشا) . ةيادهلا بحاص حرش بسح ةرابعلا حرشا و ةحضأاو ةرابعلا مجرت

 ظ - عرفت كت رابع( )لج زئاكت رابع (1) ل روماودص الخاكل اوصل :.....#4 لاوس الخال
 رهظك ّناع تنا ابدت ياذ_درمبجروا-< ل نايكرابظ باب ي_:مج 2 ترابع 0) ......

 ايل وياك ا شرول توجت ارواج ناكل الع انرك ريت اكس ترو اك كدر م كوب مارتب ل تدوكئ يتق ىسما
 -هدهرافك ا راه يساكك كل ابي سل اط ٠

 ب هع

 ابكى ما رهظك ىلع تننأ تاكد با ذسدرم ركل يرق ل يسرك لغ تدابع#: رف تراع«9

 هرافك اراه تيار موش 10 لام اب امال امشدول بد لاط رك جات سدح اش قو مارت لا 1 ترو

 سا غلا ِةَعقَر رْيِرْحَتف اًوقَ اَمل نْودوعَي م .ْمِهِباَسَي نم َنْوُرهظُي نْيِذَلاَو داشرااكىلاعتشا لتر كاك هد
 2-هل وم لالط تقف اروا عرامت ردك ا ا الك قل يرعب تعبأ

 وب از حراك حس قالط حررط سن تل يت لوب راثغ ق الط رابين للي تييلباج نام زل تس ا رف لج يارب يبحاص
 وتريلصا __مالساوتمجلر شلبى لابو تباه تمرتروااهقاحاجوم لا حراكذ عراه ررط اس لاجوم تباغتصرترك
 دس مارت نركز حس ىديي كتفي دهر افك بلا امو سك كاز 3 حراك داههق ل يار انج ..ايد لدي مك اكس ارق كررا قرب

 -< تاي ث وعبروا ايي زان انركراهظك < تجي 00007 عراه كلا تمتع بو قراهم ظ

 طك ايات تابشموجتروا شي ركراهظ بجلب اًوْوُدَو لْؤقلا ني اًوَكْنُم َىْولْوقَيَل ُْهْنِإَو +_لاختىدابداش اين انج
 اد رود تس افكر وردا لادا راك يفت لب يدرك امتي اوك د لكامل اكو بسازم انيدازسير وك 50

 ةئيسلا ةنسحتلا”وسستا (ياءرفذ_ وت روضتروا ِتاَيَسلا َنْبِهْذَي تْنَسَكْلا “ نإ بنت شراكات داير ينانج <
 ل ا ا ا ا ل ل
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 يال نادها ا م ب ل .. وهل نب هلاع باوجلا
 ْ 7-0000 11 ا 7 3 ا وو 3

 ل .اهوم مارت ل ب زج مانتدوققاوم مارح نك و سيو كراهت بجرب

 مقام ف الغرب لس لا لإو يل اووروإ لو لما ”! ىيلاعرلا اجل در * انج لج لوى ا 1 زج ملا امانبل موب

 اج اتءاعتس عرفك واكو طدرردا ضجر جس ري لادا لت يئاددر كس مارت ب فرصوت اسس تيرؤراد» زوروا
 : مارتارواراهتةيلسا هي اتدهدداندذاشر ابل *عروثواكن ا مارتارواراهل ار ررول اكد زحل ىلا ضخ نايك يكمارتزكو وري رسوب را

 -ايكايك اثم ارتلىذ يكاوو لو زورو لتروا لف كلس كس مارت ق كب اوودجتاس كس لو لن تلاع لك

 نكي مل و هتأرما ىضاقلا اهلعجف ةنيب تماقأ و اهجوزت هنا ةأرما هيلع تعدا نمو...... يناثلا قشلا

 (0. ان ةيلدبلا فرش( يمارس ص١ فينك ىبا دنع اذه و اهعماجي هعدت ناو هعم ماقملا اهعسو اهجوزت

 و روهمجلاو ةفيئح ىبا مامالا نيب ةريهش ةيفالتخالا ةلئسملا هذه  ةروطسملا ةرابعلا مجرت

 اهنايب كيلعف طقف اًرهاظ ذفني ما انطابو اًرهاظ ذفنيأ خوسفلا و دوقعلا ىف ىضاقلا ءاضقب فرعت

 . 9 .ةلسرملا كالمألا فالخب هلوقب ةيادهلا بحاص اهيلاراشا امك ةلسرملا كالمألا مكح ركذا  ةلدألاب .

 ع كارما تامق درر ار روس حاطب 3 « لاوس صالخا» ش

 1 يح ]
 ١ تريك ارواجاي / حران حك هلى 1 ايكقوو سحر ياي ضم هور راك ررامع 02

 والا أ( 700 تروي لأ هك ورم لا ملكالاعايد يوي كر 21 اواحررول ا ل ىلا لي بورك 9 ا أ

 )دهس "الذيد كنس ًارامج تر اوكرع ئازواة#كمايق تاس كس درع اكس تروا

 . (جساب دلة هفيطابلاماءاملتس

 ل
 0 ١ كلتا لابس زواق ل مف يكسب لاا لقاك تمت فسر وبا ماماو بج ناك هم هقيطولا مبا لن خروف دوت

 - وارماظ شت قداضقرب ولكل ومورجوماكارش م اتدورلاء لإ طارش ناي 4ك ذو, ذفان انطايوأر باغ كس تاق انتقل

 -< ئذفا:اتطبءبس ةقانأرماظفرصرلوءهذفانانطاب
 الط ف ان كح لهل تداول ءافتايك اف حس تدك اففذ# لع اشم قلت خروف دوق يف داك نض 00

 كنة تيكر طك تلك ل جي بلطس لسمك وهن قس لسمك ىو © ققؤيي»:
 لتلك يدار واجر ميس لاي يلع دج باكي لايك د نس ضلي لشمس ك2 ناي بس
 ءانكرلاتاكءاشناملاعممد(© كوم سفن الطب اكرم فاما ري فصل صفا فتن نق قمة هسة نيج كذآ

 اىدذاكشداريم الشم تكرس لبنا اكد اقنا_لءاعمو رك« قالطو راك الش .اجاي درك ماك ب ارقص دوك نفر ناخذ اكتساب لا

 ل لا دج اشثارم)



١ 

 ني تل ل 0 ٍيلاع باوجلا
 عراف يبدا ركون اك 1#, حو قتل ترو ركب: لد لوكا وي تحلل ل بات لك 0500 تس دفا" أ ايطاي

 كراكلا حس متكسريلع كاي يداينب كريب ذقت )وم سئذف نان اطا ءاكوم ذقانأرجالنافر صل صيفا« ايس درك تتسم
 دعا ص ركز يرق )هوم لوف انطاب ءايوم فان رجا فرص صيف ر ور ايلف مكيلع ئدذىئاقرلا اءو يكل صف مداينب

 - كوست ذفانانطا وم ذفانأرجاظ فرص لصيف اك يمللاع لولاك يتيم )سول ولا ماما دا بسم ذاك م اور الا

 ةجحلا ىفاطخدالأ طه سمج ل فتق كل ا لين ف باوك كسب لمد كل لويس
 »م ليذفا: ايطار نايل كوب بجاوووسكر وا قفنر برب وشل عر يبت كس ل كوم فاي فأر ماظل صيف راك قات ازيا بس اتركك لا يووفف

 رفاك انو« مالظاكنردباشدعب هس تداهغركار كيرلا لوم شكلاط قز تس تدل ا ل سرب وش عس وك :

 - لبث انطاب اكوم ذفانأر ماظموولات درلصقرلا ل ضمت ونورا نوم

 22212 كعاج ن نا 1و فقاوي ماظغورف اكل يبا: تس فرط هنتي بحاص ماما

 ْ ظ سلك وب علب وم عبو كسها 'داج (نلسا ناهي
 تبطي سرد لبق داي دزيري قرص حقا اقلك كيس 0 00-2 / ماما

 مذالانكل صفري قت قوم ماق تجب بعبر واه تمجب ىتانومقداصاكل ومو وا :لداب كيدز انك أيل دم

 - انوي لش تروا مزال ركاروااكوعرفاك لم الانيدرلصف لكي و لل نر روض بارا

 1 نافذ بأ 1و ساسكي : امدقعا# رو و ل '-_ءاشراد) لكسر و لقرنز# |

 8 يآ ريدر راف ادام عايد ارا صف ذيك اقاوم لبث ل اكتارامج ناتو ريم اتسم 0
 < ذفانائطوا ٌرياظ ل صيفاك نتللاوم ولحم لب ( جس ايدك انت ومالك #ر) كاجّقز 00
 هك رمال .تروار كب بابسا قنا كا سا جانو ضير ككل بس لكوج لش لسع كلما: مكيزس مالا الما 6
 -امو# لاثذف ان ايطاراكوم قانا الط فرص صفي قافت الابازبإ - سنو نام نوفل سا ينك و بسلا

 ه1454_ 4يثلاثلا لاوسلا»
 لوقلا و اهلثم رهم مامت ىلا ةأرملا لوق لوقلاف رهملا ىف افلتخا مث ةأرما جوزت نم و

 دنع اذه و رهملا فصن ىف هلوق لوقلاف اهب لوخدلا لبق اهقلط نأ و لثملا رهب ىلع داز اميف جوزلا لوق .
 (.١ يامر »هه ل“ .دمحم و ةفينح ىبأ

 كلا للسان فلوو لاو ةنفسو نينجا نأ قالت مك" يحج ضنا مجرت

 فالتخالا مكحاذ امو ىمسملا رهملا لصأ ىف نيجوزلا فالتخا مكح بتكا  ةلدألا د رسب ليصفتلاب

 0 امهدحأ توم دعب ا

 "ماده ساس 3 جام رع هجن قل ظ



 ىناث هياده 97 ؟44 07 77 «مود)نينب هيلاع باوجلا

 فالتخا لع ( رادقم لك 2س لو وذرل اك راك حس تروى مر 2 شا لروا #:ميجز كت رايع4) 3 ْ

 ظ رواومدئازرادقعرب لش رهبج 04 رو ل ترروص ل لو كرم وشو ككل لإ تل 72 7 لو ات رروع ولايك

 ش 5-5 59 دن م اءازواقيطوباماءاري لس روفر( 0 لو اكرموش كد قالط ل وخلا لبس ارك

 ش نايضردكس تدور وادرم :لالملا ري يتالخا ارضا اف الشال 2207 زاك رارقم 0

 ظ كح تافد كن ثوزئادع اوف تقوس لوغدلارحب ترفاياوم تقوس حاف م اقف التخا يداونا يكرم فاتخا لشرادقم ربع

 ريم لش لولروص ل وب كيا د: يت رم اروارفيطولا ماءا؟ ومر تحت تاي ا فالشا ما لم ليس لاا ءاوجرجإ

 15 الط ى ليي لوثرركارولاكر مر جحمل وق اهرب وش ل رئاز سس ءارتم كش مروا اهو هرم ل وقاكعرروعل يرادتم كل شم

 ركاب ايامرفذ_ هي فسول وا ماماروالاجأكت روك اكو مر تحمل وق كرب وش فرص غال رفضت و اوج فالتخا لي ترروص

 ويرحل وقرب وش لب نقروص ل ووو قار دعب يوب ق الطا ليف التخاداوخ نايك كراك( لس مترو لو)ز جب لومتسن#رب وش

 ١ دملج هدعاقرواه ركاب لدايزربوشواه يعد دانس :مشد ل ين لسد ك هلا فسول ولا ماما ظ

 00 قاب _كومرتحمل وقاكرم وشعب نا قروص لور اعدك ذا زيا جووريحم ردم عم لوقا كركم رع نرروص لم ةسواش داو اي ع

 0 0 0 رتل قرت كرم لب ايكيا وقتال ع فا
 ْ هذريلط قدروا موي ءريزعم ندا لول كيلعىر الل وه شووجوعرل وب لاب 4 قكدرلع ب لص اكليل ىىفرط

 ناوي لكروملوقا جا زبا_<لشرم لص بس وم لعن را لك داوم نقاومس لا ريان وقالي.
 ظ مح لير شلال م: انج-لوورتخمتم ابك اولاد: ديلط د تورو اك الكف اوما لاء ريت لقاك وب

 ومرح ل وقاكترر# ةاج_دئازعس لاااي واسس لاقل ترو سرك ارواج رجل وق كرم وش يع كواس كس اا

 رقع انبكل ياا يلوم فات ا لم 5 يلصسا نايا, كس ناتو زرلا -: عاكف لتخاكس لبتوز ©

و لش يسرب روز لاافتالاي ل ترروص ل ا ون انتايلا يك ناقرل ره -3 انك ا رسووروا ك ايل ايل كذ تّذو ل ا
 ش تاكو# بجا

 هه ف التخا لع ليم سا كير نسف فعول با ماما وا لص ىن لش مهل سا زل لير نسال نيف

 : ٠ اة ماك عرف طك مايا رز لصيف ل

 . رولاو# فالتخا ل جر يمدحإ لس توم كل يأ ىلس__ لع نو زكا: اكن الخ ا ”رجإ ل ايعرجا نوم ©

 0 فالثخا لضرارقمرلا نس ان ل تروس يل فالشا لع لوز 1, يس زوج كا ىو لك لوثروص ل وأوو ىكرادقمورم لسا

 , فالتخا لي قل صار كاوا اكد تحمل وق كرب وشك دلة فموي وبا ماماروا كوم عش هند نفطي

 ْ ش 0 -.اكو6 بجاو رش لبي تس لوفدروا كوم بجاو لعب م افنالايدحب كلود

 و نيدهاش ةداهشب برشلا تبثي ىدحي مل عجر مث ركسلا وا رمخلا برشب رقأ نم و... ىناثلاّقشلا

 . لجرلا لقعب الو اريثك الو اليلق ال اقطنم لقعي ال وهدحي يذبل ناركسلاو ةدحاو ةرمراوقالاب تبقي



 ينال هياده ؟هءلا مود ) نينب ب ذاق هنأ : ش (مود) هيناع باوجلأ
 عدد عد ل ع عءدعد ع عع 2+3 1ع مد ع يق حف ا ل ل 2 222 ع مل ل شل 2 2 ع

 (19/ صخر ةيلدبلافرشا( يعاسر_- نا ص) أ رمل ! نم

 هنن ىلع وان ناركسلا حب ل ال ونعم ناركملا قيرعتىف فاتخلا رح 0

 ظ -باوجاكرو ب يلاوس(ا-) لئالدلا
 دعا 1 ولا نطل جب ارشذ_ضىلرلا_: مات ررابع )» ...... 39
 1 رواه اناووج تبان كس كرار بترم كياروا هس جاجو تبافعتس قالولك ل وماوأ هداني بارشرا- اذ امال سب
 ل رك رت لع تروثودرمروا كبس توم الكتسبإ وذوق لو 18 ة.ب لاك عت الاوشتوو

 نايمرد كتم كيم”اص وا بحاص ماما لع فيرخت لكن ارك #: :
 ثانوي الك تدار وادرمووروا-ورص اق سنت 0 مالكم ىزوقوج < 07 و نارك 326 آب دل بحاص م اياج فالشا

 . ىمالاو ذو ولو طلمطلغ لش مالكرواومالاوكس ( لوك واي لوضف) ناي زيوج ىلا ر شدو نار ليد ننكر نتا سبيلك
 بمر يقا نمرود لد 24 ودرواوم بل ارب لقت وسل را :لع لك هيج رزييطولا ماما

 < لاهو ماقاسع سجد كاع انركاديبوكب شا تكمدوب لس ناجم ورواسك
 ىلا نارك لش فرقا < :اجايكى راج مكر ىا_رتحمترايوج لع فعل كج كيسي: : لو كتم ناثتاس

 وب الو سرك لل ش ماكر واوم الاد كير ساوكبو لوضفرج ب جاجا
 وج راج د عرب لان ايكرا رقا اك نخب بار ترسم لغ رقت قر لا: تاج كروكي لاوس ©

 طقاسوأدع ميو كو« "لاعلان كسدم سارئانج جه لارا اك بزل ل م رارقادسرقم التوك
 رجل جكس ذل

 < هقفلا ىف : :ةيلاكلا ةقرولا»

 ظ 20 «لقالا لاوسلا»
 ٠ هقأرما ىهف ملسأ نإف مالسإلا هيلع ىضاقلا ضرعرفاكاهجوزو ةأرملا تملسأ اذإو..-. ظ

 2  ةيسوجم هتحتو جوزلا ملسأ نإو“ يو

 ظ امهنيب ةقرفلا نكت ملو ءامهنيب ىضاقلا قرف تبأ نإو هتأرما ىهف تملسأ نإف السإلا هيلع ضرع
 .انبهذمف ضرعلاامأ«نيهجولا ىف اقالط ةقرفلا نوكتال: "”فسويوبأ لاقوءاقالط

 ضرعلا .مهتلدأ ركذ عم ةيفنحلا ةمئألا فالتخا ركذا «ةرابعلا ىف نيتروكذملا نيتلأسملا حرشا
 . صياف رث)نيقيرفلا نم كلذ ىلع ليلدلاامو ؟ةيعفاشلا ىأروهامف ةيفنحلا بهذم
 ظ فالق: عير كلاس لع تداع6) ليز بوعد نت لوو تاناكدكو

 ١ سو يورو راجت اناس دس



 لي يلف شا كك ميت)نيتب ةيلاع باوجلا
 0 للملا عي فالتخا لم مالسا ضرع( اس ) لكادلا

 رفا وش اكس اروا لوم نارطسم ترروكرف 1211 كس يي ليسم #: 2 لاس رول يل تيرامخ ار ......

 ترودو ايكوم ناهس وشرب سنك مالسا كس اترك كهس ل مالسا برج نونا با لاري دم لاك ءاوغ
 5 رفكيروااكع در إ رف ب لولوو ىلع قة ئايدرلر اناس دال مالسا ذرب وشركاروا كيس رروتسرب حراكت دواس كدت كل ١

' 

 5 ىو ةويأ تكامل اروا ايكوم ناطر موش 7-5 ترروص ؟رسود لبث اكل رست الطلي ور 29

 ايدركر اتا تحال مالساركاروا < لاي روتسرب رات« كدي ىس اموت مالسا مدرك اير لع مالساب ثيروك

 ل لولروص ل ولولا ءامرق تطسولو لام اءا_اكوم حا ردي لوم سو الط ترق يروا اكدر 5 رغم ووو ل وأ

 0 9: (راق [رمللب ترانا تدوتاي هس كراك تفس ال مالسارجوشداوخم لوم سر الط قاف

 ناز سث لت لوم اوس ببسي ا تفرك جس لبتد كلا قيس تفسييوبا مالا#: /الرلا ف خ9

 * سم ال مالسا نس رسددرولاوب نار ليالي قت فرط كك يربح ش لووو ناب بسس ل كبر رمل لود

 دعا اش لوب سيو الطوو لوم كير مما مو تسرك 200- بسس اوج كتتقرفوورجر وا لوب حت او تفر ب تايلر اك ا

 »نال ارب لو, سكقالطد» لو, كرف حجو كانا يكوع كل كه سدد نارا
 فور ايلا اسماربوثعتسجو كراكنا تس مالسا كج سي قرف جددوا لرفع نوروص رف ودمك يب لسد كرش رط

 هس فورعلابكارمار ب وشركا كمي لوصاكت عير شو اقدداقري فورحملب كاما س ركل وق السا هولا ايلبل رس |

 اك الهكق الط بتي كن اذبلاكق الط بس مان ترتد اك ماقم مق كسر جوش ناحالإب جرت نق #3! كر
 لاهي حرر الوب قالط فكروا اكس دري ل :7رفتى قي لامس تروق مش ترروص نثر واركؤلا عر وطقم اهيج

 لاق تتقو لس مالسالا نراهن اه ل ذبل ق حر سئأوت تيما كق الطول تمدوكل اعرب رواه قالطق رقت بئاع ورم

 ' . دهس لائاقرومتاس فرط تبر( قالط) حرت لترك[ سوم سئ ان مان اكل لن ناحالا يعتبر

 اكسال مالسا لح كيآرب حس لع اوك 2 اير ارب بحاص-#: ( ]الرلا حف اليخا لع مالسأ+ رع6©

 قلاش اياب ايك ثلث مالسا ب هسرهدر كلذ قر فلاش روان بنار رك ث الس بي سرسوو لش تمروص

 اىكو تناغم كتاب للا ذس مدير ذ لس مز رقعدكالاع جس اترك رع اسس لويمو ل سرك يك مالا بيل لك

 عل“ اقف ىك ةس ال مالسا لسا جدل ريف ببي حس لوفد ا دكلكوج رك نير وتوك تاس نا مك
 مك اهيبج-اكةاجومرخوم ل كذ_# ذك ضير قرف عروق كسا لاو و مدلك م حراك كك حب لس لودر وا امو

 ظ ظ لل دع ل ترعواضتنا افرح لونورواه قيدرل حطقنو 11 حراك سب دي لوفد قالط لع الغ

 .تاؤفاروا كلوب ترف اقر ص اقم ذو اطلس بشي سوئاب ذم ن السل تدور سب لصد كرام ش

 شروصوتوزنبرا_دك و مئاقداينب كاري لت رورطانوماكب يسم اطساو كب ل اك لاه ثدام ريما
 دصاقم: ل

 تءانملسا كيل ثأنا يل زاوسردس. جنب ب كاو اجور ج ضر يدم قيما نول «تاذع اف



 يل ياله 000 ....... 000 نينب هيلاع باوجلا ٠
 ىقب نم لول( سيراتو كيان عروس سوم شكيب ساكو تفس ونمت حراز وص اقم هوس. ىرادرج امرفروا

 ا نوط نافرصا قدروا ارثبا ل رف ارواه دوجوم سس كيير فكك هرفك ىلع

 ] مالساري هرفك ىلع ىقسب نمى# اقترووى ل 2 اعايدرا رق بدسو/ل س ئرورض نوما 4-2 7 و والعم نولور نا

 غال مالساركروا_لبكوت ترورضوك قرف لبن اجوم ل صاح ىحراكذ رص اقمش دما ايكوم ناله ورلا لب سك يي
 رانا مالسا لوك ::ببساكغ :٠# تفك راك رص اقم داكن ات مالسا ب لب كة اجو تبا تقفرف اي دركراكن اس
 تو كوم برس اكتاوفوجاذيلاجس مزال تقرف كس راف رصاقم تما لوب دواس انكر تيحاطص ىك تن ببساكت يق لس

 2س لاك[ ابايك ئمالسابب هرفك ىلع ىقب نم لكي تا احا كلا هزم بس اكتتنرف زن مذال كس للا
 ضر ى ربت كل ث تدلع قلب عزت يت سكس لويمذ اك انك اكشن ردك اجانب بيس اكبر فكر اك ا تس مالسا
 لوم لكس ثهيدع لاحت كب مجان دامب جس لا تت اترك تييجج تاب فلم روط راي ديت اسكس للا نيج علا
 نلارلسموو ناد لس نر ء قرن حران كيه نيا نااوفصت ب كريت نب ديلوكس تهياور تس قرب ثلا باهيش نبا ل اط وعد نس
 لابي كلتا ر فتن ايسرد كس قويت كى اروا كس لا ذ__ فت روضت نايك احب مالم ايما نبا ناوفصرموشاك ادد لدم
 يقر لاب حتراكف ىلا قويت كا لاي لحس ارد يكرم نلمس لاوفصا كلت

 نيد رار اللا مالا ارضن نايمرو ل يارصتروا لارض ذ_ ف رع ترزطترلاي ايكركو ذ_ ىلر علا نباروا ىداح
 ْ لن رتلعسبو

 ظ َِهق ََِت َقَلط ثََقم ة جاو ىو لاو ِكَمْمت يِقَلَط هَنأَمالَلاَق نم 0 |ىنانلاوسلا
 ْنَِو ٌحِصَياَل نْيتنِثلا ىون وَلَو اَهيَلَع َنْعَقَو َكِلَذ ٌجْوَرلا َداَرَآ دقَو اناث اَهَسْفَن ْثَقَّلُط ْنَو ةَيِعْجَر ةَدِحاَو
 .قلطت ْمَل ُئِسْفَن ُكْرَتْخاِدَق تَلاَق لَو ءكَقَِط ْئسفن ْنَبَ تَلاَقَف ِكَسْفن ْىِقِلَط اَهَل لاق

 عصتالاذاملو“ةيناثلا ةروصلا ىف ثالثلاو ىلوالاةروصلا ىفدحاولا عوقو حرش .ةرابعلا لكش

 ىبا ىأر ركذا ءىسفن ترتخادق:اهلوق نيبو ىسفن تنبا :اهلوق نيب قرفلا عضو .نيتنشلا ةيّئ
 (180 لما" يادهلا فرشا) .ىسفنا تنبأ :اهلوق ىف هللا همح رةفينح

 ةتر# ِكَسْفَن : قلع السن
 تقلطرلا اة جوزك ا رواه قش رفا "م 7970: - 0 دنالطللا ند وأ : ُئسفَن ةثقّنْطاب

 دنا« فيدكس لا كدي اموم حق او قالط نتري لوك تبين كقالط نمت ذ# روزردوا اك اثالث ىسفن

 تسرد تين كررت ررصمروا ع ددعود كس علجا» قبر 4 اول زال طودروا < سس م تدر كك تينا قالو كل



 . _ ىنات هياده ْ ةقفرخ | (مول)نينب هيلاع باوجلا

 هج ىكرفؤ نع تيكا الطور لة لساجس الكتير دعك ولو راب حول ادباء ل
 قالطإ افلا تنابال < يقرفجو نايمدكس لود نا-:قرث لع يسفن ترتخا دقدءا ىسفن تنبإ©

 . كلاذ تزجاذرمشرداهك ىسفن ثنباذ تدليك تَْبَآق الط تين تس دي بارا ./: وش انج جس حس لغ

 ل“ كسفن ىقلطم الكل رو ىسفت تنبأ مالكا 6 تروكل ب ترروصت لم يلي 11 اجه ساب لطم ترو كابو

 ْ وهوظلامازفصوروا كس اجوم تبا الط ل صا نييايدركقاضااك نؤتبب فو لل باج ند تروي كم قاوم لش قا ظ

 ظفاف الغرب اب ةنئاب ةقيلطت ىسفن تقلط ترا شباك كسفن ىقلط ل اريج اييايزولاكةساج

 ابكى راتخااياب/ كت رتخا ]الط تينيعساىدت با ذدرمرلاجئانج < لس ل قالطاافلارايتفا_ليكل راينا

 0 وم ليئعتاو قالط لم لوتروص ل وت نا نايك نجا ل باو هس درموااب/ى سفن ترتخا ًءاذتبا لس ترو

 لش باجل كسفن ىقلط ل واكس درع تاور تسكقيطالا ماما - ثا طولا الاى“ , سفن ُثَنَبإ©9

كتر لل عرروص ا اد كوم سف 0 اوقالط قيس ناو اهك ىسفن تنباؤ تروا
 ّق اوم مالك سدر مالك ا

 ده رام لالط تت اباروا جايك 2 اوولتع اذ ترورواه الويس الط لس درعمكه تيس لادع شأ

  ه5:788١ يىناثلا لاوسلا>

 ةجح هيلعف ةبعكلا ىلإوأ ىقعت هللا تيب ىلإ ىشملا ىلع:اهريغ ىفوأ ةبعكلا ىفوهو لاق نمو...

 هيلع ئيشالف ىلاعت هللا تيب ىلإ باهذلاوأ جورخلا ىلع:لاقولو ءامد قرهأو بكر ءاش ناو اًيشام ةرمعوأ

 (1هس"يياربلافرثا) .ةفينح ىبأدنعاذهو هيلع :يشالف ةورملاوافصلا ىلإوأ مرحلا ىلإ ىشملا ىلع: لاقولو

 .مهتلدأ عم ةريخألا ةلئسملا ىف ةمئألا فالتخا ركذأ .اهنيب قرفلا عّضو .ةروكذملا لئاسملا حرشا

 . ىلا ىشنلا ىلع( )قرف لش لئاس(»)عرشت لاسم (1)_ لين روما نياك اوم لا 5 «6 لاوس الغاج

 00 0 . -لالملا مف التخا لع خلا مرحلا

 مئالراةينانب ف طبل ف طلش عيب ضؤكرب يسلم تكا 0.
 لايق ركل« مناكير ق) لش تمدصرادبلاجس اج ورعب ىكومراوسركبي.ايانركرع يع ئت ليبيات نك

 -(د زول اذ مت بو كداشر ال لكسر صر لاو ووصق' توابع لولا انج لدي لولو هس مز لل مدمله <<

 --- لام الوب لورا يبل وأ الم ز ال يداي !اناجايانلع فرط ىلا تييي ل شي ىلع يس ارصر

 هس فيطوبا ماما ىلع تروص لاو ايكمذالهيوا خيا اناجايانلكت فرط وورموافصإي مرت ىلركا لس يلمس ارت

 000001 هس مالكا ير عروس كيرلس نمت اس تلا جس لئن الكبري ل كير

 ك نول اك ةبعكلا ىلاوا هللا تيب ىلا ىشملا ىلع لا بج) ماكل اولمبي _:قرفش لكاس 9

 ىلا باهذلا وا جورخلا ىلع مالكم اورلضم_رسوورواه عركاداهرماي ركاب لتجيعلووصقنتيس__ ماك ب اس فرع

 -اوفش مال اكرم ىت فاول ساق مك باع سف راع نبك ذالو رم عربه وا كيسا تمالك ااه“ هللا تيب



 ذاش "ناك 1 ا ل ب . كورسا ب
 5 ممم 0 مد معد عد عوج رعد عدم دمة عدم د موعد هدد عده دع عع د ع معاك هع

 ايمارتدهمي متي بابك شى :لاالدلا يا فاليخا لم خلا مرحلا ىلا يشملا
 00 زال كبري الج مز الالف رط و رموافس
 تاكم مالوم اي عري لاق ايكم نالهيوا نيس

 يبس خررط ا لذ ل تفس .رسود كي لولو ري لتوبل اتوب ل شى هللا تيب فيك ملكه ي لسد 1 ني اص

 ىلع ىكلش تروصلا| ذبل كس كؤكشلا تيب لشدلا قاكمارتدهساي مرتك ل ساكو لل شوكلا تبيب 0 انكم ار
 ظ داو مال دراي قيلت هللا تيب ىلا ىشمعلا

 قت قش لس ظفاروا هس اثر رش ردا وأول م ازا كش دئايءارتاهسس اظافلا كيلر سب لصو كافيطولا ما
 فرعروا ع لبو ؟وضم ل قاس ة داي ارتفاع بعج يعج لئن ركب جاو ماما سد ةس اما
 ماتا اقل لا اذيل لوم دش تلازدرب مارتا كافل ىلا تس حررط وفود ابوك ئاتومب لدار مانسرنإب مارتتا حس للا كس
 اوعش منال 3 اوعي لا اقروا يلوم حت يركب جاو

 مدع دن لم فيَ َأدْنِم ِودلُهمو ٍبِاَقآلا نم تابعو 8 6 ىناثلا قشلا
 يب َلْوَقَو ةَفيِنَح بأ ْنَع ع ةَيَاَو ٍرَّوُهَو ٌَساَيِقْلا َوْعَو تْبقتال : ٌدَمَحُم لاَقَو ٌناَسْحِتْسِإ اًذَهَو ِتاَبَصَقْلا
 اج اَهقَتْعأ ذا اهالؤَم اهَجور اد اَهَل َيِلَواَل نَمَو .دَمَحُم عمهنُرِهْشآلاَو ٌبَرَطْضَم َكِلذ َيِفَفْسْوُي
 ظ بأ وه ناجم قم هَ ُبَرقآْلا َُِولا باَعاَذِإف مِكاَحْاَو ماَمإْلا ىلإ ةياَلوْلَف ةَيلْوآلا مِوَعاَذِإَو ١
 لو ْرْوُجَياَلَرَفُر َلاَقَو َجْوَرُي نأ هن

 ةيفنلا الا وق .وض يف ةردكملاةئسما حرا .ةبصعلا فّرع  اهمجرتو ةرابعلا لكش
 ش ١ 21" نيادلانرشا) .حجارلا عيج رت عم ]

 ظ 00
 -اقنآ لاوسلا ىف رمامك_-:بارعار, ترابع 4) ...... ليل
 دا امك اج تيئالااكة سال راك كيدز بحاص مادا ليك تابصع فاس لع بداقا دوا: مج 2 تدابع 9
 ماماروا < لايق ىمروا وه دن تبا تييالو لايام فس ماا دوا جس ناسا يب دوا جس لش تلاع ف فس وهن تءايصع
 . روأالو تك اسس لم اما ةدرك < بس يروه سوا هسدورتم لش لس لل الوقاتتسول ولا ماءاروا هس بع تاور كيا 1 "حس ويطولا

 هس وكس روا بس. ااه ب جس ايلواذ 1هتسأ نس لايك راك ءاكسأ ا لوم لأ لس سأ بج لاب و لولاك تدرون م
 يول كاجو بع نروح عطس ب رقا يلو بج لب« 2 4 اعرواما تعالو لع ت كروص ب هدوم ثءايلوا

 هس لا اجرك ساس رقرفز ماءادوا_بسا اجانرك ا اكل أك دس دعلا

 0 لنوم معين هرفلا ىو ق هولي يكس ئرت را هد مختل ال 22 : فل رتل و صع 9
 03211111 د رجس ع



 ىناث هياده ش . "هو. 5 (مود) نينب هيلاع باوجلا 1
 2222 22+ 225 2 25521 23233: 3 ع ع عج ع 2 مع ع ع ع ع جعل عي عد عم عوج

 م 3 فما دير ا نيرو رب قر كسك وزع لاب ل دوج ومنور فلا ىوؤروار كد مايتم عرروص

 ٠ لدا لوم تمن 2-2 شكلي تعالو لك راكب كودو سرين كتابصع_:(نرتلا عب عشت لس 9٠

 الخ وم تبا تعالو كنك كك لدراد تبارق رك هدالعاس تايصعاكؤ 2س فب حاس مالا فالتخ اك.
 لدخجومريف كت ابصعرلث سرر ما- جس( إقفال اسقلا بم ب اكئبمجاص مادا رو قرب «لاخ لوما ظ

 ١ ليوم اا كد قطعا لا قروب واج هدرح لاق ضسيلوبا ماد وعش لسا تيالد كان يكب رانا.
 للي بلطمج اكمال فلا لش لا"تابنصعلا ىلا حاكنلا + ناءرفاك ع بآل كنا

 تاتى تباركت الورك لو لب سلو لوك عب س اور يغكس ت اهصخ ساي كوره كك تايصع سا

 ١ كح ساد لوب لاو ذكور مجال (تايصع افقي رواهح اجايكدن بوضنلوفك فخ فرط كت بارق انج هيك ظ

 هي دواو قار تقفشوب تبارأ كما ءادب 8 تعالو 00 5 ّك بحاص مايا ظ هسا ايصعذرص اع الو

 0001 فهيم ده يصع اوت وهل اع تيالو كاتو أ لومدوجوم كل ضر سبا رقىب تقفش

 تبار قريد لم قددج مري كن أن ليج دره ىف لاكتغ كدتوم كت ابصع عسي باج اكل يد كيرجتاص ١
 0 لو ةطارك اف كتبا رق ل باركر لع لووج سرين كت ابصعازبإ قى يشل وداد

 . لج هسايك ايلاددقمي لوتس نامتاسوكل وقس بحاص ما لش بتل رعتس كيل سا 009ج عرار لقاك بحاص ماما

 دن ةراش69-< يبدل يك ياني نم وأ وكس بنحاص منايا ل بتل و رعت( ع هراشا فرط لكن لوب عرار

 (باوصلا لوقلا) < لمد كفو عرار لة بح امص م امال جهجس ايلمامتمااك يسد باج اكاد لك ناس

 قكيقايدركة تقوم ران اكل أ وأوم .ثريصعروا لو تح ايتغا كس تبارق اوربت ىلا 2 2 رف كرو رقما

 تعالو لك اكتمل امروام اال م تروص إو ىثروا 0و( ثيصع اك( قى ارواج سعي زخ 10و لت م < تسرد

 ْ . نجفيظروا ماد ل داك ادعس لو لوكان ي رفواشرا ذرفت بآل تل لا كوب لسا
 روأ لو تب اليد رام تيبالو اك حراز كلك اواو [زسدحبا يو الوم ب اني رول مطقتم عريق با الش يزل ف |

 هج اتيرم وعلا يو سدا تس لاب تعالو كبرقا يلين للشام تعالداكافرادعبا لك و تس رفز مال

  ه5١؟0 ىكثلاتلا لاوسلا»
 . ٌةييصلا وه مْرَْتف ةيبص ةأزمْلا عضْرت نآ وهو ميِرختلا هب قلَعْعَي لحفل ُنَبَلَو

 يلق ٍدَحَأِْفَو ٍةَعْضْرمْل ابْنَ هن اهل لدم ىلا جوا ٌرْيِصَيَو اَنْ هئاَبأ ىَلََو اههجْوَر ىلع

 . مكرختلا وب قلعت ٌبِلاغلا وه ْنَبللاَوِاَملاِب ْنَبْللا طلتخا اَذإَو عاضّرلا نم ِهْيِخَآ ٍتْحَأب ُلُجَرلا َعّوَرَمَي نآ

 ظ . -ئهِفاْشِلِ اهاَلخْمَيِرحَتلا وب قلتي مَلدَملاَبلَع ْنإَو
 ظ لئاسملا حرشأ ؟كلذب ىمسي اذ املو ؟لحفلا نبلب دارملا وهام .اهمجزت مث ةرابعلا لكش

 (8”لا"نييادبا ف ثا) .مات حوضوب مهتلدا عينضوتو ءاهقفلا فالتخا عم ةرابعلا ىف ةروكذملا



 ىناث هياده ظ ”ه560 0 0 (م307نينب ةيلاعباوجلا
 هع دع عك حور لع 3 2525 222 2 2 2 332 2232222 2 عع عوج مج خم عت عت 2223

 0 هرم كلير( دج تاك تمرايج () بارا ب تدابحح) لبو بولطمر ومار لش لاو 0 « لاوسضالخ»
 ظ -لئالرلاو فازتخالا ب يرش لس (0) يش وردا
 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك_:بارعار ترابع 4) ......اللتل
 04 00 مدودرأق ب . ىلع ترو بت يوورواح لوب قلت تموت ساس جدوو لسد رم رفع مسك لا 2ك ثرر اع 9

 | مدودوو اا هدود اكرر | | محلل كرب شووروارب ليج كس ل [روأرب ءاب 1س رج وللا | روا لوم مارت رب اس مضر 00

 عرمرتل كوبل نوم سب 1م رم هدوداكد مم لإ الم لس نول تعال نولووو لس قف ان ماما وأ اك ء_اجومرلاو 5 لاو شي

 ل لت ياور م ةو لس هد لع وه راهبروا-اكربو شل ل الدوس ادم ةرمودودرواهس لون تسميد لبفات ترث

 هذودروأ ايكوم طلخرت اسس هدوداك ترو كارو هس رك راك كس ن# 1 71 احب ىاضر ةيساد رم جو ماه روا_-ىإ

 هس فالتخا كنا ش ماما لويد قلت 0 ./ قوم بل اخ ىلاي دل اا لرب نتن 0 رت اساس لا لع بلاغ

 ش جس هددداكذطام بططماكل ثياب فاو تي ططاس قتل : مدور وادارمل ل ا

 ريو لكل نش عبس يبس اك دود لس تروج سدر رقد ارم ل لابي -ب فرط كب بسيسا تفاضا لك ع |

 ْ ته ميل أ 350 أ نإ تاه دودو كروس

 ' فالتخااما ل ساب لا؟ل تي هس لوم تباقتمرترت سكس لكل :لالملاو فالخالا م يرق رس 69
 لوم ليسو تمت لربك بلآ ليلك قش ماج بج ذوات مادادد لاء ماد اشيا صا لوك نحس

 ترور واد رمت مرتد بد ا بسنروأ بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم م رحي ب ثعدعروبما ل 27
 | 0 اخ حصر حس بل ام لود أ "هوو قع اهضر ىلا حس لومي هس بع ا لكل ونور

 ّْ 1 نش سيحمل نب 01 رمل ثيهير روب را امن تير فت سو قكرسوو ْ

 احب رم لا ايد 2 يك لك 20 و9 و رش أع-لوم اجا لم كئالاع جس لك دي تسلس ريم وألا 71 |

 ملم رثلا لوسر بج لب ءايالي شيكو ولد رج اياب مدة تاكل ذذ_2# كلام ترص جداياي مدد سادت

 اكرر يكس هدر ريش لاي ريت هدرواج قيامه وملك يار فقلت بآءايكن اب لاحاراس 8# شن اء تررطح ول ا في ره
 ريو شاك ضرم بج السوم ىف بنت اتي ىكاضرروا ايدرارل اتي قكاضر اكان ثنا تفتت مما ذا بآل ث كثيهرع لا
 _ لرب لتر ودب قاس باب ىاضر لج نلت .ةتاساسلقب قاض بج لع كبس باب ىاض راك شكا تررنعح

 - ارنا ايلكب روس :فرط كلم وكاس دور لع تعج و ازباب بست ةاعسك تدر كجم ,ىلت

 لأب قفنرطل لؤلرو عسسل ع رع اًمريوصرتن ع مكنعض 1 ىتاللا مكتاهمأ وع الكوس يلع ل قش ماا

 لاا ايكايد اليكي ىسوودوا الك حدود حس لامي كدرم كرك زيي - قوم شلت توت سسكس ليلا كو مولحم

 مدور ويو لوم سكع تس اهتم اضر ثصرت تس ل الي هدودكسد معا ذب بج لوب سح ؛تءاث تنخ اضر تتسم امج الأب

 -لوهش تبث تمر” وارجردب مق 2 رجول أت سالي



 ييقشويله اال دات هلاعباوجلا
 دوأ نس لوم يفووشل نك ل 1 3 ا 35 - تيت مم دوا سبرضتب سرع اًضر تنص |

 : 00 داس لسد رمل كود اسك حرر قل اكثقاضروتسص تا زل رك 2-7 5

 امج كور مج جايك ايي لس اكد دود لأ لش تدابعل اذ قا اشم اا ابل اخر سيب باح فرط كين ظ
 0 بس,لبازحو يكل 3 «يتحوو ها تاه دود# لق قو انس تروق سد مل ايد لامر ان انا يدواهأ

 ش 0 3 أ 1 3 2 0 0و - 0 يي 576 1

 ا ا نم نمار كلا اكن لد ةوجا ةال اب ب لا
 > أ طار دف وهتك ف نوال كنق رت كاد نها نجا هك داك
 ةَيوُنَي نال ىلاعت وللا َنئَبَو هني امي َهَياَكَوِلَصَْلا ىف الط اهب مَ قالا ٍةََكاَذُم لاَ َنِف َنْكَي
 0 هلانياما فر .ةيادهلا 00 00 تايانكلا يي اهمجرت مث 0

 - دفنآلا وسلا ىف ا :بارعارم ترايع 6... 2
 0 052 ا :ريمج تاك تراعع 9

 ناو قزلط تكا ح ناروأ كوم عئاو جر قالط ند لي هير قالا نحس ىلع نلا لإ ب مكقد تاياتكه وردا -دجتاس

 عتاو نمت كت يين كن هت ركاروا كوم خت اورتعاب يقالط كيا لكس اج كت يمناك[ الط نلأ بج اتافلا لانكم قب ددا- لوم
 عّقاو قالطءاضق حافلا نإ ليم تلاه كورلا 24 قالط بج ركوب ع اوداب كيا قرب 3 كت يبن كود ركاروا ىف وم

 ْ هس دكت يين كقالطوو بحجر وهن ناو هللا نيب و هنيبام ام ىفدال ل ةسابد

 اي لس ل 7 , ٠

 ل بس لو كس كس نايب لانك افلا كا متع لش باتكروا كل وب خقاو ىن نقرب قوم كت ينك نشل ادواوم كت ين كود
 داب الط ليا 2 اج قرورض تين يكن مختل ق حالو قالط ساس لاخلا وطود قال يروا الط

 سف سايد" اد نال تدان سا اتلانإ يم ح تروصىورلا الوهاب سنورلا اراك 5 طرلا ردا كوم ماو

 8 - قومد كحد قوم عئاو لق الط لع ترروص كت ين هللا نيبو هنيب

 - يهقفلا ىف : ةئلاثلا ةقرولا»
 "2١4 ىيلؤالا لاوسلا» 0١0
 ' ةعجرلا تحص دهشي مل ناف نيدهاش ةعجرلا ىلع دهشي نا بحتسيو لاق .----

 رمآلاو مكنم لدع ىوذ اودهشاو ىلاعت هلوقل كلام لوق ىهو عحصيال 0 0

 ىف هيفاطرش ا تسي ةداهشلاو كطس كا فادح نع صوصفلا قالطاانل وباجيالل



 يلشاله 330 ا دد) نيب هيلاع باوجلا
 هالتامو اهيف ركلنتلا ىرجي اليك طايتحالا ةدايزل بحتست اهنا الا ءاليالا ىف نييفلا ىف امك ءاقبلا ةلاح

 (يتامر”شض) بحتسم اهيف وهو ةقرافملاب اهنرق هنا الا هيلع لومحم

 ىف ئيفلاب دارملا ام ؟صوصنلا قالطا ىنعم ام  اهيف ام حاضيأو اهموهفم ركذب ةرابعلا حرشا

 (”"لنئيادبانرثا) ؟بحتسم اهيف وهو ةقرافملاب اهنرق ......هلوقب ىنع اذامو ؟ءاليالا

 ىسف ئيسيفدا“ اك وصتت نالطا(0 )يرش ترايع(ا) لو بلط لروما نس لاوسا...... لاوس ص الخط
 -3 6 بحتسم اهيفوهو ةقرافملاب اهترقا”)ءارعك ءاليالا

 ش راج بقسم ينج 2 كرب احر يفاذط كيد زنك يح - 0 / ملا "4ك تراع6) تالا

 ظ ٠ 220 ع5 3 روجر كب اماني لب 6 7

 هلا عرك عدرا سا يي لة يانا مالا قاما ْ

 فورعمب نهوقرافوا فورعمب نهوكسماف نهلجا نغفلب اذاف «كعم1: لد قريلك واو

 < اك ل_زوعت ب كسور ايار طم خوك قطم بيرس ذل منع تررع لع تبأ 1 اج مكنم لدع ئوذ ١ ودهشأو

 هس باو انانيواوأ  تحتجزرلا اور مولعم لو 12 برود وج مسخ اهرعا | ودهشارداج مك اكن انيهاو لم لارا

 ناتّرم قالطلا ءفورعمب نوكسما فاش, و قلم لش صرضن تت نتطترس تعمر : ليلو لبي كح

 كنبارم## ىوبراشرا ءاعجارتي نأ امهيلع حانجالف «نهترب قحا نهتلوعبو «فورعمب كاسماف

 هس اي انلوج ل ةسآمذال لدانر / هقلطم وص اول ام لاك طرى تاو ل عرعجج ررأا !-اهعجاريلف

 ْ ةررطىاجس لير ش ماب شكل اف ءافب هت اذباج ماناك راك ءاقي ت كتعجر لي ب لو لق لبو ى قرسوو

 | هاو لد: شطرشتمابش وك 2 _-ل عمجر

 ىلوم ستاير شتمااهش كك تعجرازباج سر شتم دابش ىلع لاروا حراكذ ءاقب تدنجر كل اليات

 متالوكدب لش سكول سجد كول الرا لس تررعلا اج ادرارقابتم لت داهشسس جوك لدانىط انعام“ رم هاو

 -ه<س اوجاع لاي ةيسادحإ كس ذه ذل تدعو نربروا قكىد قالط ديت ىببا ذس الفك ساي لب
 - تدهش لاقتشا كه يديرتو لل لادوا < لومي بابا مكيدك سي باوجاكت يأ مدرك ب لإ

 9-- تقرافمرواايكركذ مكنم لدع ىوذ اودهشاو فورعمب ٌنِهوقرافواك :ة المت اسس ترام

 (67 لاه تريادبلافرشا)- يباح لوب لق بقت ردابشن تبي كا اماو تحج ر ازياء بحت تسد ابش ل افتالاب

 العهر صن ينتاك صوصنلا قالطا_.:دارماك ءاليالا يف عريف روا ف“ اك ص وصتلا نط 9

 | ارز غ 2 رش تدايعال اي ايصع لبريق كت مداه ل ع تلا« لو

 -<- ير زكى وكم رت لاء هتس انك اندر شمالبلا امك ءاليالا ىف نيف

 _ جاب ينباع لا 1 1111 ملم لاذ



 1 ل عي ل م مب مب عع عم عب عع عع ع مع 2 برع عع ع هع ع ع 2233-2 222 2232 222323222242 2 ل ل ل ل _يناثهياده 00 6 -. (مو2)نينب هيلاع باوجلا

 :قحب عنم هنأل ةقفنلا اهلف اهرهم اهيطعي ىتح اهسفن ميلست نم تعنتما ناو... ل
 ىلا دوعت ىتح اهل ةقفن الف تزشن نأو تئاف الك لعجيف هلبق نم ىنعمب سابتحالا توف ناكف
 نم تعنتما اذا ام فالخب ةقفنلا بجتف سابتحالا ءاج تداع اذأو اهنم سابتحالا توف نال هلزنم

 . ل ةريغص تناك نأو اهرك ىطولا ىلع ردقي جوزلاو مئاق سابتحالا نأل جوزلا تيب ىف نيكملا
 . ىلا ةليسو نوكي ام بجوملا سابتحالاو اهيف ىنعمل عاتمتسالا عانتما نأل . اهل ةقفن الف اهب عتمتسي

 اهنال ةقفنلا اهل ىعفاشلا لاقو « نيبن ام ىلع ةضيرملا فالخب دجوي ملو جاكنلاب قحتسم دوصيقم 0
 . 0 ("ه ص عيدا نرثا)(يامر-""”س)- نيميلا كلمب ةكولمملا ىف امك هدنع كلملا نع ضوع

 روصلا ىهام « ءاهندعو ةقفنلا توبث ىف اهمكح فلتخم « « ةجوزلل رَوُص سمخ ةرابعلا ىف روكذملا |
0 0 

 : م اسقف 0 ترروص ىلا اوهديد ,ل و مل 7 تت”لابجاب 0 17 ل ركل اوس رشي

 11 درع نوف تفك ارتحا لك كاروا جس علك لوصو 11 56 ةيبانكو رالي آ يسااكت داك »ب ّس «د-< بادب رموش

 . رك 06: لوقا ىكتقفناك اقاوم لات مؤف ل اهقحاحس بتاج كتير, ب جواس يغاج كت دوك ادة تس بنج
 ايان لا لوك وآل باوك رج وشرك دوب همك ك لابس ءاكع لوفف ساو كس لاول سدا لا رفان نس تسد#
 ردا ايكوم ططقاس بدفن و يوكووخ ل اهتحا ذل: بعج د واادق ب جاري لاابتحا كس لاقت كل ءايكر ود كس فرط ب اندم لاك
 وب خا درك رموش تمول ف اظن )يجد بجاد قف ذبل وب لوب 3 نك عك رموشك ث ولو بج
 كرولا © 11111 قارب شروا هس دوجو مل اهنا _لتدب اكرم سنت اسقفأ اكتررو ةيدد درت ل ووك ا

 كرب وشاي وب نع نكد دكر ب وشير واوخء اكو للاب جاو قف برب وش ليك اذن كاب ايك ترامب جتا سكس ساكس هربا
 حس جه ىلا نوب خا عرامج هك جس ي لو جس لاق كءايعروهجج قبة اجو لعاق كس راج كك لابي دن لش ناكم
 مقفل اتعاوج روا قوم لعب ى( نارف 3 هريس لب رك ش دره رموش لآ يا كر يغص تن ووجوم ل تراك جس

 ترو لا يب اءابل ايتحا اييارواوتليسواك سو لم أم(ئاج اوداي عراب ) وصقل ناقد هو 24 بمجا)

 ىىضم كج يس ايق_اندم سانتا سقف اكس ارك ضير ع فالغري )+ شئابسحاو قات ير وشك لا كك رص
 ايل توق لابتحا كل كس عرامج لديك علا تس غرام جوج لع ايبا حسا ليوم مش بججاورقفف تاو كس تدك تدزوص

 0 لرتمافك ل ا دم ظ
 ها ,0- ع تاع لقوا مل < بلاني اما



 يتئوله ا كلا (تاوشايلاعدارجلا ١
 كك قرب وثدقفن كيد نسف فاش ماماك سيب 1 بجو قفن ساو كس هريخ سرك ياررف ذهني قفاش ماما

 رواه تنام بهساكذ## بجاد قفل وه ىس ادجو جس اخ اناكتراذ كس تقف اك تءروك لا بت شع ك0

 لو يارب بسور بيكرواور خل ب تجاع

 ظ منكس أت لاو ل اد هو 2 «رمآ لع ككل تب :لمو رام

 لس ىثل ياا كتل سلا الوم شكل لجسم اكلك بج رواج لكك ككل يك تب ءىققلا
 (؟هجور» + تريلدبلافرثا) قف كد وبروح اءكسهرؤ بلي سم« ثأث شع

 د لي هيد الل الديب لش لك سبعكفلئاسد رو ولا 2: 1 1

 25 « ىنانلا لاوسلاج»

  هنال ثنحي نا سايقلاو ثنحيال كمسلا محل لكاف اًمحل لكأي ال فلح ولو لاق....٠٠

 . هيف مد الو مدلا نم هاشنم محللا نال ةيزاجم ةيمستلا نا ناسحتسالا هجو « نآرقلا ىفاّمحل ىمسي
 نيميلاو مارح هنا الا ىقيقح محل هنال ثنحي ناسنأ محل وأ ريزنخ محل لكا نأو ءاملا ىف هنوكسل

 (يامي”ه)  مارحلا نم عنملل دقعي دق

 هامس كمسلا نا عم اًمحل لكأي ال هنا فلح نم كمسلا لكأب ثنحي فيك. ةروكذملا ةرابعلا مجرت

 رمالا نّيب ؟ هلكا مارح هنا عم ناسنالاو ريزنخلا محل لكاب ثنحي فيكو « ىرط محلب ىلاعت هللا

 ١ .(27ساجيبادبلا ف رث) ؟ هب دارملا نوكي اذام اسأر لكأي ال فلح نم  هنأشو

 كس لاو ف امنا ملك اعلان توك( 92) دب تاك تسزابع(١) لئ رومعا نحت ص الخ اك لاوس لس. «# لاوسةص الغإج

 ظ بدا مك اًسأر 2 فلح ما 6ناناورز ملفا

 لا 0 آ 118 ل 0

 لوب ىزاه انكر تشوكم ناك اك سيبو كن است ارو( تشيك زاناكل جب ولي !ايرطاثحل نولكأت لك نمو 0
 : ّّى ؟ ون ايلاعكت شوك اكن انا اب يرتضرلا ارواج قار لم ىلا يدوم 5570 20020 | وا لوب نيف شايب كش ش

 جلع هييكربس مدعو ج نأ يكرج شبا تيقحو رك تشيل نزع ناكهلحا- كرو لشمام

 ا ايرط اًمحل نولكأت لك نمو < ىلاقتىرابداشرا_<_ايلابكوت تشو كركوك لحب رابط رق

 ل لايهورلكوبلا اتوب لاا نر لع لك وازيا دع تا :ناوثوج سهو تشو هقتح تول < ايلات شولا ذي مسار (تشوك

 : اكره دن ثنا قلتي ذا هكت شرا يل ةحاتاب للا زفرط ولج ذي تشرأ قل لم فرز تسال



 ل الاعوام
 م دا ضني قم زج رك تشو ل< يجيك ذسو؛ ثءاعس ذ_.اهكت شوك ان انا و ين لاب

 تشيز نالوا ذاهب تشاد لم اريل < لام لامك وكل كس تكد ذاب حا

 7 اككاعوب ثئاع تس ةساهك

 هد مترا كف لامك ذم :(ىرم) سارى :دامم اًسأر لكأيال فلح نم ©

 د 2ظإآذ201 0 ارملايرس

 ِ 7 يوي هلك |

 ْ 00 ل يجو هاه طرح

 ظ نبللاو شيشحلاو بشخلا ةفرتش مكتب وقل: .هرّسف زرحلا وهام اًكرش و ٌةغل ةقرسلا فّرع

 ظ « قراسلا دي عطق دعب قورسملا (ميشلا) نيعلاب لعفي اذام  ليلدلاب هنّيب ؟ اهيف عطقي له فحصملاو

 ْ ش )او صجريادبلا فش هليصفت اذام ركذا ظ

 هلام زك: ريتار() فيرا رملي بواب للاسر لب 4 لاوسصالغإج
 -مكزج قورسح كبدي 0

 داتا ل شو انيك تاسست زج لك تضف ك قس: ففي فرعلا مو ىوغل ىف ق 0 0

 1 6 هدالك كوبر روطيفخازيل يروا لج هت تدني ودم قومك د كو در

 تت ابو ايكو بش كرام رذ لش نوم ظوفكلس شارك كوكو ب ضلي ظوفكل امورك بلم اكزج#: ريا زم 9 0

 2807 لنا علا هرك مكعب رك وفك ب ناكمو لي صوص( نإ سيمتطو كتاف زروال ش

 ا دابر دأب تظاح ىكلاركوم شكيب ماع را

 .شر عطقرش د1 قد: اركي لك 2 ككر دواودوذ اماءىزلل ©

 لم تل لس زج رحت امتاحاجاناك تبي لوزج رقت ث ريع سفن ترضخ اله تك ام رشه دصركَك لا

 ص لاجتا تئافماك لوزج رزين لدم كرتمام 1 لك ا ل لإ يوك لوم تبعا لوم توراوكأ موكل

 . هي لقول سا لوب ظ
 اناث قب تفس ادع لاو فن« بالو زج ىلا طاب ضي علقو كش ىرج تدور

 كبس يالاذ ذاب وك ارك ل لاوب اه جاكى داو ذوسرب نتاج رك اجاماك تاب لن ىروج كلب فص

 : دكا دج ستنال رلب اسد ايتنا اماه 7 ل فك زين جاي هيك ترايزو تواطا فس لير

 ل لا اة لاق ليزج ملا 0 نك ايقاكس اجا دواي دلال, ا هس تدايقلا وا رتل ا

 ةلابايك 0 اههةعدجو يمتع قمل حو لن ا: 6



 ىناث ةئانح ممل 0 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 مدل كلل عمق دع مق مو لل وسأل ع ف نا يش ا نق از أ عش ع وا ع يح ومد 8 0 4 0 4 4-2 مف تق حو وك و ف سف نعل سف سف يف يعوق هع يف حعإ

 ىوامساي لترا كلو دايدءايكوابرب ةسدد اخ )وماي دهداي مد ركارداهس تيكا ذك [ لسا نيس فيتو لاسم ملتتيلا#
 0000 تهويش نا اا اضع عمنآ

 . عمقفلا ىف :ةيلاكلا ةقرولا»

 > م1197 _4لؤالا لاوسلا» ظ
 كِلَمَلاَق لمْ نادك ملم ذك ممتازا لَو نوه لوا عملا اكيد 8

 (ياعيد ت١. َللياَب ُتقَوملا َُكْيلاَو ..... ةحِياَن َرَهْظَي نأ ىلإ ىقْبَيَ اًحاَبم َناَك هنآ ْرِاَجَوه
 ب مهتلداو ةمئالا فالتخا ركذ عم حوضوب ةعتملا حاكن ةلأسم حرش . اهعجرت مث ةرابعلا لّكش

 ( 0 تا“ 00007 تف ؛وملا حاكنلا و ةعتملا ماكن ندب ر وه

0 
 -  -اقنآ لاوسلا ىف رمامك_:بارعار ترا 4) ...... ف

 ل مت لل هس تح تدل هرمرك سيب ةةنوأ < س اب حت حراز # نجل 78تررارع © ظ

 | لوك 0-3 كهسد قايه» لاقت حرابم تضم كى اه ءام عت راك اكن لي كل اء ماا ير واش ع عارم

 هس لاب تقوم يالروا سامو نرماغأ 20
 ناديك تدابك نير مللي ع لاط فرص رعت كيد نك ع ىلا - : للملا عج ف الشا لبر مش مهتح ير 09

 6 3 نننب تمرت متحمس تما قروب لعاقتلاب كس

 هقكباندب ل جاو دفن اندو لف و« قس, لاكش حاس نا« ذ ل نيس رادصحوج لاب كس فور ظ
 شوت تررججا ك- كس نحرك صاع خت تدك يأدرم فأيأ ل قوم لكتب هزت لولى مان بسنروا ثار تدع

 لوك نوه ساكت رجا ل انزدك بس تاي داري بس انا «انزيي ر ولم اع ئرتماضر لك ب ىاكجرباظرداج ات لود لياعم -
 ْ ىلا لع واهس نيد لكس لوم ترج ث مضروا تا سكس ترجادواجس اجو قس ترج اره مذ لب روض
 -اوبب لبي الع قت مرو اك شففاور حرر ط ىااؤمج لاك الح ان ررط ل

 : نهروجا نهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف لا 2 لالش اع تع سا ديب آر ضلاوررب تلط دعت 5

 ها -اًميكح اًميلع ناك هللا نا ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانجالو ةضيرف
 حلب لاديم تررف>روا بعك لب ىلا ترطعح زين ءقجماكت ررججا دوا رك قل اكم نم لشن تيبأ لامك و تكس ضأور ٠

 ازيا مت ماناكى ارواج كداكل وزن لونشتسرج اروامدتح« ل“ ا قكز اضااك ىمسم لجا ىلا لم تأرقك ك# لابع
 جلا فاي ليصتكتارخز_داش للا لش تع لتس تماس لقي ناياه دووم نآر تو اكمح
 مكلاوماب اوُقِبَم نأ مكلذ ءارولم مكل لحاو لش تعا قرود ل دعب د١2 «خلا مكتانبو مكناهما مكيلع تمرح



 ىناث هياده ؟؟ 0 (مو-)نيئب هيلاع باوجلا
 ف 2 2 ع مج رع هم جو عدو ع تنحل ل ل همم عع دع دعت ا م م ل

 ٌنايمداطلس عما رك هيجل ءاجروا لاذع راف حس نت -قق قار فترئاعن كل روكا ل نيحفاسم ردغ نينصحم

 لاطناةسمبج نت خيا هب متعتمتسا أمه ايكا ارفع «ة_ ك5 عرفت مكل لحاو رجس تاجا كنق

 كتاب ب تسل دوق ايس قايسلا ا_ودوأن اا ارمهارولاك اؤنايلرك رااح ارواايلرك راف اسكس قع هس له لورو

 هس المد خريم الكلك يللي عسا دابا سأكتب زج لش خلاب متعتمتسا امف ا<_لو«مالعفاص
 . اك نهروهم نقال نهروجا لاهيرك< شم اءاطاةجيآظئ قل نهروجا ل لاكت اب ياقتد لإ

 .  نهوتآو نهلها نذاب نهوحكناف يتج ايكلامتساظفلاك رجا لك تايآىرمدذنآرقل_ رمش
تايآل انا خل نهروجا نهومتيتأ أذا نهودكنت نا مكيلع حانجالردا نهروجا

 اقالاب نهروجأ لش 

 -ه لك نهرومهم
 52011 59 59 ا نه تسدد يدب كلاس“ تررجا ”ليفل كك لسرمم

 ظ لإ هتك ترجل اج ىلوب لش لالاس انه
 سع هذاشح 20 اقع قطتي رارقى 089 بكن لع يلا ترضطمرواونلل روس ني ثلا دبع رزعح كي ابجج

 0 2302000 اا سلا شا
 لع تع آكل آمالي يفاقرواكيأتس نتا ابايلدارمدحاكل عضفارركا سس” ....هب متعتمتس اامف“

 هن رات شاوركا ناك موك 6س لولرو ع *ودالع لس تاءركلا رع مج لباس تكي ا[ اهدماديب شرحت

  نيحفاسم ريغ نينصحم ايكيا رج انج عاج ىفو ترصقم فار توب ران«: اكيط اس قابلا يروا تع

 لاكسضا ملي كرجل لرسم قن مقا ارموحاكش أور خلا هب متعتمتنم ةعتمتم !انفك ايلا

 -وء اديب ضاحتل ب مالك آروا لذا حر 10

 الا :نوظفأ د مهج ورفل مه نيذلا 5 اج لو لكس ل الدري تمت حتمي 1 كدي رو والغلس ثهيرع

 - جراعملا نوداعلا مه كتلواف كلذ ءارو ىغتبأ نمف 'نيمولم ريغ مهنأف مهناميا تكلمام وا مهجاوزا ىلع ظ

 ناار رز حرافرتع م ن 2 لروكوو قش خياوزا ليا < كى د تزاهنك قرت اسكس لروح د يلع

 روأ هوالع كس لومطرو نا, ل اىلاو ذ آل تيل كك ئاسنا حسره ذل ناك كك قرد واج اسك ل ساعتك ٠

 جاي تعس ترهل“ * جسر الدون لو ايوا لشكر املا ايكاب/ل ش سداي لح لولاو ذكى رول توت باح

 ساروا ت رغم قلب عا «كثر ارم كك كيو 17 لاكجمز بآل اج لب قار نك ره سي هس لش لوملو اود 1

 | كا« نم لك ئاور توج اكذب كاتس لش نا ل كس ترو فد بجي ندب تاغ بسناكييب لاو سادي 0 1

 . تخورفو اه اامايلدح سس تول جن امي قكام كت غورف رتب اكساب ايك فك ق لطاكى تاب ب سرر

 :هتسعمأل ماي لامر ن نوداعلا مه كتل لاف كلذ ءارو يفتبأ ٍنمف كوالساو دج 2س ةعرلبت

 0 ١ لال هلو تينيروطف اهلا حتت



 ىناث هياده 20 ظ "44 (مود)نينب هيلاع باوجلأ
1 07111 

 عع جدت ت3 2 ا 1” ا مد تت 2372 م جا م عم ا ل
# ١ 

 ثالثو ىنثم اسنلا نم مكل باطام اوحكناف ىماتيلا ىف اولسفت ل نآ متفخ ناوتعأ لرسضدررلاكا
 -(ءاش) ب لوب تبا عصر” رعت لك < مكناميا تكلمام وا ةدحاوف اولدعتال نا متفخ ناف «عابر 3

 ع لابيزغ«ه لاجل لقانا بكا لي لاش رواه راك ش ىحدوا ف نين كلاي هج تناجال "حراك قلاب
 ش نتروتل و لاب لح ضن اور كلفو يب ىحن لج جل رق عع جس لع هايم 7 00 روب اع بفرص سو في ١ م را لي

00 

 ىتح احاكن ن ودجيال نيذلا ففعتسيلو < الدكت هت مرت لا عتم حس تميآ الديب آرق ررط ا

 لضئب_او/نادثلا بجنملا اقرار لعوب اقوكيسآ ييسا»» لتس: دقي ا هلضف نم هللا مهينغي
 ظ سرك جر س2( كن

 5 مولع لا تا تع اطتسا ىلا كن سرا ع
 سا ادتدللا بج كسر لغات دطبطوك نيا روا هس للشرب فيول يمت كس لاي ركع شاد
 بولسا نسا لش تمي قف لوم ذئاب لبث مالسا تروص لوك ذاوج كس مترك ا عسل اثثوو بتاع لإ هرم تلاع لاك

 | ناجي دهس: دن ابيك نيس لوا ةردا فكل ل تسمانخ أيل قف تدور كف كرايتقا# 0

 روابس لم | رهصو ابسن هلعجف ارشب ءاملا نم مكل قلخ ىذ وه" كتيب قنا ' رف ةروس ىف نأ رق را

 ر4إ اتوب لثكر تس اتومري راك بت 2 اكترجاصمروا بضل ج_رب اظ ردا هسا 57 0 رتقأو ؟لياوكل سطس سرر ماعم

 كولي وج ىلاو لق دايكرابمو تيب 7, اتوب كالعادوار ابطا لم حراق مرطب تدايع ميش اور يلوقب حت ٍ 5 :

 وحك نيزك اذ سرك ها لذس كلك يس رف فار ىكلج جرا قس كاب ديك اهيا لشرح
 ويكره مداقفاكس تمام لاداد يأ 04

 ل ا عر وعل ” ين أ هر اووكل دس نارك تعال رة

 اطعوجب 5 الكم السا نمو 0 ملاهتدثلا ءايكع روش اني ارو زج اكن اوج هس نارك سد ماناكمتالا عني دن وهام

 نأ )-لي ” احب لحس لاو رقت ناطيشروا نإ“ يرق

 21111111100 ”لث تياود لابي ءاهق تقوم حراز تتقيقترو وارق ل نط دتضدوج لع مالسا ل تب
 .مالسا تاجا كك انزرواجانزؤ ضناور ءدمحرل الكي دانيل ايدج ل ديار معتم اكل يضفار سس حت لال زم اهئيسس متل
 25 افران زم تقوم عراك ادق تؤم راف تقيد و قاب كدت ل *ل مالم ساتياء 7 ,شأوك 11 3

 . قلك كس السا وك اك نو عه نزوك ا دروا + تسرد ّقازغ اا / 6 رافضي كتوم راك زج كايد
 جلع / يوك 7 حم لوم لاك زج ل لي كتوم ياك دبج < لرب تدفرعب لك رتروا اره لأ 5 8

 د نوب قو زريق لطبكا دواس اتوب لا لووجوم ل نوياوكر دقوا

 0 مما حلاق قاسم قابل فشل )- كك بكب روكا كلس ين فوم قاتم زاكي وزن



 يئاث ةياده 2230 15300 (ةود) نيتي ةيلاع باوجلا
 - يفرط كنا ناييخ لئاق كس هذ زاوج هوه بوضم لش تاياور تب تراب يب فرط ل لمع نبا تر 0020

 0 هس تبان روجر تسال لاكن لا ترطحزين اك امايك رابطك اا ذبل مداينب كمذاش لا قالك تبن ْ

 ظ ١ هلي ةلاب كاي زفداوكض كوم نارا: قرف لي تتم راو ©

 هس لئأطر ثني لث تقوم عراك داوم نوما: يثدداب كطقجس اندم ىرورضاولب لكي دقعفرتع عا دح ©

 ظ بَ ةقيِنَح َيِبأَدنِع اَدهَو ٍقاََط رم هقْرْلاِتَعقَو مالسإلا نع يجول دع دمر اً... ]

 يسد عما قف ”ةننحؤمو لما غير قالب ذي ينل نيزك ك ةئكم لقو تشم
 . ل1 نيلبانث) ةيادهلا بحلص نلبي بسح مهلاوقا هيجوتو ةمئالا فالتخل عم ةلأسملا حرشل  اهمجرت مث ةرابعلا لّكش
 ظ يرطتاكلطس (ا-) مج تاك تمرايع(1) بارع اهي تندايع1) يو بط لصدوما نت لن لاوس .....4ب لاوسريص الخ 0

 ظ 000202350  ءكقتآلاوسلا ىف ٌرمامك-: بارع ارب ترايع ©...

 جاكة سامو او ترف قالطرفإ 3 اجور مالسا يا لحس نيون بجردا_: مج 2 كترايع(9

 . كس لالط يوم فرط قرب وش نوم زنرمر لا لل ج دن رغبت مم مادو اجتس فيد زنا فسول وبا ماماروا فيولا ماا

 0 هاكر نفود ذة فيطالا مادو ي ذل راقا جس مالسا سا ل ايدو« تتردي

 تقرفل احلا ىف لش لوف داب ذاعلا ايكوم هرم مالسا نيوز دحاركا#:يجوتلاو فالتخالا رم ©

 ما ظ شال دواس دة سرب ثا ةابوب او

 روا قاوم السم رروعرلا شع لب را 21 يقي مالسالا نار اهنا رملة رملي مم اءا- لاروع قالطتترن

 رواج قالطعس فرط قرب وشانوب طيرع ارب وشر ءرظ اس قالطع فرط قرب وشيقتايدركر انا حسد ال مالسا فس رم |

اساس ةييدللر اهنا تل ا! مالسارب وش ل ل 0 تلكم 5” نابمرد لس ريلع لقو سيقم 0
 تتفورعماب لا 

 ' قاوم قالط قبر آيروا اكدر ركل بر فآرلوم ماقمتاق كح نما شن نامحالاي حتر وفضل هقدداقرب للا هولك ايكو

 : اكد« م اقم كك! لغ ناحال عروق لب ءايككك رس فورعملابكاسمارجوشتسس هو كت مدد جرم

رص الطبول لإ بيرث نيوز ل سس لوم تاو ببسي ا تقرف جس ين لبد كتي تسيل ماما 0
 رهف 

 .-:«راك [رلب لوم سئ الطدد كوع قبر فاتج سيف لوا ازباب سيئ لوك ساكى دين لوم سس فرط
 < تقرفوج حسبو كمالصالا نكران اكسر جنح جيس ايكق رف لدا ريراددا لش ماسالا نكران مقيطؤلاممالا 030

< يلرفجو لع لولود كلا -ايد لبكرا رقيق الطوكن اج تقرفوج سرجو كدا طيراروا يدر رق الطول ١
 ْ انما اف تدرك 

 لتاق سدرك لوك لوكا يبين بايع لاس دوا ناجع اىك رع انج هجر لانمكس لام يصصكروا نايم يسسسمصحسرذر_لكوك



 .يتلثويلم ااا ااا 7 نيني هيلاع باول
 'لكوك ع لي ازعل راك هوم الط ىترروا ل اجد لاب رافت وا كلن ىكديرعروا لوم لثكابمجاد تنعداي لاقرب
 لب . ركن اك ةجإب نك اراقدعب كج قاطر شرك ا كنوع كيس جسالا» نانا راك رعب راف قتكق الط

 لا هن لاك ةيدرارققالطت دداذباجبس راك يفانمانو ةرمرواهبس تراك يفق الطلي لضوء
 ءاوب ل رابم نيخ اكسااذبإ را ذوو ةلضاج_ ابان رفكتلاع لس قبال انا تس ال مالسافاظرب ها

 < قرافلا لايق نك يقرب ماسالا نكران واش در لسا يئانم تدررواجس لبث راك يئانم مالسالا نكران السا
 بجو نلامحالاي نرتب يكل سس فورحملاب كارما جوش سس جو ىكمالسالا نراك اك يامر ف ذة ميارب بحاص

 حراك يئانم تدر لكدج ولايك يدرك الطول فت جو لك ماسالا نكر أ | بم لاء الط ماننامحالاي ستر وأ
 راكئامللا له لفرع قناة رانق ترفع. مو كم السالا نكران اسيد ىاهجبس شراك يئن مالمالا نكراكنادداعجس

 .. ماقق مكه حاف يفانم لكك جد سف قرع ىف ءاضق تقرف تس ديو كدا ترادوا جس لاك راق يلام مالسالا نأ ٠
 ظ 00 .س“ يارب فرثن) لوم لثاف رمي ماضت ترف بو كت رف جانب لان مر

 | اة «ىناّتلا لاوسلا» ٠
 وَمَن ئ الأ قالك تدق قل ناو يداك لاف نأ

 نآ اجو بحسم ُّيرَتَ تْوَشَتت ُةيِوِجَرلاُةَمَلَطَملاَو تذل اَذَكَو ةَعْجَر ننال كَلَوْلاَو قالط لولا
 هَل َسْيَلَو ُةَعَجاَرْملا وِدْصَق نو و َنكَي ملاذ: انعم ويلعن قفَح اَهعيسُي وأ اَهَنِوُي وي ىّتك ىَتَح اَيَلَع لْخْدَياَ
  داَنَنِعاَهَقْعَي نآ هَلاَدهلَو عايل مايل كلذ كره َلاَقَو.اَهيعْجَد ىلع َدِهْشُي ىتح اهي َرِفاَسُي

 00 يي ةرابعلا ىف ةروكذملا لئاسملا حرش اهمجرت مث ةرابعلا لكش ظ
 ٠ 0 .رفز 07 لدتسم نع با وجلا وهام و ؟ةيفالخلا هللشملا

 لا

 ظ . دافنآ لاوسلا ىف ٌرمامكس: يو 6
 نمت نوط فلأن قدي لب قالط أ الانجر جب بج # ةكاب/ ساكويا ةسد رمرلا!:مجت «ترع©

 نك طر وأ رك سار أوليس يس .يتحر قطعوا« ىكهبارمت طع [رواج تعجردبارسدروا هس قاط البيج جنس ١

 لكل ذيبلوك أ اب هسدكرب ابوك أدكك لاهي ساجد لاي هس لأرك يبت كسها كس كادوا سك
 ي اح انركر فسرت اسك يحر لطم كل كس رئواخ واو ش هدانا اكسل رورا ل أ بخ ل< هس ري بلطع اول اء انسب

 + ماجاك سويت اسكس حجر قلطم كل كس تداخل يارس رز مااروا د انيهاوكي تحجر كاد وركك يل اهي جس لك
 بها نركتررشابمإي السداد تاس لأ 2ك كرر عاكا اولد( سوك تكس ظ



 ىناث هياده ْ ا ب ْ (مو2)نينب هيلاع با ىجلا
 5 ا ا ا 1 ل ع ا ع عدعدم عود عع عج 4 حاتيعقعتا

 ترودجإ ل مالك اة قالط ك انانج جب قكبج ذس يل ابك قدي لبا ستان كك ظ

 هيب ضاع كتررومل اولح_لصا فاكر ارز هاد نايسرد كس ت تدالو ل( لع درب ْش وج ينس للا هس نوطلل 27 2

 تاو قالط كرسدرؤفروا لوم ت تبا تحضر هب < تاالد كركي هسرسود« قف ةاهوبرقطم ترودو ت تدالد
 لة امدب تاو قالط رسمت أر فروا كوب تباف تعجر لبي حس تدالو كدب رسمت عررط اء ك غسان

 | 1 لأ مدحت لطم ناو قاطو كف قطن قاطو دال ادد جالب بج كسل ْ

 2 تيرعلل ل داق تاي تسد الولي .رسوددعإ اندج ثول قاب تب هتعجر سلا قاوم اجب دب ارسود بج دحإ ل 0

 همه تدالو لهيك رمد انج جن ك1 تياثوا ترعتجر ت كثررابم لش كترعروا جس ُ 10 تر ارع سس طم لأ روث را

 < اركاضاقت قا ركاز تقوكسداركاس نرش رلاقش/ن كتم اهتكك نك كامو خئاو قالطاقرسود
 ثرعرل 6 ل و لكتاب ايون لوم تمد الو لك سس رس جب مام تت ج بجروأ وب مز ال تعرب جب لس قالط كرسودروا .

 ١ قرت وس تثنذ ادله سته انج حج للحب اقوكت عتجر تررشابم لش تدرون كت رشابمسةقطم لا اردنا

 ش وم مزال تدع لي سيو كلو« ظلفمرب تروق راددا كَ ك اموب تاو قالط

 فاصل درامخرروا رجب ةيسا نت ىلا رعد تار آكل يسال يساعدك 7 ىو قتر يف الطول ترروكل

 ْ <لاوتللو دامآي تحضر وكرنواخ تن ذو بع ذي دواس لال يربو شيا تو 1 قشر يفالط تدوكبي لت« كرار

 اه ايان كك نيب حك للا
 1201 اق هوواوغوبد لور رم 37 7 1 جمر فم ل 7 جاب بح 22 رو

 يلم ت كيروص لكل داتا ن 'لفاو كك ااركلا يوم ليو دارا اةحعجر ارم وت تاقوااسب ماتور 5300 كترروصروا ىلإ دق لم ترروص

 1 وهذ لاو يشل و ريو ثبأكلس ل جاوبت ءار عدلت اك للاي د كاكاك اىتد#

 ركرسرك_ةيتاسوك حجر رقلطم لبرج وش: ل رك سيت
 هن ست اية كسرج شوق دكس يصرف ةساهال تعاملي بعذاب ؟أي جا

 لراس قش ايف الط تي آيدكس لوقتنيس_ريتتأ ا لش نهت ويب نم نهؤجرختال واي دكت الهي لع و

 اوه ترب ان لولا نعس نكس 4 نأرن أجب ىدق تر يقالط ذل قرون توك قر نأ لهي بلطم لوب ل زان

 ْ ش -ه لت ايانلاتر جابو ترد ل سرب وشريخا اس تجر

 ظ وب لب رافت تو قالطر وبورك ا هقيب بسانم ربل. ىلاو ذ#..ءلظب كرا ككي قالط كمي ليلو قع

 وجر 0-20 .2رل روجر جاجا عروجررب وشرلا 11 انءايكومرخوممك كن 1ك ف ت/ارإل ل ترعركة اج ْ

 الط اوه تياج قل نات رجاح كع روجر بجروا« قر مج اح روجر ويلا وم مولعم وق كر زك يدعوا ايكأ سَ

 ش لش دعاب ترروك وف ايكوم عطقن”حراكو ىت تنذو كس قالطو وجو بج: لب لاب قالط_ تقو لس حس تتتو ىأ لكي 1

 ْ قووجوم كن وبارك اع بلا الوب عروتجاناجرلل_ شرتس اولا رز نتاج عروتم نارك جر سيل مو جررط لج ون كوب
 0 سا ل 2 تالا



 رو ا يس ا
 ظ ظ ل سو روكا زل قيم لفي تدع يزل 259 ا

 رول تدصدعإ ل قجر يقالطل جي لسد _ج ا جانركر سبت اسكس صر قطم كل سرب ش كيده قز ماا
 هلي لب جرن نكت رثام سل كيد سماع سد كاف ما كارد اد نت راقب < دج تذل

 - و ثسرو 1 عرار 72 7اس ريتحر قلطم حرر اج ثسصرو رك سو امي ىوم

 ظ يو لجو لربات كس ليلو كت ورل بت حس فرط رام مكس يب باد /لطر كان ماا فرط كرد

 0 < ايكايك سس تل ارباب سرك هر رقفطم رول عياد لمي كتم آل ساه لكسر

 و ةَفْيِنَح بأ نع اذَهَو يلح ب اَهلَِق ضرما ىف اقلط تكاد 0 ىناثلا قشلا
 ايلف ايِعْجَر َناَكاَذ ام ان ناو انِئاَ انِكاَج , قالطلا ناكاَذ انو ٍضَيِح كال : َفُسْؤُيْوُبَأ لاَقَو دَمَحُم
 :ئشتل# ضن مالا تأ مك رؤهشل ةلاب ُثَدَتْع ُةَتْعاَف ٌةَسْيَآ تناك ْنإَو “.٠ ٍَقْسْوُي آل ِءاَمْجالاب اهوا دع
 . ارت روهشلاب كنعَت تسيل نْيَتَضْيَح هد دل جرار ضيحلا نيف تلح كايلكو اَهِتَدِع نم
 ٠ - (19«لشهريادبلا نرثا) .ِلَدْبُمْلاَو و ٍلََبْلا َنْيَب ٍ عْمَجْل ن َنَع

 . .مهتلداو ةمئالا فالتخا زكذ عم لئاسملا حرشا نيلجالا دعباب دارملا وهام  اهمجرت مث ةرابعلا لكش
 نيلجالا دعبا( )جاكت رابع( ) بارعاب ترابع(1) لو بولطضروماراح لش لاوس ل .-..: « لاوسصالغإ»
 لالالا حيف التخاو عترشتل هدول ياس( ١)" م

 ٠ -افنأ لاوسلا ىف ٌرمامك_:بارءار تنرابع 4) ......كلي
 تل لع 0000 و لوم راو ل تروم ا ضرع رموش تروج لطه بج دوا - مقل ديد رراع6)

 بج كج ي بلطم جس تن تتسع لك أ كاك فس مامادوا_س كيدز يفرط يب دوا لوم تدم لوط
 كت افورب سأ رام الاي قوم قكو تجر قاط سس بحب لاصرجب لوب قد سقط نلت سسأ ايوب قكى وحاب يقالط تأ

 ناو لأرجب ورك رورش انرا زك مدع لسد ذك لات # رواج( لولا سس لفت ) نك آوورك دوا لوم منال تدع
 رازكضيترو وو ركأرواجب_ مذا نا ذك دعذتا سكس جف سذارب سأروا يس لكراذكو وج تعهد لكك اجوم ل وف يلو
 4-2 ةكن حس رانج نايعرز كتم لديمروا لب لس مت دعل سر ذك لونا قلو لالا درب سكب

 بع كالي تو تسج- تدليس لش لايود بلطماك نيلجالا دعبا_:دام نيلجالا دعبا(©©
 راع سريه كس اهجوز اهنع ىف فوتعر كوي بالي ايكوم لانا اكرئواخ قارنا كس ترعرار وا اىكمزا| ترعب نا

 لله نالاو لب تدل وطي وج « انكأن ناواكردعل وطس_ لع لورع لولد اياحايكر وباء مز ال تبرع كد لدوام

 ناد لدهأم راج رلا رواق رول كد ل واب اج تدعرل باج ابكو 725+ لائس دول ند لد»ام رايتس ر زل ضني اثم
 0 نين تردعلا كك امابكذ ني رولر ل نان تسميد نس( ملل م)رهطلا ةدتس رك د«

 ابالي شح اشم خال مومن لا ْ
 يس



 يناث هياده ئ 00000105 (مو2)نينب هيل اع باؤجلا
 ه3 دمج عد مدع ع عدم عدم ع ع عد ع ع اع هع عت 53 5 قع ةف جفاف نق حف لن نق شف سويف دي هيي قيقا سوسة سم دفا |!

 نفر تدع لت دوق أرد كو؟ ثمداو كس أ ىو رقلطم كس أ يكرم لاقت كش لأ قت لغ ترعرجر وا لسد لق الط ّْ

 | - ومضت رخت ردع كس لرسم ل نيلجالا دعبا يدع

 ضم نت تدع كنق اطروا يكرم حلقت تسون لد هيفالط ى دي ت تروم راق كج يلو كسول ولا ماا

 1 تو كت افد قره وش راك بج جس لو« مزال كفو لا تافو تدع لاي - لوب مزال تدع لفيت نيت نمازي سلوم

 وم ينل تدع كاذبا هساوب لاذ سو كق الطلب ناعمه كت انوار لاهي رواوماوب لكاز

 :م لأ عرامج لاب ملكلاح كرم ثداد كس أ قدي نال أ ايت دركل ف .بد كف ماي بج ةرمزي

 ىلالتخا رو عررط ىا لب + «تسسرجد ك توماكش هن اوم لذ حراك تسمو كف سدا رم لاهي ملوك لم زال تافو يتردع

 كو مزال ضي نم تررع لاو قالط لب -- وهات وشك هسا« ل از ترم كداب قالط حراك قرا ترروص ش

 | [!امداجس نيلجالادعبا تدم ق بجرم هيدزناكس ةرطلع رن الثخاىإ يأ لس يي ل سري باقج اكل ا

 | ظ هس لقا نا تدع لأ كيدد ول ثسولولا

 و ةدعرغم صاح كر قب وكرم تنس سادات قب سقس تادف بجرح يل ويضر

 لكم ناطد وعسل وطول للعفو نازبلاج اهجوزاهنع ىفودماتداجسبتب انققحعررووو لقبا اياك |

 ظ تارك رداد كداب قالا سآت اط نم سأ بج جس لي ترروص ل لأ ف اتخا راك تددعرل( لو ة اير سم 00

 - لو ناد لادا لح 7-5 افو يتبرع تررع لف أأ فان النير هع كد ين الط

 يرش ان [نونعسأنارود 53 ور غر ازددت اس لونة لئاروا قربا ع هس تح ررو لطم رلا

 لمس را زك عرعر تاس ضت ت2 رس تس بامور لك أ بسدون_ لبر زكي ترعوج كلر 3 لس لونا 7

 ور ل تدع أك رروكىلاو ضم لورا حبر ع نطلب تسكب لاكي

 كه رازكت دع»اب نلت سرس تس كي با لكم لأ ا تدع لاو لي ل هس ىأو أقرب لالا. شيت هور 2 هكر زك

 < شراجانلا لطب تدع سرك وك وطود ديب وا ضب دهتاس نش اي هس ىلاج ىرازكههتانسس تب تدعو

 : ده شح "تسدانرل#:عسات 1/الانل ل لايددا لذ لش تدل لول

 ه1 _«ثلاثلا لاوسلا»
 .ىبا دنع فقولا متيالو زوجيال دمحم لاقو فسوي ىبا دنع زئاج :عاشملا فقوو

 زاج عطقنت ةهج هيف ىمس اذا فوي وبا لاقو- ادبا عطقنتال ةهجب هرخآ ل عجي ىتح دمحمو ةفينح

 نيبحاصلا فالتخا ركذا ؟عاشملا فقوب دارملا وهام 2 .مهمسي مل ناو ءارقفلل اهدعب راصو

 - :.مهتلداركذ عم ةلئسملا ىف ةمئالا فالتِخا ركذا ؟عطقنتال ةهجب دارملا وهام .امهتلدأ ركذ عم
 عطقنتال ةهجب(/) لئلا يالا ارم ىك ع راشم فق( )ابل بواطتماوو لع لاوس. 4 لاوسسصالخإ

 ْ - لااا تاخر
 7 ادياضلطتب ا ل 1 واود مبلول خر .هنح



 رفاه ل يي 0 ل
 م ةركف تواكزب لش بلطماك عراشموضو -#: ' 0

 لج ابك راشم و فقوانر كف قصت نبا هعسس لش لأ ةجسس كلا صا رمود لول فضيات لابتي نجوا 0
 ب نت ضر مدامزج ىلا لقبا لآ ياك ال اوم تبان ضعيف قدا ؤكد ب لاك نع ننس ضو 0

 . ب لعد لكم اءا_جس لام اج فو اكزجج عر اسمك يب لس ارك اما لبس تسردو ماج ففو ب فيد نكس نفسو ماا
 حررط نإ لبتسسد درب كنج راشم بيج اج ايكوم تباعانوم كزتشمدوا عراشما كه ذلك أ توه ذك ورك سا
 ول اجاياب لارا حررط لش دب لب وجت( لكزتخنا) [رويطتتو كس بم رك با هس لئتسدد يفق يدي لاهي با

 ش 3 جالا فتوررطاك اه تسرب ريو ايلركا ور ولا ضردعب كب نئذ كروب ةساىلأ الشم جو لابالل ايدو ظ

 - قروب تبا لشرب تكرش لب ىلا الكوي اهو هن لي وكن تقو زن. اهنوم تبا كارت لوك دعا
 دورت ص رور مت ورلا باز يلوم تاي قدك لولا امى ص تسلل لاو لانف زج لوى لرغلا

 مسدوا ف طووول يشم و الجال للي وش نلبم تصحو ورك اروااكراجور ّقاي ف قواك تح لاب ردا اكرئاجو هاك م هرازرتحى أ |رصحوو وأو زاتمم ظ

 0 1م نتداإ قاب قوءاديب تار رن لع تروس يرعبوم د لكي تشتت ”ةول فقوركاروااك جوج للاي
 . يدرك ورا قش انرك رجل سس صح اس ووو ضخ لأ ل لساس زءاج فتفواكد ايما عراشم كيدز كس نسوا وب ماا ْ

 رشاد لكي نسير الركب نا كملطيباهذكس متو اطمح ض تاذااسغل كرقبأ
 م اوه فو شدو ى نكي تؤ ي لأ مآ هند جس حس لع تاعذاولدا زج حس لش رادع عاج لأ

 اييافرعماكف قو سألك يب لظم6 عطقنتال ةهجب_:لئالدلا رف التخاوذارم_عطقنتال ةهجنب 9
 نالا ايس ءءارقتت لاري انبي الش اجو ل ثنو سمك ماج بيلا فرم كى اروا هت الاو سوم مت لوجو ماك

 ترم اب لع سر لاي يبل انبأ يروا اكومش م( ل ىو حس فرصمروالمطساييا < نس اجايك رخل مي 11 لطب وروا

 - تسبق“ عطقلا كر ءليط اكىراورتشر <. اكسرم مروا نب رحب لدور 04 كس اجايك جرت لم لوصل الفايدب لو اهي

 ايبا فرصماكن ارك جاي داري لعرخ آكس لأ بجايوماروب تفو لأ فقو كيد زنك نفر طلب ب لس اكد '

 و مم 7 لم رحإ وج ايكايل م اناكفرعم برا كر 00 نو دا رسول وبا ماءاروا ومش الاو لد 1

 كس لا آلي« هيبنايةساجو تفرع ورلا | لم تروص ل ا تباع لا نررت لول ب لا تسرد فرع بتتجس
 -تءايلشم ركل ساجر < لا جايكع ير ع لراهوا نا اسم. مارق اعردجإ

 1 لكيم لا قاب مزج لأ تيك ى لاو سرك قو باك جاتك الكتاب اانكف قو كبس يلج كن

 بج ل ءس تاياملاو نسر دشنيك يي ددا لك ساج لج نر تيك كضني#رسدد زج لوم كفو وردا كة .اجوب ميد

 ظ مكس وفا كوم تاروب زصقتم لص اهو وم متواكخ لوم تنك سن ايكوم فرصم ايبا 2 كس فو نسا نس اففاو
 ١ ش هج حاجب لق أ فتوح د ركفقو لكتتفو لاخي لوس

 . لميس نقيس يداك هم بق لوي فرسدعتس هدد ملم لكاشسولولا ماما



 نيت ةياده 01 )نيني هيلاع باوجلا
 قل حار لاهل توم ةررط لا قكروا جس احاووب ركوب هورك يس اتكر ««عرر ل لوتاكب رقت لوي جس لاجم

 ّْ . هسا مفتول لوروص ل وأو وروا جس ابد فاي آي 2 ل شيميبرعب لس نك

 لن ناي يدنا تفسيولا مااك سي فالاركي طر قاقتالبانوب 2 هس يمك تراهم لن
 5 52 فو كيد يهل كم اءاروا جوهر جا موه رس ين نس ,قرصروا فو افاد -3 0-7 عوهركذ 2ك كي

 ١ عليك ت ووورحو وصفات اب رواج ماناكذ رك ووك خانم ياداديب لزج ىكنقو كيس طرش ركن اي أع

 مانت ةلب نم لور لتس تك زل كفاك ماج لع لس تحي جسم |

 -جكرورذانركن ايي داس تحارضكل أ كه ذلك .

  ىهقفلا ىف : ةئلاثلا ةقرولا»

 ه5١؟58 ه4يلؤالا لاوسلا>
 إي ةيدبافرثا )يامن: ةيباتك وا تناك ةملسم ةمالا جوزت نوجيو ----- لوالا قشلا

 .ةرح ىلع أ جوزتي نأ لجرلل زوجي له لتالدلا هيض يف مالا اكن ىف ركل تفل فالتخ تكل ٠

 5 لك املا 7 اج راك س نب ياسيف امانا: يبا يدب كاوا بخ :

 ش -بس ع تاور ليا 11 08 صا ماماروا باك

 خيا بلطم ( افتقد كيه ب زور ضر اوجاك حرا سلس قرت ابرك < لي ١ ل هي قثاشم اما ظ

 دايو انركلا ب تقرت قرروا لوم لول ريق الواودشادبب سل الرغم كلحا<اناني مالفولو الوات 2 ٠

 و تمجاع يشرك اندم اجاراف تاس قدتايا باج (رذسل اتباحانرل كا البول“ 7 تالا راك تدب

 ا فرص ترورشروا جس لوععب اف تررورضر زل هووب تءاغ د ةرورض ري د. دوا بايدرا 2 اي أ ترجل عل م ب قى كتررورُ

 ٠ ذة قف أن ماياحس جوك اع لات رورض لوك 11 اف تيباتكاذبل قوم كرو لع ترروخ رافت حس ىدناب ارسم |

 هبا لا سكات كدئاب وكر لتسرذ

 مكل باطام اوحكناف مرتع يي قلما وجو تام اك تاس كرئاي كسي: لمد لك هج فانحا

 -وه ىدئابإي مرا ز اان ايل مكر ماعولزاوج كرا كس تددوب ًاتاطم لك مكلاذ ءاروام مكل لحا ءءاسنلا نم

 مزج دا آمللب جس لانني مالفوكم زج نيا دوصتنععس ذك كف حس قدئاب كس. يب بادج اكيد لك هم قفا شما

 ءاشادب تجي للك اج لبسناباك (لزع) ذك لص قالو زج لسا فس تير شروا جس. انكر تس ن ف كل سا عوكا



 يناث هياده 00 - طال 0 (مو94)نينب هيلاع باوجلا
 مه ل 2 4 م ل ل و ل ل تا عاود 222 232- 2222-2 2 22 م ا ا ل ل طفلا ١

 تيروخازآ )0

 رسال»#لداويدبتذابا لذيذ لص حركت يب يفصااذبإ

 فاحا رع دوجوم ل راف توزن بيرك ث'

 1س مارك شئزاب تروس هيكرردازآك يدنا قف مادلين ماك رافت قئايخدعب ك يدان

 هلع عسروثرأو < تسردرا تءائدنابركب جى“ اركتروكواز 1 ال ترف لك امالاجس اجيك

 . يملا لقاو اهلرهمال نأ طرشب اهجوزت اذا اذكو رهم هيف مسي مل ناو ماكنلا عصي -:... للكل ظ
 ( ياعر_ هن ك) ةرشعلا اهلف ةرشع نم لقا ىمسولو مهارد ةرشع 0

 - نا طرشب اهجوزت اذا اذكو(١) ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدالاب ةيتآلا ةيفالتخالا ثالثلا لئاسملا نيب .
 ْ (81 لا": ةيلدهلا فرغ ) ةرشعلا اهلف ةرشع نم لقا ىمسولو ١) مهأرد ةرشع رهملا لقاو (؟)اهلرهمال

 ظ هس بولطم لذ دلا عب فالتخا كنا لشد وك لعام ظتف لش لاوس للا 25 © لاوسسصالغإو
 ضرك : ملك حراري طرش اك فسم شرب 002 :لئاارلا خم فاتح اكسو 1 هروأرت لاسم 5-5 بنا

 ظ راك و ةسا فذ كلا مالدي [ةسابدج تسدد راف كيدان دام ناي راف يرش كس نرجس تالا 1

 ٠ < لاح ”[تسردنالط هر

 ركل داينيصنةودال طر رمركذذس مرا مكل باطاما وحكناف يركتيا©:لالدهدام
 سا ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسمت ملام ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانجال© + قلبا آمال
 كسر يتلو مولعم سيب لوم قا ودعب ح6 راك قالطدواج_ايككاف كك الط تتار هيتاخب سا تبآ
 ' ماكر قعاتف راقت لاوم مولع لي نون تكول اووزا رقعروا م اهضنا ٍرقعرب روط قوغل حراكت كج ي(© جس تسرد رار مذ

 3 فلق لم رأو يشوركذ مر عروا لو مل رثذ لعكس ملا الد لوب روا جس 0 (ىروضركو اكرمك 2

 < تسرد اكن بط 0-7 مم يلا او مولعم 08

 لفك رثكذ دى ضةقرتح راج اسي :لبار ى هيي كل ماما

 -<لتسرد “افي طش صراع
 7 حارسا جاي دركك ترفع الكب (رامجااكب سيب تاي وارك سيب اتج سفرط راع

 فاالرلك يركو يروا للكوكب اج اندم تسرد اكن لكبح ساب قدرك أ كرمركا ررط ىذا هس تسدد راك
 0 -كبم للاب قرع ل لاةروص لوط 2. هايكك ترك ذكية ىف شرع خي الش اجرب سبن |

 -< فالتخا ضرارقمل ثا كرم بلاشر لو رادقعلا ربل: :لئاارلا عي فالتخا ضرارقم رم لق©
 . مر نلا_لؤ مرد نت اي دانيد جد رمرادقم لقاك رف ذهني كلا مادا جس مترد لزرمن لقا كيدز هسضقت فانا
 - لاييلزا مليونا رمت ناريسواع مد لأب امر لقمة رفات قمت اماددالث مسار[ املاك
 . لفك لبا راتلاج اك اطمأن تاق 2 زيتي قاثا ترج تاي ساكم



 .:ىناث هياده 3 00 ميس 00 (مود)نينب هيلامباوجلا
 ارب مولعمي_ راقت تدوكل يي ذك قاسدوا سك وصور اجه كتي تكتسي: لادا 2 قأإ مم اما

 0 0 | ْ 1 وبول ترو ثق مذ_ركن بخ ءادقم لل اازيلع لك هىستسر مك 00
 وتفارتإ 0 منسي لصر لك قرسدد < لتر م لتس مترو لزرك جس ثلا لوس ندع: لصد قدام ش

 اهبيد ذمتك وبرج عض تفارشروا لكتنفارثسس ل خاج كنت رادع تا ذباب تاك ت عير خليك نسكب
 ريق قتلوشكبل يأ كس نانا اوم مولعم نب < اجاجايد ثاكدت ابد ذكى روج متدد لاول اه مدد لد قرم اضل

 ظ لأ لرقم ةرو ذك تق ل عضال قلع اف ل اقرب كامن انج مترج لو تسلأ مدام ظ
 لبن رروص ناو كي كررقمر بم مكس مترو لو تذو كس راف راقعنا ركن كاك ف# كر رقع بم لتس مترو د ©

 0 00 1 -اكوو بجاو لع و كير نلت ر فز ماحاروا كج لا مال مكرد لد ليك تدك يون هسدا#
 هيت عودوا قرد تيحالص تش روض اناني رمال نيج كامكس يليق لصاء_« لاق لوى 2و رقت ماما 0

 0 ا اوم بجاو لش رو ل تروص لا اازياج تنم بجاو لش هت لي ترروص ل ريتم عواجي للا كس /
 ٠ ازيا اهاجومارول تس مترو لذاررش ظروا هس تيدا عرش قدافاك» مس كس مت ورك جس يي: لد اك يفلح 7 ظ

 ١ اكلي طم لي قفار قكتنر#ب مترد لزركت اب ياوتد بالشر ذاك ه دايز لب اج كيسدركهسدج مكس لذ
 0 ازيا كل د يوزروا داش * مبكي لساو_ لوم ار لوادي رب مترد لدا قوم اري - سل لوو بج 00

 لا ذرواه كرد لى و اكرر اش لكك لاجوم تياعن كل وود لع مترد لدروا لوم ىرورض تمي اعد اكل واودانلا ش

 -_رايقفارلار بوس« تجبرك قاس تائب! لع تاز بف كلذ« نييك سس مترذ ندد نانصس قاكتدك جلا
 . ماركو نانا كعب لاك اقر يتم سوا متل ع لونك جس يبا اكل اق سفك فز

 لاهي ررطاكا اتم شئون رب ليك ثواج ناجم ندي ذيل اقاسوكن تس دبي يدل هليكذ_ باطل م لست لعق
 قرم سيوفر زجج لومتسو لم تو اعفرت ناي قوم ناري ليلى اب هيك خذ ركرباظو[ل طفت مركبا تدوس

 -< الف لاقيبازبللم موب ىلا اركي احس لدولة امى قارب تيل ترب لك بترو أاركاج آل ا الون عسل لب 00

 ظ "ا نس
 ةدحاو اهقلط مثاثالث قلاط تناف فسوياباو ؤرمع ابا تملك نااهل لاق ناو....س.لوَرلْلُ

 ةدحاولا عم اثالث قلاط ىهف فسويابا تملكف اهجوزت مث ورمعابا تماكف اهتدع تضقناو تنابف
 ' .اللدمو انهربم ةيفنحلا انتمكا فالتخاركذا  ةروكذملا ةلئسملل هوجو ةعبرأ حّضو مث ةرابعلا مجرت 8 -. (0ل" ناد فزنا يامر "«ل) هوجو ىلع وذهو : عقيال "رفز لاقو ىلوالا

 0 نيته و ايكم الك نس فسوي ولا دواةرمتبا ذ ةركارك ا هك صول ليا ةسدرعرل ا“ 2 رابع 6©) ...... 9 -لالدل اين لتخااكا(اس) ب راووجو كورك لسس(7)مجرتاكتررابع(1) لإن روما نمتلك اوم ا.-.....+ لاوستص الغلط ْ
 رف ساو !)ايكمالك يسرا سل ارب قكر زل نري كى ردا قده تمار ودوس دق الط "5 0



 نينا ةياله لن 06 هول نيتي هيلاع تاوجلا
 ٠ مالدداء#اسا قالط كيا لبيع د الث لطم ترروكي د ايكم الك س فسوي ارمي دوا يك كب ع تدك ا فس درع للا

 لوب اول الط اءابرفذ_ةقتي فز

 | تس ورا ) لير لوقوو(0) لان هوجو ورم كرم مارك لا ة ارفف ما ويصحاص -:ىلرا ة 23[ / هرولؤت ليم 69

 0 نيش لور كلاي سكك رش كن الطوب وب عئاو قالط قانا لاب رت "اجلب نش كك ( مالك فسيئوبا مالك

 لاو رشروا لش ككل ارث كب سفر كك رشق طر[ دلسا كرب سيفو اوقالط قا الايوللس املا سكك ريغ

 لاير ش2 ىلو؟ سأل او ض دكر يفق الط هلحا كوم سعت اقلط قات اليو ل غ تروص لاق اجلي لعد يخ

 هسه لع نسكب فالتخا نايمة قزم امادواهسدامب ل توصل اان اج لاب سن كك ىف انايرشروا سم كك

 مكب يأ لو بلمودكس ساب لاقي ىلع ور شاكل قا نرش لد كهف رفذ ماا: لئارلا عب ف التخا©9
 قالط اج لاي لش كك يفل ثا رش بج حررط ا« لوم سنت عئاو قالط واذ لج ل ضدك خلال نرخ

 لكل كل ك قالط روقو تنو يفرش حرر لكي كنك يقي ىلاوكل وا بلطم ارسود-هباح ىلومرن عناد

 لرش لودي كل لا يبا لوم رشا كس قالطيوقو اتقول نس اج نسب لقا ته اس 4

 ش ه- كلر غل لواء شرك ل ليتر دعاو اير( لوم عل اورتتاس كس لوثور نا الط يتم 25 رع 2-0

 ظ مقاتل كاكا ارب لاق
 سياح محاكذس ب لقط كراج ستيف تاي كر تاك نم الكلس ي : لم قدام

 ْ هسا فام لانك امي تسدد اكساس لاعاد

 لك كوكس ل ةجس ذاك فلام نك اجامل 2 كس ماكو جك جوج لاوس لاهي

 بلان هسس مهو ىلع وبال ءازج انجن اكل 2 ساطرش كك تقوس قلتي باوج؟ كل 0 طش

 يداك سعد ليز م لم نتن ليؤملا ليلدلا مدعل ناكلم ىلع ناكلم ءاقبا ل 2 لاح ب اصلا ومدوجولا

 ط روج و مك ىم ناكبل اغولع_دوجوم لكي تتوق بجرل جي لك أح_انحير لا لاب ىىيوواس 58 ل د

ج بج لامربمجس ىكتتقو لا ناكما اك: لكان كك رلأ سيو لكل اع باص بس رورجوم لتقول
 ءاز

 قت جبع زاءازج كاس لكل ايل كل ناطر كك اق تقو كس طرش اقروا لك تسرد نم لس دوجولا بئاؤ

 ءاقب رواه تلاع لكك عاقب كايعرد ل لوتلاعود ناروا ل كل ريل جس 7 نق لك كأم ءا زج و وجو لتولي

 ّس «بدوجوم كفورجوج عم ذاكف لاه لك وأ هس لو جت اسكس لكل للا ءاقب كنب 20 لوب س ع اقز 522-

 ْ - اكيد لت رقع النوم أكسلكل نداء نايس

 . (ياعر””ص) .وغل نيميو ةدقعنم نيميو سومغلا نيميلا برضا ةثالث نايا...:.

 نيبيلا مكح ىف ”ىعفاشلا مامالا فالتخا ركذ عم اهماكحا ركذا . ناميالا نم ةثالثل! ماسقالا فّرع



  يناك هياده 5 0 ماله (مود) نينب هيلاع باوجلا
 2 عب جي جج عج عج عد هد عع دم 2 2 21323252 122323 23222222-13-2222

 فا نيالا نر» 00 و اياتقر وو ةركملا مكح اذام ليلش س ونغلا ش

 ظ وغلا 0 م م 0 ش
 دي 0 7 000-

 ْ ْ ْ هاروت ادم رشا هس اتبكل جو ش

 0 -(ساس ضم دش الث نامل ىف ا كل لفتت ماى مروعس نس 7 ش

 ف 14 كت ادو_ديذ الطوب مت وجتوو لع تقي دكالاح امكم تكي لع نالكتيسا بى رب ىكروغل يت

 مولعم ل ث نس راي كلو فس كاتس ديزي انج اود دش ملكك اووي ركاب آركدحب كس لا ايلوسنيز قف يآت رك كيلر اظن
 -<لات/اكل اوكري زركوياومايآ لش تقي و لكلام ءايآس نر شالا ايذ_ديزؤنايك

 00 ش هب راقت ب زخفر هر لاب بس بهاد رانك ثدقعنن تك فرص: 34 7

 نط يور 0 -_ 4

 هربا امك لوجو ركام رفان كني لاو ءانركك رشدهت اسكس شلال يا فذ فل بآ- ير ظ
 1 ظ 0 كم ع اكو أي بج له »لو حش نوماتكا

 هب كمن لاعتطاهرافك كيك مذا افك اررط كورتني كبش لو نيكل تا. قش ما ْ

 ْ كس لافتثلا حس.قيم الغدا ثدحج د لاك 2 سا ووجوم ل لوم يم قروي رواه هةر ود كر 2

 ظ هج مزالورافكتسمهف اك ذو« بام هدقعنم عك زيلع قد ققاوأ مات
 ليك ادار أسس ت تيدي د ذ كس هذوددج هس تدايع يأ هرافكر وا ع هرسكو كوخ نس ا تس :لي هو قىروبج

 1 -( لئاببساكتددايع كل يأ هر وانك انكازباع

 | رانك ارواج رايد 07 7 عاج لعسدانرك اقريرك يبات اكل يقرب هرقعتم نيس لإ

 ٠ ل رقعنم نيم <لب-<ساي درب اكد اك» را عكر واه ابر لوب ثوم هوى ناو «تنقوإ لم لون ليج لاكماكالاو

 . هس ومانلرم رس يك كَل 1 21 لاول ر ذك هرافل قالت كلو نس رق 91 جل ر زفه رافل الط كن لوف ثنا

 ٠1 ريا كاك قةروصم امتنا انامل لب تلاع كرت واكل وجبة رك جب نلاج #: رعي ند * ىرص اقروا ىانءورك ©
 . رواج مص قانا رعاك أرك ث ىلا لي زتج نترك اين فدا شرا فس يفلت ثلا لوس كك لاك بوم قعنم تنس

 | و ساراس جبر ما مدا الط« راف قس رم” ذاكنلا ظ
 000 0 ا ةهلفم نجلا وهدقعشب

 ا م



 يناث هياده 00000 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 موق يف ع 2 نق يل حف هج ف بل نع نع ا ع ا عع دعا عم د م عد عم عم عدم 2 عع تع ع م م 2 ع م 222

 ه5:58١ يكثلاتلا لاوسلا>

 ىلعو مرحتال ىعفاشلا لاقو اهتنباو اهّما هيلع تمرح ةوهشب ةأرما هتسم نمو ......211ل ل

 رظنلاو سملا نا هل  ةوهش نع هركذ ىلا اهرظنو اهجرف ىلا هرظنو ةوهشب ةأرما هّسم فالخلا اذه

 هب ناقحلي الف لاستغالا بوجو و مارحالاو موصلا داسف امهب قلعتي ال اذهلو لوخدلا ىنعم ىفاسُنل

 (ينامل) .طايتحالا عضوم ىف هماقم ماقيف ىطولا ىلا عاد ببس رظنلاو سملا نا انلو

 ام انزلاب ةرهاصملا ةمرح ىف فالخلا ركذ ةرابعلا هذه لبق موهفملا حضتي ثيحب ةرابعلا مجرت 200

 قرف ال ما« ةلئسملا كلتو ةرابعلا هذه ىف روكذملا فالخلا نيب قرفلا وهامو فالخلا كلذ وه

 (مس”تريادبافش)  ةروكذملا ةرابعلا ىف ةيفنحلا تاداسلا ليلد و ىعفاشلا ليلد حاضياب كيلع ؟امهنيب

 لع تكس هرجاصح تمرد رؤ لس ان :(7) مج ناك تراب (1) لن روما ايردص الاكل اوس لسا 5 # لاوس الغاط ْ

 ظ هو يرسخ 0 3 سمانا تراس تس( تان كن

 تك رس روأ حس اترك اساور ت6 0 رف 0

 كس لوفورفتوا سم هك يلد هج قئأشم اباد مت اسكس سو فرط و 1 هرماكث يرو وات. دنرطلو كررثل

 5 5 اادتاسيكل وخد لوووازبل كرب سين نو 9 ببسوجوروأ مارت ادام, موصرا فوك اسكس للود ناهس جوى ال لدي لغم

 .هنباكءاتمةح سس لن[ ديتس لج لا ل اع بعاي ار وا سسكس يب لص كداصروا هلع«

 | جس لوم تبان ترب انو تصراس ناس و :

 -<فالخا لعاب ا؟ ل

 ٍس اجدع ما رورطرلا لوصاس عزتي اج اج 08 اختر باص رعت انزال < يبس ذاك ت4 تانحا

 2. هكتار هرييشو ى وأ لو ْس * حس ارورلرواجسد ارمور يخوف اراد لاب سل وصاءعرورفروا وص ىلا رم ينرسروا كس 1

 هك فرت وررما لوا كس لاذ هزنكس ناجانج لوم لاسم افتر جاصم سسمزتعسس انزل سي بسر اك حوش ظ

 لح لوم ل العكس ىلاز عرور فروا لوصا كس يمر والكس لوم لالع 2 :

 ءلتول جت تنال شراك واءادت” ترجاصمرواج_تيصحمروا مارت يلخفاي زاكي. بلص اكل يلو كدت قفاشم اا

 هلعجف اًرشب ءاملا نم قلخ ىذلا وه وج داشماج انج ءجايلفركذاكترباصم تونس تاناحا جناية لات

 هج قئاشماما -(ٍانيالاوتشرك ىداادرول الاد بنوك ارب ايكا يي كد 1 لاية ضو هوشان#) ارهصواًبسن

 - لوب لتسم اندرباصع سمت عزازيل (لسم سب يبس اكل وص تققوكمات يلف 1 ل مك
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 ظ ءلايول آل قداص فير سقف كنا كت بقفص نا ذك لأ هللا لوسرازبلا جس ايدما رثقرورتا عامجالا ظ

 امي ملعرج وع رامجارلا اردادتش عرامجارلا اع مانك ىحولا لوزن هبرهظامب ملع فرصققمل( لود ارم هزي فنصع

 هج لكتسدرانررك ليلك الش فير واكو مدقف انك عامجالا هيلع دقعنأ امب ملع دا ىحولا لوزت هبرهظ
 ا ل1 بآل جدولا تاب هيملتوي < حس لي كس ترش لا أس لبا كيك كج يبا اك ارتكا لا

 . وورش رود الإ آي ديق لاو ئرامجاداقعنا سس فير ةئامق ليي اعنا اك راما ليد دك

 ظ 37 "امو رافت اق ماها طال فير تراك لج فنصم جي لاء اك ارتخاهسرست ©
 0 ليو لئاس ملت كف سايق لاسم لكالاع

 . ملل و فاو نقف لكسب لع نتلس سا ايان نتج * اكديس ايف يلئاسس كسي باوتج اك ارث ا لئا

 هل سح ازيلاوم لاك وهظ وس ىو لون لع نتي دب سود اكيد: تل قو. لوز روهطاكل اسم نا كيو رن للا

 4س لوم فاو لب فيرتت قفا سايق لاسم ل نت لاف سجس ايكداقتحا



 ' عيولاوحيضوتلا 202020000 ؟خو 50 (مول)نيتي يلام باوجلا
 اك ل ا سييلتف 2 هع دي عع مم لا ل ل ل 1 ا ا ا هل عدل ها عسل

 قدوبل سس لاركاجدارءايكتس ىحولا لوزن هب رهظ فيرى هنن فنعم جيل ساما ارتعا تس ي©
 0 ورم اري راوص لت ىو و نويتاس اس نت : تن اج للأم احا نا قف هباوتمارقفس بمر هب قت ضحنأ لكؤش -جردا املا

 نلا ذ لوبناروا ايل ع روجر فرط هان دقي دصعتام تررضطح ناشؤملا ما نب لئاسس سس تبج ذب فت ماركبام الش وتوت
 دارمهعس قوووبطركارواهتس يقف قافثالايوو لكالاخ لوم تريقف ب اهضدول اة 1مذال حس فيئرتت ما دايدامرف تكل كاسم
 : تارت ذ ثلا |تقو كس ىو وزنك هس لاح عضرو يك تاب يقاس ارسروهظاك ارب راىبريكؤ رثكالا نع روهظ

 ىريافكالا ليروبلنيدأا 1/4 _هخ تبر لوخش روما قرظتن افا نسا راحصك اتقو كس قو لوزندلكدلا قس ئاطبفلا 00-

 .. م رثكالا لرجال كوم لاذ اشكل كب: لوم درا ل قف هو ل تبغ هس داع راهخاد# ماك هذ سا ايلرك 00

 | < لائلاغ حس شارتكافيرتتي لرفلا,ل و لثاد لشرف احا يب اكالا حد لدا 0

 هين كم اكاد © وج روبسس و اكن صوصلا 1 جادو (00 بس ماناكلو 72 وددقف انيقح ل بيب اوجاكللا ارمعا نتا

 > تماعر ماي لي نراغحس.ظفقحر هيسإق لاسم قابل [قداصبم ف كن يدق اناا يرتب دموعك عراقيا
 دوال لمد لش ناو مف تبلا سل اد نش قف سايت لاسلكي سس الغد لإ كلش كسر ردا لو رفق نع ةسل ا

 ١ سولار 2-22 لات اباك حررت لوك سابو: فلأن وقفل 3

 1 2 1و يناثلا لاوسلا»

 (تَحْْعف) لوقف هَْلآ اه قلتي اَمَوَرْوَكدمْلا آلا ٍلاَوْهَأ ْنَعكْيِف كفيل. لوالا قشلا)
 ماكل ليلا نع هيف تكفي نأ ب بياني شل طك نكن نأ لي انه دعب ولعت 00

 هلْوَق ِف ٌريوضلا و ةيآلا ىَلَع تل اهب قلت مو «َيئاَذلا ضاع ٍلاَوُح لاب كاملا َو اَمهِتاَلَعكُم ٠
 0 لاك ٍباَحْضِماَو نَا يحلل قه اهب قلتي مولا ىَلإعِجَْي (اهي)
 فضاع ل ع

 ّْ ظ (يامر_"هص) َنتْفَمْسُملا َو دْيقملا لد ّ ظ ْ

 ظ لحل احصتسلو اسحتسالا فرعا 0 ب مج يرو 101 5-7

 ' ظ 0 ومو 0 9

 لاوحا لس ناهس وب قاتم روك لا نادك وا احا كس هدو لا شل سب: د 7 اك تي زارع © 0 3

 فيرخأكدقف ل وصا بج قتثب_قلتتويتاسيس فيرتت ملكا ني تح سبييف لاقل فس اذ لاب شب تس
 | هس للاوجاكس تاقلختناس نادداماكحادوا لدا سلال يقدر تا هيلا اهب لزيزتي لا هماوقلاب ملعلا 7

 0 11 دال عبق 5 اس دنا هادف امكسل اواي لدم



 عيولتلاو عيضوتلا 00000 19م0. هود) نيني هيلاع باوجلا
 0 دوا اصبر احس !ءنلاسحا هيج فالق لش م ريالا تاقس زمان كاف / لعلك اق

 - للا كن فتم رزقم

 ظ 5200 ضن ل هب سم _:رشتل ترابع ©
 لصوتي ىتلا دعاوقب ملع وه فيرى دف وصا ب جلع ي لصاعاكتمدايع_ جس بترعو عرفت ىلا تدابكيي دوا
 ْ تياغو نب لدي دقف ماكحاودقف لئاسد# ني يك اضقوودار مس دعا وار وا < قيقحتلا هجو ىلع هقفلا ىلااهب

 : ملوا لاوحا لامر ف تحاضو ير <- ىلاج كثب لكي حس تاقلعتماس كاروا حس لاوحا كس ماكحاروا لدا لع تف لوصارلا و

 ' فلعاك اهب قاعتيام< فطاعقاول اير فة: ةس "نابية اهب قلعتي اهو - لو تاذ يراوت كس نادارم
 ص بع ىلا الدووو ارمع تاقلحتم (0) لو لاحاوو لي اهب قلعتيام اع ارفنرط دارك 19 اهب رداع يرلدا

 عئاوشلارثك ل اهلا ب اهصخت سيج_ ب لئرتحم ليو ةنلس ضر واسر جسوم لاكن لإ كس ضب ؤين_ تنقل

 521 تحب كيد يفاشرواهي تحج ليدز فانحاهس رام ناس اروا شح تحب فانحالارلكر واج تب .

