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 (نتادنج تالا لج جخف نم نيماضم تسرهف
 <» ٠

 د دك 7
 13 م ب و مل للا د كفوو و وو مب سس ا ايار ل10 لل

 1 و سلال نوفا راق | ' 10+ تقبقو تريفبكى لوح هز دعت يفي يآ

 1 م اكعد اضق تقي رطىرطفر يف ااا 1 1 1 1 ماكل ماو

 1 تحاضو ى رول اًءوسي ظن ا 0 لاس دوس تسيصو

 211000 كتداكت عاضر حضرت



 تكرباي تءارلك

 لظرب روك بح انكقتاإر نلوم روع

 رب وب و مولعلار اد ثيب دع ذاتتسا

 هِوّيِحَبلان ِمْحَبلا دل وَ

 .نيعمجا هيحصو هلا ىلعو دّمحُم هلوسَر ىَلَع ِمالَّسلاَو ةولّصلاو َنيملعلا بر هلل دمحلا

 !!دعباما
 طوف اي ح نانا لبي تروصنب لكى لسأ ىف لت ني تس لوزن ناس ذو س باتت يلا ًارحاومو ل ند مكن كرق

 - لك دان وفك فير يبخل عررطرج قرم ليتم اشي نا قل مكس نوظفاحل هل انا و نالغاك- نر فروا

 هع الن اامب يي روط اص ىكا روا هس لاني بطائروتو ولاا لس لالياو ذ رتوارخ له تاينسي كح انا نبا

 -ج تصوم تست تسر الفوز ومب ترث انلاسن اكس رك ارون ون ني تن ابلاطمايل كس لودنب يسال لا لثرقسلس ليت

 شك اوك ففي كأي لوسر فس ادخ لج ى نار قروا جس ايل بطاخ ل ناب ذل ركون انا فس ادش لب باكا
 :جداشراءبس ياني ءادم ذك ايي د

 هَنوُرْدَفَتيم هلو مهل َلوْئاَم سائل نيكولا كيلو
 (4 14 تيآ لحنا ةروسر

 لردك ابرك ل وتوك ناب نلا اسكس لوول ب آل حايك زان نآر قرب آس مترا : يجرم

 -لب ركل روفر ا كو روا نين قل كلان كل لس ناوج

 هب للا ولم لبا روا جس قبس ضف اك ف كاي لاوسر اني درك ايب رك وتوني اضع كس ميكن آر قروب مولحم



 (كتادنج ككل ج شف تزل انَمَج 1 تكرباب تارك
 :ايك ايامرفد شر اص قرسود لياء حس 3 ل

 هيكل اولوكدسيلو هيي اوربَدُي كربم كهلان
 (؟5 تيأ ص هروس)

 ضرر م تايآاك ا ناضاءك ا تجس ىلاو تكره« تاداناب بآذس م تس باتكه و نآرق : يجرب

 - نب ركل ضو تنعم خلال احزوا

 كك نور قرط ديرو جل لظافلاءايكادا قتاكرب ظوروب تايك ميركل آر قس مكبسابرا ترحب للا جانت

 كنا نسل قشم سي روت تاي وج يع لس عا« تكس رقم, نب وقر دعا وقس طاينتساو عج زك اسر وا جيمس ىك يللاوم
 ريغ كن ل ليد ماجا تاءدخ تسبق شيثهو ىك ىلاعمو افلا كانب منبر ولد يعرش تءاطسسر وا دعاوق كس ناب ذ ىلا رغم ء كت ظفافت

 - سات اعذار اند كل

 لب ريبساقترتتحم ىلا« لأ [ لب دوج وريف لصور هشب# كمي كن رقت جر آس لوا نلرق حرر لاول
 ده سكس للسلع فيض يخرو < بريقا يا حدابتنا ماع ل وقل م ديماعطاسواوج جس نأ الجر يبفت

0 

 قبو لب طئافلار تسمي رن كلاتفناةقت بيمن ملا لالج م اطعروا اكو دلا لالجهالع نير سف وفود كس ريض ا

 مولقلا راو كاب كتير تمياهنء و شسرورض ى عررش كت اراشا لقد نا لس ناي ثودرا ء<س ايل ماك تس كاراشا

 سام سبا اكنلا باروا كج تدا ذم كوي ز بح اصل امج رات اوم تررطحم كروارب كرم قو ذاب دوا مك دق رتب ول د

 رولا تاب كس ل نسا فس لاما « لون جس دس د لرداكن الج حس لاس لذ فوصوم« جس ف ورسم 0 و

 لو ماهناحررط لا تسدغرب تدك وزر حاس راق

 2ك نايبىك ىلاعمدوااياجب ىكدخيص تل ايكم تما كن تت قر صرو ىوغل كت اورغم ل كش روط ماع ( فنا )
 -ايكم دقموكتروص جرار توم ن التخارواايدرو زر ىوكب يك كن ولم لكشم (  ي)

 ىرإل فرط نا لو كح وم طورتا وفوج لبن ظافلار تس نايل الجري تابمحكا هدايزعس بسروا  (ج)

 ابك جس ليصل امج: لاب تحاضو قم ابببا لابكء جس دمج توغل لابكرظأ ل يك كسرفسلى كل ذيج

 بنام ىك تلي فالتخا لابكم جس ناايباكا ببي لابكء جس هراشا فرط كف انا لابك جس كبك دارم
 ٌ هر و هريثو ؟سهراشا



 تللدياب تامل < (نتادج) يل اج سخف كل انَبَج

 م اعر كردي ا اعدء يك انآ اط تصرخ رياح موورلج لإ طمس فيزصت رحت كن مل الج ل نوصوم

 قرتوادخ هاكراي دوا كس اير فار فرسحس تلور ماع لوبقنايمرد كس ملل باروا_رلطوك تصرخ لكلا حس مركو وي

 - نم ركل صو لوقف رش ل

 اًرخآو الوا هللدمحلاو

 لوف ىروج لكحسا ير

 رثيول وم وللا او لامر دم موا

 محا” يلا ىذا



 (نودجلا لل اج ضف انج 1 0

 أد اهابكمج تف رعاك ار قوكر يفتر مالا لع ريادي كل تدلك ىفآر ق أهي زفت تءارلكى ريق سمن نال لجيل

 كلاين حسد 10 و لاء ققاختسرقحا شرواك لا فضن نال حس لاس داع لوم هن طل هياش

 ا 0 لمس م الع سوم كح ب مدق ل قر قا راروا ناكورزع ل نت نال نر شعو قلو لو

 تاج ك كس تالاوسس ن نيل لج« ع حرور لص كن يل لج ىت ولو رلى نا 0 لا

 0 ”اء ىلوم بولطم تترد حاضت | لدتا وفه تادلكى ريف و الع لاناب ركود رك نس ايل اعيد ثلا 1

 يدار ذ اح تانك رينا نإ ةسارف تمام لحالك ري 0 ل
9 

 ىلا رورضى جون ل شرلا اني عروضوسروا راو تكول رار م , روط رت وا ىنما امكن اح لم اوتو حر ورش كن ني الج

 كى يد سجق ىلا لآل اطلس تم ارواك.رورش لإ

 دما وفكس ناروا تادلكى ريتك
 وب بط وت روما ىلع ذ جر دتم لابو تى لوم انكر ل رك ماك ماكتب نع عا ذي 20

 روا وأ كل وراشا ب كلا حيل ماكس تاارااو لاما رك فرط كن تاب نلا لس كر ااعروا ذب هدم العرج انج نإ

 _ب_رصقم ماليا ح شرس امن لس هلك او ب ردو م الج لميت كلام

 ليش ل نزيل 2 رض بأ روان 2« ني - ءرصلم ليي يروا. جس لو: تحاضو كوخ مليت دق اك داش

 ا ارت دن ام لتداج وة ميعفو اك مارت ارولملا :ااك يش ل «”رصقم اكضاضا سيبك ولي ومر قم يك

 ريق انركوراشا فرط ىو او أب 2 ىلع رظا لع ليث ديت لدم لم 1 ىو بك ل

 د جومووصقلو رايشا فرط يف لون ناش لبي 1 تنتظر اي تنازل ذانخا ليطروا تس انا
8 2 5 

 و دا ف 0 2 م.
 لون سوست ي وج لع تراحو هرسودر راق كلانا هلا ررظل لش دو *اوروكز ل 0 ل لب شر 2

 _كح وع كراذا تدع ىك كس اس ىئر

 م باي د رعد ول ايتك اسأل ام قم كر اج رط لس لك بجو ى ى يلا ىذا" لب لاسود تنك ك يف تس دان جلا ىذا ثنأ

ٍ-_ 

 كادون أتم مرلو ل أو الج داس سف ةاضاو فزع ىو جوك مرقم هلا اش كامل

1 

 لاو ربات نا 200 خفر اكن ل مج ا ا ةروسء عت لا ما را اريص_ 1



 لدار كس باتل#كب 9 (نرادج) لج سف كلامج
 ةردعتو بلل لونا ركل سو تداعس كة رك شرلج ليج كل قا فص باء تاكو مد زلت رجع روع ل مر م

 د (داباركلل اق ل وارد رعي ةاضاو فزع ىو: م رقع

 دلعي ج_اهكر ظوم كك رتحاوكب يحزن ىكا لب حرش امتنا وبب حس فنبكة روس ىلا فصت زا كى فينصت لن الملك

 ىت لدا ءاشنارلوم دمار آس أل ارم عس للعرس تبانكد# دلج لإ دك ا. «ج دل ىج © ل لوقا

 ( شاءاثنا) لوم لت ل عا

 3 لوم حل اشرلج لوا بج دثلا» اخلاء ابل( ور نادتام كس قاسدقم غلا لا قروب ناشي لوي دلب قب

 00 رجا 2 اجا درك اش لش عرورشيكس لج لدادهتاس لوثاضاري موتي ام رقم سا تنفو ىلا

 لطم تح ون نحن نا لوك كامكس تساوخرو حس نيب رظان لب نلت 16 لع رى نإ رظان قل صيف

 دلاص تاوكدوله راكان ساكس شيا ذكى يي وتحته ءيل وب ناونمب عاج ىل كح رالصا لن نيرا دنت 01120

 - نايا, افتر آ ةريش فوكس رقت رح ىلا اتمنالك ا رف اعوروا ل ار رفدت شو ارفع

 نق لامر
 زاتتسا تريم نطوتم

 ما” 6مالررا؟ رئي وب و مولحلار او

 هكسشسلس 3 : اك مزمز ل 1 5 5



 (نرادجلا ل الج شف ل انج 2 مالكذ اع

 هِوَيِحَيلا نْمَحَبلا هَ

 مالكز ا

 ثلا اح لاكش اننا سن عجرشت كل وق لاننا بج! ماك كم ايئكسس ناين كرد عجن ريش لال كس كيا

 اهكي وخذ قس (زاج اي هزادنا سل 0

 مرا سر و ومات مكر ذ كس نتن هول ع قرور ضلك داغر ء وكر نيكل كو ريت كني ترق
 د ل رضن ارو وم وتيار كس لاا

 ' لسد اكلم م الكلس لاروع ركن ولك ادب اروا لصف كراقتخا كس نتتام كسي ماك اكرم وا حرر اش
 فاس يجب لكل وبيك تءل_وحكو ركى وظف سا ءع# درك ووك ا قلوب ارت اب بش لوري تءاب لكما« سك
 الة ا ةما ناو اوال رند انت ليئكركارروا ء# رك طك ول راوشب لك بل طمر وا

 د

 كاي نأ رق نكي نيت تسلل شكل ون داوشم ىل نارا تدوم الك نوف اننا تس نك إن قلب رطروا كس مكاوي

 تام م وصوب |سكس كا نا آر شوج لي رواش رطب دادس نهي طولا سرت

 دو بدري دل كا ادت لشن از غو جتك برع رك زوق وفن وعلب تدم ل لاب جس مالك ا دغ نآ رف

 لش تاميلخت كادوا ءاياب كل ودب كح ادضوكل وير قولا نس لاء لك تالق كر دوا كير ظلي للا او لذا:

 لطم اك م از يارجل ر زك ىاروا« ان بطا ابي اكمالك هولك ناروا ات روا يامر وأ نولاو للاب نا كبارا

 وجاك الك تاه كس يا ا ل ل ا رت تر
 2 فو ارث لا جس موهشسوا بلطم طيس دل ماكل ا لتواجدك ورعد حس لم مرو اهب بلطم

 51111 سوم لي رذ لوكاكريضأ كن ار قرتبم ريت لب ىل وقى تفتت ذل لوسر نار قلاع 2
 -ب ىزبكت رام دولى م الساري نل لو رت ىداينب» وكس مالسا تنسو بانك جس دقلا بانك ارشروا جس

 0 ا راع لا نكاد

 لو ؛ هس لوقا رواء 2 انث تضف ل ار ردا[ اجو لع .انسوكل وت لاه نامل قو ناز ى دقيت رثبا

 روط ل تاخر وا ايي لسا سوك قبب سامح مارك اح لوم مسهور 17- ا م قو نوم تتنو لس
 قشجي مز

 مزمزد



 مالكزاغك 14 (قراد» نول الّج شف كللاْنَيَج

 روا للماك ل وبيك قوكو برص لكل ارو نم ىاظفل ليال ياس اهو تءار ناد. ايار صتقتم اكلكرنز ىف اوكملخ كنار

 2 2س رك قي وروح لآر قرب تاسع الك

 لئرسود كال اح ء لي ركر يقم كسار جب قي او روك يضر رم لأ و ودلك رصدا ن اليم اكل ورشي تسيلقتعض تس درر

 متديترماكن لا لت قل اجاعكيدوكتييادرلاب نير سفاح تينت كى تراكف نقاد روارجاسءوكن اي: فر صرك اكول ويتيح

 جدل قل اكدقاو لكي تاب كقرب تما لوك ء اكد اهنوا بتجارمب عس بآروا

 نوفارلسم كل كس جاو عرى رورضر يفك وفا نكي وم عرورش قير ىلا دود ابيب كرفت كاي نر
 ايل روجر فرط ىك بانك ا مسن« تتكسر لك زا لعن لوفي يل هس آديي دواكأاي نآر قوج لع ناءاضه نا ل

 تس تءايليتارسا كلا لس ند نير نا نر 1 كا ناآ رفاصحا ب تسبب اكتايار 14 ارسارل ننس ناروا

 نل آر قروارنعمك تدع تب لأب شئريفم كيف رصد اكل ويضر امج صخوو كل ىارواءجس ايكراهطا شيب اكىلانتعا

 د نع لاب تت بلطم

 ع جس ادرج قرصا قدح كايز ساروا ناي كات[ ازيج مناع بس كل لس تجب طم عيب وك

 دعادقروا تقلا ن اب ذ سا ل كس قرت ورقف كس باتل ا ل شوج كس تلقت متلو جدن تسرد خرط
 رس |*»

 كلش اعيننا نيس مبا انتا فرص اشنن لص اكفقرشن لاس دامب دوا وم ماج ان سس تيقيحرب وج ء سرك فرضت ايبا ل

 تسربف ىك شت اداح نسا ءعس لبن تسيل لف الخ وو شدوا لبيت لاس لوك فو انتا كر اح. شيع ليت

 كل كيش لعب سا مت اسء[تكساج ايانب لبر ايعم باكر ضن كك اب ناآرقك- ساء قر قاري روا قلمي ناي زر

لاء لا سد تل دب بمب دئاقع وسكري كس دئام زروا تءارطسم يقل اجو كيا تس ناي سود لوح اكتم رج
 نل

 5 : نلمح رط ىلا: ركرظن عطس تا شك ناس ذ لا لن تجلس قت مويس تاتي

 كح ولاو لكسر ملك زجر وا مالك ىلاف نانا لاف« سيث تس اجانب لمالك ى نب طمس تا شوك تام تس

 كاي ةادخ كم عس لايق نير أك تدع تب اند ايلا فل صوب طلق لش ذعر دراا لتر كياركا مل زج

 روا مك با صلت ساء اكساب يال لاك نفذ قرون كسا طيح اكتتاب ا حس لاا ماك لب سالك

 هرتاوتملوصا لس ماكرو يركع رط لما قباطمك تار مس نام سا عرش زم كم الك ا ءالع تين كي

 دنيوي د زاتدتلوبطم يبا زوفلا كور وكم وتسير وجرت فاكس رعاوقو تخلو نايزروا ميت[ هقشت لوا بطاع

 -ت لوعرت 18 رلظنو رول حس ل روجوم حرر يل زجررنمررا 0في 2

 ةلئسمل اًرييغت ٌبجوي ثيحب ؛هسفن دنع نم ريسفتلاو ىوهلاب ريسفتلا وه :ىأرلاب ريسفتلاو

 ريسفت وهف ةنيرقلاو ليلدلاب ريسفتلا امأو اهيلع عمجملا فلسلا ةديقع ىف ليدبت وا ةيعطق ةيعامجا

 .اهيف ريض الف ريسافتلا هذه لثمب ةنوحشم اهدجي ريسفتلا بتك علاطي نمو عرشلا ىف ٌربتعم حيحص



 (نقداج» ثلج سخف تنل امج 1 مالكذاغأ
 0 م رص "اي نآرق وك عس يرظأر 11 دياب اي ب يلا

 قى ري تاء روصنمولا لع تنس لبا روا ا رتقلا بي زنت كى زتخضر ابل ادعى تتار وارميسل وك ىلا يفصا ملسوبا لمع ريت ل
 نب ملا رم اما لي رخ آس بسر وا ناآرقلاربجاوتج ىلا ىلا زخم اءا دوا نلآر تلا تم اا
 ةريخر م قشروا ل * ناتو دن لس ناخد ديسرس ال لل نادت نإ رتب ىل تا و 1ك ارز ظيسا يسار يكرمك قاد

 00 , لك سوى ريض ول طه كس تم ااايخ كس تام مدا الكتاب م ل

 رو وهب” بواو تذل نلابز ل رعوكن ادت دوا ءاققش اي اكمل. قلاطم سل تليين وست ناك وسفك وم كرت تيب
 لا تاي ز كس كا ال اك ترطق نر | وقروا تررطق اصوصخر وأ ناكر لك نا لايطلف للا ءاث

 -داشب حس قت ةداجوكن ا ذس قوريج طلغ لكن اا اوه اياعج

 نا لوصاو ل ونود يءاومن يور شرود اكن ءارف يملا ريح ان ال وص لم نااتتسو رتب رو ١اضر دير ديس لم رعشدعب كح لا

 كس قرص ودوكت ايا كسل ن نام كت اياورو تايآم وحرم ديشر «كس قل "دس تب نا كغ للك
 مالكروا قي نوعا سود ىكذ اي ناآرقروا قس مكس كأي اي نار قروخ ناهي لخَعت ىاارفروا ٠ كولا ل اطم

 2 تس ركل تركب لطم هس إل دن برع

 ععرو حم مال ووفر لآ ناقل | مك لوم عروش فيل انك ل وريضلو اود لايعمل شام نىك

 تب شياوو رك كرك ساروا فققاو حررط قول حس تاايق تروا نانفو ولت بدول دج حس مكس لاف تي كلا
 ناو مولع لتتم يأ ل مولشلاراددس ردم رول يرممعماج دج قرع نلت ىو اعطت ترعح نتن تت انشأ

 ردا نار جوت فرط ىف !ونأو مولع عن وكل ون املس تيا 0 كر قرع قواطع ل ك هك هد لرد كح

 روا مولغ علل سس رسووروا لشتاس دي دج هو كبح اوم شرود كيتتلفو للا ل تر اكن لامك جس اناركر واب يوك وفرط

 د لوقو كين 21 اولا الادب نا

 ندا ا د ورود رووف نر واللا اخ روصو رك دي لايذ ىادعإ لس بحاصديس
 23 لكي نر جوتم9فرط لكل يصون وق ى وامر وا نلففو مول كس برو أل وفا راسم لوم لب تام ذ يس حس كد ب حاص
 تسد سس كتي دا لإ رركدرب ايدداي شر ذنوك ابر سكس لرب وسدد نامل 2 ماورورش للا رك 2 نتاركع جت

 دو كاز بج دن ب هوو نورك اور ابك تاو مالا ندع ل اج تسهم كي هلئاروارتعاوقن ياء تنغل لبا يرسم
 0010 ًارظنر اكزارودروا طلغ قا كم ىيلا قس ميو احروا لإ ريرفل ؟ سوم شخ نا ون كورت بي للواء وا تا شوش 1

 نت لوم مولخم نير يفتك ى ار ماما وا« ىلا رغم اماروا دي نام ماما لنرى نا
 روا قرادن ايبا وو تست ارب ركض باج اترك قلك وم ل العب سماك انرحك مارك اك ادخ
 اك ؟رظنو ردن آو روا كك تن تلابج روا ىلادانوك ا ايآرظأوك وللا بي وب ني ايدل يسد

 11 (مشجي مزكنإ>



 مالك اغأ مس (كتادج نال الج شف رلانَمَج

 اكتر وا اننا نت ىمأب دودحو دونت لن اكمو نام زوج وكت عسو كرظني جا !فرصروا ل رك راكم ا اك ا

 هيا هتيئاخوا رام
 نايت ذغ امم ار داكن ب ددعإ كس (كركن آر قش حركت س عرامجبا ب سا اكرم ااسلاو وللا اهيحارص خر يتم

 ا ايساكم اولا يفر خم لوفر بستج لي زا آه قرص لي وسع

 تس كب« كح مالسسا لم + احر لس برغسريلقتا قرت + ايدل "انك انجب لوو ءانت بدكم دنت جس راكا اى رغم

 ل” اهدا ىااسا كل لس نر كتب مت حداكقا يفر غم وب نادك كوب تح فدواكر ني كارت ن 06

 3 م ناتسودن ,<[”اجاهكد بكل اود قط سلايل ع رورش الس اكف يب رج

 ذك ريظتوايكراكن اكشمي دع تيك رأس ب وعمي عام حس راكم يفر مح تار طخ نام ل + اهتير كس قط لا لا

 2 يق تك ريل طمس تالايش يسارك داب رضوا , لولوصأ

 لاذااكى اغلي لني داب هس ريض ميركل ترق
 انيل اج ناب ذ يف ع فرص كس سنس ماكل كشمروا كر ان ليتنا كير 0

 لج كاب لابو كان رطب ل نوناراس صرع كح وشاء ح ىرورضاتسراببم ل مولع اهتم م ارتب ليي

 اذني ذي ىل رعى همن يانج جامل اكس نأ 1 رقر يضلل كتل هم ثم لاي ىلع رصيف لوك 0

 لناس ايكاسأي د اىكاييا تاقد ضب جس ايي هرك ورش فذ سار لش ميركن آرقدو ع ايل ركدلاطمد وخل

 59 ماعدا ةيحورل عرورشر يف يركن ارتي رف او فرص كوالا او تكبر رب دش ىلومخم تيان

 تت مل اعاكن آر قوكي اياك ركدلاطماكج فرساي تبلل ابمي « إن تس ديسك أك: لارطلغ

 -ةك ب لتتس ذريتي يس تالرواب نيت

ارث كل تعاين سلب اهم ني دوج حل لمن ط كان رطخ لايت تب اماني هي حررط جا ب وخ
 فرط لكى 

 رك لس نايز ى نر لا شكك ورك الج اتسم وكتاب سا ضب لن داب لس نوف مولع ىوتو .بس هاه

 كس لا كاع ف اتردأ | اسر سنا ماسلا و تا لكبح اص لو اك ايند كس ل ىلاطم اكل وبانكى كن اس لكي ثيم

 كح نازله /اوج لدن لص تيتو مكبرات اب لمع حر 0 1 كو ات راو

 دوا رتل ف بج ءانكس ني لارا حس حلاطم كس لوبا كيرلا حررط ىلا لان لاك ايل اس نيرا ف قر

هلي يلع فرص لبي لياعم كس ثيي دعو نآر قر خآ أ ىل# ئرورض ايئارش ىل كل 0 تك
 لاكي اني 

رامون لى كس رينأ عززت كن اكن ةكدم يك ثراء | قت تنشسو ناآرقرخ 1 ؟ السوم
 قف 

 0 ادب اعل 0 هج فا



 (نتاددج تلج خف كتل مج " هاش
 00 ان ددَقْلَو

 بلطم يو ٍرؤللَن
 تحن ارق ف مكر بشالب دوا كول َناَرقْلايوَسمْدَعَلَو < ايابرفداشرادوخ نسم ركن آر كل ب كتل كولش
 مغ ذو ل ىل_-ةنرقك سا وج بانك اسآ م كرلن آر قبسج دواس ا
 لع ركن آ قلد يسيدقاد جس قي تيخشردا لأ دون سهلا فمي دش يأ لالدتس اب ن ريا نو تا 7-0

 تك ناي نا اضمك تظعومو ترريعروا تءاهقاو زوم 1 برو ل ابك تمحم اع لن نش هذ كاع لا لل د تايآ
 ,ح كرك ضو تحيشركوب نأ هوو فقاو عسل رع لب ضب دوا لإ ننام هبا ملا نع كت
 سا دوخي انجب ءبساي درك اسس آنس متون امك سايب ب ل سراب ه تاريلخت لكم حى ا ليي تيب ال ايها
 -ج اتركك الدري ىا رك دلل ظفار

 تاب اب لحال + لقشر نيب اضم قر وادع نا وقوماكحادج لج هد تايآ كك قرد فاظرب حلا
 لا وجد لاض لب وا تريب ل مولع السالب بسد « لي اكاكض يب رك يفت م اكد! سس ناد انمحجب امم

 لعام ميم يركن آر تحسن ترض آهو ناعم قتيل رعج كا نابز ىردام ى ةفلاةتاقلكتت مارب اكسل سجد
 تءايلل اقأ_ 0مم طلئو ىف لترا دبعوبا ماما نس نلقاك 7 تريم الع كت هت رك ف رص لب للي طش سك
 نب ناّع عررمخ الشم ل لم هدا مركن آرث تت تررض# 1 ل اح تءارطح نك
 تح قاف ترضخ وو بج مل ابان ل ةس لوبا «هريخو ةةقلا فتان كيت وحس ناي رشئادبكر وا نات هت اعفت نافع

 ل 1ناكك كبج 2 تاب لس [لتتتو لاق تك تع
 نانتا)- اصكسوجتاسدهتاس لو ملت وا نآر قذ# م اهي َلَمَعلاَو مْلِعلاَو تآرقلا اَنَسْلَعَت كو ةسارف»»
 لسن ف رلوإ هرقب روفر م نة اكادير ظن ثلا ربك تررطح كس تيياور لبي كل ام ماما اطمن انج( 1/7
 نا ارد ل كج لف بكا ترف ةقلاقتاطتاقفق للا تررطخ لع ريتا رس وا كك فرص ل هسا أسدل
 (اضيا) -ات احومرشلي ب امج نيل عمم كلارك لآ روس

 تر اهبع لم باور عشب ىلرعدج قل رع ناي ذ قردام نت فلل راحت ترار طر كس يب تءاب ل سكر
 نب لاهم ل لاروا حرك ايدك يركن آر قبب 0 كل دع تروا#ت تك رام
 ناين ل رعت رسل كس تكي مولع لادا مكن ارقد كب فرص وب لك اء ىتتمرورض ايلى تدم ل وطنا كس



 مالكز اع "ا (نوادج) لالج خف كرلاْنَمَج

 باح س رجا بلا ءامق كرورض اناهشا هداف ع ملت وا تبحصو اقف ترضخ عل ل سالب قر دب اك تساهم ك

 كل هس كش (نآرقملاع) وجواب لح دس دكه دباشم تسار هارب اكقو لو زنروا ترابم لكن ابز ىلرعوك ةفكلاةهئهلوتت مارك

 ريش ىلو متم رعدعي لاس لورارنب لو زلت ن 1 ورا ذ_ ركل ميل _ ففي روضت رعت

 يل1؟ج قاذف كان لؤسفااسيكدجتاسكس نيد مروا تراسج ىدب ىتلى وعر اكننب_ نر قرف كولو رمج رت فرص ب ل كادي

 - يس ام انحكردابررطىياداشرايراك افتر اعد كرس لن نس رك اكتر ا اكتسداسج لاوجوك وكول

 روا راو - ار ىفي ا( ضك) لملماعمك نآر قضت أخ دَقَف ٌباَصأف هيأَرب نآرُقلا ىِفَمّلكَت ْنَم

 (1159/15 ناقتازا «ىئاسل ؛دؤادوبا) 7 1 كا ١ 0 ا

 ىرشنب ل امج
 در مر مش وتم

 مءا05ر!؟رالال رن ينو مولعلا راو ذايتسا

 كا
 1 ١ ا 1



 (نوروج ةرلآججشف زل اْدَيَح 2 ممر

 راؤول قو

 نيا ةاياهبب ماظن ل وقعلا ايا اكل ور ايسروا لورا نك ز نلام أ ءنيدوسدن اج دس تاذال ملك مك

 ا ا ا كم اننا اهيا لوكاك لاسر ماب كتل ود
 1 ل رص دئاو ل هدب سا تس لال #1 انن اما 17 ونعس نامي فلاب تسقى ىلا هترتلارلا 5 5

 تلاع تلامد قد( انكم اق هدعااب كاكس لات لب جسايعر ورش اظوعاقاب لسكس لامن قالب
 عراف هنن كك لاف تقي رزان لت عنقك شر رخل كا سو موري ف 7 + ديا قومك اولئاص

 2 مدل نايناطن يمكن لاداواقاو اينو اون اضاع ففاو ل د حس تالا ناطر
 جس ب داكلطسا الياي هطساولاب لي تصدخ كس اوت ام اكق دوب كس اكدت اننا رف

 لسان لور اج كس اوت حس تانغاكل ماودك تا« لو رم لان ماكو د دع كس سأل جن ايند كس نان ذبل

 يال ١ ركزوا كس ررظلمموك ىدنوادخ م اكجا تفو ركل اعتساوكت ان 227 امك ترس ووو لحم ماكل ل

 فالى لك شاوج حرك تلك

 يبرر نان هداف رم روط وع تا كفاك كح لاءج تور وكانا كل كس لوم اكل وفود نلا
 ل ع شاك تلو لك تاترلدني و ا وص اكن كروا : ساي ايكى شرم ل "ادخلو منام ولع يدك انك

0 

 لاو زيت هدول ساهل د ذ كس نتن لذ لكاديهي قسما ني ززجج نا قت اس دخت اسكس نس رك ادي وكن انا فس ىلاهتدقنا د انج
 ترد دف لاي م #دإل دج لإ ا نك مول ااكء و الرج ءحس هرماط مت ا اوتكس نانا في جس انج لك

 ماء لع كاايذمت لا نك ماش توق, ل ناك ماس تدفع لج كك اور صاي تراث لل تيس دامرف تجلدو نس

 0 ب وعتاب روا لب لونا سرايا كس م“ "سدو تاليء لك ممر ما تاق
َّ 

 ساو وزي ترجم دك اشاد انج + قو ىرسمتر واحس ل اقسى سوو هذاب ز هس بس ل تدار عشنا تف

 عا وشي مزمن >



 مرقم 0 (قرادج اج جف جل انَمَج

 مولخش يب ر ذ كح ىافوو نلا ليت ب وج روا سامبل صاح حس لقطع اك و زج تسمم دوا جس اتم للصتاح حس هرج اظ سم

 -< اناجايكا طع هل ر ذل قو ناين ا يتلو نبي

 هوس احس لس راكو رئاد لثوصت واد ضان كيأ ف يار كس قمادثي بيت 7س عتارذ لوتخوروك ناس مع

 0 قوم مولعمسس هربا طا نيس اوك انا ل زج دج دي انج ءاي د شتم اك

 وك يراك ال ايكوم مولعم تروا جس نانا ويل يمول يدير ذك د ىف اوبس جساعتاشيث لس تاس
 لو زج نا حر ربط ىكاء حس نأ يلب لينا انرك م ولتمس_ لقاك ركل تاك اوه ا يس من اب ىلا نيل حالك

 راهم موي ية سدابكح قط تم دورس ا وجسديا لم
 نيوتن ل 1ث اسك بآج لا اباد كسى لاى ب تن اق د زين سرور ظ لا لولد لوك

 را بءاءانلسومج ل ا م قارات ل تكي رك ب 0 جلع هدو او ا ًاشدواء

 ل ضرار قلبنا عمر ماوس كانا تس ناك تأ لبا اجد لقكؤي اولكر ا

 نع حزينا ناو خ دول زف نيج ىو قم نك ىلا لوكات نادت قر مارت لس لاب كس لش

 قبر واهس لاو كرر "اج ب دح ليا قري ع ليو دحر ين قى امنمر كل ثك نلمس اتم روش اك اكلت 0-8

 «تس ايلا مهي سحق رورضوع_ادك يدا وني لقت لعب لقت رواهع_انلسوم لاح حس شاوتز ملكان لاك يب ىلا لمت |

 0 انوكاك ساروا ؟ لج ضل رف ايس ل او دل اهي هذ لس اكس ايكا يلا يهب لوي شك نكي

 كح هس يسد باوج كت الاوس نا« لَ د لترك ل وفود لساوتو لسا وج اكن لام ون لسا تن الا وسي ؟س دنيا

 (نآرقلا مولع) دس قو م ناك اج ايل مش دير ذوج كسلا

 كت لاوس نا قلت كرت كى ا ساو جس مترا لذ نيرا لظوو كب نانا قول نوب اوم نا

 ئرورضدل_ كس سا انك صاح باوتج اك ولاوس نا لالا ء قس بج لل شيل دو كس ساوتو لقت يس انرك يهم باو

 نازل 1 ناكل ول ابو كن اننا هرياشمروا لق فرص أو 20 ا

 باب ىل دج سا ىب لي ترورض لكى وري روط ىو |ينب لكوج دوا« تدور زلات كيا نو كس تب

 كرا دق نونا كنوع عب كيان نا اردااكت ابرج ىف قول 34 رورص ل 027 لا هيي

 بصنم اكو اهحب كس لت اني و ملاك تس ادعم ىف د تس تمي حرر جاء سماك اك اولي ليكم اك اكل تش يرأس ولعم

 انرك. وركب لوا ورجال لساوح ضب كر فرص « لب سسرد انركسس وربك ب لق ١ 2 كس كارو نكارواج

 نا اشم نت ةس كى لامن لغد ك تركي امض راك فرست تااقوا ل يد لاول سو
 هدد كلاوكل وا الم ٠ اموال نايات و رلكالاع عىل ظن ليج زجر م قو بل انءا ارفص اول ل 4 1 لوك نش

 »< | زل مرو لكي مرمز|>



 (نتاده» ل لنججغف كلانَمَج 1 مرقم
 حلاو للظ ل عماس تسوق كاوا ءبس ىلوبب مولعم تت ىو شكر وا ىو ليج محم قوا لل حررط الإ تار
 - وم لالووجو اك لا لب حر راهب كك الاع لن َق ق1 لِي زاوأ كم فل اع

 م 0 لثاني بى ترسو وم رك نىرورض لوي ركع ديب ذ منا اكتارولعم لا 1

 يكس ءاارسود روا حس اتبأكس دوك لع ديس ى لي دكا حاج د فالخا شلتسك نايمدكس اقع قلل 9
 دورا عب انا كسرات نا نق كتر ا مث ب كيال ب تاب كب جراح ذب كاس ل اء اتي تسر دوور ض

 بح دالة ودك الت لل نق اعمق 21و او مولتن للا« جس انك تسدد ض ىل ىلا لي تنذو

 ت قورايعم ىرتأ

 كَ آتدع يا قلوس ليي نا ء بس لن ةرئاد بيا اكل يار ء جس دع يأ كذا دري كتطاب و هرج اظل اوح
 تروصب وف تمي اه لوب ىف, كرت ريفس يشر رههص كم ولهلارار_1 ب تكحاتب قف ب بلآ رك هيد سلك شم انس نم اك

 ديس آس ناك اب كس هلكآ اب لتي انيل حس ناك آم اك بس م لإن سر انسود لاوإ كل كس لاء بس دس

 نرد مولع تس كاتي كاك املك يآ عررط ىلا وا ىلا وكي آ و] لين اي انركم ولعص كر دوا ىف روصو خ ىكد يشر

 كا كت اي كل اب ناك لكس رجال وف ؟جس الاو فان لوكاك سا اي« أ 1 ل مروجو ووك ووفر يشر ره لك جاي

 رود قا اني تنال كي جس زج كروي تسداك ٌةئادكس كات انننا تلا دع حوا

 انرا تاي لت "خرط تاء ع صخر اماكن فز عبس دوا ريش تي اهخالاو ل انباكل اللب لآ بكي دوج هد فخ د وخديشر

 زاورم لكى ا ركع حس ىلوم عرورشناورب كل قس لابو. ىلاجوم تدع كورجاظ ضل اوت لابنج جس داك ةرئاد لي

 لس اءبسات اجابأ ووك سس رواده رذ كيا هوالغس تاىولعم حل ارو روكي «تس اج كرك دع ليا

 تاك بل وة آن ل جت اب لوكا كو ء < ىلاجوم مناور كلك ابج حس لذي لبو تعرض

 هو ريميل ىلا قو كولوج « سقي داركم اجمع لركن بد تلقوا قر : نايس

 زيت  اباض لوكاس رتب كل اكس اش دوا كس دايعم ف 0 ولد لما اح ء تحك ر رم ع لقرار وراد نم انقاك يروا طلغ

 2 را نر هلال مسالا تاو تام 1م دورك كادر ىف لا

 ترا الس دل وموت لوركا عر طرا لآ هسا جومر هع اورو تيك و طولا كمت ثنا
 تاولروا اكسس اجومبربارب رك وجي ث ووو ان اكوو سايب ل كلت اروب ل اهومب يابت ولدك كل الاروب ومار كوست
 5 " اب لماروا فوتو ىف اكن

 نك ا رق“ م ىلامثا ورح
 م

 قليل ابكت لابكن اضا فة اج ايو زوج داو 0



 موقع 9 (نتادج لالج خف لانج
 لسحق لوك نأ « ىلا كتلسر ل كلاي هو ليد نه لقتل تاج ليوم لدماثم لورارطب كس آل بن ترانس ناب

 اتم لتف الخ و اتبت ف الضكس لاك اللب«

 ؟ج اطمن يئس لانك اكن سن“ لش اك
 طم ا رثوك ارواءاقر وش مان كس قرف لاب وج ات اومادبي قرف يا لعب لون هلم لاسوسج آ بيرق سن

 ادخلي مات كس لود كورت غال تاع لاو سري شاد( ارزك يرو 4 قرت اخ تنك

 : سس انضألوو لبي ىلا« ل كد تايارب كك سدا ذلك رتل ود اكوريج يسال ل لسن امك

 00 لداعش ريس تروصبوخ ذب لم كيسا لاي كس لوول لآل اكتساب كى تيبس يب ل جب ريم“
 سا نانا لبس نك فقثاو لوم قت عس تايسفن كساء قى ارم لس ناسي دوا ءجس دوج وم ل

 0 اب اس وب اجت اك ادت اس كس سا_امولعم يبكي لن سراي كس سن ايي داب وكونج كيا يت

 قياشةلطررا ىكسي ءرساك لاو نان ال قليلا تاقوا ضل خي اووخروا ؟ يي س فققاو حس

 - لوم لئتلي مكس لا لكس دابقفا ل ىانش جرارتعدوا قبح رابتفا

 خياروا سديد لي جتاب لس رود ةلتلوو رع تسال سذادجايك اك شبس لاك لآل بئاتاب نلعب قرم

 ولو نيا شازباء < فا لكبح لك قي هك دال تحار قري ول ادرك سادس زج كاني 2

 لنا 1 لم كوت لود كرمك يسارا نر تاسع نو ارز لوما كرا وفل

 8١( ص :ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا)

 ندمت باوج لن

 دازآعس لامر ىلا قووج يداينب كل قلن اين كيب يت حنعل لزج ىف يرظنيس ساري روط ّقالخا

 1 نع اج ايد كيت م اقري دايخ لل تا كلارا الس لاو برسم ور لكلا وركوب

 يجنن ك يعيب اكتر ارعم ىرخ ريغ نور لكى إلا ووك تع

 نوباتك رقم ىف اذ سكوب ىلا يع كيا ءاراورم ذاكر وما ىلإ دوو بج تس اسكس قوسع رص ل ومر 0

 ؛ كل تاج كل تاملسروا تاقيقمتىكتابز لاوج يدرك فاو وكت اروبشمروا تءايرظن ملا هتبطروا ىلايفارغج« جراح لا لم

 رش اك اركب قدح ىرخ[ىكل تو مولع ىلامنا تقيد وو نيم توم كتيدح كا لت امن لا لامر كل قب معلا



 مهو مهري

 نيل ةنئاورت هزيل ف رط راو 3

 هيد كرت تشك رظلالاو ةسآد 0س نو اهيا كا كك سا قراج عرب .لتوج رفس اك ىلا ءاحت ايل ايل
 تيدر قبو نك مال رامكراديماب وكري ساء لوم تام لزوج ىلا اتوج مولحمتتس ل تايد

 روا ناش تسلظكى لوب انأ ى لاهم ؟نلا حس لاا ابل ا رصتقم اكن لا اه اين "نباح ق كي باع د اسك بايد

 دز ساب لال حبا تا واح دس لا زج ليال لعد 1 نط ء ايناس نق تلوح
 ءا ىو رك ريم مولع لقت يب بسب رن ناسيك كج « لامك اف تسلك فس بسجن لن لن لك نيب ببن
 هذا تل تا اوم د ةرورخ اك ما رحل كس نس اوم لاوز ايا اك ب سعف للا لش بدول لاو يب هي“ 9 ا سل

 ايل م فيدال بده مكى وتب تاب انسوسلا

 م امس اسلي لودني تيت
 رو اتايعبطب + الغ ات اكيي تعيب لاشف شن امو اك قرني تريلقكل مش يدوي ركب ج اق شام ذهب

7100 
 2من ا(”

 57 ياقلب قار نبع نونا رقم يا فس بسجن لبا رول اسيفكوأ نش هل

 هرم |

 . توج يدب تم يق لمي لوقط يزن سه كل اق يدرك ركنا عس دال نامي كح بس ي نا 2و تركع

 مخ 2 | مرججا ذب حس

 رواش را درا شل الع تن ايعيط نس رجام روا نيم ا تا ذنقا مامن تنذو سا ل نواب كس نا ل الكب ابر

 6 رع رورو: ئقربيا لايدح ل ا و 1

 الجو رتزوكدارفارارتب لمع نت قو توم سسازمو ل و لوط ال ناي لب طمس هادئا كي لاش لوتلا دع نا
 بس اكس لاش لك (8ل00©) ١ داوم ماع ردب“ الح تايعبطر»ا تي لس لولاو اج سس الج هرنز ليا ءايل

 رج دروب جر ربط سا اتت لنا قم كلو و هب ًاردا لو اييد رمد درواه والعكس شا رك ماودك اهب كي

 بووجو ضيا للا كشرى ندرك بأ 00 ام ىف تمور هان لاو (ةهاأا10) ١ ليلك ايللفو تاايعبط

 اج, لبي ارعم قرف آريثب ك قر ىك ىلا ىو ىلامنا لقا ىفاجوم ناو لكلاب تاب هي لع تور ى قل اتت مانت
 سس لامك راو مرقم دق فس لوبن تس امج د ايعم كر عت لع اعمر جلل“ ةس لوأوا

0 

 نآرفعش انت قران

 0 7 سااوبج لكل زاناروت اكاروب صفد ىب ليا ملكوت كرك أ ل

2 
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 زووفتر ير لك لانك تا تس ىك ورمل اه هلا

 ل بسك كس تظافت لكن أرقي م مالساءادتب دج انج «ةساجايلرك

 (نتادجج لآ لج شف وتل يح



 مرقم ا (نوكدل) تل الَج شف كن َنَمَج
 -.ايكايكم ادتجا ماكتب نكد مت سدت اسك ظفح ك- سا اهب ناكم اكن ايسن ل

 ءاي دولاب اج لابجج نفت فيكم اركراعسادق لميا ءامتاب دوم لمن ىلاكروا تييادب كا نتظقفي آى كم اى كبي نو عت
 باير ف كي لكي ايار فرعاكن_ركرنبملق ار وفكري ف رصد لة ب آ + لا: ظافلاك- ررضلا ىلوا ريغ بج الشم

 ىك ةقفقلف بكت فو لا نآيلاومدنب قول سد عب ك- لاصو كس ايفل ترضخ[ انج ءوعك/دعإ كس تييآن الفوك اك

 تانك ناك للا سا قر ينك نو اًضاى ايمرد تجد كت رائراج قول يدطس ل وي كو وم

 ىف ةعومجم ريغ نكلملسو هيلع هللا ىلص هدهع ىف ًابوتكم نآرقلا ناك دقو نت تاررف ىل لستر الع
 - ىكتئاى دنس زار يش كل قرومم متاهات دي اج اعل روط لك يربك. ةقفاقتف ب [ن آر قتل دحاو عضوم

 ناآرثعش 5 2 د ل ةقلادتشاكك ل بقر ل تر رح

 ص زير ل وخلي تباذللا ةمايضتسوبن كيري ماقم كس ماهيب لبي تندالخ بس ةةقلإة كما تفت قل رصرلبوبا ترطعح

 كارتر كسا ىن آر قاطافتءةوم ريش ىو اقروا طافت تاس لبن نا وم: ريش نارفسفس راب أهي رقت بي لح لو

 ظافح لاب لي ل رجب رتل و ايبا سبك دوب قتالي رئاري رشوك *ةقالإةكةناكتت قور اف عر طح> ا: ريس امومريببش

 فرط اول رصراولا ترضخ قادت اكتر ع ترطح انج ل اءوم م ورك رماح تلوو لاروا« ل اموجريببش كك

 كوت ن_ ركزو روفووخروارارصا لس ةئاةتفاقفت قورا ربع ترطحرك و شر ايت لا رصرلبوبا ون ارتب« الور جوت

 نئديز ترضحفس بآئ انج كس ومرات بآروا ايكو مردص حرش ليتر لسم ا قوقل رصركبوبا ترض اكرخ أح جو

 تمرغ قت ل داء كافي دثلا لوسر بآروا ل ناوجون حراص يأ يآ يامر فروا يالي وك ِهيعاَمَتْرنناَكْقَق حب اغ

 تكل +5 دي ز ترضخ انج « لي د ماجخاوكم اك ا ب آس داتا ادد هيوا كس بآل نزين لين جسد ةييسد ماها

 يلاتكرواءايد ماجا ىل وتو نسم كي ل تارضح نا يضرت وم روم ارب لامك نإ ةتفففاقفق بعل ب ىلا ترضخ وا

 مت رط>دعإ كس بآءابر ككت افو لكنا لاي ك ةنقالقتاةنات راكبا ترطحوج ,اركوب زج زن ل محي( سب لن

 كاتلاعتْهاَعْتَو صفح تررطح ىرا زبجاص كي آد عب كس ةنقلإةاقناتتقر مت ترط>ءابر تايحاج ساي كس. ةةقلقتةقاقفت

 أى و جتالب بعاؤتبو فاارطا كس 5507 رضى اروا ابر, اي

 لاربع نآرقدظافت
 سدة شايفك اين رواد كن تهل ذوب مالسسا لكي ظاص مب لبا ترثكبر وااو زار ل سلس اكت اح قفى السا بج

 بل لاق قال هدالعكس لاء ىك ىلاج ّلإي لم ار ومس اداروا فلن اكفورتى ل رع لش كا تجب
-_ 

 ت| لمتاجي دي( رمزا>



 (نودج لج خف لل لج ٍ 5
 و( نيح ىستح) لل ذباب ليتك و تك سوم ةس كرك ةاكتافالسخا نا ب يتق نبا ءاكووج وم ترث ف النخا اكل

 ىل نيرو ا نعسان كس نأ يروا ل: تح ذي نوملعت اسك: ركن وملعت سا: رواء : تي نيع ىّنع

 دبخ اني تانلا هلا تانلا كلم تانلا بر .لّو تسال ررظ لا تال ل ان ةروسج انج« ل ع ذرات

 لوي ترم را رقاق لرب ع لبا نك فقالا داع فز س7 كى اين يدز ةروا نعرف لات

 رظنعر بج د *#]ةتةقاقت افي ذح ترطتءامق ايد را رق عا حس سرسو دوك تس ءارقى في ا كيارج اهك اياب فاانخا كتم

 ءاب كل ك سارق لو زيم جوت فرط لك اروا ايكو اك آت لاه ترروص سا وك هبات تت اع تررطح> ون اهلي د

 لاي كس اقلاع صفح ترترو ياءرفرني و ار ىك قة يقتات فر ذع تر طح ل قالة تذناكتت اع تسرح
 ند نارا ا ريع رت وا ضايعلا نو ريعس ترطب زن رقلا ريك رعت وأ تلج ان نع بي 2 تمر .راراتحف نآ قس

 -.(ياءرفررتقسبم ماكس اوك ةنعلاةتاقلتتت ثداحلا
 تاوردقوكرواهر صب ءماشم ني سلع تس نك تل راي كح لا قاطع لاقروب ندعي كس ليج كم اكل ا

 لو ني !ءجس جابك فخ ااعكر للاي ةيسا ف ةقللذتاظقاقفق نابع تر غو وخزينلإيا كك كع
 روك ءايكايكت اور نك لاو آروا ني رك لاؤتاسء < لات د ادام كا و نس تارطت ضن, ىلا وجدي دارت

 4 ةيرة زجل رك ءاقررما لق

 لازااكاروا ىكطاق لي

 ىك ةقالتتةةفاقفت نكن اثع ترط>, ع هدرل ع تن اك قالا نكن اع ترنع> نآر قو دوجومرك هس روهشميب ب روط ماع
 قات نونو ول بآل بي تدوصروا تيتو ىك لادا لكك أرق تركب تضر مش كياووخ اج تمر

 د قالة اق ناكر ضتحروا بج نقلت ةاكتت لإ صرليوبا تررضعح بتمر وا خم اج لضم اني درك عرب طفلا كر لبا كتم

 (اصخلم ؛نآرقلا مولع) - 2 د الين لع لور ف لف دعت لئارواايك عم خلا مر كيك كتاءارثفللك

 مارق ىو

 ىثور ©
 هطساو اكدتشر فمن لب مك لاء اني لا ث تاب لوك بي شارك اره رفح وك بملق كس ب تسار هارب ىلاخت راب لبن ما

 ل بلقت اب وكلب «قل د لاش لانك ذاوآ لوك ع ىلا ذيل ءاك اوح ريو تروا اع ماس تاق كى هندوا تست
 ها رشجي مرمى



 دق ف (نتادلج) نييلالج شف لانج
 قل ىراديب تيفيكي ءع لآ تفرط ىكدثلا تاب يل اناجوب مولخم قبر قت رت رواج ىلاجومج ل زكا

 لباسا يب ذي اوك فظيع ميت ربا ترض« جس انج ىقو وكتب اوخ اك لي ايبا يش انج ء وكلي باوخروا حقكم
 -#امت ايكا يد رطىا مت كن_ ركع ذو دش

 ىراب مالك ل

 نو لل لاو اك تشرف كى كلب ساس اناس رفاطع ف 'رشاكى  ركم 1 اوكل وسر تسارو ارب ليتك شن( كرمدلا

 لع لوم لاح ل ؟ت يكب يرو بجد فلكل كاب تاو تاقولقز او آي« قيد لانس او آوى للم سار
 مانو مرر« لون تلح ناهجيؤكرورسكس قادوا تيفيكى كى ايكون سوار اينتاج نيك ا ا اردااك

 <داشرا اك ركن آر ومب ةسكن ايب تليضف ىك لفة كوم تر ضحك يان ل ارح رس يلق

 اراب بوتكس شا روا (ءاسنلا) اًمِيبَكَت ىسوُم ُهَللاَمَّلَكَو

 كور ©

 لكلا فرص, ات ئرظندشرفوب تاقوا لن اي اياب كتكوت دهب د ذكس ةشرفو كم اغيب ىلاخترقلا لبن مليت
 قب اوكى ع تشرف لحس اندم لح ايلا ىحروا اتي واجب ماغي رك نعاس لي لكش ىلادنا ىلا عرم ضتبروا ءعس قيد لانس ذاوآ

 هراشا لب لل دعما فرطكلمنغل كا مرورج قري اهاواسد#
 سال ترا اع

 ايكتس اة 0 وول 0 ملا

 -“تساتركل ذان قوت اتباجد ثلا: حث زاجا كشاوجرك ل( تشر رفال سايب كك

 متىرسددارم ست ةضنب 520115101070 ملد) اًيحو لثبآلا
 هج لب قو نتن اكسيد ارم حس تتر انبي دوا ىلا مالك شن

 قرف ل ءاكيارا ىو
 لب قعد انجب ومب سدي رط كى مراشا هو او 3 دركمراشا لوح ىرلج قى الم تخلءءاحياروا ىو

 ىَحْوأَف باَرْخملا َّنِم ِهِمْوَق ىلَع َجرَحَف < داشرا ل رك آر ثوب تدك ايبدعقاداك اناا ركز ترغح

 روا قو كس ساءت تومانلا و اكت ابى ل لوك بط ائئبرصقم اكهراشاك رماظ اًيِشَعَو ةَرْكَب اًوَحَبَس نام هيلا
 ه«[نشجيمرْمَد ع



 (نادج نينا لج جشف سل نَمَج نأ دمرت

 لين دارم ثوم لي تاب ةدرعتم ركن آر فن انج ءحس اكل ف وج لاعتسا قلب تس تل ١١ تاب لوك م لادو احيا
 م اًنْيَخ وأو رءا مك ْولِداَجْيِل مهئاَيِلوأ ىلا َنْوَحْوُيَ َنيِطاَيَّشلا ٌَنِإَوروا لحنا ىَلِإ َكّبَر ىَحَوَأَو الش

 بس ل لق ىوغا احبب م تاب آم انو وكم هيعضرا لا

 قش ىالطصا لس ىو

 اقوله دلو لاق ىكتساب الاب ءهيايبنأ نم يبن ىلع ُلّوَيَمْلا هللا ُماَلَك بي فير تت الطصا كو

 0 نيب تس رو علك وإ ىلاوس_ربمثو لات اكلك اه وهروب نا لع ليت |ططصإ

 م اع صويا نعام حس رف اس ا زوم بي للود دوا لو اظفل للا لنا ل وود ءاكيا اروا قومك نع ذب رف كاسم

 ني مويس لنا لقا ولا: تان لوك ع لو قر قتلرو| لل ورا اوس هزل هك ل ذان قورب ءايبنا «س

 م” لو تك وكم اهلا لا فرص تو فاخر كح لاء ج_اتومب لاعتسا كل كس لاوود ريفر وا بن ظفل ارباع قاد

 تس اوس ظفل نايا ايل لس كس لانو ايها رو ايهخا لاعتسا اكد احيا نس مير آر اك جو قدم ل ذانر يع ايبا

 متارقلمولع» 2 ارق ل اكل اعتسا كك كسروا ىككس ءاينا

 ؟لتناى

 هت اتوع اسال ليس ردا اع 000 نلاونككس لقروس مرن آر ق ذآ

 0 ”*. لوم لزان دعي دي حس ككبطدي م تركض نإ كس يآ جس ب بلطم اكت يي[ عر الطصا لكن رغم فك

 < الطصا لن يي رسشمركم لد دو لوم ل ذان لني موج ر وا لوو لوم لذان ل كتوج لك يب تكبر بطمه يل ردو كو

 ل م ا ملا لقتل 0 للاطم

 سوم لذا: نلارود كس ارح غدا مرو تفرع نا "حاب لبن كلا نر نيك لوب

 هد لاش مط اعل + ىل ابك لكى تكوو لوم لان تع ا قى

 00 | لج رلا» ني لوم ل زارع ل ترجج تأ

 سب لش رظنلا واب حس لج ليث لاء رف ناي تءايصوصخت يلا ضن كى لاك رك اررقتتس اكل وقروس لهي دوا كس ريت الغ

 "نر رعايا | ضروا 7 لئرعا دلل عت ليي لسلس للا« يل بإب حس لكتس روسي كس ا: اوت مولحم

 ه«( شجي مزكإد

 ف



 مم رقم هنن (نرادجب اة اج جشف ل نيج

 تايصوصتكن وتيآ لال
 نس أ كراسي روا جسوم لامتسا يجرم سا " لولروس وردتي ظفل ري حس ليوح نادلك لأي لل تدوس ء هرج 0

 لو لي م آفضل من آرت

 كح نا تول ( + ب كل فتح ل وصار 9 ع قع لآ ع[ هج لوكنت نس تنوع وو 69

 ل توات اهو اراب < لم هوردا عهدك ل ث عر ةروع كيدز لس او س لاكو دك ع عر ةروس كيد
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 < لس ايآضقاواك ماو انفلات مد[ لن سترك تدوس » هرج اوس هرقب روس 9

 -< لد لووك مح اس لاا تاجا كدابتج ل لك تروصورب 9

 تنازل ل را ربا نبع رنا نت يش ارطح تا ىلع كذاك زم لب نكت مدوس هور 60

 ل م لمه دعس ركذاكنتنازم لبي تايآن ب قاومت تريك ت وبل رس وو نع

 ليلك إب ىلا تايصوصخ لإ ذ جردنم

 اًونَمآ َنيِذَّلا اهي آي لم لوةروس ىف مروا ج_ايكايكب اطخ حس طافلا ل ُساّنلا اَهيآَي وضم لقروس وت 9

 ْ رعت لا

 -_ نور شتروا ىلومج ىلومج [ وتس ت9
 كلف يقفل رض رسل ل عورات نك ترخآءتلاسرءديحو ظووايز تءابآ لك 6

 -4-لاتروس ىل دف الب لت سم ايي م اكحا لت كادوا« لع لت رب تاحتقاو ل لوما لتجروا نيا

 تاكو مرر انت لباس لاقروس ل يروا سس لوتس تب لباقتم وداي ل للروس وت 9

 عمو ودإيز بولس ا اكل روس 6

0 7 
3 2 03 1 



 (نتدجلةلالجتسف ثلاثى" للا

 رامثودارعاريفم قلخ ل ميركن أرق

 أ يبوس مم ل 1 نإ يروم

 مودم
320110 

 مى
 وهو و جو هوجو هوم

 م
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 أ امها تاريرثشل

 م18 20005 ايا

 رب © 5

 نآرث لوزن قران
 ىف ٌديِجم ْنآَرُق ّوُه لب داشراكمكر نا ارق دوج م لب وفك ولع لاك حس ىلا مالكم كرك نآرت

 برجر ماليا ء خر اوم يجر موون ططوف# عر وللوئئاكريجب آر م ووجوم ل لووفت حرولوجج حس ديب لآ ميل ِظَوْفْحَم حول

 010 نب تك قكروقلا ثيرب وت زعلا تي“ انت ايل "يدرك ات ناي ت ريغلا تيب كس. ايع ديا رون كسل

 ا زو وخر / 521: ترضخ مرترم كرسود رم ءاحتاوم لع ردقتلا هليل لوني حس هاكتد دايع كل وتشرفرب ناسآل ب تاذاح

 رب نآرتله لااا قلوب 20 لوم لاك م لاس اساسا ك كك لابي «ابد راتاعايكل زا: ترورض بص رك
 رس

 1 [ مبا ا

 تيب 0 لس / ليالي قرت» َ لق 7 ةاآكل ثنا لاب اي فيلا اة

 -ه لوم ميج هيي ا

 هيلا سانا عبس

 لش ىلارتبا ى قلع ءروسوو: لع 9 ل انرم /, انيق ب نلحا 1 بس ىف مركن اركي 5 3و

 2ك 3 ءادتبا لك ىقو لوني يفي ب 10 نامل رك اع ترطخ؛ ليوم لذات ل ءاضتاغدج ل
3 

5 



 مرقم 2 (نرادج) لا لج شف نلاَنَمَج
 ءارتر اعانك ناف بآن ارود لاروا ءاومباريي قوش اكت دايع لم تولخ دكه يرعب ل لقادو لرفع - نوبات

 دقلا لاي كهققاقلف بآل راغ ىاذور كباكك تلبي < رح تع رياك رك ع رصوور روزا قا قلع

 ا لوبت لدم احد لبس |ياررف لقفل روضتب وعم قم رف ىي كارلا لاروا اياد شرفا ب 511

 ناد جت اسكةتقاقاف يآ ررط ىارليضر قاوم قنا كح تشم ثماياب »تس دوز ل اوك يفق يآ تش رفدعإ كس

 تبي ترقاو لاقط ب ا لبو رسب ودول رج را وك اب

 ةديمك اتقي يآ [بمج ءامتارر كو رصو تس دوز دوز لذاك انفال ب آت اجو كف وخر وا كلو مون فوم

 بس ىلاو ذم لزانرب تقفي ب فاسدا كسحت يوب ليكم 0 تنل 2 رع عرقا

 لانس نب لب قس ياو عب زفر نانق ل بر علق لدلك و كك انس نتعب كنس نا, لك تع ل

 تايآا م ةروسذس لادواايآ أن ايمرد كس ني زو اس آو تقلي يآ هت اي[ ءارحر اغوج تشرف قع ير

 57 انموك هيفي ب

 اًحالطصاو ةغل ريسفتلا

 ثيح نم ديجملا ناآرقلا لاوحا نع هيف يسبب لع احلل سما هت .ةنابإلاو : ةكلا ةغلا 17

 طبط بي تءارتقلا لكل لال با نزف قم دبع نط 5 قاتلا داع كاع ةقلاقاو

 َك كح ةد/نايدكتابلاذاشا كريت هيرشبلا ةقاط بسحر وا« لوم ثكب تءاداح ترفبكر وا ضافلا

 - لوم سبع ادام لوكل ترن حس رع ءارم كرم الاب سلوا قو كى اعتدت اروا تايياقت

 قرف لمي ليو انوزيفل

 قس يب عرغاوق كارواو معاك لس وانروا لوزث نايساركبض «تالومكنتلن ل فكاارداو ماكر يخت

 ناتاءؤ/ لاش لبا نت تح ارتتج لوا نزين حس تييارد للخاكنت ع حس لي مولع لال واحمل زب انكم

 مًصعلم,لمح)» -تدارم و كىاعقدشلا تاظفل لاك انك ايبديريدو ملم يطل, ىتح رمهضتو ا« حساني دعي جتا سكءاطخ

1 

 ْ .ىلاعت هللا دارم ىلع هتلالد ٌثيح نم نآرقلا :عروضوم

 .ةيدبالا ةداعسلا ىلا لوصولاو ىقثولا ٍةورعلاب كّسمَّنلاو ىلاعت هللا ةيادهب ءادتهإلا :ىرع
 اا



 نيليلجلا نيمامهلا نيمامإلا ةمجرت

 ناعم لاقت ل ني ملا الجرب ىلا نا نتابع خلو لكن دلا لااجر حا نبت نتا

 20 اج مب ميمو جو ملا, ىتلاك ورضا لب شام ف نيبس ا ارك سا ذ كت ارق” فود نا يش الب 22 7 . 5 50 0 1 ب

 3 3 ما : 7 1
 امج رذ هدر نس ني ب انو ح لكشم دب تا ندد ه للروإل م 32 ل نام لورارع

 - رس ممول 5 . "ّ

 لوري يا مام ّتلاناد لب 0 2 تايح ملات ى ئاخ تببو بعل رو اهلاس

 للك ومي ا قدي حس لبن ل نم لال تم ل مة توب ههسرت ل اقرابسس لشد هكر نابت هدوبو تس: م اعلا لإ

 - ىو نم لج بح اص لاو: حس لدار فاداب كراس لب اقروا بسبع فخ ع نلا« لن ةس اجرك زوج ماورد لشق قم زيسوج

 نات وأ خر روح قلوب هل ' ملل ءلام جاد لاي 1 ملخا نيك رورف لازبج ل كف راقو ور 2 ارصت ىلا حرا ا

 0 3 1 قترتحارظل ل كس ىءا را« تاب دًاالع حدءاكاو ف و ااسسارتتو رط اه كس وج ل وج ر 3 فردا رتملس اعد

 -- تبا انوع لاش لوري

 500 ا
 حل لص فرش وجاك: ذاتساكس لسماع لوا فعن

 ىلاغ فض نال الع بحاص

 بسلو م
 م اما نا هناء حا ني هس عررط للا بسن ل لسءعس بقل نب ملا لالجر وا ع رمتا مان اكم رز مكملاوروا رم اناكيسآ

 - لو بوش فرط كربلا ةلحر بش يأ كسر صم لاك راصفالا للاكل بسهم ناب محب نلت نت
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 تافوو ل ارع نك

 تشثوإ نش * زوري كرايشلا ناضمرر اهل لش ص86 0روا سوما يي لم هرماق تنطلسلا رار كسر صم لي مسا لاوشو اي يسآأ

 - سوم كولو بيرق دادجاوءابآ نيس لير صتلا باب« لاير اسع قس با: لامر ف تع تت



 همم دم سو (نتادج) تلج جشف ول اأَيَع

 مولع ليست
 لاا. كروتتام الع رققروا سام سها ارسا يف انتم لي اين لا رتبادنج ذس برع تغارفتس اظنحاس مكث

 هوا تس قرع نب ب دلاران بامح» نا روز اكن ]وعطر را قح ساب وا + كتب حس قرع لو, ىنتم

 اء لادم سه ريو اب ل مم[ 0000 لامعا دودج شو ني + لاس لوي.« قش

 دن ليا: ىف ةراماع رايته ثني ماء يهد افنتسارلومرضاح لي لرد 0 سارح 510 تارغح

 هل 0 2 ك5 7 9 ص 37 9 5-0 30

 1 ا ياروا تك وع را 7 امم ثدى تا اعلم نلاء شعل كس ل تلداب ايلتس رك ألا

3 1 5 0 
 ' لم - 2 ع هم سا 0-105

 اي فاير ثراكتا لح يارا اين هات اضف هرم مغرم يس "اين مث ىلع تلاساةل

 فشاصن كيس

 ءادتبا كريس يآ« لذ لئاح كت يبا ذب ىلا خفضت نال اج حرش وجا عمت لب * لإ في اصنو رعت كيس

 اقو د رمت ساي كري كتاف كروس ترص لوا فضئرعب لح كس رأ كلما فصل ىلارفع فيآة روس

 ناني لوا نقب موفر هنا آَنِإَو دلل اّنإ) كرف تلطر فرط لاء اجرا س اقرار ىماروا كدت

 هاش ىلا نع 2 تلا ريغ ى وبسم الع ريشر ورم 0

 بسو م

 يلا نا َت رابغ, ع ررط !بسارو تن لافي كرتين نإ ملا ىلا اج بقل. نإ رلا لادكم رك ىف ا تك كرا ريغ م |:

 قت وبسس او *ب يبوس ةررط لكم ويس. ى وبس لا نك ملا لظان ني - ” ملا رو غن 1 نر دلا امس تن « نب ملا لاك 171

 نيرا تر يما رق ق0 يرش لك بس حس رالا بانر 6 ست

 25-2 ألا تبي انس دع يساء ةوم دلال ب رخشدعإ و م
0 

 -بس.هازشب مرمنإد



 (نيدجانتلالجسخفنتلامج "ل مش ا

 ملل يست
 لكل و زب دج ءدجا, لاو تيصو بست, كح كوب مورس كدي اسمنت شرم كدا تاس لاس جراي تنزف 5

 مح لاسم ؟ينانج ىلا رف جوت كروب فرط كب أ زوصنوم كت 0 مالا مانا نس نسم لت قرع

 خخ لش لك رينو كل ام نبا ميفلاءلوصالا نراهم لس ب آدحإ كس نك ء لاك أ اح تغار اظفح لس كر ن آر ل

 داب ىرق اور اطا لاء شدي لل در واقرب سب كس ل لاننزمو ورز[ از نسل

 -ٌلايرف تسكر ل ليرد :قلصدس نذر لع

 هلاززااك ىلا

 فيبر عتب ل قداتيب كدت ورل انك ىلا لقسكر جت نبا ظذ أح ىو بهسم العلك اهلك فس لو داك هك لم ضن“

 قوت م العر داء ل اوم س١ 01تافو كرت ن انا ظف احل دوج وم تحارشي ف "مجرات بايصار كسا اه سك

 رعاه ل جنبا ظفاح حس باح لاء ع شوه 09ه

 - امتار ليون لاوس اكن ل ير مت ساكس

 ءاقاروا لير طلو لرد

 ب وج لوغشم لبي البا تس مخ عدوا ايبك در اك اكء ايف ّنفا وج  «رعإ لس نونف ل يتكو م مولغ ليصخت

 «ت ايام رف اطح مخل عجب « كايب لاعم وني دقف« ثيي دحءريخل مولع تءاس تت ك ىلاخت نترك جاع رض اجا نست

 تيسر واو رس لقوا رع ند فل لاهور اه طرف ب ا رمل حنس لع ت اعلا كو رف

 -ناب عيا جرم كسر جن ا ظفاح لش
- 
0 03 

 دوا« ىث داي ليتم كال ود كم هل بارفووخ سب آء كك ملاع ذب حس بس كس ثييدع لش دار يا يآ تمستاش و دك |[

 ءيلدر قفا فش شوك لوم لو دبس هريغو ءاقاو اشتق لمت كى اس سلا ءامرك وب قكوكن اون ليتطوواي تتس للا
 لب تحرش ىكيسآء اينغاروا ءارعا دكا مل اعرراكتءاقورب نكس بآ. كس“ لوش رع تع ءاربو شر« تدابخو تض إي رروا

 ناي آل ايف شارارج يارد ما اف ىع رت قر الس ل رد لوق اراك نم فن اهتو ايار قمن را

 باند نيمار سرس فاقت تاس لوز ملشسالا/ن ور نع لا اذ يآ, ريثما لي تمدغ



 سر 14 (قنادا) لا لج جشف كن ْنَيَج

 7 ريح ا -

 اي ا نلركا هل نا اتسم كيس تمار يالا ' كل حس لأ * لوأر اي تاءارلو فشك حاص
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 ةزاعس ا حرف ينصت يكس بس ل فيناصن كبس آء جس زوابتخى كيس دصن ي دارت كف يات كس 1و قاد أونا

 -<ج باتكر وبثسوا منا تييابن' آر !مولع ل نات الا" فيلات كيسآرب نر ولن, لم

 كتناقو

 .نوُعجاَر هَل او ِْنِإ لِي سم9 والا ىدانج او بش ىرخ آى دعم ركومالتب لن مدد كس دينار تافو فس بأ

 نال لج يشل
 طافلا ىريبضتوا لقب كرمت بس انمان لس اياه جب تل رعاك اي نار توك ا لاس رريضتعم يرتب كريت

 رتل تيارت اطع وقل نان شوا كا ورياح تاركا رة بال نوع اب تتر رون

 اكساس امنا كل لاح نإ ملا ل الج بتل 20 بورد ناروا ع لكن وكر نيود لتوج ريختر ب اح نومي و و لح 2 اج

 تسع لك لاس آت د داي كس اس خارج جزقشب نت نرسم ى رسم لل اغي نل زا قمت اتوا ضن ايل احكر ناد الج م:

 مروا مرقم حس رايتغا لس بينتزت كى فورت نرجس وا 6 هر قاكروا ح كيال روش لس وبس

 5 2 وماكىا مسلم ل هر واس مدقم صح اك اس نمل ورشه ل ايلا تؤم

 خس نال
 ول ل خسر سوو روا لو تكل و رمت رهيب لين ىكأر ريف ل هر ناو عقار ري كو رمت | نب ملا قلم

 اجا م لاس لايق لامس ب سل مارا اك قايم ملا لال سب تك سيخ

 - نب ىتررظل ركن ءاروا قواضمب رخل وا نرجو رسخت س

 لس «ا وشل مزمز د



 (نودنج نيل الج خف تزلج 4 مدل

 اوتو ورش نايالج
 -ت يشاع معتم اكوما+ا0 ىلوتنلا راق ىلع اطر وهتمأ كورملا اطلس ناب لخيرإ ملا رو ام نان امه 0 9 ذو عا اعذ نم ةرأ 0 م اين . |

 م فيلا ق9 1 ني ريتا سن 9
 دج ل نودلج كى رن كني دلا لالج» نيب رديلا عمو نير ع 9 ل ىلا نك

 دلل سعال )تت م كك ًُش 0 .: 04 ِش 1 ًَش 0

 لاحت زدات ىولب د ثمر قا بك مكرر حس كوما"9 وتلا يملا دبع نر مالا خي نب يلا مالم ن نال 0

 ري كو لس دنع يك نا كك لا لئرصتقم باجيتسا لتوج لل حر ورشو اوح تروا والعكس نلا « لل تس ل داتا كح

 ديب ريم نطوتم مسرد ل مر

 دنب وب و مولعلار او ذانتسا
 لا اطمح "يلا ىزرا»

 ماع رورو



 طم مس (كنادهر نولالج شف كتل انج

 قل اناا هيف ناو اة افلا

 ل

 نارقلا ريسفت ِةَئهكَت ىف نيبغارلا ةجاح هيلا تدتشا ام اذهف !كعب اما

 دمحم نيّدلا ٌلالج ٌققدملا ٌققحملا ةمالعلا ءامالا هفَّلا ىذلا ميركلا

 0 غو هتافاس مُيِمَْتو ةيلغ هللا ةمحر نيناتسلا قلححلا دنخا

 مالك بطن انيرك و ني هش قلع نحب ءارش لا ةووسرتتلا ىلا ةرقبلا

 هيبنتو هيلا جاتحي أم ب بارعاو لاوقالا حجرا ىلَع ٍدامتعإلاو ئتلاخت هللا

 كرتو زيجو ريبعتو ٍنيطل ٍهجو ىلع ةروهسثملا ةفلتخملا تاارقلا ىلع

 ةللاو ةينرعل | بتك اَلَحُم بيراعاو ةيضرم ريغ لاوقا ركذب ليوطتلا

 .همركو هنَمِب ىبقعلا ىف هيلع ءازجلا ّن حاد نذل ىف هب عفنلا لأسا

 لوا دكا اا يااا

 5 ويحل نهَخَتلا هللا مسي

 رواءرب لون وزفا ور( ىلاو فس وم لسع مرنم ) روارب لوتمتوجوم ( لحفل ) كس( سك كس رشا يشيرام

 ةطفم راف "راجت مالسودورد -4 لوز ادد ب ًاروارب بامساو ل اكعد ارواذ

 نأ شوو . قرم ةيي دش سجاع كل ورش اوف يسرا هس لم ( قو وبس) وجي( شل ل مرعب لس ج ولصر رح

 د نات طل قتت قثاشلا قرا نب رجم ملا لج قت اع ءماياو لسن يكس لي داب كس لب لارج نال 1

 هنو يمت ناي( ةلعقلطا متت قلك الم )وك قوم تري دش لع ليك رع نا عبوات رار ل لم

 6 كس رات 1 كترق السا ارم ةروستحس هرب ةروس كن كس اني



 (نةد) ناجح رمل اَََج ف يطخ
 فيطلب لوما رق ف لثكو فورعم ( فرض ) رواء جس داتا ةزار لوقو« دج بسيطا مالكم حس لج نك اكل 1
 عناب تكول ولتكس ركر اراب درعا ىرورضر يروا كس ادرك وك اوقا لوبي تساند ايبا لب زارئار كر وايام

 الدان عقل زير رو لس( 0 ل نا نس دؤا نإ نان( رم ٠ لاعب وم الشم ) ىل لرغ حق اوك لا ركل نت

 لومراو ريما اكءا 7 0 بم لب ليس مركو نانحا سن 7 لد تررت اروأ

 اياففبسَت ]بيس كر ويف
 ؟ٌلاررفدع 38 "تا خلا وحال ةدعلا رك وقكو وقِلر طرق ةإ ل رت قلاهكي شاق وبسم الع اوس

 ةفرت يرسل ورق ابداء ايك يرحل فرقة تار عل سك نشري لج
 1 ُهَدِبْرَم ىفاكُيو ُةَّمَعِن ىَفاَوُي اًدمح هللدمحلا «جلابتلا

1 

 د لاكشم د لوب تايكف رص 3 ا 0 لاوس

 (ىواص) -ج الاج فرضت ظن كس ترورض ”ل# تاسايتق رواء تس لك | 0000 ؛ ليش دات بوح

 تتلو ل لوتقتوووجومروطل بابو قب طمس وتمتلك بارت همعنِلاًقباطم ىا ِهَِعَنِاًِفاَوُم ص
 0ك نول وتقام :للدستحسلا ظلي رصقم 557 واس نوتمت( لاو و وماطع )ورثت اروا« تاج ورش

 2 يك يل مرا ناخرعتت ربا فز ائروا تقل 1 يور

 1 م يم لارج 8 3 سمع 5 1 يب '  لكارجا نر زرع
 وم لقاك كس لوتقاى لاو ون ل ع وردت ارا لاوتتم ووجو موج لوم كما دجال يمض الغ 7+ 0 ترا وج هم 8 7 2 يت
 1 ل ثح 5 هول مكة
 كلاعب ظفلاك انرييس لبي لون نا روتجومس ]نزل اك انرييس لام رطل ل ءتس لا ل انيس 11 :يميبحت

 لئالاحء اك آم ز الاثوت :ريساكت راؤوطخمم اتثروءت دمحم لد 7 :انيتيس فا ازعل دل ارم هنزل
5-2 

 تارضحر ليون لب ةيفاقاف يآ نريس ءلاصاروا[قيقح

 م

 أ ٠ 0-2 يت 4 ع يف مهر 0-3 2

 كح مك لت اهيا دنج « لب تك ىلر كرد دن ءرلشاؤ نب عل : دج دولج هدونِجَو ؛ سلو

 :دوهلا تس دوبي روادوبي رطل 6 قرشا ا ىدنج رورو 3 ٌدنج الشم, اناجايكا نرفول ر ذل ءاي لب 'روادحاو

 -درفليا اكدوبي ىدوهيءدوبب مو

 نيس .ةلابيج ع ُدعباَّم ل ل يزل كونت م اتم ما كلا اذله ازباءع لي ذعب ام ل لوقت

 رك يورأ ه راخارل الكب ع رثوراشا ما اذه. ل ماطر از كسا اذنهف رواطر شف اما *يتاعساو# ا« لع



 معو ويري ها لا سلا دس 8 لس سس
 "نقف ه (نرادج) لج شف نيج :

 ام ن“ تدَكشا ايه غب 0 ب ع هوس اب اا شما

 ربت قم ااعتدباح كل ورم اوخروا نجت طك 5557 كر

 ومر رش لفرط

 فر احترقت لاتزال قر ااع
 3 يعج جبتج عابس م ارواع بتلاكي آن [ دلال الج خلا نيدلا لالج : قلو

 تارط» لل تك : جك للاب آك ركع سين فرط كيش وعاء كربلا هلك انارول اكل سن ء جس مان اك شيا ح

 كيلطر تن ل اقولاو لاا كحد ليغ مدالرواء سهاد أ اسم اسما هلا ىك اكدر اك

 تي طع ادق رتل إب رعت: ل رارموق كيه سر كلاعدق لارض "نب آت باخ لاا لارف

 لرتترولا كوري املك تدَيِش ذأ ام لفطغ لب تروص عر نا تسر نااطقلاس# ريمللو م قوق

 -ومرورب تجد كفو تكيس ىف رواء كوم فطعرب ةلميكت لي تروح

 هتاف ام َلاَعتمدليَت وبسم ااعءج. اتوب مولعم ران لش ىلحملا هتافام ميمتتو لول م العشم - :ةَظ وحْلَم

 الع تس لو داير ف كى لحملا هباَنأ اه لب سك ىلحملا تافه لبكيكالاحء ليث لاو نارف ليك «ىلحملا
 رى

 ممالعرواة ساتر او اكلي ءالتتل كل سناء لب كس ايكو نكد لف ع تس راررف ليك كايلي جيوج ن_ ىث

 راض -<جءا:6 ىلاطفض تلهب ىتآ ام للي ع شي, ىلحملا كاطع لارا ضو ترتر
55- 

 -< نت ءايروا ع للخ_ميمتت ب ةّمَتَيِب عتب : موق

 بورق ير كر العوورلوم لب تلاع البت قتنيع_ لاه حر ميمقت ب ةطمن ىلع : نوف

 -<- نايباك هطمن ِي هللا مالك ِهبمّهفي ام ركذ نم : َيَْوَق

 , ٍجاَنْحَي ام بارغإَو رواج رورب سوف: تقدس نم «<ي ُمُهْفُياَم ركؤذ فطغ# دامتعالاو : لوف
 دارمتس روهشه لاهي مل < د لايخء عب ٍركذ ىثفطعا# ةّروهشملا ةفلتخملا تا ءارقلا ىلع ِهيِبنَت روا 4 هيَلا

 - لا هرئا وتم ترا رابسو بس وكرم قفا قلد سان سوم وقنا ؛ لبق تموت |لطصا

 ىريخأ_فطعيروا عسي فيطل هجو فطعاك َبْيِراَعأَو دوا ٍةّيضرم ريغ لاوقا ركذب ليوطتلا كرتو : يلوم

 وماما سل غ هه ون «يفيطلةنجو ىلع نكي لعق ولع نجل رو عيري روس



 كسا

 < [تنئتي مزز ف سس

 (نزادج نآلج شف كل انَمَح ١ هراي (؟) ِةَرَقَبلا روس
 0 خلا ليوطتلا كرتو نتن وم بوس لأ

 الخ اك خس نلاهئطاكقتت قيس م الع
 زين باحساو لآ كس بآروا تقود يسرب كس ىلا لاسر فت كتان ايققلاخ لس افلا عمماج ركضت وا ل ياي ماع

 ا 0 م اكمكجا ال [ رف وم تس ركن ايي تسلع كرنك وا فصتدحإ كس ىلا 0 او
 كلغ فص دلو كفرت اب اما عاما يشمل داعم نان سال

 01 ا رار لوقز ين ءجس ايكاصكر اغاج اكر اصتخاو زاججيا تلم لا
 انوع للسو ك رعرا/ نا نق نحال لدا خا كب لير حا ركك وأ رورضريغ ” بارا روا لير ان ل 0

 حلل ظن 2 2[ سعرا و

 وطور درا ايرف روجر بئاو كر رقم كل 4 حا وطعم لكك تاقختم سس لادوات توب
 تل لفل

 ه ٍِرّيسِحَيلا ناختلا هللا ريسسب

 .ةيا تونامثو عبس وا تو ناتئام ةيندم ةرقبلا ةروس 2 ل يا ياا يا ل

 -_ لو لع 18 كايا« ل دمهرقب روس

 را ا بيكا اذه ىا َكِلَذ كيب مارب ملغ هللا قولا د ٍِمِّيِحّيلا نيختلا وحلا
 هب ةراشالاو كلذ هَ ٌربخ ىفنلا ةلمجو هللا ِدنِع ْنِم هنا ٌةدِمِف كش كش تل كَل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 مهئاقتإل ىجاونل را اجار رازالا نعت ئئوقتلا 1 َنيرئاصلا 5نييقن ةَنيَقَتمْلِل د دام ىأ ناث اخ ىرف :بلتعتلل

 أ وصلا َنوميِقيَو راملاو ة: ةزَجلاو ثغَمل تيس اَمب يعلي وُقدصُي نووي ركل كن

 ىل َكْيلَلِرلنوصوينْيْؤَلاو هللا ةغاط ىف و َنوُقِفَني مهانيطغأ مهَقْرراَمِصو اهقوُخي اهب نونا



 1 ةرايعكر ٍةَرَقَبلا ةروس 2 دا ا تقلا

 كد نوت 6 َنونِقويم ه ةرجالابَو مهزيغو ل يع :لاَو د روت ىل كبف ْنِم َلَِْأأَمَو نارقلا

 3 ١ ءرعرد 2 سي 2 نا

 ورمل َنْوَلاَنل ردا نب نوجا ِهنَجلاب نوزئافلا "نفل ملامه كلو ومضر نِفىَدُح لع ركذ اهب 0
 5و 27و مس 2 56

 اهليهسستو فلآ ةيناثلا لادبأو هس دهسا قيقحلتب 0 اوس امهوحنو ببن ىباو لبج ىباك
 م تا

 واذ 2

 ىف دطت الق كلذ يشم هللا لجن 0و7 "وقل ضنك مكر تد ى ىالاو يقل زيا لاجتلاو

 0 الف ندرس او ابمع ف لك 00 هس مالغإ ٌراَذنإلاو مهتاميإ

 نوُرصِبُي الف ءاعخ واقع مهراصبللعو ن وحلا | ني ُهْنوُعَمْسُي اَمِب نوُسِفَتنَي الف هعِضاَوُم ىلا ةمهعمسلعو

 ْمِئاَذ ٌىوق ةةْيِظْعبَنَدمَم اَنَعْمْهْلَو ف ةحلا

 رتب ولوارص ىف ا تس لا تقلا رم ءجسالادممز تيابثدد نارا ؛«وج حس ماكس هللا لونك ورش : مجري

 ( هيف َبِيَراَلْش )لمت رواهشا بنيتي كل ل لوى قنا نق تحط قف ركل: حس باكي« اناب

 «ب سواه لمت رواج ىلاغرت ىذه «ح كل كس ميتا لاعتسا ديد هراشا مهارداجب_ كلذ ارتبس اكتر

 لاثنتا لسا ٠٠) لل لاو كسر تسبغر لكى تاهل دذ ع ىتاوأ بانتتجاروارماوا لاثنتا ( مم) حس اهنجر ك- ل وبقت

 نلا أم ىو تك نايا ت اهيغموج لذ لولو وري« ايكابك ذك لا تعبي نكن حس مران: تلودب كى "( بائتجاو

 ناكرا كس ا أم لت تس رك اق ذاهغروا لين نس ركل رمق كرانروا تنج تولد ثعب لش حس كا+ج كلوز

 فأول وري دوا نيج سل ير ل * تعاط كدتلا تسل لاء هس دق ذدد7 وأن ا فس مروا لين لس ادارمتاس لس ائارو

 ليا تارت ءايك ايل زان يي بآداب لادواج ايلا يكل زان بآدج« ليث تكسر ناميارب نآرق ساوج ,لإز

 بسد يساء ليو فتنس تافصو ول دج لاى « ل كر معي اكس نت ةتكر دقي كبر تررخ ؟وورروا وري

 ا و مياس

 نار ة ترا نار طوكن لا كي آ ءورشو بباوبا روا لموبال/اريبج ع وم ردصوج كولو شال « لج كس او ساب تاجنتس م“

 زر مرق ديتح_ فاو رسودروا نيتك ل و ا (مهترذنا 5 هتيم

 يدك كح ماء نت ليف او ةس ال نايياوو كس ركل يبت( ل يفاءروا) رن او فلا نايمروك ققكروا لبسُسروا

 تكول ا انا دو لل ناققاولا نا سا ل اا باز ف م قا دعوا 2 لالا

 لارا لك 3+ لاك او ريش ل نا ب !اريلء ع ايدرك ( 56عا) لوك اد تس دارسي بوس ن اا هس هلا ء نإ

 هوم لائريفتتسلن عتاب نقلب لس كَ هاكر م( قونعس )رس نوفاك م تعا( تدق )
 ري نوح 7 تللوا

 -< باذع ئادردا قوق كك نادوا ةك هلكد لئفتساب قس جو كت سهر تددوي

 سس هنتاي مزز د



 (نتادج) تلالج شف لانج 0 ١ هراب (؟ّرَعَملا ةَرْوُس

 50 35 2 جم ره 0 3

 نياق فلَشل يبس بورت عع

 :رمتاوو كد رمان“ "ةروس”” كل قنروس ىلآرذ

 كح تروم .جرمدنلب تروسرب كد( بغار نال «٠ لو تكول زم دنلب اي رنلب لبي تفل, ةروس : ٍةَرَقَبلا ةروس

 5 لكك تروسوكل روس آر قلب 0 ررلاروسوكر اولد لك فرط لور احد 2 قل ( هاير 1 ليما

 يق قارس طاءا اك يشل صف ررط تح كر كس طاحاررطى اون اياضم تيس اديك

 ايكك أردا كن ب تس هرم است لاح كم هوم خس لي تاسوسلا اشم اكل جس كس كس ديب هراشا ما :كلذ

 «ىدك كاملا دنع رخآلا ىلع امهدحال حيجرت ال نيضيقنلا نيب ددرتلاوه ءرشولَت بير وما 5

 جت زوال تلم اق َنْوَميِقي «وب بت ان تامل اوت ناش اوت قو ِبِيَغ لامر قمع زوال حس تييارب

 ادارجت سسك عروضت عروش وب تس ركتياعر كامارو باد آو اان رك اس ريس اك افروا ل كس ركض ريس تنل لج

 ىلاذذ_؟لمرخيروارخؤم قرا انرك رت تب م ذوخا حس قافناي َنوُفِفْفُم ناءاساكة از دتذ قزرء انزل

 حالفا ؛َنَّوحِلْفُم « بارك ع هسذوخا ح ناقيا َنوْنِقْوي < دارم ترث اع ل لباقتم كس ايعد ماع لابي زج

1:1 

 تت نيولا د 5-5 10001 قنا دل برخحاو 5 1 71
 ح1 لب عضروا_ فس اك لال تو قع كل ررضغ د ازد مك اح مان أ وس ء لج تاك ولى رعاك رولر الفء حس وخال حس

 ان - ا 0-لا | : 2 قاسصتاا يب 4 ا 3

 كوري :ةَواَشِغ «ناّيَّس امه ات اجابك ف ئاتومانال شت اكل ا بجردوا 2اوسرده 2اس امه: اناعابك

 ك ءةوظغ .همامع روا هباصع :ببج_اتوم لاعتسا كل كس حل ركرب اظوكق تك ومب لت زج ى نازويي ةلاعف
 -جسدارم زج لاو كك اه ذ لج سار جس ردم ء ل كس لأول سقس لاء لإ تسرو تلك” وتب نب
 .اذه :َقْلْوق
 -. 5 ٠ 2 نيج 5 امم 5 ١ 1 و ؟ىكلويكح اذهر يخفى كلذ اوني

 - ل5 بمر ةتهيابن اك لوفودرواعس كرك آرقاي هلا «ديلاراشماك كلذ كك لاء اذه نث“ «كلذ :ُبوج
 ؟ايك كل اهعتسا سويكى ب اذه :َ ابك كلذ ريق اوت
 يكل اهتسا ديدبوراغا ما 2 ميظقار اي شوج

 ت2 باو اك اررتخا كيارصقتم كف اضا ل هّللا دنع نم ُهَنَ : لوف

 قلخاكمكروا 5 روا كعك لات ليك لطم ىلوكاكك ليي ورمرواءع درفت (باستكسلا) : لما رعا



 ١ هراي (9 ِةَرَقَبلا ةَرْوُس 6 (نراداج) ثلج حشف كمل اَنبَج
 د دش

 .هّللا دنع نم هنأ باتكلا كلاذ < يت رابعرز قلك لاء جس ديضقللب ع لئورفم باتكلا باج

 .ىوقتلا ىلا نرئاصلا : : لوف

 9 0اس ىَلِإ َنْيِرِئاَصلا ريض َنيِقَتَمْلِل :اوي

 جب روف ارجاكررقم لاوس لي تريل ما .يناَوج

 وك ويفنتب حس. ىلاو ةغئيسد تيباربوكل وبقت بانك نب لص لب امرت نيقتملل ىَّدُه لج يلا لوك
 -< اتم فايت يارب تدوخ قف قلب جس دارم ايكس ةتيسد تيار

 -ج ئوقتلا ىلا نيبغار داره نيش يب لص اكباوج :بناَوج

 هير ذك اص لاما كس ساوكق تس نكن ايبوابو كيك قتال رصقماكذاضا < رانلا كل ذب مهئاقنتال : يوه

 بنو لل اف لاك جايا حملك
 -< باد: اكل اوس ليارصقم اكؤاضاك- تراب ل ا ءامهريغو بهل ىباو لهج ىباك : : َنلْوَق

 ايكابادجاسكس موكل تيآلا «َنوْنِؤُياَلْ هرم مْ هَترَدنآ َءْهنَلع ءآَوَس اوُرَفك َنْيذَلا نإ اوي
 تبي حس لم تارطحى تن نلالكالاعء جس لتلاوة ال ناميا كلو لبث ناجس .مارمانادؤدشروا نار ظوكن اكس آل

 -هوم اليسا قرشمرارفاح

 ضن مولا ايدرلوراشا كرك بهل ىباو لهج ىبآك ره وقع ةبولا نإ كس مالعرسفم باح

 :بيالادءا اللا ريمارق زفت * مكس شلاانال نامي اكن“ « ل دارمدارفا

 وأود نايس يي 95-5 ارق رايس ىلا ٌمُهَترَدناَت :يلُوَق

 ضرار نع تدربت ليا كمومابي_رموع يسرا عراك 2ا 20: ل ركلقاو فلا سرس نوزع
 ءرك لرب حت فلاو أ رزمت سود ت ءارق ليدي اي (©) روا فلا لادا كت 9 ءفلا لاغدا © نب

 لذ جردنم ذس نامالج ب حاص لق ارق و اي وركن .فلا لاخدا عيجاج خبو كقزز نكت ىلا قامكولو

 دملا ع فلالاب يعاغ لادبا © (لاغرا الي ضحيت ؤتلا) نتعب نيت 03 هنن وزب ت بكر

 اع نيقم عم لاغزا (2) لايترا رب ليت 9 ( فلا لادا الب) ضكليب 6

 اذكروا ءادسمراعام قلل رثلا اذله بيب ترابي زقل ع وثم ذك بوك فورت كف وزب ادم :ملا

 2 «هيف ٌنئاك بيرل لج تابعيزقن, ىلاغر «هيف َبيَراللوارتىكءارتم كلذ ؛باتكلا وم

 -ثلانرت نيقتملل ىّده «ىلانرت كك لذ ركوب مج ركوب قلختا# نئاك نئاك ءهيف ماكنا
 سَ

 مهيلع ِءاوَّس الا ضر هت ردنا هج ل روك مينا ومع# ءالي مهت ردنا : سلوق



 ا ميل 0 ١ هراب (9)ةَرقَبلا ةَرَوُس
 6-5 ناركو وم لكان ام هترذناَ روارريصم لرب ىراو ِءاَوُس 6 انلسوم يي رواج مرقعرت

 -ت قرفايكل م با ذعلاب رابخارواراذنا لاو
 ىف ىار كس ليتكب ا ذعلا رايخإ ضر و وم ناكر تاس دما ومادية سارة ل تو جل ارازلا تاج
 (ىواص) .(باذعلاب رابخإ ىَمسُيَف َلِإو فوخملا رمالا نم زرحتلا ا تقو

 واقل نبا[ لب سئل سا ناميا كولي تتيح سلع كلب دعبام اك ارواب :مهب و لق ىلع هللا َمَنَح
 1 جر

 52007 درع وم لك مري بلقكس رفاكى كى كي ع هرياشمر ماب لئاناح؟ "تدارمايك كارم لو

 2 اناجايكرباشماكب ولثعس تب« هل رذكس نترك

 مايق اك شرع ايدج حس امدمب ما دضتاس كس ىرم ونصب لقدكوج جس ابد ةفيطل كيال وج حس لو ارم بلق :يإوج

 - انناج لسلوك ه والعكس ادغ تيفبكى ل اضتا ساس توم دجتاس كس دان م يق كتسدارتروا جت اسكس رج

 تس باد# اكلاوسلبا : ُةَعِضاَوَُم ىا :ّلْلُوَف

 م ايم اناء فو زجل كس هداف سك اضم لاو

 رواإيل ناب فو زحف اشم كل لاس لائشسرو تدبنى مك بما ىف لاء نق وتمللا :عمس لحي .ناوج
 -ه قكلر مري نا 2س "1 اوم ارت عمس د "يدا

 - ايكيا عياوكر اصباروا بولق ركب ج.ج_ تداخل ية درفت عمس اوس

 مهعمس ىلَعَو «تدصاو وعل ل ا احاحاب ل لب عمو رشح كررص»ر وا ررص» عمس لك 6 ىئاؤلاب 00

 000 ا 7 م اةفقو ل ٍ

 تفض م امجارويظسع كاني د باو اكدبش ار صقم اكذ_# لتس مئاد ىوق ة ريفأو يطع :ٌمِئاَذ ىوق : :ِلوِق
 .تس لاكش سروان || تفصل ب اذغ : ميظعا يا 0 اًزعروا "ميظع شرع اهل" كل "اج لوم اد

 دس اتوب ل او تف ا كمئاد ىوق ميظع ملح ياصالغ اك باد 2

 ري هو ب ارب موه ب 5

 مهب نم ىَدُه ىلَع كِيلوأ
 ريبعتلا ىف ةغلابملا ىف ُلَغِوَأ َكِلذو ءٍداهوه ُىذَّلا قتشملا فصولا عضوم ىّده ءردصملا ْعِضْو ©



 ١ هراب (1)ِةّرََبلا ةَروُس ها (كرادلج) تزلج شف كَل انَمَج
 ىلتعا نم لاحب نيقتملا لاحل اًهّبشت ةيعبت ةيحعيرصت ةراعتسا ءىّدُه ىلَع :ىلاعت هلوق ىف ©

 ام ىلَع قوفتلاو ءالْعَبْسإلا ىلع ةلادلا ىلَعةملك تريعتساو ءهّبشملا فِذحف «هداوج ًةوهص

 .نيد هيلحت وحن اًمكح وا حطسلا ىلع ديز :وحن «ةقيقحاهدعب

 (ةيآلا) .مهبولق ىلَع ُهَللاَمََّخ

 مدعو قحلا نع اهّوبن ىف رافكلا بولق ْتّهِبُش دقف «ٌةيليثمت ًٌةراعتسا بولقلا ىلامتخلا دانسا ىف

 .سوسحمب لوقعم هيبشت وهومئاهبلا بولق ىهوب اَهِيَلَع هّللا مّتخ بولق لاحب هيلا ءاغصالا

 2 يم هج

 جيف

 :لاضفل هرقل ٌةروس
9 

7 7 

 ناطيغ حسرعك اا ا 2 اع قي لكل «تروسيرل<ة اان اب ب تايضف ص اخ | كورقب ةروسل ع فير ثييدع

 تِيَملا َّنَِف اًروبق مكَتؤُيب اولعجتال” :ارفذ_اكققفت بآل وردة ررج با تزد جاب كأم

 تررفح نقيب يفالافلا راب ينايستنيا باب سلس قبلا ةناشتتالو 170 4ر21 ىجلا

 رواعب . تؤ: ناب وك اكرم «ةرقبلا ةروس نآرقلا مانسو مان ئش لكل كه قورم قي تقللةتشفاقتقو سرج ولا

 -ج لي ورق ةروسك ب ح ىرألا تي ًارادرس كن وي ىلآر قل لي تيياور كيا« هرقب روس ن ابوك كنآرت

 لذات 3 وم عراوولا 7 لع 1 اك لا تبا «جس سلال | واروس ى الع !'لكرودا لو تك اقالع لوزن

 كوع الغنم راك ةوعمىلداإ كل نالروتي ن م سكى در نا يرث آل للا حس تس اذه ل نوم ء لوب

 لوم لاا نش كودو: لين لك تروس اق لاذ ذسز4 لان ليغ حس ترجف ل يسب لآ عر دركي لو لاق دعت

 لكل روس اس لوم لوم ل زانت لوكا 0كم سة سس ترجارو اراب سملك يلو

 - لوب لتر وسا ناك لسد دن نو وسا'ارؤا نعوم لزم

 نو لشماءاهروا« لو رابخآر ارنب كياروا قا ورارنب كياروارماوارازنب ليا لم هرقب ةروسكا يكف حلات طانَمتت ىل رع نبا

 (ىناعملا حور) -هاكلل اسوا لي _رل لسا وس رروس تا لح هنالك ع بر تباربك رمح

 عا زشجي مزمناد



 (نتدجج نلالج شف كن اَنَمَج 0 ١ هراي (؟ِةَّرَقَبْلا ُةَْوُس

 : ردو كرقل روس
 دا ل ار تب نير وا ب لكلا ماير اي آركةاكدرقب لجلي سس ل 0 ما هرقل ماناك ةروسلا

 كح لانني ت يي يس م "نث سد# ناب نئاضم عتوردق لا ل تروسرم ىل

 لولروض ولك يورك عقو وفرت ركام روهشم (جسدادلام تن 2 واع رايتغا ك- تغلى ا نابز ىف رع, تلحاج

 سوسو , باسو قت لم اي زوج نانا قت كلاب ز ىلاض ا ونس كيتا نال ل اا7 ةساوزؤفشلا ١]
 دفا يك ساء لوم كح نب ناونع ماج ك_ كس نائاضم عنو نادك 2 17 راعي ةفقلدي ادي
 ماي سرع لق لج رف بر ء ان ناقل تراذوتقل_ لح ناوتروبس شا ىلإ نارثع لات ل رشا

 تريجام ل ل 'اروا < كك جب ت ليسا 2 نادك نإ 7 لطعر وت ١ ورقل ةروسول ةروس لسا ل [: هيو

 2 تايآركذالة اكل ل 01110 يقع سات

 : ثكب كت اعطقم فورت

 فورت نا نت فضل اهب فورت لوب اوم لاتتسا اكتاعطقم فورت "ل ل نازح فة يملا
 وعل | واروسإ ضنب_ لو وب كك ب ارم دج دكا انج اخذي كلا كاد نادك يس اجاجابك لس لما تاعطقن

 لاق لا وس : تيت لق فورتود لدرس شتا رم تأ ىداحاوكل ا «ق يس هي
 0 امثروا كابر «سايقلا اذه ىلع «ث تس يف زارنا رولا حج نت فورت: ل عر وزنا لقتاردا نو نك

 3 | ل
 اناا هس راب ك تاوطقم ن ؤورتءع للم ى ولم

 يا ات اىطقم فورى نأ هللا 1 رمق قا ساب 1

 زت قرا لع برزغ مالك كل لاء نين ليكودايز كسلا
 نر كت اهطقم فورت ي لوقط وجا لن نا« ليت لا وقا فلن
 معي اعطقم فورت :نيثدحملا نم ةعامجو ىروغلا نايفسو ىبعشلا لاق امك نو زار ليات لع لذاد
 نادك رك يرن يم ءاهب نمؤن نكلو اهيفملكتن نا ٌبحنال اياررفرواءج اخ دجتاسكس ثلا
 تاعطقم فورت تارطح ضن _ اه انقل ةئتلَعَو بلاط ىلا نب لترا ركوب تنتج ل وقيد نإ رونو تب ل
 ما تاعطقم فورت ىورم تاهلة لت تررطت>روا لاي نبا ترس كل و لا ننام ل اعسا
 كا فورت تاوطقم فوركس ابك سهريفو ا فروا بيرطق نس اخ ل فيلا نس فورت نلا مترك لون مك
 3 قل ةروا قرت 2 كسل نلت ارق كارل كب اناتنو رضقت» اكن حس ابك ا يله راشا فرط
 مل لح بي ايكرجي وم كل وب ند تار وكن ل“ :س بكرم تح تاملكو فورت قت ناري لب ب لبر حفد7

 تق هم لكى رش غيم اوم مولعش وب زج اع تعسف ال تدوس ىف او لو كيا كارت

 هأوشجب نكن

 دابث
1 



 ١ هراب (؟)ةَرقَبلا ةَروَس 1 (كوادله) لال َج حشف كل نَمَج
 نا« كدي توكل وقس هريغو كلكتشت اناقتك ىرو نايفسو قت ركل فل ,ريغو ىطرق كن نلاقي رش نبا

 بانل قل مت كدارم كل اتتدنلاءح_روصقنل يعتبر لت تفردخسلا لج لوقت ل فورت لاس ري اا ضن

 نال كابي بس اساكس رود لااوم لوزن #خيرل ارق ير وو اك اتم مولعم اهيا اهب تارضح ضن 3

 د” كس تيمباج مالك ب ادخن انج كح تل. ماكس بولسا ساء ارعشروا بييطخن انت ماع لاهتتسا كلت اعطقتم فورت حرر

 -<سدوجوم لش برعم الك ل اعتسا اكف ورغم زي « لين قلب لي ثم كا بن نا« لن وفك وم

 رب روس لاثع
 .تفقو ىا«ق تلاقف ىفق اهل ٌتلق :رعاش لاق

 , ؛ةملك رطشبرملسم لتق ىلع كاغأ نم ج_ فير تي دروا
 شارب لسى ضو

1 ناتيبجاب لبيك وكت اعطقمفورتتالاوب مولي لا "ات تواعمرب / نأ اوي ابأق أ قاءّح ابك شك لتقا
 نك هل وب 

 1 هي فاظك نة لبسه كجمال كال ناب اب أمرك تجب لوكس

كو 0 قرض تتسم لآ قلع مل يرمع
س فت توج لب بك ف ورح قتمي#_نرزلا اي

 لرب ضع ١ ورش ناقترو

 تعول ىلاعم كس نات : َِ اهب فس لونك ل وقنا تيبادر لوك كح ةنلاةتاةقيت مارلي احتل جس جو كيد وادب

 ءاني لاا ءايك الج نوب كو اورتم كلبي ناين ىل / بيوع لد دعإ تح ىلوتقم ريق لوك نا حس قا هةفاقف يآشرواء لوم

 تيئارب حس نر قرب نك مدهطماك فورت ناك جسرا تاب يني اهل لكم حن يعن ؤعمس نا كل كس نب رو

 بوم لار هرب لي نين كن ادد رورض اعطي كل كسرظن م ماع ليا ذيلء ع لاكراصتا كغ كلو

 لاق ل باكر عبرا شارما ظر حقو نيس ا : هيف َبيَرأَل ٌباَتكْلا َكِلذ

 ىكن آر قركا هراشا اكد يعب رك ووجوم لي لولب ثا سل نوكولوج ع ووصقلور اغا فرط لكن ةرق عال

 0000 ا روض ور انشا قت فرط ىلإ سا ويت ا كح ةسدل ه راشا فرط كاش تسل“

 لاح اكل مس ع لبي دا يرش 22 در سرواخ_ باخ اعورؤا عتسا وقرر نأ نارتانا ل ل ساو

 لاو اتباح تيبارب توج ع تييادب باق وجاي: 2 "1 تلت طا وقم

 (نآرقلا فراعم) تقرا لو ا . روات_ةروك

 كنق لي تييناقت لكن ارق اتوماديبب لاوس نأ لل يطل لج داشرا قلل نآرقري

 ؟2. يلطحا يت اة الاب كيش لق نآرثيدلا انهار رك نو دوجوم ل وتكا) لورازج ونيل اويجركشو

 ذوب ىللا بالكس سال ميم خر ندر لك نئامبد لد جسية بادب يلا داساديساكا ١ :باجإبو
 7-0 7 مَ 7

 -كتايقالع ىو ولان 5770 شانك كك سس



 نتايج نيل ججشف( كلل انج ف ١ هراي 03 ةّرَقَبلا ةَرْوَس
 ارواح ان احومت شو و 9ص لك اكو قامو لكس ل مالك الكوخ نبا نإ ىلوت روصو 6 .شا وج ] ةنسزكك

 ىفرتنك نإ” دعب كس لوتادنجا 0ر1 ل 10
 بت دكعاف لكتاب يدوجواي < تاضارتخا تاب لوم م ودار كسل راس ادا ”بسيز

 52000 انى رخو كش 4

 .ء خر 0

 كس تاذلماكررصلا تس د داه قت ىّده رد ل ”يقلملل ىده

 لتر وطه شلارم لا تءروت اء سس اج اصل ل حس ىردساور رص ىذه كح لع تسرو ير رواء ومش لنا رتخا اك
 نولاشام اقروا: ناو ياطير ارث يب جل لع ايبا نادم م عار ا
 9 نو بل 74 ىو فرص ارم سس لطم “دب ل 10 نع لوب لز[ ك_ < لاهبرو تب ارب كت انئاكى روب كلب