 ءداقت الا نك شك الشهم حس دايتعا ل ب ماك ال ترش قلتو سكس ردبر لوا اكن مخ لا ءايشا هودارع سس تاقتتم ©

 - ليث تاقتحتم دي زا لوا بسير -هريغو نتطلع ىوارءعراسس سيفيك يخراطقناءربخ كب وار طتارشم قواد لاسم

 لعب نفس اوج نتا ضباوكوو (1)- لج مامقا نمت كيتا يظراوتكس لدا: تمحاضو ل تتاذ راو لدا ©
 اجامايكركذ ءلاصاوكن انج ىلاج كشب سس زجاذ راو ا للم نفل دوا لو وج لص وصقن ا اهنلع ثوحبم
 ١ ساع نانا لقت ضووصق ع نقرا ركشدكب حس نتيرعاذ اوك و 009 جس اندم مت تب اكلدا لاذ يظلاع هوس

 . الد ءانوع صنأ ةرايعءاتومرثر اندم ماعاكل بل الشحي اتوب قلحتى كريت كس ىلسا اهنع تموج اكن اك لاب شنب
 كاس اهنع ث ثوحبم كنارللب لاب اهنع ث ثوحبمدفن كيلا داو يطباوكيك :يلوا بسيرانوم هيو صن انتقاء صن 1

 يرام (© كلا ذهريغو لوم ديفم هليل كرك لوم كيش لور تب كيلر كركر زوي ماع لوركا لش قلتو جرصخ ظ
 الشرب قلعت نو م نادت ايل اهنع ث ثوحبم ىدروال وب اهنع ثوحبم روقيوج لو ريجاذ راوكوو مل قرش ”ىياز

 حاف طاوس لدا ىكيهرياندم ماي برجس نوم ىئايدايىلالغاكل انو يطفي ديسسارلمب دانوم ثداءاي يد ئاكل و
 0 ٠ .' نإ تاقتلتك_اهنع ثوحبم ىشردا لي نفلا ذه ىف اهنع ث ثوحبمد نك

 | 5 كات نكرعل راملدا: ناسا _:ف تأ لام بر ايبصتتا رو لاا ©

 ١ اتالم لل اومريم خفر وإ زوج ليكن وكد لوول يزوج يق ءابركل كر نما قوم وق اس لجل ايق وو بجد
 -انير قاب لاعب تباسو أتي ذب مزعل | زمور كجي هوي لام لس وأ يش دع ش

 ٠ نانثأ ضعبلا دنعو ةثالث عمجلا نال ادعاصف ةثالثلا ىلع قلطي هانغم ىفامو عمجلاف 9.
 ةعامج امهقوف امف نانثإلا هلوقو امكبولق تغص دقف يللعت هلوقو نانثا دارملاو ةوخا هل ناك ناف 0 هلوقلا



 حعيولتلاو حيضوتلا ظ ؟مإ 2 __©(ةود)نينب هيلاع باوجلا
 معد م عت اج عج عج 2 هال لا اللا اه ل ا لج 322 22 دييعتعتت 2ظ2 2 م

 نيتيالا نع بجا ؟ ةثالث عمجلا لقا نأ ىلع ليلدلا وهام  حوضوب ةروكذملا ةرابعلا حرشأ
 (ياتر-"؟ص) ؟ عمجلا صيصختل ىهتنملاوهام  نانثا عمجلا لقا نأ ىلع لادلا ثيدحلاو نيتزوكذملا
 لفكر ةثالخ عمجلا لقا( حرش كت رابع )١( لت بط ؤلروم ار ا ل لاوس ا-.....4 لاوسص الخ »

 ظ - قات نس (6) بادجاكف ير اش يدخر وا نايت 6

 0 يوب قت ل سا كراج خيصدواي يحاك خال تس بلا اعاكتدابع #: يرش و ترايع 02 باو |

 ٠١ هلت دعاول جس (امتارب ال ١ك تقل يلئالك سي لسد ىانلا-<س اتوبرم دارا 71م قالطا اكل 55 50 مع

 > «نيد تل لمد د: (روضرم كلان يما ارا لي نو يساطافا كلا كلا كب كلر حش تترا
 ١ ْش :٠ اسوم لاك رزروادعاد قالطا

 كب دعس د دج لااامداج ان دنقلا قت رس كيف رح ضتل 0٠7

 ظ دورت ماك عئزلاوم مولعم لب ايلين نالطااك برود لم لصف ديت نارك
 ظ لج تكل كبقية ف ك لن نس عبروا:

 جس نصل 12 لابج هنا هدفي ايدج نقر م 3 عالي راب كحخل يلب

 ' عر 16 يلج بلم اكل ١

 0 ل تمير ث !رهرواج_ قلت هش ارمي 200 -:دنا كفل مخي رصروأ ليتم 19

 لتس وانركل الدساس تعآ اازإلع تن هدالعاس تيورواش اي بابشك ىراعساج لاقناب اهذمست يلق

 تيأ قالطاب حبو يي أ ذاهب ريثش نالطااكب وت, لابي امكبولق تغص دقف مل يباب اكتجأ ا قرسود

 ظ رج « الدسم ردي ادارمحس ساذلالث مكلاوعمج دق سانلا نا سانلا مهل لاق تجس اتمما البي
 . < كلرارقمل ين لقال سلات ل ولاكتءابللا

 ي(0 لو ود قافتالاب حتت لقا لع ناروا قلتم 0 تيوروا كر اره ثهيرع يمل حي(: تايب كشيدع

 ٠ وه كليأ | قريش بج ر واع انما [عس لوي زتتط رتقنم اما لوجود ىزتقنم رتقم بج لع قلتي 1 ذي كت عام ثهيدعرير كبس

 كلوش وديا تقو لاا ققروزكمالسا بجانب لب قلت تسع يدعي اك يوما طكف رطب اوس مامات

 . نانثألا 4 رظوئانج لكى دتابا كذس لك ديد ودون قلوورج ا تدقلكمالسا بعجر باتيك ايك حنس ذ# .كرتساليكا

 ٠ ْ -< ل اسس تخل مت اسكس ماك قلك يدع ااذيإ ةعامج امهقوفامف

 ْ 2 واق لاو ترك درغعسسرارتنا كح قيصر افلا دو كس ماج كي: دنس يح _ :ىف 12 1 م »6

 فلل ااا مانت لوم لبرج لطب تدمج كنت سس رجم كذ_دم لظاو مالفلارلفيص هو خئاياست ونعم اشرت

 . اظهار خيصوجدارفاوو كس ماه ذهل« هاو, تفل ول اكان ةهففد قاب تقيس نا قرف ل يآرب ركوك_ قكرم سيمخت



 عيولتلاو عيضوتلا 222022 ؟«م4 >2 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 طهر و موق هب لوم ةئتهح_رايتعا كح نعم_هضرصو# افلا دو ءاسنو لاجر جب لوم كرو لوب عتب سسراهقنا كس قم

 سيد زج هدا ليدز يكاد اخ ش لما زس لا قكروم ستي نلت نا

 ( لا جررايخالا ت١ نو كرز ا |للدءهقكرم

 'ةنخفي «ثلاثلا لاوسلا»
 ِاَشنإلا يف ثَناَكاَذِإ هَ دآم كاك «ساَح عضوا نط هَ فة

 . ىفْتَاَكاَذِإ عياسلادْنِع لؤهخم ٌدحاَر اهي تْبْنَيَو (ةَرَقب اخت ْذَت نأ ْمُكُرُم أَي هللا ّنِإ) ىلاقت ِهِلَوَقرْحَن

 ْنَآل اَهَنْيَع ُتَناَك ٌةَفرْغَم ْثَدْيِعأ ذو« ءىلؤالا هَ تناك ٌةَركت ثيم اَذَِفالْجَر ثأر :ُوْحَنِراَمُخلا
 ْ] . نجوا يف َكدَكم ةرغم ثدي اذ ةقرغملا و ذهعلا مالا ْنِف لضآلا

 الاب اهحضوو ةرابعا ىف هروكمل دعاوقلا شا ةسلس ةمجرت اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 .ماللا ىف دهعا ةيلصا هجو وهام |

 ا ذم لص دبع [/(7)لشما عم ا

 ظ -افنأ لاوسلا ىف ّرم امك -:بارعار ترابع 4) ...... 9

 لاقط انم قلم لدن بج رك و نيا ع ضاخ له والطعس حق اوم ناوركروا_:يمج كج سر ايع ©9
 مراكبج لي اجرت اوم تاع ل وبورك لاب كس حماس فوم عقاو لرب بسجركووروا خلا مك َمُكُرُمَي هللا نإ ب_داشرااك

 ريع سا لي مالك كس / اوم نم كلوا تنقو لا الك اايانولرلا انيمفرتمبج وا هور اكل واوو وت اج يانولرلا انيورلتل

 اك ملاكا شل وتو لواودوأ اج انا اه ذرعش بجو رعسدا هس

 97 ,رشلا تخت ىف تورك ) تاناتمدنج ذهني فسم سس لبث :لث

 راع قلل ساونا ةءركرلا هوا طه تاماقم نا ءةجس اتوب ماع ورك عب لوفروص لاك كس ركذ ( ماع صسفصب_ؤوصوم
 عضم, ركمو العا تاءاقم هوك كال ج ي.طيلاض الب قلت 0 رك © ع ركز رعاوقوو قاخ ل فرحصرار وازعاوت ا

 ةرقب يمنا ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نا تاكو« لتتريقموتاريكد يق ىناياكوم ضان رك اج[ يانا
 راي رايووخنا سلم ارا قي ركع لئيقم هت اسكس ديق سوو دوا دارم اك با حس لاا حا ل اثنا عضم و رلك

 كس عم اسدرفدو رواة اجد # تبافدرف ل يأ تدرك اق اج ؟ل طر ايخا عرومو رلكوبم رك( لب اوّل ب ديقري وا يسارك دج
 درقوو ب دارمدرف لي اس لا كسا ختاو ليرابخاروا سهر الج لابي الجر تيأر بج اكو« لوب دابا
 - يلو رف ىلا 2 بايك ىتركورابوو بجو كورك © لوبد رفي لإ كس ماس نايل ننتبه ماك كا

 تاكا تان ما يورك وله اجوجو رك الب الب مين دبل ارددرما 501 كدب مهل“ نا دصم (ي وود قلع ظ
 نيس يسع نع



 ورك ورارودو[ تهم ركاوْشُي لس تمآل تاَوسُي رشف عق نإ اًوْسُي رسل مم نه ئج لا خفاظالا
 رم اجاياط»ركئلييوكاتفل ليا نتن بايك كة ركاني فرخ بج كرك © دار اكتر آت لاوروار كاك دعس للا الث تاع كرافلظربعر مس اثرا تامؤف لق ونرجع تسل قلاع كلا اًوسْيِل رك اباضازباجسايك
 وم نوت كيا قارصع اك وفود تم كوم ىلوا نعت ىلاث ل باج ايكركو فر حم لش ىرروص ىكرؤرحما ىلا تفاضا إب فير الو ائفل ىا
 . الوالوسر فن لم تايآن اا لَوُسرلا ٌنُوَعُرِف ىصقَف اَلْوُسَر َنْوَعْرِف ىلإ ائُلَسْرَأآَمَك داشرااكملاهترزبا ج6
 - لوالف كوم تررطح ل وسر وك كيادارمعتس لولودانلا داجتس يي كمداعاركا انب لف رعصرا املس مإل كى ار روكي مر

 هع رمد دمللم اكد امفرتما]ب رتاج قرحشا ود و ةسساجايال رحم بوو بج وأ قرمتشل < ياك اتالبيب قلعت هل فرس(
 اكل وفرت لا وأود لم ترروس تا روا تس كج ومع لس لقي رك 12 يوم ريشص فرط كووبتم اا هو جس لاو فيرتتم الرجم
 0 اَرْسُي ِرْسُعلا عم نإ .اًرْسُم ِرْسعْلا عم ئاقداشرااكىاتطلا بت كوم ىت ليا قادم

 . لقارص* لور قش كوم 0 اكذرعم 5 اع اييراذرلا اني ةرايووال قرت جس يورعاق ارموو للاخ كس اؤرتم 0 ٠

 كك كتلالدو نس ماشا فت ل ترروص ا وأ ب اهايدرا رثىلوا نيبو كوش امرا لقول 19 نو ركل هرج

 ادرك زر عما زباب لتي نوم نان اكرر يخل هراغاك فتيل او ذك لاري نات لال احاكةسساج وم نلمس ركب
 مل و م سيوجوم لاث قوك ع ضف لاماد نيتك تاكوعريخ ارحم ركع تدوصك سانا ٠
 _ ىنج © ٌقررفتسا© ىئقرب +0 ق.اخربج(0 ل مامقاراج فيتم ال :هجلا ؟ذ وم لس كدت م الاف

 ظ مايقرلار# ولورا رسو ارا ركاروا < قيلوا ىلتو وول لوي تدارعدارفاومم تدم 11 نادارمعم لولو لس مال لقلارلا
 لع جرراخ رك اروا<س قرافزنيع رق ل وم ند 2 رراخ هدرا ]ل ومدارمدا رفا ضتنركا رواج قار فتن يذق ومدارصدارف ١
 ا 0 ا | هرب لوبد ليا
 فلوو دلوع لم ادعي كسلا قار فت مالدعب كس سار وم ايوب قراخداوتجسدهك مال لسا لش فير ]
 رب رك لو“ هدي دج هدتاقوكمالدحب ل ذسوع لفاوكس مالقلججس ةيماملا لك لادا مال ايفل وو هس اتوم لاو فيل 1 الب لش
 4 6 شا اب هام كدبع فيلر ون ايمدي دج مدئاقروا لرب انيإ كل كل تيا كنا. رخال ال كس ل الج
 . لواانرك وشرب لت ى اول مالو ماي ومايراخداوتيعدوجو ركن اك فكرا رفا لضتأ بج لكديك اس قاارطتسالا نى أ يك فير
 روأكتس لك وجد ارعاكل كروا نق انوج اراك لطب لع ترروص لسا لئويك ليك ل ومب دارا خل كس لا تبسي جس رتبخرلا
 ده لواع يمال قارغتسا مالروا لوا س قارس ما ده مال لب ففي رممالاذبلا هس عب لاكن لتك ل

 كر 2م و120نينب هيلاع باوجلا
 سل يلا يي ا ال عدد ل عم تت م ع4 2

 َرْثَك اَذِإ ُراَجَمْلاَو ءاَزاَجَم ثَراَص اَهلاَمْغَتْسِإ ٌلَقاَذِإ ةَقَيِقَحْلا ْنَأاًضِيآ تبق َق».--- ىناثلاّقشلا
 داَرْمْلا ٌريَتْسَي اَل ُتْيَحِي هسفن ِْف َناَك ْنِإ ِزاَجَمْلاَو ِةقْيقَحلا نم ِدِحاَو لك مث . ةقْيِقَح َراَص ةلاَمغَِتْسا 1 أ لوم م 1 هيا 2. اه َُ 04 مام مع ع نيف 0 ا 2 3 1 سات همها
 ز. ٌةَيلَنِك لكما اهاتغم َبَلَغ َو كرا و تيِرَصْرَجهت منَّا ةقَيِقَعْلاَف .ةَيانِكِقاَلاَو ٌعْيِرَحَف : 7 ا 3 2 ملكا ع م ع تقرع سا رع ساو و 2 ُّ 3 م 2 8 ا 0
 0000020 200 55  ةينك بِقَقلارْيغَو يِرَص نأهفيإلا بِلَعْلا راهم |



 .يولتلوعيضوتلا 23232333 ولا شي... نوني هيل اع باوجلا
نيب قرفلا عضو .لاثملاب اهحضو ؟لوصألا هلع دنع ةيلنكلا ىهلم اهحرشا و ةرابعلا لكش.

 .زاجملاو ةيانكلا 

 كح ننثوصا(9-) جرت كت ررايع( ")باربي تدابع(1) و بولطمروطا رايب لي لاوس لا...... ب لاوس يسم الغاط

 قرف ث زاينروا رانك( 00 لاثم عبير تى يانكك يو
ْ 

 ”" ٠ -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك -:بااركارب تابع 4) ...... 29

موجز انو تاقيقت/ < لاو اكترايع : 27 أ تررايع ن0
 وب لبق | تس ١ كت تيقحرلاءعس ب ل اعشاراوراواك 

 ني تقي قو زوم رش لايعتسإ عز ايرلاروا نعد لايوب ُر يت وووت
 ش رايغطا ىوغل جول يذل روط لاش اناح

 < ايلومر شكر دق لاا لع _صوصأل ارا لاهتتسا كيا ل ديب رش [رالطصا با اتاي ل صوص ناكر اروا تقيقلت ل يع اد

روا تنين لم صوصخ اكرااتقل كج ولص ااذبل_< الكل وجبل أ ب ئعم قتل اواعو اك بع
 اتقيقحرلارإ هومز يل اعد

 دج تقي دوا لو انكي واج ىوار تتضامن اركروا لف حجر صير قاع حو( سوقنا زرع لدارم كذاب

 زاجرواء فوم لم وهفضرارع ىو روب“ عقيت>ر يك < عيانل قيقحوو قئيج_لاعتسالا بل اننى راي اكس ارواح لايتتسال روب"

 ْ ٌْ | كو« انك ف راعتمريغو بل اغري ذهول كوه ترص لاهتسالا بل انو فر اهتم

 كل ااوعا ذي كس ذاك هقيتحوورج يانلكك يد زن لوصا ءالع_: نم خب فل : سانا كد ن4 : و ©

 مكاتج ايلي نو ك- سام نق نادك اننا « تننا « وهران نوب وهن مويس دير طبر واو فور وتسرع

وهدا اجانركد تحارص كم ناس يذ ضل ولأ ل يح ركل عتساري رولا ئضارواراتسا وكن رك ْ
 لدي أ 

 0010000 قا راهتا قداس لاس هتك نا "ف: بآكلحا-< لوءديشوبدارع رن

 كس ناي ءالعدبلاب لكقرف ل نلت مك فبأ ىن كاهن انكي هزنكس لوصا ِءالع_:ٌقرف لم : < زاعروا انك 9

 هس اتوب ىلا قتسس ساووصقنن اينع_امايكل امتنسا لمثل عروضوم سؤج_.ايانكه جس قرف نايم دك ذاهتر وا نانك يو

  تبجس توم لاهقسا لل عروضومريف قحمز يروا

 هقفلا لوصا ىف : ةعبارلا ةقرولا

 م108١ هىيلؤالا لاوسلا>

 ناوي نإ ٍناَسْمإْلا فير يَ ذاق ٌسُكعْلاَو وعلا نقرا الكل طرَُو ظ

 ا (يامد:ل). ٌسْكَعْنَياَل للاب ٌبتاَك ٌناَوْيَح َلْيق ْوَلَو درطَياَل شام

 امهتدئاق ركذاو ساكعنالاو دارطالا ىنعم حضو  حوضوب اهحرشا مث ةرابعلا لكش
 قرفلا وهام 

 ظ .ةيرابتعالاو ةيقيقحلا ةيهاملا حرشا و ىقيقحلاو ىمسالا فيرعتلا نيب ظ

 اك اكتناودارطلا (ز-) يرفق كاتسرابع (!/) باري تنرايع(/) نر وها 3 مص الغاك اوس ما......ج ل اؤسص الغ لج

 7 __ةيسع عيري رابتعاروارقيت> يبل (0) قرف خلا يمرد كس قشروا أ فير فق( 7)ورئافروا نم



 ْ ايي حس 00 ا ملا يم مسا
 ظ ظ " نافنآ لاويسلا ىف يف ةءامك لا بارعارم تراب .٠٠.9

 : 000 .عرقك داع © |

 ظ فلرأ 72 د قداصدورم 1#[ قداص فير آو دعرلا -2- ؟قداص دودو ف زعم لابو مس[ داصدعو فير امج

 اكدتامك شاص ع ناويح وه فيرتتك نانا الث ل ا هر لوند تندر طريف فير كا اباهكدلب ستر
 1 جس يقر ق داس فيرقت 3 تايب كن امناوكن ادبي جس قداص ى كي رام لرف فيري هلكت هسدر طري فيكي لاب

 ش -ة ؟قداص ؛فيلر تاو دع لابد 1لنداصن قمودورك ل ابج ليال 177 واير لكقداصن رزسوووركروأ ْ

 ْ ذيل فيرتيرلا اد اجاب لود نس بول طير وو وأ تراثا نداصدعو يرن أع ل مر اق داص آلاف طمدوو ركل

 نات فيري ل اج كتان لعفلاب بتاك ناويح وه . فيرتتكن انا الثا شت ناجوكارفا مات
 3 ناب فيرتيابا كد 7 قداصدمو فير ايسر 1ق داس( نامنا )دودج ساججس سك فلب بعاكن انا كتب
 0 3 ا دهس قرورط نوم علا تسرق لوضدددا خماب امش دعسة درطساكىاد قش فرت الاسس لأ

 ظ قصي دحا ىلع دودحملا قدص جال لال اا مرت افرواق ظ

 20 ٠ ٠ ؟قداصى قوي لاق داص فيرت لك قديزنج لس نت“ ىلك
 0 ”راويح ناسنا لك هناجر عل ث0 يقع لكم هس نتشس سكاكا 0 :١037

 00 - ناويحب سيل نانناب سيلاملك ضتأكا 0
 ظ راوكوتس كك 6 نرعو قون ىوتسم ساتر نحمس. ىوتسم سكري .ىوتسس سكك

 ٠ جي اكتفي جلب بلع ةيدسيو تفي داع سل وك لوئلاررضس ينقلك ١ -
 .. كحانض لك قون وتس ناك ا كحاض ناسنا لك لج( يكيجوم لك قي او يلج وميت ل ضرك ال

 ] كج مها جدن قب يلام ياتيك كجمال ب لامن تقيل جبري قاطسا وتس كراج ناسنا ٠
 ' 7 قالطساقوتس ل كتا ناوييح ناسسنا لك تيجان يدرج وم ىوتتص لكي كج وم ع قارطصا قوتسنرك ْ

 ٠" دجواملكج_ فيرتتك» «رط ةاج_ قوقل وتس سك ارح لكلب اس نانا ناريملا شعب الحدوجد  2

 امج لت ارم ل هك <باذا ارود_مَسآدحلا دج و دودحملا دجو املك قوقل قوتسم 5 ياد ىدحملا 0
ْ 

 هيلع قدصي ملدحلا هيلع قدصي املك بيتك ةودحملادجو دحلادجو املك < يضقاكدرط ”.
 0سم جرت نوم ماجر ارقام[ دور اف يلر تت سكيب لص تر ووو ىفاع قتمايوب: لوا نتمسك 1 ودحملا 1

 '  4#رقلخ فيرتكس ناك 0 00 0



  نيولتلاوعيضوتلا 20200030 ؟و» 3 (مىد)نينب يلاع باوجلا
نوب ل 4 تدع تس وب لص احودت اثاك نوب نزلا قروصت 8 355111 تائتاز

 روض تيببام كت ايتاذ لنا ي 

 < لك عحاضو# اسكس ظفار وبشل# كَ 111 رتل وأ وب ل سف ان رم تح جوج لسا مدت انا وج نثزلا 1

 ىنتبيام فيرت ل ماميتج ل كلينك ل مير واج ىكتحاضو كرفت دس لابي دسالا رفغضغلا

أوم لصقل ساروا ايكوم رود لامتج ايلتس نر كيتي هريغ هيلع
 ش -- 

 ظ روادوجو بل يتيظ تيب جس قرف لي يرايتعأ كتيبامروا يقيتظ عسا, :/ ل منرايغاروا :رقيقح عرج ام 6

 قس نقتروادوجوو توج زار رابقنا وتمام دوا انتزم لكل لوك بع سا اكرايتغا لق لومووجوساز ىل لن توبث

 آ 0 هم لع لااكراتتاد لقتل قوم سيما

 ٍةصْوْصَْمل اهيل ني هي ٍفؤْصْوَمْلا ٍصْخّشلِل ُلِصاَحلا لا يأ هين ني ةلؤقر...... 5007553
 هل الي نفل نوَمْجملا لوف ناك نإ ويعمل نديم ُحِرْخي دبل اًدهو ًةعرألا هنيآلا ىو اهب

 دارو ّيفانلاَو ىضَقمملاَ هيما ٌجِْخبَُيلْيِصْمَلآ ثق َو ةَصْوْصْخَمل لآل َكَِي نم َسَْل همك
 ١ (مباممس»ص)”ٌرَْكُم هنأ َكَساَلَو " ِلالدِيْسِإْلا لوم اذه ىلَع ٍبِجاَحْلا ُنْبإ

 در اذامل ؟ لالدتسالاب" هلوقب ّيبجاحلا نبا ديري اذام  ةيزارتحالا دويقلا حرشا و ةرابعلا لكش

  عيولتلا بحاص نايبب ةلئسملا حرشا ؟ٌبجاحلا نبا ىلع عيضوتلا بحاص فنصملا

 لالدتسالاب() رك يزازاووق( !) بارعارب ترايع(1) لروما عر لو كلاس لا......4 لاوسسص الخال

 - عقول بحاصزرطإ ير دلعم (ه) و لك طري هاج بنجام نبا كس حتة ب حاص ( )دره كج بداح نبا ماع

 -اقنآ لاوسلا ىف ّرمامك :بارعارب تررانع

 لدا“ اهتلدا نم  هيليصفتلا ءاهتلدا نم لئيزارماووقود ل ترابعسا_:عج شتر زا دارو ©

اغرلقم ماكي تءاهتلدإ نم روان ثدارم( ل ايقدوا عرامجاءتثس,باتس) لوا رص
 هير ارلوا ملك كَ 211 كاجو حرر

صفتلا رواد جوج قم ايلواردادتتج لوف رص ليو ل لادللب توم ليل سا احم
 جاك اجوبترراغ مو ديت هيلي

 ها ىضتقم دوجول تباث مكح اذه  اءاب/ بالثم ث لانروا نش ارمعسسيلاعبا ادا ءوبب للص رلامجا لد

 ظ اباه اقف ي لا ىفانلادوجول تباثب سيل مكحل اذه ٠

 انفال“ لالدقسالاب ل فيرى رقف ذة بجاح نتا مالع_:دارم كج اح نالمالعح لالدتسالاب ©

لومرل ملدا لربح ليكي رك دانك مث لوس مطرب لير جرم كاس سس ايكذاضاج
 لئتفوك غ 

 ٠ لد اكو يروط يدب سس لم مل وصح اج شئ نحس لاعدد»دزنكدت سلامك اكارككيعس يديد كاابابك

نووإب كور مولعم 70 الي ىتك دولا الوب لتر ورش كرايجو جروس روق
 رك اكو لس يد بيتو ثءاءدق

كروا مف لوس معد ان لبرج ليس. نان" طفوا لن حرالطصا توب ترروص لبي
 لتقف اقدم تروصقرعيؤر



 ا ا ٠ ني ال

 ظ هلا نم فركة فاد باطن |

 ظ 0 اهتلدا نم كا وس ل 0 اجر 0 0

 اخوي وتوم حس دابقفا كس نرف نيا دكا ار دع انيق نودي نس ىيارلا_هيك لام هال يك قتافلا ظ

 -سداكرقو ب لع عر رورض ريق كلال دتسالاب لس! نو كس وم حراج دلقم موا يفلت لوسرلا مب اة لس رن مل

 تف ارتعاك لج فنعم ملي بتجاس ناس ررطا وك خم لا ذاتتالع_-: زال بح اص زرطإ يرش للس©
 لماع رب تل_رطس ترورضروا ى 54 00 نر تل رطود لوصتا 72 جس ةلدارلا 2 2_.اررف لحال تاما

 ك0 كدر شدا كي لي _ قلخو 2 522000 ثم لع مدع 7 لة تررورض روما بيرت جستن

 لالرشسا ذ:_بجام ند ةلحاج تن مم اكل بيق منسي ام لضم بيرل داتا لات لبو
 لاه فنصمر واج خرز ليكم ليلي هس ستتا زرواركريق يالا يدركت داغ ح قالطصاشفو'س كك فاض اكد يق ك
 هج »ندا دلقم/ لول داك 5007 مس نافل تايم اي هليكنل_اوكد لم ملك ايدي اشيا وب اج ل مو

 .: جسام ةسآرداشردا سادت مدلك داش. (طسوءدياشاو# لائم ووك هلت فنصم جب بادج اك فارتعا ىلا
 اهتلدا نم بج يرصقن'اكه ب فنعم .كرامب_يدرار قيل اهم زمول التالف فمك 0

 ش لوم قرط لوم ليندلا نسل صاع ز تجد لكهج ب ىلالدتسا عكس اندم اود دوغ للا جتا دبس كلتا ْ

 دعب كس نااازإل سوم ردا بس دّبقم مروا يفت لوسر مواهب لت م مس ديق ىكابتلرا نمازبل قوم نا يدب هد جس
 سيدان لول اكس اج_ارككيقياناعذب دق كل الدال ظ

 ظ ه4 < ىناثلا لاوسلا>
 ادخاو اعضو وأ كرتشمف اددعتم اعضو ريثكل عضو نا ظفللا :لوألا ميسقنلا» | ظ

 ( يامر ؟"س).ةوحنوركنم عمجف الاو هل علصيام عيمج ق قرفتسا نا ماعف روصحم ريغ ريثكلاو

 ركنملا عمجلاو ماعلاو كرتشملا نيب قرفلا وهأم . ةلثمألا عم ماسقألا عيمج حضتي ثيحب ةرابعلا حرشا
 0 0 و و د حلا ما لوقب دودحملا نم مرخي نش كأ

 ل اي 7(1)هدئاقاكديق كر وصحم د
 رت لرتشم: ما) ضاطخ مانقا اك طئفل لش تدايع لا لسة فنصم # :. لشمر عم مشل تررابع ٠)

 ٠ 17 يومي ااا كازو هت ارمسم 3 اس



 ميولتلاو عيضوتلا 23-2 يوم ... يدلني هلا باوجلا ظ
 ١ ثراه ىف اخي قوم حس دابقنا هس بوت ليا رك واس لكون اخ قو م حسابنا كس غرو تمرير اء<يقررف

 هلك ف بي كل نتاج لش وب عب كل كلا يك اعمر شكلا« ليكى انس لاعودرجب قوم حم هلي زعم

 قوم مولعم زو تس ادا س كس لج زج واكو زا 2ؤتن) نازيملا نيبع حض كل ارواج هليل اوس خو ليا كبك

 ملام« «لتلاغس لامددرج دب ع ىن ا هليكب سب ومد عنب كلا كلا ةليك تصدير ركاب يك( |

 مورجلا قروصك ىلاومرشلو وركاروا اروا كلانا تع ح لس ل ام اق ابو ل وضورعل | قر وصلا 537 | لل_ومورعلا قر وص

 - وملك حت وهنرو. انو ماعهوركب وم لاش وكارفا مارق نساك لا ام للاي ارفاق سامو كلا خس لاعددرب لوب

 دادرعتا ردا و كأس اريج: :لزتشم قارب مولعم ييرتتىمكليارب تصح جود دو ا

 هولا نا م 1ك كس هرصاب نتراجع ظ

 هريفو لايدستدم لاش رفاق يسال دحلان ر وصلاح داعم تهد تس ليك امرك ج_.ظفطدو: ماع

 للاشولو ارفا مام ةيبساهدروا لوكش ىكد هوس لاعمرشكو ورواوج حو دفد ىت لبا 41 لاس :ركتم ًّ
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 . هس لالا نابمفيرتت يكس لاش وك رامي لكاس ماع فير تت
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 تعيب يلطماتررابع باد نب نكس كح محمدا كت اناحاروا تاءاعناواياطع درت ىلاتشادكي اعروالش

 لوم الاد كف ير حرم قرسودروا سر جو كلامك قافصو لاذ ك ىادتدثلا_.ترم لبي وم لاو ذر كفيرتتىيلاقتدفلا لع ظ

 -ج.انللاكق يلهيك س7 | بالم اهنا احس ل ناروا تجد كت اتارحاو تاءاعناك ىلاترألا

 نال لغدوجو حس مدعولا انداقتلدادإكل00 لؤ لام ثدا فرط كوت اي سيتم ات كنقرشا كيسي: بلطم اردو

كت رخل * لاعءاقبا(© عرلهرئز هرايوددحإ لس نم تخل لافيابعا © انكر ٌقايوك اينو تم لواواقبا(©
 ادكاطع كدتذائاد 

 11 اعترلا سرك سب بلطمبا 2 لا ءاباو داهم © لأ اقباوداهيا © نت ز زج ود لسا اكل درا ن نا

 يروم نا ىك جيب نآر كوك فافياةباوداهصا جرم قرسدددا م دا عقيد ىلواداهجاربع جرم لبي لوجالاو كفرت

 .كتداجال_ تيل اعلتوبل ب حر ل هاداجيا ل َنْييَِلاَعْلا ب و < كدت يروما جولف ةروسد<ب نك 12

 فاما يدل رافي كانا واقي تمر كاتشاب _داغا فرط داق مهييولا مخ يلام قدح

 دوا تادارعل ديكس ونفاشا فرط لكلا ءاتيا لمين 1 دإ رواج_ةراغا فرط ل لاعياجيالغ ع ِنْيِدلا ٍمْوََي د كيال

 جمد فرط لااا لاق وف ئيزم :6« لعام لن تهدم لوم لف م64 اص يلامعا



 عيولتلاوويضوتلا لااا اال
 لِلْدْمَمْل أبا راف للا ِدومَّسلا كَ لا هلِل محلا لس ماعنا ةروس

 هذا ماكردا فلن مي ركى انملا ىءاقب كنان رو لكوك هدا ا فرط يل ءاعاقبا لم بتكلا هب ىلع َلَرْنأ ْيِذَّلا
 لا ددري نإب رمكتروا تاي! اكدارسج ارث ل خيلا ٌةَعاَّسلا انْيِتأَت ال اًوُرَفَك نيل لاَكَو ل ءايسةروسرواهنس فولو

 ٍةَكِئاَلمْلا ٍلِعاَج ضْرآَلاَو ٍتاَومّسلا ٍرِطاَف 4 هلل ذنَحْلا س(رطا) لكل ةروسوا<هراشا فرط لاثياجياح 1
 -هس تاق ال لك وتشرفت سكس تنج يلبادارم سلس رملكو سهراشا فرط ىلاثءاقباتالسُو

 ' ةهتو + لاقت ىرابواشمالاهيججةرثآلادتاارعحاينافروااندلا لدارم سألوا كسي: بلظم است
 تمل لوم ىلاوورباشمروا لاك تاذ تددق لد ةيسا ل نت كل صل ايد ى اعت ْس ةّرِخالا ىف ُدْمَحْلا

 - ريو كن ونفت قورخأ نا ىف اروا كوم هرباشم لم ترخ[ كلج لاك د تجد كل اك تيس ل نسا ككل تاغ دا
 ش هَلَو شريم نآر ردا .[ [لايخاكنلا شن لد ىو ليا كلى اك وتلا جايك اه سناب كس نا 25
 | هج هراشافن طورت اتةَّرْخَآْلاَو ىلؤألا ىف دُمَحْلا

 لوم الاو ل كفيل هرتأك اماب داب لع تس هراشا فرط ماود تار آءالؤاك جي: بلطم اهقوج .
 ذك فير قلاعترشلا لغ تس هدانا فرط عي لع ايناطروا فرط لكنه اوامك سي: بيلظم لاو ب
00001 

 فلرتأ ىف اتا نع هراشا فراك بات عاتنا تس اينائروا باك ع ازتبا تس ًالوارك سي: بلطم انعي
 له بانك امتار بترم وسدد لش بانك ار ا يجرم لبي لوم الاو سسك
 ' ٌدهطلا بس بيا نقال لا ىلع وَلا ُلَمْحِياَل رف َاَلَت ىلاعت لزت يبن...
 00 ياه م١ ُضَْب و ةثلك ُبِجَت ب 2 ُبَسَتُحُيْمَل ْنِإَف ٌضْعَب َو ناَرْهط ُبِجَي هْيِف قّلَط ُىِذلا

 سيل رهطلا ضعب : نأ ىلع ' هلوق نم فنصحلا دارم نّيب . حوضوب ةرابعلا حرشا  ةرابعلا لكش
 ””كلاذك ثلاثلا ناكلاا ورهطب

 ظ ظ 000 غلاب رهطلا

 | -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك -:بارعار تابع 6 ٠.... ش
 لش تدع ىلا فانحالادك تس فالتخا لم تبدع لامر ضيا ترا هب لوغو رقلطم رق تراي -

 ١ - لنرملط نلفت ترد كا حئاوشلا دثكروا
 تكي عاش ا ضد .رمطتتفوا# عرورش قاطو قش تب تاب اكلك ينل للتي لس تدع ْ

 تت طخاتال كلها .؟[كرن ومثل ثاتفا لش ءورق رق ةلئاض رن ةلسلم لدا مادخل:



 _ عيولتلاو عيضوتلا 901: (مد)نينب هيلاعباوجلا
 ماا ا ل ا علا عال 23 امل هب ب 2 ا هما امم عادات مل 2 3 2 مم عم ع ع حج 1

 كنوع لاهم« آلة درع لوب تضوم رويكرلا اروا ثمومورص ومركب ك ا (رورعم) ا نسا آفاق زهضرع لك تو سا

 بكدارع مط لابيرلا اوم عج لأ :رمط قمار قر واحب كوم لب 5011 رقما كز(دورعم) و نزولا ارو مولعم ع

 ظ ريك رمت ىلا ءورقةثلث نهسفناب نصبرقو < تع آم ىكل صو نا توت سده إن تا فانحا

 رقارواح_انوج للا خرب روط قط ريو سا هوكي اك اخر وا ايلي رو ك كس نمت ج ع اخ ل ظاظفل لي سا ] |

 رطل مطاع ليطوارم تس رقي ناك تنقو لا لكي اخ ساروا يساند بجاوانركل كي نما كح لويد ١

 هاو نالط ركاز رورش: رهط قط[ اج سياكل صان كس لوو ىرفب ع تدب كذب دام

 هدول ترروص ميس لم ه مط ايتنج روا لم مط نرخ نب كت راو ارك ارواهس ملط لمح رسمت روا لامك طوول ننكر شيك ط

 ظ د وم للي ص انكشا باكا احلوم مال لت نام ت ةخيمسرواكس سل د م م 00 0 ل ]

 ٍ مفاتحاع بتاج كن حياوشج < باوج اكردقم لاوس ليات ًاثءزابكيي#: دارم ع 2

 اكرمطوو ونس ني ركر الع ترعو/ن ارا لوم عقاو قاط ل :وطال دل و تيل كوب مر للان عوموراو

 .ررادقم لدا لا ا مللويكح رول تدر مط نت قل ع ترزوص لذ لكل هللا وب م يوج ضن ام طسرسصتروا 0

 .. اذهل باهكربط ىلا ئادداج_ انتم قالطا كريط قكر تعاس كي كر أ كملت انج وم كاب حس يحتم رو ل ل لت لن تكا

 ليم ط مط ضحا ايدياوج كل 'ت غلا رهطلا ضعب نأ ىلع ية فصم باك 3 موب لم كدعريط بت

 رزكصح ضتباكشرلا» مطالع ياضاقتاك ااذبلا بد ل قرف ربط مترو مط يي رمي 72 اموم اياك وا ان

 َْى 1 عا ا اعانوم ماج رك داش قرسود كليك كرروكن اازبللل ل "موب لمحل نيت نب اليم ل- لقيع بك 0

 . رارق ئاجانوك هيا مع ىكفالغكس عرامجا دواس لبءاج قلاب ل ىلر لكالاع لوم لك دع :

 ( هرم صو رتا)-ج 7 تسرواي درا رق موك ل لت هه راهب ”ازباوم يسد

 1 ه1559 يىناثلا لاوسلا» ظ

 1 نآ هَل اَمِلاَع اَلجَر الإ ُسِاَجُأ الْوخَناَندْنِم ٍةماع ٍةَفِص ف َوصْوَمْأ ُةَركْلا اَذَكَو 0 لوالاقشلا

 (يامر-اه«ل).ةيآلا َقْوّرْغَم لْوَقَو ِكِرْشُ ْنِي ٌرْيَخ ّنِْؤُمٌدْبَعَلَو ىلاعت ِهِلوَقِل مِلاَع لك َسِلاَُي !

 -( ليدل بيك ) 0 نم ريخ نمؤم دبعلو هلوق برعا  حوضوب ةرابعلا حرشا . ةرابعلا لكش . ظ

 بيك لاك خلا ْنِوُوُت ذْبَعْلَو (0) كت داب (0)بإ ارتابب ترايع(ا) لروما نتي اوم... يعم

 -افنأ لاوسلا ىف ّرمامك_:بارعار, ترابع 4 ......8829

 كوع موك رك ا ل ساج ٌلالاماع ,ترفص حرفص وصوم و رلكيج كسي لماع اكترايع ترش 06 02

 صيصتس_ بو كف ناعقكل | تمتلك اقلاع رفاع_هرك الجر لاثخ تا املاع الجرالا سلاجال بيا

 دمك ياس م 56 2# يضع شارو يضداج ت/فلج ا ج+ مالم« ظ



 .حيولتلاو حيضوتلا . 1 5
 2 25 2 ل ل2 دا ا تل ن1 0 8 ه4 سا سا دوف نق يف دف ب 2 عل ع يعد ع ع ع ع ل معدل ع 2223

 موك/نين

 ظ لو لاول موس ابسيبازبل ل ومرثلاب |

 ١ تام نامياوفم نب هرك بعت كلش اثنا للري ”كرشم نم ريخ نمؤمدبعلو" 0303
 تروضزباي وم تروصلو ثوم بير غايوريماددجبسايوم نسم اوم لاشريك ارب مكيازباججس ماع حسبو كنج فص ١

 < لنا حار اكدوا لرش نم مدبعرب هوه ايوب يفرد

 . نقلا فورعم تغم لا اهنهرك لوق سشلاثم اج لام كرسي "خلا نمريخ ةرفغمو فورعم لو"

 هيلث تايلر ثم انباع
 ظ راقت قم فوم نمو 7 دبع ريكا انكم يمازتبا مال يفانتسا قاوس:

 اوي ايريس الر ذب اهتمت رج اراب كر كرشم نم 0 2 ظ

 ظ لتس ىف يللا نقع لا ظ

 ..لجترملا فرع. -نيثيج نم ازاهم و ةقيقح دحاولا فلا نوكي نأ نكمي ل ةرولعسملا ةرابعلا حضو

 0 يرق لو ا

 ١ و دباس لاقسام تسبح نت ثيحاشو ف ترابع 69 ...- 59 ١]

 قرش و هاونوم حسرايعا كس ىوغل حول عروضوم قنبر واخي اه ايك ل ل عروضفوم ل كس لما ىلا جتا كافرا ل م
 و4 لبث ل عروضوم قم لاعتنسا اقفل لاسر مموج سدابقناهس صا رع تف ايوم داهقناكس فرع عري وم حس دابا كس

 لمي لس ل عروضوم قش تس رابتنا ل عبو كرددمج دكا هل عئوضومير تطظافاكس لل 1 عض ى اتينك كوه تقي ر وأ

 حيالطسا ناي كك امد حو ىاا غلو الصفن الش يعرش تس الوقت ليك اجاهكذ اب سا تسديد كف # »م لاهتنما ظ
 م ىلا كى لع تدبر عرالطصا وف جس ايل قفط لك ( ريو دعت هبت رار« م يق ) صوص راكرا سا ذ تبر

 حسو قرشروا كوب تقي 2 أاعوهس_ رايتغا ل تغاروا كوم تح لع شم يق ولصإ تفل ا ا عوكل اجمل روضوم

 ملعروشوم اللا قف م حس تيثيح لا 21 كو زايع لبث صوص اكرا تدين كح َْض قوغلروا كوم زاجل اعو تس دايتفا ل

 كح ل عروضومريف قل ىزابج حملوا ل عروضوم نب قت قواسم ل عروضومر يف قتمىلاعتسا اكاظفل كادوا هس لن
 كه ذاهعس تي اكرم لمت عر عروض مري سع تيا“ اظقلمو تن كوم ابي وج دوجونتت اطلس

 هتحس طايل قم داك ناكر كلبك حاوزتفل#* 370

 0 و
 < ةلاو الكب تهب فلظو ورواه تس طاف هدعاو تسجج اجلا دقيقا ني حواجز لج نا ذهل ناعج قي



 . حيرلتلاو حيضوتلا 5 ميا <. * (مول)نينب هيلاع باوجلا
 0 222 هع 2 مدع جوع م ع 2ع ع مع جو رج جعجع 2 م ا ا ا ا

 لاروفبر دبل نفل بج 0و يامل يب في رتل لجترم ©

 ظ 31ش ذو و ريع انمو. الع لون ايمردك 1

 ! ه1 «ثلاثلا لاوسلاج

 | ٠ قت ف ةذعيضإل هَ يزل ىف املا ةوهجشإل يمت دق ظ

 دهل مالا ُراعتْسُي داهتَطِساَوب مك ٍبيِقْعَتلل ليلفتلا الو ٌراعتَسُيم التم مالفاَك هَيِف مك ٍفْرحْلا َينغتم وع

 ها هرقل تونا 00

 دعينا ظ
 1 0  تافتآ لاوسلا ىف ٌرمامك :بارغار تراع 4) ......29

 ' ل ةراهتسا كيد: نايبءالع_:تحاضو ف ترابع ©

 - ة 00 و

 ْ كح لاثم جس اتوب لم فرترب جس نوم لع قس نحس فورت انآلا ةراهتسا كس تس جو لا اندم ىدابن ل فور

 0 واو جس ماع ب يقتني رولاك بايك بيقتتي_اربةرادتسا كل يطعن الزل لش راعتسا كس مال اج وب ليلتي ارب مال رول 0

 . نت#) ةدالولل توملا تتوب بيقتتوا لوكءوالطا لاي«( آتي تطاكل عمت ) لولعملل ةلعلا بيقعت

 1 . مج 78 بيقتت ع هراعسا اكمال تس ءطساو لس يقعتل زيخ 8 اوبسا لازلإ ( ب 12 تدالو م توم

 :. ده ايكيا رثرطوثدالو كك توما و اج لوهرحإ ل تدالو تدمر بارخلل اونبا و تومللاودلو

 ١ تو قطعي د ىرط قول وطعم ايدج لوب عت اوًييقي د خب ل تدالو توم ايل ايءراغادسكلاوتسا ل يقم الرو 0

 ...٠ كلامي جب لو تدالوزادعب تدمج انووءاننادحبانع بارقو نايمواكراد ىلع بارخأل اونببأو ير اسج

 . هس كدافدجديئ ارسل كلل قش لاروع قوم لضفأ نفيا ىسرواوم لفارس وعلم كي قي تساي
 ْ . «قةةنض) جس اهل ولحم لب راقي هعيتافلان لور اكاومملعتسس_ لانج لوم لولع كيل هدانا ظ
 ' . دارموى اروا اياك رابع فرص ,ينلمدراعتسا(1) ل مايتقاراو كوراعتسا# :تمافإ منع مايقال ةراهتسا ©

 . ماجى ريت رشات دم لن لا( يسن يضيف عمو اهَرلَفُظا تَبَمْنآُةَرَمْلاِنِإ نإ يسبب >

 ست حاجايلدا ارصولئ يمروا ة.اجايكركذ 3 ميش فرصلا يكرتترامتسا 0 جدار دماج ايكيا تنم) هي ظ

 ايي ذولي يهم فرصرواجس_ كد يباس_دساو راب نلمز س س هيد + تلو ةلع) مَلَكَتَياَدَسآكِيَلَر

 اك ل منادي بشل يليق ةراعتسا © نكت كبس اصور اناكن اناا يد ارضرؤاجس

 ظ كر يثؤتب يعن نا( عدل كي ةستوحكاوا) اَهَراَفْظا ثَبَشنَآ ُةيِنَمْلاَذإ بيك ابايكت اميل سنام ذاا
 مس 22 9 2222221727 ا و7



 يولتلاو عيضوتلا ٠ 000000 ع.43300100ينب يلاع باوجلا
 للك رضوي سامع هس لست تاس شه 5 رتوراهتسإ(0 < ايل يكتم شراك (ىروم) يش م( يافلان

 دهس لف تايسانما (ر يثاب شعل: جايك يكتسب اتي توموك( هي )راف, ث لاقط لا وزيوا لاجيت ةابايكتسب ال
 و ةذحأو قلاط تنا اهب لوخدملا ريغل ىااهلاق نا ةدحاو عقتف ميدقتلل لبق...
 0 .سكعلا ىلع دعب واهلبق لاقول ناتنث

 بيت ىرم) روكذملا قالطلا ةفص ةيلبقلا نأل فنصملا لوق برعأ .اعئاراحرش ةرابعلا حرشا

 .هحضوف عم ظفل فورظلا ءامسأ نم (ليدك
 قالطلا تفص ةيلبقلا نال (”)رشاكتدابغ(١)_ ل بولطمروما نشل ع لاوم للا ......46 لاوستص الخال
 تداول فل ت00 بيتل ديكنملا

 ا 0: مدقو 0 نا رب فسم ناك 1 2 ل لبق
 فصو كذا يق الطرلمج الاد لتر لدم 2 ياو ف ااط كيا فصول او ب لو خمير نبك ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنا

 قئر سئل كيل_  قالطىرسودروا لاب وعتاب اسكس قالط كيابل وغم ريشروا كنس اهم عقاوأ. دق دابا <
 . نوم مق او قالطو رب وأ ةدحاو اهلبق ةدحاو قلاط تنا اهكدكاحب لوخمريف ركاروا_ كك اجوموغلّق الط كرسود كس ا

 دج اس :ةلب صو صبقالط وروا كك اجدب تاو قالط ليا لاملا اص ناس اوجروكؤالواكوج قالط اظغلل كوك

 قف قالط عراقيا ضن ويسج لكما لة اجوم عت او لالا ىف ىو و < ليي عسل الط دش حق او لالا ل لا دبس يكف صتم ظ
 ةعفراعم لولوي بج واهس ىلوم عتاد لاح ل ح..طباضكس لاحلا ىف عاقيا ىضاملا ىف عاقيأ هدواع اتركم ملا.

 ذ_ىرلا قو سنك لبق مك دعب ارو لك اجوقلطم وتس لوقالطود ٌةدعاو دعفدود و لسوم حمو ٌةدحاو

 ةدحأ و قلاط تنأ ل.ىام ردا لوب ياو قالطود ابك ةدحا ودعي ةدحأو قلاط تنأ راىرياحيلونسرن ليا 0

 53 كرك بوبس لبق هداك لد« انادي ب ةدحاو اهدعب
 ر لاب مفرح رايي ل - بكت 17 ْ

 لتس فضا فاضي فاضل تنضم روكذملا قالطلا فانقم تفص ماكل ةيلبقلا
 ك قي دال مم قلتو وخل يفر ظرلطس .رورجب تيساراج ءرورجيدرفملإي هاتر رش يسال كلي روم اذ اّنأ

 <( * ب12 تنراقمم ايدج عم ما بياع ل فورظر اما :تيحاضو ىف (ن رم )عم 9 ى

 .ىديت لغم ريف ىقبا ذ_ ضو كركا نانو ل ل اص ناقد كس سرمد ليأ سب مك فود دعبا دوا لأم اريدك جس انالت

 طظفلركاروا ىلع امو« عتاد ٌةدعاو فد سل الط ل ولو # ديو كل اضناو تفيض ؤتابك ةدحاو عم ةدحاو قلاط تنا تس ظ

 دل نتي ة فسد لتظل كمت لال ا فموي ؟يماوو غدحاو قلل تنا مثل عب



 ندع ع لطم 286 2 < عاو مث ادن 22 2 خ5 0 حا نسبا رح عاد داع ناعم عاملا ريع يصب. | 00 انك ظ ظ ناوي لام برجل

 20 "ا
 ظ 97 ا ظ
 قل نوط امال هَ راعم نعل ناب اجعلي فاكر قدما قمل

 يل نال ىلع ٌراَ ىلاعت هلا ّنآْل ٍطْوُرْشَم َرْيْغ هلفعب ُناَيْدْلا نكفُي اَل ىّتَح ةَردَقُمْلا َووَفَفَحَمْلا ٠
 . (يتاعيسا) - 21011111
 0 ع 0 ردنا لك

 55 قل طولا خركذدا ستي طل 16قسم تي ثك 00 0-0-0 :م كت تناق 0
 سل ةال شاك ادوا سس ضراعم كس لانو مزج اع قرورضدلب جس لك اكل ث زاجتابب ل: خلا حسهدوجو م قت قرط
 ش شن ١ رقع دداق قادت شاك كالا نرثياناللا 2 ارب نلت 364 5 انو اع) هس هردقمروا ققخ ل رطروا

 < نايك هادعام عيمج نم غلبا لوكا ليك ةسوعز جس نآر قادت وابي ذسال
 ظ عيمج. نم غلبا وه فيرتتج كمالكلا ىف ذائاذس بآل هس يبلما اماكلاكلغا ىلا: بيات كا ص تعا ور 9
 ى ىئدارم ل ونود ردقمروا قمت لرمي الو دا ارم قت قرط فرص سدا رعي تقرطش اه لح قرطلا نم هادعام

 هاك ىرورض ك_ كب زايادللب سكك كس مالكا ف زابتا يق ليث دارم رقت قرط فرص تكي آرلا
 نا لطم لاسر اعراس ذو غلا ع هدوج وم فتك قر طابت اا ذبل وم ذتج اع لك رواده د نكت انساك

 مثزايغا ليي تءروص لا لكك اج لك لك ارواح اجايكل باقم كس كر اين اوك ل وم اهيا هبط لوك ث هردقم قرط
 بسور دقمروا قير طوورلا جرلا راع رطل اوشا ّس نوم لوو وررقسروا رلقخ قطا ارم قرطرلا اروا اك ساعد“

 ل هك لاق ثار لاه ارث هسذاها يكلي ةلم ةءعد نكت كلل لارا قوم خطبا حس

 1 ايا لو قم قرط ذوم مولغم ليس دداقري نسال خللا لكس سا ومللي ةسال لن 1ث ىووجوموو ركل إل اشم

 . قطماتربج باقل ريم نآردوجواب كس لانا سالك جبس قكتبم لا لشن رقع سنس درض قير
 ده يتم يك اكدادعأم اي نم خللا وق اوهبش طر شلع زا اانوم غلب حس هر دمروا رققخ

 < لاقتشا تايكرام لاب لت تلد ارم وفود »رددوا هقتتكيقر طردت اس مالا اجامل جمبي بادج اكل ارا لا
 ل ل مالكا طارق تايئداعمل ني تعال وك غلا تاما ل متل ولكن ىلاتنرطلا لتوبك س لا مالك
 نا إ رطاكهذلا مالك ل وموررقماي لوم ققت جاع لإ ست تالطتتس . هل ايفل



 ١ عيولتلاو عيضوتلا 00000000 ميج عون)نينب هيلاع باوجلا
 م ضلع افاد, لمن اج«لاقف باو وكر لق "1 كيال تم غاعس بس ظ

 لقي قت : يِرَعْشْلا نع َلْوَقْنَم تْيرغتلا اًذه ىلاقت وللا ُباَطِخ َّلْيِق ْمُكَحْلاَ داثلاقشلا

 اونو طائل ْمُكُحل لهدَل عْسَلا أ ضفبأا هادم رالف نيفلكلا
 ظ (يامي-س). مكحلا فيرعت ىف دويقلا دئاوف ركذا .اهمجرت و ةرابعلا لكش

 لع فراك, 070ج تكتسب (6) باري تدع )يوما نتاع لاومرا 0 4 لاوسصانغاج

 -دئا ولسوف و

 -افنأ لاوسلا ىف رم امك ضارب تيرابع 49٠ ... مك

 ش ل نيقلكمب (  لوقنابس_ فيج قرعشا في "ب )+ باطخ كىلاهترلا هوك سايل همت د تايمر كراع 9

 . دوا تين كات ايكذاضا# عضوا وا ذ- تارغت ضو اوهتاسدلس نيم اضتقا حلاو نكر ناطتيت سكس لاف

 -ةامدع لاشي ةيطرش ْ

 لكي ىلاعت هللا باطخ ريقي بس فير ملت :رئا فيس دوق وك رم فنتك 6

 شاع اع لوا لت نيقلكملا لاعفاب قلعتملا ديقرسوروا_< لاشوت ءاباطخ مانت لاقت شلاوج ع دس لج

 قريب كر سيطر هح نيك اعاد افاد كدب دانس فيرد اكمك اباطش هوك لات
 هدد لاو

 باطخاسج َعْوُلمْعَت اَمَو ْهْكَفَلَخ هللا تبلاوريغو هللا الإ ةلإ ال تعج ج قاعتنيت سسكس ادت ىرابوسمانسوج تاي

 - لافامس نيك ىذا بافقرلنل لاس قب م فير كدتس_م ذم لظو رم كم |

 وأ اد لاب تكا فيت ازا لاول اما داهشرواايكا ديول مل ىلاقتشا** وجي قم كات آلي قلتو ج

 هللاَو تع ارواج بلط قب اضن لوي اي درك ع رراخوكل شكت يب رول ب حس. يق ايلا لصف ءاضتقالاب قى

 :.سفتلاو هيقاوقجردا-< شا قلاخاكل اعفادابهتواراهتك برج فر صرخ سالب سر نأ بلط خلا 0

 شئلف لعدد بط بطقح افقية ايدج اشراق مقا ةرر متاع ليك

اه بجاو وم ماجرلا «مزاورش غم كوم مرا لأ اقع لا اها بلطر#_لخن يل لخ 0
 و "رو

 ١ هر مدرك "لوا مارت أوم مزاج «مزاه راب كوم مزاج للان حس لاهور نك سس يلة ييسلطر#ر واهس بذدنمو ووو راجت

 < ايلاي/كل اش ل فيرتكس رك اك ديق كر ييختلا وا اتاي ود ل مكلاو تحابا هس .زتووركت ولوج مثار عر وا ظ

 2١5٠١ يىنانلا لاوسلا»

 تن وف وِ ني َنَْب َلطُصُملا هقول كن كُيِرْعَت َدْوُصَقَمْلا نأ لَوآلا كا انهم مَ زوالا قشلن

 _ يس ُلاَعَييَلُعٍموفعل مْ َه تيصملاََكَ ام ىلع و قلل راسك ٍنيعُم ٍصْوْضْخَم لعلم
 ِضاَرقنأ ىلإ َُاَكَي ادم رك َرْكأ اًمْوَي َو ماكخألا ب ٍةَلْمُجِب الع ُنَرْكَي اَمْوَيَف راَصْعاَاَو مايل

 0 اا سالي 13716 ال3 فمن 11517010 731



 يولتلاوويضوتلا 0 اني هلاع ناوعلا
 ساونا بشك ُسِقْْنَي مق ايو ناجل طل راصعألا ضب اَ دي لحم 2 يلا ٍنَمَر |

 ظ (يناترسف«ام)) ٍداَحآلا ٍراَبْخَ اج لك إلا و

  اهتمجرت و ةرابعلا ليكشتب كيلع
 رم اكتم (0)باراي تما 017 يدعم اهلك. 4 لاسر غو

 ] موق حسوب ل انركتفير تأ كدت لا اروصقلال حس يشك 000 ارك -: رج ر د(

 كلكم قفوايكركذ ذل فنصمك تري ءانب لاول مولع قب كيم ماناكن نت لونك اب كس شوكو قف دود
 ا طوى اروا يذلا ل اكاد رود روا كم كم اكحا مات ول ندد كي اوم الذب حسا افكر اصعاو م ايادج هس مان

 انهذب سس افا تاعامجاداعتاروا سس رابقفا لونا. زغب كارب كيذ + تنكس ئاء دس الت ىإ ًنياج اله اتعاب
 كنس ءتختك تاءاعا فال امارات ا نافل ُ ]

 ظ طا يو وال لعوش وطإنل ةقاثم فتي هرعت
 ذك منا لعجي مل هنأ قدح ب نع اق دمام مناهل قل يَ د طاقشإ

 (يامر.مهر) ٌةّصاخ ةولّصلا ِزاَوَج ىف اًمز نال |

 . بسح ةولصلا ىف ةيبرعلا يغب ةءارقلا ف ةفينخ ىبا بهذم عّشو اهعجرنت و ةرابعلا لكش

 عيضوتلا بحاص حيضوت

 ا 5 دمع ناز سة دانإو

 - -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك :بارعارب ترابع 69 ..:..-
 مسرع اياب سد 2 ركتسبل فرط قس ةجسم 6مل مسي آرب: تاك تابع ب

 ْ لص“ ةييت»: لك ع اه لداهسك حررطلكيا أ م غن رك الطارب ديب د نأ ؟رق اك تفلر لعد ارم انقل لج لاس مم عومي

 لج اكرر حسب فيما تاج ايات ظلت حصل نب م: ذكي ثول

 ديلا منال نتي ةولصإ اجا فس لوبن
 لابد ل عري ل تام: 7 هلايز زام ©

 . قذال ن'راكزا نأ قرع إب زا ج فرص يبين قيطعوبا ماما للسكس نكت بارق ليي
 زافدطعاب ل يفر ريف نأ لالا اك انجاب نك نابع ولصاسب فوت فرصة لوبتارللب هلاك



 ييتلب عضرتلا 0 ع4... (ود) نيتي هيلاع باوجلا
 هس بحاص ماما لبث ماكا ّلابهدالعهس زان ك2 سا صيصخ ع ولصز اجر وا كا وم ئاج زان لل كت ارق

 ل نارك جون ءارقىك من يف جب عرونمم نق ارك ضئاعروا ى بج جاي درارقىزازوكن ةرقر توك ١

 لا يلع ملوك سئ رق يخي لكيم ماج يك اقل عذب لع ناي ىناف تيا لريجب نآرق لك

 سلوق كب حاص ماكس يب تاب ناك اك اب ابك فن, ةكرج لش نابذ ىراق كت ساه: سرا ثإ
 1 )0 "م سات يدرتلا) ايلا يك يركز وكل وقع 8-5 نس كن اه تبان وجر

 ظ 2 4« ثلاثلا لاوسلا» ظ

 ٍوِجاَوْلاٍرْبَحِب ّصْيِصْخَت ُْرْوُجَمَف ةَهْيَس هيف لْلت ماعلا يآَوه َنِمِفاَّلا دْنِع نك...

 ليتخَي ماَع لك نال ٍساّئِقْلا َو ٍدِحاَولا ربخ نم ٍدِحاَو لكب ياسجلا ماع صّيِصخت قا ٍساَيِقلاَو

 (يامبد'هر) ماعلا ىِف عئاش ٌصّيِصختلا يأ ِهْيِف عئأش َوه َو ٌصْيِصختلا

 .ماعلا صيصخت ىف ةفينح ىبا مامالا بهذم ركذا  ةعئار ةمجرت اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 يضمه( تامر ([) بارع ترابع(1) ليث بلط لما نت لاوم س6 لاوس ص الخ

 ْ | | ٠ -بس اك هي .ؤيطولا ماما لع

 ظ -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك -:بارعار تررايع #9 ...... |

 قس ينك اا زيلع بش لع ست لعد ىلا مام تن و كيدزناسةنتب قئاش مادا نايلدا#:ج شاك ترا 29

 ماعرجرل كلا ءهتاسس كس كارب حس ل لايق وادعاو ريق يصن ماع كس شا باتل تيس اح جت اسكس يقر وارعاو

 -<- لاذ اش لش ماع تمنت عروتلارثكخ ماعلا( صيصخت) و ورواس تقر ل تاس يمت

 هس ليد ققطعرل صان قاع كيد كسل هفيطولا ماا: بسم جاك لم هزيطولا ماا سس صيصخت مى(

 لك لاق واهات ءادتبا لش ماع لس باتككل يون سيب مفيططولا ماما ارزبل_<س دم ىلا شرب روط طوارق سا يروا

 دولاكة ساجد ىف ماعيب باق اهوم ترم ليا بصح م اعسس ليلو قطو رتب رك تبل قي لك يزف عيصخت وكت

 ظ -< قاب كتضل سايل ذك لايق روادعاوريخبسا كة ابوم تخيلت كا

  لهَلا ىلإ ىثعتي ىيتي طال ثخهتؤخَت يشمل لا َيِفَبلا يأ تلت نإاَوفَقَو... 2175553
  مُكِسو هرب اهوُفَصل رقت لحمل لك لانمي كيو هر اَوُحَسْماَو ٌوْحَن ِلَحَمْلا ىف ْتَلَخَد ْنَو لك لواَنتَيَ

 ل .حيضوتلا بحاص بسح حوضوب ةرابعلا حرشا .اهلكش مث ةحضأو ةرابعلا مجرت

رش تراب( 1< ) باركعاهب ترايع(ط )دج زناكت رابع (1) لن بولطمروما نيت بع لاوس ا 8 :# لاوسص الخإج
 ن

 00 ْ ْ - اربح اصزر طب

  ىديب طئاحلا تحسم هبتوم فاو ملأ الا 3 نايتوصاروا_:رمتب اكرر ايع غ0



 ا و لا احلال دام تلاع ارجل
 هيوم لقد شل ا ركاروااجوم لعاشوكات 0 راكم قرت فرط لكس 3( يك مولر 0

 < مكسؤ ءرب اهوقصلا تدايعىيمزقن كا كرم لل اشو للك ْمُكِسْؤُمُرب اًوُحَسُم

 ْ . تافنآ لاوسلا ؛ ىف رم امك - :باراه تسداب 0

 هم ؟ءايبجر واه 4-112- قاطاءاب كل إ ةارف فو ويبحاص -: :

 اجو لسا ووصقنهتاسلس لس لومرجتخسر رقم نتا فرص بعل آروا ءاجب كرهت فرى 7 اس لتر و ولو لمار

 هك نارك جس اتوئرطساو ناايمرو كس لعتطروا لعاف ف رصوو اتوج سبت ازلاب دوصقمل آل توي انو ير شلال ف باعيتسا ٠

 لك ادلب كوم لائكبجباورل آي ساعيتسا الكوم لفرص ل مم ىفووصقن تنذو ساروا #2. اب علل يكل عفن نا يلع حجل رز

 . طئاحلا تحسم بت: ىرورض لكي اعيتسا لع تروص ل ادبلا_<_ جوج لص ىووصقن وت سس ل لوم اكرام نتا

 . دكطتاع لك تانج -اكوم قرعتم فرط تاع تن لس طساو كس ءاي ل قس يلا هس لفرد ءاب لابي ىدني
 تلال الكلس فالي لومدا امام لتس ريدك سوم تاذلايدوصقي رواج ماناكراويد لكت اهركَ 2ك س ٍ 2 َّس

 يوب لفارب لب ايظفلرلاروا_< تكلا نت يب لوو لح وم يدق اسكس لومرا ارمرادقم وك ا فرصرلب كو 8

 يدلك -#ة اجو اشكل 1لثستفو للتو اوم لل انو كلك ريب اه 2 لك ار لع مُكِسوُد هرب اًوُحَسُم

 . ضتباك ار نتي ل كاب هيمان دارم لكك هند لوم للاب هينا لاهي هلامال جس 0 1

 دايس سلال لاما مكسو ءرب حسملا اوقضلا نك“ مكسو ءرب اهوقصلا مزقت كا-اوءدارم

 هس لكن اكريلك شن جاكار عرايس انيذقيكايداررف

 (هقفلا لوصا ىف : ةعبارلا ةقرولا
 مه <لوالا لاوسلا»

 ىلع ُنْوكَي دْمَحْلا نأ ُلْوَآْلآ اًهُوُج و لوَتْحَيَف ايناَكَواَلوآ هِلوقب ِدمَحْلا ٌلْيِصْفَت امو 34 لوالا قشلا

 و همن ٍلْيِمج اًيِاَكَو هتاَفِ ٍةَْظَعَو هاذ ٍلاَمَكََِو املا ُقِحَتْسَي لقت هللاَفاَِرْيَم َوَوْمَعِيلا

 عجن اَهتَرْفَك ىلع ىلاعت ل همي نأ يالا اكل اذه ِفَِمل يول اهلج نم ِْقّلا والا ٍلْيِزَج ش

 وقوخَتلاب ةحَنملا رَوسلاب اهِأَتِنََْسِْلا ىلع ةديحََايِاَنَِقبَوِواَجْيإَواَْوٍاَقبأَوِرا جيا ىلإ

 ظ ظ ءهشلا يف وال هبال ىلإ فلان وواجمالا ىلإ ءاعنألا ىف و عنج ىلا يَِريِئأ كح

 | . (صام«ص) اًيِناَق َقْباْلا ىلإ ةكئالمْلا َنِفَو ِداَجْيإلا ىلإ

 دمحلل ضرعتلا عق و دقف تلق ناف .ىلاتلا لاؤسلا باوج بتكا . ةسلس اهمجرت  ةرابعلا لكش

 د رد مب ءالآلاو ءايربكلا ىلع



 ل

 . عيرطلاب حيضوتلا . 1 0١ . 2 (مود)نينب هيلاع با جلا ظ
 2 232525251252522 222222 22 222 2 2 2 طم اعط عاد عا عام عام ع ع مرعام عم ل هع ع 2 ةلشل

 . لبيع قر لاخاكووجو قو لب دجتاس“'اينامدأزدا”ل قلة 00 ترا 60
 قراروالاككس تاذ قرا 51 كم انوا ىلاعت شا اج-ج لوب عت زيف وار تمنوا لاتتشال يجو

 - ل تاناحا نتج لث نش سس بو ىكتاءاعنا دي #فيروا ل ونمت لا ل !اينافروا حسبو لف تضنكى تام

 لاء اقباودابعاروا لاا اقباوداهجا كس ترثك ئاووجواي سنقل اققدشا كج. يبو رسود < قف ل كف يلا باكا
 شرماوج ئ 9: ةسءاءاقا كل الروس نا لج ةسلكحر ب سومقل وفور نا ىلا شاه فنصم ليج قل فرط

 روا لوارايجا ل ماهناةروسروا_<ب_ايكايكءراشا فرط ونضال جر تف ةروسك ستيت ا لا قل كررت ابك
 #< ايلكيلوراشا فرط ىلافعاقبا لم( طاق ل كال ةروسروافرظك ااا ضر ارسة وسرد! فرط كلاب ل فب ةروس
 . ليوم نارللابفيرتت بم كى لاهت قرابه رذ كس ان اند ألوا يسجل يجب لاوس لس باج :باوج اكل اوس ©

 كفنصم جي ل ساء اكبادج باس فوم قس نبذ( اليو جس رار اهيناش هيبلا ءانشلا نانعلو اج
 -_ ى قاتلا قتماكو اينردنتالس اعل مج زيك اج نائديكا امل ع لأ المج بو ةرمدعب ةرم ىأ جس ءارثك و مقل

 : 11 ب صر لاتشا لع 7 11 لوب كس لس ترد ابع كارم لر لوود يروا < رك لم أحوأب رك لات ساروا

 ىك ىلا دكتور راوجرلشرو ىلت قر كا ضاقت اكتاب لا تقم ارقاك يس قرورض للا انو كت داب للا: تيحالص
 اح هيي فنصم وق جس لوم ناابز فر صوتروا جس كذاك للعب ليي كن تك مب قي حرر ا لاحم بج:
 1 سصيختا رعب ميتاج رموو يوتا يكرك وكم يرصمم_مود ةلساو م قبب ىلاكرا كك ىبت زكر و ىلا رك اك وسن كلا دقرطلال
 ظ جدال جلع ادعي يكاد لتتم ل سل: لس ااه ه هيلا انثل لا نانعلو انباع سل

 راو لعل را ماسلا عَ ست كلَ السلا رد ىف يللا ميلا ىلإ َلْصَوَتلا ِهِبَو
 ٍةَحشنلا ىف اَم ىلع ماسلا هلع يبنلا مس حير ِكَْت فَ ةاَلَصلاِب َدْمَحْلا قدر ىلاَعَت هللا ىَلَع

 ظ .ٍدَحَأ ىلع ىفْحَياَ ٌىِلَج رْمآ ماَلَسلا ِْيَلَع ٍلْسرلا َلَضْفَآ هَنوَك نأ ىلع ةيْنََد هئَأَشب ةْيونَت ةْوُرقمْلا

 ياعسل ىلجملا «ىلصعلا « ةيلحلا ةيلاتلا تاملكلا عرشأ ةعئار اهعجرت . ةرابعلا لكش

 قلالي قمامك- ياك ترايع 00 -٠ با
 تلق نوت هزيل اًيلصم هلسر لضفا ىلعو لوثاكاروا_: يجر كت © ٠

 ْ ب مالم يق دويدوا-هجس انهن فرطك وت ئاد سيكس الس تحسدي ذك ادد السا كيد تقي س بس ظ

 هوب فنصم لبد قاع كي لح ى ىلاعت هللا ىلع ءانث كَم ىبنلا ىلع ءاعدت_هساو؟ ل صاع سطساو الت كرك



 عيولتلاو عيضوتلا 90130009... (هون)نيتب هيلاع باوجلا
 . ءأناثك 8#: باب انما ارغب ز اب رم. داني فلورا لص

 - ساب ىع رماح نب لسلالضف ف]ل بآرك انركيتترب تاب رواه نكد

 ركلات فارطلا فلا: عساجاباب/ ل وزوكلا ةبلح -:يرثأَن_يلجملاو ىلصملا ةيلحلا ©
 3 ل ب لع ف ات ل 2 نون ل ل 1 ل 4 لي ذوق ىلا يلصم-لث 4+2 20 ناريس يأ كك

 0 7 70 رمد ) ساب كلت اسكس نإ كول ان 7 مد رس ٠

 ش 3-5 حام لك آجل بس لع داك نار هسا زوكمودا هدارعم ىلجم

 21 «ىناثلا لاوسلا>
 ٍرْضَق ُناَكْرأ َِه لاَ ٍةعَبْرأ ىلإ اَهَرْخَك عم جرت ِةيِئُْج 3 لأ ىلإ دِنَنْسَت ماَكخ لاَ...

 اكساب

 نا باف قت داهم كح عاف ىف بصل ع ذك رق ناعوت

 َِِسَم ىلع مولا ماعم ْعَضَوَو هلق سالو احرص لوألا هللا َرَكَذ سالي لمعلا مك عاملا ْمُك
 ٍراَصُبآْلا ىلْوَأاَي ارم ىلع هلق ني كحل و سلا لف ولا رب

 ةنساا ميدقت عراشلا بيت ةرت سيل تلق ناف ىتألا لاؤسل ا باوج ركذا . اهمجرت . ةرابعلا لكش

 ( يعامر_انك) .ةيعطق تناك اذا لب اقلطم ٠ عامجالا ىلع

 ٠» وسعلا ىف امك نة يارلار تيدابع© 07
  0ظ 92 ةلاداراحدوج وأي كس تم 1 اهيا ولو ل 2 ومرتم فرط يعج ل داوج ماا هوروا #: سمج تاك ترا

 هس رداشوي ل بيرتزت كا لع نلايسرد كس مالو ئاايكرلذ لهي فنصم ليدل ناكرا لس لع ماكالو يفرط

 كركوك ايقردل ايدك ةحارصوكن تبكي دل« ايقلاب لرب عرامتارجج تنسرجب ركمدقموكهللا باتك لبس كرد اي كم اما
 لم نوتلط م اهءارواشوصنرج ل اون ./ايق و تندم ني نريتعملا كلاسم ىلع ملعلا ملاعم عضو لولا :

 مذا تراَصُبآْلا لولي اَُريَتْعاَق ة لع لاقشايءلش اهي
 © شم قلطم جي ايكمدقمرب عرامج كت وبثلا قمن فرص تعبر شك يي يرق لاوس: تاج اكل اوس اجمالع  *

 هي سبب اوما تيع رش بييرب كف نم ةءايدركم قعر رانج اوت نساقلطم لني نسم ايع_ لد قدر ش

 روا-( ثيي دعٍز تس ) يرتس ترو © ( كير نإ حشسووجو 0 ل جس دوور لع عرتسل < يلمع باو

 قو قطو جو اكن ارواج تدايعس لاعفاروا لاوقاك فص ي تنسو قط ضسرب حس ابقنا كس ددجو هالبيع 

 ءانياك نو ىيينظ لش رتسروا ب اتوهرب رتسرادب اك تنس ترو 2-5 لوب لاو ىريثطت حر ثهيرع تسد ايتغا لس تسيير

 لوك ساروا تمت اج ادت يارا طر تنس# كك مم رواده لاو [تيينظ لك 3 كيهيرص#



 حيضرتلا . 1 (مول)نينب هيلاع بأ يجلأ
 2 ع سس عع عم عم ع عد عة 0 ل ا ا مم م ما م ع ع اع خ5 ل ل يحس و

 00 ش هلل اغا لولا زيلع مدقعي نا لاير ”ييرقس تسول < شلال كك

 احن َلَ ةنآل َىِئِفلَكملا لاعب ٍقْلَعتمْلا َنْيَب َد َةبِلَمَعْلا َنْيَب ُراَرْكتلا عُفَيَو"“ 1 ىناتلا قدن

 هقِفلاذَح ْنْوُكِيَف نيفْلكملا لاقفأب قلعتملا ىلا هللا ُباَطِخ ُمُكُحْلاَو ِةَيَِمعْلا ةيعرشلا ماكخآلاب لل

 .(يامر”«ص) .ُراَرْكَتلا ِعقَيَف ةّيلمعْلا ةّيِعَرْشلا َِئفلَكمْلا المْفأ ْيَِّعَتَملا ىلاقت هللا ٍتاَباطِخم , ملا

 اًيفاش اًياوج ة ةرابعلا ىف روكذملا لاكشالا نع بجأ .ةم ةعضأ ذأو اهمجرت ةرابعلا لكش

 كه سو اتبع اورار ايم: نيفلكملا لاعفاب قلغتملا دا ةيلمحلا اا راع ©
 ىلاعت هللا باطنخ لش فيرتتكمكراةيلمعلا ةيعرشلا ماكحالاب ملعلا اع فير رتف ذي فنعم
 ةيعرشلا نيفلكملا لاعفاب قلعتملا ىلاعت هللا تاباطخب ملعلا ِن مدن اناك نيفلكملا لاعفاب قلعتملا

 ايوب عقاورا لكي تب قوم ةيلمعلا
 :لاعاو وس رعاكم رك فير كر م ير كلانا 2 ها ا متارو لب تنابع #9

 لاعفاج لع فيلر فتى ركل جي باوجاك اكطا سا ل قت لادفاو لامعا / نيفلكم ليغ نش شرت مك وات لاما
 دارم حسراوتج يلاعفا فرص ديت يذم يع رواج لئاشوك رفوو ب ولكي اوفاروا رراوج يلاعفا رب جس متكلم ساهج_فلاك

 ظ يد ل بثمزالرارككى وك عريق يلعن زيا كل وم خيرا بسولق فاعف ا هتس تا لن

 ه١115 4يكثلاشلا لاوسلاو
 :ء لَ دامو ملا لَ ىف يأ ( ٍريَسلا ىف ذ ناقُمإلاب لِهَج ٌبْرص رض هل ْنَم َىِلتْبا اَمكف) -.....0 1

 ٍلاَكْسإ ُباَوج اًدهَو ِهَلَط نع ىأ (ٍققَُتلا ملا ىِ هازل نذل ف قاطو رؤهجسلا

 ناَعْونلاَو ىَولَب ن ٍنْيَعؤنلا طع ءالَتباْلا نِم عؤنلا اذه أ (ىّرذَج اَمهُمعَأَو ىَولَي اَمُهْئَظْمآ اَذَهَو) 3

 لي نوه البل اذه آل ىَوَْب امهتَطْعأَناَكامْنا مِاقْلاَو ليال ٍاِا نم اَنْرَكَْذاَم ءالِتباْلا نم

 الو وللا لِ يف ةملِع ىشاَلَيوٍناَوَهْلاَو جلا جرم يف ةَسْفن نقولا ةَضْفي دو ىلاعت هللا ىلإ كلذ

 .كاّنإ كارلا رت نع ء وجل لي دقو يلا مادقأ ىهنم انهو مه َراَلَو ْمْسِإِواَنفْلا رْخَب ُيِف هَل ىقْبَي

  هنع بجأ مث لاكشالا حضو مات حوضوب ةرابعلا حرشأ . اهمجدت مث ةربحأ لكش
 راك تابع(” ئاكتمرابع (7) بارع ب تمدابع(1) لبي بولس وماي لن لاوس... 4 لاوسءصاغإل
 تحاول

 .افنآ لا وسلا ىف ٌرمامك-: بارا تدايع 09 -



 مكمل بسلط ا نك صأع لربك ئريسوكن أس تلابج دب لع نب كولو ولان لب # نيج رئت رابع 9
 فوتو أ ىف ندر دوا ايكو مك اكن رف ل ل ردات امال م اطول < يا بلطم ايكايانآ تسد

 كذ_ركف قون لار والط قتل يروا... < باوجاكل كفا رولايكاباءذ آ تاس تل رن بلطلكؤت

 لوأور ءالقاروا < ىدي تا لع لومق كاوفود مب 11 5 ازا هدايز لع حأروأ الخاه 0س نومك لوأوو ,م ا

 دس تابباقنن ل ارك ك سااؤب الباك اعيبدوا شكر ذآ ىلا عروا ىلا قت ركز لس متوج لثمو نيم

 ارد جانب عإ كاسح ملبس للاعترثاوكمتج ارواب ناو لم تلذهزجب كب سآ ساروا ب انكر للاعتلا

 لولسإ- نيب اسرواعس دش نانو م نو طك ىلا لش ء از رك < نرلا اياك يأ خيا ل ترروص
 جدا ارواو ص اتناك

 -( جسق اءركفازتما رجب نساك زج ل»«لاج) كاش كارلا كز نع خجلا ايلابكع
 - فانحالكج يل ساءاكشا ارتكاهج.انيد باوجاك ارتخا لياووصقناك نعم تررابع سا: 6: شاد تراع(©9

 لذ نكس تابياغترج ناب ل لوكوو العدس لع رشلا لوسرروا ىلاقتدشلا لامك تابباقتلي 2
 ١ ؟سهدئافايكاك

 ناله ثئذآى ندمتارمالعرصقم كغ. ركل ل انوكتاهباشنت نلال ايد باوجج اك ازتعا ل _بفلصم لبي تراي عا

 تعنارم كى اقتشلا نوكرواج_ اجانب س لن خذ لاكي آيار كا جرحك قبس تابياشتد وجواب حس تضنامم لاهل

 تالا نيمو كولو كلى اج نورس كوري كش اهباهنتوك يآ نسا وم تسلل اكدرب كرو

 مكه نا ايكايد مك ليت الس تاما نأ كسي( نااقتماو كي زا )الباك لأ« سانلا ماوتر ليي

 رواج م للص وع انعذوااكن تس كملت ىف نيشاررواو العمل رصد لتسير لوك عع ل 2 ل ايلاماوع

 ساو وورلا انج ايكايد لور ليم ل تايباشتركن أ كبس. يءالقا كن أ لت هين ليصل قزم

 < كك ٌدوؤروا كنكم ا تطاير كفو كروا لوب اس دسثودعض إير لك( ل وب ىدش تيل ووو

 .. رطوروف لش تابباغتوكن ضر ءالع تب متر مودي حس لع لو الا لوأود نا تتقيقترو روا_ب لوم ريتاس لس لركن

 لس تابباهتت لش ساء ل لا قذيهدايزسدابقنالس شكر زآ نرك خشيم ذك خوك قت نأروا ذك

 نمت ندب تس اسكس مس لاقتشاوكي ةيساروا < اجاجام# لب ذو زج اعوكيسآة ساروا اناحايكو رس م لاقتشا

 بس لوقمروبشم انج_ع قير صقم كم ءالتنا ىاروا < بولطم ب فوض رد ناثنو م علولا 15 امل وط لإ 1

 . قمامكل ص يرم)_ مقرف از كرب ظابك زجج لوما نب كا كازذإلا كرت نع فجعل
 ٠ ٠ 0 -(ه١147 ثلاثلا لاوسلا نم لّوالا قشلا ىف .

 ْ -< لكبر ز/تحاضو كي ادجو لاكن س نمل عجرتت وا :عمحاضو !تاوجوإ ل © |

 ٍتْوُكُسَمْلا ىف ُمَكُحْلا كَبْكَي ْنََوْهَو ٍةَفلاَخَمْلا مْوُهفمِب َىَوُلْوفَي سانلا ضب نأ ملغإ.....
 َ ع 06 1 00 ع ا 5 3 تاو 2 ا ءهقك 0 م

 ءْيشلا َصْيِصْخَت نأ َىِعَو ُةلَْسَمْلا هذه ةقلاخُملامْوهْعَم ني هني قوُطْنمْا ىف بقا ٍفاَلِخ ىلع نع



 عيولتلاو عيضوتلا ظ سوو 2 0 (مول)نينب هيلاع باوجلا
 اذ و 4 و ١ نإ يما ا ع ا عا ومب فاح عب 0 2 دست جمد عد عدسه عدمت عج 0 22-222222 مدرب عد عب عد حور عد 252222 ع

 ظ آل ضف نَا لذ دهام نأ ةادعام يَ ىلع لَ لع ا
 . .ٍلاَسْكإْلاب ِلَسْعْلا ٍبْوُجُو مدع ّيَِمْلا نم لْشفْلا ْيَِواَمْلا نِمُةَمْلا ماسلا ِهْيَلَ ِهِلْوَق ْنِم اَوُمَهق َراَصْنالا
 .ةلدالا ءوض ىف همساب عشلا صيصخت ةلكسم ىف ةيفنحلا بهذم ركذا  ةحضاو اهمجرت 0

 يناس( مرج تاك تراي( )ب راب ترابع(ا) ل بولطمروما نم لش لاوس لا. ..« لاوسصالغإ»
 لا الملا حر بص فاكر يطنحا ل مسمي

 .افنآ لاوسلا ىف رم امك -:بارعارب تدابع 0 ...... 9
 مكي يودددا_لو لاق كس كل الدساس فلاق م وهفم( فاو ) لولبي ناب: صج تاك تمدابع 9
 ما يسلك كس ييودروا هس حس رفلاخ م وهف موكا لسصيروا جسوم تبا لن وطنا وم تبا الغيل ا لش ردع ت وكس
 ءكيو زنك ضنا ادعس كح قاس لاه اترك تلال ببث ادعا سادت محايد لك وداد ندع لئاغتاسك

 ش لج لأ جاو لمس لامك كلوب ٌيِنَمْلا نم لسغْل 100 ل ش

 تلالورب فا كاوسام ذيب ادسساي نأ صيصخخ سي كلما كفاح #: !

 ُْى ادار ذل هللا لوس ن دمحم 07 رييطرا يدا بانالفلام وبل 0 7 الك يلم هلل

 ريل جساج الريف لام موهطسروطب ل ثعللا لور ””لوي يزال بذلك وفك ب لادواكياجومر فاك بحل سو« نال
 كرا رتقث حس تب مواطير - التو اى بزل دال يفك دواس لالا ةلوسراكشلا شكر وا ووو اطع كس ملم رثلا لوس

 0 ددجوررا لات رايدبجو ل لااعلم جو بج ير وليس فلام وف ل“ دوجوم ديز : حررط و 20 ارب لوس

 اركب ةلاادرب أ كاوسا ناس ثا ضيم لا ارب مولعمل ب يب بزل داع زال لابو فو ' لك ا املا

 يةقفلا لوصا ىف :ةعبارلا ةقرولا»

 ه١“ بيلؤالا لاوسلا»
 ناحبس و ماَلَسلا عننا َلاَقاَم ىلع هانا لكلا ني لاَح دمام ني لَ 1

 ' نِمْحّرلا ةَجَواَهِب ٌىَك ْيَحَفِلمَسلا ىلإ ُكِمْلا اهب َعَرع بَل اَهاَق اذإ ربكا هللاو هللا الا هلا الو هلل دمحلا و هللا .
 أن , ئجيَساَمِل قفا فوات ْعمَجْلا عل امو َلَْي مل ٌعِاَص لمع لني
 ةماَحَمْلاَو يتلا ُبِياَنُيَوْعَورْيئكتلِل انهم َرْيكِنَتلا َنَآْلَو ةَيِفَوَك ٍةَأَرْمِإَك ٍفصَو ؛ معَ ةَيكنلا
 ( ياعر_اه ل . دْمَحْلا ىنَمي ٍةَدَمْحَم

 .قاعتملاو دروملا ل رغ مهنيب ةبسنلا ني وركشلاو دمحلا فرع ا

 مم ز 5. 00 ) :



 ّدلاو حيضوتلا 200 ماوأا ا
 2 دش عنا م و ا نيوقدبف يقول يك ف اد ل و رن د و ع ل عل فدل 2مل افعال طال لال جا عال عت ل2 23 م 22ج ام م

 -افنآ لاوسلا ىف رم امك -: :باركاب تابع 69... 0

 ان ووو ملكلا دماحم ن نم لوثاكلا- هتك راع©

 تشرف واج_انبكهدنبوكتاملكنابج لو ربكا هللاو هللا الا هلا ال «هلل دمحتاو هللا ناحبس ٠“ «بيطظلا ملك هوك

 كيتروا كيكه دنب لا بنج لب اترك يح اسكس لاقت ىرابوكت امك لا لب هاج دج فرط ناس ركل نا ظ

 0 اييجةليك قرت فرعم قبب قل تيحالص لهن ناي رلكخ عاق يروا اج كك شكل وق تارك توه ل

 مداه لكسر هيرب 2 لاروا ةيفوك أ ريضأ ملا ابيجج_اماهوب ماعرق 7اس تفص ركل كة اعأبي رق

 ١ | دم نكي لوب سناك ةرثم احيروا-جس بسام ميو

 فهشايوم مانا تس ف رطاو 9 اوخدحتاريكن اسلاك فيررعت ارب لمي 37 2 ىلا اه: فقل مكر وارع ©

 و نلاكر الايه اوخومداقتعالابو نازجلاب هاوخوم اللاب ميت يلا ءاوخ ايركر اينراكريتت ضرع لباقمكس تقنيا رش

 بفاو#ابلم انعاراعداي ب قواه تاميكن ازواج منو فيزا لب اقم ماعناهكس ىف لئطلا_#وب لل

 ٠ موكيس_ راينا كس قلخترواوروم ا يسرو سرر واج #: ت :

 2 البس ماعدايقناكس قلطتزوا_دب_ فوم عير ؤكس ناي فرص صاغ سدايقنا كس درومدتب_ تدين رصخ 0

 كح رداد كاي هدا سكب لاي د« دتاسكس ناي زك ماع دانا كس وروما.« ناي وب تقرا وخل لباس

 ا -هساتوب لش لباقم كس تن فرص صا حسرابتنا ل قلت ووجب تت رس |

 ىلع لد لال مطلب ىنآ ثنو سايبر حفل ةعضي هل هَ 2 جابلوشل

 ش هلا ىلإ ةَراَشِإَو مشل لوي مالا حا مع امْيِم ِنيؤملا بق يف ىلاعتِهلا رك روضه

 طف هَ ىلا هه يهني ويب نرخ يباب باعت و وت عت 3 رزنقب اسي ان هني

 ٠ مت زف تر دانا زلت و نذل نأ ىلإ ُدمِْإَوَلاَوْنلاَوَدَطَعْلا هَئِيَوُلاَلَجْلاَو: >
 اَوَس وَس ْنَم ىلإ فق اكو اَضَر ٍبْلَط ىلع ُرِصمَْيَو َسْقَتَو ىلاعَت قا ٌباَنَج ِهتِج ُدَصَقَم َو هِرظَن

 0 ءادتبأ نا لاقي ال .ىلي ىذلا لاؤسلا باوج بتكا  ةعئار اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 ظ (يامردا”ص) .ةنسلاب لمعلا كرت 3 أدبي مل ناوركذلا لبق رامضا الف

 ه1 عقر وريم فلج فنسم__ فيلل اتقوا بيز غ رات دعي هيلا لوقاك لج قنص 2: مج وع ! اق وسلا ىف ةامك_-:باراهتساع ©...

 لوا[ صوص جد وجوب لش لوكس كتومرب كذاك اخت ةلاركك- كس ةبركت لالدرب تاب سال يبي تسرك

 . جهت فرط ساكس ماغتااذ كملت شلارك ل ذ_ركءراشا فرط كتاب لادوإ توك حراتق اه مالكل ب رش
0 



 عير نيت
 ارك نا ام شاف رط قرت كس امتد 5 اّمافرط عرق 1 ساد نلف
 عرور لب يم السما مولع ككل كة ركو رانا فرط كاب لئاروا كس لاو ءاطع سس دوا جس لاطجو تلك يك

 رداد تاذاك داش لاق تمت يل ثش لك ارول ( كرم رن 2 رلقأ عم اك اكن بسنه كل كس كس اول
 ٍ ومد ترجوت' فرط اوسا كس ئاروا كانك قرب ف كب ل ط4 اشر كلا
 يتلا ؟ لأب ايك درسنا مسك انى ذ نيج فنعم عسب لصاحاكل اوس #: باوج اكل اوس دوك 9
 وقايك رورو اسس همت كادوا ايكئي د بااوج اكل ىلوم لب ديب قت يلارخىلاوركذلا لاتحاد قس ايكارورشس

 2 اجلا لعوب ل ار لتي دينهم اج روز و يزعل نات لأ تعا ش

 يميل تل باث (2) ني دانيد جاك بانك أبت 000 - لت صتروصر ايم لكريم ءارتبا كيس ب باج اكل اوما
 هي فنصم رك[ خاج ايانب نع جو مجرب روطس كاربت تسب انك كس ييمت (©0 نر كروت لبي لو فرص اكيمسن (© رك نفل فرصا
 يح نكرين وم تامر ماع موك يتسن كشر انتا تروصو لول انآ مذ ازيب حس لال كن يئرايقفا تروصل اا

 و اني توج كب انك دمام ليكت كرب فرص ناكر ومايكل ايخاك متت لي لو فرص

 ٠ «ىناشلا لاوسلاو !212

 ظ نأ مَلْعا واذهب ٍلْوْصْحَمْلا ىف ماما هَرَعدَفَو كرَطَياَل هيَ! حاَمْحْمْلاب هُمْ 22 لوالا وسلا
 اذإ اَمَك ِةَي هدير دولت يردك مزال و وحل اولا ديردشت لملم دق َح اًمإ ْيِرغتلا

 هْمِفلاَو لضالاامشإ كما اذهل اَنعَصَو هك انئكْرَت راهو هَناَرُجَأ ّيِح رؤكأ نِماَنْيَش انك

 الكل طرش َو ْعِضْو ٍءْيَش يل َم لا اذه نأ يَ ييشالا كيرلا اهون ولا سنجل

 صامر_:ه ضو ُسْكَعْلاَو دٌرطلا ِنْيَقيِرْغَتلا ( ٌ'

  2000قنا ار ىلع اذه عضو عسيا يل لتحماب سال يردن

 7-5 خلا هيلا 0
 -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك -:بارعارب ترايع 69 ::...
 | لم لوصكو كة هني قرار ماماروا_جسدرطمر نركهتاس كيلا ةراتخ فير قت كا لااروا#: رج ا

 هج لوم ىكا يانركف يرتت لك يييقح ترابا, تي وم قصت اي فير عت يتح نلاج وا جس كف يرتت كا جت انس كس اى
 ل لات دابتنا لع شوج هداه د# لإ تس وج سدوم اوك شكت بج دلا ايبج [ركف يرتكب رايتطا تايب
 وكتاب ساوو ىأ فير عت بد لشوكن ااروا عر ونو لرواد فو لص ايدج لو كرر مان كلك بكرم نار - إو ءازجا

 د .ايلكايد رار قار شوك واورط2ل_ ل سفير فت, وو دروا <. ايكايك ع و #2 تش لم هيك جس نك ناي



 .عيولتلاو عيضوتلا 5117... (مد»)نينب هيلاع باوجلا
 دع 1 5 عا < ع2 2 2 23 25 2 نع عع جن ه5 5 63 عد لع

 ْ كا ناخف رتل مفي ب ىزارماباد :تحاشو لف خلا هيلا جاتحملاب لصالا فيرعت ©

 . 1 لرطملفنرتتر كوكس لا ركهتاس كيلا اتفق ىلإ اك ايكش ازتعا لة فنصع لاس كدتاس

 وج لقول حس لائررطم فر تى ك هنتي كب زار ماا ثومرت قداضدوكري لوم قداصد عرب لش لو تكرم ساس

 « قروض مرلع لع ان يرط سجن لوم يتلو كر 2ك لس ذل آل كو وجو لس 0 ىر ءلكوبل لب ئرور نوم لص كس اوم يلا رات

 لي نا لقول تس لاكي ل كم <بلا تاق يارج تس ل كلا لإ ست قراي ب با طورشروا تاودا واب تدلع« لان تسلع

 دل ميلا رات سي جس لائورطت فير تلك هيي م ىزارم اما اجاجايك يل صا قاب احاحابكل سوك وام تمل فرص

 - لل ااس لإ لراس 0 اصقن 4

 ىف ُساِِا كي َجاَروآوَسُم ضل ا يَوْم لالا نوبل يي

 ١ أ ئدهاهلتْلعح2َوَس وكمل يضعف اياب نوي يهجم حام تلح و ىثح ٍوهتجم كرو
 امل وكيلا هذه َِعَتملا تحابوا هذه ىلع تمت هلك قدضقامن مال

 ' دوقهلا ٍلْوْصَأ لِئاَسَم ني تاتا كلَ نوف هقِْلا قاسم ىلع ٍلْيَِدلا ىدخإ َِ هيكل ةَيِضَقلا

 2 عضو قفل لول لع ذيرعت ىف ياه لصوتية دلك عضو: اهمجرت ةرابعلا لكش | .

 .ذنأ 7 لاوسلا ىف ةمامك- :تاعار راع 5

 1 تبوك م تاسع |

 لوكس لسو لارواوم د ئروضمل بر (ر كلن يو) دوا - كة اجايكركو لع مام ةيياوكن تتوج للترم طيار نلا ليل وو بج

 قات اك نبا نيب ربتجم سايق هدركال قم لب علك ار كدت كيا أكل الوم لاق اييارواوم رت راد اي ىواسم ضراعم

 هد بجاكوم قداص تذو لا لب انبريلكه مز العاب لع "ان قربك 1 مكداوخ لكي تق روك سب كوم لكلاب سايق وتوم فالس

 ود كس للدو يب لاس تفوت يك يضقق لان ناب هد ملكك شدحارمل_او نكسر قلحت_ دوق نا انج وج لش وق نا

 ٠ ل لوف تل لع 91 امس رقف لوصا شدحابمبب لج دقم كليا اح ل لوشرقم

 انقل ْلُصَوَت د وج ل فير تت كدقف يلوصا ماع رف فنعم ل: تيحاضو تحاضو!؟ . هيلا اهب لصوتي «©

 نل”ج لام كشتب حيلك ياضقودعادقنلا لعدقف لوصارلكوي دتجيتفدارمس_ لصوت 0 _ ل لا حاوو نش لصتسيح |

 جنرارلواروا لم رعلرا واذا ارم لوارواانركم ولمس .لواولم اجا ترايعدقف لبو ج02 ع” كتبتق تيزي جت سكس

 همجي داموا لتس انوم لص امس دهب ل وق قماح الاب اهرلقم_لتوإ ءاكرلقم كت ءجسماك اكدت فرص ارك ل ص احمل اكماكجا

 ماعو/ ل وتم (© جراد لاقتحا ىيمروا- جاه ايك رك وكت محارم كر أنفاروار يلق يب لوبان ىف يلوصا ترجو كا ْ



 يرلتلاوعيضوتلا ا عام («دد)نينب هيلاع باوجلا ٠
 ملوا ليك نم لص وسل رظقمر واهس رماظ وم ل و 0 كترروص اء لومدا ارم ل وفور رفقسروار تت حس لا ع اهاعأر

 رقفلا ل فنرى دقق لل ت ترو لا ازين« لوادي 54 علبكر لقمروا لج رهن راملدا ل ر كلل رت 1 ىلع

 -<- ماك ادت اناج لاس سب دارلواروا<.انناجوكل اسم فرصدلقم توك اوم اناح ثب ىاففلاكل اسس طي حس
 ايدركل اش توا لقمر هت اسكس دنت كسل مر لصوت ركن ايلب دبتودري لع فير تت دقق يلوصارك سس شاتاي لنا

 ظ النفل املا لس دلت ساب .لالو/ر لقمر الماك قيقحتلا هجو ىلع ضخ فيرتت انيس
 -< ناب لم ديل نقر واح انو ريلقلار بو لجلب سرق

 لصوت اكدلقتم_ل كويك ليام دلقم ع فير تت كدف وصادق ك قيقحتلا هجو ىلع < يباد# اكل

 دارج نات اسكس جب رارلدا درك جس يوت لدتا هرإع نتي ارم تبا انرب ني دو تو

 -ك ماتطاطفس قا لة توك يقتت

 ه١ «ثلاخلا لاوسلا»

 ٍِصْيِصخَتَلاَو غشنلاَوِءانْكِيْسإلا َنِماَنرَكَذ اَم ُبِساَنَت عَوُرْفْلا نِم لْئاَسَم انوه د...( للا عسل
 آل عقلا لَ فَلا نم هيَصِحِ اذهان نع َاَ آم دعا وخلا عاب اد امتحان
 عْيبَمْلا ٍلْوبَقِلاطْرَش ُرْيِصَي ِعْيِبَمي َسْيَلاَم نو هينا ٍةّصِحلاب عَْْلا َراَصَق عْيَْلاَِف لحي مَلاَمْعَدَحَأ
 ٠  ٍدِساَفلأ ٍطْرْشلاِب ُدَسْفَيَف

 قولا يف نق رزكما نيتسلا نالثتساا عضد, ةليمجاهمجرت ةرايعلا لكش

 بكج اضو ىل» نتتاس شولسم

 -اقنآ لاوسلا ىفّرم امك :بارعارب ترابع 0) ......

 هاا دج كرز سم بس انه ثنكب ىادج لج لئاسم ور فير ادنج لاهي دوا نضجت تاك تيرا 0
 نشوب )وك ومالغود اياب كلسدب كس نيكي م الغر وادا ز [ليأ ن_ضكلي بجرلعيريظلو شتا لإ_صيصخ إب

 دهس لال فاد لبن نق كيآ حس لود نارك لسا قاوم لما نك تا سكت دكا سس شدا اج ماض ير اهي دب كس
 - مدس دوس دب ل دساف 4 اععشط شوال هل دالس قمع ست 2 مك ل مدا لوب سقاية ءاذتبا يو

 صوبي ليفت تاك سولسسوكمب لن تابع: :
 سنو: حرر ىاهجس لاب ترون يورك ت ضو رفات سكس نوكيا مارك لوقو باجيا تكا ًاركالمو ل وفوورتروايك سا.

 -<_دساف عت كين ايدرلءانثت اكل يار يدرك تخوف ل طسسدب كس دارج اشم شوب لبا لن تع ىت كيارك لوك وسال ود نس

 لاهي واكس لال شاو نس م ل_اورثم 3 ل -- جوهر رصقم اير انخس ا - ل ل ريظإ 18 سس لسا وأو درب



 ل ما 0
 ' -ايلاغ رطل شتر وكر لوب سك نت كا لترك لال فاو لع باجي ودا آر ل شرك واور مالغرؤاواز ا 1ع

 فلا اوقف ذي تكف يللا مدعلا ىلع هَ هلع نقم فيفا 0 ىناثلا قشلا

 لاي هَ ٍةَبقَر ريِرْحَتف لَا ٍةَراَقَك ىف ىلاعت هلْ نق يِلضأ مد وف ُلْوقَت ْنحَنَوٌَيِعْرَه ٌمُكَح

 نع قل فرغت ذأ مدع لال: الشأ ركل لع ل لويز باج ىذع

 كم طي شا لع أ 2 و ٌصنلاب ٍةنمْؤَملا هاَرِجَأ كبت دَقَو ِلَتَقْلا

 .اًيِعْرَش امُكَح ىذكُملا ِنْوَك نم سايق ف بالو اًيِعْرَش

 كو و م اضاز اجرت را

 ٠ اس بارع ارم ترايع 62... 2

 مل 52 ا ( حف وشي 7 < يءانع كس م دعاوفأل ثيل سيق وا#:. ينج نت رابع ريم 76 تررابع 222

 قر ةَنِمْؤم ِةَبَقَر ُرْيِرْخَتَف لاقى اتتشا لع لقت تكفي سبيس لردع توكل تك متدداه قرشركو

 رواج نوهت اءاكرر تس لك رافكل صاروا لال الو لأ أ مورق ارواه جركتلالورب باجي اكس ردموم |

 سايق دكالاع- اكد« نارية جس قب هس لمس رك تانك كورفاكيئانج جس تبانعس ضني ركت يفك اكدمّوم
 < قرورطانوب رشم تاي رحم ل
 مريم ق لطم لاب رك الج يل فاش باساب ارو قلخ 1 خل ركل وكي ريقمو قم :مر ف رلبسم ليم 9

 | ٍنمؤم ةبقر ريرحتف طخ انمؤم لتقي نمو لقرافك الش ارا ايكل ومكر يقسو لسد نم ركض اتاك كل وم

 ريرحت ىأ نمو * ةرافكر واةبق رريرحتف اولاقامل نودوعي مث راه ةرافل بجح_ريقسوت اساس ديق كرتم و ماظفلا بقر لع

 يقال لس نا وب كلور ريقموق لطم حسو لكك بس ام ىلاو لا دل لب رافي قلم طفل اك يقر لع هبقر

 -< ىرورضل كر ضااذباع 4 شرع رادع افلا ممر كيري روا اكل لب [تيافكه رافلقر» كوع مزال

 < بجاوانرلر 7 وادم ومقر سو كي رك تي[ ل لو ةدافل ل و ةاءرف بوب تس كوراكي جم ل ابي فصم 2

 تارا ف لك رافكلم < لتارواع نيكتلالد لور فساد تعافكروا ذأ تانك هرفاكقر كمآ | ناردإ

 اوه تياغانركت هيافكا كده وس يقر فرصيس جو 114 20 واشد اء ىو م 770 دري قرص« عر ءهزورءزاف لش

 ش 02 نك 2 -ق ذعمولما نك 19 قروااوب ىلسأ مدعكياوه د قرشبفكر ازبار قلبي للص مدع نكد تياقكءرفاكبتر سب 1-3

 . لك ايقوكى بك ةرافك د راهم ةرافكي سا قع لش معلب لائق كيم سيق بج 2< قرورم نوم رش مك يلع

 كد نقو نت ةرافكو راه ةرافكركا ابرك سم افك رفا بده ىرورضيموسوقر رتل ل ةرافل ايل« (حلساعايك

 هكدا



 2525 2 ع ل ا ا ع 522 21 وسب وتلا ىلا تصاب سال يدا سوا نم را هع لمعلا جيولتلاو عيضوتلا 2200 20 ا امباسف

 7 رار ل لاوسلا »ا

 0 م هباطخب مقرا ةْيِرشلا لدن هباتكب ,َمُكْحَأ ىلا للزنملا....ة ل

 ٍةَبِيَط ٍةَرَجَشَكءاَنِبلا ًةَحِياَش ٍِساَّسَلا حِساَ يقابل هَنَمِلَك ْتَحْضَأ ىتَح ِءاضْيَبْلا ٍةَحَمَّسلا ةَيِفْيِنَحْلا
 َعضْوَواَجاهَو جارِ هاذا نشا ٍةوُكَْي نق ءاَمَسلا ىِف اَهْْرَف َو تبان اَهْلْصَأ
 اجاَوْمَأ ماع ىذَهْلاَو ملِعْلا ٌراَحِب ُتَفَداَص ىَتَحاجاَهْنِم َواَّساَيِق اهِراَثآ افي ! ىلع ءاَرآلا |عامجال
 2 (ياسس) .اًجاَوُقآ هللا ِنْيو ُيِف َنَرُلْخْدَي سانلا كْيَأَرَو

 . .لنبلا ةخماش ةلوق ىلا ءادتبالا نم ةروكذملا تاراعتسالا عيمج بتكا .اليمج ةرابعلا لكش  ةعئار ةرابعلا مجرت ٠
 ل ءاذتبا () بارعاري تدايع7 )مج ناك تريم! )لي روما نلت صالخاك لاوس لا......## لاوس مصالخؤج
 -تحاضو كك اراعتسالت ءانبلا ةخماش

 50200 تباع ليكى اترفلا سا ليططر مارق #: مج 2 ات د ايع : م 26ترابع 6] ةمامل

 طموبضم_ركالاو نجر ّلاباك ا ايكو تكف ياهي و عرورف هس تل ناس آيل رذ كس براطش نيب اايكدنلب رواوك/ ل وصال تجار ش
 ش ايكن وردوا لش نلاسآ راش لل اروا<س طوبطمس ل نش زج 11 لس لس تخرو هز يل اناو ترامرنلب ءالاودايكب

 حاوروا سايق يدرك ع راو نس ىلاهت ثا دوا رانج اوم انج هليك ركل ص راونا ل تنس لا سس هيئاط كس تشس ذل اقتاثلا

 لاح شاول ورب دنس تيري وا مولع يي ليك نارك اوكار آف لك فرك عرإجا كرا آل تضم لاوكل وتسار
 لي هدوم لثاد نفرد ترن نرد لاقت ار لاح اوك كونه ردا لإن عساس لاف وعد ون وكل
 -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك-:بار“ ارب ترابع 9

 مكحا 6 نوت ا ا تحاضو ف تاراهتسال كت ءانبلا ةذماش تءاذتبا9
 ةملك تحضا ىتح © ءاضيبلا ةحمسلا ةيفينحلا عورف هباطخب عفر (©ءارغلا ةعيرشلا لوصا هباتكب
 -ءانبلا ةخماش ساسالا ةخسار ةيقابلا

 ل1 ي ليصتتاكت اراعتسا او ءارغلا ةعيرشلا لوصا هباتكب مكحا هلل دمحلا صمتي ك ترابعلا
 | يوت سنا قرض شاور ىف بهم قكدارعدواعتس اكد بشعرك جس كى د يبت سكسك تدير شلع“ ييرشلا لوصا””
 ١ (كخرد )ب يشهروا هس ليك راعتسا ب لج تح لع تايرئاول ليج شم لوصا كل كس رك ريشروا < يلم هراوتسا

 ْ لا 2: راهتسار كذاك مكحا واح_انوو لوبظغم سس لالي تءايس انه كس

 قرر اسا تضرووكت ل لع اضيبلا ةحسلا ةيفينحلا عورف هباطخب عفر 2 تسوده ثدابع
 رييايتثو راهتسا ب و ايل تعب يل لس بشعوأ درفت تساي , اونروأ_<س .يذلم هراهتسايب واج اكول ريش جو دوا تس 1 0



 ,يولتلاو عيضوتلا 0 كلا ااا عيد يتب هيلاع ناوجلا
 | - توراعتسا يو جس هس لع تايسانمك بعمري( انومرنلب) عفر

 07 5057 ءانبلا ةخفاش ساسالا ةخسار ةيقابلا هتملك تحضا ىتح صهر تداب+
 لن تلا زاول4س ( ترام )هب .يشعان و دايفب تش اساس .يدكمو راعتسا يبس قى دد يبت تا سكس تراهن( ريح
 ظ -ه يا راتساي جس حس لث تايدانعاس ترا( البهدنب) رد روس نس ليت راهتسا جس حس

 للا يآ 0 هُجَو ىلع هِي لص وَيَا ماعلا ليلا هَقِفْلا ٍلَوْصَأ مَعَ 1 يناثلا قشلا
 ئِداَبَملا نَع َرتْخإ اًجيرَق الص َوَتاَنْلُق اَمثأ َو َاَبِيرق اَلُص فهلا ىلإ اهب لص تي َوَمُم لا لكلا اَياَضقْلاِب

 قفل انفو بالج لم نع وخل ولا وو ىلع قانا, زعف ٠

 . .مْضْخَل ماَرْلإ هْنِم ضْرَفْلا لب قْيِقحَتلا ٍهْجَو ىلع اَل نكل ِقفْلا ٌلِئاَسَم ىلإ ةَلِصْوُملاٍدعاَوَقلا ىَلَع
 (تاسقت ل فنصملا ركل تتح ايلكلا ايادعلا نيرزارعلا بنقل اهلكش ةليمج رابعلا مجرت

 207 نت نر ل سادات لوصول: رج تاك تراي م را تررارع 202

 آم اوس اب تاس بيرقص زف رط كتف نينا وو لكدهت امين جر آل ميلك 0 ْ

 ' هجو ىل عابس مشعل ةسادموا-ماكلا سايبر ماكي ةسدع لا زحاس اب مدل“ بيرق لصوت” ابك
 قرط اسس تفك 1ج نو لتر عا قي اجلا هدملتدلة سوم دراجات لدج مكوا فالف“ قيقحتلا
 ع ناي اراك س ار جوه سنتا يو لعمل نيل ساي
 ظ ا -اًفنأ لاونملا ىفّرم امك -:بارعاب ترابع 9

 7 رك اعقل تب طف قرش يرق[ ظلما لي ولم م :دارم ل يلكاباضت (9
 . قربك قرفص) لومدقمود كس ليد ارو كساب كم تت ليد لضم وصل ب لاس كس تفس نت: لي دارميات لب
 ايكلالدتسا نع تروصو ل وا لكى رثقا ساقي كول تف بج ث_-اكد« لكنت اكدقق لوصا يعاد قم كباس لع
 تباث مكحلا اذه الث نو 2. وم رول ضرتف لوصاوت اكو حس لح يطكايانقق نا هداكدم قربك تنس لع زويد نانا

 هتوبث ىلع لدي مكحلا اذه كلج له لايقروطب لع تروص كل ثا لكن ىلارتقا سايق لعد كاس
 ياس ) تباث وهف سايقلا هتوبث ىلع لدي مكح لك و (ىرنم) سايقلا

 ض1 | تجسدقف ل وصا م ناك اروا<س.طياض كتف لوصاوج سيلك نق

 1 يا وجاماو غ تبا مز الووجوهع موزطو وجو ل نموا لذ ت ترروص ل لايثسا قل الرا ركاروا

 لييفكر فل ليد كى اجس لي تباث مكحلا اذه مابك ونكت لو تدمر لشرف لوصارج كروس ضئاياغق
 سايقلا نكل ءاتباث مكحنأ اذه نوكيف مكحلا اذه توبث ىلع سايقلا لد املك لح برك لإ ل ترروص



 عيولتلاو عيضوتلا ةففلل م ىد)نينب هيلاع - باوجلأ

 نباتا بج مكي اتباث مكحلأ اذه ن , نوكيف 2 اتباث مكحلا اذ اذه 9 هنوكيف“ مكحلا اذه توبث ىلع لد

 مكحلا نوكي مكحلا توبث ىلع سايقلا لد املك< يلم ز الج لع لكون ج اندم ىلا يك وو مدقم
 ' ظ -<_.طباضاكق ف لوصاوج ميلك يظقق»و ىب اتباث

 ه140؟ يناثلا لاوسلاو
 | ٍةطْوْبْضم ُرِيَغ رهط كلا ىف ةَكَْمَنِهَ زالت اون يف لَ اذه لضف 11

 ٍظفّللا قاَلَطإ ٌليْشَي اذه ىتَسُم دم ىلع اظل تقل ذإ يقع مقتل ٍرْصَحْلاٍلْييَس َس ىلع اَهتدَروَأ ىِنِكلا
 َنْيَع ُثْدَرَأ نإ َلْوْعَي نآ ٌىِفَبْنَي اكو ىذا هيلع قدام ىلع لا قالَ ينفعل ىلع
 .ٍتاَراَجمْل ٌمَونأَوُعَو هددَصب و اَمَركََو مسا اذه ركْدَي مل نكل ةقيقَحُف هل عضل

 .راصتخالاب زاجملا تاقالع ع ونأ عيمج ركذأ . ائأداهلكش مث رابعل مهدت

 2 لل هج تك تيرابع 9 -٠ باث
  ىرقرالىن قاطا«ذناب بج اهرذي يطا تمت درو ذ_ سرك اذ رعد

 لوله ورك هقتيب بسانمروأ_<_؟قداص قل فلم نم“ اهايلري دارفا: ا قالطا «ظ فاكس لاا وك اجر قالطاب

 -يكر زرار 2 ساجر ركن ايار اذا لاهي نك ةقيقحف هل عوضوملا نيع تدرأ نافات"
 -افنأ لاوسلا ىف ّرم امك :بيار“ اب تيدايغ ©©

 -(لرإ) هجر َكْيَقْلا اَنْيَعَر تب انيلدارم بيرك ل وب بيس: :رئالاعااكر طم اتي زو 9
 | شاب ل« ل لوم لامك كف امج لكك جس ( لاح ال بيضو زرع

 . هس( ٌشاب) ببصارعتس( تاب) ببس ع لا اًداَبَذ ُهَمّسلا ٍتَرْطْمَأ بجانيلدإ مببسركل وب يبس

 لدا ارم( سدول) جركل ول( حئاصا) للكس ىلا ْمِهِناَذأ َن ىف ْمُهَب ٍءاَصأ نْولَعجَي تاني رارمجرلل و لف ©

 دس داع( الق لمك) لكلاب( نورس 0 م سا ٍةَبَقَر َث رحت و سم نيلدا ارم رك 7

 جدار كنوب قلم لدي ثنوب كندا ) رفشم ي # نيل ارم قلعم رأيا هيتح (4)ف

 دهسا كداكتماق مقل كَيسَتاَ سفن : لك ىزجت مْوَيل 1[ بجيل ارسريقمركل وب قلم )

 لإ ةيرقلا لها دارمس ٌةَيرَقْلا لّكْسأَو جانكر بك اوكا ف اشم كن مرض شم ©

 انك الوم لقسم تارفلعبلاح لقد لع دلاع ينك وسوم دنا( لتتم لو اك ©
 راتب لتس ورحب هذ غل ب َْهَلاَوْم ماي اوشأ بت نراموممسس ءايتادس( )ناك وكل ©

 -انيلد ارم ىلاي ركوب ساكت ايل دارم لاعركل وب لك 02 هلاك ايم كاسب نس« نابك اح راطا يخي



 .عيرطلاو عيضوتلا ل131 ااا تاليا يلا ع باوجلا
 اه عج لاك اذار تضر لش للا هلل ةَمحَر يَ مهْوُجُ ضنا نْيذلااَنَأ يئايلارمل لب لام
 ع 42 ارمحس (نلاسلالل آلاجب ني ءَيرِخآلا يِف ٍقْدِص ٌناَسِل ْنَل ٌلَقْجاَو ايل ارم شكل وب ل1 ©

 - نإ تل وبري كافل ريس زوار رص ظفلاك ىابيردضو رندا رز الطااكرض كيا 6

 - هل نان فاك ث لا يي ؛ هلْفَك َسْيَل بجانلوبائفل ل كس تدايز ©
 دام سفن لك تملع لش تَمْدَف اَم ّسْفَ د تَملَع سبع داب كا كس موك تبث م اكاتقلاكمركك ©
 جد ارم لاب تاب انه نع بأ ريما ىَرَج بما اترك مودا الطاكتفل كيا أتبكا (نوذب) ترواي ©

 ظ < (تعذ)لدباكل ادارعمس مالاجب ملا لَك ٌنالف ؟ نركب طفل رود قالط نيل ريلارحا ©

 < دارعزييكف زمر تس ميئل لي نيش َينُبْسَي مْبَّْللا ىلع ٌرَماَذَفَل 1و ميجا رك نش الطااكف وم نش ©
  تاينلاب لامعالا باوث امنا ىا تاينلاب لامعالا امنا هيايسكن اجازة ننم©
 ' -ِتاَيِمَسُمْلا ةَمْسَآ َيَأَهَمْسآْلا مك مَلَعَو بيانركفموكيلا فاشم ©
 م 5 م رددوا موز اناهبوسأ وم لم ا : ءوُمّدلا َياَنيَع ُبّكَسَت وي ” نركب مز ال الطا اكموزمل ©

 بج أيكابلدا امركم ز الركل وب موزط لايغ جس

 -انيلدا ماكل اح لربع داذا)لازارشيتانرك مط قط كمنال©
 - لو ماكك م اعدإ ارك فت ترضخ 7 [بالي ٌةَقَدَص ْمهلأ ومآ غ ْنِه ْدُخ وي : نركب ماع قالطااكص © ٠

 هس قو[ افدارمدلكالامءانركب اطقدك وكول ماعليك ذ_ رار يحرر ىلع ىر [ص نسجت انركر سان قطا كماع©
 ظ («مهرؤسب رليرايخالاتدق)_<#..قالع ليا ىااكزابب تر يشت قزم اكو راهتسا ©

 ىلإ لوصول ف الا ملول نيَبَىَْلا ٍلوشألا مَنِ نِاَف ةغَبَو ... يناثلا ّقشلا
 مالفأ الغل جيم وهلا لوب عزشلا مك ماكخإ ىلع مْ دَدَياَم َلَجَأ ٍلْوُصْحَمْلا ِكِراَدَم

 (ياميهنص)- ٍلْوَقَعْلا َلْوَقَع ْيَحْلا

 اقل وقم قحأ اع لعال ةخنيازعا و يتلا ةرلبعلا نم موه ركن اهمجرت . ةرابعلا لكش

 ظ مومن لوقعلا لوقع قحلا مالعا ءالع ظ

 دقن لاوسلا تمامك- :بارعار تررايع 4) ...... 9
 جاد عرج جالو ذلك حيو لوقشمروا لوقعم وج قف لوصا ماع ع الي ليدحإ لسة ولصو رج _:.يجرناكت رابع ©

 ٠ ني لكل مامدبف لئادب زق كتل وقر كت لك عرش اكحادج س.ءايشا مانت ناهس ادب ل هك رط كلوا كس مايا

 | -_ باطمماجةسلو لوقت هس ذنب كونج ناز عس اين كابس ت زءايروا

 ضل لب 1 دسم هويقث لوقعلا



 عيواتلاو ييضوتلا د بلو هيلاع توغل
 هيلو نراها كك ذ ركوب( وجت اس نتك نسي لسع« اذا ينبت ديرو 2 باتا
 1 رو زخم هواي حس بست لش مولعه انت نار قف لوصا مب لما فرش اكذ سوم هاكداني كولر ولع نتن ءل_ دس قت

 ع ايكب اتاك 2 فيلات بان تسبوا 0-2

 21 «ثلاثلا لاوسلا>
 اَْلَصُم َواَيِلَجُم ٍِتاَوَلَصلا ةَيَلِح َِفَوايَلَصم هِلْسُر ٍلَصْمأ ىلع وايت َواَلَوأ ىلعت هلل ياخ...(

 م ( 000 ةرابعلا 00 0 نساحم ركل اهمجرت اى

 0 وسلا ىف 0 د 0

 هدأ سررت لاقت. طلارواراب كرسددروا لوم الاو ذكر تراي لبي كى اهتدثلا لعبد: مج اكتر ©

 ظ -لوعالاودآر مر رددوا ليي سنو اريمكس دوردروا وم يت دوردرر فأن ري

 0011 أدَنبأ نلت شامسلمبي هلل اةماح-:هرك كت اكذو نءاكباس تداع 9

 ركؤريلخف لقبي يمسالعب يلا ذلكم فنصمروا خس. 2 .اراثودجةليك لات ثلا لوماترك ورش بانك سس مانكسشلا شن

 . 2 كتياعر كت بسام نايمرد لس لوودروا سدا سكى رباب لسرييةروادهتجج.ايكدايتفاوكة لب رطل لام لب نا

 لافت تلكرورم هوَ اءايلث دورت مك لاقتشا تادواوم ناثلاب مزج ماكهوره كس 200 ثهدع,لئوبل-ك وم

 هلاباوز 1-ل فصم وي توم هدز مازج هوو عاج ايلد ورسم اسكس شيرماو ارواوم ناشلاب متتوج ماكد رج دوا جو

 - دانيل اعتسس ىاوكدترولا يك دروب انك دشنا م 21 ايكرايتغاوير طر لك هد كلر لوي رع لوفد كفو كييإب يوكل انيلاع

 ىذب حل بسس ل قدتوادغ تاداعنا كلك نانا لديك ايكركذ اكوألا ىلع ولص وديني فتصم دعب لس لا
 درر كه م2-س اج أ كلو انا طساو ل فإن عرضت [تاودو تقم دواس مالسا يب دم اعلاو رت

 قشلا ىف رمامك جا زض للام دي فو نتائكس تدايعلاديزم قاب -<ايكركذ اك لف ىف | لكس لسو

 ش .ه1 4151و ه1 415 لالا لاوسلا نم لالا

 . قاَلْطإٍقْيِرطِ ٌراَجَم ٍةَمْرُحْلاَو ٍبْوُجْوُلاَك باَطِحْلاِب كَبَناَم ىلع ةَنْوَقِلْطُي هَهقْفْلاَر....
 َوْهَو اًيِجاَلِطْصإ اًلْوُقْنَ م َاَص ف َاَهاَمَل نك ٍقْولخملا ىلع ٍقلَكلَك ٍلؤعُغَملا ىلع ٍردضَمْلا مشإ

 كَل ن آ هرخا ىلإ ىلاعتلل باَطخ وه وكما ٍفْيرَْت ىلع آيل دري ةيجاللوضإ فيَ يق

 ءاَهَْفْلا نْيَب ِحَلَطصُمْلا مُكْحْلِلاًقيرعتَرِكُذ ام وُكياكف باطل نأ وهال باطلا هام بصل

 20 (ياعر"هضص).ائه ٍفْت ةيرقتلاب . ْوُضَقَمْلا وهو

 .حراشلا بناج نم ةثالثلا باوجلاز مكحلا فيرعت ىلع ضارتعالا ركذا . اهمجرتو ةرابعلا لكش
 تت يي م ا



 نا حيصوسا "١3 10 18 ١ نينب هيناع باؤجلا
 جل ا د دعو العامل ها لا داع عع عل دع ع ع ع ع م ع ع ل ل ل ل م م م م ل م م م ع مم فقع

 ظ وع امال

 ظ ا ّرم امك -:بيارعار ترابغع 00 ٠٠٠

 3 الطاري تعرتروا بوجو سيو ترب اخرجت اسكس باطخد# لإ ةسدأوب 2 !قالطا كرك اهقفروا : مم دل 050 0

 . باطلا تي [ لالط بج ناكر قولكؤ مق طبع ليف ذكر لوضمق الط اكرم ما يروا ذب

 نضع الطصا عرقي كسروا ايل ع 51 الطصا لوقثم وني ايكو يروي

 الا ايرذع 2 لان ئازاق شا ناظطعس باقل اء ىتالطصا مك جاتوه شارتعارب فير عت كح

 يقوصتفيرتتك مكب لاه اجءاهقل ىتاسمب كرم ليفي تركوا
 هللا 25 مكبس يي لئارتكاري فيرقت مت -:تاراج لك لاروأي 2 اريقل 69

 جلس باب تنده فيرتت كم كت_ءاهتف لك سئ دتاس خلا نيفلكملا لاعفاب قلعتملا ىلاعت
 هللا 2س كساد باخ ف طيرك هك هرج اشاروا ىلإ ثرداضرل لاح تافص كف لكسر دوا رخو تمرتو ب وجو ش

 كد اه ل كف يرقتلادءاهنفرلو رعاشاا بل نيايللا,فيرعتر لع م تع وو كفل تنص لاق

 ْ يدق ليو تمرتدوا بدجودارع سس مكي ماقنم لاكي( - لق هئيسد باج نلت ل ارتعا لا هيب حرداش

 ٠ قاوارعحس باطخعررطوا لكلاب جاتو مك درع مكرر إن بما اوفو ودكي سي ط صرتروا بجو
 واج ايلوارم لوك كب بطوخاب حس باطخ فس مت لاب < ىترجتاريكث داح فيرى كك داع بااذبل_عس (لسوب ب بطوخ ا

 كلي © ماناكب بغا ل شاي اف نش ب عد زئاع يذاع حيات لعظم يرأز لا

 ذم ل تافصىلاقتشلا مرو باهياييددا ل هريغد كرو باجيا تقيقترودارمس مكي < شبس وجودارم حس
  وبعو)ب بطغا كلت كس فوريلتم يي © دقن مرة فيرفت كم« ةنيياذإل لإ م« قت[
 بس و باهياروا تعرتو بوجوب 520 تافص كا لاعتشلا( مكر باجيا) باطخروا ل تانصاكف لكم ل (يمر

 ظ "لعفإ"لوقكىلاهتشادا ارم باجي كرولا ا رج تسلب لولوذ باطخو مكي تاياكرسدد« ل تافص ل ى اتا

 مدا 25217 رك ارواع باهي يال اج كف رطل 4 اح تدين ى ل عفان ارلا اج لكسضفم ىف لكبير واهس

 -ح شكت قرف لاذ لوا ىرايقنا قرف لع نااركا تاج ينريطول ش

++ ++ 



 حيولتلاو عيضوتلا 000 فحل - (م30)نينب ةيلاع باوجتا ---
 3 تف نق مق وف مف 4 ع ا ا ف م ف ع حم هع 22-2 ع ع 2 عد 222 م ع ل م دل ل

 ةقفلا لوصا ىف :ةعبارلا ةقرولا

 21 «لؤالا لاوسلا»
 ' َرْوُجَي ْنآ ىِفَتنَي نوني كاع نيرو ياكوفإل ةَّضَق لضال اه ىلع: ل١ 5 مرق
 3 ع قالا تل َناَضَمَر ْيِف فاَكِتمإْلا َرَذَن اَذإ أ (ٌرخآ َناَضَمَر ئِف
 ةَبَجْرَأ ذه ةهَدَلاَو َءَدأْلا َبَجْوَأاَمب ُبِجَياَمنِإ اَضَقْلا ْنَآل َرَخآ َناَضَمَر ْيِف ِرْوْدْنَمْلا ٍفاَكِتْعإْلا لَضَق
 : ٌىِف لْضقلا ُرْوُجَيِف ِدَيَف ل 8 هي روج بمب دو

 ظ صوص اص يفيق لا يأ( تجنب ُبِجَياَنُههاضَقْلا: :انلق) َرْخَآ َناَضَمَر

 .هيلع عرفتملا لصالا ركذا .ةلثمالاب اهحّضوو ءدضقلاو ءادالا ماسقا ركذاو ءاضقلاو ءادالا فّرع
 سيات ا لالا اضقو ءادا(1) لؤ بولطمروما نم م لاوس .٠> ..4 لاوسمصالغ»
 ظ ا فلق

 3 20 00 اة 0 *رمالاب تباثلا لثم ميلست ا ناجح

 ١  37ءانصتلاب ربشءادا (©) رصاقتءادا (©2 لك ى100) لن لامس نك: ءاوأ 0

 رص امالي كوبل ا ةساداءاضقلاب يبشءادارل كى < لي عانت اهي و انوهروجوع 72 انت لع ماتا ريت

 دارنا كءاداكهعس بسانهووايزنانركم يش حرر سايل نات نمرود نومق ود ليكروا منكر ازيا لوب
 ظ -.ءانعقلاب يبشواداروا لصماوا لب ليم

 5 000 7 اداري روطساوكرتب ىلإ لئاكوادا(0) لن نيتفو كاري: ضعاوا
 ايكءادا فالخ كس دتبب رط عرور شمول جج ىلب رمد اق مادا (©2 سلوم عروش ىت تع امج اب ذامن.لكويب جس للاشع لك اكو ادا اترك ادا
 ٠ جناجومطقاسو ب وجواكرتج لخزان كرت هسدر ظنك سجد قبس فال كس دقي رط غرور يانركا رازاماهتسج ب

 مارتتااكم ادا ئكّموم دوجوم تب امرت اسكس, ضقق حس ظاحل لس مارتلا لم ءاداكج ب بلطم اك ا ءانضقلاب هيبشعاوا

 كامي مكس دابتنا لا ءانركل مك ارغاك نقال دحب كس نعد اف < 2 فل دنا ادارواو بري تنهي كيا

 مادا زار( تع انتج اي) جت نس شارك سزابتتا لاروا هس ءاداري هس لاك زال تءارقل عج قكءادقا اناعرواج قكتتنو ش

 -<.ءانقلابيبشيء لل يئاداز ارفعي هات ايكمارتلا اكسل
 . هور كك وب كارد اكسل ار وك ار بر :لس لق شي ذب سس عرش ل: لاوقعم لس اضنق (00- زن سيمت د ماض

 كسا لقتروا لح رن كارول اكمل ارم وك اريل رز ل لقت فب كس عرش: لوقحصر بيغ لمصر انت 0ك هد ءاضنت



 جورسلاو ييسرس 157 ١2777 نينف هنن اخ اباوجلا
 ال ا م عا شع ع 3 3 ا 2 جب جي عع عدم عج عا ع م امد ا اعات ءا

 -نركاداييدف لس مزور هستوبرص قدس ذ_ رموش تفك ش

 يقتل ١ نش ىانحا ووو ع ا رئت يلصا ترن اشن ىك لص ريلع عرفت ©

 0 بيسك وجو لح ءاداوتج بس قنو لك "بيرس اب وجو كس ءاضث كي دانك حلاو لت *روالبازح

 2 ب هس ءافضق ليد (لز علو عفا وم ..لارع ةراشم ) ءالع ش نا ل اكو تل او اور |

 دنع ءادالا بجوا امب بجي ءاضقنلا جايكنايب لماطافلانلا ذ فتن ج_ترورض ري دج ببسري دج يلا

 ١ ظ ب ٍديدج ببسب بجي ءاضقلا ضعبلا دنع و انباحصا ةماع

 ناف ةئمجلا ىف امأو امهفيرعت رم دقو درفملا ىف اما زاجملاو ةقيقحلا نم الكرش 0 ل

 ظ يو و

 00 .ملكتملادنع ىل هدنع هلوقف لقبلا عيبرلا تبنأ وحن ةيزاجم ةبسنلاف هيلا بوسنملا |.

 ىف زاجملا فيرعت ىف حاتفملا بحاصو ءاملعلا ضعب فالتخا بتكا . ةحضأو ةرابعلا مجرت

 لاقل ركلا ا نما رهين الملا

 | دلع فيكي دف نيحام 3

 رك وت وفود نادال لوي لو رفم واي كيأرج تس لج زاهروا تلقيت( مح رن اك ترايع 4) 5

 قل تسب م للا قتوم لاف كيوزنيس ملكت ج وب كفر كتل لاا تبن ل ففز_ملكرلا الاد رجب 0

 تسال اما ايدككري بشن لثم كفر لري ىكماعك لن تباعد ل

 ادتقوارم سس هدنع لال فنعسرو:لقبلا عيبرلا ت تبناهيئلو« كذاك تسب ثلا

 لا ثنسن كحن ا 5 : .:

 ىكلخنل الج ترف اس مالع رام بص اصرواج ذاهب تركو < تقيقحر لوم ل القت هكيرحوجوم فرط كل ع

 < فرط عاف نيرا تدبن لا وا لوم ريقيخ تدين وقيس للكات لب ديقلو ورق ماكتب وب فرط كل عاف اتي

 كلن لقت ها راهاك سد ذايتد تقيقفل يد زنك ءالع ضن شرغلا هج يبزاهب تبن رقم لاف ضن رن رك

 جسدا هريقكوو يظر لكر كين لا اكماطمدواجي تدب: فرط

 الط ءاتاكس ل تقي كيب كيذاك تبن يزل لل لقبلا عنيرلا تبنا اذهل

 تقية مالكي يرجد ارواج ذاب همس لمالكي دجوعرلا لإ طن تحاضو كا اكمالعرواج لتسيمفرط

 ْ هك عقر لافت ابنا قب طمس هديقكلس سا لكي سا

 | د ىو لايعني كم :لاش ايفل ممل ان ©



 0 لا ل يس
 رقزارو) تماقلالوطروا < مزال( والاول رب لدا / رطب ول 0 ٍ

 0 لاعتسااكذنغل_ل كويك حس يانكبي لَك اجايلوارم نوم تسعاقتلا لإ وطي زركلوب داجنلا ليوط ديز 3 ادهم رك( لاو

 وضومري و ففل لش سالك ذاب الك_<تساقلا أ ولم وزع اك سا ضوغروذووصقتيس ىلا نايس وج لكل عروضوم

 ْ _ ةكوم سنة تناهر تقيمك لس وج خم رانك ترقي اذبلعاتوم, ل تسال -_

 م1454 _يىناشلا لاوسلا)
 ةَرْوَصقَمٍراَتسآلا ماج ىف َِئاَرَح و ةرؤئست افلا ٍبْجُح + تْحَتْدَعَب ةفئاطلف.-- ظ

 ِناَسِلب ُتْرِمأَف قاتخآلا ٌةَرِهاَس اني اَهيَلِإ لْوُصَوْلا َنْوُك َو قاتلا هَ رْشَتْمُماَمَمِه اَهيَلاَوَح ىرَت
 [ياعرض) ماك ولا نو مهَوَكاَل / ماهل

 _ةدوصقم وق ىل للا ف مدختسلاكاراتسال كا د

 .تماطو كتالي

 كل 2: جي كس لودي كسظافلاكت| ؟1لئاسم كيراب كس باك لا لب: رج 2 6 ترراع 69 تك

 لاو ول ركرتلي وزو راوداد_ كقأ اطل نا كم د اخ دنب لع نوهت هلع لو 171011 1

 ادرك شت (اوب يامل اعم بحجج )_ لل يلا و كنك يق أطانلأودمل ل فلور 2

 داس متو كاس ل ماهو (”ثءرجتاس كس ناب ذا ماها ايك ش

 ْ - افنآ لاوسلا ىف ”رم امك -:بمارك اري تردايخ ع9

 يروا كى ودييشتت سابو اشارك غافلا لشسح لارتبا-:تبحاضو تا راهتسا كك ة روم يبي ءارتتيا (9
 الكت رباغ عل كس ربشعوك اروا ل حس لب تان زاول كسب مرش( هس درب ) بج ءبانلكاب هراعتسا ا ةيقمج_,لاغنل ىف هضم يثق |

 ري هراختسا روس ايا يكتسب ممل كس شو اكسس حس لكي تءايسازم لب ميثم راسا جس ريلي راعتسا ب لتس ايك

 ١ ميمو ارسروا< ارب مشرك ب كدي حت ترو رروصإلو وأ وهذ قم 0 رار مل . سود كس تراي اوي <

 - قلك 2 ايلا يكتب اعل لس بشوأ كلا ل 0-0 كاي زاول لس د ب ريشه ماش روأدهجس جرت و راوي ظ

 ب 2 دود اهتس اريج ايكايكتس كل كس ميسون اس يله تايساع

 ِتاَلِيُجَم ٍِلاَمَج ْنَع ماَنِقْلا كَشَكَو و َنْيِرْكْفَتَمْلا ِراَكْفآ ٍراَكْب أ ٍسِئاَرَع ًةّصَنَم ٌصْوُصْنل 5 يناثلا قشلا]
 (ياعرد:ص) .هياَحْضَأ َو َو هلأ ىلَعَو َمَلَصَو هيلع هللا ىَّلَص هباَطِخ ٍلْصَقَو ىفْطُصُمْاِهَيَن سب ِهباَنك

 جوجو نيب -اباطقلا لحف» «سئارعلا «ةصنملا «ىلت ىتلا تاملكلا ققح  اهمجرت و ةرابعلا لكش
 5 .ةيلعفلا ىلع ةيلوقلا ةنسلا ةيلضف أل ةثالث



 0 ا ا ا
 نأ 000ج 2ا«تمب(١) بارتاب تماس 1) لب لطجوما نعم لاوعل....4 لاوص الغل

 شالو جواك يي تي يطقعنم كريإق حنس(7) نبك باطخلا لصف سئ

 7 -اًفنأ لاوسلا ىفّرم امك -:بارعارب ثرايع 6 ......

 هكلاروا اانيماكمولج كر اذا بج لوقا 2 خس راها نب راقت رض لايق ارواج نكت راع

 ايد لوح هس دهي تيبس ذ كس لاف باطخكس ناروا تنس خفى نيا لامي لس تالا ب ساتك با ذات

 يي فلتنعشملاكبت ارواب الط مكى لاقتشا >
 2غ :ةّضنَملا -

 ظ 0 ئشلا ثْصَصَنب < ابابا ةيك

 م ص ع تسمم كليب“ اج لامك ث لوفد ثوم كذ + ج_فيماكت فمي ُسْوْرُع سئارع

 ه7 ”سئارع“ للا ل ثد ل ثعوسروا ” سرع“

 لاب تسليم فوصل لا نما تفاشا اج( ل )لصق( :باطخلا لصف

 . هيباطقرواب (لوضنا) لوصقم قتيل صفي ب( لاو ركويت رايمرو كس لطيو حق باطيخمو) لصافلا باف تمدابع

 هد تلا بسجوم ليك ب طاقرواوبدء اذ لول ع اوم اخ لكلب دوصق موهفماك تي_ ماجاب كو مالك ناو يبا لوصفم 0

 : لؤى كايبهوجو نم "1 ري لف تس لواعتسا_حرراش_ :رث الو وجو در لعف متسىلا ل وق يشم )ن»

 ترش( دووم لاح اكو رينو تميصوصتل ع يؤ يلعف كويك عروضوم ىلوق تنس تلعن ركن اييوكلا ار م

 تدقيق” أي لو م سرين لل وق لو لوب تباق ماك امج ملا 1س حس لت جس يزفلت لوس لو ينب ماك ركل ظ

 لور لج يلع قفتانوج تباح كم اخنجا حس ل فلا لوسر يلو © ركتنحاضو ى مف ىو لق لنك

 ا ليأسمالا/تس لوس لأ يوزن شخ ب فالتلالث + تبة ماخا ساق شا

 215 « ثلاشلا لاوسلا»

 مالكلا مسقنيف ةعبرالا ميساقتلا نم لالا ميسقتلا وه اذه هل هعضو رابتعإر ....»

 يناثلا ميسقتلا وه اذه هيف هلامعتسا رابتعاب مش كرتشنلاو ماعلاو صاخلا ىلا 00

 ْ ميما هريغ ىف وأ هل عوضوملا ىف لمعتسم هنا لامعتسالا رابتعاب ظفللا مسقتيف

 (يمعتص)١ هيلع هتلالد ةيقيك مث امهيتارمو هئاقخر ةنع
 هجو دّوح .ةعبرالا ميساقتلاب ةقلعتملا هللا باتكل امسق نيرشع ءامسا بتكا .ةعئار ةرابعلا مجرت

 ظ .ةعبرالا ميساقتلا نم مسق لكل رصحلا

 7 * كد را تاريسق ىكدللا بال ا ا زما) نع نقل لزم ين رق لور 0 #4 لاوس مصالغإ»
 0 سات_تصصص2222222



 حيولتلاو حيضوتلا 1 5
 22252 222 2 4 م م دل ع ع ا جا ع2 23 عاد شت 22 222 2 ا ا ا ل ا ادم

 7 سمكس نر ا

 0 0 ل تشم ماع 00
 روهظيس.طظفقل لسا ىك تسرب لس ل عروضوبه ريل اب توب لاعتتسا يل عروضوموو لكس نوم مهجن حس رابعا كس لاهتنسا ظفا جانج

 -ءايقنال تيفيك( ريو ته ارد طسيانمب هاا
 هك مانقاراو كل ؤلميتس_رابقناكس حو كدشلا بانك:

 ظ 0 رشم (©) ماء (7) صان () - لب من

 ينك © قص مو ديف لئيم ماقااجاك لامة رارتناس لوتس طوس نتقابل
 مك © رم (©) ضن (8) ربان (0- ل يمان مادقا راو كلا مست سس دابق كس وبك قت كلنا باك
 باتت لمت © لاش © ين © لئيم انك مانقاراب كتل: ميت سماه ءانف كس كغ تا
 ةراشا © ضنا ةرابع(0- ب مان كس ماعقا د اج ل حار مين .رايقنا ل تييفيك كت لالو ب قتمىكدللا باك

 د سنار انتا © صن ةلالر© نأ
 0000000000031 : رم“ يد كمل را يبرق كرثلا باك 6

 ١ اساس ف تكرثاب اير كت لال درغ تلك الب ب زخ ليا ة سكت الدرب قنا كيأرلا اير كتلالدبب قق ةدايذس كييك
 لاق حس لاعورري و ةرركح تلالوري ىلاعمدإي ز عس كيأ را ارواج ماعشرلو ضخ وليك ك لالورجت تكرشالب لا دايركت لالد

 هلو وشمر ررأو هج لومة اموب زادي د ذه لإ وامل للا 26 7 هشاياكوا رارة د ذل ل وان كلا كلا لوك سس

 لامس لعل عروض سر لل عروضومر يف ياو لتتم لثلعروشوم قث يا ظفلا لك يرحب ف لايق

 هس ياك انك رادع مو ار نتسلا طا ادا ول ل لرب لن نار جة تقي

 لاتحا كلم واع ناي لما حس لاعود وتل ومر اظل ءىفتا .ا لح لومربال حمل اقفل كس ييرصحربو كش لاه ميت
 يحرك كد دن اك حس بص تفر ووظث اق تمم لبي ىلا سس لااحودرمب قل لو تحك ر لامن /سيصخ ل وايرلا دا نر ْ

 ال اخ لاعود تردي قوت لاا اكس يصنو لي وان قف“ لس ظفلركا رواه ضو رلو < رماظ ولوج ع ةيصايتفر وبل

 هك ظفلركاروا< ماك روع رض زوما يكاد لوقول غيرك ءاكدءايك ظل وقل غر ايكو مايكل وقل غر لن تلاسر ديكس لا
 ركأءاكدع سجد لك راعروا كوول خبصاي او تجب كبعض انخاك ل ا_ للان لاعود ىكووزل لوب ىف 3

 نك تاردااطنا سل جلخ قايسو قاس لبن ا حس لاعود ذوب تس غيص لس اد الا زك لاما

 ضع نسور رورو نر تاروا اكساركاروا < لكشنو ونوم 5 تروا اكسا حس قابسو قايسرلا اكعد نك تاردااكسا ايكوم

 دهس راقت ركوب لمت وم ل كت حارس فرط رتل« ليث تا سس عام ١



 0 ريع يالا
 ورزام كل 1 0 قالا اهل ّش :تساظقلالاو لرب لع درك تسب يزمتوو عطار يق

 - ورك 0 صنأ ةرابدب لادا ووجب ايل" يالا متق علمك تمل ولك 1« لب اكوم ايل نالارست كك قحط ظفل لاء ليلا تلاع

 قعمورلاء لبثت ' اياك تاجامجي دعا طفل لاق“ مو لبا لان لاعودةي لجل دم“ 72 ارواهس 7 ؟ةراشابلاارسا

 ترك كافل نعم لأ لام لاعووري ل اجا دخل اننا نم 7 ارواج ضأأ ةلالدب ل الرسا رول و اهت# غل سافل

 هس سا الرشاد راو صم انتقاب لالدتساقوم فوم قعر تسكن نحمر« ليي كرم فقم اقع يار

 نيمسالا نيب ىهو اهلامعتسا عضاوم ءارقتساو ةغللا ةمئا نع لقنلاب عمجلا قلطمل ءاولا..... 0
 وأو اولخداف ةأرماو لجر ىق اذه نكميالو نالجر ءاج نكمي هناف نيدحتملا نيب فلالاك نيفل تخملا

  ءوضولا ىف بيترتلا بجيال اذهلف امهنيب عمجتال ىا نبللا برشتو كمسلا لكاتال مهلوقو : فطعلا

 ءافصلا نيب ىعسلا ىف امأو ءوضولا ىف بيترتلا بجيال اذهلف هلوق حرشا . ةرابعلا مجرت

 .هحرشاو ماقملا اذه ىف ىعسلا ركذ نم دوصقملا ركذا  بيترتلا بجوف ةورملاو

 ىف بيترتلا بجيال اذهلف ()مج اكتم ابع(1) لو بولطمروما نشل لاول ......# لاوستص الخ اج

 ترش إل ارواووصقنبس_ ن_ رار وكس دوك ماقم(اس) حرقت ءوض دولا

 لاهتساهس ارواهتس جد لك. نوم لوقت تغلرتا_ه ليك 3 .قلطم قاوروا "مج راك ثررارع 0 30

 .لقوي ء” ؟نايمرد كس لوما رهف فلا لاي أسجع 7ك يعدل لوما ف للوداد هورواري ءانب كرار تاك قاما

 ايكو نيسردكس ناو طع او ذنوبنا لسان ل 2 نبك ةءارماروا ل ري نايلب_ نامت لاتباع نالجر ءاج

 دهن لاب جاو بيج لموضر ك_ ىا لب_وركو 2 لفانلا ل نبللا برشت و كمسلا لكات ال لقاك لاردا

 علل تس او ف حيض زل بحاص ل دوك ترايع#: ىف بيترتلا بجس ال اذهلف ©9

 ردا يوتوب راواشعا ضو تم [هلحا_ج سيل تراقموا بيتتءغ كيك حت قاولجس كاي لفت ل +

 | تول بحاص نايجج_قءايوك راتبا قلم ب لوب لاعتتسا فطع ءاد لابي كد س لائابسجاو بيج لع كس نك

 17 ل وضوء اضعا قش < هيل يعي ياس لق يمل سب لاما البي لي افرك لتاوو لن سراب هر رلج ل

 دلك وكبيتفط عادوا ايكايكف طعس سدد كيأ اكءاضعا اكسر ؤ ل5 اوله لس اهجس لاكبجاو بيت تل

 ش نزع قلطم رخال تعاعر كبيير تاو قلوب تباغتاب ب بج ن + يبن يقلع رمي لاما رود

 لاقت هبت حشا تالت 2 تت ًانمناللداينيرثاب اكس لمر 1 قوه ش بجاو بيتزن عوض زف هيك
 هج

 ١ باوجاك ارتكاب مك ترايعرولزب ترابي: ارواووصشلب تاس لا رار ذو( هروأر ام 9

 .لا## بآن دفن مارابوص قلت وللا ٍرِئأَعش ْنِم ةَوْرمْلاَو افّضلا نإ لوا للاقتشا كج يفارتكا جل

 كان لاقشا# لابي سرك يدرتعتس لابد متكايد بادج نسف يآ لب ركءادتبادهتا سكس سلمك ايكل اوس
 يصبح سس ل92 را ا



 دا ا رسال
 كوكو يراسل قود ليس ةادو دج لك يبيجقزج لع ورل افصل ثق سك سي بادجاكارتفالا

 رواده ءادتبا ذسىلاتقدشلا كس ضرك ارباح ناك ايار ناين هللا أدب امب او ءادبا ذقن آول ئادواع

 د86 باكي تسكن مقا كس لاا انكم رقم لج رك وكر رج يكل ايدك سا نس قل بلآرلاون اكتعأ
 -ج_ ارت اج كولتريف كو قم انوم مدقح اك ا فص لش تيب آمل يامي

 م ١ لوصا ىف :ةعيارلا ةقرولا»

 ه6 «لؤالا لاوسلا»
 جب جميعا عج افون جلا طال لَ نم ىلع ةولضلاَ 35 لوالا قشلا
 ةَلاَلَدلا هتَراشإ ىضتقُمب هب مزتلا نم ىلع ٌمث اينو اًرشَبم هم مانأل ىذه ِث ِثْوْعْبَمْلا ِدَمَحُم اًريِصن اناطلس
 هتَحاَس ِفْيِرَش ِْف ماو ِناََلاَو ةرِهاَلا ِهِصْوْصُن نتا هيَ ٌمَصَتْعاَو ناَفْرِهْلا ٍقِيِرَط ىلت
 .ةليمج ةرابعلا |مجرت 4 ةرابعلا لكش 2 (ياعر_"ص)». ٍناَسْعِْسإلاَ و راما ماَرَك

 امنآ "3 59 00 3
 رك 20

 ىرخو فون م مروا لاو نيد تييارب وكل وأول لو كأس تجي وج لن يفت ركل ج راكد هدا لاو كك كس لبو مادو 'ا اني وا
 1 ل كس اغا اال مزال لس ل ري تاذ ل اوم لذات تضرر كاني لاو نار ةوكل ورق اكروا كس او ةسانم

 هدب مفلس ب 1 اهب تمير واوكم زتاوتم وص ن ايبا الغ المان ح ييطمرواوكخ سكت الدرب تسار كس تورم لب ام

 ات الا اهجارواوكحمارلو ت كفا اشك لأ اسس دابدد

 ىقابلاو سنج ماعلاف ةيليصفتلا اهتلدا نم ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحالاب ملعلا ليقو داثلا قدن
 علطصملا مكحلا داري نا نكميو رخآ ىلا رما دانسا انهه مكحلاب داري نا نكمي ماكحالاب هلوقف لصف
 (يامر-هص)  نيفلكملا لاعفاب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ وهو

 ركذا  راشلا زارط بسح هقفلا فيرعت ىف ةروكذملا دويقلا دئاوف نيب  ةسلس ةرابعلا مجرت
 .  قطنملا حالطصا ىفو لوصالا حالطصا ىفو فرعلا ىف مكحلا ىنعم
 م (س)دئاؤيسم ورود لع فير قف (0) همت ةاكتمدابع (1) يؤ روما نش لتاكل اوما 5-5 « لاوسيصالخؤج
 -_ فش الطصا كيو نك دقط انهو ندتوص اك

 جليل ب مذ اج سس دييصخت دايم يعش ماك تفكيك بكرا :مج 26 تررارع ]9 .---- كح



 عيولتلاو عيضوتلا 00000003000 مصع 0 (مود) نيني هيلاع باوجلا
 ' يوتانركت سن فرط كرما ماما كيب هس منا ماكحالاب لوقاك ا سبء لو سلف ّلابرو
 < نيفلكملا لاعفاب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ ىالطعامكووروا مايل موك العصا كوي نك

 لال ماكحالا بن لاو ملم اقتل ملعلا سفيررت تف: دما فسد وة روان سفيرا لاق
 مهكتافصو تاذ كي اقتشا قت راوصت سس ناقمدارم ابلس وا باجيإ رخآ رما ىلا رما باجيا متل

 نس لع بئاج كتل م دل ل ' اموهحيداغ ماكحامو تدق ةيع رشلادوا ياو ورمل كتائب رض كءاحوججرراغ

 . دامرييختلاوا اضتقالاب نيفلكملا لاعفاب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ قل رمددامركارواءهيحويلقع ماما
 لن باطخس لاعتدفلار ب «ج شئت باطخ دس ىلاقترثلا قلنا ن بك ليام جرراخ مولتدو تسديق كم اكدا لجيل

 هع شر ماكحاوكنلا لن ل ف رومي تير وج ليث هو ضبا لإ تك يعرش كح اكن ليل فوفو تمل ظزج لذ وو لفحب 0

 ماخاب 1 امو: ردا يعشري ماكحاري هس ديق لك هيعرشلا لور دانال كاميارب زن ايبا« نوم بججاواكن ابيات لو تك

 0 ولع حلك أس اكن لقاو ىماكحا وورود يرن احا نتن سرق رظنق لح كنت لئار ىماكحاوو ل يعرش

 دهب 0 هير ذك ديالو( لإ ةيهرظود كس لوصتلس يلي عرش اكحاربج كح ليك امو حدا رت احا نسديق ك هيلمعلا

 دق ةيليصفتلادا لي | اجومنراغ احا قرشا اوذ#:: لم اهيل رول دياقلس_ ريق ل اهتلدا نم ةابجلر زا ريلقى ظ

 لو وم لص اهرهنرذ كس لانو و 201 1 عمم هبعوهد ساء .يديصقتوبرالواوجاك ابو نردا ملموس

 سد قطن؛ ىالطصاء رع ياعم ندتكس مك -: فش الطصا ليد زنك ظطانمد نيت كت 9
 < (رلت سبت فرط مار مود كرما ليأ) رخنآ ما ىلا رما داذسا ف“ رعاك ©

 . رييختلا وأ ءاضتقالاب نيفلكملا لاعفاب قلعتملا ىناعت هللا باطخ ( ضاطسا ىنيتلصا) نحنوتالطسا ايت © .

 وقال (ر قو تمن نايمرد كس لورعاود) ”ةعقاوب تسيل وا ةعقاو ةبسنلا نا كاردا" قت” اى ©

 ظ (60هيفس(ر2)- لإ تكي قت م[ رالظسا لاقط ردا ا( جس مكماناكلا ردا كس

 2١16 4« ىناكلا لاوسلا»

 ىل . لقتسم ريقب نوكي نآ نم ولخيال لوانتام ضعب ىلع ماعلا رصق :لصف
 نكي ملوا املك ناك ءاوس كاك نوكيا تسلا نادت نوكيا كا دس قات كب

 1 ووزع >

 لح تابراج لأ نيس لاش: يورف نون عرادتب وكم اع: لصن تالت ا
22222222222222 



 حيولتلاو حيضوتلا #0 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 مالكا فنو/ نر اوج بدو لتس و لم توفيت ذو كو: سس ماكر دصأ 126 ا ايبا يوب لفت رو

 < اترك بجاووأة سدا دنب ع دابر فا لتي م اهءازلسا وع تمي اهرواجج تفشل هرم ءايثنتا لقت قش وورواوهشانو

 هسدارف ناي تليد طك نوم رصحرب وارفا لطتتس ماعدت نتا لن ترايع لا -:لشما عر عشنا تدابع 9
 00010 نت لاقدر لوا لم ساه انا يكرم دارفا تيب زك دج لا اكسيل عاكس لإ

 هيي حس ذيبسا) مالك دصوج جسمالكوو لتس ريش فير كل ظنت ريو لعن لع نايم ودع لس سا كوب لفتت

 دج جس مالكوو لظنسر واو رام م الكر ص لكي ومر لقت 2 ةركت الدرب مويفو 01 ةييسارواوم لاحم 5و 7اس ( مالك ىلا

 لارج وتوم لعنتسا رش زجج ىلاو حرك صحن وارفا ضم ارك ا «وب لت للبت تانك لع ذك ت لاطورب موهفو قش تيسا

 اولتقا هيت ج اعدرارعكمي دارفا لتس اوم اعمال حس لش نا - تيياقروا ترغب ارث ايثسا لن مانقا رايح

 ىكاءإي وزر صحنرم وارفا ع ذريغوك مكر ل ءانش اثنا نكات ل اشو ير "من |ةرتيين_ ركل ا ا ةمذلا لها الا نيكرشملا

 يدور شلش لارادلا تلخد نا قلاط تدنأ بيج قي درك اوني لوقروص تم الكر دص قباب رش حرم

 : كس تفصل اوتج سقي درك اخو رص يدار فا نلاوكم ماع تمفص حرر ىكاءاي درك اخو رصخنمب راد يلوضدوك كك ومتيل او قطط

 لاذ تنم ةعئاسلا اختل اشرد ارفا مانت لبا مكالاوةؤكز ةوكز ةمتاسلا لبالا ىف بج ل وم فصتمويتاس

 قي درك تقاس حس ءادواب ك1 تبيان كمل ايقم أل قع تاغ [ررطاىا يدرك اورصشبب لؤنواممتاس فرم وةك ٠

 ءاروامدواايدركروصكلت قفا رملا 1 يف قفارملا ىلا مكيدياو مكهوجو اولسغاف بيع

 دعا ش نا ليللا ىلا مايصلا اومتا بت تح ءراروصكر وافاد ادوا كس ائخمكء اع تاني كروي دركد تسل

 ظ | درك ارتي راق م اروب كس ليك سال إ كمذود

 ضلال رخام كيرف يف تحاضاا ؟ وو يصل مقر وارفاو تكل

 بان يسمو ة رولر هور ارواب لتتم و قوه تار انف كرين ل درت الورم قم نيا تتوب لقتل

 ٠ قت ليصل عرروص ملي ه:ةكتا عروش -

 لت وقت بسجل ىَوُحَف ىنَسِتَو ضنا ةلالد انار....: 571517

 لِ مارك قَال نآ ْمَهْعي ىلا ىّنغتْلا يل" ىذآلا وهو ةنِم مؤهلا ىتفتلا قآل بَرصلا درك ىلع .
 اًضن ٍجْوّولا ىَلَع نآهْيَلَع تَبَجَو جو عاقب ةرائكلكَو قا وف لب برص ىف ةوِجَوَم ىذا ىذألا وَ

 ٍلُكْلا ىف اَندْنِع ِةراَفكْلا ٍبْوُجْوَكَو لاذ اَهْيَلَعَو وَالشرْبٍ 

 .صنلا الل نيد وكتتلاه ثلاثلا 0 لاثملا و.اهلكشو ة رابعلا مج هجر



 .عييلتلاو عيضوتلا ااا كلاي ياا ويني ةيلاع باوجلا
 7 كش ِقأاَمْهَللَقَتاَلَو لاقلانذلاسيت( جس سمع كتوم وطن سات لادجد ع تع لوا ل >

 ىذا علو ورواجج مارت نبك ألن لا تسوي لبس قدوم موه ملل يأس ترابع ارك لحاجانكتلالوه مست

 ةراقك تق اع كرداعت ته دايز يربسأب ل ف أ هورأأب < ووجوم قلع برش( ىذا) ترلعيروا ع (انيو فيلكت ,

 00 ذالك ساع باكل يئاج جاكت لا بلكي ماج تسجد مس يعن ب

 ش | هج منال لم كيو 0

 -افنآ لآ وسلا ىف زمامك_:بارك ار ترايع(9
 0 له تلاع كو زور لاثم كرسوو ىك لنا تنلالو #: تحاضو ىف شللاعو | اخ لاشم 69

 7 نأ سررابع اتوب مالك هدافل درع سجو ىذا رام ل تلاع كه زور جريح اضو لك اب نوم مزال هراثك

 مدرارقم الو راقي سا ذسمهثلت بآن ايكرل اكلك رامج تلاع كوورة لارا كيس ب اله حس

 ركز وابتو تيانج يزور تل كمر هرافكرب درع كويك انوه مالكه رافك كري تدوتري روع صنأ سيلالو ح سا

 دهس متالددافك تيك صا تلاذاوكيلاازباب_لدء كرش س كد كيك لامن كش تدلع وياج
 تسري تح اشو 11 ياه انو م الاكه رافك ل حرروص قف ني ذاع ع كلام لهزور كيدذ دلو داع لام قس

 - قر ز/ليصقنو 0س 11 ابيجج تضا صل تراي ند مالكة رك يدرعتس يو كل نا ل تلاه كه زوررك

 ' ًَس ول 76 سئس عرامج .درم بشي رواج م 3 انتر سراج روا خب اهله زوررلتول < 0 انركت ياتج م هزور تءلع ىلا اروا

 ةاكرخ كاعاكددراكدلج اب لب كادي ذاك تتاح كور دهاكمايكي اا ظ
 0 ْ - اكد مزالودافكا سس هيل اتا نأ تلالدازبلاك/ لكي 5-3

 ه185١ يشثلاتلا لاوسلا»
 نيش أل صال ظفط نأ نايا (يسا يدع صال فيس و١ 5 لوالاقشلا)

 ا لعافلا ىلع قلطيالا لصالا ىا (هنالدرطيال لوصحملا ىف ركذ ىذلا فيرعتلاف) عضو

 ٠ .ةرابعلا موهفم ركذا .(يباتا ض٠( ةمممنم ةياغلاو ةيفممم ةروصلاو .

 ظ ظ ا هن بولطتموبغماكتررايعاتتف لش لونا ل لاسم

 لق كيج ب لع اك تدان راع خلا لصا فيرعت نا كشالو--: : موه ؟تراع(

 ىكتنمل يأس تنل ( هيلا ريغلا جايتحا( هيلع ريفلا لنتبا) صان اج كير ركز ىرض
 . هج لوم ىأفيرتو ج لاي ىرابقفا تيما لزج لتر واهب ايئايك ع و كس قرابقفا بكس وتس تفااضا

 كيل وصب مح اصلس نتا فس [سداش لش ترابك لا "خلا درطيال لوصحملا ىف ركذ ىذلا فيرعتلاف"

 50 علحا ساس تسروانركرت اسكس هيلا جاتتحم فيرتكس الهي لس ماكس جس كك بحاضو لش ارتعا ل

 0 تك ىدا وتملط فرص ل صك قداص فير قت ايلا ناتي بس رش اطلت يسرطتم عاق ضملع تتداصتت قدام



 ل
 000 رع ريازبلا هل را لا لي تك ليل صو قل ابء لب

 ىتلاو اهب ىحولا لوزن رهظ دق ىتلا ةيلمملا ةيعرشلا ماكحألا لكب ملعلا وه لب)..... ل
 ' . فيرعت ...... ملعلا وه لب هلوق ( اهيف حيحصلا طابنتسالا ةكلم عم اهتلدا نم اهيلع عامجالا دقعنا
 (يناعرها) ضعبلا هب جرخي ماكحالا لكي دييقتلاو هتامولعم طبضني ثيحب هقفلل عرتخم|

 هلضف اذامو فيرعتلا اذهب هقفلا فيرعت ىلا فنصملا جاتحا اذامل  ةحضاو ةمجرت ةرابعلا مجرت

 ىلع مكح عراشلا ىرن اذامل  حيضوتلا ىف روكذملا وهامب هنّيب هقفلل ةرعاشالا فيرعت ىلا ةبسنلاب هتازيمو
37 

 -ت ءاضو ل هقفلل عرتخم فيرعت

 0 ا
 نسج فل "رت كسا خلا ملعلا وه 9 ا ل د م

 هز طارت مر كلو مث م اكحا لكروإ تامولتمكى 0100 ته ايكايلدابيا كيك تفوك ا

 | -لث كرك ل ملوتود كتف ذهن فنعم لع لأ # زايغارحو ىف فل فل 00 :

 يق لل ث لاذ تارنتخ بقر وقتا سسك فيطولا مالا اهيلغ امو اهلام سفنلا ةفرعم: فيرتتل م
 ريقي ذهل بحاص مارلي اجو خرا( فوضت ) تاينادجو رول( مالكم لع ) تاي دانتعا سفير تت اقفل مل6

 انقل وم ب سا قرم ان تال فرت ملك مالك لدفع: ىكدقذ كلت بمحاص ماا يوك ايك يبت جدار كلامك

 بعل وقتي قئأشم اا ةيليمصفتلا اهتلدا نم هيلمعلا ةيعرشلا ماكحالاب ملعلا وه هقفلا:فيرخأ رصد
 هريغو لكلب يقالغا فيرنا كرا مهلا تري لو كفي رت «ماغاةيرطاىا لك ال ان حس تاضا تعا ددعتم افرق

 يتالغارراتاكو ف وقوع تجار شوك عبو نمكق اغا زبلعفاقمرب تعي رش ا سل لك [قداصبب
 تاخارلا نإ +2 كفي عت رست كتف ن_ هلت فيصم رظأ شئ هوجو نلا_ لج نوم لاو للي تمجل رماح تلا

 < لير ل( ه١ 477 لّؤالا لاوسلا نم ىناثلا قشلا)لئا تم راع رتتىلا ٌقاي_ لاح

 هر هلو نتاووصقنيس_ لورا حرراغ_:تحاضو كك هقف ةبرعتل واس ©

 يروا هدركواييا لك فتم نت لكي < شكل وناس ىكفير تت ي اك هع انك ايب وكل ناك ادا كرمت فير تت, كتف
 ب لتر ىلوخ كف وم حراج وطيبطنمولماكحاو تامولتم انتى دقف فيت

 «هقفلا لوصا ىف : ةعبارلا ةقرولا>

 ه6 ى4يلؤالا لاوسلا»
 ناكدا ةعبرا ىلع ىهو ةيعرشلا ةلدألا ىف ل والا مسقت ةنا نيمسق ىلع باتكلا عضنف)--٠-



 و موعد عد هع م عع عد 2 عع ميا دف هنا حف نلف يف ف يب يف مع ل عد 22302 جمع 2 2322 رم .عيلتلاو عض عيضوتلا مالا 00 ...30) نيني هيلاع باوجلا

 اكلنا لاول نم وهات نا ذه يف ثحبلا نا بيسي ىنعياذكو ذك نع ةحييف هلو
 جراخ هنا عم باتكلا نم اًضيا عوضوملاو فيرعتلا ثحبف الاو نيمسق ىلع هدصاقم ىا باتكلا عضن
 ةغبرالا ةلدالا ىف ناكرا ةعبرا ىلع بترم لوالا مسقلاو دصاقملا ىف لخاد ريغ هنوكل نيمسقلا نع

 داهتجالاو حيجرتلا ابابامأو ف ةرشلا و تاذلاب مدقالل اميدقت دقت سايقلا مث عامجالا مث ةنسلا مث باتكلا

 ( يامر_ههر) سايقلا نكرل الييذت و ةمتت امهلعج هناكف

 ٠ ناقل كا اجلس نيمصف ىلع بتل عييوع دعم عاام اضيإب ةروكنلاةاعا مر

 7 ا بيرشتلاباباا ا
 11111 50 زكري لوم ووو بانل مم ة لج ”م6تراع6) 00 ع

 لايك أ لح تاو لع ناقل و دك فحاصم فرط رام سدد نردد يس لع ناي كسلا بانك لات« لو كافرا

 ماكاروالدالض نأ ارك بيسات“ اذكو اذك نع ثحبيف لوك لاع_قرفتضنفلاقاكل ا لب -<
 ل تانك كشك لع روضومو فيت ةدرأو نو تكسي لوم ودور ص اقم كس للا تسكب انكمت قس نحب حس لاح ا هس
 هي نااكراداو ب بترم لقا مروا لكل فاو لع صان هورك سهول اه خيراغعس لوم“ للود وورلي دوج واب سس

 كب ايودكس اقتلوا ةلامرجيردا سب ةسل مدل فرثاو ا« را اري تنس باتك ثم لعيوب راندا
 ش هب ايان ادوتتتلل كى از يق كر وكنا

 هكسلرا ل آوام دارت نيمسق_#:تحاضو يف سي 34 باتكرواداماك نيمسق(9
 هوركدجدام باند صقم كبس شاك قط مسس باث لاه جب واي ا راهن انلاب
 ٠ دلت وريشو عروضومو فيل رم هس ء.مرقم كيا ل 2 نال” لاهل مايقاور

 ناي كس دال زا مش 4279 ناين كس عروضومو فرقت رقم (0) ل ادق ندوة لب وانك لمكرلا اضرغلا
 ١ -ج_ لقب( ماكاو لال وصلو فرضدو اكو باركر صقسرلا اروا-( ل ن ناب ل ماا هرم ©

 > نا بايد موي رجس لش ب راجت 2) بالدم لا عرامباءتنس, رق ) ناكراداو لاا كرمي
 . -ايكاي ايكسئركؤ لس ماناكن كر لفن نانا كالا كاك

 ملاعب از ادارم كراش تدايعىا تداماك حي رشتلااباباماو(©
 - ابك يك كت ناب لاهم دك ناار كى لس داهحاوأي ةبايودت سلس ناكرا

 كناحسديو لال ككل ات قادر 4 ل سيئرلر لفتت ياي لوثوو ديل ايل يكل بادجاك ا ىلا
 ْ ظ دايلي يك د و ناو ل فتنس



 حيولتلاو حيضوتلا فرك (مول) نينب هيلاع باوجلا
 2-2 ع 2 222222 2 ع عج عج هل ل ل ل ما هش د ل م م نا ول ف يف و سلا يق ل د

 . 9 حلصيام عيمج قرغتسم روصحم ريغ ريثكل اًدحاو اًعضو عضو ظفل ماعلاف هلوق ظ

 ظ ىنعم دارفا ىلا ةبسنلاب اماو ةددعتملا هيناعم ىلا ةبسنلاب كرتشملا جرخي اًدحاو اًمضو هلوقن 5 هلا

 ا (يامر-؟ةس) دحلا تحت جردنم ماع وهف ةيراجلا نيعلا دارفال نويعلاك دحاو

 ' امو رابتعا ىاب ظفللا ميسقت هنا هماسقا دحا "ماعلا" ىذلا ميسقتلا ركذا  ةرابعلا ةمجرتب كيلع

 ٠ ماعلا فيرعتل ةعبرالا دويقلا دئاوف ركذا ؟ ميسقتلا اذه نم ىرخالا ماسقالا ىه

 عمنا كميت بج ميو ماع( )دج زتك نسرابحح/) سيث بولطم وما نمت لش لاوس لا.:....#4 لاوسيص الش ال

 ظ ْ 1 -دوقرتاؤ ل فيرتت ماع( )مارا

دوا ايل ايل لوو ثج ظفلو و ماع جب2) خلا ظفل ماعلافلو# كلا لب: راو تررايع #]) ...... مو
 دعاد 

 <اتدرلثداغ اًدحاو اًئضو لقاك الب( لوم قرطتتملل م أ خ/اوج كل كرار: روصكربغر ثلا ريتا

 ملكا بيج فرط ىكوارفا ك دحاو تم وب ةسرا تست ل اور هجروا وب سرك سن فرط لاومورعت ل اول شع

 ْ | -خددنم تكلس صج سم اعدو لوم كسكس دارفا كسي راج نتن وي

 تسدايتناكس م” ارواه عسدابتنادس عفو ميتلبم فلي: ماكجا عر تت كريت بج ظ رج لاو عا 09

 ْ -لوومب ل تشب ماع« اخلي مايقار اج كفل

 . قرفتسم روصحم ريغ ريثكل ادجاو اعضو عضو ظفل): فيلر ماع: دوت ما فكس فير تت ماع 9

 كرتش هو لالا لفيت ىكاّدحاو اكضو < ل اشوارفا منتوج شجر رم تفل ل( هل حلصيام غيمجل

 يادوب ايلوعحرراغ ضاغعسساج_.ىلو لصفيق كر يكل تاج كف رطكوورعت» ىلاعم حسبنا يكب ردا
 ديتاسالس ماو ضي أم الغسول وبرراخدرصء احا تلاع كلل مي لصف روصحم ريغب.ناج يك حشو عليل عم

 مكة لعاايكو, داغر تس لاج قار لضفيق كهل علصيام عيمجل قرغتسم ل روصو رك لايكون رفاررعش

 ٠ "ا | (091ساوت) -اتوك لثطال اش لنا رفتتسار وطب وا رفا خس يب

 ظ  ه56:١ ييىناشلا لاوسلا>

 امأ وهو هريغ وأ مالكلاب اما وهو صيصختلا لقتسمب رصقلا ىا وهو لقتسمب وأ) ظ

 .. هفم صوصخم ىلاعت هللا نا ةرورض ملعي .....ئيش لك قلاخ وحن) هريغ ىلا عجري ريمضلا ( لقعلا
 لك نم تيتوأو "وحن سحلا اماو « ليبقلا اذه نم عرشلا تاباطخ نم نونجملاو ىبصلا صيصختو

 : ْ (يامردا”ض). فراعتملا ىلع عقي اّسأر لكأي ال وحن ةداعلا اماو "عيش

 .انه ةروكذملا اهتلثما حرشاو ..... ةداعلاو سحلاو لقعلاب ماعلا صيصخت ركذا  ةروكذملا ةرابعلا مجرت
 سحلاو لقعلاب ماعلا صيصخت(؟ )مج اكتءايع(1) لو روماووصاظق اكل اوم ا......4 لاوس ااا
 س١ 2 ت22



 وير يلا يي ااا 71 ا
 0 بلاعب رقت ةداعلاو

 1 ماك اودردا سي وتس لقتس رو نيس ردد: هج تاك تسدابع :ج 2 ترايع ©9.--- ا ظ

 <-ة:اماناج نيش لك قلاخ بج) فرط كورنر ثوار وه لتعز د جتا
 ظ تليق تاباطفكس تير شانرك اخوك وبرد سداسي يك اخ تلا لانتشلا كك هس كيد !طقكرب
 ٠ 0 داما و لكأيال يلوم تماهيمد نيش لك نم تيتوا رديت لت ماج

 ا“ لقعلاب ماعلا صيصخت ظ
 2 لكقلاخ 5 نراكخ مان رفا ضقبروذ_ رار ورفضت م اعل بسب بلطم ١
  ساذ شكرا اك لا مكر لترك لاش ىلا كر ابوتسا ذك نركب مكي( قلاءاكزجرم لانقألا) ئيشن
 تبى« هسفنل نيشلا قيلخت# 6 ؟منالتو«قلاذاكتاذيااكىلاقنىداي دلو لتقل اش ملاتتاكداب
 هك تعب هل مث حررط عا -ايوركروصك رفا يقل والكس لات راي تءاذاك عيش لك” ماع لقتل اهي لبس لك
 3 هملل راضون اذ لكان فم كورا جاكم احا

 0 ا رف ضعوا ذر لغو ارفا ضن 'ءماعرل سي بلطما# "سحلب ماعلا صيصخت"'

 . ماتتكر ( لؤى دزجرب حا) عيش لك نم تسيتوأ و اذ سمك نأ رق قلت سل وك يجوب هربا شنو لزج ىو
 ئيش لك لاهيرت قر ساحل ال اتوب مولحميسهرباشم كس لوتهاو لميت رك لل اشو توبا راينا

 0 - صقر ايشاقلد العا تدنن ا لا يدرك راف حس مكر الاف هدباشمو لترك قلقا تون
 لاول حيران حس ماعولوارفا لضروا ذ ركرصخ م دارفا ضال م اهل. ب بلطم اك ”ةداعقاب ماعلا صيصخت"

 ةداعر لع لاشكر عكسءايشادادتاج ماج فلعو كر( وامك ليغ اذن من) اًسأر لكأ يال هللا و بتوع تداعز#
 ظفلاكاأر لاهي _رساكهرهفو ىركرببك نس 2_.ابانوجب روت” لف 2 ةاهكرم وتد فرصا جا ابامك ير ءاكز جرم
 كام ف لامس امساك يذج الش ورغبة اياد جرراغعس مك اول ورسبقإ سيو كت داعركلا انقل اشو ورسم ارت

 - يكرر شرس هريو كرك تس جو كت داع مكياكم اع لب داكرم ثعاح فلاح وتس ذاعكرماكوريغو قربك فرص كوتش
 . لطبت و سنجلا نع زاجم) ماللاب ىلحملا عمجلا ىا (عمجلا اذه انخياشم لاق) ...٠

 ءارقفلل تاقدصلا امنا ىلاعت هلوقب دحاولا داريو ةدحاوب ثنحي ءاسنلا جوزتا ال فلحول ىتح ةيعمجلا
 اذه ( دعب نم ءاسنلا كل لحيال ىلاعت هلوقل مهنيبو هنيب فّصن ءارقفللو ديزل يشب ىصوأ ومو ---.»
 ةدئافلا مدعل قارغتسالل سيلو دوهعم كانه نكي ملال هنالو) سنجلا نع زاجم عمجلا نا ىلع ليلد
 0 ا (يامدنا"انس) (سنجلا فيرعت ىلع هلمح بجي

 رمآلا حضوأ ؟ تيبدج نالطب و سنجلا ىلع جلا لح همام اًيفاو ارش ةرابعلا حرش ٠
 1 .”قارفتسالا ىلع لمحلا ىف ةدئافلا مدع" حرشا  ةلثمالا .وض ىف



 .عيلتاوعيضوتل 000 "0 ظ 2013-6
 ديك خف ب ف تف ف و ل ا ل ل و ع ع ع اعاد ماهل هن تا 4 1 222 2 7 دعا عاام م ع ا ل 222

 : ءاسنلا َج وزتاال لهجمات 0 ل 0 0

 ثا رك رافد جتا سكس توكل يار كاف لاءاذبلءعسدارم قحملاو تير لادارم قثمزلاو تيجمج لع ءاسعنسلا لاهي

 ١ ارواج اكمال فلاي ءارقف لابي ءارقفلل تاقدصلا امنا < نارفاكم اعترطلاةرر طا كك اعوج ثمتاع

 رك سبيصو قرآرلا حررطى _- كك اهومادا قرص كي ؛«ح نيد قرصا قل كل لاك اجايكل كر نم كو تيس

 صح ليا كس كح راي كس لايك رورضانيل دارس يقف نت مكر مكس ءارقف ابين ءارقفلل و ديزل لاملا ىصوا 2

 ا ميش لك لوصتود لا سد ةسدلر ايتضااكرمقأل اروا كومو ارم ليث لاو تروج لع س اللب 5284 ا رك رمت ٌلايردادريز

 ظ ض 6 اجايديدوكريقثى فضولي زفضروأ # اجايك

 هدوتوم نلت الك 5 لأ يآل اهب دعب نم ءاسنلا كل لحيال< نا.رفام اقتتال مد ىلا

 . 3 1 ترو تتهم رسل وب لع رك ناكل 27 ,جعرس# نافع لآقروكروا مارق ايندووالعلس تاهوز

 ظ ماك ثلما) فلا لم ءاسنلا كاتلوج كي رواسي ا يكس سك اك

 عليكوا« ةكحر كشف وكي قرت دعو اللاب فرعم م نول اثم ماين روك نكسب نطو سود زب

 جوزتلال ل اث ليي ةلحاءج لثة دئافاكذ_اكل وكر قارفنتم رواه سيل لع لبق, لاهير وا ىرورضرك ع لبق

 مام لك ايندوكيس آني !فلاعرلا كوري بلطم ل تروص قا ارغتتسا مال فلاروا جس ةليك كسور تالا 2م ءاسنلا

 ا كس اهوم هداف بس رواوغلكم ب لج ءس لبككوت لي لكس لارررلكالاعجتس ار درك خس نكن فس لآقرو

 لتسماكذ ارخنتما لب + ضرع لام قدس /متلماق ل ث( قدصروا لام تسيسد) لاش ىكرستد لرصد
 ْ -قةآمنالقافيال١فيلك

 2 «ىاترز» هي /لركي ل ذاق 2107 ارمده د حس ممال فلا لم لشما مانتابج لب

 - عيرشتلا ىف افنآ ٌرمامك_:لمما عئتحاضو ليوم لاب تعج كئاروا ركل وكر ضو عم
 مكساج رز موبفصاكدا لن نمل حجرا: 57

 3-- اجو موغلم الكل ع كترروصيى لا 2 ام ةركل ومر قا ارت وأ 1 | ظ

 25 «ثلاكلا لاوسلا»

 (يئاتتدا"ص).ءام عرشلا عراشم نم اهلوصأل دماحم نم بيطلا ملكلا دعصي هيلا-.-...11551
 .نتاملا لوق حرشا ؟عمج فوصوملا نا عم اًركذم ةفصلاب ءاج اذامل ؟ركذلا لبق رامضالل ببسلا وهلم



 عيولتلاو عيضوتلا 00 م١4 - 2 ' 2 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 222 د عدة عد مدع ع و عع عج 22 2 2 ع 222 عد عم عع دع د ع2 2 لع ع 22 هدف ف سقاح ل سف دحلا

 ٌ .هيف ةمدختسملا تاراعتسالا سننالو عيولتا حراش بسح اهاوصأل دماحم نم

 0 هاي اهلوصال دهاخم نلت

 تلالد لير اج ايكعرورشمسس كذا لراتهاوكب تكي ذي فتسم #:يدساكركذلا ل اننا .٠٠-0٠
 وضخ وم شقيك ع لوكس نسم ليا ركذاك اعقل «جسرضاعودوجوم ل نك ذ كس ناو لاق لن |

 وهانلزنا قحلاب و لاقاكماتشلا لد اكل ءجس ابيب ل نان ذر اكماتشا قترورض لبث عرور بلس بات"

 را | -ه- ميرك نآرقل هنادما لزن قحلاب
 لوم تنمي تنص كل وقعا ىوذزربخ تجاه الركزو تك فصدوجواب لس يوب تكس ان

 كس ا جامايكا رف ر ذك الم 0 در لس ورم كت ييدجداك ل ا بلا حن ملكلار لج

 220 رعقنس يلعن( ثنؤ) هن ةيواخ ليك تنفصل عت لخن يجب قكأ [ حررط ل وفوو كت ومو ركب ترفض

 -< 2(:32) بيطعشمى ملك حررطىا لبس
 فطكبيذك َدِماَحَم نيف حرراشألا :(( داس بست 1-12 اهل وصال دياحم , نما

 | -لا داك توا هءارمع بيطلا ملكا لب نايباكلا ارواج لامع ملكلارلوب قلت 0ك كيرلا ابله راشا

 بيلا اا رقذ_ قلت بآل وكن ؤ دام قارس بييطلا ملكلا كج كليو ررشعب كسلا
 ظ ل ماكدار مس بييطمكراوم مولعم_نذ ربكا هللا «هللاالا هلال «هللدمحلاو هللا ناحبس

 مالفلايملكلا 1غ ىاةكانيبر لاه بيطلا ملكلا#" دماحم نم)شارتتاف_حرراشرحب الا

 ( وب تيكن ايباكم اع صا قنينس اج دود ناكس يخت تبول ل _وبراخ عر اكروا < ايدودت اقاكم وكوب باك ارت

 ش ملاهي رداهس انآ 4 هس نودي يلق ركزين جس. اهاجوب ماعوتوب فصتموت اسس تفضي مو ركبجلا ابو ياوجاك

 هس(« ناييكل-ك ماعماعدواجب موك سس بكف«
 ظ ج ض 7 طع 011 ىدردص ةدمحم ذمأاحم مك( لركز نيك قوغلك دماحمدعإ ل ىلا ]' ٠

 ١ ١ هك اهدذلل ث(دا 4"؟ لّوالا لاوسلا نم لّوالا قشلا) لا سجس ايكن اهي قرف عرش مسدعب ل سا

 ٠ لكلا يو بادجاكل ا ؟ ياني لال ويكرر اانب كاايباك بيرطا مارة نابل باوجاكش ازرتعا ليادحإ لا

 طم رجم ناياكب يطري دلساه جد اخيك بز ىكرتداجبد ضاغمتكن اين( نآسنالا هب ظفلتيام)
 دارعروا جاكم ق كرك «رجتاس كس تاغايس قويت /ءووبحمقيب 00 :تثحأصو ىف تاراعتسا رش لاعتسا 69 ه0

 " لث عرراشم ل بالاتعس لش تاءزاول كس تاذاي6© جس ريدلطوراهتسا,ر لسا ضن فرم تكس تدم وب

 ش هراعتسايي بسوق يشم ارشواعس كبش رك« ويد اسس لع كساوموكت يلو قى تادايع © < يلهو راعتسا

 ؟”هياظنت) جس ليت اتساع ل قي ابوإ حس ش تاناراكا © جوك



 .عيرلتلاو يضوتلا 50008 ل كلا تفس كعامل
 َقَرَعُمْلا َنآل اَدَوُه هم نكي لَن مال كوتا عْمَجْلأ) ماعلا ٍظاَفْلَأ نم ْيَأ(اَقْنِمَو) آ

 دفعنا فيتا مال نآ ملاكا نيف ةوْوآلا مدع ِدرهآْلا ٍضعَبالَو عمجْلا ىف ةيِاَمْلاَوه سْيَ
 قاوفتشإلا مك لضالاوه دنا للة فرت سمج قارس ام َنّلاوآّيِجِراحْل ١

 ظ ليطبلب الار كارتلا علا مريس ناو ارسل اتم .ةرابعلا لكش .ٍةقْيبطلا ُفِيرعت م

 .حوضوب دحأو لك ٠ حرشأف «لامعتسالاو او

 |  دفنآ لاوسلا ىف زيك: بار ابتناا©٠0- ا
 ل 00 © : للراس موكل م الا, ف عم عم ©

 ش 0 ا رواه لد 7 يي هوك جر لس لومتل_س ارب دبع دب لأ ىضدوأ الع لح ركل ومر دبع لد م و !تشو

 . . اه ايكايك يو ك_ هك ارفادس لاءايكا يك يعي كل كس تيبس دك قلتو فوم زاب يا كو+ لت انيق يزن ني ركل وحك

 واازبلدئيرل لوثر سئل سااوب نتيقتح ابرك ل ومر ساوكم ال فلا فاو قشر روا ومدن ءل عروضوم عريب

 جس م اللي فرم عليا لم ظ افلا ماعابكف سم كل لااكياج موكل سا تتفو لاروا دكت لل ومو تري قارطتنما

 ل داب ك تفاالغنايمرد ك- نير جاو رانا قتاوم لاصوأك يف ب آي جج كيسي لص ءاكل بلد قاما ©
 راو ترضخ ل ب ياوج لس لااا جرجا راهنت يارد ارتريا اراب كين ال“ ”ريمأ مكنمو ريمأ اذم”ابكذ_راصناوناوب مروم

 ايانعل صوب تابرا ذا آكل رام شهي دع لاا شيرق نم ةمئالا< نارفاك آكفت كلاي ل اءاءرف فك قل رص

 ءافلقر والا مايقوم موك م( جسم اللاب فرم دوج )مالا بج قي 20 بلع ديرو انور يتعلم رف رصريمارك

 هئاوكيروا لب ايده كس ير ماكي الت (كءاب بكل ع باج لة امانا ضمور غ لارا ليك لم تن لن يرق
 وكتاب لا دس بسب ابك بر ن# يلاس ىلع باوجب نايل اهوم لكبر نامرفكس ففعل ىتك ضب ابدع حس لش مت
 ] -ايلدم رانج ارب سوم ماع م اللب فرعم عم يوك ةلح لوم تحس يرق افلغدوادمتا مانت الانا

 انوه تسرواكم اثنا لارا < تسروؤنادي الا موقلا ىل ءاج يكس ب لوك لش ب انركراثثتا حس ماقلاب فرعم عم: © ظ

 اقع كت لالوري درف نبت ارواوبب صاخب ومن ماع رك لقي جس توم ماع م فل فرحم عب هع لمدرب تءاب للا ىقن
 0 و .مل1) هه ماعم الاب فسم تلا وه تاق ل وهس تسرد»ولئالاع-ذهن تسرد انكر انقسام

 ةقفلا لوصا ىف :ةعبارلا ةقرولا

 ها 4«لؤالا لاوسلا»

 أ رتل ةقاللا عراد كنا ُساَِقْلاَو ءاَمجالاُْنْسلاَو باكل قل َلَوْصأَ
 .ةعيزالا وي وه َلاقف ؟وخ يَ نأ هقف ونلع ينام نأ نيت نآ اد هي لع ينام لؤشأ



 ٍجيولتلاو حيضوتل ْ ناقل (مول) نينب هيلاع باوجلا ٌْ ظ ها ظء
 دا و مق ل دا يللا عر وع هن عا سا ا ا ا ل ع ا ني ا عا ا ون ا يا حف سا ا ا ع ا ع وا ع

 ركذا ؟رهظنلا لضألاو تيثملا لصألا نيب قرفلاوهلم  ًةحضاو ًةمجرت اهمجرت مث ةابعلا لكش
 (ياميهءل) ةعبرالا ىف لوصألا طبض هجو سنتال  عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم ةطبنتسملا سايقلا ةلثمأ

 دوا تبث لص(! )مج زئاك تراب( ) بارخارب تدرايع(1) لن روما راي هصالخاكل اوس سلا...... لاوس صال اج

 هاك سهر مرا هسدقف وص( نا)لشا ىايق يغسسعاعناروا تنمو نآرق(0) قرف جريس لص

 ظ . -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك_:بارعارب ترايع 0) ...... 9
 ب نوت ناهس الاو بس عررفوو جرا لإ لايقروا رامجا«لوسر نسم بانك قف ل وصا):مج ثا تررايع 69

 رقفرب شواز ج لا سل ناييدكا اكتناي لايك دارا توم ف وقوع تقرب نت لج وب هو لوصا ل تفك ا كت اب ا ايكركذ

 .-لؤ داح سهول يرفع زجىنومولكوب فورم
 ظ م ضروس اب دوب تبث نا رك سيب بلم تب يلا رف لبي يظم لصاروا تش لم ©

 حار ٍلصا الخس ايكرب اظلم كت ارواج وهرب امك فرص لادألب اب دوم لت ان سس لاا قرش بلم
 مدعو زاوج كس ىلا نتن ند تانك سالف لوصاتل لسا قس مك ظنك ارفذ_ هلي فسم قلعت سيق
 هتلر /ءاناطسس افرع اق جس ليتات تش ار لوصا ىلع لد قاب

 رواج تمرت تطاول ل اثم إق طعس مكن رق: لما ظ

 اهيرداج ايكأيك عسل تسمع اكذ#« لدنك كس لاك تمتد ع ضي تلاع لع يركن آر تهل كلا
 -ه مام ووازبلعجسقتراج لاي قل تطاول دلع

 ايقوكس اج شرلدب كس زيفقوو هس ذدج تصر ع كريفق يا هس لج لان كل يق طبتسهسس تنمو ثم دع

 لضفلاو ديب أدي لثمي الثم الا .....ريعشلاب ريعشلاو ةطنحلاب ةطنحلا اوعيبتال ثهدعروب جايك

 تاء اى 2 "سهرات هما لدنك بوكك لع سلا أ حيردق لم مايا ا ررط سلب

 ' بهي مارت لدن 1 «لمب ساازبلا جس ئقراي لاي( ضر

 هرشتءانحرامجبا هيك ايك ايقاع تمت. كينزعو عازل < لاذ لامك ايت طبتس سس عرامبا

 اىئاقتايروا جن مارت اء كى طول حس بو لكك هل ىلاو تييضتاو تبعازج لاهي ضرك تصرح كل ام لكى نول و موظوم لتس
 مص توت)-بس مارت لازال اء ل ينزع س بدك اق ذبل جس دوجوم لشن لام ىلع نسلط بع حرر اجل
 قرش يل -لب لن ايبرصح جود لاجب دا ل وصا ذهني داش مسلمو ف لس راح سقف لوص ©

 + كثيرع وموت فرلا ارواج شلا باك ورمل” قورلا |,ولمت ل ب اي لووول و ليل اخس لاعدم دع قد قو 7-4 07

 اركرواجعرامج قوم قاف كا كدم سني اكرم قات اء اعدت ناس كاع للان تس لاعددةجس قرف قرش لطدرلا
 ءاوركاءهكس طساوريبلاي وب يئس طسادكس_|ذثلن مركا ىف كتمت« لاى انس لاعدد قرش ل © جس لايق وعن
 ..رآرق ةلع_رابتعااكزاا تفصرلاء وم سئ اي ىلوءزجج قس كوم راينا اك ابجا تمفصم لئلا حس لاعدد توج حتا
1111000 



 ل عيولتلاو عيضوتلا 00 046 هود)نينب هيلاع باوجلا
 لويرداص لا عسل اخ سس لاعود نجل نبك سار ك مالم وة لصلايلع من ركاروا ع[ رثلا لور يشم 0

 -ه لايق درو جراما وقوم طفلا نك مصرا لوب شم نا نت سمعتب كيب لاي الا نبتسم اج

 ىَّلَص ُوُحَنةََْعُم ٍةَفِص ىلع عقاَو انَع ّيِكخَمْلا لغِفْلا نَا للا ُةَاَكِح : : لاش...
 َكاذَق يأرلاب ىتفتلا صعب عجرم نا لمَ كَما ىعَم يده ََُم ةئغَكلا ىف ثيل
 ُيِعِفاَشلا لقد اقلب ٍضْْب و. لفي بأي عب كفا نواصل كم د

 ْنْحَنَو ٍلقنلا ىَلَع مام ةُلغِف ُلمْحْيَو ِةَبْعَكلا ءاَرْجَأ ضغَب ٌراَبدِتْسإ مَرَلَي هنآ« ِةَبعَكْلا ىِف ُضْرَقْلا ُدْوُجَك

 ةَلاَح يشار ٍضْرْفْلا ني م ئِواَسقلاَ ممم هلغفب ضْعَبْلا راَوَج كَبْتاَمَل 1
 اًذه ْنِم َسِيَلَف ِراَجْنِ ةقفشلاب ىضق و :ٌوُحَن داو اّساَهِق رحل ٍضَْبْلا ىف ُداَوَجْلا ُتْئَيف «تاث ٍراَهيخالا
 .ٍلاَكشإ ْنَع ٌباَوَج ماَعَراَجْلا ُنآَْ ىنغَمْلاب كْيِدَحْلا لَن ةنآَل ماَعَوُهَو لْيِبَقْلا

 .مات نايبب هنع ل مث لكشإل عضو  حوضوبةرابعلا حرشأو ةرابعلا لكش
 -تحاضو بادب لاكقا(/) يرش تراب( ) بارعاري تراب (1) لون روما نلت تاكل اوس لا......# لاوستضا لخط
 ظ -افنأ لاوسلا ىف ٌرمامك_:بارءار ترراع4) .....ة 9
 معليا ت سلام طل ىن لاس لوكرلا كيسي لصاءاكتدابع_:جرشنا ل تدابع 39
 < لام اع كيدز نكس ثك ارواج معيب كيدز ضتاج_فالتخا لع للا ؟ نأ

 كايا اهورلا اوه مولعم وب 2010 الإ ف راعرواجلداعلاج ب جرك يل ل ض

 ظ < سرك تلسبك ماو مخل نقتل موكل لا ماع نقتل ناب

 دع لق يي ل لش دع لج لش تحاك مورو حس تمباف مكن جس اند سنع ىككح احا لجبل 5 ا

 - وب لاو دومتتو أ

 و6 لماع لوكس يب اك أش مالا فالتخا نايمردكس فانحاروا فاش ماا لش ورك س سوو كارت 707

 الكاب ب فيد زنسدامب نيكو لوقا طن مرا هددت اسكس تنلأحر وا ترفل سم امج لا خت |سكس تنص ىلا

 ىلاعم ضني لش ملام كس ساألالا كل شاك ضر جدد كس لتشمل ليصبح لح ا اياكم لات اكس
 ْ لاعمم انتر رواكومدارع قت قدس لوك ولع اجوم تباع و زنك ضرما 01 اعلي رتعل_رذكس ليو لورسودوأ

 سايق لم ضو وج تان كيس لت مالسلا هيلع بشع ضب ياو م تاه لي ىلاعم مايتتيل_ لا لومربارب
 زامل عبع ذل ماى ةبعكلا ىف: ىسنسلا ىلص“ لوقت“ شدا, ساقط باج الود تباهعح
 ليما لبر يعكذ ام رفع عسل اخ ات دهتاسكس زا لاو برك ين تس رفا ش مبا بلاد هس درع لس زان لاى

 شو ملتوج الاب ب لاك 8 هروااك مزال( لثي) داب دتسااكءا جا لت كس بعل عشب زامل مر بعأدل ايدو ل لا

 لجو تام يانا ف كمت اف كل اه لوقت“ عما كل 1-_ قل بالشاب نا



 ييرلتلاو عيضوتلا 00 46... (مود)نيتب هيلاع باوجلا
 لق لاتتا ش رايققا تلاع ث رار ل تاب شا لغر وا ضرف كتم لبا ام مات ىف اج لك ث تس ارق يفانحا

 هن لارقتساكدلبقرا جا لضتل م تلاع ليا انس قلت مركا ىف بج جس لائتسسرورايدتسا كن زارغ كيس قرورض

 ربارج ناو لوفوو ليرعا سالو[ اجوب تبانذادج ير آخ لق ىلع لوتلا» ّقاباقايكوو تباع زادجاكفسل

 , ةةناعستج اكس لايق لبث( رف ترو ردود وأ يس تب مزاج حلمت قطط يب رعي“ ركرروص اولا

 دن ع نق ف كيرشرد اه قت ب سن ليش نت كرفش كير زناس فانا: تحاضو كت اوجو 66
 رواده كير شوه يياسمم لصف الب تش قصالمراج لكروت ب كراج ارواج ىلا كيش شوج ل هرخد ىف ايبآ سو

 ةعفشلا ب ىضق < لوتاكلال مو ىكفانحا_ج_لصاع نتاكد نشل( ومد ليرشج) ضكراج نار كس قفا شمالا

 جس لأنا رداع كرشوج ع لظاد كى دذيوو ل نايا رف لصيف دغش ل كس وزب نمل آل راجتل

 ْ وم تاز عش غليل قوم كح متل وطد اذان كيش رش

 ىضق < ايلا يكل ك ]أ دج ديدن< لاموكن ل ع تعا كب دلي بسأل للا ارتكاب فانحا حس باج ىف او

 لت بآ اق ليرشاكّلاباىوذب لاو ذك ل لميف سدت ير ثج اخد تس وذي لاقي راجلل ةحفشلاب ظ

 - لو لوا لوفد لكلام ليت لقد كوؤي كس متردد نس. موك اة رفيف سس قس سا

 ثهبملا لقي لب لس له باي لس لخخأ تيا يب.لكديك جا لات رازن لش دعوي كس ب باوجاكسا

 < نارأي اك ]# بآ شع رع هوروا حس .ايكايكل ثنا نعمو كرايم ثييدج لك ليف يآ يا دله ليثع نمي

 شارتكارياذبإ راجلل ةعفشلاب ىضق كب وركل قر اج نلا نا. لابضىكمف سو راجأل ةتباث ةعفشلا

 ل ارازن لوو ح ايلا يك ا /رتعارلل_ وازج لسن لول لاكعسرو

 جساس ل ماكان تلاه ل جسيبا راجت لس لسماع يل بانا للا
 يواج لاقوبتل لوقعاكل الري ع ك_ شيق "يل ارخنس ١ قير تلم ال اكراجلا ضف لس |للب جانو موك ع لف تينا

 .رئراه لااذئلوع ناي دم كيرشووداوخ كوم للاشولراج كس ممر وا كوب كك قزف مالازبل امم سهل كس دبعم ال

 00ه لاترزتا)- راج لكل ةعفشلاب ىضق اوي بلطع راجل ةعفشلاب ىضقإ < تسرد لالدتساي ليرش ١

 21 « ىنانلا لاوسلا> 0

 رهط دق ىتل يللا ةيعرشل ماكحالا لكب مالا وه لب « لكلا ماكحالاب داريال هنأ ملعا مث) 1

 فيرعت ىلع ضارتعا (اهنم حيحصلا طابنتسالا ةكلم عم اهتلدأ نم اهيلع عامجالا دقعنا ىتلاو اهب ىحولا لوزن

 وأ فصنلاك لكلا ىلا ةنيعم ةبسن هل ضعب اماو دحأو لكامأو عومجملا ىا لكلا امأ ماكحالاب دارملا ناب هقفلا

 ...- ثداوحلا نالف لوالا اما ةلطاب اهرساب ماسقالاو لق ناو اقلطم ضعبلا ماو الثم نيئاثلاك رثكالا

 . عيولتلا بحاص نايب بسح ضارتعالا حرشا هيلع ضرتعي ىذلا هقفلا فيرعت ركذا



 0 : ْ ظ نق ١ 0 هيلاع 0
 ب 1174 0 لاا كه 2 ك4 م ل كش أ ا ل ل 22 عش ل عدمت عع 2323 27 2 2

 فرت ورواح_ لا 00 هد 01 ىلاوش محا 02 8

 ( جس مانا[ تاب حس لالد لتتم لو قر شتف) ةيليصفتلا اهتلدا نم ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحالاب
 ناد اع لات سرو فير لقفل يا رتعارب فيرتت اقف دركركذ ىكعقاوش: 2 رشا 1 را عا 9

 وموارم مكب رب( لوئدارم عر م! ثيح مروكي م اكحامانن00) لإن لاتخاراج لن ىلا ؟جدارعايك # ماكحالا ل فيرتت ْ

 0 4 لومدارم ماجا ليا .نم ©)هريغولاهتدد» لاهتءفضن يتوب نث“ تدين فرط لكل كنج لومدارمم اجا ضن ©
 -نلو للاي لنا لوراهب- لوم هداي ناي لوب هس ذوو

 | 0 ىلاو وج ناو يأ ايدي مكر وط بلاي لين قتانقرج رك ( لئاسم) ثداوتر كس للاب كا سا لاا الب
 لسا سيوت نكي ركل صا مق داوحو احا نإ عكا ةكح وب لراد لش طبورعح ىلا ركود ثلا شداد
 قلاتالإ كل: لا هجسانعابايكمولعالماغانأ اليمقتر روط نك رواه سشئرلل عركطاعااك نأ كس نانا ىر 1

 ده طلفر يروا اكو كريقف “ا لوك اندر دايغي

 ديكو ليقف اح الاب دج ت رض ورك #8 م زالولومدا ارم كم رج حس ماكدارلا الهلل اك ىالقلا اردو

 ىردا الك ار قف نوبنا ششهسدار كس تك حل نت كس قطب لاسم لالا ترعب أتلا ماد الش لود
 ظ الفال اتاري يءانن لاء( لاكموعنخ)

 27 اني عرف لشعوب نيت فرط كل ا تسدسن كنت ماكح ا ضحي لق علس:لاتحاارسمت
 < للاب ى كلنا يازبل كوم لوب كور يفو ثلثي فصن بوش فرط اج لوحي دادقم احا لب مج ك لسا لإ

 هداي كيا داق آم الع اوت لوب ذوو ورج لا لومد ارم ماجا لت ؛قلطمرا الح لب ل_ سل مااقد

 00 صج رف عقتت)__ يس لطب كل نها ازباب لائق لوكا كنا وب يكس

 نق اًصْعَشُم دجُو دقق هيلع هللا تاولص لاَ هب لَنا نآَرَعلا نأ لَها...
 كلذ نع ةَراَجِ نكمل نإ اَداًيِصْخَش ِهتْوَكِلدَحْلا ُلَبْقُياَل ٍصْهَقُمْلا َكِلَذ ْنَع َةَراَبِع 00

 ىلَع وُرْمَع ْوآ ٌدْيَر أ َلْيئاَرْبج ةْؤَرْقَيَو َوَس اًضاَخ اًهِيكَْتٌةَمكَرَتْلا تاَملكلا ذه ْنَآَرقْلا ِلَب صضقملا
 ش 55 ناَلْيواَت هَل دَحْياَل ٌيِصْخَشْلا نأ ىلع اَنلْوَقَف اًذه قحْلا نأ

 .ةيلع فلؤملا دارياو نار بولخل 9 فيرعت ركذا حوضوب ةرابعلا 0-0 0 مث ةرابعلا 0

 607 ا م 0
 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامكب:بارعارب ترابع 4) ...... لول



 فرات كضوتلا يس ل 90 نين هلام باوجلا
 0 لب ايكيا ص مول دج لذا: رايي نآآرقبجا لعا ارتترلا ,كاج لو تام را تدابع ©

 ل 6 ركن آر قرلاروااكي كسل وكف يرتتر وادع حسبو كوب يري 2 ارق زد تابع لأ

 د ”اربج بأ او لف بكرعدهت اسكس اخ بيكا توجو تابع هس تالكن إ نآر قلي ومد تدابع
 ل ةكعوب بلطسور كس لا“ لوكا د لبد فير دع كى لوقاراعر ةةجس وع لك نقلك ءانه لإ« لاب ريو
 هددعل ل سا لكل اقدم مكن رق 2[ رفع اجي لسا عاك ترام 42 رش تراع#©

 تايب يو لو دئاقاكت فرم كت اينجل غتر رواوم لمت ما زج اس لا رواومالاد سن ايدج كج سلق
 بج رواد وب لصاح نرعم كنك 21 ًامل ا ةج ترم قدور نركو هريو»راشا فرط لع اصلن أكل ل تورو

 شئدح ىميركن ارق قوم لت مازجا كس سأرواوم ىلا نسكن ايدك يخل أوج بس لوم ودعك شى لكم مولعمتمإب 7

 رج فاتت اق تاس نار ز لك طع لك اربتج تررطح د وروا# تارك. فيس ل ربت: حره ب جوك يركن رقع 2ك ساكو
 سلوق فيرتت قت نجاد كم كسل وقلق تفي تر وادع سوو كف, قل زجروا قطو رج نآرق
 ترايعتب تاملكن ألي اهنا هتاسس نايك اقل لع اتت ترتد كش تراي ص امرك آرقرلا ايوا رك

 كلي لئارت الاو نعح ذب سس أها« لإ هرجضوما زجاروا لتر وسم تاعوأر«تايآل ع لس بكرم وتس بيك صج وب

 تانك هزلي لع تاج ترزططج نا مرايعحس أ لأ مكن آرةله قت و تروا لوب هريثوورضديزايو

 ساري نآر قرا لكل هب بكم داس لس بيك اخ هدو وج < تدابعس ت تاملكن أريج لآ را تم انهت

 . نآرق سوا نآرق في بسمو امر لك آر اق تقدتاسكس ناب كازو لارج ترطحجو< تدايعس ص
 . لل كرم بلطسر كس“ للا« سفير تدع ل لمس داعر#ةجنآ ويل جرامعاه لالالا ص
 52 لاش كيا وج جس مالكه بج نآر ل جي بلطمرلاب 2 1 لزج ضر منار لبر بلطم اراب 0

 ىف »ا قت لنج انس لوق/فيرتت قا لزجروا حض رطل ج هك لولدي برا ة هس بكرم وهتاس اس

 1 لزج رداد نآارثلت ل سرك سل قرير تتر وادع نارك < الاياب لع هده تءايال اوك د لوقف لرتت

 مكن ةامابكلا امل ام ةررط ارا تنرعكدج آر تروا فوسي ذسملو راثغافرطلى [تنرخم كدي ارب تس ىلع

 -ة اباح ذيول أك يرن آ سس ردرشروا لإ تالكوسديجب نآرق 7

 ت1 لالا لقت نم وو امم حراططصا كيا يا رام ذم سيب نكت © 1

 عل لس نتدهت سك تايموصق أ لو تالا يس .+ نس مكن رة لظماراه سر ثم حرالطصار م روط

 هس داتا تاذاؤباههد تاس ثلث ةيتكالرع ل أت اساس ت امني! شرعا 1نل_ ساو لب ىلع بيك 2لا
 كلا وقمع دبي زركاوكءريصقى لاش نو تس كل وقل دختوو حس رابتفا كس لكي افا 2س ل وقوف الخاودرت

 فيروس تايقادع 6 يكارواهب هبت ارم كراع جسهديقلا اوتمح ذب ركل اه ريصتنورواجهريق

 ش ا 0070000 هتان |



 .عيولتلاو عيضوتلا 0 0 دبس
 رك ارق بتاع ناامالع_: لا زتكاذ : 1 4

 كل تروس كس أو *جس مالكه نا 4 هنمةروسب زاجعالل لزنملا. ءالكلا 2707 اقل افيرت

 | ' -( < ايكاراتا كس ذاع امام

 بج نادك جلت دوو ارتي كج ايكشا رتقا ف فلوعرب فيرى ركن ا ًرقودرك اي لكيسجاع نا

 لتوبل مزالرود اج دارء فيلر تيب اب لاهي لا ؟ج سيث لن آرقاب < فيلر تيب اكن آر ةفيرقتب ك

 ١ لن آر قباب: نآرقلا نم ضعبال»» باو اكل اقعسايكة روك اجاججوب لاء كذاك ةروم لش فير ا
 ف رتل ل اركاروا_بسدود يروا 7 فوقع ترحم 1 ناآرقت نورعم 11 ةروسروأ لوب ف وقوعر تفر 11 ةروسعضرتم

 ايلووبتو فراهشدا ارم ف كم“ 1 امج فراعتوروه رويت حس هدذإ ارم ةروسروأ نا لك ارش ام .

 00د سار غ)- اكومرب في زرت مرن آر قءدركت ايبىراص دول اوعي ّيسجاح الش لاك الاورو3 با ات

 ] ها1107 يكثلاتلا لاوسلا»
 نكميال ةروصب ديقم ازاجم سنجلا ىلع لمحي هنا اوققلم نا ثاحبالا هذه نم ملعف

 . انءاملع ناف (راصبالا هكردتال) ىلاعت هلوق ىف امك هيلع لمحي نكما ول ىتح قارغتسالاو دهعلا ىلع هلمح
 وحن ماللا ريغب فرعملا عمجلاو سنجلا قارغتسال ماللا اواعجف بلسلا مومغلال مومعلا بلسل هنا أولاق
 ضعبلا دنعو ماع ريغ هنا ىلع رثكالاو ركنملا عمجلا ىف فلتخاو ءانثتسالا ةحصل اضيأ ماع رارحا ىديبع

 .”ريغ "ىلع الا" اولمح نويوحنلاو (اتدسفل هللا الا ةهلآ اهيف ناكول) ىلاعت هلوقك ءانثتسالا ةحصل ماع

 مو امل ةويعو دل بلم نيم قرا ضو ةةاميألا هذي ارم حوضوب ةرابعلا حرش

 -قزفرع ا

 ل ا كاسم تدور :يشال كراع 0» ......8
 هاوخجس اقلطمانرلل ومب لولم الناي ف زعم عكسي بلطس اك اءجااجايكل وكي لج زايترلم لإ فرساي
 - تسرو تفو لأ انركل ومر شكلي دركرودوكم نو لا لشي ترابع لا ومش يوم نم نري لوم قارخنتساو ريكو ال فلا لأ

 لي ركل وعرب ىارج وم نك ركلومكو قارنت دهوك ال فلا ركوب ن نك جركل وجت قارس هيعوكم الفلا بج اكن
 . دلهي بلطمج_لوكري قارغتنا نجس ماللب ف رغما راصبالا لث ”راصبالا هكردتال يكتب آيت
 بلس وه فلج لف تهيآ ناك 2 ا رفءالع لا يكل وم لاري قارفنتماوكسا_ تكتل سلاردااك انشاد اصلا

 اوك رك اك اردلاكىلاعتدثلاداصبا عمت تن ج.انوم موهفماكيس زجبلاس رواه اندم فالغكس لكبر اهياج 2 مز

 عياند# كيك بل مقلد قتال“ 0 اد ايليا ل هل حبلا



 عيولتلاو يضوتلا 00300000 46. (مود)ويتب هيلاع باوجلا
 كن ارغش م الفلاركج رف كابل 1

 أ 172 كل مقاس مالفلا حبت لكي مجيب ماعاوكم الل يفب ف رزمة نة. ار في فتسسدجب كس ا

 ألا امالي الف الز ٌرارحا ىديبع بيوس ات»+ت انركرا اتا تناك لاه لاجل تيد كر ظ

 | -4 لومدازآسسددالتاس ماك اغا انج حسك رامجا ل تنل ظ

 0 ضاخروا معملي لائم اع دورك ينكسر للكلب زثكا هس فالتخااكم لع يلو لين ء#راب هس رك عتب

 هللا الا ةهلا امهيف نانكول"تءآك ركن آر قل جي لضد كنق ماهيب كن إن تكسب تارنعت تب ليي جس طساو
 هب لاق اةوهت اعبي ركاجساتاجانار موكل لاركاوه مولعم لبس ايلي كراش ا لدروس كك عتب ةهلا,ضاتدسفل

 رالي اقحاكت يآ لع” رسيغ بج ولي اثتا الا لاهي مكس يبادجاكل يد للا انهت رايشتا
 -لوهت مال صول ليلك ءاثتا الا لاه بجاتاموم»اجماظناكن اأو نع ذوق ةسوم لإ قك لش نا وداع كسلا

 . تلاه لاوس ملاو وكل ارد مكتوب ايل يكرس مكزتفنو ملل نست وامك ثايب الا هذه ©

 لركوتي ضر ليدي فلم البن 7 ارامل ابن ادعب كل ( لو كك رز شما احا
 -لئاار شلع عع كاحبالا انه. لهآ سابدم لقب حالو تنيك زكي روكي ضل( بج ماع بايك

 رواهساتوم فال هب لكياجياريءجاترمانرك تيم لع موك بلس -1 ور رام بلس مومو مومك بن

 ْ جاتو يلكب اسك مالا اهدارفا بس 1 كاءبلس لم بل موج اتوب موي اك م

 ظ هل عوضؤَمْا ني ع تْدَرَأ ْنِإَف َلْوَقَي نأ َيِفَب : ىاَكَو ىثتم ىِلَعاطُْفَل قَلْطآاَذإ ا ىنانلاقشلا)

 مْوْضْوَمْا َرْيَغ تَدَرآَو) اقف ٍتاَراَجملا عاَوْنأَوهَو ميَدصي وقام كو َوَمَسِقْلا اًده ُرُكذَي مل نكل ٌةقئِقَعَف

 َناَكاَمِراَبتعإِب ْراَجَمَف ناَمْرآلا ضب ِْف لغِفْلاب) ىمَسُملاَكِلذل ئآ (ةّل َلَصَح نإ ْقيِقَحْلا ىتفتْفاَف هَل
 ٠ هنف لوألا عضو لا نامي ُناَمُرلَأ ٍناَمْرآْلا ٍضْعِتِبكاَرُمْلآ (َلْوُؤَياَم ٍراَبِتْعِاِب أ ٠

 ْثَقْبِرأ ومحرك وفل ٌراَجَمَق وفل 3آ) -....ِدْيقْلا اًذهي ِناَمْرآْلا ضْعَب َبِنَمْل ىف يَ ْمَلاَمْنإَ ظ

 ظ 0 1 ٍةوقلاب اَلَو ٍلغِفْلاب ال ئآ (اًلْضَأ هَل لْصْحَي ْمَلُنَو

 . هللا همحر فلؤملا دييقت مدع ةدئاف ركذ عم حوضوب ةرابعلا حرشا . اهمجزت مث ةرابعلا لكش

 ٍهركت ىذلا ديقلاب نامزالا ضعب

 2 هش هد ناكر قدروا ظ

 ظ 0 قنآ لاوسلا يف ٌرمامكس: بارعارم تر أيع 9 9
 ول عروضوم مج آركا كك وف فصلا امتي ةئيسانع لب ء ليدل ف لالطااكافل يآب ج_:مج اة ترابع 9
 0س يس ل



 0 ب 110901 0 ولا ير
 قالطا كتف رفاق را ط#.كنايوكتاقالعا_ناهدلكملا يك شاملا لاهي نايلي تقية يرك دارااك
 اف زدغزلر داو لاح لبفأر بع وفايز لت لما | ل ل ًازيفلوورلا ا 0 وأ رو هدارااكول عروضرم فيز رك

 لأربع و ب ايلي ع يو كسك قحنافل لع لس هداك تام لأ 7-0 لوئامز ضتبرواهب._ زاب سدايقظناكس ذا ذر

 لاصق لا اب --ب ايكايكريتم داماس لاك فانز تاك طع« ل عكس قلع

 17 ا ا ل :ور 07 ؟ترع© ش

 . قت وتمرلا لع ثرروص لإ ف4. !جايلدارمدل عروضومر يف ققحمسس سأروا اجيك ل ن الط كافل ى بسجل بسب لماع
 1 تنل وك“ قاطو العلاروا لب تيكا سدايقنا كس( نا ) ناك وك اوم لماع لأب 2 ازد شك ف رصليكا سس

 * وقال لاروال و تكا رازقاس (لبتقتس) ل يروا نوب لص. لعفلا علمك سن داس درسا قت تسر وا لإ
 تحاضو لكا)وب ايلا يكع نو كيك تذل نفل لعب لع هداطط كس تاء لاأدإ ارم لوالي لاهي تبلا لو تكل وأ ةقالع
 رب نش زب لو تك دارعتسا هقالعوك قاطع لارواووقلاب زاك ساو لسا موقلا, عليك 1 لق ف ركاروا-( جس قئرآ ثدعبام
 ١ : لكل عروضوم و < قئلدارتب ارش وبك عئاضيب حرك باهجس ماركو 1 با العم ناشد لعب لارك

 ش ثرواوب لماع لجضأي د ليك اك ل عروضرم قم 7 ارؤا_ي دوجوضوأرتساو تيحاطص لوب رأت لاش بأ ارث سرموقلاب نكت

 + دايو ىاقمورزلاوءوم مزال تاسكس ل روضيم قي ايايكددارااك تعي اهتس فالس مزال( قوج لسامدوقلا

 ووجواي وه لم ءل عروضوم ريف لاهتتسا اظل ضرر فما يكن يئريقم 2ك لادتاساس ديق اون اذا لم لع نت

 لاه «ط قاوم ذاك ع قحح ظفر لو ازرلا لل انو لص عليكى سا قت قسيس نا
 ظ روز اخ لعاا دز ميزا لام تر قر و لت 6 دا

 هج لاكتررورظ ك_راريقمهتاسك يق لاو ت رايع لع نتن

 < هقفلا لوصا ىف : ةعبارلا ةقرولا>

 ه254١ . «لؤالا لاوسلا» شا

 قبال 11 لوطسلر وحرسل حلم و دعر اس ل كفا 3. لوالا قشلا
 م لا ا ْنِإَو هْنَع ْلّجَكُمْلا ىَنْفَتْسَياَل ْىَبَلا اَهْيِحاَبَم
  ٍلاَوْحَأ نَعَو ِناَسْناْلا ِنَدَب ٍلاَوْحَأ نع ِهْيِف َحْبُي اًلَقَم ٍتيظَك ٍدِحاَو عْوَضْوَم نم ُرَكُكأ هَل ْنْوُكَيَدَق
 اما جرامجف فالس لش ١ يس ٍييِدَص ديم اهو اتِهوُمَنَو وذل

 007 سلا ف امك كامابعام©--



 صصص صصص صصص ا ص سسسم
 . نؤاتسك ايلودارا لغو لش ثنحايم ىلإ أاضروا عروضوماوب او بج ل كيب كول نااجروا رمت رباك ثء رابع ©9

 ش هك نأ!( ثاحا) د نلا لو لج ركا اسس ناالاو كل مص ملك ل < لاك كثحايموو ضن ”لك ل ونوو ناوي

 أ كه لا لإ ةسم 4ك كير كنس لوبن يك نبل ي( تحب كيل)س ض( ثحابم) نا
 يددادداعس لادا لاضا لزب لش( بط) ل اج لاو كش كركي روطلس لطب بط معا اهسج عروشوم رايز ح

 ' هلاك 2 (تامدا)ييدداعسلاواكس لك عويكسلل

 (يس_هدر)هعَلَْياَم عي ٍقِْفَتْسُم روم ريغ ريالا و اَكْضَو ْعِضْو فل ماقفاق......

 . ماعلا نيب ةطسأو وا ماع ركنملا عمجلا 7 م

 . ١ ؟ كلذ ىف نييلوصألا فالتخا ركذا ؟ال ما مومعلا طزش قارغتسالا ؟صاخلاو

 مالطا كن(: ) بارا تاج /) ل بلم تن لوما 3 « لاوس صالخإج

 ظ -تحاضوفالنخا لش ذو« طش مقا ارقننا( اس ) تحانضد ذنوج ساو

  -افتآ لاوسلا ىف ٌرمامك-:بار" ارب ثرابع 09 ...... 9
 0 :-:تحاضو ل ذوب ضالاو ماعلا نط ساد ماعس رع 9

 م قرف سرك حتت بائس نات دن نت .دباجب_ سينيق قار يو
 (ه!"ساروت يكول د ا 1 رو

 ولت رايس ماج <. ظفل»و ماع لي دز لس رومي -:يحافو فالعاب مق رم ا ©

 ْ خل ارفا مانت .اجالوباظقل بحب ثنو هايد ل 0 رمال

 -ه-لتارشل_ك وك فار غتتما كيو نكس روب يوك كس شاي لع

 - مايرد فنعم يوك, وب ىكقرطتسالو ارذاماقرواوم ل هب تايم مانتظفلكل و تيل تؤ فنعم
 ١ .(اني)»-<اطرثز ارت أ :

 0 ه1 «(يناثلا لاوسلا» ظ
 ظ قم ل ضواعن ليفقشا نق تلا ىف يلا لاتغتشإ يف ئنلذل ميم ب لوالا قشلا
 0 ..ًالَجمف اُهتَِب ٍةمالَعل ِهَِْم ف َليغْمسا نا ةقيقَح

 .نييلوصألا نع زاجملا مومعو كرتشملا مومع حوشلا لاثملب اهحضوو لوقنملا فّرع  ةرابعلا لكش
 ظ ال100 يروج وربط نمت لاوس م......4 لاوس ص الخل

 ١ ظ قرت اهو لرش
 ش 2 -كاقنآ لاوسلا ىف ٌردامك-:بار“ار تراع 4) ...... 9

 كك اموهروهشلا انتم 00 زل ل عر 24 ايو ما اهو: لاثم عب فقل طل 09

 سا لا اسوة و أ سس تنس



 0 0 رالي وضم ل كل (ائك) لا |. قلطم مب لص مصرفنا بم
 2ك كامو قلغت 2 لصا طفلاه ج ول حر رهط تاء هع رويل ب اموص بارا تس يدرب 1 فرط كك تاهو عي 0

 ظ 0000 هم ورك ركل اوفا ضوضا اذ عررش يل رك عروضوم
 فاتخالادنكي ماي دارو ادسدرعتنكس لرشنؤنفف لش توتا :كرتشن ورش ناب لرش ©
 < لاا املا تموج رم يلف 1 قعسلا 7 ارواح لب لل واعم ارم للقات 7 |ءررطو لم نام ورنا بج لق ايو اع

 ىزاجتروا مساج نئورف ليا لضوارفا ل سى قتم لتي زا سس سبني دارم تم ذاب ايا كاف : زا وم

 لفار لوا للا نحن قام دف حو لع للاشم ا ”نالف رأد ىف ىمهدق عضيال هللا و مهوب يع "رف ل ياكل ا كوم

 نازاسب ضجر كلا مام يس م

 ب يرو كلمف

  عنرقتتفل رقت راكبا ٍسِئاَرع ةضَنَم صْوَصُتلاَو نِجساَولا بل الَإراتيْإلا ما 00
 .كاهيبشتلا عّضو «عيولتلا بحاص اهخ رش اس بسح ةرابعلا حرش .اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 راو هذه ىف ةمدختسملا 000

 كالسابق '

 . -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك_: بارءارب ترايع 69 ...... |
 اراب رواءانرك اح ويطم مى تعا عهتاس لس تراركوكسسا اين ويطسر وا ىك لك ماكحا ب ناكرا قر وايفب# مج تاك ت6

 اند اكمولج ليك ورك قوتك رونو لكن ولاو ذ# ركل ئوضنوا كيك زاك واد كس ناش اردنب لع لوم: دير وكتابات

 ل ناكرا ةعبرا دل ىنس ل و ةساءرف تول بحاص 5 7 مثلا [تررايع ل طمس وطب اس9

 نيو تسلك قف لوصاووصقس. لج قب يسلكويل جس لاما لدب حس خلا ةعيرشلا لوصأ لح نأ ىلع ل مبّلاو

 لبا كايلركؤ وك ىف و خ ىك تسعي لح ا_ايلكايدرل نايم نإ ط لاول لاش نا حس لج ساروا تى يبي سيكا رك مت ايرك

 جامو طوفكس نانو لع لكى دآ حررط لكس كى دبي سس لك عرش ماا ل ( ناكرا ةعبرا ىلع ىنسب) تدايع
 هب ميشهر# باجيو طضوفك هس مويا رواحة السيو 0 ناني ذكي ماا تييرش مرر ا

 لاوس ارحب خاج فرط كب هم تفااضا كري بشم لي لملا نيجل تعم فرط (ماكا) يه تفاضا مر

 ملئالاع لو داي امريلكل واروا <. .يلكلدادايغب 11 17 كس يعم احا اتوب مولعمبس_ كنز يعل < تع نلاوسمإب ايو باوج ار دقع_

 لسورواعس 4 0 الزءعب ّة ةولصلا أ وميقأد اج للا اه لرع م اي )م ع ننام ب 2 لت ددايغب ليعرشم احا



 عرار ويضوتلا اال ااا داوم اعباوجلا
 ذ راش خلا دنتست ماكحالاو.؟يكل الد لو ست: لكلدداينب كديعرثء احا كاد مولع لس ةوكزلا اوتأ .

 لي ةسآدما فرط ريك الددو ابك ترك بايع زج لدا هوك لإ زج لالدداين لا يعرشم احا كس كيد باد
 دهس لاو كاس لشي يل ئلودشلا باكر واجج_اتوم قالطااكهثلا بابك ب بس نادرو ةوكزللاوتأو ةولصصلا|وميقا لكلا

 بانل يي له هكر تاس بيتنا بدا ناكر تدير ثبت كن ايي وفض كنتنذ داش خلا اهركذف
 ظ لئالد نمت هلي جس ايكركذ حس بيتر تاىاوك هيدا نلاكرا كنس نتا ررط كاس لايق رج ردا امج اريج دفلا لوسر تنعي لا |
 ' -<ايلر/ذانمتل ل نيربتعملا كلاسم ىلع ملعلا ملاعم: عضو" وك ايقرواةةحارصول

 هورتوم توثلا قطن نسرلا.لكب يكل تسد قبب عرامت اوك تنساقلطمذ# تعبر شريكك لاوس يات خللا تلق نايف
 تروم ثييدع نلت لب زج دورك اي إد تاج شل ف ءايدكمدقدي(رامتاكتتساقطمة نت كججس لو« دقت يرام ْ

 جاج آر ات ل ثييدص تم وكتب« 1-7 قل ل دأحا كيك لوف مارك اسك بو ىلا لول ب ثعيرص نت -كثهدع

 يي جاموماريب نيس ربو كضراع لم رتسرواهسس اتومري رتسا ملاك التو ٠

 جلا انتو نحب مدقن تراها ارواهسايلدا ارممثهييرع

 يراوح قد تلك ل تارك كذاك ف كن ضل راش خلا ماسقأ ضعب ركذ مث

 لكم اكجا حررط اء انناج وت لبد[ فرصوكتب لإن لوب اضنالي فوجب ان لك بماي ضب لن لك ايكو اغا
 نر امي لك نر جلا قانا لير راهب ماكو 144 سس ءرماط هورواهس بوب لتتشسم نومك رب ان
 -هريفو لو نسج اتمام ب ضرواب اتيت جس لو« لاسر

 ” لووري روكي اهتيكج يبلطما ءاييخلا تاروصقبم كن ةكن ايي خل نتم ٌرراشخلا تاروصقم
 ..  لاقتشلا ليد: كتاهباققرواج بي ذاكفانحا كامب قر للابد يما كذس و« رج اظهس نترك ث دنب[ررظ الغ
 ْ تاج سلو والع

 مكايو باوج 2 ؟ع:س هدلافايك 5207 دالع ل لات شلادارم كت اهباشتت بج لاو لاوس

 .٠ لس لااوخ كن ادق و تسكر روف زجر هورك لوم تداعى نالت كك قئاذآو نامل ملح ىف نار
 ش -ماكانشرأو بايعاك ل ركورط روغرلا ااا ولو رس رورو لش تاببانتوكنا فال

 تك راظوكنال ل لس ناكمدو ل ايكناييؤتس رعاك ادب س( شيم اكفرظ: م لات وزع اس ضع
 م لوفود تدو د درعدج بس. .خيصاكت فص رولا يكد كش 0 2ع 2 ثنشلا ثشَصت يرواجسات اجايكرنلب ش

 قومك امس لابعب كج قرف دايقناكس دنلا-لوب شنب ) لا ارم تسلا دو كي بعج جساتاج الو
 هلآ نسا عي 59 ا ووو يرثوضوأ امس ابجروا هلآ ّن سرع

 لاقت كني رثظتوسرصنز_ للاهقشارل رفة نتاسكا ايد باوج اكل اا لس كرك اكل اوس إي اري



 عيولطتلاوعيضوتلا 00000 سم6 0 دنيتي ةيلاعباوجلا ١
 لوثر زو لورلكى نير هد تس وارباظ حس لص نب ب اطظ وج مي امو ىلاعموو ركوب موتي ل ا-<_.(يانماكو ولجلك

 قاطاقلا لآ قدي سوت ونجز لع نا ؟ ما افمو ماكحا ح٠ هرب اف لوصأ لاهم لكلام ؟ لن ين

 هرجاظ لب مددو لذ وهرب ا ىفادموج حس وصفك ايو باوج حرداش ل« نين ءدش لذات حس فرط لا هتدطلا حرر
 هات تبا ع 3 م ملت "ب سك وو ارممح_ ناي ىلاهمرواروا ل ماحدث انمدارعس_هرجاط : لامع طابو

 -<ايلذ_نيرقع راك بز حفلا لاقتلا م اكح اك درع طاب لاهم لاهي دوا

 دختاس كسره عرش م6100 - ل تاب لم تررايع ل ا ييحاضو[ اضوفث هراراونساو ين - ل ثرايع 6

 2 تايزاولس ب بشل ج ناكرارواه ريزتكس علو راهتسأ ب هت 1 كومو ارم بمروا سوا روك ب يشع 1 قريش

 هح ولقي نأ وو حاموم لم و لمى لقروا لكي 271 < يدي بمب ريليفو راعتسا تايئااكن لأ كبل بع ريشه يأ كنس

 -<ج جاوومظوفك سس باطو لاطيغ نتن كو لامي دج ابدل لس مخاض ب رطاكا جاده"

 ل ةساج يداك هي كس راتتماوءاففوي نجس كوريات سكس سوير روت ايشا ن أوت اهيا عاب 12

 ا ل داو قا وول نأكل وميك حررطىإ وكن أ كن هوروا

 بلم شنب #6 < نك وريجيتس لوركا ًاولنلأ لب ةسدارج اطبس_ضرصنو رانك ءافاع نإ راقت 6

 هه انوارواط 11 لوو رت وروا

 ه4 «ثلاكلا لاوسلا» ظ

 ' . ةَلمُجْلا َنإَف هب عقم هنأ الو ةْباَوَجَ ة؟هْيَلع ُملعْلا قِلطأ ملف ٌىَنَظ هقفلا نا:ليقامر....1
 لها ناك يطق وبَع امجالا دفعا امَو هب يخول لَن رهط دقام هو هه اه اتْوَكَت يَا

 ّنلا ًةَبَلَع َربَنُم !اتنإ عراشلا َنَآ نِلَكَو ِهِوْحَنَو َبِطِلاَك ٍتاَيِوْطَقْلا ىَلَع ْقَْطُي امك ِتاَيْيَظلا ىَلَع ْقَلْطُي

 دهتجملا نطلع دجْواَملكف مَكَحْلا كيك ِومجَملا نط تك اَمْلك لاق هنآكراَص ماكخألا ىف

 ٍوَتْجُم لك نآلوقَي نم ٍبكْذم ىلع ُب ار ا م

 هنأ ْمكحْلا تبكي وهَمجملا نه بلع اَملكِهِلْوَق داري ّة هب لوَقَياَل ْنَم دْنِع اَمَآَو اكن  ُوكَي بينج

 .ىلعت ولا مل يف تي مَ ناو ليلك ىل رمل محلا كي لع هلع
 -حوضوب 0 7 عم لاوسلا حضو .ةرابعلا كش

 : 0 وسلا ىف 0 بارجارب تيرايع 69 --..-.

 29210 :تحاضو ل بادو ©
 كس نتج تكن اجلس ماكحا نارقفالا اب مترك كل سا يطوف ب بادج البي دلل باوج تا

 | ميعاضام اكجاروا( دا قدا يلو زن ل هسداب لسن *ر)إ_موصلا 1 جاوب اك وجر وعسم ىاقجارب نك :رواوج روبط اك لدن ل هدا



 8 0 01 0 ا

 ٠ قورفو بع 7 500 2 92 م 3 ير 0 ار
 5 0 ا -لي ةكبطلا تس كقاطاة طي نال لج
 : أ 3 ءبورا اهقلاسف 00 هوو ظ

 34 داع : 0 1 بييصم
 _ / بلان ل هس تيباتسس راما بجدكا لا لصق ردحإ ل ريب أ لإ تركب وضم يؤ سرمود دوا ربوصمو ع يطع لبكي

 7 يرق رتئالدداوارايخا كراس تجيب لادوا اكومورتاقاكن دقي ةساجوب بلاغ نك شم مى نقتلل_جوم

 000 ع تاواسرابتادس مه تسل و داعامج لا اس. رابتتا.ظافلا تاياددييرواهس نيقيلل_جوم بلا
 ليل اعف طل عير ش باجي لرابتاكبلات نظذ_ تير شر لاوب مولعم جس ن نيل جوع بلان يظر 7

 3 بلون "د تيم لغانلا نإ دقج سايق لكاسروا ع تباخ لع مكس ثلا هووم لصاحب تب لش لم مك دربمك ْ

 0 0 بيضا جل هذ لمتنا مي وزنك بوصل قرف يك 2و قب ازهلف لإ تباع لع م كدشلاي أ ج اتاج إياب ٠

 0 8 اع بلغاسلكمل ” ../لالرحا نيل ءابطااكب لان نك ع تاياورروا نش راتبا إ تكل وده سن 1

 00 00 0 هب لمعلا بجيدقف دهتجملا نظ

 1 0 7-00 0 تشافي

 ظ ا ول وا نية كرك لك رو ْ
 : 02 7 ني 3 06 تلال داي كس مادقااك حاار مهين يجي ور ارق سفص طفوا مادقا كتراريستن رع
 007 2 ضن حلاوي لافتا ضحأ ةراغاب لال رشا« صنأ رابحي اادتساءهكسد مانيب كس ماقاك حاربت

 1 مااا تبن سل فب بلم سلطانا / ىيعلاع 2 نية لد م قرد -_ صا



 عيولتلاوعيضوتلا 0 سم5 ا دنا نينب هيلاعباوجلا
 رججروا صنأوارتنت اب فرق« صنأ للرب فو صا ةراشاف وو سنا !ةرابحف ةيدك_مانعررط لا ! ل لوب اج رست

 '  مظنلاب تبا شلاك رطل اريفأك ست ةرايعينانج ل تنص حذج كسر كذانافلا يبل ريض ماقال وراج نا
 م ) دوصقم ريغ مظنلاب تباثلا رطل اريك ص ناةراشاروا( وم تياهري روطىروصقنس_ ماج )!نوصقم
 ءاضقاروا( وج تب انيس م - و ) مظنلا ىنعمب تسباشلا لكل ولفي رت نأ هلالدروا( وه تب اغرب روطىروصقلايف 7

 -( ةليكذ_ك وقل ضر تباع ضنج ل دايزدو) هتحصل ًاطرش صنلا ىلع ٌةدليز تباثلا كلبا فيرتتكص تأ
 ضن كل ىكا ل تفص كج كدجتاس كس طفلا تيرا يضنىك وعقل وراي نا ىك خطار مستند السلا خلت

 ٠ ضرب لو مادقا كاتفل مادقا كومنت لبيد بج لإن مادقا كقتمم اننا لك حار مينا يب بينا تنارعح
 كاسم امهسقكنلث ل ) بس لاي لبث مادنقا ىكاؤتم صن ءاتاروا صتأ تلاد ليمتد ىك عار ميكن يؤ تس ارق تدارطح

 :ء لو ماسقا كافل( صتأ راخاروا نأ ةرايع ع حلار مستو مامقا

 حلراوتس مهتم انكي زنك تفصل ين لس رك اي بسير تاك ب نسم لن اراب كس خرا سررت جلب حاصر

 ظ مموج م لك خلرا وتمامهسق 009 لوب ليطط وو لك اا لن ماتا كافل حس طايل نسم انقا ىذاس اك
 لإ طديطنم لش م لت كي مارق مارت099 ص الضو لص اك بسم اذ

 اتفلوكمادقا ل حلار ميت يم تسرد اني ورارقمامقا لكاتفلوكمارقا ل وميت رت بي اهىنصمم كمي اتوب لاوس
 ؟لفا لد جاتوه قم تباع واهس لوم عروس “تبل «ةريفآكمارقان إيل سام نسبا اني رار القا

 لل رطب لادلا «ةرايعلا قل رب لالا لل وج حررط سا مانك مانققا ىكعلار هت ريو نيس فسم ايد باوجاكى ا

 - لو ماهنقا كدنفل ىكمادتقا كا حار ميت بو قمن اندم طفل لاوروا_ءاضتقتالا قف زل رعب لادلاء ةلالدلا نثر لعب لادلاء ةراشالا

 ديتاسكس "تباثلا”رييضأىكنلا ف مالسالار ترمب اق لإن ماتا ىكانفل كم ادق لك ار مهيب جاكي انجب لاوس

ْ 0 

 - ومر يروصقت 27200 ة_ نون |

 مانقا كشمأ ىلا ةيشل طفل مايتتا يي 000 وف ب شات ع ماك قمرة وسرد انني لع

 ] < درك فتعموجب_ بلطمى ب قاكل قراكس اشم لايدبادجاكل؟ لإ مانقا كنتم ظلك تك راش لج ل

 مكسب لطماك اج ماناكقتمواظفل ن آرت تك ةراشم بنج لاخلا لإ مادقا لقت ىلا بنل, ضف اتق يبتلي
 تاس تاون فحاصملا ف بونك« جيل ع آر ق اكسس سلس لت نو تسكت لاطورب حشا فلادج جس م ناك ظافلا نلآرق
 017ج: سول رغ نيتكوم لينك ل وفود قوافل تافسيي ءلؤ توم لاوبب تمزج ل كغفل تافص كراسي د وامن لوقنم

- 90+00 







 . ةفسلفلاو ةديقعلا 0 موو (مود)نينب هيلاع باوجلا .
 0 ع عا عد 5525 6 23 32 2 دع ح ع ل م م 6 م دف همم 2 4 م م

 ' «ةفسلفلاو ةديقعلا ىف :ةسماخلا ةقرولا»

 ظ ه1156١ ه4يلقالا لاوسلا»
 (يداماةل) ..قةقحت ققحتم اهب ملعلاو ةتباث ءايشألا قئاقح :قحلا لهأ لاق -.---

 اة لم برقم ذل م نشل زعل طاي الجم.
 ققحتم اهب معلا): ةيناثلا ةلمجلا و نبل ءايشألا قئاقح) ىلوألا ةلمجلا نيب قرفلا ام . . ةيوهلاو

 0 0 وول ه0 هل
 ّ م ا لتشاهد 0 دار كن 17 دا ا

 تيافحس أ ربا لو نسل دواس ىاايتحاو مزج قتماك رب الشر تب طك جو لاا وردات 3 ظ
 ل تل نت يلون لاك للا« لو تسل كي طايتعا« لإ سكى دنبا وو تان مكب دش

 مكي تحاضو كل اق نايمرد كس قرصو نق #: 4 ثا لايت :كابمرد كل اويل زرصو 09 ْش

 ١ عا و ركاروا < 3 لباطم لاو تدين را ماناكف1ت دبن لاي لوم فرط كدت ىرسدد لكزز كيل ظ

 ىملاتترطاارامروا جس قتاورما نود عاداك م اعتدثا ال نو تيك كب ذاك ضو قداص يتركوا لطب وقيس سيب اطم

 - قدوم لول المك م اووجموورج رواه باطما أ او جس مت ايانبك دحاو هللارداةرك ع سنى كت رمو فرط

 ع8 اوينالخ وم نمت اءادخ ف الشرب لس < نت نب دحاو هللا رواانركع سني إ تدعو فرط قاعتششااراه لي

 كح ادب مكياج رواج يلامس قا ووجج_-مكايباانبك ة فالس ةهلالا رولان كت سين كت دلت فرط كاد اك
 ظ هس لئارانبك ةثالث ةهلالا رواانركحسبن تيل فرط ادخاكى كازبإ جلطاب وجد باطم

 | < جاجاه/ حرت اقع انج <اتدم قافطا بدت قعر داع.” اجاهكدقح لاوقا جضانج باتو لاوقا قالطااك تت حررط كا

 1 تروا ناهي قح بجاد انج توم قالطا ىكبب بما غ رواه ؟اماه/دقح يلايدان انج هباتنع قالطا قب هب نكايدادوا

 اكاتفلرب مل عروضومر يروا وجل عروضومر يأ لاهم بس مامن دوا نايدا ءد تع« لاوقا بس ولاهم كر عروض قت ا

 يمل ساتدتةيءاني لاق اططااكت تذنقنرب سراج نا ئتح_اًبوب زاب الطااكت تيفل ب لاو 7 لدراي ناازبل جس اتدمقزاجقالطا

 ميدان تدعو فرط لاعتشا دحاو هللا امد ضوه لش عقول اممم قل عروشوم حم كن الوداع

 م لتر وللو طم دحاو هللا لوثر امازباو لإ امد ادت ما ايادانماكتمدمو فرط ارواج لت“

 -لوغ تك تقيقتبس_رابتفالس ذ_ومووجومروا قت 4 ناو ا: تلقيفح #:

 - ليو تل تيرا حدايق صن دمروا قت زعؤت أ رشبااكابا: تيما”
 -لأ تك تع هه اذار ضو عشت سرك اتي



 ةفسلفلاو ةديقعلا ١ ناو (مود)نينب هيلاع باوجلا
 0 و د 2 تو هل دحر مع ع عم عت عامل مت 2 م تت 2 ا

 اوه تب عووجو سنن تح رلم 220 - 200 ارقورعش ا يمرو لس ستو 0 7 3 منا مرو كس عرج روا لوارلمج 6

 قطن قاقو وجو تلق سردروا اتوب مولم براغ د وجو حسرلمب دي © باتو لك م ول هلق سدو تس ١

 | < دراكييدداال قرثعسملمب هل ودروس دراكي رك رف لمت دي©6< توب مولعم

 نم 3 َةَدْوُجُر ُنْوُكَي ىلا دْوُجْوْلا ٌبجاَوْلا ثاذلا يأ ىلاعت هللا و لعل كرما 3 ىنانلا قشلا

 مَلاقللًكوْحُم حّلْصَي لق« ماع دج نم َناَكل وجو رئاج ناكل الأ ءْئَش ىلإ ع اَتُْحَي اَلَو هِتاَذ

 (يداما_””س) ل ِءَْبَم ٍْوُجُو ءاَمَلَع ُمَلْصَياَم عيمَجِل مسا مَلَعلا نأ ٌعمةَل1دبَمَو

 صتخي فيكف «بوجولا دعب الإ:دجوت ال ةنكمملا ةيهاملا - حوضوب اهحرشا مث ةرابعلا لكش .
 ظ و را ْ

 ظ ظ 00 وسلا ىف 0 :بارعارب تيرايع 60 --
 كيري ززصم اتايكت باث دوجو اكمل حاصح لمدءدركر كو لك راش لمع لبق, ل_ هيلي فيصم 2 تكرر 6

 76 <#دوجولا بجاو تاذوو يق" ب تاذكىاقتدلا مأع عئاصووكهيساباجايكن يت 32 ىرماع اص لق 1

 | بجاو عل اصرلا كه يلع 501 م ومدوجولا بجاو لس اج سس ار ى (ضووجو طيساهو عدا شاغوا لسادوجو

 رول كوم لد لين ملاح لين توصى ن# + نكمل اسكادا لاياضود وع نك بوب ندورل

 دودو لبن ماع لترك و آم زالانوب تلعروا عل اصاكت اذ قا دوخش رواد لب يلع لى ارواح اصاكمأ اعوو لم ترروص ىلا ْش

 م اعدم 17 لاء عاصر ص وه تماطعرب دوجو لعل اص يانج زج»د م اهكتسيالا اكرددمداهس لادا

 تمالعندوجو ل تاذ بادو كك لاهبسددخ لاس لقوجروااكوم تمالعيدوجو كس اص خييسا تبدا[ دع مروا 2

 وه تيان ع لل نوم نات بجروا سو ل 8 ل خاص ثدعاب  لويتارثل ذود نكا-<س لامي روا 8 مران

 نب تك هللا مالسا لاك جس دوجولا بجاد مله اسنلا ص

 كل كس دق يب لب لام لاب دعب كح بوجودك يجامل ب لاء اك ارتعا :باوج اك شارت 9 ٠
 تايد ل ئاخ داس قادتشلا نومووجولا بجاوازبلايل وم تبث بجو

 رج ل ذدجدكلاقاكدب لكن ل لاجلتياتسري واع تاكسي بانا لا 0
 ١ ااا لاك ردا ى دس اخ جتاس كس ىلاعت ىراياند؟ بحجاو سوو اه لت تح

 فور م لل واج لم و يأ 2- لس لك وروبشم ل الطب لس لسع لقول ه2: 58 ل ©

 يمان يغر وما راكي ليصتتىكق يطا رب هوب تسلط ىك تقال با سرج تس ل ناكر وط لاب سنو مووجوم لفن ل
 فرطى بى نع ايبش احس نول حجر لشرتا لولعشا اكرم ناتو كر ل اعرب وب ناك جوجووجوم لعمل ا لع ل بجرم



 ةفسلفلاو ةديقعلا >2 سونا (مود)نينب هيلاع باوجلا
 بسسس اح 2 م م م م دا ات ع ع 22 ل مم هةر بن جف حق يف ضف نيف تف عشا

 هي صاور رقي لوا للسجل يرك شيف ل سلس قت رعود كيق حررط وا يركض ف لرلس انني كيل اكل وطعم تسلع

 تلعن ادشزلل عسا لولعس لوا ّنَآ ا قات ند تنآاي 517 لرقم : لوا بلس [لشدوب عرورشوس دشزلل كش و( رو

 ٠ غزل كيك روش ارسدروا ةياهنلا ريغ ىلا اذكه-< يرلطال لوسي لوس ةرواهجس تدلع تشل كل وسير واهس

 . لطي ىكيماع للسن ع لول لس با ةياهنلا ريغ ىلا اذكه تسلط كا لوسي لولعم هزل كيس

 /ؤأب اوم زج نان لسرولاو# لك ول ملس جب دوجوم داي لس ع وا لسلس قاوم ورش هبي دعاوو زف سس لوا للسييا

 ولكني 1“ لواء زج كس وال يدار دلاياب كس نيد قي لول لاف مق با او ضلي اه للسرولاوجرت ارز قوا_ليلس

 هك لوسي تن ىلاعم زج ناجل لسلك قتل لانج لوالسلس_كس سرك شبا قم لكل لوا زج سيدا لملم ظ

 . لتي /لطملب اقعد لوس ثلا, زج كس عاجل لسركل وسبب قت عل نمزج كس لوا ملمس حررط كا« كح سرك لباس

 ىلالكاجايارمزج شيا للم غ باقم مرج هس لورلسلس لإن ل تود لاهي با ةياهنلا ريغ ىلا اذكه

 اكل دولان+ قواسم كس لكم زج نن.ااياب مج لع داهل سلس للبت كسس ء اجرب كس لو[ لسلسرل ! ياحب لأ ياهن

 ربه وكلك سرلارواع لل لاما البيازبل ع لك اب تبوك ذم رفض الضر كدج كي آمال انوم واسمك تاز ظ

 0 اكس قوالسلس اجي ني رعاهرل سلس شراب اقم كس ءازج لتس لو[ سلس ومنو زج لع يدان طسلس ل ليات ظ

 ١ مراقب تامخ وال لسبب ةدعاور زق جدئاز س.يعاف لول لس باو اكس اجو قئانق كوه داو ل سلس لبي سه

 بج_ج للاب تبوك لو ورفض يف الغى يروا انوم تان ىووومرتاز قتايتتر زق سس ىئانتتوجروااومئاز يتانت

 لج لف كبي لت ىيعرداج لقب وج نومروجوم لمار نع لك بتم ايمان ريغ وصار اوي مولعم ارث لئاب لغلاف 006

 2١124 « يناثلا لاوسلا»

 «يداما-هس)  لقنلاب ةبجاو لقعلا ىف ةزئاج رصبلاب ىلاعت هللا ةيؤرو.....٠
 املا لاية كاينرتس ضيا سب لراس يب ا

 ىلاعت هللا لوق نم ةلزتعملا هب لدتسا امع بجأ ؟جارعملا ةليل ىلاعت و كرابت هللا ىأر كَم ىبنلا له

 ظ .(ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وه وراصبألاهكردتال)

 003 مز (؟) تابناحس يلق لقملئلداك ادت كراب تمر )١ لي روما نش لك لاومرا 1 « لاوسيصالغا»

 ظ -باوجاك غل راصبألا : ردت 0 لالدتاهسدلز رس( !-1)نكر اهدا لاقشا 188 بال |

 دس يي يي

 ل ك لكل الد ررط ل وفود لوا لقت نو, ناس تهور كمل اتت راب تعامجلاو تنم ملا نطرتح

 سل راوكد نامرددس وعشر متكون لاس لوب تعور كل وفوو ضارعاروا نايعااكمع_ي: ليو ىلقع



 ةفسللاوةدبقعلا ااا يشب ابلاغ اوعلا
 لامربب < كريس هه قايسيكل 23-2 رفركوكر نايعردك لوضرد عر ى اها ولد ددداس ذكي لشكل
 01 اوب لش مي امرك لوز هم وجروأ حس تب غرب روط لرش 0 2 لووو كايعاروا ل ارا اير د اعل يتم تعلو

 فاى 021 نشل وبي مولتم 0 _-_ عل رواه دوجومر رول م نايمرد كس لود تباع لوم ىلا لك ؟يرلط ل

 مكي مود-اوم كرش 0 نامرو لس لود ناكماازبل-لثت نم لودي 20 لش ا ناايمرو كس شارعاروا نايعاوج 2

 مومو كرت ارش ايهرد كس لوفد قش «ثودما زا تباغعس لع داك اعيننودصرلا أب لو ثداح ل ووو لقارعاو نايعا |

 ل ترلظ ثءؤرصروا ناكما نوثوورك لا لوا تس لش نلا- اوه لش 0 'نايسرو كس لولوو قاووجواذبل ل دوجوم لولو زك

 حررط ا < اىدع ريا انوه شدوا جس انوع ن قرورض كم دعروادوجو كس زب ىلقخنلس ناكرا لكرة كر لاك تيحالم
 سعر لد رعاروااوب ىرع ربا قة رورحا يلي لاو مدع لش مويفنلس لاا لج معلا دعا د وجو اك ث ودع
 رادرك وك شوجو لزج قرسدد هدوم ىص قددوت زج وجر وادم شم لع دوجو لزج قرسدذوج لث كيسا ا دلع لكون
 لاخرارست وك نب ليت مط كس نوم دع توب ثدودعروا ناكما سس ل لن تشنغ الغي ومها بتج لاعرمجي#قكتر اما

 فرص مو لكوكب قت 57 لع راب تاذوج < دوجو تملع ل ني د لامك ن تهدر كل ارعاروا نايعارك اي ايكو يخش

 ٠ ج0 نابايب لابداكا /ً 74 اجلا تلع ل كلاب: كويك لوب نكت 1 تهكر لاول و ووجولا بجاورألي جس دوجوم

 < َةْيَر ةَمَلَك َو انتاقيمل دول بْوُمَءْاَجاَمَلَو داشرا اى اعترشلا: . ليلو لعن ؟ن# ون 4 لاقت راب وتعود

 انسم الك اك اهترفلا بت _.اةئف قوم ترحل جس ب لسا ءاكل الدتسا ليبي < ايكل الرتسا حررظوو ذس راش تيب لا
 ( دجعوارلر ادي دانيا راكدرورر هسرهدسا) ٌىسِفِرَأ ب ٍِبَر و كتصافرد كايرو« قارا دك مك 0

 تاو رب ذ_و؛ نابلس تير كس لاقت راب تساوغروير ل طع ائوم تسرح ( لوك د سياح 2) َيَنرَق نّلاط باج
 مز لوم للاب خس تايب نركت سرد« اقاليم ذب كن كس تعقد لأ ل ارار2_ ناهس لرك
 بلطرواهدماق سو ثيعتساوضروي تاق كل ارواج نكن مجان تاباىالروا ست كر وا :/اج تاب كلك غ لات دايك
 هج ناك دمر كقاعتشلاكا و مولع لإ كأي حس لوقاب نا اينادوا لو ملت لاه

 كلامج هرم تيا رف لب باوج كس تساوخرد كيل اوم تررطحذ ىلاقت ثلا كب لاء اكل الدتسا روف
 ركأ /نولاؤ كك باري لا ضوحيو فرط ذاهب لاك لوم اجرك وج تروص كيا كك كل لتؤراهتدبلا وسال باج
 يقع ناس تيكر قكدقاوي - وكسر حل كا رح جسما رقريو نكس ىيادوا ةساجوم لمت ا ذاهب د

 وب لرب نكت اكرهعما جنك عجيل لق 2 رققتساوكت هير فيا نس ىلا هقدفلا لع نارك اجرك لالد

 ناك ميور كملادترطلااوب مولعم رم ىلوم نأكل قامو

 ْ هج تفحم اانا 0000 انوه بيغ اري وك ايت او زي و 1 للعب ثررت 1

 ىلإ دابشتسا يلكري ساكس ةّرِظان اَهبَر ىلإ ِ ةّرِضاْن ف ذَِيَمْوُيَ وجو داشرا اكل اعترشلا: .لم دكرشا باك



 ةفسلفلاو ةديقعلا ا #8 2 | (مو2)نينب هيلاع باوجلا
 اسس ا عاطل ا ل 225 222 اد رع عع ا ا

 0 .-هساب« لاق“ نس تعقب متي ذا لا رابح رواج الصك َرِظان شكا ّه ةَرِظاَن بَ 1

 -«راديداكى اهترشلاوكن ينس ؤم لف تممايقركا 58

 نورت امك مكب ر نورتس مكنأ روبشمو شي دع: :لم 7 رول لي تر آل قرابة رس لأم ثلا لوسر تشم ظ ْ

 ملا طم ذيل رقت شا لوسرل ايكتماود فلفل باص كا وس "ج ردبلا ةليل رمقلا

 5 دواس تايد ررط جام

 تاي اكتمما لبي تت روب نزله لير رول ل كرت 210 رايح تهور ع تعا ابا

 ا تايآوراو لش ل لس تير عروق كارد قانا قر ساروا لوم تعقر كاهل لش ترخ آل< قانا

 7: الضال ناي) جاوب لسير دبر هر و ل ل اطفال خلاد لوكيل رباط ٠

 آ لمام فاك رابوتمكداكب لش جراربت* ةعقاو #:

 ظ - يلاقي شل شب ظ
 - بشر لل نخاع وناس تف قرع وار ارحا ب هل ره نا وركب لايت نيام لف حرر: لوالي

 دقلو شمر كررواعس لجوّرع ىبر ثيأر ذل ىرضاشرا لع داوم لمص أم ف رشاكى اخت كرابوتتع قر لش جرا هرارجم

 20 -<_ايكأيلرايقفا س ىريظمر يضلل وقوكا لذ ىلات راب ختم اكرم ىرخأ ةلزن هأر
 . نك« تارتتنلا جك فت قرافظرؤولا ترطترواورررموبا ترتقي رص شل اع تررطد: وحسم رب ثلا ربح نر طح: لوقا سوو

 -سة انءافرطك هلع لع لارا ناءوردا لوم ني بيف ترايز ابتكار ف ثلا لوب لش جارعملا ةليل لآ

 دوا اكووذد العجي فرايقا ل شر يسافت ىئب ا ىفب ا فسم رثك ينام اطعروا نايحولا ءكذار ماما« رقدماطعوكل وقنا

 دارا مالم وامتلك فرش الوم تسمالامسسس شن نر فانت دهجسيددارق ارو ل قا ىسذ_ثج جنبا ظفاع

 نفراوم 4ك بحاص ثول نلوم تيت جاهدا عزاموكل وقى ا قذفت فاطر ريشا: الوصروب ريك

 ْ -< با رف لفل اوقا كس تا رعت نا لب نر

 كل ساب مكر ىربكلا هبر تيا نم ىأ ردقل د»اىارام داؤفلا بذكام تع؟ى مت ةروس:لوقارسبت

 لراس تعقراذبلئتم نس نؤرم ثعدعاك كمه لارج قكم لاظث اىكتمقم اك قات ىراي
 ظ -<س ايار فرايقلا ذهن ريم ةارولارمالطعسا_جدوجوم المو القت يور ناك التوك لت رورت

 لل ض تايآللا-ت.ب ايرايتقا نقلل ش للص لاكي« جايك دمار كلم كر دب كج :لاقاقج

 ناجع توب مولعما تروج مدع لا ردوا توبثا تعده لت "تس ل ندا ًرابخاروا لن يختم روط حرص قم 2

 . تابعو وجع او تو اكدت اتعللب» لييرتمر ام رايخا لدم اتعلم اه قاب قر 5 اه كلسس لاا 7

 + طوى فقتل مليم لاك نساء سبت ف وقوم لولا ارامي  ديقك كس تدم دعا توثس لاازين ءج_وهقفم
 مشتت 2_2 ا لاا



 ةفسلفلاو ةديقعلا م يي كلا .(مول)نينب هيلاع باوجلا
 12ه ! 7 7 عدل ع هت 2523 مل سيرسل ه0 ا م مو هم ملا 2ع مدا 23 2 2 ل 2

 ني انتر َوحأو ملسأ راو لشن 1 راف امري نحاس 8
 كناروا لش ركل لاقت قراب تمي ةررل رنه بادتجاك : +

 لارتنش المي مال فلاي ٌداَصْبأْلا مل ل تك روا-<س ِحلاراَصْبأْلا 1 ردت ل اشراك يات شال 0 كوع بس

 -لؤ يسد باد رايه لالدتسا لال زق ليزا حسداش < قكيك» ستنال للنت
 وكري نسدمدارم راه بج جس ندد كليك رغما تنذو لا فيرنا مال لفي حبت سيصا كه جس ديد ص الخ اكاد جي

 : ةلَصبأْلا لاهيكهديرق كتابا تروم كذ# و, لاع تيقر كىاهتدثلا ل تررخ اوك ع ةمراصلا تس لوشن رواوه شير ش

 00 072 انترثلا لطاكت راف كيب بلطم كتي آروا لإ دارعر افكر اصلا تس لاادوا اك دا دبع فل رقم اراك

 سووصتلارابتو كح ب كيل قازغتنسا فيت اليسر اَضيأآلا ملكي ننام متر كاك سس عيدص الخاكب اوج سرسدد ا

 كاد لركتلالوري موب لس تمي آي ركل ذ تكي ملل اندم لات ماركت لل الدب لك ب لسروا بلس م ومئاكت بأ
 < .يلقيج وموت كوب ل نك ريصب لك هكردي لك تروص كوب ف ارتشا ادب م ان ُداَصِبَأْلا 1 ردت 8

 ماتؤتلاوب ٍراَصْبأْلا ميج «هُكرذش ال نثناكت ع آرداايكدم حر ا«لكيراجيا قاوم لظاو قت فر تالرب سا بج دعب حلا ار
 د لانه نيد 4 نم ومرات لوم اكن ضقت سس موكب لسبب ل يلس موميرروا كن يمطر شوكلا ليزك

 . رمل مم قل قر كت الوب لكي لسروا بلس موك يي آكل كميل كا ركبتي لصاع اك باوج سرس
 رطاحا كارلا و دودج مات لصدام فكاردارل( 23 2ك مدلل <دارمم تيد 0 حس كارذا لاب تيارل ةلل

 ذض)هتكردا ام و لالهلا تيأر ل تكا بيجاجهروديشول حدا باج لوك ارك ءشاميباهتسانجي داس
 - كلج ركن طاعااكل ادا قا لوكس لوب قت تي آل مخ توصل ما( اكس الد ل طاحا سس دايك ارم اسك دوكد تاو

 لح رابط احا اك رطل صارو اعتدثلا لع تخين مركز تك رك يروا

 كه لال لو لوك كتاب لا لي هروب تيب ادب لح نيب كميل تاب ىراس تش زك كس ب لاح اك ب اوج كج
 ل سرك اخ ديت اسك ايند شم تراقوا ضنا مت كل ساب قلت للاوحاو تاقدا مانت شكت يور قتلا

 تاس لاوحا ضني تارخ اوك يقطع لل شاش ىلاتتدطلا داكن لوك اينو ومدي وارمم كتب بي تروا

 4-0 بي قرروا كيد شوك اوان وكلش لاوحا لقبا تغ ارك و يدارم كتيب[ مب تدوس« لإن سكك ظ

 ظ ل ا ا يو تحتل >
 ظ ل ل ل ..

 | ( يداما-اههل )  مهريغ نم

 ةلئسم تركذ اذامل .ةمامالا و ةفالخلا نيب قرفلا ركذا  حراشلا نايب بسح ةروكذملا ةرابعلا حرشا
 ىهلم ؟ةيمامالا ةعيشلا دنع ةمئألا مه نم.ةيعرفلا لئاسملا نم اهنأ عم مالكلا ملع ىف ةمامالاو ةفالخلا



 ةفسلفلاو ةديقعلا 1 ْ 7-3 0 (مود) نينب هيلاع باوجلا
 ان

 ع ا ا دم ع ا ل م ل ع تاع 2 22 22 37

 . .لزاجيإب اهركذا ىربكلا ةمامإلا طورش

 قرف ايمو كس تماارواتذالغ([)(جرطاكت راع )١( لو بلطو روما اب لاو. 5 « لاوسصالخإ»

 . الكاش لكك ماا( 0) قادص-اكما كيدز فس يما(” جو كف #هكركو لن مالك بحسم ماو تفاالخ ليس (-) ظ

 رورث سل لئتررطت تما ءلسلسدعب كس ملل آمل< هزيقغاكريماما_ديش يرش الف تدابع 09 03-3 با

 روا 2ك يصل "قار نار يسرا كي الما اه هس فوكس لوتشوج ايكو تي ىدهم ترطت مابا ليو رايركوب .