 كات ارثو تافصويج نك“ كل كس ذوب بايضيف حس تيب ادباس مج سال لوم راش سس نو كا
 لاش لاعب ومراكز يريد قدا (ج مطر 0 0 تلا لل نلاهسايل ”ايلن اء ل لوت ور ناوكن لاء ع ىرورضاناج ياي

 لن وزال ادد ترو وت ردود نافل كي ل سارواوبج بل اطاك الجب «دمااتجاج انجب حس ارب وم اترك يكل
 ردع اي وج يد لأ ايئ درر لم 1 0 لك كود لت عسل وكب ل لوبن قل لكي لكك بنج 1 2

 تس للامر لوك ن رقع لس لوك لمي اج تس ترطب لك 2 ضل او

 قلك ناب تافص نلت ل نيس لب تيأس اس طرش سود كف «ديفتتسعس نآرق : :ٍبيَعْلاِ نهري يذلا
 نات قس وار قتا 20 جواس وبمانلا بنيخلا نامما 10 نت

 : فيرتكس اروا ناميا_ تفصل
 نابي رك عساي دن اي[ررط دوي لب نوظفلوو فرس يشلابةرتمرب هن# ركن آر فوك يرن ىف نامي

 - لاج ؟ل يدب فير تروا تقي” ى رول « كن اهياوق ل ا كل دج قس بيرو

 نوب ريو ع ناوت لس كاس « لإ يتقيو ووارم حس بيغ جس طر قرسود بك اهنا هداف تس نكرف

 مرو تشنج ءقو دام« تافو تاذ كاد شمه سور نسف ات تداوم انطسدج حس لدن كاد كن لا
 جك عسي بلطم اكتب ءعس بيشلاب اميل« اب دهس درت ناك ا نام يدامتعا ساروا انام تكس درهخبوكن وتقتل ا
 وج صو ابر هجس انك افا هدئاف حس لامر ىنلآرقاىتو فرص وج ات كا ك- دن دك وقتي وريف نا ست
 لد اوخ لو جل انلس تاب تتواو لكعا 1 كط رش كحك وسروا دعو ار رو تل ل نأ
 2 نلعب شع تيامب تيبات ناو قطاود لة لقونا7



 ١ هراي (؟) ِةّرَقَبْلا 0 0 (قوآدا) للجن كلاْنَمَج
 اناا را 0 تر هت سلا ا ا ا م ع

 : لكن اميا ماناك لا رمق كل وقس قلي تارباشروا تاسوح

١ 

 لويس ب تادباشمو تاسومتل_ كاس ن ايبا معان اكن ناار ب روط ىف ب دامتعادس ىلكت ابكى ل فرع

 ارك رقن كس ا سن مأمودددا«جس اب دبكه ايدك يسدد اد يفسر د يغمض / الشم تيك سنن اهيا سا 0 ع

 يدلل« ليل ف لولو د انخا ل لقت مت إل ريق مارك لد اء يبان عزز كابا ء لح نتي "7 ا:ركق ب رقوك

 مان اكمل نار روط يي دانعاكس ولومر لكس هرباشمريقلوكل ور مخي عررش الط رواج .يءانب ل ب لل رص

 لابتج « تكل لإ نامي اوك خاج لس ايكوم مولعم قي حس ساء جس ايك الت كاما ماناكتنسام لت فير[ اءعس ناميا

 انامول اركب رق نيفيا قرصا دفق ترضخ اوك علامك لص قو *وكراغأ تس تبيروا سما ووو قالخأك اع كت

 - يفرم ضو كس يب

 هو« لونك او فاجعل اءإي كن اج فرص لولوج كسي بلطم كلا : ًةولَّصلا َنْوُمِيِقيَو :تفصى كرم

 كذا < انركم امتع اك ارغ لب طمس قوبن تنس تس ىدنب ب دارم سة ولص تلم انا« كح اغا ليبرد اف حس نار

 لج الة سب تاب يروا نإت لد لث موج كس تاق بسوي مازتلاو ماودوب نارمجيروا تاب. تابجاو ضر فاق

 ت2 لها غافل يوكل وزان لوا تايججاو ضار فري سيار مز ارنص اخ لوكس ذازن

 تاقدصو#ج  ماعظفلاكلافناءج دلال مثل قلافنا تفص رسبت : َنَرففْنُيْم هاَنْفَرَراَمِمَو :تيفصى رست

 انركفرصرم لاايعو لباروا نزيد لاو سرك تن اتوك  لوفود تع اطنتسا بستن اهيا للماء لما شوك وولف انوا بجاو

 سيرت كلا فذاك 0 77 ىك فنا هداف ح نآرث-ح باولو رجا ثنحاب روا < نار نإ اى

 رب لو زج توم رات كح كس ن# ركاوا يبا نب ' ام كسر رقم ق وقت: ل لورنب روادثلا لج لان كس لاومرث تسرب رزروا

 ايكهراشا فرط كى اركبكهّللا ةعاط ىف «ل توك ان ًقلطم ركن غرو ل خس داير قل طا كلا يال نامي

 هاوخي لج لاش ينصت ردناكس لاك لاء .اننكر قت نو شب ليي ىلر عافاك قذر :مهنْفَرَراَمِم -ح

 -هريو من لش روا تسارفو مي تاكو معلم ىلاوورو ى ونعم ورييغو تحج الوا + لاد: سحب لوبن رجا

 اطعو ضييلس قترثلا بس وع قالون انا كت قفل اداب لفرط بسن كق زر لب :ْمُهَنْفَرَر امم

 جس لوم هرم

 «< اتركادبي لي لوكس ناار يعاد ىو كيا كس ركج رخل ام لي وار ىكدشلا ظفل ب نابج ل كرو ل جر كر

 ككاضر لك سا ليي وار كرشلا قوم انتج رك اء تناما لكى اروا اوبن ايك اطع اك تادغ بسس لاي دامب لامك

 كت ايدرك راشإ قى كفرط كت اي سا تظفلك؛ امم نئوةحاووساك عبس ل خزن هاجروا نت” وف ني ورك ررخر طا

 ءاوضج تق)»



 (نئادديج نالج جشف رتل مج 0 ١ هراب (5) ٍةرقبلا ةروس ارا هوب نينا نسال سا نر ااا نادم عد
 تلد ير رت ص نيب اك ل اللب ناش اند قرتاروب و لايدد اليعو داك هل كا مل ل 5 ا

 ىل لامغا لكالاح يامر ناايب و لفافاروا نان فرست يس دبل نارا لاك زف ل جر و ايدك فلام لاو 5 0 7 . 5 - ص 35 17
 ؟ج جدايل لناس لإ طش

 كس لاء اي درك يب وكن لا ليج متاوج فيأ كيا حس لن لولو ىلامدوا لدي« نيج لانس لتدد ا لامتاهي ددط داي :باوج 5 ره 0 2 3 7 80 31 8 د ل و قا
 6 ا ل سار وكم وتو واع

 رهف .لوصم اه ءاي درك ادا لم لوصوم ءاه اكمل ف صول نول جس هيض ن نب امم :مِهْنَقَرَر امم
 .نزقفني هايم ِهْنَقَرَر امم ىلا فوز هايإ ىلا لوعفمر وا لوا لوعفم ره _اكانقَوَو ب لصرلو بلقب

 : رف لم مالساروا نايبيا
 ا م اناكاى رادرجتامرفروا تع اطا مالسساروأ تس مان اكس ركب رمت سلو كزتج ك نامنا د ام تخل

 متلا لك“ ل. ليتم نامي رق مالسا روا كس مالح ارتب يايا نس رداد اضعاروا بلقاس رفح
 تع اطاروا رابطا اكن رت ا حس ناب كك بج لئن كتتتو ىلا اني رك ا ريت لب لو لكى وسن كس يارا
 تسد قو رهام تم ناد 6 اس كن نا سدا 6:2

 ومش لب رن ىف لوسر كس ناار وادقلا لم لدلك

 اني لصون قوقل ا لب ثع دعو كار شدوا ل هل ل ير د سل
 _ تتم نابي اريخب مالسساروا كس مالس ار يغب نامي عرشك ىكرك ذاك رف لن ماطساروا نامي

 : سك اهتئارواءارتبا فرص قرف لم ناامياروا مالسا
 كب تفاسم كم المس !رؤا نايا ث ةساءرث كاي طن ماوك روما يلا انقر ايقت كريم ءاشر وفا عال تسر تح

 ا اوم لمت لك اظروا < 0 اك« ايتعاروا ءاراتبا فرص قرف
 30 ميرتعم ناميا ل دمت وو كني هت كت نامللاب رارقا نادرا حا اج لمكرك عرب بلقروا 2

 (فراعم) - شرت الس دلك ل

 كا لب هرماسم لس خلات دال ماع نا ماءاروا هس نك ل وبك 7 انترنت لك ايم اروا كات طالت ىل رغما

 فك ا
 جار يو «# رك يس نر وك وب انكم انتل داك طرت هي ع ن (ةيآلا) كيلا لنا مب 0 َنيِذَّلاَو

 كتي ادم لآ مقري ءانب لطلاء لاي "لازان سولو نوفا زفتي . ارينا لي -ةقفاق ب ل لاهترتلا قو
| 

 < نشب زمر >



 ١ هراب (9)ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس < (نرادج) كلج سف تنل نَمَج
 ََ تمارب ح فرط كاد وكن سناك ومندش لاق ىك ترورض ا حس سو: «جدتب ري لوكول بس نا ه اورد

 27 دوثروا لوب قت قرورطر جن انزل ع روجر فرط كك لاسرو قو كل 2س سار ونت لأن ون ترورضل اا« جاع

 لي ال نلاهب ارب باتل ا فر ضرك لوم لات كس نوبات ىلا« لب درارقت ادب ادخلى اكس رك اق تايرظأ

 نا ادع 4 رب "لوقو نا وو ولعب 5 ابارب ىرسود لوم لل ثنو كا لاجل ءلإو ةعادكغش ماو ادايسإب كس نلا ليك“

 نامإ بل ةبباو بانل قد لوول نإ( فرب لقي رثتجت اننا نر ككاو بسلا« نورك

 ءايمنا للي لآن بتكللا كلا ساي كس ناسناربت ثييادب لا دخيلك وف غنا ساروا لوم نس ا قب جاتفاكت اياد

 0 اوم اان نك بصعتو قو لضونبوردي رواء قب ليل ل تاىولرذلسا لانا قارا

 ل داك كس 1ك لاهاي[ ق لي لكس :ددا لابتي ناك لاا لوك راتني

 بلا كلا ليج كيل اناجوف فاس تسر ت_ اظافلا ل تأ :كْبَلإ ٌلزَنا آَمب َنوْنِمْوُي َن َرَيِذَّلاَو

 ت ترابع لا« مالكدوخ 60 ءلوسر م وجايك ا يك ذان مالكي نش وو 6 ءالاو سرك زان كم الك 0

 لس مالكد جلاب تلذنج كدت اقعد اكرشم ثوان كرش نا( لن موه اوعي ا )ووجولا ةدحوروا لولطو لش زوره

 -ادخ لي بلاق ىلاضا مراتوا كسلا( ثلا وعن ) لوسردشروا ساو

 «كح ك1 حررطوو نيف يوم لبي تملاسر دبع يار رف لبر يضل كت ريآس ا د ةقلاةقلةئاقفت وحسم زب شرا ربع رح

 لبي دعب ءكح ىلارضن اي دوبي ب 37 لا كسي وج كه و سرسودروا سس وم مالساي فرشم لبي رحب .ت لرشم لي #006

 نايا نا ار حيا اقلدا ىاع داك يع سوو لي تي نءاروا« ءاقرك كي قبط لوا لي ح- سا كس وب نارلسم

 هابرو أ يزل رسدرسولال لافكورف وكن اواني سات نعل ل تس قنا

 رم اى نآ انال ناميابي لوباتك ىلا, باؤث اكس ركل وا فس ال نايا آر قروا باث ككل تر وبات

 نا ف ىلاعت ثلا لا كوب حررط سا ا نامي ىامتا فرصرم لوباتكن لا نرسل انتا فرص قرف مزاز كل كس ناس

 دعي ل نوم لزان نارقر كب رق لما بجا| قد 2 كس دان ارواج قابس اتاي فلذانكيج لل ا

 (فراعم) اوت آر فرص ب جولان هلا ردا ليث ان

 قرت قو لكي آروا جن ىرخآ يلي ب اك ايكوم مولعم ىير داكن ليآ تس نايب زر طل تيبآ دكا

 قسوم »مب لان قوي باتكر وا لوكدعب كس نآر قركاك لس ساء قو
 م لولاك ليك شعبا لا روف 3

 ناآرثع لب ”ايياركاتومركو ىكاكذ ال نامياري باّتكى او ذسوم: لزان هنآ حررط ا ايكايدرارق ىرورض نال نايا

 ناب فرك اكسال كابا تري لوباتكه قاس لين و ء ع ايكدك ناك ال ناميارب باتكىك يقلي يروا قتل ب بآل ابتب :

 -تائرورضانال نايياري ل 0« لاو سو لوك هنت ال يكل تمر اشا اك رقد

 ينج رام رواش "يتلا رواه ثيينات كر خآلا ب ٌةرخآلا ,َنْونِقْويِمُه ِةَرِحآلاِبَ



 (نزاد) الج شف كل اَنَمَج 0 ١ هراي (؟) ِةّرقَبلا ةَروس
 هريقك ل القنا لبا ةرحخآ < طر رخآروا في لذ اناهدئ اذ تن آرق 52 ةَّرَخآلا ٌراَدلا كلت :لوقك

 :لك لاشرت اقع لي ذ بس ع لا نا راس لاو سعب لالطاك جساققا عتاب كيان

 -<هدباوج اساس ادخك_كس لاما ماقيل جب شئراددم ذر لاند لا نانا ©

 -كة اجو: متاخاكل اه اتناج ادغ فرضي , تتذو كباب لبى دبا ماظن هدوجوم اه اينو ©

 شرف آءارتباوجوكى لانا عر وف رول لي لارا ا كتان مل اعارمود بي ادخ دعب كس تان كس ماع لامك مي 9 4

 51 م رواء[ كح باخ اكلامعال نا لس رك عمو ب سروا اً رلا ارييهرابود تّفو كي 2. لوادي ع نع ز كتم اي

 - اك دلدبارولاك كك كس لا

 1 تنخر وا لس 00 لسا رارث لي ناوارق جر هر لدي نام ارك 9
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 508 25 - 2وقوو كن " اه ورارقرب كولوجرواكع تعا 31

 <> هو ناشنا بايعاكت قيقنترو ملل ع ليكى اهدب دوا ى انك دن هددجومايعم لمس كى كانوا يامال 60

 هرب اك ان لبي دحيم شاوتج ءج هو ماك انوا سر همب ب ايماكل بي لحي ىرخ آكادخوتج

 ركاءرانكر وونراكم اكل واب كا لقول "دعا نيف لانس لآ رةررعاد كلن نقصر 1ك دم ايت

 -ت ايلي ةس نآرق 2ك لس كدتزلاناوجالكل يكب تار لاا وو قاوم كك تس فرط كن ا لوكس ل

 سا شب ىلامياءاذرجاي كا يك يكركو ك- سا ةيحارصور ابو ووك ارك جس لفاو سبب بييغلاب ناميادج ركأ ترخآلاب نامي
 باك كاان 0 ناميا انتقل عاج ما هدايز حل بسس تح

 هيي وكن ولاو ركل اي ريت تن ل لسروا ىد ثلب اياك ايند ذل هديقكىل القثا وو ليد اقع ى الس اروا

 ريح وأ ةريقعوج روا ايامرف اطعم انتم ىايننا كيا ل ع داقسكج ماما ماقام تساي ينور روا لي لامعاو قالا

 < احآالع ققترواك تشان حارات اب ءايبخا عانق حط كك لاسرو

 نت نت فيلكا فيكى اىايندردا ترش اك اردا كن كايد ف ةرصرظأل ين كس وكول نترك راف ج

 ىكمارتروا لاطروا جي روا ثوعيل و اركان تالابيب كس ناروضتا وكاس اكو ا” تانقلي لاقاردا قرتذ ال تن

 قر لبق ايزج زج قوكىاو تك راب حس مئارجون 1 ريكو زارتال فر رش شور

 ىوب ىداع كس لوازم اون رجب هي يع بسس جدارا اعطق نر اوق ىرب خالك تمولع

 راد كر موطو عار (لكدخ لا اند ركل /رتوتاشباوخ با تحان ةوثكس از كرمونرلا نانا فير ش لوك لن ساب

 لة انكسر كروب نوكأ لاسر كن اوقاس ساروا تموكت اجت دي لوقير طش ارادذاردوا ل قوش وج درطخ ريو

 هةر ب لك ١ قوطاكل ب دنباي ركن وجيو لأ اوتروا تشكو ل
 و

 عا نشجي مرمزناد



 ١ هراب (؟) ِةَّرقَبلا ةَرْوُس 9 (نيادنج) نجف ننلنَيَج
 لاي حروظو ت توم تلاو [ودا كرما كونا كد سرح قئارخ نوثروا ترث ةريقنتف رهف لاب

 دوا تايد هع لاو كي ل نو ( راح تارروا لو 0 "هع انكر نقل هو قكوم لاس

 دع رولا لاق خر ريم ااا نخل لوك

 كس هال نامياوججايكايلن ايي ماشا اكن ميا لا ناي : َنَّوَحِلْفُمْلا مه كبل وأو زمهبَر ْنَم ىَّدُه ىلَع َكِنِلوُأ

 تاضد ل ترث اراد ل ايها, تح لت ” اكون اهيا راببطظا ناب زل ؟ تس لم ابا ٌةريقكروا ل 2 مرعب

 لأ ثدورقلا ناك لب ساج لع ىلار م اكروا ىلانفخ كلي اين دخت سسكس لما رك احس لوصتتاكتنطرمعمو تتر كارو ىلا

 -<ج يلابماكقت كتان آى ايعاك

 موهظخرونك َنْوحِلْفَم كح ناعم اجو ويب خ كراس فت ارث واين دء جات قش و #فب ل يلرع :ح

 مالك < لافتا هب ساكت غل ماكس لاق كى ريبز تفل ماما ءيس راوشو انوجادا حس ظفلو درا كلوريد ءدارصأب بايه اك

 حالفلا ةظفل نم هيج ملك حل دجال ف بلا نينا 1 ا كك رض يما ل برع

 (جان) ."ناسللا ةمئا لاق امك ةرخآلاو ايندلا ىريخل

 كك حل ضي يصاب لصف يمض ده ردا درك دب ديك درت بن قم بي 2 َنَوَحِلِفْمْلا مه كئلوإ

 صب -هَك

 رواه قلم عر لفلم حس لاك ح ازف قلت رعد كح عك روخ تاب هين نفقات وف وترفع كم

 ب حالفلا ىف نولماكلا دارمح نوحلقملا

 وب كس( رايظ )فك لولوج كت نويل هَل مأمُهترَدن َءمِهيَلَع ءاآَوَس اور فك َنيِذَّلا َّنإ

 7 ار ؤشإب لمار ذوك اة ب الك لاسلي لي قس نالت

 تلا ترف شوا لف سآح باح قادوا لي ل و 9

 فرب ب لولو كس نب ل لو وصد تس ناوارم+ لات تس لي بسيصأ لس ناا نامي اك يامر فذ ىلاغت شا نكي

 قي مادإل هل 7 هوم ناطس كولر تا خلكو تاو لك د تك ب اشرد (هرميشو بم براوبا لمتربا بج ) توي

 ناك طفلا اسكس مالسا برعلا

 لبا را لس" تريصحضررفكل كج ع لكن ايمو كف لوق ناهيك نا :مهِبرْلُف ىلَع هللا َمَنَح

 تاّئاكل 6 كاردا سدا[ كح تاب نق ناكل ناجس لقتوتمتادعتسا كتل واكل ولو كس نا تسب»

 ان آلم تح لس وكول ليبأ فن اميا ؟ لو تلح ال حرر ط نامي اوو بالي لا 1 ب د لايئاشن كبر لوم ليس

 هال( مت ركلاعتسا ب اكن وتس لص ىو د كشاوج تا



 (نزدج» نجف كلامج 4 ١ هراب (؟) َِرَقَمْلا ةَرْوُس

 لو سمير فكم درس تيبحالص اك قتل وب
 نا 2 نع كساو سمي يرش ىلا مناك آل: تدكاو ررتكووج داب هس للدم ايقوج التيما

 قتله وري روط رطق ين نانا جب تيال كن قس ناء لع 2 دج دكت يلب دوا 2س 71 2

 16 ديو رو اخ هراشا لبي تييآءتس ىلاجوم هدرم لأ 20 نابي تس لاا وع روزك ورب ذود جس لا
 تبا نايت الا زخ 1 بشي تن ءامتف ارح ىكو وترفلا اكد هدد ل خلع وم فاو م رش زا نان 00 باح

 ل رخا
 56 ارا اس كل ترك ءافقاروا ل معا حش اوووجو اب كس لاء فاو ىف ! وت تس تاءالع لف يسآروا لوول نايس 5

 2039 دمحم ةوبن اودحج ةنيدملا دوهي نِم رابحالا ّنا كلذو دوحجلا هّنإف رفكلا ىنعم اّضَأَو"
 سرح نب)  ."ةرما اومتكو سانلا نع هورتسو

 رجا اك لاوس آل كأس "1 جس اع ىفآت راج مارب علو » توك ل ذي 37 يآدوج واب كس ذوب قش لوق دع
 ل

 - لي ذو ماك ك نو

 يا 1 تنل هس تعاشا كوبا ني دءهتس مثلا غرم قف باء نت سجس كس نر ىلا قت يلى ومس نك

 ل لا ل اعل ناو لب مالسا هاد ه بسس بسر فاك وبي لك اوخ ون كي سآ !انبكا كا كنك
 قرات تابوي لابعد ب 0 ل ا ل

 ا نو نيل كح لوك "تقر لال كركي آن هك كح اض قانخن نت تيبح الص ىفر ا تنك مما ٌّى
 :ح تبان لعرب عرج اكس

 نزحت الق ىلوت ْنّمَو رفوالا ظحلا هلف كَل ٌباجتما نمف .ِتاَرَسَح ْمِهِيَلَع كسفن َبَهْذَت الق”

 (ريثك نبا) "هيلع

 نة "قوم وبال م لاخلا دا نري ع امم نابي ككل ىذا مكس قنا بج اوس

 كو سكاف الخ كس كدنوادغ لكل ل ىا؟ نس لع تك ىتكا نامبا لولي ولع كيد
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 ١ رايخجو ل وسر كيسا لكس جس ااطا لييأ ءيس اي دس دوك ليا شنط يلا 5 دوبل .ياوج

 دن زاناو قرف ل نلا كولي قرف اكن اح آن ين ذ نايمدد كس مرد مب لاقل وكس للا اكتم كاف



 ١ هن ةَروُس " (نرادلج) بلال ج خف تنل نمَج
 دب نالفاكح ايدي دركي نقد ني ق 071 يا قذام بيب + ةساجاب لغ ناهلغح دو كنك

 ؟ انو لضرب كرو شمو وف كب بط قل سا لب قرب بن لا ايكء كوم تاما لير مسار

 كس سارت ك ىلروصبوخ كر يشر رهص كم ولعلاراو قلب طمس كروت اولد لوم نب اطمكس قاورتكح دقاورما

 اكرف اك لا: نتا هديا قرا رصب روع لك يش_ ري كرف نو حجل ةسعس#

 جو لذ ناميا لباق ان كسرفاك ااني درجتي اكى اخت ثلا دوخي ءاؤم لاك جو لكن يس درت ا كسدشلا انومج نامل ا لب اق ن

 /م فسدقلا جس لوادي حبس قتلا يود انعو ترارش كس ادوخ تفص كف وب نايا لبان انروا ساو ع او تس

 لي "خلا ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك” ثي رعاك اريج« ىروارعتسا كن تل وق تقول شيب كساس ضخ
 تيلوبقزور كيا كك كل ابي جاتك فلا كت ترك ماكطاغتس ىدارا توقروا ىلافن او: في ادوخ ضير رك يكتف

 (ىدحامريسفت هتاس ى هفاضو فذح» 2 -<- ل اموماقتيخالص كت

 عمر اف

 تييارب كي يد هممت وصتو حرايعمكس راكي لوكس تيارب وكانا رند ماع ادق مانت ةس تايد

 < اناجابإنانمايرفاكدكن تل اوس ركراكت اروا فار تس تيادب مود« انج ايبكن قس وا ناو سونج يف

 ثاري لوصاوج مينى ا لش لومتو راي لوصتيلس ملاع ماوقال يآ لك ىتبل يسم ىلوصا ليا حس مديت ما بركن رق

 لزج كيا تالاح لايفارغجروا ككر« ناز نأوءبنج_قكرب ابنا نت تييرظرا لوصا فرصوو هك و/ ادا

 نع “ ٌدِمْوُممُكَدِمَو ٌرِفاكم كَدِمَف م كَفَلَخ" :عرلقف 6 5 أح كك ركل لوم فالتخا نكي 2

 -ك ومر فاك كبروا نوم لبن لولوي جي ايكا يييوكبس تن شلا

 للا [+ ل اعوم قلك لكر لو لو | لكيسإب لاب كيال ين اتم رللو روفووايز ىك ربل و قم ان لكسر اب لا

 لق ترللاو كليا ارإ تو لو قكرمسكض رقللاتابو كفل وب لينا: فلاي خاج نبل نوطخ للا

 0 اتم مورس ىلروصبوخ لوك ون حر روصو خ لوكس انبج روك وك س اوم الاكل وكس اتوب توات نبع لبن دالوا

 ف تين امان ؟ تحد للا 17 انتب ل ل ب آد ايكت جو كف التخا ك- فاصوا نا« ج. انو ىب لوك ة حس اتوب نان

 [ را رع نوقبطزوا نويورلا فاك كاع نوتاونكف لولو الوا مو آروا قولك كاد خ سس لوراد لحن ل ىورربب

 -تيناع لومي دايفب ىاىدبروا ىلع فصين يجب

 ماَّيَآلا خائنة حل اك يريم :ةيرسسم عا اننا ىف َلَوَنَو
 أوم َنْيِنِمّؤُع امو -- 57

 هالو كو



 نقدم تيار مص متل امصلا (نددج» نال جفن كول انَج 1 ١ هراب (9رةّرَقَبلا ةروس
 يلا ٌهحاَر مبغادج َنآل ٌمُهسُف م رو وقدلا ناسا يق وقد دياركم نور ملاك لع رج صدسسوإ | رلص جل رس ف هس رس 5 ا 07

 0000 ةرخألا ىف واو ولطلاسىلع يل الم اماب اينّدنا ىف نوحضتغين
 ايما

 ٌيسحت اهنيف للا ركذو سللا ثْبَق رقاعك بجاو نِم ان ةعذاخملاو ا مسمعادخ
 ل

 رم مص 83 1 4 نو ناو < ورع رت دو ا

 ٍِ نا ل مورا مهَداَرَق اَهُفِعْضُي ىا مهّبولق ٌصْرمُيوب وباف ٌقافنو كش ضرفْمهبوُلَو لإ َنْوْعِدحِن
 0 5 تو يه م هس هوم ع '
 ىف ىا فيفختلابو هللا بت ىا ديدشتلاب 9نوبْزْكياواكامي منو فيل تاَذَع مهل هي ميرفكل نأ أرقلا

 ُى فوءذ ءارق ىفو

 ل عا لأول ضل رواء عس لوم | زان ل داي لس لوقف انه( تمي عاورشتا ) : م

 كسا نابل( قتلك لوو هد.كلاع جس مااا هدا ندكس تمت نإ سال نامياري ند ترث آروا

 0 0 لوقي رواه ن1 ت ماعد كس 0 يه لأ لع ع

 هلم راما ل ا رولاو سأل نايياروارتلا هو( دب ) 6 10 تار

- 

5-4 

 0 تدهس لاتو وسل ور ىو( ع ولا ىف ) لئالاح م لاكتمل عدول اكد كوين د كسرت تابوا ةيساءدرل يل

 راو كان كا أ لوم لكس ذ لين ىئ ينددون انج «جس الاد لع رب يي نادد تلايداكىر سوو يل كاسل إ كل كاد

 كس ارح اك ماوكن لاول« ىف تاج ىدازسوك لا لب ترث آرو ب ل رم( قافن) ل
 باج لابي( ةلمافم ) ةعداخم ا )ىزاب لو ىف ناك دش كت تاب سا قت سس ليك

 ا ل َنوْعدْخَي اَمَو لي تءءارق يارا كك نات ك1 دذلاروا ل < صللا تبقاع كاسيت تسدعاو

 دئئال كح - لا بسس اي دامس تب دل ىراجي ىلا لا حس لاوس تس قرركن وشو -ن يا موكل ولو كس نااوج « راكي يأن ل رول

 (نوبّدكي»< بازعل ا + تس كر ان اكس ادورواايكل ذات 9 0

 - ني سوت ب انآ لوقذييسا قتسدجت سك فيت( لكلا ذ )دوا ل تس كبي ذلك ىو هدفا نك ديت سكس دي دش

3 5000 
 ففي يي وج

 نت ءارسا روس ايل يورك ف ذم اقيفتو زم اق ا نم :ساّنلا َنِمَو : ّيِلوَق
 نامت نول هزمت وداءاك سانا كيد نكس ءارفروا يوب “م هممإب" ساّنأ َّلُك اَوْعْذَن موب” :ج لد<ل |اعنتسا, لسا
 2 نعد يراك ب ماء تشل سونا ريع تس ناك ناد هن لو داماك 537 ل زكر دا

 كح شاركه تكل كل عا سا ونولا ءاتن ىلاب ناي نسم ان لص زك تو كرت شن سا وفوبا ء انك ت سك ج اسؤن فولي واع

 7 ها رشجي مزمز



 ١ هراي (؟) َِرَقَاُةَرْوَس وللا (نآداه)كنالالٌَج سف كن َنمَج
 فيول نآرقلا تاغل) -ِ 5 قا للم تلت اوم 5 5 نول ا

 «ٌقيِرَق «ساّنلا َنِم ( بيك ىرسوو) خوادم اها ُلْوَقَي نم مدقمر مث سانملا نم فطاعإي هيفانبتسااو

 -ررلو ملم خلا ُلّوُقَي ْنَّم رواءادتبمتفصاب ف وصوم, تفصل كف وزحبفوصرم سانا

 اوت نافذ ىلاقتدثلا < ايكك- ديك كن اهيا اود خيا هداعااكر جف ءابب : ٍرخآلا مْوَيَلاَبَو : لوف
 ء”يامرف لاعتسا د يسمسا لقب كروط راب جس ايار فور تسقي رطرل و مودي ذروا علا #س *َنَقنمْؤُمِب مه امو” :لوقخيساوكن ايا

 تروا لش لاح اشر وا ءكس لي ىت ران عسر لب مكن امي الإ فصتم ىلع دار ىو تنس انركت لاو رارقساو ماودك

 -يار فك كس ديكاءفاضا اكرج فرو ر تروا كس لومب وسو رتن

 هرج ضدب ركنا قانوزلا ماكر زف بطلات مراد :قطيزابتل نر وم
 -< باد كيش كيارصقم كذاضاك تدابعلا :ةَماَيقلا مي ىا : : يلو

 ؟جاناجابا ويك ف اكول كنس ساس لحس لبي كيد تايجومان ل ناميارب م ايأرخ اكس يربش : يش

 تايج ومي رواء نداكل اما تاجر وا ب اتكو باح« ةمايقلا موي دارمح:ةرخآلا موي :(ُسِإوج

 تكن نا

 -عدركوراشا فرط ىرمتجو كر خآلا موي تترابعا :ماّيالا رخآ ُهَندِ : نوف

 ةيدبعرفم:ابهو( ةلمافم )+ باب .خيصاكب عافك( :َنْوْعِداَحُي :اْوْنَمآ َنْيِذَلاَو هللا َنْرُعِداَحُي :ّيلْوَف

 هن ع يس سوسو سورا وسبا + تلو ءافخإ رواداسف لي تغل عادلا «لو

 تنسو كي انيس مج :ن ْوُعِداَحي ( ىلاكوشرسدقلا 2 )< احاجاعكرركا ايمي بايساروا لاب لب لسن نب تكور

 - و ب باو اكررقم لاوس لبا ل تروصل ا

 ؟ لع تس رك وبكر اهلا اكن لاري نين انمي فالس ناب لاهو لاو

 نيعٍداحَتم ىا وب لاءح_ريمثكل وقي “هّللا َنوُعِداَحي” : له اتم يك كس يداك توا .(يناوج

 ا ابحا هّللاب اَنَمآ ل روا( نآرقلا بارعا) خلا هّللا

 كايياك “اولطبأ اَم ٍرفكلا نم" : نوم

 مسحب اوُعَفدَيِل : نِلوَق

 اكنلاميا فالك نطإب نين نتج لن دارم عكا وبجد حرفك ماكحاروا ءرفكلا ماكحا ىا :ُةَّماكحأ : : لوف

 دوال تجر طوفك ح مئاوسرو يذمج ءديقو لت جو كن امي راها الشم لن + كلا" + 1287 دفق نتن ت تفركراهلا

 (ىواص) - لو ةسااودت افتقالسا تاعارم

 «(نشجي زوإ>



 (نتادج)نةلالْجسشف لل نَمَج ١ ١ هراب (؟) ِةَّرَقَبْلا مل

 .رنطاباي لوبن هرج اظواوخ ل اتسع اغم كد هز زك يرجو كس ركريجتس :نورعشي و“ َنَوُمَلعَي : : موق

 يس ع دووم :ِدِجاَو نِم اَنُه ٌةَعَداَحْمْلا : : لوف

 كدشلا رك اج[ ثوب رادضو رك لس فرط كن دا زد جب اهركضافت كتكرش مس نوفر ط لاف با : لا زا

 -ج كاي اققدشلا ح نهج حس لثدليذرلاسخ بير طول ا ىلا اى رو ستان ةرط

 تيضان ليا اك ساء جس لات يلكه عاقب ركع اتركضاقت اك ت كرش كن يفرط ركأ ةلئافنم باب يلج

 8-3 ٌحَدَح قام ح داخخ از «َرَفَس نح َرفاَسَو . صللا تبقاع : تع ورب تنقفا 3

 لك حنكاءج رورصلا ح ذب م . ووو حس انس اعك ا كوتور ايل لن تيس داكو توك نا وو : :هّللا َنَوُعِداَححُي : شارت

 ور هس تدك دكا دوا يدك رداخدج جس اناعكمواكوتن مقار لوكا

 هللا لؤسر كومو اسيا" ع خرط ا راعرزقا ليووستل] :جك_ 1 مالك تيش شاف شا ج

 «تايك الر اعتنسم كل كس بشعول بشع« يلي ديشمو راختسا يركب روط لاء ىونعم ديس صم “ولم َنيِذَّلاَو

 اك قر اكو ري اسكس بحاص ةيسادج < كى ورينا هتا سكس ل |ًانتنلس نت اوال باوم لس ناقته تا سنس شنا ُْس

 تي ولن نان": لش ابي: قى وركحسين فرط كرقلار ير وطي ىلقن زا اي«جس اترك ماعم

 507 فرط كم اقتدثلا تدين رادخري وطب تاكا شاي« ىزاهوانسا ل ىبَرَملا ىذلو ِلوُسَّرلِلَو

 تاو ةييسمةليماورعو“ :لوثلس ىف اىترتلا: حج 2

 ل لاعفا حجو كنج «لإ تكول اج لكس لارتكادعاس تعيب شرع : ضَرّم م هِبوْلُق ىف : لوف

 شارما لوود دي بج ءؤجوارم رم ىلامسسج كج لاما ىكييروا جس. دارمغ شرم لاو حس شرم لابهيب حس اجاجوم حق او
 امل

 - لل ©. اهذف ثعاياكت روم لامضرو لامر لف لام لاا

 كارما ىلاعور

 كش ىلاعورءس قافنو كت لوقتسا نس نات انَمتَت وبسم العد رخو« لكم «لم#, قافنء كت لشرف اشم

 -< ايكو راشا فرط كش م لام ُهَبولق ُضَرَمُي دوا بناج

 باذع (حاورالا تو )< للم“ لوعفم ثم ليعف لَك ساوجتاس ا قفل مال ٌرَلْؤُم : وق

 ميلا :لك_ لاءجقلابمروطبر هل_ ذ_ ركل وت ييذا قب ا عدو سدو كت دش كب ازعوي دشابيلا ُمَلْوُم

 باغ ل تروصل اء ابكى جت اسكس هرسكك مال مل وه تارت ظن باعد عي تفتك بزعم

 - لوم قش حسن ميلا فرط



 ١ هراي (1) ِةَرَقبلا ةَرْوس (نتادلج) نلالَج شف نَلاَنَمَج
 ريبع» ىا | ربآإ [ مث وم ع 1

 ىلاعت هيلع قلطا دقو ىنعملا ىف ةكراشملا ىضتقت ةلعئافملا نأل “هللا نوعيخي” ,مهلوق ىف ٌةلكاشملا
  .مهضعب لوق رعشلا ىف نفلا اذه ةلثما نم مو ىهركمب ركملا ةلباقمك نيقفانملا عادخ نم ةركذ امل الباقم

 هيجل يناوبا ياعسل ةخبط كلدجناًئيش سمتلا:اولاق

 23 تو

 نايا متل ون تك 97 مقلارم سس تياود لبي لس تايكالابة دك ١
 تا فاو4 لو كح بيير فس نو مروا تسدقلا هورللب ليك او هال ناميا لكلاب دو لكالاحري دقلا سال

 - لينال امحاوكن اك اروا كس تاذاياز 7 أ راع

 تبع رف لولو ثلاك ل سا حس ايككايورارق ىسرفووخل كب ضرير فوكن هبا تاور ل نةقئازم لعب لوي نا

 نا ومروا لوسر لس رثلا تدل« عاب رس د بير فولت اذ (قيادوخدو ء لومتاب دهس د بيير فولد ثلا ليك اتنكبدج اسعد

 -<-.اهكا بامر فاى ابل احدت اسكس دثلا تس تيت لياوكى ذايل اح كانا دخت اسكس

 :ءازاتبا لاف نق دييدغ

 ومدح ك ذا فيرشتديب ب كهف بآءادتبا كق افن لبي مالسا ركع عس يدق ىذب ج ركا جراح كقافن
 -(ًارعب ل ىلايهاك كن وناهس ل جرد وز لوا باش

 :بابساك ٌقافن لدي مالسا
 هاوس لدي ب فارطارواني ديرك ايد ماجنايب م اكم تروا البي فس بآ قا فير شتي اء بج قفا بآ

 هيب دهم لي جنت كس لع لم خئاوم اكدت وكمال اوك وكول اضف لن انبمكتاروا نسالك ايار ف نما ٌءرباعم حس دوبي نر وادب

 دنميان لاح تروي ءاهتن لولس نبا ىلا نب ثلا دبر ادرس اكس وكاقتط كيا كل ف اج كل كفاط ذب كيا ناس بن

 لك ل ويرد نعد نبت لور ىف لق نقيض انتىت قراج_لسلس اكورباعم حس سوليثروا سوم وقى اكان

 راكب يم رهو انتل واسيتربا ىلا نري رثبا ربع ان لج شكلي نيف ديد ءايكم عروش اكل وادع

 روا لواء ترك ياسر روطقفتتموكىراورسس لكلا فول اخت روسو ثا لاك اكس ارب لئابق ماي: ير و لوا ءارتخ ضن

 اعشقك وكل[ متي ام روج ار [ف صل بي لي لم قرب لج قت لازورد ردو



 (نوداه» تن آاج غن تل انج 7 ١ هراب (1)ِّرَقبلا ةَرْوُس
 ىلع ياتي دم للا« لك يب تسفر وا ع انو وأ ب ف اهب تلو بقى سب لولي ل و دروا ف امته د اف حس تلاح لا نس
 نالعا هرعت اي اكس اك ركرقعنم الا ناشلا ميسا روا ليمانب هاش اب دوا لارسفا اكديب دم وكى ا نك هقلا دبك :لتنس كك اك
 دي دم اردد ىلا. اجت لاب تانك العا فرص با ءاهتايك يلام لك تاجا كس ليتات كالا نت تلاد ليدل
 كوم 22100 .ةروام المسا ل

 مين يجر روا دم قلي آروا ايكوم باج ل هتف بلا 1 را لوك ادع ل لس إا نيرو رونمي لة بأ

 كن ناو اه د 2 رمي ىلاي ب لوديماروا وم كوخ اكل و نقب اروا تو لاص توصي قلاب بح كل كرا
 نر يشم ءأذ ال احا ذي رقلا ربح لت لن ارو ا م / ا ار

 ءايد سايت ل مب د ذي اركب يفمريوكرها كس شن د 2 2 اتي فيل رتروا بيق راني اج دل ع ترض ا

 طوب مولعصوك وكر شميل لك بج كت اع زك دقلا دب بسس دو كل سس دج لاتنام كا وج لولو و تيران لا

 حي ه زوري زور ه رماد اكم السا بسج ذي دوا لإ كل ذرب ل نن كن انيك 2 رس د نر

 نوثاراس لير دبة ون قدرك عر ورش اب اسس ماقرطبار لوشن دهس عدوا ىلا نك دقلا دبكة س لدم كيج روت

 د ماكاكل سيك 0 داك نيلرشسر وا نإ مقنايم ذ_- ىلايماكرادئاش

 م ع

 3 هوا اكومرواعس انتزماكل ين رش 1 نااصتنن اك نكس نا 1 :ةورغخي اَمَومُهَسْفَن الإ َنْوُعدَْي امو

 (ناش "مهب ُقِيحَي اَهُرْكَمَومُهفَحلَي اَهْرَرَص" :كردهدري ل ا[حرتقأ نمروا ىل اوس م ايندروا باع لش تاس

 (ىدحام هلاوحب ؛ ملاعم) ."ىبقُعلا ىف باَقعلا َنْوْبِجَوَتسَيَو ايندلا ىف َنَوُحِضَنْفي"

 نومَلْعَي ملام) يلع ٌدْوْعيٍم هِعادخ ٌلاَبَو ٌناَنومْلْعَي ال“ ركع رم ,:نادوخ ل ا واكتلتتف انه ىلا
 تس ناانناءرغ اشمروا لبن تك اسنحا ل درا ى اروا نين تسلل ولى منج يل تروعشب ساومدراو َورُعْشَي ةسابس 3

 - مطاياب لوم هرم اطوال لج تل 10 ماوحتالأ

 ىدامدو ابد ةنااصتنوج حبر فورت "اوك وقف نمل ب تغالب دلك دال َنورْعشَي اجب نومّلعي

 اينطلاب فانك - تكا لبي الحا قت كس اح تلفن رف قمت "اري نامي حس عررصروا فاصل كلاب حرر لك فس و

 7. هريشو كنق لافف, كرش فك, لشمئارم لاحد لين لح وج لوو ىلامسروا ىلاعور شرم طرت ميول ىف
 قلاب اع قو نايمايماكروا لايق وكن وفاملس وج لوج ل امتي ولببيارسوداك مكس ناءكخ كل كاري وخذ لوبن

 :(اءرق ءاضَرَم ُهَللامُهَداَرَ د لكترشاوى اء لاو لوم لت“ *لاي رخو كن

 انس ناك لوزن تيب ارجرج مك اق لون اه وف قواك ن لآ رق ب بس ا رسود اكفاضاروا ىل لق نير رمل نم

 -.ايك انو ل يي



 ١ هراب (؟) َِرَقَبلا َرْوَس 4 (ننادلج) لالج شف زل نَمَج

 مفاشك) .مهرفك ىلإ اَرفكا ْوُداَدذاَقِهباْرُرَقَك حولا ِهِلَوُسَر ىلَع َلَرنأ اَمّلُك
 كاك نالعااكت ابل اايوكركا) ءاف جك كس د اوراشا فرط كم وههسزيف قتماوت تب «ءاف لي 2م

 زنا نخاع ىكىلاعت نع او برعرب لاعفا كس ىت نااوج ج..هتنروا ورم تورو جاب دارك اك فاضا لبن شرع كس نارج

 لك ةيسدارفاديي »ا ؤكواوخببسالب اعف ذ ىلاختدفلا لل بات ساب ين تتم انكر تييثيح ىذا فرص ب اننا اكل اهفا كس
 لقى جب ا كول كا ءايل ماك اك اذ ورع سا فس لبيب نكاح ن*«كاءرفادبي بابساروا تالاح وول 14

 2 كاب ىكت يارب تت الاعو بابسا يق #2 ركل اعتسا حي كدداراد

 (غواضيي) .هلعف ْنِم ُبِّبَسُم ُهَنأ ُثْيَح ْنِم هّللا ىلا ةدايزلا ٌداَنَسا ناك

 رواع لام يظعع تفضىكس ا: ع لكئباج قدرت كب ازغر ت2 سرفاكض ع تيبأ : ُرْيِلا ٌباَدَعْرُمَلَو
 كيو هد فيلكل؛ كاندرد ل نت ميلا رواع مسيلأ تفتك ا ديو كب ازعل كك لوقف نم لابي
 شكت ىكرواي هوالع رفاكن لي كت قرفاكوو كل ف انموج ككل سا: هدإيز لي لولبي كت يذادوا فيل"

 يب لوقفانم يوك وازتتسب كلا با ذعر اكتنقفانم تن كك وم ىتبانب كرف يساء وت نت رك دم 270*

 -ج- وم اكلوبارززع ل وود

 ءاّمب (رحبوراّمُكلا َنِمْمهريغ ْنِم اًباَذَع َدَسَأ َنُْفِفاَُملا َراَصَ ِنْيَباَذَْلا ٌعْوُمْجَم َنيِقِفاَنُمْلِل َلَصَحْدَف

 موعسوب» ١ .ةيردصم اَّمَو ةيبّبَسلِل ءابلا ج هيردصم ءاّم روا« ييساب «لي

 ةترم| 2ع دس 2 327 2 5927| 5 م 2
 9َنْوُعِلَصَم ٌنحَناَمَنااَولاَف ناميإلا نع قيوعّتلاو رفكلاب ٍضراَلاِفاوٌدَِشْاَل ءالؤبل ىا مَهَلْلِيِقاَذاَ

 000-5 ب ده و مص و 2 2 ع 0 5 م ََ / 5 ,

 © نوعي نِكلو َنْوٌدِيِفمْلمُهمُهْلر هيبنتلل لآ مهيلع اًدر ىلاعت هللا لاق داَسَّفب ِهيَلَع ٌنْحَناَم َسِيَلو
 7 ا د 1 6 هل ب 9 و ٠

 كاهقسلانمأاَمَك َنِصْوََُوْلاَف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ُباحصا ٌساَّنلا نم اَمَكاوسو[ مهل َليِقاَذل و كلذب
 0 1 2 درو ( 0 00 ا : ًِء / د ' : 2

 اوقل اذإو كلذ © ن وملعب ال نِكلو افشل امهم هنا مبيع اًدر ىلاعت هللا لاق مهلعِفك لعفتال ىل لاّمُجلا
 9 سس احب | سلصو لس رس يسلل |ىس / عرس و 22 ىلا 5 0 ,

 اولَخا ذا وءاَدسما اَولاَقاوُتَم|َنِبْؤْلا واّولا عم ٌةنكأس اهئاقتلال ءايلا مث لاقتتسالل ةّمّضلا تفذح اوُيِقَل لضا
 5 < د 5 يد و 5-23 2 , ارددلس < كا 2 0 7 2 ما 2

 راهظاب مهب © نوءنفتسم نك امنإ نيّدلا ىف ”مكَعماَناَولاَ مبمْئاسؤَر مِهْنيطِيَشس ىلإ اوُعَجَرَو مهتم

 0 0 2222 ب ير 0و د ب ا
 رفكلاب دحلا مسزواجت مهتايغطو ملبْمُي مهذميو مبئارتساب مبيزاَجُي مهيقزهتساهللا ناميالا
 7 لم درو و

 .لاح اًريحت َنْوُدَدَرَتَي © َنوُهَمَعن

 33 7 0 1 ريك 6 54 7”

 ولءورك ايري داسف لش نم ز ركى ا ثواكر لش ناامئاروا جل ذ كسر فك: لك ع اجاج ابك نا بج :مدعج

 ديد كسا ذس ىلاقتبقلا ء< لائداسف لن ري دقي رطل هوروا « لت لاو فرك الصا فرص ونترك يبس د باد



 (نرادجج) نمآلججشف كتلي 20 ١ هراي (؟) ةَّرَعَبلا ةَرَوَس

 نابج جر واح لئروعاكل ا ليك حك كس بج لا ني رس لول قيم حقيق ذراور# اارفهوبةحلك

 ' ياو اكوا لو ةيدباوج هول 31د نامبا قت ررطك هتف قير احس( نم ) سكول: كح اتاجابك

 ولا نام« ليو فولو دوق يقلب تقيقتر اوربت كس لإ دك نامي من نس ؟ لي آل ناممياحررط لك ولباح( نس)

 تو فكك لشي اب واب ى اويل «لسأ لكلا (اَوُقَل ذا ل تل حس نامي لاري بج دوا لين لك هو
 تي ا ةمارسويوع ا سدي ٌواوةَءاي رك ءايؤركف ع

 وأم: ءكس ركن اهيا اهنا لج دختاس دابق لب نيد ل تك ل لن ]+ تلح حس لوراؤرم نرغب نب لات

 وكن اووروا حاب رركل ياعم اكءازهتتسا تاس كس نا ( ئكم) < ابرك اذن تس نادثلا « ل تس دك اذن تس نا فرص

 كب لسن لارج هوك جس ب لاح تس دجيو كرفكر ياني كركر واهت تس دع كس نلا« ساب سد لصف لن لس كنا
 او ند « نإ بد

 م
 او نت 01 0 0

 90 هه ظدظلنحيم يع

 «قيوغتلوطعمر[ل بسس ناميالا نع قلختنيا قوقل بموح «< يس ءاب :ِرفكلاب : وَ
 .ناميالا نعريغلا قيوعت ىا ٠ اناناس لور لع ماك كب نكون اب كر لك

 هوالغك_حرالصا نع _رل "قت رالصا نتن ع حس لي رفا ل ارم صحب : ٌنَوُحِلَصُم ُنحَناَمْنإ : : ّقْلْوَق

 نار ا ص امّنا «وألو للاخ ران مح تم اكل وكارسودارامب

 ريمه جهلا هورواعرل "ومس لودي "ناب تايد تطل كاب باوج اكل ا نس ىلاقتو كراتتشلا ايلرك 00

 .(نودسفملا ىاز ماللاوفلالإ رفعت © ,طن رن © نإ 00 يف .نآ 0 َنْوُدِسْفُمْلا

 -جاكدبكم .الفلا ع سانلا :لايدرل ةداغا فسكت اب اهساريينألك ل راما «ىبنلا ٌباحصا : لوف

 ب ءاي خنق ارُهقُل لل ا اًوُقَل < حررط لا ليل كروي «لامرف لكل ياك كدلك ل "ف مالعرش اًوُقَل : :ّيلْوَق

 هع تيفو لاو رمز اس ايم نكوووروا قو هررع را يجول نك ة دس ولاني باا. دارك نيف وجبر وشو

 -_ ايكوم ازد لاب سكس فاق

 ىهاوّلَخ رواء ع فوز اخ اكءاوَلَح كايدرل و راشاف لاركن ارز دقم م هنم دس مإ مه يعن ار وق

 ءاولَخ « سامو حت انال ىلإ لصاك الات 00 ا بور

 لزب ع فلاواوازبل روم ل اتم كرم او البي ع بارا تمالغ مل اخر واس لكمال واو ىلواءامت اوولخ نيل

 - ايكوم اًوَلَح ءايكور لاب قف روطس تمالع كفلا ف زعروا ايكركفلا ل ادردافلاءادب نام انتل ايكك



 ١ هراب (؟)ِةَّرَقَبْلا ةَرْوَس 1 (كتاداج) نِنَلَجحشف كَل نَهَج
 ماو رود ور 0

 هرقل مملإ 22 عاعووم

 12 الاب ءلوهمعي «لأ؛ : تركت هدوء لإن تسر لادم( سف ) بن انك عر اضم دلوهمعي : لوف

 1 لع روراشا فرط ارصتقن اكل اءع لامعس مهري يهنايفل انريه رب

 لوم لل 4-5 او زوضوم ريم 1 نكاح

 رنبع# . ريآل | دع موه حب 1

 . ّدحلا ةزواجم ءاهانعمو « ءّراو :ليقو ءايلي ايق ىغط مالو ءاهرسكو ءاطلامضب اًنايِغط « «ىغط ردصم نايغُملا

 ىلاعت هّللا ءزه نأل «ىنزهتسُي ةلمجو نؤزهتسم ةلمج نيب ةفلاخملا
 ٍتقو دعب ًاتقو ٌددجتم هب

 ليكنتلا ىف ةدايز كابترالاو ةريحلا تاهانم ىف هجقوب لاح دعب َلاَحو
 مهب

 ناقيلي ال امهو وهللاو بعللا نم برض َءاَرِهَتْسِإلا َّنَأ تَبَن دقف 1 مهب ٌىَرْهَتَسَي هللا ا ةلكاشملا

 قادس معاق ع

هف «ًءازهتسا ءازهتس الا ءازج َىَهّس هنكلو ؛ ءاَمُهَنَعُهَّزنَم َوْهَو ىلاعت هللاب
 .رفكا الو َّلَكأ ال ةيظفل ةلكاشم ّى

0 

 تفرش تبغضودإيز تثل نايذ ل ر عشب كودرا ظفلاكداسف (ةيآلا) : : ضرألا ىف اًوُدِسفَت لَمُهَل َليِق اًَذإَو

 -< واعو/ل وبتاونكرب روا لوجارب ل ا

 (بغار) .حالصلا ْهَداَصُيَو لادتعالا ِنَع ئشلا جورخداَمَفْل

 رجس ان نولسروا نانيبفاو نما ىلا تع اطاروا قلتي ل انيملاءروا ادب وارنف لهب ناز حس ع تررصعشو فك

 وأتغاشاءاك حرالساروا ل لج تر | واوا /+ وأ 2 |ايخيي :لح ايد رادركى ب اك وقف انمروار از نو ك رود

 نت ةسرلوكدروا لإن تس كل اءاي وك لا دودخ اك رق نعول روا فورعمل ابر ما نش تس ركرابظاروا كش اركض ب ترك

 تفارق لباكتبرشر تاو ارش ايدكءاك ىلابساي كى اند

 هي هوو اليكي داسف لع ني زجر و حس + ءانتق لام قب قتيل وقف نمل ديد

 انر حر الصا فرص وتم اكارامج لتطساو ىكاكرودارامب م «تزقينت ةعئاتق» نو تل لج رازتاراوروز

 َنوُدِسْفُمْلاْمُهَمُهَن م < اتبآةسد: ةسدلريد , 0 حف لير عي دب كه دوك نا نآر قع

 قاب راكم لا لينك ناس لب 579 "اح ااكذ_ومرسفم غن اون اركي + قكارفم !ونس “َنَورعْشَي ال نكلَو

 - لإ ةوبك الصاولو اسفل ب

ق قير لاب لو داهفو تقرر كح اتنبجضب موك لن إو اكسال زج كيك باك ناوي
 ملك يلي

 بع ارث تاس نا نفي شروحات اشور شرا ًارارعكوب ./مهرتد كر اكب ير فروا اونا« لوو

 <|[نشاسيمَرطضإإو سا لل للمس لسششللل ا



 ندب نلالج خف زل انج 2“ ١ هراي (9)ةّرَقَبلا ةروس
 كسل ناملاح رجب لكن لاري موج شئاسفو تف لوك تسدابنقا كس 2 مان ىقيادج نيت لوم كسا ني زج هي دوا

 تب اه نيقننم نا ءعس يدل اوه زاوروك_داشو قدس مر رم ثوار ىلالغا ل اسناروا ليت ةسساجدج دايرب قالا
 0 ل كورك هر اك زاك! روج كانت اح كم

 ش -# تس ران اكسو
 نوماتر و ينع 2 ملح حر الع اكد اسف ناري ون تي ونكتب اما قرارواج تاجير اكخاكث دارك الخا نلاسنا بسج

 ال رفزولم ري سا جو مانت ىو ذة: ملى م اننا نكامج نول اقدئروا هس انلسوم
 تا د ردا لجسد ترورشهديز لحم قئاطد اك ةايوم تدخر مرج « دانب نانا ضن نك
 ا رايك ناو نسا وو ف ايتو ابد اتوب ليت تاملعت كى 1لطرصت ل كسي ىككبجدوا لك والت لال 0
 50 مل رادعب لس ذ_ ذوات القنا شرا لكون يبل 7

8 

 "دل ىلا« ركل كب انو باح كس تمايق وردا نو اك ىلاقترللا يور ىف تالت صول ير 0

 كلاب راش ا ل“ انك 0 ا ىلع 1[, د دواسر وك دوا حس اتكرذاب تسلا رووس ليد ولا ولا

 يو ارذأت را 2 ديمو مل مارت هده ردد

 س1 شه

 0 اور لد لد 0 ايي ري 0

 تيان لب لوشوما رف تييئاسضا ركع لك نا لقاك ور ودنا نوزع كح او هجر كايرم داسف الع لا لي روطدح
 0 بر دوا بجي لد لوول « حس ات رالصا فكري شيب داسف اكن ار اس لكم تيب ابن نالغ اكل وشوف

 امج لل؛ ب ترام اك تناك “ن وحلصم نحن امنا" ريد كير اك حر الضاول هدا: ارنا برو لين تع هكر تح اس
 دس راثيو رلغت آول ايند دول ل [هي ورخأ شل وروا بي رف رواء تمروصبوخ اكدر تشم ودار ل وده دوج عشك

 :باطخز رطاكل بكا حس لوراك يردوا لوقفانم

 ليش لالدد منررتا ركع نع 2051 7 و اكو ترروصوخ وي واوج ومرت اكس لوربت رمي قرديفس ملهي فيم
 (ىدحام) 70:15 ئتم) ده قرات ايمى أ حررطرم روا

 ل رام متر قا تس دج رول توم سئل وق ل اعد لكلا ءجساتال ل ايد( ىدتوادخ) بضم و جس أرب تتفانمد#
 (ىدحام :٠ :ص ء:دوملات سنيع ىريا) 3-3 مج كادوا لو تس ل تنل نا كيما:

 حرم سرع انا ىلف لاول رطروطيلس لك ءانجر مكاقرم ل اج نم ىو تيشرت ميهوك اتا يحس



 ١ هراب (؟) ِةّرَقَْلا ةَرْوَس < (كوآدا) نكلالج شف لل اَنَمَج

 تار لاء جدري تعلرش نون اق ل بج +< اوراق وت ب وييسر انجح 0 فرامل شنب الا ىو ف

 كمر دوا ىديعدبو تنايخءورشتو ملل «نوتو عش 0101 لاح «قرتباءى 1 اينو قب نركر زوايتوم سلب فار

 - ىررك عتشو ل ارواح ليرل_ ام راياكىئا امج اينورجن انج ءح ايو توكدوك ا لات

 كس ضالغاو قر صرب مالسارجمتتروامالساكج.اتابناهك حس نابج : ُساَّنلا َنَما آَمُك اَوُئِمام هَل َلْيَق اَذِإَو

 نرجو مالس ند قلا ديك ارم حس سانا < لبي لوتاور ضني حس ا) نابيا لوسر بمصاب َو آل نااهربادجضتاس

 - ل آم انةسدوبي لانش

 كاي دكء بكف وقر و/ ةفقلاةقفقتت راهصز__ نقف انم لم باوج لس لا ءاحت يلركل وبقت فادص م السا لوبنج

 58 رقى كل امد ناج شار كدتلا ذ سنجر فقلنا ب احس لونا ردا دي كس تتنو للا جري

 زانق ل هت ءارعرب لع سار كلا ء كت تنم فوق, وا ةنعلادتاةلقتت اجتضنلا كي هزنذيسا قف انمءايك يخلو

 خب 0 نورا رداع لشن نلاء اج لد لوم ىو كك مارق طا لك ق سدو نت

 - كك دوا افم غيبسا فرص ير لماع ل

 «رشي حعجر ءرشل وومم قع 1تدايدد كس 527--- ادررطى ع

 ايك< < اماجازاونوكن اهيا لبا صل تاباليخ بكى كم ولعم روا لوف ايقو تسرب و اينب :لايخ لير اء رشي تما رق

 قسدتا روو ء قرن قمت لإ تك با كك تدرب [ حرالضا د ارفا دي ؟يل تكس سوقفازع اك

 اأو مدار قة ةزو مرا لق رعرق ردا

 تماغس ل وقف نموت كس لوديكا تراهن جس بادجاكل لاب مز كس ىرنل كن اير (ةيآلا) ُءاَهَفسلامهْرَصَنإ ال

 تاللع كليتي كلم ناصقنو خف ياكل فولو جرد ل "تويكس ايكاياتب كت دروزري تفاتروا

 : لإ لد ايعمب اكس

 «ذال ناميااببجةنقلةتةتلق بصنع ايكامكررايعم كيا اكن اميل 000 ساّنلا َنَمآ امك اًوْنِمآ ”|اتسم

 دواي ب نق نمل خرا بج وكل شك وكن اهئاطلغردا يحس ءايس ليا نامياك نع ةنقلادتةقت مارك تل "وب مولعمتس للا

 دقلا<ح لايخ ب يجشترب_اهج مورس ناميا تاود#ةةلاةتةقلتت مارلي اىصرتل ب زوعن لج رك شوك ارك

 لوو انيدركل ناب روت اداغم ىوايند ك_ كس رصقم نء زن لا ىلع يار 58 لاررفريو تكن وقفازم بر قودي دج ذس لاقت

 كلي :فزضوو كل لا, ايدامرف اربع توم اكىدنم تداعس لا ذ-ةنقلاةتاكتت مارب احساس تداعسروا مرتع يعي سب

 نايا ررط كى ةنقل ةنقلاةتةقتت ياىصوج ءاكوج تعم كى ا نااهببا بما لب وسر وارايعم كيا ك_ ل ناييادللب يوت نوم

/ 



 (ناداو» تلا لج شف كلل انج 4 ١ هراي (؟)ِةّرَقَبلا ةَرْوُس

 ١807( «هرقبلا) .“اوَدتها ِدَقَق همن آم ٍلثمب اًونَمآ ْنَِق” :ايارف لم تيب اىرسود:كع 31

 لم ناإب زن ىلع ن اطيب انومريعب حرروا نقل ج تع ع طش «هداءاكك اطيب (ةيآلا) مهنيطيش ىلإ اًوّلَخ اَذاَو

 تاتو قالطا اكل قت تاناوحك تانج 17 : تك ناطيشو ل او ف اكزمجروا لشعر تسانتكر موب عي ا

 .*ناَطِيَش َباَودلاَو ٍسناِلاَو نجلا َنِم ٍدّرمتم ِتاَع لك” :ج ضاخوجتاسكس اب روس ىف موك
 (زاجم)

 دارس ناطبيش لابي «جايكابكن اطول داو ذركرضس هت انج عسايآ ث مدمن عندا ن اميش ل * فل شي دع
 كح تركت اس فالك لونارلسروا مالساو ورم ءابياككخ « ليد نق زمو ندر شمر ووببب ءاسؤر

 ٌلاتبحج نيقلزم ماوي بلطمع ل رع اذا قزوز زكرتسا و حاس جاوي 5ز 1رهتشل ننال

 فوتو يوك وفارس ىلاب لن دجتاس كسى بآ تس نااجو لد م“ : كين تيك قف لات كلل تس لدااورس يسال
 تلا سدى كنا كب

 دجتا سسكس لوف ارسم حرررط لسا هو: كس يو بل طم كيا كلا« اترك قفا حس نانا قتلا :مهب ىَرهتسَي ُهَللآ

 تاكاشموى اءع اتركالتم لج رابداو تلذ لبي جنزكل ياوعانبلا تس نا ثلا« تس ركل ياعم كف اظن اروا | مسا

 وس« عازم كءازهتسا لخفلس نال وتم  دكلانج هيلي ماي
 الرحل 1 اموال لام ا عي 1 ىروشلا) ؛ هلم ةَْيَس ةَنَي اواو :ب بح انكار و رك مس

 دعبل املا لمار و ا”الاحسايك

 : ل لوف قادتنا اهرتسكفرط قرات اذ

 5 ولء كي ب نا دنوادخ كيا ولءعدوجوضريارب بارا اكرخسر وا ى بتاج ىكاىراب تاذ لبي فحم رق

 (8.207ةروبز) 3 كك ذانيور خو( وم وق

 (55:1 «لاغما) داك ورا, كت تم كوم بلان تلخموري مب رواء وسبب سمن اشي ري راهب

 كدّمآروا لير شل اعتسااك دم لج اهكذ بييص نب ذب «ةدايرلا هدَمْلا َنَوُهَمْعَيْ هِنيْفُط ْضْرْهْدُمَيَ

 لوك لاعتتلا “مْحَلَو ٍةَهكافبمُهانْدَدَمأَو .َنْيِنَبَو ٍلاَوُماِبْمُكاَنْدَدْمَو”: تي حاتم لييرجت لاوعتسا

 تبدي رزموكن ادقلا لب طمس خيوأنفا كنا تمريض “مهب ُىِزْهَتْسَي هلأ" روث مِهِناَيْعُط ىِفمهُدُمَيَو

 تا يدم رب لب ل روب شكرا عسا - ذرودا

 5 26 حرك ؟زارئا تسووا وكواوخو و ليي ل "< ىدراز جوك ولك طمس ىف, وكن وفاق خئيسا دس م اهتدثلا

 ا دش زد



 ١ هراي (؟)ةّرَقَمْلاُةَرْوُس ف (نرادلج) لالَج سفف مل َنَمَج
 -ح للاطمك ىيوكنوناق كات زاجاروا ىداز آل ف الجوكل اء كذلك الب وكرب ذءاك سك

 هنسز# اورو زفر زاك نورا ورواه ع لا ردك اتا وشك ل تيغك ا ءةقلغ ءكوُيَمَفَي
 (ىبطرق) .باقلا ىف همَملآَو نيعلا ىف 'يمعلا (خا) ةعزانم ىف ريحتلاو لالضلا ىف ددرتلا معلا

 :ملازا كرش لا

 ىك *“سانلا نّمآ امك اونمآ” هروكرب تيب؟ب لطماكل ا“ 'نكعاجابك ترف اكول بقل ا” كل وقمروب مر اكدتفو ثيي دع
 وكي يقف ننس رو سب لكعرس سكس ني نسر عن رورو بالاوو قر سرزرمس_ لقا راتب ونت سان

 مانت حررط ى ةفعلاتتاقلوتت مارك رايص نامي اكن لاك ا ومن لاك ءانج لا نوب لبق ل ب اكن ار, تس لبق لبا حررط لك وف ارسم

 مانت ررط ىك غن ةنكلادتةتلوق مارك احسن اهي اكن ادكا و: ناك ءانم لا ندم لبق با اك يايداق زن هت ب نيد تبايرورض

 © لين لعاش لين نوصل ديك ليتك نوب بس راك ول لن لبق ىلا قرون ضحب لقت ا ءامت لتي ني د تاي رورض
 (افرصتو اًصلخم فراعم)

 7 7 م هس ل 5 00 0 000 نبع نس رو

 ىلا مسريضمل اورييخ لياهيفاوحبر اس ىا من "تحرك هب اهولديتنسا ٌىدهلايَةللَضلااورتشاَنِذْلا كيلوأ

 ىف نذ ٌلقوَتْساَىَؤْلالثَمَك مبقافن ىف مهّئفِص ْمُهْلَيم اولَعَت اميف ©ّننِدَسهماَوناَكاَمَو ميدلع ةدوونلا رابلا

 يمضلا عيجو هأفطا مِضروُتيمْلنا بَعد ُهْفاَحَي ام َنِيآو اقذّتساو َرْصِناَف ُهَلَوْحاَم ُتَراَنآ ٌتْءاَضَكَلَو ةملظ

 كلذكُف َنيِفِئاَح قيرّطلا نع َنيِرَيْخَم مهَلْوَح امور َت ِرْلْط قمم ىذلأ ىنعمل ةاعارم

 ٌنوُعَمسي الف ق ةحلا نع 22 يبيياطلاب ىوحلا مب ءاج اوّثام اًذِإف ناميالا ةملك رابظاب اونيآ ٍءالْوِب

0 5-95 2 

 3 نسنسوي هزي هةيدللا قيرط باسل ةولولب يلا دعاا نع سرح قب ل لوبق عامس

 52ج ئأ

 ناَعمل قرب هتَوُص ليقو هيل ' وسلا عالاقل كلا وب دك ةقئاكتم تيلط بتاعتتلا ناالق نانو |
 لا ا : و 2

 َقِعاَوَصلا ل رج نسمهناذاّ اهليانا ىا مهعلاصأ ب نتينضلا 3اس اء هب هَرِحْرَي ىذلا هل هوس

 2 هيفو سس بياع نم لا دورك نوفي ندع !| توص ةَّدِش

 سدو 3س د 0-2 0 كما +

 ا ا هئوض ىف 77 يفاوشم 2ع :ةغةرشباشعاب ب

 سه[ شب مرمزإ د



 ناحل ب

 (نددج لال لج شف نيل اْنَمَج 2 رايز ةرشلا روس
 امع مبشوقو هو نوبحُي امم هيِف أوُعِيس امب مهقيدصتو مببولق جلا وي نارام ىف هام جاعزإل 0

7 1 
 0 كا وذ

 هللاَّنِإ ةطايناب ببذ امك ةرباظلا ٌمهلَصيَأَف ميسعامسا ىنعمب تودع بهما قولو نو
 باهذا هنو ردم ةءاش ءىسلكلع

 0 ذاس

 00 000 تح تح حس ع عا
 ايا لأدب تيادب وأ ارث( تن ) ل كرا قئاركل ذي 2ح تيادذس لاو م إو تقلق ب :يرحرت

 هلي 0 3 ٍإ 1
 يل كاد ناازم را لب اوم نتي الت دوس لاكن نتن جس ل حب ل كس نااروس

 نات تس قل تيفي ا ليا نافنكس نا تين لن ا روا لت لب دقي رط زلم ضد كدقي رطاعبسا يدوا ح
 قومرود فيلكا ىف درسرو ااه تيس دف ا ماو يدك اورو سساوجو تارا [بجوس ل الجت مكر

 .ىذلا . دل .نل ريمه ايدج( ثيل بلس تراس كلا ةس لاي نا. سال زج لف ونروا

 20100 كلاي لأ نييسا لتأكيد روعي ل لاح سا لي ويلي رات شيتا روا ع حس دابا تيياعد كحل

 نلوم كس كرها اكن امي ملكت كس ل وأو ىلا تيقن يم لع هد وكيلا نعرف ” لمس داب كس تءارووملي لام

 لوقا تبول لسع لب لشحن قل راما كنا عتب ادعرفا فوخرم نا ونس لإ و خا واح وج

 , لي كلدلا ع تمارب وار كل ف لتس نابولى كارل 7 توك م (ل) ةح سداد ذل

 روز عس ( لواي) ناس آله ىدت ل وكول نلا لام لكن لاايء بتل او فس زاب حس ىئارمكا كولي وس تت د ليتل اا

 لا ريتدنا ب وئانكت علو ساما ُلِزنَي “تحس ٌُبوصَي باص ب وْيَص لض (ٌبْيصروم قرد لإ

 ندي "1ك ا لك روا < ذاوكل [ تش رفا هوك جس يك ايكروا ج روم ا ال جمرك ووروا وم 57

2 1 000 3 

 نادل با لايهتا كامي ةوُح ترو رك ين ا (لكردلاب 2005 ءعاتنا زو ل ولوابوو تس لس كمت
 هه كت

 لذات نأ ر بج لج ىكل وكلنا تيفي م« لست وك امل اتعس جو كت دش لاذاد آى السا 2كم لو تل سلب 0 92 26 هعل ّس

 كس لليد ل؟ ل وا راع رم 7 جر ديخو م( فك )رواعس باشم لوت الح حاشا يل 'ةطكرفل ىس "رواه انزع

0 

 فرط ىف نامبا كس رك كرتوني د غال ( وع اببا) سبك, سعوا ناقل لا نول اك ا« إذ ب اشم

 ه2 قدمك كش انج )7 ب ةل ناجح ما رو كادوا نإ اقل

 قدح | ىلا انما 00 مولعم با كح ل م نك لاذ تل

 د دمتي اقدا» 00 لم 0 6ك كاسب كل ل 22



 ١ هراي (9)ِةَرََبْلا ةَرْوس - (ننادلج) لج سشف كمل انج
 وج لاتدللا يقي ل كي لس عرب ىنطاي لك ار[. اريدج تيل كى لس_لكلاي كت داصب كرمان كن لادواوك لوناكس نا

 < لاو قم انركبلس روك ب لس( ترق ىاروا انكر تددفرب سا باتباع

 رو أر د دوم هو) هر هل د < سس نب م ١

 كمل او ذجاج زءايكر ايا ذ_ لوبن ءاري رت لوبماء بع انكي عىل حس ءارتإشإ ءاورَتْشا : نوف

 5 انتلا ع امم ري خت اسكس هرسكوأ واو نس رمت نم قّعروا« كك سرك رف نايسرد كس يلصاو او روا واو ت امج ري داس

 لاسكرواةت وفل دبش كرا فخا امج دي رت نسي قل او ذ ىورع كان اوباروا لل طمس هرعاقك 59

 < اهي ريتا س كس هرزمتوك ناو نس

 ركل قلخروا ةلالضسلا لوعفمتي١ اوّرَئْشِإ لوصرمم1 نيل ءءارتتم ,كنلوُأ (ةيآلا) َنْيَِلا كيلو :َنلْوَق

 3 م 1 اريثم كئلوا راوجج ركل بخ لص لوصوم.لصركو بلم

 | < باوجاكردقم لاوس ليا ود اذا ف اضا كس لمت لاا : :هب اَهَوُلَدِبَتْسإ : لوف

 ت اناا ك عع لوم لفاورب نمءاسب لكل شاء لن تكول ركل ص عكس زج كبس نت رش: نا

 سرس ت يارب .لكالاع ل تارك لعد تييادب لاو يب بلطس اك اااري رمش مو مترو ل مهردلابم لقلا ٌتيِرَئْش

 - اتوب لب يي الصل تاتلا ير

 لادبتساروا جايك يلدارم مالك وب موز لايوك مزال كك ءارش اوبرا كاوبع ءارش :ْبإوَج

 قرم فيا ف وهنا رك, عت دوجوم اسكس نا ةسسار لوو كس تلالظروا تييارب تي ءانيد عج تروا انركر اننا دار حس
 -.ايلركرايتخاوك ارك دايتخاو

 تراهتبحاصاناها ناصتنو حم لكالاحء ع نىك فرط كت راهتسبنىك عر ل :مهت راجت تحبَر مق ...تاوس

 ىلع راهتك ده تنص وك

 ع لس لقاقلا سل لك لاتساري تس لب “ َلقَبلا عيبرسلا َتَبَنأ” : سحب ح روطب_ لق نامدانساب باج

 .“َكْنَقْفَص َتَرِسْخَو َكعِيَب َحِبَر”: ل ةسدل ا يكب رخ جس

 -<تلعكئر مدعي :رانلا ىلا هرْيِصَمِل : ّقْلوَف
 ىت نلارضو نات ارم ل م لا ايكرايقخا ذ لوبمادقيرطوج اكتراهتؤت اوُلَعَفاَمَيِف :َنيِدَْهُم اًوْئاَك اَمَو : َّيَْوَف
 ضو بلاش لولوي رس وفسر وا عفن

 - يح

 ب -ءعازشقي مرماد



 (نتدج اج جشف ل َنَمَج 4 ١ هراي (؟)ِةَّرَقَبلا ةَروس

 دب جل شئراس ل ذارمس ل ل ابيب ل ايدل هراشا هك مهتفص ريش وهلم م هقافن ىف ْمُهئفص : : موف
 دارا اامروا تيفيكى كا

 كل لل ءاقو نينا َدَقوَنسِإ تدرب قش "يعايد راش هس راح ةقوا رمش دقوتسا دقوا : سلوق
0 
 ا

 يك سا ةفشسس ثلا. قرعتم لت ءاَضأ ملءايدركو راشا لس رك ترانا ريتا تءاضأ «ٌثرانأ : لوف

 .ةَلْوَح اَم ىِذَّلا ناكم . ٌتَءاَضَأ ىا ءع ناكم قت“ ءاهروا عب لوعفمرلو ب لمت ُهَلْوَح ام روا لقا
 : - * 5 _" - 5 55 1 3 و

 لير ل وت رول هس ثلا غربتي يساع رواه لانر2 مكب رواج مفناتم لمت روار ىف فو ذب ارثمر :مص : وق

 ى ساو 7 م هك .. 0 5 1 هوما 000 رخل ل

 مكب «ج م رمصقا .رمص ارم قت نلوم رع هوروا لذ ربت ل لولد رولا يقترب لن أ ايضا لم لوغو 0

 41 يف ك1 م رمد 2 3

 ل ىمعا ءاصرلا ءىمغ < مكب صكبا يءانتو

 لأ بص« 57 بّيَصروا هداش' فرط كف اضم ف ذع لب ل 14 ٍرطم باحصاك ىا بيصك : : لوف

 7 "قايد ء ادا شو اب دوااي در "يوكو ةق وا ءايرداؤاو 1 ب ويَص 2

 دج ؤاو لثش 1 0 هزل كح ََك

 2 اييجعس ارفرطل ب يَص ريكو هيف :ملك جس اتوب مولعشسس كما باحسلا ىف ىا هيف : 0

 د كات اقتت ويعم العرس وا بيصسلا ىف ىا هيف بح ل لب رقما ماعم كت درهم فرط وك ٌبيَص

 3 "6 لن هيف < فالف تيأمكرماظيي رج لوا دءاكءامسلا رم او [باحسلا
 وريث هيف كتبو قه الل داب دارمعس ءامسروا عايل تا روكر يمت هيف فرط امس نس تارت ني و

 -جرثكا داتا كس ثم لاعتس اء امس لاله جس ايكيا

 ايلدارم زجرل لوب لتعم لع قومز اير يدركوراشا هس رك لئن اريك عباصا : اهلين ىاذ لو

 0 ا 4 صدك ١ "دل

 جفال كامكس م 57
 تم ءاي وكؤاو ركع دوكل ابهر اك ؤاو ناس مج فرح لقا, لرش ويت طوخ نم نإ 1 يلوم

 ايكوم طيحم ءايد لأدب
 - يس روصقتا نيو باوجاكردقم لاوس ليا كسكس هءاش ريف ك ئش .ُهءاش : قلوه
 ءايشادقلا: ملكي ل اوسازيل دوج ومس تافصو ت اذا 6ع لا: ددج دمج نت تكتب ا 5562 ا



 ١ هراي (؟) َِّرقَبلا ةَرَوَس < (نناداج) اج سشف زل اَنَمَج
 رع ار لو ركارواس ووجوضو وراك لابن رطبل ارم اطوج «جلأت 1م الانوم 4 اااكرتلا وأليكرلا؟ لاك كتب اول

 هم كلاه وو: كاتم زال تورك َكِلاَه ئش لك

 لب فاو تدي تيم ت اذ كى اختدثلا ر وادم لفاد تخت هداراروا تديشم كر لاوج < ىئش هودارم تس ئش .يناَوج

 -- م قى اقتدقلاروا لوم ثداحدو لوم لفاو تكس هداراروا تدم ئش تركك سا

 عه رف اع مع حب 1

 ميآل» اّراَن َدَقْوَتْسا ىِذَلا لّكَمَك ْم ُهْلَتَم :ىلاعت هلوق ىف :ىليثمتلا هيبشتلا

 ددعتم نم ًٌةعزتنم ًةروص هيف هبشلا هجو نوكي نا (بكرملا هيبشتلا ىا) ىليثمتلا هيبشتلا ةقيقح

 ًاران دقوتسا ىذلا لاحك رفكلا نم هنورتسي ام فالخم هراهظاومهقافن ىف نيقفانملا لاح ّنأ :ىا

 هتلثما نمو « اًضيا بكرملا هيبشتلا ؛ىليفمتلا هيبشتل لاقي ًائيش رصبي دعيملف تأفطنامث اهب ئيضتسي

 ف ىواست ليل انفاسي انسوؤر قوفغقنلاراشمّنأك

 دوسالا ليللاب برحلا ءانثا هيف ةمحالتملا فويسلاو سوؤرلا قوف دقعتملا عقنلا ناروئ هّبش دقف

 .بهشلا طقاستتو بكاوكلا هيف ىواهتتمهيبلا

 امهادحا تقبسو « ؤاولاو ءايلا تعمتجا ءٌبوُيَص هلصاو «لزني ىا ءٌبوصَي ىذلا رطم وه ءٌبِّيَص

 .ءايلا ىف ءايلا تمغداو ءاي ؤاولا ٍتبلقف نوكسلاب

 د 00000

 تو فل

 لري رت قءارركه دب كس تيا ذة لوتجك ب كالو وي (ةيآلا) ىدُقلاب َةَلالَّصلا اًوَرَكَشا َنيِذَلا كنتوا
 َ رى 011 م 2 -3 ٠ .٠ ١ .ه 3 .٠

 كسروا َّى هراك انب تش ون قت ريب رثرك حد تود اببب يم كت تيباربدوا كامب فس لوبا كس انبتا ىك ترب ئح
 | 1 _ن 5 زكر قولا 7 5 . 4 ذاتي ف 557

 كاصفلروا ل رس ارسوتج حان ل راينا ىئاركر ك دوم تييارب دارمتس فس دي رتل ابي د تلالضور فك( * ل تقي

 «ت اجوم ماك اضقن لا لبنا قلي اينوك سس سكى ورضع اكترخ [نلارسضو ناصتقنر ب نايس اووس اك لارستو

 اناو تب ولووخرب دان لكلا: كح شوفو ةبهورب لاء توم لسع ع دئ اف قر وف سس ناصقن للا لاب وألم اين درك

 -ك تكن قراع حس ميو لوك ون رلسمر وار نمشوب جوا



 (نتادلج» تي لالج سف كلج 4 ١ هراب رزقت ةَووُش

 : لام كوول ك ياس نيش نم

 يا "او ووعس ب رقلاربخ : اًراََذُق وَمَا 0

 ناتج لايك راح كت ساق رفك ادبي ا يللو تال كي آ ل4 فير شنو رومي ل كس كت ربا فقل يآ بس
 ! نفور لش نير شار نادك ايا ايلا 07 ١ د للتو م

 نالا كس وم ننارفسمرج تن كسل | لأول ضن ل كن كلا روب لم قدر كوكا كتل حس روم دتا ليي قي نش

 5 ا نساك نت ل اا لت 9رصدناوج جى شت سا للاثثم كن. تل وم أ نمو زرع قت قرلب

 نا! ىلاح لم« ين ل نوح دل انيس وردا قو ل ؟وروود ثعقور#ب لغو حن اور ىلا | ل زجر غمو ريقسر وا ايكوم نور

 هيتس ناهيوش : رم ارتو لال كَ لن نور ول وم ارسم بسحب كت سي سويلير ا كك شوو لحي الات كن يم

 مشعل م ريدقلاحتض) 2 -يد لاج ور ىراس لك ثمل فرط انو رف

 نا هول سود لس نيش نم

 قلمي ع لام كوورك رمد نتن (ةبآلا) قرر دعو ُتاَملُظ هبف ءاَمّسلا نم بّيَصكْو
 تبول قرم الخ لكم المسا اتت راكش اكب ذتو بيد عررط كن ولايخ نود ف اهنا ع لك ا قد ةرك وج

 يتب كي رج فاني .ن لايعاكيي لس بج رول نتحاب كل آمدقدنج قر فرع راقت قالا تدلوشو

 ننس نال تعد "لن وج يكد لد نينو انتو عسى رط كش راب ىلا تلاح ىكادققبط سا كس نوقفازم

 رج دن كن اروا ف وخير اكن ارك لين تيل سافل مب نوف اكذب اوك ويلا ياس داب ك تشمدو فو خل وم ةسابد

 م سبت لذي ليترك قي نا كس” بج« كك لك تس رك شلا »لكك اجب لتس تفرك ثلا لك
 ب ذي ةترلوم لادركرمو ناريترجي اج اج [تنفو لكشم وكري لوف دلما مالسا بمدب ناكل إث تس اج كيم فرط كنت
 (اًضلخنم ريثك نبا) نأ كيدز كح نتلوقروا ل تس اجومراكغ اكولوكر وا

 تينادسو لثوار: اس يل ذا دقت اسس قيص لس حما تاره ظروا وجت اسس كس قص اناا :دلك

 وهو ٌدحاو ّقحلا َنافو «لي راش ىرط ىو وطن قسرا فلك ارك واهسداد لت ليا فرص 2

 - ترم»  .قّيهشنم ةددعتم اهّناف لطابلا قيرط فالخي م يقتسملا طارملا

 شخ و انيشاوثوكت هلو مكانا مُكَقلَخَىِذْلاَمكَيت اوُدِجز ادب ةكم لبا ىا سائلا
 ه( نش جي مزمز »[ لل



 إلا ةَرْوَس 49 (نرادلج) نكلا لج شف نَا انمَج
 نوت مكْلمك نبل
 ٌُنكمُي الف ةئويللا وأ ةيقاعتا ىفابل تال اكو اطالسم لاح اًعارِف ضار َقاَح َّلَعَج َزَعَجَفَّْلا

 ءثولكات لاَ ِترَمّتلا عاَونَ نبين اًفقس ءاَسيَءَمَبلاَو اسيلع رارقتسالا

 الو َنوَقْلْخَي الو ٌقلاجلا هنا ©َنٌوُملْحَيدتاَو ةداّبعلا ىف ءاكرش اًناَدَنهَنِلاوَلَعحلَف مكٌباود هب هنوفلعتو

 هللا دنع ني هنأ ن ارقلا نم دمحم اًدِؤبعلعنلْرتاَمَم يبيح قا ةضا| امنا دو

 و ابشالاومظنلا نسحو ةغالّبلا ىِف ُهْلُكِم ّىِس ىا ناّيَبلِل ْنِمو لّْزنُملا ىا كوم ْنصْوَروَسِباَوناَ

 اَنودْبْعَت ىتلا ْمُكَتْيلا مكءادهَسا 1223و يايا ىلق الفاو حار لدا ايل ةسطقةروكلاو: سلا

 مكناف ٌكِلذ اوُنَعْفاف هسفن دنع ْنِم هلاق اًدمحم نأ ىف نيِقِدصَمسْنْنَن] ْمكَنيِعُتِل هريغ ىا هللا نوني

 كلذ اَولعفَتْنََو مكز جعل ٌركْذاَم اوُلعْمَيمَل َناَ يناعت لاق قلاع ارز اثر الني ءاَحَصف َنوُيِيرنع

 ٌساتلاَمدوَوقَْا رد :بلا مالك نم ٌسيل هنو هللاب ناميالاب |! اوَُّناَو صا رتعا هزاجغا روُمُِل أدبا

 بطحلاب ُدَقَتُت اينّدلا رانكال ركُذ ام ُدَّتتَراَر رعبا ةلوعكآَجْلا يسيابتب محامل 551جِلاَو رافكلا

 ةبزال لاع را ةفافسم ةلسج يب وو دعب © َنيفْكْلِل تئيُب ٌتّيِوَل هوحنو

<2. 
 ىلاعت همالك ىف ذو ىجرتلل ل اصالا ىف لملودباكع هتذابعب

 قيقحتللا

5-0 
 ف لب وركرارقااهديح لكما تل ورك دنب كبد لأ تيس ولاو بركس لكل (نق) كوع :ييرب

 كح لادهل ذك تدابعك ا تكا سارا علوا هداف مكي لاعءايكا ديوك مت

 كري _رابقت_ نت < 2ك نك ماكس لاتشازوا عك ك4 ةلضرو ّلَعَل رواومراوفتا حس باذغ .ٍ

 راقب لاك زنتييابن رواج تنكت يباب دوج « اج اياب وكل مم نومي ين )< لام اًشارفءاانب ش فون مز

 وكن * كادي ل 1 -م فتك كااذف ىرايقييل د ذكس لش اباسرم ىلا حس ناس آرواايانب تتوكن اس آروا وبن نلت

 ب و يطوي مح ييسو - ”رواوم تس امكمت

 هح ركقيلفوج ج.انطسوم قتوروبتسروا تك ركل اكووروا عا م عج حف

 00 ُلَّزَن هلا ويوم ل كت ل فس وةدقلا بن انيك لما رك ايكا لان( نآرث ) وجي ففي رج دن نبا

 فخ لا تررومموو قت نيج بيلا يخون ل وعن لن تلبس - روسو ان وردا الس تدع

 رك وتو كد قا مكن يجول لب ىو ودوبتس نا خيساروا لاو لتببأنخ مث مكزا مك لع ساروا وج اتئاروذءازتتبا كتر ع 4

 7 باوك ةاذبا وهج جايك فرط لا ذقت كش تبقا نب ركوب راب و لا 01

 فس مركا بيا رفذ ىلاقتشلا ول, كوم زجاع حس لاوو بعجرواءوج برع تجسس كك ككل سا امك رك

 <[ نشجي مركز



 (نتاداج) كلج سف كَل نَهَج ُْْ ١ هراي (؟) ِةّرَقَبلا ةَروس
 01 02د ل ا

 ءازجروا طر )دو ىك ذو ماظ كس زائئا كس لا كس 1 رك وأى عا /روا يكد ماك هروكن حجو ىكزحب نسا

 جنن ارا نجس لاك الك فانا مكس كي رعت كتاب لادارلا كاما دقلا مكازبل« نر مخملي( ناايمرد ل

 «لوم ىلاو ترار لا مدقق“ تب كس نا ومب خب حسب اشم لس لوم يروا ناش ا رفاك نت رش اك
 لإ

 3 - 5 كس لورفا# كمو) < ىلاج لاك د تهرينو ىذكل ننال لك لا ارح هزه هرو
2 

 ريد وج حو دييوينح يدب

0 
 «ج اوم لاعتسااك ءاي فرص2_ كارز نآر تع 2ك اسوان نت اي :ٌةكَم ّلْغأ ىا ُساَّنلا ايي : ّيْلْوَق

 < ضرب قاظفل ىدانم ءُّىَأ «تس باج كن ولخاي ءومحس بئاج كق لاخ واوخادن او ليل اعتتسا اكان فرت يسود

 -ج لربي تفصءٌىَأ تسدايتقاكس سوظفل اذا «جريبخت رب ءاه ءك- بضل يب لك
 :ه ريش سانلا ي ءةكم ّلهأ يأ د : لوف

 تات#تت ءاونمآ نيَّذلا اهي ايوا ب لئاروا حس سانلا اهي 0 اوس
 ؟لوك ايات اونمآ نيذّلا اَهُيَأِي تدي ملا باطخروا جس ىل تروسيب

 50 نازك ىرثلاءدعاقي ٠ :(باَوِج ثاَوِج

 رابقظا ا عبر رواج يضرك س انما كس لكريقناب يك سرابقفا ابن ل ةئاج لوو بصخروا عفر له ف

 جريس انما كس ظفارابتناب يدك

 سابع نبا ترظت, جس ل رانا ى يقلق سابع نبا ترضخ اوديو ريف اودع اًوُدَجَو : لوف

 هديحل سباب تسفر سديح ةوارم حس لاء جس يق كل تنل ابجج سي نآرق ءاُدُمْعأ كيرف. ةئلةقفتنت
 < ل ابا ل 5 هكر هناك ىابع نبا ترتر حس هكم لها يق سانلاحررط ا لكل وبقم توابع ىلوكرمخب

 لإ لاش لو بس طريقك مب تشع ح_اهكر قلك ماذا ل نر ريضفسر وشو

 :ىجرتلل لصالا ىف لعل: موف
 اقم كل بروا لو تس ركريجتسس أ نى ماو, ج- 4-2 بوبحملا ىف عمط لامتسا لسا لعل اوكي

 -<س لال اعتسا كل نساك - لات نقب

 ا وي “قيقحتلل ىلاعت همالك ىفو” لوقؤيا ذ مالعرس“ «باَوح

 ل ا لا 517 مالك

 ه(نشجيمزمزإ>



 ١ هراي (؟) ةَّرَقَبْلا ةَرْوَس م (نواده) كلج شف زم انَهَج

 اهيجءوب لوعفم لب ىرعتم َقَلَخ تم «َلَعَج :لكب جب ح ليي ت روض ئاييركب سلاح : ضر ءاَضاَرِف ءاَّشاَّرف : ّلِلوَق
 ايل لوعفمو رب ىرعتم رص قت ل لعج هذ تارطن ا“ رواه يدرك راشا كس كح ّقاَح ريف لَعَج سم 201

 - 0م ىلاغ لوعفم ءاّضاًرفروا لوا لوعم َضْرألا ل اد نكس حلا«

 قاع فوم امس كام رمد كلا ظالم قرشا آرام و قرئ معسل كعسلا صح َقَلْوَف
 ناعآ: تاس قب حل ولواب ساب :ل ايكوم بخ ياذبلعح ىلرتا حيوا لكوج قكشراب وا اتوب لاعتتسا قتركون

 تدار باحس حءامس داع ايكايد قي بااوجارسودءح

 كح سرؤناج ءْفَلَع رواه دارسراواديب كمر ىكن م نت تاركا يدركه راش :ْمُكَباَوَد هب نوفلعت :ّيِلْوَق
50 

 -انإ بق ]دا

 د كن هلا مكبر اوُدْبَعا رولر لي لما, قلخاكسا :اًداَدنا ِهّلِل اًوُلَعَجَت الاف :

 - ل تك وكل يرش مج لهم دوا لير شلع تاذ ذِي كيرشب لب اقم ءربارب قت حس عمك: دي ب ا

 -ج لاعتسريماولَعجَتاَلَق كوبل مج كل عسر ئبادتنم :نوُمَلعتْْناَو
 جب لوعفم اك َنْوْمْلعَت يراوم و وط تمي نوطتسر كوب لج نوقلخيي الو رواريلع فز وطتم : قلاخلا ُهَنأ :

١ 

1 0 
1١ 

١ 

0 

 و ١
 ب يك ا 3

 -عءازج كنيقِداَص منك ْنِإ ب كلذ اوُلَعفاَف :
١ 

١ 5 
42 

 9 0021 ١ و 5

 هي كفو لاء رد صم وجت سككس ةاوروا ناني ا م ؛ هب هوت ام لدتا اكس واو -- :

 ص نانو كس رع ملح يهدعا# ءروُهط تست : الشم نإ لم وصوو قع لع ل ا اريل

 3 كيا حابة ضخب_ررصم كفو زيجت سكس ضر ارواء لاق“ وتوج ري سول يفك لم بسيسو ةلا

 -_ لل لمس ىلع لع موو

 سانلا اَهُدوقو روكرز لي تيآرصقم ,ةراجحلا نم اًهِنوك لاح ىاج_ لام مهمانُصأ ب :اهنم : لوف
 -ت- اك لمَج' ةَلاَمِج : د علا نجح ةَّراَجبج ت تب اطم ىك ةراّبحلاَو

 ؟ج باو7اكل اون ابيب« حرلا اوت باو اكردقم لاوس شيب رفناتسرل مج دواس فناتملمج تّدعأ : نلوُق

 ؟ةَراَجِحلاَو ٌسانلا اًهُدوَقَو تلا ٌرانلا هذه ْتَّدِعأ ْنَمِل : جب اوت
 .َنيِرِفاَكلل تَّدِعأ :ُباَوج

 ست انو عت او لاح ريم اًهُدوَُو لامس راذلا“ اظفل “نيرفاكلل ْتَّدِعُأ” نب , لاحْزأ :ّيلوَق
 ها زك جي مرمز]د



 (نرادج) تكلل جف كر انمَج هل ١ هراب (؟رةَرَقَبلا روس
 مج فاشم عل سا () ءاجوبب نييروصقميلا فاضمرواءجس ايلا ف اضم ريم اه ككل للا 010 يو جهود قى
 - اتم لكل "ام داج م ارؤاججس هاج يدفاجسان ات بط قت دوو لابي لاب

 كس لورفاكم ران لانو مول سس نيرفاكلل ْتَّدِعا : وجع انركل ازور شسارصقماكفاضا لا :ةَمْزاَل : 0

 وب نا اطر شب نومت لوك ى رجافو لت افداوتع شح رورض ىلإ دوم تمر وفارلسم ذيل كى رايت

 كل اًفوطع كوبا رمل | يج احوم ل يل لا .ياوج

 مر رات حرط اوم عرونمتمقفشش ل ساب ب روان الس لج لقا 99 000 منال كس يل تقفش كيب

 قياس زير سلك راج كس لد رفا رات ًاصاودو ٌةلاصا قل, سي و
 5 قف كيا لا روط كر ان رطموبج لؤم ليط رشي لوم رت لوبك ا رجافو لات هارت لالش رورض لحوم

 ىفانيال نيرفاكلل دادعإلا نوكو” ( اخ ئرجا.) لش انما ناقل ملاح كبس درك او لبي سا كنا ايصظن

 (حور» ١ ."لفطتلا ةهج ىلع هيف مهريغ لوخد
 قيوم لئاشوكل ونود رفاكى وخلر وارف اك الطصاوتج وبب ماع رش اكدارم تس رفاكء ل 0 تدع ]وج[ شنو
 وش اكن لاير فانو ىصاين رواه # رلشاب قتل فاك وغلروا اكيد ىءاد لوخو اكرف اك ااطصا « لبا ؟ضارتغا ىلوكل ب تدوض لا
 - اوم تع اعل سر بلت

 لسمو رس د ب و

 جوف

 : < ملاعاراسس باخ اكريمب نآر
 نور واحس ملاعاراس مروا بري ليكاوتءلكل باي لي رق رص بط البي تيب آنا (ةينآلا) ودمع ٌساّنلا اهي

 ماع كت كول لس م وق لسان بط اذن كس كلارك كس نوبات لاح آدقلاس فالخت سس تانج ايء هوك لسا ترص ره

 قبس مالع لي تارطح قد نلا بس عدرا ثول مل ا بطاخم كس تييآ هوكي فلس نب رسشل شت ا

 هس تايقناكس سوم لوا بطاقال مي لان سى نلت, طالت

 لادتبا كر قير وسم كس رايت كدت اقع نق نمروار فاك, نوم نتن ميتا ايس ك لانا تس ادوجوم لب لووك و د كي

 تفرط ا لل هب ا نوجوركن و وتارنا سس رايقغا ل ةسدل يذل | وتس تيارب لع لو ليش

 دايخ قه ديقعربتت ير 520 اوقعسم لوواينب كنب ذروا نواب لس لير مينو وقروا ىتورك ل فانا لكس هراشا قت

 ' تلا ب زل شح روسو قيقا ىكاء كرس دك او ساء دندوا لنيت موق ا لس او تنس ام كس تييادب ىف اد وادقلا كسب
 -تايكايكن اين تحل اوك "ناطرشلا با ”اروا

 و

 1 م ملجم مر



 اهرابا')ةرقتلاة روس 72 22 ندا 10ج خف تال انجب ١ هراب (3) َِرَقَْلا ةَروُس ف (نتادنه) نزرلآاج حخف ترن انج

 :ماعيب لمان آرت

 بساكم الساوج ريح ون ريق زاغآ ايوكاكم اي ىداهنبروا لس لس نآر قس (ةيآلا) اًوُدبْغا ٌساَّنلا اَهُيَأَن

 < قير ط يروا د عاواكفانب ناسنادكن انادي لفوق رواه ريقكل يأ فرص ع هديقع د اينبروا ابي ح

 ب لصاح اكريحوت ريقي كل سا ءاواطم اكو روا حسه لكس ا لعن تلاعرج وا لبر الكم م انقتكس ناناوج

 /ماظم كس تسع ىكى ءاروا حملات تهشم ىك قسى كيا حم اريخاس راسكسرصانعرواداسفو نوكم انك تان اكلك

 ساركك_- لا كس اجونب مديت ىتداينب ؟داسضورشرج ول اجاب لايخو رار وا رار ل رادو بلقو ريقي بج لج

 3 تاكو ريرش# ب كطو ب تح سلع

 كتشوا فرضت رو وو رسب نو كتشورو ىو يئالخ ناد ارث زا

 ُهَللا لِمن : ريحتك اتراك رفرف ناز وفوخرم اين يس تايند رول كل اءاكد ديك ا

 روا نادقيلاكل ا تس لد كلب ء لاك ل اكرارقا ىلإ: ضريح وحرب النير كح موبي اك هللا لوسر دمحم

 ناكر اضم ارت سل نقل

 هدرتو كروان وقو راهن ارواو زر اورييما لاعتسا اكن واج عن حس با ذغكس ءاكددوري نسا تكا ام + نوف كلَمل

 اهكد اديب موجنناكن ديو عروقو اجب كس زر اودييما لابو جس اومبادا تس فرط كى لاقت نقل ابجج سن نآر قرا ك- <

 -<.اتلسامايى اح“ لاح” ناك تأ ي و درا

 كتييآلاروا ل م قات تاز لانا انتركذاكتاءاعنا نلا لي ثيأ 01 اًشارِف ٌضْرلامكَل لعب

 ا ار فطاس ا« تف قر تحط رض نين قلتم زج كوول كانا جلا ةاكتاماعنا كلا لبي

 تام كح تت يابنت الكس ولدوج يانب سفك كس نانضاوك عن نس مترك ًايابرفركذ هن عز لوا لم نوت قا

 كس ىزروا نب ومد ناك راق / ل كم زن ةررط كك ىلإي شدوا لكك لاعتتسا حس ىلاسآ ب طم كس ترورض ىنيا

 كك سد ماكل مب كرتذ تايرورض لاننا ماعوج يك ايك ا بانباييبا نلايمرو

 لوكو كمين اكن مز لتويك مش لوك ب زر ان يب ز الوب سن اظفل كس شرف ايلا[ رفاكن يعز ني تيا

 هي درب وكل جاتك اهب تيفيكد كزجتر جكس ذرط م اعاكن آر روا ا آرظأ حن تكد ووجوب كس نسب
 -كح #ب روش اي وم ل ابيب د« لئاج ايوب مل اعالاو

 ل ا . م6.



 (نتاديج الج شف لانج م ١ هراي (7) ِةَّرقَبلا ةَرَوُس

 عالما 5-0

 وتنسا رت اكن ام ص سلط قرواتس م قمر لوو ل . لج عع ل تلدادعا ل ! ايردنم يآ زادلا اه تلحسو 0
 -ج لج قرم زورل ل يش اير زها ة هه رن فا ليس" 4 مي اكن زروا تس لس

 (هديدح تايكلف)

 حاج ابا كل وكون ام رز حس رابط ياا بل كوم مولعم ىك و ب كس وم لوك وومم جم 6
 وتب يلطسم

 ا أن رواج

 رصاو ساد بس نان او ناوي كاكم كوع نام اون زل ل تقي لاو وصشلا ومش ٠ آم ءامسل اهسلا نم لزناف

 قوة دوخ اكل سس مكسروا تمباش تنساب عب بسد كرمة ريب كد رواح لاك انين ىول د دش 100 قولك
 هركى رتب كا ل ؟ جس توم رازتح اك "ا نول سود تس احلم ل اتونئعروا ىلدثب راب راحدارلا

 -ةاربشك اما كيش اكشن اوك ل ورسوددوا

 جوع ايكرتراي دوودص م امى ةزاجس ارك تاز قركل وجار مام ذيل يبس شرا لا في
 0 3 وت اداجو تاناوخو م وتسحب ا سو را ا كورت, شو 0 3

 دج ا ردك يثتحس ارب تفاافسروا تتفادت تا نة ثول وم امرنا نويت تس اين "واول انا زوو لول ترش ل 2

 له لوو نا ءاق كتابنا اكريبح ل لام لاو ا هدد امس (ةيألا) 0 انلزن امم ءكش بير ىفمدنك تاو 9 هر تر ناش يلا < ل نا وت ك2 قطا هاك شكسي د هدا مرو ف دل لا

 ذم لم تم آلاء تلاسردوا ديح أ ل نوتسوو لس لاس رك تع ا < تايئااك قفط رتل اسر

 رف كيا قلتم ليم "مالك لادخ هدرك ل زان يفي ةافف رم الك ركود ايلين و يد رول تاس ترشروا تو

 وقل قدي م بادوا اق اكجاجايل 0 0 1 لع مرر ارك !تعام ىرو

 _ هدرك يش قا تاي آرنج قت ضاوم نانا وف قش م ونوم تتم فزت ىلاتاوى اثر 1 كثن« تاي راج ايل داعا كما

 رأ ء نيا لب تيعأ 7 ' : َنيِقِداَص منك ناهّللا نْرُ نيزك ءاَدَهش اَوُعذاَو هَ نة اونأف راد ِس ةلتم ف

 ابتعس لتر الس هوجوم لك هر كد ا تي رواج ا راجإ رز وم او نيرون

 وسر 0 مك نإ مقل ر وا حْلَح ر 9 يبا رك ردا الدر ل ا

 نانلا اهيا اين ب لك لمد ا [تقارص كن آر قدك لمالك ى انا ب لاول بايام بثت 3



 ١ هراب (؟) ِةَّرَقبلاةَرْوَس مه (نتادلج) نلالج حش ف كن نَمَج
 رصاق حس ذ_ركلوقرل رادع نر رملي قاب و ًآروا متن ايكيدوكايند رول يل رذ ل 35 اطخ قوم

 -ك لو ررصاق ل يعم ايقدوا لو حسد

 8 00 ركوا (كربكامقلا : ٌةَراَجِحْلاَو ٌساّنلا اَهُدْوُقَو ىَبَلاَراّنلا اوُقَتاَق اَوُلَعفَت نَلَو اَولَعْفَتمَل ْنِإَف

 527 لاو تكرر زانري نونو مولع خيا بداو ناب را تغتالبو تتخاضف« فدو ل ل 71 -ت- ناي لكى ا كيا قكوو

 م ردك ر تلك ن كردااطمإ لو كءسدإ

 تن نيو اى ناتج تا اك انغ ناي
 لدار -ءارضح ع إ رغبوا 0 وارع رتب لس كهرك تكلا لابع نبا لوقب حر هروكن لع تيبآ

 نم َن ودب اموركم”: < قل ريب نآرقل اهجنة 2 "0 هَ 2050 [: دارمم انصاوو كس نامت

 عادم

 .'مَّهَج ُبَّصَح هللا نُْ

 قاف قبس سب نابلس وك قى رات كل كس لوكرشمروا لورفاك لاضإ منتج كوم عاد 'تاب وب حس تيعأل ا

 كح لوم لثأد لي ميرو تاع كر نو

 527 + لركتاالورب سات اياوددوا تايآىتببم ل دوجوم لاخلا لع ذودروا تنتج لوم مولغشر تراب ىرسوو

 ىلاعقاولكب لن رك شوك ند ةزكر واب ىرن ركنا نمر ريم تب يبجي شم ل وب وا قل كت مار وبمج

 تال * الليجا

 قادس ل لفاو ونلاو ضورُفلا | َنِب تحلل ءللاب اوُمَدص اوُمَماَنيِوَلا رخل يق

 مِضوَملا :رهشلاو اهييف ُهاّيملا ىنأ ت1 ايروشلر يراشلا فسح اان 23 انت ع أ
 0 اك

 00 قذر املك زاَجَم هيلا ىرجلا دانساو هُرِفْحَي ىا رشي اما و ءاملا هيف ىرجي قدلا

 7 7 7 #2 الفهد و ت2 و , 2 22ه

 سيح ا ديبب 5 بسراوب اكِف ىآ ذا 2 تانيا كري

 مرا زوزب ااويسوو رذق لكو ضيا اذع ذم

 ىف ٍتوبكنعلاو ؛ اًئْيَش ُباَبْدلا ُمُهَبْلْسَُي ْنِإَو ىلاعت هلوق ىف بابذلاب لثملا ةللا برص امل ِدوُمَيلا لوقلل
 12 37 مسمج ا

 َبرضْيْنىَسِالَهَللاَنإ ةتيسبخلا ءاّيشآلا ويب ركل هللا ها أ آَذاَم ؛ٍتْوُبَكَنَعْلا لّثَمَك ىلاعت هلوق

 ديك امل ةلقاز فاو ا لّثَس ّىَأ ىا ناث لوُعفم اهتةلعتاسم ةفوصوماةركف اك ل ام ةدففت 5 لَعْجَي

1 5< 3 3 1 - 3< . 

 ال ىا اني زيكا ىا ًاَهتْماَق ّقبلا ٌراغص وسو ضوغَبلا ذرفم .ةضوعب ىناثلا ل رومفتلا يشوف عكوللا



 ع

 مزال

 (نتادلج) تلج شف كنك اَنَمَج 4 ١ هراب (؟)ِةّرَقَبلا ةَروُس
 هَعَقْوُم ِهِقاَو ويلا عخيمباكلا ّيَلل ل اًمَملا ىا هنأ َنوماعيشاونم[َن بلاد يكل َنِمهْيِفاَمِل كك ايي كرمي

 سدت دم و :ّلااّسآَو مهتم

 راكذا ُماهسغتسا امو ل 55200 نأ لييعت العماد هيلدا دارأ ادام نولوفيتاو قكَننِؤَل

 ثَملا اذهب ىا هيلي مهباوبح ىف ىلاعت لاق هيف ةدئاف ىأ ىا هرْبَح هتلصب ُىِذّلا ىَنعَمب او ادَتْيُم

 ”تييفلاالا لاَ هيزهقيدصُتل َنيِنيؤَنْلا نب اريك هيَىِدََتَق هب مب + ميرفكل ويلا نع اريدك

 ديبالا وبلا لا ىف مبيلا تبع ان هادي كب َنْلا تغاط نع نيجراشلا
 ناميالا ب, لصون مهيلغ ديكو ك ةقكمدك رف ماو ةيلعدتلا ىلص

 ىصضاعملاب ْضْكْلاَفَنْوُديْفُنَو هيريصخ ني لةج ناو كلل ريغو محّرلاَو ملسو ه هيلع هللا | ىلص ىبنل

5 
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 .مهيلع ةَدْبيْؤَملا رالا ىل /| مسريِصمل ١ 9َنوَرِخْلاَمُه رب ةرفوسرملا كللأ و اميالا 6-2 ملكا

 0 05-2 72  ي
 ى (ريحؤت) ىكشا ( كم ) ال نايياوج وك وكول نا تحري درب تع ديد قرت خ ( ىف 1#) دوا : مايجري

 ناك لب تائاب لاو لولكروا ل 7-55 57 ضئارفوو ل 2ك لارعا كيترواء كي ربقت

 رمخ) ساتنم راج لاي لي ل لح لجو ورهنروا هس ىراج لاي لبي لورهضنلا كن لت ىراج لير منجي كس سولكروا ومنا

 ل لاني نا بج دع قكالايتفانبا بناج قرهتدانبا لكن رجروا جاني ددوحتوكر مشا ىلإي ل( نو تنك شاربشوك
 اوم توج اريج او يكس ليت كَ احايوارزغروطب كل كس امكوكن ا الم لو / , 5

 هباؤوتأَو ديرق ( اكل وقل ا) كس سم لكم لمي تنحل( كو حجو لاا سيك ايد لب تنجب دمي حس لاوج ل

 نلزؤب قلك يرق اركي لوب اشم كس سود كلا تظاثك فكر لي لك ممنون لا قس لارا اًهِباَشَتُم

 نت دق لا قادوا خم لت جودا لق لزرع حروق قا ل قدي لبن قل تسلل _ ل نداحا ل

 اد دع ويدل هية شكلا # ب لاالزردازل نرمو قف اا اكونت م ايف 107 002

 وا م ال ؛ةسيسخلا ٍءايشالا هذه ركذب ُهَّللا َداَرآ اَذ ام” ل تا عا كس دوبي

 لرب ةائْيَس ُباَبْذلامهَبْلَسُي نو" لوثخ اة ىلاتترشلادكب دج« 5 3

 مارش ة رايد لان احترت دقن« ملف ناب لام لكى ركل ع «تنبكنعْلا ا

 ركل تف<دعإار نيا ؤوضومورلك ام ءب لوا لوفماك َلَعَج تمت“ َبرَض لدم : لكل كا حس لايم كرمت ءاوخ

 كساروا 2 كس ديك” قت راققتنجهدئاز اهي هك ناك لاغم كَ لب تمام الم ( نم ) ىلا لوعفم# برص

 27 7-0 ترك بئكك وك اهب كس سا تم, رمت انوبج ( شل ) ورمي ضوعب ءةَصوُعَي < لال |وعفصرع

 راكد لد ناي ترانا نوقع نري لن اة نامبا لبا نش يتم عب ركن اب

 ه(نشجيمزووو» ل



 ١ هراب (؟)ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس 1 (نرادج) ثلج جشف كمل انمَج
 * ن) لشملا اذهب ىا (الَمَم اذلهب جرن اَدَم ؟ راكور سايكس لولاثم (ربقح ) ىلا وكلاهتثلا:لك تك

 هقلا ؟ع هد فايل ش لاثم سا نكءربث كم ادم حس لص جب ا ىذللا قتماذرواءارتبم ىراكأا مابفنتسا اسم رو ءا(ح

 به لة كراك اكل اثم ساكس نلا حس قت و وس حسبي سس لام شا وول امر لش باج لس( نيضرطم) نا وت

 ناهس لاروا تاثل لاش كد هةر ب رش كل اثم لسا لس نا يف " ناطوم تس تبي دوا اتركه ارك 5

 ول ولاو درك ورق تع اطا كسا شم « ب نيس د ثلوج واب كس فس دكت يور بخل دقلاوج حس اجرك اريك اوك وقس

 (نيذلا) ءامتايلل مث داب هس ذا! ناميارةففف كلش لولاك نلا فس فلا وك يبن لا نع( اتركه ارمأ

 هررجتو ىرلصرواان) كامبارم تقفل آ هوروا انت تس ثقل اه ايد ماكس وجو نس دقلاروا حس تفتك َنيقَساَف

 1 7 ا دهب رذكس ىكاعمر واج لدب تس ريك سب.« ءَلَصْوي نأ رواهانرك

 « و كو ْذامتا ناصتن لو فصتم حس تافص هدول دج ل كول قي لع تقي لؤ ةس كاي رب داسف لي نكي

 تس جو لك ف سوم تاك اكن لا( لس ) باع كاد

 د 1 ل
 جي نومضل اَولَعْفَمْ مل ناف رم روك مقلا لق فطع, فطعاكس ولم نيل يَ ١ لو
 جلب تكور تلج لاح تراث نتش ةراتتنلا نش ا وقتا ع ركن دحاورما رسب دلو

 ُلّواْلا ربحا :6 َراَشَبْلا) 0 تدرب يدرج (هرشي) فاك انج كلن ما تسراشب ورش كبف ليوم نك ل

 (نآرقلا بارعا) .(ةرشُملا ىف رولا رثأ هب رِهظَي ىلا ر راّسلا

 نحس رف قطر ناوي كرت تسرح رك تراقب كايدركوراشا د كت زبخا ريق رشي ءزبخأ ,ربخأ : سلوق

 -تداذلا رض تداثب واح

 جس شارعا ليث فصو كك ساالساج سيكو ع فصو ايا تلقا ِتْحِلَصلا ولم ناوي

 "تخلصلا اولمعو” ترام لمت دق اس( زنوصوم )م 90 ؟ك بج اوم لتر راثلا( روجوم شعروا

508 9 
 دج ايان كسر ع اسبح

 ماقم مات مسي سد بل اذ تيسسارب سار حس فصو دابا هس ل ىئي ارح ركأ «تحلضصلا :باَوج

 - لائاشارتخا لوب اذا

 كلوني نأ ايكا يدرك ف ذعأ زاوجولء اي ءاقف نأسب لعب لما ّنأ لاي دان لس كرب اظوكء اب ع نأ « كأس وِ
 دم -ج بوضع جو ل سوم لوعفم اك رشي

 عمشنكي مومو 7 ل



 (نودج) نالج جف كل انَمَج 44 ١ هراي (؟)ِةّرَقَبلا ةَروَس

 تكا دي وس حو وع بايت خوف

 به إي ب بود باسو دموع “ىرفغتساو اذه نع ضرعا

 بوح ب لوقف ارش ركل يح لص ١ لوضوم : َنيذَلا : سلو

 ل ٌتْنِج ,راهنالا اهتحت نف ىرجت « بوح _ٍدو فوم ب لوشن اشم *ىرجت ٍتْنج مهل ّنأ : لوف 2 رف 5 1 2 ا
 -ج حار تفص َن ودل هيف مه روا ثلا: تح اهيف مهل روا ىلا#تفماوقزر اًمَّلُكر وا لوا تفص

 ضايج ل ملا سر زم كلَعَم كج انركوراشا فرط سارصققم كن اضا كس رم نذل زيمت التم اذهب : َقَلْوَق

 نت كب او: للاعع ك ماج ماكس يدوم ف ف حش ع فيشاني درارق لاح لكالاخةايدرارق ل اخوك لَكُم ل تارضح

 6 لَم ازيا ل ”فازتخا قم نوب عت وزني كس ماج م ارواح ير فك وبن عئ او لاع اك الم ازيا نالتخا

 جلاد 3 درارقزنم

 جد باوج اكل اوس ليا كك لثملا اذهب ريض الشم اذنهب نس مالعرسضم التم اًذهب : َقَلَوِق

 عومي عنا رسم اك الغم ازياع لب دس ةيناالسه رولا اوزخم تسلا ناو لاوس

 رش
 جلد تسدد

 -ج تسرد او“ عا ورزيمتك دلشم اذبلاع ووجوم حدب, رثاكس ل مع شا كسل اخملا اذه اَلَغَم اذه باو

 < باد7اكردقم لاوس يا ىرصتم كف اضاك- ترابعلا «راكنا ماهفتسا ءاَم : ّنْلْوَف

 رك مولعم نملك كل شو وقى روا س قكىمولعم تسكت كف كن اب لام لي لَمَم اذهب هللا َداَوَأ اًداَم اوني

 < ايكاي درارفمومزب لابي ككالاحء لدم ومي

اقترب روطس قنواراكن الل تنل لس ن_ راو حم ايفنتسا در :باَوج
 -هقكقتمذ لل اح جو لك“ 

 لص خا لوضوماذروا < ارتب مام ملكت يود دريدا تت ا درارف حرا روب مولع وبر صم كلا ءادتبم : :ٌةلوَق

 دواع لإ يلا مفورعضو عاق بيك 70و س1 زو« مرقم ءار رواش ومع ارتبسءاذ لبشر اسر لاك

 ١ 2 هى 1
 ا بج قر اومرت وسرروا اومرتوم مروا مرتمءاردعل وو

 قاف لاهي: كج هراشا فرط كت ايرلاءجر ين َن قفا يب :هَيَعاط ْنَع َنْيجِراَخْلَأ : موق
 وو ا ع 1 ني يأ الالب 11
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 ه[نشجي ءرمزإ>
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 ١ هراي (9)ِةَرََبْلا ةَرْوُس 08 (نزادلج» تكلل ج سغف ل اَنَمَج
 ثردكقفانم_لكالاح حس ايككايكق افوكن فانم لمي “نوف اَفْلا مه َنْيَقِفاَنمْلا نإ” :لوقك ىلاهتدثلا لا يبج ىئرشروا
 بتات تداخح مالسا

 -< باو: اكردقمل اولا ىي :ْمِهْيَلَع هديك رت : َّيْلْوَق

 موه اكل وأود دوا« اثير وادب لك سوم لامتسا ظفلود ل تأ ا ' 'هِقاَنْيِم ِدْعَب نم هللا َدَهَع َنَوْصُقَنَي" اوس

 دج لاب لطم لولاك ارواءدعب ل دبع لاا لو يسد )ناكر بعكس ثلا هو ءاكو دمج ناك« تس كا

 اق عفان تخل ةادجإ ل افرك تقي لج او يقل لآ دد قاس ردا ريل عزت“ :قانيفغ باو

 - لا تسرد

 لص ليت سرت كولد و ثث: جس نايك ءاَم لب ءهب للا َرمأ آم ب ءهفقي ىبنلاب ناهييالا نم : : يلو

 دج ئكررلصر وا لوسرل اينامبا هورواح يآ يوم انكر

 ليحتل هب َلَصَْوَي نأ :دلكحهراشا فرط ىكت ايل الث ىلا ء هب ريمض ْنِم لدب لّصوي ناو : َةلَوق

 -بوصناح_ دوك فوم لدب حسام كنس دور تو كم

 ةياالاوتفللا
 رهنلا ناك اذا اذه ةيلحملا ةقالعلاو “ٌراّهنالا اهتحت نم ىرجت"” :ىلاعت هلوق ىف لسرملا زاجملا ©

 .ءاملا ىرجم

 «ةفوذحم هيف هيبشتلا ًةادا ّنال اًغيلب َىَمس “ٌلبَق ْنِم انَقْزَر ْىِذَلا اًده” «هلوق ىف غيلبلا هيبشتلا ©

 .ةبترملا ىف هيبشتلا افرط ىواسنف

 مث ؛هربملا لبحلاب دهعلا هّبَّسدقف “هللا دْهَع َنْوُصُقَنَي” ىلاعت هلوق ىف كلذو :ةينكملا ةراعتسالا ©

 امهو لبحلا ىتلاح ئدحا هنأل ؛ضقنلا وهو همزاولوا هصئاصخ نم ئشب هيلا َرَمَّرَو هب هبشملا فذح

 .ماربالاو ضقنلا
 2 يه ل د بم

 جيت فوت

 :تاياطلر
. 

 75 1 0 3 3 - . | 7 2 9 تب
 ناروتروا تلج رولي قرت وقح كل نلولاو تساءل تبي انا ءاركر ذاك ب ازعل كاروا نإ رخل تب املاس

 -ح7 تراثب ل [ رو تخ

 < [رشجي مرمزإ> <



 نتدجرانتلالك جفال »دراي كروز رز
 :جدكاس ناد لد كلو نايا

 وكت لاسناك راص لميت ناهيك لكل كتريق لك عراص لشجت اسس نايا ك كس ترراشب ىن وم لابي
 ب ل م” ناعما فرص رك ءاجد لائرارق نك اك تراب ل 1

 نت كت اينرا هتباروا ٌءيطكسس م” با ذعر كم اة اج ايكت نب لاوروأ 62 جاهد قومى اوراكل
 اب با راس لكبف ري

 اس لرد نام تناوب قانا [نقارل نقول 1 را ل تع نانا وع مق ل أر

 ء لب ترمب لوك ثنا رثع لك عراص ل كريب نامياروا شنو ارم بخب كس نارا ٌعراص لمي حس ديت ساكن ماو ىل دج اك ود
 تنسف الخ لشوج ء # اجايك حس تين كى لا حاضر صلاح رواومب لب طم كت نسوتج جر ريتحم وتو رثلا دنع اص لسركك
 جس ةوورعرقلا رثقو هوم ايك كس شئ نوووضن يوم

 اين ددار مس تب اشم اي مح انوم لكشمج اب لي لب[ اك وليم تكس تنج قل باطماكت بءاشم : اًهباشتم هب اًوتاو

 ثلا ؤرواهس مس نول تنج شدو« كوم قت كيد كم انروا لكن فرصتسبمب شمر رك يس دارم تب اشم لول

 لو تأر نعال م” :س لع فير ششم دع تءاب كل وتمت كس نج ء خرق سويس لول ل نو وضروا واكد ايند حس

 اعد لنا قالو دا رول نوع 0 "رَمَب بلَق ىلَع َرَطَح الو تعمسُدُا
 مارك ايخاكن لا للا دك نانا تيرا

 : تدل تمم اشم ىرب الن حس لكى ومن د
 نب راد نوصي روا لوجش لول امان تس لوليك قة وولى وت كل لا فرص عسل شم ىرج الن حس لولبي قود

 ران د تلج لبا الح لوم قت رسب بيسءراعا عم انه لبن لتي دم كسا اوم ومب كلل يابت ردب تس كلا 9 يل“ تزلدبلا

 نود تسل راح ول قو ع عر عناب را عج دانا دواس هايل لا قاب

 2 ع نر 3 نا هوورج سس 1 1 ٍِ 00

 3 «: لاعشس ا اك ظفل ارو لإ كس أك كس ندذءعانال جوز «جاوزا : ةَرّهطم جاوزا آهيِفمهْلَو
 رج ىلامستروا ىلالخا ىلاعوررج شروا قويت © توز كس كس قويترم شدوا كس سرج كدي حوم كل هس لولو ورب وشروا

 -كس لوم »زل اي دوار ف اصعس سيئول اروا ل وشما اروا لوي نك م“

 .قالخالا ىواسم نع ةَرَهْطُم لق (55قئاجيت ىابعننا نير 7نءا) ئذالاَو رذقلا َّنِم ةَرّهطُم
 (ملاعم)

 1 7 3 5 ٠ 3 ا ”ب سا مم لا ل 1
 لمعتسُي ريهطتلا نإ ( ريك ةميمذلا لئاصخلا عيمج نم نهجاوزا ةراهطو «نهنادبا ةراهط دارملاف

 71 < (نسجي مَرْصز 2



 ١ هراب (؟رِةَرََمْلا ةَرَوَس 9 (نرادج» تنال جف تنل نَمَج
 نم اَهُنِطاب َكِلذ عم َرُهَطَق ايندلا ٍءاسن نم ٌُنوكي ّىذا لك نمو (قواضي ) لاَعْفْلاَو قالخألاو ماَسْجاْلا ىف
 (ىدحجام ريسفت) (ميق نبا) .ةمومذملا ِتافِصلاَو ةئيَّسلا قالخألا

 : ستنقل ت نجر وا لايخ نشر دابن مان

 ايدركر اناس ىت قمللا نس لوما مرش نتا لويكم ولما د تس مان كس لاب يت هزل ايدك ولا يط نور لن
 «تذلىلاتتا كمحتنم لبن ماتم كس ىلا ةاضر لي تشبه. يوك جس كك ورمز ل بج يو ةَرهَطُص جاوز دوا
 دوجو لس تنجب لترك تاب كتم ادنو مرش وتس ةبانلعاك ولدين هزي ايرجئروا لول بج هي قومك تمحارو ترسم

 رار اكتب ركأ ني. 4 اج ايكت ابنا اك تن ليي اسكس بط انتي ا جدولا ىق تاب اق بتء جس داكن ا تالق
 راق ل درو نم حرقا لد قت ل ارا كي تسعار و ثنل تناقل امو
 تس قوبل حس يرج ب« جرم اكل تحار « نانرسشم لاقل لكمحرب ىلاحو ردوا قدامه وك يي يوت تم قلك تضج

 تسبلاو حس تميكروا تييث اي دوب للي لاس مالسا تشر اكو يقع ا نس ايباركاء هدانا تاق لوم تقن للكاروا

 اكسا ءج لوم ل ليج قل ولو دج هودللب بس لوم لا ى فات ةقففلت 3: لود اك تين يب ردوا تيكر وا جس
 لسا وفا اي عر ون اقب رصتقم اكت يرجو ز لك يب تن وا جس يبل كتيب وكرم ىل امو تس تسدد ىولال ير ظنوا و ديقغ
 ومرور رول نم حررط ىلا زال ء اكون

 نت يلوا ناروتو رك ذاك حست للاتغا كعب ي : :َنودلخ افِيفرحَو

 تجب لعالم بلطم اكس ا زق ع[ قابسو قيس تنجو عر زود ركز اك لا بجد واو ن اديب لا رروار يتق كب لع
 فساج لي مروا تلج لس لي فير ث ثيم دحا كس لن لن مث شيب ذود للرد« لإ ر ل تب شيب
 < لي تلاع ل لل ر فوج حس لاكش موم با !وتتنج ساروا سس لاش يا! وا اكس أ العا شرف كيا دع كح

 (ةنجلا بانك" ملسم حيحص :قاقرلا باتك ىرابخب حيحص) -اككد لاس دمج ل لا

 ىيادج لج ادغاك يقف سيكي كد مايكل اعتسا ذس نضطر ضاظفل اكس نك (ةيقلا) : نحَتْسَي ال هن 1
 -و/ايارج دولا قفل لا حس تياعر كت ملك اشم ديجب نآرقرول انامرش ليو كس كلج لان كل زجر
 الثم ٌبرضَي نا 34 دمحم بر ىبحتسي امأ اولاقف ةرفكلا مالك ىف ةرابعلا ا

 (ىدحام «فاشك) .لاوسلا ىلع باوجلا قابطاو ةلباقملا ليبس ىلع ت ءاجف ِترْيكََعْلاَو بابذلاب

 كل كاعد قه تاءاقمورعتم ل ديجب نآر ثوم مالك اكيءادخ 5 رعاك انلسومب قكييروا

 مرق دا سو شرا فرط كيا لابج 0 ل نر قل اك عش رقتروا لوعيروا تايه كت كقولك يروا دب

 ه(وشجب ءزقإ>



 0 :دج» تتلالج خف كلاب 9 ١ هراب (7) ٍةَرَقبلا ٌةَرْوُس
- 

 5 م ” يي -
.7 . 6 - 

 يدور مرور نبأ نوم ضخ مر 0 لا 0 (ىزكلروا كويت ردا 2 تفرط رس واحس هل
 8-05 ع 5 2 1 ريض

 ناش هرعات مالكلا كولم كولملا مالك ءل: ناااح لد زج ريشا 0 0000 ا

 كس ومار تس لام رع ماريا اتوم اناردك جم 3 وى ئارواح تمحاضو 0 تيب ايو شعر وار صقنم يلي

 ىف يل روا رش ب تب كليا رن : تنم اوخ زج ىلاو فس اج كش ا تيما 7-0

 0 كما ترص لاشع لو زوصر وا بس انهرلك سرج ماظن لابو < لكن ايي قو ركع تأ قى "لاب باع قولك

 1 اكسو ءايكرواا وسكس تقفامو تمافس از عا

 تاي لشا( عب لتي وت رورو ) نق كرر تطورغصاي ل جو مو ارث را نك اهقرف ام
 تردق ن ول اق دفلا بسب روا بس اتم فاضا لعر فكك شكل باروافاضا ل نايا كس نامي لا تس لولا شع ودم

 -تساتوم يآ تكس وشو

 5 مرسلا ف ل مؤدب

 ىلا نم حس انلسوج قت نكس كيا ري روط قبر وا شراع باكرا اكل لن تسول ورم ىلا تعاطما "قت
  3ام ٠

3 2 - 

 بوس 0 ل يم ركع نوف خلع تع اطادارمس شر تي ١

 تا تيوب لاو اك ايي موي ين فل رع عر رق (ةيألاز : 00

 تلابدلا للا بخ د وارسو: جس لو "قولو ر ز كانا و اييغا تل كس تك ر ذاب حس َ- ىااوأر تالا رمادا ن لا تح

 قروض ان نامئارب توباك ن ارو انك 0 لزغ تارو

 لس ايل لا م * ايل ا ْت ا و 1 يطوج تسلا ريع مقهل م/م و

 كلوي تح .-؟يارمس دب معك ل رتاج حتر راج نع ابل ار ناد اا
 8 ر
 ءتم ناررف لمس هواك رادار ديت دلل« تاو لاارعتتسا لبي ىنح ىكا اظل اكدت لابي ل ل بجايم لأكل

 هس هس 2 000 (هقائثيم دعب نمرح رسام نسق دني لاو 0 .وم ام ور

1 

0 

 امنت ايل يلد رارلااكىدنباي لكن نكانركر !س م لانا ةرؤم اقحتو ل قب يك مرآ 6 تس فرط او راش ( د7 واب

 يمت دان اصحنااك الف ىد ءارطلاو عرامتجا ل نلاناري م اهةتحاروام ايف كس ايباور نم قم : هللا نأ م4 ارعظفيَو

 لالقاو نر لانا ترعسور رق لاى 1 كرر وب تاز اور اب مك شا اكنك ركسرو

 ترامب مس كم تناقلت قا وقرا نيج يللا ركل_ قلت لويمد اود ب ايثد كرو



 2 يل 2 ل با تح عحلتس ١ هراب (5) را ةَرْوُ ؛ (نردنجر نزلا اج جغف ترن نمَج
 قي تروصوج اوس لقروص:ءاجروا عت ل تاقلعن لب ح لا انا اك ىلاسنا تاقتاخت ضار تس نس كوكباد

 ني قع اكابلاور عراطقناوج ىو مايشا كذا وانتاج نلكيك كب "اه ل# ليزا بسمك لا ام ىرايتخنا
 -ىدايرب كن متو قالخا ماظنروا ىلارخكت اقلغت ىلاسالا

 قواكروا قاري نانا رج وج ضار ف مانغوو تم لج لغاووايعلا ل وقرا ثلا لوقت” راس لبي وهف تسسعسو كس تيب

 (سابع نبا نعريرج نبا) - لو ترث اه لا نس لاؤفوو

 مرعركك سال ل يايند« لي لاذ لولو وو امخاكت رن ًارواوراسخاك ايند لي ناصنقن للا : َنَوَرِيخْلاْم شه ُكِئلوأ

 كرا 03 ثقل 5 تزال نا تر ًاروا اماءومت سيضم نازي 8-51 لولو حس ناميا

 (سابعنب)  .ةرخآلاو ايندلا باهذب َنونوُْبْعَم

 خفنب اينّدلاو ماحر الا ىف مكايحَأف باالصالا ىن اًفَطَن اًناَوُمَمْسْنَوِهْللاِب ةكم ّلبَأ اي َنَوُرَفْكَتَفيَل

 مكلاجأ ءايدتا دبع رق كيوم خيب روخلاو قاورتلا مزق مف مجرقلا نب بفصل ءيسسالاو مك ملا
 ىلع ًاليلد ىلاعت لاقو مكلامعاب , ْمُكيِزاجُيف ِتعَبلا دْعَي نو ركرت © َنوُعجْرتويْلَمَت يغتلاب مكي 2

 | و ب يف امو ضرآلا ىا ٍضآْلافاَممْكلَقَلَحَىِولاَوُش هوركنا امل ٍتعَبلا

 عمجلا ىتعس ىف اهّنال ءامّسلا ل زحل نقوم دس نا ضرالا قاخ دعب قتل

 راو فرديات يك 200 9تومس عبس قف ىرخا ةيأ ىف امك ابرِّيَص ىا هيلا ةلئألا

 .مكتداعإ ىلع ٌرداق جكنو ٌمظغأ وبنو ًءادتبا كلذ قلخ ىلع َرداقلا نأ َنوربتعت

 ساء فطن ناهد لب م نوني لكالاح ؟وم ةسدلرايتغا لوك هراكزلو ناسا اولا : بوجي

 كك بجراهلنارير فكس نا ماهفتتسارواء سى دن وكم رك كوكي حر ور ردنا داب يم ايندروا لع لوتتر كس لوا

 قنووكم رمي تقفو ل ذوب مت ايح تدم ىدابب# ءاكعسدت وصول موورخ  دوجواي كس لصو م ايقء كلر كب رواد

 ءازج كلامغا #راببقوكم وووس ءج اناجركث ول فرط كى ادعإ ك ذو: هدنزرج ءاكع دكا طع ل دئز هدايوددعإ كس ذسرع

 هس ل ء ع ىو ءايانر فري روطلس لع دري لا ذى اتتدقلا ل ءايكراكث اكتم ا دعب ثحب فس لوبا بج ين انج ءاكعسد
 ترااوبلداتالسميتا لانج لب نب اذ وزك وجروا جز تتم ل ا.زفاريبي ل زج كراسى ينك هاب

 ري وه «كسراوتسا ناس آت اسوا متسا رار ايتام يصل ف ركوب نارا 3 1)ر ا ىراللاو

 لق“ يفوسو يلعن 7-0 تدابتنا كلة ام ءامّسلا :ل هي اعبي ابفرطل ءانهلا

 الاول ديكر ملع ليف ىلامتازجر مهددا < ِتاوْمَس عِبَس ٌنْهْصَقَف لء تيا قرسدلايجء جك ءاَهَرَّيَص

 | سس زاب

 ع(



 (نتادج» نول زاج شف لانج لإ ١ هراي (؟ر ِةَرَقَبلا ة ةَروس

 مي تا بدداقو , هس مكاوي ءاذتبا لس لوزيتج (هدوك 0 كلا تاذوج كس رك ل شاع تسربت سس لا 2

 جددا ( لوا قر طب) م ذك ادييورايوده داهمت

 + ادبا ر مم كو مرهم دهر 2000

 رك ومع لاعتتسا حل نس كس ركل اوس تلاعج ماهقتتما فرت «ٌفيُك .ةكم لهأ ايَنْوُرْفكَت َفْيَك : ّنلوِق

 دعب 2 -42- بابطاب تأرتر وادا ا ظمذايز سب نآرق

 هك كافاضا6 ْذَق ذ مالعرشج_ لاعب نورفكت « اًناومآم تنك رداع يلاحلاو : اَهاوْمأْم كو : لوف

 -ج ايد باد اكررقمل اوس

 دكان مب وم عقاو لاس دق مفلاكى قا لا لاو

 ل اهيص د دقمدتن ابغي تس قكرم عت اولا كنا كيوي ردع ورك ا شرور انوه لب نوظفلا كر يبوح

 -< ايدركه راشاركك امردقم رق د مالعرسخم

 «دعإام للي ب شوت اًناومار تنك ضل ارك سا تسردانب لاح كيس مزقت كدتريفب :(نإ وج ]ظنيت

 .هذهم كتصقو ؟نورفكت فيك :اهكل ل كايوكءفاشللا بحاص ماجاك لاعركو بلم كت ءن وعجرت
 (ريدقلا حتف)

 نابي زج لاو كح « ىلإ ا زوحت ىلا فاصع_ عب ى ةَفظُن فطُن ٍلاجرلا بالصا ىلا ء«باّلَصلا ىف اًمُطِن : قوق

 -ب<جدارم فطن اكورم
 ليزتللا "مكاّيخاف ٌةغضمف َةَقَلَعْرثَنُكَو" :ب تاج ىررتن بتم فوزكي ىْكاَيِحَأَف قلوه

 هس رذل سلام فلل يب ميا لي دام تدلل لوم ل تاطع تايخعبار فكس فظلاك ل آش يعول | ترورض

 - لوماطع تايحرعإ لس

 يدب ل حورلا خفنب ءجب ماعرف رملثاكتيفرلظ ,حورلا خفنب ايندلا يفو « ماحرألا ىف : إو
 هداثا فرط قرف لي ايند تايحروا ” تايحرلذ كايد ابلاغ ىذه ببساس ورأت شرد مر تايحءاطعا ن 2

 ” (حاورالا حيورت) تاز تنقل ع نال ونال كن نان 2277

 ترث ع ايانركت مأرب را ور فلو وجواب كس تاءاهنا داس ات :مهرفك نم بجعتلل ماهفتسالاو :ّيْوَه

 0 رد 1 م ل ا ل

 دهسا هال شكا ين نافورعنك لس لا



 ١ هراب (؟)ةَرَقبْلا ةَرْوَس ش (قزادلج) كلج شف تكل َنَمَج
 بن لاا بايه اد نثوكى تح لاقت كرب كك

 -ج باوجاكل اوس يارصقتم كئاضاك- ترابغ لا عمجلا ىنعم ىفاَهّنَاِب : َّيْلْوَق

 رواه درفم ءامّسلا رواج حئار فرط امّسلا ريك َّنُه لبث «َنُهاَوَسَف ِءاَمّسلا ىلإ ىوّتْساَّمُث :اوب
 -ج لائتقباطم لشريروا ترم ازبل < ت
 لاعتشان انج« ل لاو ذم نا آت اسدعب ك-وتسا كك لاه تدابتنا كلام ءاسسّسلا .يناَوج

 لج انك اجايد كب اوبر ب “ِتاومَس َعْبَس َنْهضَفَف” :اياءرثذ ىلاقتدقلا« ساني نا آت اسدحإ ل- ضراٍوْحَّد ذ-
 ا تسرد الطاري عمها يلا اكل ثكما) فلا ل ءامسلا

 5-7 ١ الس
 2 هج مس ب مم

 هي

 ءامتر وكن در اكمل طاي تالايخ كس جينر عرب رك ور نقلوا ول تلاسروريح ل,دوجو كسارغ لبي تايآدشزك

 تراناببخا تبارك ايكب ترابها رب تاي لا كس كرك اكتاءاعناروا تانامحا خيبسا فس ىلاحتدقلا لاي لوقت اود نا

 تصز كف ركروقل م لالوركا كيب كب تاي ازين ؟عاتركتسأرج كرافن اورفك يكرج اطياب وم سبع
 ملفت فاقت قرطفروا قبساكن انا فيلرشر جو نكت دع العار مظلي اننا ناسح كين رسكمكرا مكون اجرك يب اوك
 نا ادوجواب كس ذم ىباكم و لتكن انا ركب توه روكصروا رنم ناسحا اكن لنا رونا لقت هللا

 !- احركسك ترج كومار ف ناحا لك قش

 :راوواك تشزكرس كن امنا قيلت

 « ٌلاررفنايب تشزكرس كن انا قيلكذ_ىلاقتدنلا للي تييأل ا (ةيآلاو اًناَومم نك هلل اب َنْوُرْفَكَت فيك

 < نفك رك ؟دياوج اسك ادخ ركوم و دئ زكر ءاكوم مورعمرج اوم دوج و صر ءارتت لف مدع نلاسنا ل ءارتيالك/ يامر فروا

 ىف اريمروا تشكك دبي كن انا

 كلك سرداب نط رنز لير واج قل رعوارم حس توم لبيس هركذدت اكل وكر ذوددوا لاتومود لي تيب آه راكد

 دعب كس للا ءاك سآت ومر# د خإ كح ذس#+ كرو تايح تد قود < كك فو كس ف5« راكم ت حس تومدعإ ك
 < كرك سار كمال شف لكنا عس قي دو لإ تسكر تمايق ني ساكو رنز ست اكومذاغ اك كرنذ كترخآ



 (نوداج) نيلالج شف نيل اَمَج 5 ١ هدا (؟) ٍةرقبلا ةروس

 . اتق دن قوم رروارم رقم كت 11211 7 ليا و2 507 الزر 14

 -بهدإيذ تايد اعل لب تعكس تررخآرلاي قلت وأ« تس طم 5201000 2

 قرابكلا مامتاوو قس ارا ت ازن ناوي ةيرابتخم لا هنو وت اكره زج ل ا نو
 مدام رط ا ل تمم يقدح لس سترك يار اك ميلسوراعتسس نس ايح لرب هن اب تا

 م اعتدت كر ءاذتبا مدع تلاع شي دب ليا ةررطو هيو رك عمقوات ارزرثششروا نا

 رئروا: جس ىلوم قداطر يدا ءاهبتدعب كس فسد دول كرت كد هند توما قرمو» سأل ثددجو تس مدع منى *تايح

 (اًصخلم فراعم) 2 لوم اطعزور كس تمايق كرت قرع

 57 روارمك ايحاف دم ايل ايكل اعتسا اق فرت لم ىلا للا ءامق يكل ص اف لوك توج ناايسرو لس 0<

 تاكل وسمو ولا راع 3 رك ايد

 دس اتوب لاعتسا عل ك- تددحب رش ظفلال ناعم تيرا لل نا *. ايل اي 0ك

 ؟ت داي 59 "اء 5107 0 لدي 00 تيا "1 لاوس

 2ك آترواح_ رز لقنتس را اا كلل د جا را :اوج

 كا 7 0 "لاب تيفيك لايمرد كيا نما كح تايحو توم. باوخ لري ءعس قوت لتس

 ناتي ل لاو ا معز لغتتسل أو يد البا ران كشر اروا

 تاع ميكو لقت ي كريز شنب لب تي

 ا ” اع

 ءه "تي آن اقرفلا ةروسروا ءاا"»: تيب آء نمل روس: كور ءرع كك ايمرو كس لو زج ود لن تل خر زب ل

 تدق كرش تس توم ل تدبر ش حر الطصا روا حس ايكئ ابك مو د و

 -<جساو# لاعتسا لاي قت ااظفلاك خر ذرب لا. تيب آن اوم ملا فر وس جس م اناك

 دوللي جس لام اناكن_ 2ك فر صربق ل يب حر الطصا كت سير شب نيت تك قي كدن قرير ورقم موك ذم ملا

 رو رضي كس ضر نيني لن ملاع ادب كس فرع جس احاج فلمن ملاع سا ضم دعب كس نر ع« ملاع لي
 اترك ىلاكم لاقتنا هود احاجومج شبت سن اهنا كرمك كل ل اح اهايل اي« اجايل أ لطربقدعب لس فسم واو«

 0 ا هيوم اجاجوم لغتي ينو رصد تس اينو لا ننس

 حال اوم وك ارا ل مب امتاحوم
 0 وشجي مزكرإ> 0 يح 6



 ١ هراي (؟)ةّرَقمْلا ةَرْوُس 9 (قواد) تينا لج شف كلل اَنَمَج

 تاج لم ئرذرب ملا
 روا توم. ديبن حررط لسن« اهاج ابكت ومل وخاوكد دن ءاكو رت بسس انه ان ون حاج إي ورجل انين ربك يشكر كا وك خراب مل ع

 جس طساو كيا كك خر ذرب م اع نايمرد كس ترخآم اعرواايثوملاعررط اء نس. .طساو كيا نايسرد كس كدت

 عزم ماع فال« جتس قتراخروا قت زوو زج كت لارواجس دال قد دجوم هيرقح وأ ترخ 1م اعروا ايند مل اع

 5 ىلوم ست تراخلا دوج مى ازواج كاك س.جد بم «جس لات داخل دوج ومد «عس ماع ى اشعه ورك

 تاخقاو ارواج. اتْكيو تاخقاو ل ايخ لاسر تحاررواهد فيلل ب باوخ ضف لاو ذ_ وسل اهيبج ع قومى و

 هت تاققاوهولئالاح« حس اننكب 1002 اهقاو لاو ذآ ل باوخروا ساتر رو يعامل

 يمل ساتوم مولغسح 1 باح اوه دادبينب بحب الاو هلتحك و باوخ ةرداقلا قد وصس وأ قئاورعزوأ نو م

 -< اتبب قلاووكت امقاو ناو نشروا ب اوخ

 ٠ و 5

 :قرف ل باوخروا لدن قذر

 تك اوقاو هاو ةسآل ف لف باوخ الا ع اغاجومزاذيب بتي شك, ريياوت ني قرف ل ف كدتز ققززي وا باو

 روا ىلاثم نكن لبي رذرب ملاع را احاحوم م اين وب كس جرراؤلا يفووجومروا تاقيقت>و ووك جر وت ى اخ ناعمه ارو

 حس ياغي لوك ب عر ذرب ككل ل« كس لوجدت مق حوو كوم التم للي تلاه لاسر تحار ايو فيلكت”ىلايذ
 سحاكراوخ رام وكم )( نيس ةروس) "انِدَقْرَم ْنِم اَنَعَعَ ْنَم” : مرحب تنذو لس ياخ قي حس لالا و سراديب دب

 ( تضايق ا) كزارو تدم تيفيكى نو ذرب لغ ذرب م اعل حو مولعم ىتم سس ساء !اومم انك( ؟ اياها

 ديس رعب ال وسوم روت ورنس ساتان لاو 7 ل لش باخ ل. اونو كوم كك نولاويث وس

 ري روطم اع رشا اكنلا لت تس 1 ت اهقاو كس تخارو عرروج لب باوثزلساو فس وسع سدجو قع« تاك اندج كد

 جس اتوم لاحااكثحارو عر كس داو ذس وساكن وك لدوجوم لي ساي شدوا توم لم اني م

 توم لي حل حررط رول ح عت قلك حرور لي مون تلاع

 تاقا ضل ضو م« .انجد قاب لثجدد كاش ىطووجواب ل نحب عطقن "حم قلته حرور ل مون تزلاو

 وكرت كوخ كب باو ضخ وكر لا حاجز /ءان قرب مسكس لاو ن#وسثا اكتاخقاو لاو نس آل ببن لي باوخ

 و انو لمن باوخردقاو نكرورس لوك ا فالغرب كس لاء احوتاوب ايارهكر وا حاحومراريب ركرارأتت ركر ذ لس اني .

 اتور ىسرول اتي لبي تلاح لك وسب انوي كج ايكا عايد« لن تس آر ل اياهغراخآ كس ثمماركتسر وا أرب #ربج لس للا



 ندد نال جغف تنل انَمَج 9 ١ هراي (؟)ِّرََبْلا ةَرَوَس
 تساي دوك د باوثلس او فاض إي سار اهل اتوجه ذادناتس لأ ساتنم لت

 تبر إب قلو يخ قا ىو رك جس ابو حل 000 س) لاو حر وردعب ل سم جرظقا

 1 اس فلا جة لاةارو بك ارت ات بيب حلوو فيلر مي كن وفيات تتح
 و م ايكو عطب ار قش ناايسرد كس رورو نر 70 لشد ىف وكت تاب يس لام ل وسلا« اناب وم مكة طيبار

 (اًضخلم هعساولا للا ةمحر) - ساحات عيش ىلا ار لايملك ل بأ ىرورض

 ماك ت اعف اول او ذس آل داس كس رود لب رب ماع

 < ان اجور الفاتاقاوا لننبم م“

 كس هدرم ثااكتامتقاو نا تناقتوا ضن ولج انمم لع اهم رب ايات تضتاس لس م و يور هدم بج لمار ذم م اعآررا

 مج بأمل ب دراو نوم“ لش تياور فيا ءس لوبي رمق ىف 1 يا نحب تايأور لن ان احوةربجاظري ل امدسج

 ل باذغ كح درمحس لش قد ذاك يرهق ا رج لس باآروا كد عرالطا لكس وم باذعوأ دم ربي نس

 - انام لي عطميلكلاب حس من قلك عروراكحس اتوب مولعم تكيس سا« كرب فيظخت

 :ثلازاي لم 7 نر 5

 دقلا هن هت اتت لانا + تمار ل كدت قوتو نانا "ع لومي تيخف كسلا | ولو باطت لي حر ذرب ماع

 ياكل اما # ب كعادك اريبج: جس ادرك متن مب لكن قام كلوز لاسر تدار ايبود فيلكت لى ت لاا ناا اخت

 لالالا اني »لت نما لان حض هنو كيا نجس تبان حس تيارا لك سكش

 لك ىو عي ب سوك ام تيبس هوو كوم ىلا اوكي حول بي ل ركأر ارجاو قوق ىلا نس ل ىو لوا تس ايد قيوفو دئرد

 هاني دالاس وا ةيسسا لث

 : كوم لأ زسايءاذمج ىرول ل عر ذرب ملاع
 صرت ايه عرب هدعاق ابوك اءاوج لل مم ل دتو ار تلا دعم قم قحلا فقو ىشاعر وا كروب لج عر ذرب م 7

 هتان تس الاوتو ا لاس حر الطصا ىكن لوف اق ىو اين داج اح ايبك يك حما لماعم اك از اياز زعل لا ايت يد لبا رق كرب حس

 ست لو تيل ريو رك ل ث ئرذرم ملاع( ربق )ول ورنا ءس احاجوم نبش خر ر اكس قم سول ورغم لا دتب ارك احاج ابك
 هع| شجي مزمز ح



 ١ هراي 5 ِةَرَقبلا ةَرَوَس 0 (نرادج الج شف كلان
 تالاوسناوورمرلا ؟ٌلجّرلا اًذه ْنَم 02 ؟َكَئيِداَم () ؟كْبَد نم ل « ليث وب لاوس نمر روطرقكر بي

 كادوا اجوستس مارآحررط نما ف “ سورغلا ةَمْوَنَُك مث ” : لونان اجاب سلال: اي ديدي عت باادجاك
 كتكىا لي وج قرت ليت وبتوخ ضيا رذ كس لتس اناج ايد لوتكيب رد كياتس لي ليرد 4 تنج فرط
 نت ب اوج اك ولاوسكس ريو رك كا رواء ىفرط لكى ايه اكل كما جس انت هاا دبل اي وك لين قر نيم
 ياس ل ليرد مث” فرط ىكى ا قال "ىرداال ءاسه ءاسه" :تس ناب ذ لك ا لب م اع كس ثم اربح

 وع دعب كس ذم لمت دقما زم رول جس احاج ايد لو رد

 - ليوم مولخم بود حس جيش لس ساروا لوباوج كس #درعروا لولاوسكسر يور لكتب خر ذرب ملا : كوك

 2 ل 7 تلال كتاو هما ندور :ٌلوأ

 لي ثييدح لاء لبألاو ذاهثا وكل كتم ايقوكه ب با تما ج وسرت اء كس نوت "سؤرعلا ٍةَموَنَك رت”:

 نِم اَنْفَعَي نم” : لوقت مرج لاو اجه اها تم يق ذور دعاك اج ايكايكر يت لدن ىكمئ انو دئذ ذرب
57 

 ب لوبح ”انِدَقَرَم

 ني زوداي كنج لم فير ششي دعمك سلاح نر تازااجمل اك نر زري ملال وم مولتسير تءاباكرسو :ود

 روا في تب تع تان 6 زد ماع هرايشا فرط كتاب لاح لن ترأو اىنل_ وحتي رو بنا 1

 ينوق نر نإ عد لص رع نايهرو كس ماع وددللب < لداء لتس لوك خر ذرب ملام أ لاءج قلتو م

 تت لوم لاق دع نايمرو لس لؤلور لج هو تمس املا اكل قاع روا يبو لاب دنا لأ بل زج 0 لام روا

 توم بر تايند ماع« ملاهي كل لاء جس ب وادنتتاك ايند ماع ذرب ملاع لكوج ركب نين تس ومرج اظ ايو تا رئاكس لولو

 اهكيكرجاس_ كوك لكل فير ششي دعوى ا« لإث تس مرباط فيظف تبع تارا كس تدخن [ملاع ل عر ذرب دوا
 ثيدع ذاتسا ىر ويخلي بحاصريعس قشماب اوم حرر طحزا لوا رلجغلايلا ثلا ةنج رمش ةعساولا ثلا متر ) براوصل اب مك ريثاو : حس

 #( رئي وبر مولحلا رار

 جس فرط كر تحادفاشا حيريججتوا افلا ء بس ذوخاب تسدفلابلادثلا دج رلى داينب تتوق

 رلة تاناحاو تاءاهنا قلت س تاذاكن انا لش تابآدقلاس : اًعِيَِج ضَرأْلا ىفاَمْرُكَل َّقَلَح ْىِذَّلا َوّه

 وتم لج ءايكا يبد مسح ئرورض2ّ_ كس تحارو مارآك سادوااقب لكن اساج لع تبي[ ادعب ل دسك

 ناس ودعت إ كس لا« لين ام رف ايبب تمرثكب ل زج ك حررطرج لب ناعذ 2ك كس عرافتادواءاقب ىرابتري ءعس لا

 تن حاطب زم ترطب هي دابق نةداع
 رووا < قاقيردا < ايكا يكن اه اظفلك رف ءانوجض دعب أدب كل ونام آرواطعي قلبي كنعز ل تيب آى ا

 - ءاياججر عب ل ذ كاري لس ناس آني ز # "اَهاَحَد َكِلاَذ َدْعَب ٌضْرَآْلاَو” :ل داشرارب وج لس تاع زانلا ةروسروا



 ا ري ل نسل ل وس“ 1 سوما كاعد

 (نئادج) ل آلج شف تلح 6 ١ هراب (؟) ِةَرقّبلا ةروس
 رادار «-لاددال كرد لنا ذاليس يب بام اكل 0 ىلوةدعإ كس نونا أل ل ر 17 1م زال حس ىلا

 5 روم ل < حس لونا قيل هدا كس ني زل تاج ب همدعإ ل ليي كن وفاع ماكل ست كك

 (طيحم رحب)

00 

 تاوضس عبس لم تي : آدروأ دكا يجر اك تاس لب مرن آر ثا تس اح رن ليا ناس" وك وف انا

 هد لإ روا بك ءاسو ل فاح أ مفس الف مس مالا عامل لإ لس رك تب ان نايس وذ فس الفرو« دوج وصدجت سكس تمن ع

 نت كار سات تالت نس لولا رقي هعبطب قطروا نو تل كب نام آت اس. لح تبافعس قلو شخ

 رب سما مولع نسر صقتم اكل و ننس نآ رق, اج شو "وكتب طعس تاير ظن دقي هي دج كس ساس ما ةكوا و
 ردا مس لتلك وج جس لترا رق لي تايرظن ساس ساني دمك وقير طب فكل شم قوونشون اقروا يتلا
 كدعب «تايددقي رطل تس لاس اب دارطب ءجس ىلاج ىلا ملسريشروا طاف دص ىف دص 1 ىلاو كميل تسسرورص ىف دص

 ءلككا لكل تويد ةددت 1ىيرظن ىح اسس دوجوم كح تم امض ايلى لاا ذب 2 احركديد 2 لكي رظنم اساس ير

 1 00 ركل 1م ركب رسالات ميرنا كس ود اوك اهلا آس اكول كنب شيفا ناورف

 يبت هزل لولا لا آت ذلك ب منول وباع ع ات تاراسأو وسن ووو لان / كومار دير رصتتم اكن اب أع

 2 دلت ناس روا بجي تس دود لس اي ورك تراث طلخت ول - ترن تاس ناس ديدج نحب جب رك اكو فاضا ل

 ءي دجال 00 2 نأ اي ا رظنوأن ولاد ل ا م نا ابر بل اندقنط تن ل ءاذتبا ايكو

 ىلار 1 رع كادوا د نوبي للم لان لب هته كس دي دج سنت سوك سم هن لكزس اج امج م اسك. يرون نار واو: لص خر ورف

 - ايلوب( يرجو ) بصنا بدإل حس يو كلل لوم شاف تسلققوكي سجن لش

 درت اروا تان د الدب لي تام ذرب دج حس قي نيو ناك التروس بي دهبسددا ملاك تان الاخ يم
 زل. اجو نا اطمك يرظنل نآر قير ظن لولاك فارس لاح سيخ انتكس تايرظنى ناس ننآر قا اكد دات قم ل“

 تش رورض وج ل 22 نيرا لاك تروق 2 ل ناس مانو

 (هئاس ى هقاضاو فذح «ىواطنط ءرهاوجلا ريسفت)

 ابميف اوُناكو ناجلا ونب لَعَف امك لتقناب ابقنرُي :ةَمْولاَكِفْيَو ىصاعملاب اَهيِفْدِفُيْ نما لعجتا اولأَ ابو ببن ىباكحا ديفت ىف ىبنلخي قصصا دسح.ايرك ناو رص ور
 رص اس صل رو 76

 ىلا كيم زيبجتم خس نو قاتجلاو رئارختلا لا يسود ركن ةكفلشلا جب م ارسال
 ىلا سو



 ١ هراب (9)ِةَرَقبل ةَرْوَس .١ (كتادج) تاج شف كل اَنَمَج
 ٌقَحَأ ٌنحنف ىا لاح ٌةلمججلاو ةدئاز ٌماللاف كب ْق يلي ل اًمع كبرت ”َكَلُسِرَقْنَو مدمحبو هللا ةاعنت نوق

 يظل يبيف ظيزز ناو ولا الغيم قوقلطتتلا ْنِم ©نوماشتالاَممَلَعأ فِ ىل اعت لاق بالختس
 لام نيؤثو لنقل قش ونبيل مكان ٍةاَخي اونا مب لدغلا يق ىياعلاو

 هاّيملاب تنجُعو اَبِناَولأ عيِمَج هيِمج نِن ةضْبق اَنِم ضْمَق نأب او ىا ضزالا ميِدَأ نب مَدأ ىلاعت قلخف ري

 ءامتسأ ىلا 20 ريم داو َأَدْعَب اًساّسح اناَويح َراَصف َحوُرل !| هيف َحَفَنو هاّوَسو ةفيتخُمل !|

 مق اهعلع بلك ىف ىقلأ نب ةَفَرْعِملاو ةّيَسْفلاو ةَوشَفلاو َةْعْيَصُقلاو ٌةعْضقلا ىتح تاك ساكت

 ِتايَمَسملا وهم ىقوربخا رول انْيكْبَت مه َلاَقِوَكَلَمْلَلَع ٍءالقُعلا ٌتِيِلْغَت يدع ٍِتايَمَسْمْلا ىا

 لبق ام هيلع لد طرّشلا ُباوجو ةفآالخلاب ُقَحَآ ْمُكنأ وأ مُكنِم معآ قآل ئَنأ ىف كنق َنيِقِدِضْمْسكَنِإ
 ٍفاكدل ديكات كَل هاي اََمْلعاَماَإاَد 1ٌمْلِعاَل َكِيَأَع ضا 0

 ىا مولاي ةكيلملا ىل ممَسْفِْنمدَل ىلاعت لَو هتمكجو هلع نع يَ جرحي ال ئنلا 9كيلو
 ْمُمَل ىلاعت لادم لاو وامس مَهاَبآَتلَ اَيآاَمَلَف اَمَل قبح يان لك ياو و ىف 1 اس وبارشستلا

 لع كلوت ْنِم َنْوُرِْظُت َنْوُدباَممَلََو اًمِهْيِف َباَعاَم ضال هاالاوتومسلا بيع ملعا حو | لقال اح اَخبْوُم

 530 هل م ملغ ًالواني ِهيَلَع مركا اقْلخ انّير ٌقلَُحَي ُنَل مكلوق نب نورت ومشت لأمي خلا اميف

 كي ل ناك ذ لايك اتق اياءرف تس لوتشرف فس بد داب بج «وركد إي وكت ذو لسا! ل. : يم طف و

 رع نس وتشرف وف ءجسةقتلاةقتلع مدآهودول اكس[ تءاينا كريم لث خس دك فان م اكد ا سره لش نع ذا لاو انب بمن

 نوخولر زل ل ناك رك نو قارس كاع ل نط روج ل نع رف رقمول لتس لبي نب ذ تأ اي اك ايك

 ذىلاعنشاو نايك اي مداسضذ لوبنا بج ين انج. ( م ) دعي لج ناي ذهورواايكذس تانجدكا ايضء اكس ركق ير

 رقت رك و انو يت لك يس آم كارو او لي فرط كن وذا رزا ناورعج لان وألا ل وتشرف ون اكو اوتنرف فرط نا

 ,<ددكك اياك اياكرتت ل لا ناش ناياشكمتج تادد وج نلاروا لو جس دبل هللا دمحلا ءهّللا ناحبس ف“ «نيث

 بل ان كس افاق مد« ارق لاقتشا: سوو هدإيز مك تفالغرواج لاعرلمت روا ح رئاز مال نس كلر سس

 نا.رفانرواكس لوم ىكراورمنارفليذالوا شاك( يدوروا) تنس اج لات 0/7 لاداناودد وشف در“ نقار ::

 تم كيو نكس لاادج كه دك ناديي قولى ما لوك كرب بدارامج يك رع وتشرف نب كوم روب اكى دع لبي نا ول ا

 هس مادتي لارداهيس لاح تقم نقلك حسم اعد: لا نسا هدي ما حس متت يا ردام# لأ
 ( مك ) نم عي قتل ءاياررفادبب حس فكن ع زول فدا موا طتاش ىلاغت نتج انج ءاعحي اعيد لق لوو ع اعكيد

 < [نشجيمزمز]> 00



 ا 1 2 هت تلا ا م
 وو وأ لو ليو روز لس ل /اروا اسرئوك تس لوني فلظكوكل ماروا ل كو 2117 مم تس نأ زال تدق رظ لا حس

 ا

 كو اهيكسم ان كس لوز ىراسو ' فيلة مو ارا ءامتأ ( ن ناج بس )دامت هومك كس لادحب اين ني( 27 "ابها

 0 وريورك_ نوتشف و "لوز نار ءايامرفب انتل ماكنا بلت كس مو آر وطلاب لور وا لست ؟رواداي وأ« ىلا لامي

 ( وروشم ١) سا مكر 1« ةانتمانكس لوزج ناك مك بامر فروا تس اني دبلغولل وقعلا ىو ف «رجو ىك فس الرمي ا

 كح م وأ )ومراد نثودايز مل هك تايلومر قر وو لا مني ءاكتو رك اريهي وكس او تاج هدايذ تس مل دك م ل

 وأآ ( ق٠ لو لا ياليآ ايش رع نيكل مملاطوللا اكل ارب طر باو: دوا ( ءانب مان كس لو زج نلا

 فهيم عايل ةييزوع, ةدييدن >> ءابل ا نصرت
 تاايارف ل عت نا «لذ را 11 رعب رنا ار ل 520 هاو تدلو ملع , كك ريكا كب الخ

 رن اين ضاوخروا تما 2 كن اروا اي دانت ماناكز جرم ون اذ فلا ةلةيلع موآرجت انج «م نكس لوزج ناو وتشرف داتبولا هوك

 اامرف نيون ىلاعت تح وت داب مان كس لوزجوكن ل ذ_ اهلج مد [بج لضتؤ  ادبب لزج هد لس لج عذ

 قول اروا لج ىف لوتشرف لبي ناوج ول و زج هديشول ىف نمي زروا كاتس[ وم اتناج للا اهتابأل كح مذ لايك

 ىلا" ل 2 قس ومآ امج مت اب وجر واءوم تس ركرم ا خلا دسفي نم اهيف زَعَجَت د1 لوقت موج لوماتناج

 ياس ووو ةلخي

 ن0 70 ع

 ليو فالاسي ١ "م يح ويح

 ير 8 وفل ل لاي هوب ةويمحسمو ءذا «ح ف انيتتا و آو 0 كبَر لاق ذو: َقَلْوق

 مى «ُلَعِجَتَ اًوَلاَق ذا :ملجايكذس نايحوبارواجداتمل وقى يس اك طع نءاروا كر شثزءع بلغا بيك 2 ل

22 

 ةكولا ب ْكّلَم ءايكا يدرك ف ذءافيقثولزمه اوت لتخ نزورب كَلأَم لسور ء ع عمى كَلَم ني :ةكبالملل :يِلْوِق

 قلاغروا لو تس كم اك اك اهنب كن ولكم اني اكادخ قت تشرف ءكلاسرء كرب ماغي لذ 0 ةقولا «ل ١

 5 7 تك لكاس و اك نس ني ةسوءطساو نايمرد كس ولت

 نو تسبالم:ءاب دانا ربا حبسن كِدمَحِب :ملجهراشا ليي لا «َنيِسَبْلَُم 5 َنيِسْبَلَنُم : لوف
 ا

 تلو قضي ٌحّبَسن فطعاك سدقن رواج لاحت 01 لعجتا «ٌحَبَسُن ُنْحَنَو ن“ ؟٠ لاح ةلمجلاو: لوف

 -ر لك ءادتبم « نحن ءركوم يلعف لج ركل ح_يلعن وطعم

 1 ند - سرع | 0 00 م 0 2

 بج فن و رعش سدقن ل حل لاءب ديل ات ةاديودئاز مال لم ءكل َسّدَقن :

 ه[ن شجي رمد و



 ١ هراب (؟)ِةَرََبلا ٌةَرْوَس |. (ذيدتج) نر ج حخف كن نيج
 هد دي يحل لاح ةليحلاو» وق

 - يلف ُحَيَسُ واج يانادمب لأ :ل كل لاء ع شن تسرد فطعو , ٌلَعجتأ 6 «حْبَسْنَو م «لاوكس

 دس لاكش زتعا لوكس سا ايلف ط اعل عج يلاح ء اولي - ثري ُلَعَجَتا فطعاك ُحَبَسُنَ باو

 -هت باكل او ليارصقم اضاءه تدابخ لسا «كب ٌقيِلياَل اَّمَع َكُهَرَن : نوف
 2 5 هادو ا سيحلا ييارل يي
 تهت هد اق يس رار ازيا 0 لولو « سدت روا حبست لاوس 3

 قمت كىاي لي قتل سبقت ٍدْفَت رواانركن ايي عت ح نايز لب ننس عر فظن لازفوو .يناوج

 تانميرداثتدعا

 للسس لا

 «فزخا لكلادروا ع ف وذ لرش بادجاك نيقدص م تنك نإ قي .هلبق ام هيلع َّلَذ طرشلا باوجو :ّيِلوَق

 تدك نإ لي تلو يلع ىنزؤبنا 0
 مرفت كارب ا لع كروس وجر وا وزال نادم

 - كوم طر باوج ىء «ين ؤينأ «روكن لع لأ, للي ء كوبر ترو كدا فوزه رش باوزير

 سوس رس د ب

 حجففوربفت

 :تابآاطلر
« 

 ىذا كة رط رش توم لاعتس ارب حيوصعس فس الددإي لعق او دخل عس ناز فرظز (ةيألا) كبَر لاَق ْذإَو

 : يقف ب
 (دوعسوبا) ل حاضل كس رك تلاد لب اعفاو

 تسر فورصمل ب ديمو سرقت كادوا نس الاب كس ل يام واوج حس ناس نساك نب قولى رون كدفلا تشرف

 داع [: لافدارمكس قباب للا ت انم شكر د تك رار اخدت انيا تس كل بأىلانرسحس مكى ساروا

شؤم لو ةك دكر ليلك فا ترورض بست ؟ تلد ل رف كل نانا
 ل "ا تال كدي كبد لن ارالر 

 تسد مل ع تاتاكى رواج توسروا كرت كراببقر ب تدفن ى احس ءاكدوريو قلاخارابقرو لؤى ورع داي

 ا ا 0

 ترثيح ىف سو فيلق ايانبفيلغانيا د ادخوأ ملاين لاك «تس ىتداج درب دايفب لا تود ىنو لب رولر سا تا

 ءكد 1ماك بام تيا لدم قتال عس ىكي كب هب ورك ادني كى ا ناد

 كومو م مايعنا نب رب رواء كسوب مربح تداخب ني .ةدب ةادج .يوراشا كس نو ىذا ةيبسارون يكد ايلا ذ# متر

 عا زشبي مزمز



 دعاا# 1 نق

 (نددنج) نالالج خف نتلانَمَج . ١ هراب (1)ِةَرَقَبلا ةروس

 : بصنم اك ل اروا الشيل ةآقيلع مو 1 شرف نر

 3 نما لانا وأرو اح نبال لوز نام كيك يفت يزيح لأى ا اكروا تلقيت ىف ناسا لين لسا سا

 7 م 0 8 مخ ص هلو |
 جايولخ تاو مح حس اا هع نارتو 'ناناو رز لوك اسود اك تح هو ايل كش بايدو

 0 ب م 9 2 2 0 1

 تاليا ين 0 ا كاقوء أ سوت ل اع ناشو ءوجاب ء نع لوب لماع
 0 "ا 7-_ 00 8 ,- . . 00 7-3 1 معا 007 هل 2 رع 9-5 مها 2 5

 را 3و رمل لالا ريح اك لاشا لس ايو كساس ل ال ف كس ع دا دك م تسد طيد جس ناو ل اي تارا م لاك

 كد قاع ل ذو نيج ولى كانا

 :مفيل
 حج

 توفوو ل ل ساطي ضووجوموو لعل لا واوقس دكت ماين كى لوجو ا عن تك يزف

 ىويرتارا رجلا (ىور قس ضل ماوارتروأ حس روزعح

 رشتل اَماَو هزجعل اماَو هتومل اَماو هنع بونملا ةّبيغلاّما ريغلا ّنم ةباينلا . ةفالخلا“”

 (ىدجام ريسفت «بغار) .”فلختسملا

 اكبسما ين ىلا سس امك شرم ىلا تب اينو تندااخ ق*ن يجرمدتلب ل اول بانا 1207 ا

 يلوم لا لان لل اي ء سس تكتب لتكا حس مالسا لل باي سا قتلو دش خر اكس اروا تي دوسي دو ؟ اي رك و

 .٠  1 0 1 3ب 1

03 

9 . / 

 -تد ذر رق لا فرو

 ركز اكمو 1 يللي لج
2 

 هند سدد م ضر وأ هت انا راهب حس نم ذروا هس لق اى نع ذدل اهقن مد اروع امك ياس رم ىلا ع ناز لس دئو ادت

 7*2 لاو سامو اوسايز وتب مداكى امرت نوفل "ارو ياني أع د اح كاخ لكن اع ز ةسادخدتوادخروا اه اجرك سا ريس

 (ىدحام ال 16:7١ شئادبب)

 2 ٠ ' 1 ٍ د.

 د نم لل شري هدايز تعدداي زاك 6 ل "ايكو جابي *مو 1ءر ات اج بل أءكل تروماربي تاثاويحر كي ح رط ا يون
 م

 تاب د7 هاب اكد يب ك ارث لابيكروا ناي 1 لاو 3 هحس در ذة رج م كلت قرات وكن اسنا رغم ير لإ قالا ها ير ل

 -كالعائ حم اج رواد نمل او تيس داي يري ىلا تطال رم يال © تاسناكس ” ءاشتخا

 2 م ع رس شرخ 0 . .٠ 52
 هلا م“ يل ل [يج د لس ىف انك ب لنا تعا ر وطب لوثر كلوش (ةيألا) | اهيف دبفي نزماهيف لعجتااولاق



 ١ هراب (؟)ِّرَعَبْلاةَرْوَس 2 (نرادج) كبللج شف تنلاَنَمَج
 ما تاقختدختاس كس لوكس يكب ع روا ح ىتتعازق لبث اك وتشرف ىغاب تلك سعرك انك ت تش رفع لايذ
 ىراث لاج وجر وا ىرادافورارقاءىرتمزاينروفو مانت ل وقر اك وتشرف, وم ايكو لاو لبي ءايلع نايس لاي ب سة اهون
 -ج اعالذ_نيقتت ضنا يدج قرن

 دق امك مدآ ىنبل دسحلا هجو ىلَع الو هللا ىلع ضارتعالا هجو ىلع َسْيَل اذنه ةكئالملا لوقو"
 (ريثك نبا) .'"نيرسفملا ضعب همهوتي

 - لثة رف آجس ىك كلكم قت ىوف انف ترضعحر مرق يرتب عقاب ا
 ماكي ركا وس: اكوبب كك افسو رغم ملوك وكل مي كاروا لن راقزهتابزفكس آب سل بسو# لحي بلظم

 سرا لورت# ماكل ا بسك ولووروا كس ليد م اهناول ارك بيل كي بس مب: ل حاج ايكد ريس دام
 7 ناك لوم ملالغروافموجر ع لس لب اح كيل ب سا تس لدو ناج قلو كس لوم

 لوك اكو ديمي سوس لري يسمو يعاب ايبا يكول

 ىساري للي (يالتج قاقتحت ا ايان ابك بأ مار تعارولب ب ؟ ؟خ تزور ايكل كاءرف يوت ك- تصرخ لا اكو

 بوي هوو اح انامحدي لمك ل خس كيا كك لا كس رك يدم اك اين مك اع لوك تاب

 حررط لوك لإ 2 2 رولر“ مايو اك لا لولوج روض” ]رك ضرع تسجو كى راش لاج ىف تاالهوع للا

 خان حرام اروضتس نكس ليدز كب ماكتب لكلاب ضروس نيد ماجن يل خوك ا زف طنب ضب هيوم مولعم

 - لابقا كس روضتوب. د لويكم اك ءاسيكل هر ايتوكف كن ابرق اجري روضتت فور ج « لونا ود كشر لكم كترخ اوم

 وكم: ل كوم تييانعوكم حت قت مدخن قنوو ركاروا يك برع نس لوما: لب تمدغ ىو, لإن تلك و مانو

 (اًصخلم ىدحام ريسفت) ب لاول قىدنم انخرط | ورحم ضرع كل وتشرف كوم تراك اورذع لو

 وبمن ىتدوثر راكم ناكل تفاظو ىلا تباين لان لك لاو بيغ كنا ضررعمو ضرع ىراسيب كوتش
 نادوخووختشنِر حس ساروا« اك وضانت ىبروا لولرورض كن ولكى م زروا قب اكب يك لكى رشب نا وقاهت ايلا كل ذات نس

 قفل ابكى كي ءكس لومي قكناءرفانو اب ت لي لوفاشا دوا اكون ىداسفرب ني زل دق اي آثاس كس

 «كح قب ىلع تكس لفانضا تش رفكس رك ايقرب ترطفو تشرس كن لا: كت دابآت انعرب نمور لكس قدإبأ

 لم اعمروا ايكو راشا فرط كن ومتى ات "ناجل ونب َلَعَف امك لتقلاب اهقيرُي" لوثزي اذ قوتي ااعرسشم

 (ملاعم) ."بئاغلا ىلع دهاشلا اوساقف ناجلا ونب لَعف امك” :ت

 حرظأ لوك لهيب حد ابك و رور# نوتشرفا كح السومروا(رثكنبا) ّقْبَس ْنَم لَعْرْهْوَساَفْرمَتاَو
 م دافور لمع ني زى قولك اكو ايلركو زادنا حس كادوا نخب كر مس هداضتنم دب رارص انعوج وم مكي دوى اخرج كس مدآ

 ه(نشجي مرمزإ> ع



 (نةدنج) لآل ج شف قر نيج 2 ١ هراب 5 ِةَرََبلا ٌةَرَوُس

 (اضحلم «ىناعملاحور) 2 جس ةغااكيشرو) لايقري نك قرود اك نكي ب تك تبي كى رواء لتس

 مشب ماك " لوتشرف ىراجب قريات د ؟ل اعد كل ُسِدَقُنَو كِدَمَحِب ُحَبَسَن ٌنحْنَو

 ٠ ناوك وتشرف لاسر ّق زرروا اني دررئاوك وتشرف كس شراب اتوب د ىلا ف وحق كاجو وتشرف كة لوم

 ار ا الل نحن ف نآر ثءاي دي درا رقى ايقلاا زن ىلع

 كالا و روضتربكب حس اظاف لس تشرس ىف ماد متل مش عسر ترخ فاس فاص لابي تشن رف د كريه سس ناب
 6 0, لم مح 2 003 0

 3 دمع ناك رل كبروا هس يم ربقلو زيي

 0 رث لي نول دروارشر

 عش لا 3 تادوجوض عل م مثلا جس انوه ريغروا قولك ميش 6 - لرش كد اينب لبي روضت لولوو

 22 رات تر باولو لح روف تولد سكب كس سا احم لين احا اك تن ايذ ا لشغل طل 500 توج روم أي

 (اضخلم ,ىدجام) كت اتومدوا 7 يتيكروا ح

 م لوب كت زيد ناوثروادسفم ل لن نول الاوب ناظر بجو وتشرف ١ َنوَمَلْعَت ال اًمملعَأ ّيِنا َلاَق

 - هتان زكري ضارتكاءايك اوس هدافنتساروطب ل, كرمايكبجو كى نان هفينقوكن لا سد نس ون راورجتارفروا عما

 باو امج اون وتشرف كى امترشا

 : باس اول مب نيش 52 دار "ل نال لاي بوث: يك ءباو# سلام إب تسود رسول واش

 0 اد بشرب تيلضتلاروا تناالش كى ادنرو ليمولعمسيتنت

 1 كم وق . ىلا يم ان اك ج كيا وك شلة ةيطت مدن لاعمال : اقلك ءامنالا فايل

 - جس لان مت مولر اينددوا تنال ريخإ كس ىلا لاك تعول انتلاطما اوال مكب روا ايام رف مدحت نلاسعتنو

 كس ىلاقتدثلاوج جس ميرا وفو صارخا .لاروام انك تايمسو لتازشاوارمس ءاّمسأ ءاَهّلُك ءاَمسالا َمَدآ َمَّلَعَر

 ا اصول دينيا لبيع مآ ترطيب دس ميلاد ءانتلا

 الا لصحت ال ءامسالا ةفرعمم نإ” :ى ا ارف ناين تررط لسا وهذ كا هس بغار اله اكو مترج اظ مويفص ملوك اك سا لي

 كس يوصل لا لمي نم ذروا كس تنفذ 5-50 ل ريبتتلا ىل روع لوضحو تيل ف عتب

 هن نإ كرات «يدرأن ايو بس أردف هس لوبا قاب نان كس نا ليها دشن ةلفلع مك بج رمي قط سين
 اعرس|

 كتبا ل 8 24 الج م اظن ماي درس« ىددل عاود يكتسح نلوتشرف و 6 اكل ىلا اش يرط سا لع 2

 خرجا
-- 
 احد



 ١ هراي (؟)َِرقَلا ةَرْوُس < (نتاداج) كلج خف نر نَمَج
 -ايلركفارتكا كمبو مروصتؤيبا ن# لوبا: قلو عيا وري لوقشرف لك تيمجاروا تسكت بج« ىدامرف نيب تليضفو

 ةكبلملا َنيِب ناك ّنجلاوُبآ َوْب ثَسَمِلاَوَُدِحََف ءانجنإلاب ةّيجت دوس مكالاوذجتاَهكيمِْ اند كذا و
 ىلاعت هللا ملي ىب 9 َنئرفلكلا نصت هنب يح اَنأ َلاَثو همع َرّمكَت يكتم ةوجشلا نيم إلآ

 هعلض ُنِف اهمقلخا ع ناكو ٍدملاب ءآوح َكّجَرَو هيلع ٌتطْعُيِل رتتسسملا ريمّصلل ةيكات تنسَ

 يتناول الاب رَجّتلاَو ذه ايرقتالو هش تيَح هيفّرجح ال اًعساَو اذه الكا اهو دلل ريالا

 ىفو امم يلا نطيل َمُهلَزاَف نيصاقلا ©َنْيِللطلا نع اريِصَتف يوقد امير وأ ُمركلاوا ٌةَظنجلا
 تسيير هيرب < يوي اال لاق ْنآب ةَنجلا ىل أَهّْنَع اهيا نيران

 َمُتلَمَتْسا امب اَمُتْنَآ ىا ضرآلا ىإ اًوظيَقَنْلَقَو ميِعتلا َنِم ب يف ميج اهيياقا بلا نين

 هضوم ٌنقكسمضْرْوْلا ف 09 اًضْعَب مهضعب ملظ ب ضب مكب مكر قي وبلغ

 اتاي ْ:َمَبْلا تنك ي)نيمدأَقثلَتَف مكِلاجا١ ءاضقنإ يمقو نحل مدان مو هوا اع ارا 8

 لبق يلَعَباَتَق اب اَعَدَف ةيألا اسف اًنمَلظ اَنّيَر ىبو هتءاج ىل ءا ٍتاملك ُفَرَو ما بضَتب ةءءارق ىفو

 هيف انف هيلع َتَطْعُيِل ةروك "اعْيجح ةدجلا ني اناوظيقاَلُق مب رتل هداَبِع ىلع ٌُباَوتلاَوُهْهَنِإ ةتبوت

 َليعو ىب َن نتا قاف لوسيروب تانك كوش ىو قوتي ةديرنل اا يفطر نا نون ماعدا
2 0 
 نبت اً كو اوفكنن ذَا أو َةنَجلا اوُلْحْدَي ْنَأِب ةرخألا ىف ©9نونَرَحيِمَه فوخالف

 ومو الو عوكل ادبأ ق وكام َنَوُدِلَخ اهيِومُهَراَتل ت33

 ل رس ل 27 9 - 1 ه5“ ءه 5-525 21

 بس ٌءاج كج ري روطس من“ نعاس كس اكل ةلتلع مد آل يد مكوك وتشرف مت بج «وركد اي دوا : م

 هذ ركوركر وا ءامت اترك ابد نايمر كس نوتشرفوو ءابر ذاب تذكرك شح الاروع اكل وج هو اكد ش ل ار تل

 (تنا) ممر اال يداك نس ةروااهقح لبن نيب رثكم لبي مكس ثنا ووروا لوب لن حس لسا ضن اهكروا هكر ح

 نيالا مآ يك اروادجتاسك دم ءآو”ء قويت ىرابروا كح اجايكف طعرب لاك ات ءع كك كس ديك 7

 011 لول اهي ةاحكت غارفاب اح حس لابجج وم: ايوج لولود مثرواءوببر لبي تلح 7

 0 ير يي عج هزل ثتخرول + وو

 لولود ناس اَمُهْلاَ + يع ويح نوح سواح جو 010 2#

 ترو كى شت قب ( رلخلا ةرجج )وكم لبن يك < للود نا لس لما رلك حس دقفإ رط لا ءايواركف رظرب حس تنجب وأ

 <ع| زشلجي مرمزاد

 مم



 (نتادج نال الج شف نت انبَج م ١ هراب (؟)ِةَرقَبلا ٌةَرَوُس
 لا و ل

 ملاكم ايلاعل كي حس ترو لا لوأور حاج باور اكل وأود ناو ل ب تس كارل امن م ىلارتياروا ؟لودات
٠ 

 ل 5 يت 0 00 مص و

 د تا فعيل لا ا لولود م وام ما ير ملا د تح نا كح لل م ر واكل هو ل | ءكع ىس لاو اولي
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 ءعا ب 8 ا

 نم زك تدابشروا تجي 77 ضار ح شنب * لوم ند ل 0 لت عسر ذ كرابمت دوج وصرنا عداه
 ديه

5 

 نيا ف لااحد كتتذ# وم مر تدم كداب م تثو كلا راداريي ل ساروا جس تاك ل

 تاملك روا بصك مد ل تءارثكيأروا سب رفمابلاوك دف م وبا لكحل
 2 ب وج وت ل فمش املا ا كني لو 2

 هات صاع انج نو (ةيآلا) '"انسفنا انملظ انبر :تالا ةهقرقأ ل أموكم تامل ناحل دج اسس

 نا ةسوتلا درا لازم اهتدجلر 7 ا ا ليطيلاو ةاشلا

 كك اج فطري ارك تايمر فرك ةررطو/ل مت لاو 00-0 م كس مرؤاث الاول "عن كاروأالاو

 ٠ مد م

 م "لوول ول لك ودب نيسادو كس لا ايرث لإ

 35 5 5 5 ها 5

 لكل .تس ماغوا لش ورئاز ام "؟نواتح هيطرتانلا للا أ ا تيادب كر بم داي بسإ

 كت رواه فو لود اول ايك ب تعاط قريروا يال نايياري تبل ىى ؟رادعلا” كت يادن كريم ع

 "ون بعدك ناولابك ل ونت ؟قرامج روااييكرفك ل لوفج رواه 26 ل كنج مول ل لا كح لوم و ريجتر

 كل سلك تع ”1)ثرواهَس ندمان نق رلى شيم وو

 رسم 5-0

 عاق امد >. 9 2 ا
 نيا يم ف كيرى بجي

 7 ماك رار 7 2-0 5 5 2 5 3 0 07_20 ٠

 اكفوزعل خلا انلقذإ ءليدرلءراشارل ايردتم ل تك ركاذا «تداع بست مالعرسس ءركذا : سلوق

 7 م لولا

 اق تانط#وروا« لو ارم نك وغفل هرج ابي ملا اد راش كسر حب عادجلا زي ير :ءانحنإلاب : : نو

 ريت 2 « يب دارخ م وغلا هربكل معقول الشلا جان فسون نصح ا رييج ٠ .ةسار أطأط اذادجس ورمعوبا!
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 .مّدأل زألومرارم نيرألا ىلع ةهبجلا عضو ل“ كس هريرلادو ات لاما ليي تما اان عاج تيم قياس ما حرم

 ل يد فرط ىكرتلا تبع ل ايد ركف ةرطك شلة ليل مرأ آ خردل, حس دارمو قى قلا وقو ربك تم اوم ندا اع نع

 ته فعش روب 0 اينو ديتول ثلا حس

 - اتركم المس انيك هللا كاع ن موا ا )ىحُي ىِيَح ب «ةّيحن «ةّيحت : : سلوق

 يب قف ع /كروارمر دا 1 ع 2 د يا : لو

 انتو فك صلع وف انوع ني ولام“ "بلا ار ارواح ف صليت

 نح نر ل ملتح : ةداشا فرط 5-5 ناارصقتم يق اضاكس تدايعىئا « نجلاوباوه : لو



 ١ هراي (39) ِةَرََبلا ةَرْوَس 4 (نةددج نال حف قاتل مج
 هل م العرس ايل يلركل اشي لب لوتشرف يبلغنا ات انتكر شاب ودوب نايمرو كس نا فرص ءاق لح شكك وتشرف 3

 -ايكهراشا فرط ات “ ةكئالملا نه لا َنيَب َناَكَو"

 غ2 كس ةلابممرتاز كلا يوركوراغال اح ربكم ر يثأر بكتسا ٠ ةساا «ٌربكت : : نوف

 لأ واح فلط ريكتتسا قمع نع لولعملا ىلع تالعيفطغرب ىبأ فلع# َربكَتْساَو :ّيَلْوَق

 -_ لولعم

 - نكي لركاوم مدقمرب لولعم سلع ناوي
 ب لوصئريغ ووصل ساء قوس يروا ىونحم,ربكك نم تلعروا حس لور وار الن لكوج لولعم ينج

 -ايدركم رقم
 ؟اوم لغو حرر كل بي تن هور ل احترف كى ليبي سيلا :كحاماديبب لاوسسس «نيرفاكلا نم ناك أو

 ناك باوجارموداهتر فاكس ابننا كس ىلزذا ميل رقلاركك.انق لبر كتفو لاكي باو: لوا للنت باوجوو كس لاا

 -ايكومر فاك سمس رايه“

 لب  ليئووصق ب ىلاكم برق نم ابَرقت ال هكايدرل راشا تم فاضا كس للكل ما ذ# مالعرضم «لكالاب : لوف

 ل خلا “اَنّزلا اوُبَرقَت لَو" :لوقاكى اهتدثلا: بج سس وصقل خلابه لبي يكن كس اكد

 روان. د لزغل نك ياءعس نايباك تدك ءاَمُمّلَرَأ رصقماكؤاضالنولكر ؤنوو نا ءاَمْهِلاَزاَو اَمُهَبَهْذا : لوف

 - انييداركف رطرب ءانيب داولكل قت يسرسود

 -< باو” اكردقم لاوس ل يارصق» كف اضا لا «هيلع ٌفطغعُبل ُهَرَرَك : ّيِلوَق

 طاّبهإ لوا هراش فرط تاب لا لييرارككس اج ايكايكركة راك اهتم اًوظبه ا اَنْ «ريبباك ل اوس

 واكو رك و ودو لك _ ل حشيعم ل بي حج 2201 (ايند) ن اراد طوبة كج كيك نس ركتلالورب تاب للا

 طويت تس رسودروا كوب ك كس كيت فودو رك يا طوب روال نانا تهرسود لي 01 لي نع اروا« كوبلر

 ودا وب مولعم تس نادع لوم فلكم لس عش فيلا هل هو نكارود ل مايق ىسراع لامك هراشا فرط لا لبي

 -ج-لكلا كيا رصقم انك طوب 0

 ؟ايل ليث لوب قلخ 3-ان قت ك باول ورقم ل ونوو اوس

 اغلا الركوب كد شاء ايل ضر تعلم «هَبَر نِم ْمَدآ ىَقَلَتَق” لس نامردر كب تع كابا نإ

 7 7 ا /هراشا فرط ىرصقم سا امو لبو لو لوو و هب ىلاءرصقم

 بس دارم ل اصت اللب < ليك ف طع الطصاو ارم حس فطغ ل ابييايابرفذاضا اك “هيلع ٌفطعَيِل”

 ل انش مزمزإد



 (نزاداج) لآ لججشف كر اْنََج ١ ١ هراي (9) ِةَرَقَمْلا ٌةَرْوس
 ام رواد + يطا رينو حدس نال رز سيما بهوان ءان اًماف : يم

 اسمه م وج 2

 حجج فضول

 تايلر
 اهي ٠

 روا وتشرف تليضف قلاع مر 27 ا 57 دال اوُدَجسا ةكباََمْلِلامْلُف َِو

 روا وتشرف كس ف ركع باغ تايضف ىك فنا ةتقع مو آى كرب روط ىلا اريح فس ىلا هتدثلا با« بوبب تم اني لونج

 1 ل لاك تتيح ل ووو مو اكو تب اشوي تس لس اي قاركريظتت ترم ان ل التقت داس لزج

 4 ؛هّدال اوُدِجسا ةكئالملل اَنَلُق ذا” :اارفك وهمة ركع ياك ىلاايل ايكو ريظعت وج كل لس سا

 نوف يسع ايك ايكيا ربتول ركام ورك يلين اس لسلة مد آد ايد مترك وتشرف

 دب ءانقت لبر ءانع كدابتشل اب قطاف قرات اي كا اي وركر اك ا نس ارك ورك ين م موآ تح ل#

 - امتريانب لق وفلور ادني روا تنور ورمل

 ”يط طل ارك تحارم كمل وشي ركل تيأ اق كك تانج كمر ايك

 1 بلل نش قزق لقا وا و 0. يل يم ةماعلا ذل لوتشرفءاوت ىو

 لاش ىلواَق ' رطإ نارا و 0
20 

57 
 كح كس ريقروا موب لهن تدبر كن يلام ينال ج.م فمر من ناآرقلا م اك>ا ذاق القتت ص اصج ماا

 قى و تزاجا كرفاصم,مالس فرصة لس ماظن ودب رواا يلوم خروسنم لاطفال ب اجتمع شب اهق حرابس هد

53 

 0 "اح ل تجبر شى وو ع فالك ناميا لوضا ول تدابع كدت ر يروا كرشورفكل سكس ياكل 05

 هرقل اجل رذ لاعفاوو حس تاففروا تلابج كل وك اركب ليرفلو كر لم تاذ قي ادج بج ىلا لاعقاو لامعادجي 78

 :سج اركاكورسذ دانيل ان رون الكب نك ارك بع لطم لبي تدي رش م اسم ايهخاوكل اوف ام ا لن تلح نب 2

 عا نشجي مرمنإد



 ١ هراي (؟ر ِةَرَقَبلا ُةَرْوُس ل (نادنج ثلج حشفكنلانََج
 قاف ةااخ حل بلس حرر طاق ماج لع نتج ش نش زك ل سا سكك شور فكل ب تاذ ىف اوك نائب رون ىكل ورادناج

 رواليئارك ذب كل كس نلا تانج قل لئِئاَمَتَو بْيِراَحم ْنِم ُءآَسْياَمْهَل َنْوُلَمْعَي” :ج دوا ساق

 ل زج قل تل تلاهج لوك اراك خ ؟ن ليم افق ماج لت لول شخ زك يظن رع حرر عا تح تن رك يزب ن روت

 د نو رثا ل متم روا كورك

 :تلاي ما

 رول اك توسان ماع لكن جس اك اورا ملام لماعم اك ف رك ديتول مو[ كح وتشرف كس ب تاب مجاروا كذ حس بس

 < تدابعقرما لاشعتا لع اورام اع« حس توسان ماع قلخ اكتر تس ذيل

 :تعأ رم كى يظتحا ةرك

 هك شارف سرك كايا رفذةقففف دثلا لوسر ع تبانحسهتاوتخ شهي داحا تدنارم كس يظخلو وجبر دير

 ده دكا دجتاكرب وخل ايد مكتبى دي وق درا رقزتاج سيظختو ل
 00 57 وارلا بع د لن بانك ورخم ل ثييدح لوعتا عس تباخ تس تبادر ّك ةنكلاتتةتلو باص لق ثبي دعي

 ب لابي < 0 اع ىلاجوم رتاوتم ثم رع هو نوب وار هلق مارك ص لو كس تيياور لج

 (فراعم) -ج_ ل وقنا ةنقلاةئاقتفت مارك باه احن لششيي رع

 هل د ل سا * ىلا رفا لم ض كفك ع

 لكل لاق ىاوو تب ادم تتش 8-5 كذرلو دجال هيأ اكس لباقتمروا مضر اعم سمار مكتسب لاش اكرفك هك سلا

 جسر فك الب ضراععيب لور دوك ا لبي
 لت سلا لع ايلذغا لكي  تارنعت تي ضع حس لاعفتسا ب ريم: َنيِرِفاكلا َنِم م َناَكَو

 هعبط نم سيل ربكلا ْنأب راعشالل ءاتلاو نيسلا َناَكَو ءايكاديب هوقذذ_ سالب ءاقق سبت ترو ىرطفربكي

 (رانملا) هَل دعتسم هّنكلو

 :ناكءامتل م لورفاك_ دعي هوك ثا“ يءاي درك فاو لعب لورفاكتس! فس فاير فان سا نتي , َنيِرِفاكْلا َنِم ناك

 نثرواءتايلراص تن اكذ_ «ىلاعملا تر هر« ماعم قواضنب كر ايريس حاصلا اييج لمت رك رامتعو##“

 هس انا فو زوالا مك ل نس لوبا« عسي الى ناك تتم ناك كل تارنح

 ءاوح حررت تن الللي مو ؟تررطت لس بط ابالي انو مولخا سس تحارص كس ا ظفل « َكجْوَرَو ّتْثأ نكس

 وطفل مقتول س نس دارك ل اني نسون كك لؤنود ا اوتو مر[ تدر ظنت بع تمي درو ء و حبا تسيح ك

 «عازشجي مزن إد



 (نتادجر ةللج جغف لاْلَيَج 1 ١ هراي (؟)ةَّرَقَبلا ٌةَرَوَس

 بياوا ل وود لال ءاًبَرقت ال روا الو: كاي ايجومر لع تنج لولو( س «ةنجلا اًنكسا © نك مابك لول لي

 مو تسرق” لفرض بط اذي لي نس ركر ايظا ظخافلا كس كنز ريما رضع نايس ل
 عت هراشا فرط ىك ولسوو لي لاا يلو لي تن: "دوز ىراب#ل ايارفعصس كك رواه ايدرا رثو كت نع

 نن اتكسر وش ويت سطل وح روع 1 روتمالا ا رتل قايل ل 0

 - ب اعانبر لبي قاع درب شلش ناكم
 روطب يت ىصر اع لام يق اكت لنج كل ست رعت واود نلا تنذو ل "ال هداشا فرط للا اس نكن 9

 يئارجو < ايا يديد ليك "أ حارابةنئاكمي ايا مديل "ار لبي ناكم للا لين نخل + نكشلا كو ءانقان تسيل
 زيان ثوت كاكم ديك ليل ء اوتو مد الل 1 تالاع اورتن" يهمك

 و: لل صل لو ناميادعب ل تما ةقاقتقتسا ىئاداك عنج ككل اء

 : ل ني رول كوب ل روقان
 وك وفوو دللي ع شبل فتايات مو فرص ب طخ لبي للا «ةاعكت غارفاب لهي تنج لوفود مش ادعو اهنمالكو

 رموش قوم ل تك اروثرواا ذل هراشا فرط تابللا 1س يل 2 رف لاعتسا ضيع ات كس رك يرش شئ فلل "لبا

 (فراعم) نب قل امعتسا نإ المكس شمئاوخروا ترورط راهو لن ا

 5 نايلي ورك حن اسس ذاع ل ب لب ةاعكح تشرد لس ما كيو قليلا دةل قاع مد "اوم مولخش هت او للا

 ل نيو اراببتناطيشرل اه ايك يدرك تم ىت مت اسوا
 قاتمة ين ررعت لع ركل ل تس وم موصخس وانك ذلة ايبنالئالاص حس دانك ماظب د7 ء ايلا س تشرد

 ترطخاوبب قب انعم كلا حس فرط كى اهت قناروا ادد زرس دانك تس نارك رو ولعميسس ن1 وكلن تااهقاد يا

 حس لكاو لي ى ىكدقاو ياك فيلة مدآ

 نلايح رمت ىلوكح ا ب «تاعئاو جلا

 وأنس .ح يلوم ىلاعم لل اق ببسكس نايسنوءاطخيب سس ىلوم ىداقتتجاءاطخ اترك يل كف الغه كولي 4 لالا 2 0

 مح عير مدحت خلي لحن قرم يطب لوم كيسي اس نا شنان اينو هي دوا انس ابك لي انئء لي حر الطصا
 (فراعم طيحمرحبإ) -يانلسوم نايضووبب ايلا لمي لايعاو للاعف ا ىلا د



 ١ هراب (؟ر هرقل ةَْوُس ا (نوادلج) نالَج حشف كمل انمَج

 :يجوأ ل اطخ كلاكيت مدآ

 ىتودارم رولات ايا يك اك ركوراغا فرط تخرد ساخ لي اق ايكا يكن اك نالت مدآ تفو لكي :ٌلَوَأ

 لكتخرو صن ا لفات مد ؟ترضغ>.اتكعو م« كس دار تضر د دانس كس لذ امك «انق لبي تخرد ضان

 دوج دافرف راكد كعك دا دج ادرك دير ذك سومو لايخاكا كف ناطيشرداوج شتا

 سال وب ع الب عف نم ذ_.اهكلس تخرو للا ذ- ناطيخن تذو لوك لفتت مد[ ترحل ناك كك يروا
 ترتوي تعامد ترضخ تنذو لاا روا اك ةاجدم نان كبس لش تنج كح كس شاي شيبب حس فاه كخرو

 -< لومريعات كل اتا سا تس “مْزَع هل ْذِجَنمَلَو َىِسَنَف”: تأ ريب نر كلوت

 مدر طءاوم ليجرورص اك ى لامر فان ركدجوب ناجل ب لسا اكن تلح وم تالانخا ددعتم كس حررط لسا لاصربجب

 ح_ تيصخمطيؤلوكن ا لب نار رو قل جب ىذب لضزغلاب حرابقفا كس ماظن كس قرن وادخ بر قروا تدون ناغ لك كلطفلاع

 -(يانرفركذ اك ىلاعمدعب كس رافختنساو يوت ك اال ةياع مد آرواءايكايكريجت

 تيدر ب هس لوم حس ىل# لب اب لك دفايات مو[ ترضخ شر يب كو اوح تررطن> كج روبي رب روط ا كوك

 -- تار

 :امةسرئوارغروا

 هوك بليش كراع ري مآ اد خدنوادظر ولكل اان رنغاب كس لا قاس ليا ك- كس سا لن : دليلا د1 يبا

 اج تلا د تايب ويلي

 تشو رعدوا كذب تس لن لال كريري بابك مو ًارواايال لاي كس مو اكساب ت وكلي« كلاف حمس

 (ىدحام 14و :1 « شئاديب) 1 هيا يع سراج تشو دل

 تقل ردا اع .يلتاكالاح ل نا لون لوب ورم كن رومض او لتعاون كشييدص

 (ىدجام)

 ؟ امن ايل ونمت

 ازبلء كك فاو تس لاا مو [ت يرن“ ات تنخرو ناد و فورم لوكس لبي لاقضرد كس تنج تضردر كسر ا

 تدفع ديب - --- نيو هدطص سو هو كاع نس كا



 (ناداج) كلج شف تنل انَمَج 6 ١ هراي (؟ِةَرقَبلا ةَرْوَس
 ل. ح.ةريقو لح جا ءروفاكب زغب متلك ني نالرو قام لي نوري تح رام ساكت وكسروا لوم مقوم
 - نو كك اركز انتمب ككل قضرد قوحت ريد ارجوا تبخر

 ناطيخ_ اوم بلظم اني لزغل ل نحس لال إ «لوو تك وك رغل لب تغل َتْلَر ءاًنَع ُنطِيَّشلا امهؤإلا
 لاى زرو ف الغرب ى ال, ارو مدان زم>(له راني فاصاظافلا ب كس ميكن آر ق+ ىديد سلوك بيع ءاوحو مر

 مارقا ١ ركوب انتم ل بورتو أ حس ّح ا 0 ا 59

 000 "1 نع ببس وتم ْنَعء لبي اهنَع «كيانكوريغو لج اكلاتي درارق عر ونمو تنخرد لك 1

 -ايدرلا التبن لم لازخلوا اليل, ارجو مد 1 ناطيش تول رؤروا بس

 تادج اكل اروا لاوسللا

 وأ ات اكو اج الاكأ تنجب كس ركوودرم قت لحي لب هنت كس راك احس هدهتؤكن اطيب بج كس اتزم ادي يب لالي لابي

 نب كس ج2 تاكا ًايط ءاوحو مدير

 2 قزنادتا بنوت | ءاراقيب وبعور كلوب لاو نفي تن نس ناطيشر لح سكت حارص لولاكت اب لا اجد رك .باوج

 ب انكسومرواوج الا سوسو لم لد كس ناك تاقاطر يخبل انلسوب قي لج ق َئى 9 روس تسبب كذاب كيد ذ

 لك اوت انجل اوم ارك اتنموكن نذ لس_[لطنءاوقو مو[ ترس لبي تدوص كم زب رسمها رذ كس ينج تسقى قيامك

 تولى ازن انج ل 3 وتولى أ ذك نانا كاب اتابع ل وهاد

 ور 10000 لرب ترروضو لكان ءااطش كح اتلسوب ى برواس ل وف لمع لب اتم كس ناسا لاح

 يافا ؛َنْيِحِصَلا َنِمَ امكَل نا اَمُهَمَساَفَو «ومايكت ناتذ فرط لاك التفات ةلياع مو[ تر ط>رواوم ايار
 ايكشاتمركا هك يم رواه ركوتفكى بز تع ءاوتو م الكب ايل لين اكس مسوسو فرص نااطيش كح انج مولعم

 ن عم ؟ امد [ىكيروا ن ءااطيشرل < اناس قب ياك رى ودع ٌرَدَع صقل م كَضْعَب

 ا
 فيلر شلل م اين وم و3 ل ىلاهيثلو تمارت بج القليل مد أح ترضمح (ةيآلا) ِتاَمِلَك ِهّبَر ْنِم ُمَدآ ىَقَلَتَف

 ةروسو# هام قامت اكورد لإ رث قارن 2 لات قر لوح اعمل وم فو ماسالا ولولا

 ."َنيِرِساَحْل َنِم َنَتْوُكَدَل اََمَحَرَتو اَنَلَرِفعَتِمَل نو اَنَسفنأ اَممَلَط نب” :لث كك كس نايب لي فارعا
 1 سايبر وارد املج لس دووم: لات ثلادوجواب كس ءاعو تباوبق

 كسالي ءاييناكح ابد اج يالثب تسار ياكل وصتل تنجو موكب م انت حاد كالطفل ة]ةاع مرآ تررطحر وا ىلا ,رف بقل

 اناناس الا بارا مهنا تورد ل اق قلق لق قس يؤرق مل

 ت| نشجي مزمزإد



 ١ هراي (9)َِّرقَمْلا ةَرْوَس ا (نةدج) نضل آلج جشف نك انَيَج

 : ل امكاكى زاومرتب

 لرداتماري لج قيادوني ابي دركن فرحي ظافلا كس رافغتسا ويلان اداطخ «ِتاَمِلَك هيو نم ْمَدآ ىَقَلَتَ

 فاعم ليوم ياعم رم 2 ل2 رذءاقلا تادكلس لاعموكةفنتاتةقت مد آت رخل ناملاعلا ب ردقلا < كذاوورنب

 حالي «للارف سكب عاج ىلا كيك ت دبل كن يقلو ميس اكس ب لاك كى زاؤف هب رك ذي حس لاري دوا اود

 زااطالا ن1 قرز مدرج دما تقف دعايك كل هلع ظافلا ب لويمارك ا يكايورل "بوم باج شلات مدآ

 مدد لا وم لكك تن 1 الط ماوحو موك تر طح طظافلا وج لج ريت نأ روت اي ب للك شاور ؟ك ايل تانك

 ."خلا اَنَسْفنأ انملط انّيَر” ب

 دج لكى فرط الالة مد فرص تسبن كت املك ىقلت رك :دةراداطخ لوي

 ب احاجآو خد وخرل ذاك لاح ل رك كس عر وتر واس حلة رص ترو“ باج

 فقة ةلفيلغ مد بلص دخت سدجت سدس اان امو مد[ ترج ككل اني تلج عييج ان رطبه اَنْ
 -تكس ايل "ااا خص اك حمم اوطبشإ َك نع اه قوت ير ذوو وم

 :اهت از سروطب معيب
 اك ونمو رجب روب اك يبيت: ضي الب « بوم فاعمل طخ 2ك ساء ليس انو ارم روطب تاكل سل تنج

 لو عراد كس عرور «تد لئيم مايق لع تننب بلا حس طاح هس لا« جس دوم بترم تارثا ىئلوج حس نبل امك ب

 كبف هكون 0 اء« ىلإ اج اثم 0 قد اك لغ ف ؟”تهدامو مترك اج ل يمال ب حس كس اج

 ايدل /فاعم ءانل اك ارك بكب دل وح لو دكة هد ووروا« ساجد رب 4 اكن ايصع خي تا ا عسروا

 (ىدجام ريسفت) هس لو ررلوم لاعربس لو آ «: بترعرم مكس اظاوج ت ارضا 1 و

 :(لّيطظ ءاوحو مدآ طبهم

 سرا لياور توداي ذ لو فلكل ع اور لي # راب لا ؟ تك سرا لير طخ لسكس نان زال ء اونو مو آت رح

 وورموكءادحرول اف وول فيا ةكتقت مد آل جس لكتب ور س قلدنا رغما فس ماع ىلا ن نا لإ لاش # داي كس دنم

 كامو ؟ت رنج هيأ فس لاي نبات يدرارق توك اروا هس قورعتس ماس دوا متاح ىلا نءاروارسرج نكيارواءايكاراحأري

 ْ (ىناكوش ريدقلا حتف) اوم لم رتب شا لواط

 يدمج نلءاروا اوم لوم كي آن ايمرد ك فن اط دوار لكل اياب ل وقنا سس مئاع ىلا نبارك ج لع تيياور كيادوا



 (نةديج الج جضف لاَ 5 ١ هراي (؟) ٍةَرقبلا ةروس ا سو سي ا قيل
 اب رف ةقلقتةنتاكتق ل تررطت كس ب حاب لس لوبن ل تييادد ليا ف كلتا كتت م اح ردوا اتمام ص علا عاام عم باورس عرق ١ ع عع

 3 (اًصخلم) تاو لأ دل لا طقم اكمو ١ تن
 صر يجر رادع يبس

 مالح ايل ت ياور -- هلاك لاش نا ل قامت رث اسع نيا روا قاعي رعس ىلا نكاروأ

 دن نا زرس مدل لع نازاغروا سس اودج ل الس ل اوت مأتم رطت,ء#رتا لي هج ءاوحروا لم رشم سرا شتلة

 (ه :ص ءنزاخخ ريسفت) د1 راوي ماتم كس ليا لبي هرمنإ ساروا سنا لي ورج او” ترطتروا لب بي درس

 تب . 030 1 37 م
 31 قروب ل رماف ب ناكر 4 نارك و فلذكل بي سب اج ل تاياور رواه والعكس تايادد هدو
1-4 

 وم ا دركرسجلس طوبتأز ايو ل اكمل يئن روم اوملع لآ

 5 ١ 1 2 97 . 3 0 0 13 س2 00

 قلفو َنوَعْرِف نِم ٍءاَجْنإلا نم مكّيابأ ىلع ىا رُكَيلَع تمعن ىلا تمور َبوُقُحَي ةالوأ ليوارسا وبي
 05 2 2 2 م 0 ورا 20 رع 2 و 2 ا م 0 ا 58 ع

 ناتيإلا نب مكيلإ ةثدبع ىِذَّلا يده اوقوأو ىتعاطب اًبوُرُكَسَت ناب كلذ ريغو مامغلا ليبظتو رحّبلا
 0 8 3 2, 0 وص حرص . 0 ّ 0

 ةنجلا لوخُدب هيلع باوثلا نم مكيلا ةتدبسغ ىذلا تبل هع يفوأ ملسو هيلع هللا ىلص ٍدمحمب
 2222-222 7 ور 0 يل ع هي

 نم ٌمُكَعَماَمِلاَدِدَصَم نارثلا نم تلت امياَوُِصأَو ىريغ نود دب ٍءافولا ِكرت ىف نوئاخ ©ٍِنوبهاَفَىَاَيِلَو
 بيلا وكل ارث مكطخ زال ىلا نبك نر ةيرفلك لوا وقامالو ةؤينلاو ديسوُتلا ال هيقفاونب ةروتلا 2 هيو . 2 0 2 َك اع و ا 0 8 1 3
 2 1 0 ! . ةرامأللا رز ني. اة ل خد

 ني نرتاح 0نرشاو الق كنت نب ةردخا ام تاو وح نوتات ىاانتلا قنا نب انو 57 .. 3ر00 هنن لس يسم ع مس 0 8 سا هب # عل : 21235 5 3
 تمعن ّقحاومَتو كورفت ىذلا ليال مكيلع تلّرنا ىدلا | اوطلخت اسيل ىريغ نود كلذ

 .قح ْن تناو هلسو هيلع هللا ىلص ٍنمحم 2 نأ

 1 - 2 5 ---33- رم
 دا سياتل اطوغول من لمي وج ءوركو اي وكن وتل لا كري بوق دالوا لل ارسال ا : مهجر

 رعي

 يريد ركع اطا كرمك نب[ رو هريقو اناني نا انوكل وزب فاي و ذاميول زودو اخ وتاتي ورك لمركز و

 لام تحس ل كك ل ناميارب ةتققط ركود دوا ايل 0 لم ورك ارو كم بع رم تروا ءوركا داير رك كل ونت

 ءاك لور طع با لكس ركل فاو لي تن ريب فال كاما يكتم ايه يتاس داب نس لاي دج ءاك/ل ورك ا دول وأ بت داب

 قراهم دال نامياب نارت سارا كبروا مدا ابرق دورا تدون كح رك قع قلك را كح دوا

 كس( تارول) ساكس( آر ث ) ىلا لي تونر وا ديح وف «تايلل ذات نس 211111111

 ين رأ اغا كر ارساج ادت _ امها ءارقر كد تاء جرم ] واح نق باتكل با تروا حس جو كفسوم قفاوم

1 



 ١ هراب (؟) ِةَرَقَمْل ُةَرْوَس < (زاداج) تيل الجفن كتل لَم

 شوك تبق قت" تافص افقي رجم الشم ل لبن بكى راهبتزج وك ويا نا قريصروا كوم موا دابق انك كنا
 ت فون ذوب ت فك وامر اوت افص نا تم ءوركد ىلإ دهتدتس تعاضب ىلو مت ونو قب ورك ثخورف

 رماد ور توا لش لءاعم لا لس ور تساوتدجيروا وب: سرك وصو حس لوقت طرورنك نس ١ متو سة ايي تم

 قدروا وركع سم مايو تزول تاس لأ سيكل ذم فرط قزاهتق ف نشجوك زو تسدوا قكوالع

 - إذ قت( لوسر )هوك حس ملاك اووخزت بيتل وكت فص اتفق رحنا وك

 نااار د دن هي | هر ه6 دب < سس ب. ١

 رواج كسي« فالتخا لع لاى ايجسظفللرع ليئارسا ءبوقتوالوا ن٠ لاس يبي : لو
 ثم ليإ هرب نخ ارسإ«< لاضابكرم ليئارسا ء<_فرصننريف توك ذسو/ ملَع دوا همجسُع لجو ىب

 < بقل [نيلغ قفكا نب ب وقنا ترضخ ارساروا( هديب زكرباكدتلا) هّللا ةوفصإي هللا دبع تءرثلا
 اوركذأ لج هراشا فرط كتابا ل لاء تس اًوُرك ذأ قلتاكسا ىتعاطب  اهوركشت نأب :ّيلْوَق
 رفاكل ق تع انرك نيب ونرايشو ركز تروح انركادا كشك وت نو ارللب ع ليبى ترا ورك فرضاارم سس «ىتتمعن
 دع طرا الرخا