 اند بجلال جيرو لين تن ركراظتإاك ورفيكس اركب اياب ذاوردكس اغلا ضوراتوررقم ليا لاسرب كولي

 فاول رعولا اندوجاكومرومكتاكى مهم ماما تفو لانا كس اجوم لئن ماطتاكل ار يلئارواكة اجو مد اغاكداضورشمسس

 جس اء انعهت لوي دعس لوما لك نا جس اج اندمرماظرب لوك لو ماما ك يار ف و ةس كيد كنا فس نتا. سدر

 ىرتبم للا ارواح د جاكتسورشاك لوول ارلور نايمرد كس نوكواروا لاا روجر فرط لول توك ترورضل ا:

 1 ٠ ظ لج روصل تسد رس ماءاوج سس ماكس

 . لو بولطمسس ماا رقت ارغاوج كي ©: ل ل رفركذ لليل نتي نالطب كس ديقتس بن ماا ذس رداش

 انوه مورجم ىلا تسعه رم سس دوا نوب لأول ورروا بح أع اكمال لش للسكس كود لص امك ناو قو دورع ىممال ا الس

 - ههضددتةاكؤتج اك هداطكس مانكس لاك سوفت وب عا عررط سا فخ كن ونش كس ب99 ل رمارب لاف

 ىرمي نأ ل ءايك كسب ناهيك ر تسال قو ناس نكرم اعمل م (سوب ىلا كت ا !هدايز بح هدايز

 تقول لغد نول اطروا راكي رواداسف لم ئامذ امرك ي© لة كوكو افكت ممارارخ ترة اساس وأو

 . هداينك تفو لا تدين (ىراورب لارفروا تعاطا مايا كح كس نا لي تقو كباروا ع هدايز تجاع لكماراوكن وكول

 مي" عالق ىك كس اينو [ررطى اة اجوم لك ماظناكل ب لبا رولاك اجو تو اكداسفورشن سس اند بمج جس ناسآ

 | اذكار شرواك يارد روك ةس مالسار كوم رتب داردايب درمدازا 1غلاي لق اعوج ع نوب ضن ايارادرس اكمل 21 ةلرآ

 (18 ب" ردتاوفلا نلايب)- تب احانوم تس ل شر رمان اكل ونارلس لس يرش تل "< ايلذاضا

 8 تون عفان لع لايام قرطدو نايمرو لس تماءاروا تنال :قرفع لايمردل_يرماءاروا تش الغ ©

 تايش!اكن يد بلغ ل تمايارواس تدك تاكيد يلف ل تذاطغ (© جس م اناكتم اشري قل تمم ارواج لويرزرط

 هل ان تفاظردواإ ام تس < لاى روض ش

 مالكا تيس ا م2 ر[لفا ضر تعول يس لابش 6 ل رك م انت ماماو تال, ليم 9

 مولعم ةج_اكلرف اكرر تلح اج سس لع ترايعطق, تف اخ ىك نإ نيت" لاب كس لنا اقام لي عملا لئاروا ل تركك لع

 < اهلل شرت اتسلاو مااا ملأ تسم ل قع 2 فنعم _ وب تكرارا ايل اج حس هديقعق لت ليس لالا اوم

 ماادداب كس نلاهوروا له ىت ليا لق ادصم اك ارواءافلف كيد زنك يماءاديغ:قارص» اها كير تس ريما ©

 ريغ )رقاب مت © ك8 ني رباهلا نييز ىلع ررنعح (©) زا: نست تررطح (©) نزل نست ترض () ينج لع سرح 0 ن
 ا تاس سس هسا هس هه كمل

. 



 270320176370066 ظ
 انكر تيما دلل اكوتمعالد مام00(1 - لن كرك لئلا شيع قفزت كلا كس تما فس نت #: تارا ؟ى اهل ع ماا ©

 7 كف رقت مىكيوا كس وفارس ورفاكذ ىلا هتدطلا لتي وم نااهلسم(1)- ل طرش لب زج عراب ةليكل اك تعالو
 راف يك ع راكم اك سونام رار لبججاتوم فورعل ل راكم اكل آيس مالف دقو هداز7(1) قد لتس ذاجا
 لكك وو درم ([-) - هيما اندم باب ول منكما لكالاع جس تار يقروا لي سش لورطظف كوكل مخزن هجساج ند
 للعب كوكولروا ذكر بدن كروم يروا نود ويم وم خلاب( ه)ومرنل# )0 )هس لوم لاو نإ دلع نانروا لق 077

 -( لإ ةو, جات ةسكن اكمكس
 ا لوثارلس سيو 0 5 ناش ارواب دبدو بعز لع لولو لح لولو توق رأي سار با

 هدودع ةميعرش م اجا تس جو كت عايشلياروا سار تباصا فاصلاءوب انكر مع اكم اكجا لس تعي م © و« انكر ترددت

 - ماادلكوك ردات كري ذ الد فاضنا ماهم ولظمء ب ذاك ظافت كل ودعرم كم السال رادءبب ذك فانوكورييغو صامتق
 ظ (مو"سرماوحن ع )د لو ووصقلل ب زج قيمر رتل
 ه١ 4ثلاتلا لاوسلا» 0

 (يداما-:ص)_دحاو مالسالاو ناميالا......(1ز الخ حدس
 نيل وتل عرقا نازك لل قار يح رمق حرفا اها طشر ذل مالسالاو ناميالا فرع
 ؟نمؤمب سيل و ملسم وأ ملسمب سيلو نمؤمهنأبدجأ ىلع مكحي نأ عرشلا ىف عصي له. متاكد

0 
 ركن دقي م ساروا ركب رقت ىللوحتووفلاكن اهيا: فيلر تكا الطص او قوغل وغلى مالساد ايما 69 ---

 1: مركىن نامي نت ىقعت هللا دنع نم بيس ىبنلا هب ءاجام عيمجب قيدصتلا وعيناه ستعيش راسا دج
 ظ وه مولحمتي_رذهس قطر يلابال فرط كا تاكروما نتن فت يركب كيسان ركل دقت لاعبا لئدم مانقنلا

 لوقا دف تااخا لما لع تعيش مث حر الطصازوا نور درهم رو خيل ءانرك دبقوكمالسسا بح نقم ىوغل اكم السا
 . نه اقرب اساس نلاادجد لوو لي دول نركئ رادر يار فو تعاطا كنا اترك
 51 ل 0000 اين اييدكب سجن ل تعاضباو سددسلبا لب تدايعد روكي: 2 ل "4 ثرايع 69

 يلطت لج سداشبي قود لاهي نسم رج رواج مس نسور تسبن وات نلايمدد كس لوفد مكاتب
 < إبر مقتىت عروضتووايقفاريروا_<س.ايل نام دواانركل وقلم اكحا نت دايقفار وا نكي ياس متم عروض شساكمء السار لب

 قا راشرا لاك لاقتشا دمئانلك ذم كيا مالساو نامي ارواج نامما نيك السا ازا ج ناميا نعل تروا



 ةفسلفلاو ةديقعلا >> ٠ سوبا نمل هيلاع باوجلا
 ل 4 22222243 م م مج عد نا ا ع ا ع ع ع م ل ع نو وو و

 سوبتسا ادم وق) َنَيِمِْسُعْلا ْنِم ِقْيَب َرْيغ اَهيِف اَنَدَجَواَمَف  َنْيِمؤمْلا نم اَهُّيِف ناَك نَماَنْجَرْحَأَف جل

 (طعفل 70 ا وو ظ

 ّْ ءاثسا ل ادوا نيملسملا ن نم تيب لهأ ريغ نينمؤملا نم ادحا اندجو امف < “اكتم آال< يل الداب

 < - ضل مؤ دم هنارمأ# قم اوي مولعم ولد حس انوه سس لدم سا قس نش لت شتا لع

 اجاب لع هى تايد تعيشي لي هذاكرسددرب لوم د هتالس مالساروا ناميازت

 هد كوي أو ومو لا دج كرورضي ولع أح تسرد ثمأي يي بتب_< لاك 3 نارفساب < ل ناهس نا قسم

 اك( ليال ناامئاروا مالساروانج قارصملا بسكواهتن نايمرو لس نا نان نص واكب نامل رو كوم نلاملسم

 به دق ل ادصر كج ادجادجاكل وود موهخم 1 يسلك داتا ناممردكس ناكل ثق“ يجى 53

 ئارصللا بست نايمرو لس مالساروا نامياركا لؤ د ا.رفوفت حرراش :تحاضو ب تردسأ ل ف مالسأ و

 افك ببحاصرل< يت حاضو لك اس لكي 56 موون مو رواج قب لس و وموج كب ده تنك وات

 .دايقفاروا عروضتنم اسكس تييبولا كلا مالساروا جس ماناكة كنق كتاف !رماوا كى اهتلا نلامياك سابك

 لإ رمت كى ورماروا كوب ليل صا ور يشإ تس ل رقت كادوا لوقو عاوذورماوا لس ىلا قت ثنا دايقناو عروض رواج مان ش

 وودي اقتسابقناك ٌقادص”نايمرو ل لواوورمي ث_اكوج ليت قت ناميارشإ مالسااوب مولعم وس ناميا ىت

 رواد وب و دادوجوصريثإ لس رس تس 2 نلا كك 1 هن انفو بلطم كو نتي لوريدد كي دذ 2ث هر نادك

 الذ اكياقت ٌلوكرلا اج قوات ناك اداه ى كول ةمدو جس مل ؤجرواجس كرف هوجن ؤموج لكي بس ليي لاب

 رواوورش رواد ناموس ضني الك جس اسوء اهيا قتنج_(0سوب قتل ناميارمخإ مالسن واكس مالس ريغ نامياركه يس اجرك :

 رداد مسي وهن ملسرواوم نمؤموج جس مايك غل كس ضني وات كس لب حس لا مت و نورا مس ا

 سرك تسي اع اهيادد نيج كي بوت تيان ليك سود كتان ابياّعل_ لس كك را !للو_وبش او وم ْ

 كف وي 0 ردع مي را م ايبا2 < 51 ار اروا

 رز تاب ب ل نا كس نرش ىلا: ُ

 نو رك تاك قرص فمي لسسم يكب

 ةَقَدَص َواَيُحَو هِلْوُس وسو ىلع لنآ الوم قحاب أد هن لا مالك نمل ّنِإَر...... ك5
 1 يمحص 0 0 مي

 ظ .ةلزتمملاو ةنسلا لهأ

 0000 0 ع « لاوسصالغإا»
 سميت 22227



 ةفسلفلاو ةديقعلا . 000” (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ل 0 تت ع ع ا ا 2 2 ا م 2 م ع ا ل ل ل ل لا

 دافتأ لاوسلا ىف ّرم امك :بارءارب ترايع 69 ......
 كتاب كلانا تيفي يلم نب باك < مالك «ىلاتللا مكن آر ق كن سدا - متت رع ©
 . كلة تي تنل نيرو رف لان لش تدوم كدي ل ى خيا ةسللاتتدثلاو ب انك ا < انوهراهيا

 هس سازولكررطاك ماكس لوفامناري جس مالكا كيلا دتدلا لم تقي ايكن وقير تاب نس لوجفاروا كل دمت
 - ناكل فالتخا ع ف« قوتريغروا قولك ديجب نآرقاكل زخمروا تعامجلاو تذسلا ىلا: مالكا لكس (9
 لززامالكف المخا لما أللب هس لات ل ذوب قولكم ديب 1مم ف الخال ماا رتضرولاراصملا كود مولعم 7 ابايكروأرل

 نانا سكاكا رضوا لي يا تمام كس للاعتطاوكى ماكنا لباس سبقنا تاكسى

 تس انوه تاياندم ىف اكدللا مالكل لسا

 كرو سو مكلفا.( تباطتاسكس تتحسن يارد لي مك لادا كيس تبافحس عرامجا تاب ي ]
 رم ترانا نقش ل كس ساربف كس مايق كس اقتل زا دجتاس كس ا ىروا جس مالكق اتغا زضاءاكل اب نتا
 ظ لق اتاك ثدامدتا مس لاقتشاما بة تاس لاقتشاىك كنت قاف زفة لك لاقشا بعبق

 ظ ظ ده تبان لكك رو مولحتيعس لاعتساى مالكه وبس تنباع ماكدج تاس اقتل فاس

 لإ تانماكق وت فت تام ند زج ىلا يركن آر قلي لسد كف: ثداعحس ممكن رق لوم

 ريتاسسكس هريشو ظفح وا تباتكء تأ فاك ى ضال هس ي لص حاكبءادج هرفشو انركئفحر دا اناج اهككء ناجامس باكا الشع
 فخحاصلا ف بوتكس ىمم الكي نانج لو فاصوا كس روما لاو ذكت لالد ب ىضم الكبس ياتيقح_ < ىزابب فاضت

 قطووفكلس ساعررطىا_ لوو بونك وقس تبانكر وا لمتروص فورت او فسكت ادب لعكس ب بل طم اك

 روا ل هرش حم” لع لايخ هيا نزثوج لو ىلومزووقكن جر وصوو ىكاطافلا ساو سكت لاو لامك يب بلطس اكن وب بولقلا

 دل ةسابتاقافلاتدرداجس لد« تأ ارك اظافلا هلو نكت لالده لاكي بلطماك_ مروع ةررقم

 .ةيفسلفلاو ةدييقعلا ىف :ةسماخلا ةقرولا

 269 «لؤالا لاوسلاو
 عوج فة َ ةيزْسلا اخ نم ياله عَرصاضَُآٍمَلِعْنِلَّبِهَس وُ 32 تل
 (يدادل”ص) ُباَوَجّلاَو ااا ضقت َو ِفاَلِيحإلا ِةَرْفَك ىلع ةَنب ِتاَيهلإلا ْىِف ٍةفَساَلَقْلا سْعَبَو ِتاّيرَظنلا

 ظ ماعلل بيس لقعلا ماعلا بيس وهف هلوقل عجرملا يع. ةحضاو ةمجرت اهمجرت مث ةرابعلا لكش
 .هزارط ىلع حراشلا باوج بتكا . ليصفتلا كيلعف الاو ال /مأ

 ظ هاش 20 م0



 ةقشلفلا و ةديقعلا 0 م (مود)نينب ب هيلاع باوجلا
 هيي ا 2123124 طا اع شل ل كاطع م م ل ا 4 ا ع ا ل ا عا 2 هلال

 ظ -اقنأ لا وسلا ىف رم امك -: باركارب تيرابع © ل 9
 1 اياك تحارم( كس مئيبساس ل ) لكلا ذي فنعم بيساك# و 10 ووول_:مج رنات راع #9

 هج فالخاتايئا هدانا ار[ض زبر وا ف اانخ اسفل اكرذس الف لتر واردت اكس تاي يرام ارت اكودح الدوا يمس لعل

 ده لق ماكر وهل #: نما "نقم ©
 اير ل تك ليو زن كس تمعامجلاو نما لامك سك رتل لنمم _: ليف كف بسكر و 0

 . ضب ردا لإن ل ركراكز اك ذ_ وم معمل ديف ل .رظتروا لى لش ثناي ارلقلم انتم ارتفحر لس هرعال وا مس فالكم بيس 0

 لكون و ةركرال ا كحل معلل ينم وس رو لقكل ع لاس قلت تائصروا تاز ىف ىلاقترلا ُس تايهشا رفسالف ٠

 -ج ل قال ناقل لج هس (طسوم ل صاع نر دايز سدي زروق يلعن رجا, حس لتس ىك ىف انا لتس يهل ايل

 ذوب قير رات اف او نوم لاو رحب لس رلألو رطل ب لع و لع لوا هلل ريفم راو لثكن مس قرف

 بمجال( 1-5 :/مةجانج-جسا لوب رماظ ل ”لكالاع ةيساج فوم لرب اف قلت داقتعا لاولغس كبي دبروا كرورضركا مس

 وورد انايوجرب انوع طلقاك اركب ه.اندمهكب نتن كركر وجا بم كثرت وك نإ سلب
 رودي جس قرط كس نت داق لاو ذم« ل ام شتان رت كا روا_سانيإ كر إي انابيلا اسود

 ا وو ملت مل رود سس بو لك كولا خرا

 ل ينم 7 ري ةكر فالتا تمن اي لد انتعو و 2 درء م القمم 1 .لمي د كو رعاط

 مد فالبخاري نايمرد لس القع

 0 كلت ام قرا حس بوب محلي نماس لت جايب باول لدتا كس دعا هن راش رب تاج©
 يه قرر افازإل ع سيو كد ومدساف كسر ظن رظلل با ضنبف التخا ع يررثلا لع تايرظتروا < وب محلل ينم اير

 ا انما ذ_وب معلب طمس ” رف الثا الاو د وم امفور ع

 نع ليلو كف . ماعلا نمهسرظأفالتخا ومر رثكل ع تايرظأ 1 ايكركذ وج نس كسي باوج ىئازثارسدد
 لقعلا رظن ناكول لاب عة بيت نر لا تا. دم لإ ذجيرتمذ_مبج ول هل اريحا حس روت لع

 . لتورظالان* ريثك اهيف ءالقعلا فالتخا نكلوءءالقعلا فالتخا اهيف عقو امل تايرظنلا ىف ماعللاببس
 هتس تاددقض بيتر ةروارظا ا_ بس فاتخا كم اقع لع لا نيج ومدن ف الخ ا اك القع لي ساؤت لوم ملك بيس لع تءإرظأ
 ةةود معلب .رظا_ قرظن لايك الع .رظنأوت ماناكتءاءدقم ببيت زتروا لاك جيب لاق رتل اوم ملكك جراي للا

 | ايكوم اديب ضتايح ع لعدد قو ساه ذبل مل ؟ببسرظأ اوي مولعم لج ملك ويبس» وون لس حملت تس ل روا -اومج مل

 ٠ . (هدانو: ص رتاوفلاناي)#ٌقأوب تياغ تس لاا دتسا هس راه وخ زج هدايكراكلا ذ#_مقاكزتج ستنروا

 هلوقل ةبوت ريغ نم اوتام نأ و رانلا ىف نودلخي ال نينمؤملا نم رئابكلا لها و...



 ةفسلفلاو ةديقعلا دي ٠ 0 _ م32 نيني يل اع ب ٍْ

 06 ل 0 ا ٌرْيخ ؟ وذ َلاَقِْو لمي نقف“ ىلاعت

 لالدتسا ةقيرط ركذا  كدنع قحلا وه ام ققح و لئالدلاب ةروكذملا ةلئسملا ىف فالتخالا درس

 ظ .هري أريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف هلوقب حراشلا

 ظ نترك (0) لالدلا جف لتغا لع مالسا كس ريكي تس )ب روخا نا للصم اك لاوس سا... # لاوسدص الغم

 1 لالش ير هري أريخ ةرذ لاقثم لَضَي 207 () لقد كن

 200000 :لئلرلا عب فازتخ اامخا لع مالسا كس هرب بكم 1١]]0 . ا

 دوااتنزب لاث ترا تس ناميا دريك بكمل < يوديقعاك نتي لاء فالنخا لش ل ؟ لاقي هس اتاجوم حيدان تس كامي

 56 بكي دانس كاك سترب ايوا رز ّث قا تبر قا نياومووج وأب لس هرج بستر للي آب اجو لز لغاو لع رفا

 ميل ل تكسب مس ؟سبا اي جوج لاو لير مه وأ سف المخأ يل يئار# كيد داس نأ 52 باناجو خداع حس نامي

 ْ 3 | ر شهر وأ ريت م نايك .رفآر وا ناميادوركا ابوك جس اتبد لش نايعرد كس نامي اروارغله هني للي جوج لدا "فاو نم رفكوو

 هس اج وم لاو لعرفلر لوو نرداغ تس ناهئاود كلن تكي جرداوقروا لن تن

 ءانكدوا_ لت شئت كن امي لامتاروا بس ماناكى لل رمت قف نامي ليد ةنكس قت لجكهيس ب لبسك ف التخا س

 نامياج ىلا ةلعس ركب ادا دانك ه دنب بج لكى ر ورضي نان لاثكىلانمس ىلإ رمق بات دااكمربيك

 0 ؛ نراعحس ناماووو لوب لع تول 373 ) رص بعج -ةس-اجوب تاوفودج_تقيقتى 3

 مكد# باقجا سوري وانك ة اج اترلورميكياكترا هدب كل ومب ج نائم زج ناامبا لامع اكن تكي جرداوغروال رت

 1 رم تسترد امه نامياوريكب لكم ك_س ادتاطاجوج ت لل هدب تل ةكسءا ردا ايلو# تموفء وس للكل

 خراغالعس نامباتس باهتدا هر ك يدان نااذباه لمزلتلو رقم رج باقتراروا جد و حقيق” كرف اب

 يانج نام الا مرع تقيقت ركاب كس جرراوخروا وجت لظاو لع فلس جو كن و قف ون نياك اسوم

 0 اا -ايلوم لبو نر فل مولا ؟ دش ناجي بستجإب رش كامي! لا بلرك ريك الرا ب

 رمق يق كايا لص لي لب - ل كسل لثلد نمت فنعم خ_ دمج رتاكس ءرييكب لك

 رواج اجد ”ةمروأجاتبر فصتمرهتاسس لإ رت دنب لاه لاي بيب ذلك برا فانه اكل دم لت "” ييسدلاا هي ولع ا

 لامس ني رمق كاري جس لوم دداوديظورج ب باكت اكس هر انكاللب جس لاي انساك لإ مق باكرا كمريكه نك شخ

 -هستر اك ا از جس لك 2
| 

 اهي ل 57 لصد كرر

 . ك6 لت + اتدءب جاوي س صامت لج لاندسا قرط ىلتَْلا ىِف ٌضاَصِقْلا ْمكْيَلَع َبِتك اونا َنْيِذّلا

 اهكايكب اطخكاونمأ نيذلا اهيا يوكل الش تعآى ا نايس هرب كم الاون باتا يلوا كيا
 مس تت



 _ ةفسلفلاو ةديقعلا مويا ١مو*ر نيدب هيب اع باوجنا

 اهيا تع ةقرمود رك نراغ سس نامياكى ابار ريك انك هس نيس موريبكب كرما ولحس لاس
 هج لإ ةابوبتاهماسبب دامت افصل جي لالدتسا يار طجس اًحْوُصُن ٌةَبْوَتِهَللا ىَلإ اًوُيَرَت اوْنمأ َنْيِذْلا
 ١ يهم ا# هع 1 ٌقْيؤَت 5 الإ 2 اموم فاعم كسب ةزرف/ ءافم بج ٍتايَسلا َنْبِهْذُي َتاَنَسَحْلا ع نإ < شدي نأ 1

 هر انك ناو در يكيركر كاد مولعشتنس لاجل اكي اطخ تاس اونما نيذلا اهيا ني كن ادوار موري ب كيم
 <ييلالدتا قرط اَولََتقا َنْيِنِمْؤَمْلا نم ٍنتَفِئْأَط ْنإ ْنِإَو تعا ىرسمتانركل ثق نداغتس ناماكل باتدااك
 ظ يل وقيرف لود لم تين كيل: بكم هرب انكملساو ذسلكل اق جس هر انك ي انركل اق لن لب كنس وما
 رك نر راغس نامبادك ا باكترااكهريكرواجس نق مدريكبلئرعرلاوب مولتن لاه ايكاب/ن نم

 ظ وه لبق لج هريكب كم كه جس (رامجاري تاي لاك تما كت آرتل_دازد مطروح نكرر

 تاي لا كت سما لكالاح بس ماج انركرافغتساروا لك امد كيك اء اج ىتزي هزئانج زار كس اق 2 ابر عكس بقر يخي هدرلا
 رمقلوج ةليك ربك برك بج لاك اجانركرافختتساو اعد كيك اروا يفضي و انجز ارفك ساو من لن ودوج كس راما

 -تركشأرزاغ سس نايا سا باراك انك ناس ؤمدريبكب يلام مولعم زعم ركرافغتساواعد ابر عسب
 ٠ - ل لكي لاليطووري (رف اكدروا د نا قمش هريس ) بسجن تيبس فل وتم
 روارفاكع نسب دوم لا جس قنا فهرب بكر كس لافت ارب تناب لااكت سما رول كس ييصالخاكل سد لب

 جررزاوخ فرص لنك هو« فاكل و فلات لاب ليث ةنملا لا فرص لاق كس وم نموم_ج فالتخا لش نوب قلانم
 هر بات ايلوكل قي لع قط كم وأن فلازم لاب ل قرب لح فرص ل اق كذب يقفانم_ لج فلا قابل

 00 ش به انمدروأجس ناو هد نهري بكرركجايدذو لف فداه 3 0

 مكس يل ساء اكل سد« جس َنْوَقْسَي ٌدْوَتْسَي ال اًقِياَق ناك نمَكاَنِم انِمْؤُم ناك نَمَقأ ناررثاكىاعتشلا: لسد كرسود

 اضاقت تيرافم ىلاقترواهبسايدرارقل باقماك ممول ساف ضداشر ا سا نسا ةس لاهتا دوا قاف قاف الاب هربكب كتم
 0 بلت ارو مولع لباب دش نلوم ولاوجرب اساس نو بج دواهجسرباخم اكن م وسريع دج انازيل_باتزك

 تلاه ركوب كج لاذ رش نمؤم وهو ىنازلا ىنزيال نافاس بآىرطاىا-جس لن ةمورتك
 -كلاذوريفد هس لاك ةهوريب كمل أر مولعمسس لا < قى فكن امي

 - لإ ل يطور( زن 12 ريك ) بج يس أ لس يراوح 7 الاى كس خيرا

 ٠ | هللا لزنأ آم هُكْحَيْمَ ْنَسَو اشراك اخترت اتا هيتجسرفاكق اف لهب انوع مولع يرباقي سنت: ل لوضوو©

 هرب يكس سي لالدتسا قرط رفك دقف ادمعتم ةولصلا كرت نم نامت قطط يآ اروا َنْوُرِفكْلا مه َكِئلوُأَف

 رفاكالاو ذكري كر ماحا كس ىلاتتشلا تسود كتي آدداجس لألاو ذك تي ماا كس لادتدثلاردا < قناف اقتل
 . هس رفاكوريكب كك و 2 .1لالرتنا ىكع__َنْوَقِسفْلا مخ ُكِلْؤأَف كلذ عب َْفَك ْنَمَو تعآحررطاىا-<-



 طا امك يس والا قالا كاع دبارملا
 ىلع َباَدَعْلا نأ” داشراكلاتش نتايج تعكف باطلا مع يراقب نفث أ 0

 روا-برفاكوج وتاكل وذ بي ذلك ب اططاكترزف آله انوي مولتن تعيأل اا "لَو َو َبْذَك ْنَم

 ش كس رفاكب اذعا/ت رخآروا اكو بازع لي ترث وأهم بعت « ل لس لا بسس كوت بارطع قول هرمي بلك

 | ظ #<رفاك ربك تر اوم مولخشتسس لا وقح لقتال

 هتبلا ل داتعا لما روا عرار لاو ماقدككس ارو لهب نقل بلسم سما تع امجاوةنلا له -:ىرئاغت ل كلم كلم 9

 نكايعرو ل .رثكر وا نايا اكل زد < يا با# ل و لي ىلإ روم لإ يلع ربحم هكر وا حروج رم ىلا اند ارومروا حيراوخ ٠

 لاكن ايسرد كسر فكروا ناهيك جس رامبارب تابااكف لس[ لسا لب بو كد ف لاق عا اناس رع ش

 هج لاك عسرد لس ديازبا< ايف الخال رامج ارك لامر بترمار ستاك 1نابسردك 30 وا نامياذ تروا لكما ظ

 مك لاه رفاكدارمس لاي ايكايددارق ل اقع اكن سموك سف لع تنايآ نترك سيب بادج اكل يلد كرد
 دارمس قاف لي تايآن اكل سا جس اتومدارف ل اكدرف سس لا قيس اجاج الوب بج قلطمواري_ قلم ردنا كح تا

 ركل جي بلم ايئابكة فلم 2 كس ذكر زبي ىصاحم ءوهج.ايكابكرق اكو ريبكببككرم لن ثييداحا ننتج قلابب رفا

 هك ةاجنعررط فاك ليس ورك م اكايبا ع
 كابلات < قا وار ةراشر ار وظهر و كس لك خيرا

 ) م لا كرام ارواريعطق وصنازبل_بس سيرف كوري[ ب لكس كج وا رام

 ما عاب را اناناي) -انعاب اللي ارموك ثم 57 اكس نا- لش 7 انا كو 07

 لمع اهجاو تنعى لثرلتسوروكن تي أمس“

 اير قارب هرذ فج كيسي لالدتا قرط تك رميا بق رك كح وم سيال نظن مك لطرق

 < يلم كن اهيا سفنوا لوا زج بي يلصتلاوب مولعشيسس تي[ اك ليلا اطعا جوك ارواب مولعضكيل اهتنرفلا

 هاج كرت لرش لكك وتقنايندردنا اند لات © - لع لاتحا نحترم روط لق نيس واج لي ا

 تنجو ارب كس ورلوب رمش يلي ارك لاو لن تلج مل كس نيد لدباكرمخ لكؤللسا نادك تمم يق ىلا هتدفلا © ليو

 اىرئايكي ةساجايوركل فاو ع ملل ليي (©9 2. اجومرانلا دلت سس مجد كويك انك يروا لسد رف لشاو سي مثلا ح

 لوين اجر لش تننج شيك رب مس اجايدركل فاو لي تنج ركل ان مننا كل كلوب كرين لمسك ل تكئبازم

 81: بآل .ايآل ث ثعدع لوك فالغكس لوشن كتبو لا لان الببي دلت لطب لاتحا لوفوو لي سس لل

 نتن ايدج تنجازج كنامياكاو: مولع لا- ةنجلا لخد هللا الا هلا ال هنا ملعي وه و تام نم( رفذ

 هيترم فيأدت كرام اري تاب لا لكويك جس فالك عرامتنا يمك لظاب سس ربو لها لانا طرسوو - لا زج لكن لامي

 دال اوم نمش لحارس وال وم لقي نلانخا لوفوو لحي بج - جس لم تنجب شيك شيع هدايكوم لضاو لبي تن



 .ةظسلفلاوةديقعلا 00000000 (عود) نيتي يلاع باوجلا
 ليك ديدات لس لاف مل ار ل تحب زبي بج« نسل فد ف مسمر باكل
 (1"س صا" جررتاوفلا نايب) - ره مرانلا قلك اركب لك سوم الوم تباث داداه < لال اكيئاج يدرك ل فار لب عنج

 209 4« يناثلا لاوسلا»
 (يداما<؟ص) هريدقت و هتيضق و همكح و هتيشم و هتداراب اهلك دابعلا لاعفا ىا ىه رة

 ' . ىف اروبجم رفاكلا نوكيف ىلاعت هللا قاخب دابعلا لاعفا لك ناك نا  ةروكذملا ةرابعلا حرشأ

 فاش باوجب لاكشالا اذه نع بجأ «ةعاطلاو ناميالاب امهفيلكت عصي الف هفسف ىف قسافلاو هرفك

 ش . يلع درا فيكف بابل ذه ىف ةلزتعملا بهذم ذم ٠ فاك

0 0 

 11111111 07 شنو ترايع ٠

 لوكس دايم لاعفاكق رم ولحم ى كتاب يدنقلكوم سئربف/ كس هداراو تدي» قيل داهم ل جاك ل لاق قان ْ

 لير شاي لوم ليكى لاعفاوواوخ اج يم دوج ريفا اك دار دقوءاضقروا تديثمو دارا كس لاقت هلا لكل

 ش 2« لكرداص هداك ملادتدشلا بقر لاعفا كيد نها كوك يكدر يلو رزمة فتصل و تراي ل اس لوا

 موا عرفل ار فاكرج ل لإ لات ثلا للاخ كسر شورت لاف مامترك اكسب لاح اكل اوس_#: باج اكل اوس روك 9

 530 نب 9فكماكتعاطو نامي اكن اركب دم ردجي م قفا قل ق

 راقالب للي لاك سس لافي ضم قاب درر باج كلاسك ذ سكات
 | ةداراو» باتومرداص قس روطىرايققا حس لالفرواورداصر فكر روط ىرايقفا س لالق ل ايكددارا ذ- ىلاقتدثلا نتن حس ظ

 ذي رفاك دبي دكلادقدثلا رطل لوم توبي لتسن لفك رك قت ورك ىترايقخا تيا قاطع ىلا

 خال انشرواهس دوك فل ةينزفاددجداباس ل ارم كن_كقف <سدايقفا ياكل اقروا ل ركرفك داتا

 9و تدراورو عا ارتعا يااذبل_ب دوب م

 مكر تيل ددا لو ةس لركن ااكذس د ماعالدابع يلاعفا مانقكس_ىبلاةدارا_ل وتتم : بسب اكل رملي لس وركز ©

 مكه ىا 2 وج يرواص بسك ىلا دارا لاعفا لب دوا- لن ثوم واص بيسك ىلا دارا قل اعقا كيا كس لور
 هدارا ىتاكتعاط كس قتافروا_بس ايكدارااكىت ناهي لسا قس رفا قتانركسفووارا# روارش لاغتشا

 | -< 8 4 ةداراحررطى أ 88 نا رطل لهب إي دانه ز رمل ساروا سايل

 111110 ضو 88 ناغرط لش كيس ايا لضاوج ةل وضم _:ةراكل ذم 9 ظ

 ا هدنيوج نوب فصتمو#ت 8 بكلب 8# وراداش روان و 8 5 1 527 كت دوال ب ظ
 حل لسسسسسسلال2ا 7 ت7 7-2000



 ةفسلفلاو ةديقعلا ماب (مود)نينب هيلاع باوجلا
 مج عم ع 222223252252222 2 ل من 0 ها سي يعل هنو ب حف هدب أ ا ا ا هي ان يف ا ا - 22 21 22 22 3222

 < تاباكرب تب( يروا كس لومر واصف الظل ٌةدارا لاعفار تسب ك لودنب ب لص كل وتشروا جلخ ىرايقفا#
 (ما ضم جرت وقلا ننايب) اكس أ [مزالاتومماك 07 ارم لي ارواانوبب بو لغم اك احترثلا لب ترروص ل ااملتو

 (يدادا_؟«ص)  ىلاعت هللا ىلع بجاوب كلاذ سيلف دبعلل حلصالا وهامو...-.-. لسن
 السلا اجي زال قدوم ايلا لمأ تسرك هه يزعل دا واتا رخل ظ

 نيبناجلا نم 8 ركل

 مم 5 را 00 0 7 0 دبعلل عفنا و 0-0
 0 روس لكم وك تركتك كر) جبع

 0 كمان تمد لشق بح بجاد لاقت رأس اك فالتغا
 ساكس بذاك رخل سورا هيج تس طاف سلوا ود ايدو ني ديه كلسكلز زعم ضني دج سس ظظال يد فر صواوخ

 00 سهل دأبجاورب ىلاتدشا ديعللاا الهيب اك ع امئاوةنملا لا نكعهيس بادي لاعتلا

 02 ب سو احس :لئاول هرقل © ظ

 كاروا<س التجلي باع قل ع ينووجوكريقق سا ىلا هت للا و دج بجاد قادت يللا مر امل سي“ لو لل

 | ايلواةسالاقفااكا جس | لس قلس لوفود التوك ركنا يوكن ا كوم التجلي باعك ترخ آوجو/ر فاك

 ظ < لاب خاوي ىلاقتشلا يعل لاوب مولع لسا-جسايك
 لايئالميروا تاريخ كم فلكروا نيد تيادب لات ثلا و نوم بجاور ىلاعترشلا ربعللار رك 1 هداكرسد

 خاف لاتترشلا ل غلا 2« ترافل ذ_.النج نامحاري لودنبررظ اة نق كس داك كءاطع

 ْنْمَي هللا لبابا رفرواهج.اياطنج كاحا سى ات هللا_لكالاخاتوم لبي اقتتسان انتا وركشب لع ادا بجو رواج ايكا داوي جاو

 ب لري ربللا اري ىلاعترشااوم مولعم ولع بجباو رك لاختدشلا كس ئرامتا هي تاب رط كا خيل .....- كْيَلَع

 هدايز ب يؤ ثلا لوسر ل لياقتم كس لمتاوا لات , دذلا و اتوج بججاو ب ىلاهترثلا ريعلل رك ادعي قرت

 بج سوم ربارب لود زري كما كس كس لاو ىد زج هوكي أرمرججرورقم با ف لات شاك 2ك نان لجو نا

 ليدز اجلا! ل7 اللا ل بج ب_ اهات انج لئن لامحاهدايزرب فكن ب لم لباتم دس لمتوبا قع مما لود

 -ه- لئابعا»ي لادا يللا |./اوم مولعم لس النج ناامحاو نانتغادداي ذب لا



 .ةفسلاوةديقعلا 00 08 هوا) نيني هيلاع باوجلا
 عاود اراهتدلادقي جه شت لا عس لاعدد» د مقاوم لع نقتل هدب زج تك عساي لير كر دم

 ش روني ان لنوم لا «ىلاعت قراب لج سلع / ارواج ل يفتك سم تسب راج ميلا لايم انكر 6و

 ْ اوه ب جاو لاقتشا ربل لاب نيب لامي م قتل ىلاتدطلا نت الاف
 ندور يتابو فقاو تس ماهتا كس. لوح ارتدوا وم رمت عكا« يلا وقطاع رعطتيلطو بمتجمل يدوب باد اكد ذل داش

 اني# يا

 هك. ئدتاوفلا ناي) اكو كل تري تاكروا ل دعي بس تاكا ى الاب جس شكل ودب وجيد تزن لاء دئاكسا لس تي

 +« ةيواحطلا ةديقعلا»
 24 «ثلاثلا لاوسلاج

 ُيِراَْلا َمُسِ داَفَتْس ٌةّيرَبْلا هئادخإبالَن َوٍقَِحْلا مس داقتشسإ !قّلخْلا قل كْنُم َسْيَل٠-
 . (ىداممر). َقْوُلْخَماَلَوِةيِقِلَحْلا ىتغَم َو َبْوُبْرَماَلَو 00 ىَنُقَم هَل

 ةيقلخلا وة نس هو عم يضتي يحب د 000 يراسل يع ظ

 ا ىف رم امك :بارعار ترايع 6 م 59
 0000 اكل ثكشو ماناكق لا ك_ ذيسادعإب هس ذك اديب قوق ذ# ا :يج را تءرايع ©9 1

 تنم تييقل رولات 01 مدي تس تقولاتضم كتيب كس سادي مان قرا دعب
 1 ظ -ققر تاو قول وللي حس تقول
 دقلا تذو لااهتسأيل 'ءاطعووجوزوا ايلا اري وق وقفوا ل ىلاقتشالكة يلم أماك ت رابع : جرت - ترايع ©

 ا تساقدابو اندو م تشو ىلا مم ديس مو قولخزج ملول اقدد وكب ج دب اهكر سادت كرابو قلاش مانا ةبس لات

 ايتيك بوش بلاي ىكاقتاكراب فيمي للة وكملت كداب وتسافص لدي كآر كسب لو لكاس فصت ْ

 كلذ ىَلَع هللا ناك َو لطَيِجُت يش لكي هللا َناَكَو < لات رايداشراهبس ايا يك تاه نأ كيكت اذ لترا

 تباع _ىتلزايك لاهت كرابتلافعي د كأي اينو: هراشا فاص بتاج ات تايآن ا -اًرْيبِصَب اًعْبَِس هللا َناَكَواَرْيِيَق

 ءالاوغركاشكل اكمالاو ةسانيعس شاه: ىنْسُحْلا ٌهاَمْسْلا هل ُرْوَصْملا ٌىِراَبْلا لامن هل قه <ىدايداشرادلا

 يقوي اسكس ن_اءز للبت ا وك راب يسر افص مارق لش تينا لو تكا مان ببسلس كا الاو ايي حرروص ظ

 تي دس صو همم وبطل هيدي 017 ١
 امو ٍشْرَلا نع ٍنْفَْسُم َوهَو لَجَْرَع هباَنِك ىف هلا ند اَمَك قح ُِسرُكلاَو شْرَْلاَو-..» ظ

 ش (يداما_؟ص١ .ةقلَخ ةطاَخإلا ل ا

 ىلع ىوتسا ىلاعت هلوق نيب قيبطتلا نوكي فيك. ةليمج ةمجرت اهمجرت مث .ةرابعلا لكش



 ةفسلفلاو ةديقعلا : امالي 6 ل هيل اع با ونيل 07+
 مل عدد عد عير د عع جدع وعد ام اال اال امش كا ل الا 2 ل ع 2 32 2-2 2 2 2 ل 2 ا 2

 فل عزفت وول اا لقتي قع ٠ ظ

.. 6 
 هس لع ريقروا ره ودول ايار ايي لش باكا ا ذس ئاقتدشلا لاس و ققرب ىركروإ سعر وا مج رت 0
 هتان ح ُن_ركطاعاكل "قولك 10 تفر ترف وفور بلغ ترب دوا جس طي رب اين

 َى وتس مش 5 ءاشرالس لات شلاروا شرحعلا نع نغتسم وهو لوس فني قوام ماما #: باو كل اوهر ©

 ماب لكاس لاقتشا لو لاك شاحن لوك ع كاك سيب ت تقيق”ن اي ضاخنج لا ارجاظب ناايعرد كس ِشّرَْلا ىَلَع

 ءطلص ”ارول ب كل نم تياغو شرك يارواهس لوم تروصلا ل تنك( لو: اشداي لع اينو حررط لش له يب لطم

 ورع ارزمابب تي ح ٍش ٌثَدَعْلإ ىَلَع ىإ . ىوّتْسا لاقت تع يلو: هريفو نركلص أعاكتيحالص لرارقا

 ىكشْرقْلا ىَلَع ىوّتشا نالع لصاوو كوكو ره ف رعتداكاوشااش لكي تانئاكم اظل هس دوجوم لاك

 كرت سوررط قولت ناش ناياش كت مايقرب عاف امل تكرس هن م لش لاقل جايكت فيك ربا
 مباوج لع ظاقلا نإ ل لويثاوت يك هج قلتس لولا لوتس بج س44 كل مااا رف ىذه واب ايا

 (نآرتلافءان)_ةعدب هنع لاوسلاو بجأو هب ناميالا ءلوهجم فيكلاو «مولعم ءاوتسالا-ايد .

 < ةفسنفلاو ةديقعلا ىف :ةسماخلا ةقرولا»

 2124+ 4« لؤالا لاوسلا» | هال

 مس نلف انَدْنِمامآَرعْوَجاَلَو ثْردَْلا هام َكِلَذ وُديََتم ٌبكَرَتم هنِل منج ال:

 ٍةََساَلَفْلا دمع امو َكِاَذ نع ٍلاعتم ىلعتالاَو مُشجْا نيج وْرهَعَتم وهو ىََجتَيال ىلا زُجْنِ
 .نكِفُمْلاٍماَسْمأ نو ةَوَلَعَ منك اًريحَتمْوآ ناك اَّرَجُم ٍعْوّضْؤَم ياك ٍدوجْمْلِلاَسإ ولع َج نإ مَن

 عضتي ثيحب ةرابعلا حرشأ . هيف ريمضلا عجرم نيع هولعج نا و هلوق اهمجرتو ةرابعلا لكش
 قالطا هيلع زوجي فيكف ةيفيقوت ىلاعت هللا ءامسا تناك نا  ٌحراشلا اهحرش امك ةفسالفلا فقؤم
 (جداما”١س١)  هريغ و دوجوملاو ميدقلا و 00

 0 ا 106ر0

 -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك-:با عار تءرارع 4) ......م9

 داك تمم ىلا ثواب لزأ - تس ايو زيت وا برعم كل اج سس حم اععناص)روا_:مجت 6ترابع 6

 -ىلاملاقتشلارداجسا# اع رواج زيت ةددداع ماناكىزجتي ال .زجرج ترك 2 لاق كيده داع سرج جدد



 . ةفسلفلاو ,ةديقعلا | ة مسايا .(مون)نينب ةيلاع باوجلا
 عم ا ا ا دال عااد عار طائل 227 عمم ع عد دع عدم 0 هوبا 0 سف باس اياد هما ا ع 2

 هدواوقوبت خلات لك ها ادرار انرجوج فس لويتارج كار لا سا يئن طسالفروا لو كأي

 : -هتيدرا رتب ن كلان لوبن: نكي زيت ايوب

 | جر مدج قرم ا«ل وضيف روا لي سالت مل رك راج ناثما / 1 ولعج © ١

 ٍّ ل هينبؤروا يلقعم جا مترج مك كساد سمت ماع حئاصركل و تا رفونتي فنصم _ رع ترايع 9 |

 ىزجتيالءاز#ااب ايه بذاك اشمتس الفلا اي توب بأ مس مخ توصلين -ي دوت وءأ# انواع ل كرا ش

 اقيابنم رج واتس اتوب بلع ص ل 53010 «يرارقمء اجار رو اج بسذ م ملا اص جس نوب بكم حس

 تمالعكث ودع اينعأروا-جاندم رات اكزجز ترم دواس انو زيت مك رج ةرررط وكاس ان تراكم اجا لبي بيك

 لوري رك جر يط قتل يونس ظمالفرواهرعاشا تدم ترج جاكم اعتدللا ّقاب-<س رقاب غم دام ماع اصروا<-

 اكرم رواج زيحتم يىزجتي ال ءزجاا-< مان ىزجتيال ءزج رب كه سريا لد كرام كك اننا كك يارب

 م اناكدوج ومي ارجوجج ركأك يد ظفر سافروا جس كاي حس + »اج اكزتج قرا حس نعزي لاهق بجاوروا س«#
 لويبروا مسج و مزيت ا هريو لوغو لوقكروا ىلاقتدتلا جيوب هداملا نك »رب هاوخو مدت جر اتناك ل وا عضم كس لمدوجو ةيساوج سا

 - دبجاو 3 لك 2 نازط يساء انوم ماج ٌقازطا ارب جي ىلا بجاو كي دال كاسات اي او ريو يح ترروصروا

 ىىتزلا4 ل 10 لوهتا يانج -جسايدرا رق كنج لوبا لزم اج قالطا اكرم وجرب لات

 وف كرمدددارب دج كلن ليمتد ىكى ناب «نككرمدد بحجاو كيا ل لوم كمون ابك وب تركي“
 لارج ويت ووجومراوب لعب لك و عروضوم ىو مدوجوم كب بجو7 ع تيما رام ورم وجايك ريق ريت لس لويفاروا ه0

 (اه9 للا دن اوقلا لايي) تاس ضير ج لاقت بجاوريءانير ا لانمكس بدو ناكماروا جني ىلا دال كارم 0

 للاي ئاعتشلا قالطا كرب وج مترك 3 نوم لاوس: يح - ؟الطا ل دوجومروا مي رثءيبجاور ىلاقتشا©

 ملوي كبس اع نوم ليت سرد ىيّقالطا | ووجوروا مكث بجاوركي ل ابك كقالطا ب ذل تمجلر شمل جس 010

 لالطا اك ومان نارك ث ة.اررف وم ةيبسد باوج اكل اوس لسا عرداش ديك بر ىل اتت شلا قالطا 0 اكن ا لذ تجار

 ىرايداشرا < تبا كرك آف نوه تخت اك راما لقوم << ل عررش لذوقك رامي دوا تبباث حس غراما |

 < ض كرار يشي |زدعتك سو لع لا سانا ىلع ءادهش اونوكتل اًطسو ًةما مكنلعج كلاذك و < ىلاتت

 وكعسما لا ل ىلاعترطلا_لكلعا_< ايكلالدتسا هب ذو تنجج كس عرامبا تهب آلا ذهب قري 216 روصنعبب

 سس رك راج اب تايم و بج لب -جداه اكتداهش ل وقروا تدابشب قا ىرل ارعروا ب ايدرا رق ف صام 7اس تلاع

 ..طلف# ةلالضلا ىلع ىتمأ عمتجت ال < داشرا لع ثهدعةررطى اب مزالانركل واكس أ ليد تداهش كادوا

 ظ اوه تباع حس تير ثق الطااكل وم انوريغو مي مق بجاوازبل اكد( لثرامجااكتسما قروي تاب

 ةلسرلاو ةوبنلا نع اذه نال يلعت هلل نع نيغلبم نيربخم اوناك مهلكو 0 ىناثلا قشلا
 هاج لاك



 ةفسلفلاو ةديقعلا ا ماا ةر هيلاع باوجلا
 معة ل 2 عع جو عيد خدع عدم ع ع ع ع م م ل م م ما ع م ع ع م ل ل

 نوموصعم ءايبتالا نإ ىلا ةراشا اذه ىف و ةلاسرلاو ةثعبلا ةدئاف لطبت الثل قلخلل نيحضان نيقداص
 امأ و عابجالابف ادمع . ةمالا داشرأ و ماكحالا غيلبت و عئارشلا رماب قاعتي اميف اصوصخ بذكلا نع
 (مداما.؛"نس) . ليصفت بونذلا رئاس نع مهتمصع ىف و نيرثكالا دنعف اوهس

 .ةلاسرلاو ةوبنلا ىنعم اذه حراشلا لوق حرشأ  ليصفتلاب ءايبنالا ةمصع ةلئسم ررح ةرابعلا مجرت

 اذه( لص ماوس سو داس نا لاا لملا 5 « لاوسمالغإج

 ظ | ١ -هًيرثتاك ةلسرلاو يدا
 ناك لسان جاني ساد ةيسد رفع رطل لات رطا اهغا # ءاسروا- - جرا تراع ظ

 تنايلا شن ضادداوم تلا وت اقاكتملاسرو تعبك اتدنخ ءاوخر تس قولت, جل جب بلطم قيء اكتبلاسدو تاديندك 1
 لكس ماروا ماكحا خطب وا حل ارش قلخأي نتج لبي لوناب كما تس دوط اخ د لن موصخ سس برك ءايهئارك سس هدانا فرط
 ْ 5 ل هوب مومو لاح س/انكم انت( ركود وناس سوو والا اوبرا لو موصح نام انيونأمع مج تلات

 عراب لابن دب توج | عدلي موت ف بذل اهنا : ليصف 1 إ ءايهنا برصصخ ليم المص ليام 9

 او اهنا ترارطح ق الطالا لكن اي ىلا ضرع نم اقردا ل: موصت 25 2 سلا وإ كوكي ًاوبروا لا وصح |

 يامجاز ساروا ا وهساي وأ هعدا وقومي لش يود روما هال لاا دم لع خل اون 17 روك لوب موصح حس تال

 كسا لولي توصى يارول كة اج وم م اتعااك وأو لرب تراب كا كوم مولعم نوم بذاك اكل لقول جس. ايك وقد اك فلس
 .ج لامك تلى كت لاسرروا تون تاب هيدا كس لي لش اقدر

 ظ توبروا لكي ع توبن واسر فلكي ليصل ل ل وب موصخ ل ءايجنا تس نوم انكر يد هوالع لس تل

 اكرئاركد جب كس كليا توك ليفت لش لوم انكر كيو وطار فكروا لون موصت رام الاب لب لوتلاح لوقوع كس كل
 ردم جس فالخملا لك تاب لا دندبلا ل موصح لي دن نر ما تيم ل زتطموو الع لس يوت سس ركب اكاد

 لقيط نوم وصمم ىف ب ذك يس دب بسم لاك رع اش ادوبست د خم حلق يطب حد تياعسس لل لد عراتتا اكئابك

 مولعش_ رام أروا صضصأ لي ل عل انوه موصخ حس لوم لوداع بذكرك هزم ش ايليودوا سوم مولع

 لى ئ لاووونكج ج هيدر مز ناو وكول باكرا رع 6رئابكال < < م بج ذاكر جاروم ب ووزع اا شب "روان

 رو دصاكور يكرر روط ى داتا الاي وهحإ ك كد ترويناب راب ىفانمك تلقى يلاسرارييدوا-ك ل هذا سس ئراجا

 موصخ كت ءايبنا تارطح سس رايكم نإ كس يق قدح وا ومنذ هب ضارع قنات نكس نار وا ماي كيد نكس وكول تكا
 يكل يمت ناو ومحال ءاهنا تس نس 1بافداأ وبي اكد ئابكدعب كس لس تدني < يكل رات ا يف

 لير ”داش لابيدكة ركب اكل معاك اصلع لبصتل 5 لا تاب كس هوب وصخ ح__ ٌراتصرحب ل كل ثوبت

 0 ”ةاحان لج رصارتم حررشروا بي ذب نا لات لرب وكسر قب ع ةسلا كروب نقاء ب حاسس



 .ةقسلفلاو ةديقعلا للا ا يلاع باوجلا
 > ابكي كن نكاد لارج كتبا شل ارطسرواجس يدار ب مذاكرعاشاوى ا كاف فققاوم حرر اشر واهس ايددارقرات#

 جا ميكاب ة ماقول حابس شد زتمروا سادت نكئرردصاكر انسي روط قراها اخ أدب حس ءاناد كج
 توتابر_ لب اهذاب هس لاوس لاق سانمر لح رف رتش, بأ لاقتشا بج يشي ناكر ورصاكرئانص سن ءاهن

 - لرجل لياليك االورب تلاؤرروا تضج 1سم رخل رك <ساماو قاقتالاب ولانوعرداصاكورخصأوهسدعب لس غل

 د ققيضاكذ_ ل, نسم باقات بكد ءانسدعب سد تمر انك لما نكست كي

 كيدز لس لوتموكو روا تنس ىلا شك اكس لصقل ل لوب موصت سس لوم انك سة ءايينا لبي ىلا لا نوب

 ل كدب لي دانا تععاماو تسلا لا ضر وارلا ١ رو وود وأ- سرب لوك ذم 07 ورب 1 "تس تروي

 2 ارغب راش« نا تناجا كنت ذب ببالغ ساكت نيكل تمد دصا6 رب

 اياتوعيعاز لكامل | الموب ترفق سجوموتب جت تاباوسا كسي قلب ذوب وصحت ا ءايهنا لاس تونك
 ظ 088 ض'تعروت تا ناي) لوك لس تلالو< تاادواوس 2 انصووروا وعر اكزياكك ا

 بكعب لطم ةقسرلاو ةوبنلا ىنعم اذه لاس رراش- : 3
 رجس ضو دى تدايتغا لس تخلل توب 01 قاعتدللا لوسرددا# اي

 جسق“ قام لاسرو توبه رايقعا هك تغلازبلا اياب كت رصد تيكا 5 وى جب شك و( رص ) للوسررواهسد

 21 < ىناثلا لاوسلاب

 ىلإ كولمشلا ىلإ فيلا ف هِصْحَفب َحِرَع َو ثم ّيبنلاب ىرشأ دق حك ٌجاَرْغِمْلاَ
 (يدادا_ه ض١. ضاق دبع ىلإ ست ةقاتب لت ز ةعبش ل نق لف ني قه هيع

 ام ليصفتلاب ءارسالاو جارعملا قح ىف ةعامجلاو ةنسلا لها ةديقع نيب  اهمجرت و ةرابعلا لكش

 وروأ اينامسج م ىبنلل جارعملا ناك له . ءارسالاو جارعملا نيب قرفلاام  جارعملا ىركنم مكح وه
 |  ةعطاقلا لئالدلاب هركذ كيلعف ايناح
 : كس مارساروا خر 500725 صال اوس لسا ...... 6 لاوسةص الخال

 لاعورىلاسج سرا امس قرف ارساروا خر تمحو نيتك( )هيك ت عاما تنم لت !

 يوي

 - كقنآ لاونسلا ىف ّرم امك -:بارعارب ترايع 9 --....

 رتلب نا 4ك تيس هذ ذيسالع ىراديب تلاعوبازبو مق ثلا لوسررواع نتا خارتتوا- 6-3 1 ظ

 -كقددج كو فرط مس دنبةتيسادواايكمارلا اكن ار اعدج ذ اهتدارداايكاياجل اج نس لاعتدثلا ككل هج ككتااقمالإبو

 ن رللا لوسركحهديقع أس اكيتمع امج او تنس للا د :هزيقك كت عامباو تنذع رب نلت كل ءارساروا جرا رعم (29
 يح بح حبٍ[ سس 2 21ن9693ةةة389لاللثشبالككا



 ةفسلارةديقعلا 56000 دت)ويتب يلاع باوجلا
 ناس نال تا ا آس أر هسرب كيوم هسيس_ ماتجي مب كلام كقداديل

 .٠ ريس 0)- لو تنكسر طم لاس ءارساو نرار عشك إن ةساررف حرداش-اهكا اج كم اح نس لاتقل كلاب فت اقم

 ثلا كتل اهجب ككم اقمالابودتلب ارك حس نلاسآ © كينلاس آر كف حس. لص دهس (© لجو ضن بشكل سمار

 ىلاقتدشلا نش كاي نآرقؤتن تراه قط يوزن يدكو اجت مامرب جالب جس لانا! اج
 كت ناهس آس صار هس صحارسووروا جس رفاكر كاكا كس لا خلا ١..... ٍهِوّبَعِب ىرشسأ ئِذلا َناَحْبَس بداشراا

 دنلاككلابتجب كتم اقتمالايورثلب كلا تس امس رمح رواج قب ركام كلل ساه تب يبد ذكروه

 -ومراكهنكو قاف رلكساكس ا يل ساب قظك وج حس دعاو يخت ل

 مصب رصتروا قرب رك اصح سرسور .زوركو مابي رب لئركوب ليتكم انك رع يع ثم (9

 -<_داكيتكو قاف ركاب

 هَ نابودوا كك وناس حس تره فت بآوج جس ماكس ص للاجار خم- :قرلإ لم ءارسا ر وا درا عم ()

 , اماه البلي ةسدزعدس كك رجسلتسس مدرج شا تيبس ارسادواايككياوركر فسار اج نس ىلاهتدشلا ككل ابج
 جس م اناكزفس لاس ارعشروار قسم

 ضريجم نةرةركذاك جك رك رعد وك ف رك :قرش انو ؟ وم لاعورا اسجل جرارتم ©

 يروط ىلاعوراي باوخ.دكويكىلاركريروط ىلامسج ىراديب تلاحم خرارعم داي يك خلا هدبقب ىرشأ يذلا ناكشش

 ده هداثشا فرط كى اهسج حرارحمييس بحي لث تع روا_ ناتو تل_ كس ريغ وجاك خرارم

 داعقاو ل ازعنجس لمد ادى لاس نامت يبي ىف ان هُم .ىلغألا قفأْلاِب وهو .ىوّقَسلَف يطا
 شر ناو ترا ةرارحم ىلاعوراي باوخل ريكس لو لذ« ىفاسج ارحل قيس اك [درارق ليز اورتن مرن آرق

 ' تل لاو ىلامسج حرارعمج لذ دوجوم افلا ىب جرعذا لع نا لوب نىك كاس هئاوتم رش يداحازن سرب لبيت

 .ةمالا عامجأ و ةنسلاو باتكلا فلاخي ائيش ىعدي نم الو افاّرع الو انهاك قدصن الو...

 (يداهل«ص) 00 و نهاكلا قيدصت مدع هجو بتكا .اهحرشا مث ةرابعل جدت

 مكمن

 | بات ليغ باهسا « قدما ةسك يداك كاد :رمج راك تررابع ْ 3٠٠

 ا 1

 ات ىرايراشرا < 735 اختفي كل كح روا كج تفص وصى اعت راي بيغ لع :عجرشت اك ترابع ©

 ىلا متاع لير كب يق ريفو يجني نم اك لس نانا لوك كاذب وه الا اهملعي ال بيغلا حيتافم هدنع و <
 مي يس ا م م



 ةفسلفلاو ةديقعلا للا (مود) نينب هيلاع ٍباوجلا
 دعا عدم م 2 ع دع عت ع5 ع 2 2 هي ع عد عرب ع ع مع ا اد عا عا ل 22 ع ع ع ع ع م ممم

 وأ افاّرع ىتأ نم جداشراا يفوت ثلا لوسرءج ف ديكو تنكري قل رمق كلما لي ثعس داع الويل لي كبل رقت

 كح ن/ءاكاي فارم ني دمحم ىلع لزنا امب رفك دقف لوقيامب هقدص و هلاس دقف ةياور ىفانهلك
 ْ هيد ايام ذس لاكي رضاك اهكذس لاغر# كت ارولعمسس ىاروا( سفاضاريب لم تعاود كيأ )آى

 نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ىثيش نغ هلأسف افاّرع ىتا نم لي ظافلارب لش تعياور ىرسود-او:لذانب لن رج

 الس مال اسد كس للوقريذافا كمي سلا ىلا كس آلي كس هريغج نم ضب نت ةليل

 د« لوم 37 ةتايدولا ايارفذ_قغ بآرك لاو تباغ ترو الث ا زج لو لن "نأ كيل يك شرع

 ْ نا لصئروجساناط ثوم (1+«)وم لش سا نارا لاذ لمن نم كح لواكرك نتن قرد ناطيش ارو

 يرسخ نار يلتبس را لم يابس لدعم اينو لمسار تناك ظ

 -<سايدرار ثم ارتؤلن ارواج لكتشلاةىنادجتاس كس قتن_# مالسا كل سا لإن لب

 -افنآ رم امك-:جوُن زر رصأم رع فا ”عروا ناك (9

 «تابكلفلا مهف» ظ

 2١5:٠١ يكثلاتلا لاوسلا» ظ

 مولا راد «ص) دج اتيت رايب نئردوفراطع_ةيكي رة صاقس جروس لردافراتاكراطع راي 3 ظ

 لنك ور كدراطع )صان نددساك رافع ([) فرات اراطح رايك ) يروم نتكلم... مل

 روا ني ززوا ع هدايس عرق بساك حرروس لع ىش م اف دراطع ةدايس-: فرايث امدراطع ٌةراس 20 ممول 9

 ْ لكس ا حال كبس .جو كن ءند# نين جس حرا لق كرت اهرب هح جد كس وءراداك ا نايسردكس جيروم '

 ١ سر 10 'جهدايسأنو م بس وب اوم لغايات تيمور هرطنن ضتاور اطيع_ىل 1س يررظأى لا

 ح1 يرن لوم بير قودي ز كس ردوسرلا بس ارم اش

 هدايزاك لاس جرروسمك ةنج لتتكال ةذورلا ملص اف طسوا ع خرروس اكدراطع ٌءرايس- :ملصاق تحج هرروس كدراطع (9

 هج قوت راعاك ارك امي, ولح سس ساده ني لكل ف زوال صان لس ردا ل كالا «زورك لص افودايز خس

 لبي لوم لات ع لا نشر كج حرروسروا بس خراتتاك روس لع تل نور وراطع : سس قر كور اطع ©

 : لا جرروسرأاروا كوم ل لكك ىلالب تب لس اارؤ تع لاروا- اك اح ب اج أت ايمرد لس رروسروا ني زي را

 كح ندود قدر كل ابجردا كج اع 1 لم لكك ( رئي س سوعروج )ديوك ارجو اج ؟ل ثم كايمرد كس نا زروال

 لاسآجو ىقرف لابس لوجود كسا ضب تلاع كل ئاكيدب لج < لوم دايز حس بس نشر اوم ىضتزناو

 انهما سن يمتقو اوك لو« زر دايز كا لن تلاع كيل كرد كج قع ب

 ح1 براتب كح نغني شتلات



 هفسلفلاو ةديقعلا ْ نين 30 ِ باو
 0 ل ا يلا ا ا م طاش ع ع اه ل اشم 2 توج زد جلو فم حو ربو ع ع واع دال م يع دج < عد > 8

 فيرتتاك يارب - لاوم فالغ(© لاب فالغ(© ماب فالف © شا رنتج 0 نإ تراب سنن...
 ُ - مترا اخر 0 مى

 ا ل مم رك وي 0

 باك ناهسر جالت لث لع تلاع. لايس بك كا سداء لو ليي لش اصح يلو ردتادعاو هداك ن شذ ين لبا وفد
 سمايل دتبا لبي سا اندم عر درس لربك صول سن يرق كنز اصت ب دس تسود اك رك تن كل ارو تلاع
 . هدايز للاب هاناوراما كفاك كلاب تناك ف وجر طصولاوسوراب ىف وردتا بجد هجسةررط كلا فوج اكرسنولكزتسوم

 لع لاس ورك يأ ناين تروم قرح ناز انوج فرط كرم نات راكءايشا كراع لكدبك جس اناج ايي كرولا يول 2

 وم لاس براداو ل داسأي رقت ادج حس روس نش ب طم كس سارا كيب اح اقري رك ةكيمد فيا فرع

 زكر ليرصح لاهم إي[ ق رفاك يرق فتيردوسر ايت راس أير بي تمدارت جدو ىفورزلنا كح لاس باص لال كي

 -<- ام 581 رم نظل ثول جراي بيرة كرف ابدي جقابددا فكك ان مرت شا
 كسا. ءالبكل ترا رشقوج صحا لبيد لإ كك كس صح ودرب كس لا ج_ اكيدء داب كوبا تب صحي: ماج يف الغ

 ل صو لتر لونا قكورجو كلاسي روا فاني رك وداي ذي اناء كتم لاو رجولك اييرققلوم وورش

 دياج فالق ان انكم أ مرقس تطاملا 10 لإ تناك طسوا لاس لوبد لونان كرت اندج دوا قرروا

 ب لق »ريو ارواروا فيلل وقار ىراحب

 55 10 كل ساه اتكرراوه يايا ىلإي: لاء يف الغ
 موه كاك انيثابب تاروت كبك ل لا -ايوركراوم وك عراك ن اعز ضد ع_! كل سا قوص كر رت لمت

 ١ 7 الا ص رصف أر واهس او: دو لش ىلا مصحرصي األ اكنعز قرب م مايل لين نوصل نإ --ح

 ظ ملتوبك هساومايل دانه 5 ىلإ هك لي ترروص فرب لاف ترق كل هزاع جساوم ف تس فري رصت ل اوم

 راتب نش 31م لع كا مورا نة طبل كرو كي عقل ادخ ل نق نارا لأب فرب

 ل تروص ىلإ كلأب رواج اوم مؤ تس فريوجرصت لاوسداكى نىك ةساج وماي ناوي ا تدع للاي

 ظ ٠ - ل تك لاء فالف اه أل لايدد

 . رع لكا_ه لتتش اوجد صح ابيب اكل نا لان صح هددت اهب فالغ اكو صوم قولك نعذ : قاوم يف الغ

 نير بان توداي رواه ىلاج لوم فيطل تناك اومرعب حا < لوم هدايز تداثك اوم لب سا كتم و كج «اييرقت

 هب ماهوب احا كا ومرب ىرتلب كرضولك »كح تايلر ب ل لاق كس لودج م ىكاوم كيري رلكو « اير



 هقستقلا و ةزيقعتا لكلا “١103 /نيبيب ةئئاع باوجلا
 0 ا كل ت0 ا د ا ع2 عد عدمت د ع3 عم عم ع كل

 4 ةفسلتفلاو ةديقحل ديقعلا ىف :ةسماخلا ةقرولا»

 ظ 211 4« لؤالا لاوسلا»

 رثكا معز و ديكأت و ريركت ناتدوجوم نالا ناتقولخم رانلاو ةنجلا ىاابهو

 دادعأ ىف ةرهللخلا تايالاو ةنجلا امهناكسأو ءاوح و مدأ ةصقانلو ءازجلا موي ناقلخت امنا امهنا ةلزتعملا ش

 هلوق لثمب ضروع ناف رهاظلا نع لودعلا ىف ةرورض الذا نيرفاكلل تدعا و نيقتملل تدعا لثمامه

 .رارمتسالاو لاحلا لمتحي انلق .اداسف الو ضرالا ىفاولع نوديري ال نيذلل اهلعجن ةرخالارادلا كلت ىلاغت

 بتكا «ةلئسملا هذه لوح ةلزتعملا عم قحلا لها فالتخا بتكا .ةحضاو ةمجرت ةرايعلا مجرت

 .(يداما-١٠«صس)  لطابلا لهأ لئثالد لاطبأ عم قحلا لها لئالد

 هير قام تنج )دج اتسا0)لق بلطيم لا. ..# لاوسصالعا»

 -باوجاكل فد كسل رس( لاله نت ع(" فاخال 2

 000 :م را ةرايع

 مست اك | م ماو ت رعت واااّيي مو ؟ترضح ل د ىرامجروا هس ام كءاوي واج , دب للود وول 3 نبكالز م ل 0 3

 تدِعُأ السلوم الن ل شلل ذاب كس دايت للود نااوج ل تن ايآهوروا اناهايد لا [داكل واود نال تلح روا

 ل ىلاعتشااكتايآه رول ناركأ ليه لا ترورض لوله نخ قرباش لوي نفك ثَدِعَأدها َنْيِقتمْلِل

 مضراحمل_رذه تايآى د اَداَسْف ال َو ضْرآلا ىف اّوَلُع َنّوُدُي دري اَل نْيلِل اَهُلَعُجَن ةَرِخأْلا رالا كلِ داشما
 و سل لع

 -< تقر وكل ناار اهالي تقاس 31

 مروا تن كيران (تءامباوتنس لل ) نق لو واخ

 -ايياج ايكاديبوما دك تساي لو سروجوم كا مروا تنج رك و كلت رطل ا ام كارب

 6 ف ءاوت تررطترو الن مد آت يرنعت ل 0 .ر لح ومدوجومركو مارب لس مروا عنج ك يتلا 1 الد 5 1 51 ©

 أح كاد مث وا تن كن ليل 2 َةنَجْلا "4 ُقَرَو ىنأ ْنكشأ ارث ةماعلا م عازب تنجو اروارت ْش
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 < اكيد اكن بشل تلج كى | لو روجوشوا ل كك ش

 دار لاتشل قلت 0-5 رف لب سدت مولع * ىو تءايآوق: . لوى 0 ّْ

 -لؤ لك اكاد لوك لرب تبرأ َنِنرِفكْلِل ثَلِعَأ قاتل مروا َيِممْلِل ندع
 َنْوُديِرُياَ َنْيذلِل اَهَلَعْجَت ٌةَرِخآلا ٌرالا َكْلِي داشراكىلاتدللا: لجو كل زتم_: بادجاكلئاد كسلا: 0

 مي تس ادي جو تع ارواج خص اكل اقتتسا اَهْلَعُجَت ضم ااًداَسْفاَل َو ٍضْرآلا ىف اًوُلُع

 لل كلاب ٍي كسكس "ملا اه نطو تسال واد لطم ناش زوج لح لل ل واول لا



 ةفسلفلاو ةديقعلا 202013020 مم 2. ١  (مو2)نينب هيلاع باوجلا
 ناسوعباو يكب حب ع طم 2 2 0 ع 2 و م م مدح م ع 5 م 35 ع خا عال 2# 4 2 ا ا لع قا ل 2 ل

 تلم لب هيكل حامي اَهَلَعْجَم 2 كسو ملقا لي: تاباج كس لصد للا
 مكاو ل نا كاك عسي( قوم سيب اهم كس تايآ لاو فنا تم ًاياذلوم كك دارتتنااب لاعريرك يس اوبك

 51 متي 2_ صو ليتل ١ طفل ٌلقْجَن كح لكم لج لايقتا ةساربعرراشم ل هراك ب تع

 شراعمس تايكن او اهي انعلاردا ةسابايل اء لس للفت ل كج ن لامك © كح ل انيكك اءاكللا تكيس
 طوفكحس ضراعم لارج لصق اك يزن مدآك سي بادجر جب قل كى وره كى رايت كنج ىف. خيصإ لش نبت: تس جان
 ' جس لباج لكاديي رواه دوج ومس ليي تنج رك ث تكس رك نب لتسدوكى ام ا

 طي رثأ َنِهَو ةزجغن ٌممَج ِتاَداَعْلِل ٍتاَضِقاَنلا ٍتارجغُمْلاِب ةيبْنآلا نآ هدر...
 يٍ ع نع َنْيركنمْلا رجعي هجَو ىلع َنْيِرِكْنَمْلا ىِذَحَت دْنِع ةْوْبّنلا ْيِعاْمدَي ىلع ةداقلا ٍفاَلَحِب
 (يداما_5ه) .ةلْوَق لْوَبق ّبَجَر َواَمَل ةَرجُْمْلاِب ُدْيِئاَتلا اَلْوَل ةنآل َكِلِاَذَو

 0 حالطصا و ةفل ةزجعملا فرع. تار وجرت ل ةروتل لاك

 8 رت ت رابع(" ياك

 -افنآ لاوسلا ىف ٌرم امك :بارعار, تررايع ظ

 يفالغ ايا هز وا خب لزم تاز لام رف رعاح ىكء ايبا نلا عس تارت ت داع قرا وا ا: مج اك 5 0

 هذ ركع لسكس اوكركضوج ومرج الغري ذادا برا تفو كس حركت وا ىدقتركن ب رككمرب دحتاب كح تموت يق سرع ا تدداع ١

 -اتومش بجاوانركل ويقل وقيس لاقت يلوم تريم تعي سؤ هرج رك ركل شاي دوا هس درك جاع

 لع عر الطصاروا الاو نس رل جاع قت خيصاكل عاف ما تس للاوفا باي هزل #: بغل مل ازطصاروا ىوغلى وت ©

 ىر اون ريم اظ قي رطل ا! تداع ىفالغ تقول ردا دقت ني رك 00 كيوب يددج رماووو زج

 ] لام ٌةواعروهط ناهس رو انارواه درك اع /لاثم

 2 جو مي 0 [ جودك اقل ترف رفافرشس تلاسردوا تونك انا ىكىلاعترثلا بجد 4 مثل "| تدابع 09

 لودتبروا ىف اقندشلا تلاسركت اكو دم مولعسل ا يج_<- لوب تون لعدرت ترواكس لوم تون لص همي "لإ ةايرفاطع

 ش وب م ولحم نوم لوسرو ١ ريقس اك لا حس 0-20 قرورط انوماك ناش قز اغا لوك بكر .رقسروا < ترافس' حرر طل يأ نايعرد لس

 روهطورورص نوث اتا اكن تلت لا رقرجاظ لايئاشتو هش رك اح ثمر دفاقباب ماب كس نولوسر ياس لاقتشاي انج

 ل لور الن لايعاشن يب لوحتاب لس نت اجو لع ىرورض ماتاك تاي ساوك ولاو نجي دهس لم انو لاك ٌةداع

 كس قدتدادغ ماجريغب لو ةاناب سييرشب عسر دق لايناشنر كاك م < ضن قو تلاسر ةيبسا لو لوسر كس ل ادت شلا»و
 ىبباذ ىلاعتشاركؤ ناب جس ىداع ملكك لاهم كت للاسر يدب تنقو كس هرج رديظروا < لاحم اندمرج ا اكنلا تسرب كك



 طفلا رةدبقعلا ا 04000اا هيت)ويت هيلاع تاوجلا
 ْ 0 ألا يدا رقاب قرور ضمك لونك تلاسر يع لم لدكس نولاو غي دوت ل» قروبك لاق تمداع

 دادس لوما ب ضدك سل لنسب دي ضلي لاثم تاب نانو رك اديب م

 هك تداعب بآ 3ل وماي ل مرا امل اهو ءاشداب ذس قوآ اء كل تو اكل امك اهكذ# لوول قع ددجوم لاو هاشم
 ملل اهس كلا لل تنايا كوس لاول لا حس لاذ ايلا كا يبا ذه اشداي كالي روا لا سل فب ايرم نام فال
 لكسللاسر يكد لانج انشاد اشداب كيس. انطسدم_لكويكى نكبر فن ىف قة وبج ب ذاكج دكا نجس تلسوم لسا قذاع قدور

 قير اذكى رو لئارف قدرف لبق كسا ياعد با ودك ليك ذكري اطير الثوم ةليكر صقمروا ىلا و«: ليك قير
 > ندقلو مت همك ادوجواب هس تانك ناد: ليكي دعتاكب ذاتك تامل لاك فرع تيثنح باك انكر
 . نوع اكابب دعأ سلبا ل لازما ذو لص قطتي ورا رقزئاواكل تي زح لاذ ناكمإ ل كلحا_ج جابو لأ
 . رماظر رج ررطوا جيرو كبس لةرام ش لاو قع كس نيل اساع لاذ كاكاو ركب تاذلب كلب

 1 الوصلات ؟تداعلَع تلاد اابوم لماع ل“ 0 جوس ىإ اتماماكل او كسلا يكد تفوك- دس« ْ

 م -_ قطو واع مع ررط واجب قلل اوم اتس لاق 4 ةي جسد ذاك
 4 هيواحط هدب هدينقع ا

 ظ ه1 <« ىناثلا لاوسلا» ظ
 ار مالا هيرو ماهل كردمالو ماعوالا هبال ديري الإ نوكيا - لوالاقشلا)»

 ( يداها" ماَنَي اَل مْويَق « ُكْوعَي

 3 ةرابعلا حرش.  اهليكشت عم ةرابعلا 0

 000 ا: باربي تراي 40 -- 5 ْ
 ةعا#ر اك قيت كلو تالي فانا جاج لاق اج قدركم شرع اجد نهتم م2 [تراعح«#
 ايياروا كدت 1 تروم ىلا تع هدئذاديلاوودوا لتر اشم لا قولك وك بق كك ارولاك:ىلادنا يلقك تترد
 لب ل 17 < ظفاك

 يرقي رفغاججايكداكت ل و راع رونو ومر لاوس 0 كت راع
 نايل قاب اج آس نامي للاطماس دارا مؤ ركم < رك مدارااكن امي لود, ىف اقتافلارك ل و تلي وجل عشرا
 قاعترثلا_لكالاو اكيآم زالانركل ف الفك دارا كس ىلاهتشلا رفا ع تمروص ارك غلسا قي تلاهج تاب باكا امال ليف
 زجر مكه يي تاب ع+ حس كذا قرف نايعرو ل بسلروا قلع ل رطأراكن ازين ضررا هلاك داراكس
 كايت اهب نو ل وم هداراك لاققللا بس ناصتنو حن ل اع اهريروا كاس لود ءرفلا ظرفاكء نامياكي زو و ل



 يظل ةديقعلا 000 عياويتب لاعباوجلا
 | ( جاين حسن ناكل جس اهانرك لاما لام ب ةلاتشارلا) خلامخَر مكبداَرَ وَلا هوس ْمُكبداَرأ نإ داشبا

 ظ قبلك شا فرص ل اعقاب لا 2« رداس ريفا هدام اكس لا «او؟ ىلاهفامولس سدني كسي قرف ل بس كروان ش

 رواهداراكسدني وج لاعفاهو لسه دنب رواج ليث لك لور ايظقاروا تر دق ورتب ل رو رص نا لث تس هس داراروا

 تءاذ قا اكنلا ليد نكس تنسللا ل فالتخا يلكي ريثو تييصعشو تععاط ناميا ءرفك الشم سوم دداص حس .دايقفا

 .لقشا أ جركل اهتتساوكع رد لوم ىد كات تح هرب هلع هس تر دتوراقا لس هسدنب برو < ئاقتكرإب

 هب فالث كس تييطمو دارا كس لاس اندمجت لت سام وج ىلاعت فلارواد ىلإ يسد رفووجوم لوو تنس رمي دقو تسر لقلب

 هر درمإو لا اشم تافص ضن كيس دي جرا طق اءانلسوج لب روا اك اون رز روش ا لانار وا اناسوبب ليك

 -ج قرفاكن امو نش زل تافص كن لادوا ل تافص كى ات رار رك فصتطمقت اسس

 يردوا نس انناهيتسروا انكر اقل ورسودركو ر ماقووخبوا جس تاذ ىلا يس د ّقابروا تاذ او غير هرتزووعررط يا

 -ه اباه مدقوكروا ىلا كغ اجالوب ارب تاذ قنا موق انفلازبل هس شلي يي دنت ْ

 .توملا دعب ثعبلاو رخآلا مويلاو هلسر و هبتكو هتكئالم و هللاب ناميالا وه ناميالاو- ءاتلاةشلا)

 (ياادل/ض)ايندلا ىف ماكحالا ءارجال طرش مأ ناميالا نم ءزج ناسللاب رارقالا نا نيب و ناميالا حضو

 -تحاضو كن انلاب رارقا ليكم اجاودرجا سايند( )© ول ناما(1) لن روماود لاك وسلا 5 كابالا

 وى يادصتن امبا 009 - لو كسك لاق جراي قلختنلس قر ميو نيج نفنمم نا 5-6

 0 ا ل رق

 هقلااتف ناهئاكجيٍبسج ذاك ردق ثان © يرش لك ليكم اح اارجا ايد نادل, رارقارواجس ماناكب لقلاب نإ دقن

 و فر نشر يجر ويت (8) + مناك اسفل رئاذتف رش ناميا لاب كسيمارك 6 ماناكتنرعم فم لوسر لن اروا ىل عت

 تنلاكرالاب ل سوا كاسللابرارقاء بلقلاب قل رقت ماناكمعومجتس لو زج نا نامي كنسي بسج للك خرراوقو ل تحرر نيب

 رواج مان لتوقف نامي ليمن نيققووج :تحاضو ىكامللابدا نكي ماظاءارجا شير ©

 نمو قمر لارواوب مل“ كلوب نامي اهل_ رؤس شب "< قرورض نوجاكت م الع ىرباط كيا ليل لا و نمناب اب را تيا

 طرشك سكى راج ماكحاريوا كس نان وم لع اينو نامل رارقا نجس نال ارق تماطل ب ماس

 هدالإ كس لاعتشلاج لا 3ك تقيتحن اهب لكي نركض رقاحح نان نا حرا نإ رمق لد ىرأ 1 ل

 شئى راج ماكحاهس نامياري سا ك_ سا كلي سيال برارق رش كت كراج ماها نا "وم ل شاين و رب ناموس

 ٠ تس ناب ىوآك يا اروا كس لركن كلذ لع نات نوقارلسروا لش سيطر لو ذانج زارغرم لا قت لح اي كس

 هلى راج ماكحا كس نوم اينو ركع لاا ملا, كح شلا قده درج كو اوه ل نازل رمق لع لد ناي جركر ارا

 -كلاذ»ريثو ل ةساج اى هذانج اين لبنا تع راهب يلتمس لولادهابيا عايد كل ساعت يكب رش
 س22



 .ةفسلفلاو ةديقعلا لالا تف هلام تاوجلا
 "اق وركل أى وآل يأ نسل دماسا ترحل هس ب لد كفء يرش ليكن كى راج كا ند ماكحا كس دارا

 - ةاقإ دهب لبو كرش هواك ا يكش ع ف8 ماس ترن ناتالي لأم ورلكالاح؟ايكل ويك ايا رف يفلت بأ
 . سابج لاقي ماخاك فت بأ( اكييد لكل وكل اهي لداكل اذ 3) ؟هبلق نع تققش الهايا رف اق بآ
 ةماعلا ملعب تسرك بلا 6 كايد ةس هلل .اوقامتايلركن اللاب دارنا نس

 0 هر نامللابرا رثا لك

 216 «ثلاثلا لاوسلا»
 سمشلا نع اهدعب نايب عم هكردم مساو سنيروي ةرايس كاردا ةنس بتكا.-...(لم لل نمل ظ
 ْ 0 .روحبلا لوح و سمشلا لوح سنيروي ةرود ةدم بتكا اهتيصوصخو

 1 700 ١ تايم تفاس كبك ف يروي حس روس(! ماناك

 اك جاو ايكر وصت ع مراتس ليا كي اعشاوأ ثرإل رايس: لاس متفارد كس 1 ]رول 6 ةراس 69 .----. بام .

 ش د دابا ل اكل ايل تفابرد تساةلسدؤ لس نار ود فيا ذس لشرب ميو ضو ذادلد ل( 1 90 يلي ل ناتشلا

 -ك نر كف رايس ف تام للم كس دعبرجب ياي فساتن لورانس لاب كس: تنل نات
 هتيلايرتاللا ادكامبججس 0 184 اذا تفيد رول#: مناف اه: تفايرد69 ظ

 كا :

 هر ا 0 (ةه291) هرلق قاوتسااك اس لع (اعمس ”اهم)روا
 هنثذيب لماففاكاجسدصف تنام تناثر اكس نوني" 9 نزال (سومم)
 دهس هزي دادقتك لونا دكا لإ امل ننكر جاو لا لاي رارقم ىزومتو كن وسك مر

 ارو ري ابالغ اسد تورك عنروم غرو رايس: تدم راع ورك زكر روم

 دجتأس لح 3 نت وبك ثوركو راد يساري -<س 06ج لم نون م” ) روأ حس حرك

 < نانيداناك يس( ب

 5 هيلع ات 7 2 ةميظع ُه راكان يا ....- [ييكت#

 ته لة لوئارشكاس :ببطق طق, نية اماه رس را ارق امس ماد ل اركاب



 ةفسظلاوةديقعلا 9043. هوا نيتب هيلاع باوجلا
 و و يلو وفود نلجوتس ايد م اناكبسطقوك وطقنوو ارهاب ٠

 -<سهرئاو فضل يأ لما ردو# طخالاو اجاني كس 1 نادت بقع .رسووراتلس_ بالقلب : ءادبم

 كلا لوط وثوب اكسو رادالاو ذيك 7س فيلا اوءادب :ءأ وتسا طخ

 هس نالبأو اوتسا خو مب لصاق وت

 ةفسلفلاو ةديقعلا ىف :ةسماخلا ةقرولا

 ه4١““؟ هى4يلؤالا لاوسلا»
 .اَْهه ُصقنَياَلَو ديزي اَل ُناَْيإْلاَواهيِفن َيِفَياَرتت َنِهَف ثااطلا لامع ال ان

 دق نآلو قيقا وه نايل قمح نأ نب م امل نامل ف اد رَْغ َلاَسعآلا ّنَأ لَوْلَا ٍناَماَقَم 0

 ( يداها!” ناَعْيِإْلا ىَلَع ٍلاَمْعأْلا فطَع ٍةْئّسلا َو ِباَتِكْلأ يِف َدَرَو

 نيرك او فالتخا 4 جرراضو ل رم «نت يك شذ ذوب ءاج كن امبا كس لامعا _- سركمجرلا اكل بارعا ب ثررارع

 - رك داشز رطب لئاو كس نقلجزنت
 كنلاميا لس لاما( )مج رئاكتمرايع ( 7 ) بارع ارب تددابع (1) لن دوما راع ص الغ اك اوس لا ل *# لاوس صالغإ»

 -حرداشز رطب لئادك تيل( )ف اليخا اك رراوخول رخل نايكض 2 ظ

 -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك -: بارا تابع 6 ٠٠

 21 ناجم يروا اتعاب ناموا لن لدي 5م اذ لوو تاوايع تن لاما لاعرمي نيد .226-

 ك2 ساروا ني رقت قيقط كن اهيا كير ذأ: سمو ىلا لإن سئل فاو سن نامي لاععامكي لاو كول

 -هساوتدراو فلخ كلاي ناميا ل تنسروا باك

 ضف بز نايا لاا: ف ,

 ل يي ارطضروا نت ىلبا

 ظ لامعا تع لم زج اكن ايا قل ني زج اكلك امي لاما قم "< م اناكصومتل نااكرالاب لشتوا نارللاب رارقا«ىلكإل رقت

 لاناوريفو كانريدجتاب بكج دش لاكن نو وم دلا كر ىن نم وموورللب كوش خرداخ حس ناميا هدنب ح- كات

لانا لحكم ل مو نكي دوب أ راف ةنرب نانا لك لوحة ودعم كاع ت لل كال ب ءاز# اكس كدب
 ىك ؟ن

ساجواخيراغ تس نااهباهدنب هس كتي 1 21 ج7 2 نلامياو/ لامعا خرراوشروال رخسروأ- جرس ا
 -6ة

 -لث ك3 لالدداو لق راش ةسدس ش7 نامي لامعا :حرراشز رع لردك قتلا 9

 روا لاما زها بلق ل فوج _ لل رضتاتتف تقي كن اباروا لإن ررادج لاعفادإ ارمعس لاما <: : لطو لبي

 هس اتزممزتجاك ارواج توم لاو لع تيقن كرئاخم نبات ترئاغم كيأروا لدم تياغم نايمرد كس نامي

 و اًونتآ نم نلا نإ لثداشرا ساكس لاقتشا اذشدجدراو ف طعاكل عاري نامعا ل صوصن كسي لب "ءاكرسد»
 هال-خت-يب-مسششسسس سس اا



 سلفا روديقبا نيا يكل ............ 930 نب هيلاع اوجلا
 ش اكذ_ وهن لثاركس نوطخسررت !كسريلع فوطسرو اتررءاكم كاي ايمرو راع ل وطخمرو | ىفوطخم فطكروا تْحِلْصلا اوُلِفَع

 دلل لكل ئاوررتا كس( ريلعفوطعم ) ناميا( فوطخم) لارعا اري مولعم وتس اترك اضاقت

 لقت كمَو و باشر اكىاختدشلا الخ ايلكايورا رقاب خليك ت يلوبقنو تن اك لامئاوكناميال سي: : لو رست

 ] 1100 هيْعَسِل ناَرْفُك الن َنوُؤُم وْهَو ىثثأ وأ ِرَكَذ نم دخِيشلا نم
 ْح لئاعغيا ٌنْمْؤُم َوْهَو لم ثعآل ا كرب لوبقم لمي نقف ( كتاب ل كيئار لاك قرب نسوي

 طرشيطس اوك لايجب اك اوه مولعشيس__اجركأ اوءطرشرواريق ك_ كس لظاق خي !لاعرواج تاو لامس لع فريك ُلَمْغَي

 ررتاس(ناميا) ارش قي( لك )ورشا الكوب ترم الفاو رتل طش ورش تاب دواس طورشن 1 وأحس

 . وه طرش للذي ووخاك كرولا آم نالاندمطرش لك يلي ظاو ىلع ناهس. ريكس نامي هس وكس لمتزوب لقد
 -ه<س لام اتوم» زجاكن اميادولانوم لاو ردت كس ناميا قت رش ياك لؤي ورم زيا ع لاك

 نو ومالا ذك ناكل و17 اكناامياركوبب لفاو سب حقيق لكنني لاعاركأ اك ص 57

 ضل سوسن ل كويك بس للي اني رد نوم اكل يلع نيد جس حاجب تدف لكس ةاب وم تفك ءانج ملكتي اتي
 ةسكل امة ايروا لولاو ذا كك تلك ب اتجا سلا بلس تدمفاكن امنا كك لولا نك كلام ظ

 ل سب تقيقتاكن امئااكل امعا نب -<انكابكن مماته نْبنوَْلا نم ٍنْدَفِقآَله ْنِإَو ىبلاداشراوكلولاو
 ش (اه1 لا جرن قا ني )_<_ لل اى وم قش ”جاكع لامعا وا نوم ٠

 نم ةيعطقلا صوصنلا اهيلع تلد ىتلا ماكحالا ركني نابرفك صوصنلا +...
 ةشئاع فذق نمف هلوسر و ىلاعت هللا عيرص ابيذكت هنوكل رفك الثم داسجالا رشحك ةنسلاو باتتكلا |

 ١ ( يداسا_ا" لإ رفك ةريبكوأ تناك ةريغص ةيصعملا لالحتسأ ورفك انزلاب .

 مدعب ىنمتلا ةشئاع فذق نمف هلوقب حراشلا ضرغ وهام . حاضياو ليصفت لكب ةرابعلا حرشا

 .ال مأ رفك قح ريغب سفنلا لتق ةمرح مدعبوأ انزلا ةمرح
 َك راش ةشئاع فذق نم 007 جركتسرا ا) ليك بلط م وتروما نمل لاوس لا......# لاؤسمص الغاط

 . كم ذ_اكانق/ كت لط كل الس_موح فاي ز(وس) ضف
 نحنا كرفس ف لا لوس والا بانك ترف فسم :عررثل ا ترابع 4) ...... 17

 . اليوان شن” لإ سرك لالو وصف ب اكس .تاوتضحشسروارثلا بانك نم اجايدركراكن كم اك نلا كه يسر فك كور
 تيرطعت ناؤما ما ضو كرك !اذباج بيل حرص ىك يفت لوسراكس ساروا لاهتشلا انركاييارك كل سا شكل اما لوك

 ْ' تايآورعتم لم رو ةروس لهن لسأسي كس كترفعروا تءارب 11 نارك 2 يا كويز 6مووأ خا تسب 1 زراف دقي رصشت 71

 . ليطانوهءانط اكل فرم حررط عا جس كرم ان تسءاب ىلا ع سوف رست ىو هوب كيل وأ دوا لين لو لذا
 هول اوكري بلطن اك ركاببا لقبك جر فكان ء نر هريقك اكن وم لالعاسن اوه هربت ايوه هت وو واخ تاكل



 ةفسلفلاو ةذيقعلا ظ 3 "و6 . (مود)نيئب هيلاع باوجلا
 ف هم 0 -عدعد د عل ل ل ع ع م م 2 ع ا ا

 -ج_رثكبيزلك عرراشروا جات اوعترلا ذاعمول "داش الت ماقال ا

 صو ركن اهبل ترب تاب رف كراش ترابها ::شرغ ل عر ران ةشئاع فذق نِم ©

 تفعل قف هك اع درت انج ح اجوترفاكود داك اذا تسوس ناروا درو روأم اكجاورش تافه هيعطق صن

 ىكملاغتشارواع دانا اكتءار شنإي 1 اك تمت زب نااا ذبل < لير طق وج تبان فارق ص ئق نادك ب دوا
 -<ب رفا : ال تست ل ءزراقو خت اعتب لضحايا رنا بيك

 ني سرت ووو اكذ رك اننقكت لع كل كس موصل ظ
 : قاطعا تاكرواه تبا لع نايدا مانت تمزج نا لتولرفك رك انتي قس أو زرادانت كف لاطاسلك
 9 اكدر وري يساوي دوو: ن تساتوج دكا ايبا ىلاهتدشلالا ) طيس لاقت ايكهدارااك بس درج ايس تاكذ_ضكضروا

 لوصا كيأرب لاهي زين« فكي جس سئتلا نايا لااوجانر كتاب ىي قلختل ىلادتشلادوا_ < تلاهج كسا قلت

 0 هه رفك كانت كوم ت مارت لاايانحرداتتع اكل ك اوم لعب لعل شلك 7 ابنا مانقوج تصر د وربك جس

 و دوواهط هديقعو
 ه١:؟' 4يىناتلا لاوسلا»

 0 ةال|قشلا|

 حْيِحَصَو و ٍةَفرعَمْلا ىِفاَصَو ِدَيِحْوَتلا ٍصِلاَخ ْنَع َةَاَرَمةَبَجَح مَ ميِلْسَتلاب ْعْنُقَي ْهَقَيمَلَوَةَمْلِع ِهْيَلَع |
 ال اك اَساَعِاَ اًهتاَتاَسِوَسَوُم ٍراَكنالاَو ِراَرقْلاَو ٍبْيذكَتلا َو ِناَمْيإلاَوِرْفُكلا َنْيَب ب ع ةِناَمَيإل
 | 0 (يدادا_ع + .اًيْذَكُم اًدِحاَج اَلَواَقْدَصَم انِمْؤُ

 0 ا ل و ا وللا

 تفر وناعم الك زر
 -اًفنآ لاوسلا ىف ّرم امك :بارعارب تررابع ٠

 لك 7 ناك 5 لو رب تشب لوايقناو ميل 711 طور لاكمدق تاغ مالسارؤا- ريم 20 6

 نيدو تفرعم.ديح صل خو ارصقم راك اون يأت عع اقرب تع اطا ف ملك ردا. ايكايك يك اس ل اكس نت

 لوم فيم كايمرد كس ران اورارقاروا بيكو قدمت, نامئاورفكت فاح كمل ارك كسك مركتس ناار ظ

 هساجوبرككالاو # ركب هي ذلكش رواج انو نام ةمالا ورك رقت و نجس قار بزب حررط كت حط رمل, كرون الت لي
 لوسررللي الس اجار ئريخإك- تنسو باتل ولوصا لى ا ندرك يي لسا احا تءرايع ل ا مر أ تررايع ©

 2 اهني ر وطنك تابلت فنعم السا اهب أن يي د تكل جب مق شقس_ةققزف مارك ب احصروا تع اطا ىك فإذا



 ةفسلفلاوةديقعلا 540 عينا نيتي هيلاع باوجلا
 ارو دق تاثر مالسا رطواسس نرش مت قشوكيل_ ل رق لواي رطل ث شرف

 تمام كحد: هس تشو با هسورل مميت رس اسس لوس شه داعاروايعرش لك وت آس كرورض كي ؛هلمل اجر لك

 ظ (ةودم زو لك اذ لع هلت فراس يد ؤ كس لايقدلا دابا هس ليت و ناارج هلالي لوم

 ناي ذو نادك اضرو مروا فني درو لرسم نا آر قر فسم عيب طا فلسر وا كت راب لوك عريب بارق +

 . وسنالي دارا لاق لك قبلك لش زيوروما لد جرو هيد ركر ددهتس تنك نامياردادمبىنيدءديحل مل نوكسررصقمراكسا

 . اما لش كلش بادركس تاهو لاكروا ب. اناج د مدس ناميا لصارول تفوعموديح وو بانك ىلذ ٌةاروورساف

 ١ ةنعج لسع نكهه دورت لم بي ذلكو قل دمت ران اورارا رفح نلمياوك اكس اتوا مكاسب زوم ارواج

 -ه<سارقرب ارا ل كوك سانالبك(رفاكا لك ) ب كو دعاه شرواهجس يدرك ولغات اه 2010

 . ةصوسوو اس اوس وررم»ز الكان م اثر دعاورشبم اس وْسَوُم 20 ل ىوغلو لاعمال ©

 ارك ارتد انو كارت نك( برض) اهي ردصسزا لعن م1 تكبر كة دعاو يس ًهيلَد تانومالت» ل ب سومو ءانلا سومو( هلعق)

  اوويتش ع ركبشو لاق نتكرمن) اكشررصحزا لمان ما شنب كة دعاو يم 1س

 - ن0, لك نوماس يثق حك( برض) اًنافم دز و اغيز ددصعزا لقانا تكبر دعاوديص اها ز“ ل

 (يداماد")فيبسلا هيلع بجو نمالإ كَم دمحم ةما نم دحا ىلع فيسلا ىرن الو...

 0 ظ .ةلئسملا حض و فيسلا مهيلع بجي نيذلا مه نم  ةرابعلا حرشأ

 لانس ةسابةاغاداك(:(نرك اس 00 ل بلت لاا - « لاوس صالغإ»

 5 يوت ْ

 . انمؤم لتقب نمو.« .ءاطخ الا 38 لتقي ' 88 نك امو ا امو بجاو

 الجر اوك قع تسود تيل مرا ادبلاه مثار ازا اركاب وب ناك 71 ضو منهج ةءازجفادمعتم

 دابا سال بآل و سرك تماوردوتس نا طابت طخ مث فير كراج« لإ تكا جدكللس لا مركب وم بجو

 - هكا تاي لاروا لثووجتم لوكا ومي لات طا كد مايو ىئاوكى تاي لاوج سيل الح اناهب نو اكو هرم نامل لسار يار

 -هنيدل كراتلاو سفنلاب سفنلاو ينازلا بيثلا اساس جوليا كاس لم هوجو نترك وج لوسر اك اتتدلا لع

-( بتاج ركل درع طير ابوك لأ تايوكل لازورشىراش) 5 '
 1 

 نم "1 اوال او اء 2. ناراو رك ©
 ش )0

 اميل كرش صاعق مدرك لدبدب نايدكى كن ضب © حامايلم رتل ركانز ناطور ش ىداشرلا(0 نإ

 ٠ هبا لأ لا ةةابد رم ةسابرك حس نير( هشابذايا)ور ناسا لولا 6©- ْ



 ةفسلفلاو ةديقعلا 1 موب (مود)نينب هيلاع باوجلا

 دمج عد دع دعم صد عد مسدم 2 كرز د حاضو لم ريس رع نمل + متوكا_:يحاضو ل لس ©

 2 ه7١؟ يشثلاشلا لاوسلا»
 مار تموص)سشلا بالقنا .نينادتعا ةيقتلا تاحالطمالا فرع.
 ظ 0000 به بوطع قراقتاكت اءالطما روك ياتف ل ث لاوس ذ......4 لاوس الغؤج
 لن لب ؟ماوتتسا رماد ىواهسرول خروربلا ةرئاو جرعوو لب ىلاسس: نا تا _:فراختاكت را الطصا مرور. ...... ا
 ايرقتل وج لإ تك ىفل رق رتعاوكسدددوا هب اتوب حقاووك جرداء سا يبرق كوج لين تكل قعر للا رت اوك يا ناز تنس
 ظ - ل تنك نيل رتعاوك( فلفو قير ) لازعا نوفوذ نلا-تساتم تاور”

 ورك فصن ىلا دوس لب لور الشهي اجرك إل ديت ف ارا تمس قرا دوس جرعود ل لاس: مشا بالقثلا
 - لإ تك سس إ ب ااقثاو اج انزم ب ونجح ام كوم لجباووكن وج سالي رفق ني تس اندم لاود لاور فرط ل
 (يرتقآركاج لع بونجري عرج لس آت لااروا ب. اناج آرب ىفل رق لارا تع دب تنشب فرط كب وجر زوري ذود رطل لا
 - لأ ا َّق وتشرب القثاوى اع حرك روشان جباو له تسمى لاه راب ودوم للأب

 ءازجالاو ةداملا رابتعاب (اتم) بكاوكلا نيب و تارايسلا نيب قرغلا عضو...-.
 :  ليصفتلاب بتكا ال ما تارايسلا ناكرا نم ضرالاو سمشلا

 قرف سس رايقعا ل ءاذزجا دوا هدام لش بكاوكر وا تادايس (1) ليو بلط لكرما وو ل لاوس لا ......## لاوس هصالخإ»
 1 0 00000  سعاش كة رايك لو شا(0)
 مدايرابتفاب نايمردك بلاولروا تارايس-: نفوس رابعا لس. ءازج اروأ ودام ل اورد تاراس4) ....9

 ركود كب كارو داتسدو.للب لوم سي ىلاذ قسد كود ايسلج ع لدم لاذ قود كوراتس( نو قرف لين ردو كسا زجاروا
 درك باعت اديس نايل و سد لجملا موه لل ركل ل بلا (©© سس. اجيد لانو نري ءاع 1 ل رثعنم

 جاذرع ف بكا © -لإ و طب تس سدا لوم تراس ليج لذ ةسوج سوم يلوم فلاب لاو © لا 31

 دل س0 مرر واعف بو لكدعبو ب رةلس بلال, شفت لو مرات ادع له تاءاسفالخ ل سلس: مرأشيب
 هراتسوووم لاذ قود كى ا تندلع رراغ ترارتو قو ردونوج م ”وو-:تيحاشد ا سو: اسس را
 قول روسي لأب 30 2 قف لاز 1 ل 121 < هدايس كر ازيل-ج هدايس موو [تكر لب سر لارج رداع

 -<- لاذ نور كل الكوك هداتس( خرروم) لسروا هس هداتس نر بيرق اكل دوسي دواس لكل ساو

 ا ا ل



 ةفسلفلاو ةديقعلا ْ مو ٠ (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ا ل ا ا ا ا ا دللاداش كان 2 ا 2 222

 +« ةفسلفلاو ةديبقعلا ىف :ةسماخلا ةقرولا 5

 2 ه5١"" ىيلؤالا لاوسلا»

 مهلوقب ىنعملا وه و تاكاردالاو مولعلل دعتست اهب سفنلل ةوق وه و لقعِلا اماو......

 طئاسولاب تابئاغلا هب كردت رهوج ليق و تالألا ةمالس دنع تايرورضلاب ملعلااهعبتي ةزيرغ

 (يداما_”'«نس) .ةدهاشملاب تاسوسحملاو

 - ىرظنلا لقعلل ةبترم مكو لقعلل روكذملا فيرعتلا حرشا ةعئار ةمجرت ةرابعلا جرت
 د بتارماس قرط تت( وس) زرت كفرت كل ك0 مج رئاك تابع (ا) اوما نتا اوس ل... لاوس الخإج

 تاكارواو مولعوو ترجو لل "تت تنوقوو لانا( لقع )ووروا لق لاعربمدوأ- :رممكو ب ”اكتررابع »2 ةفمم 9

 تنوك ضو ىلتالآل ع هند نس وت توثرطفوو لل نأوق شا سن نلاهدارمم قم دوا< اتكروارعتسا لك

 ناو) كسرذ كك لسعر اهيا( لقت حام اهل فرط لولو تروا توم ملك تر ايرورض ( ضب )

 هج اعلا ارواح هدباشم اكتم اسوصكروا هس كافي ةيرتما ل 6-2 ب بت اغا( ح

 ةسداش 00 -لؤ ليذاتسل: لو ىناي ليت اي ىلا هن عرداش #6

 1 وا ركل ويقوم ولع ىرطظتر دعا كس لاوس يو لضوء توثوو ى روق تخمر ل لوا اس ايكركو

 تيا لقتال لماع اكس اج كك باجبدسا نب ثررجرلسر وهم لوم اري دارعتسا لكن الراكّ وريال وتصالص

 <س هياكل فيرقت ليك لا فيرقت قيم جانب لفل ملتاك اير ورض لطب لير هتناس نش تق قرطف كا

 . لثاهتلس تاققرطفىا ماك تاهيدب لكك رف كف يرتت رو كاف يرتتر جس مانام كاس تابيدب ضل تخ © ٠
 ملوي ل وب لسماع س لوبرتو لاوحا كس هرعوروج لن مولقوو لق (© يس ايل“ ابكي فير عت سود وك رس. اندب لص

 : <-ئرفكفي طرأ رسبت هر مسو د قل رع اج اجاب ئاجروا بوكر اكبر م حاج ابك 92 اعوليتر كوروغز ًاروار كرب ر/

 ِت يك اوفرط و ايند تس زلرواومرظلك او امين اوكيل_روغا_ اوبك وردت اقرطغتس ول سيد ارم لم ©

 (89 لارا اونا ناي)<س ىلا وت فيرا قرسود لاس اهلا < هدئاقرواورت مكب فزت رسوو قي فيرتأب لح كلاذااك ش

 سس مولتيكس حررطرب سك شر جرو لا: ضرارعتسا(0) - لؤؤ بحارسر اي كس قرط لقت: باعك ىرظت لق ©

 لل ل جدال اج لام لاب تايب لع كد دواومؤلاا اج لوبوارعتسا 11 ةسرلل وثوم ولعدبلا_< موه ىلا لفن 5

 لصاموكت ايطار كس تايرورانلاروا لوب لما لفل حا رورضرل بل لتم © < ىلالبكى انوه لكى رت

 كرو ورظوترس ارنا اح بج سنن ومب عمت حررط لا تاي رظن ل لايخ مارك لخفأ, يلق (2) وب ارحتسا ىف

 كح نلا-لوهرضاح إي كس ست قوم تايرظأ]:دافتسم لع ©) ومر واقرب راضفقما < ناهس تافتلا ضرس تدجاع

 هدرا عرئاقلا ناي)- ل ةكدافتس لت اةاج_لاج | ءاقم ساي رطظأ تسوق بج« هس ةيدئائت تدر كراش
 ك0 م ل ل لآ



 ةفسلفلاو ةديقعلا 1 مو ْ (مود)نينب ةيلاع باوجلا
 ل تسلا ينو دولا عد عج م عع امل 2 5 ع 2ع 2 ع ع3 ع م م م ع 2 خل 2 2

 ال نم مهنم نال ضعبلا صخ  نينمؤملا ةاصع ضعبلو نيرفاكلل ربقلا باذعو..--.٠ يناثلا قشلا
 (يدادل-؟؛ص) ةديري و ىلاعت هللا هملعي امب ربقلا ىف ةعاطلا لها ميعنت و بذعي الف هبيذعت ىلاعت هللا ديري

 موا يل ةسلس ةرابعلا مجرت 0

 ناجيالاب ربقلا باذع ركنت

00 

 وأ دسم ضن ( تس لالي ) اندم باع لع قر نم مراتك تروا لور ف اكروا_ "مج نو تيرايع 69 9.... ٠

 واشثمع وتل ا اوتاكج احانيد لاك ب اع ملادتدشلاون ا ةمراكتكض تبكيك اخ كس
 < 0ت) 4 لئاءانيد ىلاقتشلاوجروا لإ ةنساج ىلاخترثلا كت اناج ايد ستستوو
 - لو لاد ىو عم داعاو لأ 0 يل ل دعونا آرثر بازع لس 9

 كج يلالدتسا قءرط_ج ةعاسلا موقت مويو اًيشعو اودغاهيلع نوضرعي رانلا ناررفاك اقتلا 0

 تيرباخم نايمرو ك.يلع_ظوطعمروإ قوطخملظطعر واج باهشعو !ودغ فطعاك ةعاسلا موقت مويو ل تعأل ا
 تمايقروا هس ماشردا ل لبي حس ذس ٌماقكس تمايقدارمتس اًيشعو !ودغاو«مولعش سس لا-جساتكاضاقناك
 مكس يبل السا ير جس اًران اولخداف اوقرغا داشرا الاخت اللا( تس توم باطل ربل اوم تياغو رقي

 .. ارو يلع ف وطخت دوج واكف وطعم اترك لال دريب تاب لا تشب جك ليك ت لبعالب لمرلا حم بييقعت اذ ل برر مالك
 كس ةساج ك قرغل سر مالظروا أ ىررل الش لب بازعر عبار لاس اج كس قرخ اطلت 20 2 لوب يقم بادلع_دحإ

 ١ وهزنتسأ داشراا# قت يآ © باردو لغ( رو )ذر 5 ليث ب اطير لوب مولعم ل سنع اعىاوورحب ٠

 ةضور ربقلا داشراك لإن يآ © <_عزرص قلت ربك سا عنج دعي جس هنم ربقلا باذع ةماع ناف لوبلا نع

 < قراولبى تنجب ل تاس ىرش لس ب بلطم ف يرش عي دع-<- رانلا رفح نم ةرفح وا ةنجلا ضاير نم
 داشرا لا-هسووجوم نايس اك سارذعس للا لابوك يس اهل م نا ىلروا ل تر لل ارو ليتم تنجو اك 1

 ءاربل<- نوقزري مهبر دنع هايحا لب ملاهت رايد اهعرا قطتي ءارب 08 ع تناك وو دربق منور ساطع

 . (ه/ض+ جررتارقلا نايي) اوم تباع با ذعل خم لب اقم كس لاا قفل و ةساج يسد قذر عس فرط كر اود وري دوا ليو هانز
 ده ايكراكلا رقم توري سا طل ضفاورروا_ل تم فتا_..:رك ارب باع نإ لس 9

 تايحىذ كارداد للتو فتادداو منرواج تايحردتا هاد سمت 2 لس دوا نلاج بس تيك حب لع 5

 ّْ دهس لاه متو بيزعت اول اكتذلو تحارش رواه الضو كا رداو ساسحااكملاو فيك نوكسا بج ليس صاخاكم“

 ربل ل قداس تواجه طررب سرصنررعتن ا- قداص ربك حج انين نك لود من بيف باها



 ةفسلفلاو ةديقعلا ظ سوو 207 7 5+ (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ع اسع 2 ع د م م مم م ملال علاش لادا ا ل عا نال ل تل 2 هل لج م

 لامماكسا راع لاك# سدر كو 2 ىلا قلق داص را إب نجح ضفانال ناميا لعدانابب ساروا هس يود #دربخ كنك

 هج تداعّقرانرّق اع اهياجاهكا انا لم كين يدا تدير ردا سر نتن مايكل اكشاي لاا
 ' ماذا مامنه تمركز ةعركاييادو لي رداق يزجرب لاتثلا كي بلا وجاك ست كادداو لئامحاوكت يعز

 هك كل امااكتذلاك, مت فيلكا كباطدد تسل: لدا رفا نر ادق تا تايح كمت ليأ لع ازجا ضق
 ساحل ارواج دام تايح م ضانقيلغ نوقزري مهيردنع ةيبحا لْب لاقت ىرابداشرا لع هسداب ك ءادبش اريج

 ةراعا ليك اك ارحل وك ومش حرب كس ستي ذب انركانماسماكتمومروا ليآ لي عر شح يعز النانو اك حرور كليك ا

 ش ةسلعم أعل صو ولت ابك باك 070 _ 36 ليي تروى 7 لسا أورو ضو ليكم اخ تايح<س رورض ور

 . (9«سائمت اوفل|نإم)_ءلس وج كاروااك مو تذل لج وب لس احول ت بيم تايح ضان كيا اري ءانب كلش "بم 7 قلتو كت

 «هيواحط هديقعإل

 ظ 2 «ىناتلا لاوسلا»

 ظ تكس يمه نَا عيكيدن جمل َلْبقامبَق هتاَفصِب لَو...
 'ء ( يراها-"ك) ادب اَهْيَلَع ٌلاَزَي ال َكِلاَذَك ايل 9 1 1

 .اًلماك 00 حضتي ثيحب ب ةرابعلا 000 ةحضاو اهمجرت مث ةرابعلا لكش ٠

 4 قا اك 0 يع ا 9

 دّقلا يبس ووجو لس قولك_ وم رق شيمب رت اسكس تافس ىلع نقولك با لامترألا مم 006 0

 الذال تانماي هديت د« دهبي ددجوكس قولت ضمو ادب فاضل ك تنم ماكس لن تانم كا
 0 بلس لور فوضومرهت اسكس تافص أ | شيب تمر.

 ب1 ادا ميتا زاير ١ لدار[ عطس ورش ترابع (©9

 رواد ل ضئاتن ليقزا لوطووزحجبو لردا ريد وويل ع يقوم مزز لك: لس لاقت ئرابتاذ كن تع جاو

 لاهي -هريفف ءانغاروا لالؤا زازا [لشع_وهرن ضب جوس قس بنجاو عراذ كنج ليث تكد كت افص نا لاعفا تافم

 لزاروا# هثتاذاك اتتشاحررط لش ْ جد يك ر واس حاشي دقت اسس لاك تءافس ل اقتدقلا ل. يووصقل

 ك1 ذ_ كادي لك ير كلي ذ_ كارير كق ولكى برقان سرفص الش لع ىل ذارو مي دق تافص كل اةررط اع ح

 كس تفصل الأب او« فاضا ىلوكل مث تنفصل لا كن ادب كس نس كارييوكق ولك تد تروا وج فوصرم هت اكس تلفت ادب

 ا[ اماهكق لنوع سجد كد كادي دكق ولت ليويكل ب قل يروط ىلذاو وكب سل لوك ق يلق قولك ع تون ٠
 ىكقث اخ اب ركاردا < لس للتسجيل مدقعي وكلا لج اك ؟مناالاند« مدقهاكق ولقي قو



 فلا ةديقتلا الا
 هللا اوو تباخعس لي لقب كي لكلا هونت ث داع( رك ىرابوتاذالا# سك نال قس لاقلت
 ل لك دقوا ل ا تراي كس لافود لاك تس افصو تاذاقيا ىلا

 . (يداما+ص) .رابخألا ىف ىور امك مهل هللا اهرخدا ىتلا ةعافشلا.....-. ل
 .ةلزتعملا دنع ةعافشلا موهقم وهام الماك ةرابعلا حزشأ .