 -< باو: اكردقم لاوس ليارصقم كو اضا لا «مكئابآ ىلع : وق

 رسالات نيريللا ب كرلع كوع روا لو دوبي كس ناز لاتقل آب طاؤكس ءمكيلع تمعن اوت

 هك داء 1 ةقفاقنف ٍبآرجب ءاوم لبئري لول دوبي دوجوم لبي نار ذ كس انتفاقفف بآ قلبا حس لب نا« ايكك ياركر أش
 77 م و

 ؟ج تسرد انبامكيلع تمعنا كرل بط ائو لول دوبي

 اب لكل اكغا لوب ااذبل مكنابآ ىلع ٌثمعنا ىا ت.دضتاسك- فاض فن ذعتدابع :(يإوح
 -جرضاعرمأر لدن اي تس( لاعفا)ءافياريءوركارول مث ءاوفوا : سلوق
 0 207 7 ص ىو د
 < ماكترجاو عرراضم سس ءافياء اكل ورا ارول لم «فوا : سلوق

 -اكلوركادول دبغاراببتل مو ركارول دهعاريم مت مك دِهَعب قو ُىِدْقَعب وقرأ : لوف

 اوفو الب ءايك يف لكارسا قب دج« ايكايكدبلاطماكذ كارول كس دبع لاح لك ارسا قب لبي تيل سا :لاوحس

 ”اكءافيا تس لكئافرييغ ونس ءانركبلاطم اكدهجتد اه إ حس لبن ارسسا قب« ايكذ ىلاتدقلا دبع: كح انت مول ءىِدْقَعب

 2 لاك تسرد حرك اطم

 دببءافو انركار وبول يلع للحس بئاج ىك ( ىلا قفل رف) تتم لوعفم قنء وب قلشرب لختس ( لعن ) داعش دبعج شوج



 تر ب كام 6 ١ هراب (9) ِةَرَقَبْا ةَرْوُس
 ل ارا ىخب وار هس ال ناميا كس لصارما | قب ء قحاب ءحانرل ياتو تيا ةاراطدللا
 ل َدِهَعلا نإ“ :حس 65 نركلاطماءافو كس ريلع قل كذ_اكاروب قلبا ( طرش) يلع لل نامي

 ٍدِهَعِب دارملاف قلعملاب نايتالاب ٍلعافلا َنِمَو هيلع قلعملاب نايتإلاب لوعفملا َنِم ًءافولا ُنوكي ٍدهاعملا لعف
 20 جاررالحيرر)  .”نايتالابمهنم ءاقولا بلط حيف : حلاضلا لمعلاو ناميالاب ها وللا
 كوكو نلاروا حس لكافلا ىلا فاضمردصمر يعج ل وفود كح هراشا فرظ لا لش للا يي قلو

 لكاغلا ىلا تفاضا :هكجس يجو كدر كادوا جس لوعفما ىل فاضم ىلا غروا تس لع غلا ىلا يادي تل تور

 -ج لاتدو»و 5 لوكان رول مايك ل رز ءوهمووجوم فران قب جارنبلل ةرارواعس ناز كا

 -ج دافتس حس لوعفم ميزقل لم نوبه راف ىاّيإ :ةهراشا بتاج لرصتى اي ءىريغ نود :نلوَق
 درت

 -< باو اكردقم لاول يا ىكرصقم اكاضا للا «باتكلا لها نم : لوف

 دمرافل اكس ثءايك يكف بآى قود اكت وبنتي تبسروا لوم لي كتب لهفتي بالج ب اوني
 رع 2 و 2 5 ري 5
 -هؤب كسي ددل هش لو كيدافل نإ رمل واحس رايتغا شاول ء يدرك رانا نس
 7 2 و

 اه

 تان بانا للئادارم تس نب رسل وا لابتي :باَوج

 ءارتما لابي لحس نك راشا فرط تاب لادصقم اك راس اول بنس يو هاوُرَثْشَت ءاولدبتست : نوف
 سر 2 انهش ياامور# ىقانبأ ازياء ل ثار ىتايآ نابي لوب لف 1 40 مام لان ني راموس ضرس

 -دارم لادبتساأ زاب ءارتماا باع هر زون هت تح 057 .-. 01 حلا 17

 2 سوم سو بتم

 ج2 شفت

 :باطختس لت ارسا ب

 يل لي سك ليل هوس« ملا هاي نا" «ء ىذابت مى اش مث ىلارع ا ةظتلع ميئاربا تمرر روم نو روب م

 00 0 سرفر لو كح اروا لاب" نان لش «ت الة ل اعاح تررضحرئ زرق نكت ىرصم و رجا

 ترحب لس اقفل ةلاع قا ترض تزرفكس ناك قار ع راسل ل لس رسود اب برع ن زاك ا «ٌلد اديب اش

 حس هروطق تر طخ ىوبي رس كيا اب رم اش كلم نو اك سا َّل الب( لارسال نا ا سس ارم رع رشا

0 

 0 ا يح او

 - لي لسع عربمجا كحرو ل ا رم ىل ابك روق يو

 ه(نشجيزق)>



 ١ هراي (9) ِةَّرَقَبل ةَرْوُس 9 (نرادلج) نال سفن نمَج
 روا ىفي د لم ارسا ىنب موقت اء ذ كيال يضر ىترراوربكت ريح لم وق يي ككل ندب د كك وب د خر ورعاك ياسا ىخ

 رقت زحلاولوا دوا كل سرج ى فروا وم هاشدإي رارتتقا بخ اص سبب ذب للي نلا قر تنذولا رار لس حس دابق ديت

 كس ناءامتاكيي ومر شتم اندر كرو زار يغاكن ا ءاهقاكيي وم تصخررا تق اكن لا لكي لقد حس نار قل وزنك كب يلوا و اهل
 -2 هك ومدإب ارث بري لاترد( ني ري) ب رثيأصوصز ايجى ارطارواز ايتها ضنب

 كس ناءى مرتو سورا ف رغتم رأت دوب لو اولوب حس تيت قا ح مان اليا قل مارس 5

 راقب خر بادع_ ذيك ت دايت دادلا مس يطا قوقو مقتبس نادل أ ت دايس يد ىتروجوم للاي

 لي تناب وربك تر يلم فتهتاسس ىتدجتاسسع كل صاح تيما ىصا ىجباوكن ارم ءانب كق وفن دين دو ىلع د لا ل قدابآ
 5-1 د لور لغت رلعزع دوبي وقف رطليا كولو ء كل وتس م تب روا لوك شم ىدابآم اع لك كلم كس رجا ساب

 عاطل رك اير راد ضر قس ناش "فرط ىرسودروا كش بوم حس تيفثاو ىق د ىن اروا

 لل اريما ىتك برع سكر شعب : لي اجو ئاتعو بوترم ل قرط يقر وار وزنك حس نادتكس لوغو بل واهس

 قت كح دوبي هوالع كح لو زيتج بس نا كت د وب: اتعب تبي حسدت اقنع قي اسالك تاياور لباسا« لالا

 كبورم# لاك ليرما ا وتسساف ل قنوت آليا لب لوقاور ىلاب ز سدقم كس وبلّيار ساروا لوتشو

 لبيصخب وخر واو مرجتاسسكس موق ا بط اخت ديجب آر قلك ءاهق قرد لك برأيي ءاني كب ايسا ناك تح رنا

 -تايل يكب راطخ حس نادت اسكس لبيصفىك دب كيت عرولر لموت وج انجب نب حس

 : نيتك نآرت
 ش تدان ينالوا” را تاج ىل كلي نايب بييتترت ىديجم آر قرظن كل ياكم اتوب مولخم بسس انم

 هةية رمود نوم اي عا ليأ نو يمر ل لاناعروتل / "اومن كايباكل ا لوب رولر لوا ح- تردس انه ى اء

 : 0 2 راها رووح ريف نكت نوع ت ا نقط مرلا/ا

 عيال ايكيا ل داب كس ن٠ ءج.اجاجابكَ ف نموكن ل ءعس ناي اك ان لبا كى ت لورفاكل ب عرولر عود

 اكديم نآر قروا ح ايكا يكب طاؤموكى اا: ناس ولم لا + دوت مورس تاجضروا ناامييا كول

 ىكنانادكج اوم كايب لبي ساء قلخىلانا عجرات عرالر انقدج «حايل يكن ايب تلاسرو ديح ون كم مائي لص

 هيب كتاف كار ع تباين لكلا تيك ارواح يفنى لا نونا لب اينو ضر لص حليف

 اتق نلايشارلا قي هت فلسا داس هيأ ا ستاع [السزاهكيوكس ا ناطيخ نودي مد

 0و وقار وبر نورس لوب لاف لمينا ماكتىدنمتومروا تمن قى“

 يأ لي دالوا كه دنب هدي كرب لوبقنمس ذب كيا لوم ادد تدك توب مرور تول اما تاوع_ليتا ويس عا

 هاش ركزو



 (نؤا اذه نتاج خف تاكل عن ١ هراب (؟ ِةَرَقَبلا ب

 لك ناو نك نر [رإ كين ثوم لوم تجاه نال لم مرار ركنات لل يار دعب تدق ساغ كج لو

 ترطحربع قرخ آل 50 اك كك لابي 0 دبا د

 : اتنار اقلازب انو كيا روض # يلا تراعي اع تاما ع ا وال و قدور ترحل ل ب تقلا ل ى شن

 بيا تن مثب حس نلا تدير روا ءتس انا ايل اوزنخم نس تسدايس بصتنم سا وثم وقد شوي نايت« نلاهرف ان را ذك نس ان ىا

 -< قداج كمماع كك سوط وا نوم وقم ارقى اين دعس طساو كس رشي ليلا

 . ىلا م رطل اوودروا هس حار فرط ديفافل رك نآ قربك هب .هبوْفاَك لَو اًوُنوكَتاَلَو

 مل دوب لكس ب بلطم اكل د هرفاكل واج مزلتمو ورش سرس ودل اك كيا 2 ىلا ىلع مو زو مزال لوو د

 راكلا اكتر لاو 1لولعس ليد مث تر 6 أب ملابو كر لاول دو مامن ةلدرو وبن رفاكل وا

 - سئ لالا قادس نيل لوا كي

 سايب فرار ل نوبل 2 ور تي 7 : اليِلَق انَمَن ْتاَيآِب اًوُرَئْشَ ناَلَو

 نلمس اول ىلا م اكحا ءوددن تيبجاوكت سادافم ىوايند لب لباقتم لس ىلا ماكح اكسس بل طم لب ءولرك دوس اك لا ماجا و

 0 آءخ لك شروا عج ل لب اقع نا كك عراتعد لانا ايند ىداسمل "ب قع

 اتت اروا باكتترا اكملك نر اتكاي لطلاب تاتا إب نتا اطبا تتوج جس ماع كس كس لولاو فس آف يق مكب نايلي

 تاكوم ل ايش لي ريظو ل ل ل ل ال 2 1

 : قرف قت كودي
 20 ولو ىو وزع نعم دي دعا يل ذاق | يراه قورف ندزم

 1١:١( «سطيط) هب

 د تسب يبدي دول يبكي تحس توات آلا :َنوُمَلعتِناَو َّقَحْلا اوُمَتكَتَو ٍلطاَبلابَّقَحْلا اوس اَلَو

 بقر ل كول دوب ” لوب رعت جب لاء كك تف اي م دوم ست لبا قعكس نا: كت هدئاوخان موتا تيرا امل نح 0

 جودا ف ئاجج يادار لانج ناشر باغ لداردد كان ةيسا ذس 200 !اوو العكس ىلا ءاق هناي ز تسب

 تح ىل ىلإ و بأ كيسا لسة لإ بج ل تالاح نا ات درك عي وهدإي ز ىكرواوكب عر ارك الج ءابوداك اكل و دن

 تول ل اج تس لإ دوب باكل ا برع ذي نأ كش ا ليسا مرش دات وكذ لم الس اوك وتو لروا ايل يش عس

 1 ا امس اصاب لت تس انو ايات كادوا نور جس ىف كلا قوبل

 1 «ه ًسادايكى 0 تارطح ه1 قلت ميلك نو قلختم "2-لا نو كنار
 َّس



 ١ هراي (؟)ِةَّرَقَبلاُةَرْوُس ااا (نراداج) ل الج شف كمل َنَمَج

 كس ىن لاو ذ آروا روج وم لوك دس جت اسكس تحارص كري[ لكن الا رخ آن كيا لي سوتشنون ىتن كس نا لك اع

 لقفل جك لن لوكس لئاسرب كيكو ايتفخا دقت طب ن# وبمن« اهب كس فس اتي تاب فاض دوا ىكريس انتر كذ قا ك ف اصوا

 هذ ايمي وكن توك رف ةييسد لا ثس وسو لوكات لوف الخ كس نشل ب ًاروا فالغك تعامج كي 1«نالغا

 لب ام ذم لب تاببشو لو لول حسن تيب وزؤن# شوش ابر لوك لك شرك شن كك كفل لف هوز رب لئادوا

 ران كة ينور ى اكس دوبي« لب اجومراكغاكب زيت دو كول لان يس داعش الاوسل_اوكل_ اذ لع نصح وكن وكول يروا

 وهدد اكوتدوكايند كرك دلم طلضوكل بو نقب ولا هن وورماكل طب ع قتال اب راج يامر

 تالت رق جس زي تسب كريئو نآرتلا مللت لاي يدع دعب قلن نإ رض ضنا كو
 -نو تع ركغروجر نيقتاش ع ايكن اهب ليصفتو هيوكثنب سان

 : ليم اكتر اري نآرقر يل

 ءقاشم كلاس ماراءج ليك لح وك لم لنا تس تي[ اركب نب رديف فليس فلس لم ان ئةرقلا مدت لع جرجا

 ند نب رام نيل لي ا رف عنا ركب ضو ل قلق هفيطولا مارد« لن يسرا رقزت اج نالت لع نب را

 م اظن ىئالس الجرب باءامت اتركم هرا ذلك تس لااهلا تير ىئالساوكن يمت لس ريب آر ايكو باش كت االاح نا بج اى

 و, لب ا كل لبي ريو تراهن اي ىرووزنم تنحى كل لس احم ىب اركي ءان ليكي[ ومكب/ن ياخ لئلا بيسك روف
 كح يارب بحاضءايدرارقئئاج ترو ضبوكخ ب .ضواعمرب نآرق م يحتل ساءاك اجو دنب مكي لس اكن رق مينا نوب

 تمارا الش: فوقومر اقب كني د حررط كن ؟رق م يخت نب ف اذو رسود قت ١ ضب ءاهقفيس سوو ل او ذ ادعب
 ماع ناس رق) -<ق»تذاجا كن اكس ك كه تاس ارق يلع مريغو دتفو تيرم ملك وا كلا ذاو

 : لا اجاني تجاري ىلاوخ نر ق كل ك- باو ل اصيل

 قدرك باو تاي يدجتاسكس لكلو ىوقروا لصف وب سم ليلخأ نخل ارم ةعبساروا لب حرش راقد فس ىئ اشم لع

 لطب سن ترورض فيد كما كيا تسلع كاس ىد تاجا فذ نير خاتم نلن كدنبل ترجي هرييغو نار قم يتلا

 لاء ئرورض انكر ور جم ل 1 ترورض قل كاوا 2 لاء جس احاجوم لمت الين اروي اكدت

 (فراعم) 24 مارتوجتاسكس ترج ااناومم مفيظوار سود لوكان كن آرق مثلك بال اصيزاوكل ودرم



 ا

 (نتادر اة لج شف كلل انَيَج 1 ١ هراب (؟رةَرَقَمْلا ةَرْوَس

 درو مسا هع يا مرا فَ

 1 تو تافدللا ىلص هباَحصْأَو دمحم نيستا عم تاولص ©َنيلاَعَم ماو وكلا اونأو َحولَصل اوم أ

 ٍريلاِيَساَنل نوما 200 نيج ىلع ونشأ 20 ا د 1
 0001 مر ياس 3

 5 ل 06 هب اهتوُرسات الف 3 00 2 زوسستو مليسو هيلح هللا ىلسح د محمب ناميإلاب

 رحم نايستتلا ةلمجف نوعجرتفمكبغف 0 ا نمحبا وعلا ا ىلع ُديِعَولا اَبيِفو

 ٌووَلَصلاَو هركت ام ىلع سفنلل ى 00 ؟رونأ ىلع ةئوغملا اوبل 0

 امل دوميلل باطخلا ليقو ةولَصلا ىلا رداب رْمأ هيَرَخ اذإَن قى تيدحلا ىو امن داش اًميِفعت رك دب اَبدْرَف

0 

 تال نيسلاو لا مبكي هن م وصلا وسو نيمحل اب اوزباف ةساير ١ بحو رشلا ناميإلا نغ مبقاع
1 

 ةعاطلا 0 يقل ايلا 0 شالا للا 0 ةولصلا فاك ربكلا نيننوعو وشخجلا ثروت

 ا 2

 ..بيزاجي ةزخالا ىف 6ّنوجل هلام ا ثمعبلاب رجب مهتماوقلممهنأ نونقوي ونثو : َنوُظبَنْندْلا

 نيح ذي زار ءورك رولر تيتاس كس ىاولاو سل خر وكر دوا هك اذا 8 لكن دوا ورك مئات ذامضروا : يجرم

 1 يب 1 )رواءوصتم زامندجت اسس بعصا كس نادوا تفل د قش )

 . ةققاقلل رم ( نال ) لصون وول ايل جس نقد ورك ل- ساو م اقري ان دكا تش تس دك بكس وداد تشر نسا

 رواد تلح ذي تاو باك باتكم دي ددجواب 2س كل ئامتاكن امي اوكووفرل وب ةسج لوجو كووخرواوج جس ركع اكن امي
 زا( اضل لت لوقءاؤ_ 9و ب عا و وشدد طل لا ىف! مايك مايك ءجديكوري تفلازي كل تو ل نا

 نا ا حلا اك ى راك ا مينا( خلا نوسنت *”) ناينءلمتءاجآ

 يو ىل ناش مسك إس ارك اكن ار فرص, لج تكا يصول # ركوب 0 نارا او وت وت

 دة هه

 ع
 تايل ةاهكروا ةساءرف قبس فرط كامن فات [ل ير ما نكن اشي مل 7 وي بج لءعس لع فير ششي رصروا ١

 اينابو , ماكس زور وول اكريصوكن ا ل ايو كورس دس ال نإ ايا هاج بحرواى ترون لا بج بس وأد وب باطخل

 ركب هس لار شاي ارو تسلك تضرر قركا يب عروضنا ل 01ءاكز اهغروا هس ايي دز ةوكت وبول
 نيفل كساب ل "اك ج ب لولاو فوج لاب فرط كح الا كن ( حس نا امن

 وأ اناج نت اك تنفع كتيرا وأكاروال كس او كل حس بر نيس الوم هدئذ دعي كس ذم ( ص كر
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 عازشجي مزمزاد



 ١ هراي (5) ِةَرقَمْلا ةَرْوَس سرع (نرادج) نزل ج سخر نهج

 اناففبمت ييسر ع
 ايدك راش كلج نيلصملا عم 20 اوعكراو ٠ نيلصملا عم ارَلَص :ّيِلْوَق
 0 ب بلطم ءاهت ليك عرولر لي لو زاد كدت امس مارك ل للا لم ا دارم ل كرل ل وب ء اج
 كل لاس داود كدت باطخ. داب زامفس تعامل ايدك راشا تس نيبعك ا رلا عم روادمج ىك رولر للي لوب
 ركماقق لور ل ع زارف دوبي لكوج وج قك تع امج اب رواوم قت رولر لبي لسن وعذب زار كما ماك ساب داج ابكت نا
 نايا يات ان رث كس يس بلس, ايل د متاكد ريتاس ل هتيقتتج رز ارق ىلاو رولر كل لا ءانق لانج رار
 دوم رز ارغ كس نااروا اك

 دعس مكسفنا نوَسنت قار اكن اكسس بلطم «ىراكنالا ماهفتسالا لحم نايسنلا ةلمجف : لوف

 يس بولطمو بودتمرما ةئربلاير مارك لاس سانلا نورمات ك

 لكي باو ؟ايكا يكل ذ نيكو ذامففرص لك يي لاوس باو اكردقم لاوس لرأي ءركذلاب اَهدَّرَفأ : لوف

 جس ايكركة رب روط اخو "ابو كن اش تسلك ىلا

 2 هه رس > يوم مكس

 ضف
 لع اتومراوتتسا سس دقلا قلتموا ليبار اكن م كيارجل دذ كس ذامف ين د ايم يود كس كس او لارج زاهر واربح

 ثييد عبس لوم لص تم اتنتسا للم نب دروا لم كرادرلد ين رذ ل ربت جس فوم لاح تررصنو ديت انك لاتقل ح

 اح[ لماعس منا لوكوك تفل ب 7ىكبج م (روادوباوءرحا) “ةولّصلا ىَلِإ عزف ٌرما ُةَبَرََح اذ!” :ج آل

 -2 رف ماتم اذ امغآر الايك

 نلاجس زامئروار بص حالت اك قراوشو ىلا لء حس لوم لوسكى راوشو لبي كلح ب تسسار كس ىلش ليترك جس بلطم

 ساروا د كس تح دئاب وا تكس ور قت وغلب لالا ا رتل 1

 لور يدا تاييغرت ىلامفن ضلي تح ست ع طارطنا واكس ضن تما اوخروا ى ام مارك ىئويطموو كو دارادارم سس

 -<س انتاج الاتحا رات كرري تسار سس وب: كس نمي ل ءادتقلا# بقة عيا ل لب اقم تااكنم

 1 و لن حس تبنييصم كما كيأ ىدنبإ ىذان2 كس لاو اتكر هدي اكتر رواد ادب كادخ ضجر

 كاسل اف ةيساركرم كك و: للايخر تت رواومم يكف تعاطا نكسة ادغ تروا ضرب ضب ماسك يثأر اك

 هس لكشما روتي انك ل مر "ادا زامن ل كس لاء اناج

08 

 1 ّك طب 1 الا



 (نتادج) لا لج حش تنل َنَمَج م ١ هراب (؟ِةّرَقَبلا ةَرَوَس

 نارك الع 4 بأ ىأ َدَدلَصَّلَاَو ىتعاطب راع رعشلاب يَعْتَم 2 2 لورا قب

 ءاَيلاَو الاب ُلَبصئاََو ٍةّمِيِقلا موي وس اكس نيفن نَعسْفَل هيف ٌْزَجَتال يوي 3 اوُقاَح 3 5 دار لاَ

 © َنْورصْنِِمُهْلَو )و ٌءاَدِف لذ اَهْمدَح ومال َّن يِعِفاش ٌنِم انلاَمَف لّبقتف ةَعاَفَش اهل ياما ؟كَوَماَهم

 ٍمدَذ ىف َنيِدوُجْؤَملا ُهَدعِب اَمِب هب ٌباطِخلاو مك َءاَيأ ىا مل اوُرْكّْذا و هللا باذع نب َنوُعْنْعُي

 "اوني هللا ةمعني مهل اًريكذت مهيانا ىلع عن امي اربح ملسو هيلع هللا ى ٍرلِصاعَتَب
 م دوو هج و 0 2 وو درو - ل 92

 اهل نايت َنوُحيْدَي . 1 ريمض نبي لاح ةلسلاو قفا يذم ارم مُكَتوُفيِزُي نوم مسي نوفل نَم

 ى ىف ِدلوُي ادوُوم نأ هل ةطسكلا ضعبلوقل 9 هوس ني ةييينوتمل ٍٍ-_ لبق

 تيكن رن ءاعتاو ٌعالتيا 056 ءاحنالا وأ ِباَذَعلا رم الذَقَو ككل ه باسِدل 22-0 ايئارس 5

 قرع ١ ني مُكنيَبَف مك ردع نب َنيِاَ ةومتلخد ىّنَح ركل و رع

 ابسن :ودو نسلاك اندَعِدْنلَو مسيِلَع رحّبلا قأ امال لا 63و 20 هعئ ُةفَوَق َنْوَعِْفلا اَسِقرْعلَو

 ”ي 3-7 سو

 افلا مك غاَص ئِذّلا َلجْلاةْذَحَتَُ م اب اوم رولا اَهِئاَصِا دنع ديطعُت ليلته

 يوسي ردو هوو انداَعَيَو اورام ةناناقأ ةيكاب كر 1

 ْثلطع ّناَهْرَقْلاو ةروّخلا بنها ىسومنيتأذلو زكيلع اننمغَب نورك لكي نر نو
 هِعوَعل ىملاَقْذاَو لالَّضلا َنِم هب كك ماَرَحلاَو لالَجلاو لِطاَبلاَو قحلا َنْيَب َقراَقلا ىأ ريميسفت
 نيو كر ا انا ٌلَجوْلمْْؤاَحي اد مكس ربل اموت نجعلا اودَبَع َنيِذّلا

 قود 17/306172 لدتا ركل بش || مكتم ُئربلا ّلعقُيِل 0 ااوكفاَف هتةابع
 وحن مكن لب تح هن جاع لكضمت ري الد ة وس ةَباعس خله لَسْراَو كلذ لعفل

 عوج توتا كبر نبل 217833 انلا َنيِهبَس

 م 5 م 1 ن روف عسل 2
 كس قرازكر ير نوت ورا سمارت اززاونوك م هم لو جدن (ءورلدايو تقلا كرم ب وقالو اذ وا ا : ملص

 ياو ب

 كك ءاطغ تليضق رت نولاو مل اع دايز نما( قتي) ب نولاو ملاعوأء اي اعراب سوم ف لعروا ل كت حاط ديل دذ

 رافس تس فرط ىكاك هش روا«س نداكتم اي هورواءك مس آد ماك ب اك لون ولدت سر ؤ تس ند لادا ؟اروا

 امف ا يجتاح كل وقل لوم ليوت شرافس كل كس لا تن« سيتا سكس ءات روا ءاي (ٌلَبَقُي) « قلل

 هس باذعكس لاهو لك ىف تاج كو كن اضرواء كة اجا ثوجير كل يدفوكى رشروا ع اتومن مولتسس نيعفاش نم انل
 ( لوي دوبي ) نادل ر ذك دعبام واكس لا باطخرواولء ابآ دارت شمول نس مكب ج «وركو اي تذوهوروا لب ام كاي

 كل

 ه| نشجي مزمزإد



 ١ هراب (؟)َرَقَلا ةَرْوُس مم (نرادج» ك0الج جشف كلامج.
 دثناءكخ كك كاطعالءابآ كس ناوج ح قتداج قدروا لا كت اءامننا نا «ك دوجوم لب ناد ز كاني لي بآوج < و

 راعي بازطع نإ تدب وكم ب ىد تاجنيسس ( ىئالغ) كن وكرف لآ لع آل نامياك اك كس .الددايوك وتمت ىلاخت
 ع سرر ذل لادا (ال) باب ع لاسر سف شقتك ,لجروا باغ ب ةزيرطو خخ

 باكو كيك يحس نوكر فكس ونناك نا «هخ جسر زوج هدئذوكل وكدا ىراهتواءعس لدب حس لأ, نْوُحبَُم
 كب رة اب# ل عم سلال | با لاروأ# ع نيس كل او زز كس تمولع ى جوج ءاكو ماري ماا ف لكاس

 نو نيا ملك كل ابي. ءاهت يد زاجيايرد ك- دابة ف مت بج تتفوهووركوايروا ع مانا اي شل ز1ق ذنب حس باج

 رول يدرك رحت مج كس ناوكرف حمو وق كادوا ناوترف ل ارو ىكد تاجينسس قرخوكمئروا تكس ومب لاو لي لاك لاب حس
 فاارمثبروا فلا لب (َنْدَعا)ايكهدعداك وقار سل انساك كوم ذ# مت بجررواء كس جسد وخد انلب نا اكيد
 ووبخم وكي_رخجب سا ف ترجي ورك سم سا متل اتى كس لي رك طع تار ققرب هس ومار كس تدم لنا مكترك زن ل ارتق لوفود

 ويتم لا تروا دعب كس ايزي صو م اقم امن كس كفة ات وس اهت الاه ذس قرع اس كل دابة: ايلانب

 نوم انك راهمتؤتمءاي ورك ف ادموك م نف# مج ري حجو كتتكر لبي لكي وكت داب « تكس قزم الغ توجو كفن:

 ىوم لح مك بجروا ةورل ارا رش كن وتمت قر امج يو ملا مل رحإ كس ُكسائب وويحمو أ #رثخي ءاي وركب ناحموك

 ذر كق رف ايمرد كس مارتو ل الحروا لطبو نت تلم ريض فطغير كاطع ناقرفروا تاروت بانو دفنت ةقياع
 كد ف لونج تم دقني ذ_غئلقةكاع كوم بجرروا ءوركل صاح تييادب حس تارك يي رؤ كس ىلا مك ىلاو

 حس تدابع كا تس للاخ نيس ما ذباج_ايك بيدا ةييسارل اني ذوبتمالهربجي نس تدل قرين ايار ءى كساب
 زج رجا ع ايت لا مال زار قمت ةاؤ سل رسل للا ةاناسأبت
 لب اس لسا ل دايو اعراب حققوا نون فاقفلاو ليش طرا بع
 لوقو ىراب شا لب كلي كك كس دازنب ريل 2 لاس ةلع ككياوي_# دك قي تاز طعنا

 -ج الاوركمترروا الاون ركل وبقول ووو كسك

 «ىاشض المد >.< هيو ع ساب

 لاوس ماب ا

 -ج بادجاكلاومليارصتم كن اضا لا ءٌمِهناَمز َيِمَلاَع : لوف

 تليضن ى اتفاق يريم كج اح آم فال حس تليضفرم دا ىوسام كل م ارمسا قب نؤكد كد فلا ىوس ا. مَلاَع اون
 جس تما نيب زن لما لبيب لاوتما مار يقفل ري جن سم ا لئلا حو لسع

 | نتلجي مرمر 1



 (نةدج الج ضف نتايج ١ ١ هراب (5رَِرقَبلا ةَروُس
 -اثإإ مروجوم قل نين دارم حزب دوج ومس تام ل اتساع .ياوج
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 را اور رظالاب لأ قلتي نزل نتف رف هدول قارا وقد اوس لو قا ٌلَدَع :ّيلوَق

 -ث م مج اسكس

 هت باو اكل اولي .َنْوَرَصنْي م هاَلَو : : قوق

 دي درفملكالاع نس ار فرط كش كرك ترمه اوس

 1 تير ل ناب ين لن سار تاوزو وقس وو لدم لت ات رك عع سلق ه1
 ا + حك ومار

 -ثنّوم سفن قرم اكل ا دبه ريك ل مه لادن

 -تلي وحى «ُداَبَع ؛ نسيت 2 لق ما

 تا 2 ارو «لا جسد :«فيلكاو ا موو« فيصاكب انك بانت عرراضمس( نا) ٌمْؤَس يكن موسي ٍُض

 لم ف لطروادرعت ككل لاء ناهيك م كنوموسي ملا ضعب نْوْحَبَدُي نا هلق اَسَل ابي ص
 تاتسا 2916 ف فرص لابي حس ل فيلات:

 نا نا َنويحَتسَي :ل "+ تي د زوو دئ زوو رراضم بنت ان ركن عمت ا( لاعفتسا) ءايحتسا :ٌفويَحتسي ؛ نسي :نلوق

 ءايلومج وج ف طعوس تس جو لك لس وم راوشد وسكر م ءايالية لكمال قرسودروا مكن يتم اب لبي اقدجتا سكس لاو اود نويِيحَتْسَي

 فاذعول اش ءاي ل ا ل

 بج اهكا, دكر بمجلس ءاش رابعا ل ؤّياه وكل ويك ب حايك دي دمت تبع انم لك وا ووك ء اي « ءاي ليجرواايكي درك

 تاك 2 قادم ٌصِيظَع م كبَو نم ءالَب مرقم مث كلذ ىفو : :ّملوَ

 تك كارلا رو لاول للا انتساب زل دلو ضخ 2 مساج لشا قرنا اع رفاسفلا ١ : ٌنلْوَق

 سا ل لطفلة لجن اريتب تدر طخ ايد زون جب كر ا سف وف ىئاندي رولات انج لير اخ كابي كياوكى ماع فوغ

 . هقلافشول

 .لّسرم نوعرف ُةاَّبَر ىذسللا ىّسومو رفاك ليئربج ُهاَبَرىذلاىًسومف

 ريخ* ه لهب لب وه ب 17

 57 «هسنج نم نكيرمل نإ اًردقو ةميق ىدفملل ٌلداعم ُهّناِل ءادفلا وهو نيعلا ةحتفب ةحتقب لدن

 مهال و" ىه ىتلا ةفوطعم ' هلمجلاب ىلا ليِدَعو لدع لاقيو مرجلاو سنجلا ىف ىواسملا وه نيعلا



 ١ هراي 0 ِةَرقَبلا ةَرْوُس ص (نوداج) قتلا َج شف كرت انَبَج
 مهنا ىا «ةموميدلاو ٍتابثلا ىلع ةلالدلاو ةغلابملل ةيلعف اهلبق ىتلا لمجلا ّنآ عم ةيمسا "نورصنُي

 وه فرصني ال ئمجعا م لع ىسوم” تقوم حاجن نم ُةنوفداصي امب ةربع الو ءاّمئاد نيروصنم ٌريغ

 رجشلاو ءوُم هل لاقي ٍةَيرِبَعلاِب ًءاملا ّنأل :ةمجعملا نيشلاب ىشوم لصالا ىف وه« بكرم لصالا ىف
 .ىسوم :اولاقو ٌبرعلا تبرعف ءاش ٠ ُهل لاقي

 ا ا يلا ا

 ُث 3
 هم

 د مكي

 كح تم يترك اراك كسب نادج ل جراب الودي تااعفا د ووك مارعا لتراب ودعس لابي ؛ لينارسا قي

 د باراك راس دضواعمشموا لدم لور ال يموت لل لو حاز راها راح

 نإ 58 | نم وق ىلع ارسا قب كيا ليي لوم وقى اين دم اربجب ع هراشا فرط كرو د 0-0

 وك وم وق ب سرب تءار كس بر كدنب هول: هت اي اي داني امنجو ماما اكم اع ماوقا وك جرا افقد وج وم تم لعاوبج ايد اكدغا

 - هس اله ردا ها

 هك ماو. قل [ىلارخ ب # ديقغ دس نا قلت رثاز دب كاملا داس لا ارسا ب

 قرا لش تك ر تبن دارو السي ايلوا دس يدل كانتا لمثل كاتب م من لذ

 كاس انكسار رط لازم وكعب دعب كح نس ةسباو حس نكاد كس نا 00

 ىزجت ال موي اوَقَتاَو" :(انرفرعيا وهل ذ_(ركر اوت رانايحاروا تن اءاعنا خي اذ ىلاعتتلا ك كس ا

 ."َنْوَرَصنْيمُهاِلَو َلْذَع اهنم ُذَحْري اَلَو ٌةَعاَفَس اًهنم ُلَبَقُي الو اًنْيَس سفن نَع سفن

 0 اد اسي ةيروا - تتقورب داب لاش ايقء ع ناداكت مايك رجاطدار مس ناد: للا امويارشلاو

 5106 تس قا لولو كس لوي رماح جرو ل رادعة رو كربل تسرع ن أد ناناوج هريقعاكا سوءا رج رت

 0 تدوم نايب فاصوا لح تصايق زوروج سا امن اكو ثم هس كيل وتشو ىلإ دوا لوبا نيم ل نا

 ب دراك قس ديقك ل ارسا قلد قووصقل

 عه ااتبم قياسا كت خر لي لح *: ب يدك ديقك لم ارمال مارس اك | . سفن نَع سفن ىِرَجنال

 < اماكرش. زي ولكتامنا ليج لطب كرك شين .وو كد وم حس لأ اة اياردقنلا لب
 5 "اه يد لاني كدسح لام اس فالس تيس كاوا عس تب واكس مالا ةيسا تاس تب

 1١( :ص 5 ءدلحإ

 ايد.رفذ ىلاقترألا كس ير طوف ترآ ةذخا وم كل لسا لج قي روا ب ويك اذا متت وت قي ودبي
 : 0 ل 4 7 5 م 2

 اكد هد نتا داس لوو ل فام رف انس ملا لايملك



 (نودنج) تلال ج جشف كتل امج ا ١ هراب (؟)ِةَرَقَبلا ٌةَرْوَس
 .”َنوُرَصنْيُِهاَلَو ُلْذَع اهنم ْدَح والو ُةَعاَفَش اهْنِم ُلَيقْياَلَو"
 نما لضلا لعيب حسي تتسم شن قى تديضفبب لاف هب ماتوكن لال يايا ر فرك قير حاهنلا كيا لاما ى

 رو رق تا لج كن ادوا ىداونكس باكر كلا تيسحسةس لوبا قررا ارساونب تليضف رى سو

 تل. رم داي كسروا ن ايجار لب ء لت ساو تاس كس ل رن ا حفلا رك اوم مولعم قي سنتان داني تلم

 -لي اج ك ركب نسر ىوركتس لو و ناامياروا ني

2! 2 

 الامتب ااكتساناسحاو تاماعنا نري ليم ارسا ىفب لي تايآدقباس ءمُكَدْوُمْوْسَي َنْوَعَرِف لآ ْنَمْمكدمَحَن ذإ اورك ذا
 ناهد لسارو نان ناي كاع "اء قداج كك ايي ناسا رق نا( وقار لى تينا بناقل

 تاناصا جاف ص تاقزا سزابتيقرظ قطو دز كير سا دقو# لع تاياتاو تان فرط كيا ح ووصل

 جد ةسرك ممل باج هس

 تعددل ا فرص قرف ل للئاروا لآ م ل ىئادارمرو اه فدارع اكل اب لا « َنْوَعرِف لآ نم

 جس انام لاعتسا كل كس لولاو تكدر تيمنا روا تيريموصت#فرص ل ؟روا سماع لايتتسا اكل باك

 موردوا قرسكوكهاشداي كس لدافدكا هيبجءافق بقل اكرصم ناب اش مم فج لانمي مان ىلا ذاكواشداب نمنت ىنوعرف
 ولاو ثامر ل اداوم اًشداب كس لود لج رقت انذمل اهيجءكخ تك اينو ءاشداب كس شعروا صقوأو اّسداب ا

 بينا لول صمت اك فيلو ةاغ قومك لايخ اكن ير وس. عت تلكم اليذوكن وداي ةريح ىلاو راوي رخو كرصم ى اور وا ناطلس

 - لي هاش د ايدو رك د دحإ كي للي حس لوا شداب

 0 18 0 ا



 ١ هراب (1)ِةَّرَقَبْلا ةَرْوُس | سو (قرادج) الجفن اَنَمَج

 قال اكن

 هن تجر لشرعمل كارما ب لام

 هاب لاس يارا < ؟فرط ىكانديووك سس اركس مديرو معا «وراد نيت انفس نس .اهنوريزج ركل حسضرصملل يمارس نب لطفا وم ترنعح :عررشت
 تحارواواج فرط كن يطسافرل_ وكل يجارسا بالادب مك( يسري كوم لاذانرب تاآم اكدارتشنن ك- تاراق ل ياك سدر هش ماتم للا كيت سئ
 كل فير شك  ناراف تشو تس ارك تاريضتروار توك _ كلغ ارسا بالنقل يلع قوم تطحن انج ءعس ايكايد لب ثارعم كراببتمورلكولرك 9

 روا عل ترض, لكيت ثدول د قي ارك 1س دفو لاري ماقم لس نياق ءايكعاورك- 21 ولاطعا#ت ناناغلع نيطسأف فو الاه بأح لابي روا

 هذ لاتدشلا بتءاي دركراكت اح ذ_ اهدي منيف سوبارو ن5 لبتارما برك « كن الصوت ت يابن ثدي كدفو داياومكس بلاك
 نب دعب كس لاء لك اي د تكبد لك كن يطسلفا وسكس بل اكدوا عمل لسمو وجوم كن اروا كح لئر تكتل ب الع سا كتل رب ل ايري با دكا د مت
 ل اس نارك باوضروا لون اي دن لوصوداء لول روما «رقلارروا هد ترم سدا دام نايمدد كس نيصحرشورواروشن ابايبو كاراف تشد لّمارسا

 وم تررضغحر هالي تافد د الفتاة ناوراب ترغ>ري روب ووك يبرق كس عرس كم ودا ول ٌس [ب يرق ةرزلل اس لاو بج تسد تس

 نابي كت نديم هلا ن ويح وم ترك عروق اع دإل ساروا سد فاد لن 1 2غ بوم وب كوكل يارس نب لفظةلؤجت

 دلع مشاكس كري وكك درا سيدو تس بمابب كق رشم حبل ترطح ل وافي كس ناادحب كس نااردا ادم لانا اك فنا ةةيطت كوم ترتب مكر ابغي وك
 روا تاليا مان كر قف) هيا لش شرف لا ايكوم عر نيطسمفاروي لبن كن تدم كيارجب اي[ مضت كس لارا نب وج تر شالبيي اكن يسفر ءايك ل كاي را)
 -< ا ما" رولر فارع ا ةروسرواء٠ رولر هرقبةروسركذ اكل اختي[ يشد قاو روش واكت بسلا بااجسا بلاغ لابج < ماقم هو( بقع ان وووجوم
 | نمشنلي مووت حس سس سس سس



 : م ناك وص نورت

 نب بعصم نب ريلو مان اك ارك سابك هس بجو دوا جس لاباق مان اك وم نوكرف لب اطم كس لوكس باكل ا
 (ىناك وش ريدقلا حنف) كسل ابد

 عروش ح7 للاسف ننس حس لم اناكداشسداب ضان كبس بقل ارت نبا“ وتر ف كس اك دج مولع ل ايبج
 5 را و

 نا: بصحم نب ريلو مان كلا لوك ل تي رار دقلاط نارئاخ قلتلك قوص كور ف« نإ رضوا برت نك م ماع
 تريك كس ارك ب تكلا با ءامت ن اير م ان اكل اكس يب ساد نقب اي رارك ناين بعصم لور وا اجانب كايد
 رق جرح ترن وجدا تاققتك ذا قر هاي دب بارك خ قي تناراوز ل يق[ يظر وم مب رق لاوقا بس« ىو مولا
 رود اكل سل - حراتتفنم ندب اكمل 2 و ناوعرف اكن أر ز ل اكطفلظةلتت قومل دو حس لآن كح اس حاد قرسود ل ل سلس ا

 (اًضخلم نمحرلا ظفح انالوم نآرقلا صصق) جل اوم سم 5 ل ااه ركوب عر ورسم لاف, تمول

 - جم درك إب رضقن لكم ان تغلب مالك اك يزن آر قرواجس طوف نر آي لن نا بل اين قرم
 كح - نيد تاج( تساي دو )وأمك سرت مت نادك نآ ديا َكَفلَح نمل نكن َكِنَدَبِب َكِيَجْنن َمْوَيِلاَف

 سس "هللا ىلا لسرلا ةوعد” باّتكى يا ىورع تار جس ناثنأ اكادخ ) ك كس سولاو ذسآدعإ سرت هوك

 تايزوج بس لوم عنك دك رروصن لا اق رمت كا عن دارت رصح اكشخ اسس كان كنا ئ تكك

 2 ؟/ انو فكل ى ذ ىلسب بيرت

 باروخاكن وكرت

 كتاب تلاقع نورتو وب كنوادف كل نان لاما نكن وذل اياك تسدد ت تءارؤأ
 باوك ورم انكسر صصرلا جئائرصس حل للا: رق نايم لك آيا 2 شدقملا تيب مك هدمت اصلي يما
 ريت كا ىل وم نتا شي وتتسم وك وتر ف سس بر اوخ لا ايد طوول ويلي ارسا دوا الا ث الجوك ويطبر وا ايل لبي ثدي
 ءاكرج لونا, كس كلل ارعا يأ لاو زاك تموت ريتك يتب نس وكول نا ءايل يتوكل ف ايقردا لويس ء لونج كك كح

 يا ىف نير سف بدي و محاكر وك وك لوولوصؤف دوا لوم تاو دلع تس ويليام اون وع فرعب كس قاو لا

 جالفل هنريابت1- ايلور

 هلا شهي رمزإ» سس



 ١ هراي ()ِةَرَقَبْلا ٌةَرْوَس ارا (نوداجر ثيل الج شف طل انَمَج

 : بسن اكن اروا شيل ةاييلات ىرم

 ماناكملاوروا نلارم اناكر لاو كس ىلا انناب كت الطف ةكيلت ب وقلب حس لوطساو رنج بس اك الفات كوم تر عج

 ا قوم ( نقاتل ) مارب نب نما نا: ( قتلا ةليلت ) ب وتنال نب ىو لل ناب تما نب ناار ب يوضع ب بسن السب اقترب اكول

 -اتتاكي كل صيفاكل كس وكل لارسا ىخب ناوكرف كبس لوم لدتا ذل ا تدالو ل لنقل

 : تايتيسس نوعرفوكل جارسا ىف

 [لرب ا تر ل كل تسي اخ كيا كب اي لاء س لشباب هاني ءْوَعِْف لآ َنَمْركنَِحَت ذو
 لكك تعاتب فلم ترد دللي هت ككل لائاجتاس كيا عسر صم لاس ماقال لاايخ اكن اايروم ضن يس م

 كلت هارروااومتاور ل تمدايق لك ايا ةلةقئل وص تسرح ءايتلو و تسد كر رولا ذب حس بس اكن لارا ء كتل لكلا لب

 (ىدجام ريسفت) تاوعر عررتسرا

 لس تدايق كفيلة ةليقئات كوم تر طر غالب دعب كس فرأت شاورب ككل اساببلاس مل الم كس راكرس قرصصروا نوكرف

 هدايا تمايز ابالي شس ماظل لايك كك تنوك رعشة لارا مق راس

 د كسك ثمود دعا ايار طك لك راء تاب رود قلم انا اكو لي تاركا امتنا ذوو ابكر ورش تتفو لس تار

 قرم فرط ع "اد قيارآ ذي كس اك ففرط كل ارك للا اجب رو تك لوعي سار ل ارسا لل ىلإ راح كت اا ص

 بتاهنهس ىزهتاومجاحركو وف نلاكى رتل ا نوع كم رالطا لك ا توك وعرف رواء كس صرتندا ىت لحي تس زم بش اج ىك

 نانا نم نو لقت اب لبن اورو اهقارم ىلا غاكمزلقرت باج ىكق رشم ان اسكس نويت رسا ب اين 1 ل

 -<هراغا فرط خقاو قرات ا لا ديجم نآر قر اترك عم بنا كبر غم تي شي رواق

 ملف... ءجاوم اكوتدوكت اف طنب. اريدج ليلي سايد لابي دارم سك ركنْفجْنَف َرْحَبْلا مكب اَنَقَرَفْذإَو

 هل باكر ليش لاب نااع وم ناشي ي تخت ةردقرلا اي روصتس فرط, موك يبا لي ارما جس دارم رتاج )

 كل وراولد ىخت زاهي فرط فووركشمس ىلا اكردنمذاجوبب لضار سررتمستتت اونا كيا رفييهراشا كس ىلا قو ذس يآ

 يروا تكس خلا بل ىتك ىل وعرف نلاروو لاء ايكركر وبر فاق اكل ويلي ارسا ايكو مادي سار لخلط نلايسرو ايلا نك حررط

 بآن داويد ىرمكدو لك ىلإي كح ل قت نايمرو ىلا نيب عكس وجب لاو لع ردت لكضراوسروا لاري قكوو ركوييرر ظن

 - ايل رركو قرف مكتوبا عم نوكرف تكبد ى كيد رو ايكوم لاور قاس بسسح ىلاياكردنعسروا كلير



 نتدها لال سف تكلاتج ا” ا هراب وورش هد

 قرع الف لم عا لكى ىتاوروك رورو او وقر تلا 7 تسدايتغا ل ملك عناب روار ظن قف دو دج نانا

 قع تيئاذدإ تيفر توا #وأدتقاو قاسيا”: نون زق زجر ازطضا سما 7[ رويل أك حب يارس ذا

 ديسك بيج انرك سوك سواح كا اياب ر كر اكن ا ح ناكباك شرك كل ثق الغ“ ةباو لام جي لأي هرباشم

 ثشداوتروا«زواول,قراوخروا كذب قرجب يراترخآ تابت يعج لبو ىلادان لايت كيادوخ تس كذس لاخدا
 بساع تداع فالظ لوم "فالظكت اقاو يبا ودين حس داي ج امر ىلا ود انوكاكت ارز شوك ا نوك اك ايند حس بيج

 ركزواجتحس لا 53 ُ تباع ركيروخ رجب لول هادو اس اناس اجيك يقي بلاطم كتوم قي اور كس كادوا السام

 -جداهظااكى ع تت اني ورارقلامي لقت ةزاخ يمان ركل قلن ناسا سقاس نا

 تروج تدابتفا لسير مكي قرر ضو ذوو ورحت تبي كس نانا« تسدايعم ىلا فرص لوو ىو وج داعبتسا

 < كابس لوم ف الغروا لومتبسح ون كس سا قلل واقر

 : قرف لش ناكماروا ولو
 3 قرركادبي نتا تا سر لتس هزم كس ثني طلخا يأ ناروا نإ نيج كلا كلا لكلاب وو ناكما روأ عروتو

 ناب ليرج لوك كس سل اكبوا نأ ح زج اكذب تكابر م ردنا كس تردف ادد ل“ د داق < اك جرج أ نااكما

 يقع دكذاكرك قرف لش لابي لاب « ىف وصاري تازجب نيج لوم ترورضورباغ كك ذكيا ارق
 كرك و مب قلد نب اراك ا فوكس تداع قزاخ دايز هيا ءاناج نفاد خب ناايضزوزوا ناجح تدب اكرزشتس

 آل رابب فارطاروارابب زل موج لي حاااف[ناضمرء ل9 رون لإ ققر ل1 روض للا تقوس ل زا

 تب اهلل اح د حس لوح اا رثك ليا بيرق كب لاه ذرب ود ليدي ماقمردصاس راب ب وصر عقوم لا
 ل لكن عز لقفل ناهد ايدو اجعل ثايدس وت ةح ادواء ايكوم بعاغ لع نو مث ىلا اك يدو لغير عب عض
 يهاب ثاتءزم قايم دببإب 7م غربي للعرس ا تكموردزيلا تريد

 ىرونج ٠» ( نعل )“ليني ”ةمان زور ى ذم ركلا حس مللي ران ع تووارتاور ل ككاو ايكو كراج جير / اح نزلي

 (ىدحام ريسفت) -ت ردد لي تعاشا كو ا واس"

 انيس احتار غو رم زج بحب كس ركروبج يروح كس ساي تاجنسس ناوين وكرف ل مارس ىخب هَل َنييعَبرا ىسوم اََذَعاو ْذإَ
 وج كح كس موق لا لابوك ايامرفبسلطرب روطووكك كس زور لشن ام ف ىلا تتداول الطنايا كوم ترضصح ون كك نك
 لي |رسا للسن ارعع ب ( قفة ) وم تترطح لون اح ىك اطعتايادباك لرز لرواعت خو اول لكيومداز[بأ

5 

 ه(نشجي مزمزإ>



 ١ هراب (؟)ةَرقَبْلا ةَرْوُس م (كواداج) ثيل الج خف تل نهج

 (ىدحام) لوم لامس ليثوسل ارم 1 تال تس لم تارا أ رمعردقلا لبطكرو اربد | تميس

 لب ه٠ بلاغ تدالو لاسءامتاك 7 لص ب وبوسروا ا وةددتي لب اطهمكس ديف ني شاروا نير وما ذاك

 مىدحام») 2 ب (ةكفلاةلقع) 5 للا" بلاغ تافو لاس( تن ةلتت)

 كح ل فير شنب روطووكك يل كس نب تير ش يوك كس ذور سات احس قدن اد مت فية كوم سر نعح

 كح ىدناو ذم لياركك كتي كس قام لي ارا قرعاس فس ويلسارسا لب كدوج ومر يغ ل نافل وسكت
 درك ورشاجوي كس خي سوس

10 0 5 2: 4 

 لل ءأزشم مزمز 6 0



 (كرادج) لج جشف ولان 11 ١ هراب (؟)ِةَرَقَمْلا ةَرْوَس
 دوخيلتي نس وبا ءاهت ايكررقم تل كن اليحب تود كاع ل دفناوكن تن لين ىلع فة ديلا ربا ترطعحدحب سؤالا راو ترطح

 قدح د ل ا "و تشأ وسرب فيل وشوف نكس برع ناكر حس نيس مارد كترعتس رع

 ا مس ماش ,وك النية هيلع طول ترطح عم نيا لع نورا قرش لح درقم ب ان نيس ا لش لالا لع فكك كس تعا ىلا خا

 ٍّ رو يس بعل 6« كرير كوو لع لكس مكس ارب ءايكر دمك طلة ليقع لج سا سس ذي ةييسا برع وردت واول قفاز فليت لاك ا

 - ا مارق زلم اكن شك 0

000 

 فيان ءاراح )  ناارتدلجي رك وجت نو ب رعب هلأ عن قالا كس كل آء سدا دبي ب مات دأب فارع ةفففاذلةيات تت ارب ترطعح : ورش
 ََ تيا لش قرش طولك مي « تح ماق زارع توب ىلإ لع خت هر رو ىف نيس نايدرمج كش لس

 رب ترتر قدام اقلاع ست ل 1ع 0 هل فير شرعا يآ تس لابو ءايكر وم ا.وط ول تدرق>

 لباسا ترطنخ دا زتاص ةتيسا كس رك يلا تيب لي لكروا ايل رد كات فس ب آدععب كس لا, لتي اوم ماو يشمل لوك اك, يآ قب سيرصم
 بواب اصول أس بسام عي لح ينآءاد لاقثا كلي روا اني زرع لفتح وكن ناو رس ع نال مط , كورس تسد كس اوك قش اع

 - بنل تيل ل ةئلع ب وقتل ونال تررط# ثراريجيب حس ناأروا« سوت نام كس بآل ب ذكرم سافلة اوس ا ح ترج

 «( شجي زكزإ>



 ١ هراي (؟رةَرَقَبْلا ةَرَوَس "سو (قرادج») تلا اج جف كلامج

 اًولفاَف) اوه زم وجل رطاك قئءاومب لاح! كي 1 رمي ولءايام رف رذتسب كرش ل الفلة لع وم تار بج

 نع اهو ءاقق ايل صح لع قي ذا لاك تتم ك عسيري يأ كا ءوركل ولع سوو كيا لال لب ىُكَسفلا

 « ني لل وكن لاو لس ركب اكتر اكس كرش او فذ رك بات راك كشك جس يري رود لي كوك رود كيا

 بكن ي) 2 بج قناه دارت مارت كن لو تتم

 :رعقاواكذ وم ودنز رعب لس لوم لا الب كس لويتارمر ساس الفياقت ةليئلاع ىرم

 قوم تبرعت بحب تك لس تاس خيسا كل كح تيل تار نب روطوو كوك ويمد ( )تس اقتل ةلتلخ كوم تررطح

 كل كس فكن يقرب تاباىريت مه لوك د دن تاس ةيبساوكاعتدفنا مكتب جايك فس لوبا هل نس با الطلةن

 ءاعو كك رتز لكن لادوا سد: ناشي رب تنت التلف قوم ا كك وج كالب دوا ىركل كيب نغروطب للم ل“ 2 لا

 در د لاقتشارب لس

 لتر نا تول ماكس لونا بحب < دقتاد كيت دج نلارييه نلايصرد كس م اشو رصتممرب فيد نكس نإ رسم شكا

 -<ج دس ذي ل نديم كس ينج كيل اس لسلاح لم رساون ا زسروطلواءايدركر اكن حس سو

 0 هر 72 |

 هنالك متعيَسو لجعلا ٍةئابع نسما يل ردت نحول نت دج هير ركاب

 اد رورظتت لاو كنف ةخيشلا ٌةَقوْضامكَتْذَحلَو ناب الا ل لكل ني نلت 2
 ماما ع انْللظَو كلذب انتمعن نورتو 0

 نيبجئرتلا ام ئوْلََتلاو َّنَمَ ديف مكمنَلَرمَو اننا هيلا ىف سيقتل توق 1200

 يي قو 5000 نتا ولا

 دعب ميل الق ذو ةيدلع لاو نآَ هر كلذب انوملظاَمَو بَنِي هل داؤْزَخَا

 رجح 4 اعساَو اًذَعرمْتَتْم ُتْيَحاهناَوُعَ ُتْيَحاهاَوُلُمُف احيرأ وأ سِدقُملا تيب ٌديَرقلا واخد حلا: نه مهمجوُرخ

 ىفر ُِضْغَن اًنائاطخ انعاطخ# نأ ا دلك لاسم اَوْلْوقَو : نيِنْخَنُم دك اهناب اال ولكم هيف

 اوملظَنسْدْلاَلَذَق باهت ةغاطلاب نسما ديكس ويطل انبي و لوُعْفَمل يي ءانناو ءايئاب ٍةءارق

 00 هيلا سول ىف اولد مللي قال نم
 نوي و كرر

 نق وَ اَفْلا َنوُعْبْس عاش ىف مهني تف عاطل نع مبجوُرخ 0 مهقسف بسبب



 ندمان خف تلاتص 0 هرب كر ةشل هوم
 لك قري اكدخاس ل اكنفلتةقةياع كوم م( مك بج ) ءانق ابك. تلافي يوم ميج( ورلدإي) : يي

 2102 م ل
 ري مةيكيوجروا كرم قس بو لكى نايل آس كذلك للتو موس لن ناب ع
 مكرم ورك را كرش نامحا للا ترك نءاي درك دوك مدعب كس 0 ارك

 قم لع حم اقم ا دوا ىتاذتعس ركل ؟جرروسوي ر ذك لواب( كل ) قدر لشي ماقم نش ايلي اسس اك ارم مدس

 لإ + يام ال مكررا دروع لرد فقتل رس ةروا نيم زتدوروا ايكمتارف ل # دابة ولس
 . ورك خر ورش زورا هرخؤروا كى ركاب ىعسقت لوبا ركب ورك رمت دوا امك تأ لت سول ممفس من هيت
 ا / مك كس لوما هل رذ كسك ذودناهرت ذل ل لإ زج هو تحبو كل

 تس نا هس م بج روا «بحالاو سدي يب نادت ل ايد اكس الك حلا ايكم موا ييسا فس لوبا ورخ لب «ايل نك

 واح تس لام رواوم ايدج لت لارواءقاجد جلاد لي احجي داي لدقملا تبي قكل "اء امتابكر عب لس غلكأ تس يج ماتم
 1 هوم لقا ل كب ( رهتاسس كس ىذجاع) لن هس ذاورو كس قلب لا ركب ليبى دنباي لوك م للا «وامكت غرف ا
 كادوا كل ندرك اعموكل واطخ ىرابتحت «سدركف اعموكل ااطخمس دامج قش« جس لاحم تساوثرد ىرامت ناج تس ددا

 باو بيس تعاط كَ لب زاوأدي زمول ور اكوليت م دجتاسس كس لوب غيص ل وظودروا حس دجت اسكس ءاتواءاي لش تعا
 روا تمس داو شوف تسءاهكة رعش ىف ُةبَح رواالا دب حس تاب كرسودوكس ا ذس لوم ال ىك لايولشلا تابدجر كبس
 لكنا« تس اهني الرج الظ مال ربك ساري لولاو ف ركل متراكرخأ توب لفاو وب سلب كس لاني هرمي

 2ك 0 [ررك زا باطما نرول ان تس نع كب 2 را رونا ناش
 كوبل مسوس

 نير يصل ا

 .كَل نيون نل : سلوق
 ؟تايلي كوم او

 د تار قوي آس لك شلارك يروا سم الكم” حس يآ قالا كس يدب نا سل ساب فس فاششكب >اص ياو

 ؟ل نكس لاقل بآب نذل جساب سدا لدا ؟ج

 5 تاسضلملا ل ملص لاهل سقت رعت ُنِهْؤن :كاوسس

 هو شبيب مزور و سس



 ١ هراب (1) ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس 2 (كرادج) كلج شف تنل نمَج
 متكك كب ج كس ليث ال لن امبا تسجد كسك بآض كت «ٌكلجيإ نوف ال نأ : جس لجبا نتصما) باج
 590 ودخح لوم 7 وكدا

 جي ووصقل وج اكردقم لاوس ليا تذل انايبع ريش رج نابع : : لوف

 لاعتسا لش نثك ةيؤر وك ٌةَرهَج + توصلنا( يع ردرصعاك ة ءارقلاب ُترَهَج ٌةَرْهَج اوك

 ؟ح جايك ةسرك

 -< م اتروهطل م لولود تبسانم«ج زاجل شب نخل ةيؤر « ره بيلو
 -ثبا ذللك كلك .ةَقِعاَص : يلو

 عبااذياع_مردق ف طعاكْو كذْدعَبّرُم لع انركءراشا فرط كتاب سارصقم اكفاضاك_ ْثُمَف ءْرّثَمَف : َةَلَوَق

 هقع اصدكج يد صالغ كب اوج «ج لاكمال توم ك- .قعاص ذخاروا ع .اتوم توم رعب وف دعبل [تكسوج لي نازتكا

 قوت حلاو توم ومى نلاتح

 :لعح فوزي ل وتفماكن و رظنست لك انرك و راش ا فرط كت اب سارصتقم اك اضا للا « ركب َّلَحاَم لحام :َّيْلْوِق

 .ةقعاصلامكتذخأ

 .ضيبالا قيقرلا ُباحَّسلا ؛مامَعلآ : نو

 هس رفو تعسو كة« م ناك داو يأ نايمرد كسرصسروا ماش «هيبت هيت : يلو

 حس ناي روكا ذ_مالعرسخمب ىقتىلاج مجري لوني وكت اددج « ترج كل كرنك يرش نايل نم قوق
 اا

 روا ىّوَل د ا* لإ يك رولا لش ورا« جس اتوما ذب حيت جدو انوي سس توك« هدنري اكمل :قاولص : َىَلْوق

 -ايكانس لاثدعاو اك اك لوقشاس_ شتا 59 ةاولَس دحاواكل انك لي لوماقء لج تك دوبي لعب ىراف

 (نآرقلا تاغل)

 (حاورالا حيورت) -< لآ تانامس] لإ لاو اس هروصتلافلار وامي نس «تامس : : نوف

 .نيعضاوتم ىا < لاماَدجْس لج هراغا لش لا «َنينحنم : لوف
 لش لارواءجدافغتسا ءلك ٌةَطِح روا عر كف هذه ادتبم ٌةَطِح كج هراغا ب لا « ٌةطج انتلاسم :َّيْلْوَق

 < لاكت رورض و كف ذع

 -_رماظ قي هلكالاعءايد لبرارقن وبكل وقم كا ول وق وك ٌةّطِح حلاوي

 فوزحءادتبم ءانتلأسَم كك نكت حس ارتعا ىاع_درفم ةطج روا جاتوه ل مج لوقم اكل قلك لا شوج

 -ج ادرارقرثوك ٌةّطح ل



 (ندادج» تن نالج ف نول اَنَمَج اهل ١ هراب(5) ورتب ةَرِوَس

 هت ْ' «ةاتسأ وم تسلب ني رس ,مهرابذآ ىلع نوشمي ىا ,مهاتسا ىلع َرُفَحْرَي َلِلوَق

 - تبيع
 -ت يروسم ءاه روا ميبيس ءاب لع ءامب ف ,مهقسف ببسب :َنْلْوَق

 مول ل ناار 0 َنِمْون نأ يسوم مان لفة ار

 َنيِذْلا نوعبسلامُه نولئاقلاو” 22ش هك لس .يروطوكم ارك نيس شلال ةلغ وم تررطتول رت لا سس د ايف تسد و كح

 تح شك يآ ض كوس ( ىواشبب) كلج ال ىا كَل َنمؤن ْنَل ( واش ) تاقيملل دنااااغ ىسوم مُهَراَمخا
 روا لين سراج تسارجد تاعقاو نير رت مما كس لات ارسا ىف جراج ليي لدن سس لوح /ىفب امك بستب س لإ ركن نقي

 ان تس ورم 7 الشلال ل وو تر يسال ركذاكت شو ل كاب تل لد راج لم اقترح ولى نا تجب ل ويا ها 7

 لا ا سب ةرتراووو ندا و رح تك رووا دارمي رتس ا

 -_ قت ايجي م لن كرت لارتباط سوبر نت و ركع

 لأ لوب او تدسدعب كح سيت جسده كت الا لادشادعب س ذس ركع اس نْوْرطنْممملَ

 ”قاقأ اّمَلَف اقص ىسوم ٌرخَو” رواه ايلوارم ان اجو شبس * ةقعاصلا مكتذخآق” : ل نب شم

 كك ار سانا كل نتاع[ درارقديرقاك زك وري ظنت مقا رواء«بسايلل الدساس

 يقسم دس سار قب كى كاعتيطا قت رج نجار والات طا خت ىزار هاما

 دعب نمرك انثئعبمث" ملت ساو سك م دعا تي رق اكل ارواء تس ىل دار توضأ ًدتعاص ْرْخا' فس مااعرسشم

 -ت نادل الل م تايددا قو حلوم

 لامتارلو دن زول ماس ( ءاعد لك شنط كوم ) لح متري نتن ,دررح ركل رك ردع نممك اًنْفْعَبَرُت

 3تدبو 1 كاسح متلك ونا دخل سس د اجر مس دابمت

 ىو * بج : رك اوم ب بيسر وا مقل ا كرم للا كت كر سل كاين اح + اتومبرم الف حس ظفل لس ومب :ٌةقواَك

 مقل داي لولو راش ل لاعم ربتوف ىكى اكمت فرش تس لات تلارو د تار ول روطو وأن كلوا

 ربت و آرتس كس ماك كا 9 ارسا ىف. ءاك اجا ند و06 كبس جس باك راع يدك بكت سمو لاق

 سسك تا تن نئاقتانس مالك اكى تقلا فس لوكان 321 لابو« لس تاو ع هم روطو وأدار لس افي ليتنا قوم رعي

 لا 0 00 ل نال اكتساب ىلا
5 8 0_0 
 ل 3

 ذك اا تاتا ثم نأ لي نار رم 70 تناك 1 رن 0 دوأرشلا ل مث ؟ لاسر : توج كسل سن

 ا

 هت مشي مزمن



 ١ هراب (؟ةّرَقَبلا ةَروَس سو (كتادج) لج جغف تنل انجَج
 هس لك لاي“ يي وو با ليث جسد ناهكدب قت لوي للم ارسا قبل اك تتسلل نقاتل ئوصدحإ كس لاا

 درك رئزوكن ا ةس ىلاختدشلا لس يشك ءاعد لا تك ريو فكس تسب” اوك كوم يدرك الب ليبتملا اح وكنا
 (اًصخلم فراعم)

 :ليساكى راب تيدر

 م لاوس اوت يلوم زم اجر وا ناك ئراب تمي ةرركا سلب اراب تبة ايلى اا تسا س تيك لاذ ل رم

 قت كومو تؤم وف ل تلج ىراب تي ورك نس يبس ملاك تع ارجلاو تنس ىلا ن ا

 كاي فيك مل قدا دوامة تهرب تدل« ناكر مخ لضم ويولد رفا صرصنى ياي
 (ىدحام هلاوحب ؛ىبطرف ؛يىواضيب)

 اكل ارسا ىف كج تنقيقت كيج داو« سس[ #0 ليج قداو كل لاول ود (ةيآلا) َماَمَعْلا م ْكيَلَع اَنَّلَطَو

 رواكك وبي دتشاب لس لابي رواء ةرصم لبعد ا, زك الطينة بت فس تررطح لو هلي جس ماش لل نا لس

 مك 1 اترلا ونء كوم نم كالي دوا ايم قرت بج ناوكرف ايكوم طاسنت كم وق يبا ى انقل اهعرجج ب م اشك

 ل دودع لكنلا« سوم تاور سر حماس هدارلا ىلا لم ارسا ىئب دارك ذ آس نااوكن لو نس اواو رك د ابتج تساهم كيد

 تنا بهذاف ءادبار وا ايدركر اكن فاصخسدابجروا كيراب تمم قاوم مولحم ل احاكت موتو دو زك قلاع ب جر 1

 < ةسر#ي ناشي يروا لادركرس ليغ + ناريه ككل رب لات اههركى ؟ديازم كراك ا ساوكن ا ذس ىلاتدتلا خلا كبرو

 لاهترثلاءتروص لوى اذ ل احاين لابو ثروا كلاب ساب لوك ك كن حس يو لابتج انبي نس امنه وما

 ءاي ديد مككاك تعسر نلقي امسي نلاوك داي لك بامر ف ماظن اك قاب سس يدل حس ءاعد ىك فشلا ةةيلع وم ترع> ل

 وح دارت نك ىلا ل طم كداور نإ اذ نك ارت وم لوك نوبل ا

 ننال نتا كج نكبخ ناو ناقل نير رك ول اكتم انكم لا انيس ء ارتب سرر _رتسكل

  ىلاجوم كلب حس يسون م وأي وناتكر شدوا ارماوكن امس آاد شكا

 مرط كنك يرش قم يدا رف ل زان لوو كيب نادك يافا كاز مرلو لم ارم ضكي_ ىلا تذثلا

 5200 آس تشك قي زج قرر ثللرلا علو اوك ل ىلاج مت تربي لو جكس لالشروو) رج ليا

 - ركل اعتسارم روطكس اغار وا تنل ذيل

 نا ا ايد ماك داءاصعانياري رقي كياوأ التلة يات كوم ل ىل ادت ذي ا ون ل [ جحر ورضى ىلإ بجروا

 -ايدامر فم انا اكتر ورضى دايغب ىلا تدق ىلا خس لات ذلا د يضف كس وم لاور تس هرب ترتب لا

 تذإ سى زودناور ذ فولي رس نب رك ات كس هانم آى برك يله تدور ضر زب ل يك د قت وكل يارس ىف

 م هه[ شجي مزكزإو



 (نتدج) الج شف قرن اج 6 ١ هراب (؟) ِةَرَهَبلا ةَرَوس
 - اهلج روش ان دس تمول مب اززس كى زودنا درت ذ شا رخ آس تداعب ف لكل مارا ىفب ىزو دا ريش ذ_كاومج مولخش سس
 ."َنَوُمِلظَي مهَسفنا اوناك نكلَو اَنْوَمْلَظ اَمَو ” :نوايل رايرف2_ كس ىا( فراعم)

 رشم يب اح ايا لرقلاك عذب رمل طي ىو قت : َةَيِرَقْلا هذه اًرُلَخْدا اًمِلَقْذاَو

 ل ةيضلكرارع رالي ان (لعرل واط و) لم لوثقلو وج وصوج وم اهتي را

 دوال كس لا ءامتق ايك ب لع دا. ز كاكا ةللات حل ترطح دعب لس تاذو كالفين لت كوس تتر طحن # لوبيا را ا

 ب. لذ ل بقع حسا باكيا الشم لو كك لدب با مان كس لور ضناو نب عع كل مان كس تاءاهتسروا لور يشر دمتم يك“

 باداش تبر ل شاذ للا ا ا

 فب روا ايكوم قر نوع ل لب اقلام م ثري ماشرعب لس نكت ح ماش نك هسا لشارما ب ءاهتدا رفا

 مكي ىديتاسرواول لس لباد نانيادواوركدابجج حس دقلات متل ايد متن ىلاختدقلا ل ايكوم لاح ناني روا نولسكل مارس
 سا ءانوم لاو حس ناش نارسكتم حررط كل وس زنا لبي ءانوممن لاو وم تس لا حررط كن دتتاف ل اظورب اهم دل هت ايد

 عت و مكس اك 2 فقل رم تسر ط7 اهيبج« جس ابي ذدوا بس ازم.ىبم ل لس يصلي يؤ مروا ع ب تي دوب لاشك
 -ك 2 وب لف سار رح زادنا اانا تيان ل

 ام لاب لمصفرتلب فرط ل وراه كرش ليت : 6 دفء فكاهي كرش ارم سل ابإ" ءادجَس َباَمْلا اوُلَحْداَو

 1 ا اهب كس لييصأوما تققو وب لاو لرش قوم دبس مانا داني يشتج ل م

 (ىدحام «سابع نبا هريرح نبا ء بغار) بت دارم كو رفروا زج اعدل 3 ني 2 هرتشو روب رميح

 نابز كل وبليار ساروا ظفلاكن ايزل ع ريك - لااناج تك ةّطج ءانفاد بلع لي دارم دّطِح ::ّقْوَف
 ية نابزدتاس عروضت عر وثشو لف (ءاهقي بلم لج ل رافظتتساو ب لقتل ةطسح , ىلا ربع ايىربع
 برقا رك لابخا كاك ادج كا« ايلدارم ري ما" كس ظفأ ادد ل تارت طرا ءاناح تس ركراقنتساو

 (حور «ريبك) جس لواو وصتمأ ىل
 0 لا سور وعون لاء كت كس كس نقلب ارناف وج قش (ةيآلاو ١ ْومَلَظ نيِذَلا َلَّدَبَف

 خس تباتاو بول ايجرك سس قت كيا كبس ل صن ركب فل تساي اور لل سا ؟ تت ايكدلك_ كرس لاس هك ن١

 - بدك كا ءازمتاروا

 وم لش توصى هوو س اتت لاعتسا كلا كس بااذعرج حس معاج (ٍءاَمسْلا َنَم اًرجر

 هدرل تس ب بلطم: اتا ل ذان حس ناس آل ب للشك إياب فرب با ذع دورك شيري بلم 6 «ءآَمّسلا نم
 .ءامسلا نم ٌردقم ىا - اتاوجل زان فرط وكمل ام ىلاع آب تاع ودل 00

 2 هل 0



 ١ هراب (5ِةّرَقَبْلا ةَرَوَس ما (نتادير واج جحش رلاَيَج

؟اجت ايكب ازعالاو ذو لزانري لويليارسا
 

 كلب لي ارسا دما ذ حس دارطب رسل باذذع ىلوعاط ارك جس اناج اين ب لوم لكي رتضاور قك قون اط نابع تدع

 (دوعسوبا) .رمتسملا مهقسف ببسب ىا «ب يبس «ءاب «َنوقسفي اوناكامب تح“

 01 نوقسفي اوناك امب 1 2 رك لالدرب رارقساو ماودظيص اك اوناك

 لًسعلمىدحام» 2 لل اينا رفانروا لايزيي يدب ّقالغاردا ىلاورمللب ءانق لاكي اي بج بس لس

 وو رجلا اصعب رضاع يتلا ىف اوسع دقو# للا دوم تستساذإ 5 ذا و

 - تلاسو تقشنا تيت ٌنرَجْفْلاَو را يم ىلا

 2 00 سفر راس دوم 2000119

 ه3 5 |

 دك وم 2-21 1 1 انلُقو مت 5 .,

 ه1 لومي متَلقَْذأَف اوُدَسفَأ ةّنَملا ري ع
 اهووقو اهياتقواملَعب نايبني نمل ٌتيئْئاَمِم يات ند عوكشلاو نا
 0 كوققرلاي سحا قيوم 1 بَتَسَلَأ ىسوُم مين لاَ اهلَصِو اَهسَدَعَو
 28556 محسوب ل لل قنصل امس يروا ركل زجل

 ,. ١ رْفقلارثأ ىل ةُةََكَمَمْلاَو ُناَوَبلاَو لذا ٌةُلْؤِلا مضلع تاع َتيرضو ٍتاَبنلا َنِم ْضتلاَسأَم ديف
 وو كسل بوزشملا ميرا وز ءاَيْعَأ اوُناك ن او مهل همز يف ىزخلاو نوُكّشلا
 َنوُلعْمْيَوِهْللا تباين وشْكياواَك مبنأ ببسب , ىل مهنا ٌبضغلاو ٌبْرْصل لاو ُبْرَّصلا ىل كحِلَذ لاَ هللا ثيضَعب

 دضلا َنوُرَواجَتَي 0نْوُدَتسَعَي 6 تفي 117م2 ق5 انك ى ؛ٌقحْلاِرْبَعِ خيو انرك رت نكبللا

 .ديكاتلل ُهَرَّرَكو ىِصاَعَملا ىف

 | دم 1252 ت0

 هل ل اا ىلإ ك كس مالى ا ذا( نفاق ةلةيلت) وم بج ءوركت [وكحتشو لا روا :

 وج كفرت ىو يي دوا ءورام هي رتب ( لالخ ) قلل فيا ايد مول ( فيقع قوم ) هس مك لف ء سو حساب ل ين ماقم
 ترتر اج ءامت م كفر ديفس_ اشم كس سس ىد ؟روكوج اكل رب دو( روا) ءامت ايكوجرار فرك # ريك اقتل ةيل كوم

 روا كس وم ىراج تيوب حرب لا لب طمس دارخت كن وليل ( روا ٠ ايكوم نمو وف كرام ىلا ب سا ذ__ لفتت ئوم
 <«( نشكي مرمز]> م

 ب[ <



 نةدج»نالالج فكان م ١ هراي (؟)ِةَرَقَبلا ةَرْوُس
 تس نلا ذس مر واومش كيرا هد لو“ نيس ساكن ىف ناتي ديك تت تي (ن*)ءايلن اوال انا ذ_ دهر جكس ن لا

 000000 م7 ايدمبك

 8 ىوض اكتب( تالففتةةةيلع وم ) ن# بج «ورلو يوت فو لاروا« حس َدَسفأ تك زوخار حس ورومكت هشلشم

 امك ي ارفي اعد تبر يا بآازبل عع ئولس روا نم ةوروا كس ليرد ءافتكا رج ري ةاعككس منيا

 اروا« قرب كأس( الشم ) ايي نم لج امص ع اءزفاديي زج لوح شزج لاو هكا نتن

 ىلوا نوم تس احازيل تاب كس زج جرد لاك كدجرو ىلا مئايك امر ف حس نا. ففتةلاع كوم اهب رواروصروا

 كا) ذة نوجتاركع كك راكنا هر روا ءومب تنس اج ازيل ىلوا لبي لس دب كس للك موب احانركل ب ربت لاو

 (ةقاما) رفد لاتشلا 3 قدام فءاعد تىلاقتدثلا د اكففلتةلةياع قوص انج ءايدركر اكن ا تس ذآ ذاب ( تس بلاطم

 روا ىراوقو تلذرب نا( لق 6 ء6ةاج ل لابو وم تكلا تيك وج ريش ل اسرار جرا عن يش

 هورجرلا+ يق نيممزالاكن ا قباتف( قال )حجو كتي لأ ىورك ايام تا

 اكتلؤروا وم لاو كل بضحت اكثلاروا حاتوم مزال بنل كس لس ىلا كك ايبجء لوهش لويكق نم تل

 ة ركل ارلظ قت انوكل ويبتروا ءكتس تس كراك كت اي ىدشلا هول اوبك ار ءازفول رك بضحن اكثروا انومب طاسم

 دح لبي ىضاعسر وا لك ىلا, رفات فذ نوكول ناك اوبن كل ساي ءوك( فناجيل ) مروا ( غدة غليلع) ا ركز ل هيمجء كنس

 - لو الك 2 كس ريكا هوك( هراغا مسا )- كن تس ركز واب

 رو ابرد دين هزشر اك ده د سس وجم. <

 ٌكاّصعب برضا« كءاعد كك لي«: اءلإيء بع انركندحاو ىتا( لاعفتسا) ءايقُّسلا ُبَلَط :ىقشٌتسإ : ّيَلوَق
 بج لو ةسآت تو لاك كح نت الس بّرض «لؤ لذ( بر ظروا راب قت ف وريتشروا ماع ب رض :رجتحلا

 لدمج يي( ايل س لاختاديسسكاريبج ) ج.ايلامج اك اج لج م اببي تار طحن جا زب ج احآ ىف لص اك ا

 < فلا؛ل كاب لس ياخ حررط اء فالك ناي دعا وقروا تفل حررط

 اكدببتم ا فلا لب تروصى اانا جس سار ويب كلكم العرض كا يجو دار مرتب صوصخب_رح انك 0 : لوف

 < بسانمودإي زيي ك كس هزجء وجاك اكمال فنلا لبي توصل ادب ندارعرمتي نش لوكس لاهتحا قي ردوا اكد

 ترجفنارواج وضم ن لم ترجفناق لح هراثا فرط تاب لال ع خادم لنا :ُةَبَرْضُف ؛ 3

 د كس 17 7 ا جنت «راجفنإ «ترجَفْلإ جبتي ف»

 - قومي لكل طابسالا ىلا ةبسنلاب < دارم ىوارفا لكس لك سانا لك : يا

 <[ نجي مزمز > -

 رك 3
 «مرتل رواء



 ١ هراي (؟)ّرَقبلاُةَرْوَس م (قرادج) لا لججشف كلل اَنَمَج
 -5اليجيتدانف مقتل« خيص ارضا رك بعت ىف تس( ل) « ضعي ّىشع روا( ن) اوني اَنَع ب « اًوَْعَت : لوف
 -< باد: اكلاوسلياي .اًلماعل ةدك وم لاح ٠ :َّنلْوِق

 وتو لن كس ٌّىِنَع قخوج كك لاء لو د وقفم لابي وج اترك ا يكت لال دري دئاز نت ل لاحلا وذ لاح وبسس
 لإ كس نإ رقم

 جهدك ملاعب وا لي هك ملت ءجس لوم ىرورض لي لقشم لام لديك قم: :باوج
 ِر رص دعب فر برشملا كايدرك وراشد رك برش عطومر يف «برشم, برش عضوم : : نوف

 .ىفخيال امك ءلث لبن قلن تردصكر رسل لاك

 -ج باوجاكل اكغا ليارصقم كيف اضا كس لمج لا «هنه عون : لوف

 ؟ارفل ويك“ ٍدحاو ماعط ىلع” نذىلاتشلاوتئولس روا ْنَم كود ذ_ اد لارسا ىئب :نأك

 انام اناج الوب لي فرعرك_ ساس لبث انمكس درت يروا ىدرف لكن ءعس ىف تدعودارمحستدعد :(سإوج
 د 2س: ف اهلك مافي رك اق يلا#

 كج رْخيل# ءاًئيش ب ينابيع نم الاورعب روايعايب كرش« رميضيتب” نم ل <-هداشا ل كت اءددقم ٠ اًئيش : : لوف

 ١ تايد باوج اكل اكشا كياركن مدد قم: ب لوعفم

 نمرواءُتبنتامم ل ايبجح لا تنسرو انركق لتس لحل يا فطعر يف نوم نحسب كون رج فرقد لكما

 لئن” ءانل جٍرْخُي لور لي « اًهِلقَب
 -يضايمارسودرداهس .يضيعتالبي ليث م لائم نخلي نم لوفد ١ باج
 4 + تك وكت اين اربح لوقب تلك ىلا هل لقب « لدب د تاس كس هداعا لس فرح ام ين ءاهلقب : َةَلَوق

 .ة هاذ ساو زك اف نوتات
 تاناع ءْلَصَب ,روبم ء سدغ ,ككاج ٌلانب لور كلل غدورج ء نس مرتك هوقو لوم

 .لرزنملا ىلا ْعَجَر ىا « ةابملا َءاب «# تاىاروا لس ولووءبت نراك ان -- ءوب «و ءاب و ابو : للوق

 جر صم فورعمت ر واس لاش رصف واوا رم تسر صل لابي ءماشلا نم ناك بل ّىَأ ءراصمالا نم :يْلْوَق

 < قدرك راشا فرط كى ا قيل ني ونت ك اًرضِمْراَم 2 52210 اشكل كب بلطم
 كس نابي روا سمول نم يعبتو راعتسا لب لاري درك راش كس رك حس تلج ريف ءْتَبِرْص زي : لوف

 -2_ هاش فرط كوم لص

 -ىءامءهنكسملا : لوف

 «هسدارمع تاذكوجرقفيرز اللب ع لائدارمرقت لن يوركراشاركن اء فوذحفاشم رثأ ء رقفلا.رشا : لوف



 (نةدج) تن لالج شف كلامج الزب ١ هراي (؟) ِةَرَقبْلا ةَرْوَس

 ىبلثئغركا < ح باقي ع لاس تلودو لا, قلختم غرك ب 0 ا هلا ءأنرو

 3 كس لون لارض عضم اولي ويد لص

 رز خر# رك قع رك

 هراشامكاروا ل هدريلا اشم كج اوماريي لاوس« بضغروا تلذ برضا راشماك كلذ ءاَْصَعاَمب َكِلذ : لوف

 بيانور#

 50 108كم ب تل ثول ايلا داع 31

 والوهم باطل هس اا 058 يان ذاَو

 ىلا ىقيا رب رتب ذ_اظاظةيات كوم ترطعح ين انج ورام ب رمت أ ىنيا| ايار ف كتلة كوم تطحن لاقت

 + انتهز يآ قر ءايلرك يختسرثج ليا ليا 2 غب نس ديققرم كوم كراج كورا حس ل شاول را

 - ايانرفرماظ ذ لات ثلا جل رذ لالتيالة اع وم حر نح

 نورتي تب ب جب ,ع قلوب تيب رايق( تاوجروا) قراوخ كمال لو ةاءرف اعط كمتت ىواضبب ضو

 ملا سرك نع نركب جوع ولل ع كريشان لقكيذ ةالغروا ساق زاريعب ذ ل اعترشلا ل ( سن نق )

 ؟ج لامايك دك_ ككأ ىلي حن لاروا د كب ذه تس ني زوكوا جاك ىلا لم قدرك

 امنه يزج كب اهو ءاهتايكدم راج ىلإ تجد كو اصع برضى افكت وم ترطح سس لج ( نانج )ري وو

 اود وبوموا لآ قا نا قاقغ لح نوعتروا رمت د ار "ا حراس دوجوم لب اند

 2 انبسءا0٠9-هرجتاس كس لفاقكس لويد[ مخ (صمعانه) ىرثي زر ذيلفرس ( دي رقراغآ ) تاب شارجاروببشم

 كح لاب ز كن ثنا ساير تما شارب سرسود كياص الغ اكتارباشم كنا ع وج شاور ب“

 دوا لإن قكراذ ةرثس ل يك" ثلا ب نست يربك ناوزلابي كح كك خيرا هايس الغ لاي اهب عي

 ج تالكشم لك كن ارف لك ىلإ ك غي لب ىداو كما« ناتلخاجباج +« فاك شرا ككل ايداد ربى ريك

 (ىدجام) -تادوتب رج انا لتر ء س/ /# لس دئاء كس ور وثارعت قي اوك ويارا

 يبلطم جدار وكل وكب اتا مرعم كم لابي رنا جس كي د ناريس ىا رص تنيسلا

 هس« احكرواةاكا لباد إي نيس كدشيب ىلا ورك راب قتل ابدروةاج ل لق كى 47 + راكردال م ءاطموكمض رك خم

 سكوب زج يولطم ىرابت لايك لطب نا كزارفا ساررجولا_ سماق قيما رك ارا تنازل باطم
 و

 هازشجي مزئمزإد»



 ١ هراب (؟)ةَّرقَلا ةَرْوُس "و (نرادل) نمل َج شف تنل انَمَج
 -س لاكردق لكازغ لاو ذوم لماع تق تقشمي_ ذي ذلرواو عى مت ولو نمبكم امك واوركى اب قت

 راج ّلاركح مى ورونارعبي ك- ك1 قدا[ كك نيا نترصقم شب لكانت ير صقمليآاك عر قلو رج ىلا

 حس لوز نارك دات كس ذ_ذوججوكرصقم ارك س بوم تا تذل كن دو اكدت ايك ليات كس لا«

 ؟ جلع ركع شاررب ك- 1 تدي قوز

 سو ينيب وو ا اقدتتسا_كاوب مولعميسس تيبآه وكن

 بآل فيلر شي دعاك ايجي ككل يب تروص كذارف سيخ هور رواج نر كءاعد 2 - ىلاي لسا

 فبل رب ,.يبزج دو بيدي دبدوب ويرسل بةيويبر اكريعتل_كءاتتسازامغا

 لن ىترعتج بطنك تياور ىك قلة ناقفق لذا ترضخ سب ندد اريمجءايا رف اقتكايءاعو فرصا ذامنريخباك
 لاير فل زات شابة ىلاعتدثلا و ىاءر فر اعد نس يآ

 باوج اكل ءاروا بشع تمولعو دوج وم ل م ارساروا كتل ذ ىدب اري لاول دوبي

 تالسصو تلذ اد لب ايندا زم لكل ويشار فان لدوري لبي هروكز تايآ (ةيآلا) نكمل هَلذلا ْمِهْيَلَع ٌتيِرصَر

 اك« لوقنلس_ نلاقي تيت ند انو انتل ةتقفتق .راصروار فلا موج مويهفص اك رذكسمو «تلذ ىئاد لاء س كى كن اي

 -< يلم اظافلا كلتش قت شك ءاصالغ

 .“راغصلا مهيلع برضو مهلذتسام هدجو نم نيلذتسم َنَوْلاَرياَل"
 سيكرت لس سس لبا كريت لبا لع لور ظن كملاع ماوقا مان شييمب « لب اومن لويكرادلا, قت تكس هو نشب

 هزل فاسو - اسال ل الع لكى الغرب ناروا كه ركل سم ذوكن اع

 :ةايكا ل وهفمر اك ردكسمو كرلؤ نا ية دلو لءابع نب لا رب سر ضح> مكارم نارا كا اىضريضتم اا

 ذا بلطم “ ةيزجلا ىنعي تالابقلا لهامره"”

 كلا لع نار لآ ةروس تبي آل يأ لكن وما ءاكوج رس موب لت كس لورسودرا نقاو توق ىلا «كع نيرة

 --01 حرر سادت لد ايذ

 لت ازج تا ذرب نا قى ورك راسم ٠ 'ِساّنلا نم ٍلْبَحَو هللا نم م ٍلبَحب لإ آوُفَقُ مَنِ لذا ْمِهْيَلَع ْتّبِرص"”

 يوقع فرظ لل وفر سيدا لتارودسع فيطشلا طع وتاكل رك لسا

 «كح غلابان بج وماي ديد نذل نوف اق خيا ذس ىت ىل ات شلاوك وكول نكس يلب لطم اهي رذ ل ىلا ترث

 علة نو للا 22 اا وعو طاسا دعا



 (نتد» نالج حف تنل انمَج اه ١ هراب 05و هرقل ةَروُس
 يول لو يناوممت بسال طير قل < يوت روصليا كل عسر ةدباعمد ارم
 7و رروصر كل لسا ايار بأ "نيملسُملا نم” :ياءرف“ ساّنلا نس” :س لك رقافلا اجو و رياعم

 ريغ ما كت يآ« لن تع هر ناوم امون ء لي ” ية قئازب تش ل اكس رك يا رباعم حس نوصي سود مكس
 ١ نم ولا راس تبي ري / غاي 0 د حم مطل لك 1وج ,ك وجر وو تاببجم انتو

 (ح يدقاوروا كوش مئات ل“ أت موتى وب دوبي كج اتاج امج يدق تس تاداشنلا قس نآ رك ليث ةسآ

 و دا ا .ربطسف حلاو باد اقدم مئاق تموت كنا لبي نسال
 كسا دايز حس لام كيا كييتاطرب دوا لير عارللب « لبيك وبل ارسا لسا رو ثمولعير رك و نس اج بوش دو لذ
 كس خ_ركر وزنك الب ىئ السا ذ كل امن يعرول ءقلح هر ليو دغذ قا درب يا حس تتئاط ىلا ذى اري ء لبيك قي
 م الغر درجت امر فدكس نا قككل بي سورظن كنا لتارسا دوا حس لانج ىل لامس ياك سد مان اكل ارسسا لن قت كس نا 2
 وو: < ماقد انيااكنلا داب“ سانا َنِّم ٍلْبَحس" :داشراك ميركل ارق اتكر سكسي لوك دايزاتح

 ري يؤ يخ ل ءايزاشرا قار ةركن ا رتس_ تملك را دويع لل /ارجت اسكس تاز

05 

 ّ؟
 كا

 :هريقتتررثيكل ده لت موق تريك تلذ ئادرب لت ارسا ىف
 طاسم ترذلسمو تمل ذرب نلت كول ناوكل ين ديك نس ايان هب ”حررط ب ادكت ابسالوا هللا مهْيَلَع ت تتربع

 َنيِذ آ/ ١ دوهيلا اف متري نري ماتا رت كج قروش باج لاول قكدل

 كيا ان قي ارساللب ء ل تاو كلم لالفإ هديتك ل الف قادس دينو لا قم ل للا اما قبلي سمت اًوُداَه
 تبكو تاكا بد ورك باو لكل اي وكت قي ناس لاس تغلب ناجح طفل سار كيادقلا نااخبسس ع لس موق يسم

 م5-11 عمة ىرد ظفلد لا رار رب تا اع سيروب تلقا

 اب لساني لكل ما ءعس كي هدول ريشو يدار ور ىر كتم لارا ءاصوصخو سرج ى ذات تمواردع لقنتسوج تس دوبي رك تس ابدا

 (ىدحام) 52

 برش هدوبج ل قمل ماريي ليي لو لاوسرواوم تير هجوكن بر طاير أب تب بارتتنا لس قرت قات ىلظم
 هع قفة تو رثو تلو حس رطل اخسر وا اكوتذ لضي ن يي اك جاي درا رقمك ت سدكت اتفق سرج لشن

 دوخنايب ب« اتوب لمع لوم وق ني زن سلخ ىك ينو راش اكدوببم ماوعش رو سدود حك تيري اشمو باكا فر صك دوب م وقوو

 < لل يذيب ولكنا ششييجء حس اكدوببي نق

 ه«( نش يي مزمز[ س ل



 ١ هراي (7)ِةَّرَقَبلا روس 002 (نرادج الج جشف لكل امج

 صلع برو دوبي لع قاقتاكن يقتل نكي ترد رسل اا يرق لو اوما“

 (ىدحام) نموا سم < ومي - ةهييبسا سين

 (ريبك «رحب) .اًبَصَغ اوقحتسا ىا 2و تنل بقرب «هّللا نم بضغب اوُءاَبَو

 اردو الع كسر صن تنحي لب كه قش اذ حاد الج اتوب لوخكاب كس نوال لل واو إلا بضخ اري ل مارس ل

 0 م لل ايل

 تاو ىلع 0 ِهِتَعيِرَشب 4 ادن 7 0 وسحَم 0 ئراضتلا

 لج 30732 57 كوس د 5 18 5 هدو
 :ةغباشقو نم طفل ٌليَغو قمار ِمَض ىف َِعَوُر نورك مالو ملغ فوج مانددع مهلاَمْعا

 َلّبَجلا ٌرْوظلا كقول اَنَعِر دق و و ىقامي لمعلاب مك تهنع مقاَدْواَنْدَحَل د اوك ذا و اياكم

 هين 1و ٍداَبَيِاو ٍدجب َقَوَقيِمْْنيَتأ اماودخ انو اَهَّلوُبَق مُسْيبا امل مكيلع هِلْصآ ني ُهاَنعِلَتُقا

 ةعاطلا نع داثثملا و ْمتْضَرعا متيم ىِاَعَملا وأ ٌراَملا ©نوُفتَيْدْلَعَل هب لمَعلاب

 مال دلو َنيكلاَبلا 9َنيريل نقم :دَكَل باّذعلا ريخاتؤا ِةّبوّتلاب مكل ُهُتْمسوُي لصف طق اوك

 همر يلام كولا ويسب كْبَتْلا فحم دحلا] دذواجت اع اكَدَتعَْيَْلا متفرع َمكَملَع مسق

 كلت ىا اهلج ماي ٍةئلَث دعب وكلب ابوُناَكف َنيِدعْبُم اونو نقف هيا لبا ميو

 52 لا ممل ىا يفلخامواهيدينيبامل المع ام لشي باكترا نب ةعئاسو نه ل18 وقفا

 .مبريغ ٍفالخب اهب َنوُعِفَتْملا مهّنأل ركّذلاب اوُصُخو هللا 0َنِقعمْلَإ ةظوومو اَبَدْعَبو اَبِناَمَز

 يلاصروا كراصنروا دوبي روا ( نارلسم ننني) ء ال نابي ري نيتبلاسءايناوج كولو و كن : يجرم

 ءاك ال نامبا لش امن كسى رب ترث آذورروادثلا وج ح لع نلاءب قرف ليا كى لكراصنو دوب ( يلاصروا)

 روا«س لاي كح بركس نا باث اكل امعا كس نا كم رجا اكن لا دل ء اكسل كي نب اطمك تبر ش كي آد وا

 نم : نئرعلا ف نتارداعس كيد فال : نم ناتربم ل * رب 1 َليَع دوا ّنَمآ «مدروا كوم فون لود ك- كنا

 مت ليلاحتاردءات ايلد بع اكذ ركل سر ماذا كس ت - ابزل تقلل 8 يره دلو كقؤفو ردوا حب تيباعب لق انس

 ةركل وتوت ارو فس متبج ءايدركل ل” ري وا دابر امكا حس جوك ا ( كتم ) ايكرنلب اروطو وك وا راب

 حس تنجروا سوس ءانم اتق حس ىو تمض اء جس ىدوكم نمت( باتك )وج ل اهتاهكفذ# مروا ءاقايدركر اكن اح



 (نراداه) لا ج حشف تنل نيج م ١ هراب (؟) ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس
 سا متري ( رك ) ,ولس بز حس ىصاعم اي( منتج ) ران متاح نحر ايوكى ا دهر ذ كس لكي نا لين خررو لن لا ماك>ادج و

 ث تضر لل اروا لضناكرثلا هر ؤ لس باذعر اتروا بون ب مترلا قربي ,كعر تس تعاط دوت اب لس( دبع)
 نونو نس اج ل داب كس سكول نا اييتني روا جوج لن لولاو نسج كلب( قم لوداكل ايذاء لوم

 ايل حس لاوكن ا ذم ئالاخ ءايكزواوتلح_دص لتس راواتفاب ل نخام_ رايس( يفب) ءىسيمللا ل تس نا قل

 نر دنبه ودين انج «قاج ندب سومه راكع لأ الاي ريو كتلك نا ذ# مق ءكخ #رخغاب كليا هدد“ تي

 هذ آرعب كس ناروا ك- نا “م سولاو ذآ ورتت اروا هدوجومول ا زم لا نس مب ول كس ومب كلب دعب زور نار وا ءكع

 لس ولاول ر (ارهن] يفوترواءاةاج الاوت رع ركل يسيس ناو سرر( نا سول نول

  مدالوقسبلا فاز وق راوواوسا نسل ايا يوب ق يربو داني تع

 «يعالؤ البد ج.2 هيه ل هه 56

 ياو فيس ل يبس بيوت بدع
 ( ن)ءايكرايتنا بج دوبي« فورم ب اركي مت ىذا ءاَوُداَه :ةّيِدْرُهيلا ىف اًوُنَحَد ىا ءاَوُداَه :َقْلَوَق

 دوهيلاءتعامج كلون دوببي ْدْوُه البى دوبي توك ذب تري لاس ؤلء نون دوبي انك وأ اوه
 1: يذاح للشر لص دال نى نس لوكدل الكوي« باتش يبس وخان ح َداَه ولء ع يلرعركا

 دا زتاص #؟ذب كاكتنلتةكاغ ب وتنل ىررطخ نخ سرروص لا الس كر كارول ساند وبي أوي ك_ ىلا

 120007 رمكو ايد لدب حس لادوكلا ذ تقوس بيرت لوم تب بنا " اوومي“'

 ةاأرما «ىنارصن كور ع اماجابكع لوم لاهتسارورض قب التل تك «نارضصت ب ءئراصنلا : : نوف

 فرط قى انورصانايىان نارضتإي “هللا راصنا نحن” :اهتاهكذ لوجاكعسيؤاي هيتجو كى راصن «ةينارصن

 (نآرقلا تاغل « نآرقلا بارعا) كل ةالبا 'ىلارصن ل ركع

 اكن سف ضن ع اجو حران حس ني دك ب مج جس ذوخ ا تس:نالف أبَص دواس رت كاىلاصيي َنْيِئِباَّصلا : قوق
 نا: لك لايخ اكن ير سف ضب تتح موقعا قلنا هرع ان بنج اكىلاص قناحساوبا « لون تنك وكت سري هراتسىلاصدكس لاي

 ئراصنلاو دوهيلا نم ةفئاط هذ مالعرسم لس ومب نر نائب كح لا ءامت ايل ب كي حس ديكو ني درج فس وكول
 -ج ايكو راشا فرط ى ارك

 -< باد: اكل اكشا ليارصق» كف اضاك- ترابعلا ءانيبن ِنَّمْز ىف : : لوف

 لاونج ىت كيا موبغماكل ونود “ رخآلا مْوَيْلاَو هللا نما” :اياررفرجيروا“اؤْنَمآ َنْيِذَلا نإ” :ايارفيسدا عكا

 71 هت( نشجي مزمز



 ١ هراب (9)َِرقَلا ةَرْوَس 9 (نتادلج) تلالج خف تنل نهج
 ؟ح تروضايكىف

 ناي شئ دقو)ح رفناء زوج لإ ؟ كلود نارصس اك «اًوُنَمآ َنيذَّلا نإ” :+ كاكا قادرص» اكل ود :(يبلوج
 مروا ءاياي ىلا ذاك انقفقفي بأ قاد لفبسس_ لبن نا مهر زا نارفسم باراك لف وب قر وركب قا
 َتئاَوَم م” رواءاياررف “لبق نم ءايبنالاب” ف ىوبيسمالع2_ كس ذس ركوراشا فرط ا« ككل اقننا دعي تس تشعإ ى
 له قارصك نونووركاوم مولع تس لاء ال نام اياك بآل دنا ذك بآج« لإ + ارم لولو سس“ ؛ةللاب

 -(ارف “انيبن ٍنَمز ىف” جرت رون كحك ناب كس تيرافم ىلءايكرم تضرر يا ترام

 نهى عقرماك ريمه كم هرج هَلَف دوا« ْنَم ترم اكدر فمر يكل «َلِيَع ْنَغ ددا ّنَمآ ْنَم اوت
 هس لاكش سرور وج <

 نّم لي لوالي بلطم«جايد باج اكل اوم اك فاضاا خلا ريمض ىف َىَعْوُر نس مالعرش' سو
 ' كس“ رواور غمس رابتعا كس ظفن ءنَم كج ددايت اي ب هس تعاعر كنت نَم ل ودرواع تياعد كظ فال

 --7تدابعا

 حق بورا لتق ءاَنَعفَو روارفطاعملد ع يلاح لاول ايدرك و راشاركن اءرد قم ْنَق 0 : لوف

 روط عفر ءلئالاععس ىرورض بيت لم فوطتمروار يلع فوط ليد ننس قلاش مادارا ل لاء ف وطقم دنس لاح

 _رثوم قاثيم ذخا رواه مرقم

 راثوكل وتستني بلطم_ ل صقمر ب سي ىلاكىلادرك رك يدرك اغا كن اضاك,لمعلاب «لمعلاب : لوف
 _-جرصقن لع لييرصتقم اننكروا انرك

 ىدعتملا ليزنت يب تنوذك ىصاعملاب رانلا لوعفمك نوقف مل<هراشا لش لا « ىصاعملاو رانلا : : لوف

 بج ناثاع 9 ل مزاللا ةلزنمب

 <. اتوم لاعتسا لم َعّلَم روا باذعرب روطاس مز ال لن تك و كى زيب «لاكنأ عم لا : لوف

 مج ريع رب اهم ع 17

 موجنلا نودبعي اوناك موق ةئباصلاو : نيدلا ّنِم جرح اذإ نالف ْأَبَص نم ءئباّص عمج : َنيِئِبّصلاَو

 .روهشملا رعاشلا بتاكلا ئباصلا قحساوبارمهنمو

 .سوماقلا ىف امك لبج لك ىلع قلطيو «نيطسلف لابج نم روطلا
 | نشجي مرمزأد



 ا م

 : تايآطلر

 رمت كسر زك يخول دوبي دو ايوكن عر ظان حس سا ءامقترك اكد انعو مرض لكن ادوا لقرار مش كلج ارسا ىفب لش للا
 ىف منذر ا ا ا قانا ناابياك رك تر زوم رزع رك ب كتنالاع

 تاذ ىكارخ وو رك ءومج كك لوكواوخ» ىلاص اي« لان ازا نوب ارامل رورذرل فاس كارا نول ا كيا لدي ث
 2 2 2 ناو اة هزل طم كس تدي رش ن وف زين ءوم كر نامي اهي نبي د تاي دورضركيو رواد انكر نامي ارب تافصو

 كو: فوخاكتءاب كلك امنوا كس لوم مومخس رلي اناث 2 لاعتشا لولوورواج ىكتسصتلا نتاكنلا

 : لطم
«4 

 اهي ليي واوا كعس كت عاطا ردي لب لاما ود اقع ضو سببت ري دو دامت دك سيب بلظم
 كلن 1 و ثع اطا ىرول دعب لس نار وزنك رجا تاب دواس لغم تمر لك ساروا لوبقم لابي ترامب دووم ا

 كنا مت ب اوبل حضور كل كس يالا ات اج ومب نار لسا ىتكرعب لس لان رار لاك حس يب بلس رص ل

 (اًصخلم فراعم) كس لي درك ف اعموكل وفر ار بس

 تاقاو نب رت اكس راح كن لارواءاهقرك ذاك وقروا لس سان كيا حس م انك لم ارسسا ىف فتتسا ءاَوُداَه َنْيِذَْلاَو
 را لي لابي «تاابددك 2 هريقكروا كلس تنكر أذ ايم وث كا لابس ب تلاوكن يرام اسر انمروا

 -تلايكا ايلوراغا فرط قه ديقك يزن ل نارك "وده َنْيِذَّلا"

 : قرف لطددبمروا ليسا ىف
 دارج دو ةزداتءاهقذانرب تيلوبقم كوادجاوءابآ تيس'ءامتر خي كسل قاع ىو اخ تس مان لادتاخروا كسلا لمارسا قب
 ا ابي باءايكايكركد 0 لوا اكنلا كس ايان« امايلم ان لسكن اا هت ئرورضك_-

 : كس احبك نادتاغروا لسثوا تدفوج لة اجايل م اناا ب 7 ل "اء ايدو نور ناي اكم اظن ىداقتغا

 ت ايكالوب كك ترورض ا “اوه َنْيِذَّلاَو" ا



 ١ هراب (؟) ةَّرَقَبلا ةَرْوَس اها (كرادلج) ككل َج شف قرنا انَمَج

 ركل فاذ لب بدنا ىدوبا كلي ارسار ين كراوت ايات دب ء لكل اهب كس ناتي طاكذ_.انب|ىدوبب وكلي ارسار ين ىك
 ابكى ءراخوكن اكس تس ركراينفنا بجد ىددبي لس ارساريغوج كح ىئ احس لا لوسر لولو فالخرب لس ساءت فلاب

 كس ذركل وقم احا رشا دوبي هول كر كيأ ثواكر ذي ل لس كرايتخا بجي قدوبم كس لوبلّار ساري ءامتن انا

 ماجا ضتب ل يب زفت اكان لوسر لولو كح ةسرل ل يريد كلي نار واوكشكم اكحارم روطل تاء لل رم

 ايكوم ناس انج لاو لب بسم دن ىدوب باك وبي رس ريغ حس جو لكم يمت لا ءامتي لاش قمح يدخل نجع ابوك خر ونمو
 (اًصخلم كت نآرق س لبئاب) -اومزاغ ات فلافل ىراوح ل ءايانرب تس لير وا

 نايك لباسا قباب برعدلي ءلجارسا الش دروا 2 قدوبي قلتي دوج كت دابآعم ادينق رعت سس برع

 قرا اكن ا تفر تفرروا ك_ركرايتغا  ديقعر ير وارق رطروطس دوبي لس لوما رك بوكرمو اتم تصون

 -اكل ذم لي كداب ادوبي

 وه و

 : اخ اكت موصى وق كل بس ارسا

 رحب كس ىدايرب ىكقملا تيبب لوحتأب كس لويمور لرشملعي لاري حس مالسا روبط وأ تا اك تمول وق لكل جارسسا

 دي هزاوقروادي مقود ل ةرفو 7 ام اق ايكوم ىك

 ترثاعم نرهتركور لبث تح وييارسا نايم تنس لباسا ىخب « تح د ليارسا قي لشنوو «هتخ دوج ومدوبم وج كل ع نكي

 -ج فرط كت قيقتى ا راش الحك يي “اَوُداَه َنيِذَلاَو” وسو + ريحا

 :عورابرقتتك لس ارسا ىف
 ل شيال ب ب وتاب ترطت ءكتس سدا زرت اص هراب كح بلآ« بنقل اك افتل5ةآاج ب وقتل تررطح ليمارس

 004 ل ا ا

 مضت تابصاغري هقالع لا ذ.قلارعن كيم كت قاطع نيطسلف نظر لإ ايلي ارسا ىفب ترف روع بخير اشي لب

 لاح تاج ى الغلا لش شاء لس اكففالةليات كوم ترضاه اي دركي وبجيري ىئااهن ككرصم ذعار فوك وير سسا كسك

 كترطترعل لس يس ب1 كس اي افون ة]ياع كوم ترطحر وا ء عت لح رك لاس. ورااب ودون يسافر و ته نكي لو

 هان شعب مزكزإو



 (نواديب نبل الج شف لكل انج اه ١ هراب (1)ِةَّرقَبلا ةَرْوُس

 30 نيطسافيس ركرابجب حس دقلام لبناء ذ غيبسا ذلة حيل ترضح حس ومر ثم ابي بل اكدعب كس ن ااروا خول

 اذ رك انه اس اك وشرول فلذك سس فرط ل ورايح وكل مارس  ىخب دب كس تاار ضن ووو نلا نكي « ايل / مث العاب كيا
 وج مجان, زارنا لاق ودايز حس كاهت كرز كادوا «كتح شدي هتاخ م حررط لكل وبر لارا ب كتتذامذ للا

 حرظن كس دقن لبس ارسا ىفب حا ءات تيدر عقار حس فر وصإو خوك و زك ل ابقلا ني ياني لكن ادق كبت س نا ضخ

 ايلات الام يباناوكى ا كس كس هلاقعكس ولم وري ةساب ىك تلم كرك بش نا رواء تنك د
 + بق تركب اللا ارمعا يوكن دما كس ملا« 17

 هو لت[ لاى دص لب ومايكل ابد «ايك رافد بايماكاك ولعت ىف ريب فس لويلمارما لابج لش تام ذك ل اعيضاق

 ممالسلا يطوق اد تررطخوجج قلوب مات تموت لك ون اعنك م دق الع # ب ل نايطسافروا عكس بم ب ولخص وتاب كس لوبت اعنك
 -ىد اقل تربغهس

 كش ودب هنا من باك كساوخرد حس نا فس لارا ىل ف, تك جيت رك نم رمت كشاف ل يفت ليوم تررطح غلاب

 7 طم ركوب عمات لمع دار فرقد اداب كيري وا سداد ددكل رفد اعد تسدقلا بآن إ كس "كس لدن

 ني رقم ناكل نو نيا حس لبن ىت نا تس اعدك الفلا ةلباع لوم حرر طحن انج ء لي ركب اقم اك وضباق

 واد تررضت, يكل ياقتماكل ويئيهطسل ف تمول طع ادت ل امس ب طمس تيياور لأب وا ايل إي درك رقم اه تمول اط نإ المكس

 تولاج ناولبب ليا ركل وينيطساف خخ ع وب للا شا انتا ل رتل تالاطروا ءكتس ناوجب وأ تنذو لا النفط لل
 فاد تررطخ ل رهقاو لسا ءاي درك ساروا كلك كل كس كبس اقتم ل لا فلفلة دواد ترطح وف ايكب ملط وزر ابم ف

 غلاف القيل د اد تررطغت, نير هاشد اب هو دعب لس( تاولاط) لاسم كى درك اطعخ ىك نيرزعط رج تا لبي لبا رسا نب وك كفنان

 نا ايا نابلس تررطعح لع عج للبت "حب لس نا« ايكوم لمح يرق قت اكل 3 ارما ب ب نيطسلف لبن دعاس

 دج ذا مان اكترنطلسم لوري دقملا تبرب حس ملكوت كس نا ايداينب ليت ار ب رع
 0 لاو ايري تدنطلس تنم احر اب اكن ادعي كس نامل تسرق مج لبو ن ص -.اصكر ادوبي ب م ان كس ديا

 تير لبي هشام ذ لح كا ءاياج نلاصتقن تن وأماكن ا سايس كس قئادلألب ايدل ملء اضف فيد كت طلي فرص حا

 قي با« لاك اق مس مان ك ليما رسا تنطلسللا كيا كس كت دان ذس ماحب ب مداخن لب اسس كيا لل ةكتاع نا الح

 سقت دطاس كيب دوب لع ب دنجروا نقدر اس تنجب ياكل سن قت ددطلس لم ارسا سب لاثب تكس وم ميل يب سولو ليي ارا
 راج كلت كسر صن تن دج ايكو مئات: لسدلس لإ وكيل كف النخل ا ترن دوا ايس مجاب لبي لول ل وفود نا اهتم توم ذكر عاك

 0 لا د يل يس ا

 رس جلا حلا يورك طاسموكل اب هاشرب نا ف # هلا سكه يدوي زعس دع لايلاهادب لكل يارسا ب

 ه| مشي مرمناد



 ١ هراب (1)ٍةَرَقَبلاُةَرْوُس اهو (نرتدنج) لج شف قل اَنَمَج
 فيس يق روا يكل كس ركديقوكء يق د صد اشداب كس ساروا ءالا رك واج لكلا وكم ثوب لي لمح ىرخ اروا ك- دمج تمرر ْز

 جة ءازك رئذ كى الف كتتزارو صرع: كس دج لباب ومر اقلك دوبي

 تييبانبارك تلو هرايودوك ل دوبي نس لا قءايك عي لباب فس ور ضواشداب كس نارا لع عج لها” 7 بج غلاب
 لي مو مرجج راب كيم دوبي دوا يك يك يمت رابوووك دقنلا تبيب ل ع لاه هن انج ديد تاجا كف رك يل دقملا

 قمع لوقرف وفود دج ركا ب |. قت ليوم هان نوحتاب كس لوي روسا ىئ كديي تادوبي تردطلس لي ارسا كوم دايآ

 روا ايكوم طلت نسيب نا ل م01 لبد برت السكس قا دك جكس لاح انالتخا
 تار ةدوايكراع للك رطىرباكاتلا نس سكينا اشداب كسايدوص ل 2مل" هءايكمج تاكت ارو ذس لوبنا ل تاء كا

 كس لاروا٠ ٌلانب تعامجب كا« اهتم بحانم كي اكل كارما يفي دج ذيل نادي كلا ددد وقنا العلم من

 - قر اقلك تم ف ٠ تطلب كل ويب كم باكر راموكل وفا رلكى روسا كس ركضت م دق اع ذب كيا نيس يبرز

 (كت نآرق سم ليئاب)

 قالع (1323١:عأط) هرصان بصق ليأ سب ( نيطسلفبروجوم) ماكل ستاك ىلارصن كر ان «ئرصُنلاَو

 لاب 11 دالة لقات قسم رز تحرر لصف كس ليي يله قرناس مودك دوا لن لاغرود لست لدقللا تيب ب قيل
 لوقو بم ل تك ى كن اَرصَن ل ظفلتاىل خوك ترص ان« لإن تس البأس تبسانم ىا قرص اب عروس آر وا < .بصق م نو
 < كن ايثاح ترج نبا هدا

 (ىطرت) ١ .هرصان ىمست ةيرق ِكلذب اوّمس ليق (ريبك) (جيرج نبا) ةداتقو سابع نبا لوق وهو

 : قرف لب ىلارصنروا قع
 كس ناادغر لل ث ساء ياي« لين ل اء اب اكادخ لكى اكاد خوك فنازخل يلع 657 لن تكدر ناهيارم وبا ليان كك

 كس كمين ليث موق ننوكادغددا ليت نسا دك (رثلا نبا )5 لالخ هرنم» تاج لبي تر آءامت ركل ولح لب بل ا
 0 فبارك ل قم وتلا لوئظروا حار لعخ رم ككاووخ اجيب موتثارج كيد نكس كا« لإ + تس ركن اير ضدف مثل باق ان كيا

 5 -<اهكب وخايكذس داب آلاربك!جادغ

 كليا انغ تم ترز# 2 ق# لوس ق# بيا اك د ناز د نع 2 في

 لادادغءك نساء ب وكي آرواورتب جكس ترطح ىلارعنء اكل ويت كرش نجس كك راضن ناييدوصقت اهي ٠

 لولول ريم ارئروا جس تيولول اياتررم تدخت”وووجوم, كت ند اوك لبا ء تاج كس حلا ليث اناء كت لاق ك- ديح ان اك

 1 ب ةارمع م



 (نتادج 00ج خف كنلانَمَج اه ١ هراب (؟) ةَرقَبلاٌةَرْوَس
 تح ركع كلاب كس سا ىلا رن اق ايل آل م د وجو دحإ تدم ب اللثة 67 تررطح قرف رب حس قب تامييلخت وسر

 (ىردحام)

 يوفط تلا لوسرورت ةساحوج ل لاش لي نيب د سرسود رك وجبن نيس ادج«عس احاجاهك وك ثمار ىلاص * « نين َنيئِباَصلاَو

 ىبنلاب ىّمست برعلا تناك و ءايارفرايتخنا مالسا ني ورك ومجلس رتبي د فس آلا ايئابك 2 سا ىلاص لم رورو
 جان .هياهن) 2 .مالسالا نيد ىلا شيرق نيد نم جرخ هنال ىباصلا لافت

 ريح وأني د لولي ء امتد أي آي دصرس ىلع فار ماش لب قرشم ل اشبك ب رغوج قرف تان كيا اكمم نكس لاويتاص ل حر الطصا
 فرط لك دقلة قش تمرح ء اخت احاجابكى أ كا مال م فا نر وقرا
 ُُث ىلا قش "بج سارع نب ردلاربع حرر طتروارشار فيل شررودروا ناش رودرصم تبت ةقلإ يدلنا متر كت لرن» تن ترمس

 -جايددا م لالعو مي ذاكن اك 5215ظقافقر ك حرر طن حايك ب باكل راش اكل ديباص

 مهحئابذ لحت رمع لاقو باتكلا لها نم موقمه ةنكلاهتةنلت# سابع نباو باطخلا نب رمع لاق
 «ىدحام.ملاعم» 2 .باتكلا لها حئابذ لثم

 ٌلوتاطع تبر ةنري روطووكول ل ةليلع كوم بج (ةيآآلا) ءرْوَطلا ْمُكَفْوَف اَنْعَفَرَوْمُكَفاَنِيِم اًنْذَحَ ذَِو
 تلاع كل نار تضاياا لث تار كج سدا لاحت تام رن تفرش جاو لس يآروا
 لإ ام بنتء حس باك ريمي كح لي داب وشل تح مت بج كابا لوبا ل لاو ل طمس ماكدا ملا
 هس لوبنارل للا و تس تكس ب روطووكر تاسست 0 آرتسوج ضوغ ( ح- كئير زك وا ليفت ) ل

 نع كا اياءرفبب ليش آن لات الى درك شم كا( هس فرط ىف 3 لع تدابيش ل 31001

 ولا هتس ماك دك ف اص لري لعاب ليحو اع رع 1اس فاحم دس وتوج انك وم لرد

 ورك ل وق وفي لو ورك لشرب نورس كس نارك اتا صح كيا كدوطو وك و مترك وتشرف # ىلاعت نت قءانلسوم لئلا
 - يدرك ويت لت ارسا بأ وج اكس اج اي دارك اا ذككر اك اهي شدو

 باوج اكشن
 39 ليتر ال ناايياوارل كيما اوج ؟ ايلا يلو ارك لوك ل ابي: :س شمالا وألم ني درك هالو قو ننا
 د ول 3غ كس يادعإ لس روان ركل وقالس رو نامي حس فقيل

 خلاد ار كود لس تموت كل ل ناس لوم كن اس لوم قنا /ةوروا فل ايئماع قل ب وتسرع ارقام

 ل زم فكر اعل ازرع ل طير لا مالا سس 0 بكلب لكل وتعال

 4 حا »أ
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 ١ هراب (7)ِةَرَقَبْلا ةَروس ادد (نرادج) الج عش ل الَيَج

 د وم مولعضوبب لس تاء زل ادتققفف ترضخ[ ط ابك :ج ىرخ آس اكس تيبآ ؛ كِل كلذ ِدَتَب ْنِمْمَتْيَلَوَنرت

 كس ركل اش سي نونا يع قتكوكن ا كل ساء لاو سي قريع حج انالدن نامي ا 2 بآل ك ع لاء لو

 ارخ ضير ءاب راتومر ب ونكت يعبي لا يبج يك يكل ذاناهيبا با ذع لوك اين دري متف# مت قرب سا يام رف نانا روب
 -<. تراك

 ل رع اولا لاء ترب ك يقي روض“ ا: آن اكل وبا ذع كا ثهيداعا ع هر زا لكوت بادوا

 ش 5-5500 - تعب ريبقل ؟ترو

 نوبتجوم ىت نس اج حررط جت ازا لاح اكل وكول نلا تروا (ةيبآلا) ء ِتْبَّسلا ىف ممكَنِم اًوَدَتعا َنْيِذَلامتْمَِع ْدَقَلَو
 -اهتايكذ واهتح عررشرع ل تداب ل بشن ور هس

 ك_ كس لّكارسا قب نو اك( زتش) تغب ءاقق يآ م لدن ءار ز ل الفيلات ةلاع رواو ترطح أ .ةاو كك زب لج :ةكوَك

 نا نوكول لاء نقول لحي كح داب ع رانك سرد لول اق روت راع اكل ةدور لاءاتررقنطحاو كس تدابع

 كرم ل نو نمل ولو رش غرير ءايامرف ل زان با زعاكت روص خرب نا ذس دقلارب لاا ايكراكشروا انام دوك

 : تاقيقت كد لبي تالءاعم بد
 تاياور ءامت اوم ل زان بازعاكت روص خرب نا تس جو كلج ركز اكءارتكا لمن كس لول دوبي ل تنيآ لا

 ءات اح مزال لاطيا كرش كيس نجت ديح تيب اركب ء قت ذر و فالغ كى رش كر روطفاص هوك جس تبان
 هوا سيو رحاو و زوم لير رتسرك داي روث لي مد لكل جت ند كب لش

 7 اي« اجايلركراكغاكل ازور كرسودروا لي " اهعوج ناو لاراصكل بن سا لي ناوي ونجل ان” اني وروحك[ ص ذكر هراثك

0 
 -(ارفل ذات باذعرب نارك درارق

 7 فا وى

 هدهعر سكي الشم لجن ات: ذ-_ افق د ثلا لوسرووخ ضن لبي نر لس اسعد عتك "3 نر

 مك اياطتب ذاتي دنا لوسرو وخل يح كا كل كل اكن ار عسل ري روس ري زو ور صومرلا_ ب وو

 هد ناري يوركت ضورف ل مردود ليدى ريس [لشوركع خورفو ري رثجل رز ل تق ورا ةلوصم شلال ب

 يبل كوستال ا ا ١



 يدب
 ليصخىك خر هدقاو

 لي قت لس لاس فاضا كح طقدوا مال بي لارج ءجس اتوب لامتتتسا لن نش كس نيت ا لئملَع ْدَقَلَو

 ا رو ا نال را ل لق نارق او قود اهرب انذار ريو

 روا مسلي اك قداح كداهتتدو «هس ابدآ سأل اكدحقاو لم ! لج ارمعا قي اك ساب ربك سس كادوا <س اب الداب

 وه تكسر تينقاو ىل فت بش لب مس ل ء سددت و فراعتم

 لدقمليأري لع تهلرش قدور لي تكاد كس ( يش ) تفب «تبس ل # داب كس تب ماكدا «ءتْبَّسلا ىف
 تعارز تمراجتزور لاا ءاق صوص كارغدإي كد «ت لدم د ؟اكر اولا كيد نكس لوك 000 ان ناد

 تاء رأى ذرو فالخ كمت اوج رك قرت اسك تردش ىدب قت ضن امئروا كت رون اكى وايند كس مر هر
 ننال اننا فضيرا كاع وركن“

 - نس اجالا ةراب رورو« اج تكي وكلا لولوج ع لرقم #ابةوورك كل لاوفاروكت بس ب
 (ىدحامز (6١و 0114:5331 جورخ) :

 هرولز لم ققتر ل ليا ماتم داب ذب ليأ لدبي لي شاء كس الشماع دّواد ترحل ان لم تالاور

 جاكم ق9 عاساتملفا ءاطتنا زاكو فاد ترظنت مس اكدوبي كس تاء كس قتلا ةل قلع رواد ترض لاو

 راكش ري روطم اع وم ومر لي ذي ن ايلي ركديح كس حررط لاق لوا لوا نس دوبي كس ليي طر قريت

 ىذا وزرك رص سرا انا ةح نوه لكن وراد نات خان كيا تتوب نوت يور نت ناو كك
 ردا كك هنديات لاما ني كلا ّكل_ رك صح وو كس قككروا ,كك وم ليا ل ركع طقسا اتلعن مم نارلءش؟

 لكلاب رضوا لج سدود نام رفات لع صح لتر كامب لور وكل وراد د ذور كيا كأول عر اص دوارلا دقي لبي سرصود

 كس نارك يامر فذ هدانق تر ط>روا لون عك وج عر لب تروص كل وردنب بس كس بس زل ء اصلي درك اج لابو قف اناس

 تن اهييوك وكول لاسانشروا لوراد تشر خييسا كولو دش عرب ايل ا يدرك عري تروص زول وصوب رواردنب وك وناو#
 - ة ور اج بي رس نادرا

 : لج ليل سم وق عروس
  لوقنم مب مس ةقلتتا قاف وحسم نب ثلا دبع تمي اورب حس رذلا لوس وفا: سهو تاب لن ساب لا

 ء/س * قدوبي هرش أر قد ايل ايكت فيرد حل بآل أي داب لح لورشروا لوددنب ك تاءذ نسا لس وأول ضني

 د نر فركردا لك سا كالي نق لن باذن ات رروص خلي موق ى بج ىلاختد قلالي رفد بأ



 ١ هراب (1)ِةَرََبا ُةَرْوُس ا (قتادلج) كراج شف تنك نمَج
 وار 1 الاسس نور وقر وا لاةرزتور را 00 رواه دوجوم قس دبي لاين دوز ةرواررثب

 ةاعتف مهل هدب نا للا َوُعِدُي نآ ءوُلأسو هلتاق ىردُي ال ٌليِتَق مهل َلِيُق دقو َةِعوقْلسوُملاَق ذا رك ذا و
 اهدنا وول لاَ كلذ لثمب انبيِجُت ثيح اَنب اًوُرْمَم 'اوُرُهاَنْدِخَسَتااَلاَف رقباوكْذَت نة كرمي هللا نإ

 : فامانل َنْيَبيَكير ال حدااوْلاَف َءَرَع هنأ اوُمَِع اًملف َنيِبرِمَتسملا 9ديِلِهْلاَنِمَنوكأْن نب هلل

 كِلذَنَرب ئسن اباوع :ريهص ٌركيالَف بن ضيا ضال رقبه لوُقَي هللا ىا ىو 105 اهكيلن
 ”ينولام ال َنيَسيَكيَراَمَل مااولاَق اَمِحْبَذ نم هب © َنوَرَمون اماولَعْلاَف َنِيِنَِسلا نِيروكذملا
 مهي 5 ايس هيلا © َننِرظْنلاَوَمَ ٍةرفّصلا ديِدس مثول 722

 0722222 رع رس دس

 هترتكب 'انيلع ةبشل رك دامب توفنملا ُهَسْنِج ىا رقبلاّنإ باع مآ ٌدمِئاَسأ شامان ماقال

 ها ا ارك طوقا ربيبوحتا ىف ابيلا نوُدَتهمَلَهرئءاَسْن]ََِإَو ةةوضقملا ىلا ٍدَنْن ملف
 75 - 5 7 روع دم | مدد ا سي ها 5

 لولذ ٌةفص ةلمججلاو ٍةعارّرلإ اَهبَُِت ضاري يصب دالة ُلٌوُفيِدَيِإَلاَو ِدَبألا َرِخ
 نون يقل سنا رائاو ويشنلا قبب 52 عرؤلب ةكئرنلا ضرالا كحل قتال ا
 1 ايّراَلا ىثَقلا نع اًبوُدَجَف اَبوُبَآَظف ِماَّنلا نايّبلاب َتْفَطَت ٌقحلابَتِجَنَلاولاَف اَنوَل ريغ هيف

 هرب ٌىا اوُحبَذ وَل ٍتيِدَحلا ىفو اهييمن ٍءالَغِل 6 َنوُلَعْفَياَو داكامواَهْوحَيَلَف اًبَمْذ اهنككْسَم ُدََمِب اًبورّتشاف
 .مهيلع هللا َدَّدَشَف مهسِيفنَ ىلع اوُدَّدَش نكلو يقتازجال 0

 رواه ايكوم لتتم صنت وكان لارا يامر فس موق با ذس اليات يوم بج «وركو يوك قو للا روا : يجرم

 ملك بت ا,رفو اعو حس دقلا بلآ لك تس اونخرو تاكا وم ترق ف# لوكول نارا اتت ابد لج لتي اكل تاق كس لا

 مل ذعر 26 ليأ لب لاعترثال- (اهكروا) ل رفد اعد ذات وم ترضون انج «#دركرب انك تق و

 وم ترطخ) ؟وب ةيسد باوج اهم اوج ءوب تان قاطع ارام نثن ءوم سك ق از حسمت بلآ يكد نك وقع ايد

 جنان «لومر امش ليي لولاو نس رك ازههتسا ( نت ) لورك خاب ىو ولباج كل وم اب اج هاني كا دخ لك ابك( نفاق

 اعد تسد اكدلورب يا كك سام بآل نك 3 ( عررك يك اذن)ء لو عد ابكت قيقت يآ كس دب هو بج
 ثلا مامر ( ن_ فنيات كوم ) ؟وببرغع يكل كاك اب( ليصفتا) كب لبن راب كس( 4# ) سا لمنور بح رف

 ثري ءوركوو حاب داجايدوكم موج ( 6 عر ذ)اذيلوم كرم طسوا ( كب ) يعج تر واوم ىو توجكوم سس اًكاكسا وو :<ساتامرف

 ورز لكك كر نروش تيياهنووك جس اتامرفوو يارف ( ذافطفتةلةتلت كوم ) ؟و اهلك كراك امك لج ول دوار تس بسد تيبس كك

 قادس بوينس ودسلاة ف بكا نهرا )اوم س لإ ار رئر 2 وهو

 >(جمك >



 (نقدي ةكلالج شف كلامج ادني ١ هراب (؟)ِةّرََمْلا ةَرْوُس

 كدح# لفاسوز 1 خرب (رايزفل ١ وتلاي اي وم ىلاو سرج لن لج ؟ ب ولطم ( اج ) كتلة اج رك ل فاص

 ىرام ليرصتع_ دي كس تو ل [ نس كرز تناك ( تؤ نفل تايلر ماا لس لق نا

 وكنا قبل فتك ت دشلا ءاشنا ودك اك ل رملي هج اكل مكياج ةسشلا ءلبم 5

 يل ا وب قات تصرخ حس لشوم ع اكاىما هددك انبكود ايا رف ( ف فاني يوم ) ءاناي كيش نب كى ا

 روا( وم قوج )وج ىلر كش ملي ثلا كل كس تععارزوكن ب زال ومب لوم لااتتسا لبي غنج وج ناب زر ومب قى دش لااتتسا

 سوك ع ز سا قت وم قوق نروا ءع فار تنقل فج حس تنص (لولذ « ضرالا ريثتر ل

 ءوج د عراد لوك والعكس ككر( لس ) كس سا نش شارواوج ماسي < تاناثنكح ماكروا بويحءوم ايكراتت ك-

 نلاوج وأ فياوك اوت كالت كلا فس لوبن دن انج ءىوركت حاضو ىرول ثم اي دانج تبي كيس يآ باك تكا
 هل ل وبار ايلدي لوكيل حن وسر | نتي اكل اوك كسا لس لوكول نا قل امتد اورج امر اكدرلاو في املك ج اياب لاي كس

 هدرا لع فير ش شم دع « كح توم لائم ولحم #2 رك ابا ترجو كف وم تبق شف لاهو نوال عن ذ تس
 -ىقي نا ىذا ىكق تروا ةيادوخذس سنا نكي قاجوم فاك كك نا ةييسدكع نذل سكىس

 «عاذ د مقرها شد “+ و جدو 5

 هك سو نتشاس رَقي ءةَرَقَب  «بسدارم هدام لابي كس اتوكب لولو هدام زج ركأ قالطااك «ةَرَقَب وق .َعَلْوِق

 -<-ا”اجاهكة رقب كسا كل ىاءب قدجولن ان زري ملكوت لت لس فس ذاهب قس

 لوفر قطر دصم ماوه :هكايدرلةراغاهس كت هوم ريشأك وره ءاوُوَهم : يلوي
 اتاك كة كلاوعح تيباءي دكا ءاَم كايد راشا كسكس اَهُئسام ريض ئهاه اَهنِساه : اد
 دع يلا دي لاك ساقيرك

 - ذو ءضراف : لوف

 « ضراف تفص رقي كد ماناكة نسم ماك ايدرك ه راش كس لس ةليمه را ضراف هس مالعرسشم ياو

 <سدارم لت إب ة.اًكدو كت ضراف لاه« لت كس ذك ختوروا فماهي ذسرج قت لس لاء جس لطف ماس ءٌضَرَف

 3 - لوم كرت تتادتس جو كف: هديسر نكس لس إي :ءايك بليس اه ذبلت كيلا قياترك

 . < ايكايدرك ف طول خس ةاءأذيف «ن وع عي“ ارت ل ايعرو« طيسوتم هُناَوَع : : لو

 ذَوَسأ تل جال: ككسءايزخ»ا عفاش رفصأ جنابي لكسز مغ يهدر ,عِقاَف : : وق

00 



 1هرابرةرئبلةررُش 0 ١» 22 كده 0الج ضف انتل
 زيروا ناق رمح«. اجاج وب ريكاةروطب ك_ كس رس د: قه ضيا «<احاجاي اريك تر وطب ك- ك- ريفسز تروا «كللاح
 1 (شيورد نآرقلا تاغل) .رِضان رضخا كك
 -ومايكا يكاد لاعتتسا لي راكم اكل ىذا, قيال تن «ةّئارحل لْكدُماَل ىا لول ال : ّيِلْوَق
 ده باج اكل اومليارصقم اهم العرض افاضا ا لمعلاب هََلَلَدُم ريغ : ٌّقْْوَف
 كتف . لولد ازيلب زج اكتفص در واحس انكسوم عم او تفصد فرتلكا لاح تفصح :ةَرَقَب ء لولد ال اوي

 1 جس لات سرد نوم حلاو

 (حاورالا حيورت) < يل اكشا لوب ااذبل َرْيَغ مال :ناَوج

 ريشتال ىا < ثأر تحتل ال رواع تنص ُلوُلَذ (ّضرالا ريغت) ل «لولذ ةفص ةلمجلا نوف
 .ضرالا
 ايكوم ف ذع ٌداوات ةيشو ل لسا ةّيش يصد اككير سود لير واج كس فكر كيا ناشنء يهد عراد ؛ةيش 54 4

 .ُتاَّيِش عب قى وركن تا اه سر ؟شض كل ةاوهرش فن طعروا شذ زموا ٌةَدِع كاريج
 .كوُسَم غارب سم ءاهكنت :يإوَق

 اس و مم رم د بهم

 هي ل

 .“ُةَرَقَب اوُحَبْذَت نا مكُر أَي هللا نإ ِهِمْوَقِل ىسْؤُم َلاَق ذو"
 نيا ل خال كلا, ذ# كما تاد كيا هت ايت” ف رش راو اك نامت ثد دلو الراددلاب ليا لب لاما ى

 لمار ث اءالعش تن هي اكل تاق ركم لوم عرورت شالت كل تقول ب «اىد للا ذر  ذاوذد كس ىو آى شا ككل ألي

 كلذ ومرور سود كيارواء سس آل كر ايت: ككل اهي كك كل اذ راد م ذرب سرسود كيا ل

 ةديبع نع هننس ىف ىقهيبلاو متاح ىبا نباو رذنملا نباو ريرج نباو ديمح نب دبع جَّرخَأ َدَق
 مث ُةلتقف هئراَو هيخا نبا ناكو ريثك لام ُهَل ّناكو ُةلُدَلوي ال اًميقع ليئارسا ىنب ْنِم ٌلجر :لاق ىناملسلا

 : ضعب ىلا .مهضعب بكرو اوحلست ىتح م هيلع هيعدي َحّيْصَأم ث مهنم ٍلجر باب ىلَع ُهَعَصوف اريل ةَلمتحا
 لاقف هل كلذ اوٌرَكذف ىسوم ارَئَف ؟مكيف هللا لوسر اذهو اضْعَب مكضعب ُلَُْيماَلَع :مهنم ىأرلا وذ لاقف
 (ىناكؤش ريدقلا حتف) .هَرَقَب اَوُحَبْدَت نر مكر مَ هللا نإ

 اهلك ررط ساردقاو اكل بس لاوس ةولم حر رش تراقرم لعب نآرقلا فراعم ل لئلا تت بحاص فسر قتفم

 بج ساوثرزو تسدو لك ءايركر لا فس سار قت ساوغرذ كى داش تس كلك ضيا نا
 ل



 (قتادجر اة اج شف ل نَمَج ١ هراب (9)ٍةَّرقَبلا ةَرْوَس
 كس موق, قروب شا م ازلا ب رض داخل اء زلت نق دج قادم لتاقناق در ل1 يرزا

 نلا لع دوج وم ادا ةخاع كوم تر بن كس دذلا حس لائتس ب لوك كن #_ مب نس كلل ب لا هك فس سوك ل راد

 «ايكك ايي عقاد رول ايوا وجر ض اح لع تمدخ ىك فال ىو تررطغح كولد انج « سس ابن ايل كم ولت تس

 تب «ايا رف 2ك كس فس كل تس درعا صح كيق كادوا ذل عج بليا ىلا مك ل كتقةةيت كوم تررنعح
 . كل لس موو ىلا نذ ا( هورخو هاي داك تس ورعاك ليا اك ئاروا قورل يو تس اكدإ ل نس رلى اك ع ةروا غنا

 سول اتت شارد ءايكو م للاذتشل اكل سا ىكأر وفرج وا إب دانت ات يس اك اووخرلوج م اناكل اق نسا لس لاروا ايكوم هد

 - ايلي درك ورئيس تشارو امتي درك ليتر نيس لي ص كلاي

 نقيل اكس اوك وكول نا يامر ك- كس فس رك ذ 2س قدنو ادذ مكس نا د فئات م تررطت بن
 كي سر صود «اتنج ليت مولعم قش وكر ل ل ركع ذ ةساكردا ذاك هياكل اقلك كدجو اق لوا ءايآ لايت

 الفيلة ةلقاع وم ترغح ن# لولو نا كح كا ءاتومج لبا ديبي قت لاوس اكس كن ذ لج كوول د ىف ا احا

 - لو بدر قاذف كمت بآدياشابكح

 يد لس د كايمرد لس لوتس 27 مير كلوب صول تا رما قب ل حر تلولسس دمار نة نا

 نااميا كس نلاء ل رك عر ذ < اال ايل يد مكن لا كل سا كتوم كسك سيق وا تنك

 « نه بد جب كك ب اوكتب لن وق تت شئووبتم لوكا وسكس ادغ بسر قثاو هوركا ل ءامق السوم حررط ىلا نااحتما اك

 شوى نا ان نس لوبن كل لا ءامت لوم ارا نلامباعررط قر لبن ولد لكوج « ليك عن حس وحن نيالا

 فتيل اهي كس دج ترك رف ىلا, كل تن ركمولعم حم يصفق دق سر وا هكا ذ# رك ولع تم ليفت ةساكروا لك
 كا يكايداتب كدر ل ايوكء اق حاج يك تلا لس لم لن تاء سا نب نس اك كرنك تعاين ىاراكن آل

 دهس هراشغا فرط ىدتقاو لاا ككل بي لم اي ءورك ع ذ تا

 :مو ا تءاروأ

 تا مي لب ال لأي هت وم ايل اعكر اوت ثري لج واومج بيك دوا عراد هس دج ع كى لال كيادكابك تح ليارس ب

 (ىدحجام 27:19 «ىتنك) د سام ىك عز زروضتلس ىلا هدروا« ةساج لرب اب حس هك تا دولة دوك م اكرزقيل



 ١ هراب (1ر ِةَرقَبلا ةَروَس 3 (نتادي» ننال جف ول نَمَج
 ده مم رئاسدا دع وصار 520 ش3

 06 وام سي لصألا يا لا ل
 هو دا سممم 00 2 د

 ا ا ديد ان ف دوا ابا ذل

 رِداقلا ّنا َنوُملعتف نور ههدنت نوار قرد ليال ِهياُكَيرَيَو لَو ص يق ءايخإلا كلك ىل

 هو لمص مج حب

 0000 ١ نيا مكبولق َتَقَدُت ن و ةريجك' سوفن ا رقت ءايحأ ىلع

 0 ليس ١] وسم نب

 وسلا ىف راجل تاّيألا نه قانو ل ايتقلا ءاّيحإ نيروك ّذَملا كيلذدعب نم قحلا لوُبق نع

 قف لضالا وداعا 0-0 ١| رانا هنري مل واَجِلل َنِقِلَو انب ل
 6-2 مكُيؤلفو يلب يدع وم لف ىلا ولع نو لوحي ه1

 تانعلا هفؤ ةفاحسلابب ري , ©َنوُلَمَحاَمَعلِف كاع هللااَمَو 13 520 دلت

 مبزابخا مهن مهم افئاط ٌقيفاناكْدفومْكل ذوب ميلا ىل اَوصْوُيَّلأ نوسبؤملا ابي 1 وم باطخلا نع
 0 م وو هس و

 نر 9 56 يدك ” نوري ةلوا ريت دولا ىف هللالكتوعمَ 7 رج هم وم وره ص مهو : مف 9 مم : : ج7 نذل ريصرلا سلا 3
 ا اوما 0

 ا هك 5 ه م 7 1 53 72 8

 معمل لسا 5 م

 دمحم يرعذ نب 0 ىا ركب 20 نيجمؤملا ىا رومي قّفاَن نمل اوقفاني
 ْمكيلع اوُميِتُيو ةرخألا ىف كير دنِعهب ةرويكلل ماللاو نكون صاحي كتل كامو ةيلع هللا قدع 3 عام 7 0 مساعد 2 دم

 لاق اوهتنَتف 0 اذا مكنوجاحمي مين َنوُلَقَعَتالفَ دقدمعب مكملِع عم هعابتا كرت ىف ةّسحلا

 © - ورك أم لم م ص 2 قا رع 2 داس صل 1 5 0 0 1 0 3 0

 نونلعياموَنوُرِساَم 2210نأ ىلعمال هيلع لج اكلا اواو مرش ءايدتسالا نول الو نعت
 .كلذ نع اوُوَعريف هريغو كلذ نب َنوُرِمْظُي امو َنوُفْحُي ام

 هلل ف زك نس ذل ( هلم اعم ) لا متري ءات ايدل وللي نس مبسج «ورك د ايدك تقاو للا دوا :(ججي
 ىلا مارا هب سرسود كيرا« كت ب رك قتل, سم انوا لب لاداكء اج ( رعت اَدَق نتن ) لا صقَراذإ) هت
 جس ص“ للا تبا صقر «جس ف رتنم لب ين ءافق الاد فس رك اوك ادثلا كت تنس اي انارمج موكتساب لدواء جسد
 «نابذ كة كي انج .ةاكاصح لوك كاك( حوب ز) لقت سالي د متن م ف( سف مل توالت ج دك)
 لاف نالفروا لالق حس لب لوم امي دا ذاب سرمد اي دامب رول اهئ اوم ورغز ( لوتقم )وو ون كاف حس لوتقم زج كمر

 نما هس اناررف لاقت« كك يدرك لروا كل كي درك ورك حس ثار لافوو هن انج ءايكرم ار وفرك جانت ) روا حايك

 الا هن شيب زكزإو



 (نرادج») نلالج جغف قل نَهَج ا ١ هراب (؟رةَرََمْلا ةَرْوَس
 ,وركرلأو رون وتحب مك حكة الو ومس تدق قراوك مروا اكعس رك توك ودرم ى ات فلا هنن ام كس ( فس رك دخول )

 موس جس رواق قب فرك دنز لس شاف تس تبي هو هس داق كود نق ناو نانوا

 0 دب تل نكازوا سرك ه تذل لوتقم قر وكري سار 31 نامي

 لور _رشالب رو لت تندر ز قاس لا اي« لل دش اء كسرت ليي لو فس هو وق, تكس ومب تن ل وس داب تسل

 لرد لع (ٌققسّني)« لإن تاج ثدي كل يت يبا لتلبي ناروا لو تتلى حس نترللإ: لكي ا لتنقل
 فضل كي سهوا حس فوك مثلا كل و كرا للي نلا ضتروا يس النكت ىلإب حس نادك لن ناي هس م ادا اكءاح
 هللاوم رك مدي وجدوا لو تس اهكف وخشروا ل ةسذم منش دوا ل سوم اتم اذ لد داب ( رك ) ل اج
 يارا (نولمعي) ل تءارقكياروا هايد تلب *ك- - كتتتنو كياوأم ووربش البدو جس لراس تس لئا

 ادوبي موو كر علف مي با ايك !وناراساع اء تافثلا ( بئام لف بن ا) تسر ضاع لي يئارواه رت |

 انتنسوكم الك دقلا لبي تار وقع اكء العكس نلاووك قرف كيا ليي نا لئالاع ؟كس لي آل نامي تفك #داب#

 جادا اورمت ل (نوعمطتقا) « ىو بردا افا وورلك نإ ساجد ولا 'احجس ايد لدي وكس ادحب لس تت رواج

 :ك ب تك 3, لو لل حس نونا رس بج دوبي نفاع روا ع. قلاس تلصخ كن أر فكل ل نما ءوحكر تمم عفا وف تي

 بجروا ب لكى د تداثب كانا لب باتكى راعردا لت كال ناميا ء لت ى( كح شلا) 3 ل جير تايب م“

 ل اب ووك( سوثاملسم ) نا نايك يت تل ل وقفانم لي شيكل انهو رادرس كس نا ولع لو كس لبن ل اهتمي سبأ

 مم كات نه كاتب لي تاروث وج تافصوو ل اقل ركام ء لين ىلا رف ف شكر وا # راه هلا وم سدا

 كح تدور صم الرا ل ارك تمص دخت اسس داب قم لي رك اق تنجت ورب ود كس برده دابق ل ترآ قلرذلس يا

 ماههفنتما , تن اح لبو نايك لي رك اق تجج دوج واب كس نس اج( بن ) اهسوك ارب عرابتا كدت ىك ( رمح ) لادا كس
 « لإ سايعو يولل جس انناجوكتءاب لارج لاقت ظلال جس كك فطعوو < لاو ءاووج ب ساروا كل سيرت

 نم اعنا تي ماققا نا كن نا سوو زم قارا لف آلا ىلا ىلع تركع املا

 خدع رح حتما رو اش ىلا ب » سس قاوم هه

 ىلا حس( لظافت) رك اَراَدَم مر اذإ ءانرك ورواتب لكي عه ءهدام ضُمَلَعاَفإ نذوب متمرد! + يْوَف
 كس لادرواءاتءاجت َمُتْلَعافت نزورب ثءَراَذَك ل لما مشو اذ ءالاؤمارللا ب سود ليا ذس رضاء ركرن عمت

 50 ا ل ا
 بعت ءراذإب هم ادع ف رو لل را ك2 نر ور الو

 ه(نشجي مر >-



 ١ هراب (0)ٍةَرَقَبلا ةَرْوُس 2 (نراداج) ثنا لج شف كن اَنَمَج
 .سفنلا لتق ٍةعقاو ىف ىا هاًهيِف : يوه
 -ج_ اق خرم نايمرو كيل ف وطخمروا وطعم ,نوْمنكَت م ثدك ام ٌجرْخُم ُهَللاَو :ْئَس «ضارتعا ءاذه :َيلوَق

 -ت فوزه ل وعمال َنَوُمَنُكَت :ل<هراشا لي لاا ءاهرثأ نم يلو

 < عيت داهكيزقن ع فو زكر اعجلصرلو مل مج نومك رواج لوضوم ءاملد « را ع َىَلْوق

 .لتقل ارما نم ٌةتومتكت ىِذَل
 رقاب يما يف اول سا عشا هلع مَنراَدِإ لح ةصقلا لواوه : َملْوِق

 -< نكن اييابتيوكرابق كووبمبرصقم اكريخ اجو يقف لاس مدقم بع تا ااتوك
 للا ل دوبي يف بط اذئكس لاروا هس ض ريت ايمرو كس لس مالك كلم 5: ىتْوَمْلا ُهَللا يحي َكِلاَذَك : نوف

 - كح لاش نيت يمل لا

 زكتإلل تف
 ووجومتنفو ىلا ىلث تو انش كووبم ككل ساس ليكن اءذثلا ف ىفا تلابيب دواس اتركتلالوب نام ز ىف ترسم وبي

 - نوم ليئمولعم لك لاعتسا كريم اذيل«ٌلومارييي ليد عب كين ء
 غلاب لقاع ليادعب ل تس .دعك د للود اس ةتتسا نع لهب قتل داعبتس أ زاجل اعتسا اك مش نابع نإ
 < ديعب شوا

 -< 6 َكِلذ دْعَب نِمىتو < اكٌرش موهخج قت ديكاتري م كداعبتسادي «كلاذ ِدْعَب نم : ّيْلْوَف
 نايبوكماسقا كبولق شايلك خوك وأ فس نايحوبا رب ْلَب نت ؤأ َقَوْسَق دس :يلْوَق

© 
 هوو تكر حقن مايك تس كراك ماهفنتسا هزمت رضاع ركن عت عرر اضم حس ءعْمْط 2 َنَّوُعَمْطَتَفا : لوف

 ءاهتجتاسكس ميت كاف ءُنْوْعَمظَنَاَف سلا َنْوْعَمْطَتفا تاي حر سنت نك ؤشم ؟كس لينا. تايرابرت
 «ب ب اكروبت رءايكوع َنْوُعَمْطَْفَ ءايدركم قمري ءاف ولو زم كك سا اب احولم الكت رارصلكوج م هيفنتسا ورم
 ةوجسلا :ت ني تابعرزقل فو زر لع ف وطت ارواح رفطاعءافدوا < لور فو زهد رمت رك حابب هةر

 .مكل اونمؤي ْنآ َنْوْعَمطَنَف َمُهَلاَّوَحَأ نوفرعتو مُهَمالك
 .مث ءءافءؤاوء< توم لشاورب نا فرستس ل فطع فو 2م ايرفنتسا هرم : كوك

 زك يو يو
 جاوب لامعتسا مال لابي رواه ات اءاب لب +[ يئهال لصاك ءاونهؤي اوت
 -ك لال نا تابئرابجتررك خقق ذكم يكل تسروان اللص مال ازباع_ لت ح ل اًوداقفَي اونهؤي ينسج



 نيد تلال مف تلات "5 ا _روراب روزا هو
 يل مجمل

 هس باكر ااهنق رك عرار روج كك ع اءتلح اع ىلا راك اورشلأو 2 ءرفكلاب ةقباس م ْهَلَف : : لوف

 ست دا ووو جس دعت انا ن نامياكن از يلاعس همي قت داع كن اراك ورك يوك م لك رار ل عي تفس راك ةتقاخ أ
 ,لئالاح اح ؟نيلا لص كالا : لكي بيد بساوتج اكل ا رتخا لا كس لس عجور ريش / الخ «عجرالخاوإ :ٌيلوق

 دبس اوم لاعتسا ىلإ لص م الخ لي ضغب ىلا مُهِضْعَب الخ اذا

 -<ل تسرواث ال ىلا لصاكل احس ا ءعجر ا اليخ .ياوح

 نا احا ل ساء كت بقاع تدو رحب بح لتاكل يخت مال نش مك و ُجاَحُيِل ةروريصلل ماللاو لو
 329 رلى اب تحج دقت اسس دايو ور اكد ايما كل« سبت 77 م“ عر راضم دك وجاحخي 3-5 يرصتسروا ضعف

 ,مكو جاحيِل ىاتوعردقمأ زاوج نئارعإ لس ترورص هال كك لاء وصناع وي كو رقم نأ ,مك و جاَحيِل

 -ت هللا حتف لدء لل  مهتوثدحت

 رتبث# .٠ ف ارب موه ب 5

 فوط خمروا ف وطقم ليي ف وطخم َنوْمْلْعَي ال وأرواح يلع فز وطقم وج ء تس مالك اكدوبي ءاس د سس ليقام .قلاوس

 دهس لائاببر قونخم ىلوكن يمدد كس يلع

 هوبي سسك با طمع ايل راش فرط كب اوت شرت ىاكس فاش ىلاعت هللا لاق ذل مواسم سلو 31
3 
 ل راي دوا بفن اتسم مالكي وم تورش يور |« طيررروا روج ل نان 0 تمالك 03

 مامن ةرزم :هورواح فوذحل خذاك ُةلخاَّدْلا رواش تم ىكؤ اولا .ٌةلخادلا ء فطعلل ةلخادلا ؤاولا : : لوف

 ءلاعزم كر اوووإت كارول نسور جاقنو لكان ع لحد ماعرف اح فاو مهتما هرمي لترك ووو و

 د كلف كبل او ممايظتتا ورحم ل ةاووو لك“ '"فطعلل ماهفتسا اهيلع لخادلا ؤاولا ” يي ترابعءزق
 نا َنوملعي الَو ةجاحلا ةفاخم ثيدحتلا ىلع ْمُهْنْوُموُلَيأ” ءتلي تدايعيز قت فد ذكر ع فوط ابك

 دابا ل سلا" تزال انو وسما عراسي هللا

و" تابعي رفنر واحس لدي مابا ةرنم او لو 0
 ترارصو مج اكوج ركع ”َنْوُمَلعَياَ

ا" ءايدركم رقع ةاووكو زم ك لا. تس اتب اج مالك
 -ايلوم "َنوملعُي ال و

 رك ا سصتبتتخل# 8
 وماعي د ا

 -<- فرط مري في رواءافملا راش «هريغو كلذ نم : لوف

 «|نشتي مزئزإو سس



 ١ هراب (؟) ةَرَقبْلا لس 4 اد 61 ساناظالا ب

 هع ةريلالا ةيزتس1797 ىف 2-7-0 22 و

 لَعَجَف ؛هيبشتلا ىقرترمث ؛ةيساقلا ةراجحلاب هماكحا عم اهيف اجتو « ّقحلا نع اهّوبن ىف ْمُهَبولِق هّبش دقف

 .مهبولق نِم انيل رثكا ةراجحلا
 .برعلا ةَنسْلا ىف ٌريثك وهو ةراجحلا ىلا ةيشخلا دانسا ىف ىلقعلا زاجملا

 2 هاد نب

 حجَجتف وفل

 : ليصقل_ررق ىدقاو كرب و

 ساق يك يد كاك ركن ذة اكدكل رس ان ياني كل تجسقا» نقول رعت عودا اسف تلكَك َذِإَو

 لجل وي دوب كس دانك افقي بآ اجرلاب الخ ركل َتَقْذِإ :ع:لئرذلل ع قاس ليفت رق
 من1 تر لاق ناس كل دابق إ راج ايالددإي وكل م ارسا غب هدوجوم لن دارجاو ءابآكس نادارم

 ىلا نو, نييك شوو نلت نس تروا يدرك الق كلو ادت اسال و« دانلاب تيا يترو أ انق أتتاو

 يرن اخآ وكل ذر مكس لارج اظب ركءادق ايكوم ذارورمع ىفاكووروا اتي لدن مان اكرم وفاه ذي يدل اعكيد بج

 دوثرو ايد للا ذهب اورد كس ضنيرسود ىكس كلغ ت ار ىرخرنا لخ خباز كفرا ريعان لواء 25

 تحج بح: اهوم عرورت ل داق اق بيراك تل ؤرب عرضو كلا مازلا الثا تع ني راريوص ل نو ى

 نكات روسي افلا كوم ترص اوم لم للي تصرخ ىك لفل ةبقاع يوم ترض>ل ماعم ون ايكو مري رش فال ا

 و لاررفر اعدت ىلا ختدقلا ف اشلاةلةاع كوم ترضخ انج كة اجومت منور رشف اتخا لب موق الجن دعي اكل تاق

 خي ادكوم هدغز ىدتوادخ مككوو لب اكل حمس لاوتقهصح ليل كا كس كن ذ سكك ياك ايد كن ىلاقتدلا
 ىف انو ذك ذ اكدوا قدرك رورش قبو كت لبج لاري ىقيا ذس لت ارسا ب رك اكس داني وكل تاق

 ردن اء ةرركح الاوسر رق لوا لب درك ورش ىف ركمولتماتس الصف بي تس داب كس مة كا

 ءامت اناحايكض وصل لس سي "ب لش تاء لا نهب تك كرب كك اخ كياراكر خ1: كك هج رقة قدا

 لل ارا اهترادربتامرفا ذب اكودلاو ىلب دج لكل لاي كس ضيا كل اع كت نافص ناراكرخ اء كرمت

 تياور كيا« لو فلكت اياور ل داب لس لس صح كيا اك لا كس رك عر ذر وااردي روك ا لوكيل وسر #

 خيا لاروا ايكوم هرتز ل وتقضوو لاصربم « لكل ذج مدلج لي تيياود كرسودروا ناكل ناين كس اكل لي



 (نرادج» الج ضف كلامج 0 ١ هراب (9)ِةَّرقَْلا ةَرْوَس
 جبس سس تلا
 ب ايلكاي ورك تل صا صنت و الع كس نس رك مورس ثارميموكل ول اى وتود نااروا تاب انه نول ات

 يرحم زدنارل ننال

 نذكر كه رئز وك درم تسار ارب هو كس لاح تد دقي فوك ات دقلا كل ين املس [ل ب نك ذ لاوس ب علوم لا
 تردقم لانا انني لير وتكل رو نوكيا ادخل يي تلقيت وأ ؟س تدر ترا يك يي خس اني هل ر فروا ليسو ق

 لاس اب يصلك يارا خب كج رك ارنب فرط او ءجس ولن اسنا فس للا ور وج روت لل م تعسر اب حس
 مارت ل قري تب ردنا كس نا ذ لوج لكروا طالتخا تاس لإ ول صضزيل شا دوب مضت اسكس نااروا الغ كل ور عملت
 قرارا يفر د برسل از نا قر لاه دان يدعو ل رف روا ىررظتى كج كايرو خ تدك دبي

 ةساك رولي انج لومب قنرركل بيت [ىكنلاروخو رب اشم اكلك دكر ود تدق 0 كار ا كل ع ارا
 هوخذس كسي تقيقثاكاءهس قرع تسيب ل لود راهقيلقت كاك تاكا يكياركهماشسي هنالك

 _ قكركد اك لاباراهموءايدراحا تاعك افك ذ تس لوحتاب ةييس وللا

 قر لع لولو دابر كلاس كل تروا لدتا, كس ادخ فرص اعم اكتءايدو توماك جي لام تقيقت
 دج ىو دروا اتوب دار ابكت جس ايئئيكاربي ك- كس تسد قرابه فر صوج سس ناوبتكليأ ىلا كاتس مدد

 ثاتم لد ءابتوكركهلكد ايكوم هرتز هرابود لقت كتقاو هذ اتييدوا تارت ذك (ةيآلا) ل

 لل تنك ررط رتب بوليس راهب تب كس اللب مادي اذه كرافت ورب ردا عاداك هللا ىلا تبانإ 1

 لإن ذب توحي كلش حس ناكل و سم كيا دو: أب ل نكي رقي ضل لا «كمدم تتددايز شحم ا
 م ل ل واق دابر نت ةسثب قر زر ادخيفوظك لوم يا مروا

 تبرك سود ل وم لاك ذي ثا قره عد تاعقاو هد ترتد ت د از بيب رت برك كبار

 - لاري لاما دابوواوكرداي لت كاجو

 نامياك نا لميا ب راجاهكت باب كل مارس قب هس كب اطخوكن تؤم (ةيبآلا) ءائِمْؤُي نأ َنْوُعَمْطَتَف
 اجرك في متتنادوهريد لس( تار زن) ىلا مالك دكا انتى“ ابيبا قفل رفا لذ لوكر زب لسا نلالكالاح ؟كس ديما لك فس ال
 حل وم كل ما رسا ىفب رباك رقسد ودار حس قفل رف+ لئيم أعط كف ال نامي كس لوك لير ا كنس قراكنا ماههفتنسا ير ءامت
 مفاضا يي تفو يسد تدابشرك ال اورو كت كك ك_ كس كح ىلا مالك روط »وكرت اسك الفئات كوم تررطتوج نإ

 (اًصخلم ىئامثع دئاوف) -ج فاوم زد وم تروا انك دك وم انته لس ايدامرف قبب نس ىلاتتد قنا كاتي درك حسك

 اثم, مخ تركى وعمروا لظفلافي ركل ب تايآ كت يد لل هاك - يه



 ١ هراب ()َرََمْلا ةَرْوَس ” 2 دج ندإلج ف كنلانمَج
 لرب وكبر تييآ حررط ىلا ءامتروكدنميلح كي آل الشم لتكن لايئاشن ىونعسروا قرب الن ى افق بآدج لع تار

 تادافم ليوا قت وخد وج كول اك يا كر وزدنا تدوخ يآ سا. تس [فيرت متم ل ىلا مالكدوليضرف لاذ

 كوم ىن قولدداس انكر حت نكن اما تس تيد ذ كن لاروا حس نلا لوب: تكس دج دن قس ذعر بن ىلا مالك طا ك
 كس لوبرص كل نأكل ولي كس ةاجوم لع لو من 1 2 1ناباوزل ارق قرف كراون لولوي بصي شدو«

 -ك لب اد ودك فرط, نوت تس :مدنلب ناوى تنكس لوضف كر عت لحس نا« لين ىلإ سب هس ذك

 : لو ناش

 (ةيآلا) .هُكُيَلَع هللا َحَنَف اَمبْمُهَتْنَدَحَ اَولاَق ضعَب ىلإ م ُهْضْعَب الخ اًذإَو”

 بلطم,خ تي ركن ايب تس لونا تاب كب كتاباتك ادد[ خر وطب وو كح ف نم لولوج حس ل دوب

 تايآو# اي « لو دوجوم للختس ىف سا ايو توج لعب لوباتك ىلا يد روا تارؤت :لمخ تكل لي ودك

 تاس لوفر بأ« قكوم تدرك شور هدوجوم ىرامب ح نث لج قلما لع لوباتك دقم ىرامب تاسلختر وا

 ل2 "تكتب لع لد ةتيسا هواي وكس لكل جر وط كس تحج فالس داببال نا اسكس ب تدابآي ثدووركد ناي

 لئيضرخملمب لي دعب ك لا ءاكدح لقدم دقه نا ل ترخآ فخ لاهي وكل تروا تافيزىب اهو ل اينددكلا

 ؟وب تكبر بتي ءاثلا كح كى يبني نا

 ىلا انَمآ ١ ولاَ اَوُنمآ َنيَِلا اوُقل َذَو) هلوق ىف تت سابع نبا نع ريرج نباو قحسا نبا ّجّرخَ
 ّبرعلا اوثدحُت ال اولاق (ضْعَب ىلإ ْمُهْضْعَباَلَخ اًدَو) :ةصاخم كيلإ هنكلو قف هللا لوسرمكبجاَّصب
 (ىناكوش ريدقلا حتف) ."مكبَر َدنِع هبرك و ُجاَحْيِل م هنم ناكو ؛مهْيَلَع هب نوحتفتستم تنك دقف اذهب

 ةشجافلا ِتّباَصَأ دوهيلا نم ةارمإ ّنأ :ةيآلا لوزن ىف ببسلا ّنا ةمركع نع متاح ىبا نبا ئورَو

 نبا َرْهَومِهَمِلاَع فق هللا لوسر اعَدَق :ةصخرلا ءاجرم كحلا هنم ّنوغتبي 88 ىبنلا ىلا اؤاجف

 بنذ ىلإ ُهَهْجَو نولعجيو ٍرامح ىلع هنولمحي :ةيبحتلاو ُةْرُبُحَف لاقف ءمكحا :هل لاقفايروص
 َنِهْيِف عرشاف اناسح َّنك ان ءاَسِن اًنكلو ال :لاق ؟تمكح هّللامكُحب :ه28 هللا لوسر لاقفرامحلا

 (ىناكوشريدقلا حتف) .مكحلا انرّيغف انلاَجر

 ء لوم بكم كان ندوب كيا كا ومب ب بس اكل وزنك تعال ايكت ياورح عة 5هةقاققت م رلعذس متاح ىلا نبا

 نا د ةقققفي يآ ايكب لط ل صيف حظ يآ ي دعا كت صخر روا ومر طا لب تمد ىف ىن دوبي هيأ وأ

 كم )امض انلارب عر رك وكس ارك يكل صيف نس سا دقو ركل صيف مايا رفتس لادواءاخت اي روص نبا مناك م ءايالب وكمل اع كيا كس

 ه(نشجي نكد



 له خلا ف

 (ندادر لج شف ل نم 8 ١ هراب (9رِةّرَقَبْلا ٌةَرْوُس
 قرامج كس يب تماب رم لبك # للا قاب ايكد صيف نب طمس مكس ثلا ب ذمتك يا رفة بأ 1( وامك كا شيانلا
 سايد لرب مكن مت سوو ىا لين تسكت قبس فرط كن ادرم سدا حسو اكلي + لوم نس هدي ليترك

 نسايوتلت يداكأ نك :5 5 ةروشلا بيلا َنوُمَلَعياَل | ماَوع َنوُيَمَأ وبيلا ىا رق
 لوط اهكفور يهرا حافو لعند ىلجم :لا ون ديج ىف ره | م نو ان اًسودَمتعاَف مهئاسؤر

 ميدنع ني ئلتخ , ىا هه نيل 9 باذع ٌهتش يق مب دع الو انن 9نوُظِيل
 د ع ا رم م2 ول هس ع

 ىلص ىبنلا ةفِص اورّيغو دوهيلا هلو اينذلا نم ًالْيِلَقاَسَمَت هياورتشيلوللاٍْنعْنمأ ده َنولوُقَيَدُت 3

 .. تب اَمِممُهْل ليو ل ل , ابزيغو مجرما ةّياو ٍةروُتلا ىف ملسو هيلع هللا
 3 2من رانلا الا ئنلا ميد 2 اًوْلاَقَو و كول نب 0َنوبباَمَم مهل لتوومهتديأ قلتخملا
 قا نيت لق لو كر لكلا يقال ظنون 0 َنيِعبرَأ ةليبق ٌةَدْوُدَعَم اَماَيَأ الاراَتلا انبي
 ”سوسص 257 م
 كندي نب فاعيم ادفع باذنِع ماهفتسإلا ةّرمَسب ًءانشتسا لصّؤلا ةزمب هنِم فد متْدْحَت 5-1

 بيف َنوُدْنَجَتو ىنن 32 1 لب مأ الهب دعما فلين نلف

 0 هدا اريام ىا دل ها 0 ةكيمسلا#

7 5 56 

 اكو ب نول شوخ لوم تك رم اك تار تي بانك دج ليج قو دو ان لنبي دوبي نا دوا : يي

 وك ووك نجل داب كرات احس تموج كس هدرا ايلرل اتعاب ىن لا لي تسس لودادرس يبس فس لوبن
 باع دي دش تلألب كك نالاذبلا ءلثئرنس لوك( كا ) ىإي كح ناددا لي مناقب ناهد متد لت « لإ عب
 ( دخون ) يلج ترجي دوا لو تل ركداجيادوخا ( نكتل) لإن سرك ينصت سس فرط قي ا هوك ( كس ناس
 بأس لوقت لود هي يروا ل ركل صاع هرتات لبث( اكييد لش هضواعم كس ل املاء هس اوم ايآ تسل اي كسلا
 نورس 7 كوك كس هدركل زانروا ( ق )وك ريغو متر تيب اروا الاذ لدب وكت ءافصر ولن ل تادلة

 مد دوا قاوع تملا الب بجوم لاكي كت وشب كن اروا < ايلتس لوبفاوج تسبب كتشف و ونه ىدابدي كك كح
 ثم نورنج كس قرط ىف ع وجد ذرب كوك مارك ل ع تل وق لو سار عساك آ كم" قفل ىو وأن لا بج
 بأ ( ف ) را ء لك اجوم رجس تدي لك خخ وبوك# رزختي كس ( دارج او) ءابآ كح نلاد#ج ناو لاي

 ه( شجي مزصزإ> 3



 ١ هراب (؟)ّرَقمْلاةَرْوُس 4 (نرادل) نإلج شف تزلج
 لص ةزمت تسجد كم اهفتتساةززمج (مْئْذَحتا) ؟ ايلا دبع لولاك اتدشلا نس مايك ومجإ حسنا( ةتاقن)
 كب «( نيل ايبا ) ءلسركن بكى زرو فال وو ى لس ءايل ا يؤركف زحل صو زج تس هو كا ءايكوبب تتح

 تلوكك آى غر زود ليم اء لات مول مووخ قلخ لس لسنوبج ت#/ نات كتاب ساري دقلا مكس ب تقي
 تركى راكاطخ ك اوك اروا اة اك كرش ىدب قكوج « كوبر اشيبب لب ساروا كوم ( رورض)؟ كع_وجت

 تلاعوو_[روط ل ئابايلر جكس بئاجرب وكس اروا كبل اخري سا( ىدب) تع ضتاس ل ختتروادارفا (ٌةئيطخر ب

 قس ْنَم ( لي وريغو نودلخخ روارمه روا كئلوا) كج رشيمب لبى زودروا جس ذود هوو ءايكرم لي كرش

 - كس لو رشيمب ل( تنجا)هوروا لنا ”ىتو لكل امعا كير وا لي ال نامي كولوج وا جس قلت باعد اك
 رو ابر د دوم قرد هك ده د: سو م <

 هزل وراغا ف رطب اوجد دقم لاو لباس لكس ءاوتريتك نوبي ماَوَع : يلو

 داب كسك برع «ةيمألا هم زين اتركت قبس از فرط كب رع موق ل, اتاجالوب َنويمُأ لي برع اون

 -< 6 اج الوب ل

 <. اناجابكم اوكركن جل لل اقنلاب كس دوب راهحاوج ليث دارمدوبم ماوكس نوم لاهي لجبل ءاكبادج :ُبلوج
 ريك نويما بج لو برع: لجنوب مولعنس نوما دوا ليث دوبي دارس مهنه كيكو م باوج اك شلاازمن
 - ايكوم تكا ضن يون قدرك ماوخ

 نرلردقم “ايم ءىنمي ىتم ءتالايخ ل ماو ءوزرآ كبس عنك ةّينما ءىناَمآ ءىَناَملا : لوف

 تهنل# انعم

 “هيحانجب ٌريطَي رئاطالو" ايدج لوم قات تبا كل لاء ديك كن وبتكي 9 :مهيديأب : لوف

 -ج ديكات ىك ءٌرئاط ِهيَحانجب ٌريطي لم

 -< بادجاكل اوما هل ليف : نوف
 7 نيت سروانوم خل اوءارتبم اكو ركروا حس هركك ٌلْيَو لكالاع رمت كل ارم واءارتبم ليو لاوس

 بضل كف ذو ثاماَلَس ُتِمَلَس كا ريجءاق اهْيَو ْتْكَلَه سب لص يءجءاعددب: لكل شرد ليو شوج
 -هركتلالورب تابثد ماودل مايكل ورع بتاج كر



 (نتاد» تل الج جف كتل اَلَيَج و ١ هراب (9)ِةَّرَقَبلا ُةَرْوَس

 00000 ا ا يلتحق

 يب أروا تاءالغدوات اص ى لقت يآ الشم كي دماك اك تجبر وار يصمت ف الغ ا يادوب ورك ارغ تم يق زور لك

 -اهتروكهن ل هرنو تاروج هرينو كرابم_لعاك

 لاول نارك ناب لك اتا دوبمزغمي# ياك اب ءاج ايات يب لش تي آى ا (ةيآلا) , ةّللا نأ ٌنْرمَلْغَي الو

 ه0 11 ل ا لا ا

 تت قلد لاء ناتو قرروا اوم لاح اكو اين ناوي ءايد هر اوسروكى اكسر رجس اطول ما لس 3 هقلارل ياي

 لدزر رنج كوع ؟جس اع اي ث تادالكلئ لا ردارتي_اعفقت تاير اهواك رك اكل وك ردا نروا لبا لب

 لا ان روس نرتووب اع تلم الشم, نع م قر سنس اوما تا لوجو سل اونا نك ونروا

 « لوم ددتازعس لوفد ( ساو )درتي تددو فاوبج قانا ل © خرزوو شفلاب ردوا كس ساخر ورضاكم تدادجاوءاآعس ام

 50 ع كس سولبب عس نات رواهس لاي كس نان لد لوكا ليث دايفب سروال صا ضم الايخري كس نا

 تلا كري اكاروارابحار واو العكس دوبي ل تيل ا (ةيلا) ٠ ممهيديآب بتكلا َنْوِْكَ َنْيَِلَ ليو

 | للم لباب لايك كي دللي ءوم الدب قبلا كس تاشب اوم ىف اوك لاهم ل ىلا مالكا يك يب انتا فرص هس رايخاروا

 و 2 كايا داهمت سكس ىف مالك رغ وية تامق مويس قداح وقى ياوكل وري

 59 بلوم ل [ع فرط كى رشا نإ يس اناا مل لع تتيح ما شع سلس لوو

ن ىلا ملكتي روأو روج وص - ميلسوجوبس نمو تسود للسم ىلئاذرناي لاتخا لوبا فرك تع رو
 لا

 بابا كلن كدوبب ماج حس هاجروا ثلث حس فيصل ل واشاد ديسراد غيل ب تكي وداي حس هد ةتسوو

 5 نوح نب اروا سوم هدئز حر ل اخ دتا ريس لاك لح # وراق لشن لإ وذ حرررط كريب نا ؟رقوكت يد ون بسم

 بلاتر رج سا تكرس رة ةس سديد اخ لام كمال سنس فرطاك راضي لكبر

 - نش كس درك تن رتل كلون ىنودوت لبي نوت كا

 ,ك( ل اب) باتكىكب انك ا ىت هيي قدص»ددج ذس سال ذاااكم الك و: نسال ك اتفاق راد برع

 ةتسيوسرش دعبل كانح قيما الو ل انت إي درارق انومدامتغا لب اق انوا فرحك نما

 جس واد« لما ثضداسمكس زج كاز ج بدك لت تلق ذي نا فرصا ننال اذه كيل اَنَمَ

 دا وكوب حس مرج مشوي رشم فيتو فيتو لا رمالك( بغار) (ةئمث َوُهَف ىئشب اضوع ٌلَصخَيام لكر

 - اوم ى لمرور يقتل ن سويلم يورث تك او كرب لت

 ه«( نش جي مزمزإ>



 ١ هراب (0)ِّرََمْلا ةَرْوُس اء (نراده» ركل ججشف كسلانمَج

 : ليس اكعخورفوري ركن آر
 تعايطو تبان كس اروا تخورفوري رق كديجم نر قاك سايد ى قف ركدي دوك افلا ىرج الفكس تي آفاق لا ضن

 لومارشو غتوج لابي لكك 20007 كسر روادلاو نال لعدد تعور نعت نس لمع اج نبل تجاري

 روارك ا نب دسار وا لل وجدول ل آم زان ديو لوكس تيبآركا ع كدتلا تايآ مل ىلوم كورتو تبايكو ذغاكم وح

 ب ليي قس لولاو نس ركل صاح هداف ىو كس ركن ايب ليتشدص عروضوم

 :ب تمل بج ومفيه#و فيلر كرم
 تداج لوم قرب حسدعروا تنعل نجوم فيلو ا في كوع حس راينا ل تنايدو تلارصرايعش ى الس اروا لآ

 < ئاجروا تسرد لرب ب كك ملاعب 3 لاهي كح باكل با ضنندلب ليث انشأ نس ىترايعم لا لسوق قرسدد ناس

 دو هي مان كس ظتاخ ك قدرك لشد خر حررط ل جاور ثور مك كس داببلن اك ل الك دئواددوا لاح لك دخولا
 حس الاي كي فرصدوكل ور دف مايق ّلالخاروا ىلاسنا لبي لم قل لبيك باين دريك اء جس اب داج ايان ان اكو لن انوج شاين
 25 ةروجب مانك لاهل ايئارب دوا هت ابداجادئور[ررط ى رب لس سورتيللب < ايك ا يدوكر لفاط

 كس توت سريعا اوم اعل يب ليلا كت خيال وقتم كى رس (محسناو5) لإ ىلإ, لس ثيل بع ذن

 نويكم تروا ؟جساحاجايد مكي جب حررط كر كونك ويك جي ف ومر جاظ داي ز تح اد كس لالج هس للا لا كادغ حس بج
 (اضخلم ىدحجام ؛1/ :* «نويمور) -وئاربي للعب احب رك لادم

 لوقي )رواق رئدادنم ضف ىلا وووج لج حم انم ىتاجروا ىلاءىوايثد دو دارم تس نوْيِسكي امِم : نْوْيِسُكَي اًمِم

 - ل ةس ركل ماع حس زم تدل نر ورد( دو

 : كلغ دوب
 التي بسملاءروا ى اكس ناي سنع نايباكىلبلغ كوم« ٌةَدوُدْعَم ماي الإ راما اَنّسَمَت ْنَل اوُلاَقَو
 اررموكم امرا ضرفلاب دوا جس مارترب من كل ىكم تن اذهل لن دوبي من لكوج لارج ليال ارب هادخ تك تكن ١

 ىرداي ل اريج: كس لت اه ةييسد جيلي تنج تل ديس لازا دعب دوا كح لأ اب جي لن من وردنج للا تنك كد
 سلاح تام قل اد لبن من” كا جس عكس ملاح كس دوبي باكا ل ياحدس نآر قامب 2 ى ركل تيا خس لوذار

 تح تروا نجم هرايطتس ب ف دوبي نرسم نتج وا نت عسر تن لع قم لسموك يارس نب لع نب كوم ذود

 كك



 7 م عويرع» مل 5 ميم يمرل محو

 (قرادج) اج جف ل انج ا ١ هراب (؟) ِةَرقَبلا ةَروَس

 ءاز 7 ىلكأاب عسر زود لس اولووخ ىدوبي ل جس اجوم مولتم اهيا ونس لد طخاب ىووسي ضي هج قايم ن رد تاع

 -( لج اعلا م إي طي هللا ليج )يجئ انج كتل تك

 ادخروا كس لال ركرارقا اك ومانك سا ىن تتر ميو ولكل ها سيلك تسود مانا 2000

 (ىدحجام تم ؛ص دو ؛دلج) ل نا اج 1-2 د

 م”ةرانروا تيبي هيك م وقى يا مكهج يك اب دوم لاوس ئارلا تجر وطاح دوب (ةيآلا) ءاَدهَع هللا دنع ْمثْذَحَتا لق

 0 ١ دايكروا هنسايك "اي هس دامك ارخ اءوم كيش تانج لش لاو يس هديقخ اكت لوكس دهر وا تييظوفكس

 لارج قاس شكل يلروادنس لوك ديقق ا لاي دابة مج ؟وم تكامل لي نتشرف دقم سادس كلا
 ؟تايكروااوسلس ىزادرب ءا رفاروا

 تحوم خس ىلا تنام دوا ىزادرب ءا رفا لع آى لع بج, لصاك ّلاَق « َنْوُمَلُعَت لَم هللا ىَلَع َنْرْلْوُهَت م١

 (جان) .هيَلَع ئرتفإ يَلَع َلاَق «نز

 : نول اق اكتايمرعروا تاي

 (ةيآلا) 4 تطاخاو ةليسابس لد ىلإ"

 هب تطاخأ «ج ي ناميا مرعروا نامي ارا ناكل ادلب هس لاقلت لوس موق, ساكت - باساب

 يلغابياري ل ادانك كج بلطم اكذ ركط احا دس هانكء < دارمىرفكن ابي كيد زنك تنس ل بارباكا مات هُيَئْيِطَح

 لل 0 ساء لاب ىلإ دعت نايا سن ل اوى تم تبلغ اكداتكل ومش كسا بحاح يوك هك

 را *«ءب لآل داص تروصتي ى ري رفاك اريل اكومرع قش روكدنرطاحا قت آل كو قاب لل رمضتو نامي

 توماس لقارص» اكتب آى ا لاح

 ا 2 ا اجب رصوو بس ابا انركل الا تتسارع تمر فقس سره رك تايب سو سس تم 1 كج نا م

 ناي زمانا مكر اتسم سيأتل_سا قارس كمي سا رم ( ىطرق) رخل ةليكلا نو نات ى قت ةنلع

 هج انوم لاو لاعبي حارجرو اكلك ريكو ارقاتس

 سشرلسا مس تلعب لئاروا رود للا ليي ج لمس يلبي حس ىل طش سرج را دولخ « َنَوُدِلخ اًهِنِفْ م

 ديكو يتاح ساروا ع لت ماودوارم سس شاك جس غراما تنس لا «جساومب لن نا آر قل اعتتسا اكل ما قي ابتج لاب

 نم سانلا َنمَو (حور) َماوَُدلأ دولخلاب دارملا عب( آى ادب ايتاج تاس نيدلاخ ريب نآر قس

 «| مشوي مزمز >



 ١ هراب (9)ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس اء (كرادنج) تلج شف ترن اَنبَج

 عم ليوهتلا ماقم ىف بطححلا َنْيِوِهَت هيف َنآِإ ئشب َسْيَل ٌليوطلا ثبللا وهو عضولا لصا ىلع دولخلا َلَمَح
 (حرر) .ماودلا ىلع ةنجلا ىف دولخلا لمح هتمئالم مدع

 ىَهشلا ىَنعَمب ٌريخ «ةَْلاآَلإ ءايلاو ءاثلاب نبال الث ةروملا ىف لير اَقبَقاَنيمانْدَحْاَذ رك ذا و
 2 ب السل نذوب اودي و اردت عرفو

 ناش ىف قدٍضلاو ركن لا نع يّبشلاو ٍفوُرعَملاب رمآلا َنِم + اًئسح ال وق اكل اَوُلْوق وِنْيكَنَمْلاَو ,ىضْيلاَو

 ةغلابم هب فِصُو ٌردصم نيسلا نوكشو ِءايلا مَضِبةءارق ىفو مجمب ٍقفّرلاو ملسو هيلع للا ىلص ٍدمحس

 ل ا ع دو ري كلذ مُتلبَقَف َوكّرلااوناو َةولَصلااوُميِق 5
 اًئماَنْدَحل ذاع ةكفاباك نع © ٌنْوضرْخْف منو ركْنْمالْيلَقاْل ي2وابأ ةاربشتا

 هي وج نومك نوجرخَتالَو اضعب مكضعب لطب ابنوتنرف003
 كيلا لعق قاقيملا كلل مثلبق مكروفَمَت وراد ني

 د

 كسدقلا لاقت اهكردا ءامقايلر بع دخي حس لاما ىئب لي تاروت ذ# ب بحب( وكت شو نما ) ورك وأي دوا :(مهجري

 ايكاس ذي ى ءاوُدُمْعَتَل رواء ىأقتكر# َنْوديْعَص الإ دوا لت لوفودءاترواءاي لش (نودعست) اترك كرنب كى لاوس

 روابي ءنيَدَلاَو فطعاك ىبرقلا ىذرواع تبارقؤ#*“ اىبرقلا تاسكس لورادتشرروادقتاسكس نب دلاوروا ح

 فام ردا( نرك) رلكلا | نكبر وا فورعمل اب را يتم ءانيكت اب 77

 اال داع ماكيسخلا لك تعا رك يارول انك اترياكى رنجت اسكس لوك لرولانلوإ ج2( ليت راب ك- تافص ناايي) لن ناك

 تاب ب ذس مت انركادا ةوكذ رول انعكر ىدنبإب لك زامفروا «جس ايا ل تفصو ةلارمروطبا_ رد صم وج حس ديت اسكس نوكسس ناو

 ءايآك كادارعروا ع تافثلا فرط ى ( باطخ) ح ترقي نا ءهلكر ب تس رهو قو 7كم «قكز كلو

 رواد سوم سر دنا كس ءابآ خيي تس دبع لا تروا ( يس مئاقري دهع) هس ذوككتبب حس لن ترك « لإن (دارجاو)

 كادرباولو ازو# قعر ل ارق نالازلا امتث اهأ مكر وااخت ايل دبع نتي تمن مث بج ل ( ورك د ايار رمي

 وم هاوكريوا خياوؤخ متروااهتايكرار اكدت ا ذس تروا كاهن سرك ساوكى ملوك شبا ركعك د سمك ردو

 ا م 5586

 اَنْرَمَأ نحس ءْمُكَفاِْم اًنْذَحَأ ذ_ نيرض ا «قئاّمَو «قيئاومَو ْقِئاَوَم ( )ناي وربح «قاشيم : قوق
 جب لوعفماك ءاذْذَحأ قاعي ءايد مل سارسا قب ذمه تم( رينقنبا)ء لت ك- ( حني: مكؤتل) «كلذ+

 عا زشجي مزمز



 (نةدو) ينج جشف كنلانَعَج اء" ١ هراب (9)َرَقَبْلا ٌةَرْوَس
 قرت تلاه بو لك دس ميلا فاضمء ع كسر نال َنيِنَب لمارد ىنَب ليلاس ىتح : لوف

 اكىئاح تس تفرط يأ حس جو ل سو مل 0 ل ا ا

 جس هرسكلا نبك ين ريف

 ؟ج رصتتم يك رك فاضا “انف” ظفلاكم العرسضم وحي
 مالك ةدرو لع اجو خس ملكش عمتي ل ووو_كروط لباب انك وبر مس ءانذخاذإو , نتن لترك مالك : باو

 محا روا حرج الط محا لب رسا ىخب لك ل لاك آمال لاعتسا كة صح رضاع روا بمن اذن عل كس دعاو بطاذع ل داو
 ءج شيع رضا يروا ليث لم ارسا ىقب قب ط ازكي ل« «َنْوُدْعَت ال دعب لس ىلا« انومج لبن مكس ب اخرجي
 مالعرسش ل 1 نكت ع لاء انام زال رضاحلاب ب اطخروا بئاغلاب باطخ كك كس داو ل بدصاو مالك رطل
 - موب تقلاطم ب ءانلق رون ءاًنْذَحَأ لايك ف اضااك "انف" نس

 فوز نلق ركاروا اع [مزال لب تروص كتف وك انلق ءباطخلا ىلا ةبيغلا نم تالا : وو
 كك ناءاكود باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا لي ترروصل اوف, عسانا د مالعرسمل اريج« سساج ايل نا
 -اكةاجوم هفئاتسلمب ح انلق

 :له بي لا« ع يرقلم حبب كف وعض اع ركوب عمق عر راشم «َنوُدْمعَت رمي ,ن + ىلا ىلظمي دخ وه

 -<-ك اًودُبعَت ال لم قثروا يت عالج حراتفا لح قخسركاوج يف سيلا رع نفك

 ؟ دئافايك ذكرك لي تروص كى داش وي
 ليوم ليلتي وكلب انك موبفمر حفتر راهظم تمروصب ىنككل لا«عس ىلا ىف رانك سى ةحارص إو ج

 3-5 ةراح ىدرمت كل اج

 روحس ني هللا ريكروا لأ ترض( فاشك ) «لاثتمالا ىلا عروس ُهّناك ىهنلاو رمالا حيرص نم غلب وهو

 .اوميقاو ءاوُلوُقَو زى قى دام: كح لركتلالورب لا قك ءاوُدبعت هل ,تءارقى انقل قاتلت

 بمحل ءاودبعتال ءَنودبعت ال :لكه اترك الدرب ىلا ىكفطغرب ,َنْودبعت الا مك ءاوتآو

 101 : لوف

 ؟ححءهدئافايككةاءردقم اونسحا كوبي

 تي .َنْوُدمْعَت ال «فطعاكءج دورراجدل# نيدلاولاب ليانيدبادج اك ارتخا ارصقم اكريزقن سا بج

 مالعرسضن ايكو ضار يي ايل نلا فو ذك . وسيما بنج جس لا تسسرج ءجس فطخ و رورجب اجر اكرورحب راجل
 - يظفل كد ءج ري قس «َنوُدُبْعَتاَل ءفطعل يدرك راشا كف رط تاب ساكن اء ددقم خص اكرعا ءاًؤفسسحأا نس



 ههرابترةرشبل ةرزش مه فقدها ناز +عضفاذانلاج
 .< ماهتبكا يجري ١وُميقآ لج يي ددقم فطعاك ل يلو ,لكيدركءراشاك اك ذاشا6 لملف رُئلبَقَف : قوق
 -ايكوت تتش ارتخااك ءاشنالا ىلع ربخلا فطع اذبإ
 ءالمت الفا وم ل وقداوغيع_دارم كول ص قلن نارحا ري درك راش كسكس ارب رياك .ءاًناسخإ هارب : لوف
 جس اتوب مولع احا اريج ى ا, فر صل ش
 - حيال ردصءدننا, لس «ىعجر ىبرق اي درك راغا كح ةبارقلا رك ءىيرق ء ثرقلا ىذ :يِلْوَه

 ةسرماكس لالش نوفاوثروا سفك باي لس لوفاناهس مال فرعم كسيتيلا ب «ىنماتنلا : ليلو
 (ىراص) -<س انالبكم ين ح

 ةخاباوتخلا
 .حيرصتلا َّنِم غلبا وهو «ىهنلا هانعم ةيربخ ةلمج ءَنْوُدَُْتال 60

 .باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا “ٌنودبعت ال” ىلاعت هلوق ىف 09

 اج يهم رس ع ب يي

 راورلسلس ين ويناونعرب كف السا لوي دوبي دوجوم ل يدنا, زفافي بآن « َلْئئآَرْسإ ْنَب َقاَْيِم اَنْذَحَأ ذَِو

 رب متي كل ب كك سا ترطف دوبي هدوج وما كح س ياشط كف # كرار وا سكن ايي وك وت اونغرب كف السا كس دوبي سك

 اريج ىق اسس ماسك ساس انحكر عت وف كرت حس نااطيبخ احر عت وف كرت حس نلا ليت دايو كري ك- ثديي
 لاهت ابل دبع سخي سنا ةس مت بج كل ب اد اياد وكل و فرك فاالسا كنا يآ «ةيحلا الإ ةّيحلا دلال «باتوب
 روطوم واكس نلا ف مت لب جين كس ايد للا تشيب لجو كم اكد امان خس لوبن رك ادت ايد مكتاك ركل سر عرش اكح اوكا

 ريع الش لولدتجب « 2. اجومر كتر 3 تكي داتاج لجلاو بج رواة كل وقلم اك ا ةكي داجآ كي وكن اهي بج يورك لح
 -10-ي تمجل شدعب لس وم روض لس تير ةقروا جس ددنباي كس تمي دال بر اختتا كس ناو مالس نك هلا

 وخر وا لون رند اسكس نوناسنا م انقروا تصرخ كن ونيكسروا لومي وا لوراد تببارقروا ني دلاو دارا اكريحو

 قى رورضروا ىذال كلب لوقا د قباس انك دما قة زوزانروا ألح

 - لوم لظح الع لاا ثعدنج ب روطس_ توف كذب قرم حس كرش تمعن اهئروا ديح قل تساينا تيد
 نال زوي ايري ناس ًاريواوج تروص لزج ىلاي تروم لوم قات خيال سوه ناد اسود عر حروضتي_ رم ©

 عىدحام)(م.؟:..جورخ) 2 كت دابع ل نانرولاكمج تمليس آنا فان تم« < كي كس نك ذي لاي ي
 عا نش مرمناد



 (قادجل لآ ج شفا كرمال 1 ١ هراي (؟) ٍةَرَقَبلا ةروس
 6 ::«ماصسا) ١ -هةتوارغ اليكاارضارام تفارق ل م ارسا تافس نع ©

 :مارحا اكن إب رلاوروا تب روأ

 - ايا رف ادخ عسر متدندادغ اهيج سد تاكل اء افي ادا يب ذييس ا( 1:7« روش ) سد تس زو سساب لام يس
 ١ ءايخسا 15 1١5(

 اكرثم تر ورش ل تثري روأ 7

 رزقي بس اه هودج لع ماكى ردا وير هداك راني ارب لا دل ءوركر نب تموت غتيسا حس فرط كلاعب سخني اروا

 م.ءدسنو ١ كشكش نما
 نايلسن_.اروا لس او ك لاعب ذا اك وج اتركم كتل لن كبي كل سا ومن رت سس رب ناطز نيكس
 (11 2:18 ,ىلتطسا) وير وداشكدجتاراني هس رب نا ذ قرت تحاول تراتي ادا كس

 شؤندبتاسكس سانلا ماوكتتل_ساءجس سيئات اسكس لوفاننا مانق.لكوج نواعتا لا ءاًنْسُح ساند اًوُنْوُفَو
 جبري دن لبي لاء ني 2 لكروا ناس آت مجاب م اكريروا سا داج ايد متاكى الك ير يشروا ىلا شيب هدنخ« نوت مرن ىراتفك

 كس دقتط وصى لاي براقاو زي زرع: جس ماع مكر كل لاس تيبئاسنا ضيف نيب لدار سلوم تضز لولد دوا جس اننا
 رورض ا طءايتع تبا لاب عراص إي وم قاف ءدباي وبن كيت هو واخ اند لس ليد جتا سل بسس يقل ئوف يح بضخ ديت
 كس امومادي تر ا” للي د4 تدب كب طايل بيك ور هرتخو قظر شوف ساكس د

 برباط كن وَ هَل الْرَُف” ء تود تيار يوتا فرط كن وكرفوك ف نورابو ومب ج فس طاش اتت نق
 - لم ريهداي ذحس ناوكرفركوجارب ىتاتكواوخ بط اذبدوا سنبل ضن هس ات كوس تسرح لاو هن رك مالك ع أك

 دنج فرص لل تروا تكس رمي سرارقو لوقم انت ماكس با طخوأد وباب ني رسام كس نري (ةيآلا) يكيلرترت

 (ىبطرق) جسد اقري نتن يد( هريشو م الس نب ثلا دبع )

 اووف لين لج ارسا قب تشكر واو دوجوم م اقدار مروا هس بااطخوأد وباب ني رص اهم كس نار قى 2 َنْوضِرعُمْمْتناَو

 ش لوم لح الم« لن دوجوم لب تار ون ورم لمد اريش لب نلوم

 (م 51 جورخ) -_ كرمي لج لاير فل بجأ نس لوج حس دار تا هور

 (9:5؟ جورخخ) ب مق شوك يدل لوم انج دوكم وقعا ل

 مج جورخر 0 مول شن درأ كداب وكل جرس
 هن شجي مزز وس سس



 ١ ةراب (؟) ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس << (نرادلج) كلا ج شف تنل اَنَمَج
 وكس اشروا كس وركل لم وقى ياش يك ايل دبي حسمت: ارسلي سي انك شن (ةينآلا) ءُمُكَفاَْيِم اَنْذَحَأ ذإَو

 ل وركن اوازج

 رواجساوماع/ل يب نوتشوي# راب آلت حر آد ايكف اص فاص فذ ترا رق اك تمعاطا كم احا نلا م ل

 “كس نركب جايا رفذ_دئداضوج كي بسك ولوو”عس ل تعدتي شرات الاه حس لا سبب#

 م ةهرودواب زو ال 2 تو[ وس 255 مدر 7كم , هو ,ء ء 7 ا اهي 0 ممل 2

 هيف نورهظت مهرايد َنْممْكْنَم َقيِرَف نوجرختو اضعب مكضعب ٌلُثقي كنا َنومفتِةلُوِه اَي سات
 ٍةيِصْعملا تلم َمِهلَع َنوُئَراعَتَت اهِفْذَح ىلع فيفختلاب ةءارق ىفو ٍءاظلا ىف لضالا ىف ِءاتلا ٌماغدا
 2 3 -ودةررر 5 ا 117 ع
 َنِم مّموذِقنت ْمموُدفت ةءارق ىفو ريموتفت ىاسأ ةءارق ىِفو ىإسم اونا و ملظلا "ٍناودعلاو

 هلوقب لص مهجر خا مكرم ُناشلا ىا وهو مهيّلا دبع اًمِيَّوُسو هريغوأ لاَملاب رسآلا

 ريِضنْلاَو ٌسوالا اَوُفْلاَخ ةظيرق'تناكو ٍءادِفلا كرت ءَّرْح امك ىا نطارتغإ امهتُيَب ةلمجلاو نوجرختو

 اذإ اوثاكو مبودق اورسا اًذإف مهجرْخُبو مِسَراَيَد بّرخُيو هئافلخ عم لِتاقُي ٍقيرف ف َناكف َجرزخلا

 َنْاََلُح ٌلِذَتْسَي نا ءايح َنوُلوُقَيف مهنولِتاقُت مف ُلاَقُيف ءادفلاب اًنربأ اوُلاَق ممودفتو مهنولاقث َْمِلاوُنِعْس

 ةرباظملاو جارخالاو يلتقلا كرت وو ضعي نورْفْكَتو ءاَدفلا وو بِك ٍضعببَنوُصْؤَْفَأ ىلاعت لاف

 نيل ريضنلا يفنو ةظيرق لتقب اوزخذقو *اًيندلا ويلا ف دو ناَوَس ٌىَرْخِِمْكْسم َكِلذ ُلَحفَيَْم ءاَرجامَف

 ءاتلاو ءايلاب ©َنوُلَمَعَت اَمَعِلِفاَعيهللا امو ْياَذَعلا َسآَلإَنوُدَريِةَمِيِقْلا موتو ةيزجلا برضو مالا
 ص وو هرو وو حب م 2 س3 و رست سس 7 زيسولا| [ >8 ود سو قدك 2 يا

 6َنورصتيمهالَو باذعلا مهنع ُفْمكيالَف هيلع اًبورتا ناب قولين َةويَلل اور َنْيذَلا كلو
 . كسا روع

 وم سرك بارق ندوخ لش ىت لجأ كم وم تس كل وك ودنب لحب اوت تيس كمون ساس وم بجرم :( يجري
 ةسوددتاسكس دايو ملكى ( لورين ) ف الخس نارواوبب كه حس لور ناوك رف يأ حس ل ىت تيس را

 كح ركف عال اتحد اسكس فيت بي تاءارقك ياروا حس مادا لع لا لبي ءاظط وع زرشه قت

 3 ىرسا ل تءارقك يادوا لو ةسآل اي #دابةلوتراقركووركاروا ع كس َنونواَعَمَت لمي ق“ (نوُرَهاَظت)

 وم ل الد لاب رك د ريو لا, تديقوكن ا متن ٌٍمُهْوُدَفَت ءل تءارقليارواوب تل ارجل ديب رفوكن ا

 نارا اكنلاك سب تااب ءائالاح ءايكا يلد بت تس نلا اكن لن« تس لبي ماكجا نلا تي ( كس ركل دا: حس كدي اك ديق نس )

 لس قلختروا اخت( خلا مك وتاّي نإَو) دواج- تس نوجرخت لاشك رحم َوْه) + مارتريوا ابي رست
 ع| نشجي مركزإد



 (نادج» وكلا ج شفاتك انَمَج 4 ١ هراب 0 َِرَقَبلا ةَروُس
 كح لا ذا ظيرت ( ج0 دوا ( سمارت أ اراد أ حررط كا )تس مارت يادف كد رطل تل« جس لف رتل ناايعدد

 ْن ارمووكل ورح( كس فلام ل رف) وات احر ارك لت سس فيل خس الإ ر فرم روا كس َىد رين( نب )رواء فيل

 نلا بج رواء تل ارضيتو كى ارك ديد الع تس اج وم ىديق مد بسحب دوا هت املا كذ حس لورعل كس نااوك لارددا احتج اترك

 كت يدب اوجموولءوم ل الو لب رك دي دفوكن ارمي روا ءوج سرك وكل اق حس نلا مكامن اح ات ايل اوس

 نيا باك م ايل ف © اما. رف مى اقتدثلا« لب اب كتل لس ذ فيل # دامب كل ون رك وك رش سس تاب لامك
 ودان( كس لور )وا خرارناو ليووروا مج نس ركر اكل اكصحسرسودروا جس مكتبي دفووروا دب تس ال كاميارب صح

 هزار ل نك كن ايندووركايكروااوسكس ىاازس كن لا يو ةس كايا كولو حس لي مول ءجانركك 2

 ل ترث ارو و لع خب را عوق را تع ىنط لوريضأ ( نب ) روا حس لت طبرق ( ونج) ئانج ؟نائ دك

 دقتاس كس ءاترواءاب (ن ول صسعت) ء < لاير تس لقلت كن اادفلاءكس لب اج نول فرط كب ءاذع ني تري دش

 لوك از لن ااا ذبل ءىد عز تري تر ةوك اينو كر وط لباب ىل هب خاين درك تارخ آف لونج نبع فول هوب دوا حس

 د نإ اكاد ع ادع 0 ىف اج قدس كن اشروا وع فيت

 ءارؤ الرد دودج هزار هك دو يصب ىلا

 < رق كءادتسوملمج خلا َتُوْلُمْفَت ءارتب ثنا. 2-2 فا ةنطع ند رك ءعالؤه اي ثنا مث :ٌّلْلوَق
 . ءال وه :كه السوم ىكيروا ءرسفملا هيلا بهذ امك فوزي ارت فرتءيءبوصنم لكي و نمور اغا محا « عدل وله
 تبول !فو زج توت ملا لس وصنم لحم

 .مِهيلَع نين واعتم تك ر وصلا بو كف سوم لاع الجيرلوم_لمت ءرش امر كرب عمت عرر اضم لف ةررهظَت : لوف

 -ك كف دعوي اثن ا” ءءاظ ءاًهبلَق دعب ىا.لصالا ىف : لوف

 ءادتبم ىلاضا بكرت هج اَرْخإ ,مدقمر ركل سس مكيلع قلتي ١ محم .رُهجاًرخإ م كْدَلَع مَرَحُم : نوف
 -تايدرارثك اشراك اء نيرو ةقرملتو نع نو ل و ل را يءارتبمي روم

 ناو نايمردس لاجل وذو لاحرو اء لاجلاوذ حلالا قلتم لاسعتا ىلا ٠ َنْوُجِرْحَتَو :هلوقب لصتم :َنْلْوف

 « حرج :ل اريج سي ل ريس مل هس ئرشأ لك تءارق يارا اض رتملقب ءمهودافت ئرشمام كو تاي

 دعس لاحت ىراسأ تسدابقنا للا ءئىركس بن ىراكُس كايت جس اتاك ئرشل ءئراأ دواجن حرج
 -ل آسر نزول ىلاَعف عت'ك ٌلِيِعَف لا ايكوم بش اذبلا حرت ورفم ريسأ لك

 وج راو |



 ١ هراي (9رةَّرَقبلا ةَرْوُس 9 (نتدج) نال ج جفن لل انَمَج

 ”ةيجلبلاوتشلا
 ةّيعبت ةينكم ةراعتسا ةرخألاب ايندلا ةويحلا اورتشا نيّذلا كلوا :ىلاعت هلوق ىف :ةينكملا ةراعتسالا

 ١ .ايندلا ةويحلا ءارش ىف

 سجنا حس سدح ب

 روا نداء داب ل ييدني م ديت روبشش كس نبل شم لبس زك فلن مير كبف َنوَلَتَقَت ءالوظ متناول

 داب آلي م فارطا ديبق نيتك دوبي حررط ى اء تتر لال لم لب آند نس آلا نس البكراصنا ل دعب ىبم رز
 كس جررزخرمظأ وا عر اقنيقونم وا تس فيطع لس لوا يرون هت تسر تس دل لبا قبر ءاظي روج ريض عراقي

 وك ورمكهس نلادوا لس رك ثول وي دوبي بج مت قت ظتيساروا تس ركوب كل وفيط نييسا نيا هيت ب لعب كتب كت فيل

 كوم ب ولغسوو بجو ول دوبم ناري نايات ايكا يك اسس فس رك اريبا ليي تار وقل تالاح تب درك الج لير وا تن ول

 ىاكس لول دوب لاي تايآانلا < ايلي د مكتب للي تارا لبس كيرا تس ارطجت ركع دي دف ة اجو دي سوى

 نامياهي لزج ضنووبي يديم انج ايو طوص ب احرص نس امكر دج كان كم وصوت برش نس لومنالك تس ايكايك ايي وكرا درك

 نارك مارت لب تدر شرك ا انك دب ف الفكس هسرسود كيرا رار« لل ين تبا هركك توك تبر وا لن تس

 هددك اقر مال فاص حس لن رط ل اايلر ل بر ساكت اكن ارجل دييدفروا ايلات طاح هارب هدذ فس لوبن قلك نإ

 ى لس تارت ميرانكر دوت نال نامياري آر قاوم مولعم سس لاا نيو تس كرات ذاك تبر وا لإن تكد نامي اب ماكح ا ضب

 سا تلت سين لمت يحبو ىو تار كدلك اوم مولعم وليس لن رللا فاالسا داهم لنبي ك ماكح ا مانت

 ومي ملا ؤ تشي بوتر واوج ترك سر ماحدا ضنا

 ."اَهندلا ٍةوْيَحْلا ىف رحال مكنِم َكِلذ ُلَعفي ْنَم ءاَرَج اَمَف"

 ىف. ,ريضأى ب تح تجر ديتق نيتك لول دوبع ل ذات لوم دول فركب فرحدحإ زور ىدنج لوك ثم ىكٌلاوسرو تلذ
 تاريح لك 2: رثلا لوسر لي تدم كلاسرنج دين وز, كتل روبشو فورعم لو ىدنم تلوو ورب وج عراقنيق ىفب برت

 تك يدرك ن واله حساب ضرارم ب كك جيو ركل ثوابت اسمك ٌقاوسرو تؤ ل كرام

 :ىلايذ لكى لي ارسا كيا تميصو منع كس وبار
 مت” اج لوقشريعو كم2 كس لوبيا را ناب ذلك قفا ةقتناع تتحرر ط> ىج ىرخ ؟ك ياك دل ل را
 كس قنا ا ءديئاساددرج اي اكاداد يب خيبسا ضل دن زر فكس وطلاق كس لوي متلو يسد ىتاوكت دبل



 (نوادج لج شف رمل نهج مْ ١ هراي (0) ِةّرقَبلا ةَروس
 نلوم اورراكروا شناسروار اكتب رط_رقخ لس لول دوبي لي تبي(: موس يقض “لس وركوب اسم م

 -جدوجومور اا فرط كل وينادي رروأ

 فراق

 ظني يلعق اياهغروا عكس وبن كرش باج كن يقيل ف لع ادوبي قت ك عير تروا لوا لضادد ثاحب كج
 خلاب ادم نارااكن اسمن ينيك لوط ف كتب #ذي لك لب تيامج ىك تيدا عراقنق نج دوا ابد دجتاسس اك وا فس هظيرقؤت دوا
 - ومو ار فاس حرز سل

 ناايبكا زم لك نس اء توك تروا ناسك ماهذا لنك تعري َنْوُرَصْفْيمْه اَلَو ُباَذَعْلا م هْنَع ُففَحب الَ

 َ ماكس باع تن ساب كح نوت ربا نس عن اروأ !لاويو فل ل قزارفرسو تزعلي اخر هازس كامكس

 لابي كس دثبا نركز ادار ظن عر وا انمار وك اولا ش نوب لمج حس لوبقم تع اطا دو لابي كس دقلا لا وب مولخسحس تيب

 قبب ى ل ىاوسرو تلا كن ون راسم نيب ل ناري قول رز روكا نر نون سا أرسل مب ترمب لول كنا

 ْ - لن كك كس ايي كس دوب لبي تاي روكي وج لاك راد تو ل لوف ارسم

 00 وشد ا د ا ا لا ىس س هر لا

 اميِرَم 26

 1 ع
 07 8 ب 3 00101 0 0 5 تا 2 00007

 ءاملك باوج هعابتا نع متربل 0 قتلا ن ل 59 00 0-0

 ةراضملا نوفي م مين اًقيرفق خيروتلا ب ةارثلاو ءايفممالا لتس وكو 5و ع
 ىا بلغا مج كفك اًربتسا يشب اَولاَقَو ىنحيو اًثركرك مْ ىل ةيض طاملا لاحلا ةياكجب
 نع مهسلدخو هتمحر نع يدنلا هلا ماعل تارشذلل لَك ىلاعت ل لاق ل لوقت اَم ىعت الف ةّيِطعَأب ةاثعم

 ب
 25 00 00 ر

 ىأ ةلقلا ديكاتل ٌةدِئاَر ان © َنْوّسِمْؤَي وب َمِداَِلَعَف مببولق ىف لدخل مهسإوبق مدع ى يلو مهرشاب زوزفلا
 لين ِماَوُناَبَو نارثلا وي ِةروَتلا نب ٌمُهَعماَمْلف صفوان ن1 يام ماع هيو لصاس ا لس ال فاني لس ١" د هل فرخ

 جاو ب عر د لح ياو لم صم ع < لج لع مهو 2 ب رص

 رخآ قوغيملا ّيتلاب مهيلع انز ضنا ْمهّللآ َنوُلوُعَي دق َنِيِؤْلا ىلع َنْؤٌْرِصتتْسي َنوحيْفَتِسي هنيج» لبق

 انوحف اة ةياورقكا ملسو عدلا نتن :لا ةّعب وسو ّق قحسلا نع ارا كره اكل ناَمَّر الإ

 اوغان اوركْشلاَمَسْني هَنئرِقكلا َلَعيْاةَنْحلَو ةيداثلا ُباَوح هينع لد ىلوألا اًمَل ب ل ا



 ١ هرأب (7)ِةَّرَقَبْلا 0 املا كي تك

 هلم و 90 01 كَ 5 ا مرفك ىا 6

 نم بيَضَقِب اوم قاب ذئاب هيلع نم : ل دنقل تاق ضدلا طقم د ديدشٌُتلاو فيفختلاب

 7 0-0 تعيب

 : تا زر  -كخختسصلتلسلا 7 . تسحب هك شتكتجلا و رم دو
 تت لوس عم رعب كلل 4 دد هي دعب لح نادوا لك اطع تارت بالو ىوم د مروا :يرطخرب

 ردوا انرك اب وك وحدنا دا ز دوام روا انرل ه دتزوك وو رم الشم تكس طع تاز او وك قالا مكرم نوب لس وا

 ل ( لدقلا حور ) قريت ان كنا فس مترج رذ كس ( طفلة يلع لير: يشن ) حر ور زي اي دوا انرك ميجا وك( ىو )

 و لة سم كاي( تلا رفان) كس نامابكل /رث ) ةسدقملا حورلا ىاء<_ تفصلا ىنوصومتنفاضا

 تآدتر تساروار بولي ى ترجي « تس دوت اسس قتل جت اربج ترضخ ولة اجود لابتج رك( كر وطلاب دعاس كنا: )

 سلا فذ متون فوم دنيانوك موج آركل ( نتاؤتل) زج دو لوسر لوكس اب دابق بج ل ينسس ب يايك ( ني )

 اج ارصقم اك ( مايفتح )ل روا ماهيتا لئعرواه باوك اًمْلك مُئْرَبْعَنْسِاو اهرب تئرازنا ك

 ( ترغخ) 1 هييج ءالا ذك ضحوا طفت لست( ترف ) لا ريبج كبي ذك فس كيفن ع لبي نا

 ادرك الس مج كك هينا لام تما رداشم ( سايكس دانت دوا قففاةليتع يركز

 بأ اذهل ل و روتتس ل لودي سمع حك فلغ فلغأ ٌفلُع نيه دمر ب د رامكابا ا روأ

 لرتاك لاذ (هسينطإ ليزو) لق سفك سرع نار لقا لات لوو فتاوى ا لج

 رواه كس بارضا٠ لب بايدك م ورك نتل وردا تساي هرلر ود تضر ب اة لنا ساد

 ريكا ءام لو تك نيقيري لالاب ل تبمهووس ءارق سئس. كل لغ( ىف ار و) ىبلقو كركي لاقل( ح) ا

 (ناآرق ) باتكى شلا اي كس تا [بج با دوا < ب لاقاي كى تبجب نايا اكن اا قيس هدئاز 2ك

 لا) دي تآكل لااتالاء لآ بلاك رق كح ارو ( كل ) ح دوجوم لاي لس ناوج كب اكس اوج

 نايرتلارت آى ب لورف كوم وق !رشلا اك تح تس رك ابكر وا كح تس رك يكب اند لك ترص رع لورفاك ( ا د كس

 لي كس نلا تعا ى ف ىك موروا ءكتس ةنس اههي هول اكن لا بج بحب دين انج ءاررف اطع بلغ سب ليغ

 ا رك لل ازو باوج ماَّمَل هرسودرب ببادج كس اهل لس رو ضرر تينا يس رنا ذ زاب ١

 و الة لولا لال ل قثوو < كرب تييابن ب لورفاكوم ركل كدفلا«ج



 ندهن لالج خف ةاكلائع 8 ١ هراب (5)ِةّرقَبلا ةَرْوَس
 0 2 ءاورفكَي نا 0 6 ءاّمرواءالاذ 6و( ب وو(

 رح سا ضكؤت يل لوخفماك ا ورفكَيِل ءاّيغَب ءاامرف ل زان ف شاول هس داكن اكن 11 ل
 لقلت الفضية كاسر راح ششي تح( شلل انشا ص
 تس الاب بضغ اكرللا ت دو كرا ارك هور ةانمز للم نين نا ارق لوري رشتروا فيتثاو (ءاز) لت (لزنيو
 علاضوكتارولوو ولك بضخ( نان) < كس سد اين تيد ل (بضغب» لس ل ى.وأرا ن بضك

 بازعزيم أت لذ كل كس لورفاكروا كس كك: 1 نك لكي حبو ل فس د دان اك ضدنا قدروا نحرك
 بءاسا ظق نأ لاو

 ا 0 ني + 2

 و رجوي

 ل .انيتادتي 0 انْيَقَف :ّيِلُوَق
 ءبءري لوعفمم_رسود تروا ابكي كسر كالي ذس ل "اًرمع اًديز ٌتِئَقَف ” :بيءانرم سل ظاورج فرت

 ناذ من “ٍلْسّرلاِب ِهِدْعَب ْنِم اَنْيَقَفَو' ' جس لم تعأاىا امك اريج« لاعتسا كلا ل نديم آر تع لوم لد

 - تي لوسر ميةرعإ لل

 .(1/1909/) ىريتافطتاكللا لمى نيرا هسداخ لين نحس لاس ظفل لي ريب ضيم : وق

 : بسن اكن اروا رم ترطح
 اك ميرمم تسر طخ لاتنام حلم نا رعتيتمتب يرمص جس حرر: للا بسن اخ نلارعتم اناكددلاو دوا دك م اناكه ددلاد ل رم تمرح