 -موهفماكت دع افنف كيد زنا لتتم (0) رش كت داب (1) لو بط جؤقروصاوو لش لاوس ىلا. «# لاوسيص الخإج

 تعافش لل ناي كح بسءادبوءاهسروا ا ابنا تدب اكتعافش اي و- 1 رمل ل تراع6 ا بام ٠

 7 يال ىكروا ىكدح تريصوصت ك مضت مدل كك سراب فرصوج ح شك سلع انشد حل ساب رلذ لي كثيرابخ لاا

 ترش لم شث نايم بج لس يب موه اكل سلب ثعدع ال |ليصفوى تعافش لا-<ج نى د لات هيصوصخ

 مال |بسروا كس لب اي كبك تمعافش# ركيدرعإ 3 كت اذن سرر طح راي _.هنإن موت يرطحرل 1قلول قر

 نب ركاضاقتاكث عافشروا لح ليج" لاي كس الت روضت يس ئارنبار كم ءاينا أ ليكي حرر طعس وا لح لوه شديت
 مع ثلا لوس كهل بجاغمت# عفشت عفشإو ىطعت لسن آلاب 1 لج امل يه. دجت مل روضتت فو لاق
 ١ 2# اجا ور سا باصرواك لب اشار دج

 ةالق لبر عس باور هتك قتماكت عع اقف ليد زنك تع امجلاو تنس ىلا: مويس اك تع افش بيب دز كلم 9
 شرغلا_ .اناركذاضاروا ىف دايز لج باول لودنب كيت فرص تاك ت دع اف كيد زنك ل ثظمروا جانارلف اهم هانكروا
 د لو لاق نا فرص وتعمل لم رف تع اذشدج ملم ميركىن كليكت ارد عفر هس تنج يلب

 تابكلفلا ههن
  ه١؟؟؟ _ يشثلاتلا لاوسلا» اا

 ٠..-- اهريس ضرالا نع فرعت اذام . هيلأ انتجاحو هتيمها نّيبو تايكلفلا ملع فّرع :
 ا ؟ اهب قلعتي امم ل 2 ب

 00 0 اان تر ا *و تشات م اتم( اجاكس ظ

 ىو لئاشد رو باهشروارادبؤ هس دايس هس دانس ن احرك حرروس

 ند تاكو اجا دهس سنا يبو ردك تانك منكر كد را

 30 - لإ توم لاح قب( هريغو ناوي لكتتقوروا سار )دا وفمكب ل ع كدت

 ا 1و اذ لسا وسم ناك اكيدنلسنإ ربان نإ رلسم ٌ



 ' ةفسلفلاو ةديقعلا ظ نذل (مود)نينب هيلاع باوجلا .
 عت ل2 2 احط بعل كرب وع ب ا ا ا ا ل لا مل د عاطل ا ل ع ل لل ع 2 24 ع ع 2 م م مم

 1 راع ةدء كورس كرك ) رت قدايند كرام ملكي حس فرط رك اج اتوب لمس أخ ما اجنئاو ءارتبا كسره روا نتالإق ْ

 < قروض اك ا ىكوليكدخ.اهئارش كت اءاحا مت اجتاح تدير فرط رسول قرورضة ليك( تولع

 ثعاكرار قا كس تردقمميروا ف ازتكا هك تاكرديح ا دوجوك.لادتدشلا مل قسرأ( لة ىزابلاور يوم نوم 00

 ىف نوركفتي 3و1“ هللا ع نوركذي نيذلا بسك دندادغواشرا هب ماكامج|يمالساوحمجا ارش هدانا سرواانعذب تايككف كم 6

 د تركز وفرع قيلت( زروا نع رو لو سرك شاركو رج لت كولو لوو لقخ لجل ضرالاو تاومسلا قلخ ْ

 دهب نان شاد اد تفرع دوم ناب ن ترين عج اك تس رف لازف ماما
 ل ترورضتايللفو تيب ملكدل_ لسيف ن ل و ترايآوس تراس يقنع مكن آرق

 (تايكلفن مف راقد جايد) هس لانكم 6 احس ترورط كرما ىاحسمب اهقغا نسا ءاوهرهل د فول آ اكن 1رق ستايل

 -<س ا 2 لم ت هركاغ (هُلثا) ضيري دواس هرايسا رسب ا اى مان نين #:و 8 82 /مروارارقمء ورا 212200

 ولكب مكه 98 نذواكل اجر بعلب رك ورى لا برا لاذ من اهلا جسر علم برك كيا دا هنن ظن

 2 ف ل قف ل لني زروا هن قر شاكرا تاقركزتصل لرصو ١١ اسوا نش زور خردوس_هبس مارك

 لدكاربب هلي شيم“ روا نك معاي رقفورل كس روك يبس نع ذ_ جس ىرورض انك صاح انفر لكريم قرض لك مما

 (:«ص)-< لام لا: لاس بسر اداو تاس 3-0-7

 نع هدعُب و هرأدم و هرودو هيرّج و ةنسحو هردق نع ركذأ ؟رمقلا نع فرعت اذأم---٠

 . ( مول“ لوا هع ضص) يح وم

 دا طن م زلت اوسلو نر ارقم) قلختس تاق لل اوم لا .-... «لرتساغو

 وقم كا« ناكر ناالاو ةسسلا الايوو نساك ئاهسآوكت اردن اح: ترارولعمم و 5

 نولاو كاوا لدن ل لردت قر قزح ىزيملكب قلي ىلاو ع را ورد فنك أدل ج لإ ا لدتاو

 -هراهتسا كي ل امة لور اشد تق ذب تب كايت ليك

 طسوا اك ا هس باح اج لعامل صا أ كر وا لس ؟ه1 ٠ لصاف هدايز تهدايزاك د ئاع تان ني

 ا//١ اكن اذو كس نع نازو ليج /”9 رقت كم ناز م اس ارواج لسألا*ء«رطقاكسا_ نب لمان ء هج رلصاغ

 هي أ نا نا واكس ا اكو طولا نل ذواكنج لستر نكن لبس بير قتاكششلى سك .رمز لششل لك ليلك سا سان

 ل تلد ل ا حرا ارول هروذ لش ثنم مسد لوم سواد ن نم زدناو-6 < اجدد نول كيأ افرع

 م قثأن روسي دئاير لا تاركة ف هوروا ناداك فخ دابر بي تأكل ونت يجب تاردوا ناد كيأو يداي

 7 ولج ع تر اع نم ز كرام لابد واط هاكا- الك اج كي دنا 23 رقت وم 2+ رولا وب نيد 2 وب عرولط

 - يش روم عك لجاوت كيا ناخذ اب لقب. ار وجاد يتسم قف ءارجا بس ةناي لت ابيك يقفل
 ل015 1 سل لل تاس د1 اشم ذعر نات  دوعتسل عاج كاوا : متل مدس د 4 اهم



 .ةفسلفلاوةديقعلا 0 0940000 ةود)نينب هيلاع باوجلا
 ناس نكي جاور مى كلا 1 لوس ذر ةوس ةقئك كنت كت ناز لع 6 اساس ناو توك نار جروس

 لن لاوس ثيل ع لت ف كس لاح جروس: اتعب هاج الج كنك سل دهسا »* ابرق ل تاج اكل جست يات ايباسسأك

 لاس ارول لدرإلءهيس توم هدايز حس لبسه ++ رعاك اس لابس تايب لري لحاف سااج قرم شيئ لس
 هك دئاهروا خرروس مز بج < انكسر كراج لتتك ايذ ابي رقت نءركدن يادوب نيج انو ثنمدنجج فرص نارك يدوس
 باعت قوى و هن اج ياس 57 - احاجومب ناكر كرنب احروا<س رك دئاهرياساكن عز ولد كسددب نع لوم نايمرد

 . نتن و دكا ير لهموم قم اكل ثقي دنا ياس وم جيس يدا ح يا هوركا و: رمت سداد كس نان ذا اع بج
 موا ةعس عا 23 شل اس 2 اكسل امنع 7 ادب ركوب نايع لاوآن ايمروكس ب دوا دو

 4 0 رل] نثرقعدن ب احارول د عري تو |نتررت ارواج لاني

 « ةفسلفلاو ةديقعلا ىف :ةسماخلا ةقرولا»

 21 «لؤالا لاوسلا» ظ

 دوجولا بجاو موهفم قدصي نأ نكميالو دحاو ماعلا عنا نأ ىنعيي دحاولا 35 ةلوالاقشلا| .
 ْش (يداما_””س) ةدحاو تاذ ىلعالا

 ؟ةيعانقأ لأي اح دحرتل عا لي ل يزكي حاس ناديت نع

 ماقد نا /لاك ان 7 8 ئالطصاروا 5 او

 5 ا ارواوج 0 امال ع

 هاككب شفاتك لق لم شتت لإ < دهسصرازق يانقا تجول ارد اشروا < ايدرارق

 (ا سرد اغلا ناي))-<س حس ءايقناك تردايع و وطنلزباند؟ عاق ا وتمجتر واج تبث صنأةراشا و :رطبانربديطقر جاك
 (يدادل>١ص) لعفلا اهب نوكي ىتلا ةردقلا ةقيقح ىهو ةلزتعملل افالخ لعفلا عم ةعاطتسالا و... للا
 0 ا رو عراشا زال بسح عيضوتي ةرادعلا حوش

 ظ ١ ياك تماقسا مال فياتح(

 500 تع اتتسا اففا.كهعس يب لصاحاكتسرابع نما - :عرراشز رطب ورشا ترايع 4) ...... 6323

 كادت ب لوب مدقمب 00 يق“ ارواح يق“ ى زاجاكت عاطتسار ب رواه 01 ل ع قس تالآ



 ةفسلفلاو ةديقعلا . 0200 موه (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ّ 1 ا م م دع ورعب عار جرع دع 2 مع م2 جدل ل خالل عال ا ل مسمع قال جا 2 تع اه ل 32-3

 كآ مزال يفكطاكل خلا عيت ف 3م لضا تعافتساي يوب لعب م للا وماجسدادباكف يرث لكل ب تعاطتنسا ْ

 كنعاطتسا ب رواه عوج دوجو اكل 2 تورم تدق ل !لكورنب قااطااكتمع انس زنفل لك واع لاح تسرورلو

 بجرب ذو« ثاتمددق كل ردنا كس هدنب دبي كلفت لاي ليي ةئس ا نا زاب نداقتماكل خطر عاشاوك ترج نحت
 يكل رضوا. احاجومدوجوم ل خاوت ريتا لت إث ةييسدا رفا تدق كل اردنا ك2 لاهتدشلا سس اتركىداراكل خو
 اىكدت اسكس لتروا سد مالنا فلكماكل ثا جطتريف امج يلو مدوجوم يكلبي حس لف ره ردنا كس هدب كل
 دياشملا انتاج بشي عسكر زافطم/ت عاطتسا طفل كج سن مذالاندمدوجو ماكل لس تددتريفإب كاتم تح لومروجوم
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 ايتن تحتم اطتسا 000 لو نيمو كت نع افتار ولم تاب يب حس ليفت هدول #_:مايقا ل تعاطتسا 9
 -<-يف فلثلن ايمرد ل ل زتحمرواورعاا حمي تر دق تستمع اليس () ب .يلع قط زم هب كالو بابسا

 كتم اطتساهس تاالآو بايسا قلل دج ىزاهت قثمناكت ع اطتتسا 2: كتم اطتسا ماد ؟[فيط تش 9
 ام لاق اكماكدا ناسناريخإ لس لاس لوب مرقم لتتم اطتسا ياكل ياس اد سادي

 ] .,هيواحط هديقعو
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 .هلو نيفرتعم ممم ىبنلا هب ءاجامب ومادام نينمؤم نيملسم انتلبق لها ىمسنو .-٠-. 0 شل عسل

 .ىلاعت هللا نيد ىف ىرامنالو هللا ىف ضوخن الو نيقدصم ربخاو لاقام لكب
 مامالا ةمجرت ركذا ؟هللا نيد ىف ىرامن الو هللا ىف ضوخن الو هلوقب ٌيواحطلا مامالا ديري اذام

 > .لاجيالاب ةيواحطلا ةديقعلا هباتك تازيم ركذ عم ٌيواحطلا

 -فداتاهيدا هيلدا( |

 0-9-0-5 :بلطم 6 هللا نيد ىف ىرامن الو هللا يف ضوضن الو©9---..
 ظ هددكر لاب كس ىو لوطا يطول ياي تما شب تس كا: ىلا قاري ب بلم
 ايكن اب ك نيا فذ لأوكن تن عبسي انركراررثلاك فناصوا نأ ل ىاهتدلا للي #رل لكق لخت كس تاذ كى ادتشلا

 ظ < يلدا ىكاتركت ابظاح البر واتاسكس_ىفكو_ 1_2 لاهتشلا كلن 2 ارقام الع <
 بشر يلسو م اناره بس قواه قدززا تدين فخبلا تينا م اناكقواحل ادا: ف راقت كي واح يق قوات 9
 | ريعصا# ل وكل يادسر سم شوي ااو قب طمس لو مزار تدالو لكي آس قواه لوزا يأ“ تابسم المس نب نم ايجار



 مما اكسبي

 .ةقسلفلاوةديقعلا ااا مداني يلاع باوجلا
 ل لصو ميل ياوصارواو التت ريس ني , ل قلاش مالا لاب رأس رع - وك ش مكب ب اء لوم لش
 هذتاساو رويت فلتك كسب خت وحرف خاب قفا شرقفرعب كح لولا سدني ركع دب بج قئاش لع ءاذتبا كس ىا
 ماني (ررودوارب ءقدص, لك 2 يآ ةك ررظأب بما قب“ مانتدوجوأي كس ذسع كرس ىف يأ ءايكل صاح مب هت

 و آر واح اما _-ايدرارقمثى ذروا تبث دق ماما تسورب ذ ءظفاح« ثدح د يقفوكي أ ف يذم الع قاف ايل يلم
 بهذمب سانلا ملعا شعاب كس يآردا كر لارظأ غم اعل رعبلاو نير ص اهم يس لي قفو طاينتسا حس كثهدع

 ( لفن متتت) قو نيف ليعرف رقروا لوم لويس تافو كي آلهة نالفنءا-جايكابك هفينح ىبأ

 صر هخ تكد ءانس سس كي قاكلادبعم اا دلذو نيا ف نمل ب تس ارفقناش ليني دلا رات ساطع: سواح ه ريع
 ني رطقمكقفاش م اياروارواايد لبر ارق قتلك ملم ليطس ااروا لذ هر انا بس ري ريق كس لل ام ممالك عم (ناج

 ماناروا لي واورب كيو اهتدشلا كن لو كس لاس قرف ل زتفسروا قرف جتوج لس نازك جس هرعاشا تيكا بلاغك

 رثكا حس لج ناي رلقم كل نب ددتا ماءاروا لن كك لوتس ل زتتهوج لس ناز لإث ءرع اشارثكا قي ني دلقم كس زيطوبا
 هل شرواههدايز لش ملباقمكس لورسو ودارت كن اروا لو كل لس دوج كس نازل ميقعلا ىرعشاو اضن نمي زفح

 باطما لوتس ناديقعاكى واضروا<سايامر ف راوكر ذي لاو حرر ل ايي عررط ىا له احم قل امك د تسد وفول واج هدي

 لري لإ طوع ى عتب ودب اقتع ل شماس للا واحلم ارواج ه يق اكره ادا ينس ولا ماما فيولا ماما تيرطحع النا

 كس فانحاروا ايمرده رامبو لئاسس»و مانقكا انة لعق لاورلق رو كل وباتكلس فانحا الع ليم يك

 قو يروا لن لمت فالتخلا ىلا فرصحراسروا قط حس لجن نلا< جس هريت فرصدادت كنا لبن اهيذ فلأن ايمرد
 ب فعاياكة فذ كاك عرب ين رفات دواجن ما اهربفك لد تفل لكلا اب تلات راج لج نا لن لئاسم يف زتخا

 حل عزرصتندوا ليث لاش العكس لولو حفاوشروا فانحا لع لت كف ءالطعسرسودروا ىدارخب وصلا مارا عير كا

 0 هرم اظتممدوخ تاب يسلك جس ناين بس

 اوم يب قف يقلق وبسم ان ياك يي تق لختلس وام ريقي ماقد كيا لكون ملا اتا
 العوج لو تع ذر قواوط فخ ىلإ ريتك رار لؤي تروج درو ك لاحت اسلي ال اب ل تتسلل نلاوج لس لأ
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 اكسال هس قلب سمان كس وءابيطرتتتمافر صد لس سواح دقت سس ناي ودول كلن ىك( قكرب) عدتبم بي تفل
 رول موب ءانل ىلا تنء اياك ةعامجلاو ةنسلا لاا رئاقعروا حايك روتي فرط كا خذ ءايط لع شا ذرب كس اتوب هادا
 )ل فيقتل كد تبيح كغ: وأب

 ةَملَعَف يملا ٌحْورلا هب َلْرَن نْيمَلاَعْلا َبَر مالك ةنأ ُكَهْشَنَو نآَرَقْلا ىف لِواَجْناَلَو
 ولي لوتالو داؤلخمأ الك نم هش نوصي ىلع لل مالك خوة ةلعش نالعزعلا هس ش - هيل اي
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 قفح ل اقح نيؤماذا لوقي ناكل ' ضر رولا و قدستلا دبعلا نم دنجو اذاو#:
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 ةفسلفلاو ةديقعلا 0 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ما ع قل ا ل 4 م ا 322252 2 2 2223722 22 دا ا كد كد ا م م ع ل مع م

 (يداما'"ا”ص) دعسيدق ىقشلاو ىقشيدق ديعسلا و ىلاعت هّنلا اش نا نمؤم انا لوقي نا ىغبني الو هنم ناميالا

 هلوق نيب و هللا ءاش نأ نمؤم انا لجرلا لوق نيب قرفلا حضوو ترابعلا حرشا و ترابعلا مجرت

 ”.حراشلا زارط ىلع دعسيدق ىقشلاو ىقشيدق ديعسلاو " فنصملا لوق حرشا .هللا ءاش نإ باشانا

 ءاش نا نمؤمانا (” )قرش ت رابع( )مج تدر م0 لياراج لكامل اوس # لاوس ص الغإج

 يي نم دع دعسيدق ذ ىقشلاو ىقشي د دق ديعسلا ( ”0نرغر هللا ءاش نا باش انأ دوا للا

 0 ؛وب نموا ءاش نا اشك ل وضروط

 ظ -<- حاب ومريعس و قش * لك دوا ايايع

 مال عزاب هس بك هللا اش نا نمؤمانا هواك نا نشوء انسا لي باب لس ناميا-:يرشلإ ؟تريع69

 .اكةفلوي رفيطولا ماءاروا_ب هدر كانك ا قح نمؤم انادوا هبت ”ءاتفسارن سري بسم أك كث هني قلاش اياه فالتخاك

 انا ةليك ساروا نق ن ايا وتوج ووجوم الرقاد 00 لال رمق بج داك هد كا رفا فنعم: سوو بم 1

 < تسمو كك ئانبكهللا ءاش نا كلو لبس زماني هثلا ءاش نا نمؤم انارواع بسانءانبك اًقح نمؤم

 لاخلا لاي ركل ونس تيم ىلا اتت شنوكر وما مانقروا زكر ايار وراك داتاس اس ات شارما ارواه_رفلي ول بح

 اب لا روما, تفو ىو دب حسركي دئا سلتا ف ءوس لتي سوو ككل ل تاجا للي لي "تجد سمك لع نامي

 لها مكيلع مالسلا اعد كرو رؤي زهق جس رخل صاع كرب حك اتت شانك هللا اش نا

 ترب حركة كلا ضثانبا هللا ءاش نا لش نوقحاال مكب هللا ءاش نا انا و نيملسملاو نينمؤملا نم رايذلا

 نكت هزي ايي آني نبك هللا اش نا( < انفه لودر ند كاش كيال )<< شغل ركل صا

 والدا ىتانركك رول انا ىف - ل ذاوج و دجور اي اق .ةليك فس ركرجاطن قرا غيروا تاريخ كدنيي دوغري لاع يسارا

 -هي نركادبي متواكفس وج كلت ليش نامرا وي لقول س بسنه

 ايا بج_[كلحا_ لابد لابد لسانها هللا ءاش نأ نموم انا ق*ءابأى غيني ال4 فنعم

 / 0109 صورتاوغلا نايا لب 20001 هارب امان وأوجه يول ل انت كلا ٠

 كس درم سوم سك دب ناقل بحاص ل 3: داش -:لرفقش هللا ءاش نأ باش انأ هوا ,دا هّللا ءاش ءاش نا نمؤم انا(

 ىرايتخاروا ىب يبشرك لوا - نك كاي قرف نت اسد هللا ءاش نأ باشانإ داهللا 5 نمؤم انا لو

 ءاقب ب ناميا لج انلساج يكس يوت راقب ب سا شل او ذاب اشراك ىلاغ لي رايققاروا كيكو رتتروا نايا ليج بت

 هح ناميا فاظرب -« التبغ قدنيي د وفو بجوارك لذ اه سلق لغد اص لاما بايخ ثمل اني روصتم

 - لسم لتج لع قدتيدو#ل م1 حسبو اب تادايعلا ل ءاروورل



 _ةفسلفلاو ةذيقعلا 0000-0 229. 507 نيقب هيلاع باوجلا
 شت لوقا ةيسا ذة فنعم #2: ا

 . مك قس كرنب تماشر»اتداعس راك ارفكروا كامجياك ابك ا هرعاشا ضب يكرر اكورع الا

 كس 0 قر فاكرو اومارد الثب ل تييصحتروا هدر عج رك لدعرب نايا تروم ىلع ضش قنوريس اوم

 مري نامياانسك 2 0 1 ني ل مث ساي كمت اغرواومابرري تع اطروا نام ارركم دج لا وم لو يرفكد للا اهم تدوم ٍ

 -< تسردانبك هللا لش نأ نمؤمانأ لسا فورم تسيثم ىاعتشاوورللي سبت

 ريرعرثلاب وتنوع ل سال ناميا هور كر وط ليي جس. اجاجوم قسوقو ضتريعس ابك نم ةس كريد كىلق ىلا نس نتا

 1 دعب كس غير التب لش تيصحسروا أل ناهيادعب كر فك وركرول باي < اجاحومريعسوفد لت قرط اة اجو

 كل اهترقلا لوب اج آم زار يفت ث ءاتشا دواداعسا كا وج مولي :رقت سال اوسيب ارد قاب هلل د ركتداهعروا تعاط
 ور يخل م لئاروا ع تنمى هدنب توا ثروا تءداعس كه بس يب باوجاكل الاكرف تافص كى اختر ثنا دوا لت تافنص

 لمت ضل يا نوم سيف وكب تمواتش ني ولك مب انشروا تداعس نوت تكد اعسا تمفص كات ثلا دوا س1
 1 ش - موج أك اهنا تف كرو اجسام اعسا نم

 0 هيواحط هديقع 3

 2١5550 ييناتلا لاوسلا»
 الو نينمؤملا نم نينسحملل وج رن و هلمع نمل بنذ مالسالا عم رضي ال لوقن الو... دل
 6 مهطنقن الو مهيلع فاخن و مهثيسمل رفغتسن و ةنجلاب مهل دهشن الو مهيلع نمأن

 . الفتن احنحس اهرَش ةرانقلا حرشأ ةحضاو ةرابعلا مجرت

 2 !) ىلإ بلطي وتر وم اوو لب لاوس لا... يلف
 متروا-ايك انك لجل ضن يع نا وكيس نايك تلات مروا #:محب لات دابع "مصرا تدابع 3. ش

 لي تنجب ني هدفي مدام وت ةكدسكسح لوس دسك اي 8
 -2-/ كل ويا لبتأم:ناييج رز قلعت فك ليتل ين تس رك اعد كش هليل لوراككمتروا بسد لاك وتناوكم: لل ادق
 واتعاط لوك م تلاع ل يئس انك وكه تاس كس ناميادك جس يهديقتع اك برم -:عترشتاىإ تررابع 9
 را امجلاو تسلا لاا فالف فم لوسر تضسروا يجب نأ ردوا طلغ» ديقكير ركب سي ان تدابع

 جيلا كل كابرون نك تلاع كن اهيا يود ء<س ايكن ايب الا ذل غي تمرايع لابس قب اطم دك تنسو ناكر قروا

 اكئوج كلامي يارب كس شاد لس قار لع لوكس للا 7 لع فرت يي دعرلا ابيع تاعابلا _ قع رواج انو قءافو قرأ

 كتم افش_ج_ لو كورلا هانكاناج لع من تس دبو قكءانك اكن نمو نام ا تملا حب## اج ايل لاكن حس منك
 000 تويضوال اناكت مع افشوكل ورفااك_ ع صاخدجتاس كس لونم وم تمع افشل ل لمد كسا قكليثترمروا لقعآ
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 3 2 ٠ ا م 3 2 يبل يع مك

 هز 5 5 : ا ا ا الا 0 لا ايس ا
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 8 ا لستر د رس م 00 هاوس ,ى-: ل ٌّح كي لا ل 6 0 '
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 ماس لع دع ىبنلا باحصأ بلشت ف هل تأ ومالل 4 ةدقنم مهتقدسصو تاوم اللا هل 5-2 يأ اعل اعد يسفول“ ” يناثلا ةيلنلا

2 4 1 : ْ 0 0 3 1 
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 ”رفك' ةباحصلا ضفب نإ ىلع لدت ةرابعلا له  مهنم قردتلاو مهقح. يف اميرفتلا مدعو ةباهصلل بحل 1
 ( داما !”نث) ليلدلا ىض ىف ليصقتلاب هدكح نمد ؟المأ

 مكب ١ 2يلاصياردا 1 لامعا كس ب اور وأن“ و م 2 هميم 0 اومن الوصل ها اوس نع لق

 _لعملا ع اك اع رمي مؤ عماد ْ

 بالاك قرص ة اعد | لكض ليان 2 2 ناو لالا رو أ او
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 ٍ 0 أكفر هم د
 را اة 5 2 اءأاك كك ب 2 1 7 مقتبل وز كنس مالسف يف نتا # لص ب

 72-- 6-5 أماءاروأ أ روب سس عرمرم 5 . يعسأم ع ناسنالل سل
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 532 22 ايس اع ىئاورشل خه :داحاك ياهل لا م 0 كل ل مدقو يمأ ل اه صيامك ل حو ل دوام ّ م 1 ص 0 6-0 تك 2 م 000
 ع 0 1 00 000 000 093
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 -_ . 7 - 8 , ذآ 2 1 5 3 نم
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 يق كت ررو ظل ل يقرد دردمجس ل قردورفعي 00 عر م 0 ها هع يم اي الا د ماوس نايس هج

 يو سينما هيج عيتجس ا اويج 07 راتب ب ب تاج طيب تيتا ا 7 يسب را اجا 7



 . ةفسافلاو ةذيقعلا . 2 اب 2 ؟مول)نينب ةيلاع باوم ١  5ا 1 0 7 5 1 .
 1 ل ا ا ع 10 ا ا ع ا نوع يا تيس ع ب لا ا ا ف ةراسسل نة عال نحف ع 0 2 عم عاود 22- +: ض1 دو ولا معا عا ريس اسم

 ع

 1 000 يلا ل رفق لدا ا ساس ل طرق مدا تاما 0

 ال تكا امخب 50 / #- باتو باق 211 20 ارو رغ رروأ قر يايحم وو ىف دربه م ام

 م ون داهتعسدع نة لاتءاكلا ؟تباي رو طارلا

 ١ 1 و وف

 كما 83031 ير 1 ا ىلا لا 0 0-0 يني 2 فاز يكس قراينرما تيما يلق ورا
 7 هند

  2 7 3 0يق ٠

 ذك 5 رهن 0 راها ماجد كرا زبن 1 00 هدب ثا

 ل

 اكمال كسلا اق مااحب 0 لوك تع رج قنا زل 78 نما قولا ب تيس يخرق ووزا

 هس سا اقاوم ديق“ ا راعشالت ياقخب لح قاس رظلو طارفا ملك إو + 2 رفا قوابكم عارفا درأ اراكأا

 .بايأ» ىلإ للواع باك بسس رمل يامر فداشرا لجل يا نسف يآ

 هس يلع كرا "7 مآ ري تح 2 ككل رم قرف ةقءاقدو لكل غرو تبيلو مخا هدرواوك بانج أسس :يناذأل

 همس رعي يامر عين 577-52 د ب وكس سم خي رفيع نع ياس راقتعس ردد بتمسك ررخات وسربارب كس ذاهب دعأ لوك

 مخ ا اكو . ميرور دق ليس أ ماركو 007 5 م 5 ل ' 7 م

 9 0 يي م 7 5 1 1 سس ىلا < 1 ال
 نع ببكتبف ح0: اسد ت61 .انم تنتقم ءءاصا محار كرم مو ناانرؤ ع قاقتشا قلخ سب يع

 ع
 اا 1 م

 ما ع 0 د "5 ريت أيش لتس كارت ماا 1/1 رك وو لاي ناجل اكعسسركت بتسس نا

 هيأ لد فيلا لس روا و فيلا هللا لس لأ قو فيل د لس تروا ىو فيلل هيج ل لاكي افي

 ا كل ع 58-230 7 ةمل كى 5 ءاوركمار 78 اقتل رمل / يامر _-اكعسرلا القمل بارع لاقت ليا ببي رق

 يا ار ل نإ سا تب لا تكوا ورم

 ١ | اهيا دل ل لس امك دول أ نامي دكت سس ل 000

 دك مبدع وأ ارمع ىف لاو مارك اي بأول جرش لع را ا -.: لالدلا عملك زج راوص ضخ ا نخب(

 مجلس بلاي يلا هسا مو شافت قسري تسون دعو ليس مارك امصرول كر تمدادعو لت تأ 22

 0 ' جس قاف وص ضحياوو مواسم
 ية هسنا# 1 ْ يح لبق يأ 201111 اهكء امو تلت“ لو ام بك شلاداشرادتج ل هلسقلت بآ

 ولولا يسجل ايار فيات 578 لود تصاب وياك هسريمل ايارثداشرا نسل بآرك ي ديزل

 ٠ ما 5 ايتام و يلا لاش 0 أ 0 م نامل ا ا

 0 و نأ 0 داهط اب“ ا ام مشو لأ 0-0 0 روأ كس وهرناظ تمل بجرل يبرأ
 و

 لوو تناؤ لانا ” دل 11 0 (لاتف 0 ا 0 5-585 020
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 5 ب ا
 حشد هس ل ل و ديلي م وا 7 ا 0 يح م ةكرشلا 2 د رولا شم دما ظذاح لس هاك د كرش 5

 بسب ثمار 0 رثأ رلتماددا ىلإ تا دال ا 1 أر شرد ولف ليا لوصر لوبا 21 زل رت ودبل ولكن فل طوع و

 ..لئالاح ل تس هتبس جانا 1 ا رورو ل ومادل سراج تأوي 7 نت: لاق وا لال مارك اح فم وسر



 ةفسلفلاو ةديقعلا ] 4 (مود) نيثب ةيلاع باوجلا
 10 2 و 2322223 ع ا ع ل ل ل د د 2 ع ع دج ح2 2 عجج# ةقحخحح

 لا كأول نإ ده ةمر 2 2, نا انور نكس رمزا

 37 اني كم السا حس لاس دانك توا مرج نام تنيابنديقتو صدقني مارك اهصركاود مولشتسس للا
 < اجور نبش اسفاو ىلابكيأ أمالسا نادرو

 لاخلا كس مارك اهم اند ديقك اك هعاراو علا للا لكلب تا رفات قا اغفر ىلا نحال دما يل ماب نير نتقك

 ١ -ةساجاكورعس رن "يلع نلاروا اجلي تلاع كبس ناك كيك سوو |

 اررايتفارارفتس نا لو لوو رارعم كليك ما طصنقو ى طلق هس نظروا لمي لوقا فت مال اهنكارو مولعشتسس لئزد نا

 | مك لسا توابل ت تلم وانو فالغ عرش ىباحصأو هيلع أتأ املوالسقلت شا لؤسررواع تلالطو نإ 7

 00 »سبل ليك ضرورات ماركا تمعامج فاير ساروا تساقطت باردا زلط باف صلات ٠

 «تايكلفلا مهنج
 ه١+55 يشثلاشلا لاوسلا»

 و ننال نيبو اهني ةليمللاو | متن انعو نب راع ةراملا تايصوسصخ تحلل

 ظ وو و وا ْ
 عام للا شن زوركن لاف اسوا سسانددم دراطع ةرايسس جسق 0

 | جب لكك سؤ ثورأو ةددلص اذ لتس مروا ل سلا 0

 عهدا لاهتاهيرقلل مقدس نس قتل 0

 ا هد كرس دلل تربيوداك لا 1ك "نستسلم نو 525 كح دراطع ةرايس

 -لا ةسوبكس لاس ليا كيا تادروا نا داكل ا يع نوظفل رسل انما كلك

 صف هس هاب لاح الالكع نذدجسداين ل اتعدكس لورابسم تركو بست كول ل ثدراطع ةراس

 -<هرلاكهنوأ نش اسوس ناجع دم 00 انفاس مدلل
 ساروا 5 22 لوقت رس ولام :تمر 8 يس روك ادوا يدوس قدراطع ©

 -+ ل1 < ودا رقم كروس ل لوري قروكى ع "تيس اييايوأ<س 558 3 لفي هةنلاس#

 مغامر دهر ةيزنجورتلا و ةيلوفلاو ةيلسلسلا بهشلا يل ىتلا نا تاحلطسملا ققح ظ



 ةفسلفلاو ةديقعلا 5.8 (مول) نيني هيلاع باوجلا
 ل عدم م2255 2 د 4 م ا ع ءدعد ءادفامع عمم عد عقل 22 2 2 م ع تمت عت

 ة ارق وب لو حل للسم 000 : يلمس ب يه_:ترحاضو ىف تاعالطصا ...... 59

 ماليوجسقوراماكووبتال اج انوه كيرؤلا هر بونا/لاسربوراطظناكن لال تك ىلسلس يبهر لا كل سا

 اع شدا كك اوك اح ًآرظن م ررقمكفووج اهتالييهرايسرامد ليا دج ؟ ل لسا لو تك 1 بشوك لابس اكراد

 سات ؟رظأر اريد ىلوذو نتي نكي كو تى ككوو يردوا يك تعوم هلصاف لش لوز ارجوا لصد ةكوو هس ادم

 . < انيراس» يدراكل وباهشرأو#هدايهراي راه ديرب لايخاكل ؤفادتكاس كل لا قوتي تارك كلوباهش تو

 نذل /فكتسا "تل الجد كد . لوب كلف كس تسلك ايوه ترث ولاه ىلا يلو بيش

 ظ هنعمل اا تس نوب راماكدوبلا لالة جسدك

 راد ااركوم ثان يذاج تدق كا رتشتدب دل »د ل سرب شراك ىرتشاع_ءاين# : ميزو ث برش

 2 ليءادطا لب كر قثجو روكا توم لب ثاتمدو لإث ب لصان كيا أس ىرتشروا خر روسوج ع ءايمهوتبلا لو يسد لدب

 | نا_وم راج ا كل وج دايس نأ“ د لعوب تاءاقمهج اودي راد لتشمل ايل جال ل ايش نس ناار تي ابركيا عمري

 1 دادقت كن :ةسوم تايد يدايسلب كد نل”ردود ب تاءاقم ىئانلا لش دعب جس ايكايد ماناكتاداقم ٌرارتركت امام
« > | 

 ظ -< جامايات كن اكمااكف وم زوايا

 هفسلفلاو ةديبقعلا ىف :ةسماخلا ةقرولا

 م195١ #يلؤالا لاوسلاج

 صقن ضعبلا نع زجعلاو ضعبلاب لهجلا نال ئش هتردقو هملع نع جرخيالو..٠ لوالا قشلا

 ةفسالفلا معزيامكال ةردقلا لومشو ملعلا مومعب ةقطان ةيعطقلا صوصنلا نا عم صصخم ىلا راقتفاو
 (بداما-""”ضص) ماظنلاو ىخلبلاو ةيرهدلاو
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 قو روولا بجاوردا هس كاد كتدبا كس لاذا نتن 3 «لاقطادتج الو م تداح اقف انآ نر ديت لع
 هل انك مس لاق دابا فصوركو ىو ق ولازال هس لأ راو هوم ثداح ل“

 52 ناش ءارج جس لتس رف ل مر اك خارقة ترك لدتا سس تفل نين رج 007

 57 يك فص لأ نايعروس لود | تذل ىلا 3 تاواسو لل رتاج مان بايأ 1 كلو اب لح كس ف التخا لي

 يت فاصوا هدام تب« د يظتناداعو قالغاءتضاقو دقروا تقر م ترروص» لكن ايمرو هس وردي الشم ب كن متو ْ

 0 ايمروهس سولو صقل ىلا ثلج تكد جرد اكل دب 75 اه سود يأ وا تاتا نولوو لعب فذ مكي ورجوم هلق لتخا

 * يملا ايمراوب مولعصيم_ لا( بس لتام كور لس تدب ذ) هقفلا يف ورمع لثم ديزل كك ة كرمك 0

 هس قاكتناواسروا كارت ارتسانم ن اصول ل ل - قي

 1 لزوج ل نكي رشا ادا كج اهاوكي كلبه 2000 ا نتا يعم ب قع

 . لثمب القم ةطنحلاب ةطنحلا(:رفذ_ ا: مرات لكك وع شكو فاس تاواس لش فاصو ماقتل مهنا يسدد
 00 روأ و يل | ايم نا ايهرو لس م مر ”ىلاو كاع ىف ردا مرتك لاو ل كلاب يلد ل ل نام اول ص نخورثول مرتك لدي كح هك 20

 كرست هم ىو وادارعت كن وفادروا نودي لا لام مارك لفظ لكف ذم تأ امد قلن بآ ش

 ' 3 د 1 20 انف تاواسصروأ ل ارتسا ل فاصوا شن 1 اوي مولحم لوم فلس

 ظ يد ل ايمردس لاوثا شراعتتم نارول ب يوا رقم هي 6

 نينا ةوجولا عيمج نم ةاواسملاب الا ةئاسمالل قرنا اباث رف لل 10
 دس وردك بلوق قرعشا م دايذب شسارواههح ل نيتخلاوبا ير ايدج لوم قفتتسلل اهئ سس تاواسم لي ف اصول ماي 0

 عيمج نم لوبا ناي حمابقل# هوجولا عيمج ىف قرشا بج ل سبقونا 21 ايدرإ 34

 روم لكرف 2 2 ياذا ارمروأ حس تاوايسري روطل كر 71 13 : سلا يك 0 26ل ول نامتوى ا_هتابك ةوجرولا

 سا لدواىلاد ةساج قد لثمب اًلثم ةطنحلاب ةطنحلاك ثييرع لشنع_ بولطم تل رمز 8 جلس تاواسعرم

 مامت ل كس تلئام ترو اكذمم تدق ام انرمب يارباك ن وفود لع لك ذي ع بولطم تل رم لي لك نايمرو كس مدتكىلاو

 مانيلا جس مي اكتراواسروا لأ رتشا تنايعدد كس ةق ري ور مط ا 3 اب بادب وأ تءاو أح, والا رس 2 فاصوا

 لوعوت# انهدايز تدب زكا 2 ل بآل يي ددد دوم عراواس لش اف اسوام امرأ لي قفا تيزتيشلا ارواورعل ووري

 - لوم قبل حلب امرا ساهر م وتر دعتروا ىيرئيخلا ينج روأ لوب يتهيأ |



 ' ةفسلفلاوةديقعلأ 02020 45 دل هيلاع باوجلا

 ش ىلا "نقتل تأ اننال يشن لأ ام تس. م[: تءاؤاسمروا م 0 لا لش فاصوا قت ضخ | اهيا مولعم 1 |

 ظ سبع نقروا هات قرور فت اوس ضن فاصدا مانت نر ثا رسودروا جاي زرار رورظ تساوأسم مغ دو شؤز 00

 0 اهي)-ةابايكل وك كندي ننوه اع لو تاواسمتس_ حرر رو شافع لا برلطمتنلا امئلث فص

 ظ لع يلا تي ِتَيْب لهآ َةَناَكإَو َكِلذِب َُراَقْبِتْساَ ٍنيَسَحَأاٍلب ةيَِي اَضَ نأ قَحْلاَو ديلا قد

 ١ (يداما»ص): هناميإ يف لَم هِناَش ْيِف ُتّقَوَتَت اَل ْنْمَتَف ٌداَحآ ةَلْهِصاَقَت ناَك ْنِإَو ةانغم َرَئاَوَت ان

 ظ هلوقي ام قفاوت له  حوضوب ةلأسملا حرشا ؟انمؤم تام نم ىلع نعللا زوجي له ةرابعلا لّكش

 لها روهمج ىأر ركذأ ؟رتاوتلاب تيث كلذب هراشبتساو نيسحلا لتقب ديزي اضر نأب ىنازاتفتلا
 ظ . ةلكشملا هذه لحل ةنسلا

 7 طقورس يزد سراب سام0- اخ
 © صتروص نم كن كحد قل طم لوس نق“ 51 ميزعلم كساد ةييرم لع تاما تالف

 كس رئاغص ضن اب تالثاو تروح وب نحأى ثلا دوبم دوا رافكم لة يساجايآ. الش جاي ىف زعلت اسهل ترص ماهر

 الا «نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الا لشن تراث نركتنعاووت اسكس ماع افصراك يثني آب ركن ارق لشهب
 < لودرعروارب لودر او لس ركر ايما تبي مح لقرو ات شلال ارق بأ نيرفاكلا ىلع هللا ةنعل

 رك ارراشارمي تلام قرفكاك شاب ك تنحل ضئنيت يد أ 2( ةسايرف تمل لؤلروتى او ذكراها تبءاشم

 ركل نسل اكتب لتي الي © جاظاب يكتم وديريغد ل اروا لالا وخر بج وم تنبات يسد

 1 بكمال / أيمان ترروصر ىو ن موقت 5 ةرمرب تلاع اك

 < تعاور لع فير ذك اريج قار ف تخنارم تكس تنحل عرداشب كرف ل لا لصفر ن_ نيتك

 ثهدصي اوت لم فيلر شى ةروا_-(اتطسرم شيئالاو ذك تنعا رؤم) اناقل نمؤملا نكيالايرفذ_ ف ميركل
 رس هس لآ ول قري ساو فرك تنل !تزملوو و لي 0 تعا اهدرواهسرأ زعل لوله دوجتم

 ىو لاررف نا وكب ضف يا حررط اج قار رف تنعلدهت اسكس ماع فض ل فأل بآل ب تحك دمت بشاج

 نانا لقت كل وب لور توصى رست شي داما ىلاد تعنارمول كر مروصتنب لونروصوو ىت نا زاوج ابل لوم يرفكتنوم

 0 ( .0١ ص جر رئاوقلا ؛ناو) د ل رولحم رم عكا« لائ اجاند تنم ظ

 0 كنار روا ىلاززاتفتم اع قلن 7 لو تار هس ديزي م لكس نم 9

 ذمار فطن عرلىغ كادوا انوم شوخروا قاد ديبي ْنساج كك لال نست ترتر لا ذات ماع

 2 ف دس هع مح 0 يا م ع ا اا ع عم عل ا ع ل ع ا ع ع 1ع 3-00 1



 ةطسطلاوةدبقتلا 0 0 ا عدتا تب هيلاع باوجلا
 ارغب ساق تحولا مة هلي جما داما يس رتاوتع ىقثن ركل ب دتو نإ للكل ولاو
 -لؤ سدو و رت داب نامياهح األ تركب

 قاس ماع فو لاب لبر اجانركتنهلوتا سكس نيب لااذبل لدلح مكى .معرفكاكييزي كيدز كسدوب#
 سل |!عقو نأ اتايل و مرفاك فو ل ديزي ملا انكار < ماج ءوم تنحل كشاا يل 1-5 للا اقرلا نبا ثم ارك زعل

 ءامقايد مت اج نيت لتلوين نا نس ديزي كلك ت بثوب اذوارك ضل سا سني ءافقإيو تك كل ثول ينج ننس
 د كوم نسعي فل ناس نيد كت ل نيستا لدي ندم شئتم انفك جس اج كوم تبارك

 بهل ينكر كس رورضوانكو ماع ءاقعسس يداك كوارع قو دلاب تدك م و«راددشراب يف م 7 ىب تءانأ

 تسد 7 انك م هو رو ايل مزجو» انما انتكماخ دز هلع اج لوقنم يم امك تغلب ديزي سلا ىلا زرع اما

 هج اارف شمت فرك نعل لبق لبا نسم ب ارواج سادم ردا سوء حس لئلبق يل شدداجس اوم دا تس نامئاش
 م1 « يناثلا لاوسلا»

 ُرَكْذُماَمُرهظَيَو ٌعِضَنَي : أهي ن ص تَماَق ْنَملْرْوكَدَملا اهب ىَّلَجَتَي ٌةَفِصَوْع ملِعَل
 ٍتاَرُوَصقلا ني لقا َكاَردِإَو اوكا َكاَرذِإٌلَمْشََ ءاموُغمْوأ ناك ادْوج 3 َءهْنَعَرَبَعُي نأ ْنُكْمُمَ
  ضْيِقْنلا ٌلوَتُحَي ال اًرييْمَت ْبجؤت ةَفِص : مهلْو ٍناَلِخب ِةيِتْيِقَيلا ِرْيْغَو ةئنقَعلا ِتاَقْيِدَصَتلاَو

 .؟فلؤملادنع حجارلا وه امو نيفيرعتلا نيب قرفلا حضو ةرابغلا حرشا .اهمجرت مث ةرابعلا لكش
 جرقت كت رابع( ) لج ناك رداع (") بارا ب تدابع(!) ل دوما اج ص الخ اكل اوس لا ٠.... 4« لاوسدص الغإج
 _-ىراغتىك راررواقرف لب نوفي راض

 - انآ لاوسلا ىف ٌرمامك-_:بارعارب ترايع4) ...٠
 يد اسكس رك كا( نط)هرالن ةساجدب فشلت سوو اك ل كج تطاول: مج اك ترابك ج6 تاع ©

 سدو ورحم وهدرجوم دونا نك كرم متن روا دس اايكرك اكن 2 0 هدة اجوئرباظروا 2 او نش :_ِغ ”تفص |

 لا فالخب_وأنيقنمر غروا يقفل تراقب رصقرواوكت اروصت ثنو ك اردا كس لشكر واو لك اردا كس لاونج لاش( فير )
 ظ وبدت لاح اك تتقلب سبك كتب اال ريما جس تفصيلا كي أمك سل قرا (هرعاغا)

 ظ دينا روصشاا يفي من تل نال كرك تو كرف حسراش لن تدايع لا 07 شل ترابع (9

 لوهووجوم حفص سن لص ل ناو كس ضنا شوو حس هو لست تفصىملا كيا مكسب لسع اكداء سك
 تىدا ”ارعحسوأ ملا لمي فير قت اء هجس بدك حس وعى اوك شاول وكيس قادم فشكرا حررط لانس

 تافي رواجا يسر واجس هيت زج دوجوم ل الطااك لير زنا هرعاشا_لكوج وم ناو مودم ايومدوجو سووا
 - حاير فاقول اج يش اذ رداشةلعاتمب لأسم لامس انلاى زاير



 .ةفسلفلاوةديقعلا 4040. (ود) نيني هيلاع باوجلا
 لاك لوكان: لإث كلر ىلا تبيه كجس يرطب رك ردك زتتا نفك طرداشعسس خلا نكمميو

 فيرتتو روبل لإ ىلاج وم فاكس لع نرجو لب دج موس ل ركر روروا خي وملف ساتاي ايلم نان اهتس ناب ترو انوع

 هس نايزاك يش كلاي د براوج حس نككمو ف عرراشم سوم مكب ايشاري تس رايقنا كس فيقتل ارك لسا قوت ماي

 1 تضحي ملك وكوب نك نام ريتا فل سنع اكنلاكمااكذ#اج كس رك للي < لاكي رورض عراك

 ظ - هس اجايكد ركزي اجايكرل ووك اواوقوب ناجوو فشلت قا تسب

 51 لركن ع نا ذريبت ل سس تحاضو لاء جس انرك يبول دع ماع كس فرت ا ضف كر راشمس خلا ,لمشيف

 تك لايخاوتناكارواول بسن اجساتوم لاح اكو رهو مرأوا طن تك اؤءوب ريوويشوممزاوأ, لك فروج هل دؤ لس لاو

ح ناعذا هس رم سين كارواو لفن كارب لو 1-0 لع 0 وج تادداوج هل د3 يس رو 20
 جس لاغ

 رواج “نل”” لإ رمق ولج لاخااطفلاخ بتاج لع لفل دقركا إل مايقارب لك إب رمت بس رقت رو هي روضت

 يداروا هع بلم ل نع تالق مالا سفن م اورثا واقعا ري 52 داق ارب ور لاخا# فلاطبع امرا

 الج سن كك ىلركاروا جريت ققلح وب متو لكزس لبو ىفاو ف .كالتج ع كت ىكواوب نبا طم هرمز سنن تو

 كت رايعبلا« نبت نيرو« نبق لج نيم ف الإ مارنقا نمت كنق اري ب نال يقوم لاذع لصد ىلاو نك

ذوب للشوي ْفِشَكْنَيف ىَلَجَتَيِر دال اشكل ارداهكب لوو لقي س ا”فيرتتر لع يل ايح
 ريو 

من 20 رضأر وا اروصنكادداكس 7 بقل رو قت ءانب ساس لئاشو وفود صلب وم هين مك
 مان شل س

 0 . مت ابدم لاو[ بس ريد ديظتي بكرم لمت نت يقن ريك تاي دمت رواج نوم
 ئرءاشرواه كةمرع اشا ضرب ع ىو فين رمت رم هادا مهلوق فالخب

 ىب راد كي داس

 مكي اجدع زاتلساوسا رو فشلك ير اوم لب نئاذ نس بو لت با تقم ولا عجب لسا ا« نر فق تاع جس

 دهس و لاما قل
ْ 000 00 

 ولج راروصتلي لوب سقف 14 ثراروصتأ( 2 كيو قاطعا لقي لال ادق "”ضيقنلا لمتحيال"

ئتتن كب 5- ادرفسروا لذ 2_ومررفلم و 3 ُّ كة لان كبس اروصلي < انه اكن امو لو ل سم
 يكاد ركاوب س

 كح ساه لوب لفتت اروعت كوك اشرت راروعت ( ىلا ) فير روكي اكل تكي تراحم اف ضرب هج

 دوال سليل تادرف/تءايلاروا ليث لايلكودوارمسس نايدانت ”نايواستم نييواستملا اضيق” ل ةرقطانم

 لإ كح لتروا ىلوم للاشوك تاروت: لإ كس سكول ضب "ضييقتلا لعقح مال دقي لامرج_ جل لت تاور

 لاب لقبر قدبلااوج سئل حاكيتلرم( قي يي رمقت) ساتر وج لاش كرك تيل رمق يقي را اذوا لد

 لك لاجل لاهاك تل ولا فق نك ين قحر لاح تب لكيك وع سر وكر يطول بكرم لهب نايا
 تورت آمءاجتكر سل احاك يت اى ب رك ديرو: بكرم لمت كر لاتناكضعقنج 10و تكل رمق د نلف

. 
0 



  ةفسلفلاو ةديقعلا . ظ 4500 _ (مود)نينب هيلاع باوجلا
 2000 را < .اوم لذ هوا ل0 ب لب لاا نا ْ

 داتحن عض ت)- لوم لاشك( ديظتروا بكرم لبي نث)تدايعك ضيقنلا ا ض
 000 اي د رعت كي د14 رراش-: ٠

 هذ عيراش اع لاو رف سارع ماني اشكل سس فاشن ا لاهي مات الث تمرس فاك قر ١ ىلجتي
 1 "اوم ليا هاهنا كس ل[ ضير وفد با جسدا فرط اوردر تآكل اكس كل يدانكع لع فيت لذ
 . وتاجي رصتت كا سفر يس ررطاىا ل اشك ديل بكرم يلمتب نكن ) هديا ريغ ساقي دقق ىلاثودفير تت ررط ل قل

 نيرمقت»ن مروا لج اماكن لليد زنك هرعاشا كك للا لإ 0
 قرد! لالا فا ءككس ردد لاتحب ىلوم قل مق ددارم سل لعل اقم كس سارواوم لاتحااكض بتل مب سترك
 رش مثل دوا ليا داحس يقر يف وتاج دتردلاوع لن و مزاج نقل ني رت ىساروا لآل

 ([نيبا)_- لنوم حلاو ماج

 ( ينام: ع.رم) .رفكلا ىف ةلخدت الو ناميإلا نم نمؤملا دبعلا جرخت ال ةريبكلاو......1 0 سل
 ؟بقألا اذهب !وبقل اذ املو ةلبقلا لهأ مه نم حراشلا اهركذ ىتلا لاوقألا ءوض ىف ةريبكلا فرع
 ا ف

 ك1 ريكو انس: لش قدر
 ايش نا رموو ماو نترقب ضن لث © لباب كا د ا را قر

 ٠ لبان راك كتي نايم © ركز( تصل نهي فلاب لق اعداد رم (© لإ تك ل ترتب لل ف
 رانك ع ءرورم (8) غرك ار فان كنإ راو نازل مر ومازاي 8مل سدير طق لا تن © كداب باكل © نك
 < ايكفاضاك ذي بارشراا كى دهجري لونا قا لكسر نحب ايكدفاضااكذ_.اهكووسي فلا ذا هير جدو تتح انك

 لان قالون (8) تبي 801 ؤ كا 1069 متعب © ىتاوك وجب ©) تطاول (9) سين نا ذ# تارطفت
 اوم هرامئادادخت لك جس

 ودرب لسلك لنا جس هريك وواجب تعبأ فرط لمان انككتمختاب لكل انكم ورب لا هك تارطح ضب
 2 تريموصت راك ورب هكذا لج هريكوم هدي حس للاي دج ياب كس كيأ ككتس لع لوبان لابد

 رم كه لوم ةتررمخمو ورب كهف تارطخ بيه ريوق كرات الخ ريد« ل دراد كة سفرك

 1 (؟ صا دتافلاناي) هس هرم ولسلأر انغتشسا سل“ مع هر وويرارضا



 ةفسلفلاو ةديقعلا >0 - ٠ 2 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 اين

 عادم عاد عادم دع عع هع ع هع عع 223 ع 222222 2 2 عج ع ع م ل م 2 ع 2

شرودم الشم ) نيبو تاي رور ضم اقوج لت لولو قارصع البق لا: هو / بتلروا لارصم البق را )69
 رشح: مل اعو

 يلئا_لوب تع ذي ذافهس كر فرط لبق وم تكد نامي ي(وريغو توبن قو تاي زججاو تايلكلاب ىلاتتشا مبدارجالا

 فرط لة لوك ورد ويك كرك ورك طاووس اهو انه زايفركوم غرد دلة فرصوج حس لب ولتق ضنوو قاد صم ايلبق

 ظ 0 هس قف حاده ب ذعر فاكلس لارا قاتعاب كب ا ذك يس ةزافكس كرد

 سرك يفرط لبق (زارغ) نكرييرواج_زاف ل بظلوا نكراذب حس بسد مالمارواج-تس لب مالسارراعش كج لبق

 بهجسالاو ةسالناميارينييدوتساب ورش ماقسس لادارم هس نا يابكلبق ا وس رك تسب فرط كا سوو لاا اناجايكاد

 مات كل كس ذم نم نال يوزن كس تعامج اولا ىلا :رارم اكرر كس تعاجاو لا لا 9

وضه ب رقاد كلى لع ني داب رورظرارباكذ_وجرف اكروأحس رورض اذ ناميابب ندعم ايرورض
 نإ دوم ا م

 اي داقو ور نفانم حررطا_<سرفاكركلاك توما دعب ثمب وا ت وبن تضم لشمس رفاكو كرك يدب لي كيس

 -لؤ رفا جوال ومر كتل نيد ساي رورضرك لبق لبا رجاظر ريو

 4« هيواحط هديبقع ب

 م107١ يشثلاتلا لاوسلاج

 مق اهو مهوب مِّن اه نمل ماسلا لآل يدلي نايل ٌعِصَيالَ
 ُنْيِ ِْيلعَو ميسا مْوُرَلَو لوألا ِكْرتب ةيْوُبُرلاىَلِإ فاَضُي ىنغت لك لْيواَمَو ِةَيوُرلا ُلْيوأَت ناَكُإ

 ةلأسم خرشا .اهمجرت مث ةرابعلا لكش (يداماهص) .َنِبِِْسُمْلاَو نيتبْنلا ٌعِئاَرََو َنْيِلَسْرعْلا

 .غلا مهفب اهلوأتوا مهوب اهربتعا نمل : هلوقب ىواحطلا مامالا ديري اذام .مات حوضوب ىلاعت هللا ةيؤر

 تقر لس( )مج تاك رايع(1) بارع اري تررايع(١) لو بولطم روما راج بي لاوس سا ...... # لاوس صالغإ»

 -دارم خلا مهوب اهربتعا نمل"( ) تحاضو كملاقتىرإب

 ظ -افنآ لاوسلا ىف رمامك-:بارعار تررابع ا --...

 تس مسا ايه كمت لاما ج جلا 6 ناميااكض كر قلتش تيكر لاتترللا هلل كنج لبا: مكة راع69

 وت ””اناامياري تيكر لبلد ويوم قلتي هس تيييوروج ل كم هتجارمدوا ليوا يكرمكم لحامل وتلا

 -< تيل رثاىك ل ون لس ءاهنارداججس نييداكل لوس دوا كس نس ركزوا ذ كس نكران

 -ه418١ ىناثلا لاوسلا نم لّوالا قشلا ىف ٌرمامك_:تحاضو لات ىرا تير ليم ©

 كأول ث ةتجساجاندل دبي تيكر نملك ريغ ل رد لداكمااعس تدابعرا:داما خلا مهوب اهربتعا نمل©

 ءالتب لع ليطتل ميدل لن بين كح اروا لو تع تاي تالايخ كس حررط حررط جار ع ملطإب ماروا ذي قلخت ل لان قراب تييؤر

 ل10 جس لاثتسم نامي لاعتىرابتمة ديار سلطوي, قرش صن باطما ايل ابد
2222222222222 ل

 سس 



  ةفسلفلاو ةديقعلا هم هلا (مو2)نينب هيل اع باوجلا

 ' «تايكلنلا م 25 ظ
 ( مولع رار_م.سورجص) .ةينامزلا5 رئادو « جوربلا ةرئاد ٠ ةميظعلا ةرئادلا فرع... ىنانلا قشلا

 -< بولطم فيرى شاملا ةرئاو : ندر ةراد «, يحلو راداطقف لش لاوس لل... ويتم

 را !:هميظعلا ةركاد_: فل مالا زلا# ورمل ة رعاو « ريظعلا جرياو

 200 لآ تك يظك رادو اةوعربارب سر طق كس ستكلا ارق كيس اد لانس اجاني رئادابادرلو 529 ظ

 ىلع اى لاس ليس كوس نع ضرير .تءاروورؤاجس لركا روب رلج لبي لاس ليا هر وسن : :ج وربلا ةركئاد

 نلاةررظ لا ل وبي لصاف لح جيده وأسس روربلا راد نيبطتلس حروربلاةرئاد-لإث تك ع نوربلا ةرئادد/ل أعتس لومي ماقتم

 دهس مادا ناك دج يدا ناطزميخنجسلصاف قدي رداجساتنهجيد سكش ذاسأي رايس نريبطلا لاوتسإ لص انايب ريبطق

 <. اتاجانامءادبماك م اوتسا علك تر يلارتعا سن سن لإن تكس قيما زو رئاووكءاوقنساو رءادىدام :هينام زلا ةرئاد

 هئامئاك اهو لوب كس لس جرو تلج حل لاري ماوقنسا واس ة لج انني كت اهتدس .رسود سس ماقم لي بج هراتس لوك ب

 ىوامليا ةراتسو 107 تكاد لل ربت لع لوفسروأ وكي نونا دنت جرد ه رد لم رعإ اك كابي واز

 د ازرط نط رت ' هوواث اجر واس 1 «لك ارواج ًرناوباتركت لج انالز/ل ب اكسال وج ل هرئاد

 ةفسلفلاو ةديقعلا ىف : ةسماخلا ةقرولا ش

  «دئاقع حرش

 ه4 <«لؤالا لاوسلا»

 . ةفرعملا بابسا نم سيل ضيفلا قيرطب بلقلا ىف ىنعم ءاقلاب رسفملا ماهلالا,......[115

 نا ىلوالا ناكو ةثلثلا ىف بابسالا رصح ىلع ضارتعالا هب دري ىتح قحلا لها دنع عيشلا ةحصب

 حلطصا امكال دحاو ةفرعملاو ملعلاب ان دارم نا ىلع هيبنتلا لواح هنا الا ملعلا بابسا نم سيل لوقي

 نأ الا تايئزجلا وا طئاسبلاب ةفرعملاو تايلكلا وا تابكرملاب ملعلا صيصخت نم ضعبلا هيلع .
 (يداما-”"ص) هل هجوال امم ركذلاب ةحصلا صيصخت

 نأ عم ةفرعملا وأ ملعلا هب لصحيال فيك هنا نّيبو ماهلالا فّرع  اهموهفم ركذاوا ةرابعلا مجرت
 نيب لهو ملعلا بابسأ ىهلم ؟ قحلا وه اف ءايلوالا اذكو ماهلالا قيرطب نيدلا ىقلتي امنا يم ىبنلا

 ظ  اهحرشو ةرابعلا ءوض ىف هنّيب ؟ قرف ةفرعملا و ملعلا
 كس ماهل( :-) فيرنا ىكم اهلا( موبضم أي مج تاك ت رابع (1) سيئ روما بأي هصالخاكل اوس ا... ب لاو سمن الخال

 قرف لع تنعم لع( ه) عرق ملابس (7) جو كذا دن بس اكتندرعمر مكر وح

 راو و



 ةفسلفلاو ةديقعلا ف (مو2)نينب هيل أع باوجلا
 دم م ع ع م م < عطر عام عاج ع هع ع عاام ب مب ب ه5 1 عج عك ع اكد 4 ل م

 <- لتس لغم, بابسا كس تنك شى لمابلا بيدنا نت لبد: مويفساب مج تاك تمرارع 4
 رج كت درع فنصم قير ىلواورت؟ سو: يك نقلك برايس. كوم ا تحارب فو بحس لن ملبس ايس يبل لتي

 ركواظفلاكتفرعمبابسا كلا كس نكي بنحب فس و زج تن ليا اس تنعم ذه 2 قالا ياسا !
 1 مكلس تايئاجاي تادرفم ا ابكت فرتمروادجت اسكس تايلكاب تابكر عدكم لذ نونو ا ييت جس لال نا هتسايل
 جس لاتجو لول لك فس اك وك فل تست نعي تم ايل حل اه دا

 اكس لضاعيل لكس باتت لاقي رولا لع لد كس هدنة لات دايس سل منام 7
ْ 0 | 

 1 ماهلاك ا اقع ايلواروإ اغا تا ارم ركا#- مل ( ! ل_ومرث بساك نو يف رعشو معز وص ا

 ل كلا ببسي لأب < لائاح تفرشو مل يريم ريو لفتت رك جن ل وج لس او حرعأو 7 هراء ومع اقلام

 نيدقيو ملكتل_ لس وكول ىومتج لو ياهو لو ك- كاي بايسا نتج سنا فصم زيد ,يلعاشو لا يت ىلا

 نلء تي رج هورواوم ل اح نقيل ملك وكول م اع سس لب < لاكب بس ايلا حايئاروأ ل تلح نا تشر هك روأ ىلإ بيسات

 -اهكل راش لع مب ابسا ىومتلم اهلا ذة 32-0000111 1

 الثهلؤ ةس البك احا تاكاردا دش لسع دير كس للا: مل لاو (0) لاث نت يبابسا 2 من بس ظ

 مْيَقل / اذ جا رؤ لست اذ توثموب ديوب جر كس تاشو تسال ذاوأ ايل ر ؤ لس هارم سول, للاكل علاولا يفر سرس ايت ا

 هك دل اح شملت و ايش بسبب < انج شارح اكو كفروا كورسو ركل د كس سس 5300-5 2 هو لام

 بسر كلاي ءهسدنلب نايسآ الثوم قلاطم لس قرعالا ضن علو ى.راخ سمبل رثوو : قواصرمخ(7) جس ادم لاو هين :)
 لم اح ملاك ل ومرثلب لس نزابسأ ل يبس ل ارواح 5 اطم لس كئاوروا قر اخ بسن كر وح مث نا نال قال

 وسر يروا زتاوتمريق ل ب محو ك داص يخ 4# تسد ايل كبس

 همك ضو راك يرفي دهم لوم قب مج قس كنك اذ روع: ماوت م

 < وم لاو قت زتاوتم يثمن وربشو كل امك اردرودروا لوما قياسي سا

 ملم رش ل ساو هس لارواوايكشروتبم ليك ليني يرش م اكحا فرط ول لات ثلاوأ مج فقم ّ 1 لل 39

 0 اه لاه لوس رتب ثداح مقعلا بنج تبيع 0000 ول رشا ممل اا ريحا لا

 #هجس اوم ل صا ملثاك خرم عليكم اع يسد ( عناص هل مقاعقاف عناص هلف ثداح لكو ثداح ملاعلا) بيت 0
 ى 1 عي روطى عزب ح لقط م وجدوا هس [نكروارحتسا 11 تت اكارواو مولعوو مس بو 1 206 و 18 ظ06 ل 0

 مكر واو زجروا لكس كي 5 ايوعاذي تس لكم ّس كتاب كح جوم قرورظوووم ل امه رك ظن نا ني مق

 دهساوو لصاع ير ؤكس لقتطييرواهس.اجاجوم لام ملكاكذ_# وماي سو زج كس كر روط روف .اهبس ولحس



 ةقسلفلاو ةديقعلا 4550 د00 نينب هيلاع باوجلا
 م 2 هس لاول تي جس - يلاسلا عوج لمح اهرهلرذ لس رورو لش ليو حي 21 ئشسورذ ار انو رلناس_ لق كج روا

 هه اشكال وعر سلا
 رتل تائزجو (تادرفم) طيب رول ل 2-.ج شرايلكو ترايلرم ل تءارطح ضنا 1: قرف لج تفرع م 60

 دياي فسم يد لا تتار تمايت جدا مب تاره زوادجتاسدلس تايلكو تايكرع لكي ةةنكس نايك ساكت فرحم

 ايكو راشا فرط -وهدعاو شو ريتا تفرح ملكك ة ف رعملا بابسا نم سيل ماهلالاو ةثلث ملعلا بابسا# 2

 لون دهس ملي رول تلج ايكنايكق فارم نس تارطت ثا ىرطاوا) جس تك مدنا ناك ش

 ىت ظفاع ترق روط قوتحسروا اًديز تفرع ءالضاف اًديز تمنع تك انوه لوضع وت نإيأ تفر عشروا ل 2+

 نال 4 4 را 8 تفرح كو قريطم كس تروصى أر ت ع تدوص دوا مل 2 لوب وقتل جرروص

 ظ (قدايلافنك)-( < لإ رن ل ميسصص

 تناك نا هلع نوقاميو ةماط تناك نهب نوباكُ ةيراهتخا افا ابعللو 58

 ةراق األ تادامجلا تاكرح ةلزنمب هتاكرح نأو اًلصأ دبعلل لعف ال هنا ةيربجلا تسعزامكال ةيصعم

 ضشاعترالا ةكرحو شطحبلا ةكرج نيب ةرورضلاب قرفن انال لطاب اذهو ...... رايتخا الو دصق الو اهيلع

 (يماداه'ص) يناثلا نود هرايتخاب ىئوالا نا ملعنو

 اين رد لعق لوم هي ل اجل ار ىلع !مموهفم نايب دأ ةراعل ةمجرتب كيل

 . لس تابت

 5305 004 )تان رج لف فاتك سن 72 تراع© ا

 5 رت بج بأ رتل لاعع ل طن زول تاك الل( ) تيصحلا م راو باز لباجاك 1ك ْ

 لاوقاو تارت لاء لو جير لاسنك قت ادامج تاكل تا لي رول كل يدوروا هس. ري ايتنار لولو اك اكل راتبك( 72-4

 روأ حو ب رولا وم ل يلحا :هنس طقري :برظاء وري رانا ركع رايظناورصتق لوك 5 1 نادم داجس تبق ل لاق نو هايد

 -هسايقناربف تر مو3 وأ 520 22 هس ور لبر شعر وسم 2و( 0 عطب راش كلو

 هس ف الخال م ىلا ب نو ادصم يللا ال كول نوار ركع قرف نر كيا“ 1 رع :يفراخناك 2 0

 لب تك روريقغب ج لب لوووو امس صرعة املك: كل وقال ركل نبا ذ#_ةرلككم عر شن كرت ككل 0

 ويفهتعاطدختاسدسر فك رطل سرواجج ضروب ةودنب هس لاري ىفوكاك + دنب لن ناختدفلا بحاج ضايع اوفا مانت

 هس قرود حرمك لئ 2 رفاظ ىش مال جس قيد سئ اصتن لك( #1 تيمحم وتس كس نايا ررط ىا ب ني
 قرفلا ن_ قي ووجيرالع لاق لي بس لع لث لل اكلت ماناكل از فرص نايا كويس انا لب لاكن امام



 ةفسلفلاوةديقعلا 0 416اا ةد0 نيني هيلاع باوجلا
 نول اوقي نيذلا مه مسك ايأم فرع بادن لاو لف ل 20 7 شه دع كيا لاروا جامل ل ب يمالعالا

 -( ل يسرا رق ورضي لكدا ليب كفر ك نام يد ذ اس مالكي با تعهد ددحب م) مالك ناميالا
 لج للا اقل تح اي ركاقج لع قاس رتب ترقي و عب 701 20 1 هع ةسددإ 111000 قرم اعل 57 ,اولظاا

 مو نأ بوس لاعفاون: فرط كس دئب رو؛ ب داينا كل افا بسن جس ا «تس 5 ديب كا

 فرعا ادام تشاضإ ل لاهفا حرر ل لن لإ ىئابيلا
 هس كير زك ديقع اي رزج قلت دابع يلاعفا لسن نم فرات ىلا :يلم 0 270 . كدايع لانا ©

 هس لايت لوك ع نااكهدنب« ل تس لي ددجو تبا تسد دق افرص ل اعف م انقسم دنب جد ضروب نب كيوان كسار

 و مكقلخ هّللاو ' ردقب «نةلخ ئيش لك انِإ الشع_.ايكايدرا ركل هت راب للا خاكل اوفا لش نخل سشضوو لفى

 دج ئكىفرطىاعتىراب حسين كق لري صضنماننننا هللا ريغ قئاخ نم له «عبيش لك قلاخ هللا « نولمعت ام
 كم زالانوب لأ تس دايع تر قع ىلاخت راب تسد دق ) لاقر دقوداكل ب نة اج اي دريت كلا ايفاوكم شب ركزي

 هس لادا ة ساب قلغا#ل دفا كنب ةسابايكل و تتحسن سدني ةوايع اوفا ركزي هلق رك
 -ظةسأمت !؛كرشمف اسس اق دأب

 كلااعفا ناسنارك ين تركي // اراك ف طالق تبا كرت ىو با
 - قرف رم بدول روأ بس اجرك با اوفا انا 5

 رواهس ترين ىقلظ نر نر ىقلاقت ىراب + قرف لف تحاك لاأررف ىل لود دره سس ب بسأق# عيل رشد

 11 نيل يم اوم لف تخت الر قود م اك كيا تلو هج فروا تهبل سسك داق "نايل

 < كلم كوب ل تبت لك. لاف موا تنسيم وح لاك تيب

 -عًانمزاكيشو قو .: فلذك ( بسو ََش )تمد لوو بهل كج رز تلا وجاك ل صو كرست

 هاا54 4يىسا انملا لاوسلا >

 5 جلا بجو موق قضي نآ كمال دجاَو اعل اص 4 يبني ةجاَرلا .....0 1 لاسلا
 َناَكْوَل) لاقت لوف هيَ ٌراَهَمْلا عنا هلا ْناَهْرب نْيِلَكَتمْلا نْيَ : كلذ َِ دْوَهشََلاَ و ٍةَدِحاَو ٍتاَّذ ىَلَع
 7 هنأ ُرْيرُعَتَو (اَتَدَسَفَل هللا الإ ةهكآ اهي

 .حراشلاو نتاملا ةمجر. : ركذا  اًحالطصاو ةفل ديحوتلا فّرع مث اّلوا ةرابعلا لكش
 فيرخأ قالطصاو قوقل ريح ول (17) بارعارب كرابع(١) ل يولطمر وصإ نمت لب لاوس ىلا 4 لاوس مال خاط

 -فراقلاب حرداشو ننا()



 ةفسلفلاو ةديقعلا 27 (مود)نينب هيلأع باوجلا
 ا الا ا 1 24 22-222223 م + 4 ع عع عدخدعد عدد عد ع اه ل ل ل خا

 -افنأ لاوسلا ىف ٌرمامك_:بارءار, ترايع4) ......89

 -ه4١"41 لّوالا لاوسلا نم لّوالا قشلا ىف ٌرمامك :فئرتى الطصاو ىوغاى ريح ©

 مم صفتا بنر لس, نيل مو نيل قفم بتل ءصفخابا تيكر ناك أ: نتا: فرانك ةرراشو نتا © ٠
 بت لوم لظويانالا ل فضول من ءاروام شدي ىيآع سلا نان رباب رب لب اساء اجا بابك يبرر زن الا

 ظ د نترك ستاجابأهتس حس لم اظافتادوبشرو يقف وحب شرد رغب بيا مكتب ىلوصا لج يضاف مانا كس نا ذا

 01٠١-4 )ومدادخت نضج سف ينصت انك و دعت ذل ب1 لو تكن يي فمي آبو كديسد ميت وذو نإ
 «( ريض ف)ر يخثا لع ريسيتل( سس مالكملع) يفضل اقعلا_يئ ب فعاصتروبششنج ل سنتي لاب لابي رق
 ,يفلا قواتقلاءاراخبةوراتءاعورشلا باتكراعشالا نمرالبراعشالاءتيقاوملا بارخص عمايل مل ( قف ملع) موطنا

 .. الوم لرقم و هطتم والا دامب هاردحتج بشت افد لكيسآ_حرامص رايخا لام جررش ىف عراينلا باتت
 نيب دلا كابم بقر واهثلادبكم اناكاداد نير هلار فمات بقل رواركم اناكدلاو «نلئدلا دعس بقل وحسم اناكيسآ :رراش

 فلكس بآل الب فاذاتق جو كف وماديب لش نازاتقتوش ل نااسارغ تمعالو لش وي طار فصو ا بآ-<

 زورفا لوري لرد رسب آ ار وفدعب لس تغارف _ مل 7 31 اح نوفر مولع مس خرويشروا هالتاسا مالكو لضف بسام

 تغارفك_ ساافق تس عرورش ل وذاك ف يلاتو ف ينتاك صاع ىلاريسسس ضيف كس با ملعاكينت ل وزكيزوا و
 د يأ لع مل, غلا ىلاعمودل اقعءرتتف يلوصاو تف , قطنمب وجنب فرص ثيد حور يونس تاس كس لد دنو لرورحإ لع

 نيب دلا سس العأروبجب قسم كر رك تتم اديك يوم لوبتسررق نا سن وكول فئات كي ردا سف ينصت باتل ظ

 لانك د نت لع تغب نسر كارود ءايلط ل ه-ى و. عركررقم بل يطتت الر يتشوو هوالع كس تازيطعى وتم 11 لكسر وار عج و

 ءقطنما بيذهت) لانك اي حس لس فيناصت كبس آل لاو فيي (يسآروا-ه تح ذب لكن دراي روان تلك

 ويحاصء < فالتخا لك داب لس كلسص لس بآل باصن يلغاد ليتر ( زول دم اقنع حررشم ل قطم , ىلا هما رعت

 عزرا قشر يآ قبس اع« ىلط لتس« ن ونا ف شك ببحاصء < اهلك يآ ف# قداح ماطعروا نأ اراك

 (رئاطعل )ومن ثرى ورولاوم لاقت شقر لو ع ول مرح هرج زوري كسب يسأل ايوب مولحم و سس كر

 َكِلد اوُمَكَح امل كلذ ىلع ليل مهل نكَ ملول هنآ ٌرِاَظلاَو كلش اَنَدَجَو اًذه ىلع .....
 ٍلاَمْعآأْلا م ٌىَيَش هب ُقلعَتَي اع ٌةلَئْسَمْلا هذه دن ْمَلَو ةَضراََتُم ِنْيَبِناَجْلا َلئاَلَد اَنْدَجَو دَقَف ُنْحَناَمَآَو

  ةرابعلا هذه ىف ينازاتفتلا ريشي ام ىلا ركذا مث حوضوب ةرابعلا حرشا .اهمجرتو ةرابعلا لكش 5

 ؟ءارمالا وا كولملا نم ناك ”ةيواعم لهو ؟ةراماو كلم اهدعب مث ةنس نوثالث ةفالخلا ىنعمام

 نر كت رابع( )مج كت رايع(7 ) باري تراهيع(١) لت بول ومار ايم لع لاوس ا: 7-5 «# لاوسصالغإج



 .ةفسلفلاو ةديقعلا ااا 00 نينب هيلاع باوجلا
 _-ىرئانو وس ارا لولا وادم تيرا لحنك غلاةنس نوثالث ةفالخلا(”)
 1 -افنآ لاوسلا ىف ٌرمامك_: بارعار ترابع 6) ...... لقا
 هوو وهن لسد لوك اي هلسأ رب #ديقكل 36 يس يرجاطرولاباي وكف لس ةيسا دس متري ر دس ريقك ل أ - "مج راك جررارع 9

 قاطعا هقاسدكج تب لئفسس سلام وا ذيم لا مةدليب شاعح/ لاوس ني ذم نت رواة اد لميفاكدا
 ل2 2 للنقل لا 0 209 ناثط ترضخ فلسرواوب لع "زج كس ل تايجاوانركرإي انف فول لش ملم لا أبا لوم

 ربكا نأ رص عريس لقا فيلخ) ع كاك ن اب ب بيرتؤتروب دبا ءافلظل لج ةسارف ردا: مرر تررايع اع(©9

 لا فالس ةيسا نس م” بيتي( ىلا ىلع ديسمداهج فيض, يا انديس م وسفيلخ« مث وراق انديسمددرفيلغ
 ناي د نأرلا 1 داك بينت لا للاي كس نأ ًايقي ب رواج اياب ب بييتت اوكف السا غتيسا سم 1 «تساك

 -ب قدور اجا كني ازيلة رد 0 بص يسمو لويد ل ل

 نأ ابك وم كر نلظ توتا فالسا يس ذمتك ىف سس اك ترفل 2س .رفرعب كس لأ
 ٠ فققؤأو روك علم ارجب تق بركن ديت ننأ مترك دوا كم تاق تيت نيب نس لوبن سجد كل لوم لسد لكلاب هع
 < ل قداقتعا لص اكتللظفا زينل ب شرايح لاوس ناو رو اجلا دنا ل للعم لالي لضم
 رك قو توك لس ل تينا زين لوم ترورض ىديعطق لئالو لب هزم ليت ىلاكن لكل م لئاسم ىداقتعادوا
 < لوقت“ قلع تيلضفا لوس للا كيس فالسازغن <. لاو ناصتنكب جاد قرشا ل

 . له روزك اريج ليتل ددزكمو ل كرك تاهجج وج لم لمس تيلظفا لش ترابعه دال ف خس ردا

 2 لئتيضفادج ل ثمداما كمي ليدي داما لانوس أود ل كدا لادا ها دعا ل

 _ خو لا راهم لادا نولورازيلل ا ٌُّ اور ْ

 م ل 7 0 لي «تسرو ري« للا 5 لعل ام ىداقتطاملا انبكي قالطالا لكك روزك 2ك سايج# ىرسد

 هرثكب تليضفري وتشرف ك | ءايهن يم تليضف | ءايبنا ل وتشرف الشجار وكل اسس نك م لوباتكى دما قع فالس فس
 اعذب تاك اهيا كي دن وات شا ائلم اكرجا ىلع نوروص ل وود باوصو ءاطخول يجي «تليضفر ولو مراسم أمتع 11 متلزو رشم 1

 ئرطسم قدا ارم رك وك مولعم لبعث تع كسك ب لع لوبان دن 2201111100
 -< بجاو عركرياش رو لاوس ىف لم ىقىعرو# ارث تعنت < ل ىرورط ندعي

 ١ يرش لاطبلاكب من حيشروا ب دوصقتل اطياب يشب تيلضنا لع لسسم شارك يس دونك لاريجو قست

 تررنع>روا جس ابك اظ يءانعاك فلا ب لوا زل نا لك حرر طخ مق مراسم انق سالب نإ _لكديك جس كرورشو بسجاو

 هس ايدرار بص انوك فا لإ مصركتوبا

 ظ دا نورك ل طرزان كورفت دع ل ديذرت



 .ةفسلفلاوةديقعلا 00 كالا تائب هيلاعباوجلا ٠
 ركبوا تيرط> كب ب لايف عزاز لسع اك ت رداضتلا نايمرو لس قلل ىلع عرضت ر واول ناثط ترطت> نا يسرد لس لوي

 ظ ب ج- سئل وقت تموكو فقؤلاكف السا لش ليس لا رواهب.لسماكت ياضنا نايمدد كسا ىلع تررطحر وال نإ دص ظ

 218 لك تيرطون وادوات ركوب ثيرضتلسركرات لش تانالع لك ةحاجلاودنسلا لاك اه وركوب ا) نيس ليفت لوب

 | نس ساند عرس وازرق رووا لالا كيل ابا رد راع

 ( 61ش اوعا أ 9)-<بل

 : :لاةنس

 هاا تنل دعب كس ىأ هج ككلاس ليدعب كس تاذداك فت بآت باي نكت فالظر كسب بلطماك دمت ساكنا

  اًضوضع اكلم اهدعبريصي مث ةنس نوثالث ىدعب ةفالخسلا لجداشراا لفت آل وع تاشداب

 ناس مروا كا ملاروا لاذ كابو كاع كرم تقلص وف رعي دس اد [ لاس وتع ح رم تاغ

 ملك َك- لال ةسدعتدإل ب تنال 2 ورب نضع تبر لاس لمني: كلود متماثل 2 لك رح

 تطال ال: ناط ت رمت: ىقروأ, دج لاس لوف الغ لك نر عت تت عر وا. نلت لاسود تذاالخك يجر بكا قا دص اديس

 لاء ند ذيع رج تفاالخاك الف لعرب نست تررطحروا قتر وام ول لاسر ايي تذالخ كا اج لعترنتح» عر لاس داب كن ددنج

 تدك هنا نهم ىلع تفاخر هتاسكس لمأس لب طع كس لوك ين سا يفق بآ سد + دول لاس ليتم حرم
 هاشداب للي كح لوهتءفيلظدورلا ايارفذ_افت يآ ق لتس نأ < ةراذتقا رسب لولوج دعب لح سأ ءىتر ككل اس ليت

 (انبإ)-< ايا ير لغم ارماوك 28 يواحعر يما نديسج انج ءلح لوكا ارعأو

 ل ال لام يتشرب حرامنم ىلا هتاسس كس لأ اره سس ار اهكه فس تنارطخ
 | شا زاكي زعلا دبع ب مموج 015

 «تايكلفلا مهفج ظ

 ه4 «ثلاثلا لاوسلا»

 .باتكلا بحاص نايب بسح هماسقأ حرشاو.ميوقتلا فرع هماسقأ حرشاو تقولا فرع...
 .مافيرتا وقل 7 انتا كادوا فيرختقوحا) ل بولطمروما وو سث لاومرما 0 00

 و عت
 ىو ىو اه دوب شكيت تثفورب لم تان -: 1

 هزت ستاك ربت ادا جس دقي طوج كفك اووف ةد ابي روك اع ترآ ىل ديك 0 5 زج

 - هج كدزج لانى عاق لدحر يي يسرب ام بارداهتإ ومابي شيل الشنج تتومو نو ةكرلتباوعقاس

 -<-ايكأيك عيت 2 بانج لوداشسد قير طا شن 3 ىت تو ,تذو قب 00-س مايقا لل 110 تو



 ةفسلفلاو ةديقعلا 0 للا 00 (مود)نينب هيلاع باوجلا .
 ماعد مع مم ممم عا 2 نتا ع ل ل 22222 هع ع شا ل م 2 م ع ع ل ع ل ل ع 22

 لس سبك لت باح قلاطسل تقو 2 كيال 0 رباشماكمدقاو ىكى لب تانئاك: تق لاننا ©

 ىاروا كة اجايلو ل اوم تو حر طسوا ى اقتموج رب م انتم لس جرت نرنل ل وب قلن نادت سك ايند ىدول كل

 قل كك كن ع زروا ساي ايكش هر و قرف كر نكي ليم ش للا سوسو دش زل تنفو لحنا 9 - لن تل تنفو لام كوك فو

 تتفو ىكوو ى ل مسواوكق فروا ىل ربت لف يظفر لوم لاتنسو علاو ور تسر ل ورارزب كياأيب رقتاك ليلي لاسوم

 قايل لاوتتسا ساروا ينتايكر ارجااكت تو سرفمل كك ىف اح كل ديس ديتودع قبس لاء لين اير كش فورا جد ذك

 قير للارتغا كياداينب كس ارواب انزم ارك متلك ت اءاقم كيرلي لوراشسدن موكا بجج لن تسكت فو للا نإ 7

 ١ او كمال 133 كريس قلاطمدس نت” ليزك ىف اوو قآل: تفو ىلنا© < .فقواككيىقرتر لاارتكا # مرر

 رواج اجايكق خت وبك ن أدجتاسكس اخو رعت هس سأ حرر شوج كحل ديت تتفو هرم ىل بي لا« إن قار قألب
 كس لوتلا» نر تفيطلوو لطب تلاع ىلا كراس 133 عريس لب ستر فقو هوك كري فير تت كتل قب اطم كتل لئا

 هس باص دلب لوطاس ءاقمرج وج  تفووو ري: تذو ى اقم © د لاقشااك فانا راب 9,192,631 ,770 كاابعدد

 بارك وللس لوب كب ودل كد ل جركركا وي دح اق سلي لوط قرش د67 ح جرش لش حاج ان

 لباقم كس برغم حرروس ل قرشصروا جس لعب قر شن رك بارك كوك لوم تنم 28 رك 6 ل ماش تتنو لأ ل
 ل قرش لو لبس كدروا تاره لل نر موتو رك راد ةييسا ني ز :تّنو قرايعم © < جو بورت قرطج ل

 لين ىدروااكوج عروب هراي حرروسلج لأب رات ىلا ديت لب تورك أبا. لبي دحبب لبي برغم رواج انج خرولل دج روس
 نوثاردتاس لسا ء كي ةرظن ب ىكدنذ يت تيس كلا ررط اء كب دج ليا لوب بهدي جددا! كبه

 .نلاتككاب با-اي[ل م دوجو تف قرابعم سس لا ءجسدوجو نم روم لررتر قش ابل اهيادتل رطل ديت م تتقد اقم

 -لز ةسثي ذاك نمل برع قدوخسوا لإ تسي غسل ندع ب سمار ن هيكتور امسك
 ايوب امالبأ م ققتمو ب اتاجايكة راكي تقفو كسر ذ لس ل مالتد ع ظ

 ظ -ج انام ايل باح كهريغو لاسروا ديب فم« ندير ذك كة
 ١ تررطقر رواج قك ىلاسآ كك ماوكل مب ساءاننكوك فو ركد دوك دن اي نتن: مم فنى رق 00 - لإن سيمت ا يتق

 ىدامج «ىوالا ى دان «ىلاغنا عقر« لالا خر رف مرتك ان كس لوننب#ل ع ساء لان تت وكب وفق رجول اء جس قب طع كس
 عرور حس بر خم اوروا جاتوه ب ىل الب تقرا موراداكل ا لير جلا ىذرواهر عت ىذ«لاوشم نلاضمر نابع ءبمجر«ىلاعلا

 -لو لع آل لبث راي روا ل ساتأ د او راي ديو دعب كيس لع للا لب طمس نإ باس جس اتوب متري برغم لركوب

 فاضا اكد يب” لي تس ناونإ بسانم إي لاس #رسيترب قباطم ىت ك دئاح لع ل زنيلاكل ويدوم : موقت رق ىش ©
 كلل ترم غي 12 تح رعى تدتاشن كل وموم لش لس :م تتش © لإ تك ميما “بكن جاهايدرك

 ءتسلأ «لالوج + نلوج مكسب ل با اودام«قدورفءقرؤنج- لب م انك لونا لن تس وم ناد 366365 لش لااسروا لع



 ةفسلفلاو ةديقعلا د (مود)نينب هيلاع باوجلا
 ع ع ع ا ا ل ا م تا ا تا كل لل 225 - 525 عدمد مدع معد عدم دع 2 2 ع ع م م2

 هي ند كاك تال لاس مات تس بو ل ةساشا < «جس اتدناك د29 قرورف ل لاسييل رب ءرجو,ريقتكا ربت

 هيلع) قدك تررطح اك اا تقيقضر وركن كت < وفن قوسدتولسا لول ماع_ < انثي ثا لغرب باح لاما كل تس جاجا يدرك
 ّلارتباءكس لوب 12 هيبع لع سن مي وقم زوجب كليك ب ارح انما: رتتورج شت © _ سل وس شكيب لك (م اللا

 لع لاس بيل دوا 30 لش لاس ماع ديب ىرخآ بج 31 لمت لا راي كس دعب دوا هلل ند30 لش لوقا
 1 لوتروا نت عر ربيتم ناوضرء باتا ءدعا«ردب ابقي نب رار ارتد كس لو. مانكس لون كاجو 1

 .لامشلا ةهج ةفرعم قرط ركذا -حوضوب اهحرشا ةلبقلا ةهج نييعتل اقرط مك......
 وتفرح كل ثوتمجب() تحاضد كل وير كس يلح ا) ليرعساد لاك لوما. ..# لاوسيص الخؤج

 (مولعاراو_اه' اس« ضص)-هتليسر طلح ناجي
 لو كلإ_رطررعتسلس نر مولعم يقوي: : ! كو :

 ود فرصيس لاسحس دمك ل_رطر نس حج وداي بسروان اسأ اح بسير طب ا كاسل جرروس)

 27 لوزوركس لاسرواج_21.449998 دلب ل برءاكم رك لي تحاضو كقي_رط اج قاب م ولعم بق رس لي لوف

 كم ركام روس لبن لادفدود ناب دلب لع اك ركع نب جس اتوب تانتا يت (ملب لترع واسس) لاك روصك اوج1 5روا كن
 بنا فلاذيللكرج بئاج ليي اساكدومكى تقول نتن اتوجرلبا فرط اوما راررظلافرظ نش جروس تتفو لس اننميوا

 ىو نوت واس لاذ ليك لابج ليكن قلع اة ناك ايد تليد اء لبق را روستو لاو البت

 هلي ترك جس يدق طا رك مولعم ]بقتل لذ كس ل.س اناج لحس ثيكرامدج جس ل [كيلاغ لبق: عي هذ نلت ©
 ريش لوس كلبقتسستتفو سان لير نك وماسك 10 ب سن قوس امن. يقرم رسل كذتا كس ماتم لوم انركم ولهم بقا

 لورد 60و ضراو رك 34 رو ا دي 2 تيري اع يرض كو اكمام لوم فرط لبق ريس اترماعلا 0

 ملت < ير ككاكل حراس قاع هته ل لييواذخج رب شراو كاك اطل تروا ايك ايرتأرب

 92ش لغيوازاكى ارا زو وو رفا لب سا ع بايتسانلبقالاو جسد 40 ل ثيكر امير وطماو

 مولعمل بق سمس اكق يار يد ذ كس ار ا اا 10-209292, 2) ستاك ع جسد

 -:لبقاكق يارد واكو: نر راك © لوس فرط لست آل .اجاعكر ب10.2 ربه طاوك ل وسملاولاا كال وتر طياك اك
 هلل رط م يروظ ماو حنة ذ ذي« ساب يكدوطم لق عل_رؤ كس تس لا عل_رذ لس لاغيمس ©

 بنا كير غمس لائتدعإ ك ذو« مولعم رس كل خلل سا باب كبر غم بنج لبق اب رامج ءامتق جوه لاعشسا

 كا لارو < لاثبهاج كب رغمسس لاشلبقاكن من كل مهدد نايك اجو مولعم تعامس ليقع خ#ركمولم بقي وا
 كم ولعم سمس ىك امش (1) - لون لظارموو لس رك ولعم لبق كد الي سرمد سس دقيبر ط لسا يوك كيا ايكم ولحم روارز سس دابا

 -ةسامايكم ولعه يواز باج كبر غسل ث07) تب



 ةفسلفلاو ةديقعلا ظ 4 (مود) نيني هيلاع باوجلا
 ك2 00( 0 لا ااا( 2 2 ااا ا 152 -

 لب قير طلاس نيتك لا: تلي رظلس ناهيو تدرعم ل ل اس9
 لك لاا وب ل سرلاور تاو از آد قكئيج - لوب لوب 1 لوس لاو لك ياي يؤ كس ام بشظف ©)

 وك اكس يدق طا رم ولع سس لاش تيس دذ كس لاازإلء جس ىلوم بناج ىلع( جس اتوماعكأ | يسن ) كاف
 8 م لاش ل اجب تصل كويل لوس اهرب بج نس اجاب ( دوج ز أرب لجراومت

 «ل دا 7 نإ زي اروا ليل ىرلك تيس لوكا لشمس قدوم لوكس 1 < يدير 20 لد ذكي دن ماد

 راسك ذك لفك رماودلباررط لا ارركل_قزللر !تدعاكو درو كاعد 0 تل وركا اني زكعوكم انتم كس ىذا

 هسراثكس سائد سد سدا لس ابداع نوم مياس كيرلا ب رك حالم يحب كس لاو باب ته اد

 تفو لس لاوزرل 20 اة اجاترم ثدي رت أسس أ دز نان لابد كني ب هسدانكه سادي كيج < ااه 22

 لاروزال_ذو# ل راثكهس هس ماد لاياسدو هرابود بج تع ذب تعم دب كوم عروش انس دب رحب لس لا كد اجوب ملكأإ اي

 < انتاج ايلرباظ “مك لكس يراك ل“ ابن دوا "فلا" ناشن لولو ب لش لف قد لع بانك« ل داك نان قت

 يركفيعتكب فلا طخ رك ل ثا لاس لب دوجو ثان ليا م: بءفلا” ل لصور برأ
 اكو: بتاج كل ئطخالاو ذم لم ول

 2ع هس هراص نور يأ ذرة ردم 55 ردا ندراتصد كربلا | بو ل للا: كسرنا سات ©

 -<_قكوي مول عسل ان فتكا خ ليال ع ديسك اجسام بنا كلاي رق راس بسطت لإ تراس بهلتقل
 لل ار رفلظح ال لع بانك ير طري »كس اج نمت /لبقروا تس كل ايش: ثاون)

 وج واج واج اج واج
 وج لج +

1 







 .يفاكلا نتمو هسامح ف 2 ؟(مى2)نينب هيلاع باوجلا
 30 دع ا تمنت ملل 7حا يا ا ساو ماشا كلا ديلا عا ا ني ا ا عل ص

 4يض ضورعلاو ىبرعللا بدأ بدألا ىف :ة :ةسداسلا ةق ةقرولا»
 21 «لؤالا لاوسلاوب

 ليخآلا َروْْط اهتعْفَوِل ْوُرْنَي 2 هقْبَآَر ةاَصَمْلا هَلَتْدَبَناَذِإَف
 لَئْرِب َسْيَل ٍقاّسلا بفك ٍبْوَتُرُك ٍةَئأَر مانا ني به ُتِسَْي اَذِإَو
 يقتل يل يشل كح الم ٌبكنَم الإ ضْرآْلا ٌسَمْي هي ْنِإاَم
 (ىرتد» ص) َلْيَهَتْمْلا ضرأقْلا ٍقْرَبَك تَقَرَب ٍهِهْجَو ةّرِسأ ىلإ تْرَظَناَذِإَو

 ىناعم حرش رص أل اوخشمل الكا عرش ةحضأو ةمجرت اهمجرت مث تايبالا لّكش
 («:سيينررلا 2276 راعشالا هذه ىف ح ودمعلا وه نم ركذا مث 'تايبلا

 _ نتا حور (0):رثقاكت ايبا هد (0) جرش فرص
 اًقنآ لاوسلا ىف ّرم امك -:بارعارب تاي

 لكن ول_ هرظش_ ن_ رك ىرألكل ادور كحك ووك اوت الكس ىرل فرط كال بج 9: مج متاييا ©

 ( توما زف ! سريس) حررط ل سقاس زبك ريس قا ىذنيو/س اق ل توم رايب هس رن وو بج رواج جرو ررط

 هس ب (روا) دج تكن ز كس لانك ىلذني روا لدنك بك صح لول اكن دب لس للا - جو لبيت فرعظو لاو زي ء اكتم و

 -ل ا 0500 راكد جباكل دب ماد «.ةعيدال ركل قع يعمر 0(

 -_ هول ولبي لف جس بك انَم 350 (ار واهس دوف ”ٌيكنَم :ررخ 7 صر ىوغل لوط سرايلك ©

 _رايرللا قم (بض)اًيضَح- ىرلا 1 7 1 ١ ٌتاَيَصَح “ ىصخأت كل اه درظمي "ةاَضَحْلا

 نلت امد لايخ مةكالجخ اليخ ررصوع_روهش 2 طقيحو ىرا ديم وجو ركب حس هدنرب كيأ ااذي تخاف 1

 انهو م < ردم يرضي اب 0 - انوببا عك امسريس فش < ررص اور بابي" بوت تر

 -ناهما “ك( يرض) اح ردصمزا«رلجرهراوك قت + ٌلِماَحَم حتلكا«فرظ#ا شك اور خيم ”ليختلا
 - لبر يكل لابي لتحمي ٌراّربيم ررفماكل اع ءذيصاك يب د

 - ازاي قتمك( لحفت) لَه ررصمزا لكاذ ما تكبر كن دعاو خص "يهتم
 قكاعآرابراب لاي كس لاءاقبا لرشزي ارك رك ى داش سس لامه قرشا جذل ذهريلولا 7 خلا تءاييا هرول 9

 وكت ار بجايكمل_ ليك اولي لوتموك شطب دول اياب وصنم كفك أك خبل ات فس لاه انج اق اترك نيل ان حسا ود تس دب
 ايه لومراديبآ فشار كو رظ تل كس تيدا لف سنن كى لارجرم نهتود فس ريكو اكو عرظؤبلاج ع لع



 !نتموهسامج .3336543333... (030)نيتب هيلاعباوجلا
 0 رشا رددا كد د قالطائ وي ىئارك 520007 ان شر وحن او بج رخل اب

 روا, رسب هخاجاجوما عكر لو مراديب كرا سين هول اج قد كتي رز رط ا ضرك ار ايت الحرج ايار شاب

 مكبس تيفي وك ذوات تيل ثق ليا ذكروا هرج اظنه اكسس حرر كى وف نا سوو تو نس( راديب سدني

 ناروا-هجسءادلتب دوا ثاثب ل اشب لاتتا ور جاك ادوا-<سا ير ررط كدت ب دواس ان لب كس ءاببر لب اذ لاتج

 لإ راكب لشكل ولواي رار ل ربك رج

 ى 321 اهيجعس كار ردك( راج نب تباغ ل ) “اياب ”غن ل ذهرتبكولا ل راعشا نا: نجت روم ©

 -ه كرب« تحاضو لئن رنا ثايبا

 .ةداَجفلا نب ُئِرْطَف َلاقَر .... 22
 ماَمِحِلاَفَوَمَتُم ىغّوْلا مْوَي ماجخإلا ىَلِإَدَحَأ نَنُكْرَياَل
 ْيِماَمَآَوْةَّرَم ْيِنَيِمَي نع نِم ئ ا دَقَلَف
 ْىِباَجِل َناَنِع وأ ْئِحْرَس قانكأ ْنِم َرْدَحَت اَمب تْبْضَخ ىَتَح

 (ىررت-"ص) مادقلا | عراق ٍةَرْيِصَبلا ِءْذَج 5 لَو و ُتَبَصَأ ُدَقَو ُتْفَرَصْنا مك

 دارأ ام حرشا .اقرصو ٌةغل ةطوطخملا تاملكلا حرشا .ه .ةحضاو ٌةمجرت اهمجرت مث تايبالا لكش ٠

 . مراق“ ةريصبلا عذج ءافوختم ةملك بصن ببسام 5 ءاجفلا نب ىرطق وه نم تايبألا هذهب رعاشلا ٠

 (4«صيداردلا © 7) - ( نركب يك 2 ريخألا تيبلا برعأ. مادقالا

 تايبا(” )مج اك تايبا (”) بارما ب تءايبا (1) ل روما تاس ل ا لاوس سا... # لاوس ضالخإ»

 حراق «ةريصبلا عذج هاموختم(١)فراقتاةاف نبى ردت( )ترق رصر وفل وطب رارك )رقم

 بكد كتيب كرخأ ( البو لك وم بوصل دفا

 ظ -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك: بارعار تاي ٠ ظ

 فرط ردك د تمير اك اج هيج ناد كس كتب ضنك كركر سا نوم :ج تاك تناوب _-

 كك [ البا تنوع تب اذ ش لكتاب احب راب تاشنو فرب اكل وزيت لس اد سس !تسابتاع 2-1 اسس يروا

 او بك وغواوقا يكل ل وكون كلغ لاح لاعب ياو سس كتب لضرب »كك ىر كما قياروا لورانس

 دامت ررط مس ثوكو ديسررميلمار يعدو حررط كدي لا سدد كس زو تريب ري يح

 اباءانلو رع لدؤبورارف كس لج ناديمروا بيغ قى رت اه ل كب ل ثايبا نلارع اخ : رقه اه تر -: يفك ظ تءأيبأ 22

 ةس لك اترك اي لاعاكل قب دعب لاك اهب تحس كب نايم جو كيل د ذب كر حد تدوم ضل ب 1س توم لوس

رط ج اق تم تمل نول ىلع لع ذايب كاد جوه ىكو راو ىكدي
 ب_رعمعش دس لورت ف

 مدس -- بهمس ااا(



 " يفاكلا نتمو 01 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 جدت 2-22 عااد ح2 عدة عال 2

 ناسصق 0 وهيل تسل ذي شرط وجوب دولا وش كم دوا نيذ كه

0 ْ [ْ 

 ْ لاير قت“ برض ب ايزا_ ىلا وزئاو 1وروش وت ىغ خول" - :رش لرصو ىوغل كر طوطل يكن لن ©

 - نوم لا زنك( حئءرهل) وكر ردصعزا مولعسيفخ نوف اب بحنان ون شكر كن دعاور شيع "لكمال

 انكر نفت (رشن) اًمجَح درجم-انب كي حو كفاوخ قدك بد رص اكل اهفا باي ي“ ِماَجُحِإلا"

 - انكر قت( زوم, ) ٌةَيْؤُولآررصعزا مولعمعرر اضم ثركب مكر اورخيص ”ُنِناَرأ"

 هاج كوش ى ذاب تاقنب ل ورئاد لوك فرب «هاشن لح“ ”ةير
 ْ انكر تم“( ءبرض) اًبيضخ ررص»زا مولع هل ثكب مسرعا ورخيص "فيضخ'

 -انراما حك (رشن) !ًوذك درب ةةادانرب قت( لفت !نو حت ررصعزا مولحم فنار شنب بت غرك صادم "ردح"
 -تجتءت ربا :لانادو لق ؤح_مايي” ريحا“ .-دلبج وهاك “اج كنك درفماكل اج تدي "فانك
 | ييرلاسوداكم وحكي ل ٌَناَعْذِج و ماّدج كل اجسدرفمي ” مدح

 اكنئقس جلا ٌعِرا َوَقءَحَرَق 1000 ديسررم اب لي / لك ناو لمت سب ذوو ” حِر راق"

 -ةدكاكلاس اياكم فق( )احرق )0
 كس نامرؤا نإ رك جرطق مشاه لاسر كس تيدا سرع اًسىالسا ءاف نم قرطق :فراعل 111 قىرطف 6

 7 كارلا ىو مارد كن نأ هدر ث تيك ك للا ةافوكملاو كسر شاه بوم فرط لكى ا جس ناو كايسرد
 -(يدركروهش حس مان ركنا ةسسدلو

 ْ بك روض تسجد كول لغم 1

 1111017 ُبضَْأْمَل لوادي "مادقالا راق راق“ةريصبلا عذج"
 يلعف تب لع عملت تبدا يقيد يلع قاو لايلا ذر ثيل تف رصنا فطام مث: بيكو تيك 9
 عج لقا لاصرلك وطختب راع فوطخنب ف وطخمرلوب لعق لقب لاق بما: يل بضل مسل هفطاع قا و هيلع فوطحمرلو#
 3 لك لك افاوذو لا اثر لامرك يلع فول” فوم مادقالا حراق_.رطنزوطعمرل إف اضمو فاشم ةرييصبلا

 اوه دعفز رج ر اطلس عاف نيس

 ه456١_ يناثلا لاوسلاج ظ
 0 يل َرغآلا لاقوة

 . .::ر هكوت ماَلَع ردأاَمَو مْوُطَت ٠ عّقفت لازتام ٍلْهَس مآ ئرآ



 ىفاكلا نتم و هسأمح 1 رك (مدل) نينب ٍدناع باوج
 عم لا ع 2 ع ا ع 232222352 2 ع 2 222 ة 2 عع 2 2 2ع ع 2 ا ع م ع

 د دسم .

 مرفت ُةَعاَسْرَوْلاَو ُىوَتْسَتاَمَو  ٌةَعَقِل هْرَولا عنمأ نأ ىلع مْولت
 ْمْنَقّياَماَهْسَأَر ٍداَرفلاَبْيِحَن ُةَليَمْفْماَرِساَح ثماق َنِهاَذِإ
 (ىق-»م) عَئضهْنئامبَننيِزْجَيَةِلَنُه ةَرسيٍاَجّياِ بَلإثمُكَ

 نيتيبلا برعأ افرص و ٌةغل ةطوطخملا تاملكلا حرشا . ةعئار ةمجرت اهمجرت مث تايبالا لكش

 (ه كساد ج0 - جرعالا دارم عضتي ثيحب تايبالا حرشا-(بل ركوب 2) ني دريخألا

 واىوخلا لوط ارك(: ) لج زتاكت ايبا (7) بسارعاريب تايبا(1) لي روما راي لصاكل اوما... # لاوسءص الخ

 5 عراك ايبا( 0) بيك تك ورعشو ىرخ7(1) ترق رص

 -اًفنآ لاوسلا ىف ّرم امك -:بارعار تايا 4) ......9

 هول ناع ل ليروا < قار ركع ماليروا ع نيل لا اندرد_ثيبك هور لوم ان دوك بس م الغ: رج ثا كايا »2

 هوملئالاع لوم اج ودور اكق واو رو” ول تيس لك َج لرل تمالر تاب لا وو ايل قمر سلم لأ ثدرو لوك

 لوذمءيلاو فس ودزهتءرسدم ب ل /شادلبج ( سى كف دخلو ) نإ شو واسم لم تكف وخ”ةرو” وا( لبت)

 لام لايك وه رايت ليك ىلا ثري لاع سا وما ككل ماك فرط كس زولك لير وا كوع رك عفوا ه#روا

 دامت تركت سلس لالي وج اكل ولسا كبيس درلدب كي ( درو )ووك وو تو لان كوم كر قف كل ولج رع

 ايد ”0(5/) احن ددصعزامولعمعرراضمل فورت ملكت اوني ب: ض: جرت رصو ىوغل كل و راك ©
 نوب نيل وع( لعفتا) عُجَفتررصعزا مولعم عر انضم لعرب ب اف شح ومدح اور ذيج ”عجقتَت

 - انو كانورو قد( لعفت) 4 قت رردص»زا مولعم عررارضم لن كنب بلت اع ثلث ومرح اور ظيص "جوتن"

 -انركت مالم قوت( رهن |ئ قل دصعزا مولعم عررارضم لب كنك ب اء شن ٌومرعاورزص 1 كلت"

 ولام تك( اكاقل هَكَقَل هكقن روصم_قثوا ىلو نيس دوو تنبع قت < عاقل «ٌحقِل 1 ورفع ةَمْقِل

 ههدز شموخ (عيوأب) اعف ءاَعْزِف اعف ردصعزا مولعم عرراضم لضرب بع ان شن ويدعو رخيص - سس

 -اناج لم نس (رشث) اًوْوُسُح ردصءزاررصعزا لعاذ مسا ثدكب رك عاوذيص ”! سماك“ نوه دز فوت

 -زووزيتءانوهارجو قفط وت( رإ رشتا) ل الغيشإررصعزا لع ىإ تكبر كن رعاو رخيص لع

 0م: لوني قت( رك )اًهحق ردصح_لدزبو لوروزكا تس بْن كاس دفع * بَين

 -.انرامب لو فتم )022 ادق صم. لقت لو نومي ةَدَيْفأ حر لاس درغمي "باوفلا"

 تانيئارح رس وت( 1 0 يِنقَتررمعزا لوج عرراضم لن كنك, ب اير ب دعاو خبص هني

 000000 مهملة هلك شي لجلك
 -ةرلانلاس اوانيد قثوت تك( ليت ويبي رد صم لوعفش ا ثدكبر كن دعاو ذيب”

 "يي مس سيصس مس 2.



 .يفاكلا نتم و هسامح 00 لال ظ (مد2)نينب هيلاع باوجلا

 ارساح ل اياوزرت 2771 تنل راوتر يمض ىه ءطرثوا نمو ظن: 52 يوك 1 لورعشوو| 709

 عنقي انامءارتركي اف اضمع اضم اهسأر شللاث لامك اف انضم فاشع .داوفلا بين الام ةلعمشمل وال اع

 لورايح ني لاياوذحئار لامرلك سريا مادتبمةربترلك سس لاف بع: نيا لوبجب لحب لع اف بعان حيل وب عرراشم ث

 لوا للخطر ورجبراج هيبلا لالا ذر ييمش نو لتمق هفلاعؤا و يلع فوطخمرلوب راعف ل رجر كسا لاقل لع رك سس لا ظ

 ,يلعفز مبلل س_سوقلعس ولووروا لا نيب لحث عقلك سس لاح ةييسل لاياوذءلاحار سيم اج قات كك وركراج ماجللاب
 ىفيزجي ءادتبهراشام !كلذهعطرشرلو مدرسا عب لطس_ربق ب اءادتب ربت للبس فوطعم_ | ع ولحج فوطحمر لوبيرج
 هررلوم يلعفلمجركيس لكف بلت عندصحا ماك اريضاثو قاب لعن ناك قشؤتمي وصوم ام هراج هله هب لوضنز لئن لضخ
 كس ل ىفيزجاي اوم لاخر سس ورب ةيياراج روب طيس تنهب فوصومب تطرأ يمس لمجلس محا ذيل ناك
 - كوع يعش لمجرلكس ءازت ب ورشا ءازج روم يسلمج ككسربق با ءادتبع ريترو لعق هب كبيس_ قلختور لوعفم لك نلف
 وكلما ويت قيارواامت تالي دك احدوداكق ثا ليا ىنيامدامتاذوكى ان درو كيااكرعاش جرعا لا: تايبا©
 روا كاندردهو ركل وماني دوك كما ساكس انكر اش سس جو كاران ساد اران ىدبج كاس جو كل هت ددش

 تما حسبو لايكات سد« ةس كارما سار جس لديكي ورك شوعبيرواجبس لاو ةسركتماط
 ظ لازلل ب مارؤا وتو 227 جس يرجو كالا ؟ايد لكس اروا لون ايدالي وك كوكو رو تيساودوداراساكثوا ليك لرك

 ايلول عا هرم لع ليا قم كس نا وحك اري تنذو كس لاارب وفوخروا ىلا ربل توكل ب سئ واسم تتقو كر طخو فاوثروا

 هكةلهتايكؤ مامي شدت لظخر اموكس ل بم مافالخج_ اكل هاكر هروا سات دل دب لوما يدرك حس لتاج

 ش نم هك ملا رءاظم كى هزه تدك لارا

 : ِرَضُحآلا نب : عت َلقَ ناثلا قب
 اًررَصِقالاَجآَناَبْيَسَْوَنَب كقال ِنْيَنْسَحْلا ةَقْيِقَش ِمْوَيَو

 ارادتْسا ىتح ْمهْشْبَك خاَمِص  ٌرْوُرْنْهَو حاَمّرلاِب انكفَش
 يكسلا اًرَِخ ةَلهَمِلا َناَكَدَقَو دَسَوُي ْمَل ٍةهاَل آلا ىَلَع ٌرخف

 اح نينسعلا قيقا دارم شتي هيخي كايبألا اب حرشل اههجرت مث تابيالا لكش
 (سسدررلا# 2) اف رص و غل ةط 00 تاملكلا

 -اًفنآ لاوسلا ىف ٌرمامك- :ببا) ارب تايبا 6. 1

 رادرمس نا ذس متل ههتاسس( تقواكت وم) لاب آرت يا ناريغنب ندد كس نانسأ ةقيقشروا م ة6تايا ©



 ىفاكلا نتم و هسامح 00 الا (مود)نينب هيلاع باوجلا '
 طاش كبطل الا كا لاش عا ل لع 2 ع ل ع 2 ع 2 م ل ع ع2 عدمت عد م 2 م 2232323 جم ع م ع غ 0

 هدم اج_-ل نرخ( نك)- زوحموورلل م لاح لايك كاك هوك لابي يس دوبي لش لوزن ناكل وأود كس

 : اهتنايلوم ىقعزوا كا نوخرولاهت ايكيد لت لولو[ ع لاه لايك كي تسخر ةءالا
 قم لا لاهي داع لو« نايعردك-لوذاهب دوج لب توك واش سا قبقش عروش )اهم تايا©

 الكاب كنيس يل دجو سا اتقن نست م اناكعسرسودروا لستم اناكك يآ له نتبع قلك فرط كن واهي ود كيرا تذااشا

 لويننا و لوم عر اططاوكي ضو وت اكز لاه رك تتواروا الاؤرلا اذهب لؤنواكس فذ صو ماطس لج يرققاو لا <

 ماكس نا آل ماكر ثضوا ركام اك كرس لانواع ووك لا نس ماطسب بج -اهكب قادت اك اذ

 ايكو اكل ماطسب لش راعشا نا ذر عاش لعضو ايوركل سا ل .يضؤنب كرش كر كسور ووجب د لب 1

 تلا ال بسيي حس اهوم لكس ماطسب ر ادرس نلاوق لوا تقال لش م اقم ناسا ( قرقاش ميشو حس ناييشنب بج ك<س

 راورمهكس اه زن هول كاب ب كلا كل وزمن هل م بج له انرعاغة, فيك قفاكل لس ماطسب_ كوم بيرق

 1 مم رصرواا ركاب ت تخرو 5 ءالا اوما اهكرلج هوروا كسا كتائب سوا ةس ديك جو/ن ون كلوود كس ماطسب

 لاو بيف دإ كس ذا موت شروق ككل
 - ايل كرب موت( ردد ”ههشْبَك 2 نم ل عوغلإ ! لوط لم ©

 ركنات الءان( م ) 3قِل ( لعانم) ةاَقاَلُم ررصمز  مولعمى مر لف ركب مان شن ٌومرجاور خص "قا

 -انديعب كى رب كراهزين انوي ىف” ة(رهن) اك ردصعزا مولعم وتم لد رب طك عجب ذم هاك

 اندمالاو يمت ل“ 71 ووو ددصم_اسزيثو فرخ "جوز راك اج فيتالي دقت 0

 -ئاروساكن اك تكيس ةَخِْصَأ «ْخُمص را امسح فساكاجسذيم يش ل

 8 (برضورن) ١ ٌرمخ ردصم_هدرب فيودء ص وا هع رفحا د 2ة ةديحأ أ كى اهدرفمي ”راَمْج

 -انركق حك( بنرضورص) وح ردصعز ا مولعم نم, لرب بئا فرك عاد فص ”ٌرَكَف“ .. انجب نت( عر )رج
 -انركركا ني ءانارلجي ءانموحك موتك( للا عقتنم) !ن| يسر دصعزا مولعم ناي نحن رجب بع نكن دعاو خص *رادَقْسإ"

 ه158١ يكثلاتلا لاوسلا»
 ٍ 2 ,ماقفنب كراخلا لاق... ال

 ٍبِزاَعْلا مقنلا ىف ئِنَقْلَت الا  َىِنَقْلَت ْنِإَةَباَكَر َنِبااَيَ
 ِبِكاَرلاَك ٍةَكْربْلا مدقتشُم َدَرُجَأْئب ُدَنْشَي ْئِنَقْلَتَو

 بئألاَف مناَقْلاَف ٍعِباَصلآ ثِراَكْلِلَةَباَيَر َتْقَلاَم :ٌةَباَيَر نبا هبا
 ظ ٍبِلَفْلاٌَعَماَناَقْيَس ب آل اح هَلْ لو لاَ ظ
 «ىتسم» بِذاَكْلا يَلَع ُنظلاَو و كين  يِنَعَدَت نإ ةَباَيَر نبا انآ 213



 يفاكلا نتم و هسامح 0020 3  ؟(مود)نينب هيلاع باوجلا
 لم د هاا ما ل ع ل م ل 2-3-4-1 هل عش دل

 مرعب دلع تايبأ حرشا .ةفل ةطوطخملا تاملكلا ققح . 0
 («"لسسلا ةبايز نبا باجأام ظ

 رقي للا د
 -افنأ لاوسلا ىف رئامك-:بارعارب تايبا 69 ....--

 كه د ل لووجوم كن ؤعأ ناس زن ةنا كه حن ةركأ باي نبا سا: جساتكم اه نا: ثذاح دن مج تايب ©
 راج دس عا زوحلالاو ديس سد سرج الاد لولاي مكمل شم لاح سا اكس كي كفروا لاؤ دودو لجبوا حس كلام ةيساد#
 -ايد باج باز نءاوكسا لج لشاراوس نيا وجاك

 رك دخكب مسه الاو كس ولرواالاو ساييراتسشسول الاد سرك يوجب ثدلاعالءبايز جس لوسفلا 2.( وول ا)
 هال( كي لاق )هك ةرلأ ل ءماباكي نسم -لشالق سكس طآ ٌحرافو تملا سراولى راج وق نم ل ٌلاهثتو ترولخوكسا

 دلوع ةسدمتىذادسذ كن السواك[ ايسر ضن
 5010 -ح ماقنأ تى أه ورفع" هلأ سَ 2 لا طوق - م ©

 ش يوم لوا انومروو نقم برو مرش ) اًيْوُرعَب دصعزا لك ماك اثر لذ دعاو شيع

 ٠ -[ظووزيت حك( فعاضم»لاعتا) 11 ِشنإر دصمزافورحم عرراضم لن بع يركن دعاورذيم هد
 د. وحن الاو جس رك [ل لب اتما ذوحئالاو نول لس 1 ٍراَجآ لكاجدرغبي كج

 -انومالاو ذكى دق ل ترمب قت( لاعفتسا) م دقتسا ردصعزا لاذ ما ثكب كي دعاو نيس مِدفَْسُم
 - لت ددسن وبس كرب حت "لكاج دري ةكربلا 1
 ل تك ْىِيَأ فلاي ئبأ ا تلات لوف تنك برج لوضفاو يرض قت ”ثهك
 نوم لاو ءازنول حن( فوجاو زوم ضن ) اير صحا لعاذ ما تدك كن دعاور خص "بي دال
 - نوم لاجلاوءافول ق تك( فوج او ومب رمن) يأ صم مولحم في لخير دحاو رضي بَل“
 2 9 ةوزوم برض )ناي رصعزا مولعم عرراضم ل رك رعاو خب "تا"

 ركلاؤ كا ذرب سنو كحخا لبن قوت ومر لب اي ذس اسرع اخ ئاج ماع ن ثداع_:جرشت كتابيا لك ©
 ذ_ للكوكب لاكششوا سرت ناي ريم تاك كي قفركا باب ايز نبا ا( موهفم)) هك راعشا يروا ايل فضا
 كلام رايت كليك ك ب راوسرب هس ظوكر واهب كس او دندس نس وسر جا ساو لولي كحل بساع لإن يسد ينيب لي ظوفكش ئوادو
 ملعب روطش الوب لش تقو كس قومك جس لوضفارب لش الوزم اكس ثداعاوك الكايد بس اوجول سداح ذسباي نلءا- ايي لغ
 00ش نو لغتك قرم بادرة لاجل ابد« دباط كيسا اد 0 اريغركومروأ



 يفاكلا نتم و هسامح 5غ (عود)نينب هيلاع باوجلا
 ملا ع 2222 هع ا ا 2 ا ل مل ل تم دل ل ل ل ا ل ا ا ل مش رد ف

 كل رواءاكل و هيكل باقم لاب سرترورض ل لا. كسك امو ل دامك رك يس ثامر م بلاغرب لا لغ

 1< طاغو ثوم امك ت كوب هيو لو زي قلت م تاكد ا ذات ساق هدا 4 تك ص 1

 ٌبْيِجَع ِنْيَننقلا ىلغأب ُتُيِدَك نيةج نيج وأرق هك
 ٌبْيِصُمَو ٌِطَخُمهَنِهَمْرفْأَو  انْبِقَي ئناتاانَل ةتنئاصت
 00 اًثياَحْلاِب ْمُهْدَهَعَو مويفرخللا تخَأَِيوَق تْئُحَ
 َتوْنَتْناَيِئاَنلااَماَدِإماَرِك  ْمُهَنَِف َنِناتأاَماَقَح ُكَيِنِإَف

 ٌبْيِل ٍبِيِطَر نيش لودر ْمهُيِنَعَو ىنِفْلا ُيِبُم ْمهْرْيِقَف
 َبُْكَر نئِغاَرلا وكب ب لول ُْهْبْعَصَو ٍداَيِقْلا ُبْعَص ٌبغَص هو 0.
 ُبْيِطَتَو هاَلْخَااَهَل ىَفَصَت يصمم قالُخأ كفن

 (ىرق_»؛ص) ٌبْيجن َنُيِرْخآ ْيِف ىمتنا اَماَذِ ظ ةَنإَف لْضَفب مُهْنِم اَوُرُمْغَي نَمَو

 («”:سراسلا © 2).تايبألا هذه بلاطم ركذا .ةغل ةطوطخملا تامكلا ققح اهمجرت مث تايبألا لكش

 | ب تا (

 -افنأ لاوسلا ىف ٌرمامك-:باركاب تايب 9٠
 ْ ترق( شاد سعرا لع سل يف ج كئابب نيتذق رتب ديا دج ك9
 بيرث تام كت ءاخواوح ارو ىلإ هّكيسد لاو ثيراوتو باع نكاذس كنزا اي 1 5ِف كا بج رك يان رب م را

 ظ كلساروا < حرار 5 : ىرنتلوربقش اهنا 224 7 ب اصح بج جس ف من كك لب تس( قلو ثا لاو

 لش نس لورنتت# ا دن رة عفت اك ارواتس لكشم هاب علا /ىرأ يب علت... قنليك ل ودنا( تاودو لأ ) ةقيكرادلا

 وب فاصو كأي ل ركزو ت رريبعم لوك الخال [قاك + جس قراوص اي
 جس. انوو مولع فير شوب بوست لورسودوو بسنج لي لذ تيم اذه نلارحاو لضم ووخ# لوو تس لع ناد ءالث اج

 -[ومراوثو نك( رك ٌةَبْوْغْض ررصعز تن *اذيص "يفصح: كوخ طوير ©
 - اجار( )َمتَص" انمار فلك( فعاشم لت ) اًمُماَضتررصمزا مولعم يا, برس لور نيص -”ثنئاصت

 -ةنالدفوثي جار قت( / اهنا )اًتاَرَقإ ردصمز ا مرام بماي لخبر ركب دعاورخيم "عرف"

 كن ايبزم( ليت )ان ردصعزا لوجو لف اه نت و مرج اور قص "كْفّدُح" ظ

 1 ف "( فوجاءرمل) ٌةَبْوَنو اًبْوَر رم صعزا لغاز ىلا ثدكب كوم عاش "ثابت اذلآ“



 يفاكلا نتم نئنم و هسامح 0 ع ١ (م9)نينب هيل اع باوجلا

 -ن1ل# 3 (فوجارش) هَ ةَبْوَنو واَب ور دصصزا معمر راض لح اه كوعرواورزبص "ب 2

 -انوهرجاط (رصن) 193ج #.انركرب الن قتمك( صني ,للاعفا) َاَدبإردصمزا لكان ما ثكبر كي دعاوخيص“ يديم

 -< ماناكر اهب - فا - نوجلز انءانوم ش0( مروي ( ب قطو ٌةَباَطَرررصعزا ترفص/ؤيص "ٌبْيِطَر

 -.نومدادرهتامرف اندم حلا تتس لاس تحك( فعاضم,برض) الو ردصم_س لد ُةَلز كا تنم زيص لوْ

 ْ - انو لل (تا)اقت دورك ا يفك ( قير معزا مولعم وف, لفرع ان ثهوضدعاوشيص "ثق ةق ُثَقْنَر"

 تايرقلاةج الاؤ لاذ ذى لب موق كاك عرالطارفمنارود توت انق نر فس كوع اش #:بيلطم اكت ايبا يلطما كايا ©

 تسر لاس ل لواءاوم و ديكر دكأب اوم لكل لع حسبي 111 ةديزي زاهي نيتمك جس رركر ابطا اكعنارثات

 تنافداوت لد ئادذ بيراك لج يي ىكير كرولا يدرك الت لن فوضعت لرب كام سيتا ودب وكلش تن رب

 بسال برش اجت موق 7 لسا سي رورض كن اريك اثير لوك أل لي ا ىراسيررلا | لايعس ايروكا الكاز

 31 3 فر رف ار - مولى سا هدروا لهدا, سأع '(تصساوو يوت ترداع 1 لوو فل 7 نركريت لع تنالكتمو بع اعضروا

 0 بلزاك اه اتبر كورت اف كيك لورنمت#اءوريقأ تاودو لاب بساكس النيك قتايك الس رادلامو رواج .اتوم مولحزادلامو

 تهريثو تافداوتو بعاصم امون سيم وثزا علمك ل ورثت امقوأ كاف ارواج لكشم ناني لاح قم رز كلبك و ّىض 1

 لو ةساجومرباظ لوم هزيل ايروا فافشو فاص قكروا لي تبديعم قالخا لس مقرر اجود ق الغ س لوك

 لو وب مولخل# و تنزع سس لا تكل تأ لورسوورواجانلزنخم ل لب اقم كس لورسدد ىو ريق بير افراد

 ضورعلاو ىبرعلا بدألا ىف :ةسداسلا ةقرولا

 20689 «<«لؤالا لاوسلا»

 :اًرش طّبآت لاَقَو

 . كرادتتسلا ةاش ني قمتم 0 ئِحتنَي ُتْيَح نحيل َدفَو قِبْسَي

 كتاف ناكِْيش ٌناَكْيَش بْلَق نم ه لاك هل د وللا ىو تقع صاع .

 ٍكلَص َقّلخَأ لَ نم ةَلَس ىلإ ٍهيَلَق ةَئْئيَر ِهْيْندَع لَفْجَيَو
 ِكجحاّوضلا اَيانَمْلا ِهاَوْفآ ٌدِجاَوَن ثللِهت ٍنُرَقرَظَع ف ةّرهاَذِإ

 (ىرتد«ص) ِكباَوْسلا مْوُجْنلا مأ ثدَتها كْيَحِب يك ْئِدَمْهَي َو َسْيِنَأْلا سنا ًةَشْحَوْلا ىَرَي

 ظ * ٌةفل ةطوطخملا تاملكلا حرشا .اهب رعاشلا دارأام ركذا و ةسلس ًةمجرت اهمجرت مث تايبالا لكش

 ظ (08 صدرا 7).هتمجرت ركذا ؟اًرش طب اتوه نم .افرص و

 ٌ 000000000 6 ل



 يفاكلا نتموهسامح ... ظ 14 ش (وا)نينب هيلاع باوجلا
 2 م م مد جد م3352 ت22 ت2 225 ع عاد ا ع : ا عا ع ع

 اّفنآ لاوسلا ىف رم امك :بارعارب تايبا ٠٠-49٠
 تاون اوم اشي لج لش ل ارلعبلراءج اتركه ارا كرعدج سر صح ل اكس اوم هوس جاور كت قبسروا ب "رج رتاكتابأ ©

 جب اركوح يود وج لداكى د راديو رداجب نارك اك ا نإ وح آى اه قد ىبج-حس تشك ور
 ظ هش اسال روك كب كرار ساكو بحجه ادمان وغرب لج فرط قرا كراوين كيا انا ناكل

 هج لاا لاغلب لوتسار دري لابج اناباد لاب هداجب_اتبت مدل افا تطول كك كي تانك الملا
 ايباهورك ع كف يرق ككل اء نب ل لاعب د اذا نيس سرع اشرشابلات لس راعشا نا: دار اهل ءاشعس تاي ©
 ولسا يك ل 4 0 تك زيتروا ع اماجركت قبس كب "او لاو[ فرط را نيل دل دارا اكرعرجرل د اقر 9

 روا-جساتبد رك اركي ك الواسع قر اراد وار داجي ريدة لاب ؟يلاغرب صح اني بجو ت اردوا<س وادب

 ري راحو لت ترجو كس اج سوو شروا لاوتتسا سيرتك وج فرط كرولا ىلا نإث لك لاما لو ليتل لن تلاع كى راديب
 نا كتم“ ا احراجا ثا تكل وك اكس اكراورم عساس اور موك اول وو بج ركن هدابب# اورواهساومامت كوخ
 ظ جس فنقاو < لوتسار مانو ريتجو شم حررط كن اغلب واس لب 7 لوكا لس 1 نتشتوروا_ج قسري دو

 انوا يفتك( بررض ) ردصم_هلوا نفخ حاج محا ”ىئركك #: 5 فرصو ىوغل طوب نك ©
 نراه داراورصق قت( رهن ال ٌوخ تدرب ( لاا 1ك رصمزا مولعمعرراضم لاني بع افرك يصادر خيم ئِتنَي ظ

 -انفبب نت "(تملاعفنا) قاَرِجْنإ ررص»زا لات ما ثكبر ل دعاو خب ٍٍقرخَنْم

 _ لطسؤحم رص مان سس لالخ 7 وتم( لافت ) كولر وعزا لكاذ مسا ثدكب ركن دحاو هخيبص ”كراَدَتمْلا

 - اييارثإ نفث (رهن) اصور دصحزا مولحم نتا, خشب بان ركندعاونبص "صاح
 ْ رك رو انج رانك ج حم (برض) كيش ررص.رارييوانك دج ءطاملو تش /ُ ١ *ٌداَحْيَش

 - تدمر ظطوردابي ريد ح6 بر ضرعن) كوش و كمه ردح مواهب وريد قحتجس كفه تاككاجس لئف ماي "كتل
 -انركتظازج وثم (27)اقُجَو ردصم- نايديداكروفو نار وحج ايار ل اج دري -ةئْييَد
 -جنوسرواانلن سس ماينولراولن قت” «رصنا) المدد صم تنوع يجرم كيا شمس رعب "هَل
 - نوب انيو من“ (م) ٌةَقاَلَخ «ةقْوْلَخ ردص»_انلج تع ضيم اكتفي ”قَلْخأ
 -ة:د مضر داانمباكن دخ(عم) الضال (ره) ًكْو صر دصمزا لعاذ ما شبك دعاوشيم ”كِياَص"
 نيود قع 6 لك ررصحزا ولحم نم, لشي كثب ب ان ركزي دعاور خص هَ

 دالك زب ىثكرعت) اظع ردى زب قتكعس ماظعي اكل اس درفني ”مظَع
 رسم: قحاب َناَوهأ كانو« نود ادرس جس نوف اتاك اهجسدرفني "نوه"
 عاب تك( فماضمم ليتت) اهم دصعزا مولعت ناد لكم ان تدع اوفي تهت



 ويفاكلا نتمو هسلمح 3.14. 317 نينب هيلاع باوجلا
 توم حا. ذم ررفماك اه عقر اَيانَمْلأ“ -هزاذ “ع ذِجاَف دراكس اتي ”ُدجاَوَن

 وقتك علق "6| اند نتحكم )اًكخنِؤ دمنا كة كحاضو”ُهحاَوْصلآ
 اغلب قت“ مْوُجْلا مأ ءهراشس قت مجند فال اعتس اني موُهنلآ

 تمار هنت ف” سس 4 كباَش درقماكل اجنبي ”كبا قشلا

 كي يكس يديد كم نكس اج شاب يروا نايف نما نم تما مانا ثا :فراعتاشربا»©

 هه“ اًرَش َطْباَق »باج ةهدلاوكل اة ايديال اك سرك ىلايكربابتماكى لل سلخ ىرجت رع
 -ايلومر وبسم ان قيماك أ لع لوكا دعب لس لأ عساك بذل س لخبر
 : فينك ْنْب مُيهاَرْبإ لات.