 يلو تماركب حاصل بأس قا نيج ن لي لوم لائاى, تدك لواء جهديقغ اك تنس لبا جيف فل نوم ىإ
 تافو لاس( نآرقلا تاغل)ءك تس مهكر آل يسع فرط داق لا يك شف لاح
 م30 قلاطماس لوتاور <

 < ماج ابك اررذع مكرمو آكل ىا ايك يبت راكذ لن فس بآ :ك سس نلصيف جدوج هاب كس فالتخا فترات
 تس كي آس راهن سول كج ساتاجابكة سواي كح بابي اقفل ةلةيلت كتر تس نأ بآ ( هزيثود)

 (نآرقلا تاغل) ا لوم 5 قسردوا راك ىو



 ١ هراب (؟رِةّرََبلا روس م (قواد) نرللَج حش ف كنا انَمَج

 : لإ اخس لكارما ناين ءلسلس فنان
 ءايبنا ءل لس فيلة سنك زن لس كرام قتلك لسن لن تك عروس لبي ىلإيرس جس ظفل مك * ( قالو ةياع) لست

 ماشلك « + لوم قرت وب: فرصدعإ كس يآ« قراج تس مان كسى آى وسيكس ليث متاخ كس لكارسا

 للعلا قرت سييسمالمو_ ولأ قرنا قالت أع قاوم تالا ف لكك ا مب

 دانا اب ايضيانولل بلح ىو نا قزم ,ريت لكما قطعت يقع تيمور بتبوك اين
 (اًصخلم ؛ىدحام) -<ايكذس سوقرفوي دج ضتب ف رصراكنا تس ىلا آ فر كس يآ: كل اهنا

 مونقا حس لي شل من اقا لير الطصا كح حس بقل وبشماك فل ةلتلع لبرج تضحي + ٍسُدُقْلا حور :ّيِلْوَف
 بيع قيرلا#

 ع لام ل ورب باوجلس-فوذك "ماء فطعف تاو ءاّنيتا اَنْ دقو : لوف

 -ت تلعكذ,:(رماط) سدقلا يي « هتَراَهَطب : ٌّنْلْوِق
 -ج_ريخ هاندا راس ثيح ,هعم ٌرِيِسَي : ّيلْوَف

 ازين« آل دب تسارواروو قد كس ذوب بسوروكب نتن ماكر وصقل لمت ب ءاَوميِقتستم لف : لوف

 ممتربكتساف اًوميِقَتسَتَْمْلَف «تي تدابج قلع فطر ردقماك امَلُكَفأ يلع هداشا ى كف رط ىلا لم 3

 -<- 4-2 ماهظتسا وزن ناايمرو كسا يلع ف ولطخمرو فوطخم «خلا لوسرمكءاج امّلُكَفَ

 # انوه لاك قاف رط كش ئاوخ ىوَه ( سل: رك مئاوخوو باق ثحوضدحاو عرداضم ءئّرُهَ : موف
 (نآرقلا تاغل)

 نايءاكاّم ب ٠ ّيَحْلا َنِم : لوف

 كس بلطلنءلوهرئاذ(ه 52 نيس كاي ورك و راشا كس رك ضتربكل ري قكربكيسا هم .لاوق

 < باوت ب ماهفتسا لوا باوجاكل ا :ٌمُثربكتشإ دوا طرش تم م“ املك هامل باَوَج 05
 لاي باب بج بج نأ« نور لوس ماهفتسا ك_ كس لاق شاكك سا نق ماهفتسا يروا

 2 ايلربكنةبجبت آل وس
 حرط اع متربكّتسإ فطعاكْم تْبَّذُك رواء ع مدقم ل وعفم ْْمِبَدَك اًقيرف ْمْئْبَّذك ءاَقْيِرَمَف : نوف

 -<  نولتقت اَقْيِرَف



 (تدادج) لج شف تل نهج م ١ هراب (0رِةَرَقبلا ُةَرْوَس
 -<ت باو اكردقم لاوس ل يار صقم اكقاضا كس تابع لا ةيضاملا لاحلا ةياكحل ع راضملا : : لوف

 سادوب مل جس يب بلطم اكساس اترلتلاطورب لادن زوج اوم لاوعتسا قي كرر اهم ل َنْولَتْقَت اًقيِرَف : لاو

 جس فالف دقتاوي لئالاح كل جدد ل هاو رب نار

 كس نورظت ل اجلا ىلاعتاو اك ايبغا ل ايلا يك اتساع اك ىداضم م روطيس قس رظنم ىل تاو دخلا بوح

 تت تك ال اح تي اكدوأ ا« دو شاع

 كل قوارم نوف مالعرسم ُمَهفياَلَو ىبغتي ال ىا « لج تك قري. سعت كلغ ب ءٌفلُع : لوف
 تا لقوسوم ف راش لب مولع ريكس .ولثمس رام كس لومي قت كف الغ ٌفلغغ داب تارطم شخ

 (بغار) ملل وأى ىا فالي عمجج ئه هس شئاتممو كة لو دس ملك كا 3 اق

 داحس بوضع جو ل وج تفص كفء ذك ةوصوم انام ب اليل ءاليلقف :

 مث علا ةربوتتا علا نفور لورا فرط ت ابا لي لا «هنّيجُم لبق : يب 0
_- 
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 -- ةوسمس

كس لاه حس لي هادضا ئرتشإ ملا راو راشال_ رك ارعاب رو اورتشاءاوخاب : نوف
 قرروا عي ث 

 هن وليد

 -(ةركوراثثا فرط اوبك شازتخا ليا ركريظ اه ء حس قحلا نم «<بس نايباك ام ءقحلا نم :.ٌكلوَق

 قرا داعيا ' اريج. ىقلرابم تاذال فلج بآدد ؛ كح تنس اتي ري روطاس نارا رخآ ب وبي وكس: سا تعا

 ؟ يكرس ل وك سامع فلو دقق يأ لابي رم مُهَءاَنبا َنْوقِرْعي امك ُهَتوقِرَعَي" 2

 دودي ل تاروت ر وا تاز انوم لري لوسر كي آروا تاذ لوصتكى هاب ياك حس لاح ىئاوام باو

 #اتترم اي جس تاءالعت

 تاب لوكات وبن لي ًارواوكي آو بج حرب "اوم حس دي كلر كس باوج: اكل اوس ماري ءادسَسح : نلوَق

 اومبري فكري لح

 اوم تسدجو كبس قروا دسح للي اوم لتس يب كت درع مدعروا لص راكز اورفلر : بم جج

 لاقئارواه باو اكي نا امل .هباو رفك :ملجس يب بلطم هباورفك هلوق َرْهَو «ةيناثلا ُباوَج هيلع َّلَد : ٌقْلْوَه

 امل ُقَدَصُم هللا دنع نم ٌبتك مه َءاَج امَلَو تي ترايفل نو ذب اوت اك ها ءاّشَل تبي كت لالد

 مال لوط امل لائرواع باد اكمل امل هب اورفك :لك نبا "اكو رين ووصل و راكد رسبت للا .هب اورفك م هَعَم ْنُهَعَم

 ند ةنيك ا "الكي دردجو كت رورط كبس اوج وك اا زب ايكأب اا رم روس راكع جوك

 د يلاح لت داس ءْذَق يرثت خلا لبق نم اوناكو كحب اثحسدي تروا اكوم كح كس ريكا

 وشي مزمزإ>



 ١ هراب (1)َِرقَْلا ةَرْوَس ش (ننآدلج) الج شف كمل نَمَج
 ءاورئشا ردا اًفيش ّيشلا سلب :ج يبت داعي زا زيتسس «وُه تريررتاك سئ ءاَم لع ءاَمَسْنب وف
 -< مذلاب رئوصألا و رفكي نآر واه تفصل هام

 دك ركام سئل يل ؤ باعك كل لاء جا الب ئاج كب اظطدانما كت ناباك جس هداشا ل لاا ءةَاَهِْود : لوف
 كوم نيب”( ب ٌدعم) بازع بحاص لب كوم. ن ناك“ با طعا ذباب اتركاوم لم( ب ٌدعم) با زغب حاص
 لبس كو نول نا سلاو بيدرو هكر ل سكنا , ْنِوْهُم ل لكا «نْيِهُم «نيهم :ّنْلْوَق

 دس و مه رس د .ب حج

 وفل

 ىلركدظحالسءع لبر ذك اوكي زل بيكو نقرر يف رورض كت ايكن ا هّبتكلا ىَسْوُماَنِْيَتا ْدَقَلَو
 لاك لي ف ركعرورشسس..يمقلمج وكم الك ناايباكت يانج ضن كل جي ارسا قب يس ىلاج كرير ابيب لاب اج
 هع هراشا فرط جوت

 .٠ لبن لبا رساونب ءامتاوم طعرم ر وظل ىصرصخم اونا تدل روتر لتس ل ياو كل يم رسا قب« تاراقتوارمحس + بتتكلا
 ىاذكل كل اهي ددقاوروبشم سلي رات نهر س5 روا رتاوتم اك ايبا رحب كس الفل ة]يع كوم ترعح

 - لن متاخ كس لبتارسا ىخب ايبا لل غداةةليقع قس تررطحكي وك و ل شلاظاظةيلت لكك تسر عت: ىبن قر كس لل

 ملاهتمللا بج , تق كى زان تضمين ترم تن كيا تيد كس ىدرم حافلة لا بع نبا تررفعح
 ريارب كس دارت كف ورتلمت كس تار وق خ# ثلا ال :كك اهئ ان آف ايد ماك ف اهخلا كس اوك ا ةةياع كوس نس
 لكل لاء رف تلاوه ركارف فيفا ةكقياع كوم حس تصر ىفي اذ ىلاهقشلا كك اهنا قرب تار فل زان تشرف

 (ىناعملا حور) ل2 اهنا أس روب

 ترشروا يبس اى ذم دوبي لحس رو[ ف يرثتى فقتي بآ (ةيآلا) «هّللا دنع ْنَ ُبتكُه َءآَجاَمَلَو
 ناي نب ىو طساو كس ناروأ نىك فس ايناس نأ نارتو ف كك حز كج. 2 رطل نايزلارخ ساح

 رباش كس تاب لاني لادوخ ومب عرورشر ود اك خر ورع رام رواوم ل اكرافل لة 1و تقرلجعرءخ ةحرك

 كح ةس ركابكرواخ ةس اكايجري ديما ىو لاو ذآ ىدوب< يام كنا ثدي تاتفقفي رحب اخ
 «كس لالا باح بسس سوم ان كوم دخت سكس لا مت الاد فس ومب ثدوتبمىب كيا بهي رقفظول اتسوكم كتم اج ادن
 انجي دءابكل مب لج آف ومنا وف وب مولخم تن الاح كاتي يه بحجب كل ىا تس دك نك تاب يك شن ديد

 ل دوب كتاب بيجي ركب لش دل نااميارب ىج لا قت مدي ولج م لك اج نقاب سمت دوبي ب لبا
 هس 3 وس اسس حسا



 (نتادنج» لا ج خف زل نمَج 4 ١ هراي (5روَرَقَبلا ةَروُس
 فل هس لاك و الب حس بسر عب لس نس آس لاء سد نأ لاي ناك راظتاروا تح جسد هي ديما لنآ اى
 | -ت2 كك قايل وتس اهورلكالاع كس منشأ 7

 ترضخ نا ملا ما تداهش ما رواش دايز حس بس ءهتس كح ىل لن هتان قا تدب ددعتن كس فس اج ناي

 تفك ثلا رقوو لكس كم اع دوب رسودروا لش لاح اع دوبي شب كيادوختج ل اهلاتفة تاق هيف“
 وا لبلاك جرب قرون بآل كيمد ىذب كب كس تسب آ يتب دوادلاو # ريم سال فيرشت ليفان لإ
 نقول ل نون ناعم لولاك 0

 ؟نين لد ل م لوب امك يلي روت بأ قوي لايك 0 ا
 لا 2220-0 18

 -ج نايقياكس اول مايك“ 0 18

 ا : لاو

 كل وون هلح تاباك ارولاك ل وركت فلا ىف لاس ناج لش ناج كبت: .....:إكبم
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 ىلاحس راصتا مسكي لدار بسر ناكر شم لابي تس ورفع نيل. زن نيل ىلع وعبق
 رباب كيا بم رقث ءا هرب ذك ةس ل هد يد تستولي مالسالا لمت بج مكس تيياورحس
 (ماشه نبا تريس) كح ندر كل 3 يار د سكس لا م جس الا سوم

 كس (هدنبد تاجن) 7ك اريارب سسدعي لس لا نإ ملينا وركر اكن حس نس 7 وأ دنيا ةكقياغ ل سرعت ل دوب

 اق بزل لب ير غل ركنا ضارب بخ نرخ روبل

 ىلاعت لاق روت ةدوّغلا ىا اَنَلَعْلْرْنَأَمِبَّنِم وام ثا
 4 راض املصم ان قكلا وقم نارا نير دعت و ةاؤ وأ سواَمب لاحلب واولا َنْوَمن

 :روتلاب ©َنيصْؤُفَمحْنْكَنِلبَقْ مولان شلَتَف ا َنوقَيمِلَ مهل لق دَمَهَعَماَمَ تكتم دوم
 راما ُلَعف امب ملسو هيلع هللا ىلص انين ٍنْمَ ىف نيووجوُملِل ٌباطَحلاو ْمِهِنَتَق نع اهيِف مشيت دقو
 َلَجِيْلَوْرَكتَمُت ' رحبلا ىلقو قلقو ِدّيلاو اضعلاك ٍتاَرِجعُملا ىأ تيا سفك َجْدَقَلَو هب ب ب ةياضرإ

 00 :انزك د ٍهذاَخِتِإب ©َنوُمِ ©َنويلظْرمْناَو ثنو فراجفلا ىلإ هبابؤ َدْعَب ىا ميعب م ال

 "لم طعن ابلؤتف ني مشتت حل رع لكحل رك راقت دف 0
 0 لوب ًعاَمس هب َنوُرَسْوَتاَن ا دابِتْجإَو دجب َقَوُقيمْكْسِيَتأ اماوذحم
 ناريشلا طلاخف انك عييورف ا كف طئاح ا لضيوف قار و تكرمنا يضع 12 0



 ١ هراي (1)ٍّرَقمْلا ةَرْوُس < ا سس
 اهب ©َنيِنِمْوُممْْلَأ لجعلا ُهدابِع ٍةروّتلاب َمكناَمْيَةيمْكَومأَي اًئيَس اَمَسْقَي مَن َّن لقمه
 كلذكف ىا مبؤابا ُدارُملاو لجعلا ٍةداَبِعبُرُمأَي ال َناميإلا َّنآِل َنيِنِسْوُمِب مشل 1 لصلا ْمتِمَعَر امك
 يكتب 7ث(7 ال اهني قاهيالاو ملسو هيلعدللا ىلص دمحم مكَذك دقو ةرولاب قيسيؤلب مس 3

 تعئانك سلا نوكنم حا ٌّدَصِ ]ا واَدتَع نجلا يأ ةرجلانادلامْكل تكن مب
 متقَدَص نإ ىا يناثلا ىف ذيق لولا نأ ىلع ناط رّشلا هَ قّلعت 9َنْذَق َنيِق ةدد رس
 مهندياتمّدَقاَمِبادْبأ هوُمَحُي نل ف هونَمَتف ثوَملا اَبيَلا لصوُمل او ايوب ل ف ْثَناَك نمو مُكِمْعَر ىف
 نيرا 0 لا مهيذكل ٍمرلَتسُملا ملسو هيلع هللا يلص يبنلاب لاي مسرقك ني

 يركشملا وَمَن ْيِذلَنم ضررا َقاقويكلعِساَنل صح مسق مال مُهْنَدِجَتَلَو مهيِزاَجِيف
 نمت هَل مبراكنال َنيِكر شملا َنوُد رانلا ىَل ميويجم ناب مييتعلا تاجوعوب

 . ليوات ىف اهِتاِصب َىِبَو نأ ىنعمب ةّيردصّمول *ةَئسَقلار مجول مهذحأ

 رَمَحُيَنَأ رانلا ِاَدَعْلاَنَم هدعبُم ِهِجْرَحَرَمِي مبدخا ىا
 .مميزاجُيف ِءاتلاو ٍءاَّيلاب 6 َنوُلمَحبامب ريض هللا

 ةريهعت ىاودِجزخرُن لعاف َرَمعَت

2-7 
 مهك لال ناميابب ىاءجسايكل زان سهلا( ليا )هريضو نآر قج كج تاجابك سناب :يروجري

 قت .يلاع واو دوا يامرفذ ىلاهتدشلا٠ لو تك ر ناميارب لا مكب تاروؤن كس ء ع. ايكا يكل ذانرب متجرك يسد

 ردا «جسيلاح( لعب ل« قك نقد ورلكالاع لين بس هكر اكن انا ع آر ق (هوروا )دعب كس للا جس هدالع كس للا

 هسا أ بآ كك ديكاتع ىلا لاع (ًاقرصم) عج لاي ك نادج < ىلاو ذ_ رك إب رض ىك ( ت ارون) ا

 تبلل نال تاراثل 7اس ؟ا يل رنا سايفالط_ نافل جحان نازل الح تفايدد
 (دادجاو ) ءايآك نادك جو لاءك دوجوم لم ناءز لايقل بآوج جوك( دوبي ) كلا باطخ جس ايكا يكن
 اك ايد دروا ءاضيب دي ءاصعكاريبج ال تارت تك ساي راب اكفنا ةقاع كوم « لن ىذا تس لاري يكب نس
 مروا ردا ءايلاني دوم وه رخجئدعإ ك- د اج لج ب( روط) تقيم كفالات كوم كس سا ف مقىترجب ءاناجدم تنك

 مكرواايلهدعداكذس ركل كي ماك اكس تارقق متن مكب جددا نس + مل اف حسدجو كفاني( دونم )وكر ف
 لوم ىد ىرامب ءاهكف س مروا «سد ذاب حس ذل وقت ارو بج« ليداركر متلاتءايكالسموكر وط لبجرم متن
 نوبناو ونس حس تيياكت يلوا جا اجي دك اكتب ل رداوماهقحس شدا يضم وك( تار ذي

 ا د تابالكيسآ مت دوا م تاباك يآ نس مابكذس

 نيرخاتلادنع؟ةقئاعم



 (نراداج) َنللََج شف كل نَمج 04 - ١ هراي (0)ِةَرَقَبلاةَرْوُس
 :جس لاه كت ييارس( لب مت ) بارشبل ايدج قكؤكر كت يارس ىلا لمن ولو2س نا تبغاه ادلع اقايئايداس

 نامياب تارا مركا جس ززج كرب تييابنددء<اهي دمك م اك قي لاك ل ناميا ب تييداقادابتت يب قل تدلل

 مكاكق يوكن امياي ت - بيبو بلو ازيا ني يسبج دوج

 رم كر واع لات ايار كت رون مار ابيت حررط حا كش لن( دادج او ) ءايآكس حلا بطئ ننبقكو رواءاتتنو لبيت

 هتك تنافي بآ اجد ل تءذاجا كب يذل في بأ ءاميام ت اروتروا وب كك ركب ذلك ىك هتف

 ((ار 1من زال |يج دراعات سوانا ريدر انس ناو رسال دج نك حرف ًارادرلا

 كك مود لواكرب دقت رط اء ل نقل رض مود د اسكس توم ازمت ون 1 وذ يا مترا ورك ا نمت كت وم

 راد كس كس لءدوا حس ك اب رص ( تنج) ترف آراودكو م جس لن وتو للا مترا تس« ديق كس

 55 جواك نوت قرك يس هوركبو رك اننقك لاا مئازبل ع توما ر ذاك اسر كيك ارواح ايدي توك اوو قو ترخآ

 هللاروا كس لكيت نتوصل «جس ملت ب ذلك كنا نرك تانك تمدد اس رانا هن بآدودل حس

 كحال / ايوكنلا ب 1سشضلر اق رتز لك ايتدوداي نت بسلا اكد دازسوكن اااذبلا ح اناء برت وك ل ورفاك "نول

 هه لادا لع قه جف لو كده كدب دان كح تسدب نيك نوم ( لي تن لل كالي

 نيبو بس لوأرشف اخت سم” تاكد اكن ا تاب( وكدوبي) اكس

 2 تاع زل ل ءْنأ .ح يررصءّوَل ءو:لاسرا ارتب عع كل الك انبي نر جاك ل نلا لإن م

 م نأ ا ء نفك احب يكس با زعوكن لا قرم ارد يس لوعفم اذ دوي ا وصوب

 «نولمعي «ج اني دل كوك وم اكلس نا ىلاهتدفلا «ج ل نتالي َرَمَعُي نأ نتن ) + لظافاك هج ٍزخّرُم
 تا ا سس ءات ردا ءاي

 ففي ليد 2كم
 تلم دارضاري حاتم لاوعتسا م ربع برع مامأرواو دال 0 فلخ يع ناكمفرطظي 2

 -ال مل ءارمؤ م” هك دعإ لذ مالعزسف لمت كل بن نحل «ٌدعَبروا « ىو رواح

 --لاختاُم  ٌقَحْلا وهو : لوف

 اج اتوم ىت قداص تك لاح 2ك ديكات كلمت نومضلس لكي «ٌةّدكؤم ةينا لاخ اًقّدَِصَم د : لوف

 ىلاغ لاه دايقفا ديك اتاك ب بلطم اكان لاه ك- كس ريك كل ثا, ءافوطع ل ءاًفِوْطَع كوبأ ٌديز ل

 -<-ءنورفكيو «لواكك -لاع ثلاغل اعين شرو <

 <«( شجي مزكنإ>



 ١ هراب (؟)ّرَقَملاةَرْوُس 2 (قرادا) الجحش ف كل نهج
 ىف ناز حسابنا تاء تيي؟ل وزن لاكو اييئااك يس هراشا لب ناك ضاري كعرراضم ملت : َيِلوَق
 -< (لْبَق ْنِم) ب ساديرقروا اوم ناو لش
 ءابآكس نا لثاقكءايبنااكك- لاء ىزاجدانسا ل «نولتقت :لكجهراشا ل لا «مه ُءاَبا َلَعْف مب :يلْوَق
 -هوركر تك دارجاو

 ك_ ىاهت قارس لكس ءابآ سا دوبي هدوج وملك جس تسال هددوا جس نايباك العكس ذوي مهاضر :َيِلْوِق

 -ج قى درك فرط كنا تدني 0
 ا + لين تل دارم تار لتس ت اديب وج ءجسووصقنو رب لوكول نلا كس كس تار يضل كت انّ «تازجعملاب :َيلْوِق

 -ج عا تانيبرواهسدعاو تارك

 زون ع هتعنضص ىا اًفيَس تذختإ يروا فو زج ىلاغلوعفماك لحن مل هراشا لم زق لاا ءاّهلإ :ّيِلْوَق

 لاوسوكن وضم ىا حس لجارسا نب اك ات اوم رداص حس قرم اس: لج ذاختاك لا <. انباحوكل وعفم كيادتج سس لي
 - لب تلح ركن ايب ل بي تروصى كب اوجو

 ؟ ل[ لويكت رورض كس اء فدذح هايل كوبي

 دركو ىلا: لوعفم ُةُنْعَنَص ىا ءافيس ٌتذختإ :ببح اتوب لاعتتسا قلب تكس تعنص, ارتب «ذاخستا بج
 لكالاع ,الجع ليئارسا ىنب ايرمتعّنَص ءاتوه بلطم لب ترروصلاءامت نلسومب لختترمز فرط كنا تس نك
 خر لارعا قيرلء ءاققاؤمرواضحس قرم اس ل ثا ى زا لج

 ءاكو/ تفوح ف اضم للحي ةدعب نم لي تروص اع هراشا فرط كف اضم فذع لبي للا ءهباهذ دعب : لوف

 مزال درو« هانا, فوذح هئيجسم اجل هباهذ دعب نس تارطتن تج ىورري تارظتن ارب حس ذاخستإ مكن
 -<ج الفل لوم ىذاس لجلي روما الشلالة ىوع لاك

 لي لزاوج جس لائارم لاشي ىومكدو ح قافيم ذخا :لج_هراشال م ا ءٍةاَرْوَتلا ىف اَمِب ٍلّمَعلا ىَلَع :َيلوَق

 -امتايكا يل ل تروص م كبرب تسلا تموًادالوام ام

 لاعك ىنن. < اجايلنا.ردقم دق ركع حي انني لاحاكى نا كي درك اغا ركن ايددقم هدق ءرُكَفْؤَف اَنْعَقَرَو : يِْوَف
 -ًاريزقت اي وماظفلواوثءع ىرورضا:وماك دق كس تب

 ان لاك ب لوري - اع فوذح فام بح ليبي حس لجعلا كج هراشا ليي لا ءمُهَبولق ُهّبَُح : ًيْلْوَف
 <. اهكاي درك اق كس لوك يلا فاضم غلاب مك كف ذعوكف اضم: نكس

 -جددقنمذلاب ضني ,لخعلاةداَبِع : يلوم
 -<- باوت اكردقم لاوس ل يارصقم يؤ اضاك- ترابعا «نينم ؤمبْميْسَل متنا كلذك :٠ نوف



 (نتادج) ت0 شف نمل ادَتَج |6ْ ١ هراب (9)ةَرَقَبلا ةَرْوُس
 »د سو ““ : 230 58 00-7 011

 كس ياه اوكي نير دوت وم لع دار زل ةققاقفي ب اريل انلع ا ايك و ذغا قم ءانيا حسو كت يانج لك. : ل اوم

 أت تح ل حو 59

 ساو دنع رثو مدان دلت «هتتس قطا ساروا ناري لل فالس خي ادوبي كس نا ذك فاقت بآل يسر ا بوح

 هس ارب اندم قس شدوا نادي نام يمك لس

 تلج روان ذود لب ل ء تس ماع تر اراد سي رصتقم اك رك عنج ريناكت ا رار :ةنجسلا ىا :َقلْوَق
 2 تم دو ينج وأووخ فرص ركل ارو اخ اع

 .*اه ناحت نما ةْنَجْا حدي نل“ .مكلوقب ىلا «متمعز امك : يو
 اهي. ج بث ل ع للا« اجابه يطرشلاب هينمت قلعت لح يربط خلا ناطرشلا هِئَيَمَِب َقَّلَعَت : :لْلْوَف

 هايد أم ذال قيم لابي ا اهل نار رع لسع نلف رن بزجاج تازثعا
 تيارا "كل سا حس طرا لأدب جس لتس سوطرثود قل كدعاوءاذج كسب لسأح كب او : اج

 م يسم هرإ لس

 نا. لوبدق 2ك ك لا طرشل وا لوم لج نايسرد باو: 01

 مكمعز ىف نيقداص ْمبْنُك نإ" :لكوميب تيب اريزقت اكدماك ىلاغباوجروا لدم مث كك تكس ىلا ل واركروط

 اكلوارواع بادت اك ىلا ءتوملا اونمّتف :لجايئابك ئيدوا"َتوَملا اًوُنِمَنَف ًةّصاخممكل ًةرخآلا َراّدلا نأ

 تاي دلك للاب باو اكل واي 9 "ع فد ذك او

 ىلا .توملا اًوُنِمَتَف ب مرقم ةرخآلا ٌراَدلامكل تناك نإ .# تكل وا لكني ,مهبذكل مزلتسملا : نوف

 را نيس اوأ ترف ًاراد مدقعروا اتم مزلسوأ مدع لس مدقم مدع 217 لات ادب هرنمتي نل رواج

 0531 رهبذكل مزلتسملا آزال جم كرنك ىلا ليرد يكرع مورعم قو اكليل - ا !رادا بلس

 دع مراتب د1 ا ا قدرت اراد كس نسا رك انك تحوم ادوبي قم, ع بلطم

 ت ديل 505 وم انس دعس رواج - ؛هوْنُمَتُي نأ نطعم ميهندجتلو :لككسهداشاب ا ,مسق مال : :لِلوَق

 - يمن هدتاف لوك اكديك ا”ممال لمي تروا مك لس لاس اين اياك يجف رحم لكن

 ب اتركاوم لبث ءايشاروجوم ءداّو :ركعرصقمانيد باوج اكل اوما كت «ىنمتي ريف دوي «ىنمتي : لوف

 -جح لبي تاورعمانكى رمت قزارورولء لش مورهع كت

 - جس قكاب كك فدو مدا موعم نقرا ل خس نق داو دل مح اك لش باج

 حز ورب ىل لش ةرارود ةلَلَعَف كود «ٌةَحْرَحَر ررص#الاو يس كر ود. 1 ةاحاولا نام هجزخَرُم : : سوق

 ش ناتو نإ اخ

 عازرشجي مزرمناد



 ١ هراي (1) ةَرقَبلا ةَروس 4 (نتدي» لج جف قنكلانَمَج

 ”ةيجللاوةغللا
 نم وهف ِماَمآ ىنعمب نوكت دقو ٍفلخ ىنعمب هنآ روهشملاو ,ناكم فورظ نم وهو َءاَرَو 9

 .دادضأالا

 ,ةدحاولا ةملكلا ةلزنم ناتملكلا تلزنَو ءاهفلا تفذح رج فرح ةيماهفتسالا اًمَّقَبَساَذِإ ©#

 مَع مب مل, ماتح :مالإ :لوقتف

 .لمعلا ٍراركت ةباثمب فورحلا راركتو « اًمز الو ايّدعتم لمعتسي ,َحِزْحُر ©

 . فلا صوصخ دارملا سيلف ةرثكلا نع ةيانك ىهو ةنس فلا ةيانكلا ©9
 يا د به رس د ب
 2و فل

 تلا قرت ا تحاك راج بك عسىت نلا تاب يبدوا ابد ل ذاك ص ارسا ب ي(ةببآلا) ؛ اًوْنِمآمُمَل َلِبَق اذاَو

 ىلا كى كلر ل مراييل قكرب لبث بانه درك ذان ب ناردا قللت كل دوبي «قال نامياي نآر قم ىلا

 باج لاء ل[ يدمج ابوي حس موتا "هلا َلَرنَأ آمسب" :لث لاش ل فود نآرقروا لبا لن نامي تاك
 بان ا لكك هسداعمو كسل لات باتكوج كح كس موث راهب هل ءكم را ابك م ارسا ىلع شن نأ

 جت نو رت ارب

 شارو ذأ مص ليس لم اراقب افرك ان[ أرق ل ب داب كسدوبي ف َءآَرَوآَمب َنْوُرْفْكَيَو

 نال لع لاواروا عب ورود وادق سانا هفازوا ىلا فاطلا كك رع كيا ء لج شير ايت كل كس

 - قلاب ترباس لمارما نادئاف تدك لك: تايب لش لوكس كاسه كرم ثروت

 ناميارب تارك هيد لق د للا كس دوب ب « ني َنينِمْوُممثَنُك نإ ُلَبَق ْنِم هللا ًءايبْن نوف ملف ْلُق

 قو اكن اميري تادوفاراببمت ليك سكاي 7 ليس رورض كة سا اميارب باتكروا كيو تكس

 ايل ايل نجار صول منح لآق ءايهنا سن تارك كل سا تركت لتقل بتمام ينام اوم حي ىوكداراهتركا اء

 جس قي دانعروا رح ض شراك اراب تبارك اتوب مولتشيسس للا عس

 ترحب راجاهبكرب روطلس لسد كدانعوراكنا لس ناري (ةيآآلا) ؛ ٍِتْنَيَبلاِب ىْسْوُمْمكَء َآَجْدَفلَو

 «<جس قكدشلا فرصووبتسر كي رواء ل لوسر كس ثلا هوك رد بكا لاوس ل الذوات ارم كما للزيت كوم

 لاني دوبعسوع# زجر وج ادحاو لرد ايكك يت ىتل_فيازةلتتت وم ف تدرج وب كس لا ني

 فوغ نابافق قلب لور ئابيب .لكدت جس نايباكءاتنا كراك اورفككس دوبي هن (ةيآلا) «مُكَفاتمِم اَنْذَحَأ ذِإَو
 ! عاوشتجي مرمنا>



 (نتادج) لج شف نمل اَنَمَج و ١ هراب (؟رِةَّرقَبلا ةَرْوَس

 اداه ل رعب ب ب لاجل ل مب ك قشيي نير لش لوروا كس سكت عاطا تم ايل نسل ير كر ارق قيس ناين حس
 2 ا

 رص ل لديك بك نال "ا جوءب قتداج كك ايبدجم كر از اور فكل نلا تس لابي للا ْمِهبْوُُق ئف اًوُبِرْشَأَو

 ل نقل تاب نو قا قو تروصمم ل تيان عال

 هسرسود« < قي دانبارببروااسدتاون ضال جس لوم زج ىمادوخ تم ةلوامك لاء كك وكت يحالص نتتاول

 ىلا« كس فاه تست ب اتركك ييارعب وتل رشيد و كرك نانا ىلإب لتولي يكرم اًوْبِرْشأ وأتت

 - اتاك ركل م لولو كس ناوج هت فكه واكن ارجو لقسم اكروأ ل ايصع

 : ملبابم تولد
 - توك يفتك ا ذة ةقانا يق لايك نبا ترطح (ةيآلا ,ةَضِلاَح ِهَللاَدْنِع ةَرخلا ُراَدلا كَل ثناك ْنِإ ْلُق

 وار برم لوم جلي تب اود تدشئادوا داكن اكس يد تسوبن تركك يك ابك سس لول دوبي تنس كس لعام

 -ٍِ .دركر ال ستون اج انوع حس ل لولودشلا إي: 310 ير ل ل ووو ىدوبي روا كارلسم ل يب هاكر اب كلا

 لي تس لب ن نارمتل ا انيعب وكلى و ليبماح لق قرن وق يعل نا ا: س قلى د لل طعنت روس بن تاكد كب

 9 بارق للاعتدقلا ثلث هسداب كس لول دوبي حررط كل ويت اسي كل للا تت ل وعجت عررط كن وبجميع قروب لك
 يك نبا ريسفت» 2 هس( درارق ٌراروكر يف ا 1 ةلاتقفطالقتترثكن با ظفاع ل ركن وزرآ كت وهزم

 ماكس كدتز قوم ديي؟اك تانك ت ومكه ايكئياتتري ل تأ ٠ «ٍةويَح ىلَع ِساّنلا صرخ م هْتَدَجَتَلَو

 - كحاب سئس للاب اذعوأنلا كادي كر نايلي ضير دايز قسم نرش قتيسس سوكر
 ى قو فسح جيت بت شاكخ وجبر لن لاو يس ادوبي كيس انو مول سس تابآن لا

 ياو لاح كن اكان: ةاجوم هدامآري نس كانمق كت ومو يقي فموي عقلا ىل كالوري م قت” بس سودروا ل

 هال ال ا ارعا تس انت كت وم يفاءوم اراكتن1 علك ون لس وا

 اكن لاعب كس اج ل هاكراب كشلا لك ؤ نس اج جتا سل نيقيلوكت اب ا وو نكي لا تنل رك مت اب ناك ين لن سرا

 - فتصل تلي دعبل

 0 و اب ىَتاَي هنآ انْمأل َليِئاكيس ةاككولورباذعلاب ىتاي اودع وب َناَقف ٌلْيئَرِبِج
 ا بف لم ارو 17

 هيديسبامِل ًقْدصموْنلا مَ نذِبكِبْلَقْلَع نارئ قلا ىا ُهَلَّزَت ُهَّنإَق اَظْيَغ تُمْيلَف : لفرح اًوُذَع َنَكْرَم



 ١ هراب (1) ِةَرَقَبلا ةَرْوُس /ورس (قراداج) ننالج شف كمل َنَمَج
 | فقع يتم لسا 2 نضر ترس 0,0

 هِلَسرو هيَكيِلمَووَِلاَوْدَع َناَكْن م © َنْدِمْؤمْل هّدَجلاب ىرْشَُو ةلالَّضلا نب ىَّذُهَف تكلا نم هَنِبق
 صاخلا نطَع نموكياملا ىلع ئطع 001 اهنوُدو ِءاّيِبو هبو ةزمب الب اَجتفو ميجلا رسك ب َلْئِرْمِحَو 2

 ماه رق ع

 5 قون اعقوأ 9َنيرِفَكلِإَوُدَعَمْلاَّناَق هَ الب ىرخأ يفد وايوِرممم َليِئاكُيم و ءارق ىفو ماعلا ىلع

 ىلص ّيبنلل اًيروُص نبا لول د نبا لوقل در لاخي فراجع او ِكتْدِكَب ٍقدَيَب ِتِنآ دمحم اي َكِيلإاَمْلَرَ ارْئاَنَقَلَو مبلاحل ناك

 ىلع اَذَهَع هللا كده َمّلكَوأ ا ,باورذك ©َنوُقيفلاالإ اهي َْكَياَمَو عشب انتعج ات ملسو هيلغهللا

 ُباوج هِضْفَنب ُمحَهْنمَق ل احوططتبلا نم ربت ريشملا هيلع اوواَعُي ال نأ ىمنلا وا َجّرخ نإ َيِبتلاب نامييإلا

 هلل انعم در لوي ااَملَوة نون ومو الرمش لاقتنال لب ّىراكنإلا ماهفتسالا رسب وبلا

 ةروّتلا ىا هللا َبْنِككَبسكلا اوتو 01 ٌقْذَصُم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ّىن ُهَّنَأ نم ابيِفاَم نملك ك5 هريغو لوُسّرلاب ناميإلا نب اهبيف امب الَمْعَي مل ىا مروه َءآَرَو
 هللا باتك اقنااؤا قع

 جارك ىو تشرف انوكايك اوسح_ةنقللةتقناكفقر ع تررطخ ب حس ةقيقفلف بع ف ب روص نبا : مجم

 ةسالىو) را ات رك باعد كاهن اراب قلو واهس سا ون لال الفاعل يد بقاع

 «لوج ل زا تيأ ايو اج اركد ىكالسروا ىلاىشوخ ووك ل ساءت ل نايا مت ون انو لي اكرم شرف ( الاو

 ونون فذ ( لرب: ) للا كت ب « 2 اجبر لصف يوك اق ءوجب ند اكل جربت وج « كحد بك تس نلا بأ

 ةاروأ ل ونضؤمروا جس الاو ذك ل رضن كن وباتكه باس ( نآرق ) وج ج.اراتاري بلق كس يآتس متكسشلا نآرق

 روا اك ولوسر كس لاروا اك وتشرف كس لاروا اكدثلا ى وجر وا جالاو انس كرمت وخ لكك نحب روا الاو فس اهكو تيارب

 2-:ءابيةركاروال_ءاياروالل_وزت# واكو رزممت يخل سدت اسكس الس لارواورسكلس مت: لع رجا لير

 روا هزمت ل كيم لبث تءارث »يروا جي رولكس ماعلا لك ئاخ فطعب .لكلل تفطع اك ا بج نا ناك كيما جس

 دج كريب مهلك( َنْيِر فاك ظفل٠ <١ شلادوخن داك ور فاكتب ا لب كس. ءايريخب لبن قرسوددوا حس تاس
 هل كلان لبر نثر درب ب اذ م يقي فس اددا يك | م ربا

 5517 قلو اي داع اك باد7 ا كتاب لا ىك اي روص نار تس لاحت «ٍتيا (تنّئَبو

 كس ال نامياري ىب ةس وكول نا ند ة ركراك ا اكل ا قت قطاف ( فرص ) ءاجرك بك وكا وسكس سوقساف راك اك

 نادت كس لي ركوب كل ورش فالس لاك دبع سس من يايكدبع لوتس دثلا بج درجات هدرا لن سراب
 لكى راكم ا ماببفنتسا ىيروا ع باوتاك امّنك (ةَدَبن) ايد لا تشي لج ركز قو بع لا نس قل خلا تس نب

 -ع| نجي مرمزاد



 (قرادج لج ضف مل اَنَمَج م ١ هراب (؟رِةَّرََمْلا ةَرْوَس
 لكنا ىلاي كس نلا بج روا تتكسر لبنى نااميارثك ا حس ل نا- بس كل -( بارضا) لاققنا لسبب كلب <
 كدتلا هس لل رف اليا حس لي باكل اا ناا قف ءإب آس فرط ىكدثلا (ةقففلج رحم ) لوسر الاو ننس رك إل رقت كب ات

 لابد ءايلد لاب نات اخاه هر نال امها لوني نت نها نش ولاكن ن 2و ا

 بن كام فيجا لاو | عب ناو هك تايون
 يان ره 2 نياوع م

 يبوس تيردركى يبجي

 ليحتل وز دهس مان اكمل اع دوبي كيا راب كس كرف إي روص نب هدب اريك ءايروص نبا : لوف

 نارك تاغلوريت ل طفت لس ل بج« جس مناك شرف ب رقم يا كش ا اكتفقظيلع للي رج «ليئ بج :٠ قوق

 0 فاشرتسم لع

 «دهتاسلس يزد مت لبر ْبَج ف «دحتاسةس يزل مت «لْيِربِج 89

 , لب اي دعب ل هزم ءلْئَرْبَج © «ريِرَدْنَح نازورب «ليِئَرِبَج 9
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 .نيئاربج اه َلْيِرْبِج
 ( نارقلا تاغل)

 < فرص يف سيو كفو موا جيء جس فلا يدلل ءلسبا «هدنب رج ءادخ ةدنبءشلادبك تك لن رنج

 دس دا يبق تكل كيما
 لكلا تميل يطرش ْنَم ءلب ناك ْنَم لح اناتب يرصقماكةن اء فدذها/لمج ا ءاطْيَغ ْثُمَيَلَف : ّقْلوَق
 -ه نو زك از
 دوجوموج ب قرورضانوماكدتاع لبي ىلا ف, ومر لج بج ءازنجكك - لاء زك نس ءاززج تلعب هله ؛ : يو

00 
 تحس دابقتاك قبر روم جار فرط كل يرتب الاقل اتناك سي سدا ريت 5 : نآرقلا ىأ قو
 هك روكذملاك روهشملا ركع شرود نآر قلم لج رك درك بخت عقر مركل كن ر قنا ك- ساء« سب

 -[: 1ك مزالركذلا لبق رامضا عمدعاق



 بة الرماظما اهئ كسريكتل_لاءةكوم رذاكيب سو كليا توارعركا قدوتنا: ركن ايوكهعيبق ترلصفروارعينش تمداع كنا لكوج ركع جس كي رز م لب اسرلناكنلا ل2 ساق لكان لردع اجيك نك «نيرفاكلل ٌوَُع نش زيها انامل مقوم هع : لوم
 ت ليربجْل اًرُدَع ناك نم اك: يلعن وطخت متم كذاضاك ترابعلا خلا ايروص نسبا لوقت د . قوق
 هك بآاققايكد بع ةقففي بآل ب بلطم اي كح ليال ناميادي سا م ف كر روبناكن لا زلارخ آى بج دكا اهله حسدقلا لس دوبي نتن جس انركراشا فرط ريف ى رسوورصتقم اكس ارواج يملا ءفطعاكل ا ؛ىِبّنلاوأ :يِلْوَق -جن.كناييوك ل كس ف .الواضرخالمج نايمرد كج «َتْوْفافْلا الإ آَهب فكي اَهَو لو فوطتسروا
 -ك يكد نواعتاكن يرش فالف
 تايب اورفكأ «<ييرقتكاا«ج فوز لن فوط جف اهاو جس قراكناماهظتسا هزمت ءاَمْلُك أ : لوف
 5 ني ءامّلك ,تانيبلا هّللا
 وكر بعكس لوسر كس لااروادثلا كل كس نا تم, قبب قل كى راك ماههفتتساروا«جس ل نق ك سا ىلا: ل وفم زهر وهظ ءارو روا لوا لوعنمم دب ءهّللا باتك ءطرشباوج راو مل مج ,قيرف دب : قوق

 تا جل اح لاثانلا ف تشب يب

 ع 20000

 حج وول

 :ىلو ناش

 لاق”: لوم لزات لش عسداب كس دوب تيري ل لانا تابتا (ةيآلا) ,ٌليرْبِجَل اًرُدَعَناَك ْنَمْلُق

 ليربج نأ اَوُمَعَز اَذإ دوهيلا ىلع اًباوج تلزن «ةيآلا ةدطاقا ايدج ليوانلا لها دمج دورتظلا ورح عك

 "مهل ىلو لاكيم ناَومهلودع

 هو برس كى أو ننس تييآ انك ايلف تارت لني نيب فلك ايادر ل #داب لس مقاول لويس

 - اةنقلاقةقلق سابع نبا هس اجر يشد ريب نب ديكر وا حا - لوم نايمرد ل دوبي ردا انتففلت مير لى وج ىلو م ولكنك
 ولاوسدتجج رام ماقاولا ا ايكش ركروا لوم رضاع لب تصرخ لك قلي ىف تدعانجج كيا كووبي كج ايكت هياود
 هجن انج ءوركل اوسوم ىطرموج وكي آ اياررف ايفل يآ انس د لب وك كسى اوس باد اكن تكن باج اك
 هتقاقت يآ “كب اَهَمْلا َنِم َكّمِلَو ْنَم” :اهكذ ولون المرخ آرججايد باوج نتفق ب آرواايكل اوساب حدو



 (نتادج الج شف جل نَمَح له ١ هراب (؟) ِةَّرقَبل ٍّ وس
 - لو ب لت سود لس رم لرب دوا» ليث لكرا تسدد ليِربج يلو :ايد بعاد

 نامياري بأم اتوب ىو اكس سآدتشرف ىلوكروا والعكس لبر بج لا نساء لتس اب كيسآم تا هك س تام كدي قل

 - لوم ل زان تي آي تتنو لاء نول مارت اي د باو فس تام ؟جس تدايكاك لااا رف قفط أع ةسال

 (ىناك وشريدقلا حتف)

 تاروا ريش ىلا نلئاءعس كت ميادر  ةقئلاتةقئاقتت ب البنا نليرمت لش فنصم يبا ل رمش ىلا نلما تيا ور فييأ لح ا

 لاح ئرتل ؟ ىرو[ف ير شتى اتفاق ب آبسدج فس مالم نب هلا ديك كج ايكتم داورسر ةلةظلاناو ل طخ ورك

 كنا“ لوم انتباج اندم "لاوس نام تس يسأل نايك عروا ومر ضاو لي تصرخ ىف ' قففف يآ لم ل غراب كيا وكب

 6 ؟' كى اناوكا يك يي حس بس وتنخروا 0 1 اك رمااع ليي كش 0 ءانتاح ليل وكاوس ىج با#

 ؟س اتم باشمس جو لكس هدلاو ب اايدلاو كيس ادجيدوا
 ءاهأ  مالس نب قا دبكءايانب كش نس لوبا وقت حس ١١ فيرنا قلما فلة لقلت لأ ارم ءايا رفد دفا بأ

 آد: نشر اكد وبي قلد واب س مالس نب ثلا دبك ل اريام رف قف تأ! نس لتر
 ل 'ُكِبِلَق ىلَع ُهَلَزَن ل

50000 . 5 2 958 

 تاك نم” :تبناسء ا
7 

 تالا كسول اوس لون هدا
2 

 0 ا ا يا كل ( لان ) طرش كك عميق 00

 شم ل قاده ع اجاجرلت قبس دداءاكل *تسلت تدار وادم 2 راج لج نامي كل وبتنج

8 

 .هّللا ُلْوُسَر َكْنآَو هللا الا ةلإ ال نأ ُدَهْشَأ" :ايبك كس مالس نك دقلا دب قلي سات

 كس ىقن نلا تمدخ لك اهنإب ىو كت اا ايناس ماناك تش رفراقدإب و مه يأ لي ناطصا السا لرب : كاك

 وعلا لع موق اخ فيثكر وادد د كس لل“ «جساتكر اخ مج اندم قرشبوم علا مو لو عاق اخر انا 1

 تج تدوم 7 فيطل وتل ل ل 10 71 لوقو ل واع ومال تايلقحس ا ارم 5 15

 ملا ور ناتو لرب قرش ل وج لت وعام احاج يلم اك ا كطس ولو تراس حس لوتشرف وم

 مضورفص كب نلا ةتيسا تس ماك ؟ اك لاكي تيرطتح انا) قو حس انال ب ار او ماك اكنلا بازع :ئشرفوو لات

 لي لل لوبكم اناكل رج تر لس ترون ىلا شيال ضرتها يآ حسبو ىف ت اءدقم

 (اًضخلم ىدحام) تامل همك ناهيك خر ىيدئاطلغ ىا كا

 هتان لويس ريغ يسر: نع ةنايرف م فاو روع ل اهدقلا (ةيقلاو “هيككَللَمَو هلإ اودع ناك نما



 ١ هراب (؟) ِةَّرَقبل ةَرْوَس | (نناداج) لآل حشف كل نمَج
 هلو يل ىداَع نم” :ع ل فلرثاغي دعءع نثر قكاكدطلا» »جنن نناكليأ احس ل ناإياكن اد« لإ
 (قاقرل باك .ىراحب حيحص) 2 .“ٍبرَحْلاب ىِنَرَداَب دق

 لا نقولا لوز شا هج :لكح تداع لاري نا * مُهِنُم قيِرَف ُهَذَبَن اًَدَهَع اًَوُدهَع املك َوَأ

 قدوم تتم للي < قيد لاذ تشيب لولد بع لا تعامج ليا ىك ل م نا قلع ل سكر ارقو لوق إي ورباعم دبع
 - كر لكن اهيا ىكب تار توج لن ىلا

 تناكو ٍرحِسلا َنِب َنْطيَلَسِكْلُم دبع قَعنْيِطشلا بنت ىا اَوُلَثَتاَم بن ىلع ثطع اَُعَبَتاَو
 ةئيكلا ىلا ِهيِقْلَثو َبسيِذاكأ ِهيَل ا ٌمْضَتو مم دعا ف ٌىرتشت ثناك وا ةكلُش َعَرِن امل هيسرك تحت ُهَنََفد

 تلد تاَماملف اهنفدو ٍتنكلا نميلُس مم بيلا ُملْعَت نجلا ّنآ عاشو كلذ اًشَفو ُهَنوُنَوَديِف

 اوضقْر و هوتلعتف اديب مك اَنإ اَوُلاَم رحت انيق اجْوق اموخرطسسافشانلا هيلع نيليايشلا

 ٌرك ذي دمحم ىلا اوُرظنا مِهِلَوَق ىف ٍدوهيلا ىلع درو نِْيَلْسِل ةئرُبت ىلاغت لاق مهيايبنا َبَمُك

 قنِكلَي نك ألو رحيل لمغبب مل ى نيس او ازحاش إو ناك انو ينال ىف وام

 مهَنوُمْلعُيَو اوُرْفُك رييض نب لاح ةلمجلا رحيسلاَس تلا َن : :

 قاّرعلا ٍداَوَس ىف دَلب ليبي َنيِنئاَكلا ماللا رسكب ٌئرقو رحّسلا نيب ُهاَمِهلَأ ىا 0-2-7

 ليقو رجتلا ِاَمََعُي ناك ناَوِجاَس امم تابع نب لا لاق ٍنيكَلملِل نايب ثطع وا ندب ًاَنوراَمعَتفراَم

 اغشن هَل رح يح ِةدِئاَر َنِصْنْطِلَحْاَمَو سالو هحلطلا نبي ٌءالتبإ :عيلععل الزنأ ناعلِف

 نير ويفك زو نحو رفك ةملغك قف لب اتجعتلل سايت وللا قمتإب هتف َنْحناَمتإ ه وبا تو

 58 اهجفزو ءرملاَنْيبِهَِتوُفرَمْاَماَمُهْتِ َنوُمْلَعَتيَف هاَمّلَع َملعّتلا لإ ىب 1 نافةملقت ال

 هتّدارإب لل هللا ِنْدإبِاَلاِدَحَأ : ةدّياز نه رحت !اب هبَنيْزاَص ُهَرحّسل ىلا قا مهام ربخألا ىلا لاك ضغُبُي
 يو 2 2 3

 ةوهنيلا يااوملم مشق مال ْذَقَلَو رحسلاو بو مهعقني و ع مهيفنيالو ةرخألا ىف مهرَضياَمَل .

 هللا ِباَتِكب هَلَدِبَتْسا وا هَراَمل ُهبرََسا ةلوصوم نّمو ٍلَمَعلا نياَهَلْبقاَمل ةقّيَعُم ء ادتبا مال ع

 َنيِراَسلا ىا ممهَسْفنَأَهَب اوعاَب ارق ايس امسي ٍةنجلا ىف بيضت ةَياَلَح صو ني

 هيلا َنوُريِضَي ام ةقيقح ع و نآورخألا قيما

 هيماعب فوك وألا تاق 3 اوَقَناَو نارقلاو ىبنلاب اَوُنَمل ةوهيلا ىا مُهَّتَأولَو هوُمّلعت ام باّذعلا َنِب
 هب اهيسوا مد

 ةوضويويوياع دلو 8 ميت لد اوي نا نول سعوا فاوشو ىو كلا



-ٍ 

 ده(

 هوس نا كلر «تبس داعم

 (نتادي» ةزيلالججشف كل اَنَمَج 4 ١ هراب (؟)ةَّرقَبْلا ةروس 1 منبكد مع ئندال نس لمس 8 0 1
 .هيّلع ُهوُرّثأ اَمَل ٌريخ ةثأ 6َنومْلَعَي اوناَكَوَل مهسفنا هب اؤًرش امم هَربخ ديح وللا دنع نم 6 رس درو هوسإ 24 0 2 3575 0# الا ” 2 نب

 تاما شات ) اج ب دب فس زغب )2 كيوم : اجري
 نس نايا يشوك( لوبان )حوت قوم قت تموت اقف ظلت نااميلس بحب هن نس رك اح ذب ل تنطاس ربت التالت
 لب ساروا هت تس ركايل ناسس قدوج نا ايشوكل ل تك ذي كج كس لا« انت درك لذ جن كس ىركى لتنثالةيقع نابلس
 زي قاوم تره كتساب لادوات ةس رك ايلركن اذ ةموكلى ا دوروك سل اي داني ول ون اكرل اء توجت ( حس فرط ا)
 ناميلس بد دين انج ءايد ركن هس لوك وبال( قوداج ) ةساقتناقةلةياغ نامبلس وفل نام بيغ انج لا يكويبروبشم
 لبا هداج ليت ىاوتءإيل لاكتو كا فذ لوك انج ىورلى رت اشن لك اوك وكول # نبط يش ون ايكومج لااققنا اك دقلة

 3 0 ل م

 ا ا سا كوبي روا سوم سكت ءارب ىك اتفاق نابلس ىلاهقدقلا ءايدوكر لاط سس الابوكل وباتكل

 سال ل ل ا د م

 هن امد اجو وكول ءايكرفك نب ايش نكي جتاسكس بفيرو ادي رشت نك ءبرفل ركل )كلا سايكس ترك
 ود ناوجروا ءهتن تس املس كركم موكا( نكت يش )واس نطير اول( رحسلا سانلا نومّلَعُيِر لمع#

 لئارعا سو لاب بس ايكاس ذي ىدختاس كس هرسكك مالو يكبم دواء تسد لب لئاب( رش )وج ايا يكل زان لاوتشرف
 505ه لابع نبا ءعس نايب فطعاي لدب حس «نيكلم .يءامت تودامدوا تدداب( مان اكل وقت وتشرف نا) رمال

 بنج كرتلا كك ميلك وداج وج ءهتخ تش رفوو رك يس ايكاهكروا ءكتس سلامك وداج دون« كس ركوداج لوطود هدايا فذ
 نوفر فيدل نسم : كل 2 اه لبى ( هداج ) لورد ووروا كنس كس سدا ارم روظلس شيز كوكو

 هداع نس لج ازيا سرك ليز[ كس ارك الد اجلا لهن شتم ذا ( كل وأول ) تس ابناج كدفلا م :هكء كنس يبس دربك

 حا نير رم دعس وو رك قر ءوركت رفك رك ليوك ا ذبل ءجس ننام هوب د فاي حس نسج وا اهكرفك ل سا اعل
 لب لب كر وط ياي ني دارك ل ادج نايمرد كرب وشكس ساروا قويت ديل ذ كس لل هنا

 يروا كح يب سكن اصقنر خب كس هدارا (روا) مكس قئاوكاى هيي ر ذك (دداج )ل زل( وداج) يال او ة رلوواو يروا يلح ضب :

 يقم ضْدَقل دوبي يقي دوا جس هداجهوروا« ل اينيش فم تس ايبا ناصتف لب ترث 1ك ن ادج « ل تبي زج دو كأول

 ناصح تحشتج لع ترأس اءازدب تننرقلا بازل نا يكرابتفاوك (وزاع) ناس سكن ناجع لو ل
 اذ لونا شبك زجج لس يقي رواء جس لوصوم ْنَه دواس خلا حس لأكل ب ةظيساوج سيجا دتبأ مال ل ٠ نمل

 الا( حارب )وكت ترق آكس لا نم( سوف ) نيس لي لاو نكي نس تس كرب تيان زج هدايكت ذو رفوكل وف اج
 «[ نشمي رمز > ا



 ١ هراي (؟)ِةَرَقَمْلا ةَرْوَس 9 (قتادات) اج جشف تنتج

 يفرط مج « تفل ناج وكت قيفت كي اذطغ لا كول يدك دركبسجاووكم نبل كنا نس تك ارك كل نا ءانمإس

 لذ تس دلا لح رت يصعم كرت روا ةسآ لس نايا نارا نإ دوا تيا دنا تحت وأ ا رن لن داب

 ارد جس اوبال هورواع فوز ب اوجاك وَلا با وفن ب رتبموك ا تس فرط كى امتثال كس رك داع( كن ) شم

 ايرث نيا ةس لوبتاوج سلا« جس ديسقم ا ليي لاروا جس ءادتسو وروا ساب دكت سل الو( بال وتم ) ةَبَرْعَمَل
 - يهدي قي با كورت اوكوداج قل رتب ياك يل نااجو كتاب سا هولا

 ذب تت دو لك رانا نس لوبا جس بمن انك خر نتا حس( لاعتفا) (ٌعاَبتا ءاْوْعَبَتِإ « فطاعواو ار وق

 ل اًوُعِبَّتِإ لوضوم اق جس كاكاو جس عشار فرط قبر فوج يبت ردا ا رثبلا «جي هَدَيَن فطعاكل اك

 86 لت مث .لميشلا اولتت ا

 كس تس رك يكتم و الت ني ايش تتفو كس تي آل ون لكان اع نس انركتما درب لاح ل وج ح .خيص اك رراضم ٠ اًرَلْتت :لاوس

 لل كنا ية لوا لس نيش دعب كس تنعب ى فق ب رس

 ىكاء اب دو تس اسكس لورظنتتفو لا لءاعمو واي وك اومن لاعتسارب روظكس يطاب لاح تيياك> نيصاك ع رراضم شوج
 -< ايكو راش لع تترك اولقت تا ا
 ولعت دوا" يب رحسلا نم م روط ونغم فطعاكل اء كس علوت ل خلا ٌعْهّسلا ُقِرَئْسَت تناكْوأ : َّيلوَف

 هب نلامس آنا ايشوكل الاب ني ءكتنس نس رك ياسر ذب ركل وكول نا ايش سس ل تدك

 . كل 3 أ ايان ثيون لاء كس تس كب" سس كد دج ركاب

 ُلّوَقَتَت نح“.اولتت لج لاخا كيرا ىف نث“يىلع ,ناميلس دهع ىف ىا «ناميلس ٍدِهَع ىلع :ّقْلُوَق
 1 طف ج1 ىلع لص ل ّوَقَت كك ىاكع دي لاع يلا ىلع ما

 نم روا “ٌناميلس كلمت هللا ىلع ٌنيظيشلا هكوفَتَ ام .اوُعْبَناَر" لوم ررط لاحم رايعرم قل لك ءاكدم

 . .ةولتنا لوم رزقت اوم فو ذحدت اعجب نايباك ام ءرحسلا

 رتل رحسلاب لكلب تيتا ماتا خانات يرقتم هاش تربع ءرختلا لمعمل ٠ لوف

 فطع اك اه لوصوم اه مكايدرك هراشارل  اءفدذك «َنوُمْلَعُي ِنيكَلَمْلا ىلع َلِزنأ اَممِهَنوُمْلَعيَو :َقلْوَف

 -اهكدم تق ارتعااك هسفن ىلع ئشلا فطعا بل« ليس ماعلا لك ماه فطعيي رواج ب «ٌرْحَسل

 جا دارمي رطاكى ا زنا قو للا ركجسوراشا فرط تاب لا« جس ريض ل زن ب ٌةاَمهلَأ ىا ىاو :ءلَوِق



 (نودج) الج سف تراني 4 ١ هراب (7)ةَرَقَبْل َرْوَس

 00 ا اة
 باج لولو كت ار فس اي رد لت نادك فوج سم اناكريش: نلاشلا ميا م لاب حس ىف تكا لباب : لوف

 م ( شرع اكس لل ووج وص رار را لا نأ ن؟ءاحت ةرذك حس نايمرد هس ىلا تارفاقق ناو

 َ تناك رواج ابر تنك اي اكل اخ تددطلس لتتم دب ىلإ وطير حس يءاخ*ه رقيق والا جرو 0 ىف شرلبلا لوط وا خال

 دلتا اكل لا ك_ كس شيب شيب لى آئاج كيلا ب سا "هس دعب ل خلدا ءيقرخ اه كوشو نا د ين

 روا شين اترك 0 فرصطار يك حس دو لك ف سوم مروا لي حس روبل كب لام كل” اس و رت | يلو

 عنارقلا تاغل) 0202 د فرصا يف حبي لكتسيلا

 كني ل + 0 + فرص حس جول هس مروا تسيطر ين مان كس ووتش فود 0 : نوف

 تلا عرار ابن لاا اوكي تلارعانب قت ءارقى سود

 دبه عرراضم اي جس انبب لورمو ادننيميرء سيت ادتبام مال ل نمل لمعلا ْنِم اَهَلبَق امل ةَقَلَعُم ٍءادتبا مال : َنْلْوَه

 0 [توم ىرورض انعم اقئفلا دق« لع اتوب لشاورم ىذتار بدي كيا انام

 ل اءتاد تودع لك ول ءاومِلَع لأ ا ءارتبامال م 2 نمل (ىلاعلاةرور)_ج سترون كارت مال لابي

 - لس اجومج للاب تررادص كر اتا ماا لبي تر وت ضر يل

 ولا مم صر عدت 5 ا ع ايكت ا ا دا تم

 .مهسفنا ظَح ىامِهَطَح ح هراشا فرط فاضم فزع لل 1 ءاهظح 0 لَو

 ا دات مذلاب وصلب دره راشاركن ام ردقم لمت يسم العرس 10 أ. قلوق

 مقر حل ا سو سيكل او راب صرصت_ وو كج "تت هلو قدس: ًائيش ( قمتم. ليوم شا تعا

 100 رن رات سفن روم نك قل انيق مع لك اب دب ف باد اكل 1١[ تاتو ىكرورض نومي فر عمك

 -تانوزف ”ءاوملعت لا لاب وص وا

 دس
 بج باد اكل اوس ليارصقم كفاشا كس تدايغ لا :خلا هيَ َنوريِصَي اَم َةَقيِقَح 3

 م نادلة اتوعمولعس نوملعي اوناكو لر واهس مكن اري موب مولع .اومِلَع دْفْلَو شي قلم ناوي

 دهس انوع مولعشو انهن ب بالود ء سل

 ناك لل نا بوز روبل سورا يري عقر ع 7: ةاجو ب اطععشا نب هيلو

 ا رفاضا كن وريصي ام ةقيقح كس مالمرسشلا_ كس باوجس ل اوس

 نع فو زيبا 6توملعي اوناكو ل ل ءهرملْعَتاَم : نوف

 | نشجي مرمزإد



 ١ هراب (؟)ِةَّرَهَبْلا ةَرَوَس 4 (نتاد) الج شف كرنلادَبَج
 - باو اكردقم اوعي كير فوذحم ّوَل ُباَوَج فوذحم وَل ٌباَوَج : : لوف

 كسرو كج حساب روم حلاو باوج ديما لمت: 1 لابي رواج ىرورضاتوج نمار لاك ب .اوج كس ول :كاؤس
 ا ري

 تلالو ةبوثمل ياف دص لارناع اوي ل هوروا < فوجب اوج لب م لاث ةبوقمل ب اوجاك ول: .خ

 الك
 (باوصلاب ملعا هللاو) وبا ةرتلكب اوئاكزلاو ءُهْوَرْنا اَمَل : يْلُوَه

 ”ةلباوهخلا

 ءرسكلا ىا ترملاو ترهلا نم اناكولو ءفرصلا عنم " ليلدب نايمجعا ناملع” َتوّرمو توره

 .تالّوطملا ىف اهيلا عجرُي ةفيرط ريطاسا اهلوح ٌتَجِيُن دقو ءافرصن الم هضعبم عز امك

 3 م رس 2 بح

 ل

 ظ ل
 درفروا ليا لش تسربف مرج درفكس نا صر ءاك نحاهق كل يارس ىف ابد لترك « نيش اوُلَقَت ام اَوْعَسًتاَو

 يافرصد كك ككتت كس م ىلاطييش تبا كيك اوري لوك فكر بع لس ساروا باتكى لا نس دوب تنس فاضا مر

 رواه ركوداج كباب تح لاري تدلل ( شاي ذوتن ) ناريس كك ذ# كى كى وكر يلب كل كك لي نسلط داج دونا

 نامل كايامرف وم تس ركن اهب تءارب ل اقفال نابلس تررضح ل ىل اتق ثلا ءكس سس رك موك روز كس هداج

 اكىرأوداج لس نار ذ كافالي ناريس تسر ظنت كس انج ارك حرفك كل يل ساءت تس رك برك م يطيع

 زيوتلروا نس ووداج ركل اذ تشيب لجو تار ول بانك تلا ىليرسا قيل اتق اجد اك ا فرط ل وراح ءامتم ان تبي لسا

 نأ يي ك1 تنك يما كت: لئاكى داب هذ الفتلة نابلس تررطح حجو كن كس كك كي ل نورك

 امكووك وكوا فرص ركل اهذوك وبا مكن لا ذس لور و دار وا نيد ايش نا دعب كس لااققنا كفالات نا اهيلس حر ذقحب سرك
 ترحل نوم الف نا عسسجو ىاروا اهتر كل يت ذاراكرا ةقاروا تدق لك انا ةتلع نا بلس ترضح ل يلركرواب يوك وكلا

 -< لاير فديد 2اس دطلا لش تيأس اايدرار قرف اكرواركوداجر كل اك تسءايبنا ءاسلسول دانة نامل

 (ريثك نبا)

 لشكر مرسْزإ> الا



 (نوادم) لج شف تر َلَيَج م. ١ هراي (؟ر ِةَرَقَبْلا ةَرَوَس

 :تراب دوب لير كن أ
 آَ تس ركركة ريدم دقت اسك راك ارب اشر وادب كا كح ناهس تقيفت رات ليا تداهم كدب سضتنابلورك

 لإ كي فرص قلم نا زلة ثنا لوس ووخ وب تس ركرظأ عطل حرامك دق كن لا قوشاكى د اسك دبي ١ ل

 0 ا مدفو ليا اكل ورش لكك اجو مولخ“ ت تاياور د انج ءات ف مب لوتس

 ل ل بسرضأ ل ايما 2 ل ل 2 كل كداب ياا ركن ملا اماروا الحس يدوب

 نويل ال رار ييرلا وورالا) دف ريكو علا

 8 لسا ىدوبم اكى روت ول ؛روفسك آس حس قح اه د لف نوبات ريت وا شبير ليصل 56 ايد ,رلوداج ميلي ب آس

 دوب رصاعم لب وسر تسر يس بانى نيكل ىلا« قتيل دب يمك كرص كل شا بر ىو السا كن يكدر
 كت 206 لميس لج كلب نلا ديه ع اجيد وا تت رجا كسرت نول ب حس اتصل ةليلس تع

 (ىدجام يعامل '.ى,ةش :ضص)

 : |ايتي حس فرطوو ركل بي دوي

 9١ اليت حس ف رطود لبي سوك لرحروا كل ذب كي + ل ترحل نوصي مخك انكر وا نيد ذيب ادوبي لك 62 تس يصل

 م دقكرلا ديول م ْ 2 ليغ ضل نامي تسر

 ىلاهتدتلا« تلودب كرك ا تموت الطلة ة] يلع نااملسروا عساني تسلا نارك م“ :لكى وركف رط ىك نابلس حرر طع>

 - يك يفك ل لن لتلةاع نااهبلسرو اعرفكم كري “ٌناَميَلَس رفك ام" : ارك ونة لىاذ

 هد هل تسد نانا تروصب ل لاير مشوج كح تش رف ل وفود يب الي تح فرط كت در امو توراب سرسود

 هرطخ اك اج نايا لبي اسك سك سؤلس اهو ذل وا حاج للاي كس نلا بلاط اكنيبيرت لولوج كح فذاو حرك

 تر وصب وخر اريج ىتروظنم شيز 1ك ورنب جل رذ لس ناوكى اختر ذلا تي دامك ئا ون ان زايوورلا قر ساعم

 انت از اوكاطولم وكس لاقت ثلا ر ذ كس وتشرف ل ضان

 : لصف ىدقاو لس تورامو تراب

 رم فيلو افلا ةلةيلع مدآ فس ىلاقنو تاكج ل” بسب كح يكل ذ لكن ديناسس ا! تت كروان برم ا
 ل اور اكو دل تب كح لق زرع لرواد ال اوس يل "اخ مد ؟روا< ىلع ل ديو ا ناب طل قربت مكاين رع ا وتشرف قءايامرف 00 ”س مو : ا ع ” معا تشو” راو 0

 مك 0 نيرا

 عارشتي مناد



 ١ هراب (؟ر ربل ةَرْوَس 2 (قرادنج) نيل! حشف قل نمج
 52 , كلارك اما مد آى كا ب ناب ز لش رفوو لادم كت

 ؟ 0 ١ لباو تك راك نبت نب سر انك وآل اكيد ذس هلال بحب كه سايل ايي هس تروا

 ايل رع وتشوف, اناجوم ولحم متو ليتم لع مق وشم اوفى نادوا تسمع كلا ترك ا ءايد با وج فسد كودي

 ناتما كا ءاومداشرا ليث تس كد يمقو سنن رت قمرا ؟جس [تطسركى ا, رفان كراكو دوري ةييسا رطل هدنب راكد روي ا
 مان كليا لي نا كك كك بن كتل ةساب كح ركزي يو قت عاهردادب زودباعمكج ةش رف نت رند ادخ مكث ايان“

 9 سى طع ضترورضروا ليشمل اون سن اناوك وزن نا انت ل عم ان اكسس ثم ورام م ان اكع سر سود دوا تسددلأب

 لوب لكلا لس نلاجتما لا لي ليالي ري نلاح سلاح 1 دك د ركض رخ لبي روضتا لس راكد دوري رك لاح تدوصيي
 هجرك نزلو تدرامد تدرار كما درس بح احسن دوا سنس شدد نال اهدا

 ركون مشا محاوكت ارواح تس كيك يفصت كل وصدقم تشرف ل زفوو يع لكى وركت نام سس شون بارشروا لو كرنك
 1 ا ا نان قا تعامن ليا زور ليا كت ةس ل اءاج لج ياس

 ىثأ لزدب ىرشب شك اون لع لوكس لوتشيف ل وفود و روكذن نا ءايك ا كتب كرب وش يسارك لاي ك نا ققوارفش كرا
 مج هس لام يو اكل وسرت ايل امج ون ح هرسد 9 521 دانه ننال مار سس جي لل

 تار ورب زكا لي درك ف الخ سرب وش لاذ صيف م ايكايكذ س كيآءعس لاح بي ارم لابابك سلا بس اكل نسر

 ترمز هذ لوما انج تمارا وا لا سل تا اكرشلا ايد باوج كس هرسوو وأ ؟ تجوب

 باذع/دفلاهكذ فيا ةددركل رب دريم بج جس نلت ب جيا ة هرج ذء تيسر رورة الراوتساح انتلعن

 نترك[ ير اهبل لاو لكى اق ناد اركز هب قس لب تضر ل ناب ةيجرلو جيت

 وب تلح وم بايماكل مر صقم نا قورل رباك ا مع تب كيا رضاك هرج ليد

 هددرج زوم ةساج ب ناسآ مك ذب تح وداملس ( ملنلا سل ) ءاعدوو تش - مايك هرب زك جس ةررط لا ل تعاود كرسود

 < ب لش تعاود كياج_ فيش ل وقر ركب نو تك هراتسورب زن ع تورم زيدل قوم غيروا قلك بع كاع 07

 تري ين ءايلوؤدوكتلكرت ا كلا نس للي ع و: تبحر حس هرج زروال بارش لبي نس تورامدوا تدارك

 لش تمدخ ىك اكفلةلع ليلر دا ترطح ول لوم تمادنو كدتمر شري اطخ قي ارد يآ شيم بج الا ذك كه داهج ىلا لك
 شرافسيواءاعد لك اكفنا طر دا ترضخ, لبن رفع اعد © ىلاقتدفلا لمن نقيس دامب بآل كتساوظردروا ع وتر ضاع
 وجيزتكروا ىلافوكايند باذعم كت رخ؟ سرك وقى ايندازك يس ءايقفا لش تاب ارك سس دورض قفاز لادم مكر ح
 لولاب كس ناكل د تيك ضنا فالتخا ليم با ذع لس نادم لت ارك نإ رضاع وب مرج يك ترتر ا. دارس
 لإ تس اج سراب حس لوز رك ولدوا كك ع دال ل كن و تك تروا كك يي داكن حس

 (اًضخلم ؛ىونهكل بئاث ,ريسافتلا ةصالخ)

 ه| نشجي مرمناد



 ندجااتلالك خف ثضلانتص ١#" هراب وقرب ةَروَش

 : ل ارسا ىفب وا كفايات نابلس
 دؤاد ني نااسيلس ب مواجع مق 48 هدا زاك الفتلة ةلتلاع ناامبلس ٠ اًورفك َنيِطِيَّسلا ّنكَلَو ُناَمِيَلَس َرفك اَمَو

 ها وام شع لين حو ىتكوا ةحروم ان دخت سدضت اسكس ف جرب تروم ان كيا لس ليل لأي ارسا اني

 ليغ ناريس تترطنت, لبحث ينو لير صم لل بر خشر وا كتم اسكس تارف كايدو لع قارب قرش بنج تمول

 -ناأ ترن ” لا بس 000 ترك وشو نررقك إى ئطلس يإ

 تجار لن رورلا» اودع 0 [حراتوكلمصك, اور ىلا قتلة نامل كي ف رصدت نس لجن ارا نب

 0 رانا رثابك حس فس كل إب رقى قف تقلا رروا اب درا رثن "م اكو رجا سمو ا كس ربك حرر امن حس تدوين لل سللب ءايكر اراد

 - لا سد 1 21111111107

 نا ملكي ؛ ايدرارثرادرلو ورك ب دوا موصخمول لياقة قلع نايس ترتكب فر صن ف فالحب كس للا دس مالعا

 هر كي لكنا رك ووو وبعد عراد كد“ كس كل كح هي ا ا

 فد قمر اهغكر اذ ادعوا

 كاميااك كر صلو دوب ع نتفن اتم قت عت لس اي اخ زوجت اياورور اخر وا تاياكج و ضحى ووبب

 وماما سكس تدارس حر[ يدعو للا تس

 -ااهقبد لاكفرط ىكادخ يسا لذاك ارا ايلا لاب فرط ووبتسر غول و لس لا فس لول ويب ىلا قومه وب نامل بج

 نيطالس) 5141:1١1١ ٠١(

 عب فرط رس لرزا كرش يصب ؛ تت لع لامك كس نلايصصعت اي قناتك اسس نب كى م وني ب تلف كني

 ل 17 ل

 انت دم اذ /ارلاوم كايف ناس ًارتوارخ كل سااومم شكر ادق كس لا رسارتوادغ لداكن لاك ب زاوس

 8:1١ 0١( نيطالس) -اهكر مشد وكمل دئوادخ ذس لاري ل كورت كل وروبتم ىلا نادم

 !!! انتب سرفلو لرش لم ارسا ىئب ل وقبر وارتت اكاد! خس بك املي د( شا ذاعم)

 للالسم لتنال اك ءريتم عك نا رك

 قرت لتس اور خا رووت نارك رافال اثار واع اني ركد ايدوبي هبي أ نلا كيت نول امس لو رار ايئد

 نااملح : ايل العا لئد كاب رك آروا يآ« ظفاح اك ومانو ت زع لف لورق < كس تاءذرجوج نر بج
 51 م

 هت نشمي رمل



 ١ هراب (؟) ِةَرَقَملا ةَرْوَس ممل (نرادنج) تلج شف لنج
 ومءارح ادرص نت ارص كن آر تنفو لا ءكت لائم بي رقه فك وو وم تنكر ف اك ( ثنا زاعم )وك دفنا قة

 إي مص حررط ىلا ء قر ى ذي ل تلفن براوخ اينو ىلاي دوا انس حس لوم وأ فس لوبا ءهكتس نلاك هك ن قول
 ا

 :زاعااكن آرت

 تعمل لوزاتسو لس لاب لحب زاهر قروا دغر اه ترق 3, كتر ذلك اير صورت عن نسور بت بج
 باوج لس نة لب سترك ينل رضتو رع اح ك وسارلا كس لباب و لين لس ومب عل ان ناي اضع وا لبن نك الض افرول نات

 ىرخ آت بسلا جس اتامج بابل بل اك نيمو شاك ى و طرب دج كتان ابي وكمتاسا لين قت رك يع انج قل متت ىك لاف
 -_ كلي اومامكن اصوكسسآء كتبي دركل اك« نااهبلسم نااونكيم زرلاقتم ل للملا

 دج ءاكيلج ابدي ولكم امنا( قدجام) ( مرابج خب هالي موو لج ) - كل راتتسرم ليس رحاو اد كتاكيت نابل

 لكل شور فكف رط حك دق ةةيلت نابلس لي نتن ىتتبت آدو لكل جاب :جس اسال ين «جس هرتاك لقت نو نات ىك الضف تت ضان
 -( لئهدشفاضا لدعإ) - ل قاحلاهدء عى تبن

 < اكيد تعاود تلال نتا نبا لبن يضرب السي لاسرارب ياي فلس جر 1س قريت ناب ارسغم

 ره تأ نون اق كيلو لذا وقررت فازوا عسل دؤوب ةايلَس فك اموال كيك

 اًرحاس الإ ناك ام هّللاو ًايبن ناك دؤاد نبا معزي فاي دمحم نم نوُبِجعت الا دوهيلا رابحا ضعب لاق

 كج ابو تلا نامولتس مك غر رقل رق يكلف هللا لكَ

 رد لع يقع ناار اوت لوول لارا كل امل نا

 ايا -هتايدلاو# قل اكى انو انقر واريجت ر,ريعسروا ل ايع ع باوو الغ لاوحو روك كلاكيت ص اصب

| 

 طال ةل اع نلاميلس تررطح تديضر وا انكر فك وغم عسب لمي لسلام اكذ كن ايي كس مرجورف كل مارس ايدك دداإي

 < ىلا كردلس وما ير انك بتاج ىك

 لكل ىلا فص لكم ازاي قفة نا[ ميل تمر طر وا جس لكن اهب تصد ىك ( دوبي ) لب ارسا ىف لي تاي دوك

 هك ساهتما لس تأ ءج كلم لافصس فرط كايبنا كس لاتما ىرسود حررط سكس رك آ رق, نأ
 بحاصروا آل آما رف نامح رودرا كانى « لإن تع كس روى للركاب ىلا لا تح د راد سوم سك

 - نو لوم 2-07 1
 ها نشتي مزمرإد



 نتدجتةلالجخف تلات 0 ١ هرابور ورش هوس
 : تدقيق رك

 ماما دوا ىذا لعاب ركوب ًاصوصخ, سولف يف ب ل نير سفم مير ف لطب مارنقا دوا تيبس و تقيق> كرك
 2 مم ركل حس لاك نيل نلاج انحا رقت ابيب ء لس ىواطنطح 20 ا بيرقدا زروأا ةسرشل  ئارذا نمل

 رولا نوقشم ضان ا ءاك فرك يدجج تم افرض رك ماك سس هرمي و نجلا ناي ايش تم تس ء بل وك يا ذم اكريفخ ب ايسا

 ىلب ةتداح تننابلو كدا تب سى. لبي جراور اك لا لبي لوصول باج روا كرشم, حس اناجومج لصاح نلي سس لات ير

 دج دوجومتدابش كلا لع لوفي قير يعد وف زج راكما لبا انروا مأمسإيا لكل ارا

 « لكى ركوداجروا ىركل افرواارا ذل ايمروك- هك ارى شب تيا لوح

 3 "يوزر ودرس حز زول وعيت لعرض ل دوار سن30 نإ

 (81 117:31 نيطالس؛1)

 لع ارا نب موق جل ل رص سس مالا عرولظروا تمل اسر ديلكس لن كساب ب ب لولاو خاج كس مك دق زا

 اب نا دلكد عب كس ترمب قرجج اي ىفطو الج لوحتاب كسر صن تنب لس لس اه وواضح كيا ء قلتي تب لب لوصت ل غسوو
 نطل 1ل باو تس لعاب دعل كس ذادو تدم كيادج هو. صح ارموو : قو ركرايتفلا شاي دوب لج ( قارعمووجوم) ىلا

 ىلإ اب روا نيس رعد وبي ءرصاعم ك تلاسر دبع كس قدره راشا او فرط كتاب للا تي ات ايكوم مثل
 هتتعا حس روطماعوج ء لين قل انج قدروا كزان هد ب كس ميدف جراح لن عماج كس تايخو لا زر كس لوعق ل وفود
 تر ( قاد لا وادق )ل سحب ناز كر رقمى ةورج نكاح در «سينوكل م طال رك

 - ل جراج سارا داس ناي كى ايا كح

 ىلي وروما ءاجوم لام داي كس قا قطر شت اك ا فرص الط اك أع زتو للا زنا حس درج تقي ل لونا آَمَو

 روالي-او كس كس نا« دياي لوب لتتا داوخ لو سوم ماك ثنتح لي للسكس تاني وك سسوس نوب قت ل

 - لدن لازم قار ز كس تييموصت لكن ا تأب يروا لج تس وم ى تش رفع رز

 «جايكف طع ُاَمَِلُس ٌرَفَك اه ركدرا رئي فانوكاه هل نير سف تبيع لي قتل ىذملا وصوم ار لن لَنا آَم

 راجي ءطق سوم شكل زان قت مابلاو قو تسكب انك ف رص حس فرط كدذلا «ب ايك يت وتوك ا ن نيتي
 « ابل« ىلا «قذر ظفلاكل ا هنا ل هرواحم ىل آر قد ع توج حس فرط كى لاند ثلا ديسابس الا بسم تيكب لو اهتموا
 َنْولْزنُم ان . لم“ ادحارصانا قم ىلا كس( باذع)ل ردك تيس اب اتت سك تدحارض ل بيرل سلسيك# ماها ءار ول
 (توبكنع) .ءامسلا . ل



 ١ هراب (9رِةّرََبْلا ةَرْوُس 2 (كراد) ثلج شف كمل نَمج
 هوب اهي ايبا ف وكول نجس لبث قف انم كس تدسو دق لك سا انك رط كى ل ا تند فلا تدسن كركي ا زنا اذبإ
 تيصخضو ترد الط ءارب ايت ا تتوب وج لي تان اكس ف وقوم ابكر ىقرتكك يأ« لي سوم التم لش يطل كذب كي

 ىَلَع َلِزنُأ «ب اتنفس دكل زانكس قت باهسالا ببسوتس تيّديح ىف ولكروجو اكسس هس اتاي ذي دوجو
 1 ل ور ا كام لم دوك َتَوْراَمَو َتْوِراَه َلباَبِب ٍنْيَكَلَمْلا

 درعا ةفاو لوةفالا» لسروايغا حس لوذفو لاذفا الكتل ىلا هيسووصقتم ب مارك اك اح كرا ترم

 كليف ُهةاَمِهْلَُو هذ مالعرش ل كس دس دكر ود ارش اء ب اتوب ووصقنام اركاو تسلق بي لسن ء سس لب

 21 يلا سوك مارت ع ات ركع مز نوكلنم نقدا قر هز كا تبا ارق ذاقا
 -<- تاور ةنكلاتتةقاقتت ىرصب نست: لجني سابع نبا« قر ألي تدئانن

 دارم كتر شب كح د تشر رف ًالصا توداي تدداب كل ب كح فرط لسا نب سفن ل طن أن لكتعءارق قرسود ادخن انج

 ليق) كل لامك لوك تءافصه وك لاء جسايكابك( تشرف) كيا دال لوقت اور كرسودوكى تن نلا«هسدارش اي هاش
 هس اكو ةسددشرفلوقاكروممت ني( واطيب ) (امهجالَص رابقعاب ٍنيُكلم امس نالجر

 :ركيوثنروا قي ولك ماظن

 اكل وزنلبج ًاصوصتي م لب ىلانم كس .تييموصتروا تما زن لكن لا لون اكر حت قيقتحر موا كس لوقف لمع ى ولكم اق
 - انرلو دام هي سال ناك ققاو تس تقي” لكن ارو نيب حس تن اهو رحتؤلال وكول قسوم قل ااصارصتقم

 دارفا كس نول هيفخروا كسكس ايك ا مكيد ك- - خ# ركل سا تيفقاو حس لوقير طك مار اي هذيك وسر
 وكر فروخ توشر لش, (تكسركر ايا مرحب كيادج لون تس كل اهتسا هتلر رطبس وو كن ركل تييفقاو لكم خارج

 كح هذ ايولروج «ة اجازلي نوح هلل رولر وق تشرك انتل تيبس دورنا لب توشر ثان اكس هدز ناش كل كس نضل

 ول ومركب حس تيزنقاو لمكىلب اب ءاترجب سيرك زجر وخرصقتم اكلك حرب اظل ةساجوم لاش لع هوك لورد كن

 80 ردا دبر كل ترق اتومانمكر زاب حس مرج

 نايءكتس قا تش رفح رابقناك تميلصا ىبادج« لين مان كس لوتشرفوو ملي للاب ب : َتوُراَمَو ٌتْوْراَه
 لك ىك ناك سرجاظ 3 كس جيت كك لس تحل تسد نايسرد كس نوثاسا كح كس ضوغروا رصقتم ضان ليأ بج

 هد لوو ىف نولانتا نك كرا فروا نق راهي قارا ءاومات اكل وفاسنا بلاقو مت: يورو كر تجابشو

 تييآ لواء لكبر كل يصفى ءايكن ايباكو رج ذاص قر روهشك ف ارحعستق ل ارسسا كيا لابي ف ريضت با ضن

 ملف اصروا«جسايكراكذا لكلاب س تملك ا ف ني رشم ن وقفل نشهد تيسر سود« لبباف ةقوعرم هصتق لا ريق

 لهن كلبي مزكزإد 1



 (نددجانتلالج خف نكلامج "م ١ هراب (5ّرََملا ةَرْوَس
 ناتو ار م لا بابش» ى ار ماما « للا, ضايع نات لبن دورك ا ءتس دوورصر وا ولاول مقق ب هلك يس اي

 لأنا ندا فاز ندا انس ذب ذيب ج ركام كه يس اي دمه يدب كس ثنكب ىل كذب قلة رش با دوا« لي

 -ج لاووب قريت اهيارسادكب نك ارح 00-0

 تا عود اس مرا لانارك 2 ا وما وتلقت بنإ 0 شفا لان 5

 - راس رايتس كر لد لع سا أ. اجب قب ولخ سس تابذج قرشب للا لوك و تو كلل

 نمت مع ل ست رك ايد لرد اكركل اطل مش بشير حس اظفل للطرب ءانج ىلمكب لف راو ميلا ِداَمْلَعَي

 - ل 2س قتل فس ركوك 1, فس الترا ف اذتج م الع ا والعكس ةييسد لردروا املس

 (بغار) .مالعالا ىنعم ىِف لمعتسي امّبرميلعتلاو

 ةفئاط تلاقو ( ماعم ) (مالعإ ىنعمب م يلعتلا ور_ لن َك_دارم قى ذ- تعامتب كيا قن أرق نير مام دين انج
 جس لوقت تاس كس مالعإ رص تس ءا رقلياروا( ب) مالعالا باب نم رهف فيفختلاب َناَمِلْعُي ىنعمب انعم وه

 (حدر» .مالعالا نم فيفختلاب ناملعي فرصم نب ةحلط أرَقَو)

 :قرف مسرور
 ع ن م واو + سلع  دباشم تاعئاد يا حست امال رتل ءايلوا اب تس از ل ءء ايبا رطل

 فاو ضل تل لا. لج كس آل  داشمراغآ قه ا كت سس هداج دواركرجاظب ءجس اناج ابكت داع قرش ا ك- كا

 5 )لبق رف لع وداع روا هزت ابج لعب تام ز كس اقفل ةللاع ناارمل سلا هييج جس احا وج تس يتلا ل لونود ناو ل وراك

 1 1 11 ا ايبا ى اخ ةسرارق لوح زك قيو كل ورل و داج روا نورت اسس نو ل تكي كيا وأو ريباك

 انت ايا جبت لش لأن بوكت ودام توابل كس فس دك 2011 دداحروا

 يي اج وج حس دداجرل جس يال رف اك تقيل دابا ل ران رم اظ فّياروا جس حس دابا تلقيت وليا قرف

 لس وما بايسا لابج عساك افقو رومنس باايسا فرص قرف لضم لاك "نيرا س بابسا ةرئاددو لج لل مس طاشم

 9 10 ل 2 لوكروا لت ةساج كن بوش فر ظ كب اابسا ناداغ آو و لج

 روما واع مانتركو تقيقترووو لكالاح« لين تكل تفلت تداع قرقؤك ا تس جو كة خاج نك ب ابسا مورا حس ىلوج زج زيف
 كح اس لت 1 ا يم حال اعلا ئلنرطو

 اكن اراء عس لكى و توق كل اهقاو لامعا سب اوك بيشو تانج لالا ل بكت رواع قرقرك ادا تنك ولعل

 1 رواء كس لوب تداع يفرش يول لوب م تارا سال نيو لمدير ءاك د لس داع قرر و :مولخمبل رز

00 

 هل لشلبي مرسلا



 ١ هراب (؟) ِةَرََبلا ةَرْوَس 4 (نرادا» هل الج خف ناكل انج
 ءميونت لكبر جيك ترج لك داود ء لوب: لام ولعم تاب لكبجت ترج لوب اوت يكل كي تي ؟تابسا ك- نابج

 نلا بج روا« كل ومب مولخم تر واع يقر لي زج بم وف ل ومن مولخم ب ابسا كس نلاركأ بكاوكر يش امد مي رمسب لششلى نقم
 -ل شردت داعّق رضى ]زج وأ لاه ومب مول ايسا كس

 هز

 ميار تررطحء اتم لثبل و لوك اك رعب باهسا ل لا حس موب لت ل يت قتليساو إب هوك هز فال

 تتززم *_(نتا ىزنر كاجو قرت + كل كس اكن ةلاع كيتا رباك يد مكن ىلات نقتل ور: شك الفدان

 ومد فيلل

 حو رشا اكن واوذرللب لاك زجج هد ل ساهل مشرك ل جرب كك ركل اعتتسا لب اوورب ندي كول ضن قبب حر

 ت للاقتدثلا تسار ارب اكهزجتسكت اب يه انو مل وتر اكت داع يقرثوكل وكول حجو كف وم فس لائاودروا« <

 ىمَر هللا ّنكلَو َتْيَمَر ْذِإ َتْيَمَر اَمَو :ايا رفواشرا«ج تبان حس تحارص يزن آر تدوخ اتوب قلص
 هزم ق رفو روك ناكتقيقت كرر وا هزم ( ليز شاب جريت ؟ت قيد لت باج برك
 ولك كس نق تقي« حس اتؤم ثا اكيفخن يعبط ب ابسا ود اج واس نوم لعن انت خس ارواب جيبط ب ايس ا طساو الب

 تن انش لكم اوبك سي باد اك ا« ليث لامي ل وفود تس رايتغا ك ماجا ر وا ديبتت ل ببر ظنك انلا موترك سس لاك

 - لن اءزفرماظ قرف كن ىل ات نق كس

 ٠ ؟سأب ح توم تيما بالقتا تلجو كرك

 ثلث ناايعا بالقثارلك حن قلتم كاع روومت كس لايخ قيم قباكل زف لن تس ركراكلا اصر كبوبا ءبغار ماما

 ىلوكرف لم نر قع اوم ليدبت رو قرسوو تس روف كيأ ا «ةساج نب رتب ىلاويح من الشم كرش تروا جس رانا لثخ
 كتقيقحب القادر ذكر كذست ارصح تبر واح لبر حربا احل اي تس تان ايدرارق ل توجو كباس نورحاس

 الول :بل وقت و قعقتياورب لي كلاس ماما اطوموج «ج.ايكل اا دتسا سس ثييدع للا كرابحا بعكت يرضخ زاوتج كس

 سرك ىدوبيوأل وم انتهي حس اىدنب اي لوك ن خ تسون تارت يك اًرامح دوهيلا ىنلعجل نهلوقا ءتاملك

 يسألون ايل ارعز ايبرك د وهجوكت قيقح ترورضالب ركب انو لاس كب نتمس فوقي اهرك( ةيسدانب

 رجاف الو رب ّنهزواجي ال ىتلا تاماتلا هللا تاملكبو هنمرمظعا ئش : سيل ىدلا ميظعلا هّللاب ذوعا :نث

 أطوملا ىف هجرخا .ءرذو ءربو قلخ ام رش نمم لغم ل امو اهنم ٌتملع ام اهلك ىنسحلا هّللا ءامس ابو



 (نتاددج نيالا لج سف كرا نهج " ١ هراي (5ر ربل ةَرْوَس
 ل قالغا زيكا «تداببط, ىوفتاكن نس لو رب النحس تارت | تمارل يو زم كب للا مونلادنعذوعتلا باب

 روارشاروال ايان دنكو# حس اتنميم ذي ردم سس لول اسيا فرصا وداجب سكب لس لا لين ةس كهربا شم بس اكلامعاو

 دج نكس نايبو قرف لرد هزمت كد حس 57 اس ارج نإ زج اء كح ددودعس تلد امتلك ما

 ؟تاتكعمر الالي يبغا شاكر كاك

 بارسال ايبا ءحس انو ثا اك ميرعبط ب ابسا لسا روت تس هيك ساجد ءجس السوم يري ءايبخا شا اكرك
 لع ىراجي ءانومب اتم حس للاي كوب اكن لا بج ء لابس ف الغ كس تدب ناش ثاتري « لت تسلم رام ماكس عبط

 جس وم رثازتم ل« يبغا تس بايسا ىفالاب كس وواجب حررط سا لإ تن اج بس حس برابسا رب اه ان ايافشروا انوم الن

 - لبث ىف انم كس تون انو مامر وا بج

 ىلا قو هل ر زب روا انومب ماتم حس نتا اك نط يروا نركرك اكل ويك لىك اي مساع ني رييبل ىدوبم رب يفتت ثلا لوسر

 «<س دول لع كر ثووخ انو: رشات سرك اك الفئات ثقيل قوت : رداهس تعانعسدم شام: ادد كوداج

 نوب ىراط ف وخر اظافلال هيلع يوم يسوم ٌةَفبَخ هسسفَت يف ل ٌرمَجوَأَف روا ىعست اهنا مهر حس ْنِم ِهْيَلإ لّيَخي تايآ

 (اًصخلم نآرقلا فراعم) تاتا كيك وداح ىا

 : م >4 2

 كح رك فقر وكن يطا يشرك انج ليج ىلاخ حس طرفك لذا مل اي وكدا عافك و حايك وكر فلل ك من لبي تنسو نار
 رايك أ عن حس لاهفاو لاوقا لس كرو فكر كارول كوم ىداتتتا قضرفك تكس راينا ل كور كل اغا ب للا وق كبي كل

 تح تس دابتقا ىاهد حس. ايكابكرفلوكركدج ل هروكن تاي لك يزن ةرقءاب دمت ىلا حس ليرفلاوق' اكتر ا اكل وم انكسر

 - اندم للاخ س قرفلاي ىداقتعا قرف كييك
 لس سا ءاوبت مارت تم ناس وا نمل سس اك ا قف نوب للاخ سس ىلع ب قدا عار فكري لايك مولع بج
 5 اا

 طظاقلار رجح ماج داتا تس فاير تاج لكل نا تس ل او رك وع قتلا وحل

 < مارت قوم لات كدادنقسا حس لاقتب دوا نا ايشروا لوبب ن مولعم قش ل وب تتم

 2 كس رصقته و ابان ىسوك اكس تاج دجتاسس كس طرش لا قلن اج ايل اكسس دوما ماج دوا جراب ضرك

 - م اجايلد لاهتسا

 ها نسعي مزمز >



 ١ هراب (؟)وّرََبلا ةَرْوُس 1 (نرادا) تل الج ف كمل َنَمَج
 ء لب اح قو و وف لس ركل اعنتسا كل لس رصتقم زن ايان كك اج ايل ماكسس ىت تامل كك ثم دعو نر را

 كىئيع آر قت ايآ اي بلا ءاسافيظورج ركا« تس اج امحثب مفيظو ب سس اج ايك يوحتى وك كس ف اهئ يررض تا نوكى ل الشم

 (فراعم) -ج ماو“

 ٍدوُمَيلا ةَغْلب بو كلذ هل َنوُلوُقَي اوُناَكَو ٍةاَعاَرُملا نيومأ نددت انِعآن وقت 3 اوما َنِّْلا اهب

 اير الدب اوُلَوُقَو اَْنَع ٌنوُميْؤملا ّئهشف ئينلا اهب اوُبطاحو َكِلْذِب اَوُرَسَف ٍةنوُعّرلا ّنِم بس

 زابلا وم مِلْوَم : © ٌمَيِلَأُباَزَعَنَيِف َللَو لوُبق عاَمِس هبنو نموت هام وعم اوُعَمساَو انيَلِإرظنأ ى ءأ
 يعي اسما... ةرييجتي ييع !كِبنل االو كل لا لهآ َنِماوَقَكَنَنْؤَل 1 5 1 3 2 27 3 و دك ٌلاّونأَم
 00 طر 1-4 1 م دوو رو وج

 زبن همحوي لمين ٍمُكَلادسح تر نم يخو ويت ةدياز 00-6

 َباَحْصآ ُرْماي ادّمحم نإ اوُناَقو خسّنلا ىف راَذُكلا َنَعَطاَمَنو 0مّيِظ ةلاوذ هللاو كاي َنَم

 يطل يزال يول ا ديا نمت ةَّيطرش ام لرد اًذخ ةنع ىقينيو رهأي مويلا

 امك لزث الف اًبرِجؤُت اهنيوأ اهخشتب َليِئْرْبِج وا كرمان ىا َْمَسُنَأ ني نونلا مضب ةءارق

 انو اينفع شت ىلا نايسفلا َنِزمب الب ةءارق ىفو ٍظوُفحَملا .وللا يفااببرجؤتوا اهنؤالك مق مُقَرَتَو

 ىف 'اهلمِمفَأ رجالا ةرثك وا ٍةلوُم : مْسلا ىفواتعلب دفأ م أَ ْط رشلا ٌباوَجبو كيلق ني

 5و

 يل مايفتسالاو ٌليدبتلاو ٌعِسملا هنو يدق د باوولاو تيلقكألا

 نص هريَخ ىا هللا ومودي ًءاَشياَمامبيِف ُلَعْفَي ضل لاو تومَسلا َكمهَلدللاَنملَعَيِْلا

 اق نإ كش لبن ناسا 3 زون مكنآ نإ مدع هباَذع ْمَمَي هريصتالو | مكظنحي يِلُق ةدِئاَر

 ني لبق نم هتك ةلآَس ىإ سوم ليسامتهكلوسراَو 6 نوير لب معآ ابد اَفّصلا َلَعِجَيو

 تالا يرق كلوت ندية اهييصدوتو د كلذ ريغو ةّرهج ةللا انآ مهو
 و 0-4 7

 (ةنكلاةتةقلكتت باص ) < غيص اكرما ةاَعاَرُم (اَنعاَر) هركابكد انعار كى متإولاو نامي ا 0

 2و لون تس لادوبي ع نتشاح ةنوعَر «< لكل ع نابذ كووبيي( ظفل) رواء ةسدلا اهالي تقي ب

 نتاردا بل دبا حب( بلا 3 سان ومع جرب مسيو دو جويا

 نفرفاكردا ةيقيتاكل هاوار ابو لت ل هعمل د كمل اهتراهخورلاهك انرظنتا انرظنا تاعك



 (نتداج) كاكلالَج سفف كن انَمَج 1 ١ هراي (؟ر ةَّرَقبلا ةَروُس
 راك( عمن ركل وق قة ؤ) تقف كرحة_ تكلا كف اهوروا هد فيلكا حس باع كاتدرذ كك 2

 ( الثم) ريث لوكس فرط كبده دامج ل ساعتك ة سك شلت ايل ا بست ى 47 "اب لوم باكل ا يدرك

 رواء هذئاز نم لع (ريخ نم) -< شايب نهرواءجي باتكلا لها( فطعاك نيكرشملا الو)ءوم ل زان و

 نا بانا جزا عا عمم + دقلا رواء حس اني 717 ل ل عروق ) كنزا با اتباووكن ع بلا

 «اقوم لزان تيب« لإ يسدد اس للا ناو رسول يسد مكاكت اب لي جن وكب احس تساي هكروا يكن
 00 ولا« تيطرم اه ل هركل زو لا نهم يورك روض تيب[ مك
 نر ساوكل جربت اي وكم قلعت اسك هك نوف خسف « ُحسيْفن لب تءارقل يارا ( م ئفرص) كس اظفل
 راو رولوك ساي ليث تدل اغلا توالت لك ءارواءة#ك بث خررضم) لكزومكلس سابق ل ورك ضو ماي« ل يسد

 كس يآم توكل رواء ننس نايش (اهسْنن) < كس هزمت يثب لبي تءارقك يارا« نين ةييسدرك( فوقوم) خم لي
 ك1 سدنب وج( نس )ء لو ة الرتب لأ مث اقف ريخب تأت ءطرش ب اوجر وا« لو ةيسدا؛ حس بلق

 لة اع يي ايكموهرب ارب كس ىلا شيزجاو فيت يوم ف نددإ ابرز تايتعا كس تاك هوا كسلا المح )

 ىككناسأو نزلة اج لب مايك « كك يرق اهفتسار وا ءعس قلل 0-0 لي ىكان حس داق زج مشا

 رك ظافتىرامجوج حالوم ىلوكت ار امجاوسك_هثلاروا «بساترل نبا م( فرعتالوج لي ناس 4-2 قدا لاو رنرذ
 بأ كيل ١ بج جرواءتمد از نم ل (هريغ نمز ًاريوا راما كح كوروكب ازعتس 7 :راكر دي شروا

 ما 0 اي الءودانباكذس وسلا فص( ووك )رواء ورك رعسو لبر لم ( رك ان وكل و ئابي ) لايك اوس حانت

 نا ذس مقكن أيش لي هاج كك كال اقوم لي لما تيتو جس احانكل اوما تبا تس لوسيا
 فكر 1و ناريغا شم الرب حر غلو اربي نس وس (وفس ) هريثووداركر ادي درس مث اداوم كل اوي اكن لشن تكس لام

 دار ل ءايكل كي ح- تسار وار هو وف ءاكل لبن وج "كه و العا تايآن رواء ككل وكر كور جي نوي آ حلاو ءايكر ايا

 55 طسو لمارز ٍءاَّوَس رو ايكرلا اطختح نك

 (يعلرؤ رد >2 يم اوه هم

 نياق يمس بيوع

 لاايخارامج «ع لوعفم يمض «ح_ غيص اكرض احرك ن داورما تح( ةلعافم) ةاَعاَرُم ءعار ءاَنِعاَر اَوَلْوفَت ا : لوف

 دق كل وقتكم كنار يع و كو قالو ساد لع نايذ ىلا ر بقت كت ياعر راما ءككر

 اًنِعاَر بج ركابد ناب زري روطهس ءازهتساوريقخووبي ء إذ تس ىو ساورج ىارءف وتو بس < اكادتفلا« لإن
 1 ء(وشجي زك



 ١ هراب (9)َِرهَبلا ةَرْوُس ماع (نرادلج) نال شف تنَنمَج
 -.اباورجارامب ل نق كس لمس ءات احاجومم اَنِيِعاَر المخ كوب

 فذ مالك يدرك راشا فرط كت اب راك كت ايل !رظنأ ريظا كانرظنأ ذمالعرسم اَنَِلِإ رظنا : يْلْوَف
 كى لكما جام لامتسا قرت اهي رواج مذا رظنأ ل ايكوم كب اوج اك ارا لا تس لا دتاس كس

 جحاورالا حيورت) 2 لك تا لي قتل انرظتنا وكان رظنا دج ايكو مدر قرب لوكو ل نلاروا« حايك يكركذ لوعفم

 دج هراشا فرط كل وتم فزع هب ٌنْوُرمْت اَم : ّيلوَف
 7 سراح فبل يراوذزا دو يانا وقح ةكَوَم كري حق ات 32الف
 دس انرك عفوك ا ارتعا ليارصقم كقاضاك- برعلا ني ترعلا نع :َيلْوَق

 دج رقف ىلع شل فطغير ءايكف طغاكن يكر شملا الو ري ساكت كلرشم وكب /اذكا لا : شارت ا
 تن بزل نوار نبش باك ار فاس_ نرش ينج
 -ه لوم دري ب َلّرنُي نا : َيلْوِق
 وم ترورض ريل مل صاس لاك وضم كنج هيطرشرواجس مدقم ل وفم كخ سفن ام ميطرش اه م : موق
 -<-تفم يآ نم يب اًهمكح لِزن : يلو
 الوفود تمداطتزوا مكر واس قر لاب توالت نوب خروضمرلكه رص ون لَو اًهظفَل ْعَم اما: : نوف

 ' يلف روش

 (حاورالاحيورت»_--- - كك 3 0

 ركل از ءاناثم ايست (ف) مو ار داضم ملمع خس يآ نم خسف + : وق
 | همز رع بأ درس ر ما, رلكت عمت عرراضم حس( لاوفا) باب خسينن + 3 ءارق ىفو : نوف

 -<ايلوراشا فرط كت ءارقى اء ركن اءددقم ليث ربجوا كرمان ذس مالعرسفم ل ةماعلا
 - لت ةييسداركل زمارفوكلامتاًهييفن لع لأب لوعفم اه عراضم ملكت عبس( لاعفا) ٌءاَسنإ ب اً لو

 ةزملا عم است هو ضنجاكم رك آر قيس اسكس مالعرسفم جس اتوم مولعمتس ل ١" زمه الب ةءارق ىفو : َقلْوق

 ىئالاووزم البدو« رار زبي لش فارطا رام لابي رواج زوج تاسع رايب «زمهالباياءرف تس جو ق ماء حلاو

 رثومرك لاذ هلا ِهلَجَأ ْيِفُهَللا ًأَسَن ح احاجالوإ عركرخ ومو قبس ساء هس ؤونا حس كام 1

 (نآرقلا تاغل) -جرهتاكمارقاوهزيب,داحيرث ب

 5 نإ ركاروا لإ ةساج لوميا متت كوم لوعفمليي ىرعتم وبس نايس اًهينن ركا اًهكِسنن وا : لوف
 «جافناب اخر كبت « لوعف كيا ح لوعفشرب ىرعتم ءاسنإ لكك ساءاكوم لوعفض رب ىرعتتم ونوبب ذخر