 لوك نمل يَ ىلع َسِيَو ظ لمْجرخلاِيَربَحلا نِإَف رت
 للذتلا َىِنْعُي كاكؤأ ٍةَكياكل 2 آَهِرَج َُْمْلا ىَري نآ ينفي َناَكوَلَ

 لِيَ خلاب اند 1 يول هل دق
 (ىرق-""ص) لكذت للا ىضقامع رمال ةَماَمِح وعي سيل لكو تبكن َكْيَكَف

 دار سيف والا نيتيبلا برعأ و اًقرص و ةغل ةط هوطخملا تاملكلا

 وفم كت ايبا (7-) مج اكت ايبا (7) بارعادي تايبا )١( لن دوما خراب لصأح اك اوس سما -.....ب لاوس صالخإ»

 00000 دبه كهيساي( )جرت نهى كور الك )
 -اًقنأ لاوسلا ىف ٌرم امك -:بارءارب تارا 0) ...... 9
 تاء لو ركرواه بسانمهدايز 2 كس ىدآف يرشربم لود رص( ري تاءز مسساهداوح! سقم )ينج كتابا

 تر عرزف عج فالوب كشداع م "1 لوب ريفم تاب ير بح لأ ( سور لوك لا لكويك دك ")دايت اركي 7

 - روا_ توما ار وارتبم ك_ك-قفآ فرش ررص تود ثواحروا ترريبتصرب لك "بح [نوب ريقم انو لع ذا اجاعكيد ل

 | -ج بكام ل2 قري لاقتطا عمدا اب لتس تدم ككل اهب تيكرب ٠

 ١ لوب جمله كنت ريتي ذك بئاصمروا تافدادتاكبآةيبسا ذر عاش لع راعشا نا#: مدين اكت ايبا 9
 00 هريئو تييصم ول ألوا_ه بسانمروا للا هداي زل ىوآف ير شان كري دوا جاه ركربص ل 1 عداحاي تدم اي رمد

 اى واهبرؤ دس رزف عرج لكك قيد لائابيز (رزف عرج وى و[ ف يرش كبح لوم تر يفع لآ ديفعريف عرزف عرج

 ل2 زوم مروا رفا ار د لاقشاهولجتأرج دالك تمد الا اهب 5 تتدلى

 لفك 0 ايزكت روس معزه راش بانزالدغاو ذيب - م . طولت تراك ©9



 ,يفاكلا نتم و هسامح 5:4 (مود)نينب هيلاع باوجلا ٠
 : مجد عد دع دعو عد وعم جدع عج عع دعه عد جد عدمت ل يي عدد 2222 2 4 ع

 لفي لدرس لش“ م ماَمَح ءت قف“ لمَ توم قل“ مامِح“ -انرأرصي تريم ق0 نع درج اني الرمق“
 رك ايرفودانتعا لوح( لمجفن) ل ا ل -

 اترك رمي قت( اًعَوُرَج اًعّرَج رمسزال عا ما ثحر لن رصاورخبص اًعِزاِجأ

 0 نوم لذ مث ردصماكل لعق ابي "لدتا دع
 د ترريصم ب خدام نخل صاع ءانرتا شم( لاعفا) مانع ر دصعزا لكاف مسا ثسكب ثم دمدحاو رخيص ” ملم

 -:[لبج قت“ ٌةَيْوَن و ايْوَن ردصم_فداح جس ُبِتاَوَن كل اهدرفمي ”ةجئات"
 انكي نفت (رصن) ولع ررصءزا مولعم عرراضم لك كك ب انرك عاد خص” و ُدْعَي

 نب قت( اُلْحَر ردصءزا فرط ا ثكب عاورخيص م

 هليل اف -اكفوزحى دانمءادنلاب لو هركوم ساشا لمت ركل يس لف يس ارم لن نعت: بيك تمدد ©

 لكاق تب! تصد ذيص لمجاأ 1< لمجا اد< مرقم لتر سرورجب ةييساداج رحلاب ملاكى ا رببصلا لجني يهم فرت نا
 ل سيل فطاع واو هيل فوطعضرلو يرش مسا_لعبرططس_رهتو مسا نسا نا ء لك نا لو رجترلو علمت بشرط قلختوا
 لوقم مقعرضرلوم قلخت- انئاك ملط رورجب نياداج «روربر كل سميلافاضمو فاض نامزلا بير داج ىلع مدكقات
 -اوم ليل رب ريس وطعم ي_ اريل ف وطخمي ىضوطخمر كوب يرش مسا _لمج ركل سسرمثر ا ما نيبسا سيل اخ ما

 تفصءذيم اعزاج لاخاوذ ءرملا لول ىري يرسم بمن نا لح ىنغي هدئاذ ناك طرشيف ول يحيرفت اف
 رككس قلتو لكافة تنفصءةيص: كاع زاج اوم قلخت ركل رورجب خيساداج «دورجب ةثداح اج دنع ل” مال لكاف ع
 عاق ردصم يلعداتب ركو ميلف لهب رك ح__ لاف باب نيس وبحب لحي ىلاذ ب نر سس للاح خيا لاح ا وذ لاعرلو ملت يش
 قبر كلب لعن لف للذتلا ففي هدئاز ناك فطاع وأ يلطف وطعمرلوبيلعف لوب رك يس_ لع نب: لب اكلت ىنغسي اوم
 - هو وجو م لثرعشوس رود وا دج ط رشا نوطحم خي اريل زوطخما فوطخما راو يلف

 2١159 _4يىناشلا لاوسلا»
 نحل رزضنم نب ىيخَي َلاَقَد 10

 ٍرْرفلاَر ناَلْيْغ ِسِيَق سْيَقَنْيَب ىَّوُس  ٍةَدَلَبي لح َناَكاَناَبَأ اَنْدَجَو
 رغذلا ىَلَع تْوُيسلاانُفَلاَحَف انْخنأ  اَهّلُك ةَرْيِشَعْلا انَع ثآن اًمَلَف

 (ىقمحص تو ىلع مَوقَملانيحمآ نئالو  ةهنرك موي ئماَنْطَلسآاَعَن |.
 تاملكلا حرشا مثاهنم ةدافتسملا تايبالا ىناعم ركذا  ةسلس ةمجرت اهمجرت مث تايبالا لكش

 (9سيمردلا7#) ىفنحلا روصنم نب ىيحي ةمجرت ركذا  افرص و ٌةغل ةطوطخملا

 5 نا سو ميسوم وسلا



 ياك و هسامح 2 (مود) نيني يلام باوجلا
 سلا سل لمص معمل عدمت عدمت م ع ع 2 م مم م ل م م قف جف مق هو ف هو و وق مف هل

 ا لالا ف ماك :بارعاب تايبا 6 سس

 11111100 ارارجادج خيسا ذس مت :مب 26 تايب 9

 هس لوراول ناي انج حس لوراولف الس اذ ذم ؟ايكه رباهمروا الا واب ن# مو ل ييشاراسسس م ايكو مروو بج لب

 - كى مث“ اكمعاى فوكس ماقتا ذس مت رولا ذوب أ اداه لي كدا ل

 مافى لوراوما باردا ىلاقدهبس كريم ر.ليقتيل سراعشلا نارع شروصنم نى :موهفف ىلامد انتسب تايا©

 5 «ت#رام دج اعاد سوم سنا لير يشل ا كيا ًاوكاداد خيا فسم ةبجرل ابرك ايبدكتم ماقتاو ترج قراروا قراد

 هلسس م و زوجك اسروا ناواحت ارا روا كو جروو سمك 7 رفد همس ديت مانتء راس روااهقنايمرد كس مورو سقريق

 ماقفا حس نا كف مهرواايكل باقم ذاك وخذ ةيسا سو تحج ناي هربت هتس نادوا سوم ةسدكس وربي لوران

 دجتاسس.دامب لأب ليت بس اكك لذ ىرامج ثدوا ىف افد بس حس مت فس لوراوطى راج ىتدتروا كي نانو وك ع نبل

 -لافوتل سمت ذس لوراوكىتثروا لاني ىست اب ىو تمتافم ذ متن تس ايكادا تتارولاكىرادافو ْ

 -ذوفراسانوج اك وبرليق حو وغل بس مانكليبقاي لج - زل: ترش يفر صو ىوغل لوط حرارلك ©9
 -([ومروو فتم (م0)اّيأَن ررصزا مولعموت ل كنك بت اه كلن ٌوءرحاو_خبص ” عي

 - انام ثنؤاءانلا ادب يك“ ”(لاعفا) ٌةَحاَنإ ردصعزا مولعم وم, لخضوروب رك عمت يص درجت

 نراقب الدم 1ق”*(لاهنا)ةَضْعِإ دوز مول ونا لتعم ملك يم دهَضع يضْعَأ"

 : _مارو لب قناع ٌنْفَج درفماكل اه ظيصاك تي ”نْوْفْجلأ

 . ناتو ناين فيل قخك( برض) ةَوَيَو ردصم_ماخنا«تادعدنيل فخ راق حب لاه دري ”ٌرهَو
 ج طدمتبالذل اج لعد متي يكب اي رولا_:بفران اك ضو صنم ب

 (148 لراارفلاءالج)- سرعان السار ج لذ لس قلك ارباج نب وعر عشا هلبجج

 : ٍرْيكُر نب ُسْيَق لاق.
 مْيِرَياَل ٍةَهَبَهْلارْفَج ىلمت ُتْيَم سانا َرْيَخ نأ ْمْلَقَت

 ظ هلل لاك رهنلاِدَلَع يكب ُتْلِزاَم همُلُظاَلْوَلَو

 ْمْيِخَو ةُعتْرَم رم ّىفَبْلاَو غب ىغَب ما

 (ىقعمر) انلَمْلا لْجَرلا لههتسُي دقو 3 | نم عمق َّىَلَع لد لجل نظأ

 دا . "سياستنا اطناج ١



 يقلكلانتموهسامج 0000 111. (رد) نيتي هيلاع باوجلا
 ظ وطالب كت ايل (؟) بارا ب تاي(1) ل بلط لوم اراو لم لاهل ا ©: لاوسصالخإو

 بيتل قلل دل
 ' -اًفنأ لاوسلا ىف ّرم امك: بارعارب تايبا 49 ٠...--

 وب لاو ركل ب اهواك اومارعرب ليت ةلبهلا رفج د آن ب اي نابت فل ج9 ش
 ردي كب لم ناوج ني وب رولظي_راتس كب جاب راتودرب لا شيمب لعق نوهت ملل ( ردي ب لك )ا اركاروا_انكع 0

 ذل 6 كرم دلل ارم سى رايدربل<س لايخارم_ح ّق اوم اي ءاكارج لكتاب سدو لكشمداثبروا قس

 ظ -< اناج ني لئاج لك اد رايدم اك 0

 انما قل © 77 هلع ررصعزا موت سرطاحرما ثدكبر كر يدعاورخيبع <: - 197- لك عوغل لوط سار ©

 . تصمم لنك( مرك) ةَماَخَو ردص_قفاومانو لوب “جس ماخو اكل اج في اكتفي ” َمِيِخَو
 انو: هديك انومرود *( برضا اًمْيَر ررصعزا مولخم عرراضم ىفشسكب ب انك اضم ” ميرال نوم من لبا

 انور م (بض قف صد ل ضو هي "يب

 ش ل اوي وات 10 "كتم

 ريدر: لا قل( لاعتسا) لاهجتشإ دصعلا أوم عرراضم لفت عب ب انرك دعاوي "لَيَجَتْسُي

 بدل 0 1 و الهج سى
 فوم قلختنروجر ا ٌيَلَع لعفو لش لو لاي لوعفم ملحلا لئاقو لن نلظا -: بيل قرش ن1 9
 «ىلانر لوعفماك نا ركوب رمش لعلب لكس قلختو ب لوعفم لك نسال ب لوضمرك لا فاشمفاضم ىموق <

 لوب لهجتسي ليلقج_ رن ف مدق انتا قاوسادب رف لراس ر لوضم وو وروا لق يبدا لضخ
 -اوهييرمخ يلحق لبر لظاف بح اين لوم لب لظاف ب نر حفص فوضرم ميلحلا لجرلا

 «ضورعلاو ىبرعلا بدألا ىف :ةسداسلا ةقرولا»
 م15 «لؤالا لاوسلاج

 .ئمتلا ٌةَباَيَر ْنْبِإ َلاَقَو
 ةلاَوخَأ ُدِعْوُيٍةْنِس ىف ةَسأَر اًرراغ اًرْمَع ُّكَبَت
 هَقَقانإَْيَشلا َلَعْفيْنَ ٍةنؤتاَم ُْهَغ اَنِمَكْلَتَو
 (ىتسم» ةلاّرزتعِجتاالَدَبِللاَو هب ْئَبَكالْنَأال خم هلأ

 (؟:صيردلا © 3) لّوالا تيبلأ برع  افرص و ةغل ةملعملا تاملكلا عرشا  ةسلس ةمجرت اهمجرت مث 5 رابعلا لكش
 هج هه ل01 300000000000000



 0 ا ش (؟0:0نينب هيلاع باوجلا
 3 خ3 نا جا نجح ف نو ين سو ن4 نفح هك نفق دق 1 4 لة سندا دام م ا ا عا ا ا ع ا ل ا 2223

 ظ انآ لاوسلا ىف ّرم امك تاركا ترايع© أ

 4 ماياردا تن + ورم اهو ايك ايالتت ضم داب كس در :ص را ترايع 9

 هس ضئدجتس لوكس فرط كا ريدا جس اجيد لكم وكل ؤوما غي( سوم ةسكراهظااطتلامج لبادوا قربت
 لوم اجرك عراتا لع 1 ذوب لئاز ل هدضر شدوا لوب ليث ب ل ارا تهزم لغ-<س جرت اتبكوج هو( لوك (

 ١ -( لو لئاكيرق ردا ثانا لش قراوم كه ظوكروا فلو ءزي)

 2و, لئاز “و < ررص ارش بابي "هَناَوْزَت" - ص قرص وفل ماعم تار

 -انركل ئاوءانز# فت( برض) | ردصمزا لاف ما ثدي ك يحاور شيم "ورا"

 انا 8401 ًةِي َنَسو ددصمهكا قحاب ما "ند .

 وب ممم ريو انوه ف وقيي_ قت )ع )انا ددصتالوخاما اكنكب ثن ٌومدعاو .خبص “6 7 وَما

 دارك الاد ذ_اياهكر هي كس ني ذء هاك ن وا تمي ت ٌدْوُبَل داَجْلا كاع دعي كبل

 ١ مفاضع هسأر لكان تفعنذيم !ًوراغلافاوذ اورمع ل تف بان بل وبل خت تقبن-: بيك رشي ©

 | ركع لهب _رعرلكيس_ قلتو بر لوعفم لع اقذب| تصر ديص لس أ زرامخاوبللختر راطرورجراج ةخمس ىف ب لوضمرلل لاف اضم |

 روا لع قيل "ر لوشمرك إف اقم ف اضعالا وخال“ نعمل دعوي “«لواي ل وفم لس لام يس لاخاوذ» لا

 داير لجركسلوخ عمد لذ بنة لجل فب لور لتلبي رك سي لرش

 :ٌروُسم اب َلاَقَو 6 ىنافلاوشلا

 0 ٍباَرَت يِذ ِسْمَر ِةَنِْهَر ٍسْمَر ٍةَنْيِعَر ْ ٍبكِيَوُك ٍفْعَ ٍفغَت ٍفغتلاب ْىِذْلا َدَعَبآ ْ

 ري ٌدِهاج نأ َناَيفُمَو | َئِنَباَصَآ نم < ىلع اً رك
 (قدت ”ص) 0 ٍدعْوأ مْوَيْلا نِم را لنآ مل نِإَ

 حرشا رعاشلا روسم دارم حضتي ثيحب تايبالا حرشا  ةحضاو ةمجرت 'اهنجرت و ةرابعلا لكش

 (1«ةسيماردلا2#) .اًفرص و ٌةغل ةطوطخملا تاملكلا

 ارا حس تانك )جاكت سابع(6) بارا تاب (1) لير ومارإب لم لاو. ..< لاوسمص الخ

 ١ ترن قر صو ىوغل كلم وطي - الك(” يرقد

 -اًفنآ لاوسلا ىف ّرف امك -:بارعار ترابع ) ......

 ناوث لثربقالاد يلو بالزب هاضتشت لد جراوج يا هك بايو ووجد حإ لس ليا مر اكتر 09



 ٍيفاكلا نتم و هسامح 5:4 © ١  (م32)نينب هيلاع باوجلا
 ل لع تن ل ع ا نا د ب سل طرا كت ع ا ا ب يس ا اعلا هولا عسا زورا بعلو يسرا حل يلح تيس اع - هك ما حك ع كاع طعام ع عاج ع حا ا ب يظل ظل

 . (شدلل صامق) ضرك سي مرار 3 باردا لاب فيله ذل لص لاب كنت تقفشب ضبا كك <
 - 4 )جس ليوطدا.ذا ياحب داذاتب هسا ل ولم د ماختلانبا لكي ترآ يدك ا ليلو الاولى اتثلر دا نورك سول

 لاح كس هداينامتايدركل ئاذ_رعاش“ مرش يري دي ”ةكء داي زدلاو رع اش روس ور داع ل ءاثع تايا ©

 ببيع ردد داب يلة 2 1لااي سديم ياو شرخ ص ارقق

 روابيرب آل مدقم لاي كسلا يواعم تب .رطتو وهن دن اقارب قو لا للاب كس لتقصي للا ايار جتك ارك هس د تيد

 وق ؟سس انبباكل وتقف الايك امج رج ءايلركرارقا ذا سا ةةءامجول حسب دي خ8 يواعم ترج دلك ابو ا تععامج كلا
 لاجيت هم يئاوروا كوم لصيف رجب قف اكوم غل باهت بسجل يا رف ذة يواعم ترضخ وق ؟ج انوه هورل يك يال لن باو
 قود نس لوو لعشب هس يرق يآ دعس ضوغ كدت صاصتق قاوم خلاب روم انباكم دي رز بج ين انج بكس د يد يقولي دبه
 هتك كسي لصاحاكن تت ذي راعشلا سن لئارب حوض لاروا اناء نوك ءاروسصر كيك ارصارب ل ذوب ضاق وان تيد
 ذل تكس ماهي يك تاج كن قش ىكحقفشو مقرب لس ساروا جس قتراج ىد بيغ كني ان لاصق اكدلاو يس
 كس بابذيا لاك يلا ارم باري سو لم ؟ لووك اعموك اصق هس ركع تردي لسا ليوم لانج فيت ع

 ١ تمت قا مدد ماكي تحب لكي ارك إبل ورلد قتاتالك مى دااك ل ورك شو نكسب كتل صاعق حس لأ
 .ةهذمج قلل لاق لامر ذك اس لوفد ذر يذل

 -_لجراومب رتلي تائداودواهني تل ثاهي تح "تفنن" يرش لص وخل 0 ِث لك ©

 هكر نرد قدرك لوك فتك( دهر ردصعس ب ل لحس وهزم خيم كت فمي "هنيه
 رت ربت“ ع ٌساَمْرَأ ٌسْؤُمُر نال لاهسدرفمي سمر
 555 لاب لاجج كيلر قيد و لع قدندرخ نانج رق ا ج َلِداَنَج "كسل ”لَدنج"

 دانومزاروو ليوط وت( لعفت) لوطي قثع_ىكتررصميلّوُطَتُم انكر” عدد م16(لاونا) قب ياَنْفب

 - ان احكو تسمن رك تانك( رصن) اوفا درجب_ انك تانك( لااعنا) ًءاَب] رد صحا لعاذ مسا تكبر كي دعاو رخيص "ليوم

 ركل اطماكن وخ مايل _لرباكن وق ق تك( جي )رد صع_..لرباكع رج نون نفت ٌراَقأ را حملا 1

 ه١٠:1١ 4ييناثلا لاوسلا»
 ىِعاّرلا لاقَو ا لوالا قشلا

 اَيِلَمَج ْنِحَتاَم ىَتَحْتْقَراَفَو ١ ٌوُهّتُق َائْيِح ُناَريجْلا َيِئاق دَقَ
 هه جي لالا _

 (ىرتسصص» اَنِلاَم َنْيِبهَوِب َىِناَسْنَأ َكلاَمَو ئتّوخإّركذت ْئِناَسَنا كْؤاَجَر

 ةطوطخملا تاملكلا حرشأ  ىعارلا هل لاقي اذ املو رعاشلا مسا وهام  اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 0ص يررذلا7#) .افرص وٌةغل ش



 جما دل عطل يحب م تدق سا 0 ا مل ل يفاكلا نئم وهسامح ] 00 ل (م5)نينب هيلاع باوجلا

 قكارروا مااا ل :ةالتساب 1 )ب7 ام ترابك ) ني روماراو لاك اوما ....( لاوستص الخال

 ظ نقل فالدين ]
 -اًفنأ لاوسلا ىف ّرم امك :بارعارب ترايع --9٠©

 نشد هتكفرط اا ذس لع ردانكف طخ ادا نياك هك لوول ]ريم -: ميد تاكت رابع ©

 ْ دو أوك هس ريغ ل لوريعا تسئاورتك 7س بأ امد لالا وش ( انط_)وكل شوا سرنملا فكن ل ابي ايل و مادج تس

 ٠.0 دال ل اءايا هم لق نيبهو ماقم ل( تايظع) لاك ب رو ايد العب هركذ

 ل رواها هدير نم لونج نع نا نب يع رعاش قوما ىئالسا روهشب# يصمم ل ىارروا م اناكرعاش ام ©

 - يلوم روبشم حس بقل ىلاد حس هداه راهثا ست 7 لشاب

 8 لاعب قش نإ درفماكل اج اخص اك ريب ” ين دو

 والو ننكك رة واد رسما لس لطب نر طاري 3-3
 . ينك [ءاندمداناس فخ (رهن) ايف و 1و ف ردصعزا مولع قنا لك تسكب ملكت ا ورخيص * تدق
 ن1( بضع دست مسار وكب انش اشم ُنِحَت

 ( حركي ايوا اك رابشلا فلا لم لا ) ثنو يفت لَمَج حقل اه درفني ”اًهلاَمَج"
 _الوجب ( عمس) ناين رجب _انيدالعب قت”( لاوفا) كسر رص»زمولعمى نا, لشرب بح هر دغاو ضيع ”اَسْنأ
 رثاء ةكركو نفت ك(رش)ااَكْذَي ءاَوك درب ءاندكركذ ءانركداي نفت هج ردصس اكل تتأباب ب ا
 جر رواج عرايغا فلا لم ا) لأ اري هايلام" .-<_ ماكو مام ٌنْيبْهَو

 :قَدْرَرْفْلا لاَقَو---٠-- ىناثلا قشلا

 1 همي وشنان الوكيل .ُبرَتقَت َنأَوُ زم لاَ اَنْوُفِحْنَت نإ. ٠
 ٍداَرَص القا عثر ىلإ سه اققلم راهازت كنعان

 (ىرثد#ص) ىناوغ داو ٍاَقْلا لوط ىلع َوَس - ىرُبلا ىف لّياخت لب ب دَسِّيِخَم
 ا د فرص أل طخ اهلع تل الكل رشا اهمجرت مث .ت تايبالا لكش

 7 ل وسلا ىف ةمامك- :بارعار تيرا © ل
 ى قى رود راع روع ل دل بج ركع اهم ول وركن اضااوت ةاسهس دام قرا ! نناورم يل أ!تلامخم تاكتسايب ©

 كارم لءارتس# سأل 2 ركرتسم لورا لراس هل لك ساه دوددوا ةساج ثتسا ممل رام لتتل - ولن نالطا

 ماش( ول قو لج زا لم شايك نإ ثنوا ناو رار 00 ةاعدس# - ليث تايد نافل
 هل يماتمل تنهتا



 ويفاكلا نتمو هسامج 0334660 (مود)نيتب هيلاع باوجلا
 دل ةلام ل لوطا تالكج

 -نرعدود ق“ ”( برض) اكو ررصعزا فرم فكر رف يم "ارم": نات قرصو ىوغل كلو ار ا

 -ةوهدود ف“ (مرك) [ةفب ردم, روز ققحأي_ ضيم كتف لش ديس "أ ب“
 - عاج نفخ( ) اًباَهَز رمصمزا فرظما ثار ماو ص "اعدم

 . -ةدءاساجب “*(7) ىذض دنا عل كف ما” ٌةَيِياَص"ي ”داَوَص"

 ركل ا واناعرس قخك( ليخفلا) ينبح ررص:زال وفشل ركب كن رعاورغص ”ةَسْيَخمس

 - انو نااوج اكشنو قت ك(رشت) ال و 3 ردصم_ فلو ناو قع لزاَب درفماكل اس فيم اك ختي "لؤي"

 - ا ةكاءانلع لاي ترربكت فتك( لات )اًخر دصعزا مولعم عرراضم لت رجب ب ان ثم مدعاو غيم“ ٌلياَخَت

 -لي اذ رم كان كهريغو ثنواوج لقطع خي وُ درفماك اه فيصاك خبري "ريا
 -اناجوأت ادى”( برض) ٌةَياَرِس هُةَيْرَس «ىّرُس ددصءذاج حت ىلعف حا ةيراسو اوس"

 اليو“ (رضن) اًوذخ ردصعنا عىل م1*ٌةَيِاَغ يداَوَع"
0 

 «ضورعلا»
 21+ «ثلاكلا لاوسلا»

 لوؤالا قشلا] . هقياغ و هعوضوم ركذأ  ةيمستلا هج و ناهب عم اًحالطصاو ٌةغل ضورعلا فّرع......
 200000 000 1 .ليلخ ّحرلادبع ىبارامالل ةزيجو ةمجرت ركذا
 اود لور ر[س00) فير الطصاو ىوفل درع )١( ليل بنفطو تروم نت م لاوم ا... ب لاوس الغ

 -نرايتر ف يلي نضل ادبظدبام[11-) تي انو شرت عروضوم
ْ 

 ( تمار لكشم) عصا قل طلا دير. بك تم وغلا رع : فير قنات ازطصا و ىوغل ك ضرع 0

 موو شرع“ ) اهيف هب فرصتي امو رعشلا نازوأ نع هيف ثحبي ملع وه ل ازطصا شرعى ارواج.

 1 ده” امايكف رقت لش نازواديتاساس نت لاب كشك حس ىو زج ناروار عملا زوا لس لسع

 هل اويرم0) - لي لكنا يمتبووعح ضرع: تيفو شفر عروضرممتنوب ضرع“ (و
 1 شرعولكسساري مان كس كد اكتب ىلع ان كي تس لي لوم انك مم ركتاكرواايك ع ضرك حمري فرع

 وكن لأ اهل ساس لكشيس_رايتطا كس لاكن نازوا كمل روا ل تك ىو تمار لكن ضرع (©) يورك وسوم تأسس

 كارلا ذاب ابك جو لا ضرع عب اكل زج لوكرب سجس ماناكزج سا ضرع © لذ تك ضرع

 ْ -جسدسافدووم فلاته لاوجروا توووم قاوم لاو امال يول عشم نازوا

 هدلرول لاب ءراعشا) ةصوصخم نازواب نوزوم وه ثيح نم هريغو ىبرعلا رعشلا وضم اك



 يفاكلا نتمو هسامح 4هأ («مىد)نينب هيلاع باوجلا
 مان ا م م 2 عمق 2 م عمم عمم ت2 تت ا ا م ا م 2 ل خل ل ل ع ل

 . -( لأب لوري نازوا صك

 ' ( حس ركادجروازاتعس_ر شريف رعش) هريغ غ نع رعشلا زييمت تءاند ركإ/لا

 ٠ نيب بنر لم نتلايقبا تيكر اكاد مانادلاو ليم نكي :يفراتر شاك لس ”ر ا دبكولا © ْ

 ٠ "قرير يقرب ورع برص نب يظر ديقبا

 اجب ياو ذياب فالشااؤقلتع تاددد لوم ل واجبا دار كي

 . سي اكره ف لضخ :رواوبا حاس لورا مان لف ش

 كفه نأ قوس تيدا قب ردا ريد الاب شوري لو دروا سوم اديب لش رعب فوصوم

 مولع ىئاركي درو وبيسمالع ايل يت مرت ذاكذظافلادوا كيف رع عفر اهج لع لج لش لاا هي وكس برر - كل ريع
 ركل زوكي آيس تح تي ايان نامحااكى كد قورا كبس اق ورق دارسك تيان ل عبر ان ايكل اح مس

 ظ دوا طاينتا كس لئاسس ىو لايق تحس يدركراقا ذل وق ىوكاركايك يك يندم س فرط ىلا كيسا ْ

 58 هس.رابم اب يس ليلي يجو نا

 لاوس لل هكر انا ليي !ماناكب انك نب املس روقسو لس قاصرا« كفيف«( : بايك لع كاسارت

 مالا باء ضرما با« مث بات" "لم فيشاضت ريد ىو فسكت لمس كيد توم ايو لوم ءادتبا كنت

 ( قالا نتضعررش)- لج ركذ لباق “عاقب الا باكر وا
 0 ا 8-5 كلم ْ

 ظ 00م 0 كفل رادلا

 ديدملا رحب © ليوطلا رحب (0) لو لمت سس ل نيل ليزك اي لكس لا: فلتخملا ةرئاد
 ١ -دتمملا رحب © ليطتسملا رحب (00 ل: لك رددوا طيسبلا رحب ©

 54 أ لماكلا رحب © رفا ولا رحب( للمخ ذو سنا لا نملك غ تا :فلتؤملا ةرئاد

 <” (رفوتملا رحب)#
 -لمرلا رحب (©زجرلا رحب (© جزهلا رحب 0 لو دامت ل وتتروا لو لس رك نا لا:بلتجملا ةرئاد

 رحب © حرسنملا رحب( عيرسلا رحب (1) لإ لم#سج حس ل نا للي ركون لكك ا: هبتشملا ةرئاد
 رحب ()دئتملا رحب (0- نيل“ رك نروا ثتجملا رحب (0بضتقملا رحب © غراضملا رحب ©فيفخلا

 ْ درطملا رحب ©درسنملا

 - بك رادتملا رحب ©بب دلقتملا سبيلا ركود كا: قفتمل | ةرئاد



 ةاكلا نتم و هسامح ظ 0 (م32) نينب هيلاع با وجلا

 لوو( فوحبروا ضي ع) ) نت ليئرضرو ( ضيم ) ليا ض همك و“ فير ل 6 60

 «نايعافم «نلوعف ءنليعافم «نلوعف-لث يموروا ل ئءازجاوج آل ليوط خب :ءازجا لس لوط ©

 > . -نليعافم «نلوعف «نليعافم «نلوعف

  «ضورعلاو ىبرعلا بدألا ىف :ةسداسلا ةقرولا

 2 ه١58١؟ ىيلؤالا لاوسلا» ظ

 ٌرْمّسلا ٌةفقثُملا انه ثلهت ُدَقَو نئيْوِطْمَي مقر 4 ٍكتْوَكَذ
 ظ ٌرْحِس مآ ِكباَبِح ْنِونِناَرع د ٌنياَصَلْىَئَو ئرئآامِهللااَوَه
 (ىرتدهرم» َوْذَعْلا ِكَلَف ةَرْيْغََد ناك ْنِإَو ىوقلا ىلع ُيِنْيِرِذْعاَف اًرُخِس ناك ْنإَف

 ىطخلاو هلوق برعا  افرص و ةغل ةملعملا تاملكلا حرشا  ةسلس ةمجرت اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 ش (هءسدارملا7#) -ىدنسلا ءاطع ىبأ مسأ مهام 22 لوف 2) اننيبرطخي

 ظ رع الزج كح ساي (6 )باري حساب 00ه مصالخ اك اوس ما... ..4 لاوسص الخ ظ

 -[انكك تام (0) بيكا اننيب رطخي ىطخلا 1 06

 ( #9 غب)ه طخ م اقم نايمرد تاعك كاب ل تلاع لا تك ذا شا( وبكا) ف:مج اك ت راع ©

 !دسبك يروا لوم انا لك ع مك شلا- نقي رب بك نارام ذس لوز لكم نكح يسرا سدت زي

 ل رك ارواور وزعم لع تول و اجه هداجييرلا اجه هداجاب< لوم 31 الى راع لود حبب 10 ثبك رتل( لوم

 -جدوزعم# لع ىراهيردا لوك هالعلس

 1 سى لوم ترايتاكل وزن لامجب سم نكءاددنب كن رك طوخ *ةليخلا"- :ررش لرصو ىوغل إله نرايلك )2

 - انجداب لبي يومك )0 ) اًلهَت ردصمزا مولعم وتر لتركيب اخ كن ٌةمدحاو ذيص ”ثلهن" هزت يوشك رطل

 - غرك اهبرييس فتم 2 ( ٌكْيِقْتَت ررصزا لوما ثكب ك شن ومرعاو_ةبص "فقتل ش

 .. ا 1ليطدانوم قا ىف“ *(رهن) ورع ررصعزا مولعس تف لفت بم رك دع او شيم ”|هيس

 ت.انركل وقر زو وتم (برن) ىَوف دصاولع ناعم ارضا زن ٌومرحاو_نص * )ئ راف"

 اننيب لكف ل رطخي ءادتم ىطخلا لاح قأو-: بك

 تاوميلاعريمسالمجر أكثر ارتب رفوف لات يضل جر لوضرو لقفز وشنان فاش

 نا اب خادم نب اسمن علفا ماكنا :م ناك ريس اليعولا ©



 يفاكلأ نتم ةسامح . عمها“ ظ (مودد)نينب هيلاع باوجلا
 طش اطل 5 0: عاد عادلا عااد ةاا لا 2 2 م م م عدرا عدم عدم ع عمل 222222 ع 222322

 2 اكرسلاو هس ناردات نان لاى رضترواء مشرع -

 دمع َرتْدَع لاو ىنانلازشلا

 ؟ؤفت [هّتعاَمَج ىِضَمَتاَذإ 51 نجل ىيب ةكق

 َيَرَص لوتفَم مريم ديِيَش ) ِهْيِف يرمَْلا ًةَيَرج ُتُكَرَت
 (ىتتسم) َدْوَقْفْلاةَلَّوَحَف دَقَفي ْنِإَو ِهْيَلَع تِفَنَأ ملف ُءَرْبَي نإ

 بى: .انرصو فل علا تاملكلا شل .ةشاوةجئعجيت يالا ل

 ئ ظ ظ ظ 50 ع ىف 0 9 0

 ول ىلاَج تعانج كيا كنا بجرل ا مق تبى ان“ ناو” ناك وهي لش لاح اوم يب نس ل م تا6ترراع

 انظوورلااهتاوج سكرت وجار اسريسإ وبننسل ع سارا فوه لع لاح اوك ىرمع هيرج هس لل ارك ول كرسوو

 ١ < قلالورازتاكف دوت يكرم وورلا رولات لب زوجي( مزين ) لاذ لب لقول( ليفت اضم لوك ف ) ةاهوج بإب

 - از ليي ءانموب وح (رصن)نا زو ردصم_جس ماناكت مب ”واَوُذ 14 ل رص ىوغل كي عم رار ©

 #هاشداب« راجي ءرادرسم وح يتءهصحاومارجلاك قرب ءاعدك ند حس رؤي ٌرايْغأ كاع درفمي نيكل
 - نوم بايافشو تسرد ق”*(ع/) ٌةَهَوَب ادم مع راش لطبيب اغركذ ندحاو رخيص ري
 .-.انلوجب“:راكتت انكتب ل ومتزخ( برر ضرر اهم ردصمزا ولحن رج قب ملكك حاورغيص "كفن َس

 هج رع اتم لأب ءانوب م وعم ) برض)ٌناَدَقَف ررصعز ا لوب عرراضم لن كثب بن / برك دعاو_ةيص“ ُدَقْفُي

 م١55١ يىنانلا لاوسلا>
 .دْعَجْلا ْنْب ُناَّسَح لاقَو

 يني ةولغ َيِلَمِجِللِئاَقَ ) مهقِراَفم يَ مِزاَح ْيِفَب ْعِلْبأ

 (ىدقدان) ىِنبِل اَلَواَقْيِف ىغتبت ىغتبت ىِتَدِشاَل ٍةَلِْنَم ٍلُك نِم ضر ُءرْما ْيِنِإ

 (”هعصسلا2#) ىناثلا تيبلا برعأ افزص و ةغل ةطوطخملا تاملكلا حرشا امهمجرت مث نيتيبلا لكش

 . كد وفقت ارك ا- )دمج تاك ايبا( باركاري تاييا1) ليو بلط قر وماراح ضن لاوس 6-1 #4 لاوس هصالغإ»

 -بي قرعش ةسرسر( 7 0-0 قرصو قوغل

 -اًقنآ لاوسلا ىف ّرم امك :بارعار تءاييا 49 ...... 699

 عدي نابل لالا وعلو طل ةح ا هجر رعب نزح( فقس - نيم رب تءاييا ©9

 - هلي لي يسلط رو تدش قره ثزبةةيوب لد لو بانل تيلي رج سةر لي كس الك تحك
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 ىفاكلا نتم 57 464 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 سا دبا سمس ا سا و ا و وا ده دل مه طاطا تلاع عاما تلا كنا رع يل تت مع ما

 -ابادج ىف“( برض) | يي ردصمزا مولعشرط اعرعار طاح شه ومدح ورخيص يخيب تا هك قرص ىوغأ [ لوط ارق 9

 7 انهن تكرمت )نول درجب_.انايبج قت( لاعفا) غالب ردصعزا مولر طامر مار ضاحك ريا ورخيص ” لب
 -: ةروااناج ب نفح (رصن) |ًودخ ددصم_تتفواكنلايسرد كس لش عرولطو رج تتم خب خت لكاس دري ”ةَولُع ظ
 بان كن ةمدحاو ضيم " ىتْبُم-  -اندءل ول تناك قت( ع, )اضع ددصعز اج خيا كت نفسي ”ىُط را
 رك لو بلط قت( برض) كدب ةقبدرجب ( لاعتا) ذقت د 1 0 اضم نر
 راج نم نككاف عم رفصررص ضرغ نوضم ءرمأ م كاريكا لعنأب بهم فت نأ ء سبل 7 1 000

 راكروربراج اهيف لعاف بان عيل فب: مساك ارك يلا فاضمو فاض ىتددشب ىضىثأ ال نوضرم ةلزنم فاششم لك
 قأو هيلع فوطحمر لكسر مادي لطيفا رمت كوب يلف لمجلس قاختموا للظق بحنان نس لوبي كس ىغتبفلو م: قت

 زج يلع فوطحمب فوطحم يسري مسا نيا لن يف ال فوز ىفستيبت مارك يلا فاض فاضنم نسيب لتي ال فطاع
 ضر_غاوب قلختررورجراج روجر للسيل فاشم ذيل فاطم ميلاف اضم كنيس ترفق إفوصرمي فمر ليس فوطتم

 داوةديمسا لب رللس رقم اخي نأ رتاج تفمي ف ودوم تفمروب له بشر سلو للاي ان | تلف طي :

 يَ ْىنَب ٍصْوُصَأ شف( َلاََ : 8 ىنانلا قشلا

 ْيِتْوُباْلَرْيَقْطَةَكِسس  ٍطَيمْسَيَنِبِإْديََرْنَااَمَلَو
 ئنؤكتدأ نإ ٍسِيَحُم ْنِيِهَر : هنأ ُنِئَِعَواَصَعْلا تَلْلَجَت

 ِنَيِطَبِعْيَشولاْىِنْوُرَجَل اًلْيِلَقْمْهَلْ كِل يقولو
 (ىقد»هنص) ن ع ٍفِلَتْخُم ِناَقَدَحْلا ا ٍقاَب ِنْيَفَتَكْلا عياج ويش

 نم تايبالا هذه ةصق ركذا .(ىوبب ك2 ) نيريخالا نيتيبلا برعا . اهمجرت 3 مث تايبالا لكش

 | ٠ 070« ) ؟اذامل دلو نيطب غيشب د رملا

 -افنأ لا وسلا ىف مامك- رو ببا#
 0000 ليرق ل ع لكون تن-_ش بج دا يا م راعشا (9

 ركادوا#ل واج نبىديقاكل يث سيرت ة لح سلب هن كير رام تنإب يدش دوا ايكو مراوسدنخام ل لج هس 5

 « لج طويطم زوج لس لونا لس سن ةاءد رك 4 لاب كس نا م مكب, قمري لس نأ قكيو ىزومت بت

 00 الاو لوداراو لوم اكس م فلكي الا تسد قاب م رئاءز ماعدا 1

 هداج مهل لعافد لمي بيئيل ملاك ارب لجتاي عبق مانأ طر شول فطاع او: بيك لراعشاوداك 1 9



 يناكلا نتمو هسامج .......... 205.3 200 نينب هيلاع باوجلا
 رجلك قاخب لوغو لوي اققوفوزحفوصومةجسا الدي ق كس لقوم قلتلك ورحب
 هداج ىسلا يبلوعفمربمىيباقو ن نافو لك وج يديك اح مالءل رويس كيس ميلا نإ ار تلو بيرت لعن

 قابلا رعضكركومميلا فاضمرلل لا فاضمو فان نييفتكلا عماجم فاض* ديدش ل الاوتفم نيطب فوصرم خيش

 ,ترفص وجمله شرك ناخت ل نيا لكاف ماكس لظاف ساو قلتلك ور متو راج ناشدحلا ىلع ل قو لاف ما

 لام قرب رسام فيوم او عضم كام لاف: وؤشلا فلتخمثل#

 داو ميطرش لج رك ءاج قي ارش مازج روتي رمي اعف روجر كس قلتي لوعفم ظن لن

 ف يآ وأ نط كرك ىلع تررطح بج اهق رك رد ل ند. ذكسظلف لك رفح غر: مق كراع :مصث مراعشا 9

 هل راهشارب ذأ تفو سأءايكومرارف وفاعل دوك واود نأ للأب جءكس شاور ل بق انتا لا ودك طيش

 لش ذوبرارقرلوةراوسيب #ذوحكى انءاصع مؤ اعلي دول كيج وو كس طيش ل بمكه عساركه رك اكدتقاو ىعا لع نت

 90: لكسر محراب هع كا دول كة بايد لاذ شع لبق سدح ايكوم راقر كيرلا كانق مولسبحم_لكوي ايكوم بايع
 لز لد ث كس لذاشسال ب ل انباة وب تسل فيرتأ 28 لك حرصدعب س سأء ل نأ املس لاي هس

 | -لث لاو ذك انماساكدتام زون هداوح لل يآ آروا

 م نأ »ديك نيطب عيش أر» ليا ل ترتيل غيش_:هروادام ف نيطب خيش©
 ظ - لت لسا ديبي ذب تايقناهس دمك ابوك« ترث كت رايولعم

 «ضورعلا»
 ١ ه5١؟١9 يشلاثلا لاوسلاج

 .ةاَرْجآْلا اهْنِم فّلاتت ىلا عْيِطْقَتلا تّرْخأاهْنِم اَهنِمْدب ال يش ىف ُةمدََمْلاَ 5 لوالاقشلا]

 , ةهم اسأو ان فورح دادعت ركذأ اعئار احرش اهحرشا : ّة رابعلا لكش

 ْ ا ىف تمامك-: تا رفار تسرع - م

 1 لاه لشي هان كرد بابه سدي باتيك يركز لأ لهل فدع 1929- 12 تيرابع 09

 ظ ئىرورض انوب لجي سو وصقلرو كنت ”ج ايكايكدكةوكءايشا نا لش مدقم لاك ئ جسدك ن اه ليصفل لكم رقم لع ترايع

 - لو وب باردو فلة لكان حس فورت نارا لا ةسالجلا فج ايلا يكن اييدكفورتنلا لش لارجن انج <

 < اي ارث انفويبس د تعمل لب اون هيارقإ رف ِ اءاودارتأ فم 6

 تا 1 ١. رعشلا يف افدارقملا ةيفاقلا نيم ةولبعلا ح رشأ



 يفاكلا نتم و هسامح ١ ةهذ : غل هلا ع ارمللا
 عادل عويد عمات عش 3 اذ عت 233722225522 2 552225222 222 222275 م ع ع ا ا ا ١ ل عا ل ل ا 6 1

 - ناس ف دارت يفق لبر عش رول( )ع2 شن ترابك (1) ع بول ةروضا وو لي ىلا وم ا. «لاوتسإفو

 يفاقددرب ف داماك كفيت كف دارتنوفاق ع تابع سف فسم نر كت داع اع 6) ...... ياني

 جلوك ناي) روهدلا اهتحم روبز مأ ' ترفقا مهرأد هذه رعشر عاب لوم ايل 00 0-1

 | 1 اه المس فس ذو ير ميسا لاي دي داب لو كس أ ٠

 2 18 حا روهدلا نءارتميفاق رعب رولر #: بش «بوارتم يفا رعمش 9 ظ
000 

 :ئوقطلا لؤفلاوبآ َلاَقَو 3 7 لاوسلا» -
 يىنونظ : ْمهْيَف ثقدَص َسِرآَوَف - نىلت ىَنْيِمَي تكلم أَمَو 200 دق

 ِنْوُبَرلا ٍبْرَحْلا ىَحَر تَراَد اذإ ظ نمل جولتي | ٌسِراَو ف

 ظ ِنْيِلِب ٍظلغ ني َنْوَُرُجَي آلَ ءىّيِسب ٍنَسَح نم ٌنْوُرْجَياَلَو

 (ىدتد"س)  نْيِح َدَقَب انْيِج ٍبْرَحلاِب اًولَص ممم ْنِإَو ْمُهتلاَسَب ىلفتالو
 لّوالا تيبلا برعأ افرص و ةفل ةطوطخملا تاملكلا ققح .اهتفاراهدجرت كاما لكخ
 ٠ سيدرا ل7( 2 أ

 ل هر

 انآ وسلا فمان بال :بارعار تاما 4) . .... للف
 2000 ريد قلخ ل نوب ناب رثب ب نوراوس# ىلإ لامار ص رو؟ نئاج قرع: هم: لاك كتماعأ 0

 1-0 ب و لا بج يس اح تروهوجر اوس ش

 لوم أ روز )و ريسإ تمعايش لا ( شيد تزل دباكى ضروس لدباك قت 00 * 1, ) تجد لم "حب قلاب

 -(ح1سأت نراك داب وتمام اتش ل ول ن0 لإ جدة لادا هقول لا "كلوديا

 ْ تروم نا َت ةكزم ررطاكى اس فيص# كيب ”ايانملأ ل رص وغ موا ور ارك ©

 ركن ايرقن اج قت( يرضال ىف رد صمزا مولعمو لمار لاشك بان كش ةدعاوطص ”كددَف“
 -انوةرباء لن ىراوس قث( مك ةَسْورُف و ٌةَاَره ردص نابع لاذ سوف درس اجسض صك زي "ساو
 ١ هالك الق خ (رعن) اهي ددسم_نالكق اع نلِ درف*اك اج هغيصال عري ٌنْوْفَظ"



 يفاكلا نتمو هسامح سس د ا
 - انو# ىو كتم نات يؤخمم 3 هلاَلَم كَم ررصعزا مولخم عرر اضم ركب ب نركب عما بص "غو وليل

 ا لب قحعًةيِجْرَأ لحْزأ اكل اه فيعاكشم ورقم * "ىدحر

 -نانبءعرك فر قت (برض) نيو .ردصع_ ل لاو سدا, لافاز تب تقوس ةيسددم»اف قري قت“ 4

 ش -انوؤم جواها ل جس ررصء اكمرلو برش ابي ”ظَلغ"

 -نو4اناهيد ريس 1 )ىّلب وهال ردصعز مولع [رداشم طب ب ان شع ةمدعاورغيص ” ىلَبتاَل-
 ظ -:ءددابب قى”( مك ةَلاَسَب والاَسَب ددص_-كددابيكريلد فخ“ "ٌتلاَسِبس

 ان ندم لقا ليي لس [ تك( )لص و ىّلَص ررصمزا مولعمىضا, لن بارك حتت نيم ”اولَص"

 ىدلا خل وصوم ام قطاع قاو هيلع فوطخرلكي يل! ف اضمو فاض ىسفن لت تدف: بيك تيب د ©9

 لص ب_ (لوصومباكل وصوم اوبرلصركومب يلهقرج رك يس عاف نا لب لع لكل! فام اضم ىنيمسي سكلم
 1 فرب قامت .ركرور جراج مهييف لول تق دصص نوصرم سراوف لع رلطيس_ وطعم خي !ريلع ف وطخمب نوطمرأل

 لوعفمرلك تنفي ق وصوم تفصركو م .يلعف لمجلس نقلت وا للعاف ب نب ل لتقف بمن ريل ف اضم فايف ىن قئظ

 -يفوظم لضرب
 ُِنَب ني لُجَر َلاَقَو 98 ينانلاؤشلا

 جهه رومتب ىلإ رك راورح هن لعل
 ظ ُمِيْوُرق مُهْنَع تْبَحْصَأ ْنِكلَ ئِدُجَو نْيِدِجِتاَم لكِ يِنإَف

 َىِنْوَُرْفَأمَلْتَت ناقَلَف ةاَبنا ج ملفت يِشر اور

 (ىيرت-ه") ُيِنْوَبَل لعُت ْئِنَب ةَرِواَجُم ٠ ىْنَآِءْوّصلا َممت نبل اًَيِنَع
 (اه1صيشردلا# 7)ىنوبل بارعا بتكا .افرص و ةغل ةملعملا تاملكلا ققح اهمجرت : مث راعشالا لكش

 ةاقوغلك ع هيمالك( 0س جب تاكراحشا () با اركاب راعشا )١( لت روما اح لص اك لاوس لا... ..46 لاوس الغؤج

 ظ -بارعا# ْيِنْْبَل(0) نص
 - اًقنآ لاوسلا ىف ّرم امك :بارعارب راعشا 4) ...... 9

 قاد قطا قاس سر نيس(! قناه ا) لور تس مبو كقسموا قوش ثنا ريع #: مج رت اكراعشا :مج مران راعشا #

 برم لس لوهنا_< اياب تسودوكل وأو لر وال رك ارعا سس نا نسف رم نكي 5 ُُ رت ما /ُ ارم ؟جس

 كاع داب هس هم هس هم -يد طدجج اهتعخت فس وبا ف يك ايا بج لين قوم نأ بشاج لوظود كال عيدك شع |

 1 هس قدي كل حقب لا ىلاوحدددا كرك كرا امم

 - هموم ىف اندم تسمو ليغ حمي ردصما خباب "اكَرْط- :نيت قرص اوغاى طول تاب )9

 ا -[وم قانشمو انور ل“ *( بيرض) اًديِدَح ررصعزا مولعم نم لعرب بع ا ثيع ةمدحاو غيط ”ثذ تنَحأ



 يقطر سنحان دلو هلع نارجلا
 - اند قت (برخ) كج وردم 8 و *_ بوه قاطو انور تتم ردصماكب راب "نينا ٠

 - ةال, قوش( ليت) ايو ْشَم ردصعزا مولعم عرراضم ل تاب بع ان ثم ةعدعا ورضي * َئئِقَو١ََ
 ' خر نك( عم )امك دربي نخر قف( لفت )يك ردصعزل مولعم فه لخفوركب بح يركع ادد خيبع ا

 . ع وع اريك قلت لاعقا) وإ رصعزا ولحم نفر لفي بن نر ادن غيص "اووف ا

 -انيددابلرارم تم( ليخفلا ٌةَيِنَفَو و اًكينفَت ررصم_لرابم قم "ينك"
 -هرو ىركب ايوا ىلاوصدود لق هس نبل ّناَبِل لل اهورفمي 'ىتؤُبلا

 فاض: فرلاك ايدج يسم نوبل ظفار سل: بارعا# ْننْوبَل ©
 -هىوزفنسل اقتل, كس 12 رطل السب لو

 2 <« ىناثلا لاوسلا)
 _ ةماعلا موي ىف اَهلاق وَ ننَب نِمّرخآ لاق

 قلت نيج يقف ام كاك 0
 رسل ضعف اتسع نلجنت مع ىرظنت رظنت ىف ِكتاَكَم

 (ىدث"ه) ا يع رع ا في َس لاق اَذإ

 تاملكلا حرشا هللا فيس نم دارملا نم  تايبالا هذه ثيدح وهام .اهمجرتو تايبالا لكش

 0 للسلا 67١ افرص و ًةغل ةط نفل

 9 00 ًّ لك( ه) قارصع« هللا فيس (”).صتودورو

 ظ -اًفنآ لاوسلا ىف ّرم امك: بارعار تيا 0) ...... 9
 توك تدم لير مدق عسب ةكايك الكرك كب تر شروا فو و ليج بك سني جاد لد مم ا تايب 22

 ا سكول نونا سفن ارو. ادلك زج لك ةرادلتب اوما مك رمل ل كلاهما اشر لبي ا<ارؤ سوك
 للا فيس بج هرمدق تبث( لليد هتروزك 5 ومرورك أكل و ذك تان لرواد: لج يدار ك افؤت جا جو

 هير راكد كلة لاول ١1 ثداكرى روائي درك: وكلت سامي للن) ناك تاسست( ديل نادل ن)
 دج + كبه وماي دوا لو لس لك مامي ملُبج راعي راش كلا كل ووما ون ليف ب: صق و دورو ناش اك ت ايبا ©

 امتي رقرر قشر الاسم يسوك ل هي ذ ناي ماسا ترضخ # ملل بآل ب سمن وقلق رات ريكب ا ذل ليس تسدبن يكلم
 < بقلك أت ديلو نيهلاخ ترطت ل وسر ىلاوسروهش رجس ايآدقلا فيسوج ضرعش ىرخآ :قارصح اك هللا فينس 9



 يا وتعرسطج د طة .. 090 نينب هيلاع باوجلا
 ظ - و قارس اس ىلا قد كلو ااروا

 ا رم لور «لاءرآبءكىا 0 ١ ىوغل طوخ تارا ©

 انجز يت قمم ( فرجا« لي يحرص مولحن نر ل نرك دعاوي *ؤك وح" 0
 درو قم“ 0 «لاوثا) ٌقاقشإررصعزا مولعم عرراشم لم رصاص كن ومر او_ةبص ائقفشتا

 . انوهرج الو ف اص قت 00 عرراضم لح بح اي شر ومرح او_يص ”نِلجنَت

 ' انوههاركءنركرارصا قت "رد صعاب اب ب "هيام"

 انكي نخ ؟( لعفت) قُل ردصعزا لعاف ما ثحبر كري دعاور شيم - ل

 - انلج تي ققك (ض 37 ءرمث) اًولت رمصعزا لف م ع | ثدي ر كة رعاو_زيص "يتلا 1

 راو 20 ل 2 ٌرْيمِحْفَت ررصءزا لاذ ما ثنككبر كب دحاو رخيص ”دِضَقْملا

 -[ركلمت»رابودءاثنول قت“( فععاضم فل ) ١5 قركردصحزامولحمرضاي ماركزن ذم "5

 -انرلااو بنت( حي ءبرض) ا َوْفَح ررص+زا مولعسملار جي قلوب لكك عمي وص "لْؤحَت 1

 - نشب ءانلا ف ثواكرءانركحناؤتمت فصال وي ل ”قوعملا“
 ش ١ :ُنيَلغتلا مول نب وُرْيَع هع لاَقَو 2ق- ىناثلاقشلا

 لقا ني ٌعِضَن ْنَآْوَأ كلَ ىلع انهي عد نأ هلإلا ٌذاَعَم

 ٍلقأ ئِذ َو كار هذ ٍءاَرَب ٍضْرأ ش اَنلَحَ ٍفْوْيَسلاِب ٍفْوْيسلا ارق

 : لشنلا 0 ٍمْذَج ىوس .اَنَدْنِع ٍلاَم لِ ماِيآلا ِتَقْب مف

 «ىدتم'ص). لْثَقْلا ىلإ ْقْوْسَناَمَو انتاَوقأَو انِلْيْخ ناَمْثأف ٍتالثآ ُةئاَلَ

 اد لوول نمر الل ةطوطحتلل تاركا وتم وق ..ةسلس اهمجرت مث راعشالا لكش

 0 ل هلالا ذاعم را

 ل هلالا قادم 60 لرد لو ظ

 .٠٠٠ دقت ل :بارعار راعشا .
 رف جهال ايلي رح فشق راع يدب اوفى تس تابت سانتا بكلتا لش #:هيجرتاكراعشا مر

 ٠ ضاطات_ققلاو تخرق اهترواوليب جاراجا لع نيس لكرو نايم لنك ل !سمتز_ةاركو تريك راوي لوراولت 0 ئ

 لوصتن خف شوا وو جايك يلر اون لبكا ( غنج جب ) لسنة لونج نا وس ذوي كب لاي تاع شاذ

 ظ كيسا لمني: ق طل رج لفل كلنا مم لو مكرم



 ييفاكلا نمو وسامح ير (ع9ا) نيني هيلاع باوجلا
 - (يلواج تك ررصماكر تاب ”ناقم"

 نوف نركن يت قتك(رشن) اكان هموت رص لس راش طك يشن عاد ذيم* عون
 - نايم وشوانفتب قل (بض) اًجْيِجض ءاهّجَض ردصنامولعم[رراضم لش ملك عضم "عَ 3

 هلق لا اوم اروح مج ترو اولي قت ”كإ 0 -. [اركلب نادرا فتن ررصا# بايب "ع "عاَرق

 ا ايو ٍلاَمْلِم ةنايكف طعون وسبب ىفيتفج لالا ني لأي "لام
 -تعامب كل ونا لل وس نيت تاي ود درفماك اس يصر بودل
 نك( برضا اهرب -اناك يام( لش ويح مسا لون شب ثنسدعاد يم ف قَد ذك

 -تضرداكة امج ثم "لق" قذر فني توق رف“ «لاجس يسالني انتافآ -انناكءانركف ذع

 دهس بوضننن ريو كذ_ وم قلع ل وعخم كر رقم خذ وا رواج قاض بكمل: بار“ اي اي هلالا ذاعم 9 . ٠

 «ضورعلا»
 ه5 يغ ثلاثلا لاوسلا»

 ىلؤألا ٍبّرْصَ ا هما و ٍناَضْوْرَع هلو ٍتاْوَم ثس نقلا هنا فاول يال.

 "عِصِعْلا اَهيَلِج ورق َناَك-...راَرِغ اَهقْوسنمَنَعانَلَْيَيَواَهلكِم اهْيْرَص و ةَفْوَطقَم
 يرش رو اب يبا قا يكا نيعقت عة وج

 . كيك بضل تيب

 روا لو داس لادا لدا نيا فشمازجاكس امداد هذولا قو مج تت دابع “٠٠
 اهقوسن منغ انل_جيرعش#ل ارواج( فوطقم) لس لا برضاك ارواج_.ذ وطقم ضر يكد لثل ا
 -(نيول رطل سيتا كيسا اح ل نلالث تس جردا تس اكب مكانة لي هداين تبي قسم اي هسأم) خلا

 -افنآ لاوسلا ىف زم امك - :بارعارب تيرابغ 9

 ةومل | قاتل | دعك
 0-0 : . لعل ا وقط :ناياكسر تش زرت

 .فدارتملاو رتاوتملاو كرادتملاو بكارتملاو سواكتملا يف ةيفاقلا .ةيتآلا تاحالطصالا فّوع-٠



 ْ يفاكلا نتم و هسامح ش مك (مدد)نينب هيلاع باوجلا
 معاش معلا ل كي اك ب دل جنا شخ م 355 عت 2# ذاع ات ع ا 2 2 2 ل 2 2 2 ع 2 م ع م

 > . َرَهَجَف هلإلا نّيِإلا َرَبِج دقت س لش
 - ْعْضأَو هذ ُثحَأ كلوب تكور اج نلت نايعروكس لوكاووكس فاو : :بكارتملا ةيفاقلا

 ظ جس " ؟فتل رود لعل نايمردكس لوكاسدكس سيفو :كرادتملا ةيفاقلا .
 ْيَِسْنمي اها نع َِداْوُف َسِيَلَو'  ىوهلا نع ٍلاَجَرلا كاياَمعْتْلَسَت 0

 توب لرك كلا نايمردكس لوكا ادد لن ءيلاقعو :رتأ ىتملا ةيفاقلا

 ٍِسمّش ٍبْيَم لك كد اًرُخَص سئشلا عولط ْنِئْرْكَُي
 ُرْوهُدلا اهّنَحَم ٌرْوَبَر مآ ُتَرَهَشَأ َعُهْراَد هذه لوب تنكس اسود لع نتي فاقد :فدارتملا ةيفاقلا

 «صورعلاو ىبيرعلا بدألا ىف :ةسداسلا ةقرولا»

 21 «لوالا لاوسلا» 0
 : ُبركْيِدْعَم ُنْب وُرْمَع لاقَو ومعمل لوالا قشلا

 0 نإوئلفاف ٍرْريِمب لاَمَجْلا سَ

 اَدُجَم َنْفَرْواَبِقاَنَمَو نيلَقَم لاَمَجْلا نإ
 اكن ل خ243قو ًةغباتس نافدَحْلِل ثذَدْعَأ
  (ىرتسم> اذقع نادِئالاَو ضل ُهَقَم بسطسش اَذَو ادق

 0 0" لامدلا3)» تيبلا ب | برعا .افرص و ٌةغل ةط اموطخملا تاملكلا ققح .اهمجرت مث راعشألا لكش

 . بك ةكدخ لم

 . -اًقنآ لاوسلا ىف ّرم امك :بارغارم راعشا 49 ...:
 كي -2 واي انبي سايل ثقتك اج لس سبل قر وصب( كنانا) لكي ه ناجل - .رج ةراعشا ©

 ليكن ارز تافداوح# ش(وه تاجا لابلاك اج كا )ع لاني ك وزي وك اناوج جس لع بسذو بصوتي نر وصبوخ( كىرآ)

 به زاكي ونس لب( لو دايم اجار لود كريتراأراد كرا ىلا وكر شالو [وبطصر اقر 0

 ازيك متو راد ىراعد قاوم تلك اس فص ادرقمي "| و نيقخ, صر ىوغن لوط رايك ©

 جس ساقط نيرا قي < ُرِؤَأَم الاهم اكدرفمل 1م ايي "ويم
 - م انري قت( ليخفت) ةَجو وعر مصمزا لوبي ىف لضم, بحت اذ ثنو مدع ا ورخيص ن3

 هس بسوارم لجو لص ىفت أع نعم درذماك اج_هخيصاك اكرم اب ”ن ْنِداَعَم١

 دورا اقرزيت جا“ جماجم“ ذأ - بص تلين“ قف راج فيما ”ٌبِقاَنَم



 ٍيفاكلا نتم و هسامح ع (090)نينب هيلاع باوجلا

 -ام ثمراو ثم لاعفا) كا 5 ١ ردصمزا مولعم ب للطرب بع ان كن كي "نفَرْوأ
 انو رلو كر ذب تم( مر ) !ًكجع ردح« تفرش لكن ات“ "اجت
 -انرلرايت قش( فعاضم لاعقا) را ”ْْدَدْعَ"
 رو بطمو وق جماجم ار ااَدْنَلَع" درزدداشكق اعل عياَوَس 3 لل اع في كورغمي ةوباَس"

 وو جةَضْيَيدرر ماك اهس امي“ شيلا دمةزانانوضوف ل م دوُهَن ب ملا هرم ذه

 نيل ار رع لوطي اولج سرك و نفث بطش درنناكل اديس يي "نش ظ

 رعبا جرالا 200 ةنف رزيمبماكا لامجلا قا سيل-: بين ل راعشا ©

 ش داوي ير مسا ل

 بانو لوبي ل كيو ايطرش خرإ يلصو 5 و مدقما ]جاوب رتخمياشنا يلف مب لعق حرم ا ل كح أ يف ايا ءاف
 اوم يطرش لهب فو طازج قي طر شركوم يرمي يط لمت رك بر لوحظ لاف ب نذي لخبب لوعف | ورب لا

 اًدجم لعاقو ل نثر وا فوصومرللبقوطخض يلع فق وطخم بقاذم و نداعم١اكىا لامجلا لحلب يشم فرت عيا
 اوكي رتيسسا لمجلس مسا نيا ا ربك ترفممافوصومم تفصركوم يلف دبر يسرب لوعقمو لع نبل لوعقم

 «تْفمَكلَع فوم رفطاع قو ميلعفوطخم هوبا دباس لعوب للخطر وريد اج ناَكدَحْفِل ند ل كيفدغأ
 ماوه ييرمش اعف ركطرس_ قلتو ير لوعقمب لع تي« خش يلوحفم رك فوطقم درع وطعم ف ولطخم رك نرفمم وصوم

 "قطاع واو يلطف وطخم رضيبلا لكاقو لن دقي ف وضم فاض فام بطشاذ فءاعؤأو يل فوط*“ هن
 راق قلط ل وعفمروا ب لوعفم لع ني_ | لعب قل لوعفم دق اب يوفر سس فوطتمة يسار يلع ا وطعم فوطخم .نادبالا

 -6 تددعال سلخ ري لوب قوطي يلهاقولخب وطني حر تضم فوصوم تضم وير يعذب

 :ٍَط ني ةأ َرْمِإ تَلاَقَر ......

 ملكي ةطاقحلا نم تكنال نمو ِكِلاَم َلاَي ىرشلا مْوَي ةَوْعَذ اعد

 مُدَسُمْلا ٍقْيِنَقْلا لقي ىرشلا نَظَيِب  ةَنْولِتْعَي د ناَيتِفْلا ةَعّيْضاَيف

 00 مشنشغ ِتاَرِقلا بالط مؤقلا نم .هنرك ِنْبأ نو نْضِح ىذَب ْيِفاَم
 - (يتنسص) مذلاب لي اكتال ْنِكلَوَكَوَب > ةل ْنكَي ْمَلِوِرُماِب اَرْبَج لَتَقَيَف
 و اًبارعا طخ اهقوف ىتلا (تءيبالا نم) عيراصملا حرشب كيلع  ةسلس اهمجرت و ةرابعلا لكش

 | 0 .تايبألا هذه ةصق ىهامو "هل نكي مك اهلوق ىف ريمضلا عجرم نييع فل هتاماك ققح

 ْ كح وطال( 1-1: كت دايع (') بارع اهي تدابع(1) لت روما ياي لصتاح اكل اوم 58 4 لاوس صالخؤج

 بصق كت ايباهروا (ه) خرم كريب ل نكي مل م ينص

 : اًقنآ لاوشلا ىف ٌرمامك ب: بارعار ترايع



 ,يفاكلا نتم و هسامح 0 ذو (مود)نينب هيئاع باوجلا
 مع عامل معا عم ل ع 22 2 ع ا م اح حل ا ل 4 2 2

 هداقرع) كلا هساك راهن وكس لرش( ةس ل هيج رماة تدلي كى تليق: مج 26ترابع©
 لاضس لوفادجول!لوضا < اجاجايكثز واتا ايد سب ادج تيبجتنقوبو ل ردوا (ايدض باج نسى نكيرل
 لم سة هت جر ر ثييحتدنتار كرطاسامويضنمو بعل يب لرش ماروك دببب سا نو بج ب فو«

 هك ملاتاواسم لع نون نيم لاا نيم سعورس ييسو سحق ظ

 :هسيطرش نإ وتم نق ةملكي ةظيفحلا دنع بسجي ال نمو”: ني وب اولاد لورا ©

 ررصي ْنَجْياَل اا 57 ١ ملكيرواب طرتلمب لمتجر وا ريف لوعخم كك بجياللخ ةظيفحلادنع

 هب لكِ تمتو بضنو شتي ٌةطْيِقَحْلا < لوج عرراش ايد باج قتك(فوجاءلاعفا) ةباجالا

 ظ جس لوم عرداشم انك ثقتك( قمبر ضرضن) لَك دسم
 لوعفميف وزميل ف ! ورظناإ < فاضل نايتفلا ةعيض<ادتينر# اّي"ةنولتعي ذأ نايتفلا ةعيضايف"

 ءانوب عل اين تمي جررص اهب رطبا ةقّيض ب( لوضم )نام. #فرظوليكل و هدا راوي يلق لج هن :ولتعيذا<<ب

 - اني ونكت 'ج_ خيم «مولخم عر رام حس( برضو ,رمق) التَعررص#ي َنَوَتعَيم 2 ناوج ينمي 6 كف ىتف نايف '

 اممرواجماهفنتما زم ل اَمأ- مشمشغ تارتلا بالط م وقلا نم «ةهي رك نبا نم نصح ىنب ىفامأ"

 مشمشغج لؤارعفمىكة هيرك نبا كطيلا فاض فاض* تارتلا بالطء<نايباكن# ب موقلا نمءجسيف

 ْ هفلابمو تنم بالملح ةهيرك ن نبادوال بت تجما ةهيرك ةهيرك<جس م اكل يبق ,نيصح ونب « لان سرغم

 م اقنطاو صارعق تكي َر د درفم اك اعتب كارلا انك شاء نركب سلط تحك( حير ورهن) الط ردصتناهظيماك ْ

 00 ٠ -الاووداراوم رست دايو لج لي 0 هس( لكافه 0 شغاف“ / ١ مشمشغ ا ةشنشُع

 | رواوب ماناكض ثري شب ربج حمارا ريو جوملا نكي ملل مرلمب اد : خت ماكر بم هل نكي ©

 مكسب بلطمءجلدبب غرم اكرورجج 0 11 هل ددااثوترجاطم اءاوب مس اكسال لوبن رتلتم ل لرقم رد صر را

 ٠ بجلاثأ اكل باشا لدسر تو

 هس ي ذاج ك لكس (ٌلاط فرقنب لدبب) باي ذيساراعشابي ذس تددليأ كم ليبق :رصق كتابيا هر ©
 كبس قب لول نسال في بإب ةيسا قب كلم قايل يدركل سا شعت بدو عج نع نثر

 - ككلاجافتئشولودب لك لدن يارا يكرم لا ةهخ سابا 1ك كو ل رشم اتموكل دهب باي هر بج

 بابه رم كت اهب نوح اكلدبي دوم اهيا ةرداهب نادجوت لوكس مولى ريك قو وبا ايلي ركل سس الا

 مسمار ماج لب ةدواس كب بس لاربارب كس لدبب هورج لا _ 7 3 0

 م59١1" يىناثلا لاوسلاج
 _ اذا نب ةَوْرع َلاََو---.-0 اذا قشلا

 اًوُحّوَرت ٍفْيِنكْلا ىف مْوقِل تلق
 2 مما

 حدر َناَواَمدَنِعانتب ُةّيِشَع



 مسك هج انج . : هد ملم ه5 ع 5 هت هع م ٍيفاكلا نتمو هسامح 00 _ (م32)نينب هيلاع باوجلا

 حره ماَمِحْنِم ٍحاَرََسُم ىلإ كسوف اَعلِتْوأىنفلا اولاتت
 حّرطم لك هَسفن خرطي لاَمْلا نب ارفُمَوٍلاَمِعاَذ َيِلْثِ ُكيْنَمَو
 قرد ١٠ص) حجنُم لثي اقّرذُع سفن ْغِلْبْمَو ٌةَبْيْعَر ُبْيِصُيْرَ اَرُذَع َمُلْبَيِل

 0 مةهردلا 67 ) .ايبألا هذ هذه ببن ركذأ .اًفرص وفل ةملعمل تاملكلا ققح .اهمجرت : و تاييبألا لكش

 | ا 4

 -اقنآ لاوسلا ىف رم امكي:بب بارعارب تءاييا ٠٠٠
 ماقتم نسم” بجب ءوركرفس م اشرس وكب فاي دج ابكت سماق لوم قدك سبع كن ا

 وداي كتلي لكم ارآس تومدد فيك وناج ىفيا اي ك دارك ص حوى راما. متقن( كورك ايا مت ) ىرا زك تار ل نلاوام
 ايد كيتي ل جز يش تلألبر ب دك لآ سا هوم تسرك نس و كوم د وقفم لام دوا دادلايع حررط كريم قرأ وج روا_ لح

 -<سررط دب ايماكالاو ناهي فرط ةجردوك اج في اددا ني وأد رم تسمي يسجل زعدوملا رك 6

 -لاعزوم ثا قش فنك خلا غيم ورغم ”فْينَكْلا -: , وخل راسنا ©

 -انلهب تتوكس ماش فش( لعفت ) وري روصمزا فور حمض اعرما تكبر ضاع رك تان ”اٌوْحوَوَت
 -انركسرووا كنتو كروز“( اًحّْوُرَر ررصمز العام َحِزاَر ورقه اكردا رخيص اك حري عدرا

 وثحار ”*(لاعفتسا) ّحاَرِيْسإ و ةَحاَرقْسإ ررصءزاج ىتررص»اي لوخفم ا ثكبر كي دعاو رخيص ”حاَوَقْسُم
 -انيد فيتا ون( ليفت ) ٌحْئرَْق ررصءزا لئافما ثكبركة دعاوي ” حّوَُم -ةركبلظإمارآ

 لبسي وتم )2 اك زطددصنافرلإب اثر ماو _خبص ”جوطما

 ارك أ 020 )َةَبْعَر و اًبْعغَر ررصءزاءج لي قس( لوضن1) ةَبْوْْرَم تفصاذيص ب ”ةبيغد

 -ةدم بارما حم( )الجب( لافا) عجن مسا لع م ثيل دعاوي”: حجنم"

 انوارلوب مدر لأ اكلي كلا كس لاي لوصترع اشبك يرظنم لش وا بس اكراعشنا كلا :دورو بنس اكو روأي ترايبا 1

 د لوبا هع سكر ع مذاب د 1 كوس لاس ليقإك 07 كالب قي شوا دوا ا ذوححاكل وبتتا ساس لاري واو

 لا هذ سرعان لاماوك بستر وفا سول جس رتب سس لاا ناجم لع لع هرئاب لامك ا يدركر هذ !فاصركدك ي تس ذا 1
 وكن اي لاهي لوني لج نع ز كدعاضتقونم كولي بج كلك سس لاو -اهدنإ .رفسرا زاك اري لوا ةيسارولا بوك كرفس
 برا فرطىردقاو ا لير اعشا ناءامت يك لأ
 :نياطلارهشم نب جلا لاق...

 ضياع َيِلاَهْلكلاَلِخ كالت ظ 3وآ ٍلْيِلَخ ني ؤكشأ هللا ىلإ
 ُضِواَع ِكُلْيَس علتاَي اَنَن اَنْ 1 علت دعذلا عمت :تالآ نْْنِمَف |



 ٍيفاكلا نتم و هسامح - 0 445 ْ ب اا
 نعم م جواد مج رموج جب ع عمو < عمرو شع ع 15 25 5 م 5 5 22 مت دعم جوج ب عدمععا

 ضر َلوُرسَي يسن اواو ْ هماَلَك ْميِطَتْسْا الا نهتم

 0 نيش ١٠"ض) َضِغاَبُملا ٌوُدَعْلا ىقْلُياَمو زفلا َئِفَد | 200000

 مسا و تايبأا هذه ببس تكا افرصو ةفل ةطوطخملا تاملكلا ققح اهمجرتو تايبألا لكش

 لل 2( ' .رعاشلا

 منار ارو دودو بع تا 7 5 مك

 -اقنأ لاوسلا ىف ّرم امك :بارء ارب تايب ٠٠
 لابس ل ل ومام نك“ لوماترأت بكل ع تاس لتس لوم تركت ياك حس ىئطلا قت سدد لا يسال مج 0

 بالسر المش تح ا - هير يبا عقول ورمل داع لي لور امن باك سيكي أتت لع كاد نيود اصقنلل_ رم بس

 لج يا ذاهب شاوكل قرب تحديت سكت ا ترو اكل وف كرد تسد درب مالك تسلك لطرلك ينيك تل ناروا ء اجوجلتخ

 هام لوك ازا و تكر ض رع هج دكالاء ىف ركبت :لي لوالي ليا - ان ازح

 قاع لق جداكةسس مطران لاي جةعل لع لابي علت : نيتك قصر ىوغل كل وخر 9
 -<جس ماناكثاهي كياي ”ضراَوْع" نع ذتسي ني زدنب لي قت ٌتاَعاَلَت و مالت

 -نركت عال فتك (رمن) ٌةياَكِش و اًوُكدر رد صحز مولعم عر اضم ل خشب لكما رخيص ”وُكُشَأ"
 ان ركت يحد انكر تسود فخ (2/) َةَدَوَم واَدَو ررصمزا مولخم عرزارطم لا تركب ماكاو خيم "1

 . (عررط ل وطور ىرعتمو مزال) نوم مواركمل قفت 6( برض) اضْهح رد صحا لكاذ ما تخبرك يحاور غيص "ضياع
 - انعكر ضو ىو سس سدد ليأ قل ( .لعافم) ٌةَضَخاَبُم رصصنا لاذ ما ثدكر كن دعاوفيص " ُضِغااَبُم

 قو كراج داداه مدل بارا اي هس مبديا ةيسا( نمل غن مناك .رواوورو بش كثاييا )»9

 21 تر رزعم تاب لش دعا - قى زير تكي اتي نيا ل لااؤلاوه تسم لرش ند عيب قتلي أ

 نك 1 ىزيطب باك درواهق ل غ شوب لك جس لعد كتابا تدزعمي يركب 5 ناتي اهئ ايكوم بلغ اكشن ب هكئرلا اهل« |

 دريد وتامعسراهذ وكتبت ند لاعب كأن ”متاك لا ءا/ سم سانا متن جب "بساع “رم

 < ايلاكرواووكشاكىا ذرعا لش راعشلا ننال وم كير ل كت جت اس دابب#
 تس ناطر انلء اثردب م اناكرع انك راعشلا لا

 «ضورعلا» ظ

 مه1١؟؟ يكثلاشلا لاوسلا»
 ثلاكلاو لوالا لخدي الو موزلالب اقثطم بابسالا ىناوثب صتخم رييغت.فلسحزلا .... 11 سم



  ءزجلا نم سداسلاو

 ش ظ  حوضوب امهماسقا ركذاو للعلاو فاحزلا فّرع

 -ماننقا للي فاز (ال) فيرتت كن للي فاز (1) لت بلطي يت روصا وو لع لاوس. «# لاوسمص الغاج

 وم لما تاس فرت سوو لح بست ىلل ديت ملا ل ءازج الرع #: فني محل 1 و تفي

 0 -د+ حلاو لوشن يا وم حق او لع طحت وواوخروا-وم ليلو يف ب وسفر يختم اخ

 < اجاعاب/ترطةسسأوه لتشمل ايمرو كس بايسارواداتوادج ل ريتدو ىلاو ذو نقزوكوا جاه تلك حمله: لل

 0 > 0 . بج لوى تناصتنورواعس قون تسل دايز للعيد وا

 -لؤ مادقا 1 درفت فاح رجب( بكرم) ودم( )رغم (1) له سيفو كفاح #: مايقال لو فا 69

 /لار# ايكءر نلعفتت م ايكف ذعوكن يع نلعضتسم ب ايدركف زمول كا اسفرت رس 7 . نض 0

 . ايدركو لامك رت ف تسر مود كس زج :رامضا © - يكد: نلعفايكف زعلك نلعافايي دك فرط نلعافم

 فرع موده زج: لت © -يدركلتأ فرط نلعف تمار يكرم نلعافّشمايكن ساءت ن لعاضقم هيت
 اييدركف عن كاسيف رت ج +: © ايل نلعافم ا كومان نلعافتم كاني در كف عوكل رك

 نكاميفرتربج اي كس زج: لجأ ©) _يرركل تفرط نلعتفمو كلارك نلعتسمدتايكف ذعااناك نلعفتسم
 :بصغ © -ايلهر لاب نلعافمآ ايف طال, يك نليعافما ياي: لوعفق ا يكف ذعن ناك نلوعف كاني درك زمول

 فرط نليعافسلار#ايكد# نتلعافمقايكن كاسم نتّلعافم بيانيدركن لاس كل رت يف ليوا ي
 نار ايل نتعافمقا يكف ذعمال# نتّلعافم انيد كف زمول رت لقتل يجني لس زج: لت ١ _ يدرك

 - قايكف طع نون نتالعاسف ايد كف عون كاس يفر تسوقا سكس +: تنل © يورك قتخاذر طك نلعافمب#“

 ظ -ايلهد لعفتسم# ايكف ذعن ناك نلعفتسم/ايكد: تالعاف

 ::نلعتم ت نلعفتسم بيع ليائرك ع تول نبروا يلين م از كيا لمح 00 لؤ مايققار احا ودزميفاعز

 لث فرط ىنلعتفم :«نلعفتم نلعافتم بيج لنك ارا ضاروا ىلع: لزب © يلوم لخخ_زرطك نتلعف

 تيك او يصقروا فك: صن (© يك: :لعف تم نلعفتسم بع لكن ركخ وكن يهضروا فا: لن © ايكو

 -ايلوب لفرط 1ليعافملكو: تلعافم ت نتلعافم ع

 - نااصقنلهدايزي لل ليث موو ىلع ماننقا كلل
 . جم لستم لشد لين سيمت كوواينب ل

 الرأ ن لحم نليعافم هجيج اني دارس رخ آكس جوفي: يبس: ف زج 000 لو سيمت( )ون نلاقي ل ظ

 نايف ذعر نلعتس نلعافتم بانر كف موك عرومجيز نو: زم( يدرك خرط نلوم ارب يلم قاب يافع



 ٍيفاكلا نتم و هسامح: 1 "كال 1 (مدد)نينب هيلاع باوجلا
 عر ل كا مالعاشتا الل 2 222 ع م ا تل تا ا ل جل ع ال ل ل ل ع ع ا ع ع ل ال ا

 وعقمت يكف طولت تالت تالوعفم ص يو ملص © _يدركل خت فرطا ْنلَعْفكلإ اري يوب افتم

 نكاسرخآكس قورفمزنو لمرخ آس ياني درك كسوف رحلتك روق اهس: فففو © - يدرك لل فرط كوع طوكر يكد
 انيوركف طوف تكرمت يلا: فسك 90 -ايكوم نال وعفمايا يكب ثال وعفم#ت يدرك اسوء: تال وعفم تانيدرك
 درك فرط كن لوعفم سار ايكو الوعفم# ايارل/ء جك تال وعفم ماني در كف ع السقوف نو اخ العب
 سل ارو انركاقاسوكف يفخر بسسس رخل ءاتج لش رالطصا ل ضدرع يلباروا ج.انليجيواتخارت قت ىوغلاك ا: نطق ©

 - لن رطكنلوع فول ار# ايكدع لعافمايدركن أ اسولمال < [ف ذهول ن ت نتلعافم بنج نكن اسال رت ليي
 نك سول م روااني دارك ءاج رثآوأرث 1لعرومب بو لش حر ااطصا ورع لبا رول" 'انجاك ””قتتىوغل اك .عطق © يك

 يدرك فرط كن ل وعف ماكل ار#إ ايكو: لعف تسم لبا يدرك اماما كف طا( فل ل عفتسم كئايدا

 هدعا# - فذع ضن تالعاف كيس من6 راتبا فذعو حلت عر الطصار وا“ "انثي انك قحخىوغلاكل ا: ©
 يت ىوغل اك ا: رضق و _يرركل تنل كفوا ايكو لعاف_دارك هرعاق كس حالم ال كل طقاسالن بسس

 رخل جوف تعسر سود حس لش فيت بيبسي عرالطصا ىك ورع يلب وا انيدد ثوم جو لكى زج اعدل اتوب صخب

 ايكو ليعافمتايكنكاسالم ا كف طعون نك نليعافم بدت اسك نيد كن كاس كل رت لي تس لاني دارك

 . ”ايلدم لوعفقت يكن كاس وكمال ل /طقاس/ن وف نلوعف

 ظ عب نوكت دقو ادهني نكلس لبق كرحتم وأ ىلا تيل رخآ نم ىهو ةيفلقلا ب م
 : ظ .اهتامساب ةب ةيفاقلا فرحأل ةتسلا ماسقأ نايب عب ةيناقلا ف فرع. ةملك

 يي 1 نايمردك ركل لارواف

 روب هر اسي سال اس ليي وج فعل وردا فدل“ 4 نايمرو ل لدتا امهم 1 2 ا

 - فلا نب ني لا نك افلا م له نا سرد كس نالك نا 200 اسروا فاق اع

 0 هيفاةبس كت آ[ت ناقل بء بلر ناقد

 لوهان كوديصقرب سف توو: ىةر09- لو ماهقابج كف ورق يفق ءامسا رم ايقاوج فورت يفق 9
 جءاحدواي دم اتزءاربي تس( كنك )رابغ كس تلى ةروج نا 20 لص © اتوب ب ونطم هريصق فرط لئاروا <

 هو :لشتأ مو ةمنبفرتالاو لج تاىؤر: ندر( د!زييعس تك كاع لوو نتوو:ثورف © ريرتا سس د



 يفاكلا نتم و هسامح "4 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 عادم حم عم عاجل معامل ع عاطل مم طنا 2 ل2 5 55 خت م ا ع 2

 ضودالعاس لك ىةرردادم قر ل سي و لايف لوك ايسرو كس درو نادك لالا

 وجفت لرلعب كسلا: لش وري 5 ذررلا - لو وك

 «ضورعلاو ىبرعلا بدألا ىف :ةسداسلا ةق رولاج

 ه155١* 4يلؤالا لاوسن وسلا»
 ْنِب ُدَعَس لق...

 اًبلاَج ناَكاَم هللا ةهضق َىَلَع يل فيا دال لع ليا
 اًبجاَح ٍةَمدَمْلا يِقاَب نم ْيِضْرِعِل ظ اَهَمدَع لَمْجَأَو راد ْنَت َلكْذآَو
 اًبِلاَط تنك يذل َىِئاَْذإَي ىنْيمَي ثنكنا اذإ ! ئدالت ٌيِنْيَع ىف ُرْفْصَيَو

 (ىرتد»“ص) اَجَقاَوَعْلا ِْلاَبْياَل مْيِرَك ثارت اَهنِإَف ىراذ ٍرذَقْلاِب اًوُمِدِفَت نق .
 "لنا 7)اهاق 9 و راعشألا ببس بتكا افرص وفل ملم تاملكل ققح. اهمجرت وراعشألا لكش ظ

 مال قيدادورو بع كراعشا( ص) قف رص

 -اًفنآ لاوسلا ىف ٌرمامك -:بارء ار راعششا 6 ......

 ىكىلاعترثلا لكل لا ساءاك ولا ةوعدوك( اناركرك ) راع سا يسدوخب جير ؤ ل راو لل بيير ظنك #: مج رت اكر اعلا تا شا ©9

 هل كس تاطدورب [قياوكمادهنا كس لاروا ال واج لوجبوكم كنس يروا آس < قت احانال ب جب تبدعمو# زفت
 كس لوتس زج شادجتإب لايادارع بج مكو لاذ لام لو روم ارب ل كأم لوح ثواكر حس لو اوس رعود

 كاك ياهوو (ب لت اضن )جيدا كو كدبعا كس رم ذسشرلا | يل انك يسن اط لش اكل سم ل ولدت اس

 ظ اترك اوه كي كل وم ايعناوج انتر مك اك يرك

 - نو ثرراو فمي هج ددرصء كبس بابي "ثارت": لن . لصاقفكدو# ال 9

 كل مرتو نامنا حس سلف لوقو ورب فكي ةاييغأ 200 را غيصاكر فش "اعل

 الكلك تت( برضو فن)اًبَلَج و الج ردصعزا عاف حا ثتب ركن رصاوظيص 0

 شم”( ) الود -اناج لوجب قت "(/) اله ررصعزا مولطم عرراضم ل خف شرتب ملك دحاو رخيص "لهدا"

 -انب ثداكردانايحي ” (رهن) اًبْجَح ددصذا جس ُبِحاَوَح الكا لعاف ما ثنب كة دعاوشيص ”اًهج اح"
 - نوم مرق قت( برظررعن) قُم ردصم_ لاي ميرت قتك دولت والت"

 .ئالسا راو نك ر قلع - م2 ليعطي بشوت ءدعس م اناكى اكس راعشا نا#:ماناكل ثق روادورو بيس كراعشا 9

 هنبايماك ش صاصتقد» بحجم مايك يلاطم اك ارعق ذ_.ةننج ىرعشا ومن ورم ىلا نبل الباهت يدرك دة نس لاع_ءاش

 هبل راعشاوب ذل أري قوم رسإوفاوم ملكك وم مدهغيكسرم كب تب ورع اش درك دهتمر كاكا لع رعب ف نوب ني م



 .يفاكلا نتم و هسامح 0 4540 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 عم حطم عع عمل دع عد عاطل ع عل ل م م مع م ع معمم هلام ماو ع ل ا عع ع ع 2 3 يي ع مب

 :مْيِطَحْلا نب أ نب ُسْيِق لاَقَو ل ىناثلاقشلا

 ئَدضأاعّشل لون ُقئاهآ ' رقلك ًةنغَط ِسِيقلادبَع نب ثْنقط

 اَهَئاَرَواَماَقِنُوُذ ْنِم مِئاق ئرَك اهَقتف ثْرَهناف َنِفَكاَهِب تُكَلَم
 اهتالَب تذوح ْذإ َىِساَوآْلا َنْوْيع ْش اهْحاَرِج ٌدّرت نا ئلهت ْنْوُهَي

 ( قي دق”! ص) آهَدَفآَو ُةَمْعِن ىذأَف شادج ٍرِواَع ِنُب وِرْمَع ُنْبا اَهْيِف ٌىِنَدَعاَسَو

 "سطس تاييبألا هذ هذه ةصق نيب افرصو ةغل ةطوطخملا تاملكلا ققح .اهمجرت و تايبالا لا

 عت قا

 ظ -افنآ لاوسلا ىف ّرم امك_:بارعارب تايب.
 نيرو يرض سا عراروصد وون ليعيش وظل كارا زين لهادي ماقتل سقأربك نبا فذ ل #:يمج تاك ت ايبا تك تاما 0

 زب كه الاد ذاتك اسكت اك يدرك راروس عيتفانتا نس لئروا_ قروب ق سريع تاس سم زين لال رم داهدك

 ارولارول ا نتاك للج ينو وك كل وروى اور ئرالع تر # حج لس هورك < ناس [تءاب يكس ريم داتا

 دوار روادرلا اداب ءاكتامحا ف لا لب كرس قريه ةس لدغ نترماع نورك لش نس لكس مي لاردا لوركا ادا

 2 يلصق قت ٌةَرُوُقَوا ولف ردصدزا لكز كاش كوع اخص را تزن قصي عوغل ل وطنيات ©

 -انبب ت5( برض) اً درجب_انرل دال تت اق( لاعفا) واذ ر مصرا ولحم نفر لرب ملكت عاودغيص ”ثَوهْنلَف"
 تروى او ذسدكنراطو قب مترم قش لك ما ةييمأ درفماكس اس فيصاك ختي "نيبال
 - ركود قت( لعافم) ُهَدَعاَست روصمزلا مولعم ىف, ل كنب بع اهرك داو شبص "دعاس

 -انول ىف**( يرض كيف درجب_.انانول تحك( لاعفا)5 لف ردصمزا مولعم ضار لف طرب بع انك يدعاورخبسص ”هقآ"

 يك داددسرع اشروا يدرك ان ضليا كسر ماع بوكا دس( صق )عاش د: تحاضد كت تايب
 فوثريولءملاو اس اوت هت انوهجرحاش تنفو لااا يكءايكل ل ياي سرع اش بح ايوركل فذ هرع نب دع ضيا سرع
 | كيا علك ن اذى اوك اعئاراب راوتر لكت ليل اضقروا اهون مل اكو أكس اداد باي ةييسادكل الاوم

 نادج ول يآ سر فظ ب ستاد يأ جسر بقا كا داددول باب تدك غتبسدوا لي دان ىتضاع ليرهقود ىت لالي ددا-ايكليح

 . هوييئانج اق بسانمىت تمابنةل-هرتييؤقاترك رغب تاق كاداددوا باب نيس! تفاطدوا تدوم رك ابك # لاق ذي لس

 ورك 0 مق سمر د 00007 م لفد ناةقرلا اك اب حهدلاوقياركا مك يكرس سغ لاجل ا

 لارولاذب لكم كك نبي سيت انجى ىدئاعن كن يتق ناو ايانس ىكيدقاوا راس #هدلاو كات قتلي 1ظيساروا

 ايكركاكهدارا ةيسا ف لنع_ اسكس شادغاهق احا كيا اب سااكم ياو كسر رول لم ترا. ولعم قلت ليني اد

 20 انكرودارلاك نسل قل اج لامي دازاتباريم ل تاق اكيابهسرهترلا ارك يف لادوات يال هددج



 ,يفاكلا نتمؤهسامح 000 ال ا ا 0 0د20نينبهي هيلاغ باوجلا

 نلايمردهسرتردا مقالا ا يورك ساعد 2 :؟ راقب بنار ا ك1 از و ام مهني لولبي هن ماش

 < يكل اق باين نساك ابك لئادخ لوم رو آل مليك موق لا بحب وااو هايل جن انج -كل اج ناب ثدأكد
 زج اك ينيكرتس لرش نتن راعشا وافد ك باو كس لبلدي نيك اطيب لابد

 21 «ىناكلا لاوسلا)
 1 : ٍساّبَع ْنْب لضقلا َلاَقَو

 ظ انؤفذم ناكاماننِيَب اشُبنتال اداوم الهَماَنَيَع ُيِنَب اله
 ان وذؤت و ُمكنَع ىذآلا فكن ْنَأَو ١ مكُمرُكن َو انْؤنُيهت نأ اًوعَعطت ا
 اير ا انّتلثأ تحن غ نع اَنِهَع ِْنَب اله
 (ىتسصص) اَنْوُبِجتاْلا مَكَبْوْلناَلَو أ ْمْكَئْوْلن الو ْكُبِجناَلاْنَأمَلْعَي هلل
 00 .ريخآلا تيبلا برعأ افرض و ةغل ةيلعنلا تاملكلا ققح اهعجرت لد و تايبألا 5

 ل يضر 0اقلم
 :افنأ لاوسلا ىف ّرم امك-: بارع ارب تايبا ٠

 رب ا تاس هديشول نايمرده# رام كير رواوركر انا قولو النا قرش !وت اهب دا زاب حرامت تا: مخ د 6

 زا ع فيلق رابتمت ككتاب لاش وا سرك م ظظئراهيقركرواوركل دم راع مكوك سديم ًاهلتق كتاب ىا-هركن
 - 2ع دعب لاووج ولج لاو مزنروا اج آزذاي حس تسمدن راما ! وجي احب ذاتي دامت ساد ةيبسد فيلل بت يروا لل

 رو ا واو رب وس نا سرك ظ

 ركزت«( لاوفا)لاهمإ ردصح اجر ضاعرما له فلكم "انهت. نق لرمي ىرغا كلما ©
 -انركرب اظوانلاك ققت(رمن) اشم ردصمزا مولع ضام ىث كب لن خا ذم ”اؤشبدتاَل

 ب دارمانرك تسمم لابي ءانثا 2 قاع ددصم اكبر باب مو

 -< انركت مؤ انك بيعدارم: تخرداك 5 امج ققتمب_ لْقأ عب كاع غيم ورفع هلأ ”انتلفآ
 - نانركشمالب يق ثك(رضن) ًةَماَلَم ًماَلَم هاًمْوَل ررصمزا مولعم عرراشم لون عرب ملكك عمتي "كوول
 لاف لت مكب حض ال مساك اربي | لأ بم حرج عرإ لاو عم ل ملعي ءادتبعهللا_:بك2إ مرعشور1 ©
 لمان وبحتال يرمص*بسات نا لاقاب لوريم مك لاو لم ولذال فطاع واو هيل فوطتمرلوب لذ لبر ل بل وعفم
 ركل حس لولوعفم ل وذو وروا كا نيب ا لحن لاعب لوعفمررصم ليواتب ركوم يس اشنا ,يلعف لقب ركل سرر لوعفمروا لكاف نيس

 لملم .ك لوغضو مام ماركو يمس مج ركل يسر توما نيس نإ رضركك بس فوطخمزب يطع زوطخمب فوطحم
 -اوةنتر جت سا لمجرلا لمرة ياءادتخرفلوويب رت عت لوب رلل مس ولف وفووروا لعاف خس



 ىفاكلا نتمو هسامح 548 (مدد)نينب هيلاع باوجلا
 م م 322 عج د عا ل ع ع ع 2 2 ا تع ل عال لع 3 22 م - جب ص سوش ف مف مق هما

 :كلم نب سايل لقر----1
 ٌرداَونلا ٌباضهلا و ىمْلَس ماَلْعَأَو هَل ةَدِجاَس مالا لظت ٍعمَجِب

 ظ زياش يزحلاك صؤخ كلا ىلإ مهب تَصلق َُهَو كرا
 (ىدت-١س) .ٌرلطاَوْخلا ْماَمَرلاَو ٍفْوُيسلا كاَيج انُداَرَو َنْهَلثي ْمِهْيَلإ انتَ

 (77؟ستشددلا62) طقف ريخالا تيبلا برعأافرصو ةغل ةطوطخملا تاملكلا ققح اهمجرت و راعشالا لكش

 طور ارلك(77) دمج رئاكراعش(7) بارع ب راعشا (1) ليو بلط جيت روما راي ل لاوس لا ..:... لاوس ص الخط

 . بيد لرشو0(1) نتن صو ىوغ
 -اًفنآ لاوسلا ّرم امك-:بارعار راعشا 0) ...... 9

 لأ رشح ا لال اهم كس ناددا لاهيد كس نانكرعب لاك ب فرط ك خروف ىرورتمت#:مج 2 اكراعشا ©

 مثبج 2 هلك دم زير وريك دي قرطتطروا ذاب كس ىككروا نإيذابب لوجين اسدجر دعاس ىلا_ت2ل تن اروي رو

 اع ل ليت كس ناوكنالايثنا ىلاوم تر فال ورك تروا ىلبد تناك او نومك لوب ىضتا0ىهن لاح سايل وكن
 -2-- زمن لس اوك تنكر تروا لإ .راولبوريعرتس جلاءاسسا رامي روا لب ' مخي لايختوا ىت كيو فرط نا قكذ# م أ ضكملاو

 (رم) َهَمَس ءاَوُعّس ردصعزا مولعموثفر لب شد ملكت حت ني ان قَمسَس نق ْق رصو قوغلى ب لوط عر لك ©

 ظ -ىذاه رج لالحاق ع مل سراج انك تأ يمل ادب قح<
 بارو تن | ودبل قت لقت )ٌرْذاَنَت ررصءزا مولعم ى 5و كنك بن انك رعاو شي دياتك

 -( وماوب اليم ل قب نغزوجز ابي وو )ليغ ل تت ٌةَبْضَك ورضاك اجي .خيص اك خي ”ُباضهْلا"

 نانا يوا قت( برض) اًضْوُلق ردصعزا مولحم وثم لخفويب بعاذ تن ةعدحاورخيص "تضل

 ان راو 1ث( ع7 ) اضَّوَخ ردص»-اادوكك لوم ىد اج ضصَوْخَأ درفماكساج تي ”ٌصْوُح

 فاضع نهلثم ك انخنا اوهللخترللرورجبراج مهيلا لايلاوذ لعاب لن اخذ -: بلد ىو ل عشوزنأ ©

 فوطخسركل ديلا فاضم اشم فو يمعلا كايج ءادتبمل ميلا فاض فام !ضددأ ز ميلا قا وسب لوم كك لاف ارفع

 «لاعرلوءريسارلمب رك ثروت ركب فوط خم( يلع ف وطعم نوطم أل رغم فوضع طاوخلا حامرلا يل

 ْ تاوهيبرت يلتف مب ركطس_ ب لوعفمو قلتم ل لب لع رك لاح لاحلاوذ

 ه5١؟<. «ثلاثلا لاوسلا»

 رعشلا عيطقت ركذا .هبرضأو هضيراعأ ددعو ديدملا ىناثلا رحبلا ءازجأ بتكل.....
 ] -  .هّوزتمل نم رابخألاب كيتأيو الهاج تنكام مايألا كل ىدبتس .ىلي ىذلا

 جل قرعش ()دادحت ىكبيسرضاو ير اعارولم ازا كس دي درب (1) لإ بلط يقروماود لب لاوينن......<6 لاوسمص الخال



 1 غاب ا هنا باوجلا
 مدس ا ع 2 م ا ع م م ا م ع ع 2 0 0 ع ع ل عداد عام مة ع 2235

 0 550 5 ل ا نقال «نلعاف

 قذوذك و 2 بخ : كج © بارضاوج ص دب مرتك نر دب د فوم 00 < 6) نو شرع ل يمر
 ربا رض 6 نونو فو ذك سر 09 جرود لن وي 2002 تبر فذ سر مش لومقلا بلر لير

 دي ص ل نا
 ا لكتب اهمأَلب إن َيَو 0 اياك قبتَسا

0 0 
 "لو هينا ني تاك أ اهي تلا فَ 55 رقت... 0

 .اهحرشا و اهمجرت و ةرابعلا لكش 2 دَيَجَف هلإلا نْيدلا َرَبَج دق ظ

 عرفتك تربع ( 1 )ب ناك سدابع ( )بس رع اري تساي ( ١3 بج بس 7 ا

 -اًثنإ لاوسلا ىف دم امك: بار ارعاب ترراع 69 55

 اكرع انسب ليك لمس نيتك را نايس وكس لونك اس ل ولوو لس لس « لاو سواكتم هيفاق-:ممت تاك ت رابع 19

 -ْنَبَجُف هل الا نيدلا ربج دق لل
 فيرتكلواكوم لايق مليك حس لمس ادق سدابقنا هس فاتر دع يفاقم تابع لا 9 ا 1 - تررارعع (9

 رع ستب لح 1 ! ل لس رتراج نايمروك لوكا اسود د يفاقوو س واكتم هيفاق يق تحاضو هس لالا

 فرتراعدحب كنكاسفلاك لا رلقب  ربجف هلالا ليلاس ربجف هلالا نيدلا ربج دق رشا
 هس نلئاسا ارحب لس راه كاددا لو كر ( بع هس

 ضورعلاو ىبرعلا بدألا ىف :ةسداسلا ةقرولاز
 ه50١*1 ىيلؤالا لاوسلا»

 .ئيراْلا ةبلغ نب رفعَج لاذ...(
 لِساَبُمْلا ردا و! َواَياَلَوْلا اَنْيَلَع ٌتَباَحَإ ٍلَبُحَس رقب ىَفَقَ

 ٌلِياَلَس وأ تَعرْشَأ جاي ٍروُدَص .اتيئماثال ِناَتنِئاَنْلا ؤلاقف
 (ىدقد«ص) لِزاخَكُم عر ىعْرَص ةراغت َةَركَذُعَب اَدَِمُكْلِت َمُهَلاَنْمَقَف

 (مصددردلا7#)_اهدورو ببس ركذا  افرص و ةغل ةملعملا تاملكلا ققح .اهلكش و تايبألا مجرت
 وقوفك ممن تئاملك(3- )بارع اهب تاييا )ج.م تايب (1) لإ دس ارايدصالغاكل ارم < لاوسمصالخإو
 -دورو بيساو تاييأ( 1" نمل رص



 يفاكلا نتم و ؛سامح ع (م3ل)نينب هيلاع هامل
 2 م عا ل هدم ف عب داك م ل ما عم عال ا خل لل م ع ع ع ل ل ل ع ا ا ل م ع مع ل

 لوتروكف الخس دامب كاجو مرضا لب لرقم اهتم كس لب واو! لوسفا سريعا: تام غ2

 رخإك كيا حس ل نا لو ضتروصود كاهل سس م ( ركود كبس قام ف كر ايس

 م 6 ا اين نآس( ةاجدمديقايةابرمركامكهزين) لإن شرج ناي جس ايليالب بروك لج لين سيكل كل وزين يراه لفن اكدداي

 -انياجو بر وزنك انمثااكن ناك اكيد زوجت اوما راكب حرر سا( وكن ونحو )وج كوي دحب لس مح باكيا( لصيف كر ايتغا )يك بكس

 -افنأ لا وسلا ىف ّرم امك -:بارعارب تايب 9

 - انها تس تقشمو فيت جرد صه اكشن باب ب ون: :ن لرصر ىوغلا للعم تارك 6

 -انركو هدانا "دليل لب قتث (لاهقا)باَكخإررصحزا مولع” نام لكاشنب باغ ثن دع اوفي ”َثَبَلْخ
 دع,راكردوراو تشر قمر تكي ل مثول هَل درفم اكساس خبصاك يب ةَياَلَوْلآ

 - نوير ورواه« راين قت( رطاقم) لَم دصعاالعاق ما ثني كر دعادرغيص "ليام
 -انيد تكرتو انرك اديس تمت (لاوفا) عا رش ءدصعزا لوب نر لرب بم اذ كن ةءدعاورغبم "تعش"

 وعاش ركع هك ضع ' ركل و آل بعلب لش ليف ىلراح_بلع نبرفتت عاش: دورو بنساك ايبا ©

 لوب اول إي آشزاب ح لئارع اشير نكي كورولا ذل وأول لشوم ون يق حرك خت اي ىلع ةعارهس لاروع ب ليش 1

 تيداي سماق لوله بعكن ب لتس ليبق اي دركل كى د1 ك ياك نا ذر عاش لبد ياس تاي دركي سركيس
 - لو هك راعشابي ذر عاش لمد يق تسل حرب حتوم لاول مرادي ل ثم ركطو(لاذسفيظةسكل اي ل ىابعروصتمز اخ لك

 : ّيِبضلا مْورقَم ُنِب ُةَعْيبَر لاقو---..
 لكيم ٍمِئاَوعلا ةفظْوأ ميِلَسِ اَهِداَرِط مْوَي ٌلْيَجَلأ تدهش ُدَقَلَو

_- 

 لزنأ ْمَلاَذِإ ةَبَكْرَآ ماَلَعَو ٍلِزاَن لَو كنُكَف ٍلازَتاوَعَدَق

 لَجْرِم ىف هِرْدَص ةَواَدَع ٌيِلْغَت اَمْنأَك َّلَعِف قنكخح ُىِذَدلاَو

 (ىرتدهص) لَ ْنِمِرِظاَوْنلا َقْوَف ةَْيَوَكَر ُةَدْضَق َرَش َرَصْبَأَف ىِّيَع ةيِجَزَ

 ه1 ضسارملا عض مالع و ٍلازن ةملكلا ققح . افرص و ٌةغل ةملعملا تاملكلا ققح . اهّلكش و تايبالا مجرت

 و وغلا كمت ميسرارفك ( 9٠ ) بارع رب تايبا( )سمج رئاكت ايبا (1) لؤ روم ارا لأ اكل اونا ...... ب لاوس الخال

 ظ -ننتكمالعروا لازن(0) نتن رص
 اوترضاع جتا كس اورو رسما لعب لوراوس# ناد كس لا غال لاقتشلا_:مج 26 تاييا 4) ......9

 -اهقالاو ذنبي حبس لع ؤءو تا كس لال كاراكي ذس لوراوس نا وق ست سمااس عي ايلن كل قاب دخت لح لج
 نكرم غدير شرب حيوا كب تكس تبدوا لوماومراوس لل لكرر #اظوحي ع ل وتان ( تنوعت ) لهب بج
 تمار حو انبا تأ ايل عد حس ةياوكن أ فس لبد قوت لج لشنكى طلاب ل لونيسا نا شوكه ياذا



 يقاكلا نمو سمج 01 د0 نيني هيلاع ناوجلا
 دار نسجل اب ل دال شمالا كرم نرد( نو مولعم ترص لايك 7

 ظ | -افنآ لا وسلا يف ّرم امك: -00- ل
 -اذوحكل بوطرو ارق قت“ لكيم يا سلب ءزجرادناشو ىلا ذي فتم“ ” ل ب ل َْى ول رام تب هك ©

 - ناشي وات راكتحر ثم (رمن)|ُرَط در رك تو ناشر داس سدد فيأ ل“ هج ررصع اكل اقم باي ب "دارو"

 بصح كير اياكى تيك ف شوايه ذومت لح اع كَ ورفعاكل اس خيصاك 27 ” قلو

 - [ومولا زل تن وتس( ع١ ادَدَل انضر م2 دا

 رداءرتا تتج_لم حس (رما لخث) ُلِزفإ بج لت اين وكس لاف ب" لاَوق":اَفشسا :©
 ني تسرك لازن «لازن ظفاي تقول العمد كي لالالا برع

 هب ميما ,يظتتسا ام بج لب طم .طباض لس لولو بلم ع( يمايفتسا) امروا( راجف) ىلع ظفاي "ماع"

 ظ َنْوَلَئاَسَتَي اَسنَب مَع مَع ايككيوركف عوف لا ك2 1 فيفخن ئاوج لقاو ايلا اسود

 26 <« يناثلا لاوسلا»
 ظ ظ لييج لاترد 1

 َيِنوقَلَنِلْباَيَيِلَتَقِباَوُمَهَو َنِمتاَوُرَتََقِكيفاَلَجِرْتْيَلَق
 َىِنْوْفَرَع ذَقَراَذَه نم َنْوُلُوَفَي 4 ناقل ينور اما

 ْىَتْوْلتَق ُهَعاَس يب اَوُرِفَظْوَلَو َمحْرَمَو اًلَهَسَو الغأ َيِل َنْوُلْوَقَي
 (ىرت_هعنص) ْيِئْوُدَيْفةَهذَن ٌوُذْوُهلاَماَلَو ع عا

 («لرش) 38بك) لالا تيبلا ب ع .ةينثب 0-0-1 ركذا .اهمجرت 0 ا

 ”افنآ لا 5 ىف ٌرمامك_:بارعاري راعشا 4) ...... 9
 مدارك .رمروأ < لارزت 0 وتمص لش ابهرت ل لوقت باولو ور لاك يي ممر ا راعشا ©

 كن مو لئالاح بس نول لج تك و لب مكي د + تع دج حس لاهو بج - لير كت اقلط حس دج هد نس ايك

 تك هوروا- ل رت 5 بل ارب نس كيور ا لئالاو لج تك ديد 1لوخروا ابحر رماظي كك وو- لو هاو

 لا اراععدى ل لاباكن أرواج لكىواس كس نوقيس 0 دحر لب

 ,رتيقك دق ل لخاوب مرقم قلتم طر ورجبراج كيفن وضم الاج رت ا بره ف تيل: بس بيك درعا 9

 ٠ و«ريرت لعن ج الس مرقم قلعت هيب ل وعفم لا نا لح يلوم لا ف اشمو ف اضم ىو للا عمل اورذن

 ,ل لوب قلعت روج راج وربك يلا فاضمو ف اضم ىلتق هراج ءابىلع انعم لأ وقم لا قو هس 1
 عسي حد



 ,يفاكلا نتم 5 هسامح 000 | 3 0 _ (/0)نينب هيلاع باوجلا

 ضىنوقلا مارك رفمفوصرم, تمر وطحن نوطحب وطرب يرث عفر طيس نات لق(
 مماقادنيفر ءليب ءارنلا دوصقنرلوج ير سامبل سربقو ماني تيل رغم ييرخ يعقل بلوتو لقا يا

 - اي عنا يلطقرم رس مارنلا ب ووصقو مي لوعفنالزمم لعق يل ل يلوضم نم نيب كس فهذكل وعدا ماقنم
 :ةرتنع َلاََر-..

 بق ىازي مَ نكنآو ْ يكإىلمَدنَبَمَي
 ٍبِهَتلْتلا ٍسَبَْلَك ضي ةَرَيْغ ُئِفَتبَي : ْيِفَنبَياَل عِباَقَت

 يمه قلناه . ىرتمت هِلَكقيِفكَيَْمَم

 (ىرت-ص) بِطَتْحُْلاَكةئِسآلاٌدجَت مي ١ ِكّرْفَم ُيِفَةَلْضَت َنْرَداََو

 (مسئيهرت7) كايألا هذه دورو ببسام لفرص و ةفل ةطوطخملا تاملكلا حرشأ اهمجرت مث تايبألا لكش

 لطول ك(-)ناكتايا() بارا تايل() ل بط رم اراو لم لالا 0 « لاوس مالخإ»
 -دوروببساكت ايبا(" )عجرشت لرد

 انآ لاوسلا ىف ّرم امك -:بارعارب تايب 3. ظ
 ل تروج كراولي ع اد كيو واسر و ارواءا دود كسك زتوج هلضن«درو .:لمح راق ايبا مات اب 16

 لكس ددووج نقاب ررك يك ئزطركى لا اوسلس لاروااهن ب راج عي ل ىاركل راو ر اركي نزل عش وروا يدرك واقرب للا

 وكل شن لو ذود ايكوم لا الب 9 9 ولولا لتويل ( < طوس كلش لي ن_ وب لتقل لصتروا ث#ك

 ْ ينبع دمج اسال« ضامي كوم

 . نوم عت اوءانرك تت رد صم اكبر باي يي” هقوح#: يرش قصر ىوغل وظن حالا ©

 انركءانوو لا الب تت( ىَدَر روصم_راوللااكتلالب لقت ملام 1 شكد عاوخبص "يلزم"

 2راولمرش ل ثت 0 باهكف فني 3 ٌبْيِشْخ تاهو ضب قرب فوم قمح "ٌتدقبَخ

 -:ركلق قم (لاعتتا) ٌءاَرِتْمإ ررصمزامولتمعرر اضم لضرب يع انرك دعا ذيص 35

 -_ ع وم نت( ملعافم) ٌةَرَداَعُم ررضمزإمولعم نمار لترك ب با ثعع محم نص "عزا

 جل كن ايرقاءكس ةساب هك لا ماقكس لعن لزب راهشا نا(« رشع) عاق _:دورو ببساكت ءايبا 9

 ها داقايل لامدسكرخ

 «ضورعلا»
 2116 «ثلاثلا لاوسلا»

 ظ ب000 في اطساو اك باب 0 نبط مام ضارب... 4 لاوس ظ



 يفاكلا نتم و هسامح 3 (مود) نينب هيلاع باوجلا
 عمال 232 ل 2222 هك كد م د م ع ل عع ع م2 م م5 2 تم م م م ل 2 م م 26 عدب ساي سدي عار سس عمم مل عم عد يجد 2 8 مامر تل عض --- دمع سام جب سي

 اتا اذ وا

 اظقلاكببس_عس ايل سف: :بابسأ-:بفلر دا ااطصاو ىوغلى لص وفرواد انوا ءيايسا 69 ا

 يلدا تع دئاب وك خس لل ا ؟راو تبارث ق زد ءتسارع قر اثم انج ا راع لش تف

 .. ون ناس كياروا كت ياي كرت فورم يقيس لت لكوو لس عر الطصا ورع

 كك كنتم دالبلا دات ولرعا ذاب قت ضرالا داتواتتع_انع دكا 24 نقل طلو لمت تخل متل دتو:داتوأ

 وب ناك اسس فرتارسينت فرص يوب: نأ اسف : هاما مود لن نجس 6ايابأ ولم ناو هلل حر ااطصا رع ىلا اس ردوا هب

 نا كلك سوف ىلا, كس ضرع لبا رو رك ريت ر وا زارت م ارجءانر عطا خم ملص اف«. ع ىرصا::لصاوف

 وم نكاس فلا دعب لح فو كر اهايوم نأ "اسف تا ققوج دعإ ل فو تكن ل رل كت مايك ت روس

 - نايل فيقخ,ببسروا لقب س_ لن ىلاج كن ايي سم د كب سي وط ماع :ماينقا ىف لسا وفروا داتواءبابسا 69
 لقتل 2ك ./ يصمت ىلإ بيس لك ا ا لع قر سوتم ريب قر كيبل دك سيراق ءالع ضي

 ' - تفيفت دوس (2) طس وتم بس (0)

 رثتو ممارست ل ءالع ضخ” كيب قورفم تو (2) عروم يو 000 - لإن اج ا نلايع سدح ديروط ماع كك د تو حرر ىلا
 هذ ضتب لي قربك صاف( قرغصزص اف(20- لإ ىلاج لكن ايب سيم ود يروم اع تكل صفوف مرا بسايكرلذ كتلتسرنك
 -_قشكاص اذ() قريد سان (2) قفص صاف (00- سلوم سيمت رخ كل صاف حطاب سنا نع كرك قلص اف رسمت
 .هيجوتلا نيمضتلا ءاطيالا ىربك ةلصاف قورفم دتو ةبتألا تاح الطصالا فرع ...... 0 --

 "ابئاغ وأ تنك ام !دهاش....:ظفاح احرك ىناا :خ وملعا .ىتآلا تيبلا عيطقت ركذا

 2 ا ا 7 0 اسفرت ل ادي اب 00 0 ىربك ةلصاف"

 3 ةملظم ءاسرخ ىف تيبلا حضأو ” اوه ليت لورعش ”نلاتيم ا رك مرا يعمد اًلتفلول كل كور ”ءاطيا"

 -”ىراسلا هحابصم ىلع لضي ملو .....اهب ملا ضرا ىف قزرلا ضفخيال“ ”ىراسل اهب ىرسيال ريعلا ديقت
 هيج لمي ماليريخب لس ساكو قلتم 2 ا .رسور يف اق هرعت لب نيمضت"

 - ىنا ظاكع موي باحصأ مهو هم ميمت ىلع رافجلا اودرو مهو"

 - ىنم نطظنا نسحب مهل ندهش - ...تاقداص طاوم مهل تدهش

 ا قرتخملا ّى واخ قامعالا متاقإ و 1 يوم فلك كعمل ”كدراع هارب كن ةانيف ملا اس )ديقم ورع" هيجوت قت

 : ةقمحلا ىعارلاب سيل ىتش



 مايسة طش صف شلات ل ع ا ع م ع ا لي ب ع ع ل ل ع ع م م م م2 0 0 هيلا

 ظِفاَح -:خ لت 09

 يفاكلا نتمو هسامح ل 2الال 0920 نيئب هيلاع

 «صضورعللاو ىبرعلا بدلا ىف :ةسداسلا ةقرولا»

 )  ه1195 ىيلؤالا لاوسلا» ٠
 .ناَيفَس نب ِرِباَج نب ثباَنَوهَو اًرَس طبت لاق...

 ساسللا اهب يثبت ماس سلا ريل دهام 000

 ٌريِدُمَوْهَو َرْمأ ىساق َو عاضا ةَّدِج َدَج دق َو لتْحَي ُملءْرَملااَذِإ >>

 _ ٌرِصِيْمِرْصَقْلِإَوه َراَلاَبَطْحْلااِب الزان َسَِل ىلا مْرَحلاَوْحأ نِكلَو
 ٌرِذَنَم ُشاَج ٌرِخَنَم ةني دس اَذِإ لّوُح شاَعاَم رفذلا مّيرق َكاَذَه

 ٌرِوعُم رْحّجلا قّيض ُىِهْوَيَو ئباطو ْمُهَل ثَرِفَص دَقَو ناّيَحْلِل لؤقأ
 هس هس يعش _-بههباسا ك0 ا

 (ىتتدسم» ' هَدَجاَرَحْلاِب لتقلا ٍمَداَمإَو َةْنِمَرراَسِإاَمِإاَنَطْحاَمُه
 (هعص شل 7)  ةديصقلا هذه ببس وهام و .افرص و ٌةقل ةملعملا تاملكلا ققح  اهلكشو تايبألا مجرت

 و قوغلط وطن تر املك (0-) باري تايب!( )مج رناكت ايبا (1) لروما رايس الخ اكل اوس ا......هكب لاوسمص الخط

 ْ -ببسا/مروأز وريمق (0) نم قرص
 علا ضو يآ نيس هو قلوب ايكوم تت امم اك ركل لاح لا سك ترليح فدك عجب: هجرت ؟تاريا 0) ...... 9

 هور ملأ ليكاترريبمم لوك شرك تو د ةرايشوم نايم يوم الاو لري هوك ل ع لاح نتا اكد صك سرقه روا اليمرك

 حامي دركر ني تمار ك يآ ل ابجعن إ ليحج هدئز كك جواس رادرسأك نام ير لبست الاوت روك 2س ا

 . اللوةراروم لن داريمروا هت كج وم ىلا ليل نأ زبي . م ليج هن اتب/ تس نايت/ل يبق لش ء جس اناجومب كرت ساراس د الس

 مج بسازم»داي زانوم لك ليك ىو[ فير رواه ندم لش ابك نامحارمبرواديقوتاي نب تلت _/اق( راو بيعي )كرت

 -افنآ لاوسلا يف ّرم امك: بارعارب تايب (9

 لاَيِتخإ صحا مولعسملبر ت.ىأوركب بع انة دعاو خم "لَتَخَي هل“: رم لرصو ىوغل ور امم راك ©

 -انلوب ل ل وتلا فت قت( رهن ) ال وح درب ءنركل يح نت( لا اعتكا)

 ٠ لدي از مارب جنوبا ذب فيصاكى ا تس( فاض برض) اف جردصي سجس
 -بحاصو لام قم ما مآ مْزَحلاوْخَأ' هس انو تفكك وأو لءاحمدارم لول

 < د آرايشومورنلتلارم_انوجرايشومو يدنا روذ نت( عر مرك) ٌةَماَرَحدواطايتعا نتمعس ما ُمْوَحْل
 رك ئاض قت( لاوف») ٌةَعاَضإ ررصعز ا مولتم ىلا لن درب نع ارك داو خي "ءاضآ" ٠

 -انليجت قوانرك تشاوري تدم فتم( لعافم) ٌةاَساَقُمررصمزامولعم لم لعب سرك دعاور شيم ”ىئساق"
00 



 يفاكلا نتموهسلمح اجا دوف يل اع يارجل
 انقل تم 2 اًعْرَق ردصت_راكي توروس قتلي نصا تفر”: عْيِرقأ

 _:ركليح تك (رش) ٌةَلْيِج ددصعزاءزاب ليح سوري ز قف خص اك شلاهعيي ل

 هراورمربامدارم_تاءذ تمت هلأ اننلت 4#( 62)) اعرق درس زا تفماذيص ٌمْيرَق" ر هلا ٌُعْيِرَف
 له 1 كر وا تو دوم أ ٠

 - ريحه طم جيا( فعا ضع دعني دس ِرْجْنَم ُشاَج ٌرْخْنَم ةنيَّدُس

 -:ركراروس قت( بر ضرر هن ) اوي ددص*ءانت: لان نفث ع دئخاَنَم هُوِخاَتَم ا رفع "هم
 هميدارم_انوم كرمت انومرتلي ءانرام لوجو انلبأ تمي ج ذيع كم ولعم ىلا, حس( فوج اءبرض) اًشْيِحررصمر * شاَج

 ده ناب لكي كك لس لاار وف ءارا ارسد ولع جور شي تسر كا !اكىلاإب ايمو تر اهم قوازاي ليحوداكب رم بجرم -

 -فييرشوو از نع + ٌرارخأ# عج أدري ةخ ارك زكي جررصءاهر فت بابي لتقلا ْرَدْجاَرَحْلاِب لتقل

 هم نحوه ل نودي أ أف هداز آله يدا رسءانوم قلل ينتمي م ل يضل ا ) ةّرلتجِ ”هَنجَأ

 - رداع أل دبشللاو لاغلب الس ني ز لول ل زين: ليبقى اسر سب تسب اعرع امش :بردس اكمرو  ورصق 0

 يهررقمتتفو سابو ل لخاررش لومتمإيسسحبر عك نب لي تاعك او قناومب ملكك ا بج وكن يحن راش كيا كل
 ل ىدرا يي نيتك وج بايعاكل ش نوم رارف سس لا اهق ير اب بج ع مرو[ متتنفو لا نت ناحل ءايل ا
 ك جس قريت اك للاخت تق كابي سلا نكيورركل اتم راع ناج هس طرش لم خارل ابك نايجنم مد

 كس عز فرط كرسودلا َْى ايدرلا عرورش انلسئر ب لوري ر رنا كل راغرل دلت ب حس يسوكزيلسروا راهب ب لورقب دج ار بشدعإ |

 -ه<ساترلك اهي لش راعشا ناو انراكل ا ذيسا- اي تح ةوسرأقركرواايك ةأهشصىث

 . ملا ماَمَحْلا نب : نئَصُخْلا ليَ...
 اًمدقتا نآ ٌلْثِم ٌةلَيَح ْئِسْفَنِل ُدِجَأ ملف َةاَيحْلا َىِقْبَتُسا ثّرخأت
 املا طفت اَنِاَدفَآ ىلع نِكَلَو انمّولك ىمذت باقل | ىَلعاَنَسَلَف اًنسَلَ
 (ىرت__-ص) اَمَلَظَأ َو َقَعأ اَوْناَك مداني ٍةْرِعأ لاجِر نِماَماَه قّلفن

 (اا ع ضصاساردلا 237 افرصو ٌةغل ةطوطخملا ظافلالا ققح .اهمجرت مث راعشالا لكش

 نتن رص ىوغل كل وطق جالا ( #9: : ماكر اعشا( ٠١ ) با ارعارم راعشا(1) ل روس نبل صاح اكل اوس ا 5 4 لاوس ص الج

 -اًفنأ لاوسلا ىف ّرم امك_: بارعارب راعشا 4) ...... ليف

 للاي نة ش كرنز ىمت رت لع نايل رر عت تكتب 2 - تك قاب كى دتن :مجشن اداعشا 9

 ظ الإ ةيدذاج اك لاك لااعي(ةد لإ سا عسا تارك بكن وري لولذيا ىراص متت راه

 تا لم لي وترا كي دهسا



 يفاكلا نمو هسامج كل ةدد)نينب هيلاع باوجلا
 وتس( لغفتا) ٌرْخأك ررصءزا مولعم تا لخندرب ملكخ جاور خيم "دما لرصر ىوغل ىف وظن اغلا ©

 -انركبططا/ءاقب ق> ( لاعفتس) 1 قِبِيْسإ ررصعزا مولتم (رراضم لاش ملكت عاورذيص * نقع -انب كتي ضلكح

 - راد ذيا “0 برضورعن)اًبَقَح ررصم_ىذيا فشل بقع ررفماكل اع غيصاك تي ”ثاقغالا

 -_ [وهوول 1و انابب لوخ فتم( 7 ىّمَذ ررصعز | مولعم عرر اضم لشورب ياو ثلث ٌرمرعاورضبص ”ىمذت"

 نركز قث*(عر )الك رص, مث قت لَك درفماكس اس هفيصاك ختي ةَنْهْوْلُك

 راهي حرش )اهله درب( ليخمت) يفت ردصمزا مولعم عرراضم لف رب ملكت حتت نص "و"
 -:كاءرف قف” (رمن)َةَفعَم َو اَقْوَفُح ررصحزا لضتا ع عرج كي رماورخص ”قيتأ“

 م457١ _يىناثلا لاوسلا>
 00 ١-0 ليقع َنيْنِيلْجَرَدَقَ

 ٍلاَقِصٍةَفَمْرَمِب ْمُكْيِياَغَن وِرُمَع َلااَياَنِتاَرَس ِهُرْكِب
  ٍلاصِيلا ةَلتَم تناَكْنِإَو 2 ْمُكْنَعٍعْوَرلاَمْوَيْنِهِنَيَعُن
 (ىرتنص» لاقّصلاب ُثَداَحت ثناك ْنِإَو ِباَكِتاَماَهْلا نم ٌنْوَلاَقَل

 (118 ضةساردلا © 7) اف رص و ةغل ةملعملا تاملكلا ققح  اهلكش و تايبالا مجرت

 نم رص وغلا ماهم ت املك(! ) بار حارب تايبا(!0) دج زئاكت ايبا( |) لروما نفت للشك لاو ا... « لاوس صالخإ»

 دوا زيتي مس يوس دوج واب كح لري شيا: ك اكل ودادرس نيس متاورعل اا: شت ايا 0 ...... 3

 ناس جو لكل اق تنل لال لاو ل لاو ساس ماهي ءالوتوو ند كس لاش تك ل ركل تس لورود

 -<-.اناج اياك حس لقتشلن اج ركا_كوب للام قتايس عرس كراك تسرب كن وك لدور كل ومنك ئ راع كل وراوأ

 00 ظ - اًقنأ لاوسلا ىف ّرم امك-:بيارعار تاي
 ( .لمافم) الم رصعزا مولعم عرراضم لضرب ملك حتت نيم *:كيياقث ب: نا قرص ىوغلو طم را ©

 .. -اةركرشياةدانكب د نبلات قت ددصعاك عرب ايري "زك -اناجوك6ب ترن 13 درب ا: آي روس ع

 -نرلزيتءانركهيرابدالج قح؟(0/) اًقهَو درجب( لاوغا) فاك ردصعزا لونك ثدتب تن ةدعاورغيص ”ةَقَهْرم"
 - اك نتم(رعت) اًلَقَصررصمزارارل قت لْيِقَص ررفماكس اه ذيماك ع, اكعرفمر ”لاقِص" 0

 ظ -نركرتك فخ( برض) او رجب( ليعفت )ٌمُيِلْقَت ددصعزا لونا تنك ثنومدماوخبص *ةَعلَدمح

 -[اكج ىق*( .لءافم) ٌةَقَداَحُم ررصعزا لوج عرراشم لغرب بع ان شل ٌةمدعاورزيص ”ثَداَحَت"

 .ضراَْلا ًةَبَُع نب ْرَقْعَج َلاَقَد----
 َلَبْحَسِب مْوَيَدْعَج ُيِلاَبأ اللا ُ ٠

 مع 2 م

 ايِوامِح نيجي نأ ْبْدَعأْمَناَذإ



  يفاكلا نتم و ةسامح ا (م90)نينب هيلاع باوجلا ش

 واقرا عرفا د قَ التو اليو ٍلَبخَ ينجي تك

 يجي نا هلمج عقتاذ م فرم واقل اطرطخملا ظافلألا لح اهمجوت ثراعشالا لكش
 (0 سيرا 27) . ىوحنلا بيكرتلا ىف اهلبق امل ايمامح

 .ىوغل نوط افلا( ٠س ) مج رتاكراعشا(0٠) بارا يي راسنا( 1) لع بلط وروما اح لش لاوص لا ......ك# لاوس الخ لو

 ظ -بية كايمامح نيجي نا(”)نم رص

 انآ لاوسلا ىف ّرم امك:بارع اي راعشا 69 ......
 باذن لج اجت ومريم كل اودي تاب لا كي حب كس ركرحتلس لج م اقم! راورجت :مج 2 اكراعشا 9

 تسد جوم لابو كتبت از تيوب سا لوميا نوح أوم اياب ابيئارب بشاع لولو 501 نولي ناروا لج اهم لمرواء اجابت

 لك مد تاقاط بالا ايده ولاني دهس كتوم رم لأ يلا < لآل لش راعفت بج(! بطاقيسا)#

 - كسى ذي «لوؤا ذب ءقداووداشك لف“ 'ىوخاجس م اناكى داو ليأري 0000 1 و ) رص موغل ل وطنا نال 9

 -رلو و لوثك( لعانم) ةاَلاَبمررصعز | مولعم عر اضم شرب راكم اورنص "ملال

 لم ختي ةعلت درغماك اج .خيصاك خبيب "عالي"

 -انابب تت”( لاعفا) ٌةَقاَرِإ ررصمزا لوعفشم ا ثكبرك دعاو خص ”قاَرم

 -انيد عرالطا كي روم تم () يفت ررصءنا هدفي كرضاعرمايي”ننعْناَف ا

 < ب لوضماكل كىلابا اللوم لش ليداتدرفملجاروإ ب: بيك ل ايمامح نيجي نا (9

 <« ضورعلا»

 215 «ثلاثلا لاوسلا»

 فرح و «ليفرت مومجملدت و هرخآ ام ىلع فيفخ ببس ةدايزف : ةدايز للعلاو---- لوالا قشلا

  غيبست قيفخ ببس هرخآ ام ىلعو « لييذت عومجمدت و هرخآ ام ىلع نكاس

 .اهحرشا و غيبستلاو لييذتلاو ليفرتلا فرع  ةليمج ةرايعلا مجرت

 اانا ياكن ناسف رروا < لييذت يه عود و لع رخ لس لشرع ءزج لانا ماك اسف رترداعس ليفرت ي <

 كت غيبست يه فيت ببر 1

 ءانركريظت نعى وفلاكس ا سومسم اكل متت ب: ليفرت-: يشل بقل أ ؟ غيمستد#اليبذت« امفرت



  يفاكلا نتم و هسامح 00 لقول سما _ (مدد)نينب هيلاع باوجلا

 مم 7 لاك ف يف, بسك هيسي ليي رتلغ الطسا كش ور وا انج سس رق 5270 اء اناني داورس
 اج نتنلعافتم يون ءامثبب نأ انكي نت 5 ىيفخ بس سعوب عروج بو لير خ اكس ل ناني درك ل دايذرداءفاضا
 -دركن تالعافتم ككل ثلا

 ظ السك رع نأ وا ءامسدب كبي لم خآكس بانك نركايدلا كاز قو فلج رد صم اكل يتب ايوكي :ليييذت ظ
 21 اي نلع روك ول 1 نلعافتم جت : اني دامها رت عوج فيو ل لس جركل اسينرل < يلييذت لع |

 ١ يرد ركل خخ زرط نال افتسدا رج ينم ناافتاداعذب فرناس

 كس, جاك ن كارديف رتل ع عرالطصا واس نكد ك ذقن وفلاك اج اناجابكاوك# عرابسا ساروا :غسسيبست
 ايل ننتالعاف# درك ف اضااكن كاس" رب“ نق" فيفخ ببسي ض1 نتالعاف تانوم »دايز فيفف بس لش
 ٠ وسمك نهتم عررش) ايي ورك فت كف رط كن لاح الع افون ارم

 .ىتألا تيبلا عيطقت ركذا .اهتازجأو روحبلا ءامسا بتكا -----:
 ىمركتو ىلئامش ٍتملعامكو .' ىدن نع رصقا امف توحصااذاو

 - جتك تيب( 0)٠ازجاوداساكس لدركما01) ليز بولطمروماود لن لاوس 5-5 4 لاوس صالغإو
 روا لبكي لوس ف الا ننس ب حاص هس لش نير بام كس ان نفسا :عا جاو ءامسا ل لوك .٠ مام ا 0 69

 لذ ردد ليصفناكن تجب كنان كنا لمع ترروص ل ورتا» فلا دا لي كرك ليك لبئايةس ةرئادل طي بحاص
 يءازتا لاا :ليوطلا رحب 00 ل المتن سس لعن: لز لير باي لكي لاا: فلتخملا ةرشأد

 رحب (©(تمرإج نليعافم نلوعف)- نليعافم نلوعف نليعافم نلوعف نايعاقم ناوعف نليعافم ناوعف-لت
 نتالعاف)  نلعاف نتالعاف نلعاف نتالعاف نلعاف نتالعاف نلعاف نتالعاف لو يءااجا للا :ديدملا
 نلعاف نلعفتسم نلعاف ناعفتسم نلعاف نلعفتسملإ يءازجاهح لا :طيسبلا رحب ©( يتم نلعاف
 - دتمملا رحب © ليطتسملا رحب(0 ىو لمبل ركدوددنا-( يتمرإج نلعاف نلعفتسم)_نلعاف نلعفتسم

 لي يءازج اكس لا :رفاولا رحب )لو لمت دس ل نلا ل الإ رك نملك م لا:فلتؤملا ةرئاد
 . يءاز#ا-لئا : لماكلا رحب ©( .ترعدت نتلعافم)- نتلعافم نتلعافم نتاعافم نتلعافم نتلعافم نتلعافم

 - هس.لمب (رفوتملا رحب” ليا -( جمد ناعافتم)-نلعافتم نلعافتم نلعافتم نلعافتم نلعافتم نلعلفتم لي
 نايعافملث يءازتا لا :جزهلا رحب( لإ لمت وجت وا لو يركب ناك ا: بلت جملا ةرئاد

 نلعفتسملإ يءازجاس لا :زجرلا رحب ©( ترج نليعافم) نليعافم نليعافم نليعافم نايعافم نليعافم
 لييمازجاكسلا :لمرلا رحب ©(مترمج نلعفتسم) ناعفتسم ناعفتسم نلعفتسم نلعفتسم نلغفتسم
 0 -( رد نتالغاف) نتالعاف نتالعاف نتالعلف نتالعلف نتالعاف نتالعاف



 يقكل وتمر اسلج 0 كل ديار ةيلاع باوجلا
 نلعفتسملإ يءاز7ال- لاا :عيزسلا رحب )ل لمت حد لع نى ركون لكلا: هبتشملا ةرئاد

 :حرسنملا رحب( 0( يتردد ثالوعفم نلعقتسم نلعفتسم) ُتالوعفم نلعفتسم نلعفتسم تالوعفم نلعفتسم

 ناعفتسم ثالوعفم ناعفتسم) نلعفتسم ثالوعفم نعفتسم نلعفتسن ثالوعفم نلعفتسم ل ءازتتالس للا

 نلعفتسم نتالعاف نتالعاف نلعفتسم نتالعافلثيءاز#ا/-لا :فيفخلا رحب( تمور
  نتالعاف

 نليعافم نتالعاف نليعافملئيءاز#ال-لا :عراضملا رحب 0( تسود نتالعاف نلعفتسم نتالعاف)

 لب يءاز#تا كسا :بضخقملا رحب ©( تهد نليعافم نتالعاف نليعافم) نليعافم نتالعاف نليعافم

تسم نلعفتسم ثالوعفم) نلعفتسم نلعفتسم ُتالوعفم نلعفتسم نلعفتسم تالوعفم
 رحب 00( تمدد نلعف

 نتالعاف نلعفتسم) نتالعاف نتالعاف ناعفتسم نتالعاف نتالماف نلعفتسمل5يءا! كلا :ثتجملا

 -درطملا رحب (© درسنملا رحب( دئقملا رحب (0- لل تركب نمتروا(رترسد نتالعاف ظ

 نلوعف نلوعف ل بءاز:الا :براقتملا رحب( ولم نوتروروا لب ير كود كسا: قفتملا ةرئاد

 نلعافلئ م ءازجالا :كرادتملا رحب ©( جرمُمآ نلوعف) نلوعف نلوعق نلوعف ناوعق نلوعف نلوعف

 | ظ م ا

 د | عصاقو | ىكتوع ا عت
 ناعافتم ناسف

 «ضورشلاو ىب يارا بدلا حف :ةسداسلا هلا ةقرولا)

 م1417 7 4«لؤالا لاوسلا» 007

 . بلت نب ِسْيِق َِنَب ضْعَب لاَقَو

 انْيقْساَف سانا َماَرِك ٍتْيَقَس ْنَِو انْيَيَحَف ىَسْلَساَي ِكَوْيَحُم ويحكم ان

 انْيِعاَف سانلا مارك ةاَرَس امْوَي ٍةَمُْكَم َو لج ىلإ ٍتْوَعَد َنإَ

 (ىقدص)» اًنِيِرْشَي :اَنبالاب بَوهاَلَوةْنََع بالمدن ٍلُشْهَن ُىِفَب انإ

  لشهن ىنب انا هلوق ىف لشهن ىنب بصن هجو ركذا . اهلكشو ةسلس راعشألا مجرت
 تايلكلا ققح ققح

 («"صءدرالا7#) افرص و ةغل ةملعملا
ْ 

 لاباس لك () بارلايراعشا(7) دجال ايس اظاك اوم ا 4# لاوس الغإج

 نلقاك لع حال لب
 دمةرثحس لن لوول ركام لملم ريض ةربب لب مصل ج ىلا :بج رة راعشا ل ملم

اانايدكبقل ايوا( لو وفرك م 200 ل 37 ٠
 تلال ددابرمو»ةرثتس لع لوكان كَ 4 ت



 يفلكلانئمو هسلمح 141 مودا نيب هيلاع باوجلا
 000 روس رك رار اس لش رك د تدب اف طك باب رسل اكل لشد :كقا-ت دش ل م

 ْ 00 بات لكل لفل لشوود

 -افنآ لا وسلا ىف زماعكسنجم باءابدخ 10

 ده بروم 7 راب للا“ اقتبس كلب ملك 13 1 انا عاج بقا 2

 ابره ما < َتاَوَرَس :لكاو ديمو هرفمر هوَ -_:ني را 0 0

 ا انكم المس حم رع ) ةيِحتررصذا لكافما ثكب كذآ ضيم "كرْيَكَم
 00 -نوباذب 6( برضا الج رصعزامللاعم نانا مند ماكاذي فش ليضح غبم داذيم ”ج 175
 ش -ةركتسينو نكون لأ لاعتلا بابزا مولع راض فاش ملك: ب رخال

 . ةَبلَْك نب وللا مُي ميت ْىِنَب ٌصْعَب اقر...
 رتل انك ههتشنعك اهياَرِط مي لْيَحْلا ثلهش دَقَلَ

 ٍرِصْْملْنإَواَنِرِئاَصَب ى اًنِولَنُبَأ نَع لاطبالا ْنِعاطنَو
 (ىرتسسص) رئَقَتمْلا ىَلَع تَبَأ ٍضاخَمْلا لَو مُكْيَلَع نَلش َلْيَخْلا ُتْبَآَر دَقَلَو

 ىف نع اطنل انرئاصب ىلعو عقي اذام .تايبالا هذه دورو ببس نّيبو  اهلكشو ةعئار تايبألا مجرت
 (م اعمل © ».اًقرصو فل ةطوطخملا تاملكل قتح .رصبنل فوذحملا لوعفملا نع. ىوحنلا بيكرتلا

 ظ ا( نر رصبن (0) بيرت انرئاصب ىلع( ©)
 ش لخإ شكر رطتم اذ ضر وااوجرضاحب لي لوراوس مولر لا لغا 0. كرا: تاك ايبا م ”اكتئاببا 69 9 -٠

 هرمز رايثو كدا كسكس تا كالا ل سكى ا زيتا لدمداهيتم ام زغةيد
 اثنا مد لويثفا_لاع لشاوكيد سد نس ةددزيت ساحل مفرط قرابة كر وذو لدا« ةكي »تل ماجتاج لالش
 0 هاي ركَر اكاوكل اوني هدسدود»دئاملايهو بحب كح هدا

 ظ -اًقنآ لاوسلا ىف ٌرمامك_: بار“ ارب تايياع#
 دوا متليقاكسر انج حس متلي قع رواج نايف مناك ءاشكس راش نا :دورو ببساكراعش (9
 0000 1 لامي رزنعذ_رعاش نارودكس لا اء لوم لال لوم كلاي لم ماقم عدراو نب ايمرو لس ضن زق انرزنم

 <! دلو ركذت 6 يزادتإ داك اش كاان لل رطقةجارايزيت لد ر نم
 < روم عقاد اع ملك يعش نعل طخ طفلين : بيك اك اذ داب ىلع 69
 ظ 20 هلع هاوي تاي لجل سمن دات الل لو كه رصبن©



 ٠ لإ ة لاس لربك ري ءاوب بسس ماهتاتتو

 وعم( لعفت) ٌرطَمَتردرصزا لاف ما شبكة عاود خيم” ليعمل: لرصر ىوغل كلم نر الك ©

 الإ ةك الراو فورد زيت ردارام# طوكر ريت زينا جس ماناك د آيدكس وا: آس تكل وزو

 0 لي ةكررتت لب لص رديضوو شكر قحاب نادك تكا فيص ورفع "ناجح

 -انوهرداهيريلد قثن( مرك) ٌةَلْوْطُب «ٌةَلاَطَب ردصحزاهج_ تبفصر يم َلَطَب درفماكس ا تنصاك عمي ”لاطب الا

 . .انجيرداتاج ا“( رمل ةَرلصَب و اًرَصَب ددص لنادو لتي ريح رغما دامس. فيم4 بر ”ةئاتب
 -ومرتلب تنك( رمل ) اًناَلُوَش ا وش ردصع زا مولعم تما, لب كرك, ب ان شد ومر خرم "كلش

 الذيد ٌضاخَم زين لايثنوا لءاح قفخمي < ( اهظفل ريغ نم) ةَِلَخ ررغماك ل اسس خص اك عاب "اختل

 ظ ظ اسال ثم زورد قع قكردصماك عبي يزين وشك

 م197١ يىناثلا لاوسلا)

  ترَكِيغم ِنْب ورنع كح ُةَمبَك كلاقر..... 10
 َىِدْمُهَل اًوُلِقْفتاَل هيِوَقىَلِإ ةُمْوَي َناَعْذِإوُنلاَدْبَع َلَسْرَ
 ملظمةَْفَصِيِتيَيَيِفَكَرْثأَو  اآَركِبآ الاف مهني اَوُدْحُأَتاَلَ
 (ىدت_ععءص) مقط ِرْبش ُرْيَغ ورم ْنْطَبْلَهَو  ٌمِلاَسُم اًرُمَع نإ اًرُمَع َكْنَ ْعَدَو

هذه ثيدح ركذا اف رصو ٌةغل ةملعمل ا تاملكلا ققح .اهلكش و راعشألا مجرت
 01": ضشءدرذلا7#) راعشألا 

 واووقلىكفعموتمارلك(ا-) بارعا هي راحشا ( )دج زئاكراحشا )١( لإن رواج لعاك لاوس م... # لاوسصالخإ»

 ْ -هعقاواكراعشا(7) نيف فرص

 يي تعداط كونهم حس ناك امت اجيك اهي ولم وقى يا تذو ل تروم ل .للادبع #: رج رن اكراعشا 0... 9

 اه ئربقا مك يرات لش م اقم اند دعص لك ع لاع سين ثنا ناتو جنسس لانا هحس نا ترو «نوه نر

 به هوالعهلس تشلاب ليآ كيك هلع ك يبيك اايكروا< الاو رك يود كك ود زوج وكورعروا« لور

 ظ | - اًفنأ لاوسلا ىف رم امك-:بار“ اري راعشا 9

 هن لو# كندا فت” لِي درقماكل اج خيصاك خيب "الان: نش قصر ىوغل طعم نا لك 9

 . -[16تقو قف( ببرض) انج روصعزا مولخم ىلا ل بع رك دعاو_شيص ”ناح

 - وجب لااصقمانوب كادي تيد“( برض) الهي ردصمزا مولعمضاو ىف تكبر كن عتب ذيم "القتال

 ظ 0000000 0 دفا ناجل ب ٌرُكَب درطاكس اع فيما« عقرب "وكب
 توئاسديسا#” +: ُكادعض اقنج ع ىلا اتي زفتي م منكير ل



 يفلكلانتموهسلمح 0 ال6 د00 نينب هيلاع باوجلا
 1 د انرك يراتداندم كيداج قت«( لاحفا) ماَلُظإ ددصحزا لعاف محا ثنتب كريد عاد خيص "لم

 لثكوي اهترادرساكر يب زون وج بر ايرعم نب دئلادب لاوباكب ري حم نيورمب رج يرظنم سضاكر اعشا#:رعقاو راسا 9
 بيش رروكى لي كريب زون لع نم : | نك راعشا مالغ لي *كلأ أك لا مدرك امتار ب اشربي رهت اسس زامل

 1 لااي كس ورعب رول الا ركل لاربع ف ناز ومو ااه روش مال اكد يسر ين املك وملف ذس هئادبكي ىلا شك
 روا لارج ص اههقدس رك رب ميكا ذبل يكل باربع لاعب ُ بأذن كنافه لشن 16 ترزيم

 هك ذراعا ب ضامتقوك ور ةئاوم ملاك اوك هبل نم أ بج نايل ل تي درك اوم هدارا ى اكدر ليك وق حميد

 003 لل ديفا لمع بوب
 __ وعنا بيل نب وَ لاق

 اَبلَيَلاَنَرَتَس ْنَآاْنِم َداَتْسَيِ اَهساَكُةعاََسلاَو ِزوُك نب ىغبت
 اَيِراَرَو َكِيَلَع ايِرْرَم  تْبَأ ناب ٌةَراَرَح ينهش زها

 .اههادلا ىزاخملا ِهرُكنِيٌعِلعَت ىرَتََِلاٍناَمْألاٍضَع ىلَعاَنإَو
 اَيِراَوَجلا نيا ْماَقُدُم ٌساَنلا ادع نإ نوُك َنِبااَاَهّتبْْطَتالَ
 (ى ردت" ص) اَيِهاَمَكِواَبإلا نِياَنِقاَنْعَآَو اًنِفؤنَأ نسف اسَهَتفدَح قا ّنِإَو

 دارملا ام.تايبألا هذه ثيدح نّيب  افرصو ةْغل ةطوطخملا تاملكلا ققح  اهلكش  تايبألا مجرت
 اا ميس ف )؟اير وجلا ىبنلا ماقنم وتب

 7 0 ايرا رجلا ىبنلا قلاب( ل ظ
 قرازراوريس م هوركا اة كرر كمان يس( وقل ب#) تبافسرواا يكمل فسوق لباسم اكتئاب 0 1

 لارج لاراهذب عسل 1 ليث ءايشا مانت سس رابعا كس لدورد كيده رصدلا ل التبرع طقس مايرنج م لس د

 ظ 6-50 دمت دوج كس تررشو قي دامز مترواوم الاو ذه بع رواوب الكابل بيكر تلا لع لاح ا واول |

 كوت لت يآ بج رك سار كت م يلاطماك ذا اوك نال لب لإ تيوب عاصم سس بو كك دنياك لاوس
 قيل اتجنن لادن رق رام سلك كاي سصقوج تلض وو كرف مل نيلي الرس ظ

 ظ -اًقنآ لاوسلا يف ّرمامك -:تارعار تايبا©9
 رادو قع لت ميس لفك فائركذ دعاو شيص“ ىفَبَت -_ نم لإ ووغلإ عنيا ©

 0 تيماس يس ةّيهاد ورغم امج .خيصاك "نهال" الا لمايزو لح "(يرضالكْفَب ءرك بل قيم

 . الكا تشراكى دازراورس ققتك( لاعتفا) !كاسيقسإ ردصحزا مولعم عرراضم لضرب ب ارك دعاوخيص "انسي
 دادس هاك ) بوفد سمعا لادا 1 وق -ةركلالرادرم



 .يفاكلا نقم و هسامح ظ 202 45 (مود)نينب هيلاع باوجلا
 دعا دع كاش شلل دج ل ان ادلع ل 42 عدم عمم عم عم م عت م ا ل ل منا م52 جدير دع ج25 عت232

 2و م (ر) اه آر دصمز موون, لتطك ئاورلة دعاوي "تب"

 -نوماوسرءانركاوسر قت( برض) ايزخ ردصم لاوس قف“ أع ٌرخ و ٌىْزِخ درف”اكاجضصاك ري ”ئِزاَحَمْلآ

 فيا ذع نهي زي رك وجلد الع نيا يقاوم حق وقلم دق العكس ىلا بيكن ب زج رع اشك راعشا نلا- -:هتاء6تايا©

 0 ماغقامال ا 0-5 عاش نايل كت دتشر اك كا سرع شن فيا ذع نادي زب حسبو كدتقاو لا ءارهل اي كس

 تايلور اوما لع راها كارلو شار ان

 ل باماج لوم كب ف آس بج كيسي بما وار ايرأ وجلا ىبنلا ماقذم ©

 ل شعاب لايكزل تروا تلقا ديكر رنه تقول أجيك حمس ل رك روك وورتزو ويك لن

 -ل ركب اتا اكىذلروا ىدوالعاس لس كريم

 «صضورعلا»
 ه1 يثلاثلا لاوسلا) ظ
 | ا : نيروكذملا نيرحبلا مسا ركذا..... لوالاقشلا

 ' قثوم ةكبب ىنامثج و بينج دعصم نيناميلا بكرلا عم ىاوه(١) 20
 لكيه مئاوقلا ةفظ وأ ميلسب  اهدارط موي ليخلا تدهش دقو )١(

 نتم) باتكلا نم نيلاثم ركذا .لاثملاب هنيب ةديصقلا هيلا بسنت قفيكو ىورلا فرح وهام ٠

 ؟(عيطقتلا نوكي فيك) روحبلا نم رحب ىا عيطقتل (ىفاكلا .

 دل ل نوم ع 6 *# لاوسيصالغإو

 - لالاشموو لك يتب ل بان( #-) لام عم تيفي ى نوم بوضج يمت فرط وكت

 تيه سرمدددداس كرادتفاقروا لوك مانا كتيب هيب: لس لور لف تيب ووو 6]) .... ..9

 عل ادت يفاقروا لاك م

 ىرثكو كات كور يف:

 5 رك شلادبك يلو هدابعوبار عا ىف ا هيت هانا بوت ةموديصتفرط كل "رواه 6-0 ىكوريصقر سس "جر

 ْ لاراعشا مانت هريمكل ا-_سبج لك اَدَج ْنَع ُتْغْفَرَتَو ل ْىِسِفْن ٌسْنَدُي مَع ىسفن ثنهضرخ اكسر يصل

 "لحن يتد) ليك ييمديمتل ا سبعا ل سي طي رف رص عش

 56 ا 1و ماك © :

 ظ
 | نس | نلف | ه0 ١



 ىفاكلا نتم و هسامح 520 00 (م92)نينب هيلاعباوجلا
 د 2 1 طق 5 هش ل ش1 3 هل د ءدعك ل 2222 م 22 ل م عم ا ع ع ل

 | هع | هيمن | ال |
 ظ .هتيبو اهلثم لوالا ةعبرا اهبرضأو ةحيمص ىلوألا برضأ 5 ةنسو ناضورع هلو تارم ناش نلوعف 0 0 رشع كا

 اما ميمو مها رم نب مَ مِن انأَف
 ٍرعشلا عيطقت ركذا. روكذملارعشلا لكشو ةرايلا م مجرت رت

 ْ 5 : لاددا لف جرش 0 براق ثحب لود دش م 26 ترابع 9... 59

 ظ دهر لانك اماج 4 كح ا برش ليك نو ليرطر بلك راج كفار شف داو
 -اقنآ لا وسلا ىف ّرم امكن با ا م0

 | امان 00 | قلمه | انت | رمد | بانيت | مهن | ان
 أ ىآؤفت .عقوتف | آوت | نلفت | نازت | نأ | نوع
  «ضورعلاو ىسيرصلا بدالا ىف : ةسداسلا ةقرولا»

 م6 _4(لوالا لاوسلاج

 : هللادبع نب ٌلْيَج َلاَق
 لش يلق غم اة َهَدْرُب ٍفيِضلا قِراَس ٌباَبْح َكْوُبأ

 ريس ُكْيَحمُهتْلَي ٍقلِصواَباِ ْنكَيْنَمَو َنْوُحِفصلا َنْيِحٌِصلونَب
 (ىرت-هدهص) انصبأ ناك عج لإ هنت ْمكظح هللا ٍةَمْسِق ْنِم اًوُبَضْفَت نق

 مهرس 7!( بيك لك ) نيريخالا نيتيبلا برعا .رعاشلا ةمجرتركذا .اهمجرت مث تايبالا لكش
 فراقت ار 00700 مج تاك ت ايا(0) بارعاهي ت تايا(1)_ لو بولطمروما را لي لاوس لا......# لاوسص الخ

 ْ بيتل تيسلا

 اقنأ لاوسلا ىف امك :بارعار تايبا# 000

 يلوا رمش! جريت لاداد ارجوا قل ارد دداي لكما حس نام ةيسا نس بايخ باب سرت - رم ة0تاي ©

 يا تظل 4 لام نأ هوء هس رطبا الوا اقدادجاتايأ 5 1 ج٠ تيورواع لوب ليد الوا "ا وأو كي اهقراوس



 -ايكل ونار لثك 2 -ىا«لؤ ناب باخ ملاعتشلا رو شوارب اصح سا سميتك تكا لبا

 دي كليبقذي ايي دولا نقع ءارزع ليبقروبششلس برع قلتي ساروا اين شاي روبل ابك نب لتحت: فر ادت اك ءاغ حف ٠٠
 > لدم لوقا تافد كل ارولاقروبشلررط وجو لين قب شناكن ادوات دفو نشعر تروكى

 يسال طر ا رتبس, ُث نوحلاصلاا د تسرك لات اشنو فافع نيحلادملا ونب د: بكة كك ييوؤ كرا ©
 - دوركيراج,رورجبرلك تفس, فوصوم قدص ابنه راج مالك اري دصتتان نكي ميطرش نم رفطاعؤاو يلطف وطعم كوب نرخ

 ارّيسفاشم ثييح ب لوم مهلعافو لش قلي رشركوةيسسا لعب ركبوا نيا صقب لخضر يخلو قلتتس انئاك

 هيف وعقاب لوعقم ع دب لحبيف لوفر لكيلا فاضمو فاضم ديل! ف اضم رم يلي واترك ريش يلعذ لزج ركل عز لف

 اوه قوطخمز تير لكل و وطعم هع ف وطعمب قولطخم لوبيرج أملا زج و طربا زج ركو عير حف جي راكي

 لوب قلتي ورجبوراج ءروربر كلا يلاف اضم فاض هللا ةعسقم»اج نم لكاتو لخاوبضغت طش نإ قطاع اف

 ذاادتبهلا يارتبام اليسا اه طرشرلو بيير لعف لهب ركك يس لوعفمو قلت لعؤ نيل لوعفما ير لوعفم كلج ح كس

 رثي ماذا ناكرم تا رصبا ماريتا: ناك فروع ييرش فرج راع لوعفمو لكاف نيل كدض ويب مل يفلت

 -اوميطرش لب رلكلا زج ورم شما زج رك مير يسار جبر لط اريتمي ريش اوم هسا لج راس فرو

 فّرع  هتمجرت ركذا اهبّتر نمو ؟ةسامحلا ناويد ناويدلا اذه ىتسااذامل-... ىنانلاقشلا

 ظ ”ىمرضخم رعاش « ىلهاج رعاش" «ىمالسا رعاش ةيئآلا تاحالطصالا

 '«اىئالسارع اح( ) فراعتاكبترسدوا م يمسنجو لس امص لاهل د(1) لو بولص ومزود لن لاوس, .....6 لاوس الغاط

 0 -فيرتن كى رضتو ىلا
 هي باوبا لوري روط ومي باقتناو ناو دياكم انقوبا:يفراقت اك ترمروا بدو كرم ءامص اونو 69 .٠ |بنات

 ظ باي ءاهتا باب بيلا باي©9 بدالا باب© نارا : ا( ساما باب(0 - لث عاما كس نتن لت

 باباي دوا مك ا هس بس ل بئاولا نلا_ءارنلا يمان باي( !بإ© ره باب(© تافصلا ب 62 تاو فايغالا ١

 تك ر خش اسوك الطصا كوزجلا مهب لكأا ستيب لشرب راعشادتا زا وسو ريت مرعب ل يسوون مج لسا بإب

 ش - ايلي دوكر# أمي ارئد مناك اول هورعوم #دإل سا

 ناب بيم دبا بسن ءلسلسو م نار حليف ماقدلا تيك بي م ناكر عاش لو حلك تمكن اويدو عوج 1

 . هاكر قم نم اح“ ىلع تاقامقمك روديجوالب نايعرد كس ريربطو قش ا نب را نب سقي داع ني لوا

 2سم ماك ذر لاي لال اع نا ورترهتضرعم ع نيكد وغير ده ابا لوجدلاو سد ريب وأيا إلا جا قد جاوا

 كح نابذ يبو 6 لانا كك نبرعاشمذب ح بس تقولك ياهي هت تس مكر ىكراعشاروا ترج ىلا

 نلاسارثري ديما ىكا_ نر ضاح لبي تاس, كا فوم حت قاب حس داي رد لح اهق لص _اك بخ قبب اكن راها هل كلا



 هائل 6(  (مود) نينب هيلاع باوجلا
 اكاد لا ل ع ع ل 222 همم ع عج هد عد ت2 هل الل ا ل ل ل ل ا ع م لش هت

 «هلوصأو ريسفتلا ىف ىلوالا ةقرولا>

 00 . 2١555 ١ يلؤالا لاوسلا» ظ

 ْ نيتزمهل قيقحتب مهترذنأ .مهيلع ءآوس امه وحنو بهل ىبا و لهج ىباك اورفك نيذلا نا...( ل سحما
 هللا ملعل نونمؤيال مهرذنت مل مأ هكرتو ىرخالاو ةلهسلا نيب فلا لاخداو اهليهستو افلا ةيناثلا لادباو

 قثوتساو اهيلع عبط . مهبولق ىلع هللا متخ هفيوخت عم مالعا راذنالاو مهتاميا ىف عمطتالف «كلذ مهتم

 ةراشغ مهراصبا ىلع « « قحلا نم هنوعمسي امب نوعفتنيالف «هعضاوم ىأ :مهعمس ىلعو ريخ اهلخديالف
 .(2؟:هرقب - ١ هداي) .مكاد ىوق  ميظع باذع مهلو مهلو قحلا نورصبيالف ءاطغ

 ١ ىلوالا ةيآلا .اهيف ةروكذملا ةيريسفتلا تاملكلا ضارغأ عضنت ثيحب ةرابعلا حرشأ .طقف نيتيآلا مجرت

 ' " ىفانت ةيناثلا ةيآلاو ؟ضراعتلا اذه باوج وهامف «رذناف مق ) :ىلاعت هلوقب تباثلا راذنالاب رمالا ىفانت

 ش ؟باوجلا وهامف «نمؤيلف ءاش نمفإ :ىلاعت هلوق ضراعيو رايتخالا

 ظ باك شاق رش كريس تامل ترايع(©) مج رتاكت نإ, 1000: لن روما نلت لحاك أ اوس لا... لوتس

 دعب لل ادذ لأ ل يكس مارب لع تكس ناايكرفكذ سونج كلو كك - :مجر ان تانا 6] ةماعل

 هدب نوح ادا( سايق )جس كداب لانس كارداب سول كس نا ةس لات هس سا ليها ارو

 ا(: بارع مي كك نادداع

 و سرب لو سار مرفاكى وكيس ١ ورفك اور ر اشارك غلا... لهج ىباك: يرش ريض عمار ترابع 9
 #هريو بياوباروا ل موب ابج لح لب "ال ست نلاميا دورك لد ىلا مع تبا نج 27 ارمرافكووبجم

 . فلا يس ؤقالب نحتزم ٍقيقت (0): لين صمارق عي لع سار كجسهراشا فرط كل طارق مهترذنأأ -: نيتزمهلا قيقحتب
 «نيلاكس) تسلح كدب سس فلاي انهزم فنا ايست عليج © قلا طسؤنازي ليس © فلام تم قم ©

 تولد و جس 2 مس ىاقتشلا تلاع الج هراشافرط كيو كف هل ا كاما رافع: كلذل مهنم هللا ملعل

 0 ا - لرش ديما بكن اهيا نالت ب كلا لب ال لك اهيا

 1 -ايذنرت كو زج كول رك ةس الدف وفروا ةس اركي انا“ كراذنأت:راذنالا 0

 روت لوبا درك وبتمرا كلدنب رسب لول ك ١ هس لاقت النادل ايل ايي وك حمي 4 متخ تل: ق وتسأ واهيلع. عبط

 لكل ؤ دارم ناك نار عضم هك هدانا فرط كفاه ف نع :هعضا وم ىل قب سفر ظاو لس سلوك ١

 - ةكعانأ يف ةفلس سرك حاب نقول لك دارت كيلا

 | - ةك لووك دوك قدو سبب لست هدوي ب لوح كرينات ةولشغ < ءاطغ

 مو ىلا اورو اكرم لك 434 وابا طور بسهراشا فرط موهفنو تيفيكا 1 باذعتشس مئأد وق

 ل <سايدوت موه رازنا مر عس تمي اسال شراخ ل( رذنأف مق)تع 1( كرسودروا تبي[ ارجاظب-: باو مشات ©

 تع 1 كج يبا -؟جس مك الفار لش تعي قرسصدلاب بج َ_ اهايدؤوجت ار وك اره قع مارب ليكن انارؤ تروا نار بج ا

 تلق سمه كدا داب الج يبطل ع رش يزاول شزشا كذا صال
 2 هيوم :م-: حسا اطيب ١



 ىا198 58 الاااايا د) نيتي هيلاع باوجلا
 وقل اوك مقل بكب ج4 هداج مام قل نارا ذا مدعورازتا لبس .ذب ند تداولا م ردو 1

 هءاضعالس نا ماتتشادوخب جك. مهبولق ىلع هللا متخ كت عل اكطاو ضااهتارسود-كجاتط باور ااكراذنا
 لس لولو علا بيبا كلا ؟ 2 وب روزسو روب لع 7ع يآ اكواير# واع لرل بلسوارعتسا كتم و قروا بقدر جي سداد

 هك لاعفام انت ىلادتدلا تبلا ل دودو لعاف لس قتال وارصتسا لاهل لاس ايئواب دي دوقواعتسا ورايت انيارهن د ؤ كس دانعو تد اش

 .. رايقفا ةياوكت يحاطصودارعتسا لن يوقد وكول ننا بسجل ايورك راش كس. [ب وش فرط اك رس تحك قل
 (نةرقلاف راعم)_ىدركاد هب لش ساوتو بولس نلا تيفيكى تلوم دع ىتو نس ىلاترثلا لب اطمكس بلا تعسر ايان رك ات

 كرهطمو توم ريغ نم ايندلا نم يلا كعفارو كضباق كيفوتم ىنأ ىسيعي هللا لاق ذا... لامن
  اورقك نيذلا قوف ىراصنلاو نيملسملا نم كتوبن اوقدص كوعبتا نيذلا لعاجو اورفك نيذلا نم كدعبم
 هيف متنك اميف مكنيب مكحاف مكعجرم ّيلا مث ةميقلا موي ىلا فيسلاو ةجحلاب مهنولعي دوهيلا مهو كب
 ّنا :اهل لاقف «تكبو هما هب تقلعتف هتعفرف ةباحس هيلا لسنرا هللا نأ ىور ..... نيدلا رما نم نوفلتخت
 . نينس تس هدغي همأ تشاعو «ةنس نوثالثو ثالث هلو سدقملا تيبب ردقلا ةليل كلذ ناكو « انعمجت ةمايقلا

 .لبق ةوبنلا ىتؤت له .ةروكذملا ةرابعلا ىف ةيريسفتلا تاملكلا نم رسفملا ضرغ ركذا .طقف ةيآلا مجرت

 دامتعالا ؟فنصملا ركذ امك رمعلا اذه غلبي نا لبق ءامسلا ىلا عفر 422 ىسيع نا :لاقي ىتح ةنس نيعسرأ
 ثيحب «كيفوتم ينأ» :ىلاعت هلوق يف .ةافولا" ىنعم عّضوو ؟ال ما نيدلا تازورض نم 2# ىسيع ةايحب
 ( هه: الأ - 2 نإ مدلل هتافو ىلع نيغئازلا لالدتسا عفدني

 رشم سرد ةاف نر تلات ةس0 بعل
 ه١ 4717 لوالا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رم امك-:دمج تت 1 ٠-9] ش
 ىنوتاع ؟توممخبر واكل ول له ضق طيس اوكي 1سم ا يك اب تن كيف وتم :كضباق-: درع ري ابل 2

 -ل ودركرود عم نونو ايلف ب 1مل اكن ابق“( لل اك رهطم ت2 :كدعبم سلفا نر

 املس سسدارم ل دعت كتموب كيس آي ستارم عرابا قرش لم سكسك ناكموهفس اجا نس :خلا ...اوقدص
 كوابل ايكن ايدك ادسنس !ورفك نيذلا اخس اورفك تس :خلا...دوهيلا مهو كب -كفس لولد لاس
 ظ -4 لور بلادي دذهسماولو لعد راضون انلسنب نت لز دوبعود ل لسادذس رانا بيذطك بأ

 راف لاتف جدام فا شسااس ندوات يف ةخت < :نيدلأ رمأ نم
 3 ايل

 ظ ل6 فروت كسماسل لا قر دعبكس تينا ل لصتس رجب دانك لاكن لاسم تمض يزال
 تتولس ترك رتل ع يي دعرداء<.ايدرارق تاور لكءاصت تا دس ى ارك سي باوج اكل ا_<س تالا تسب نون لاس

 هلد(روتاك تس الم ثو وعصلا تاقرم لش دعبر بلاير كبت الواي( نس ىلا دذدصاط دى اسا رق راك يل بأ
 _ -اتا رس( لالا ذا نس ليس هاك( ك0 ع ناني لأ



 تا ككل (هدب) نيتي ةيلاع باوجلا
 ظ 00 هل 417 لوالا لاوسلا نم يناثلا قشلا ىف رم امك ترشح ل ى مراح ةريقتع 9

 . رواج انركل وصورواانيلاروئاروق تنك ىفوّمر واج خيم اكل ق مارد ىفوت ءيِفَوَتُم -: ف تسرداك ةافو فل

 كرف تاناةد لوم كدلك اقتدناروا جاني كاى روي ردقم للا لبا نانا كفو كس تدليك هتس انك الطا اكتءافو ب تروم

 0 سدسلرداجان وصايا مخ 1خي سدد لا له ورواه لمتتسم لشق ب لاهي ىفوست -<- لاجل ركل وصور

 به سلفا لوك اج ياا واااو م خم رورو ب آف لات راي كس ب ىو زيقغاكت ع امجاو

 089 _ ييضانلا لاوسلا» .

 ل يوتا“ ردضم ءاجضنن هنآ نيرظتنم نيرظن ريغ نيرظن ريغ نلخش م 0-1

  ىبنلا ىذؤي ناك ثكملا مكلذ نأ ٠ ضعبل مكضعب نم ثيدحل نيسنأتسم اوثكمت الواورشتناف متمعط

 ءايب ىجحتسي ئرقو هنايب كرتيال ىا مكجرخي نأ قحلا نم ىيحتسيال هللاو مكجرخي أ

 ةيالا ريسفت بتكا .ةيدرألا ةفللا ىلا اهلماكب ةرابعلامجرت 222 (ه"”: ب ارحالا . ؟؟هراي)  ةدحاو

 ظ .ةيآلا نم ةدافتسملا ماكحالا نيب .ةيآلا لوزن ببس بتكا .ىلحملا رسفملا ضارغال اًمضوم

 تم اهجادا تسع تأ 76 لوزن ناشاكتمم 1© رينا ع 16 جاكتسايع0 لون روصاراو ل تل اوصل. يس

 مة اجد تزاجاكت و لاك ع نورك أن ىئ ورك اياج تمم !ولاو كابياعسا - : مم 76 تراع ٠

 ْ اجا وأ م مبج نا اكد ات لا و ةس كرات لب تنك دن( ماو لور 2ك تاما ووضح ش

 )و بقي ( ل لبآ ) سد: تكد تقر فرط كت ينج تاي(وركد ربك ) ءاج لج ركدغأ لوك اهكمت بج لجو م لقاو بع
 )ايتها شفا د( تك كش سكش دل وك لم ىف نوب مد فيلل ( نر مراه ١

 1 ( < ايكأع ذب تاس ءايليا ىحتسي لع تءءارق ل يأ_- 02ج اكسس ناب كا تن ءءاج ورب ب

 هد تزاجاد تاثذاكىرضام ليك _اهكر شم كس ىف ليل كب جا نامل لا سالك يت يلام د: 7-4 005 ِ 19

 2 ةاجوبداف تس ةساحكب جر واه رانك قرانا لملك ايتو لعب تفو جل ادواورك اجد لع كس ىف كيب تاج و
 لاعتدا رب« ةيسد لك ذ بضل لب: 2 .كانال ا راهو كيس لدم قراولا اك كمر يقر ن لش بش لك وبا وخ

 -هودعصز كراشت اوى داع ًارمابارفرل مرر اف تس ةاهك تدوخ مك 2 "ةيدماكا فاصفاصرخا كا يلى |

 . ماا نافع لقت * تنال بتيز ترحل لت دثلا لوسر بج كج نايباك كلل أ تررطح #: وزن اشتي ©9

 هذ _|وت روض, هلل هر نومة رك يلج ورلا اهكرمل و ماعط ول وعر ضاع كول م هدككت لود كمر بآن اكد و

 ازعل بآكى يك اجوددا لو جدلا ب آسيجل يا رفرايققازرطابيا ذس فأن باذبل لينا ملأ كد ورك باي
 بج كأن قرود تح اوكي 1هد واج لي لاير فش ب تس دوط اص ذقت بآ س.بو لااقق تهب طاح ثبغاب ل قالغا

 فيرثك ب ادع لس رد قوتك هددكبردا كج زادي ةسايشأ كل يك ك دج رارخأ املي دي ذا يآ

 2 2 كج دوا دم سرك هد دعب كس للا ةكحدب لبلاو ري فلل أ اذبل لع 2 وب هن ليل ورك اهكيو 7

 داماس بآل تنصل ةل/ اف يرفق 7/7 ب 1ىدر ذاب دج من يان( سأ)



 ه1219- 5437 (مود) نينب هيلاع باوجلا
 مدع عت عد ع د عا عم 6 23 م مم 22 عج ع جة ع ل ت ع ها ل ل ا ع م ع ل 22 ل ا

 اونمآ ىذلا اهيايتمآةلات !ةلاروا ايد لا هدب كايمرد خيساروا رهتروا ايد كوروأو هن بآ و اكن وم لف

 -ل؛رفلذ#: غلا ىبنلا تويب اولخدتال
 " تتقوو رقم شل اجدد يلب كك جر توم تارا 109 -ةاجرشرب تدل كاىدوغزا تورم(: م اكاد اتس تيا 9

 لكي ركرايتخا ىجماوأر وفدحإ لس تغارقمس ناك © مستانس لدل» وادم تصر ىكراظن الويل امرت ليي ح

 جل < لوب في/رداوم تاق

 ا قْيِقْخَتلِل ُدَقَو دقو هوب دك «كِلذَك َسْفَلَو
 «لَرآْلا ىف ةَرقاَم قف 3 ىلع ىدُهلا ٍنَعاَهلامأ َهبْولقللا ارا هَذا قحلا نع اَوُنَدَع اَوعاَراتلَ اًوْعاَر اًملف
 (ه : فشلا راونإ) - هيْلِع يِف َنِيِرِفاَكْل . قْيِقِسفلا مْوقْلا ىدْهَي الكللاَو

  ؟هتبوقع ىهامو ؟رافكلاو نيملسملا نم هباع وأ ابن ىذآ نم مكحوهام . اهمجرت مث ةرابعلا لكش

 ظ ام مس يسد في اههتا(©) مج اكتمرايع(7) بارك ب تررايع 10 : لروما نلت ىلع ومس ل... لمن )

 ظ .افتآ لاوسلا ىف رم امك_:بارعارب ترايع 6 ---...

 ا نولول )وب ةييسدءا ياك لوك معا مولر سال قابس مقا زم رص جور روا جرا ترا 9

 ( تك ومب واق تاببا اتيت : لإ سحقا كش يح نلا قت ىرابي كن يذل لن ئوم ترض ل اهت يدرك رورش انك

 مارثتا يلعات لوسرروا- جس لاحرلمج نإ لوم لوسراوم اهب اكدقلا لاي هداه عر كوم ةن اجت( لس نتقت# نق) نقتل
 ا ا الاول ( 2ل- ثيعس نقع بجو قيد فيلل تاي وم ) در قمع كولو بج لب ( جس انما

 -6لوورفاك م لا مجالي د ستمر كاره اعتاد( دريس تياربكن ا قلاطمس لذا يقتلوا

 ٠ لوك[ تافسو تاذاك فلن يآ اينءازياحررط لك ليت ثلا لوسي د -:ازسروا م اكل او ديد فيكتب م09

 ايندلا ىف هللا مهنعل هلوسر و هللا نوذؤي نيذلا نأ)«ركت ع1 اروا#ةجومرفاكص نوووم ةيلزل ايوه ةحارصواوقيل هن بيع

 (ناةرقلا فراعم)_ وم قلب ترخ آروا كوب قع اينو تنعى لات اب لاك در (انيهم اباذع مهل دعأ و ةرخآلا و

 ل ءارلا هس اجدانب رم وار جيدب انيك ارب ءاك اجو طرعوو رك رطل سف ب تس لو ضب لج اهكاذس ماع

 | ركاب ع رك ب  ةرواع كرار كروصقجب اووواوخ اجا كد لا اعجاز كوع نات اساس كوي بتنا لقي رحب لس

 ( قري ظمريفت )وورش ركوب توشيتسد بشد ايس درر اكن اكرنكي رايج وعر رك اد اتبلا_ سس اجوم تباغعس تدابشرواوم مرج

 ه1 «ثلاثلا لاوسلا»

 لرد سل يستابس ل «تينلاو هاب رار ءاييقتل لحساب ينحل ةحانريشأ ةييخأتل ظ

 ل يلقعلا زاجملاو ةينكملا ةراعتسالا لامعتساو ةداع ىنعملا كلذ مزاول نم نوكت يتلا ةسوسحملا ةروصلاب

 ٠ .كلذ ريغو قلعتملاو ءفوصوملاو ٠ فاضملا فذح :ماسقأ ىلعف فذحلا امأ

 الاب قاتملو فوصوملو فاضمل فذح ذي نآرقلا يناعم مهفافخل بابسألا عضو ةرابعلا مجرت“

 . ةكتيأافل 6



 ه)459- 4 2 15 ظ 0 اع ارا

 نظن © تاضداكم نب ايس مج ةكتسدإبع 0 اه بول ثوم نس لان هيوم 4 لاوسصالغإ»

 ها طوس اك فوم فا

 رس دوأ تب كسروا« عكف عوف ورتب *ايعارت 00 ا ماكس شا !ووجوروا ١ مر 7متررايع )9 26 أبا 0

 حم وصخ ج__انرك اعتساوكت ئايانكر وا تداضيلر تب تهبط جس انرك خ موك يج مدقدول انرك دقماك بج ظةمروا هك يدبتسس زج
 لاعب ركل وتساوي يو يلوراتسامدا و« مالي كس قدوتنا جس انرك بن لبث ترروص ل وسك ماو دارع
 ْ - هربت قلل يل رصروا فوضم يفد عء فام يش طخ ا ل مارقاورعت كف ذع

 ه١ 4507و ه١ 417 ثلاثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رم مكبس: تحاضو ىف فذعرواءاننب اب( 09 ا

 " ٍراَرْسَأ ّيِف نير ريما ريغ ةمْهق رسميا جو :(زاَجْمإلا هُوُجُو ِةَلَمُج نب :يأ) اَهنير..

 ماع ّنَأاَمَك ملأ يِنَب ةَيادهِ ِلادْنِم ني َلِذاَن ىارَقلا أ ىلع لكان ةمحْلا وَلا نأ َكِلْذَو .جيارشلا
 ةَبِدُوأْلا فْضَو اهيمالع و ٍضارمألا باس نا يف ايا ايوحَت ظمالو ”نؤناقلا" َيِفَرََناَدِإَبِلِيل ٌّبْطل

 بِلا ٍةَعاَنَص َنِف َلياَك تّبؤُمْلا كيلا ْ
 تصل هال ف ةسخل ل ل زقزوق ةنمسل ردع شود اهجرت مث ةرابعلا لكش ظ

 فارم كس مولع © رك

 اًفنآ لاوسلا ىف رم امك_:بارعار ترابع 0) ...... 9
 هس لاكن اس يل والعكس لولا كرو ولم تل رارساانمتب اكس جس هوس لع زابعاووجوروا#:مجب شاك تر ابع (9

 ابطا جسوم لان فرط كاقتشا كتيب كرد 1 ركن آرقكل ب تس اتبيب سفن مولع كيس بدو ظ

 رب تاصيقو تاقيقتاك ا لث ناب كس لاددددا تادالعد بايسا كس ارم اردل كس.ءلدلاطماكب انى ان نول بمج مل ظ

 ظ دج لاك م بط نخ“نوناقلا "لملاك سرك لق م ا كلساف
 نارا متسائلا الاروا لع انيس تي ري لرب نوح ندا يك لب رح اع ارم فلوم - .: رار | ْ

 -ج فيلاتروبخدركرركش بط 0

 ه١ 4١ كيلاثلا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف وم امك داماس مست مولع 9

 ضئارفلا و هلوصأ و ثيدحلا ىف ةيناثلا ةقرولا

 ه6 «لؤالا لاوسلا>

 يفد فيلة خلا لول :َلَقةَريرُ يب نع هَ نم هِيَ وب 0 قشلا
 .ًةَيِاَش دَضَيَب ةَوُسْنَلَف هللا ٍلْوْسَرِل ناك: :ةَرْيَرَه ئبآ نَع ءاَطَع نع :ةَياَوِ

 ؟سأرلا ىفاح ةالصلا مكح وهلم .اهتئيهو ثم هللا لوسر ةوسنلق ةفص ركنا . ية لك
 ظ ل85 بآ© ريتك ترابس© ب اب تراب: جب بولطم لروما لي ردو ل لاوس :٠ ...4 لاوس صالغا» ٠
 5 02 تمانع ازرع © تورو كؤذك



 مل 0 2 .. هل ويتي يلاع اوما ٠
 ل ا كح ع ع عا ما ا عم ماع م ل ا 2 3 ع م م م مع 2م هدد دعا عاد عام ل ع ا ل ع ع ل 2 ص ته

 .اًمنآ لاوسلا ىف رم امك بارا تءرايع ٠
 لج يتيم ل اش يال هلا لوعرك تس كدرع تس ه ورجل ترض - 2-2

 ىو اشريفمديا

 ب كس اا فلن بلاك وحلا جرار قولد ثري كارب داش #: تي هتنم ل وأ رم 9

 ْ ماع الباهت فت يروا ديف لاك | بآروا لقتسوهو تسب ترمب ثري ء قت لوم يلو لوم فس كءايعرم

 ظ نبا تررطح_إ ديس رحب ردا ايامك نامكد تاسست بأ هس لشكل تك ل دقرف ترج سس قي لو

 يل راد كراس درس( ىل و قرصضريفس 0: ليك ايب ثنى ءإ سة ب[. ني لور يفس لن ب آل ب ةارف# رع

 - 18 اينما تر يب كم رتس ل ارث عس لئادوا تس ارف ل اعتتسا لعرفس مف بآن يل ثرادد ثدي ليوا ©

 ركل اع) -اهق راروم لش نت ىكيإ وفلل كس راب ا له ب ًاءل < اكدر

 دل اكورميل- ساس ماك ركرايقفنا تن ذ ل ايلا جس لاكأب ولطم ىتن يب رتم فرص ب زارن#: مت كدح هزار ©

 ١ (نآرقل فرام) هدر نعني زال ل وك انبي ستين يارس
 َضِئاَرَْلا وقل: للا ُلْوْسَر لاَ َلاَق سابع نبا نع ٍسْرْواَم نع قدي
 ريغ نم ضورفلا باحصأ ركذا .اهمجرت و ةرابعلا لكش .رَكَذ ِلُجَر ىلْوآلَ َنِقباَمَف ءاهلغأب
 0 .الصقم ركنا ؟ركذ لجر يلوالف ىتبانف“ :/2 هلوقب دارملاوهلم. .مهناهس ركذ

 درع ”ركذ لجر ىلوالف قبامف © دنا تناك
  اًفنآ لاوسلا ىف رف امك-:بارعار تر ايع 3

 رم ءرجت اسكس رفا ىو وكلا رفؤ ال ماير رفواشرا نلت ب اكس درع هس لا ارع نبا ترطعح #: مج تتسرع 6

 -ه هيل هدم ني بع رود اج

 هلع ثلاث لاوسلا نم لوالا قشلا ىف ٌرم امك كد نال باح 9

 ثراودرم نر - ءرقود تاج لاو جدعب نيد اصحو شضورفلا وذ: َ

 ليصغلا 11 كيصعرواءج رك اك شرار كيصع ل جي تبدع نسا ١ ده تراواكل ا.ه يقب نوار راو تشر ورم سرق كوج نت. + ل ع

 2 هاتر زل ه١ 4 ثلاثلا لاوسلا نم يناثلا قشلا

 م1 « يناثلا لاوسلا 1

 . بولقملا ء ظوفحملا « فورعملا « لصتملا لضعملا « قلعملا « + عطقنملا « : دنا (ثيدحلا)

 .اهسداس يف فالتخالا نايب عم ةتسلا حاحصلاب ةفورعملا ةتسلا بتكلا ءامسأ ركذا-
 ه١ 4158و ه1 457 «ه١ ٠*5 ىناثلا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف رم امك.....باج ل“...

 :ةيتآلا تاحلطصملا فّرع ىناث
00 



 هلو 13ه (مود) نينب هيلاع باوجلا
 م عم 22 2 22352 2323232 عدد عج عدت ع 222222 ع ل م

3 

  ءزجلا « كردتسملا ء جرختسملا « بيرغلا « مجعملا  دنسملا « عماجلا(باتكلا)

 ١ 0 ؟اهيفتصم بهاذم ىهامو ؟اهنيب اميف ةتسلا بتكلا بتارم يهام
 ه١ 4 يناثلا لاوسلا نم لوالا قشلا ىفو ١4١ ىناثلا لاوسلا نم ىنلثلا قشلا ىف رم امك باوج لحب. 69 ْ

 ّْ ه5 <« ثلانلا لاوسلا» ظ

 نمثلاو عبرلاو فصنلا :لوألا : .ناعون ىلاعت هللا باتك ىف ةروكذملا ضورفلا نا ملعا 35 1ك
 .فيصنتلاو فيعضتلا ىلع سدسلاو ثلثلاو ناثلثلا :ىناثلاو

 .لئلسملا جراخم نم "”قيصنتلاو فيعضتلا ىلع :هلوق نم دارملا وهام .ةحضاو ةمجرت ةرابعلا مجرت |

 -دافكس لاس (©)دارمكن يصخفو نعل لع مج زئاكتسرايع 000: لروما نفل اكل وص... لو ظإو |
 و ثلاث نذ حبر فصن 0 د لوك و شوفو لاا بانك ناجل - : مج 2 ترايع4)

 مي طع فيت هيت

 ه١47١ ثلاثلا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف رم امك_:دارم ل ف
 - ليث هاي 1ءدج راج « نكن ود: نيئ دع عباس( لب كلك تع) جراف لأ أمم: تدافكسل اس ©

 و 26 حر فض ...ارل: ايات يس روف ودوكن ارو« لس ثسأل نيلث شي حر ءفضت: 530 <( 2) رن

 ل( لس تنل ناث
 مم راك فرب تساي يل ل | قو ل شرف نلا لع لاس بجب(0: ل لااض خراي قلخت ل حرر

 -:,(ددصاكتد) نان شارك ضركت كرب ةينام فرك «ةتس نر اكل دس «ةعبرا خيرا خر الثع هوم درع
 2 لااورع قا واكومورعاك رك ةيساوجدرعابينارج قل ل وا كس 4 يافا ص بسووروا لب " 1سسح نيل كس م ا ووو للم كل بج

 0 ( نام كل ورد كع وورد( لن )كودك لدست يسوع 2 / 51 لرسصت شح اوجه رخو ؟ اكل ووك نك ووروا كن داس

 لوا عروت بنج( نيس سد ليس قل وص” تا لكم رود 2 اجومطالتخااكبفضنالس لوا رون © كج خرز

 ابد ااا 6ك لال ردا بحج© سس دا دس اع وصرنا لك مترو ةابو«طالخ لك ظ
 ش -8ةيسس لشي للمال [لوصت شق : لك قرسود

 ٍِضْوُرُفْلا وذ ىلق َُري هَل قِحَتْسْماَلَو ٍضْوُرفلا ىِوَذ ٍضْورُف نع َلُصَقاَم ءلؤعلا دج ةرلآ.
 ةلئسم ىف نيدهتجملا فالتخا ركذا .اهبجرت رةيرابعلالكش .ِنْيَجْوْرلا ىَلع الإ ْمهِقْوُفُح ردقب

 1 نم وا عرخت د فيك ءاهل تانب ك سو اهجوز تكرتو ةارمأ تتام . درلا

 ْ - زم © فالقا |

 ظ اقنآ :7 لاوسلا يفرم امك" بارعار ترابع 4) ...... يف
 0000 ىئ لوكا 191 اروا مان حس لوصتلس ث اورفلا ىوؤ لام دج «ج رض لك وكدد #: مصور 21 9

 ء قا ل سا هللا _ 4 هنا[ باتا 0 اع ناي ظورفلا



 ه4-148 ' | 25 0 نيب هس ارجلا
 الام د هس د ا ا م2 22 2 ع 2 ع م م م عمك ملل كم ع ل ل ا ع اع نسقا امس

- 

 م هقفلا ىف ةثلاثلا ةقرولاو
 ه154١_ (لؤالا لاوسلا>

 أذهو تابصعلا مدع دنع هلنعم ةفينح ىبا دنع جيوزتلا ةيالو براقألا نم تابصعلا ريغلو

 .برطضم كلذ ىف فسوي ىبا لوقو «ةفينح ىبا نع ةيأور وهو 'سايقلا وهو تبثتال :دمحم لأقو ءناسحتسا

 كلت نم حجارلاوه ام  مهلئالد عم ةروكذملا ةلئسملا ىف ةثالثلا انتمكا فالتخا ركذا  ةرابعلا مجرت

 : .اًلصفم بتكا ؟هل ةفلاخملا لاوقالا نع باوجلا وهامو ؟هحيجرت ليلد وهامو ؟لاوقالا

 ها يناثلا لا وسلا نم يناثلا قشثا ىف رمامك-- يي

 نع اذه لاا رم ريزنخلا فوة رخل قالت هيم ريب افك ناو يي

 .نيهجولأ يف ةميقلااهل : دمحم لأقو «نيهجولا ىف لثملا رهم اهل : فسويوبأ لاقو «ةفينح ىبا
 هجوركذا .بهذملا ىف عجأر وهام حيجرتو مهلئالد ركذ عم ةثالثلا انتمئا فالتخا رّرح .ةرابعلا مجرت

 .ةلسملا ىتروص نيب ةفينح ب انمما دنع قرفلا

 0 راع طرا © بهما

 نإ كد ناصر طور رز رثايبب بارشايك الفكس يم ذ كاف ىذ ىللا لب: مج كت رابع 4) ...... 9

 روالوم نت رخرواب ارشوو بجرل( 2 كلل ارواج عيزتروا ب اشيل لس تروي مزونايلو بارسال أ!هنس لذ لوأود

 /ماءارب دوا تس 0 ريل زرواج_ تمي ل "كتروص كب ا اشيل 1 يد 5و 4-7 ووو ركاروا_دم ليي حل اطل اوبر الس

 مك ايامرف ل هتك اءادوا حل 27217- لوئروصل وتود كل لس يعز يامر ن ةيتئضسو ولا مانادوا جس كي 00 هيو رطولا

 ..ج_تمق لص ل ونروص ل ولور

 لوأود هور يك أك ريانا بشع هذ ىلا لنك : رار بسال( كارلا عب فالتخا كغ الغ

 خليك ت روكي مول وب -.1) كيب حس ضيقه ال ساروا نومي نر رواسا ارورلا لاول يلوم اطال اسد ضم لوفوو ناي كس وبي نا رطسم

 للم ترروص رز اقروا حبق ل كترروصك ب امثل مذ كير: هنن فيطولامالاقالث 5و رش ءنوفوورلا اروادكعسي عشرا ب ارش ممر وطب

عسق ل نوروصل ووو كيد دزنلس م ارواح 52 رهن ع لوتروص وثوو عطل مة كيد ئه فس وإ امايارواج 1 7و
 < مز ال 

 نيت 0-21 هلع 538 نلاءللأ ا لاكابج وري فذ دل نم أص زل وب وأو ويب كب بجو يرش يكرر مع

 همك الب تلا كرب اوبل الب ليكي حاضت لس تردوص سرا امل جو قس الاو ذ# دارو و تقي وأكل ل

 ُْىئَ رحب هضتم ترو اروا < ل لوب بجاو تربت سس مهقلات اتاوذروا لل كَ 1[ تروص ل ةوم لاثمالا ثتاوز 0 بروش روأ

 دعإ روان لاك زال قلك وكذب تدلي ا( نكس بحاص ماما شضبقإ لق حرر كا« انهي كالي حس يلا, لس تدوك»و تون كال

 2 مالسا يع 2200 كتل ىلوأو ود و ررتعل 21 !.ايلو«باشمس دقي لع اعيأط د "قم قف يسد يله ج_-ماغالة ل لم



 هأ 40 0 15 (مود) نينب هيلاع باوجلا
 32 4 ع ا ع ب هه عدا وطرف نبا هع ا ع 4 عن رعد ة عوج 22 2 2 شل ع ا شه 22د عت تم

 ايلوعر رطل ضو ترب رج ا ع مطل 7 يرظوركدعإ كس مالسا< رط و اهني لور كيلو رذ كس دقت ارتبا دعب

 . ”اكرعلكرذاا يزن ظرف يكول تدوس ل حررط ى لاند لائم ال منش نلتروارمت نلبي تمروص نيت ف تيك
 . رموت و, ناطل ف ودرب تفولس راك دقعب يرث زضورفلا لو 2. ا رف فتك سول وبا ماما ناو عي | عراد رياك رثفور# ناب ل
 كح م لا يزور كل و 2 ارف ترم ا كوم بجاو ىت لشريم باق لب ناهس تتفو كس ضعت ب بج ازبإ جوج بجاو ل
 مل اريج لوم بجاو تبق نابل راجت يزور فك تبدا السا كج ركع تسرد اناتبر ممول اهل ىلاهس لاء كيد

 -- لوب جاو تمت كلا اجو: لا لإ مالغ لش تروص تال الب ليي دقق
 1 2017 بينز رواه لاجرم لكك عسدتع فرع نين كس يلي 4 دق حاسما

 كلب ىت لي كلن كت رول د ويلبي ترروص ل تلكالب ليكي سلطت رواج كلا لكف رتب لن لا ليكي حطت ب نر تدك
 رش ممم بسحب كغ يوب عى «ضئازبل لإ عقار طوع تور ل سارا ككل بحوض ىلع 3و و غر مصروأ كورا

 نك لا تسبق كلوب كرم بعناو لشبم يرج ثا يد كد مل تادؤس سرا يك طع دف حسبو كمالسا ل 53-3

 <« لاهل يلون يعل للا يلو سبق ىلا تو كة سد« لاثهالا تاو كس فروا جان اهيل يسرنا لتر وا جس اهيل اكن
 :ء لوو مذال تق لع تروص رن
 - لبر زوو لع نمل فالتخا قا: قرف جو لع لول ل وود كيد نكسة فيطالا م9

 ه1199 >2يىناشلا لاوسلا» ]
 ةقفن نم رثكال ضرفت الو ا اهمداخ ةقفنو ارسوم ناكاذا ةقفنلا جوزلا ىلع ضرفتو 3-5 00-1
 ْ .دمحمو ةفينح ىبا دنع اذهو «ذحاو مداخ

 .اهيف انتمثا فالتخا نيبتي ثيحب ةجوزلل مداخ ةقفن بوجو ةلئسم حرش ةرابعلا مجرت
 فالتخاكما ل بودل قا مان وي© جة تما 0 لو بولطسروماوو لت لاوس لت -.: يي

 مدا كياروا لع ايكمز القفل 1 كمدخل 2 ارو تروثيب لا قومراد لا. دوا بج وأ سذ ريمكم 2 تررايع غ2

 ْ هك كك 1 نفر طر روا رم يكتم القفل 53 بند

 مان 50 كيريوكر رب شامي د د نق رطود الغ |ءءاطع روج .ب ةالخا ليم بو هابققاك مانكم وع 09

 ْ بكس |!رقفأ ا( ل وشو اًهووكس ترو يربي ون فسإلو لام ايا سم 24 ازءهتسمز الرقفن اه

 جراف م اكسربباب !رمووروا هيك راكم اكد كيا« ل لوب ترو رطل وضواجوووأترروك ل[ يلو كنسي ا مم

 < انسركاروت كل وم اكل سراب ورع مدام لت كيك سي لسد كرو ٠ -تمئالرققل 1 اكل وشو انو وكس تدوخ برم شا ذبل 2 تلك 0

 .. اذباماكة لج ركت مفك كي قلد ررقن مدان كيآ لب قبارب شلال ب اناجركت يفك وأنس انذ/لوماكلح قديدف ساير ب ثرك از
 -ه<جمز زال اكمداخ كليا فرص ربو

 لاقو ءانتابوا ناك اّيعجر اهتدع ىف ىنكسلاو ةقفنلا اهلف هتأرما لجرلا قّلط اذار... تل
 عسانا علا دع يضر تاخر ' المباح تناكاذا الا ةتوتبملل ةقفنال :ىعفاشلا
 ا .البضفي نب ؟اهنم ةفرغوا ماك اراد بجتننكسلا - اهنع باوجلاركلا



 ' ها 155- 4 0 ش 134 .ول) نينب هيلاع باوجلا

 هل نفالثا كوت ك0 جن تسب: ع بط مارال ا 4 لوستصاظ) ْش

 35- | عفى كرار باوج

روادقففيل كس سا لي تدع كسا يد قاطية ب ثبعم ا : مما تراع4) تعمم بامت]
 «تمنال ة

 | ول اعوو بج . قفل ع 0-0 ىلا ا رف يت قش مانام دباب ا

 ىكروارقفتن ارو تدع احرت ة!روا حر قلك <لاقتاه ل اكءابقف:باوجو فاننا لش قف كس د وطماطم 9

 هاتف كيسا بجد نك يرن ثم ااروا فلا. ماما كس طاري نوط تلا_ه قوم نق ل لوكوو

 هج كّلص قم سس * ا رو شك اه تررطحروا

 ورمل وقس ب اه هوردا ىد اب يق الط لابن ال 0000 اف سق حدب لطف ترض رشا كنا

 لوسردد جس شالت جلوك رت يداه دام كشاف لاء لوع ضشارانع أد ءاهتيفرط ون اركمن د قولي نيا

فنار مي لااا رثذس ال بآ ةلايكرك اكساس بما لور تابوت تمرغ
 < لاكن الرق

 نهونكسأ كل ز ة ارفدلا نو تسلل انرتسا عس تعاود لإ قتال طاف ررطحر دقن ماتا كك ام اماو قثاشماما

 كح تعاور نك ##ؤ ىلع اف تررطت ضن سراب لح كسي 1 ١ نهيلع اوقّيضتل ئهوراضتالو مكدجو نم متنكس ثيح نم

 -ايلركر اوك فنا باكر دا يدرك قولت تهبأدد مك ايا شراوم

 هل طاحرجئرب تم ةاطم ل_ توت رطبا لوسر ل 20 ؟ثعرع لك ا صب هرطاف بجو ذكور ترفع لس يب بسادج اك لا

 عشك أ خيساروا باك( كى انتشال قدس تدل أمك ل ابار فذ طر سرر طح زئايك بجو رقم نر وا نسل

 مم نهتويب نم نهوجرختال ارق شا لكالاع كل ومب وا قففو واي سابو امد ياش لب زوج '

 لب اتم كس وو روكي ج_ نوعطماس ربو ىك حررت ىك ل ظن اذ حررت و
 ل

 ١ قذف باج تررطتءدي ز نب ةمماسسأ تيرطنم» ترياط ني رز تيرطخو لي وقشر اك اهىفىص "م راها لس فلل رع حرر ظنت, ب

يز فالقك ب لولاو 71 ءارجوشنيخذف# نس تشي راف _جسايل يوركو 2 1:0
 ْ نا ذ_ هيت عرضت 1 حل ,ق لل 3 ئذادو كا

 ا
 تب باو

رص صين مل اولا ,محص سر ين يرد )-لامرف قل كرم ذقت بآايءبلاطعاكدتازرواايدركر
 (ن

 داكعس لعلك فات مناد دكر كاك همت طع غرم : لب 11 / 09

 8 روك سل أرك لوين 1 فراري لل لا "امل كس مازس اون“ ترو تل يع رطل اقفل نول ءوعاتجر

 . لارا تاقلخشمو عرامج زيت - لدعد فلق هتامكسر فحمل لعد فويل عس كام يسال اتعرض

توصل ارك كح ل اج ضاع يوتوب يك“ اردوثرب تس موت اسس لوثاو ور م رو ركاب بلا_ كو ثوار
 1-1 11 3 ةياوو نش 

 55 دهلافرشا) تيدر قاسدوت لق نيا نس شتا دك جس( قار قع ورح

 21459 ىيثلاثلا لاوسلا»
امل هنأل : :انيمي نوكي رفاك وا ىنارصن وأ ىدوهي وهف اذك تلهف نا لاق ناو ٍْ :

 طرشلا لعج 

 اذهو .ةروكذملا ةلئسملا لييلد ركذا . ةرابعلا مجرت ٠ «عانتمالا بجاو دقتعا دقفٌفَكلا ىلع اًملع
 هس بي يي بس ا ا ىلع ملغ



 000 4 0 38 © «مود) نينب هيلاع باوجلا
 0 جت ع هل ا م دع ج3 مد حت طع م ل ع عع ع ل ع ع حل ش2 22 42 م ع ع ع ل ل ا لا

 '  ؟سومفلا نيمي روكذملا ظفللا نوكي ىتم ؟ال ما فلحلا اذهب ارفاك ريصي له فلاحلا
 ل هب بولطم لتاكروما لي ذ تردد لش لاوس. ..# لاوسيصالخ وج إ

 ا ا ل

 | ني ها 1 0 و و
 > 000 قدوبي لعل لوركم اكن الق لش كارلا لاما مفساك - : لسد نوروز لس 9
 ركت تسادوا انجب تس يلع 9ولك يل كس تتح يرفكر وا عسي ايدرا رتل طر شو جد نس 21 اك تم لي داع اهم فلطلو#

 متل قيس لا مجازي ب نكرم عراتتالا بجاداكلا كابر ش تبرك را رق ديل وقس ارواج ايكل ايخ رورو بسججاو
 نب از لاعب لج با داجاتاجيدداررم ( < ماري زج لاظرب) مارح ىلع لالح لكي سدارق

 ياهلا نسصا) بس لالعزتيهو تل ذيواطصانمو جس. ماتش نكس '
 . كادوا لك خس تفاعلي لش تمروض اني كس فطروطب طفلا وروكن ذ فلارلا#: مصيرك مروكي بلع #9
 ظ مل قلختنزس ماكىكرس ا طافلا دان ةهك افلا يذل اريرواهاجاجومر فاى وآتس ظافلا-ةررط لال < س يداقتع ا اكللا

 7 | -6ة جوهر الي لغات ترو ذم اود تروي قلت م 0 ا ١

 الق لع ركل يلتزم مكى ةدع كس لن قا ذ_فلاعرلا < :تخاشو ف دوب هوم خم ل خا ١

 بريد ىنازكب سة ةسك اق مالح لش جس لوف يني ذاع اال ارعناي دوبي لمن ذل لوم كج ركع ك
 | دلوعه ىتفطعرولبلطئافنا .يذس لالي شباك
 لضتي ملؤم لعفل مسأ برضلا ّنال :ةايحلا ىلع وهف ّرح ىدبعف كتبرض نأ :لاق نمو... طل علا

 .ةوسكلا كلذكو ةماعلا لوق ىف ةايحلا هيف عضوي ربقلا ىف بذعي نمو تيملا ىف ققحتي ال ماليالاو ندبلاب

 .. ىف بذعي نمو :هلوق حرش و ةوسكلا كلذكو :هلوق حرشا .برضلا ةلئسم ليلد حرشا .ةرابعلا مجرت .
 ' . ةعامجلاو ةنسلا لها ةديقع .وض ىف ةماعلا لوق يف ةايحلا هيف عضوي ربقلا

 وو حرفك برن لمس دينك تاي :ب_ ببولطم لص اكروما لذ نيرو ل لاوس لا٠٠: ..4 لاوسصالخ إو 1
 ظ ١ .شحاش كف ابدي دةاحضرت ©نرثتك ةوسكلا كلذك
 0 رو ا . مم 76 تدابع 69 ما بسام

 5 تاغ لش هدرعو ثريماني دوكدو فيل يدواو# ندب قل مل 2 ماناكل غل اود د فيلل( انرام) يرضي ا

 و ةيسد نابل قل اطم كس لول ع ترارقت ماه و روج جس لاو ار تايح وص يلاجاناج ايو بازطع لخربق ص خوج روا كوم

 ظ دهس م عررط ىلا كاك ةسانبب
 ْ فيلتك ردا هي فيك فسم خب لفي برضيك جي لضم لو جرت ليو قبض ليس 9

 برق ارك دبا مدا مال كس راس دكب طا تلعن كتر 7 لا الوم لاك لول درمء ع ىلوم لوك واولودتز

 د قا عت كدب مريدداز انسة. اد تنوين قاف



 ها 1415- 16 0 03 ظ 8 نك . 9 000 ..(عقا) نينب هيلاع با وجلا

 ” لاباس لو ايش ةلالف ملفا من ىلا يبلطم ل لا :يشاك ةوسكلا كلذك

 ضي سة اهي ابل سز يدب ةسرم كدب ذي ةساني سلي نالظ ل لنك اك

 ش اد دئاكرب سمس نس اجب ب نفك حررط ىلا كراش ءحس ملا

 ه١ 417 لوالا لاوسلا نم يناثلا قشلا ةسماخلا ةقرولا ىف رم امك-: تحاضوال نس امه ةاد لتر ف ظ

 4هقفلا لوصا ىف ةعيارلا ةقرولا»

 2 «لؤالا لاوسلا> ظ

 ركذي مل ثيحو .عيولتلا باتك دصاقمو ميضوتلا تك تافس لما يف رولا كا ةرابعلا مجرت

 الفم نّيِب ؟لبق هادي تمدق ام ىسن له ؟هحرش ىف كلس فيك حيضوتلا باتك ىف هدجواًبيع انهه حراشلا

 دصاقم كس عوُلو تافصاكك 3000 هج زتاكترايع 009: بولطم ل روما لذ جرو لبن لاو. *# لاوسءصالخاو

 يبا ارفض نسبي

 هوكي دتم مناك تلم اكن ) فايز كماهلا كل ث تك ىلازاتقتمالع#: مج ات سرابع 49 .٠

 تل كس لادوا لواجوب نزطوغب لوتوم نيو هع ىلا ل روا لقاح وب لظار ل ضع ما زر ( عش 37 بانر

 | رو لودركئ ا 1و ومكر زلو ةلوتسار لس لو اه ىلا اروا لودركرب النول وف زو دبش كت اروا لود لوح اراشناو زوعر عج وب

 هناي(©7)هضرالبع«ةرثاك )نتكلم لتعكس لكسر ' ش

 -ةاعه ب لع تحاضو

 : ايو نرروادت ارفنلا سم عتولروا لتتم لاوتتوم اليو نورروارتا ف لانتاج ول: رصاقم كس ولو تافصإ ! 9

 ول وراشا نوم ثيل نلا لع عتوطروا لع تراراغا كيراي لع ع ولك اجايكل ساو ارواج _اج كيف زطوفيل_ ل وتوم

 028 ربو لكم عي روكسي ايكرجاضوكل وفاز ديشإ نا لم جودا لذ كس يحج فنفس طي هبسذب ل جوت اج لوك

 : < رادو نذ لكفو شر نت( اجايكنااس ركل وتسارك فكل كلام ليرايو لكن ولع وزوايا لش لكس

 رك لع زارعا كاس و مأعاع لاتنام اوك حيو شرم كلا ل زوروا لت لاس لاذ امش لش وجر وأ كس اهب

 ك2 اه ياني راورهتامرفو خيش عرامدو لد

 اب بسيدكو قلتش لوي فرت افقي اجو لاوس: ديو ل ( / ) روج واب كس فب وب ب 27 0 و29

اراك ةساشرك قا كلا ةسكا دب بسس بكم اقر دع ياسا ل نك اظ ع لولاك
 ؟يك 

 لك اختار داج ايكورا زكي اوتيل. كس ن_ ركل طروا تفتك نارك قبب بس ل نر اهق لكم قو لاقتا تسي كس يبا

 ساو كوعروب سل اسر يبا تلاه 2 بج تاكو نعام لصاوج لن نارك حر [ل عصب كاغافلا ىرجاظ سجد

 2 وم لص عفأ شالكي باكر داك اجومروو لاعب ب ىو ارلطب نيب انج عماو نع اظمو تاتو كس نتا كوكو رش 2
 يبببسبب؟بب؟ب؟ سس 2727 279972232222220



 تهاك46-59 هما (مدب) نينب هيلاع باوجلا
 عاملا حام املا ا ا ا اة ل ع ما ها ع ع ع 222 ع 22 مق مقا هنن سجد ا ل

 :هلوقب دمحلا ليصفت اما:ىنازاتفتلا لاقو اّيناثو اًلوأ ىلاعتهلل اًدماح ” :ةعيرشلا ردص لاق...

 ىفو داجيالا ىلا ماعنالا ىفو عيمجلا ىلا ةحتافلا ىف ريشأ --...:يناثلا .-..:لوألا :اهوجو لمتحيف اًيناثو اًلوأ
 ظ .خلا-.... :ثلاثلا اًيناث ءاقبالا ىلا ةكئالملا ىفو داجيالا ىلا بسلا ىفو اًلوا ءاقبالا ىلأ فهكلا

 .اًيناثو الو نتلملا لوق حرش ىف ىنازلتفتلااهركذ ىتلا ةثالثلا ىنلعملا نيبتت ثيحب اهحرشاو ةرابعلا مجرت

 ,نيطخلاو بتكلا تم ف ركلي فيكفرخآلا ف نوكيدحلا .؟فرصنم ريغ هنأ عم نيونتلبالو نما لق فيك

 21 اء لص وزمناك اج منال قفظفل ال ل 0 3 2 رد نتا اب)ال 9 6

 < ٌلِعافأ يروا كذولس ىلْعُف ف ثعوم كاك لاء ليف م وأ كيدز لور عب_ شكل اغا لول ب ترروص

 56 كي زنك عرراشع< اماجاياب قلو ىف دايز لش للزيت جس انومدت اس نه ٍلاهتساكس ازين, لو ليضع كوب ع ل آم كذو

 اباد ؟س لأ( لال لوب نوت لا فرعتريغ تسي كلي زوروا فر يب بجرك لاكفاج لابس ناد بيك

 ْ بف رظيل_ لف ام فر وطب () حس انقب تفص كل أ, يي قت 5 ئتثءفصوروطل 6) :ج انتمي لوقي رطوو لاعتسا اهل لع الج

 | ا لير زو فرص تدوم اج لش قل بق يزداج فر وب لوتس 6 لايك لاف ةرظ تدم 0-7

 ّْ (عرورتا)- ق1 ! نإ مالا ارواه فرصشال او تكاية بس

 و ريف ءاع لام رف آر لمت لكماكى و دلل توم لاوس #: لذا ُ رو ريس توك لهو 9 '

 ْ تدلل ةروس لات 4ك آر كب اجامايكل بي شوازتقا كريب آر قل يس. يب باوجاك1؟ ل تركك ل عرورشوك توريد ءايطخ

 به تس تاب جس هدد اجايلش روث دمءاكالاو اشوجرل يار فذ_ لإ بآل« هناء ل ب ثعدعز 12-ج

 211 يلا لاوسلا»

 | - ىرود فيرعت اذه نا بجاحلا نبا دروأ

 .لع قنصل 3و بجلحلا نا رتخا الا نرلا تيدركا .الصفم

 5 اهدا ا رض رورو كيما © تح اضوك 0

 نيب انيلا لقن امنه كضطافلانفيرتتك ركن را هب سس _:(جشتكن ارث سيرت ظ

 امل فرت ا( ب لوقا فرط رام هتاس 2 لس لاك ود فحاصموج يهودا بات اًوتاوت فحاصملا ىتفد

 2 تسي ا لوا لصف انيلا-لو لاو وزاشيتماء ارو ريوبت ثمسداحاو يسرق ثمداحا« لج المال لان لس لأ 37 اري لقن

 اًوتاوت . لاني عمدا دمدااح لاجل لش فحاسملا ىتفد نيل نداغةتبام ب



 ها 6-48 ظ هما | (مود) نينب هيلاع باوجلا
 هاه م ع عا ل ل ع ع عا م ع ا ع لع ع تل 352 مم م م مع م ع م مد سف ل ع ها ملا ا

 0 يي
 شارتكارم فين ير ركز ىمرلن آرقةذ ةفكبجاع نالمالع_:ت

 بهدا لكك فحاصملا ىتفد نيب انيلا لقنام فرت غرك 0 ١

 فيرتتو مكن ارث ل( بايك هلك يكن آر قر ست ) نآرقلا هيف بستك ىذا + باجل اباهج وب قلت فا

 كس لاا ل ةتي لزصم َ دهسد رواه فاثومر نايبب ل مير آر ننايجب كف حاصمروا جس ف وقومي ناهي كف فحاصم

 تفرعم كف سري ف وقومي فحص تفرعم محير كن 1 .كهيل_ شاع [ يعن الر ود لوك ل فير تت مارلي ايكو راغا فرط باو

 (عجرتل ع) ع سيكوتت تدر فيرتأك اهب مول يوزن فرب ف حلي سافر ش

 . ه١ 657 ىناثلأ لاوسلا نم يناثلا قشلا ىف رم امك_:در اك اروا فير تتر رك كذ هالوك ب جام نإ
 ناف اَلاو ةفصف قتشملا نزو عم هنم قتشملا هل عضوام نيع هانعم ناك نا رهاظلا مسالا ل ىناثلا قشلا

 هب ديرأ نأ سنجلا مسأو ةفصلا نم لك مث ال وأ ناقتشم اما امهو سنج مساف الو ملعف هانعم صخشت

 ةفص ىلع الا قدضيال ريسفتلا اذه :لوقي نا لئاقلو ”:ىنازاتفتلا لاقو  ديقمف هعموأ قلطمف ديق الب ىمسملا
 ىف دارملا ناب رعشم قلطمف ديق الب ىمسملا هنم ديرأ نأ ':هلوق ...... لوعفملا وا لعافلا نزو ىلع نوكي ٠

 ين ةروكلملا ماسقالا نم مسق لك فّرسع  كلذك سيئو ءدرفلا نود ىمسملا سفن قلطملا

 ربو تسل ةدسح فيزعت ىلع نزال كايا حرشأ ةرابعلا :

00 

 رواوم ني الاو_دم قا مدل عروضوم قا 12 م اهرب ترم 0)-: فل م

 نزول َنتشروا ب ن مق يت 514 ايكوم اأو _زم قسم مجمل عر وصتوم يثل 2 -/جاط مح 00 مل © الس نازو لس نت

 تس مت نج قحماك ارواوجريخبكس نازو كس نقتشن و لاورعم تشو ويب#ل عرووم ماكر ان سو لما © ريغ

 1 مدنا مهس دق ناكل تضم لا: يقم () ومار مكس ديق ى اري موهغماك سن تظصو بع و: قلم © ب
 ( لي دوك مانقا بلس لذ تدايع) م
 لالطالس عم اسد ساو هقرتم (© هلت لاطوريدارفا مانت خيساوج تنضضاي لكك وو: ماع 0: لوين ماقا نتف (هدشاف)

 وب عروضوم يل لس نجر + كك تنودس قالطاكب ئاستج مادو: :مرلت (8) وب عروضوم يبا لس نمت“ سلال

 . ريتك سن زو لع فير تت ك تنفصل هنت زتاءل لب هتك ل ازاتقتمالع -: لا تغار فير تت ىف حفص اك ىلا ف أ 169 1

 تب هد كس تفس لاك ساس لكم اجولدارفا مات تفص فير تت لع اكن ايي” لوففم و لغاف“ امل

 :بباقت- لو يصل تافص بسر لئالاع ء ورش ضيبأ « جرح لم «ناشطع لش نوهدرب نا زو لوعقشر - هب يراع

 اكتفمي بس نازل« لو سكن تشبيب لعفتسم «لاعفم «نالعف رداج_ نقش جور زو عم زم قس نزرع ©
 لس فصم ©( عتورتلا) ل لبس لاك قتش بسر ناديك يبكي مفصول ذو فرط م اور [ م ساروا اكوج قالطا

 لعشأ نيزو عم حرر اشرنا اكس ير لا ل فصم * لت لشد لش تافص بس هرييشو اكسو نام رن مساء, لوتغم حلا« مهنا لي 52
 سس تت لاا



 ها 0-49 0 ةهم؟ _ (ميد) نينب هيلاع باوجلا
 ها ا ا 0 ع ا ع فرعا دع تدع ةسإ ندا درس اح © ع ع 2 ل ل ده ا ا م ع

 .( قول خذ -لؤ لراد مؤ هس تاير ك عرراش نب ضنصسرواهسايكزا رداهسهريئو ناءذ ماس ديقك

 ه1155١ _يثلاتلا لاوسلا»

 هلف اَّلَوأ نصحلا اذح لخد نم عيمج :لاق ناف « « عامتجالا ليبس ىلع همومع" عيمج و-----(3]

 نيب عمجلا مزلي هنأ: :هياع دزيو ٠ لو الا قحتسي ىدارف اولقد ناو هدحاو لفن مهلف ة ةرشع لخدف ءاذك

 ىف عامتجالا ىنعم نع "عيمج 'ولخي فيك. ةرابعلا مجرش  زاجملاو ةقيقحلا

  هنع بجأ مث زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا موزل ةيفيك يك نّيِب ؟ىدارف نبمحلا مهلوخدةروص

 ”ل تروصى وب لظاو ينتاب يف را 28 ترايخ() :ج- بولطم لروما لع جررو لم لاوس ما ....#4 لاوس الغإل

 -باوجو تقيل 114 ل 02 ال ذاهلاو دقيرتكا نيب م 0

 : نصحلا اذه لخد نم عيمجا :اهكذ سلال بعدم (راتجالا ل لدواو تت #: رج ناك تراي رج را ترابع 4]) ...... مك

 رواافوم مانا ى بليا يل لس اول وم لاو ىو ندد( سم اهنايي ل كس لاوم لو ليي تلقا لا انج بسوو) ذك هلف 0 وا

 -هسأ# 02 انزاجملا و ةقيقحلا نيب عمج تلائم الاه لادا أ بهتك «لاردجا ديك |مورلا

 : ىيارب سأل 0 دجيكم دعت ل درفر برب وقس وم لقا لع علق شكا قو ؟و شن تروص اذك هلفال وا نصحلا
 اك نادم مدر بس لاي رولاكوم نت" اكرم اعنا ىد ابيب فرصرجوق وج لفاو لقد اديك بسكاكا ايد ماعغا

 نم لك ساكو مراعتسسمل_ ل لك ظفل عيمج اب دارم قتل لاو لكأ ذا قلب تروص راك يربك

 ا اكاونت ضرب بفرص اجي ررطاجسانوب قنا اكمماعنا ىتووم لمأو ليي ورفض نشب عرروص وك خلا ...لسخدد

 رب تنقبس وتولي ماعنا وبسس قاكى ف ترروص لك هدم لاو | كيك اروا <. اج ايلدش حررط لاا رك الكيس ب وو كا تفل راحتسا لا)

 راسب لد هدمت ا«فسماعا

 ّ 6-5 20 هبل ليش !مامابسج يلع ت تسدد واب لاوس: باذجو تريبل / ©

 -جسزابلاوةقيقنأ ني عيل لو كلسدا ارم( اكلكاظغل) ف“ زائل م ترروص نوم لقارديك هك 0-0 ارم ل“ 1-1

 لي لونخمود لك كج يب بلطم اك اج_ايكالراعتسم لل لك جوك ع يعج لش لاو دوك رك ايو بادجاكى لا نس نا

 لقص تعامب6) دب تكا نايول اهدا اكماعنا هداكوم قالطا اكل داي لح *«لف لاش روك 0 :ةس اتم لاعتسا ٠

 لل واه لاهي رواه دازم قمار سود لع ل خلا. .لخد نم لك - منت اكم اعنا لمي أع تسل حلا ل مج تروص كوم

 عيمج ردات شوت اكس عت اور طم رعاو رجول مش ءاننرورطمما[رايجاررعا لس سس لك ارم“ قع 3 عيمج بسد رع

 (لوا “م )لك لسا وب يش اهم” اغنام اك ع حرروص كن وم لفرع رو( لب ارم ( ىلا قتس) لوب نك

 موواوخ اكو لاو هبي ىذا هس.ناه مولي دواس لاش وون ئاجعروا حس لاش تار حس قتل عيمج ف” يروا كوم زاب

 ش ' | , يرسم سس عجورتلا) د رب نق انا هدم تعامد

 اَلاَمهلْعْفب ُتَنُحَي ءاَدهَواَدهَلَقاَذإَو ءامِعَِحَأ لففب ّنخَي اه وآه لف ال :َلاَق نإَف---
 .ميَتهْلا ٍلاَم َلكلَو اَنّرلا ٌبكَتْرَي التل اذ امك اَمهَدحَآَداَْمْلا نأ ىلع ٌلْيلَدلا لذي نآ الإ... انِِيْعأب



 ها4-188. ه4 0 (مود) نينب هيلاعباوجلا
 م م م م م م م م م ع ل ع م ع ع ل ا 2 ل 2 2 ا

 بكتري ال:هلوقب فلحلا ةروص ىف دارملا ! ىلع لدي ىذلا ليلدلا ركذأ اهليكشت دعب ةرابعلا مجرت

 اهعودجمالاهدحا باكترا مدع يتلا لم كاان

 5 سلا ىف رم رمامك-:بارتاع تراب أيع © تا

 وابكي جرد تنام ن1 ماكدين ىو اذه وا اذه لعفا ال هللا وابد ىلرلا لاب #: مج نا تابع م 26 ترايع (9

 تلالو ل دب وم دارتلس كي الكير تسلل كلا ات ءاوب تماس فذ رك لور اذه و اذه لعفأ ال هللا

 -(6ل اكلااكشمدا كورلا زد لئار مث) ميتنيلا لام لكأ الو ينزا ال هللا و نافل
 هللا ولامن

 1ر12 ماكل قليل ناهس دارم فكك يارب حس لع لوفوودرك سلكت للدليل: لابي ميتيلا لام لكأالو ىثزأ ال

 رواوم شرت حلي خل ل رجا «وم حبس رابتغا تاذاكي اى رج تس لش لولوو بج رك و: تشو لا ياك اجومب ثتاحرب

 ىلا ارم دواس لاكمي كل ل كوره لوم اك ولودوأو وذ فلاح 1ك ماس 7 تع 2م كل لود سل مل -د لاب

 -#ةساجوب كام تس بانثرال كيأ ىلازإل دارس لك

 < تايكلفلا و ةديفعلا سف ةسماخلا ةقرولا>

 ها «لؤال ١ لاوسلا»

 ىف ىلاقتاللا ّرْثأ ام َعْيوَج ّنَأَو ناَنَجْلاِب ْقْيِدصَتَلاَو ناَسِّئلاِب ُراَرَقإْلاَوُه ُناَمْيِإْلاَو

 .قح هلك ِناََْلاَو عئشلا نم نم للا ٍلَوُسَر نمت ٌعَصاَم َمِمَِج و نآْرَْلا
 نيئزج اذ .ناميالا ىواحطلا مامالا لعج فيكو ناميالا ةقيقح ىف بهاذملا ركذا . اهمجرتو ةرابعلا لكش

 . ؟ طيسب هنأ ىلع نوقفتم هانت انهف

 اة 2 قابل بانني

  اًقنآ لاوسلا ىف رم امك-:بار“ ارب تءرايع 69٠٠
 مكب بسوورواايك زا لع كرك أ ؟رتن_ لاقط يوجروا < بلقلاي لل رقتروا نامللاب را ثا وو لاهيا # تر

 -< رب بس »دايك ايي ل م ب كيج ردا تبان نبط ا عررشروم اتت بآ رج

 ه١47١ ىناثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رم امك-:بسب ان لل نامي تايت> (9
 < طيس نامي! كيد زنك فاحاك يسال ايس :دو ل طيدرا رف يلم تس ن 20 هاما داحس 109

 00 يسار( ىو ىفاهليارقا) ءازتجاودكس ناميا خذ ةيكواح ماا لع ماناكى للولد تف دورا

 رك ذ وكم ديقكو به ةيسا هس لون ارواج م اناكعومتلس لو 2240 ايامك < يلبس ايو واكم ا اك < يب اد البي



 ف1 اهي. (رب) نيني يلاعباوجلا
 ظ 1ث 1 طابا اند نانا اج 0: كفل ضاتتة امال < بباغ ارموو م 5
 ١ -ايدركركو ءزجروطل قو وسان ةطئداح مابا لام اه ئرورض

 ٍةنَجْلا ىلإ نم هَش نتف« الهامل َقلحَ قْلْخْلا َلْبَق َرانلاَو نَا قَلَخ ىلاعتهللا نإ ٌنإَد-- .ة تا

 ل َقِلْخاَم ىلإ ٌرِئاَصَو هْنِم َعِْ اَمِل لمعَي لكَو هنِم اًلذَع ةَلَخدآٍر الا ىلإ ْهُهْنِمَهَش ْنَمَوَةَنِم الضف ةلَخَدأ .

 نم الضف ةنجلا تناك فيك .اهليكشت دعب ةرابعلا مجرت داَبِعْلا ىَلَع ناَرْدَقُم ُرشلاَو ُرْيَخْلاَو

 او :لوقي هنأ عم لجوزع هلا

 لاوس يف رمامكس" بارعار ترابع .٠
 ارم لع نال لود ناروا كسايدرلا اديبالم تنج ىت دبي قيلت ق ولك لادتدثلا#: مج شاك تدابع : رسم د 6-0 ْ

 فو لبن مث هسس لدعهس لي اجوكجروا هس لي رف لقا لع ىنعب حس لفويذ هس ليا لات ثا: لب ساي درك ١
 2 نلورتب رورعدداهسارتا يهد يس كسل“ «ةاب فرك ارواكسايكايدركر .رقمول_ لس ل مج اكمل قى ور ارجوا ل رك

 1 ٠ -لو دك :«ررشنويل_

 ' سلا ةورعتمرا اج ىكجتاكلاقاك ابو تظافح حس مروا لغاد لع تنجر باب ؟ ل 5 م كتنج لو (9

 رورو ”نولمعت متنكامب ةنجلا اولخدا .نولمعت متنكامب اهومتثروا ةنجلا مكلت نا اودون و”لشهن ضيعآرق

 بارض اكزتج ليأ ى شهي اقمكس تضايرو للامن اخت ثا راك وككء جى دندادش تفي تضر به اكل غاد لع تنج ل تقي
 | مل يدي رمح هتسس قر نوادش لضم رلغاداكتنج ل لاء هك هس دتالدباكتنقن كي 1 ارا ليي لدب لامعا بس نات اقل بمركب لط

 لامعا لكعتس لامعا نانناوقلهاقاك اعالي لصف كس اج لضفو كل عدحب وا نايمرو ءب لضفوككذعيب سا لامعا
 لامعا لك واهساو لامعا يةررط كل وفاشا لو ثورك وحك يقي وق ا رفات مركو لضف عا لتشارك كي دتءارخ لضت ف و

 - كلاعاركوققكمم لروما قف ناكل اا نارودكس لامعا ررط ىلع قدتوادض لصف ندم ف 3اس # لامعا انك سم لان
 ش «<اكدادض ضو يسيرا لوب ماتوا تيوتا نادعب هس لام اريج ىرئدارغ لف رر ٌنااكتتاطو كرز للبت

 ؟ (كمج ب نوكأ ل ل تع اس طل يوكو يب سا لس درك لوتاقشاللا

 م495١ يىناثلا لاوسلا»
 ريغ نم نيشلل قتشملا تابثا عانتا ةرورض هل ةفصوم مالكب اكتم ىلاعت هلا ىاوهو 2 لوالا قشلا

 هل ةفص سي هريغب مئاق وه مالكب ملكتم هنأ ىلا اوبهن ثيح ةلزتعملا ىلع 3 اذه فو «هب قاقتشالا ذخأم مايق

 . نآرقلا قلخ ةلئسم ركذا .؟يلدتأل انس تبث ىلا ”ءالكلا" وهام .ًعئار امجرت ةرابعلا مجرت

 -تيحاضو لك عون

 ننام 4 ل اج تا بس مكي ري مك قش : مم رات رابع 69 5-8
 تش

 كتلاعااك



 0 تا5-255 6 . (مود) نينب هيلاع باوجلا

 ل ككل فرط كتاب لا ةدرك لج سس ديور ناش ساروا دو ل ذم لاك مخاد: 5ك قاتل زئا تاس ل
 ظ ١ له لاك اةمتاسنس ل اءبس اق تاس مج لن لت امدس مالكي لاعتشاك ظ

 ه١ 1498 ثلاثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رم امك: تحاضو قم الكت يفصل ات را ©
 رانا ىلوقاك لس وم نوللو ثداح كس ميركن آرقروا كفى شمالك سس ىلاعت ىراب ل لوم :نآرت نظزتسم (9

 و فورتو# مالكه وردا نآرث ل هم قوق يظر مك رثو (و زا هو بس رثلا مالكمل 7 ن ردك يهديقعا# (هرعاشا) ارا هاك

 ووجوب هس ةسوم بكرم سافو رو افافلا ىلا مالكا ابك فس لياترل يجب شقور قيود برع تادما

 | ه١ 4784 ثلاثلا لا وسلا نم يناثلا قشلا ىف رم امك. ....لبصفقب -< نولرؤردا مدن
 .خلا-.....باتكلابف مالسلا هيلع مدأ ةوبنامأ ٠ ميت دمحم مهرخآو مدآ ءايبنالا لّواو ذأ ,

 لوا هناو مالسلا هيلع مدآ ةوبن لثالد ركنا .؟لوسرلاو ىبنلا فرعي ىتح ةلسرلاو ةوبنلا ىلع لدتسي ئيش قأب
 ا ليبنالا

 ل ا هوت 3 © لإ اكس وأ

 ه14١*١ لوالا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رم امك-:لمدو ناي تااسرو تيوب 69 .--.-.
 روك لع لاء عسدقلا باكل مو ليج كت وبنك ين مد [ترطح: ثلا باتك © 2: لاذ تلاد تناك 9

 هذهابرقتال بي ى-ةنجلا كجوز و تنأ نكسا مدأ اي بجرما) لوم ىكىئروااو ىكرعاوك لن مد آتي جس

 ومب قي اورمار يتلا .طساو كسى و هيا ب لادم تباغ لب ءانق سو لراس دان هساط م اثرت ماسر رو( ةرجشلا

 : كس شلاهادكايآ( لاوس رؤوإا تررعح: تنس( لإ 5 "يلع موأ ملا اوم تبا ىو 2 حوم ىأ هدوم ى هرماطساو اليوكن ءروأ

 -< (رامباكت مار: ىف يي الن ؟[ترطح تما عراعا © طن م انفاق ب 3 ؟بئ نال ايمئالال ون! يفوت لوسر

 روأ ايل قود اك 8 توين ف أس ب ا 7( < لتتخب وعدقتموو لوري 09 2: م ٠

 | لل 244١ ”ىدو روبط اكتساب دكا لس ىااروا ت#رل قوق اه ترو تاذ هورب روا اوبر وبلاك از 20 كس بآ ا

 ش لو لئارو رعت روبل ./ ارم دار كس لل ب ًآرواه تبان اوفا ركود اكتموبناك فأل با 1 2061 ف1 بآ ا

 كل 1#( _( روبط اهروما تواحلل قرا درعتم_ارك تاك ل لشن ساروا ركوب ان غل عرس مر كرق)

 ١ ضل ب 1 اكن دووجداب لس لش دق تباغد ىرداهب لش لوي ماكحا تلميع يق اطخا«لاوحا كس دعبر وا ليي حس تمون

 هلم ء ل موو 2 تي فرط وكول نتن فلل ب 1زهن جس لاحمد تر اهتجا لع نري اكرم ا بس هر وانكسر كن شاع بيج
 رايقفارج لو موو لكتب دتخررط سا ىكنلا ذ افلا نك نقووجوم لن نلا بيجر ء قت طن ازخرب لاني اياعروكن لا تصوت لإ
 تباع مدل مة ب 1بج بس لمد لفت ون يلم ب 1 * وم مو مر رق لاك فت يآ, كل نب ماوشو مازن

 ىلاعت ىراب داشرا < لاه تنك فات ب ىلا ماكو دش لزيت رول ءاوم تنباع قل ونا ورب فك يس أوم

 متاخ انأ امداثراس ت#:ٍنايذ زي نيبنلا متاخ و هللا لوسر نكل و مكلاجر نم دحلابأ دمحم ناكام:<

 ةفاك الا كانلسرا ام و :< لات را داشراءايكاهيكركاب ىن ل سلال مانت فت ب آزين- ىدعب ننال نيّيبنلا



 وا 4و 4 ظ 0 هءا/ ظ (مود) نينب هيلاع باوجلا
 مت عت عم عد طع 2 2225 م ع ل ع م م م 2 م 11 م ع م 23ش 5

 لدزناك فه مسيح لب سل ىف ىىرخ 1س ب اينو ان كس لوو ماتا. أريذن واريشب سانلل

 52 20011100 وتتيح ءفيظو قاس الن يآ ٍ

 كل ه1 ا لاوسلاو ٠

 وك يكس يطب فة ا اشار

 تك ٌناكتابى يت عليكم ارك لعلم - ايكأب القعح ل ترم اق وتساءالعسادواهجساي اي ل 2

 ل وم بيرق رابعا دود لراس توم بع را نيزك كلَ ا قوفييراد ارث ايم هن ب تحاضو علمك تنإ تارطترِإ

 ا قو 21-1 ددن اح د قئورواوم تر قر كت نونو نج لح اج اموج تسييس ند قر اقر لكا قوهرود بجروا ع احوب 7-1 ار ىلا

 شاكر قت داهش وذاك الع سرك وك لوك بج كسا 1 هعساتو بير ثاخع الع اقم ئرروساكل اند كيال لوم

 ا آرت لم ناك ساناب لدا اتساتدوت تسكر زيجات دعا بي ناد ذك ا-< جاه ايدرك و روك ااروا < اماجوج تينطلف

 -< ماو ناك لن يس تاب نود زول ولو

 واج 7 فتمو ردت مس كلت لوسرحك ا 212 رك وح 5 اكس رن ولو تح لوسبج رم ادتناو اعرأك تس يرد قرسود

 5 لوك وم ناكر مع سبب سارا اكوا ذي تبع وا لوم لب 6 سلو اح سوار مت ا ناد هلك ا 1س

 00 اراك ردا تا رزان تال دع

 1077 اه ناقض ع كاطع رمد تعي

 فالتخا كيال الدش تاب ةس شام - 5000 يعمر عل ليم يف لتخا كيو دنع ارحل 2زن9

 رفح نكي كر بت» كلا تمر لكيلا شم كب شلك كس رمد تيور ل سدي زارت يرش عل اطم

 راديعاي ناضمر لب اطمح لولد سر شم_رمودزل اي ةرظأ ناي ضربا ىلرك ذبل سي جعم عل اطم ف اخ اك همس وب بجي لضم

 ترد ابعلا لكم اهي حس تداهش تل ” جون تدقيإ نر لت توف كلاب تكد ل كرا الطشبد_ شرطان م الشب اواوث لو 5-2

 تسر ضافتنسااب سءاضقلا لكتسداهشاي-تس ش

 ظ ازيا ككفتتتل ءاعالاطم فالق ديك امك شاكر زنك لس قاتزافف امس لي يطنح نب راشلا



 تا184- 4 1 هعمل (مود) نينب هيلاع باوجلا

 ١ ْ ] هاد قف لقول نب رخام لا هد لك ه ديد

 اكسل ل ملأ نسف لا مالع دبل. ل غقف بكت حاضد كى 1؟رءءايعمايلاكتل قديما يروا نأ
 يعم 20 اليم ف المخا لابد م اجب نرفاكك دوو حس ذرة رايتس علاطم ف لمخالس كارل ل ورود قادالي ترك < رفدر وير ايعشب

 ديب/ قلك اجايكت رابتعااك حلاطم ف التخا قل هديتب دالي ترا لكويك ( لوعن لكك كلي ىرسود تيد كلي كيا ن6
 (قؤةس)- ير لول تمير ش كتي السم ندد ل اكن لد لك اهنا

 مت "5 اك اه عرالطا ىنرن تت لمتو للك وز زيج ىن د ءانخ ليل 1 نق كيب ثنا رع يفرج اكن لح لع رود كس ءاهقف كف

 لكى ناياعتارم سيئديب لس لل اوقاف مجرب قر شمل ميفاكبرغمروارب برغم ل ميفاكق رشسركا نار نا لح« ماتا
 حلاو ميش عبرت ذ#ركلاوتسا قف اكء هتف يرق لك نر 1 لب قلتو لق لارذروا جست اننا اظفاكت الص اومكبسجج لي دود كس
 كس خلط لس لابي مترك باءاي ظن دن ايدعإ كس بأق 1يمورغ ب دج جر 1ل يت ضل قكوم لو نرش ا ا
 «ساج ةرظأل ش ناايما نا كه ثبانركر ناو يك يراك لطم تخاف مترك (نايدك ومركب لوليك وملف لإ دنمإ
 - لير تيفي راظتا تار اقر كسا هاج ؟رظا لب مليم اية اج ةرظنل مب شل ارم صلب برع روتسب لن ناس اففاحس_ نام

 رلا غلحا كوم لكبوب جرى رام تفو سا تن دعب نحر ابأييرقتكس ب ورغم رام بوراك لا نايا يلح ردن اح ل لكرع ارك با
 رواج لائق كو ذور اك ادوا اوم رورفعم حس ني ف اهك بيل ع مارتحا - نام شرواك كد هور قثدووم اهب اياحك تب حس كل

 ( ايلا م ارمي بهيل_ساك سك كدس عايض فك ؟لاهير ثا كدئاو كس سلما

 «ضورعلا و ىبرعلا بدألا ىف ةسداسلا ةقرولا>

 219 «لوالا لاوسلا» ]

 َرَدْصَمَو تَلَعَف نإ مْرَح ُديَْمَل اَهنَِواَهْنَع سْمْنلا ىداَصأ ىَرْخَأَو 8
 رس

 # اتا. 0 ا

 رّصخُم ُنَتَمَو لْبَع ُوُجٌْوُج هب اَمَّصلا نَع َلَرَف ْيِرْدَصاَهَلُدُشَرَف

 ٌرظْنَي ٌناَيْرَخ ُكْوَملاَو ةحلكهب افَّصلا ِحَدْكَي ٌملِضْرآْلا َلْهَس طئاخف

 ٌرِفْصَت َىِهَراَهَتقَراَفاَهلْتِيْمَكَو اَبِناَكَْعَلَومِهفىلإِْبأَف
 ا هن الملا امك لح .السلس ًةمجرت ةيدرالاب اهمجرت .تاييالا لّكش

 انآ لا وسلا ىف رم امك :بارعازم راعشا 0.
 120211111111 وجاب راحو سضتؤم_ ١ نع قلت صن لصفر وا كيا #: مج اكد اعشا 1 ا ا

 اكد طاقطرايثوموو 3 سوركرايتغاوكس ا شركا_لكالاح لوم انك روكت عبط يا لعب حس لتس عادوا لأ مج ا رسود) سلبت

 رك لي رواد يساومج ارا كيا دا سكس لاءايك ل سكس لانج دو لب ب دامج ثيسانيا يل كس (رما سرسود) لا ذس ل -( جس قيرط

 فرط كليب ردا قئور قو ركوباوسر توم بن لامس لف بير ثارف كرنك نا واج لش نم زراوم ديسوو_ نق

 -اىكدتر عن ئسسيكااع((للي تاجالوتادج لم سنن تادقاو ىت تك هجين لئاروااهق الاون لالملكالاءايآ[ث و
 ايفان



 ا
 .طانم) ٌةلالَصُم ررصمز ا مولعم هعنراضم ل ع ردع أ 5ص: ئِداَضَأ

 انوماساهب تنك( ) ىَذَص 0 43
 -انيل ماكسس قيرعارودوىرايشوم نمت (مك) ) ُةَماَرَح و اًمرَح كنج ررص”_قررئارووو لقك 0 <: مْرَخ 5

 . ١ لاول ريو قوتك يي اًرَدُصَم زاهي فرظررص: :ٌوَدُصَم
 الورك يرب زخم تف يسب طقم ٌرّصضْخُم صحا د ديس يس يجن حالا ورفمي:وُجْؤُج :اخوَح

 ٠ اوباذجوانوم( مرك) ةَلاَبَع هالْوُبْح ددصم_انوم قت َلاَبِع الك اج ورغم ل 3

 ارك نم لامس: انكل شاف يس رج( اًحُدَك رص مع لد قف ارك دعاو يع: :ْعَدُكَي ل

 -_ انوه طوسر قت ص 252 يَ درج «ىّرخ +. ررصم_اوسر قثكع كلمن: نانزخ

 - اول وتحب( فوجاوزوم#_رمت) هوَ ردصخز القا مافية دعاو شيص:اتآ

 َلْيِهَجِويوَتْريِاَنرْلُكَف َةَضْرِع مهلا نم ُسَنَدَيْمَلهْرَمْلا نإ ...
 لْيبَسِاَنْفلا نَسُح ىلِإَسيَلَف اَهتْيَص فلا ىلع ليحمل ْنِإَو
 > َلَيِلَقماَرِكلا نإ ١اَهَلْشَنَفَُم اَنَكْبوَعَلْيِلَقاْنَاَنْرَيَعَت

 َلْوَهكَرىلَفْنِلْسَتَتَباَبَش اَنِهاَياَقَبَِناَكْنَملَقاَمَو
 َلَيِلَذ نيرَكْكلَزاَجَرْرْيِرَع اَنَراَجَرلْيِلَقاَنَأاَنَّيَضاَمَو

 ا ةرثكو ركل ةلق عضتت ثيحب ثلاث رعشلا حرشأ . ايدرلاباهجرت مث تايألا لكش

 اًمنأ لا وسلا ىف رم امك“ بارع ارب راعشا ]9 .....
 00000 كل عما كفر ب ج9
 ملول فيري ل ابك سلا ةس ل زق وادق قراها كس مل الد زاع هن ( بوز ) وس لئتسار لوف رط كف يرتب ]ف
 ساه تاي يروا سك تفرط ىيتردتلي بسر عيعدادوا نلاوج لم ىدتمتد لوا كن لج لت لت كول وودوا# لإث لس
 - ل لاذ قوذب كس لوك شك ارو لإث لاو تنزع اسمو وب هس دال ل متلك ستود ناضقنل-

 ىوهلريعج كلا 4 رصضلعيم 'ءينماك شمل برع | لب ور كرظنم لب كس داعشا_:عر شت رعش را 9

 0 هس.راهتاتوماذبليققاراج رك جايك غي سام ةسهاشداب عجم كت /وارقت راع مك يس قيد دوا جس قادما

 ايدك كلون لداينو ت أ نايمة ةسد«ى تان كلافيرشر كيك انو بارج ذر عاش فاح امش يظل احدي دخت
 رتب نوم فل رروا_ ذوب ل وب طيبك روارك

 م1154: ييناثلا لاوسناو
 راقُبي اَوْنَدَأَقاَلإَوْمْكِيَلإ ْبِرََقَن َناَوُرَم َلاَياَنْوْفِصْنَت

 ٍداَوَص اللا عير ىلإ سيب. 3 : اًيَهذَم َراَحاَرَم راقاوت هان



 تكلدفللا ْش هل (مود) نينب هيلأع باوجلا
 ع يس عدمت مع ع 222 م م 322222 تع هم رمعع حم

 ٍداَوْع الا ٍلْوَط ىلع ٍراَوَس ظ - ىرُبلا ىف لاحت ٍلْرُب ةَمْيَحُم
 اقرصو ٌةفل ةملعملا تاملكلا ققح .ةيدرألاب اهمجرت .تايبألا لكش

 | ه١ 41٠ يناثلا لاوسلا نم يناثلا قشلا ىف رم امك....» باوج لمح

 اَبْعَر هِيلج ْئِف ىرَق ,ماكطلا مأ ةئظفأ عزفلا لْثِمَرْهَر ةتْيئر -... ةؤشللامللا
 اَبَرَكلا هنَنَم نع ىَفَنَو نأ ةَبذش لاكفلاك ضااَذإ ىَنَح
 اَبدآلا ىِنَتْبَي يِدْنِع ْىبْيَشَدْعَبَأ ُيِنْبِدْوُي ئباَوُثأَقْرمياَشْن

 رايي رشا المو ألة كدا ةيدرالاب اهمجرت .كاييالا كش

 ش٠ جرت كراش © نيت م
  اًفنأ لاوسلا ىف رم امك: بيا عارم راعشا 6]) ....-.