 عا زشجي مرمناد



 (نتادج) الجحش كمل اَنَمَج ما ١ هراي (؟ ِةَّرَقَبْا ةَرْوُس

  َكِبِلَق ْنِماَهحْمَنَو هس مالعرسن ليث ةيدالعب تي آد ووك ممتن ار افرط كتي ادت سرع أب لوخفما سووا
 ايكو راشا فرط ى اك رك اضا

 2 اوددإ زدارم ولسك نيّسلاو نونلا مصب ةءارق ىفو تاييك رزمهالب ةءارق ىف مالعرشضمرلا كو
 نونلا حتفب اًهّسنت هورواءجدسافوج لاتخا قت اكتسءارق سود لبا لي تد ابع كم العرش ساء وم

 دقلالك حلا انعم, شكل وقنم و اريل لاو اظفلء ع دسافح رطل ونود كر وا اظفل تدوصي «< نيسلاو

 ج_ ىضتناين ايسنرو صح ىلا
 كده ٌءاَسْنِإ ب ثكيريزل»ردصماكى ابرك كل لاء تكءاسنالا نم .كاتومرتب# ناّيْسَنلا َنِم : قوق
 9 -انل ين

 ب
 ه2

 :لون ناش

 كك لايخارام لو قس اع ءوركابك انرطنأ هلك هركابإد انعاَومتولاو نامي. اصوات ال
 ضب ب١ دوبي نايم اترك بوتم فرط ىياوكم كتيب رز كس ايفل ا حماس ل آد صنت ءاب لوى مك بج

 هيج ياهو تل اء ةاجوم لب ربت كس سا حبو كلش تلا وب ركذ اكو اسا ظوجتول خف سا حس جو كد انعو

 تقام ْنِعاَر ايءاباور تارا لو قتل لس ءاحاجوم اًنْيعاَر روفل_ربرا# نول اقاهار الشم, ن_ رك ديس وازع

 لش نايز قدومه والعكس لاءجاكعئ ابغا لش لا فلارواجَقتشحس ةنوعر يء لبن تك وك وتو بس دوا

 < !:ايارفذ ىلاقتثلا تك ( وم تومري م مكيلم اللا نس ابجي ككل تم طسلا دوب اهيبجءانق قبل كاكا اًنعار
 8-9 آن لت أ ترورض كسك كس للك اك تورك تنح روغإ ح ىئءازتبادللب ءوركا باس _لكر ما ونا ررسم

 نبا نع لئالدلا ىف م يعن وبا ّجَرخآَو « اوم لوقنوهتاسك ىلب ربتى ]وهبي ل لوتاور ضتبدقاو روك

 ناي قدوبم اًنعاَو كايابر فك وب ةسركت يياور تس ةةقلةتةةقاقتق سابع نبا ذ مولا : لاق انقل قالت سابع

 هن ةنكلاتاةلقتت مارا راع بج ءك 2س كايلي ناش كك يظن يس آل اعتتسا اكاغفل سادوببي ردا« قت اكى من عفر

 رف لاعتتسا املك ءاووبني وللي با كك خل ركل اعتتسا لكما لن ناش ل ةقفافت يآرب ظخ ل كوكو وناس اظفلي

 ىك ةتقاففلف بآل اعتسا اك ف دوبي وق لت ةس ركل امعتتس اوك كرا قب ارهسما اعيد فس دوبي بحجب رح تس كري روط

 ىدوبم لكوج قلة ذاعم نب رعس, تشع بوخ لي لب آل ركل اتتسا وكدلك دوا ءايدرك عر ورش انكي ئاطعا لع ناش



 ١ هراب (5)ّرَعَمْلا ةَرْوُس "ل (نوادلج) ركل اج شف رطل نيج
 فذ ضودت اركاب انس لعب ناش لقفل ب آت لوي دوبي هكر ذ ةقالئتفةناقتت ذاعم نر عس بج ل تن ناز
 :لارقل زا تعا ةذ لاقششا( لاكوشمدقلا رو كريم ودنا نود اق ووبلا عنو

 : نع كرا ركل قروا ركل از ف تبقا ا اطان هيطرخ ا ميألا) اًهيلذ وا ديا نم خصنت ام
 دال لست وو تانكلا 0 - نيرو َّلظلا نيمسشلا تيفنتت تناناعالوا

 الشم, لوم عروضم ل ووو مروا تاوالح 012 : لج ضر وص نت ىك عر. لين تل ذكرك بالم ناس

 هموم لاسر الر يستر سا زخم ل ما وش رورو 01: 31ريال تاع ن2
 ةيصّولإ ٌريخ َكَرَت نإ ٌثوملا مكَدَحَأ َرّصح اًذامكيلع َبتُك ا ايج لاب توالت روض (© ةتبلا
 ةيِصو ال لوكس تتلق ةلخع ب آروا(ءاسن ةروس مك دال وا ىف هللا مكيص وي ) ثييراومتع آتي آب ِنْيَدِلاَولِ

 بن نوني ثراول

 ايد مت رول رج جس مزال لافود ليث ربج وا كرمان :ّيْوَف

 (ىواص) 02 هايد مكوك سرج اني دمت

 و 08 7 1 سام 5-8

 هال بل ردا« انيد مك رص يس أ

 ىلاعترثلا ايل ا رتعاري ل_ ومب روض مكس ماكر ا ضن وعما قرب آر قروا تت تطل خت لبا انوكت ار وأ دوبي

 رج تلثو لع ل ا م و كد: الرول ل نرت تل ا

 1510 ادي «جس اترك عر وضتج_ اتباح شن دواءجس اترك فان حسا جس اتدج لب طمس تستر تولت كح

 غل لن نر خرط كدب نس نيو يتم ب لكس جر ردا ( تم ىفاهفضا مسمع ) لوباركمي رق شنب "*«جس هرجاظم

 هت أى ديد ةقيرظنو الم تي هدول نس يك اتا

 وي ++ را ١
 : تلقيت ك 0 2

 0س عطا نولانا وا تو هروب درك راج مكارسود كسك 1 روض لكى ليج نورك يند

 هدد لاح بسانم مووروا لوم مولعم تتقيقت ل يرعب يك يدرك راج مليا تجي كى كلم ل ىلع لش انو كل ن

 هر ” رواه بس انهم لس تلاع لس تئو ل انت يكايكى راج مكب كنون ل

 - لانكوم ليال ع قدنوادخ م اك> ا تر وصل وفود ثا ذيانلدب قامت للا دب تم الاح بج اق لب زادت اكتم الاه ساو نس



 (نقدلج) الإلج حف كل انَمَج 4 ١ هراب (0رِةَرََبل ةَرْوُس
 ع تنذو ساروا« للرب تالاعرل ارق مولغسر حس قت لولو او يسد لكل ىلوب كر تروص رسمتك

 رش رادع دب تالاح لب اطمكس مكتبا بجبروا ايدي دم كليا 1س اجي“ اكونت اني و مكتا سوو اكومج دن بس نم

 اًناجرواهاترل كيوب اوو بربط كوع وكت الاخ هدوجو ومر لل زعل كمال اشم »لكل اايد لرب قرت ل طم لآل اسواد

 5 و ىلركر موج اود قرسود كي كتفو للا« كف لاما قل مزخب ل ركل اغتسل اور لازوروددكح

 لاوعتسا اووي ككز ور ودك دركت يسلمو ندى لي اع كسركى كر بريبطرمام

 «عتانلا راب كيارجو لب رب تعيبط لي رصد نإ ميل اود لالقدحب تفبب كير مير وا امرك ل اعقتسااوو ناذف كت ذور نت خير وا اترك

 -احانب ليل يصف ىرون حقت ديبي بيبطل_ساع كي دنا اكل لغإ قدس جو لك كملف لي لا

 ىتر لومروا ع قكوم ىك عر تروص ىرخ آبي فرص مب سوباتك وم كل اذان كادوا لن ماكحا كس شاش ىلا هتدثلا
 اا وطار وما لوو وت داع
 ئرتواذغ تدع اضافت رك ار كراج مك كنا كيض خيل «تاابداتومابيبا كك ل تع مروا توبن قت كيا عررط ىا

 م مامر تخسانت الا طق ةوبن نكترل : : ل ثع دع ل ايكايدرك فانك ةارمودركل ديو

 (فراعم ؛ىبطرق) -ومايكش لدبودردوار لب ماكحا فس لج ل

 : قرف نايمروك نيرخاتمروا نام فتس لع فيرتت كغ
 متر سود. كا كس رك روم ركاب وكلك إيا حررط لسن ىل هت وا لين كس مكمل رت تى لطصا كساس

 اني داع ذيوكامرشوديق كلي كتم اري قلت حرررط ماني دان .لبقوكدئلا تيب اهب كس دقن تيب جس لي دس ال
 بالا ويا "ليفي ببيكزسوي + نعت ىاوك غر هذ نفتح جس مل دبت لكم اليا لك
 تايآلم كن 1ع نيرتت ىلء< لاش ل مش لاو رو ءانشسا ب طرشو ريق الشم كب ربت وجر وا

 -قكق :لوس ئايدارقت ك

 الع لاو يرن تك ومد قيل رط سدت سكس كيلي لك ابك روك دبت ا فرص نرخ انهت ارح
 سرروص لب نغ ىلا ا كاوقف اقع ثنا لو واع عرعر عب كح قلارو (وزاارل ةر وع وقنا فرص لويس

 - قولو ليغ ديدي لي وام يب موكل عب نتن وراق عروض /ل وج آ اي فر ساس كادي

 خسنلا راكنا نيملسملا ضعب نع ىوريو) < لاق أك /مدعد نط كيأوك« 1 غر وأو بج اكروبجت

 زاوج ىلع نوقفتمم هلك نوملسملاو (ريبك) هعوقوو خسنلا زاوج ىلع نيملسملا نم روهمجلا جتحاو
 و

 ها نشجي مزمزإ>



 اهرايكرةَرقيلاةَررش "< 22 ندهن سخان
 كنب» ١ .هعوقوب اولاقمهلكو ةغلابلا ةمكحلا َّنِم كلذ ىف هل امل ىلاعت هللا ماكحا ىف خسنلا

 دننا كسدوبم كج قداج كيتا( ةنكلاتتاقفتت راع ) لونا تيب[ ا (ةيبآلا) اًوُلَنْسَت نأ َنْوُدْبِرث م

 كس ركرك ايفاكشوم دوبي ل( اقر تروس رفكءي دثا لع لاو ركايكت م تالاوس قرورضريف كس وار ذا ح رنا

 وجيل يورك اوسيب سى ةييسا كح تس رك ياسكا ليوا ءخ سلا ارك حاسس لوفر ت الاوسيكس حررط حررط

 حدر ايفا ور ىك ل ول دوبي لم لماعم لاك اب رامرفرتسوك وف السم ىلا تراي لءاوركم ولحم
 ىلعم» .دوهيلا ىف ْتَلَرَن حا( درارآوووبي بطاخاكتييآهرؤكرن نيس ضلي

 بلاغ 00 نيل ا سان () نس نالم شو (0) :نقة لال قوق فراح كيلا

 ةكم لهال باطخ هنا ىناثلا لوقلاو نوملسملا مهنا اهدحا هوجو ىلع هب بطاخملا ىف اوفلتخإ «يث دوب
 صبر  .دوهيلام هنأ حججرو (ر ) حصا لوقلا اذهو دوهيلا دارملا ثلاثلا لوقلاو

 و 5

 . مهنا دنع نش انيك هل ٌلوُعفَم اَدَسَح راكم دعب َنِفمكوْدرن ةردصم ولبنكلا لها نيكد و رس
 0 مي وحرب و 8 7 هي صرسا سس واس م29 نس ف #اح / عر

 ّىبنلا ناش ىف ؟ٌقحْلا ٍةروتلا ىف مهل َنيَبَتاَم ٍدعب نم ةئيبَحلا مُمسْفْنَآ هيلع مْلَمَح ىا
 7 0 طا 51 هل مام 2 م عاد 2, 2 1 مو 5 م

 لاَتِقلا َنِم مهيف هرمي هللا َقأَيىَتَح مسوُزاجت الف اوضرغا اوحَفَصاَو مسوك رتأ ىا مهْنَع اًوُهَعاَد
 يإ 55 مصر -ِ 1 و مام و3 2 692 دل

 دقن امو ةوكرلاوناو َةولَصلااومِيِقََو ريق تلك كيلر َنِإ
 ل مم 00006 2 در 2

 اًمدساَنِإءْساَدَنِع ٌةَباَوَت ىا هول

« 

 1 رو سا

 نوه َناَكَنَماْل
 هه 0 69 راس هد

 قو هب مكيزاجُي ©يصت ن

 هيلع هللا ىلص َىبنلا ىَدَي نيب اوُرَظانت امل َنارجن ىرضنو ٍةَنيِدّملا ُدوُمَي كلذ َناَق ئرضتوأ دِئاَب ُمْمَج

 ةّلوقملا َكْلَي ىراّصنلا الإ اََلْحْدَي نَل ىرضتلا َلاَقو ُدوُبّيلا ًالِإاَمَلْحْدَي ْنَل ٌةوبيلا َلاَق ىاملسو
 قاا< 25, ١ هرةتصو مق هذا 7 ها م دق 3- 2 -- 1 2-0

 كلَب هب نْيِقٍدصْرلَنأ كلذ ىلع مكتْجح َمُكَتاَْرباوناَه ممل لق ُهلِطاَبلا مهناَوَمَس هيإمأ
 ىلؤأ ُهُريَعف ءاَضعآلا َُرْسَأ هنآ ُهَجَّولا ٌصخو هرمآل داقنِإ ىا ِهّللةَوملَسْنَم مبريغ هنا ُلُحْدَي

 7 7 ا 20 01 ب
 - ىف © نونزحي م هالو م ِهيلَعَُقوَحْلاَو نجلا هلتع باوث ىا مةْينَدْعْوَرجاَدَزَف ُدَجَو س ٌنيِحْمْوَفَو

 :ةرتخالا

 9777 مدح سحححح يسيل
 فرط كرفس نامييا ليبس عررط مل < ع ررصموأ لو تاويل اس لك باكل اروا :يرطجرب

 كس ناوكن اري رمح( جيالب )< هل لوعفم ادَسَخ « حل فرط كن ادوخو#: حجو كرست لاء لب دري

 م ( دوجواب كح لا) جاكي ومر جاظ تقي نا تباب كامب لي تاروت الك دوجواب كس لا ب ايكهداهآ سل شيب

1 

 او



 (نتاد) لج حش ف تطل انيَج "ا ١ هراي (؟)ةّرَقَملا ةَرْوَس
 ماك شلا دوغ لث سداي كس لاقت نا كلآ ٠ ولو لري حس ارواورك ارئارظتروا ءول ماك رزكروو وع

 1-2 م قربعيزاو اشم ّلاعجوج ك- خيا رواوركاوا ةوكر رول ورك م اق زامفء جس دداقر ب قيم هو مبشالب «س 5

 رجاوكم اك اهو ب لمرظن كالا هوو تس رك جي وج ءكسواي لاي كس ثلا الرجا كس ل لو 2 ١" مت نس و

 كيديس عا ب معل] دئاه« دو ءاكابدن لو دامس قراصأ» د: ل تنج رك انا كن لا« ككآ د

 هوب ءايكم رظانمدع_ اسكت يآ فذ نوقلرف ل وفود نا بج قإ "كفر ص قرشا ناررقا اول دو

 لا يافع كروب بت رس عز ىسر سبل

 سو لما مترلا ءورك يع سو ىفب رين تاب لما كك حم لا لآ ( ليت ليش وخلك قم ) لم نم انمتىكن ا

 ومنك لل

 1 ابرد ىىده ره هه > سي نو ههه

 -انرلوزرآءانباي دوم ءْدَو درصم( س) بع انرك يدعاو خم دو : قوق

 ذقت« اتوم لااعتسا لب نحل صوت نوب عل اودعإ ل لبرج ح كررسيف رة :نِلوَق

 مك لوا لوعفم جاتيو بصنوك ولوتفمووء ل قتال رّيص لوو ََر خلامكَّذَر ٌريثك َّدَو تت دابع

 < اًراّقُك ىلاغرواءج

 ا دنع نإ 1 5200 رراحححص خلعت ىعع

وزه انئاكم هسفنا ٍدنِع ْنِم كايدركمراشاركن ارردقم ًانئاك د مالعرضم م هِسْفنَأ ٍدْنِع نم اًئاك : (َقْلْوَف
 ك ف

 7 هإ

 -- تف اًدّسَح ركوب قلما

 . ريك س و »هب يور هءادهرع عر توما أ فيدو ا

 .مهل ّقحلا ٍنْييِبَت دعب ىا ب يردص» ارواب اخس ذو «دعب نم «نيبت ام دعب نم : سلوك

 لرعب قل ركب سس قي لاس ضخ تك تك دئاهوض كر: ارتبا ماب وت ديا دِئاَه 51 : لوف

 هج مراشا فرط ياكل نارتا كي لي لا ءاكل سوم لاهتساري رولكس متل كس موق ئروب

 تو م املكالاععس الج سرت كن اك اًدّوُه روامااكن اك ورفسر كي رئال ناك .اًٌةوه ناك م للا زرنا

 < ىرورضت نقل طم ل

 تيياعر كنس نّم ليث هال الس اًدوه رواء جلى تعاعرالك نم ظفل لبي نس اادرغملس ماك ناك :.يناَوِح

 -< لاصحاب لول ب ساءعكى

4 

 < | لتلبي مرمز|>



 ١ هراب (؟) ةَرقَْلا ةَرْوُس 4 (نراداج) ثنا لج شف كل اَنَمَج

 2 هه اس > نب حم يب

 حجج نورا فت

 :لو اش

 تت تعامج كي دوبي وله هر ثالبحج دعاة وزغ ”ةقلةةناقنق نلامبلا ناب فر ذحرو ا طلت ساي نك رام

 < للاب بسوو  كبوج هوالع كس لادوا ؟عس نتبع دوب كات بكس حس متن مايك بكن دوبي« لوم تاقال

 كس نادثلا لو كل اققدو بج ل قود فقل رجل كالاحءةساج كن لأب امص نان اتم نتن داكر رك

 تيباه :ايد بادج دعس دوبي «<س مككايكل ابيب هرامماكق كر بع ل ايد باوج ذ ةقالقتمةقاكتر ساي نب رام دفء حس اهتم ديضتاس

 دامت: ابك دوبي « لوم اج كرب توم اجري عرابنا ىلا تساففقفف ل باك يار ذة تظن قتق را ترطح ونس كر

 « اماما نآرقلاو“ ةلبق ةبعكلاو « اًنيِد مالسالابو « 01007 ٌتيضر :ايد باو د في ع ترطحرواء ايكو نإ د

 امّئبصأ :ارفذ_ةقققفي يآ ةناكدوك قفل ترضخ ارث كدقاو ساروا كني لجباو تارضحدجمانج ان اًناوخإ َنينَمؤِملاو

 (قؤلض) د لملزو ب افلا لقت ليغ لو دع لس لا( سو: بايماكروا في وكم )اَمُنْحَلفاو ٌريخلا

 بو كب ذج ك- قكدردمب دوا ىءاوخرش ل انمتروا لش اوخ كوبي لك اي فرط كرك باوك ! ون |رلستيس١
 ٠ اك اقلط رجروا انوم قل اكم الساري نادك يب لس لكنا ءع تسدجو كد رواد انع تس لوف ارسمي «س لح

 تيل ماك دزكردووفروار بصك اوك وناهطسمازبلل حال لبن اميادوجواب كس لا < ايده اذانوب نتي

 قصروا. نب رك لاح كتر انا ل ل _رلةحاتي فيجاس نا نوبس ل ركل دول انعو رح كس ناءلجر

 < اتركايكد تاس نادقلا كثر تكي وديتاس

 دو نيءلث كدازعووبي رابخا ايدو تدب اكل ا ناهي حسبو كددقاو لوضكلس لوزن نناشد ني ريظم و

 مادا علا دل ولود كراصنودوبمب لت مومكى لا« لي ماعاافلا آر ثك باّكْلا له ْنّم ٌريبَك
 رات ىلرشاعم « ىايسفالخ كس لون ارطسصروا مالسا »لي وري ىلشروا اك يسن حس فرط ككووببي ءالاعروا مقشر وا تسورب ز
 نارلسم كح اتؤمب قييووصقل اك وخشوكروا لويمركرمم انقنلا« لير اظنمك تقي ىكابسوو «جاتتبر ىراجاك 0م ديت

 لب اجو نامكرب رول شكري رورضهسس فرط كن يرد خيا مكنا مك نييك 5 لوبقرت يدوب روا تجر

 لا نايب لب هور نو زر اروا ليست ارك نوار كس ناو د ثلث اب بك نا لسارو (ةيآلار مهيب كلَ

 دهس الاو سوم حررط ولا عئاولا ىلإ يوك ب سرك ررط



 (نةدج) نال ج سغف زل انمَج " ١ هراب (؟رورََبلاةَرَوَس
 هما م ل ما ) م |

 : سا تممي ل نام لادا نام اك قلد ةلاببكسشا

 كر ور حس تقيل اك ل جس يترفووق كلا فرص قل بر دكا كح و كووش لع مكن ك تيمون ىو

 نم نأ |ككبج قك نب لب رقم لوقت واينب لكن دوا دق اع اب لسأ موق جلوك يد نكس ىلا تطل ء سيطساو قى

 دوب هررجرم نور تاهو هكا

 تاروت لو قر قلب قا سيلك عراص ل دتببا« ليت جسد لامي وا كرزتشم ل تام ز كس لاوسدرج نامي لوصارجب
 2 مكب لع روو كس لبا انت لآل طم لس ميقات ار روافع كرم ترن: يك امج هد عراص لا ل نام ذك

 مع هذي نادل شنان را 2 اتت كتب لفل يل كاروا لست م تسر صو ايت كو

 كمت لإ طمس تيياري كن كر قب اتك فى دشلاروا ناار فكس تفي ركنا. الار آىإ

 لم اب ل تلارج لي وق لوفودل يامر فلتين نحس ىل اتترتلا نس هاب لس فالشا ل لس كراصنو دوبي مك ب بلطم 1

 ندد كلب لإ ىلا ل دوادايني تنعم كب لولور قدروا تر ارد رح قت لوح لي لوأود « نو عري

 دو هدا ان 2 لو

 : برس اكى كلم

 يل ل ا لكعطو بسجن نس لوح كسري بيس لس يقلل

 ا و اقل

 ل قلن ستو ضيف كل ويعرف حرررط ىلا لوب وبس وف اوم احاركر ا
 5 طارت ىلا رصد ر واح تبر دونم ؛ قوتي نالوا

 وو ليال كس كس فس رك يفتر وا نس انسوكن وفا راسك اكد متيف ساروا فالتخا ل "ليغ مر ارق

 روان 0 انك ناملسمم انارامج لج رشسجج دوا زور لع كلارلسم قش لم ووعد الخب نع كال ك

 تع راق نإ نأ فال الط قانا ءاق د ازغ كج ٠ءلب تل نارهسسوكووخ ىت تس ناب
 بهل كل عي نولاط ولو وج

 انهبنابا روم نالسد اب اج نط قت نور لق نق ل قع ال تاو عل لا
 ني قل مالساروا« ع قرورضمالسا لوا كل ل ذ_ ومب ناري حس نس دباديب ليتر بش ل ناي بلص كن ارفسم

 انك ل السلس دن ا اجار وداني درك ريوس ا
4 2 0 



 ١ هراب (؟)ةَّرقَبلا ةَرْوُس ماا (نئاداج) جس ل نَيَج

 هتاءاسني ةبهجا 4008: بسر 1077
 رند عرالق ل ثييدحو نآرقروادل_ تحب لاك 2_ كس وم ناراص نوم نارام لس ورك رز لفي لكلاي حس ترم ايقو
 هو بجروا هك ذركراظتنا كفو: # دول كس نارا اكن اوكووخ لب كل كح لوف راسي عوج كس تاو
 وناس شك نار كتب د سئل ا« ذك قلبي سودعو كس ثيدعو نآرق 1-2 و: سدو

 ىلَب هاكر ن تيب آس ص الخ قبس« لي درك حلاتك لوسر كس لاارواد اوك ودارا مانت يس وو كيب مج «ايك يو دعو لوتس

 6 َتؤنَرْحَيُ اَكَوِْهْنَلَع ُفْوَح اََو هَ دنع هر هلق ْنِسْحُم َوُهَو لِ ةَهْجَو مل ْنَم

 ؟ لور اكشاكب اصم ناراسكسايند ىرول لك
 يوك وكول فاو ان تس تربي ركوب دوك اء لن راكش اكتالكشمو ب اضمك حررط حررط ناره ايند ىرول لك 0

 مالسا رام ببسل صا اكنلا_كايكوم ماو حس يمرر وكن نيم حس مالسا ببدس كبي اصمو تاف آن ادياشن كس ومار لايخ

 لمي «لامئان لالخا تردنا دام دتاقعتكس مالسانءجساعكر لاب مان فرصاكم السا فس مكتدك بس مالسا كتلك سبأ
 لي ركراظننا ماكل وم اعناروا لورعو ك كس لوفارطسروا مالسارلك سس نايك

 "باوك اردا يشي
 اويل مانكس لوسركس لاروارثلاروا« لو تبل اكمالسا وفم ان مكزا مكب وتكرر الح اتكسومتاديبب لاوس( بخ) كيا لابي

 ىلتكىرط,م لئايند نأ ق فدو تس. دك تدني ىازبل ماناكم السا« لين تس كت فلام كل وسرور روططكر ذك جوا لن

 حس رونار ؤركا نليا؛ ل وب غب رايس لاقراهتروا سوتعنصىك ينو« لين كل ب كس لاوتطوكك ذب ىذب ء لن سدرك

 -كةاجوم قو خوخ شيرولا ساجايل ماك

 «ج ماجاك ثري تاب تايدوارب م 3 مفوكت سود ءاتركاوج لكل اسلي لماع دخت س كس عا عمور نسر

 تقورواج اج ىد لمفوكل اءامنوم لكل لسير جتا س كس نمو ني ؛ حس ىلاج لكيبخترب تاب ار فار ذوكو رك شنزواد الوارد
 -< انامايلألب فدي سك

 0 لو لبي تسرهف لك وتسود هو اجرك د اكتبو تملظكى ثلا دوا ايل م ان اكمالساو نابيا كك بج نارام

 اكل وج اب رب سالك رفاكف الخ« اج ومب لي راب اكتارخ اك تس ىلاج كدي د لهي ىتايند ار ومجازس كل امغا ب كس لا

 لوسرء كا ازكي لبي بازع تن/ل يوكن اءاناج اهك كلب بازعر ابك احس لازم كلب كلب لكايند ىراج نو اق

 -'ج تنج كك رفاكر وا ئاخريق ك_- كس نم اينو اع بلطس بم اكى ارك اشرا سا ك.ف ثلا



 هب ٍدَنعُم ءئت طوول تسيل ىَرصَتلاِقلاَقَو ىسيبب ثرفكو هب دعم ىلا وصَتلا يسيل هدفا حلاو
 ىِنو ىسيِع قيِدْصت ٍدوُمَيلا باتك ىفو مهيلع لُز ل 2119 ناقيِرفلا ىا مشق ىسومب تّرفكو

0 

 ىان َنِنِزْلالاَق ءالؤب لاق امك كلك لاح ةلمجلاو ىسوم ّْق ةيدضت ىراضنلا تاعك

 1 و 2 1

 + ىشن ى لع اونْسِيل نعد ىذ لكل اوناق ى ءا كلذ ىنغمل نيب مهو ملثم تريغو نرعلا نينوك رشا

 ف هوو دم ب هو مر سو 0 - 000 0-4

 رانلا لطيشلاو ةنجلا قتلا اخدت نيّدلارم | نب ©َن احب هيفاواكاَميفَةَمَِقْلامَ مهيبوت ك4 هللاف 1

 : مسدس ل ١ لما 7 ف 2 نع ا يح دقي 7 لص 7 و عا

 *اهرارحت تؤ ىعَسو ل هلراَيمَعَنَم نَعِم لما دعاك ننا ملط نمو

 اَوُدَص امل َنيِكر شمل هلا ىف وا سدقَملا تيب اوُبرَخ َنيِذَلا موُرلا ل

 2 هس 2 للا 1

 "رج ياكل اهوا ديْنإمهلناكاَمَكلوأ بِي ملا نع ةّيِبيَذُحلا ماع ملسو هينعاةللا ىَلُص يل

 8 روت روشلا .لئقلاب ٌناوِس ٌىَرحاَيْبَدلا فمه اسس 00

 ىلع ٍةلفانلا و :داسلا يقراديلا عصا ذ ذوهيلا َن طاق 0 ل يعكر فدل

 07 اناني اهيدأل نقف وخلا ع يأ برغملاو قرشملاهللَو تيجو مثير غش ى مف ةلجاّرل 1

2 
 لك هئضف مسي عاق هنناَنلا اَهيِضَر ىتل هلا هبلِبِق هبا ُةَجَو كانُب ٌَمَكَف هر لو

 هللا ُتاْنَي ةكفلملا . نا مَعَ نمو ىرضتلاو دويلا اان وذو واب 0-1 هقتلخ مال ءىش

170 00 0 
 ةيكلملاَو اًديِبعو نو كد اضل نوت 0 هذه هل اًميزنت 2اس ىلاعت لاق الوداد

 ير لو ني فار اب اك نو 8و قَد ماير 05 ولا ىفانث

 كس ( تدب: ) ىف فنا ةلتيلاع قترواءلاتزج ب دتعم لوك ع لائاوب لاي كس راض كل ب تكدوبمي :(مصجرج م 5 00 : علا نوم ا كح وي را و رمد لي رع

 , لإ رسل ( تون ) ل افا تةكياع اكوصر وا« لزج ب دتعم لوشن لكي لاي كس دوبي كل ب تك قر 06

 دوجوم لإ رضأ ( كت دن ) لك افنان اليت قل ف ( تارؤن) باتل دوبي دوا« تظسأ بانك نير ف لفرد 3

 (بتكلا َنْوُلَئْيْمُهَو) لميرواءعروجومل رمق( كت ون) دلت لةاع ئوص لي ( ليا ) بات كى راصتروا«

 ورغد برت نرش قل إن قس رك ككاو مكي تاب كك عررط ىلا « ين سك( قرف لوفد ) ب تاب كدت وا « جس لاع
 ابك مث داي كس كير هس ليي لول او نيب د( ىلا 1 ) نس( وكرم ) نا تم« ناياك تل كلذ مِهِلْوَف َلشم)

 ول نت للاكر وطلب ا, ءاكدس درك ل صيف كف المخ +1 نلا لمطاعم كس نرد ىلا قتدقلا ندد كس تمم ايف « ليكي للاي كس ناك
 رتل

 هع | نسي موعدا

0 



 ١ هراب (9) ِةّرَقمْلا ةَرْوَس مصرع (نرادج) الجن ننلانَهَج
 كشادج سمان لور لح ذب حس سا نتي ؟ وج ملاين ناكر كح ذب حس ساروا« اكسس ركل فاو لبن خر ذوووكل ب ىلا روا لب تنضج
 ياء و هيرو لابو كنا دهن رؤكس ليت مريروا ءكسور تانغ ب راف مانكسدشلا ل( نوربعم ) لوري

 نآزا و راد نيرا ايكك ارو لدقملا ترب ذ_ وحج لوم لان لي سراب كس سدرك ويضور نا( تم

 27 نارا ذم *مدق لش لاك ساي توك ا« اكور تسدتلا تب ديب لاس ري دع( 00و قف ب آ[بج لوم

 كل لس نولو نإ ةؤهس فاز فوقي نمي نا قول ورك و1 ف وف (انيا)هق راك و انس قا د تالا ع

 هدنكآ ) رواءع ذل وو (روا) «عس بازعاذب لي ترخآَ ل كس ناروا هلرذ كس ييزجروا ديقو ل( < <س لاوس ل ايد

 نع رب زارف ل ثأر خرراكق راوسرعتدج رم قراوم ل طرفي نقرا يلق لع هدر لطس نانا كارو هيأ

 ىت ناز( بررغمو قرشم) لوفوورك كس لسا ناين ىرول كلم « لن كس ىدقلا بس بير غشو قرشم ءايك نقتل بي سراب كس
 هدي دنهل اك اوج لبق اك ا م جس رد اكدثلا فرط ىاوركن د ىكرعربج لب مث زارفسس مكس لاا قي لي رانك دك

 ةاو( ل اوُلاَق وع رجدن كقولك يارواء ع ىداعوكَن قرب لفي مار «<سالاو تسعسو ذب مثلا بشالب «س

 ل جانبك ب ةكرداقتغا 4 س#و+ لاي كرا 4# لوأوأ ناردا قراضوووبت رواء لإ + لتر وص ل ولو دو اور يخبر وا

 روا لوثابس آر دج لب ( تسدالوا) < كايدو ءايارف سوم ةسدكن ايب كاي ىف! تدالوا ذس ىلاعترثلا «<سدالوا ككشلا

 قررا لاعفت تلك تدزدمراءع لذ ق ارداج قالك انداج لأ كاكا لك ع كاجو
 كس لاك _ هك رصقم لا قرب قس لو رادرهنامر فيكس لنا بسس بس يار ريت ام حبة وبلغوكل وقعلا ىوز

 <. .بلغوأل وقعلا ىو لش ساروا بولط سس لاوج حس ناامرف حلات

 ولايه كس بضل ل هب َتْعِمَس ىِذَلا كلذ ّلثم ىا كِلذك ..ةرمتقب ل يللا لاك كلذ و : لوف

 ل هنيعب لوقلا َكِلْذ لغم ًالوق ىا ء< ايكايدركم رقمك كس رصح ةدافاو[ل حج تفص ىف وزحررص» لَك لا

 .ُهَل اًرياغم َلْوَق

 اكرافك راكد والعكس نيكر شم تمي برع رسب نوكرش فطع اك اتا سك خضر مهاب غءمهرسيغو قوق
 - امنت انبي قت

 -< لرب َتْوُمَلعي ا َْيَِلاَلاَق كلذك ,مهلوق لدم َكللذ ىنعمل ناب : َّيلْوَق
 -< تارا قتئرابتقناب فرط ل كر يضئ ىاوُسِنَل  اوُسَل : قوق



 (نتادج) تالالَج شف كن انَمَج ل ١ هراب (5ر رعبا ةَروُس
 ٌدحا ال ىا «<ىراكتاماهفتتساءحربخ كى ا ليضفم مك ظأ ع عرؤفرم اذكبادتم ْنَم . ملط ْنَمَر :ّيَلْوَ
 .هنم َمَّلظا

 ُمَلْظَأ ْنَمَو الشبع ةرابرابررئاكنآر قل كوم َلظَأ ْنَمَف يدوب اتوماديب لاوس ل ياري روط لد دق لابي اون

 نم نْمِمْملع ْنَمَو هللا ىَلَع َبدك ْنَمِمُمَلظْنَمَف بر ٍتاَيآِب َرُكُذ ْنَمِممَلْظَأْنَمَو ءىَرَتُفا ِنمِم
 ملاظخاذه حسا قل فار سود رمي دنع ليبى وكم الظاذ حس دوكدن لبي لسكس اكرص> اضاقن كك يارب تس لي نا 4 هللا َدَجاَسَم

 دمت اسكس ترفض لل سيرماظا وكل رف رسود با ون يورك ف نصت رف لبا بج تاس كس تيبماظا ثم ؟س ب

 ص اح _سيضرولا ركفمتم

 َعَنَم ْنَمِمْم لأ َنْيِعِناَملا َّنِم ُدَحآ ال َلاَقهَنَاَك خس لقا راينا خلص ياك ا, نوح
 َبَذَك ْنّمِ ملأ َنيِباَذكلا َنِم ٌدحا اَلَو هللا ىلَع ىرتفا ِنمِمْمَلْطَأ نيدسفملا َنِم ٌدحا اَلَو هللا َدِجاَسَم
 (لمحز بنيت _ اي ىف

 «س ىلا لوعفسركومردصم لإ أن َرَكْذُي نأ رواع لوا لوعفماك ْعْنَم َدِجاَسَم « هّللا َدِجاَسَم عَن زم نم ْنَمِم :ّنْلْوَق

 نك كك لاء اعانام ٌدَجْسَم ري نزول ]2 قلد هب اق ٌدجسم دجاَسَم

 -<س قاس هك مس ايق فالغ لاهي اجري ن زو ك ُلَعْفَم ناكم فرظ اك ا اتم نلمحأ عروفرم عرداضم اك
 ىورصن تنجب هاشداب قوروك دقملا تيببك كل لاء لدقملا تيب دارملبج ؟ج.ايكايال لوبك تاك د جاسم اوت

 -امتايدل هزت روز اسك يدع رول اقف ب 141 كرش مارتريضوارم | ءات يدرك م دنس

 وكدج اسم ماركا أدل لل ندد نانااف رسم نا نان ابيع فا مارا سس بسالك: نااار :.باَوج

 -جانأك ايد

 - ل كو رون ث تقيقتكا امج لكى فرط كد باس تسب ىكَعنَم لم هللا دجاَسَم عم : لاوس

 دج اسم تدين لكم نا نركب ايالا هر كرنك يدجام الشاق قات - ربا لاو خخ قا

 تاك ىفرطك
 امك ىلا لوعفماك َعَنَم 0 , لو ناك ضروصر او تايتنك ب ارعا * لا ُةَمْسا اه َرَكْذيذ نأ : : لوف

 دِجاَسم 6 هّللا .اجاسم ٌلوخد َعَّنَمِ 121761 ةقاوك مق ىقو_ ل لرط# 2 ْعَنَم 00 اك ُهيَعَنَم لوقت
 َدجاَسَم َعَلَم ىلا ء< بون بو كرت فيضع ( اًهبف هميسا رك ذ َّعَّنَم ىا «<لامتثالالدب ح هللا
 .َرُكْذي نأ نِم
 اتاي دركمدهنم خس قدجئرعن تنير اك اء سورا فرط كل دقنلا تيب حس مده :لبطعتلا وأ مدقلاب : موف
 نارموروا لت ومازجروسر يورك ل ورول اتق ب باند يشن يل دل درس لبيطتروا



 ١ هراب (1) ِةَّرَقَْاٌةَرْوُس م« (نرادج) تلج شف لل اَنَمَج
 2 كه عدةلدو كك عوتؤأ ءاتايدك

 « فاض باج كل وعفمبلا«ع بيرخلت قررص: م بارَخ كج ابكذسءاقبلا#ا اًهِباَرَخ ىف نوف
 نت نت ناكملاب َبرخ وج «بدرصاكب ٍرَخ كج اكس تارطت ض تروا ميلست م ِهاَلَس ل اريج

 - تس اجومداب يروا نارموو وخد وخو ولا جايد زوجي تشاربات تبول ا

 -< باوج اكل اوس ل يارصقم اكؤاضا لاء جس يساشنا ينثر وا دير قفل لج نم رهالا ىنعمب ربخ :َّنْلْوَف

 ووو لكالاع« ومب لظاو وب ترو لعب لادقملا تيب راكب يزبك سكى درب غ َنْيفْئآَح الإ اهولَخْذَي ال كوب
 لي لدقم ا تيب كاظم تبا لاب سر لقب ات لاا لاذ ووعد فوثي تيابن

 - وم لاو لبيد شار زل ني دلاحرالص اطلس وب سؤ حشا

 - لوم لاو ريت |سكس ادغ فوخ لب لدقمما تييبب كج ساب داج ايد مترك لا تما رما نت نكس سي بادج شوج
 كتل اك ابكذسقداضيبء داس ناسك ريب ب سا كد ساع_ شئودي ديب باوجب درر( لمت)
 ىف لوخدلا نممهنيكمت نع ىهنلا هانعم) < انرك تس يسد تاجا فوم لثاد سيره صقم
 (لمح) .(دجسملا

 دابج ديب ديوك وم لثاو لي لدقنملا تيب دوا مارت جس يد كن ىلاتت ثلا “م داهجلاب مهوفيخا : نوف
 ترض>ر وا اتفق بآ د قاخترشلا دلوع بلطمر واوب يرث كك داوا اظفللك نكس قس رز( قالاضللادسيلور

 (ىواص) .(برقا وه) -: درت كت الاعد او ذ آل لمدد, زا ةقالذتاناتتتر ع

 ءاب ل امب بر بواظتاس_ تاع علب [هيكس ووصقلا او رف راك قولك شم ُةنم ُداَرَي امب لك َنَوُعْيطُم : لوف

 جل مرا خم

 9 ىلع ىراَصّنلا ِتَسيَل ُدْوُهَيْلا ِتَلاَقَو

 « ل تس ركرفك فاقع تسرح دوبي دوجواب كس لا نكيل؛ جس دوجوم لل رمت ىك فلة لك تر ط> حس

 سا نإ رض كك وم ثلا نكن كس تاراتروا الفل ةياع كومت رزقت ل ع نجح وجم لبحا ن اي كح لو اسيع
 كداب خيسا ةييسا رواد انعور فكس لوقلر فل ونود لس باك( لئادقب طر نأ لفت 7رفك نرد دو

 -< د ركب اظوك وم الت لعب قش يخ لع
 ىئا وو نايل؛ جايك ابكر فكي_ ضنا ل ساتخ ( ىأ) حزب نأ ناكر شمل بزعل لب اقم كس باك ا

 نك” لاصوك اتفاق رو ك- كا« ل ب قت” تو كم كت التنب لب لشاب محرز لسا حرررط كر اضن و دوبي دوج واب كح فس



 (نرادج) نتن ج ضف مل انج 1 ١ هراب (9)ةَرقَملا ٌةَرْوُس
 هع ترا ادن

 نلا؟ ىلإ نولي اكور تس ذكرك اكدثلا لش لور وكول نت (ةيآآلا) هللا َدجسُم َعْنّم ْنَّمِم م َلظَ ْنَمَو
 دجتاس كس مورواشداب نس لوم, لين ىلا سيدار سس نادك سيب ساد كيا سف اد كن رضي دايك

 «هسايكر ايتمعاول ار ىلا ف رست نبا ايلا صح ل ب رخال ا ءاكور تس ثك ذب ايفو إل دوب لي لدقللا تيب

 ىو وأى ا خ_ نومتت «جس ايدرارقوكدل ع بك شم قاسم ايلا خوه ترك ف الخ ا حس لا نركب طيذاح نرمي

 سدي دع رجب اكدر حس فسكت دابعل بعل ت اخوك وفارلسم حرر ساايكر وجرب كلت ستوك باحساس باردا ةقفق
 قرانا هز اضن ترافل لذ انملتالاحءايكادارادرك م قكر عت ميس

 ول تابع كدقلا ل نادل تس اج اهثب ناصف تراها جا يداه تاكسي فرص واب يروا بيز

 - بيزكى ءانلورتدكذ
 يس لادارم نكي سيرت سدابقنا لس سوظفلؤتن لب ل رمال َنْيِفْئآَح لإ آه ولَخَدي نأ هَل ناك ام

 :ايدد تلاها كسر رخللس يزود مرق صون ثنا سلا المع ربلغو ناريس لاقترتلا بج كح اوف

 لك ركفاوط اهننروا ن# رك جراكرثا يعلو رس كلاس ور 210 [رفناعا ذة ى اب كش هجن انج

 نوحتب كس سول نكس ملا لئ كت داب كك لا سابع جايكايكن اي كتي بلم ياك تي: كم لأ تذابا

 كولور شب ل ا د يا

 520 ايازس كس ني رك تهد ارش 1+ فون لسا ون وب اح لابو

 :لو ناش

 -< لوم ل زان قلت هقاو كا تيل يح ناايباك ولست اود لبي لون اود ورولر

 تا نا كس كراضا لس مددت درك أ فلات ع تطحن لول دوبي بج سن ماما( )ل تت يزللاو

 كارول الا رك ىلوانلا كلل مجو لا اول هع سطات قا [ك قدرعرطاخ كدت ماقتل

 دوو سس ودمار قش رع اقسم فرك وقل ب قس بط

 امتنا ذب مدهضضو نلايمو حرر ىا لدقملا تيبب كت

 لا ءاتطسوم سيئا مرصن تنجب فورم حس لا «جس ايات صن تنذب مان اكداشنداب كدب ا ف نيب فم تارت ضب بو
 - لوتدل_تك ىلاغرعن تن وكءا دابا وللي دعب كس نار جس لكي تب ح الشلة ةلقاع قر طخ از اكلك

 (فراعم)

 رم دابدد كل دقملا تيب مكي يآ 12م قر ماشو قارع بج لي تناظدب كس ةقتتطفاقت مك لورا

 هن( شجي رمإإو» سس ل



 ١ هراب (9)ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس 2 (نرادلج) كلج حف كَ نَمَج
 لدقملا تيري دعي كس صرع كيارجي ءأرر لي عتق ل لوفاطسم دقنملا تيب روا مان ككل ارو كت ارد تدم نك نارك

 ناطاس لب ىرججت قرص فم ككل اهيياب ضرب لسا اكل وناسي عكس دول لااسوسأيبرقنر وا يك كت ضعت كس لوف ارسم
 -ايك يوك ارب ذس ىلولا نيدلاحرالص

 تيبآ ون كابس كا كس الداب بو بارثوك دقملا تي دوا ايالجوكت ار وق كر ب تلت تاخاتنك ا كر اضن ىود
 -< 6 ة50ةةناَتق لابع نب ثلا دبع عرضت ل وقر« لوم لذات

 وفق فلا لوز ل كرش ب جكس يالتبيب لون لاش اكت يآ نيرو هربت و ديذ نلبا تنزف وا

 - لوم ل زان تب اريؤتايد كور تس ذر كفاوطروا نوم لاو لبي مارتديصر قومك رسدي دصرتقاو
 وت روص ليا الشم لو مارت ماه ان بسوو لن لغر وصى كييف لك تس و رس زارفوركذ لير ههسك سلم ارسوو

 جاب لثراوجو برق اي لس ركب غشو ر وشل بيرم اي <. اج كور تسرك ذو تالت لاب وروا ذاب لغرض اكسب

 لش تهيب زار كول ليج حررط ا ءعس لاو لبي كس ور حس رك كس ثلا كي د ١ؤ لل ل ع زارغو رك رك اجي ورمو

 طااركذ رواشل_اذ للظ ع عتو زان كن ون زارغ كي كلا نركب ركل اي توالت او رئلب ضن وكم سوه لوخشم

 (اًصخلم فراعم) -ت تقو ارم كك يكتم

 ىد سل ةنعلاةتةةقتت باحساس ب آروا#فافي ثلا لوسر لب (ةيآآلا) ُبِرغَمْلاَو ف رْصَمْلا ِهَلِلَو تيك رسدد
 لوكاكي رجلا ناكل هكر ةس جلل تيدا سكت رج سك قف باف كاك جس

 0 اذ كىلاتتشا لديكم لوك ذ_#وم نعل اش لاكن اصقن

 ىبلارما_لي لا سيصوصخ ىلا و لوك ع نونو دقتملا تن اي نعت نب لبقوكدلا بعل لاس برغر قرشم تل ع

 بجزؤا قت ماض ف نم ارت كاكذ# رك رر فرط ثلا زغب جك قءاجس تليف بيس وفوو قت ليش

 دقلا لوم شريك د يآ اذهل تليضف ل مب سا باذن ايكون محاكر كرر فرط لكل بدقنلا تيب كيتون هرتنس_لوس

 -< لاي شي لوتلاع ل ونود جون ىكى ات

 تييباشناك اك درك او تقيقت روب كلبقلابقتسا فس ُبَِمْلاَو قِرْضَمْلا هلو هدول ن تي غلا
 لك ادلب < وص ت اذ لكى اهتد ثلا تجتاسس كس لوف كم لافود لان دوا لب م دذلا ذاعم لكدقلا تيب اب لدقنما

 دج لاس جون ىلا لبي تسرب دواس طيحرب ماع سداستاذ

 ترجو ةفعلاةئلَوتل مارك اىصروا يضفي ترضخ نانا كح عذرك شاور نومتتر 1 كس هروب تيب

 كيك يدالتب هيب روط للك د مكاك رك ذامن كد تم فرط كل دقنملا تيبج كتيب هرتسلوس لعب لكأوا
 هس وحك نوا الشم كراوس ضخ لوك يبس[ اك راج َك_ كس .فيمب وامك ا لي لئاوثروا « فرطرم جوت كرام

 ةرلأ ةري فرط قلل كس نافل ةيداف لاس هاعا سفلي قاله تسنايأدىض طنا ريغ



 (نتاددج) ةاالج شف نانَمَج م ١ هراب (9)ِةَرََبلا ةَرْوُس
 هت ملاك نيل اكرر افرط ىو قر لت قراوس نا فرط لسن لى رورض وى

 ذشتو جراوسرب لول راوس نظر واوجرا وشي اخر (نر فرط لقت 1 وم راوي نتا ناي راوس نامه رو

 زامل نارك. تح اكرتخ تلاع وج جد متو وانا« ذامتج قرح: ذاهج لادم للعرب ء حس لير اوشد انك خر فرط
 لوبد لئن كس ىزاقروا اجزم يداك ابج ياكل دس تلاح كر امنا« اج ب ركوج نرد لبق وثوم لص قت

 كل اى رول زان لش تلاع قا ونة اجرب ند لبق شو

 نك رواو مالو لس الت لوكس ر واع دان ورا للك ا اراد د مولع ل يق سوى نام لابج ىرط كا

 مرقم نعت ل رثادا زفير ليصل ىلع واو زارا وك نإ لقطع نت سلع للا

 -< لناكزان د ؟ لتس دورض كف سارج دزامغ قف قى ند طل ذاك

 لابي ءايب ليا حس امكدانب ءادب كيا اهكر د «ب مج تاك اذَلَو َذَحَتإ ةْلْخِبْس اًدَلَوُهَللا َدَحََنا اوُناَقَو

 دف دكي بلم« جس الان اب ليا ةسادض جس اب داجاهكدلي حساب كيا كس ادض دك ابراج ايك شيكل قرر اك بتم
 ”ا نيتهم لل
 تاع نانو لا 178 +

 :ىك ذاختا قرف

 ظنا ىراطصا حل ل هديقعى زلم لس نا هارد مال (8006710141575) لون ذامتا قرف

 رول نرخ قيلخ ظلالة جلس باص الغ كءيقك ناعم (800271010150/1) تيذافتاا تينيت
 لرشلا ندد ى زل ثمل عرموتقا تيا 0 ب ا م و

 كا ردنا كس نا ىلا ةر ورك نكت نب لاك ردا ياك تو دقو كل لا ءامت اك سو حس كر هرشرب نا نضيف اك

 هدانا الرا كيج ني كراج ىلإ رك وورق طاق نت ل ماو ترب سادغ تل لوا موق ككل ولع

 لام لوس ىرص ب وأ ات 0 مو كي 0 م ١تانص لمت ور غو ىلا ءتييوبر
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  تيمرقو نكرر زج رو زرت نه ريقك ب للا لي رص لإ وراي ءاي درا رم دن زرواداجلاولو دي 2 ناس موراي

 (اًضخلم ىدحام ريسفت)

 : لبن لم لقنو [لقتعرلو كل ك رلبا
 اكادخو الاطلاع را ترطتت دوبي ضن ( مس تاب مبا يك ١ !هقلا نات. تح اتكردالوا لاعتقال أ تك

 للدت 00 اا ا ا ل تك ان

 - ل جس ءاءرفنايبوكن الطب روا تحارق
 ها زشجي مزمدا»



 زاب 99 رقملا ةَوَوَس 2 (نادج) لا اج شف تزل انَمَج
اس ل م1 1 اا13/15713:-1سلا  اساللا

0 

 : نا الطب لمصر
 لا اكو ذواوتوم سري كأ كوم سنتي روا لوم سكري الواقي« سل نحس لاع ودق. اج قام دالوا كرثبا رك

 م لتوا لت لو كىلاغت نتاك هج لاب كل سا فوم لتر كراء كاي حس بيكى اخت نقتروا ع ب ان

 هج متسول موزط ىف م الروا لبن مدرعم لبا يخروا صوص سك ثلا هو لي سس بجاد تاذ مز اوللاك يافع

 اوم لاب تانج لنجم زيبا

 مكتب اكقلطم تيكو لكروا تيل فروت سكس للاخ نيس شراك ولك ِضْرَآْلاَو ِتاَوْمَّسلا ىِفاَمُةَّلْلَب

 تيدلو تيكولهروا ليث" راخ سلا قس لوك لول ىدثلا قب كتمت كك برلطم اكىرخ لدرو ءاىرتزرت

 لون راد تشر ىلكرم كتير شب وو ليضرغ انكسر سألك ولكو و ع نتباوجر وا لي نبا هو جس تولت حس اختو داضفن لع

02 

 ته ةزشو ل إي عت

 "وكيف نكد لوَقَيَمَنإَ ْهداَجنِإ ىا اّرُمآ دارا ىضقاَذإَو قْهَس لاثب ىلَع آلا اَمُسَدِجوُم : :ضْمْلاَو اوت ِيِومَتَلاَ َحِنِدَب

 للا ىلص ىنثلل كَ زافك ى 9 نيكس نقلل رشا اناوج بصتلاب قءارق يفو نوحي ب وبمف ىأ

 0 قاامي طهيأ اند ًميياَتوأ ل | ةلوسرت كنا كلِ هلدااتَمْنكي دم ١ أ ةَلااَسمِتَكي الم الول ملسو هيلع

 تثعتلا نم مهِلْوقُُتَم هيئات ةيِضاَملا مسألا راثك نب َمِهْيَقْنَِنَتِْلاَلاَق ءاؤب نافامك
 و واق 2 د لظرم

 ماسو لع هللا ىلص ينل هيل تينا داتكتلاو رفكلا ىف :مهبولق تهب ِتاّيآالا سلطو

 اي َكْنْلَسيَبإ ٌتنغَت اَسْعَم ٍةيأ حارتقاف اهب ّن َنونِبؤيف ٌتايأ اهنا َنوُمَلعي َنوُنِقَوُيِمْوَمِ ابيناَلااَنيبَدَق

 رالاج وكلا تنفي متو نم ارتدت د كلاود تاع ئدهل اد 0 ا

 و ءارق ىفو ملبلا كيلع انئإ اونيؤيمَل لا نافكلا# 0042 نع َلَشسسالَو
 2 02 ذب هس "سون و صوت 5 سل لع ١ وارس يصرع

 ءالسالا هللا ىَدْهَنِإْلك :بنيم هلم عفو حور 00 اين لئست مزجب

 اكرف اي لا كنوسعدنب علا متءاوفأَت حتا مسن اق مال قيلو لذليط اعاتب ئه
0 

 ند تلا يدعم

 نم كغنمي يضتالَو كظنخي قكْنضْذلَنِمَكَلاَم هللا نب ىحولا ملل َنِمتللَجَىِؤلا دعب

 ىلع بِصن قحو لاح ةلمجلاو َلِزْنَأ امك هنو ءدقي لآ هتف نولي أدَتبُم بكلامه نول لآ

 ىأا هيرو ارتاناووقلا آ دق يخلاو ءردصملا

 ا 0 ١ 5

 .مهسيلع ٍةدْبْؤملا رانلا ىلا مبريصُمل لمه هَقَرْحُي نأب ىتؤملا باتكلاب

 لزتم فقع

 مسبح



 (نرآداج) الج حشف لل اْنَجَج 186 ١ راي الو وَّرَقبلا ةَرْوَس

 جا حسم تختيم 060 ةهتتحجتكو يور 2
 بس انيلركووارا كغ رك قى بتي رؤا جس الاذ ذك ادبي ل تومي سريخلا كن ذروا لوثاع أوو : مصجرب

 . وصنبس_ ذو لك ومب عا باو (ًنوكي) ل تءارقلياروا + ىلاجومهووناجو مل ايدك كك سالب

 لوسر ك ثلا (اةقققنز) بآل انبك ل ويك سمك دوخرثلا لن و تل حف ىج ككدافل نش ( عذيب نأ ) نادان <
 نلا له تكرر اك ايج شن حررط ىا يل ل ويك اي دامت لإ / ركدي جك لاشن وجرب تقادص ىك (قفقفي) بآل

 نلا ليو انور فك الدباز# يلو لادوات سقس تس نونو وأب روزا قلاب قاع

 دج« لو هك اارماظ لاينان ف اص فاص م قل كس لولاو فال نقي لس هيفي ىن نس لاء ل لاسكي بولثك-

 ريشا قش انركيلاطم اكس زب دي مدحت اسكس لوي اشن كارم ء ل ل ناميارب نا وفل و تاز يل« لو تاج

 ليقسع ا هس لولا ءاجرك انه الاو ف انس قربت وخل تنج دجتاس كس تيبارب وكي كن م: (ةتققف:) كس.

 بألم ]داب كس افك 3 نوب سوي ءىرت لوقت ولد كت آ اك لس ايبتكرك ني الاو سار ح خرز وووكض كى ارواع لك

 م لَدسُت لي تءارق ل بارو .انيداهنب فرص ىراددمذ كي ؟2 0 نيكل وبن انيادورل لوم نبيل سم ح

 1 1 ب ل د ب ولا ام يكب

 4و لاري: والف لس ناد نس تار (1ب )نق مالسا نك تهرب لدطلا ]تدرب[ يآ كلذ_ راد ورتب

 لش ىىوريجب كت اشباوخاكنلا نس بآ ضفلاب ركادخب كفن اجآملع اكىكو لاي كس يآ «جيمقمال بس موا

 كمر اكدد لود روا كك كت ظافح كي آوج اكوم ىلو لولد اكي آل اي كسلا قل « ل 95 و يآود قرط

 كس لاؤ/م لاوو( روان ءبءارشم ( باتكلا م هنيتا نيدلا) د باتكة متو وكول ن تن كح اجب ننال وج

 نو كف ومررصم ٌقح رواعس ب روسو تسنيم ب جارح

 تعامل ا( تياي) لو تحك رنامياري ساوج تولوو لإ 200 هب َنْوْنِمْوُي َكِبْلَوُأ رترواء ع بوصات

 لب ساركروط ل باي ع رككم كب ءاذك هدرك اطبع اوجد وا ءايكل وقم الساروا ل[ ثيحوج لوب للان لن داب ع

 تم كة وانرطك لك [ىكادك نا« لئتراكل ايزي اركي

 عاج > تم هر ا

 لاو تشت ليبي بيوت ويعع
 ءالاو لرل اري مدا دورا ع ِدْبُم قم“ ل ايعف نزوري ْعيِدَب ضرآلاَو ِتاَوْمَّسلا ْعْيِدَب : لوف

 --ت لك قس واعا“ 'عيدب' 'تئاوطسلا عيدب رخ ىلا ضرالاو تاو عي

 -ح ايد باوج اكل اوس ليا كس رك دارا ريض / ينقال م | ارسم و اكعد ىضَق اَذِإَو : لوف

 وشق



 ١ هراي (؟)ِةَرَبْلا ةَرْوس معا (نرادلج) ككل ج حشف تزل انَمَج
 ماتا روا ِتاَومَس َعْبَس َنْهْضَقَف العناب كبَر ىضَقَو بءوم اوقداوخ لو كح كانت إنك لس ىضَق كوت

 «تان ا لال لي ا كل ساس ليو تسرددلب ءقئتر لب لاب ترورض نك ىكدل_ لس سارع

 بطير كساء اتم زالاتوم اكل ودوج وود كك كس دعاودوجوم كبك اي نولوو ك- ك- دعاو ن وكم وا حس رونمبل وج
 كوم دوجومرعإ لس نك نكارسودروا لع اج وج اكس آم زال باطخوكم ورعم لن رو حس ىرورض انوجووجوم ك- كس نب

 -طكومراكيسما درو

 -ًازاج َداَرَأ نثكىضق لج بلس ءاكب اج :(ُبوج

 ةسايرفودارااكفسال لسدوجووكمورعم ىلىلاهتدقلا بج كج اتوم مولعمسس لا ُنوُكَيَف ْنُك هل ُلَوُقَي اَمَّنِإَف اوني

 -< احم زالانركبطاؤتولمورعم تس لاء جساتاجومدوجوم مورعموو ترجو لل: ل يس دربك ك تسلا لو

 ُنوكيف نك زين« تسرو نركب ءاطخا ذبل احاجوب لب ميكس روجوم مورعموو تس قت ارا كس لاعتشا يلوح

 -داجي الشح تعرترصقم

 -< انيدباوج اكل اوس ليا دم اف اكذ اضا كس لمت لاا ةركي وز : لوف

 , ُنوكيف نابي لكالاع جس بجاو بضنرب ا وقومى ايما لأ, كس سارواوم حق اودع كس ءاف بج رد اضم لاوس

 ؟ججايلكل ءح عر

 ديو كف سوما باوج ركوب حالم ب وكي َوُهَف ترابعر زق يما لمت ب تاو لكءادتبج ف ذع ثلج

 رواج ركل قانا رنا وه ورا سياسسلم ٌُنوكيف كح هراشا ى فرط كت اب لا ل للان نما"

 كا انئام رد ققم نأ عب لس ربسء اف لب تروصل نب يجوع بج لف تءاركلا

 .ةكم رافك ىأ : َّيْلْوِق

 ع لد كروي لكك لاءعس لات سرو كرافكر يق َنوُمَلْعي ال َنيِذْلا :كاذتت

 -< ديت باوج ير, كتي ا يركع لد تدوس دإل كس ايد باج يس تارط> ضن بوح

 و ايل ةقفاقلف آت وربتم كدي دوب هس ككرافكل اوس دوك نكس تكسو: :(بإوج]شنَسوك

 هس سين يآ انج ْلَلْسَناَل اجب ُلَئْسْتال لش تءارتليا نت اًيهن لّئْسَت مزجس ةءارق ىف : لوف
 اكو لاحا رم تب اكنلا كج ول تدب لي سد

 تراب قل« بوصن سابو لك فوم تفص كف و زجر رص» هتوالت «ٌّقح ةيردصملا يل بن َّقَحَو : : لوف

 55 كى وركت فاضا فرط كف وصوم كس ركمدقموكت فص ان اًمح ٌةَوالت ةتولقي < رطل
 هس ءاجدع ةكأذ



 (نتادي) الج شف امج مع ١ هراب (5) ِةَرقَبلا ةَرْوُس

 «تسراورهتامر فى للا زجر 7 ارز ع تازذلك ةورتلا ٍضَرَآْلاَو تاوطسلا ْعِيِدَب

 نك كح كس لا اتوم انكم اكوج ولا ني ناد وال هس لقد لاو ةسانب كس فس ورواه دام كرين دوا سواد
 ترورض ايلى وال وا العبد كت - اذ ماء ه لاب ومدوجومأر ف زج وو جات انو

 ع لولا 00 نوملعي ال نيذلا (ةيآلا) هللا اًنْمْلَحَي ال 1 نرْئَلْعَي ال نبدا لاَقَو
 تامر قاب ادخرك اني بلطم اكنلا ؟ اترك وكول تس ارواب حس م لا عتغل انت ايكيلاطم حررط كلون دوبي
 نقيل لمن صج ساب لامك فاشن ىلا لوك سرج اي رك ورعب كما كأول مقعجس باتل ريمي كبس كتم
 -ه ف رطالاضوو لإ بردا ب تفند اج

 حس نااوج يك نم ايبا سيلاطم لوكر وا ضارتعا لوك لوءاركك- ح1 نك“ ملف ْنم َنْيِذْلا َلاَق كِلَذك
 : يشك مق ادام اج اناا ار انسان «لوب دك لد لع ءارك دي
 كس لوله لأم نيس نم سو راكذ را دانعدرفكل د هس برع نالرشم نم قتر لاربد تاالاوسروا شار تعاروا

 - لان ب اشم كس لولو :

 وفول وكول طيلغدوخرب نا لترا ىكدحب كس نس اجلك ديرب ت الار (ةيآلار مم َءاَوْهَأ ٌتْعَبَتا نِبَلَو
 لكل وجاركروا تعدب لاك راج ىو ميلا رهتسما لص رور ء ايون ند كددم لول اريج قف ىلا كورت لاننا كح سلك
 - لي ركب اكترااكل ب وات اه بست دوا تنادي لش نإ دش ليكن اياب قكوو ك_ كس ىرونشيخ

 دقي كت ياعر قكوتماوف كن افقي ب الجي لطم خلا :ئراصُنلا لَو ُدْوُهَيلا َكْنَع ىطرت ْنَلَو

 05 باء ست مالم لولاك تس دصروادانغ جد كك ان لن اال سا لج لل او ف وب تار تانتا
 يت' يكاوسك فاضا ل دانعو رحرخ آى هك كس كت لتفاوم لي فس 21000 تع ارت ىلا
 0 100010 نا لتقف باردا لإ يانج شجسة يب كتر كل

 اكن اروخوج ؟ تسرك يبل ويك ور فوج وا امن مدنك ع ررط لك ناك الك يول انتروا لما وخ كن اللب «بس ل وي
 ل قسادعرلا لع اح كر لك كراس ف نايك نب ةطون قاد ترروص ىت كيأ فرص ول لول ب يح هوي
 درا دق كلو ريف ظذ سئس كس ذ# ارك اتا ضرك دو الراين قت لي سد
 د راكدديدشروا كد ى اص لولاك أ

 كس بانك لث تعآ رعب ليكون لاف نه بال (1 (ةيآلا) َبتكلا مهني ١ َنْيِذَلا

 ل سا ماس نب دثلا بك سمج « لل تن ذب باتل كاد دجتاسس كس قا ددوا تايد فأول يكس هدانا فرط رق ثانيا

 .- هنتي نإ >
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 ١ هراب (؟)ةَرََبْلا ةَرْوُس موسم (كزادلج) نم حشف تل اَنَمَج
 نإ تل رك عا وم قوج

 0 نوعتنب نيم 2 0 و ادن د 02 ب

 كِساَتُم َىِب ليق اهب ُهَفْلُك و اوتو يارب تدلي وو ا لكباذا 451 9 وللا

 طبالا ثنو رافظالا ُجلقو سأل فو براشلا قو كاسي او ُقاَشْنيْسالاو ُةَضَمْضَملا ليقو ّجحلا

 ىف ةوُدُق اَماَمِلِساَئِلِلَكَلِعاَجَِلإ ل ىلاعت َلاَق ٍتاَّنات َّيُباَذا ٍتاّنات َيُباَذا ْهََهَمتلَف ءاجتتسالاو ٌناَتْجلاو ٍةناّعلا ٌقلحو

 هنأ ىلع لد ْمُمْي َنيرِفكلا نيل ٍةَماَمالاِب ىِدَمكْلَي> كلم َدَمِئَأ لعبا ىدالؤأ يقترْدنِعَوْلاَ نيدلا

 مُيلائَاَم اَنْ بِناج لَك ْنِم بِ نوبوَُي مجرم نيئعَلَدَم ةبعكلا َتْيبلاَئلعَجْدإَو ملاَطلا ريغ هلي
 سلا اَميأ اورو جيمي الف هيف ِهيِبَأ ّلِتاق ىقلي ُلُْجَّرلا َناَك هريغ ىف ٍةَعِقاَولا ٍتاَراَغالاو ملظلا َن

 بول شع رعت ويس وم لف بحاول دكر كلل جهازي يا

 ناقوآلا نب قدبرِْط ناب ىا نأ امباَنْرِعآ َلْيِعْماَو لاَنْذِهَعَو بح لفل عاب ددارق نو

 َناكملا اذه ُلَعَجا برت َلاَقْذإَو َنيِلَصُملا ٍدجاسو كاردج 0

 دوب باسم ببي 00

 هب عُرز الر فقا َناكو ماشلا نِم ٍسْئاطلا لقنب لعق دقو قاما ّنِم ُهَلْهَأ فْدرأَو ةذاخ لاخيالو كاي

 سيدفع لاثب ةلورومي ةفرؤك هن ءاغلاو :يشقرتملا 011 زيلع وولاية ءاّم لَو

 هتاَيح هدم الْيلَ قزرلاب ايندلا ىف سيفختلاو ديدستلاب هعمل َنَم 501 ىاقتلق َن 1

 .ّىب عجرملا صَملاَسْنَو اًصِنِحَن امنع دجي لف ْراَتلاِناَدَعلإ ةرخألا ىف نجا يطل

 ري ماع ماوقاوكم تس ليوا اهت اذاووكم نس لبي حس نش وركو اي وكت نق لما ريش لباسا خب ا : مجرم

 سو دارا 2# اذ 4س لو نادل ”ورلطسي د لكامل جب يذل ف قا رسسين نكت: لكل لض تءايف
 2 للا دورا, كال قدس تالا (لونز#) قرد هم دل لق قت لراس لك قدا نان لد قه دف
 ماباربا لي تءارق ل ياروا ايام ذآ تلال اب دن فس بركس لاوكافئالةللع مكتارب 'مئارجا بجووركواي روا ليا ح باز

 كان ءانرك كوول ايك ا يكروا ءكتح تر كسانم هواك جس ايكتابك« يح تاوذورماوا ارانب فلكم وك اان نب ( لمت (ةوروا) <

 ردوا ان ثاكا للاب كس لخبر وا ءانشا زن نانا «انلاكذ فتكا ليت لول اب كسروا ان كوك وحجب وصروا نر كك اوبصرو اناث ىلاي ل

 ل هأز شجي مزكزإد



 (نتادج لج جغف تانج مر ١ هراب (؟رِةّرَقَبلا ةَرْوَس
 ايكاوارم روطل ركل وتاب نا( ف كف ةقةطاع ميتاريا) .يخانج سترك ينتسا حس ىلإ دول ءاناركدتخ رول انيل إب كس فانيعز

 لم دالوا ىريم :ايك شرع ل اقتلاع ماريا « كل و انب اوعي كل وكول لم نيدو مليك ارفع نا ذس لاقت ثلا(2)

 وج اوبب مولتص نس لا حس ليس لورفاك لوم الف سل نا ودعوا يم اك قاوم يد باو7 ل ثلا« كس اني اوي قس

 كا لولب بناعزم ءاياني( زلرخ) عقم وكول وك عك ورح أ فس مكي دوا ةردعو جل نا لع سك 3

 باب يسال دقلا تبيع قد لاني ب كانا تاكركتسداغاىلاو ذم لج قرسددروا تحمل رول« ب سرك روج فرط

 ولاني امة اجدكميتارباماقم مالوم ادواءامق اترك مارب( رب لبلس لتات )وكس ( لكي رك قات حس لثق

 لادكر وط لباب اف اج نت“ لسن تح وب # زعل( تلة كت اربا) تقذو كس دذلا تبيع ريب سوس رب وهوا

 وك لفناةلقع مارب فس مروا حس ديت سكسي كس ءاغ اودع ناك تعم رثيارواءوجذي زار تعلرود للف اوطتكي لس

 نافف فيزوغ لب ب للا نتاع للراس رمل ابد نو ةلياع ليت ارو

 عكار عكر ء كك نولاو تع كيذا( كلم ) ك كس نولاو ف رك ربتو رولر رواء ك- كس لولاو فس رك ايق مل ل

 ىلا ىلاقشلاروا نب ى اد نتماوكليج سار اًكدد ورب رض سابك لفات ميا رباروا عمى دجاس دوجسلاروا

 لا تروا جس اتاج ايكمب ىكلب ساروا انج اياهب ناوخ اكن اسنان سادت اي دانم مرتو ادي انج نار رف لور اعد ىك

 كلو خس فئاط د انج كاطع ىزور لن ولهيوكل ورنشاب كس لاروا < اناجا ثاعكانناك اك ادثروا ع احاج ايكر اكخ ل

 مي دوا سال نامياري مثلا حس ل نلادج كح كس نا كن زهايكو ب آب رجضتوو لكلاح يدرك ايبا كس كت ماغ

 ك نيملظلا ىدهع لانيال يركب بو لاانركض اخ كك ءاعدوكن اروا ع لدب ح هلها ءّنمآ ْنَمِء ترآ

 ترآ ءاك دانا عت رادققم كت ايح ىلا تم رف تون لاك سرك فكك ولوج وا ا رف ىلاعترلا ءس قاوم

 فمما لن( زور ونوال نك 22116 اكل دال فرط للك خر زودأر يتج وكن لا لي

 رو ابر د دم 9 هر كي دو د سو

 بج تضر هج تفضي لوي هلمب سفن نع سفن ىجم ال ءهذف ٠ سَ نَع سفن قزجتال زي و
 1 ميهاربا ىلتبا ذإ رك ذ او تس وراغا فرط ة وم ف وذل كاع اا هيف باتو ىرورضدتاع وول

 فدذح ركذأ لاهي« باب نايرممو نختم نو تكور يح بأ ل ناب زئىلايرسميتاربا عسى ماها رسبا ترق
 اك ىلّتبإ ءذإ كل ث تكدج درب لولو ناريءك ىلتبا مكن س لومتماكف وزب خ رك ذا ءْذإ ل يدرك راماركن اي

 بست امزالانوم مدقعب لءاعاكل وتل ي ارك ل ساء لوتس

 تب با اكردقم ل اوم ياروا هج مفئاتمل مب اًماَمِإ سائل َكّلِعاَج نإ َلاَف : "يو



 ١ هراب (9)ِةَرََبلا ةَرْوَس ممل (نزادلج) تزلج شف قرنا نَمَج
 ؟اوبم يك ايدهيد ماجا ىل و خو نس توكقتاوفورماوا مازن نفاق غل منت اربا بج كح ب اوني
 - انادي ىفيداكل وكدلك لا ارف ل باج
 -< بر كت الو ,يضيتبتن م هك ايمجء جب فاكس ٌكلِعاج ض تلي وانب ف طعام يي ْنِمَو َلاَق : : لوف

 اة تسرد تك ريت اكف لعل تيك نيااذبلا ليف طت لا ريترو يتب لص يخ لاوس

 تسرد فطعازباءح لثجردك لاصفنإ رواج يظفلعفاضا فرط كف اكىك ل عاج 52 َكُلِْعاَج : .ياوج

0 
 كيلاعتشلا ٌكُلعاَج ىتإ كك لاء ابر م زال فطعرب لوقا سرسود اكل وقنا ليا لي فطغ لاا لوبي

 < لوقا فتاة مق ارب ترطتح تي َرُد ْنَو دواء .ءلوقن*

 تو انبأل ب باوج لس لاا اًدْيّرَو امتلك ا هييجح_ائاج فطعرب لوقا سود اكل وتتم كيب .يناَوج

 مو لاب باوج كس مالك ايدج, لين تك نقف طعوك اء رك ماركا ىا كريز شم اًدْيَوو بس ٌكُمركأسم كس
 ب لاح جس لائاشح ابق لوك ب لسن حس ليل فطعرب لوقا سر سود اكل وقل كيا كي ءانبكم السا
 (حاورالا حيورت) 7 -ج بل 0 1

 حس ل بلاغمءاسايي رواء جس اكدبعم ال فلا لبي تيبلا لاي درك راشا كس رك جبعلكا يبق تْيَبْلا , ةبعكلا : نوف
 هللا تيب وج احاج الوب قل بج تييبملا حررط اء. ايكدم ماناكد راس رص يأ باء ل كوكو راسم قلم را سب
 دهب اتوهدارم يك

 ءانفول فرط كت لا لسا لون قخكس اًبوث «زكرم, عترم,لبج كش دل, ع ناكم فر ظ- بوني باث ه ُهَباثَم : ّيلْوَف
 < لم ةباّسنو ةمالع كاريبجع كح كس فلاب ل ل ١" ءاه

 تيب انْمَأ بو كتم شقتك اًنَماَم وكام «نما عضم« ناكم فرظزتم ردم هَل اَنَماَم : َّيِْوَف
 -امتث دآم ناله تاذ ل اكرر صمد روايكوم تسدد كل

 -2- نايباك” كنا تهريئو تاراغاي خلا ىقتلَي لجرلا ناك. ناَكَو : : يلو

 ماقم نم اوُدختامهل انلق ىا < لوقماكفوذكل وأ دواء جس انلعج فطعاكل ا اًوُذْخَتاَو : : لوف

 ___ىلصم ٌريهاربإ

 - ايلان صم نارك ف سكول« جس 4-2 لا نايبدي «ج ب اَنلَعَج ىكفطعاكل ا ٌربخ ءاخلا حتفب : : يلو
 هووصقتايو باوجاكل اوس سرك اكرما ريب ان اَنَدِهَع ءاَمُهاَنْرَمَآ : : لوف

 لل لاب سانمكس ىراب تئاذوتج لو تس, ةيصوت ثلا قا انآ ىلا بج لص# َدِهَع كوي
 د لاك ارتعا لوكب ابل اَنْرَمَأ تم اَندِهَع ياو



 (نزادج) بلا اج شفا اْنَيَح مسوس ب ١ هراب (؟)ِةَرَقَمْلا ٌةَرْوَس
 دس لاو كل كسب رومان ايي ري رمعا لمريض نجس يب رد صم نأ لج هداشا لع لاا نأ : نوف

 جا 2و يمسح
 ع

 أ
 - متسع

 لكل ارسا ىف لن لام ءجس اناجاهكوكبس ولو الوا لت ارسا يك لير ذكت اب ب لع قلاع َلْفِئآَرْسإ نَين
 ا ل تلاع وروجوم ىلإ ناروا ل اركرابش سرج رف لع طلي

 اين تلي فرص قب نى اليعوكمقذ متوجو مب كك كى ردن ىفاهتتا لكل وتم نلا ىرام مك ابداجايات

 ل ارو: تكسرت قمار نق كودي يك ليوا ق”اكت سارا بصنم

 - قار لبى اب تييحالس لول يب تما

 اكىرادرب لامرفو تعاطا كي لاري مللي < لش اريم موق اي لسى لاوشيروا تسمابا كس ابداج انت ب بارو

 كح ميارباوج لو ار وره مارول ات يدرك قست فيا فس ( ميتاربا ) نب لا !ث دام لع لل سل

 ئارواومب كح كسب دقن رظ لا م لا رمسا قب سالت ليد ماها تصد لاله ب شاول ايندروا ليس «ووثرب دق رط

 لاب رفداشرا تاب يدعإ لس كا انج ايك وزنخميسس بصنم كس تمارا لب مج زب وملك وحك رى روب تيلبا كت سد

 ىل اند ل .(نن لجتاحاو ميتاربا كل كس لتدليك دهب لوسر وو ليي لبا حا قب خر اش قرسوو كوعيتاربا لسن مج بارك

 دك ل رلى وربي كوس نس اوجء لب نولزو فرط ل فرعنا تالا"

 تماما لكل جم ارسا ىئب كب ج ءاخت رورضى ين العا اكل بق ع وتم روط ىلر دق ظرجتاس كس ف وم نال «تسلامل د

 تنيوا "ل وزميل هضاب حس بسن ناطر ليشكل ما د قت ىلا لبق قوموا ايدل توك ذكر كم سرق | تيم ءامكرود اك

 ٍ وسر لاس نلابتج جس كرم اك ىلا نيد م اقتعوو بسال يا يكن العا ارب قوم تن وق دون تزل كاملا تيب قد

 قا اا لاك 'ءامتم انتم ىبم ىتزل 0 | ل ءادتبا كوت رواج اوم روبن اكت وك

 0 داب اك وم م

 < داب ل كح ضارعا قي وم تنس اب نترك“

 كنت وسرت أ عرولر لب وسلا لس ىلاعقدقلا قي دع لس نس رك العا لا ةةفاقت ركعما

 جس ام انوماريج لين ارم نك“ نأ قدح اهو سما لا للسما

 : شل, ز 1ك ااةيلاع كت ارب ترعح
 لول اب ل يصف وشاء ذ آمان نلارب تمام فلم ناآرق (ةيبآلا) ِتاَمِلَكب ُه ب ُةْبَرمِيِهاَرَبإ ىَلَمَباِذإَو

 ايداني ماما اكن لانا عروى ب ل تكا ايكتمب اف لبا اك اوكيسآ ةييسا ف ع مي اربا ترغطحركر كس نب
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 ١ هراب (9)ِةَرَقَمْلا ةَروس 2 (قزاد) ةنآججشف(ةزاَلَعَج

 ىلا رقت فاير قرسارس كرت اروي ككشلا كيك تاو مدرك ح تذو لاو فثككسرب نا قس تو لة اج
 ترطخول لج قو ىملا زج لوكس لي نا ع انركت بح نانا حس نإ: نو كسا ليز قع انو
 لوكس لي نا اترؤ ىو آ حس نت ل كيرا تارطخ تح لبي ايندرواوم ايكدد نار قرطاخ لك نت _اظففانةلةاع مترا

 وم اليم ت ل ار ىك تف لوبا اه ايبا ور طخ

 تر# © نم © رق © بكار 0 ايك اباء آجل رؤ كس لو زج تاسولم يارب ترض> : ابك حنت
 مامتدو ري( قريظم)_ ب ىلاركراغدارخت ل يس تارطح تروا ءك 1قكوورمن © رتغ رلو ّيذ ©

 ماما لبيد لص لت ء جسر ناارعاكو بايهاكل مب شيز رج باردا كس دا زلم يئاربا ترج تس نت”: لإن شذ

 ترص كا لمن ىت بس برع كرش كتل اسيعروا ىدوبي لئن نلاهلسم ين انج تكس تكس دافي بصنم كس لئانلا
 -<- ىلاج ىلاءاوشيير وا مرتك

 ميس د ورو هرج
 صل لد نارماكو بايماكل م ل تار زآرج بآروا كك #را زك لونا. زآن ل لالة ميت اربا تتح

 شئاوخ_التلال غيل ميئ ربا ترضخ اًماَمإ سائل َكُلِعاَج ْىَنِإ اومداشراء تكس كس ذر افرب بصنمكس لالا ماما لي

 سا ىك الفلاةياع ميتاربا ف ىلاقترثلا قاوم اطع بصنمر كل بي تير ذاكر هم نت تيد نسهَو :ايامر فو: نس ركب اخ
 دمت َباَتَكْلاَو 1 ِتيَرُذ ىِفاَنْلَعَجَو :يارف رطل الث :اطي ته روب روسرل الش [ رق لوقو ثا وخ

 كرما لاس لاء جس لكس لوم الف هدعو ياريم كا يدرك درجت ىتدجت اسس كس للا« دوك لي دالوا كانا باتكر وا تدب
 ح ل لايت ميت ارباد لوا ءدوجواي كس تلزنمور رق نتادشلاثكروا ناخب وا تا ىلا دفنا فيا ميت اراك قره تاق

 ىكواز رف اع لب عراص لوا نامياركاك ايدام يروا« جس لاو صو لوكا يم حس ناك لومب كرش مل اخر وا فل اندج

 ُبَسَنهب عَرْسَيْمَل هُلَمَعأَطَب ْنَم ب داشرا هقفقفي ى ءسكت يح لوك م ىلا واكراب كدا زجتاصروا كدا ريدا
 -(نلساح ذب لكس [ب سناك اوك ايد زوجي تت ذ# لل ضاوك (  لس 3

 :فراعناك كثي ةكلع مارب ترضخ
 نيل شم قتاكر استر وا زوي لَ لع ما حارص لب اقروا كرز كيد زنك وفارس فرص الا يلع ميت ارب ترعح

 نايرمم نك كس مي ربا من ناين ىلا رس عساي آميئارباروا ماياربا ماناكي آل ب تارؤتم لو ردقلا ليو كيد نكس بف

 لد نايمرد كافيا[ وفروا يآ ب طم كس تيياور كت ارا جان اجاب يح با لب ىل عش لو كس باب
 2 و ولا ل قر ىلا لات رو ترغح افلاع مقربا ترحل لصاف كل ون
 هق| نمتلإلي ملف ع ححببيبيحححجس سس ل ل سل



 (ننادنج) لج سف ةرملاَجَج 1 ١ هراب (؟رِةَّرَقَمْل ٌةَرْوُس
 - لو كش ومي ل كب لمان بسن ل ترا اكس يري ان لك نما رق ى وق ضن ىل يخ اكرر اش

 :تدالو نا اك كتي ةكةياع مقارب ترضخ

 نإ كس تارون فير كركر وا « سم ٠*1 لب طمس نعد سدا قتلا ند رست اة ناب

 اك ا للم ناي ذ يلف ركءامت رراتم ان اكردلاو «تس اجره ن9 تافو لاس اكس آ تس باح لاس لاسر ف لقب طم كس

 لع مان كس لاحت انج سدت رط فلل كج طظذلت اكمم ان لي لوفي كب دفء جس اومب لااعتسا راى ل ناآرقء حس دز آرطفلت

 -7 لاكن آمان ل آر ك ه نوناطسب ع نازتخا

 : نآواك قفا ةكهيات هت ربا ترطح

 لكي آل ئربث ل لو تك اروى ا لل يفارغجدي دج( ع اي لاكذظفلتاق نيرا ) < يا دلك اي للباب نلف لاب آاكيسآ
 ومراد سذادحإ كس لادعكبس انت بع ان لشق شيب حس لاق« إب (انا) رأ ل ع تارا ناك لا لوم تمد الو

 نقلت ليا كت يا نير جام ك هلع رو يح اطرب سن ء اوفا قكدب لبن ىتءا 8 لأبت عراد ماكل لادم جس

 ارو ةنقر تفر ءابد راج لاس تاسسد# ماكاك ادمكروا لوم شاور ل ريم امتجارز كس قرد داي وايسفيروا مك ويم شل م“

 جمب جاي درك وفول تاررطنككنلا كس رك اش لب متل تان بتاج اهي دفان آت راكرس قا رعروا ايكو رادو
 (اًصخلم ىدحام ريسفت) يب تفااسم ىلايمردأبير قتل دارخب تنكري - ٌقارعروا تارف داب »ل لراف

 هد كشلا تيب« لو لوا ىلإب كسلا تيعدج حس تمن فاقت قارب ترنح سال َةَباََ َتِيَِبلا اَنْلَعَج ْذاَو

 دابداب لإ ير سددروا لب باول كس وكول ساند َةَباَتَم لا« ١ لت لاير فايع لابي ذ ىلا قتدتلا ستصصخ

 لم تييلباو هت تا زد انج ءاتبر لد ل ل ناهن نر ل نت عرس طوب تلم( نكل) زج كس

 كل ب هكر قبلي فرص وكمارثلا ساكس نا فس مالسا«هتخ تنل لي اننا تكس ناج نت كك تودع لك

 #.اي دي درارق عر ونم ان احا وريد لاعكو ردوق لش متلك درك ع نس ظروا ديك اجري زع

 غافل ياع ميا ربا ترطحر لوب ازكي لسا هودارم سس مئاربا ماقم ىَلَصُمَم يارب ِماَقَّم ْنِم اًوُدخَّناَو
 ايلا درك نوفل ب تتوب ا بهاء ل تاناشن كس لومدق ك.اكففاقةيلع عقارب ترطحرب رق لا عت تس ركب عكر يت

 تح مك نع ذب تعلروددعإ - خس كلم فاوطرب ماتم لاء

 تنس لابي لميعفاشروا ع بتباد ذايب لابي كس هيكل ادوار يفنح

 ل1«! داج ايد تاك دن كاي وكم كاتي_.اوك فئة لبن احاول يع مت ربا ترطح ّيسقَب اًرسْط نأ



 1 هراب ار رفبلا رود ا (قنادنج) نال ج جغف لنهج
 “ مهللاب كرشلا نمو هيف تاّنوالا ٍةَداَبعو ماَنْصالا َنِم ةريهطتوه) له تك ريرج نبا ؟جدارمايكعس كاب
 نمضي س_ متشاكىكاي حس تس ايتن دانا ىونتم ون لبي تقيس انرككاي حس قري تب دوا لاقتب دارم حس رهط

 دك ا ا ىتيب ارهط هلا سم سو ايزو رف
 - جس اتم مون ا كنتك ف اصو كي وكرت

 دا نثق تنس يرهق لع اًرْهط ْنَأ (ىل رت ) يلاعت هتويب عيمج ىنعملاب هيف َلَخَد

 ثطغ ليتل ؛ أو فريب قّلعتُم ٍهِتيَِي قبلان زدخلاوأ سسألا َدِاوقْلاَ نإ عفرَيْدَل ركذا و
 ني دانس 20 يلعفلاب ©ّْيِلعْلا لو ٌعيمتلاَتنإَىَإ ٌعيِمَسلاَتْنَقََيإ ان ءانب اًنِهَلسَسَن اير ةلانبير نالوَُ ميار

 دبع. ان ىو ضحشل ”بو ع ل ةفيسك عام يك اكيالؤأ و لْعْجا ودل

 وثلا الاس ©مْيِحلا ب اولا تركي ةَنيْلَع بو يا مئاربخ : انلياتم امل نيو قنلطلا
 2 لل اع اك كى و لصور | لص صرع رص

 مبا نب مهنه الَوسَر ٍتيَبلا لبا ىل مهيف ْتعِباَوآَيَير اميْيَرَذل اًميلعتواًعْضاوت امهِتَمْضِع عم

 ارقلا ب كم َنآرقلا قي ملسو تلعاذالا نص وست نات هلا كاش 3ك

 .هعنُص ىف ؤمْيِكَحْلا ٌبلاغلا ٌرْيزعْلا تنك كرشلا َنِب مسْرَيَطُي ههيَرَيَو ماكحالا نب هيفاس ٌةَمْكِحْلاَو

 لي راو د لايم اب داي قلن( تبت ) لع رد (دحتتم) مقرا بج كدر : مج

 هي مههارْيإ فخ اك ٌلْيِعاَمْسِإ رواءج_ لقلخ ل ْعَفْريمتْيَبلا نم كح جس رركريثلكىا تن كل دانا

 روأ الاو منح رول الاو نس اكن واي قرف لويق وك يقل سا حس فرط ىرامجب فا رادو دامت ا هت اع تس رك ءاعد لولو

 ثا تمم كا فيأ عسسل رام دان دادرج انيادكل فود مت كد دوهي هس دامت سا «يسالا» تس اج اك وصأك

 ْنِم ترجو كةذساجأ لليلسلا قَدقع لا لا لب اسرواءتس ءييضيت“ نم روا ءومر اوربت امر ىريت مول

 اك حر دامب لب اي «ماكحا كس تدابع ىرامب نم ءاعس قلب رطل تدابع ىرامج وكمت قف دوا « ل ١ يضيع

 دوو اب كس ومب موصخ لس لاوفووء حس الاو رك ف اعما ذي ولك ل ءايرفر ذكر و تس لويت انك رايج دوا اصمت رط

 ايا كلبا لغ تيري لا قت لن نلا !د اكد دوري حس رامب ١ ءانق ك كس ميتا كت يي رذ ىقياروا اعضا وت انرك اوس اكري

 ة اع آر قت ايآى رت سئأد# «ىلاررفلوبق اعد ىانلا لم لكنك قفل تت لاهتدفلادين انج ءاءرف تسوس لوس

 تس الاو بلغ انيق لكك اي تس كرش لأ روا الح لومب ماذا لبي لج تسمكو نر ق باك يبا روا ٠
 - لم تصنص را ء<الاو

 هع( نشجي مركز >



 (نةددجم انتج خفت نب ' ١ ةراي (؟ةَرقملا هورس
 رذ الا د دم ا خر كك ده سس

 ل يعتسا راك لاء دفئاتملمت ليجطساو كج هن داكبث لا ترابك ميهاربا ىلع فطع : لوف
 -ة مرقم لوعفم دعا َوَقلا و" ليعمسا ,' [وم فطغو مئاريا

 ىلإ . لإ ناواعمرلكب لإ: ست ىلاب لي تقي ةقاةلتفت لاما ترن جس ايكرخ وم اوك عطس باو

 ىلإ لت كل نما اهقاصح قت اك فشلا قاع ل احا تر طنج ل ءانب روا ريم لكوج ني لج دقني مكي ربا تير طح وأ
 داي درك فطع اكن واعرب

 -< باوت اكل اوس ليارصقم كف اضا كس نال وقب ءناَلوُفي وق

 انبَر لك ىاء ع ليت حس رو انوم ع او لاصلئاناعءعس خت او لاح س ليعمساو َميهاَربإ ءاَنِم لبَقَت اَنَبَر اوس

 كسب سبت او لام شمال رواء جس خنارلمت حسبو كة سواعد ان اَنِم لّبَقَت

 عي نوم حقاو لاا ذل ايكوم يرمتل متي حس جو كل تس فوز نال وقيب لكي حس لاك سب لاء اكب دج وج
 كا ان كس فطغ فا كر جاو كل عدم او باطخ ولم اء ردم نال وَقَي ماسك يبو رعود لس ايررقتم نال فَي يس

 بجرواءبسمأكت خلا ليَقَتاَمَبَر رواج بتاغ خلا دعاوقلا ميهارسا ْعَفْرَي كك ساء اج مزال انوم ملكت

 - كك وم ب غدت لووول ايل نام رقع نال وق

 لانا اتي رف لاتفلا واد يدجو ل غيسددا رقد يفيتنل نم لم انَيِرُذ نمو « ضيعبتلل نمو : .ةلْوِق

 لوب اصروا نا وصوت تس تس نلا فرص لكس تي رفا كروي تسماما دعو لس يب بلطم 221 َنيملَظلا ىِدِهْع

 6 اًنتيَرَذ نِم لك لام ش راقت اًذتي رذ نو دوا نيملظلا ىدْهَع لافيال ود احانا د يضيعبوك ع لاك

 - لاي رب اعد كتم اراك كس تيب د ذ قرد ء اثاري بلطم

 ض*لب كاعد كك بس ل, حاج م زل ليل بن ءاعد لي ترون كن ريضيتك نه ل انتيرُذ نم اوس

 نك ام

 "نم كل لاء قانمو شراهم كس يللا دعا لاكي روك لع لب لكدجازيإ م ادتباوكن م عش | جج

 ١ هب
 ايكوم لوعفم_#ب رعت ون يك اي الح لاهفا باب بحب دوا لوعفو رب ىرعتموج «عسذوخاءعس أر ب اسنرأ اوم

 .كِساَنَم ارسودروأ انا ل دود قت لوعفشوو فرص لابي لئالاع

 ايكوم لوعفمورب ىرعتم سس جو كس آل لاهفا باب ء < لوعفماليب ىرعتمو> « ب ٌَرَصِبا ولع قرأ اع قت ىرأ :(بساوج

 دا اكردتملاوسيا كيب خلا ةبوتلا هالأَس ..نوِق
 م ل دلي ضر د ها



 ١ هراي (؟َرَقبلا ةَرْوُس ما (قرادلج) الج سف لنهج
 لكن اري انركت ساوخرو ىك كل وبقي ون اك فايع لاك احا ترضع وا فيلا كيل ميت ارا ترطح كس ب ا وبني

 ب توم موصخ أل ئالاحء ع فال كس تيموصتل

 - لكك ساوثرد كيو ةّمالل ًاميلعت روا ًاعضاوت :يناَوج

 -ج باو اكردقم لاول يارصقم كؤاضاك_لمج لا تيبلا لها :ّيْوَق

 - خس اءانوم اًهيِف ذبل ثومةيرذ .لكالاحع ع تار فرط ٌةيرذ ريمكمه ليم هيف ْتَعْباو كج :ك اوني
 لا ارتعا ىلوكب ااذبلا« ل موه ٌةيرذ لوجو تيببلا لها دارمس ةيرذ :(ُبلوج

 بعب د سوه مخ ب صم

 و ف

 ة اج ةسدكاءو وت داما لي راول د كدقلا تبيب بج لنا ة]ةياع ميئاربا م َدِعاَوَقْلاميِهاَربِإ ْعَفَرَي ْذإَو

 دامت تادوؤاء جس ازاو هتك وروا لاو تلح كب يس ةلءامرف ل وبق تصرخ قريت ىرامب ول !راكررورب ]دام تاعك

 رواءوجراوربتاررف ىرتتوج اهنا( تعامجج) م وقى كيا ح لس اعدل نيرو انرقروا لب“ انياوك ونود م ون !راكدرورب

 دوخروا«جسالاو ذكروا الاو ذك ف اما ذب ةءامرفر ذكر د تس لوييت اتوكى رامب دوا املس قلب طك تدابع ىف ا ليم
 راوثسي ازكرتز كن ارواد_و ضلك[ رركو بتكون ادؤا ةساعس تن ق ريت نبيا جوت اهئ لوس هيباح_ ني موقعا

 3-5 الاو تسكوروائثا ذي وني 0

 ليو الوا لكل بم مسا ترضحر وا« ى امر ل وبقت ن ىلاغتشا قي ح اعد ىرثآي ىك ليغ لب اساو مكيئاربا ت :

 تر اعو ىك الفن ةيلاع مي ربا ترض اواو خيا لن يامر ف ذ_ةفافف لأ ك- ىا ايام رف توعبسوك د تفاقفف  تلر ع

 (ىنابرلا حتف) - لوم باوخ اكودلاو قي اروا تراشب ىك الغنة ةاع كت

 هدلاوروا محا ٌةَمْسا َىِْحَب ْنِق ْنَنأَي ٍلْوُسَرِب اًرِضَبُم < لوايدارعتس تداثب ل انفال كت لرنع>

 سس الكر ون كيا حس نلبس ريم الاخت اعيد لي ل تلاع ف هدجامهدلاو كي آوت: جس دارم ب اوخوو حس باخ كس

 - ا. داكرطو تاكل ماش كك نس

 :قيتعلا تيبلا

 بج« اى“ قيتعلا تيبلا ماناسوداكل اء دقلا بعلب دقت بسكب نإ نم رق لبي لوف اخ ثدابغ
 روان آر قس باتكلا حررط ل ء ع ليف الذ ااكى لمي ساه اتومدارم تبعك اخ جس اجاج الوب قلم تيل
 - لو 3 _ومدار ه3 رك ىبنلا



 «(نودو نال شف كل انَيَج مم ١ هراب (؟) ةّرَقَبْلا ةَروُس

 :تايروكل ب اق

 تنعم ربا تدرك بلطم اكل« ايككايك لاعتسا اظغلاك سوي ايل اهك يكل امتسا ايفل عفر بابي

 ا 2 ىاالتلطةلباغ موت رح بلاي وتد اينب « نا قر نت اخ لد تان

 اكمام حم نبذ فالس تساعد اف سان هسدكردادضدج عك ماهو[ يس يت

 -هس تقيل ؟ | تقيقتجوج واب لس لا نما لجن كر 2 0

 :تردارش كن يقسو فض
 كل تلظو كب صلو رضركو بر اووم قو كى دش قروا وكت سار تاقتوا ضب لب لوبلي راج كي صخر وارض

 لت ثرراج! تح ب ىلركا ص ذود ز تداهش ىونرول نوفل قدس يدر ازعكر و ران لح ركر اجر اوك ماو

 بتم ياس دقماس نآر دج قدي رك تيما آر رجم ( 8 ها
 ا ل نع فرار افلا لد ررا  ل 0

 ' تسدارم لابس اس( رش )كس تبين لي حار رواسب لرش نين

 : اتم 1ىتورلب
 تس اة رروا ستارز عدل لا تبا تس تليرح 500 برع لا يعم اكلم“

 « نة ععب كرو سوم

 3 علك ٠ ُط ُء 5 ٠ ع 7

 3-0 الي منا نام فياج لا زرنا تما دجتروس

 ستاد بليا تيب م ان أك ارو« فت اليتم موو ثيشللب ح انيك كتمتام ءاروا لس نسا تاياور بست لس اكلي عك ازي'*

 (ىدحام) د يري تراب لا ىس لكنا باد اترلتالدرب

 : حس مل رويمميورمتسدابشاناجل ل ركود ب حس بس

 تس دايز مولخم ان ليا بعكمل جس اجوم مولعم سس لوتياور هس يل ذب امك دف ىك تبمب ود اح كب سجن لس”

 تاء نيب 2/6 قدايفب امك يوت قس لاوم لس ليي يقر تو نتج ا لذقف اكم اهتم لست حس اح الج زرع اكبر

 (ىدحام) -<ت لآل ح

 ه2 م53)>-



 ١ هراي 0) ِةَّرَقَبْلا ةَرْوَس ممر (نرادج لآل ج شف زكلانَمَج
 سلك وفود منار اكذ دوبي ارك داج يك رت ب سن جس ىتر لبي ىلا لبي اساو كك ارب اعد ٌمُهْنُم لْوسَر

 -<ج فرط يم اا لسور اش المكس لاء لو تس ال ظفل اك هنِم دعب أعم كس لاءامرفا دبي سا شسم ا كيا
 لور ورجل اكومت كا فيا لوسر هول ايكك يسمح ار صب بيير قو راش اريل يوك نبع تعسر سدد ءاكدحاو م خبص قلي كك

 داوم ثروعبم بي لش قفل كرمك ناك لل احا تطحن انج كح

 رهن اين تتر وصيت سس ليم ارسا قبول تمل اسرو تدوين لل حدس ددجتاس اكن لا كت ئراصنروا حس وكن اكذب

 فالف هك نات داب تبا < تافيركمانق كن ادوجواب تار اوت نا ليا ؟ ايكو ديبب يكلم لج حا ىن
 -لث ةساءرفةوم ةس كب اطول موقفي ا وم ترعب ليا ءس قد سد

 فرط كت ابك ا مناك دك يدب ىج فيان اءا ريم لي لاو احجي قت سرت تس نيرو قت سرت ادار دئوادخ

 : ش (18 : 1م : ءابضسا) تقرتنا لاك

 كبجج سد #2 ديب دعب سافلة ئكورم ترن ايهأ قلل مولعمز لأدب لن لارا قي دك تس سرر عمت
 ل ارسا ىنب درعك هس تراب عرترصت لكلا هتس "لي لاي اجب تس ريت” دودو الع كس للا لام رف كسك يدب بن كيا اعد

 «كس حس ل لويئامب سرت اجي زق لوم ووصقمىي ورمخ كن ليي ارسا رك « نين لباسا قب فا حب دج مت كس ناادلكي سن
 هي ذج لير ةتاقافلا كس هرييغو لوي اهب ىقعسرت تس نايعرد قت رت كل سر تتسبب.« لوم“ تح لب تحت” تسدابع
 قكووانرلت عاطا سا لة آى أ هو بج !وم وقت ريم هس اك سي بلم, لز ك ل كس خس رك اديب تسناوصروا ىلا

 - اكد تس لن لون اهب قت داب لور اداب

 د دئوادخء < ايكا يكاذا حل بشاج لكى ات تتار ارب نوم بم دعب لي تءادقلدعإ تمي آى ود كس للا

 ىلا مالك انيادو! اكل ورك اب ب أ كي اسد حس لن لوي اب كل كس نا ل ءابكا مج اوس ابكي وج نس لوبن بكن

 (18221 م :ءانشسا) -كنل ولا و لبر تعكس

 ىلا آم امته نآر قب قادصم اك خس ىلا مالك فشل ءاك لولا لب نم كس للا مالك انيادك تح ضار ذ بأ

 ظفل عب لح ساء لاق لوك تروا لابو ب بلطم لوكاكذ_ ومب ىلتفامالك اك الى اس[ ىلرسوو ؟عس ناوكرؤا لع لوبان

 ؟جس ناولروا كسى ريتا ذم لاي دك ترا ادصم اكل وجدنا كس وم نتن تتر ورم“ سرج“

 ترثيح لم كل وسرايوكانانتج مالك اكدتلا ثان تاي آت واذت اسكس تمم قي ماكالبي اكل وسر مهَيََع اي

 ب لوم قش
 باتل ب ميلحار با قباكم يدخن ىب ل علت احاجوم لني لاسر ماي دواعي ض كم اكاكل وسر باَنكْلاْمُهُمَبعي
 كل وسرد قت ديد رت قي ومب جب نلا حس لير وا جس لئاد بس مين ضيينروإ صين مي« ىلا تو رش
 دهس ممل مخ تيد رود كل وسر الا وم موت لا« ل تت اكدص ب هيك اذ ضي صنم

 هزت مرقد



 (نتادج» الج شف لل كج دن ١ هراب (؟) ِةَرَقَبلا ةروس

 لأ رقه تلاسر بصنم كن مقل كى اءاوروا تمم اكلي حلك باكل ,دعل_ؤرص_ صنم اكل وسر 200 و

 ىلا شاور وا حس داو ل وقر سس اع سوك بسس اونو ماو بادروا دعاك نزيد لئاسمو ماك < ل 0

 و كرما شنرم تريح رسمت كل وسي وك لب رل لع زوصرورارسا ى امنجر

 لرلخاللب ع شنو يو دج عرشك رجاظ م اك>ادوا طظاغلا لكم كاك وسر جس لافص كل ولو دارمع يك : رِهنكَرُ

 - حس كنا لت تريح جري لكل وسر يوك يس كتان دوم اهنا لن رف كس, تالخ اكس لاقت وا كتي لك

 هم و د

 اهيدغ بحي ل ةنونخ اين ليج ص ِ نمل انك ريف مهرب هلم نَعسَعَت ال ىا نمو

 ٍةرلىفذتا ةلخلاو ِةّل اًسْرلاب ةاينّدلاَش ٌداَ تملا ةْنيَفْطماِدَقَلَو انحاء ابنب تفعتاوا ةَكداَبع

 نانو لوا, دج 15900قزلو وس دبل ا دنا تفز

 لأَن يبي لاق ديني ابوقعيَو هيل ةرب) ةلملاب اهل ىضوأ ةءارق ىنو ىضوو0نْيِلعلا بَولَتْمَلَاَلاَو
 هيلع ِتابلابَرمَأَو مآلسالا ِكْرت نع ىبَن 1 8و ا مالسإلا نيد نيون طا

 ندوب تلاب هلت حوا ثاث موُياض وتعين خل كشلا ةينلل هوبي او 1

 0 اًمِهْيِنَِلَلاَم هلق ذإ ني ندب ذا يوما بوقحيرضحْ] اًرؤسخ انهض وسو لَ
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 ّيعلا َنإلَو ٌسِيلْغَت ءابألا َنِب لُيِهْنْسإ دع ناو لع لومه :ب]كيابادلا وكمل اُدبحاولاَ ىتومدْعَب

 نما رس مخ وو ارت ع و خس

 ةؤّرضخت ملأ ىا راكنإلا ٍةْرْمَس ىنْعَمب مأو ©نب نومه تعود كبلا ادب لكن دحام بالا ةلزنمب

 كتيئاَثل ق 3 كبنأو اهينَبَو ميِساَرِنإ 0 ىلإ ةَراَشِإلاَو اد قلي ب هب ف *ءللْي الام ها تكف هنود تق

 010000 2 هساو سو

 دوبيلل باطل 15 تالا نار نا يشل + ٌتيَسناَماَهَل تناس تَلَخْليدَي هزي

 اهنقامل كيكات ةليجلاو كلش نع نولعست ًالاغك "3 َنولَمَع اوكا نوال شبكي
 1 ىناثلاو ٍةنيدملا ُهْوَمي ِلّزآلا لئاقو ٍلْيِصْنَتللوا اوذتهتى ردود

 َنصَنكاَمو مّيفلا نيلا ىلا ابيك نايذالا نع الان ميباربا نم ٌلاخ ”يع هر هزم ةَلِم ميش لب

 سْخُشلا ! نب منقل و نازملا َنِب ايتام يلا هر ا ةفه وبنت
 ليجنإلا ني ىلسعو 00 مالا تكونوا ردع رمشكنل

 دو 00 م رم د فرو

 اسمح

 نع د داكق



 ١ هراب (1) ةَرقَبْلاةَرْوَس "م (ننادلج) نال شف نهج

 فتي نادي يحين نيب ويابع يبي
 : لس نور #وركك تو اكس قي ابا تع ركق طرب وج ليي وكم ؟ سس ناولروا :منواحم
 الكي رواءح قولك ثلا هوك وم فقاوا_ حس تاب لسا( روا) ( وب ضف قوي قالز امنه يف آكل