 بسكات اكد اولي لع لاعلى نس * اتت "اكس هد دوو تياكلا اهل لش: رجم م

 لايلاذ نوعي تع ارواومايد كاع لاول واش مج يلوم( لوط وق ) لشن قروي يت مو بحمل اق وريع_دحاذي حل

 1 -<ساتباج بدا تسد بسأريخب هك ديهاعاب دايلي 7 هه رواق لوا ظرركنام

 0 2 5 رف 3 ل "اروأ < ورم: ع رق:

 بهودخخ ل( 52 ارم م ':ءاقطلا مآ نوما ذي( مر ١ ٌةَماظَع قي دس ليفت اديس مَظْعَأ

 لاب هك وفد لورا هذ لولب خس ٌةَبَعَو درفماك اس تيار
 -اجوبءناج لري تت( فوجاو لام برش اهضْيَأ ررصعزا مولعم ونس لعب رك دحاو خص: ضل
 -تخرداكر وج 2 هت لجان ناكل اج درتي :لام

 نر ف شاه فم اك تمت ويفك )اًبْيِذْشَت ررص+ز ا مولخم يل اخر رك دعاور ثيم :ٌبْدَش

 -اني دامب واترك رالصا تك( زومبا برضو ضن ال اج ءاٌرْجَأ ردص»_ لاق ترفص دقي َرابَأ

 -2 لوم ىو قع ةَبَرَك درفم واع ين ُبَرَك

 مبدل رابص نما راش كو زنك يف < تس نا ارز لب قلك نئارواهبس بام مناكورع اش كرامشا كلا :ررش ىراعشا 9
 لودي ماكس لاك انقانوو# شكل مام له ذو ان ايجار بج رك س تدك شرعي لامر فان كبس نيا لير اعشا نلاور خاشع سس

 رو وو بج م كردي كى ادولالإب سا ف ضئتقو لاق ماكين اهكف رص ردات لاب + لسد نط ظ

 تس ث تلاج كدي احذي ر واهتم تركن يؤ وأقر جس انثي هس كه سرع ةاجسايكا ع الاوديبج طومتسرواو زاح حوصدتخ اء كت
 0 هن الجه لما كبد
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 ها19١- هأأ اي نين ياء باوعلا
 اع تل شه .-ادعال 24 هلع 2222222522232 م تم م م هم حد ع ةتيسارلا] ل رعد 22 2-2-2-2 3

 هني هيه ًاعبدَص 0
 ُراَرِفْلا َنَْأ َنَِْرْكَبَلاَي اَبْيَلُك َىِلاَوُرْشْنأ ركَبْلاَي

 ا هلم ارت 11: ابحر ةرابعلا لكش

 00 زمامكس ليك 1 لاو باكا ترام 9:09 - 2
 لا تقل لولا نم لوا شل نراك

 ةوويلت] هوي[ نيقبتاب] نههلكئبإ نفت |نيكبلابإ نق كرس ©
 نينا ثمسأ تاونأو عسا لهنا ون

 روج راج راج درج .٠#

 مي هللوصا و ريسفتلا ىف ىلوالا ةقرولا>
 ه1. ١ يلوالا لاوسلا»

 وين يو قَح رْيْغِب َنْيِيِبنلا نولتاقي ارق ىف و و حس ينس 1 هبهميرو سس عل مير يعي ده. بيع ٠

 طرشلاب لوصوملا اهمسا هبشأ نإ ربخ 11 يا باكي .يآ باثعب مهلمأ مَهْرقَ 07
 ؟هنع نيهلنلا ددع وهام و دوهيلا مهلتق اًيبن مك .ةيريسفتلا تاملكلا حرشا .ةيدرألاب ةرابعلا مجرت .
 8ارخت كن انو نيل اين ©) تحاضو كريتر ارك 29 رج رتاكتسدابع 00: بول طومان ش لال... اي

 : ل ثارقكيا اروا) نو تل_اؤزكل قت يوك ويخروا لو سكران اكل وت. آى دثلا لولوج: مج شاك تدابح مج رث ا تر ابع 3٠٠٠
 يلو. ..ةنلوجتاك ايلي أركت عادر«لث دوبيهدردا) ل ةااذرا. ل ةيسدمك اكفاصنادجوكل وأو ناد ( كس نولققي
 ناركذق رفتخ) ريد كر كب امك دس لأ أ( يورك ىرو ىا قالك اؤنايكح نس لودباغ لس ل ارسا كك... ..وأنلا«س
 (-< تبة سو« باشسدقارا طرا لوص ماس لد هس ليه لثاداف# ربت نإ رواج م روطلس قا رتاساس
 بيدور سوا نولّتاقية ءارق ىِفو :-  :تحاضو كرهت تارك ©

 0 ا به فاصناو لع نق اكل أين اياك طسقلا - لدعلا
 يلا غلا اولتق مهنايور . لدوري قادص اكل امكايدرك اب قارصم كراك بك دوهييلا مهو

 ' 2 _ىتووس يادار كن يوتا اوس اك را نكوتروا سن نترارعت نايل تقنيا ايكرك د وكء اوت
 د يتسع باذعلاب رابخأ هس ريجبتراختسا لع مهرشب هكا ايدل هراغاح مهملعا ٠

 كبي بلطم ب نولاييزادتانرطر ذاك تراب لخير بازيلا يدرك ن ايب خلا ةراسشبلا وسكن. 7 به يك يروا



 وو دوب هدم جل مم در نري 7 يقي هيل اع باوجلا
 كسب اينااكل اما نلاه ءاهل ودان لأ ل هداك ماكنا تب م لل 0 5

 . ماك ملكنا هكايدباج قط جس قلد سيف رفا كسي لاوس باج كردقم لاوس غلا فلا تلخد
 -<- مهرشبف رفكي نم تدابعلصاعإيو ايلا يكل فوك[ ا

 _ش د كيادادعت كن وتقضل_اوذدرك راما نركب نرو سي [تنترارت نبل وق يمنا -: 00_20

 - نؤكركل نئِنِمْؤمْلا َنياْيِرف ّْنَِو جرخأ ب قلعتم َقَحْلاب كتيب نم كبَر كج رح امك .٠
 لثم اهل مهتهارك ىف لاحلا هذه ىا فوذحم أدتبم ربخ امك و كجرخأ فاك نم لاح ةلمجلاو --

 .ةيدرألاب ةرابعلا مجرت .اضيأ كلذكف مهل اريخ ناك دقو مهتهارك لاح ىف كجارخا
 ٠ طهركلا ؟ةيآل ىف اهلا ريشا ىنلا ةصقلا هام .ةيريسفتلا تاملكلا ءوض ىف ةي الل ئوحنلا بارعالا نب

 هاي جرخا 0 ل : مج 26 تابع 69... ك9

 رتل فهذا رتبه ذطءامكرداهجس لاععس فاكرك ج رخا لقبر ي) كتر ار( كلل ) لا تععانجج كيا -
 نم غل سأ حرر رواء كلل ام كلان نركب آلى كثع ىلو ل تباركت لاح ءدوجوم لماع كس تميل ار نتن جس
 000 هيض سر دو فدا
 لج قات لي رخا 1 ياي قحلاب رخل قلعت :تحاضو ل بني بلاك تبأ ©

 بد ب0 بلا ربالا ال هجزغا لا وهركل نينمؤملا نم اقيرف ّنأ ات ت.لاح ةلمجلا ٠

 -اهت اتركدشسم انوك حارا ب طهور كل والسمك حالا عستيهاكيسآ كَ

 «<رتاكفوذعارتم غلا كبر كجرخأ امك تع [لايكدايكب يت كص لانا دعس غلا دتبم ربخ امك
 رطل دي د1 بآتلاع كتككرنول نر( ت مي سس ناك يب لطم, خلا مهتهارك ىف لاسحلا هذه تداهم

 1 ْ جرت هيك اوك ميتكرإ رطل يكن شكل ساجر داج لش ؤ«دتبا كس تلاع ظ
 لوس ل 2-5 1 رهقأو 1 جهرا فرط ريقاو ّلادتبا ح ددب»دز :غ لق تعبأ ا-:يح اضو لست ©

 روا لي جراب فرط مكر الس تراهتلا حس ماش كد اسس ءلفاق لراهتإا نايفسولا لري لربط موك قفلت رثبا

 كت راني هرارنب لاير ك سيب تاور كسبقع نبا للخس بابرسس دوب كس.لفاق لا لإ يرش رقم انقكس كل تاهت
 نا درع نتن حس لش لدرادرس اس شير قراهم اج كس يرق ملفات ارك سيكل قر يفد شايع نبا تعادرب نس قرف

 ساقي يارس ل راهتروا تراهتوم كنا تتفاط دب تس بس يرق لس مولع يروا لئلا لاق تس رول, اخ لثولنيممرحكب اعلا

 ليك اوكدفاق لاس ماشرفسوك /ل1 با بخ ءاهنايدرلروبكي ذب سلك قالوا ساس ب ردات ب اف لوبي لعكس '

 ترفض لايك روختسس مركب اهم خوم الذي هذا تنفاط كيرلس .كلباقساكلفاة لاتقول اك لوك لد كب آمل الا
 . هلو تليد كرب ادرارث مزالوكتكرشلو اج لاري بس فس باللي لادم هذ لترا كراهطعااكعصدوا قست لذ

 هك بسذ ب كا قييببساكل ايكو هدادااكف ام دهتسدابج لاذ تا نع لمت داعد» لد لايماعل
 لضدبتب سس رتل اا نخل تمام 4107 ا تس يجب نكي



 نلف 21 ااايايا ايب) ني ةيلاع باوجلا
 0 10 7 .راهج ادد تت كمارو راسل سافر تمورض نيد رناودارلكم ذك ويت سكس ب 2 بآ

 تارت و ريثوس ننال | ىدئالطا كرار ث لوبا لإ ركر شيرقلا دم وم صعص نإ ل 3 ب يقم .ريبج ذا بآ
 تاس مارك امس بس ل لامك د اركي لاف ل اج قت االاط باحسادادت يدك اابرقروا ون لخرلن ا قلت بآل

 رؤابايلولا ) تا رطخوو أر - اسس روث ةسوراوس داب كدابهوري لت * ان كشوا كبأ كف 1لتر كل كلوا زن لك ش
 نايفسا فاق ل كرك افتر اترز تم اقروبشناس ما كن ضن كفر ط ردو هت كيش كندا ليا( ليترزنح
 ريايمتب ءليكرايقق ربا دن ىايتعأ خذ نايفساا كس ليدكبق اتناك نلا لن ل رانا سلفا كس نافل بآرك داير لانك
 ملا يك ارب نم اردت اييوررارت دداع رق جوس يأ اتم ليو كن 2 مضمر ارهتسرايشوم ليا لاو لاو لج زاثدورص لقاك

 لاري نم مضمس < الورطخحس مارك اصرار هس كاك دارت لدم رك دل داب كو مداوي ف اسأل رو
 روا-هل! ؛ اهي عسي هع آه زب ةيساددا يسد ثاكنلاكلا غنا ادي كن العا ورطخ نإ نعاس مرضا كسا
 ٠ هس رولز لاوع لاو لطب ناش اود بج لق لاجلك ف هرطخ لش دايز لاا تاءاطعي -اهكررب رب تشل ل سواه رك انلاوأ هواك

 1 هت روز ماك دام فيت :علفل عشر الولوج كك ومرات 24 تففاد شرق ءاقروا لك ل

 ظ . -ايكوءراتديت اسك ناءاسم#روب ركاب لع زور نمت فر صرواايكر ات 2ك - كتبك امم اقم ماقيل نس لوبن
 0 كلف رط كرب لذ_:ريض ليط لس نارا لاي لذ فلة راك دونا از: ديم راقارا

 كر كورت كلبا قم ذادتاك لقا لراهتلياف ص ]فت بآن ط كرمه عز كك كس ذ_.اهكهس أر اضف شي لزم
 لذاك نايفمبإ +1 تيس اون وتو نا بآل كب حرس دب دعب ذل لن لوا سريه نددت بشر نلاهط شالا
 : واتقان كارول ي كركم رانك دانك سايدد لتامر ربخكب تاتا بالفن كنيس كلاين رقي فس لرب ا ليئالرمتاك

 ] لامن دذ_ بادو شعب شقت اا ذ_فر اجرة« ذ دز كاس كيلي فلم ْ
 نا لمت. يك ع تازطت_مد» ضتردا ىراضنا بدلات ؟ليتأي انكتب هس او ناكر فوغ تسس مال
 راهظاكذ وهدان يلدا جو كي يسرا < وه زوكم شق وداقوربل ني صرتي الإ سة صقل مار اتت اط للام
 انك لز تاس ب آم لكى ابل اب آبل تكملادتدثلااب اطر وجدشلا لوسي: كيك ترد همك الوقع ترتر يك
 ب« ب اره ب آياج) نودهق انههاتإ الققف برو تنا بهذا فز اتايدو لي وومذ__لعارما قي جس دس باساب أك
 ل ىالكافل ل ماقد بج كل لاي آركاج_ اهب قاساس تنير دوكي 1آذ_ضوعل 1اس( ني كي لاهم لا زو
 حل فرط كراصنا تاع كك كا ركل ليد لل اهدوكن ادا دم ل لن آدلح لاجلك كج قانا بأم ةا لب

 تدني هداه اكد _ هل وردا دامت ايلات سل يأ 1 اكدارياو ترض رياوموج ل راصنا تا ارزهج اقلقارد وكأن زاو 1و تتقفاوم

 نياك باطلا ؟ضفي ير ما قارداهج كو دمنا ول ير فاس ياخوك رج ذ_ يلح انبي هدد طاهر اب
 قاعم ناو عس# لإ رف يآ ؟ لإ يس ايانعج ل تس ميس يكل لوسيل يك ردا كدت راضفاذاعم دعس ترتجف كراضن ظ

 ركز ك نايددبتس بآن مترج قابس لإ تلف باكي تسلا دتداهش ل لاما ةسال نامي بآمتشا لوسايايكلزل
 دامس ايدج اة :لستذ ولاهم جارت دجع ودل لاعتشلام اج [ةلعاهس يركب عاناكب 1س لاعرم



 ه)58ةدغل0 0000 هل (مدد) نينب هيلاع باوجلا
 د م ب ا 2 ع ا مح ع 2 م ع 2 12 مد 2 5 م اش د ع م 27 ل ل م ا ا ل ا م ع

 لال اهو تب نط فياعك لما ا سكر ب دو "اسكس ب آمل . ماس ارضي ًارلاع_ اهب

 تل 050 رباشساكت الاحيبج اهس معي الت اد آس ريما لب سدا كس نو م نقلك الكسب وكب

 م انك شال يدهس : ايده دمو 1200 /ن يت يآ لع ل نزاع لابجرب مانكسشلا ليك لكس قوش 1ىبآ

 واو | تح لقال ف6 يلظاعبب تكامل ياس لش لام نطو نكس رفيف لاق عه لف و مدوأو

 (نآرتلفراعم) لوم ديك كل اكن لوم باب" كاش افران احس كروا لف لرابتتكناينم

 جدهم م اقم زيا تحاضو كي 2 «ايأ لا شلدب عت ةاودحإ ل ترواشم احررط لا

 ٠ يناثلا لاوسلا» « 255

 ىلوأ اوي ْوُي ال ناَدَعَسلاَو ْمكنِم ىنغلا باحصإ ئأ لضفلا اولوأ فلحي لئاَيالَو 55 لوالاقشلا

 نأ نوُبِحتالا كلذ ىف مهنع اَوَحْفْصِيَواَوقْعَهَلَو-........ هللا ليبَس َنِف نيرجهَتلاو نيكسمْلاَو ينَرُقلا
 ْ لوزن ببس ركذا .ةيدرألاب ةرابعلا مجرتا .نينمؤملل ٌمِيِحٌرَرْوْفَع هللا َو مك هلاَرِفْعَي

 ديكس م نعل كن قوك ذم آل

 ساس 0 تو

 ياا مارس أ :مم 2 تيا #6 ا

ت- نارواء ل ورك اهم لبا 7 ساه دذاءلس لإ درت وأ ولاو ىلرك حررت ينم وار , كرار وا نبي ةكاسوراو تباروو
 0" 

 -( لي نيج الو ذسسلرالاد تت ذب تلا كبس "هس درك فاعم ليت لاهت لن دبي ثيل

 لث نات بد قني لسدو لو داس اناهسرتج وت لاك تسوتن_ نق انمبسج بال شك اع تررتمح #: ل اورق ناش ت9

 رابولا تررنعح تيل نأ كت ء كت قام دانا ك فج رولا ترطح وج تح لك لل لم حرر لع لوف رسم نإ , عن 00

 م تررطت> سس ربو لكى ففار رواه نإ قاف ركل حيرطح ول د لذانتايآ ك4 شئاع تس ءارب بجء هت 2 كيكات قل دم

 هك لونك تعآق اني <. ايلي. تحلل "وك اف ركوبا ترطخ لش ل لوم لز ا ته آرر ب توم شاول ايدركرنب فيو #7

 ْ وش ماكنا كود مدت آلي فروا سد تسلك دلل فم ترتر وتدري روا تاو ىلاعم كشر "زخافيا لس لواادعإ

 نا دلجهانل ماكو ورك اوم مولعس لش دعب, الكم تكف مو كز_ صول: تتركب تفو ل بجوو زاوج ل ع ©

حل مي لضرب سي دانل م اكوو كوب مولتضدحإ يس لسع را هنن بعت اواي ثنى 003
 زوم” م تروص ا ةلهب_ ت

اهنم اريخ اهريغ تيأ رف نيمي ىلع تفلح اذا: < لق ىوتياشرا_بت مزال يلع لوروص ل أود هراثك «هتس# اج
 ىذلا تأف

 (ىذة ير )كتيعي نع رفكتل و ريخ وه

 وافكر ول ضر أ زركوج و اح وأ 5 :ترروص مل ل ومرات فاء(9

 ف ضرار فج لئأكةسك دب اااه ناكر مكى لت ررط ل« بس رابنكف لاعب ل

 تمل ا راش رقاب ل راك احبس رول 2 تدوم« هي وول



 ها179-5 ْ ه١ ٠ ) اوين اع الا
 ل ا ا عع مالو ن5 2 مع جلع افاد هع عد مد ع ل عدا عم هت 0 0 ف م ا ا ا ل سا علا

 مم ىبنلا ةيؤر نيركنملا نيكرشملل باطخ ىَرَي ام ىلع هنوبلغت و هنولداجت ةنْوُرمتفأ
 .تاوامسلا ىف هب ىزسأ امل ىهتنُملاةَرْدِس دنِع ىرخأ ةرم ةلزن هت روص 2 دربجأ

 كف ىبنلا ىأر له .ىهتنملا ةردس ىنعم نايب عم ةيريسفتلا تاملكلا ضرغركذا .ةيدرألاب ةرابعلا مجرت
 :الصقم تكا 9وأ عارعلا الل هيد

 1 وو نطل مسوس دمتم ظ
 ٠ -(ايكايابب ب لوناسآ ارحم بشوفك ب آب ج) لإ هس هت أردس_اهكيد ىف دددا لي( لش تدوصلا ْ

 -<-ايكا يكن ايب تكنو راعت ل4 هنوبلغت و هنولداجت_-:اف" اك
 . وكلي ل رج ترطتلس فطن برج بافضل غانلا رك يأكن تناقنح هنورامت غلا نيكرشمل باطخ

 راكد س لكس نا لن لمرت لابي كيس ناييكت يفي تيقرلإ هتروص ىلع -ت كاس نكي:
 ركزاك تتر ىرخأ ةلزن هأ ردها عقدا خلا هب رساامل < اهلي دراي ورعتمزل لع لالروص ريد«

 ٠ < امك دو هى رت تيرنعت ساي كس ليتنا ةردسؤ_ فت يآتتفو لاايكأي ابي يل وفاسآ وكي آ ارحم بش بج <
 < ابنا كما لغد تخرداكى ردة مل يمزج( لل اع_بسءاا ىرخأ 26 ىهتنملا ب تخرداكى ريب وتاكل: ةردس

 حا ايدك اح فرط شا لابدردا لو ك ء ىو ةررسوو لو تع ذج ريواهي_رؤل لوتشرف لاعاوج حس نك ذ

 ل1 اح ىتنإو ةردس يوك هج ناجي ديدوكسا تق سلك الحس لابي دواهسا# 10-2 ةررسوو جس جتا تس موا مك وم دوأ هس

 + ضال اس وكاع زي بخس
 ١41 ىناثلا لاوسنلا نم لوالا قشلا ةسماخلا ةقرولا ىف ٌريامك_:كحاضو ؟للاتت راب تقر لمي ارح سس 9

 '  جه[**١) مشثلاكلا لاوسلا
 لاخ ىلإ اميالا هنم ضرفلا نوكي و اًركنمول ًناعاكح ىلدعت هللا ركذي نأ ضيرعتلاو :

 للا ضقانا ةنمؤم ال و نمؤمل ناكامو :ىلاعت هلوق ىف امك-- .نيعم لجر لا ىلع هييبتلا وأ صاخ لبجر

 قف رف ل
 .ه1١ 40 ثلاثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رم امك-:بنا فيرتاو لير ّْ --2٠©

 دقات اة ةةيل است ويك عم لك نتحاض 01 ٠



 مااا درا نيب) نيتي هلاعباوجلا
 -ايلر/ل وقل اك م ايار فر نري دلتبآ !ةس لونا يانج لو دارموارفا صاخ قوت لس نب رظلايكروا لمت تنتب بيز تررطتسا

 هك تعآجانجءلئث داما لإ رصركولا انديصرف ص اخس لاكي روان ءاءاكل ضف لا ولوا جلا تع رصد

 010101 رت اك ايارفروا هد 2 ادع كف جت تيرطتروتسدب روا ىتاي ىلاعم فل ب اذ لوبا دعب كس لوز

 لكم يقرب قده لع يعمل يس :قرق لم لقيط لون باس 9
 شع يتبل حام رانكاكاي راشا فرط وكت ملام ضان

 .قئاقملا مع وأ كولسلا ملعب ةقلعتم تاك ناسللا وقلطب رهضعي , 2

  مهتامازتلاو مهفئاظو و ةرابعلا ىف نيروكذملا نيرسفملا فانصأ ركذأ

 ربل كياواراغ آب انعكس تايآذ- تعاتب سا كنزي فب نير #00: جراما زتلاو فن ايتوءمانقا رس... 9

 هس ًقاسروا سش نايبلا ماج فير نءاهجت تايادد لي ارما يوم لوقاكولات: فقم اي لوم ثهيداحا عرؤطرمدو داو يكمل هذ # 1

 تايآت# ولايكم ازتلا كن ري واتبسانمىيبلاءاهماو تافصوتم ايس تعاد لأ: مالسا نيم 00-<ايلمامتجااك الشر وشنترو

 اوم يزنت لكس وو كك تاليواجو تاهبدجو كيا ركبت سر جامو كلا لل فال كس ةيارجلاو هذا ىلا يع للسممافب

 -ه<(ريئر يخت ) بيغلا اف كار نإ دلار فار يتوب بس شرايط ا كيد بخ كت الالدتساك نضفأ يرو نوب

 كتاالالدتساكس نأ يرتب ضال ترادهتجا ضتبذ_ لوبد لوم ينج فرط كرفت كس هيبقق احا تعامج مارك اهتفا©)

 هس نلويجالمم نارا ماا نقلا. يفرعلا نئاروا قى زار صاع كام نارا كج ال عاجلا فطر ق ماهيب ايكمارل كريو

 2 لت حاضو ماكاو لش اسس تغلروا فرضروك م رك رق: #:فرصووثو تخلو الع( باكر ايات ةلرط ل لن كايا رين

 ىدعاو سوبارو سن ن ةرقلا ىلامذ_ خراج زل اير "ا نايحولابب_ل ة كلو ءرياوشرولر بحس برك م الك م باي رجج دوا ليث

 لئ 2 ركع حاضو نك لتكن انيس ركن ] ”رشروا تاك كس لدبو نايب مك ىلاعم مات اره :ءابدأ (8) ايلم امتنا ل طيسلا ل

 ايازم ىلا ميلسلا لقعلا داشرا ىووحاوب؛قغنوا ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا لكى رشتزرطاراج ماطر يضر مرتب« لسع

 ١ نأ نرمامدداهتاساكس ناجل و تلك ماتباكف# كتر لتر ور قرن كمي ركوة قع ارنجرنءا 260 -<- ميركلا نآرقلا

 1 نااءوكورثخ يتئاءارق ل ع رثخأ تاءارقلا ىف رثتل بط ف قرات نما مالا :وكدعيسيتساءارق رجذأ سلا لاركبا جتانج ء لون لوقنم

 هوجو نم نمحرلا هب نم ام ءالما د نيترشادبكراقبلاواردارك ةمارقزاش لع تا« رقلا ذاوش ىف رصتخملا هدا

 ضر اه بوكعبس انمىلواتعافب نءايفوص(2) سيكا اللا تم انت لغ نآرقلا عيمج ىف تاءارقلا و بارنعالا

 0 يمك اتا جلاب اوساط اطار ورا زلت ردا نامحاو لل
0 - 56 11 



 ه57553١- 6 0 هااب (مود) نينب هيلاع باوجلا
 ال ع ل هل لل مشل ال ل ل الل الل الل اال ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ل ل ع م م 1

 4« ضئارفلاو هلوصاو ثييدحلا ىف : ةيناثلا ةقرولا

 م٠44١ 2 2هيلوالا لاوسلا»
 ةراختسالا انمطي ِمل لوسر ناك لقال دبع نع ةهقلع نع ميهاربا نع مح نع ةفينحح وبا 3 لوالا قشلا

 ...نيتعكر عكريل و ًاضوتيلف ارم مكدجا دارا اذا هللا لوسر لاق لأق ةياور ىف و نآرقلا نم ةروسلا انملعي امكرمالا ىف

 . .اههف ةراختسالا زوجت ىتلا رومالا نّيِب . ةراختسالا اعد بتكل و ثيدحلا مجرت  اعرشو ةغل ةراختسالا ىنعم ركنا .

 -<#اج هاا لش نروماوو(©

 غرك لطرق ىلاتدثلا لل افسو ماكو نرش. -عركبلطرخ :نتئىوغل_: نيه رازتسا 4) ...... م9

 ل ةيدد ملى وراقما لع لاوس قى لم فل بآل جس درع كل وحسم نب هللا دبع ترج : مر 7 6 ثيردح 0

 ماكل ولا كى تل مبجرلا رس قل هللا لوسردك بس لحث تعاود لي 2 ةيو ملك 1 ضروس كم رن رق لم 2 ايج

 ٠ -# بزاف ععلر ددرواهركووضووو وون هدارا اك

 الو ردقت كّنإف ميظعلا كلضف ني كلسأو كتردقب كردقتساو كيلعب وب كريختسا ىنإ مهللا_:هدا اءاعد هراثساءاعد 9

 ىتشيهمو ىنسِد ىف ىِل ريخ رمالا اذه نا ملعت تنك نإ مهللا بويغلا مالع تناو ملعا الو ملعتو روقآ

 ىرمأ ةبقاعو ىِتْشيِعمو ىنيِد ىِف ىل رش رمالا اذه ّنأ ملعت كنك نإو هيف ىل كراب مث ىل هرّسيف ىرمأةبقاعو

 .(قد2) هب د ىِنِضُرَأ مث ناك ثيح ّريخلا ىل ٌرْدَقاَو هنع ىِنَفرصاو ىِّنع هفرضاف

 - لو ىذا دوس ماودك غلعاهب رات م نا لي بحجاوو لف ماكرج 2: < ا اءورائس 2770 هروعاوو 9

 اب مارت اكوج لين وترتب و ريش تروصر م لشن لبا قم كس لوم كر كيو ماكو ورك ظلحا جر لب راتسا كرب نا لن بتم ي تس م اكوج
 ْ رايد جسدا اتا لروما لا فرص جس قردر بانا تموسوع حس نادك لحارس ىكل نا سنك 1

 ( ألا فت )جس لئن ةررقنتقواكن نب با بجاوهوروا و

 مم مم فتشت جور لاق ال لاق؟ كج وَ لعل اقف تلا ىَإَدَج ةنأ بات نب دبر نم...

 ُىِناَبْيْشلا لاق .انْوفَلاَلَو ةَردْبْهاَلَو ةَرَْهلاَلَو هَربَهَتاَلَو ٌةَرَبَهَس ٌنَجّورَتاَل :َلاَق ؟ قفلت َلَق ااَسْنَخ نَجّوَرَتاَلَو َكِيْفِع

 ىف ئيش ربتعي له  اهمجرت ٌمث ةرابعلا لكش .اًيوَط ِتْيدَحْلا ده ني ةقِيِنَحْوْبآ َكَِض
 . ييلحلا اذه نم املا لحض بيس ركذأ ةهيش يلبي ل ىنح نب ؟قفكلاب لعتيام ىوس ةجوز باختتا

 - يسلق يضرم 9 حابك انه ظ
 ظ - افنأ لاوسلا ىف ّرم امك :بار“ ارب ترابع 69 ....

 . 84"( لوالا لاوسلا نم يناثلا قشلا ىف زمامك متسع

 باخ (©9



 ه46-1198م 0 0 0 : , (مود) نينب هيلاع باوجلا 0

 10 امة ااهر نوفا وضاقت كل ترطف ىلاناوتاسدجتاسكس وفك توك از كس روش تقاوم تماعد ل نا جرازطروا تررطف

 | لح وبن اليم افرط ا تدوك ست ٍط 1 ار ورم واتس وم لب ( ليك تبوك هوروا ليك تس ل او )كبعالت و اهبعالت

 - جد نب لريدوكس كروت تاهل لمت لن عمي رم يطول مارا: بساع كاس فيولا م9

 ' كلف _ عيئاثلا لاوس

 .حرجلا ف نيدشتم اوثك نذل نم اس ةتسو نيتتم انك نذل مها ةتس لسا ركذ.-.

 ظ 21 ثاثلا لاوسلا>
 ا عبس لاوحا نهلو ماو بال تاوخالاك بال تاوخالا......

 عوجحصت ع : : نوكي فيكف بال ناتخالاو بال غلا وبال يقخل تيب كتان. بال تاوضالل لوحالا ركن

 ها 67 ثلنلا لاوسلا نم والا قشاىفرمامكس لاخلا كس ليم الع 00

 ")ليس :لئاكلشم 0-4

 نام ىلالع ١ امي الع ١ نم قت 7
 لي 00 رمح ناغ

 0 اريرتعا م نا معجم

 ؟اهحيحصت فيكو ؟ ةتس تادجو سراج اهم دخت فيك

 6 اال رورعمم مليم لص 2٠2 مورراب_ليسسع مس لايام 26

 مال تاوخا ١ .تءادع (* رجم

 نم ىل عام 000 مصل اي”عا»ا را

 ممل ساب بورتعما#» لوا حم هور ع الم لص هور ارسم - لاب هلم 0

 كاره 4 ثا تايوز؟

 . لد نارع ش

 ١ 14 ١ ملم

 4“ 7 مه لس
 ودع ل ماعاد: تحيل اا« ؤداههط 0 يزل ههدعمدال» مد

 .٠ هد مدس تف شت طبمس ..



 ها 454- 06008 (مدن) نينب هيلاع باوجلا
 ا ل ل 2 عت هلع م ع خخ ندد د 23 ع1 232 255 333:2 531: تش ها ل ل لش

 فلا ىف : ةئلاكلا هقرولا»

 | 21 «لوالا لاوسلا»
 ..... هيلع ارقأ املممأ مث زئاج مهنيد ىف كلذ و رفاك ةدع ىف وأ دوهش ريغب رفاكلا جّوزت اذاو

 دوهش ريغب نيرفاكلا عاكن مكح.ركنأ . ةدتره و ةرفاك الو ةملسم دترعلا جوزتي نأ زوجي الو
  ةروكذملا ءاسنلا عم دترملا حاكن زاوج مدع هجو نّيب  مهلئالد عمهيف ةمئالا فالتخا نب و رفاك ةدع ىف و

 لم ذ_ رك اكن هس رفاك ترد كرذاكى لاي داوكم في00: بولطم ل ضاكروم ل ذ ردو لب لاوس ل ......:# لاوس ص الخ الج
 اذ لاا رميا دبل فاو 1 ل كسل 53 رات لورود نايم © لإ الذين الشام

 ىلنزاكديا:لئلد مف الخان ل سرك راك اراك رخ تدع كر فاك اماوك نإ 499 --....
 ىرماج ل نريده نا راكب دوايلرك عر فس رفاكسس ساروا قرت تدع كرف قكتسدوه واياك ار خا ل
 «ليث دس راقت لوودرل ل ث تس ار قرشز ماما ءاك اج احكي فايد راك قباسكل وفود كي هزني فينو مادا وقلوب لسمو زبير دكه

 1 تس مد اتا تيا اوت التم كام ظ
 ب:)ةلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع اومزعتالوالش»لث ماع تاباطخكس تعييرش كي لعد تفز ماما

 عدس تجنر ث ( ساكن كس لومار فا ) دوهشب الا حاكن ال( وركن ىكودارااكح ران قلن ايون منو ررقم مدع لت
 ناش وتاس نا مت سديد كفو« رفاكس نا تبا اك« مزال مكي قو[ ورفاكروا كوم تباع مومن لى كرك ذبل ماع تاباطخ
 0 لاحم انياوو ب عكس وم لا طسمجو بج كببلا- 017 ةض رتل فرط نا سيو كفارعا مت 1ك ت تسر تبهورلا اهيجء كس هك

 مهئاوها عيّتتالو هللا لزنا امب مهنيب مكحأ ناوجس قءايداشدا دوك مئالؤإ ربيعا سب كس قتلا اح ننام
 -( لس راش راج كت اشباوت كن اب آرداهايكل انبي بآةشاوج ل للصف لب طمس ىأن ايعردكس افك ابآ)

 ماما لول يس ريف فلك مرح كافر يخإ لس لومماوكر وا جيلع قت رمح كراك حس ريا دحمك هس يلو كن باص

 تهت ايل اثم تاك اكحاف فلكس يك أم ازتلااكم اكحاريلع قطتي راج نس ءافك وا« لن لاق كس ذادج سلا غاي تدك 5

 دجإ كس رففارماي ة!!!مالساروا كوع دساف لش تدع قك حراك امذ يلب رفاكحسسجو كوم يلع نت مزن كر اكن حس ريفلا# ديم لب

 مالساروا كوم رين لوملاو "ان مذ لع فاكعتس اكن هو« يف فللكت يمزج لك ارث كس لوماوكلبج كيمو قرت رف
 -4ب قابلا قكرعإ لصفاء ايفس ل

 1111010 عرلرم قنات راب راب تمت عراف بد كت دعس ليلو كا ؤيطالا ماا
 اذ كر لب داتا اكتمدع بس ذر عوشروا لج لد "بضل عريف طر افك كلا لو سيئا 'ضروص ل وأوو يروا لوب تباع

 ٠ عاقب تلاع تلاع س كل وقم الساورسفارم علمت ايل اف بج لب ءاه عسزتعم كرف كسر سود ران فايا

 كملاح تندغع حررطاىكا انزع لال شب حراك بت لب اير ءاوكد حب كس راسك هج ديو قبس لإن لاب طرشواوكو تداهش لي ءاقي تسلاعدوا
 كح نأوا حراج قنارمب مع اكدوا هدئز كس روز لدا ىلا - هر ايو حراق 6_0 ابو زارهنك قوتنكرروكى للشمس لبيت اتم ءاقب | ش

 -ه تسرد راق لع تروصل أودري ليس لأ لانمك ءاقب علم جيدعملا اوه مولعم لب ءيس مز اذ ترعوو# وأب كس يسد نا



 ها 4-19 مالو , (مود) نينب هيلاع باوجلا
 دعا دلال اش لدلالة ع جا ع ع دخل مر ع د ل ل م ا ا ع عيسي يس يسم م 2

 لدي اج ترك راك حس تددوكو برم ايرفاكلاي نلارلسم سلمك رع اسال ةساش# ران ع لروكو رال  اكم 9

 ل ربت نإ دارا صقوج ( ولتقاف انيد لّدب وا ريغ نم<##أط قوتراشراء < ا لع اء

 ملازاك تايشروا رك, روف 21 احاروا < لك( كد غلب د ركرودوح اهبشروارلكو روق تلبس ندد تور ير“ لباب ( زك, 0 4 !آ

 هس لية رورشم ركن لع تيس رم ةلع اهات
  هتآرما ىهف ملسا ناف مالسالا هيلع ىضاقلا ضرع رفاك اهجوز و ةأرملا تملسأ اذاو.....لسالا

 ضرع ةيسوجم هتحتو جوزلا ملسا نآو دمحمو ةفينح ىبا دنع اقالط كلذ ناكو امهنيب قّرف ىْبَأ نأو

 وبا لاقو اقالط امهنيب ةقرفلا نكت ماو امهنيب ىضاقلا قّرف رف تبآ نآو هتأرمأ ى4 ا ىهف تملس ناف مالسالااهيلع

 اننيب ىذلا فالتخالا ركذا .مهلئالد نّيبو ىلوالا ةلئسملا ىف ثا انتمثأ فالتخا عضوا ةرابعلا مجرت
 .لئالدلا عم امهدحا ملسا اذا نيجوزلا دحا ىلع مالسالا ضرع ىفّىعفاشلا مامالا نيبو .
 .لارل نان شما لاس هتاسب© لو بس ليتم لورما. عل

 و رقي 06 رفع لوى قاهر ريشي ا قويت هن تو لري الس

 نايت ل آس مالسا دورا اكس للي السا ب تدك سو ىف جنسيس ل حران هس لتارد ايكوم نناهفسسرب شرك ارواحتسس قا لطي و

 هارفي تنسيلوا مايا لوم لاق الط تقر فدو اكسس درك رفق نع لوفر قضت وفا يدركه انس فس !!مالسا فس شارل دواء سن

 -ةساجايك كل بث مالساكل و ت ارفاق أش ماءارواعس بج ادام اترك يم الساي# لم ليبكق دذط قرف ع لاقروص نوورك
 ه١ 47ه لوالا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف رم امك: للادلا:مفاليخا ل را لاس 9

 ْ 21 « يناثلا لاوسلاو

 عطقنتو ..-- 0 رلا مطقني مل ماياةرشع نم لقآل عطقنا
 .تعطقنا تمبيت اذا كمحم لاقو -.-.- فسوي ىبأ و ةفينح ىبأ دنع تلصو تسيتاذ
 . اهعيمج لئالد ركذاو اهيف فالتخالا نايب عم ةرابعلا ىف ةروكذملا لئاسملا بتكأ -'ا

 لل عم ماك ت محتجر عراطقنارب عراطقنا كس كملاخ ٍضح0) : لو بولطمر وما لذ خررو لع لاوس لأ... #4 لاوس مالو ظ

 ظ . لالدلا عاف التخا ل تعتبر راطقنا لب تروض ل ًَ ©
 - ترروص غمر عر لطم كساب لتس البي #: للملا يم كت عجر راطقنار عراطقنا د ثلا شع 6) .-....

 ترو لطم رج ركأ كة .اجوم عطقم تعج ر وا كاجو نت مدع لت وفاوم طقم ناو نتي روب ضي رو ررزك ع

 فوقومب تغارف و ل سرح ”عرزلا اكتررعروا < ف وقومي خر زل تررمايوم حلا اكس رحتجر 2 يلع ظ02 . ل هس

 قت سس مد عراطقنا ضباط ل ناد لسبب ضير | لب ءج فولومي تراهط وص ت غارفوس تسوس رستردا <



 ثلا ااا اودد) نيلي هيلاع باوجلا
 مملة تدعددا قوم تفاراعتس لفي قا سوه هسدإل كد لدازبلا انكر لكل اتاك ىلداي زبي ناد لد لم 1 ملح ىو

 عت ليي سنو لو ضال 2 تامل تاي راوي قنوت معرس
 ل تلقيت كتهوقَلب ردا حام كد تيؤقتالمد عراطتل 1و < قرورط حا دووم ل | آول ل” لع ترروص لاول او

 هكا ذافيؤنايكر زكتقو لاك كذا تا الشم, وم تس سو« مزال ب لا ملك وكيس لن ماج اكس تدك ياي سنبل[
 -:قراج مك ات محجر جر اطقنتا حس نركب نر وك يقو مزايغ ىف 1 ازيا < سل ث ماك اكس تدوكسلاب ب يروا قلوب ند قمم

 هلي حسو لو لقياس كير عر ةلطمرلا_-: 1 الملا رف الخا لمي تيعتبر راطقنا| لي ترروص يل م 9

 زامفو مك م6 ايت حجر ئراطقناا يوك ل اجو حطت سرعجر ليد زنا ند "ل حذر زارني شف قره مل لاروااوب حلما

 م الفنان ةساجوي عيت تعجر تحس سك شكل ةسا رقم الاجناس مكب روااكرب س4 لود
 ظ هى ل اقروا لو لاق ىا#

 هس لع لو قس اهوج تبث ماكحا ماقد تس مرج انج ءهبدقلطم تداهم مخك تتقو كس ذس وش لاب كسي لل كرم ا
 رول كوم مم قع مال او لس ربل.انرك تالت ةربكءانع ذي ان نوير ركن 1رقءانركت دال ءانوبب لاو لب ريس للون ل وبب تبل

 ةذس تدبر كير مطمن بش نرطاطيتح ميمي لير ريتش - 2 اموب عطل تعج رس مي ضحك ْ

 و لف انك كس لس ىدآ ب تروص ككل .ن ىلإي ندودنج ةلوج رت تذاجا كم ير لاك لحاءج_اهكدابتفا اك ومر هطم لا ةرورض
 رح كس ممل لاوم مولعم .هبي حسن لوو قت تقوس ةولصرادا تدور ضيردداد لرب لكي ادا نت هللا ومال تاينجاو
 300 ده قرورتوابعاي زا لع تروص كم كيل اهم ةلحا_ لازم كوم لاح تراهطسس مي كغ اج تيذامف

 كنان آر ثيم ارقي انج« تسمم تدوخ جوفصز اوج تروبش اكماكحاوروأ حس 3 مكبس يب باج اكل دوزرأ ع لكما

 دبي وكساركل وكن رق نير وفيك وجبس تروارق ةولصلب ب زوجا ركل ىرورضؤلسا جوج اكن آرتب ب ةولص اكس دهس نكي
 جوسي اواو اوج ماكحا ماير سس دابقفا لاس ل علا لكس تمار حمدا رجول( يخاف صول كرم حان فرط

 ش و مل تعجرس مول لكل ونووزانو مي كرد لاكمي ضكازبلا_لو ىتكرب كت رورضل

 :ىعفاشلا لاقو انكاب وأ ناكايعجر اهت دع ىف ىنكسلا و ةقفنلا اهلف هتأرمأ لجرلا قلط آذأو...... للا سم

 .  ذملا فالتخالا ركذا  نئابلاو ىعجرلا قالطلا فّرع . .الماح تناكاذا الا ةتوتبملل ةقفنال

 . .لماحلا ةتوتبملا و لماحلا ريغ ةتوتبملا نيب ئعفاشلا هب قّرف ئذلا قرفلا ندب .نيقيرفلا لئالد و ةرابعلا ىف روك

 حيف العخا لش نكت دفا دم ) فير ادا قةر قا :ىلو برلطسوما ليذ تيم لوما 5 « لاوس صال

 ب ايلا

 7 ريش ريدم ىو تروق توم لاي رايتغااك روبل ت 2 7 لك 0 نااط

 تواحماي عدم تبين كال توا تس. كد قالط هس افلا حترصس نب قالط ب نس. افلا ايكو برش :ناب قالط

 < (كءاجا زوج قل تسال قرداج_لاجد« لا دهد لدتا لع سد زك اسس قالط عروقو لهي تا ١ تاباط ناطر



 ها5884- 4 0 0ع (مود) نينب هيلاع باوجلا
 0 ا ا ل وو ير ل ا عا ملا حا هد ل م م م م م مه ل ع م

 . ه4 يناثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رمامك ©,

 ل ل ب و يب د د

 .. ناةعيدولا برلو مهتم قراسلااوهطقي نا وبرلا بحاص و بصأاغلا و عدنوتسمللو......(

 ....يعفاشإا و رفز لاقو ' هنم بوصفملا اذك و اضيأ هعطقي
 .لثالدلاب ىّلحم فالتخالا ركذأ .اهروصب ةحورشم ةرابعلا ىف ةروكذملا لئاسملا نّيب

 - لآلدلا يف التخا ك0 تحاضو قت رروص ل اسم (0): لن بول طمروما لذ نررو لا لاوس ل. 4 لستمظإ ا

 ظووسوو ايات ريش بص لاي وو اب اهت اوم اهكر تم اءاروطل ىلا لما اي كس ضو :ثتحاضو | ! ترروص لا 5 0 ْ

 قفل لس و آول ايلا ىلا لوح لل لزوعا و روز تصرأق "ردا عساك ماكل اب وصخموواي حس كل اء قا

 يلام ب كتبت اجوبب لاب روصتخ ئروجو قر كي تنتفو لا لا ظفل لوي انكسركت موصخ عليك نان رس دعب رج حس فرط

 كرد تاو كيك رق رس نس ومئازبلا جس قرم مولعم سس يلام صرموصت رأي ب روا اجود ل قرين 7 لقورص

 ريل قاطرو عارم لان هس نارتو "تقدر قو قرمتمد ارش ستموصت و عر روتووس بص اع ءراو تن اروع م رموص

 اجو لقت وكون ةاكتم انا كقرس رع اجو تبان قرع بج« ناك كبك قرع ادا تكتم تيك

 قش ماءاورفز ماما. دم ذفان قرسدح م دوج حس تموصخىوارفا و روك كير نه فضح ع اغعا#:لئادلا عينا ظ

 - وعد ذفات هقرس رع ست موصتيوارفا ناكل ةسامرف
 ناروا < تنافضرولبل اب تقتاف” طز لونا لرش اك وكول نايم لام .قوزسصلك سي لد ك ”رفز ماا

 2 او ىلا تل رؤس تموصت يح روج بج « لاك ر/ يباووأكل الك لا وول اح ايكا يد تجمل ترورض قت اك تمموصتو وكول

 ارب 2 [بجاوري عشت /ل- ترموصتر وا يكب 6 221 اك موصت 20 هقرس حت قلوب قثح كرورط بت « قرش ترورط نايل

 هاوتء ع لاي لح كلاب قرص تاك ع موصتل ل د 2 رف فاش مبا -لوهد زفات ترسم تموصخىرارفا ا

 ْ -لوهش زف: قرسرع موصى لا سجود تاك ىموصتأول ارث ىلا بل ءاكردي حملا وب نت اكتهانو ىف ركل وصب لاب

 هلسللاب ل تموصت 5 قلالي توكة سنك ادبي نر ىىلا باص يله يب باو سافر راع

 ْ اوه تسروانرت موصتس_ فرط وارفا ناب ايلي تباعرق سلع اري سدد للاسكا قع افشمإب يت تدهش بسجل م اقع 59

 سئانكلا و عيبلا تمدهنا ناو ...... مالسالا راد ىف ةسينكال و ةعيب ثادحا زوجي الو... 10

  اهتداعا زاوج لئالد و مالسالا زاد ىف سئانكلا و عيبلا ثادحا ةمرح لئالد ركذا .اهوداعا ةميدقلا

 0 كح ىف اه ريغ و , برعلا ةريزج نيب و راصمالاو ىرقلا نيب ., قرفل نم فنضملا ركذ مدك ذا اهيف

 لم مالسا) ةسينكالو مالسالا ىف ةصخ ال داشباا# م 1ع هج 20 2 اأمانانب(ماكتدابعلا لول دوبي أ

 لاذ فاش تأ سداح بج هديا سيك ناري بج لاح كلمه
 راع 0 سوال سم دب تا ديالو قيود كيوم 0 ىو كسل



 ةمسا

 هاا يك عدب) نيلي يلاع تاوجلا
 نيبلسا ماين بتيردا جل[ شف تبرورض لو يف حمم اب يم تا رايس تاجا ك ذكري تمر
 للا تدابكيي تببا- جس تزاجا لكددا رم كلت[ تدابع كنا لم نما بج ىو تذاجا كت ل مالس الارادة

 -<س لاكش زاجا ريق قرا انكر ينواناياينايوك كاي ركل فتن ويك وهن تاذاجا ككل ا م سوو لك

 ب عيرخأ ايي كن .ادصا كس بيتل بج يك ث ةسارف يأو بحار -: ليش لكك رارحا لس مشل رس لع تابيدورج ضن

 سس ثادعا لش لاهي دانا لت: السا زاعش وت لش اورشليم تلح تامل وار لاهيددواجسول "سس نرش

 . لاهي رك حا لوم شكت اجا كك ادعا لكل لاناهيد كس لقطع دامت كن و تس رف ترم درعا شم لع- 4 اج اكد

 شادماث لااهيدهكس واللون سئ فيولا مال جس اد« مايك (زاف تاج تساند ن !اذ1)مزلسا راش لش لاقت اهيد

 < تزاجا قش ئادعا لاهيازبلا لث مم السا تاعشو ناهس قت اكل ويمذ تنك ا ابي لقول 4غ اجاكور لتس لينك ديب

 ةريزج ىف نانيد.عمتجي الإ ردا ب كَ ةلح اء لت زاجا لت لكن ناقاهيدور بيل بر غلا ةريزتج

 -(ةعرب لأ حتت نب دود لع برعلاةري7) برعلا

 - «هقفلا لوصا لوصا ىف : : ةعيارلا ةقرولا»

 245 +« لولا لاوسلا> ظ

 ريرقت ىلع المتشم حيقنتلا قئاقح فشك ىلا عيولتلاب موسوملا حرشلااذه تعمج مش 2 لوالا قشلاا ب
 .هدئاوفريثكتو باتكلادصاقمريسفتو هدقاعمريرحتو نفلادعاوق

 عيولتلا نأ حراشلا لاق فيك ةرابعلا هذه ءوض ىفركذا ؟باتك قال حرش حيولتلا .ةيدرألابةرابغلا مجرت ظ

 باوجلا ركذأ ؟هفقضي و هيلع ضرتعي الا نتاملا هققح اًئيش عدي الوهو باتكلادصاةمريسفت ىوتحي ا

 2  .عميقنتلا باتكلا فينصت ىف فنصملااهب ناعتسا ىتلا بتكلا ركذا.اًلّضفم

 . رك بكن متم ا# © بج لوس )نكت [نو 9 رج اكتساب: لزمه لاكي... .«ليسماغ)
 ياسا ”عيقنتلا قئاقح فشك ىلا حيولت ج_موموموجو حرش اذ شايل ب: مرتك سرع 4) ...... 3

 هية اهعستم ركل ,اوألس ساروارمر يفر صام كس باك مورق كت الك كسي ذسلدفي ل نقره وقي_لتشل ظ

 دا داع رش 2 7 راف يزضأ لوتس ءشاديبتل برشا رو صرمالع( رول )باتل يك "كاان مالع تكرس 15

 هج ررثاكل ف دفعت بتل ديبر شا مصممو بانك ل زاتقآمالطعسسدابنا اج حرر قس باكل كليب شلررص
 ساء نقنو تحاضو ىن كب انى جووصقن يس بس نلا لين كس هريتو لا زتع وج ل "لا زاتقتم الم رداش-:بنجا كل وس ©

 ٠ ه١ 4*4 لوالا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف رم امك لبصت يرن

 لاب لوم ماق لسى | نردد مانكس ناس ككل دم بتكن تبرع عقم دم نكس بنتك رايتس اهتتسم ىلا ©

 ع 071 تام بنام لت يف نو زيهم بي ذيب قف اقل ليسو ري >2 5-5 0 1 يلدز



 هإأ5-1584 0 هس“ (مود) نيثب هيلاع باوجلا
 دل ا ع عا تل ل م ال ع ل ا ل ل ا ا ل ع ا ع م م م 2 ا ل ع عل

 ؟لصالل فيرعت يأ ىلع اهنا نايب عم ةروكذملا تاداريالا عضو 20202... كشالفةمولعم رومأ بيترت ركفلا
 .ةعبرالا تاداريالا هذه نع بجا .ةلّصفماهنّتبف معن باوجلا ناك نا؟ هتلاملسمو ك0

 0000 تاضارتكابيرب ل ا 0 فيرتل

 «<س كدت اسكسيلا نات فيرتت لكس ن# ئزار ماما :تحاضو ل ذوب فالس نر ل في رت كلك 9

 . يطور ىلك عاج سأقلا تري لوني بف الفاس نأمل فيرختر كل صال يك ارتا ف ثفنصمرب فير قت
 ش نارللي 2 لل صو بسس ناريس لنداصفنل هر سيلا تاب بسإب شيت اوداروا لاَ ىرلع لكاف يلع ىروص يرلع» دام

 ا - ل تدلل لص و ( قدام ىلع ) هدا فرصعتس

 : ل كك شا زارا حسملادت ا رتعا روك ب نتا هذ داش لب تراب ا :تمحاضو

 لو قكوم حس ماع فقل دقن تافير تت كلسا 2. كسيزيل تاي لا م« قدور وهف تسرغ لوط« فيررتت ل ابك نت ©

 ووصقناز ارنا ل عررفو لسا بج الشنج_.اجاجوم سس مئالاير يفتت ييدواهج_اندمزايننا زج يتم وو صقار يرجى كت اقول لقت

 < اك افلم اعيش نفل لابج لذ كذب اقرت لولاثع ىلا لئن تضادد امج :اجانر كدت سيل انه ضففر تتكلم
 -ج لاكش ( نون لا عسر يف لوغو )رطل بع ىلخفل فيلر تار وا« ل كا فن رتل« حيظفلفا ترحم الاب ريل اسس باج

 كل حث علعا «بلآ؟قداصو فيرا ( مرت راع تس ) ءاقتبا حررط اح ىف[ قداصر ىلتاف تدلع فيررتت كيلا جرار 0 0

 قرد زي ليأ جس ىاساءاقتبادارعسءاقتبا: باج < لثلاث لوفد كف يرق كيا يوك ساتدم بترعرب لك

 - لئكر لئاف تطلق داصري كدا لع فرص فير كر قنا اذبلا ب ستين ةليك اركي_ ون ثوم لك ع لطفواومواينب علمكدج
 ؟لويك شارتعاب يرحل زار مادا كف يرق وخذ # نتعب هس ل يارا اك ايكف فازت كتاب لدول زان ييساب نا نتن ©

 لغ نلاروا اجوبهابتبعا ل عررفو لا بج كج ايكت لايب قرف لع عررفو لسا للي كابا فير تت كليو ف فنصم : باو

 ٠ -صكو, ررف»و كوم لع جرد كس رات ردلاكدج لصاوداكرب لعن جودك يلا ناتج ةلك دم نزايتا

 ساركب_ ل ةليكركانيو بيدك ومومروما لوكس ل 1/7 احولرا ارفاذ اديه قهري رلع قنا 00 اجنب1©

 روما وك لاول برد يفر اولب لمي هلكت دماقل بيعت كوسم لكي ساسي كرب

 لثول 2 177 قاب بيت 2 لم وهومروه| ير :باوج موب يلم نار روا نس لب ليو كلر حرت كم وبوم ش

 انوع بنمو رجا كرسدد اكن كيا 0-52 م يفرك ل ا اه لشي لل < لا فيرتتىى ع وانا ليلو لعمق بيج

 22 رتا) هس دافالا ختم ب فير ةيرتلا زيا قداص فيلر تت لاري لا لب« بت مالقعرم بيت للمومومرومها كرو

 21 +« ىنانلا لاوسلا»

 يلا لوترهطتت ليصل ةيعرشلا ءاكحنلا ل لكب ملعلاوه لب نتاملا لاق



 اها 40-138 ْ 001 ا... يب ا برجل
 3 ا ا 2 2 ل د ل تا ل اخ ل ا ا ل ل ل ته م ل ل ع م هل ل ل مل هك ةطقل

 ....يلغالا معالا ىلعروهظلا ديرا ناو....ةلمجلا ىف روهظلا ا
 .اهنع باوجلاركذا و ةروكذملا تاداريالا عضو  تاداريالا هذه هيلع تدروا ىذلا هقفلا فيرعت ركذأ

 00 لوالا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف رم امك باج لك
 56 ةثالثلل اعرفاذ ناك ناو سايقلاو عامجالاوةنسلاو باتكل :هقفلا لوصاو

 هنأ: :لوالا :هوجوب ضرتعاو  ةثالثلا لوصالا هذه نم طبنتسملا سايقلا عبارلا لصألاو :عيولتلا ىفو
 37 .نيشل اع رف ناك ءاوس هريغ هيلع ينتبيامالا قلطملا لصالل ىنعمال

 نم طبنتسملا سايقلاو ةنسلا نم طبنتسملا سايقلاو باتكلا نم طبنتسملا سايقلا نم لكلةلثمالا ركنا
 .اهنع ةباجالا عم-...-هوجوب ضرتعاو:هلوقب حراشلااهركذ ىتلا تالاكشالاركذا.مامجالا

 0 ع عسل 9يماغا طا 0 ظ
 ص

 ل 20 ا 2000 0 0

 ل سوم كم اكحارب لاا لكويكةاجابكق لطم ابك كوك ايق لب ءج.انوم عرف كاب نيب ادوخدو لكالاح لإن تتبلس قلكم لص وكي,
 يمت كنس ل لش وهف لسصاو تميعرف مدع رك ابق وقد بم: باج ١ ١ .١ رف كدا وصار وف رج هلا

 لكل صاب - سيك لطم لص وو لسا ج_ عرف كنلا سايق دوا لون نقلا لسا وو تفس لن عررف كى اع اطغ يلوصا لج لديك لين
 ك تلاصاؤ ال لوصا_كروط ل رابع محتال فعش قرص اك اري لايق دوا < دهتاساس تاققدص كل ارب عال لوصاء جا كلقم

 سايق لديك سيل تتابع نوب قبب حلا كس عررفروا لن تكس تلاصصا لايقرلبتج لب لقفتس لعن نوب قبب ناك عررفروا لب نم
 < لئتلاصالا لاك ايقلا اهبذملعا «< لوم تري غال لوصا تقيقترو اني ى( ستارت )عرفك

 وعش رف 8 يل راب بيسرواول ب رف ريعب ل 6 بسس بي رق ببسروا ر يتب بيسو بيرق يبس. لوب ببسود لس ملك 7 بج( |

 اكلاروا ب عرفى. عازخخ لوصا وخل وج ع اتوهن لايق بي رق ببساكى يق مع حررط واج اندم ىل ورب بيرق بس الطاكب بس ل ا |

 و لوا دال وصا تريني الط اكن لعل صا ب سايق كنس اي لبد لين لب ررف كى لن نوم غلف لوصا ديت ببس
 ب اه طض لة جاه« ذوو ث برق ب سف سيب ببساج وت نط لارا سر فؤي بي ةببسبا# ]
 لكبير بيسر اقاوم ىلا ديت ببسعس_.اناخ قت وتلا صاد تس بيرق بسك رباظ ل بع بش قمار مرر فديت بيس

 هج لابوك قلم يلصوستيقازبلا تدم اناا تانعس لعلي رفات كيسي مكانا كحارع

 ( نايقلا حلارلا لصالا:اهكرواايركة و رهطولسا حسبو كف حم لسا بو ننس لايق فس لون جب تارت لا اتعاب )©

 كك سس دنا هيت ا قل : لل كت موطنا هتان لبلد ْ



 ها 19-5 ْ . 5 | 0000
 2 دعب فيا ندانع هاا هين هاسإت هدأت هدول دعنا يع ةدسب 3 ا ا ا روما 5 2 ا ل ا ع عشا - امي ا حيل اان -_- ادع حابب ب دج حي يجي رع 1 اس ماجا د ب عا ديا ويس هو دم ع - سم دل مل ديل امي اعبي ديب اق ا - -ه دي مي وادع اعبي ٠ د ا

 ثلثلا مسقلاو لعف و مسا نامسق ةملكلا رواة. اجايكر ومر عتق كر 5 7 م رو /منانل ب« _فيشف معسل نم

 يأ 52 كل ع بلاك الب اها دانا رب لكك لش لايق لي: جابك مبا ةزناج تاعابك فرحلا

 57 نسما ماما مانت ىف ناويتالشم+ لذ لوم مار مارقا مانت ل ,يقيقح ايبام لقرب تل ل يتريلسم نوم لوا اكمامقا لن

 تال لوم داو ل اكماسشاب 1 7 0 جينيا / 02 هس يب اوجارسور -- ايل ديادب لع تييتاوبح ( رات ا

 ىلوارت سايق لشرب را نلاكرا لوس ليم زا) ساما جان كين يي وداي ز حس هداين ةساج لى يبنتب لس وم ىف واكس ناك ]كالي
 90 ل راش فرط بلدا ئه فراق مالي ةساللا لاايقلا حمارا لصرب كليك رك ءراشنا فرط ردا

 دهب لاق اه تباين لي يلع سل ضرس هيت هع اهدرأ نأ "لدن كم نمو وح_لاوصلا "مدرك لاي 0

 تيا يقشر رواة تلال سي اح روصا رمد مكتوب كوم تقو لا ل دييردايلذم تاج ككل سيق

 ررط كا لاو ترك تسب دوك تود رقفطم ناز ىلوصاا ىلا حررمط له لب ايانومب تن قلما صا وك يق ذيل قي لايق لاو سك
 ا نساك ب: باج -هاتنات مانو كي لود ب_اياوم قلم صر ىلإ
 تلااكيأ ايداع ترب جولس تنم اركز كوت راقاذفا سنت ناتيفا مرق ديتو يضر ع دركي ربت نط

 م رتب كمال «سنعق او ين سيت تدار اولا بسك 0 7؟ ماعرفت ع اولا بسك عر ل ؟سدارمايك

 كليو ايكدش تباع مكن سايق سب عقار ويت اي نب لوبي ةقت خب كس يرق ىلا صرفنا نسرتت يفتت,
 . لاق قاطعا ملكي راع ع دارعانماع بسك رقت رو لل لان لوط دس باوضوواطخس_ دج لسا وب قوت اطن هت

 ات مزالانوب قلل ل صر اك يق اذبل_وم تباع تع ضايق قيد كر اعرك يأ تاقتاكتلايللايةيس رك تسب هوكمك
 000 امج انتا لف« رف كال يلوصا يركب كك قط لصون

 م لازوا تعاني دول عسدعا ريو كمواد كرو رض ةليك د قفا ك نرامبا المكوك اندم اتق رط كل لد قيد نع

 ؟ب اجانب د "قلم لضإ ى اوس وتوج عرف * اضم بست ل هسا كلن( قلق مة اهيل امجا

 د تسردانبكق لطم صاع كوت مهتم نوب جراتخ فرط يد دنس اك خراج كيسي باج لب
 كرامجا: ل لزج هد لاهي مك ث جك مترج وق اج ايلرأ ميل شن جوج جراتتيافرط اكييد ورشس اك عراق ارك اكس يي باج رعود
 توي هن لات ناتناكل عوورنس ل نس كت الوم , مترك تراتاكل سدو دتس و: دوتبو سل عرامج ا - 5207007

 يلوصأ بج ب نك تنقو كا لالدتما يذكرك كس ل 'ايق ف الخ .انومب لبث جاتك د سدو ركل الدتتسا حد رامتبا ضو

 عسل دبر اتتكل يأ عراب رع تاكل ول ئازبلءةاج ايل ايتعااكمطع طبتتسيس ارواب لي دس ضال

 مكب دوا لرك يب اج ليلو دنس م يت سرك حرب اقوكم مارا ازد راما«. قرف لش حراما ل اتاك < يباوج است

 ثكعاياكك اضتن انلأ.اًلي امرك لب حرب علو *ارماز ىلس قد ايكوم قل توسل 0 ارق نربو كسار موب ىطق

 لس لس تاق رط لرش ران ا دبل جس وم نظرتي سيقم دنا جوال لاب ير جوب قطن يلع سيقتل 01000

 ظ 202 هت ؟امابك نترك < حاجا لطم للص وجواب

 ه144١. 2 ىعثلاثلا لاوسلا»



 ها4-5595 ّْ هالال (مود) نينب هيلاع باوجلا
 2-2 عد ش2 خل 2 5 6 22-222 خت 2 22 2 5 5 ل

 نم لكشم قرفلا اذهو......:ىناثلا ىفو......لوالا ىف نال: اولاق .دحأوالا قتعيالرحوهفهتبرض

 قرفلا نّيبو نيتلذسملا رشا ...-:رخآ قرفانهو.-...:وحنلاةهج

 .ناتلئسملا هيلع عرفتت ىذلا لصالاركذا ؟لوالا قرفلا ىلع لاكشالاوهام .”نتاملا هركذ امك امهنيب
 ىلاكغارب ربي © قر ناردا تصادف نولسم © : نون يولظر وما ىلا ذ جرو لشن لاوس لنا.. ..# لاوسص زغإو

 | ش _ قتدت اكن لايعرف لص © صمحاضو

 1 الفوم بج رك كو راف وكاس يق حس اعؤفا ف لهي ناساحمح «لاروا كح اي ضو / رولسم »2 28بام ْ

 فرط رككو مف اضم فرط كيزرعمايو:فاضم فرط 1 كوخ انج قت كح تناضالاهتساكل اعج_اتاببومورككو وليم ماو ترفم
 - 1001- .لريلا ليث لقاتس الخلا فاكس ناك بت, فاش فرط قزح 2اس . مال انوه ماعاكى ا لت تروص ل كوع فتفاشع

 ٠ ىديبع ئاابذ_مك رام لم اهوماز[مالغمارن زادك لالي لوعالظ ماي لعيب ر ٌرح وهف كبرض ىديبع قلبة كي
 وترا ناو لوم ل نا ار كومداز آ[مالغ ليف رصد روسو امالغ مانت نارام[ ومال فمات بطاقئزوار ح وهف هتبرض

 كفادبضاقداع ماع نأ لوع_ماهل تعب ضعفت ىدبيع يَ آ س عسل لهي ألو للطب

 انج سكش لامع نكد شنيع قل برن تتوعد كت ليا اسوا تروس
 ' ىدبيبع قرش تمم د لابج لب جت لاش ليات و... فارع وهنا م

 روق تفصيل تايلارظن ا ل بخ 66 تيل اغلي( مقا ص اا»تعم ابك لح وهف كبيرض

 قلذ_نابج س تموص وردد لك اجومدلزآ ل ماقمت يوك د: تبا تفر ل لومالغ مانتازبلا لاقي تياةليك
 تريص ف ءاهكتكاب سوو كو داز اد داك طييددو/ تابع كفر طب طاع يرض لاؤنابك وح وهف هتبرض ىدبيع

 لةاهدشغا للزي ”لوجس رهط دقف غبت بعل يل لاش ليسأل امر ابطا اك 1 مودل مال لكني 21

 هج ايقنت اركي تذاجا كنسامكل لوين فو بطال اع ديرت درت زبخ أ لكر شكل رمددصا/ ابر كابو

 2 اةروص وفور ة_ارم قوقل يفصل« قو ايقوغل يرفص؟ د أمم ايل ترف -: تحاضو قلقا نر لم 9

 ىف لب ء جس بط ابك ترب ورم ترش#ي حسو ارواب بطاقم يبا تقم تدع و يمل ب انا قرفع تلاع لا

 11 ترروص قي تس لع لواروص ل واود يول جس دارم كوك ةيرفصرلا ل 2 07017- لوفروص ل ووو مرايا قوغل

 فصال جس لااتغم جس لصاي اج كام ااودحب كس لارواع لوصوم اي طر ُّ 7 اهنمانتل وي لاب سأ

 )2 هرتا)_ه لك قرف لو[ لاروص ل وفود لكي تن داتعا اس سم كوك ٠

 بج رك ةكيل و رف صا حض لاس يَ حس. لح ماع افافلا كسب داجايكن اياكم ع نافل قادت ان كيل مررت لص ©

 -هكساترل 0 0 اجمل كي واو ماع ترفض ىلا

 عضوالدايقنالا هبدأري ءالقعلاريغ ىلإ بسن امفءضرالاو ا مهربيغو ءالقعلا ىلأ دوجسلا

 ىف فالتخالاركذا .همكح نّيبو كارتشملا فّرع 00٠ .ضرالا ىلعةهبجلا
 .ةروكذملا ةيآلاب لالدتسالا نع فنصنلا هب باجالمب بجا .نيقرفلا لئالد ركذا.همدعو كزتشملا مومعزاوج



 0 0-5 هنعمل كاد لام بارجلا

 ْ ديما 1 انرلاحر

 ىادئازايودوج اتفلوو ةدز لادم ناذلا نوفل كيل ني ل :رك فيتو لرش ©) 5 بام

 ظ حس ىولروا سي داج افا تجوب 7 توكل ىلع لش لاعم ناروا لوب فلك سس راق تقيقتوجوب عروشرم علمك ىلاوم

 يبي توك شلي كول فلذك رقيقت كنت: عروضوم ليك وساجسروا لا «بذأ وسمو «٠ لشنج نت ليفلروا هس لشن ع

 نع يال ا يس تاه اح شامت الزل ره -جبلتلماع |
 ا

 قا 0 نوهو امهر اكل ونعسوو ل شام رن كن كيا اسس اظنلللا قس ساعايلدا امو |

 -نيلدا ارم ل تنذو تلا لوودريطو شع

 هيلع < لالا نامل ذاق اهدا طرم ىلا ؤتم 7 اروا لكل لاعواعد املا نحرلا 70 ب للاب وزئاج كوت تشو انحالادثع |

 ظ 0 ب لومرعت كن خش اعنددعتقلم_هم كاتو اكق حسب حس ل نايس اتوب عروضر ملم ملام نلت يذل

 كبل نع 26 كا ف خيار سدد حرر كا الوات وأ ارم ل ارسددافو مدارس ف“( كافل لاا يك شو عليل قم وا رالف حين ا

 رب سلام ل وفدؤلاكة اجايلدارمرك لاعم لوو تل تلقا بج ل اكاشرا رما ارسوداثوتد ارم“ اك تاظفا لاه ايكع شو

 ل ىلاوم ل ووورلا الق, يلدا طرموأ لاعم لولوو تس تيثيح هول ئرؤضم زيلع < لقب رول ره مزال ومد ارصريغودا ارماك# يأ

 موهيلأوم تبطل بس للا كر حو لكن و, للقب كن زاهلاو تقيتك 5 خوف لاطدارعرم روس ذات رس ووروا تنقيقتلل ياس

 اس ىبنلا ىلع نولصي هتكذلمو هللا نا لعد :ءاجلرشند ل يو سقفشم لا ده لبث اج لوشم
 قال فرط وتشرف تبنى ارواج تر لوزن فخ اك ئاذتوء فرط كلا دتد فلا تبن: ؤلصر كليو ليشعج وصف لع تيب
 هج تاج بزشووللاوب تبطل يدل كك دارس “لطي ل تفوت كياحسظفا تلال ل تيب آ ارواج رافغتتسا قف أنا

 دواس بجاد ئاجاوو تقال وتشيفرول ىلاتتشلاب نحن مكي يدصقم اكتب كيب باوجاكل و كف شماس فرط كي ننح

 تهيأبا-< ( ومر بيتم ) ناش ازتفا مك“ هورواوج ل اشروا ماع ولبس ةاءايلوارع وشم ايا ةولص بج الوب تسرو تلذو ىأ

 نامي لازال إ وجيت فرط ناشي آى علو تحن اش انقنا لك /ة5 شا لوسر تشر فيكس صدد لاقت ثنا كريب لطم اك

 < دافغنتما يرروص/ فرط «لوتمرفروا جي تصر وزن روص/ حس فرط لاتشلا جر رواور ويح فرط ك مفلس شا لوس كم .* مولاو ش

 مك «ج ايمي لبجس لاش لاحم ماقنلاججس ا ارم قف” ماعايباك ولبن تيب[ ئرغلا_هب.اهد يمن رول سس فرط كن ينم وصرو

 ((هعر تيضالسق) ب لبناني ليو كل وشد تاي[ لب لرش
 ىف نم هل دجسي هللا ئارت د ملا هلت عآذسنيز يس لتشتم وم :باوجاكل الرش ا عب تيأ»ر 9

 تس وكف رطل القث جف رط م القعريفو الق تسبن لووك م تي[ اك ايكل الدش قس خلا تاونعسلا
 لوأود« لود ارم ىلاعم لولود سافل تكي نك "لاب ءبدايقلاوارعس تدب ووجف رطل القعريغروا سس انحكر ىلاشيبج رب ني ذا مم

 -<ل اغوكبس ايتن د كيما بكس انلا نم ريثك و اكل اختدقنا ترو ع لا ارم قل الاوراق لي

 1 < للا ياتو لا م يب لع اهني لالا تع 6 < يابا



 لاف نع ذ دم 2ك تسب فرطال ل وطو»اتعر فد هات جنكيز سك ايتارافك رجح وضل يرافك للا هايل تي يلا ع ياوعلا
 كس عم ات ح_ ءاضعاو ررادج را © تس تاداقج# ل ل لام ىترل زم تكبر ىلا غيب ب نع زك تادامتي دوا- اج ايلوارم نحو
 ( جرف عتتت)_ ليث لاورب قتاوكلكردادجو ماض دوا نك تادانت تايآمماك لفل بارك ئالاح ل للا لايك ناوى و

 تايكلفلا و ةديقعلا ىف : ةسماخلا ةقرولا

 21 +«لوالا لاوسلا»
 ناكذا مهفب اهلّوات وا مهوب مهنم اهربتعا نمل مالسلار اد لهال ةيؤرلاب ناميالا عصيالو

 نيلسرملا نيد هيلعو ميلستلا موزلو ليواتلا كرتب ةيبوبرلا ىلا فاضي ىنعم لك ليواتوةيؤرلا ليوات
 ) ' .هيزنتلا بصي ملو لز هيبشتلاو ىفنلا قوتي مل نمو«نيملسملاو نييبنلا عئارشو

 ّيواحطلا مالكره اظ . مهفب اهلوأت وا مهوب اهربتعا نمل :فنصملا لوق ىنعم نيب . ةرابعلا مجرت
 ؟قيبطتلا هجوامف « تافصلا ليوات نمةنسلا لهارباكا نم تبئامىفاني
 نيترع راك لمي ىووف مالك لتس تاذس ليو ©) نحال( مج تاكتسدرع0):لؤروما شلال وعل... لاوستصالخ إو

 ه١ 479 ثلاثلا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف ٌرمامك_: ف" ملي ورم تا تدابع 9:09 ----
 < تبا لاقت ىراب حافس ليداتتحس ةفمجلاودنلالئااكا نقلا .لس رباك لو ىواجم الكا زك ترافص لسان 9
 جس راقنر باقل جس دهس درا رقدعامت اوددنملا لا ريقفال تكس تافص لب ات يلكلاب ل تددايع ارب اظي واحكم ارا

 جركل وما 11 47 م بس دارمال قداح اللي ايك برك كك 2س تافص لي هاتريك اب هس واخ م امام هس وب نيت
 تقيقطرر وب الغل موهفا و: كس حس تدايع ل اكس ناب ز لبا يوم ف الغ كس صل هلت هو هاوقوم قب طمس مثفباج < 3
 0 لل ميت ايكران كفي بللي لأ اكل واتس قداح ااايوأ < فيل ركللب شكوت لي دات لي اتاك

 ىركنم لاؤسوالها هل ناك نمل ربقلا باذعبو نيملاعلا حاورأ ضبقب لكؤملا توملأ كلمب نمؤنو-.-
  لئالدلاباهحلضيا عم ةرابعلا ىف ةروكذملادئا ةعلا ركنا .هيبنو هنيدو هبر نع هربق ىفريكت
 .هيف باذعلا ركنأ نم مكحو ربقلا ىنعم نّيب . صوصنلا .وض ىف نّيب ؟هنلوعاب مأ توملا كلمب نوكي حاورالا ضبق
 متر كو نحمارق © تحاضداك حراورا ضن © تحاضو ودوم اقع (00: ل روما نت ماكل اوم ا .....#إ لاوستص الغاط

 وج( شفاك دم) تولالك 9 اي ذاكدئاقع نت فتم ب تراهعس#:تحاضو له رواذب رقع 0) 32

 نوعجرت مكّبر ىلا مث مكب لكو ىذلا توملا كلم مكفوتي لقت لاتتارايداشا«لئ نسال املا ب لا ماجر للف لقد
 ءاج اذأ ىنح( كس ءاج 2 انوا فرط بدنيا مرحب: سانيا كب يود دابر د جايك يكررقمو مرج تشر فاكت روم ةتجتدمبك (
 | بقع ور لسا تش رفع رام ةةجس تق واك تدم كى سس لش بسجل ) نوطّرفي ال مه وانْلسُر هتفوت ثوعلا مكدحا
 تم امك لف لادوب لا ىو ينميداعاد آر ق وصفر دصتم جس قرد تبان سا ذع©9 1-02 ئئائتاتكىرط ىهدددا ل يطل
 بج كس لادرب لسا ثيصروبشمم لت نضرب قت الامس ريكر ضربت © ه١ 45 لوالا لاوسلا نم ىناشلا قشلا ىف
 0 باري سكب اهو لاوس انك دردا لو ةسدعضاع إي هك ةشنؤفووق لو خال كاك تملا



 ها4١-56 ظ نول (مود) نينب هيلاع باوجلا
 1 م م ل ا ع دعت ل2122 ل 212235323 مع ه1 م عال م م 5 م 2

 < لودددوا ل ب ء ادع كس توما كلج 2 تت رفويل او كييك ايرواد اوه بأ خرور :تحاضو / 4 اورا / را ©

كا رداع توها روما كك اطتق رون لين تركو كوع 17 نزيك ام« عرولا كل الاوت نق
 ىلا حراورا ضيف اني ىترشلا ل 

 ةحرأراج ي لاو ةرمدك جس يآ لش ثعدع :جس نايباكى رق لؤ س6 ةكس اديب كسدثلا لاعفا ماتا لودني لكك سس ماك

 تلم ناي 5 لك اتي ناي سدت ارى اهلج رواه جت 52 رس لأب ل م ارسود حس لد ا 2106 ىلع

 تس رك ع تررط7_ جا درك رسل لوتشرةيكس يازطاي تدر ركل رو عسوملا ش
 قنات اكتروللا كلل لوقت

 بازعروا تقرت اس نار جر ضباوتو وفول ونام ماتحس زج لوم ىذا لثملاب ةيسا رطل سر رقاب لو زج مان

اد رول وتشرف تصردعإ لس ل رأ بل سدرك 20 ةع تش مع
 0 درلوريصلس نتغير بارغو حروركا رو

 رق د كايعرولس لوود ارواب رغم رشوان ىلاول حولا كا !رثلا لوسر ابيكا شعل كوع تعاود كان رف جس

 خلعت وملا كلاي رث؟ج اترك ضاج كلوا جاج لابك ابكت وبلا كليب تقولي لو +٠ كلب دو: لإ 0

 قطب لو تملا كلم ج لوك اين دج« اسس دايس ش ا ررط ىلع لكى ور ره تساي

_شاك بكة ست ولا كك لي باوج ل لاوس/_ هيلي بوقت نرع> هت ىلع تياور
 يظر س ايدانب علاجا رسولا ايدذ

 ده رماد حررط ى اوم تك ل دريد ايامي لوم اع تس هدانئ ضع للم لا ترواوم هكر تشط ع اسس دات

 زجرج لش تتقو ليا قلخأك خرروس لب تاسوح حرر ناي ينتقم م كور ىكاىصرا ًاروا ثيداحا لوم اتي

ني زيشولو الأس ا كنتو ى كيا < ناز فارطعاروا ع ز مانت ليك توما لك ير كاس بادب تس
 لش ماك ياء حس 

 شبل يور قو لوكا ب 4 قرح 2 كفو لبارلا» قور ضع ذوب لوخشم 89 ردا سود لع تلو قا او 5-5-6

 (قريظم رين -- نارك شكل وورى اسود لاش نس صرب روا لاو بونت يرش 1ىاتتو ى !ولوم لوخشم لس نر

 فراهتشربقوو ءاوث لإ دوجومءاطكأو تيعال قوأن اج هس ودام لاه ماناك ذم م امرت #: م ارم دوا وك رت 9

ب قولك امد لج روجوم وك *لم ترروص ل مو اضعالس تيم ةلابجء لوب تاز تاي دب فايا نسم ديبي اكلك وم( اه)
 1 

 . تامريقعر رن شافك لاو يرسل تما حراما روا تنسو ناآر قر سئ كيفك رخو ككل يك ياو تدارس (ئام)رق

 ( دنيويو مولع راوبىوأزن.لاوكد واتا رمخ) لل طاق دب لعل اهميكسرفكوو كالاحم جسار فاك داب كرت سايطراوسذاكما هتف ريوبطم

 م٠144 2<_ييناثلا لاوسلا» |
 هلل ةميدق ةفص تابثال اًقيقحتو اًديكات كلذ رك« هتاذب ةمئاق ةيلزا ىقاعت هلل ةفص ةدارالاو .... 11

 نم ةفسالفلا تمعز امك العتقو نود تقو ىفو هجو نود هجوب تانؤكملا صيصخت ىضنقت ىلاعت

 0 هتدارا نأ نم ةيماركلا و--.....-هيأ نم ةلزتعملا ضعب ق-...-ةهنأ نمةيراجنلاو...-.......هنا

لقعلاو ةيلقنلا لئالدلا ركذا .ىنازاتفتلا مالك ىف امك اهيف بهاذملا ركذا .ةدارالا ةفص ىنعم ركذا
 ىلع ةي

 .ةدارالا ةفص لوح ةعامجلاو ةنسلا لهأ به نم

(2) برجا ل دارا تيفص) خس اكدوا قس(: ل روما نوت نلقاك وسما 33 «# لاوسم الغإج
 -لتادع ةفجباو تسلا لا 

 تيفي اغا لب تايفيكروا كفو صاخ ىكحس لع تاقدا سيو لف ىلا: قم كو وار تيفص 49 ....
 وص

يكو تفو ل اعف شوب ل طدجو اكفني ع كلم يلع 59 زم موري ميك اس
 597 جك هداراو اي_.ىنتل كرفس 11 تر



 436 اااااااتاااا نيني هيلع باوجلا
 ا تقم, و7 قوم تدالد لا (دلاغ )< فات تقوس تار لايك يزال

 ٠ ل كد دارا بفمي ايزي شدا ةيسدد اس ل تاي -

 / ريثلرودص اكءايثغا ح ىلاتتثلا نع لئرايظفالأي لع ىل# باهي الأي لعاف ىلاتتد شلال لو تك طال فد :بمازي لي هدارا تفص #9
 نب (ج)_ج_ سياف صو لوكس تاذاكلا لاهترللا دارالاب لكاق ر ركل هدادالاب لاف ىلادتدشلا كل ين تكس يراهن( جسار روس كسهدادا
 نرفم يلامترثلاودارا ل و تك مارك (©9 جس لالش لكى اشم دع دواس ثمداع برب تفضي اعتدلاهداراك ل و يكس .ل زم
 -عدرلادبب بس نارأبإ هتاذبةمئاق ةيلزا ىلعت هللا ةفص ةدا رالاو ةلافسم لقاح ثاذا لانش ا ثرورصر رواه ثداءي دل

 هللا ٌلعفي © رسعلا مكب ديرُيالو رسيلا مكب هللا ديريك ديرُي امل لاقف كبر ن©0- .لئلر هاو لالا ©

 0 هدارا تفضي بلم كذ_ ميرا لاعتذشلا باج لو مةتاس كس تاذلك اتفه نثى' © شيام قلخي© ةشيلم
 راو دارا الي دكم» بسر روامج_داقطوددات حلاصاك اكس لدانوم ماقريت سلس بولس نب رتبك ل اكل ام مافن( سماق جتاسلس لات
 فلك سل 1/لولعساس بيوم ىلع كولا م مزال وم رت ناك عري ةردشراظورداقهورلا هج راتظوردات حاصاكمل ام(2) ب شروع

 (رتزفلا نايدم اهل ناي) بسس لطنوجسجج_داقظدددا# ناص كمل ام الاوب ولحم ل ب« جس تبغ شمددع اك اهلك سمت
 ةنسلاو باتكلا نم ةيعطقلا صوصنلا اهيلع تلد ىتلا ماكحالا ركني نأب صوصنل درو. ظ

 رفك انزلاب ةشئاع فذق نمف ::هلوسرو ىلاعت هلل اًحيرص اًبيذكت هنوكل رفك الثم داسجالا رشحك
 .داسجالا رشح تابثأ ىلع صوصنلا ركذا .صوصنلا ىف ليولتلا نيبو هنيي قرفلا نّبي . صوصنلاتر ىنعم ركنا

 اًرفك صوصنلا در نوك ىلع ةقدلا صوصنلا ركنا .هب اهريغ فنق نود اًرفك نوكي انزلاب اهفذق نأب "ةشئاع تصتخا فيك
 كسداصإ 007غ ل وانو درروا قتماك ضرصتلا 0: يو يولطمر وها ىلل ذ يرو لش لاوس ىلا ٠ « لاوسرصالغ ١

 -صوصن كذ_ وبر فكس وشنو ر(2) وو كفك فكوأ ف8: ثئاع يف قف رص (© وصن كتابنا
 لكوصأج ءايايك راكز ااكم اكحا كلامك .ييتتماك لم وصتلاور #: قرف ]و انودرروا ف ارت 169 هلام 8
 لسا« ل تبا اعطقمح_ لرصتر وماي اكل تمت ان زريق فرش ام تررطت: انركر اك اك توما دحب ثدي بي« لب تبب اهرب رول قط
 اك ث لي داتردابس لثكوت لرفذار اظنجساتاجايدرلر لك اك رو ركهيسي قرف لب ليد اتوا -جرفاكر ساكنا
 يلوصاو صوصناي وهن حر او تس.اتافلار بنج هس اناجايك ايي موهقمو قم ايار وا ج_.اجاج اي درب سر رمال سوكر ماعايك اكرام
 بر طك ل لاي ورساف يلع تروا اجت لدا هجساددل لام وصي اهفادارم هس جولص شع, وب فاز تس يعش
 هتنك© اب اأن دك تما ةدقي) نوثعبت ةمايقلا موي مكنا م0 : لاوصلا وصال تاباكداجا -
 راك سابايدداب ل ثمرب قل ماطع كرت ز لي حدث 2 ) نوعجرت هيلا مث مكييبحي مث مكتيمي مث مكليحاف اتاوما
 مث ندعبتل ىترو ىلب لق اوثعبُي نل نا اورفك نييذلا معز( قاج < ندا فرطل كأم #ةاايكهرنز لب
 دداكس اب ةساارورض ان 2 جد“ 2 سا جاهلا لينؤلرب هدد ث تك كول رفا ) مقلمع مب نؤَبْنتَ
 ةسآلس تاقدتب) روبقلا ىف نم ثعبي هّللا ّنا و اهيف بيرال ةيتأ ةعاسلا ناو ©( كل ةاجّي دربك ل امعاذيسا
 1 يو . ت(نب شرج وولاة اتراك قيما سك لكل
 116 * لوالا لاوسلا نم ىناثل يلا ىف ّرمامك ب : د في هم شكاع ين د فنرص 9



 ها قرف (مود) نينب هيلاع باوجلا
 ل ا ل ع ا 2 2772213 تع م ع م م م 2 2 ل ل ع ع م م جم همام ع ع 235 عت ص22 عد

 الو ءامسلا باوبا مهل حّتفت ال اهنع اوربكتساو انتيأب اوبّذك نيذآا ن0 _:صصأ ل ن_ومرفلل صف, ©

 انتياب اوبذك و اورفك نيذّلا و©نيمرجملا ىزجن كلذك و طايخلا ّمس ىف لمجلا علي ىّنح ةّنجلا نولخدي
 ظ . .ميحجلا بخصا كئلوا

 م٠54١ (تابكلفلا مهف)< ثلاثلا لاوسلاج

 و . ؟ةمئاد نوكت نا نكمي ال لهو ؟ةمئادلا ةالصلا تاقوا لوادج ربتعت ةنس مك ىلا 38 لوالا قشلا

 نلاكما اذ. اد كك اروا تمد كة ولصي اقوا شنقنئاو(09: نون بولطعر وما لم خو بع لاوس. © لاوسصال خو

 لاس ليم قت اه ولصيسس اتوا قو -:ناكمااك ل لوم اد لح اروا ثدي 5 هوا ثقل قاد 619... باو

 لدتا تم آل ع نب كتط تاس نع زر بو لتر واجساتد+ناكم كف [قرف ع ةولصيتاقدا ظنكم < اجيك لاعتسا وداي ذهحم

 . لوم ىلإ ربت لش تاقداد مدمس جد كني كح 2اروا هس لاني سوا كي رد! _رئاسايي رقت سه روزا ناش ذ تتفو لاء

 رب لسا جسام أ ئدوجو لأ يلياتس جو كي تع اى لكي هس اجاجذب قرف اكدج#ددا” رطل ١+ لن سا لين ناسا ههردا م

وت ركاج هذي ثا كي تاقدا لاوزنك ازين لج توب فلكيا شن ليال لاس رسود لي يس لاس
 مكي قرفا 

 ش 0 -ةب ل ار حقن علحا.<_ روض قزف

 كلحاءج لومي رك قش ىل ديت تاقدال ايكوم مولعم م ليفت وكي: ؟ وقل اي نيقل وايثب | طاضا و روز ©

 ايكو اكطاتعا ل ةولصيع اقوا

 قيرط وه ام .اًلّضفم هنّيب ؟نوكي ال ىتمو ةالصلل اًلطبم نوكي ىتم ةلبقلا ةهج نع فارحنالا ..... 505

 ؟ميدقلا دجسملا ىف اهنع فارحنالا دنع اهنع اًرفعم نوكي ةجرد مكو ديدج دجسم ءانب دنع ةلبقلا ةهج ةفرعم
 (8) تحاضو ىك نوب ةولص لهي فارما حس .لبق ترهت) : نت بولطم روما لع خررو لمع لاوس ل 58 « لاوسيص الخ إج

 -فاحمرادقم ىف ارا لبق ع ضرس رت © قي رطاك ابي كت فرحم لبق تب

 و ندتاكل بق تجني لذ لسى زر لج ىذتا:تمحاضو كل وبب قولك عبس بارا لتس 0) ... 9

 .لوئيزانوي تج# ىرت ريارلاردا قرع زوما هذين امني تجج لغتي دذكس ىلا بعل« ج.ايايل كنق

 بفك ف اف كيا ذه. جمد 60 لاب لا دس.لبق نيف ش تالاعماع_ لوبن زان لت
 تروصفارثأ اسلاك

 ظ ش دهس لقي نايف ل ترروص كفار هدإي ذه لاروا كت اجو مزاين لع

 لع لول درس يدوس لاهي جس بتاج برغل بق كورن و نات ا نشرتب ل: قل رطاكن اي يف ترحم لبق سمج ش2

لو دعك ل بق نايمرو ل نوب رغم وفود اوك لانك اي لبا دانا لاء جانب بورت مب برغم ل نم لور وا برغم ب ونج
 

 هداف لولورت آل اتء نجا فكري عسمس كبعك نكن اكمال ىدهس لن ةليك ب اي سلس تقر كب لق جرج

 . 1 472 ثلاثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف ّرم امك يرطب نجت قوه



 هائلا تلفت (مود) ٍنينب هيلاع با وجلا

 كوين "7 0 يا .فاسرارقم فاما حلق تمبج لا ريم رت © ش

 اع قلوب سس جرد" فار اك ركون لن تم كحك نسيم ىلا وم فلولرلا عسا« لتلك ف ارا كتييداذ
 1 هت تسردانعاب امنيا ًاههس راش رلذا

 «ضورعلا و بدالا ىف : ةسداسلا ةقرولا»

 2 «لوالا لاوسلا»

 اَبِقاَوَعْلا َيِلاَبْئاَل مِبِرَك ُتآَرَت اهنإق ئرات ٍردَقْلاِب اًوُميِهَت نإَف --.-
 اَبِحاَصرْمآلا عِفَفُم نم هب مه . ْىِذّلا ىَلَع ُدْيِرُياَل ٍتاَرَمَع ْنِحَأ ٠>

 ااه رْمآلا نم َتأَياَمِتأَيْمَلَو ٍهِقهُدَمْيِرَم َمَْرَنْمَل ٌمُهاَذِإ
 .اهياَتَكْلاِِيَإ اًضاّرخ ِتْوَمْلا ىلإ اَمِةَقُْمْيِب اًوُهُفَرِمارَرِلاَيَف

 ' (يرتد"ص).اًيوحن ابارعأ عبارلا تيبلا برعأ اًفرصو ٌةغل ةملعملا تاملكلا قّقح  ةيدرالاب اهمجرت و تايبالا لكش

 ( 3" لسا 7)- بيكر ل حار ©
 .افنأ لاوسلا ىف ّرم امك-:بارعار تايب 0) 0532
 اقل اك/ عر كسل ا كياد ولكل ( < لاتتل اضمك )جدار كتر بع كرم مك : جاكت لايب 6
 اكم اك لهو بجب -انباج سل اس كلب سا قيس اترك دارا اكمءاكن اعلا مينى سبح الاوتار شالا واترك ياو ب كب كل وم اهنا
 تيم ةلوركب تر ( مق قرص مازرؤماوكو لها لبا [ل تو« ةسدؤ ب ماكى هورولاناج لا كور مزعاك ا جس اترك دا

 سالو ص لو قف باب كسرت الفل ف باب كعس شك تارك ذر

 - نوم لوو ادع نمي *(فوجا_رصل) اًضَو ؤوخ >. ردح زاهسرخي اكلايعوي : اًضاَّوْخ -: ص قزم وطاب تامث ©

 انو« وايت دعءانومادب تس( مرك) هاف (لافا)ءاظفا ردصمزا لق ا ىكر دعاوي تيبس ديو ماك: م :علْففُم

 عر كف د وانانب اندر قتك() عذر ردصعزا لولب رشق بع ا تدر مدعاور فيم دوم مَ
 0 د1«( فوبا-ام) ًةهيع ددسن لق ما شك كو سعادخيم :اًبئاع
 -ركتييزتزتم( ليفت ايي رت ردصما مولعم فضي لب رك عت نيس او
 ريم هداج ب لئانو لا وحسّير فوصوم مازو بجت اب هداج مالمادتيف اسي يججرفت ف: بسك لك عبار تيب ©
 اوب قتال, ورجيوراج هيلا تنضصدذيص اضا وخ لوا لاعرلوم لمت رشر طمس قلختو لظاق خيي! لعاذ م1 توملا ىلا امدقم لاجلادذ

 لوب قلتم رار ور جيو راي رورجيرلك ىلا حو لال اوذ لاف يلاحركومرلمج ضرك سر لوعفم قلعت 3 اقزيا ترتص طيح, ر لوعفم بئاتكلا

 فوظكرما لخث !وبجج حت اوه خت طر ورجبوراج ءرورجبر طيس تلفصو فوصوم, تفصركوب يلقب اكبيس_ قلختو لف نع ١ لحن
 راينا فلن لاس ع ١

 - روروواوسااا17ااط
0 



 هل 4-1455 ْ 04 (مود) نينب هيلاع باوجلا
 فج محب مد عد عع عا ع ع حد عمت 2222 2 ع ل 2 5 ع ل ل م م73 5 3 22 2 ل1 هل تف هع ع ع

 ليخبدعّئانيفالو ماهك انباصن ىفام نزملا ءامك نحنف

 لوقن نيح لوقلا نوركنياالو .مهلوق سانلا ىلعانئش نإ ركننو
 لوعفماركلا لاق امل لوؤق دّيسماق الخ انمدّيسانا

 .روهظلا ريخ نم هنا رعاشلا ءاعذأ هجو عم لوالا تيبلا حرشأ افرص وةغل ةطوطخملا تادلكلأ ققح .تايبالا مجرت

 دي قرصو ىوغل ل وطير ارك 00:26 تاي: ليث بولطصروما ىلع ذ رو جم لاوس للا... ا # لاوسصالخإ»

 0507 وهنا و را انلب

 ناولب يرتب« تتقون هيأ فس لوزف لامار وعدل فرط كن اي نيرا :مج اكتساب 9 ٠
 ل مكدترواجس لئيم و دتل لوك مب لسى راج« يؤ لش ىلإب كس لاب ديفس( لب بدلا صل نو لسن يفانص) متديغانج يف
 ارا بج عراف: للة كت يأ بج كتر كلا اكئااكتءاباك وكول ذل اج مكرلا#_ بس تومر ان لب ل كس
 جابة ءافرثدج جاةرلواتكتدءجساتوا مام ماقهس يارادرسارسدد جس رعدادرس لوك

 ا [وم اخ( صقب_رمن) اًولخ ء.ردصمزا ولعت تي ليم اند ةدعاو خص :الَخ -:قش قرص ىوغا طور ©

 - ديب كج ٌّنَطَب ورقماك ا : ةؤطقلا - هيب تكس ٌرْهظَأ لكلا: رْوهظل

 عقرب لو لما نحب ٌبضناناكللا : ٌباَصِي لدا ديفساومارب لاب قصب ٌةَمزم درفماكل لا : زعل
 نر تم (ة) الكف رص: زا ذي كلامي لع ا - دك لوا هرورنلء تسسس تمي مْوَهَك تتاكلاا : ماَهك

 قطار اببمك ساي درك كذاكى ترب بو ىلادتاخ لير عاش ضرع سا: جو لكى وك كج روب رش جتك للا عيب ©
 لحج اكرعاش_او< لست رط كمر شل وطب ني رتبم لش تنذو اخ كيأ سلات لافت ورم اي ايك ا بهي لب لوب نيت
 هالك ىوكاكر وبتارش وب 2 رك راش فرط كى ل رش ارعاش أع تس يلد الوا كابل < تلال كوراب ترض

 2١11١٠ 2<>يىناثلا لاوسلا»

 لكئابقلا نيب برحلا هلالا بشف اهرهظ كردا ءارقشلا ةرهملا اذا .....

 لئاطريغىلطصملل جهواهل اهمارضب مهنيب اران دقواو

 لئاو ملس ىلع حبصأ مل عورلا ىلا ةحيشم حالسلاو ىنتلمحاذا
 لماجو قيدص نم ىلهاو ىدالت اهسأرب ّيلا ىقلا ىتفل ىدف

 .ايوحن ابارعا ثلاثلا تيبلا برعا . افرص وةغل ةطوطخملا تاملكلا ققح .تايبالا مجرت

 - بكة ىشلاه تيب نت رصو ىوغل كر وطي ترارلك () مب زتاكت ايبا 000: لوجروما نفت للتاك لاوس... ا

 كى كثب لمي لايق ىلاحت اتندثلاو اجو لاك قراوسيدي ل قربي عرش كه ظوحكب جب #:دمج ات رايب مج ماك تءاييا 69...

 كليك لاو نكيسوتج لوب لو لرب ىلا تيك لا ءوب فصتتم ويتسع بايسا ل كلع وج ح_ ارنب ل ىلا لي نارا هس دك»#

 ظ هس يب لاو ليققعزلاك ع اهنأف رط لكك كب ل تلاع كخ سد« طاف تكة تيسر ايتو كح ا وكوو بج لوك تنمو دا

 -قداقريدد كس ذوكخ لس لرب تسود ناادج وا وعل راشغواوشاخ يلام لاي ل وروم اريدك لنركلب نو م



 1775 1 1 111 يح م ااا
 ا زوبر« ل ؤندا قع انما لَمَج ب : يلج 2: لا كول رف ©

 دي البي الى تلو ذوحكار جي لخكيس تام ُتاَوَم رقما الاس كنةماكرهم س:هََهعْلأ
 وما ف يردد ررس نك ( ملوي ) ٌةَرْفش اًرَقَش ردصز اه فنوماك ( تنموي )رَقَشَأ 7 َرقَشلَأ

 - اناكزنبن ثك( فحع افم_ بررض) وهي رد صا مولعم ىو لحن بح انك دعاددخيص : بَ '

 جلاب لاك بل اح نتج و لا ولك وجت و نلت لزب قبس / 1 ةَماّرض «ي: مارح
 -اهاتيير نبال ]نم ( صقي_لاعنقإ) ءالطصا ردصعنا لكاف ما ثدكبرك يدعاور ذب : ُيِلطصُم

 -انمراطاتن الد ركل شقتك( فوج لاوفا) ًحلشلا ررصحزا لعق اشك كد دعاوفيم : ةَهْييُم١ -
 لاء وروم قم لا. ىفارئاخ لتحك( برضررمل) ولم ردصح زا تفم ضير : دالي

 حالسلا ظهاعؤاو هيلع وطحر يو ياقد نون لاما ذريثل م لال تلمح هيطرئاذا-: با وشل ان كب©
 يا لتجكس لطب قلختركرورجب راب عورلا ىلا لاف رككل امو لاحلاوذء لاح ةحيبشم دي لوف وح يلف ولحوم
 «يلوضم لقإو كس لغرب قت رورجيدراج :ملعس ىلع لعافد لخ خص مل طرشرلو ع يرجخ يلحف بج لكس قلب لوض لعق
 "ا اواي يشل مج رك زج ورش زجر لوم يطفي لك سب لوط نا للافزي_!لخ 3

 - ىدعبانكحيو لبنا ب ايمزتالو :٠ .ىتمانه ماهل ىف برحلا نملعتالف .---
 . دلخلا ةنج ىف هللا ناوجرتالو ٠ امكيبأ ينبا ىفرانلا نابهرتاسا

 دبملا ىلا بونجلا نيب أم عزعزت . ."اعزعزت ول اذللاضرالا افنكامه 2 0202 دعلا ىلع رازن ىنبا نم رثكلب .. .اهيارت تعبجول ىرثا برتاسف .
 بيك ارتي © نتن رصين طقسا )بي زئاكت نايا(: وز روخا نقبل اكل اوس لا: 55 « لاوسشمالخ» ٠ ., ليوحن ابارعا ىناثلا تيبلا برعا  افرصوةغل ةطوطخملا تاملكلا ققح .تايبالا مجرت ا.

 والوا كرازن_لوهسهدايز# لؤئهس اون دارت هلنسمل قف كن زورل بهاؤا) ؟ةكر ايما لو 5

| : 
 .(عايزرل) نابل تلتض اور كلة ب زجل ب كتل دي زلال وهدا ند( ديد ملب#)

٠٠ 
 دىزيركبس ةاهررطما راسي اهلا ...٠ ٠ نع لم كفل لرظممالا ©©

 ركل وتك( لطعقت) ين حزت ردصرا ولعن لب عافا يش فيما ضد ١ ظ 0000 هه الكس( تا زيوس 7لاداج أ 7لك :عف يراسل وشمرظبايشاكل وص ماي آلا... ضمد هس« كنك هفنك
 .: كانيكيبا فاضم نبيا هداج ىف بلوم زاقلا يلافو ل نابهرت ,يفاث ام يماهفتسأهزمبه 0 1 لانى © ْ ش "0 1 قررت ساهي به لاقا 21و ثداكر “جس اةْسأ اللا سا" 25 |

 . ” ركيز تاتا لوط لاو دي لثدع لئالع قيودا سرك ركل فاضم,فلحفيلفاضم ليلا فاضم» فام
0-0 



 ها 155- 5 5 0 ا 0 2125 ج2 ..... (مود) نينب هيلاع باوجلا
 روب لاف اشد فاضم دلضحلا ع 1 ر لوفم هللا 3 انو لن ع نأ وجرتال ططاعوأ و رص نوط ءلوع يحفز :
 ل زوطحم اركبووطخمو لي فوطحب فوط كوب لصف بركس قلتي لوعغم خزي: لكس لوم قلعت ورب

 21 د - لاولا

 رارفلا نيا نيا ركبلاي ش 0
 روك ذملا تيبلا عيطقت رك ذا  هبارضا و هضيراعأ ركذا  ديدملا رحبلا ءازجأ ركذا
 ه١ ؛؟ثلثلا لاوسلا نم ىناثلا قشللا ىف و١ 574 ث دلفي ردا ريم رداع ع8

 . . :ةيتآلا تاحلطصملا فيراعت ركذا---
 . دانسلا«ةزاجالا«نيمضتلا«فدارتملا“رتاوتملاءىرعملا“ ىفقملا“ 0 ا

 ربل قكقمازجاوريفو برخ شو رع مب 2 تارك لل رعود :ملتلا - : بيق مك تام الطصا هروكذي 5-2 589

 00 او رار ودل 11 يو
 لب دريت. سا كعلم, فمؤرخ بري لراس لان لواهس سانتا حسان 7 :يفاولأ

 ٠ 2: .«نايعافم نلوعف نليعافم ناوعف نليعاقم نلوعف نليعلفم نلوقف)
 د د لعزل 5010 الشح وفدا: كليا ل بري راس شعم :قزجلا

 - غيوم قالا شام نتا مك بضل دمايكا يلق ل لانك لع رعب لسع هر و“ :عءرصملا

 : (نامزاذنم هتايآ تلخ عبرو 3 . نافرعو بيبح ىركت نم كبئافق)'+ 9
 ظ هه سمي مون فاك ليتك برضو وكاس سارعشوو : ىفقملا

 000 (لموَحَف لوخدلا نيب ىوللا طقسب ْ  لزنمو ٍبيبح ىركت نم كبت 1
 ل تو تل يح تسجد مننا حق او تسلط كت دايز نع اكل عوكل انس ملط كت دايم: برود ::ىرعملا

 ه6 وها ؟؟؟ تلثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ئف رم امك" :نيمضتلاو فدارتملاورتاوتنلا |
 ليلق دفكلا نأ ىدي كلمب  كقم ما نكل مل نا ىرت لهالا تيت« فلات رازطاس نراك فرت دس ةالجالا ٠١
 ملا وجب بلع مولا د صلال للا دانسلا

 " مهقك قلخلاريبخ كبيبح ىلع ٠ ..اذبا امئاد ملسو لص َبزفات



 دروس جي حو عوج عود 2332323 222252322252323 4 ا 232 22 2 ادا ا 2223 2

 ه١ سو ._ (مود) نينب هيلاع باوجلا ْ

 داكيورشلا ةضرو كد السلا

 لوم فورعم ل غ ىرازت كن لاهتضان الاسروا لاه دب لك ابسا ىرخ 1وهتاس تيفاعورت تارطح ب اك ديما

 نم 2_1 رفاطع لايم اكدهت اسكس تاجرد ىايننا لش تاناقتما مانت تر ةدايندوكت ارحب 1ىلاتقد لامك ساعدك

 لكس اوم رثاتح فاكس مجد ىكايو ىلا ى نورك ن اهتضاشالاس اكل ب تشكك ل ملل تارنح ب ةكاهيبج
 لك اسبيرداءايكايكى ورم اظن اكىرنروا تلدبس لاك بنا كن اتكاي يبرعلا لرادمما قفافو لش تانافتارتشزلسروو ْ

 | لث تيفيكا 17 21 الث ىراج لاّيوكم رج لا قلخت حس كبر لكك كس لورادا قواد رثاتع حس انوركوي رول |

 || © ناءلث كس لاش تاجدج ب يلاوع فرص لاس لئاعتس جو جاوب حلاو لظ و ليث لكس تاجرج ري لاس لاذ
 | نادوخزا دم ةك رة اساكتاجرج ب كس لولاستشزكروا لولاتكاؤبابابحا ب آل ديماكس لال اش تابادج

 0 نار ماللاو 22 نم [_وهرصانو ىاحاكبس م ىلاعتشلا» كس لت اضل

 تيس اء هوس م هجن هسيزف وسن لستم ودعم يسع شبت

0 
. 

 ماس اف معجم د تطعم 70000 وعلو تاس همس يسال“

ٍ 

 هلوصا و ريسفتلا ىف :ىلوالا ةقرولا»

 | ه١52١ .يلؤالا لاوسلا» ١ ظ
 ربزلاو تازجعملا تنيبلاب او ءاج كلبق نم لسر بذك دقف كوبذك ناف...- ٠

 «ليجنالا و ةاروتلا وه .حضاولا رينملا امهيف ءابلا تابثاب ة.ءارق ىف و بتكلا و ميهاربا فحصك
 نمف ةميقلا موي مكلامعا ءازج مكروجا نوفوتامنا و توملا ةقئاذ سفن لك ءاوربص امك ربصاف
 ءاهيف شيعلا :ىا ايندلا ةويحلا ام و «ةيولطم ةياغ لان زاف دقف ةنجلا لخدا و رانلا نع دقب حزحز
 ١ ظ 3 .. ".ىنفي مث ءاليلق هب عتمتي لطابلا .رورغلا عتمالا

 روا ترم اكرم ريش” ث ”امهيف ءاببلا تابثاسب“ 0 الك ريق راج كت / 07 |
 ْ 2 سركنايابرو اك لت ل وود_نضكور ش يادجاك كوبذك ناف“-نيبكاؤلاك" سفن“
 ىف نوعسي و نيملسملا ةبراحمب هلوسر و هللا نوبراحي نيذلا اؤازج امنا... 6 20
 مهيديأ ىا فالخ نم مهلجرا و مهيديا عطقت وا وبلصي وا اولتقي نا *قيرطلا عطقب اداسف ضرالا
 و «طقف لتق نمل لتقلاف «لاوحالا بيترتل وا" ء ضرالا نم اوفنيي وأ ءىرسيلا مهلجرا و ىنميلا
 نبا هلاق ءطقف فاخا نمل ىفنلا و ءلتقي مل و لاملا ذخا نمل عطقلا و «لاملا ذخا و لتق نمل بلصلا
 ىفنلاب قحلي و .اليلق هلبق :ليق و «لتقلا دعب اثالث بلصلا نا هيلوق حصا و «ىعفاشلا هيلع وءسابع
 ٠ ها .  .هريغؤ سبحلا نم ليكنتلا ىف ههبشا ام

 رك لب ترايعه روان ذهل دتس ماءاوج ني ركن ايباد نب طمس لوصا سا محاكر ط علت ني كلج تاك تابع. ٠
 ياويل يدوسينح سل ليا تور تيثايد لسبع نيج



 ه4 0 :ينب هيلاعنياوجلا
 : اتنتنتتفتيجتجا+2ج2 0+ جا ةقبللا يد تس... 200 نينب هيلاصنماوجلا

 ”النكح « ىناشلا لاوؤسلا»

 هيلع مرحي الف «هدلاو :ىا ديزابا سيلف مكلاجر نم دحا ابا دمحم ناكام....»
 نوكي هدعب لجر نبا هل نوكي الف« نيبنلا متاخ و هللا لوسر ناك نكلو « 0

 ىبنال ناب ؛هنم اميلع عهش لكب هللا نأكو ءاومتخ 4م ا :متخلا ةلاك ءءتلا عتفب ةءارق ىفو ليبن
 هتعيرشب مكحي مالسلا هيلع ىسيع لزن اذا و «هدعب

 < تكا يك تدحارصويتارديكس مانكس فكن يركن لابي نب ركن ايد اذ تال ريت ركع اعتمد

 -ى ردم كس سامو تسيب ا كمون تن ديقخ# ىف ل كرك بلقلا# مط ب افلا ح مو
 ءدئادشلا ىلع ربصلا و تابثلا ووذ مزعلا اولوا ربص امك كموق ىذا ىلع ربصاف ٠....

 مدآ مهتم سيلق“ «ضيعبتلل :ليق و ءمزع ووذ مهلكف نايبلل نم و ءمزع اذ نوكتف «كلبق 0

 لجعتست ال و ٠ توحلا بحاصك نكت ال و“ :ىقاعت:هلوقل «سنوي ال و امزع هل دجن مل و” :ئلاعت هلوقل

 اوئبلي مل هلوطل ةرخآلا ىف باذعلا نم نودعوي ام نوري موي مهناك ... ءمهب باذعلا لوزن كموقل مهل
 ةيؤر دنع كلهي ال :ىا لهف مكيلا هللا نم عيلبت غلب نآرقلا اذه+ راهن نم ةعاسالا مهنظ ىف ايندلا ىف

 نورفاكلا :ىا نوقسفلا موقلا الا باذعلا
 سكيت ؟ل تناول اهنا معلولا باطعكس لق لير كيرق لامك تالك ناد نب ركب نامي

 و وو د يس مو 3

 - 651 4« ثلاشلا لاوسلا» 0

 :عساو اهيف فالتخالا و «ةريثك اهثحابم ىتلا ريسفتلا ملع ىف ةبعصلا عضاوملا نم.
 .و «نيرخاتملا و نيمدقتملا حالطصا فالتخا ةبوعصلا هوجو ىوقا نم و «خوسنملا و 0 3-9

 ال ...ىوفللا هانعم ىق غسنلا نولمعتسي اوناك مهنا نيعباتلا و ةباحصلا مالك ءارقتساب اذل حضو ىذلا
 نأ مفدنع اريطملا تليد كلذل يف .. حلم عسل ىلإ عستاف .. را

 تما يزرع بريال, ورثوالس يرتكب زحف د

 -لإ روض لإ طمس سارا هللا لدداشرج سركركذ تايآ قابددس ين كرك
 49٠ ١ ثلاثا لاوسلا نم يناثلا قشلاو لوالا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف هضعب رم امك... حا

 ميركلا آر قلا ضرتفا لب ...نوتملا جهنم ىلع الصفم ابوبم نآرقلا لعجي مل...
 .ابترم اعومجم اهلعجي و صخش اهنوديف «ةريثك نيمارف عمتجت ىتح ...تابوتكملا 0

 هك لوروس_سس_ ليصتت؟ يق وفي ب حررط كب تكم ام بيبحزن كل قدوس كد يجج نق يكد لس كالمج ذئاكتسدابع

 هل نشرات قت كلف نيام ودولاب بازل مصم_ىب ركن ايي تيا كل باد نا
 لذه ثلاثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف هبضعب رم امك... 2



 « ضئارفلا و هئوصا و ثيندحلا ىف :ةيساكلا ةقرولا»
 ه1غ١4 يلؤالا لاوسلا»

 !نوعجار هيلا اناو هلل انا :لاقف ءاعبرا ,ىنمب نامثم ىلص :ليقف ىتا هنا هللادبع نع.
 عبرا همم ىلصف ناملع عم ةولمحلا رضح مث «نينعكر ركب ىبا عمو «نيتعكر هللا لوسر عم تيلص
 .ىنمب اهبرا اهمتا نم لوا ناكو :لاق مث !ةفالخلا :لاق «تلق ام تلقو تعج رتسا :هل ليقف «تاعكر

 تس ما ارهأ لك زامغاك ازين «ىإ ركن ايي دارم لك "ةفالضللا" ظفلد لج وم لش ثعي دع ىلإ ركاب ترك( بارع اه كي دع
 < مننا وحس ربا سررطح ؟ كن رفاسم لع و وركب مج لوو ايلا ة الص مانت كس الان نات ترحيب كن اي طير
 101 زب لوك ار ل مك يوب كس راها

 ١ 45. لوالا لاوسلا نم يناثلا قشلا ىف هضعب رم امك... ل
 :ةياور ىف و ءرمخ نم ةيوار ماك لك ميم ىبنلل ىدهي ناك هنا ىفقثلا رماع ىبا نع... 2707
 ىذلا ماعلا ىف ىدهاف ءرمخ نم ةيوار ماع لك ميم ىبنلل ىدهي ناك رماع ابا ىنكي فيقث نم الجر نأ
 مرح دق ىلاعت هللا نا !رماع ابا اي :ّمُتْيَم هللا لوسر لاقف «هل ىدهي ناكامك ةيوأر رمخلا هيف تمرح
 نا ارماع ابااي :لاقف «كتجاح ىلع اهنمثب نعتساف اهعبف ءاهذخ :لاق «كرمخ ىفانل ةجاح الف ءرمخلا
 اهنمث لكا و اهعيب و اهبرش مرح دق ىلاعت هللا

 مان < اء ازج بم يدب اكل وك ؟يل باث دي تر مدن ا مل يكل ركاب ناش هيد
 ايكءق وص رجا ىبيرفا | ةساجايد 8 «ةساج ايك اض ؟س اج ايكا يكد تاس ك ءايثنا مارت. لب دك ايي محاكي مكس ءايشا
 - صليت ؟ +

 ه١ « ىناثلا لاوسلا»
 ' ربت مانام دمار فتسدازط اكس لدار كنا تعانرد اضم فير ثيم لرم: 1 لل
 ١47 يناثلا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف و١ 15 ىناثلا لاوسلا نم لوالا قشلا ىف هضعب رم امك.-.-قلل

 -_ لب وجو كي دود مال

 ١67 يناثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف هضعب رم امك...

 ه1غ١4 _ىيشثلاثلا لاوسلا»
 ةعبرأو «سوؤرلاو ماهسلا نيب (تالث :لوصا ةعبس ىلا لتاسملا ميمصت يف عاتحي.-..111
 ظ .سؤرلاو نيب

 ( رايي باء سد ) :ل رك لف ليذنددد ل كراس لاخريلا لوصاش امس
 ١459 تلاثلا لاوسلا نم يناثلا لشلا يف و١ (؟1 ثلاثلا لارسلا نم لوالا قشلا ىف هضعب رم امك... يقل

 ( قدي لاهم بابعلامغ) :د 5لط لذ ردد لم بلل لما كل يلا #'...



 64 , «مود)نينب هيلاع ياؤجلا 5١*ا١ه

 ”يقفلا ىف :ةشلاثلا ةقرولا»

 ه١:*١ يلؤالا لاوسلا>
 ىل ثم نوني تح قلتو لا ؛يقلطا ملام اذا وأ «كقلطا ملاذا قلاط تنأ :لاق ولو...

 .تكس نيح قلطت :الاقو «ةفينح
 كال نيتك لاس لود كي فل نيام لركن ايوا نبط كس لة! تحاضد كد الد

 -ليركر رك تروض ةد«جس لش تروصلا اليا اف فالتخاييدوا-لي ركن اي ل نود اك لرش ل اقروا عفا لئزو

 » 0 ١ 474 لوالأ لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف هضعب رم امك ا اسال“
 عقت :رفز لاق و“ . امهنيب ىضاقلا قرفي ىتج ةقرفلا عقتالانعتلااذاو-.. تاتا ندسلا

 بطاخ وهو ... . للا امهمحر دمحم و ةفينح ىبا دنع ةئئاب ةقيلطت ةقرفلا نوكتو . .امهنعالتب
  امهدنع هسفن بذكا اذا

 نيل ني اح لكون نرتب بكا مكاو سم بر ناد رشم كر ءفيرتتىرشو ىوغلاك ناحل
 مااا ايليي نفط قلتم < ذو« ناي الط لس ترف ساني ركركو لئالو كس ذي عالمنا فس هش لاو ترف

 - سارع م كلالدس نس «نئالح ينذكا يراك لع قر كل الدددا لوصف التاسع ضسير لا

 م ها١1:4 >> ييىناشلا لاوسلا> اا
 الو. 1 انيمي نوكي رفاكوا ىنارصن وا ىدوهي وهت اذك تلعف نأ: :لات نار.

 ظ .امهيف رفكي فلحلاب رفكي هنا هدنع ناك ناف ....حيحصلا و ...رفكي :ليق و ...رفكي
 ال كيلا ياو حس لال "ل سا وم تيكن يي طافلادوجواب كس ذو لب حاكسرفك اح ارصو روي طفلا.
 11 57 5 ير ل 6لقزغهيب رق لا ند لئلا قاجذ_ فسر :

 0 - : بالبدل نايب ترم ارب ين روادارم ا

 0 ظ | 165: لالا اوسلا نم يقتل قشا يف شعب ماك - .. 99
 لق“  اهيلعالو :هيلغ لح الف «هتعواط ةأرماب نونجملا وا ىبصلا ىنز اذا و... ىناثلا قشلا
 عيمص ىنزنأو ءفسوي ىبأ نع ةياور وِ و ؛اهيلع دخلا بجي :هللإ امهمحر ىعقاشلاو رفز
 ظ .عامجالاب اذهو ٠ ةصاخ لجرلا دح اهلثم عماجت ةريغص وا ةنونجمب

 يشك امدح ل د ابوم نيقيا/مزج يكد لي رككو لسا شرف كاان زر طا فش سرك ف يرتتءرشو وفل دع
 بتنا خالي نرويلا ةداخاعب ضعي اهات نر عسلا يقولك

 ش - ركركو حليف رفد ؟ لوم كراج لوك يدرم لش ككاس 0 5

 ١. 412 ثلاثلا لاوسلا نم يناثلا قشلا ىف هضعب رمامك



 ها ه؛١ مود نينب هيلاع باوملا
 2 جوجو ا و و دو ج:0: جوجو جوج وهو جو جوجو جيجي

 ه1 4« كثلاشلا لاوسلا»
 ىف هالوم هل نالي ناالا ةفينح ىبا دنع روجصملا دبعلا نما زوجيالو 38-5 لوالا قشلا

 .ىعفاشلا لوق وه و < حصي :دمحم لاقو «لانقلا
 اني تدذاجا ساق 1هيبي س تيلومث لش كب يروكبدبك يكد لي رك يركن قرر لكل ل لت تمي رشم كلاما لن كك

 لركن ايه ةجوردا تدان لاءلئالد كس ةنلكئفيطوبا ماما يركن ايف حضاكناردالالد هسة مااا جس مذا ظ
 ١455 لاثلا لاوسلا نم يناثلا قشلا ىف هضعب رمامك- ه8

 2 .ىعارم الاوز هتدرب هلاوما نع دترملا كلم لوزي و...“
 -كلدكن ايي ة جما ل ورواف المخا سدح روك ليكن اي مكررا ف راك

 «هقفلا لوصا ىف :ةعبارلا ةقرولا»

 1 ه1 .4لؤالا لاوسلا>

 ققدملا ريرحتلا و ققحملا مامالل حيضوتلاب ىمسملا هحرش عم حيقنتلا باتك نأ و----:
 ردص «لوصالا و عورفلا ناصغا عقنم لوقنملا و لوقعملا نازيم لدعم ةياردلا ملاع ةيادهلا ملع
 ةياهن وه و فاو طوسبم لك ةصالخل لماش باتك. .مالسلا رأد ىف هتاجرد هللا ىلعا مالسالا , و ةعيرشلا

 ش ...قيقحتلا رارسا فشك ىف اعيدب اجاهنم كلس دق !معن ءاهناكرا ليدعت و ؛عورفلا ىنابم ليصحت ئف
 ؟؟؟راصبالا ولوا مهناذآ قتر اهب قتف ام تاكن فيطل و «راكفالا ئديا اهتسم ام تادايز فيرش عم ٠
 دمر مالدي رلرز تايموص «« عت” باكل ع قرر كعررابعووجوم ىلا ذناتقتام الط ركلمج تاكت رابع ٠

 ش 0 0 ا يرو شارتبا كب الأم اهيج ل ب ركركذ ماناكاداوروارلاو كس ناءديبرشلا

 ْ و تايداقتملا رخب الم داذيو .اهيلع مواهلام سفنلا ةفرعم :هققلا ,.... ©2152
 : . .لومشلا دارا دزي مل نم و ...تاينادجولا ِْ
 ١ يارا 7 دهس نير تخ_لئرك ياودارم كن اروا يركن كتاب"

 00000 لق لوالا لاوسلا نم لوالا قشلا ئف هضغب رم امك...- 5

 ْ 2١١١ «ىضاكلا لاوسلا» ظ
 لو ؟هيرت باك أ وج ىف هسيخشت لب باكا ةفمم فيرعت اذه سيلا نا أل 1( قشلا |

 .هيلمعم دحا نييعت اذهف ...قلطي نآرقلا نال «نآرقلا
 ْ نآرقلا وا باتكلل صيخشت هنا 537 مم سرك كو فير كريجم نا آر قير زنك نيرا ش ْ

 ؟جايكتييما. كس ازاجس سيكس فيرتردبث لرب نقل انييركناه بام ساش تاك طقف
 قالطلا بقع دق و :بيقعتلل صاخ ءافلا "هل لحت الف اهقلط ناف"“ :ىنأاعت هلوق و---. 31

 ظ _نصاخلا بجخوم لبي يناثلا يهذم وهام 'هلخلا دع الملا قيولنا هاتفا | ظ



 طم فحل (مود)نينب هيقاع باوه

 رز لالدتادقيرطس هر تأ 11 فق ناش مارا ذم اف ره حض سرد ماصار ؛فيرتت صا

 كريعفاش يب لالدتما كس فاجحا_ييركركو ب زرط مس فتصم ل لدتا رتب رط مف انحا لع نوب الغ كس عل سرك
 - ل راك باو[ اروا ا عا

 ه١554١ يثلاتلا لاوسلا»
 نال «ةلطاب هتين نا :ثالثلا ىون و كتقلط و «ققاط تنا ىف انلق كلذل و :ميقنتلا ىف...

0 
 اتباث نوكي فيك ءاشنالا قيرطب ملكتملا نم تبقي ىذلا قالطلا :ليق ناف :حيضوتلا ىف و

 خلا...ناباوج هنع هانلق ... ؟ءاضقلاب
 كس طع سدب 2-2: لافا مات ل دع قب لوا ة يد لاسر اضو كما كت رابع

 .-نرارذ عيدا

 «ريداقتلا عيمج ىلع مكحلا بجوي ةناف ءطرشلا نود طورشملا زبتعا ىعفاشلا نا...
 :ىأ هعم هربقعف نحن و .. هي ىمركحلا ل ماني ريب كحل هن قيلت ٍآ

 .طرشلا عم طورشملا ربتعن
 كيف نب فاح كامادعا تع لم اع يراعي يعج ىلوصا هر

 3 مرباط فال هرث 3 ش

 25 َوُسَر ىلع هلْ و الوم ةَئؤفكالب اذ نم« .يشعت لا مالك نارها نإ. اقشلا)
 .ةيرَلاِماَكَكَك قْوُلْعَدِب َسْمَلَو' يوك لا ول ل قاري ودع ب لع وليش لح

 تحشد لاك ٍقوُلْحَمِ سْمَل رت حاضواك ٍةَفيِقَعْفَب ىقعت هللا مالكة نأ يركمج ناعما ٠
 . هسا يراك لقلب كس نتفاروا لكلدكس نا بادن لش نام نتماك الك يدك
 ا ١414 تياثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلأ ىف هضعب رم امك...- 5-2

 ناسيالا عمرضُيال لوقتألو ,هلمتسي ملام بنذب ةلبقلا لعل نم ادحا رفكن الو... ١
 نمأن الو ؛هتمحرب ةنجلا مهلخديو :مهنع وقعي نا نينمؤملا نم نينسحملل وج رن و «هلمع نمل بشن |

 .مهطنقن الو ءمهيلع فاضن و «مهئيسمل رفغتسن و «ةنجلاب مهل دهشن الو ؛مهيلع
 بم العبة يرض تماس نايلي اجسام اك كاد ؟لإ ككل اسمي عيت عسام 0
 1 ضال عواد قال هج ل كن علي كدي كتاوت الا
 165 نال لاوسلا نم يناثلا قا ىفو١؛٠7 يالا وسلا نم لولا قش يف هضعب مامك.- 8



 ا م ا نعام
 2155١ « ىضاشلا لاوسلا»

 ءرهاوج و ماسجا نايعالا و ءضارعا و نايعا ملاعلا نا ررقت اذا و :ينازاتفتلا لاق...
 ال اهنالف نايعالا اما و ...ليلدلاب اهضعب و ...ةدهاشملاب اهضعبف ضارعالا اما ءثداح لكلا :لوقنف

 غلا...ىلوالا ةمدقملا اما «ثداح وهف ثداوملا نع ولخَي الام لك و :ثداوحلا نم ولخت
 ركز لئالد لس ثءودعاس ايما لب طم كس هن نسم. لي ركل لئالو كس ثودع لس شارع الب ركاب ناكتردابع

 ٠١ سرك لارر ل لا دسك نا

 اذه ىف و ... نيحصان نيقداص ... ىلاعت هللا نم نيفلبم نيربخم اوناك مهلكو ..:. 1555
 و ماكحالا غيلبت و عئارشلا رماب قلعتي اميف اصوصخ «بذكلا نع نوموصعم ءايبنالا نا ىلا 1

 0 .ليصفت بونذلا رئاس نع مهتمصع ىف و .. .ةمالا داشرا

 هس اها عيمسص ريل بسنده دنا لسا هنا عمم بركب 76ت راب

 0 سابع ل ارك كدا ريكي مان للقاح

 ... 345 .٠ لوالا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف هضعب رم امك... 99 3

 هاكفا 9 ع«ثلاثلا لاوسلا> ظ

 بز له©  نأر 0 قر هةطسم0) . يافا امالس لة نر .... 2
 , ا 7 لزج فوض © لاتتا قلوس © لاكف وك ©

 ضورعلا و ىبرعلا بذالا ىف :ةسداسلا ةقرولا) 0

 1 مه١44١ 4يلّوالا لاوسلا»
 ٠ . لكلكب مكيلعاهوضينم نمنف  ةرم برحلا لكلكانيلع متجنأ

 ٠ . لقعت لاملا ىلع لبقاخأ نم الو ' ' بامهل بيصا املاجر لوقي "" '

 '2.لهدم لكنم نثج ىتحنديملف 2 ةريثكباكذ هتباصا ميرك ظ '
 ظ تداكام عمدلا نم . ةربع تلبساف ىوراابا تركذ |

 0 يوت نيب نع نك عم رك نش لرصو وفل كل وتتناك برامج ترك ماسلا |

 الوخم :معلا طساو مهيفناكنأو . .ىنغلا دمحي هموق ىف رقتني نم , ل
 الوحأ و لاجر نم ىنرسأ ناكنأو ١ هلام ةلقرسلا لقعب ىرزي و ْ

 الومتاماذااكولعص كيملو ١ ىستكا اذا اموق رعي مل ىتفلا ناك ظ
  الضكا فرطلارتاف الازغ ىفاني 2 ةليلتاب اذا سؤب ىفكيملو 0 ْ

 . ديدن ردو ىف طولا تءارل_ ني كب يبت لرعشابي د ليك رق كراهشاد كر [ليركرج تاكراعشا
 ااا

 كَ



 ١ه

 قف عجن او ام لم اني عون نأ ونال عم كن

 ٍلثأ ذو ٍكاَرأ ىِذ حا ٍجاَرَب َرَب ضرب انّلَعَ ٍفْوُيْسلاِب ٍفْوَيّسلا مارق

 لشنلا ٍةَئْدَعُم اولد ىو اَنَدْنِع ٍلاَم لِ ماَيآْلا تقبآاتف

 لفل ىلإْوْوُسْناَمَواَنَئاَوقأَو .اَنِلْيْخ م ٌناَمْتآَف ٍتالثآ ٌةئال |

 ركزت قرصو ىوغل .طموظعير اهلك نبي كبي كدت كرعشي#درسيتت سرك جت لرش رخ 1 نبراس زتاكراعشا

 | 0 ١ 4117 ىناثلإ لاوبسلا نم ىناثلا قشلا ىف هضعب رم أمك. 0

 مزأ ام هب مزأف رشلا ىدل ديدي .هباينأ كتضع رهدلا اذا ..... 00

 ' مهسلارسم هيفكناك ابئاه هرش ىف فلتالو

 مطأ مهيلع لازنتناكو اولزني ملف لازن انضرع .

 3 مبش اذ اهريم اودجو دقف ٠2٠ انسارفأ.ويعلا اوهبش ذقو

 3 . دي زمول نيك رق راعشا عددين لبرج يلا ال بارعايراعشا

 ظ مه  يثلاثلا لاوسلا» 0 ا

 :ةحيمص ىلوألا «برضأ ....و ناضورع هلو «تارم نامث ”نلوعف" :هؤازجأ ر .براقتملا....م21

 لاعسلا لثم عيضارم ثعش و ٠ تاسئاب ةوسن ىلا ىوأي و٠ :هتيب و ءروصقم :ىناثلا ...ةعبرا اهبرضأو

 يل تري قس اكر وص اهدار ةدادعت كب رضا كب راقت_لي راج ج نكت يرابع ظ
 ظ . . 41١ا/ ثلاثلا لاوسلا نم ىناثلا قشلا ىف هضعب رم امك...... 5 70

 فرر© رنه لم ندع هيف 60 :ليركفيرتق كت اءالطسا ليز حرر... 117771

 الا يق© نراه ناقا© زان© 0 نعل ظ
 9١ ل لو وم ل قش يو ٠ كتل لو مي شا ينهش ران 5 5
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