 د مت «عاهأرركل يا زو ارا ءعس قريت تا ةملا نفق نبا ع 220011-

 كر نتاوو لش قاس ىلا نأكل غ تيزق اووربقاايروا جب ايلركب قت عل سر قود ردا لانسر أ لانو كسا
 احوممراوزبتامر ف اكدشلا كم درك مهي ابك تسب حم ابك نو مو نارا نق نايبلاو#

 ىكاروا ءاي ورك لت نع اسكس ناي اعلا بد نس لغيابكى ئأروف سس لاا وف ءرك تلا كل كس شاوكن يد تيس ا دوا
 خلا( ) ذب وقتلوا ءع ىتطوا ل تءارق ل ياروا كت يبادب وكل هي خيسا دس مييئاربا يطرق و

 وع مسلمو معايا« .ايكد نسي مالسا ني د بم ك- راب #هنلا ! يي سر ا:ابك كت سيو كى اوك ويب

 ايكء ابك قفل لأ فس دوبي بج دوا« اي سا ا 527

 ( تي آي وت ) قلك تمصو كت دوبي هك الوا يا زور كس لاقتنا نيا ذ_ اطفال ب وقتك ني مولعمر وكس

 هوب يح سوسو جيجي «لوم ل زا

 دعب لس لانا رم “م دعب ريغ من اميل تس لوي تيسا ( تذو كس لاننا ) فس( بوقتلا) لاء جس لدب ح ذا

 اه لتاروا لب اساروا ميقاربا ءايآ كس بآوج كس ليكى دثب كاد كيا ىلا م : ايد باج ؟ كس ورك دئب كك

 الإ «ب اتم كس يباب ل زنمايتي كى تك ساروا« < اييلخت نكران لبن ءابآوك الفتات ةآياع لك ساروا ء حس دوبتم

 توم ىل ( بوقت ) مسمع ىراكأ ورحت تك دوا« لون رادريئ امر فكس لامر وا ح لدب حس كهل ءاًدِجاو

 كلاود ؟ع لاش ياش كس اوجوم 2 رك وكت دن كت اب قيلا فرط لكس ا موق, سبترظاع تتذو لع
 كرو( كت )رواء ع فرط كل يدب ك-نااروا ب وقير وا مئيئ ارا ور اش ارواءارتبم كلستت ق/رذكوج ىكت لعام

 < كك ناءات ىلا ئمء لو كس سناك ذس لوبنا لاعازج ء ل سال تعوم جو كح وج تنم

 مثلث داي كس لامعا كس نلا جس وكل ل دوبي وباي باطخ هوما 3ك ماكس ورك م توج روا حس دفئاتم ( لج )

 هعرت اكلات لا جايك لاوس تساي ة لاق عسداهحس ناك ا هيج/# ة اه ايكش لاوس
 دل 2 ليش « كاي تعادب ٌةاجوم< لارصن ل تك كراضنروا كواجاي تيار ءذاجوم دوني لن تك دوب

 ةكح وبك نا يآ * لو كر اصن كس نارك لما كس( لاق ) ىلاغروا لن دوبي كس نيب لاق كس( لوق ) لوا«
 نايدا مامتهو كي لاح < لاح تس ميئاربا ( افينحإ) ليتم ان اكن لبي لسن ءكس لي ركع راججا لكم يتاربا تلم ونمت
 < باطخوكن شؤم !وهك كس نت حس لبي لوكرشم مليئا رباروا « لت لاو فس وب لأ, بعاج لكم يشتت نيو حس ( .لطاب)



 (نتاده» نمالج جخف تنلانَمَج ا ١ هراي (5)ةّرَقبلا ُةَرْوُس
 نلاميا ب لوفي د نا دوا ( سال نابي ري سا ) نر قء سس ايكايكل ذات فرط ى راج وج دوا تسال نامي ي ثلا لم

 للك ردا يا ظفففليلت ب وقل ردا ب كا روا ري افشل ةالقجع لاك احا روا حس وج ل زان ب شفاتك مارا دج لج م تعكر

 رولا لب انكوج روا لبا اجا شنو طازة سكك وا تارت توك دفة كوم ايك يك  طعوج روا ع بج لاذ اني دالوا

 نارفتو ع ىلع سنا كرو ناب( نب كك نايا ) تءبعاج كبد نال ى ا طغ ولن ا تع
0 

 3 - تروح 0 يصاب ردت ىوويبع

 5 م رص ا 0 7 77 25 1 0 00 هلع جك

 فرط م ا نم و جرير داس للا ءربت بخ رسي «بس ءادم كراك امينا نم .بغرسي ال ىا ْنَمَو : سلوق
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 ا لإ نوح لسدروا اكديم الفلا لب نيّيسلا مله هداشا لش ىلا مالسالا نيد :يلوَق

 يب روصغ باو اكل اوصل تنل مالسالا ِكرت نع ىهن : رق

 - لقت ايقفاكس نكي جس لوم مولع وس تدرب ل ركل ماو لإ ّنتومَتالَف علاوي

 لوب ثادق ا ىلوم لفار نم ديقم بج لك لاس حس مالا يك ادللب هس لس تروم م يا

 للم ميو رايتفا تل وخد كيس توم ىهنلا نع ووصقىع ىف لوخمير واج لاو رب توم ترج كا كس ىلا

 -بدارم وأ ريق كس لاح

 لوكا كذ كل ساس سااذبال انقل ساونا ف نامي سلك هدم افي حس ترابخرلا هيلع ٍتابغلاب َرَمأ لق

 -جسدارمم اودي مال ادلب جس لائابلطم
 (ثيدحلا) .هيبا ونص معلا ءبالا ةلزنمب :ٌقْلوَف

 -ج نايياكودتافك اركي هلبق امل ديكات ةلمجلاو :َنْإْوَف
 لع رسود يا لب رفرب لك اء كه ريتك نك < لام غلوتت وأ ءىراَصنَوأ اًدْوُه اوئْوُك : ّيِلوَق
 و اركز

 رك فدو ازتخا كيارصتقم كناضا لا دوهيلا لوالا لئاق : نوف

 -<-- خلا ئش ىلع دوهيلا تسيل لوآلس لاعترتلا< ضني ىراصنوا اًدوه اونوك: لا رتكا
 دس ضان لوكاذبلا + فلذات كس لوو دمك ل لص يلوح

 عاوشبي مزمزأد



 ١ هراب (9)ٍةَرََمْلا ةَرْوُس 2 (قرادل) زلال ج خف كر انج
 ساء شئاشسردانوم عت او لاععتس ميلا فاضملكالاحء جس لامس مياربا ًافينح ب ميهاربا نم لاح : لوف
 رك سا قئابيلا لابي « جس اتم تسرد انوم ع او لاح قس ميلا فاضم فوم تسرد انكر لع كف اضم لسمك
 - اتبع بلطم ىتكرحإ ل تكر الب ةلم وأمكيتاربا

 سدس رس دج ب جب

 جوف

 :لون ناش

 لمت ابي كاميدج ارك ريس و شارعنا وج نحببج لصء انك قف اًيَعَر ( س) مهاب ةَلَم ْنَع ُبْعَرُي ْنَمَو
 كاترلا قرو حوم للا وتوم ىف (ب ىلا اصرار وا« جس

 كوم خاج يل وت تكا بكروا ىو تود لكم الس اوك اهعدواهلس ل وكي يس فس مالس نبذل دبي كس ايكئايكت ياو
 هيب لاو ءاكوم جا م ان اكل لومت الاو سرك ثروت أ كي ليي للك او الوا ليلك سس ايامرف للي تاروت خس ىل اهدا

 «ايدركر كلا فسر هبرة آه نامي انج اكو نروعل دوك المن نااميادج دوا كم تفي تيباطس هداك ال نامي
 (نايبلا حور) لارا دعابة لاقت

 ايند تأ ل لاختدقلا ج لع جسد اءرف نلايب تليضفو تمظنخوو ىك اتخيل مك اربا تررض> لات دقلا لابي
 ىنج ماكاكىب لفل فرو مارعا حس ميئاربا تلك داير ف تحاضو يروا« ّلامرفاطع لي ترخأو

 - انك ابايكلتت وصل عم ع ربل

 ني د ىاوأد لدا ىفيا دانا ةيلغ ب وقال ترط>روا ياقة مهل ارب ترطح اوفي فب ميهوب اهب ىَصَوَو
 لينا روك لا قعر روابي وم طيح رضوا لابي سل اج« جس مالما شئتم دوبي لاف تيضاك

 -<جس ات مالسا نيد كيد زنكسقلا( نارمتل1) ماَلْسإلا هللا دمع َنيَدلا نإ اذشءج لآ
 متراكمة قوي دج مك قداج ل [ مي ولوج زولووبب ُثّوَمْلا َبْرَقْعَي رص ْذإ َءاَدَهَش زكنكأ 1

 يورك ؟كتس دوج وم تتذو كح تميضو متايك قم ىلا. رف تسيصو كونج د اقرب تمي دوب وأو لوا ىفي ا ف يل بوقت و

 نارك لاا ءاوم طاغ يوك هروكذن اكن لا نه نر جرا لد ركاروا «س دوزو بزل م

 ىك مالسسا نيب داك بم م ايا مارت ء ىك تيت أي تيجعاسبع اي تب هدب دك قا ماما وون رف تيصووج نس تارنح

 تالاع دالوا ءاَيِبنالا :ايايرفنايبحررط لا لة ىق ولى ا ءامقاف اذتخا دي لي اكدت رطروا تجي رج ركام انت
 فلكل ب لوا عر سالو كمال اهنا( ءايبئالاباتكى راب 5 ) دحاومهنيدو ىَنَشمُهئاَهَتأ

 2-3 بإبأ نبي درواج( ليأ ياي دوا )

 شجي مقإ> 1



 (كنادنج) ثلج خف كلامج 0 ١ هراي (؟)ةّرقَبلا ُةَرْوُ

 : ترص لك 1ك < وقلي ترر>

 لقلة ولع # وقتي ت : : ياشم هس ناي كس نآرثوو © ردد تيسووج ل فتلة ب وقل تررطت لبي د مخ

 ل ل ذر تم ظاقلا لس تسيصو كس

 واد ادجاو ءابآ دات رطل اكس اهجب حس تافآم انت حرر اولا د مو ءانجر ةس دك رنج ىادخ نيا ! نوار
 اد لوك وم زارو كريز تلي كن ارك اني دمت اااجج ماكد اك لادوا دس 9 ركت بكس ادخال جي تيا ءجايدات 2

 لوكس نلا ل بادن: « لو كح كيف كيب لوما كل ادا ل سل كدت اس كس قو اتركك ات كل وكول نا

 قرف راب ل رقت قوق سس حرام انقل للا ل ليام كس لا مت ل رف تماب نس باكيت اهكذس

 - اكس داس داهترورشادخ ةكس دز 700 00

 ا ليم اكل ماناكن اء لتطساد لوكس نا لد ل تلقيح ركوب راو | لكنا لا مؤ َتَلَخْدَق هم كلت

 باللي "ع ةس رك ايكاداد باب سابقا اج امج ل لرب تس لابي كلنا ؟ كر حس تسال كس نا بج ح

 اهلي دج نس لوبن« شيكو دماف لوك ذك سين فرط كن اص ءايبنا نا لي 2 ةيكرف ملاك اجاوب
 ارابيسرواو متعارب وبيت كف الس ااكاومب مولخم سس لا« كح اركي وج كس قو وألم لا يمت كمل وكتب نلا لص اك

 بج عراَصلم روان ابيات لاء تس طلغ

 قا تيار ليلو يسد توك كت يئءاسبع لاسر وا لكتب دوبي وك وف هلم وبي ىراَصن وأ اًدوُه اوُنوُك اًوَلاَقَو

 هس بسرواراتسرباكى اقتدثلا مات فيفصوج ءجس لم قدرت كك اربا تل تييارب بكس نا ايم رف نس ىلا هتدفلا «س لب
 < دوج وم ليم 1ك كش لو تبر اسي رو تمي دوبي مكب ج انقلش ورا الاو لس رك دايع كلارك

 لوس ىكبصقتو قاب لليمن كقطع باطخوك ونامل ماهر (ةينآلا) نأ امو هّللاب اّنمآ آوُلْوُف
 ىكدقلاوأ | ابنا مازتكجس يون لاهيا تع قدايقناو ىداقتعا لأ تس ىلا تل شرب« لارسال احا دتشرارامج حس

 اتا سوك ةروااننار وكت ح.اجايكتراكف اكل وسراي باتل ىلع اجيال ناميارب بساوبب لاني المي وج حس فرط

 - ري نا آر فرصا للا تتكلم اج مالساوك تس لل رف ن ايدو كايا

 :فرامتت كسرات كارم نما لس رح 8 4 . و تالين !ٍ 4
 كج انزع مولغم بسانم ابل ايآلكدج قى اركمحا اك لفافة قسمي ر طن دخت سك الب اي ار وكن لع قاس

 روا قر [كس ل ارسا خب ء لي بوم فرط كو دلاو كس دلاو اجت هرم نبا كسب. اجومب كف راقت راندي اك آ
 ايكوم م كلا ل شيمب للم كت وبنو تلاسر ل ارعارب بآن سوم قب روبشم



 ١ هراب (؟)ةّرََبْل ةَرْوُس م (نوتداو» لالج شف نمل اَنَمَج

 لاا ماش لوم لع تاز كس دوري كاع كس ماش لي لردقتملا تبيب اي محلا تيب بصق كس ( يدوب ) ب وص ماش تدالو
 ناي كوم مولعم بيج ىدبر جاظي لعب تفح تاب« م0 بغا تدالو لاس ءاخت دّقااعدا زآ م ليا كىت شنب كم ور تنذو

 رواج قكور ىلا ىت عروش لبي ذك قس ميوقق اووف عرار تتنو ساوج وسكن بل ل سا كد ترتيل

 ناري ح لاس دج كس تدالو كي آدلب لكل اس اكتدالو كي آل اس البي كى وسد نان انج ال لج دعب جي اكل ا
 تاب حس غلو ميلك كي آس لويليارسالء اه اسد وسد نسوق كلاس (طسطس ) ستيل ان بدج رعت كيس آء ادب: غرور
 ىلكت لك ويمورركانب مرحب ماك ن وفاق ىراكرسدوا يلج لم تلادع ىبرن رات دوخر وادا آىئب وللي مرقم بآر كوم ودرزآ

 (ىدحامريسفت) ١ -اوهرداصت( بيلصوي رزب )كتوم ازمه حس لاب دايك بكلب تلارع

 هب ناميالا ٍنَع اًولوَت ْنَِو اوَدَسهاِدَقَفِهيِمُسْنمأأَم 313 لدم لثمِب ئاناصتلاو هوييلا نإ اونماَناَك

 َقرَيَْلا .بياوفا عيوَتلاوُهَو بفاس محم اب ةَلاَمهيِفْلَيَم مكعت بالخ ًاَقاَقْشٌْؤمُفاَملاَ
 ٌردضم وللا ةَعْبص ْمِهِيَلَع ةَيْرِجلا ٍبْرَصضَو رْيِضَتلا يفت َةَظيَرُق ٍلّثَق ْمُباَيا هللا ُهاَمك دقو مهِلاّوحآب
 ّئَأ روُظِل هيلع ساّنلا ٌرَطَف ئلا ُهُنيِد اب دارُملاو هللا اَنَُبَص ىا رّدَقُم لعب هّبْضَنَو انمال ةكؤم
 © َنوُدِحدَل نْحَنَو زييمد :ةَعْبِصوُللَنِمنَسْحأ دحأ ل ىا ْنَمَو ِبْوَّنلا ىف غْيّصلاك هبجاص ىلع

 ناك ولو بّرعلا نم ءايبنالا نكي ملو مق املبِقو لوألا باتكلا لبا نكن َنُيِمِلَسُملل دوهيلا لاق
 بّرَعلا َّنِم ابن ىفطضا نا هللاف اننْوُمِصاَخَت اًئَنوُجاَحتَأ ْمُمَل لق َلَرَنَف اني َناكل يبن دمحم
 الق اَنب َنْوَراَجُت ركل ضأدْكلِو ىزاجم [َنلاَمعل انلو ُءاَسّي ْنَم ِهِداَبِع نب َىفْطْصَي نا ُهَلَف ٌكْظَبروَنيروفَو 2000 ا ر 2 رار رب 9480|
 ٌنْحَتف ْمُكَنوُد لمعلاو ّنيدلا نوضح هَلَنَحَتَو ماَركإلا هب ُقحََبْسَت اَم اَنِلاَمْع يد حد ع5
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 57 زيخثأللا [م127د2 عد[ , ر< داط را 170252 | مساع وكأ| 7 -دظدس< 2ا١تا 75 | داحص لد
 ْمَلْغَأ هللا ىا هَللِمامْلَعمحْنَأَ ل لق ىرضنوأ دوه اوناكطابسيإلاو بوقعتو حسو ليعمسإ و مهرب َّنإ

 ْمُمَل عّبت ُهَعَم َنْوُروُك ذملاو اًينارصنالو اًيدوبي ُميِباَرْبا ناك اَمهِلْوَقب ْمُيِسْرْبِإ رب م و

 ُدْومَيلا ْمُبَو ُهْنِم ُمَلَظآ َدَحَأ ال ىا للان ةنئاك ُهَدْنِعدَداَهَش ساَنلا َنِم ىفخأ مسكن ميمْلَظا نمو

 ْمُيَل ُدْيِدبَت َنوُلَمْعَت اَمَعِِفاَعبهَللاَمَو ةّيفييحلاب قرا نوتلا ىف وتلا: ةابش اوك
 ب

 .ةلثب ْمَدَقَت 8 َنوُلَمَعَي او اك اَمَعَنوَُسْنالَو مَسِبَكاَم مكلو َتْبَكاَماَهَل تَلَخْدَق همك

 6 ار ا رار را يل 1 لا رو را ل
 كس لوب فاي تيبادبالوم سال نامميا مك عررط لن لي أل نابباررط قا قراضنوووبب قم وو رك اوس : مدوجرب
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 ع| نشجي مزمزا>



 (كتادنج) لج شف كنلاَنَمَج 0 ١ هراب (9) ِةَرَقَمل ةَرْوُس
 « ل تلا قراهبتؤ تن ل لب فالتخا عترصوو وف سرك اد كور حس فس ال نامئاري لنا هوركاروا < هرئاذ لش ( ظفل)
 ناروا الاو منع بوخو كل واب كن اهو اكس كت يبافكا يب عرق دذلا لب ىو كنا! ريس «وحكر ناني ازبل

 داع رج ناروا كس ركن طع الجو يضف يروا كس ركل اك ليرق ايكوم ىلا كل كس كاشادواء الاو تام وكت الاحاكس

 ىاءت تسلا ردم ل خا بضلاةنئاروا كل 2س يا اع انه بررص (هّللا ٌةَعْبِص) وركرايتغا ككراكلا رك

 /م اظرم رادنيد كس اكس نإ دءايامرفادييو كل وفاضا فس كارب لسن س نإ دوو اكدلا تلا ادارصروا ٌةغبص ُهَُللااَنَعْبَص

 رم ورص ؟ كوم اجا هدا زن ككراكل لحس كرك لاقتدثناروا اتوب اظري رك( رثااك ) ككل اهيبج سجد كفل«
 بس هقارامبروا لد باتكل با لوا مدل ا بأس لوناراسص دوبي ( بجإ) ل لاو ذكى دب ا قت <

 نا يآ «ىلوم لزان تيآورتمآ وف توم حس لب م ولم ى: قفل رجركا« سوم لاكي اهنا لب بررعروا لبق ل وا
 اراب هد ملكالاع ءايلركب قفى حس لب برع فس للاركتس جو للا« ومب تس زكا لبن داب كسلا تس م: مئايك يلح

 لامعا رام كح دامب ركب قب ايو م حس لبي لود غييس اكس دايخاوك ابل« قا راهتروا <س بد

 لاما داماك ريب ياذا اك ةساج قدوكم اج كن: لث لاهئا هداه سداهقروا كة اجيداذج لمن كن
 تاق "اذا مكن ءالإإ 7 كك ركل سلول نيد ك_ ك1 ىلا لوب نك "كس مالكم تباكل «وه زج كسا لث

 ترلزفيزمب قك مايك لد لاحت لور وا« ع ىراكلا مابفتتسا ةزمت لي (اذن وجات ) دوا« لن ىلواهداي ذمتك كس

 هدايز وبكت نا« كل قكراضنودوبيدالوا كن اروا ((يطبدي) بوقتلر وا ساروا لب [ساروا مكيتاربا حس دختاس كس اترواءاي

 تءاري تح لؤود تييئارضتروا تبي دوبي لكمتيئاربا ت : لاقت شارواء الاو تاج هدايزرقلا قش ؟رثلا يوم سام

 كل( مياربا) ووو لج روكي تارض>وج وقت اسكس ناروا ح اًينارصن ٍََو اًيدوهيميهاربا َناَك اَم لوتذي ٠ءىدامر فما

 تينع يسر سبل سس ؟ كوب ناوكم الغ اذ حس ساروا« لإن مات

 نلوم اكعد اببتى اعتدشلا روا ءايايعج وكت داهش كك فوم شيك مكيئاربا لي تار خس لوجتا كلن دوبي هوروا« لب وك

 ناخ ةمنلل_ةيبايتاواة زا كك ناايكذ لوجتاوج« قر زكوج ىكتنعامج كيا يغسل ان حس

 -ج لير زكي وا تيب آءىت ىلا ءاكومت لاوس ق لش  لارا كس

 او كنتو 9 0 ا

 9 ا سح يي ا كم وى

 دوب با« سال ناميارب دّثلا السمكي شارتعاء باوج اك ازتحا كيارصقم ءفاضا لا هدئاز لغم : َقَلَوِق

 مز ال انوم ل كش او نات“ لع سال ناامبا نارطسمرم لن لي ال نامي للكس لاوورلا” حاب راج ابكت كراضنو

 دهس لكل لول اكدقلا ل ئالاحء انآ



 ١ هراب (1رةَرََبْلا ةَروَس ا (نرادج» نيل ااج خف توكل نجح
 اًمب مساج ريم اَم لشمب ل لسع ققردسد قاتمءارتوو تذابث كب ادج لاء هس دئاز لفل ؛ باج

 (جيورت)» جلا هبْمثنَمآ

 لاعب كك ديلا كن ومس خلا َلِزنأ امو ةللاباك انمآ روا ع ردصء ار رقم لح و ةغبص « اًنَمال نوال دحوم ؛ قلو

 لم هّلئا ةغبص «ب ايكاي دركف ذعوأل اعاس لا تسجد كاس بوت لاما اكن وم سود لعل هدو كك

 كلا لولاك انما روأ هللا اَنْعَبَص ركايورك و راش اكس رك كرو ف طع فرت ع هللا ةغبصامت ةَعبِص هللا اَنْعَبَص 2#

 درء اظم وب“ ريكا تس لاس

 -ج2_ كرصح ميزت كايلا دس لج توصلخم هل نحن لج هداشا لب مكنود : : موق

 كلا ماهفتسا_ يكرم باوجاك اسس لاء ج كل كس ران اوزمت ل «َنْوُجاَحتا ن“ . راكنالل ةزمهلا و : لوف
 جت نب تاهت نات

 جس باوج اك نازتعا كيا رصتقم اكن اضاكس ترابك لا لاوحا كلا ٌلَمَجلاَو : قلوه

 لم لو هس وُجاحستا يلط_قوطخمروا  اكويفط اعلاو لب نولمج وتو روك نارا تفطع لسا لي واو: للا رس

 - لائاسسر دوج ات [م الرب يساثنا فطغاكي رخل مج ذبل لإن يرقدعت لوني رواسي اثنا
 كيش مت هوروا حس دوجوم عا لابي واو من خلا لوكس ففطغ ل ابجج ب اتم لسا لابو كل كس فطع واو :تثاوج

 0 ل

 ئراصنودوبب هير كاك اب داجاهك كب طاؤنإك ا فق يآ ثَنَما آم لشمب اَوْنَمآ ْنإَف
 كل درب له سل ةومددم ل واتعرو اه ضو ورك دوا ء كس لب احم فاي تباري دو نيتي لت اهل نايا حررط ىرابت

 الاد فذ ركت ييامجو تيافكى قف ب آلاتتدثنا ككل لاء كك اكس كب لب اكسس يشن اس كن لا« ني سوورم

 ا الجول يروا عر اقيقور وااومارول وصور لع لولاس قدنج د انج ء <

 :ىيذاو

 هو كس اهتت ل دولى ك نا فم وج تنذو لس تداههن ىك ةقئلاتظنا تت نااثع ترض كس لكي تاياود كسرات

 هددكهاناماب < ُهَّللا ٌمُهَكْيِفْكَيَسَف هه # دكر تيك تبع د تان نوفل بأ دافع ولج

 -_طوفكل ب ىف كك ل

 - نادرو« همت دين كل فاةةجلاب اليا رف دمتي لست هقفف بآن هللا ٌمُهَكيِفْكَيَسَف



 (نتادلج) نك َج حف كسل انَمَج م ١ هراي (9)ِةَّرَقملا ةَرْوُس
 ماسك تحاضو ذاب نحس ىلا ل ٍساّنلا َنِم َكُمِصْعَي ُهَللاَو تي1ىرسودالاهيدججس قاايلاوبردا كس لي تن

 اكملت ظافتى ةفقفي ب آى اهتدقلا ني رك ت وادري لكن مشا 0 يرق

 ةّلِ امتايكابا 2ك ركب وضم لفرط ىك فتاة كيت ربا تمر ضنك السا نب نقد ل نتا هلئاككبم

 ملال اقفنا كققترو و درا دلع رك وش قرط ل اقاشا ساروا موكل ولج لاا افينح َميِهاَرْبإ

 هال ولايود كس ركل اظفل لس ةخبصوك تالي ساروا هس ىلاج ىورك ا زا تدين كل ا فرط كريم

 فكردرز كياذور ل اسس شر بيوك كى كر م قدور ضيا لابي كس قراض لوبد لق راض لذاك

 ! 0 0 ا اما وكف الهنا اب كس تتر واكت ةس البن لت ىلإي كح
 اكساس احاجدبت ركن كراك لاي كا 21١ لن تل "سقت الكر لا لج حر الطصا لك

 د مم كري ب لإدارات جاكت اماه 3و1 ىلا ءاب روكا ىلا

 ىلا تسالع لكن اهيا كس نؤمن انو لوسك_ نوح آل كر ةررط جا ايكوم هاش فرط ىلإ سارا كروكي د

 لي لوا نو لح وععتس ظود كس هللا َةَعْبِص ثا ىفو ترمس تالءاعمو تانكسو تاك” اقروا هرشب هرج

 رو ايتتفا كير اكدشلا لي ارسودءايلركر اخ ا كير اكقلا نسم
 ساو اع تقتل مةروخوج ب واووبي ءافع نا لسارد باطخرب خلا َةَداَهَسمَتُك ْنَّمِمْمَلَظَأ ْنَمَو

 ا ةيساوكق ته ودوج واب كس لا رك لو مج اهب لحب تب دقت سس تاايصوصخو و دج وم ىلا تيرءاسيعروا تي دوبي كح

 لاما ريو "و بس ناك روجوم لاف مل اع سس ذب هسذي لج دوبي تتفو لح نآر قلو ليت تم دور ناوشق

 كاي نا تدقيق واق و دا لس قاري اركض نوح لك اك وتقر صرك و ورم 2 قوت اعتاد مكس راج البا ناي ل

 كس ى ا كادوا حرش كن نس ىلآر قا وو لج ر ذك يصلك: لين حسبك تنبا ل نود قئارطخ نازي وج

 ا لييصفت كل امجبا كس مالك وج سال

 هس دام كس لكى اكل اركز كيا كس دوبي جب كف الدرك اس لير ذك كا تي آي خلا ْتْلَح ذَق هما كلَ

 اوك ورضوكم دارج او ء اب كرام تبي 1 نااروأإ لوا زرت راع نوع ف تل ءاوخدت اتعو لامثئا

 هس ايك الو دايودوأت بآل اك كس ديد لكل ايخ و دوبسب ىاءكس سب



 ؟ هراب (1) ِةَرَقبلا ةَرْوَس مهر (نادار زلال ج جشف ةزكلانيَج

 نيوموشلاو ثلا ثيشو يش ى | ٌممْلوأَم َنْيِكِرْشُملاَو ِدَوَجَيلا ىا سال نم لاما

 َلاَدلا ٍنييلاب ُناَيَإلاَو ٍسِدِقَملا ُثْيَب َىبَو ٍةوَلَّصلا ىف : اَِلاَبْقَتْسا ىلع الاول مهبل نع 2
 دن قا ىلا وشب كاناجا# تاج جلا ىلا يعمل َقرْْلاَنِلْلَف بْيَعلاب رابخإلا ةهيجسكب

 لد متن مهنيو ىلا مالسإلا ني 55- قيرط ٍطاَرِصْلإ ةتْياَدِس 60 نمد ِهِيَلَع ضاَرِتْعا ل ًءاش

 سياتل لع َلَهساَنوكَعل ةرشغ اراب أظيتاال دمحم ةئأاي رثاطتج هلا مائي امكن قل اذب ىلع

 ةبجلا ألا كَل كلِ انْريَص آجل ْمكَفْلَب هنأ اديه لولا َنوكيو متعب مهلسر نأ ةميقلا موي

 تيب لاّبقتساب رم راج اعلق اَجَبَنِإ ىلَصي شو جلال ىلض داكر هيغل يبو ذو اهيعَتنن

 َلْوَل حيي رؤي َملِع ملال نو من ارْمَس رهغ ةغبسوا هس لإ ىلص ومان | افلات سِدقُملا

 ٌدتْراِدَقَو هرم نِم ةَريح ىف ّبنلا ٌنآ انظو نيّقلا ىف اكس رفكلا ىلا ٌمجري ىل بطلق ُهفَدْسِي

 ةقاش ٌةَرْيِجَل اني اا ةءلْوكلا ىا يع انناو ىا فوذحم اسس او لِما ن نية نلف عاق كندي

 لب سِْقَملا ِتْيَب ىلا مكتداَص ىل كاَميإةضل هلل اَناكأَمَف من هللاىَدهَنئْرْلا لعل | سائلا ىلع

 © كفوو َنيِنِوُملا تح نليولا لبق تاق وسع لاوشلا هتلر تبنت قأإ داع قنات

 .ةلصافلل ةلبالا مَّدَقَو ةمحرلا ةَّدِش ةفا ليسا ةّعاضا مده نق
 < اين - ١ ادن -

 رول ب كل ؟وكن ا اي دري فس نتج سسك ليتك بيير قلع نيكرشنو دوبي نل كول لئاج نادان : مج
 نءيروا لدقم ا تيبوورواهت تكرر فرط لبق ل تكبا ل زارف تشل كح هور ست سس لبق اوك يؤم

 قاع هج ماجن  ىقدطلا كل لاكي ررغضو قرم كو ب رواةع_ حس ليل بيلا يرابخإ ان الويلات

 وك ستوو « لبن انا رتغاوك(ى رن اء دمك غرك ررعس اه باج كتب سكس ققزك ابل« ون كك

 مش ماروك نوب قل م6( مت( ونوم 1) سن نادوا جسام داحلو واد م السا نيد( ب ) ىتيسوك ا <س باني د تمير

 تما لرتعم نسم ل تماريوم !قفاقفن رج تما < + فاوكو مهتنشسواروك مخ حررط سس حررط ىا ف مروا «ٌلاعكو

 ردا ايدام ابوك لا نس لولونبر لس نارك تاب نسا وم اوك ند كس تمايق ك_ كس سكول متل ياني (

 را فرط يعل هقاقف ب آروا ليي متر ليقدم لس إيد اب م اخي ولم سل ل سل لم داب لم

 ير بنام ىكلدقللا تيب كلك لج لد كددبع قرف تر نس آب جك :ك ة دكا هذي زاد

 متوكل ا ءايلءايوركى مربح ( مكر )جي تا زار دي زتساي لوكس ل غرر فرط كس اذ بآ ةنايكيد مكين



 (نئادج الج ضف لنج "م * هراب (5)ةَرَقَبْلا ةَرْوُس
 لكلا( نتن ) ؟ اترك عراجا نلوكىك وسر ل لي دركرج امن رب روطكس روبظملع مباح يكر رقم ل سا فرص
 لبق كس + سن اك دوا« سوم سكك مت لب نير د نع ؟ جس انحرم اثلاوج «جس ناوكروا «هنس اترك رمق

 اشري لوكول قلم  لكشنم اكبي لكم «ر يرق ل ريح وك قدم طم تععامج تيا توي ارو« بزب دن ل لاهم كس

 ف دثلا مل حس ل نار اجت اَهّنإَو ( لسا رداء جس فو ذك ااكلارواءب ةلقثملا نع ةففخسم نإ ح

 ديان لرقم كنج “ يسرد علال ناها سرابت لاق دا ( تن نيا لل اهل نو عى تيار

 لي ةعرا كس نالوا ل الا كه درجاو م لال ( عسل حاض )وز ارغ لوم اب

 وكل اما كس نلاءالاو ذل ىلابر مروا تقفش تس وقوم لوك لذا نك رم لحي لبق لي وكوت انت لاوس

 -ج ايم دقن سجد تمي اعر ىلصا فول( فؤر 0 لو تال وعصر يرش ةفأر رواء اكس راد لاض

 ُليوَس م جى لو 0 00

 0000 0 55000- : قلوه ع
 - ا ةومدم نريد( ليخمت) ٌةيِلوت ىو , ربخ مْ ءادتبم ماها اَممُهْلَواَم : قوق
 قع ديم لاعيرء ع لوقيس لاعج ك بص لم لكس يو كذب لاحت ءاَهَفُس / ٍِساّنلا َنِم :نْلُوَق
 فصتتم ناسا رش جس انج فتن نانا عررط ست حت اسكس تس افرك لسا كك نس دك اجرا زانت لورود
 كسب كافس باج دامب جس ضاخو ماعد ناايز قل لولو لعل اتم فصتتم كي ناوي يغرك تحس امومب

 فولو بوك اء جس توم لامعتتسا م روطيكس اود هس ناد كاف ري لإن تك كو رق مناد ف هلو بس ءاقمحلا ةَلَعَب تلو

 جت لوم تيفيكى انما تذو ك- نب ليي بالك بج مالا ةبيلا هلك يجو كفل

 ئرورثخ اناني نااكم اني لير فس تلاحر فام لول ىئابيلا ب ؟حس ايكروا ف ليتل وقوع انلاكف رابو كرب اك ا لبي تاع ىيل

 - اناحومرس فاك مس جو كدي اعذب اه افرخ ( كل )فقروا« تسد

 هلق اي ررط كرام ,ىراقلا ةسلج ٌتسلج كتءب كك تلاهنإيب ةسلج نزور ةلبق : قوق
 ىتلا رواج لوا لوعفماك انلعج ةلبق ءلن تكول غرر بناج كلبة مام عرش فرع ل تلك ت لاح كل ارقتحا
 .اهيلع تنك ىتلا ةهجلا < ير زقتء ملا لوعفض وتس فوصوم مزقت اَهيلَع تنك

 ,اناج ثني فرط كل طب سا قيس يقع ىلع القادارم+ لن تارك تبا ثدقع دعا اك ا هيبقع ىلع : : لوف

 -اناحوم رعرم

 -< باوج اكل اوس ليا صقم اكت رابعا خلا لاوسلا م نْ : َّيْلوَق



 هدايورةرشتلةررش »5 ندهن خفقان

 هج لع ةؤلصريش لن اياك ساق ل داب كس تزامن لاوسدتوج سبماج لدبي نإ وج
 < باوجاكل اوما ةلصافلل غلب الا مّدُقو : نوف

 ؛ تكل ثم لاع ٌريرحن ءريرحن م لاع لو تيت, سلتاب كج لوم لكلا ىلا يدالا كم ىف ةري وطء اع توبي
 ات اهانبكٌف ؤر ميحر لابي ل طمس عاق اى ا

 ترش ل فر لب باقم كس متردج ركا ء< ايكايك ا بيا لع نآر قوس دون ك- ك- تباع ىلا ف يو
 -ج كتر

 سو يه لس ب

 د م
 دج

 كك لا ةساجو# رد بئاج كل دقملا تيبب روارثلا ةرعكت نو ليب_كانق نال نوت سم رك هت

 تسال فيلر شنو رونهديي ب كس كت رجب اتفق ب آب جب رك لن 000 1

 جراب ل بؤ بتاج دقلا تبيب رواء < عنا ىف لاغ نا كح دي د صقل ديزل كل نا رم ناسروسر 7

 بدني هرتساي لوسااهقرلبقى اكدوبم وج ايلاوب لبقوك دقملا تيمي ف ةقفقلف بلآ ىرنوادخ مك كل كس لوبد كدوببب كروب
 كه سا اوم ىدشلا تيبب لبق ئانتروا لش اخ ىلو كيس آر كت زان كسك خر باج كسدقمما تييب د دقق

 ةتفاقاب ب اراك شآء تح تكي د فرط كن ا آر كا هئارظنر ابدا لمراظنن ا قدةقفقفلل برو اهتز كرم قت اك تاس تولد

 -ايكم لذاته ذك خلا ٍماَوَحْلا ٍدجْسَمْلا َرْطَس َكَهجَو َلْوَف ماكل بق يوكل طمس شموخ

 «٠ دكار لوك اكل بق لونا رسما يدرك رورثش نك فازتعا حل نيكرشسر وا دوبي قاوم لبق ليو تسج

 لركن كبة رزان ف ضاع نتا رس اعمل وح وم لرقم

 < دنب داشسري كح م اقتمو تملي« باد البي اك ازتعا كس لوف داني لرد ٌُبرغَمْلاَو ُفِرْشَمْلا ِهَلَل لق

 ءايك يمر ف لع باو كس ارتا تالباج كس نلا ك- ساس ديفنم لب تمس تان ىلا دخل ات لاايخ اكن لات تصوم: بس

 هتدوا < تاباكشنب تنوي ازاء فرط ى اراك ؤن لبر شمل ل اني ليقول سمس كيو كس دفا برغم قرم

 ؟هل هل وكف رظا باهت ةس كت داب فرط لا دلعي كى ا
 هت[ نمشجي مزمز >



 (نودلي» نيالا سف تل نَمَج ١ ؟ هراب (5رةَرََبلا ةَروس

 :طسو تضاريرهتسما

 1 ”غادمظناكفق ىررخ ريعسولاء# [حاحاب/طسووكم ايشا لأرواح 0 ]| لرتعسروا هس تاس قف نس

 لأ ح زايناري لرش نا ديمو رجتسما لهيك لس لن كس ني رتبي: ع قورم لادع ريض طسو لش تيدا

 . اهنا رصسما تقفو ىلا كي دركراكلا تس غلو تييادب ك9: اهنا ييسا بج لنا ىك ل: مارك اهنا مان دك و:

 ول وما فيا ىف. ام اي كلا ل نام ذرب فأل ءايهناك كد تاابشيي دوا« لوم م لب تاو باج ىلا

 هتان البلا ظن شع دوج و لات دام ذه راج ل 6 ةتقفتط يرحم ال 5150 4 يجو رثتسا عاملا

 ؟ ل قلع دن رطل كقئاوك لاحم

 لي بريف كت الاحد تاعقاو ل نا ركن يرو جوم تنفو لا مت كبس ل د بادج اك عرج للاي اتسم

 صو: ل ب داتعا لب اقروا حت وودي ذ تكس هرماشم ىف دامب لي ل رو مل تل رولا كر

 : رك 16 دقي ثلا لوسر
 ني كش قلو يك اكبر كتم روس نوم لش تضف رثلا لوسر كفو للا

 موت اهلي وج فس لوما كتب «كس

 جلب

 : ليصل ورا كل بقلب وحر وقاو

 كح رورعم ني ءارب نمر شب طفل ىج كس تمياور كرعس نبا ءادمب ل ذان ليي حا" نايعش اب بسحب ر مكي اكد بق لب وت

 سدر وو وب تكة اه ذي ذارفوك وكول فال يآ ايل [تفواك ام 0و ا دعا

 مانت ل معا دقا ل فة ب ؟تنقو ىاروا لوم ل زان تمي اهروكرن جل ر ذل قو كي اكإ لت تعلر قسمت دك اها

 نا ادب ءك ى دارك دانم ماع لبن يبدل فارطعا وادب م دب كس لا تكس ري فرط كويت حس لدقملا تيب كأول
 ىء تح مك تل لع تلاع كرار كول ل ب تلاع لاازاوآ لكى دانم جك ياك م تسل قالة قفا تت ب ذاع

 نالطا ن لم لس ىئب كل و تك ةةقلقتفةقاقفق كل ا ناي سلا كك رجب فرط ىك تك سي تللاح كا بس كس بس
 لدب لبق !وةررادربث لآ اوآ لب لاف اكس نادك كك هب تعكر ليا كال« قا تتفو كس ذامن كت ناد رعود

 إد: لاو ةرراجا ذل تعا زو تتح «تسايكا يدرك فرط يك رك

 تح ب تام اب زارفم لبي بنج لكلاب بع وا لب لاه نايتس هدونمد دب سدقملا تيب كس د لاي كتاب لا
 ا

 1 شجي مرمر حج



 ١ هراب (؟) َِّرَقَبل ٌةَروس "مه (نواداج) تلج شف كن َنَهَج

 ةريغو لبث رك ل جوت رب كولن وب تحلب واذ , آتي كس لويز يقطرك ل وكم اما ملاحم ال لش نس ركل ريترو

 3-5 رت حاول كلون كي لد كتسرر

 زاد ولاقال 1131 قولا ى ااًعَبَطَتُم مثلا ٍةَرج فَكهَجَو ّرضت بلكت قيقحتلل نه

 َكئلَوَحُن َكنيلْوتلُف بّرعلا ا مّالْسِإ ىلا ىعذأ ُهّناَلَو يسرب موس كلذ ُهَوَي تاكو ةبعَكلا
 2055ج بلا ىا رمال وحب َرظم ةولّصلا ىِف ُلِبْقَتْسا كج لوف ابحت ابضَتّدْلَق

 لا ةّبعكلا ىلا ىَنوّتلا ىل هاني َنإَو ةرطَص : :داشلا ىف لفك شدا ٌباطِخ

 هلام ابيل "1 قب لتواويلع هللا ىلَص نعل هلا مت ني مهيتك ىف ذاَمِل ٌرْمهَْرِْم ثب

 نو ةلبقلا رما راكنإ نيم ُدوُمَيلا ىا ءاتلابوورثأ ناثيتإ جر ةونمؤملا ايبا نيل 2 -
 اًداَنع كَتَبَ َنوُعتي ال كلاتت ٍةلبِقلا رمآ ىف َكِقَدِص ىلع ديالي لاو َنْبْؤْلاَتِيَتَأ مسق مال

 ىلا ٍضعِبَدْلَبَ 5 جاه ََس ايلا ورع ىف مسمالو ب رهلتإ ىف يفتي لت ا

 1 همس لآ مءاوشأ تعاني ى سكَعْلابو ئراّصنلا َةَلبق ومي |

 مش نوفرعلاَمَل دمحم ىلا يوفي بسم 577727 اًضرف ْمُهَتعُبَنا نا اذ َكَّنِإ ىحّولا

 هاور ءدّسا ٍدمَحُمِل ْىَتقِرْعَمَو ىتنا ٌترعا امك ُْتيأَر َنْيِح ُةتْفَرَع دَقَل ِءالَس نبا لاق مهباّتك ىف ِهِيْعَنب'
 كَ 30 طخ دلل اب قي ثمن 0 ةقا ىراخبل

 نير 2 / 2

 و

 كس.بعكلابقتتساروا بلطى ىو فرط ىن اس آوهسربج ل بام ع« كك ني دق ع

 اك الفيافةكةياع مئاربا ( بعك ) اك 2 اءرفدني ك- اوك( بعك ) يروا« لج حروب اوم اتحاد اب راب لعب قوش

 موس ءامت( لاو نس كل يا) ٌمّومودإيذ لي تع سل رع انيب ورا قل بقول ب علل ثك- ساروا ءامتيلبق

 نما كبك مارترجم لامن رانيا آل آل ةس كني باول ل تيدر بتاج لبق اوك آ

 ابا قنابل بج يلم .نالاولاب وبي لكن نابتج  (!ونارطستي_.!)روا ليلي

 لناززةل_ىتادم جا ناجحة نانا ارد قرط كيتو عرقا اتت للا ني رك

 دقلاروا «كس لي رك فرط ىربعك خر ( لي زامنا) هوك دؤجؤ مري لي داب لس تافض ىك ففي رمي نوبات

 هيي“ .٠ .يماسؤانع ءاتروا ءاي نشري تلاعاك نا ىلا



 (نتاداج) لَج حف نمل انمَج ا " هراب (9)ِةَرقَلا ةَرْوس
 لم لءاعم كس لبق يمال لج نيل اةققاقفي ب آدج ركاروا( جس لال ثان ت.لاشلا) لون تس كراكذ وجاك

 ب شدوا له او ذكى وريج لبق بآ تحدي كى شو وو كبت لي درك بجي لليل مازق ب تقاضى
 ب ارواح بر واجانرك عض وليها ل لتقف ب 1ث تس داب كس مالسا لس نادي« ل كساو ذكى وربي ىدبقل نا

 تاق قاض دينمو «جس ركل هيما كسا فرط كدت نا له آراب ل ديف

 --_ كفي يآركاروا سكب روا لبق قكراضندورج د تل ني داو ذل ع راجأ لبق _رسد

 2 يد و اح كك ِي ل لوشمااوخ نا كن ادوج واب كس ف اج آم ع

 وك تقاقف رج دو جد باك سمت ليم #ء كس سوم لبي سوم ان ًئيقي ب آ ابنت ب رك راجت نلا بآرك

 هقلادبك, تمجد اك سوم دوجوملس تافص كي آل بي سوباتكا كنا سان ايبج وكل يب تيبس ىلوكايبج ل تنس اهيابيا
 دأب « لوم اذن ابيل يب نيس بج ءايكن اهب حررط س اوكي آل ين احكي دوك يفي ب آس لبي بج هك س مالس نم

 < لايم وكت افص كي آت عام كيا لب نابغالب( ىراخبلاهاور )<. هدايز قس لا تخانش ىك تفنن

 ونش خ بئاع كب رك بآوجس نت لاقي بآري لج( قير ط) يك ب تنس اج ىل فك هو ليد جوإب

 َنيِرَتْممْلا نم نلوُكَكلَف ءاناجو تس مك ولاو ذس كك مانجو جت لب لولاو ذ# كك آ

 ع غي موايزعس رمت ال ل( بالخز رط)

 دير هع هوس ده سس

 ثرثك دوا ك_ كسريثكل يوزن تروا «مالاعلا رسفمسلا ح حّرصامك كك نبت ذف :نو

 نال يلقن[ لاهي« لزم داب انف فرط ن است رثطو ار ب آم قلنءج ست سبن فق بأ

 -<اترلضاقتاكترثكب لقت لك لاه اجرك أك ١بلقت لاتكوم سل

 لادارمء كس لي درصيرورضوي آم تح لوعفم ريم فاكةيِْوَ ردصم:ر يقلب ات نوني لك خنق عرراضم كني : لوف

 زارت كرصعدعإ ل بأ: ؟لاوز ةقلقةناقفق بزاع ناب ءار م تيتاورب لم بجر وام لاءود تدب ةدزغوج لق لإ و

 كح داعي زار كر مظل مره كلل س قبول صالتي ب بس آت لذو لاك اتمن مولتمسس حلوا راج لوم لع
 دا

 بيغني كغ يزز# 1 نوملعت خلا تونمؤملا هي : سلوق

521 

 577  عي سكملابو ئعراصنلا يق دوهيلا : يلو

 تسوي رسل اًضرفاو َقلْوَق



 ” هراب (9) ِةَرَقملا ةَرْوَس "1 (ثتادج» نا ج غفر نبَج
 بآل ناك ةقفاقلي يآ كالاحج انوه لاهتسا كل كس لوزيج شرين لج اوم لاهتسا نإ سس تيت نبل اوي
 - انف قس حركت عراجا كلبق استقل بأ كنلارو!انرك شرات لك

 < ايكا يكل اهتساك نإ «ةس دة كميل رفلا ليل ينج

 ركوم لمت يلا راشمر كل يح لص ل وصوم هيلع تنا ىذا «هراغاما اذه ٌقحلا هيلع ثنا ىذلا اذه : لوف
 ركل ٌقحلا ءاريدم

 56 الاو سدي لس كش ىرّتَمملا دحاو اكل اء رك بيت لعاف ما تس( لاعتفا) ءارتما «نيرتمملا :َيوِق

 لاو ةسك

 اوم شر كسر كل يك نانا تاقوا ضب كل ساء لون سس لب لوي س1 شم عونلااذهنم : َنْلْوِق

 رثلاو ) + مز النوم قتلا ل لئركس عز اا لق ك_ زلوم ىو ركن وم لااا ركع

 -( باوصل ملك
 مك قتل كتاب اه دعاق اكزاجيا كسب شارتخاروا< باوج اك ارتعا ليي ٌرَئَمَتال نم غلب :ّمْإْوَق
 -ايكا كر ايتخخا لوك انطا لس كك تكراصتخ اء جابك رّئمتال
 لل رتمتالف لك هوس خللا حداضتخا بانطإ كل كاس سود اف باتطا لابي .يلوج

 ونود ءارتما ءاقب روا ءارتمإ ثودع نيرتمُم رواج عرراضم لب كل ساءجس حمس ءارتعا ثدودح ل
 تي كة ماكس لاا

 دج 2 يوه ساد ب يم

 ع

 :ر تسلا باتل امك تبان ىفكقو
 للك قي مثلا لوسر كس ليج تتنك سا سكي مم ركن ةرقك يا رف نآرقلا ماكدا نادك ص اصج

 مو وأ سس ىوهن تنم فرص حسوب كلا دبا ءامت ايلي د متاك نس رك خد فرط كن دقتملا تيب ترا زارعل اب ترمأزا

 - اهك ايدي درا رثولدقنا تيب لك يآ كسل وسم ل رقتمي اوك ااه اوم تبان قو تشم

 لن نا آر قوج لو ىو ماكحاوي مكي دواس قى نر ثعس تيثيح كيا ىدلوسر ثييدعرل ايكوم تبان أي حس لاا

 مكبس دولي لج رق أكس تعا التوك اتركم يل ت يح قرش كن ا نار قروا لن تب انس ثم دح فرص ل روك

 لم ثييدع بتكرتخمم ارقروا ملسو ىراخب لور تعس ثلا دنع و نى تا فرط لك دقن تبرب فق لا لوسر عاب ل زاب

 ل هأز لج مرشد



 (نودج) لاا ج جغف لل ّنَمَج م * هراي (؟) ِةَرقَبْلا ٌةَرْوُس
 لرد ١ قامت لان لبق دلل رثلا| لوس بجرل لوشن تيياور ىف ' ةنعلا تلقا مارب يورو

 مارك اوس ب رش ياذا رودي ذامغ لربط ساهي كس رص ج ىلا لج تاياور ضير وا ىصا دقلا تبيب باج ذارغ

 رقما تيد لاس بست ل ب ديس ىف كول لسى ليف لامك د دوا تك رعاب لح ذم افتح دققت يآ ةنعلاتت الوفا

 ريتال لس يؤول ثلا لوسر متء يس ايكوم فرط ىدقلا تيب . لباب الايك دذاو آس سبل و بيده ةيذام بتاج

 ارمي قرط رشات يب ع رقما تع رانا نع قدا نايسرد كس لوول نبا م وم ا رام فرط ىرتلا ع

 0 لم لوفص كا وج ورم روا لج نوفض لأ لد لعلم نوفم ليج سترونج اع تيدر لت كول

 ند عسل 22 لكل وفض لس سا كك وم لع نوفم

 -اهييج قبل ع زامغ لك عوز ور كك ارمترب لع ءابقركءايك سل بع زار كى ترص لبق للي حت نوكول لس للسؤنا
 لرْلا تيب حس شدقملا تيب لج ىك ذامن خردانيا | ىف ءابق لماء روكي ةعااهتمتنا علمك نما تيعاورب لت مكسب راب

 (صاصح و ءربتك نبا) - يلقب فرط

 :لسسماكزارغرب ريتا موال

 لاك ةقفف لا لوسر# راتب «تم سيكرت 311ج الحرمان تإب يح ةناج ناي( ينج 15 0) كا

 للاساا ل تك ورايا مادة الو ركود رك ريك بج رواق 21211007 3 بج ايام رف ل فلل ب اك توباك

 راب فت اطيل لق تياك لن ع فوج ناو ماما ديجي زاد "لكامل ملكا يق دبس ارا

 (اًضخلم فراعم) 50 وأى زاوج

 باردا نا قو يور ىرورض اخس تينا َكهَجَو َبْلَقت ئَرن ذَق

 ا اة اضاقتبتل_ كس تما اصم نكمل جا سئزورح م تبجب ص اخ ىسوو لين ىلا سيتبت انتج را
 تح واكد ووقوع ملاك تدع ىلإ كيا ل بسر هلت نه ن فالس وملف ن ب ايند مام اكتسمج
 تاي تا داو تاكا ءايكي نب لبقوكدفلا تيبب لب امك شع وخو انمتك هيفا قنا لوسررك وقوم وك رتل
 لات مارحلا ٍدِحْسَمْلا ٌرطش َكَهَجَو ْلَوَفن لو يمو لو كك كس لامتسا ظافلاوج كح ك لبقتسبتج لي ديب نأ رق

 تنس ربا« للا رفرايا ريلي وطىك مارحلا دجسسملا رطش ركزو جا ةيغكلا ىلإ َكُهجَو َلَوَف
 كل تال اس لق لاوحا

 ه[نشجي زنإ>



 000 ةرل ةروس لالا" 0 كادت نال ذلاج ضف كال امج ” هراب (؟)ةّرَقَبلا ةَرْوُس ملا (كواداج) ثكلالَج شف كن انَمَج

 رماني نام« جس تراه علرم ىىلوججت كيال دج  اهاجاهكدفلا ةبعكا كسلا تيب لبق صاج رك كي لوا ©

 ون” ليث رود ثلا تيب دج كولعو نامه جس ارظذلا تيب ككل اج جس ناك كتر لا لابقتااكهلا تي تم نيكل

 ' لا د قرار ع لس لا وح رورض عر فرط اثنا تيب نيك نكد اعائدتباي عري نا احآ ل مكر ظنشلا تيب تري

 .لكوت رامات نتفق هيد تعجل شرداقري لاعتتسا ك نلانروا بايقسدوكض رب دوج سييرا رمقإ ل باحروا تال

 هت قو ْلاكل ثلباقتم كس دثلا تيب لو حس ايكا يكل اعتسا ظظفل كم ارتي .بعك اي دثلا تيب ساب ك- اب تاوب“

 -ت نام دل دج ل امس نطو

 نو يش وو كرش ات مارحلا دجسملا ىلا طفل تس اسر و أى د وكس ركرايتخار طش فل توب سود لو

 ناكر ورضي لج هديب و الب دا ايكوم مولع سس للا لن دارع قتل تدم لابي نير سف قات اب تمسي .رسودروا فضن ليا

 (فراعم ؛طيحم رحب) -ج لاك اريك تملب + ىرورض عر اكل يارب فرط كى نمارس ضال

 مومدلتوي واع تسلم ارتد برغم بناج كل كس هريغو يلو لب روا نااشنكاي ءنااتسددشب كل ارم قر شم شم

 جس ايدرارثلبقو برغم توت سس لا فشلا مرءاههقف كك اج انبي اتم فاذتخا لبي برغم تمسي سركيس

 -<# كايمرد كس لوموم ل وأود

 : لبق تلمح رابعا لس ىضيررعاوق

 ىررارقل بقت لكى رك 0 نايمرد ل 7س رتضزوا يبقي رغم ويرسم تر وصخ باغ قا ررعاو

 5007 توليت بت اجو فازئارلا ى التى ركون« تم كاب

 قرْشَملاَنِيَب ام لو ياافلاك لع ىلاجوم تحاضودي زم لكل | ح تثيدع كيا ىك 48 مثلا لوسر

 باج نايمردك برغش قرش لقاك ناك كل سانت كس سولاوربيطدبي ممداشر اياك يس ( ذي 2) ةلبق برغّملاو

 ا : رشا وكس ثيدع لا« تعاد بوت

 ىلا اًوُرِداِب 0 اوقيتساف امال و ةمأرق ىف ةقآلس ىف هنت اهلوُمَوُه لِ لبو ةَهجَو بالا .لكلَو

 لكلعَدْلاَنإ كئئاَمعأب كي زاجيف م هقولا ري تومي اني امي لوقو تاعك

 © َنولمَتاَنَعِلِفاَعيهللااموَْكينْنِمٌوَحْل هقول رجا دق رفسل َتِجَيَحْثيَحْنعَوهرِبِرَوَْت

 جلطة مسمي ريغو رفّسلا مكُح ىواست ناَيَبِل هرَّرَكو ُهْلْخِم مّدَقَت ٍءايلاو ٍءاتلاب

 مكعشرزم ىتلائقو



 00 م رايب ةروس
 24 عتود ”ءادر ع عر امثيحو مارح

 ةةيْكيلَع نيكر فشل ملا وأ ةوعيل ١١ سيل نري ديك ضل ٌءرَدك 'ةطسْوشحو 9 ارك ثيَحومأحلا

 انتلبق عبتنو اننيو دبي ووُهَيل ل لوق نم ُمَيلا لوق نم ْمُكَل ْمُهَتَلَداَجُم َىِفَتنَمِل ىا اًبريغ ىل | ىّلَوَتلا ىف ةّلداجُم

 ام َنوُنوُقي مهّنإف ٍداَنِعلاِب ”ةاوم ظني ةزف اوما لكنيؤلا لإ هَتلبِق د ىياَخُيو ميري ةلِم عدي َنَّيِكِرْشُملا ٍلوُقو

 مالك الإ مدلك ٌمكيلع ٍدَحَآِ نوكيا ىنعملاو ل امعت# ءانثتسالاو هِئاَبا نيد ىلا الْيَم الإ اَميَلا ل اًوَحت

 5 :إ ىلع ْفطَع رمل ىرمأ لاثتمإب ومحو اميل | ىّلَوَتلا ىف مهلادج اوُفاَحَن ٌمموشْحمالَو ٌرهوَسْحاَو ِءالْوب

 ياتي نات او حلا ىلا كَقْوُدسِيرؤَّلَمَلَو مكبيد مِلاعم 1 مد 216م نوي
 ارقلا انياب انو طل ىلس اةتعش م0 اسراياججامتاك اماقق]

 ع ماكحالا ّن ةيدفاشل ٌنآرقلا بيلا 10 كربلا َنِب ْمُكَرَهْطُي

 فرك د نشا نع ىيريعلا نر مكوراعأ هن نم يلا وجدو جيبستل ديلا ةولّصلاب لود 3

 0م ا 4
 ووقمود

 ه7 رودي تيوس يبو ووو
 دعي جل 1

 ةيصعملاب نورك الو ةَعاطلاب

 لي تءارق كادوا بس لل رد لن تداعى يا »نطل ص لت ديا« عما رب ييجي
 ىرلج ب ناو ىلوبق كس لاروا ل وتاط قدم وركت قبس فرط كويل ( ايكا رج فرط )ب /اهّلَوُم
 هس داذج ىلامعادابرواءاكهس رك وكم تم ايق زور( كم ) اة الك ع يتوك م ئدقلا كوب قيل تن لابجج مث ءورك

 لكمارجر هس حرر( ل زامغن) لي ركع رورشرفس قس لابج بلآ(! رجس ا) < دداقب زيجرم ى اغتدشلا اك

 ىكاءرمتاس- ءاي روا ءات < سري ت.لامعات#اب#ملاهترشلاروالصيفاكب رك ب آى يع لي ركبت او

 اوفي. وا هس ركز رك( تي1) 2_2 نايك تيتان كرك غرض فس لكبر زل هاى
 ( نال ) وكدلك اح جس ايك كة ررك كل كس ديك ح وركب ئاج كم ارتدهتس ررانياورك عر ورشر فسح لج لج ( قب م
 لات تت تجف كفك ير بنا فلام لبق ( لس نا) جدن اذن لوك تاس بس ءاهبنتبوك ندر شم اي دوبي
 تس ركرانا( )6 يي د رام ( رمت )1 ون تك دوبي لك ب تاب لا« اوم تى ذاب تحج كن لا دخت اس دامت
 ل تس كقول اك ارا تارك« جس ةيانبكاك وكر شمرواء لان تس ركع رانا لك ( سردقتملا تيرب) لبق راج رك
 انبك اكن لا« ايزل" كراع اصيب نق. نلختا# كالو هلا حاوس ءلج ة ركتفلا »كل بق ضار

 «ج ل ءاشسا (سانلل) رواه ايك جول ل اليم فرط كن إ دك ءايآخيسا ضد بما كب علل

 هس لا نم دحر ' نبدا لبا مئازيل اك وكول ( ملايخ ) رط ءاكعن ردن ضازتعا لوكاكى لبو مل ني قتشروا
 ه[ شجي مزكزإ> و



 ” هراب (؟)ةّرَقَمْلا ةَرْوُس ميس (نرادير نزل الج شف كرس انَهَج
 كس ركل امج فرط ام اكد اك نيب د داهبت وكم بلك جرواومد سل تجب ركالاججب متر يه ورق نحسن ز#

 ىمك داب مت ررط لت لاي تيارب فرط نت مالا ساروا ء لودر لش تسمن ىئياري واهس داب

 سس كليك كتمت [ررط ا نيل, قلت مي (اَنْفَسرَ امك انتم (هةقففي رت ) لوسر كيا هس لك

 كرو مرواج_.امانسدلح دي لت آ ىلآرق ىرامدل موج ء كليك كت نزل يكل وسر مس لع ى متن مت حررط
 «هس انامل ب زج وو لبا وا لل ماكجا ردئا كس لمت جس احا تست رو انآ قلن بالدم دواءجساتكا كأي
 ل لت قس لامك اكتب كل ورلداي ليم ورك ذ اريج يب ذك عفوا مذله فقدان قع لج

 لوم ترلواي لش لد ةييساولى ا لن جس انكر إي لت لد خبسا كن نك را لع كدت قي عزل كود ءا رجول مت

 0 ننكر فورم حت كس لا لب اس اجرك إي لع عم بحي جر وا

 5011 عصعمروا ورك واركش

 علام الل ج.م ره 7 د 0

 فاش ف ذصجسايكوراشا فرط سيلا فاض ف عركنلا فدك مالا نسم لس مالعرسشم ُةَهْجَر َلُكِلَر و: قلو

 لطي وم نق نعد واوخ كل كس لولاو مردو نإ درب مآ لكل ىا لكل ل ماع يا تم كيلا ف اشم فزع خرم

 مانع للتايم قرانا

 ماطر سفرا ءعس كس إبان وه هس تب انما لك «جس مدمن حس صم دج« عسدارملإرفعس وه اكو وه : لوف

 (ىواص) -انزم ياوهدايز ولة يجلس لإن ف اهب مما

 ىفو «<ايدركر جا فس مارش جيلا لوعفم ةهجو جس لوا لوتفم اه «س لعاذ ما ْيَلَوُم .اَهيَلَوُم قوق
 -<ج لوا لوعفمل كاف بم اناكل اا لوعفم كا غيب اَهاَلَوُم ٍةءارق

 تناقويا# اكوضا تعاود كس كس ةلبق ريض ةّهج وذ مالعرم ٌةَلَِق : لو

 موك كح تمارب لج ليدل كس لان ةكتسسرد فخ الب ترروص لاء تك رد و ةّهجو ©

 دارمء يأ ةدارم كردصم قت دهر دك راداتاو ةلئق هني لاو او كرش و تع لا وتسارع

 دكت انتاج ابل يقلل سجس ناكم فرط

 فم داو ءامت دعو لاك ٌةَدِع هكا ريد ل شك ةاوء انك لادم ٌةَهج الك يضاق اكن ات 9

 بان أم زالانوم م اكل ولوو ضوعسروا وكل ةَهجو « ايكوم هج نورك افرول ارت ؟نعرار

 د 2( مرو



 (نتادج) نال الج جف تل نهج نإ ” هراب (؟)ِةَّرقَبلا ٌَرْوُس

 نك نا نمر لابو او ل "اح لوو دوا اكلم م اناكميلا جوتمن يح ردم لي لتر ح لا ةَهَج رباح

 (جاورالا حيورت)

 تكاكدبعم اا ني سانلل لع وراشا لش ا نيكر شملا لا وا دوهيلا : وق

 كل احس لتلارم نام دب و لد حس ةنج لابي كي درك داش كس كس ةلداج را هك هل دا ىا : لوف

 كس دارم ل ابلاب هلو اجيروا تعز انمرلي كرب ناب رم تت لوكس اي لح كاك

 اد ايترلدبك يب ناكر شسروا لن كل دارك بكي دوبي قس نايك ةلداجسم ب خلا دوهيلا لوق نم : وف
 ا ه- 7

 فرط ىلا رعتسسوام موا ادله بلم خراراف رميا ىلوت ري هريغ : ِهرْيَغ ىللا : لوف

 -ةسابو# مدت راذخ لي سل دمك ايدل لاك كد

 -ج ىن ايلاف قدم كح ك- لا لصتم ءانثتسالا : قلوه

 ا

 او فل

 جس اكلبقو يس دار تسار مال ةَهجَر َلُكلَو

 ح قرر زلم لون لوكيل ثاياجول لك حت دايعو زان ىف | تممار م. وقرب

 تح هج د لفك كح تاو م وقر لكس عب بسلم« سيم ذا انما ني تلا كرد سوما تسصاوم

 سررت 10 لوح اعدت ود لو ا ا اا 9

 "0 نيم م يس حل ناي هج رلف جنا كيوان ور

 تنثو حتا لع لوثكب لوضب ناج كل ب تنقبلاسم سوت طور لش لا ا

 -- لود ح راو لع تارا ىلا تقباسصر وا اد اش

 ,ماظتيمارواديكات الايس ايكايارم دربعرم نم تين كر فرط دق خلا ّلّزَف َتْجْرَح ُتْيَخ ْنِمَو

 ١ ما الفلم ل نقرب 1 0

 ها هتدقلب ى ملت كياءايك ايل ايلا تس بو ىف لع ورخت اء ساه ايدل حار لب

 تاضارخا سس نا تائب 8 تل اكد روج اك ىلا ص لع * ىلا كيد تل عاسرو ات و ل رسما

 (يناك وش ريدقلا حتف) تال ارو عرم كر اما لا زاك

 َنْوُكَياَلَنِل
2 

 اوم * بعت اخ "لبق اكن ا وق لبي لوباتكى دامت كى بكن باكل با شي دي ماو ماع وفا

 | نشجيمَز

1 

3 8 32 



 " هراب (:رِةَرََبْل ةَرْوس "4 (نراداي) تكل جحشف نزل نمَج
 د ليت تح ذي ذامف بم اج كل دقملا تبيب دواس

 لوجو اي كس تس اهريدو ل ارت اعموج حس لع باكل با نش لو دارم نير اعم حس اوملظ لابي اَوُمَلَظ َنْيِذَلا الإ

 بركاني لبق اني اولب عك اخ انك لكسقلا تبدل ن أر انعو رح ر وطب وو« كوم ىا يعل د اخ لب اك ؛ 2 زم عرار زنلارخ 1ريستج

 - نإ دارم نايتس للا كيد زف لوا ءايكج لب فرط كى نيب د لاب آيس رخل ارت

 5 2 3 مولا 7 اوني 3 روس ا ل ا

 ابرركتل رك قلاب اَهصَخ وْوَصلاَو ءاللاو ةئاطلا رم رص ةرخالا يلع اونيوسااوسأ عسااوسمَنيْؤَل اهب
 7 ور م رس مج ع ١ ا” ا عرس

 ف معيارا يأ من نب كانا ب هللا ليس ف لت نملاواوتتلو .وغلاب ويل 5 نيلوتو
 هنفرسات نوملعت 0 0 ىف رست رضخ روُيط لضصاؤوح

 ضاّرمالاو لتقلاب ألو كذا ِكالبلاب لاومل نصصْقنَو 2000 وىدَعلا وحل نما بوو

 ب هجن ءالبلا لع ف نوط ال مآ َنوُريضتَأ ٌرظنف م ٌمكتَريتختل ىا حئاوجلاب ْتَِمْلاَو توملاو
 القس 8 و 1020

 ةرخآلا ىف © نوعحِو ةنوجوبإنإَم ءاَشيااَنب ُلَعْفَي ادنبعو اعدم يَ عالي ةيصقمهاصأ ف نذل

 ىبنلا َماَبسِم ن 0 ا ار عجْرتْسا نم ثيدحلا ىف : انيزاجيف

 ان لك لاك ةانضم اننا اهنه ناس هللا يضر جياع تلاقي نع رددلف وك ءاسو وباع اللا ياس
 نقال تس مد رو دك 8 م مر

 ةمعن  ةحو هيل نق ةريغم ُتوصمِهلَعَلل هليِسأَر 5 ىف دؤادوباه وز ديسك وبلال ىمؤملا كش

 0 م درو سس و9 |

 ةَرْيِعَش همج ٍهِيِيد مالغأ وَ ضار نم 1 2 ان باوشلا ىنإ ذم مكب

 َقَوَظْتْناولَع منا حارجحو ةَراَيَرلاَوُدْصَقلا امُمْلْضَآَو ِةَرْمعلا وا ارا جحلاب سمات ىل َرَمتْتاوَتِبلا حرم

 ّنآِل كلذ َنْوُمِلْسُملا ةرك امل ُتْلْرَن اًعْبَس اَمُمَْيَب ىْعْسَي نأب 0 ءاّطلا ىف لضآلا ىف الا ُماَخْدا ِْيِ
 ىلاعت هللا ىضر ساّبع ننا ِنَعَو امُمَنوُحَسْمَي نامْنص اًمهيَلعو امبب َنْوُفْوْطَي اوناَك ةّيلِماَجلا نبأ

 هللا ىلص ا ىعفاّشلا َلاَقو ريحا | نب مثلا عفر هدا امِل ضرف : ريغ ىفسلا نأ امهنع

 هب هللا أدب اَمب اوُهَدْبِإ لاقو ةريغو ىقبسيبلا ه اور ّىغشلا كي تعم هللا نأ هلوعب ٌهَبَوحَو هليسو هيلع

 ع رف ءاكلا ماغدإ هيفو اًموُرخس ٍءاَطلا ٍديدشتو ةيناتحتلاب ةءارق ىف , وطمس هيب اور امقلا ينعي

 هب ©كيلع هيلع ةباتإلاب ديَمَعِل ةاَعَهْللاَّؤَف للأنف هريَخَو فاوط ني هيلع بجي ملام لَعَف ىارْيخب ىا اَْيَخ

 0 5-5 تتح وا
 راب دإب كح لاوكز امن هم احدد كح كس ترخأ تزامن رواربت ب تبيصمروا تععاط !ولاو نلامياها : انج
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 سس ووسع لادا كالي حايك كة رك روظ ل ماس ري ىك ناش لكى ماروا



 (ناداج) ملا ج سف تزل اَنَمَج 2 * هراي (؟وّرََمْلا ةَرْوَس
 , نإ قوت إذ اج لابتج لي تنج لبي لوول كس لودغرير بعلوم لكنا ليث هدئ زهد ءوبكت سم هدرصوكل وديك ادخار
 داى قاف كطقردا فوخ كس نول مردا ةح جب ل لدم لم تيفي نات تو كش عدم كنون

 كور لي نولعكر وا ءكس لع اءزارورض جل رذ لس توضروا ضارمءاروا لعل بي لونا زي ناضتن جل رذ ل عايض كس لا

 نولاو ركزي رب تييصمروا ليا وم تس ركربص مايك رت يد

 رابتغا كس تيب ربكروا تسلط اهم متلك ب يسد واح لذي تبيبتم لوك نا بج 07 # تولوو يودي قر لى

 ءازجو كم: وووأ ليث لاو كلي فرط ىلا وا لبي ترث أمت وا دك 2 سقاس دامو ماا لق قا

 شئاع ترض: يصب هلل انإ ذاق بآن ايكوم لك غرار جاك اقفال بآ ترم كيال للي فير ششي دع اكد
 تريصموو  اينج فيلكلول وموت يج هورم :ايامرف ذهل بك قاع قف تن رات ي( ثلا لوسر إي ) اياررف ذ_اهلةئاَع

 < ايكركذ لي لصسارم ىف ا ذس دوادوباوكل ا جس

 يارب فراك قار اولى تب اروا ىف لوم ليز اونروا ترفغم سس فرط كب رك ناري نواه و لإن اى

 ىك ةَرْيِعَش ءْرِئاَعَش «لو لاياشن كن يدك لاش ل لايناشن كدشلا ثاببي ودك لك هورصروا اص انين « ل تفاي

 للا وا دس اع يي با 0 مايك رمعابايك ٌتراكدلا تيب لس لوس«

 ساء تس ماغدا لل ءاطاكء ات لبي لسا ل فرعي « ع لاو انك وكل ب ذك نا ايهرد لس هدرصوافص كك
 نايب قس ) ف لونارلسب جب لوم لزنان تذو للا تيبآي ء كى ديترم تاس نايسرد ك هورعروا افصل دقي رط
 ركل وكن ادوا كس تب دب نارواهت ترك ايكف اوط اكن لا تيلباو لارك لا ءام# رشي ان ( ةورلا و افصلا

 «تس لومدافتس ريس ما خر كنا« لشرف كج ورم اهلا لاعبا ترطن>روا كت

 ُمُكَيَّلع بتك هّللا نإ لوقذيا ذقت ثلا لوسررواء نر( قس )كايا فذ هريغو كلاتتطالمتت قفاشم اما
 هركء ارتتبا تس ىلا قام رفو تبا سلا حس لس يار رفروا ( رخو ياتو اور ) «ايامرف ناي بيجو اك ناس ّىْغَسلا
 وج رك خراك ايبا لوك وريفو فاوط تم هس ركرخراك ( لوك )زب روط راينا صنوبر وا ( لسمو اور) حسافنص ني
 كلا لم ع وطت «يراب تلا« راو كح لا ركاررفاطعرج كسا ىلاعتشا وت لاب جاوري للا
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 بج ماعدا ل بم ءاطاكءات لس ل ءاروا“ حا موز جدخ اسكس دب شتى ء اطر وا كس يعن كا انثءءارف

 دب اج 3 3 ا

 يفتش
 ىل هارت اوت يعم وميك لاء دارم صاغ ترص نَوَع مكايدركوراشارك بان وَعلاب ءنّوَعلاب : َةَلْوَق

 يك فو دوار ذىاركبكن وعلا فذ مالعرسفني جت ليضف لوك كس نإ باص لش لاااذبل ع دخت اسكس رج

 ه(ل شجي رمز و» سس
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 ؟ هراب (؟ِةَّرَقَمْلا ةروس 2 (ثوداج» تينا ججضف قرت نهج
 اخ جتا نب رباصو نيتسو نس تعرب حس لب نادوا هس لوم كلو تييعس كس ب لسا اك عفو ىلا ءس
 تيع١ جتا سل نيلصم ابل ب ىل واحرص ق ولمس حى جلع كتل اتسالابرعارجل ر ؤ لست علقو رص لي لاء
 - لوم لوا نان رطبا ص

 كسا لك ودرارواع لو سك وكرم نادل لبي ىدافء سنك ةَلِصوَح ٌلِصاَوَح 2«لصاوحلا ىف : نوف

 -انإل بسم

 سو جو ١ .كلذب تدع قلق

 ب ج تك وك كورك سلي سم لك ٌةحئاج نعل خلاب :ٌقلْوِق

 < لوقم تا وه ملك ساء سرب كف د زج ادتبم ثا وع مكي دركو ر اشارك ام فو ذج م ,تاّومامه : لوف

 داكن حركاوم لمت ل وقصروا

 لرفم ف طع تاّومآ فطع اك ءايخأ مكه ايدركهراشا كس كف اضا كه هس مالعرشم ءاّيِحأ مه ْلَب :ٌلوَق

 فطع جل فطعي تاوهارده تروا ٌءايحَأ اول وق لس لوم قت رواءوج ل تدك. وأ وقت ال كح شئرفلا

 قرابخإ حس قده رذ لس لم لاء فوطخنر ولو قت لمت يدللب هس لاك اس لقر يك كك اوم لج ا لكل
 لب ناش كنا متلك ابراج ايد مكون اركك يش جس تاايح تايثا كل كس نلاءرصقم كل لاء بارضإ باج
 لوبا ءاَيخأم هتأ

 هب لوعماك نوملعت قت“ َنورْعْشَت هيف ممُهاَ : لوف

 رواه دقيصاكت مفضل مارد ةّبيصُم« ىلاو انج فيت: < ثوم ل عاف ما (لاوفا) ةَباَصإ ةَبِيِصُم : موه
 ترثكاريبجىذادناردت اوك ب ناثن ةبيص مة يفر الشع فوز ف وصوم اكساس هيو كل اعتسا تنل
 لايتسا يت ركل اكن جن لكوج لكي لاو اوو ني وسءاوبب اك فاص تن « لج قتل قس زيوس اوم الاكل جن قسم وص حس جو كل اعنتسا

 -ا) ذس اباهك ف رصرواءايدركم اقم مم اكس لاوكت فص رك زعوكف وصوم ازبل س مالانلاكذ جتك ا يوك انو

 ملك لاءتق ل هودوا لو دارم قت مز ا كس ةمحر كايد راشا كسل حس ةمعن 1ر1 هلم 58 : لوف

 نو لمروصت كل 1 لاقى راب جا ذوج لن لس ندر واس ع بخ 3

 دكرودوبماو ليارصقم اكنفاضاكس اًموزجس ءاكوم داس ناثم زج َحَرَطَي لش تدوص كاي اًموزجم : ّقْلْوَف
 جتا قاس ناك كل تروص وك ءاي ازبلاج تاس قالس نيل ع تروص ع َوَطَن يرطب

 اكل الس ترروص كر اح ف الخ ءانكسوم لبس وصنم كس بص اري عر ر اضم وا ءاكوبت رد اهظمم لب تسر وص لك اب لكلا اكو
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 ته انوع ا اجلا كوع مو زيك دواء تنس ائيت

 <«( شجي منمذإ»



 (نرادج) زل اج جشف 7 لانج م1 ؟ هراب (؟ِةّرَقَبْلا ةّرّوس

2 0-0 

 ج2 شاول

 تاناالر
 اهي ٠

 نتي تابال “هيي تلبس هن ىرام قدح ادب كرو روب باء دإ كس هس رك تؤ رع تمارا بصنم وكت ما

 نا شل مم كلاي 00000 : < ءاج ةساناك 0 صح شبت كلو واوجت وت ممارا بصنم_ تس يدوي ءاجايك

 احد اذى ل 00 ل انا 0 ل ا
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 تنااكشم مامن نلا تيتاس هس لاقت او م زروا تاور ,متابسجب دوا كس لبي ف امتلا تاناصت لس ررط رطل
56 

 ا و 55 اخ مست را ارخوار ومحرك
 م 0 « -ِ ص

 اه.

 : متجر اكتفاط

 ناش كتاوت ا ؟ت نابل ئتخ رعاك اقوم لماع حس لاباس كس ل اهاوج ب كح تمدغ قداحب لا

 مانا سك اك ايات رواء اي ايدكس ةولَّصلاَو ٍرِبّصلاِب اونيفتسا اوُنُما َنْيِذَّلا اَهيأآَي ب اوجاكل اوس اروا ير

 5 0ك يغب 070 قامو رورو يح ناب نس رود بس تال دب لاو عن نو زج روك

 لاس نوظغلى ديك ل وود نا تس لكيلابيا كيا ردا حس مناك تسيفيك بيار يتم سو لباب ايم اكل شب رقم

 بانتجاو ظفح حس ىلاعم يأت ل لويد نا فرص ار اكل ونود الف ى امتباروا حرالصا يدار فنا ل يلوم ور ايشا فرط

 -راتاو اثنتا اكرم واس رسودروا

 قيض نسا ةانحتتالا تكلا ١ انكروب اقري يأ لأ تلام لك راوكشوخ انروا ىل كن ب قت لف ريع

 رص ةدادإ 7 اااه ثرجاب حس رع 0 كيلا لكر سوكلا اق رت ير الطصا( بغار )
 ري هم و

 قوما وجت تم كسربم(يفار) ع رشلاو لقعلا ِهْيِضْفاَم ىلع سفنلا ُسْبَح ٌرْبّصلا: ساب

 فيا لورد ءاتوم لاه تروا ل تفو لس لوم« اايد ٠ ك_ومدن قكراط يا سا قولو اخ آس نلاء نو قرشبروا

 2 رم 4 لول لل كاع ءانوم ديكر رواري "لزر توم ل ورا نا اور طول عقول يروا هةر

 مدق تبان ةاج نار تنذو كس تنالكذم موج كج انتا فرص بس لطم اكن ام رف ىلآر قب لين فاو لبن ىريعت يس رو ىف انم

 -ةاج اش لل لمس لودوث وحر شن سوك دعوت



 ؟ هراب (39) َِرَقبْلا ةَرْوُس 2 (نوادلج) نسلالَج شف تنل َنَمَج

 : تح نم هرب
 نيا لوا (1) « ل حش نيتك بص لب حرالطصا كت سو نار قركم لإن كس تكسر وبقول منوف نخسر

 ع 6 انركروبجبوكس فتم ىدنب اي كت ادايعروا تاعاط سرسود 06 انكر حس لوززجج م اج ان روا ماروك ضن

 واو ليس رقع 6 لشي راببظا لكم وكت فو ل ىلاثي ريو فيلكت كا دوج واب كس لسا ءانركربصرب ت اف آو بك اسم

 (ريبح نب ديعس نع ريثك نبا) - لبن انمار ص

 ضب ل ومب مف تبان لير يصل حررط نويت ع بقل اك وكول لدا نإر باص لبي عر الطضا لك بي دحو ناكر ق
 ركود اقرب ر بص حررط نويت وجج كول هول ؟ لج لاببكن زي زباصرل كس اج كا دن لبر شرح لعب ثي دع تاياود
 بكة بايكلبو كنراجا قرلعار لق يع نابع وارد زل للك نوفق وق هزات لذ

 تايثزج كارتر صتسادايعركتوروا زان لق كوم مولعم تساي يب حس ريض ربع ركا عذار زج ارسود اك ايم ايتن لا
 ب ويقل روج داس تناقل ليان نق كنق ماقلت ور أ قسرا ن ايما اد جولات نو

 تس تاعابمم مانتدلب تت ابوركو ىصاعم مانتروا  اهاجايكل وبكر تع اطو تدابخوكي نر سرا لاق 37

 هو لا براق رم عكست اساور

 تع قس 301 زام

 جب وب مولعمببسروارجو لاوس قريش ان ضان كيا لين دكار كس تاجاح مان كن اضاوك فدو العكس للا

 انعكر لبيه إي دج قابلا ارا يبلع لوم ليم ولعمو كل اركي لو لوم ساقي ثوم ووا تسب لي واود

 دوج دلع يع انا لب لك بيلصروع ل كس كرم الشم اب , سيمولعصوكى لبو لك ارك ديفم صال
 نايف رضوو جاوب: مولعميكيوجر وا لوب لئيم ولعم جو كسا كيك ركع صافلاب ثوم لب كتتكف رطب دمام

 يطرب جد صاف شؤم ل ةس الد تابس بحت ماقروا تلافكاكتايورض لانا ماتا رطل ا«عس نو

 ءاكز اين كن روض امج ببساكل اس ىلارظن مريت ل زامن رام« تاجا ديجتال عروششو باوأ حررط لذ ام

 فرط امنت "لين لوب جلى تفي رثث تسد اع اك اةكققلي بأ ثرو < لوم قانوكل يب عروضتر وا بادآ اك

 مق زاعتإ] كل ةّيسداءرفاروبوكم "ا ل اقتدثلا تاتكربكل ارواء# ةساءرف روجر

 تيعمس تيعم لابي« ونعم ىلاكم« ىلا, ذهصاخءماع لت ليم ف لكك ت يعم وعلا «َنْيِرِباَّصلا عم هللا ّنإ
 (رانملا) .ةّئوعملا ٌةَيعَم اَنُه ٌةيوملا اْوَلاَق «جدارم ةرضلاب

 مُثنُك اَمَلِياْم كَعَم َوُهَو «ج داس دنبرب ذي« اص قلاافء شؤم: رفاكؤت ماع تيعم كى اختدفنا



 (نادج) زا خف تر ذم ا ؟ هراب (؟)ِةّرَقبلا ةَرَوس
 هراشا ركب ن وعلب هذ مالعرسفم فرط صا تيعم ىاجدارم تبيعم ىكرصت لب ع لائوارمدم اع تنيعضري لابي
 دس لت امتد اضقتساو لاح اك بلا تميعم ىلا ب « لج اخ جفرا ءتنناعا ءتظاذت را آس صاخ تبيع جس ايك
 هذي حس صاخ تييعم نقلك ققرواءامت اي داني كل اءاك قوت «تءأرج و توقد اني بسس وأب امص ةقفقفي ثلا لوسر

 وكر اوك انرج وج مكس رونو ىي , نالسامترم لوك كس بلق تدار نروا هاذغ 1 ع و للا در

 د لاك < ذي داني نلاس اوك كشر وارق وكرج ذرب دوا لير يول ير دوا ءراووخ

 :ىلو ناش

 ص تدو دارت نق رت ا لع لير دب و غ ٌتاَوُمَآ هلا ٍلْيِبَس ىف لقي نمل اَوُلْوَمتاَلَو

 قرار ل رنز ىفياواوكواوث لس لوبضا كا يدرك ورش انبك فس لورفاكروا لوقف نم م رح راضنا هك آر وا رج ارم

 رارتقنا كس قت اوب سددت هدرم لأ ليي قتال كس راج ايد باوج لدتا ء كس وم موركيسس فطاكس كرت ذروا

 وكل نقسم | لبن خرالطصا ء لج ع روج ب اي تذل حس تاذل» دايز لبس لورئ دللي لالاوت هدرع تس سرس وو حس

 ىراياروا وصخ ديف لي ملاع سا وديبش اس كل هس كبس قرب نحاس كدت فنيل كريبش
 ريم كات لدا يت ول انف ترطح ل وقتل سس لوم ى وود ايز ليك س لورود ل تايحراج وج هع لوم بين كرت

 كافه فوم عسول تشوكو وجواب دج اك ارك انتج قالت رجا ظ دمج كسلا اك تدق كت ايح سا لك

 ل لن تايح عدوا ليت تادباشمر وا شي دااركاههيجء بس انج ملاسو حيرتماب ك هدئذرسج رول توج لك اتم

 - لئ تكد ذايتناو توقوداي ذ سلو ديب علاقات مارك يبا
 ءب لوم ل ونود لاعورروا لامسجر كج وكل وقى اي ةناياع ىلوم ىلاعور تايحي كج اهكغ س تعادتب كيا

 رصاق من هس ختي لس لع كدنذ فنب كدت زبي« كل يركز زعا كس نا يق نقم كنك ورسول ء ادهش تر
 ناؤم لي تاياور ضر وا حر ور لكل ديرب سس لصأح ىتوكر افك ل تن وس اربي ايهنا بعارلار زف لع دئذ ب لت

 (نارمع لآ ءريثك نبا) -< لرب < قئاو لابج لي تلج لي( تبيع ) فوج لس سدني ليا قرود لك

 هو لا والعكس هرييغو لس لم ماك ا ضب كيس قلت غنام كنك ورم عررط كل ودرس كيور ج رك وكر ادهش
 < تايح مروا لن قكرك اكن تس لورسود لاي ديت لكانلاءعس لوم مي شراريم لكنلا« لا حرر كدر ماع
 ادد العكس مك تمالك لاب« لي سوم ى روا زاتض» دايز قس ءاربش | ايهنا ترارطح لبي ست
 سس جراورنا لكن لا « لوم لاجمل شار يم كو ايبا شه « لن نس دب كبري ماكحا قرب الن راخ دبي ل شرب تاايح
 -_ خخ كش ا عرسد
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 ؟ هراب (9) ِةَرَعَبْلا ٌةَرْوُس 2 (نرادو) لج جشف كلل انعَج

 :عئراكش

 رب لسنوبن لعل تين ىلا ساكس ل جس اماني قوم اياي هدروخكاخ ولذا ريغ ضن كركر وا

 نوم تدابشائ ارش حم احاك اروادشلا لست ناجحا اايهدروخ كا ريبش ايياركاض فلاب رواء ءادءاكتدابش

 بارثإلء ادهش م اجا كس ني زوو حس عترضنوج لبي ثيي د حلاك اج ابكي لجو لك ااقومب تبان حس هرهيغو تان لسد

 هدالع لس نا« بازتءكحدنك راي الشم, لن دوجوم رص عري هوالع لس يضراوا نجا لبي نان زرع عس كف دك

 زارو شاء اي« لبث انم كس ثييرح ترو ءومب ايوركبرارثولم د نس ءاذجا كاس ناب له دوجومءا زج ملأ كي

 كم عماو تاب يياذبلا جس تاباكتماركروا تليف سس رابقنا كس ومسمع كب جس دارمانب راظو فتم اسد نلت
 لب لم انو ليل اكشارب ثييداحا نا تس ناقل بت اوم رثاتمء ارب ارجا حس ءازج اركي درك والعكس يضر ءازجج امك
 اقم قامت -جهراوشرالا لامجا تمرت

 طافلاكس نآرق ليت نكرك ياك عر ءانركق 'نايمرد كس هورعرواافص هّللا ٍرْئاَعَس نِم َةَوْرَمْلاَو اَمَّصلا َّنإ

 رثاء ترضح جس لاي رورضر دياشكاوب بشير وك ةفكلاةتفقلقتت راس ضت” سا اًمهبب ْفَوَطي نآهيَلَع َحاَنَجم لَ
 :احايرف لوب لاحت ثلارجي و اتوب بلطسر اك ارك :ايامر فذ ومنا ون ل آت اب ب بج لبي للاكلات امم قي دص
 ذا 55ةناَقتك ثكاع ترضحرجي ء ليو انك وك هس كد فاوط اكن ارك اًمهب فّوصيال نا ِهْيَلَع َحاَنُج اَيَه

 كلت ة داي يبلاكم ان كس( تب) يغاط#انم دي تس مالسا لوقراصناكايامرفنايب لون اش اكت يآ لا

 « كح تعكت ءانكو كى سن ايمرد كس هورصو افص كول تبا رك بلك جير وا «كس تس كت دابع ري وا كس ىاببي لطشموو

 هورمد افصل ايكا بكل مب سن لوم ل ذان تيب آي و ايكم ولمس رقلا لوسر نس لوبتا دعب لس نحو ناطسم

 (جحلا باتك «ىراخخب حيحص) - لاثوانك ناايمرد ل

 مناك” تب كيأدي اى زاهبافص سلوك لب تيب اجرك يكن اهبررط لارظنم ليباك ا فس تارطح ضن
 كح ةيسداسوب روا تومي نارود لس قمو ليم ءك كل هكر ءافقلك ان مناك لن تب ارسود كيا ري هدرصر وا فاس

 55 مالسا لئوبك ومب هانكر ياش ون قس ايمرو كس هورعروا افصل يآ لي نان ذ لس ناولك_ وب ناهس لولي بج

 <س ىرورض دي با ءايدامرفرودوك ششي وا مو لسا كس نلا لبي تيب[ ا لس ى اقتدثلا كت كى تس جو كل ون:
 (ريسافتلا رسيا) جا تومي هوم م اخروا تافصز اغآ اكل
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 نادجااتلالجضفنتكلاتج ١# هراب ار ولا ةروش

 د كاقاسا هت ثا شرواك ام ماءاروا أ بس © ترس ( زل قاةكطاات لبو عا مالادو اهاتصلا نت

 دج مزالانر 2 ذئب سكن ل "1 بجاو ليد زنك قلاهئاطل يت فيولا ماماروا تس شرفي د

 همحس عنو جزل ةياك الَي ل َنِماْنَأَْم انلا نومي دل د وبلا ع 3و

 ةندسللامهعليَو هبيغت ني دعب ةللامهتليش ٌهَللامهسعْليَكلوأ ٍةاروَشلا يتلا فسانلإْنَيَِم بام لعب رم

 اكلم فاد نعاوتعتا ا ٍةنعللاب مهيلع ِءاَغٌدلاَب ا زل

 ديس د هتاع جْمْيِجلاَبوتلاانَو مهتيوت نبق 0 هول ا يدم

 ايا ىا ٠ ى 0َنيِعَمكساَنلاَو دما دنع م هلع اننع كل هكا تمم اورق َننْدَل ان

 انه ناقل ل وأ َسّللا ى أ هقول نونسؤملا ليقو ماع ا ىف كيذ
 0 ا

 يع اوان ل ركل وتل َنولَبمُي ' 9قٌوُوظْنْرمْهالَو حل مال تففقخنول هيلع

 225 هتافص ىفآلو هِتاَذ ىف هلزئطنآل دلوع مكن ةدامجلل قجتسسملا ىا يإلآَو كيرانل

 .ةةميجتلا نبل وب
 7 7 27 تن او هو جو 1 2ضغ6*5*292 11

 يلوم فل زان كرام وج كولوو_رشاب ء لوم لذا: (ةيآلا) َنْوُمَتْكَي َنْيِذَلا نإ لسع داب كسدوبيروا :يزيتجرب
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 تاروأ باتل كس سلول نا ذس ملي دوج واب لو ةسايعجج كت افصل ١ . اللف ركروا مكبر تسسآ اشم تبيارب روا لوليلد

 سرك تعال وذ ل طعلروا تكرروو حج تتر ىلا كم حل تركت ندلشلاب نت كول ود ل قي ايدك ايب ل

 نا قي لاكبر ول نوت كول مور «س ل /ءاعورب قرم ناوج قرم اي لج نم وسروا تش رف( هوروا ل '

 بقل نت لفل 1 كورس ايدرا وباقل اق يعج ذس وبنات دال ل نالصا كلا ساروا كاب حس تلك

 تااعروا ايكرقك حلوم كولو بشالب لوم الاد فرك متر رب لونموصروا لوم الاو سرر ذكردا ذي لي روا لوم اترك ل وقرأ

 عمل لب ترو ايند أولي كش حس تعا لكن وكول م امتروا ء لك ل وتشرف قرشا ند لل 5207 ىيءكم لب قرن

 2 نو فتحا نيو دارم نا مل جس ايكابكروا لي دارمأول ماعم جس ايكابكن نس داي كس نيالا هني"

 رارؤقم كم دلص لكي ل باع ناشروا( اة آزال كذلا لكر اهنا ازيا ) ءكس لو را شيبمب هس لوادر اك تنهار

 رت رام تارل1 شفت حرا ل نقلل ترزعمروا يول و/ناشروا ل اج كف ينتت
 ممل .نشجيمرمنإ> - ا



 ؟ هراب (1) ِةَّرَقَمْلا ةَرْوَس م (نادلج) مج حف تمل انَبَج
 تاذهادف ليا عن اكتدابعىرابةلجادغارابمت دِحاَو هلام كُملاَو لوم لذات تايون وركن ايبا فص»
 3-3 رو نار تو ليا وأو و اطلس لنا لدرس: لولاك ليي تاو

 هن 2و2 بق 26 كو ويش ج يسا#

 ِداقفَبمت يبس سيو ىعج
 روا( فاشللا بحاص لاق اك )< كك ربع ل وصوم لب َنْيَلا َّنإ لع هراشا لش لا ٍدوهيلا ىف َلّرَنَو : لوف

 ريكا باتكلا ىف رواء لوم لزات لب داب كس دوب تباري كلا اكدبع مال فلا لي ٍتنيبلا نم

 -تدارمتارؤع بالك كك لاح
 مجر تنس ايدركرب اف فس مال رشم اريبج ل ثدارم ماكحا حس تلنيبلا رواج لاغلوعفم َنْوُمُتْكَي ب سانلا : لوف
 ىده ازيل« له لاو ذك امنجر بتاج ىكعراجنا لك ففي بآوج لإن تافص لك فلي ب آدارم حس ىادُه دوا هرمي
 -ج ايدركر يمت ىّدُه واواه ري روطكس غلا بم ع داه نثك
 - لت دارم ل وقعلا وذ حس لاولاو ل ركت نخله هراثبا لب لس حتت اسكس كوفرواًءاو َنّوِْْللا ل 7

 السا -ج-2_هس قارغتنا مال فلاش نونمْللا لج هداغا لش لا ّىش لك وأ :ًمْْوَق

 تعال لون رشيمب نت انركن ايبوكل اتخا لمي ترم كس اهيف رصقم كترابعلا رانلا وا ةنعللا فا : يلو
 دقن

 -< باوت كردقملاوسليايي الع اهب لولدملا : لوف
 ؟ي مز الركذلا لس افعاا زيلع سيترك ذاك ا لبن لجأ, سااتكسرمب سي رانلا عقرم 6 اًهبف أوج
 اك تنعل ىئار ضتوب نجس لولاه نُعْللا «رانلا لك ساعدوا امضركي لائروك ب ةحارصو دكا رانلا .ناج

 -ح مذالران 2ك ساكرب نك“
 دس نت م #
 2 هه رس 2 يب جوه

 سوا فل

 : لو ناش

 كت ارو شسرشلا باك دوبي العيس لوم ل زان لي سراب كس دوبي ايلع تيأس (ةيآلا) ٌنْوُمَتْكَي َنَيِذَّلا َّنإ

 ول نأالخم اعءايدركريقم لع قبطد ورجل يأ كس لودورشيب ىتذ دوا لدا ومب قيد وا نوُيَبر وألا اهبل د ركت عاشا

 ناي وج ف ىلاققدثلاء كس ةس ركل وصو لا, بط روزنكر وا ماوكروا كت تيس هلل تاوبب كوكل تتم اوك ىدوببي دور انكر د

 ل تسر كعنعلاب لا ىكق وريد هوالع كس ثلا كج مرج دوا ملأ بانت انايعجج لأ لين لا رف لذات لمي باكي



 م

 كل يس ل ا ١ هراي (؟) ِةَّرقَبلا ةّروس

 كيو كسا ايوك© نك نرجو وتس :نادبرئ رقع عاد ل, قتيلا اومن ةرعوررؤلا كر ا :يلم

 501052 مار7لا "17 و واهس قب مانا كل كاك لس اج ا راكزا لي

 هاج آخ اس ل ب لكن كل أل براك ادحإ لس خرم نوب لل وكل ب ايد دانوم كك ادج دكا« سى

 راَهَتلاَوِلتايفكَْملَو بئاجعلا نِماَمِسيِف بانو ضليت تاك نإ د ّرنف كلذ ىلع ةيااوبّلَطو

 نموا ثق سر ري ليتل 230 فيش َكمْلَو ناَضقلاو ٍةَاَيٌرل رو نيسل و بابألاب

 ٍتابّتلاِب ٍضرالِهباَيْحَأُف رطم 1 امحلاو ٍتاراَجّبلا نب سايل يا
 اع نئاكلا بصخلاب نومتيمينأل "و715لكنِواهل هبر شدو قرف يق اسيد اكيوَمَتحَب

 | ٌريسيي هللا رمب َلّذملا رسما ميغلا ِباَحَتلاو هدر ةدراّبو راح ًالامِشو يونج اهبيلقت خيرا فنرَصَت

 © َنوُلِقْعَيِمْوَِل ى لاعت هتّيناتحو ىلع ٍتآلاد تينا ةقالع الب ٍضْلاَواَمَكلا نب رامَعلا نيب للا اد كح

 عوُصخلاو ميِظعُتلاِب منوع اتانشا وَيَا ريغ ىا هاند نمي مسالا نو َنورَبَدَي

 ام لاحب ب ُهَنَع َنْوَلِدعي ال ميال هادف مسبح نب لئاَمْحَّدَمل ٌءذَشَومأ نيا هيدا ١-9

 5 هنرصتَو

 0 كح

 وي

 ءاتملاب نورد دادنألا ِذاَخّبِإب ًاَوُمَلَظ َنْئْذَلا دمحم اي وشب كريو 1 هللا ىلا ٍةَدِشلا ىف نْولدعَي لا

 ةينغلاو ةردقلا َِوعلا نال ىا َّك اذإ ىنعُمب داو اقيظع ا رسأ كيال ويس ل 00 لعافلل

 ثاإ ف 0 ١ 1 - 5 © 2 أدي دمرلا لد 1 ايدو < 1

 فودحم ول ُباَوَحَو نيلوعفملا دسم تذذَس اسدعب امو ن أَو ٠؟ ملعب ىدععب ىرت ماوفطظو :فقنلا ليقو

 اوركنا ١ ايتن ُءاَسْؤَُرلا "5 ا نوب 531 هي بارق 0 2و 2

 تيتاكا ىلا ل !اجيرع ولا © َتاَبِكْلا - : ىلع ثطع َتَعَطَقَيَباَذَعْلااوأَ ذقو و ملااضإ

 710 4-2 دست دف .

 قآ 7يتقابدقلا نأ ةعجر ان كَ َنْيِذَلاَلاَقَو ةدوملاو ماحر الإ َنِب 0

 ءانسإ 7-50 55و تامادن 5 تح هيكل آ صعب نب

٠. “2 
 -”

 دس 9 وس 7 بج جحويو 3

تاوامسلا قلخخ ىف نا تمب يوت ايكءيلاطم اكل سرب سا بج دس نكرشنروا : هل
 بشالب ىاا خلا 

6 
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 * هراب (؟)ٍةَرَقبْلاةَرْوُس ا (نرادلج) الج حشفْ تمل نَمَج
 ف ركل فروا رق عج رز نظروا كن دو تارروا لبي تاب ائكفس ناروا لهي تخاس كن اي زروال وناس

 لع ةسوو ليوا نو قلل داس دا ددا سيرا جئنا ل أكل نور لق نال ندري نلف نوت ادوا

 كح تانابن سى اي لاري حس اياسرب خس دقلا لب لكك راب حس ناع 1 لي ىلاي ساروا لت ليت قو ةدوجواب

 < اتاك هزيل ارفو وشن اكن اك كس للا إي [زيفكوك ورؤن اهي مب لبي تا ايكو رعذوكن عز ليغ قش و ورم دولز

 5 حباح كس مكس ألا وج لي لولداب نلاروا ل كل دب درسو مركروا الاثواب ونجوك ل داوم وا جس اتوب ديبي حس ىلا ي

 2 نوزيا لعب نا لين تلح وأ جانب اح فلاردج ( روا ) لن أخ س نترنب ىلريخإ نايمرو كس ناسآو ني ذ( دوا )

 ( اكدثيا )وك وتب ( قتل) دفا ريغ وج لون كك لا كول ب دوا لين لايناثن كت يي ادحو لكدقلا لن تركو ر وتوج كل

 نامياروارجتاس ل ثلا هيج لج تس ركل باتماك ىو يورك لا حس نا جا رذ كس قت اعروا راس ترب

 تبدا للى لاو لوو لاقل نتاوي نق بالخل تيك وال لج ننام و ف عسلي ف تب كلنا فاو

 ساروا« لو ةساجومب لما فرط ىكدقلا ( رك وجال ارشد ركل يرش ةتيسا) تنذو لس تبدصمر افكر وا ترجي لأ

 ؟ووابا زع وكب جب حايك ركارم كل يرش ن لوهنج ليحاتووك وكول نا بآرك!

 قروب لكك سا ءج اذا قتكذإ رواد ليتر (رظنم ل انلوب) ميرعا كيأ بأ ولء لع لوتود لوو فورم

 كياروا« جالاو بازع تخت لارا ءج لاح( ردقم) ةنئاك (اًعيمج) - < كك ىلا بلغروا تدق

 اًوُملَظ َنيِذَّلا ريل ايكابكروا حريك ب طاؤب ل عاف اك ري لج ايكابلروا حس دتاسكس ناك ري نإ سروارل

 بال رواج فو ذحبادج اكول دواس ماقنم مكاقك سولوعفضودعلاباكل اروا َّنأ رواء جم لعي تك ىَرَي رواع

 ترشروا ترف لك دعو دثلا تذو ل تي روك ازعل ا ند كل تربع |يق نيل ناجح ل اينو كأول ب ركاك ب

 راببطا حس واب نسا راورم نم اوي لبج < لرب حس ذإ دقباس «ذإ « لب اربد كيرشوكى لاك ا ولو ب ازذع

 م انقروا كس ليل كو ( دوخ منك ) وكب ازعرلكالاح كح وركز انا حس مالا كن ركون ا نتي لح سرك لشن
 ( لس لس ايوب ت2 ) خلاد كس قدروا تبارق مرد ناجح اقتاعتوو تن لح لت يوم عطقن ن_ معي

 ندعوبنم نا قلم ولحج لع حتوم اكى لاو ل ايند ول: شاك سنا فولدت دوا« جس اّرْبَت فطعا6 تغَّطقَت

 < 2ك ىو رواء جايك لاا راها حسمت فس لوبن نبأ حرر لج نيركق لال راهلناررطاىتا حس
 ل .الكو قرازيجر اهلنا حس ضب كتبوا ترد كب اذع نادك ّلالكو/ ايدج حررطاى ا عبس نت اد اًْيَمَنَف
 خلك حس لأ دعي ك ذوب لفاد هوروا كوب ىراط تارت يوا ك- نارك لاح لاما سب كس ناك ادثلا#
 .جنلاععر#ر ع « تامادن ث“ ِتارَسَح ؛نلو لكلا



 (نتادج انا ج جخف ا كرت نيج 2 ” هراب (9ةّرَقبلا ةَرْوُس

 خادبار جى ره هلم. دو د يوه هم

 واق فيست يبس يوت ويم
 د لاقتدفلابج لش باوج ل يلاطم قراب تافعح بئاب كن كشم كلذ يشع هيآ ا وُبلطَو :«ّيإْوق
 لو فس ىلاتتلا لا يكيلاطماكل يدرب و ساكس نار قف نرش ةءايارف خلا َوْه لإ ةلإ ال ُدِجاَر ةللإْم كلَ
 قلَخ ئف نإ ب بص[ لنا يشم يفرج ّنإ «لاءرف لذا: (ةيآلا) ٍضَرَاَو ِتاَوّسلا تلح سف نإ يروطس
 له ثة/م اكل ا َنَولِقعَي وقل ٍتاَياَل رواج مدقمرت نإ ركوب قلت ٌةَنِئاك خلا ِتاَوْمّسلا

 ِكِلُق لابي < ثنو م حسجو كف وبرك قوم ترك ا دوا كن قوم در بج كلف . ىرجت ىلا ِكِلُف .قْلوَق

 ش -ج تنم اىرجت ىقَلا ديرتروا هس شن وم
 ثيل زو ىنإا نولود [رتروادرفم ل اهي رك ٌلاَجِ - ٌلْجَر تتم ىلاج لاب ك ركريخأ مور فمرللك عت اوس

 ؟ لوم يكرس عريرمج قءاوم لاري ل وكلب اق
 ب ذو كس دس بج روا اكومورضم وجرب نا زو كس َلَفق كلف بج لك كح لاهو ىونتم ريل بي للا باو

 كوم عم“ طلومت

 عفني ىذلاب رحسبلا ىف ىرصجست ىا ب لوضم ام ش عفن اَمب ملح هراشا لك لا تاراجتلا نم :قِلْوَق

 .سانلا عفتب ٍرحْبْلا ىف ىرجت ىأ «< ابكى بيرد صول ام لح ضروا سانلا

 تيئرلبار لوصريف كان ىونتمويتاسسك قفل نئروا كير اكراو بج يار نورت سس هك نبت ةقالع الب : نوه
 .. قلعت وادعو رمح اي للاراكت كو قشخ
 لا ىلا دج دارم رعب تيدر س ىَرَي ل ايدركراشا هس كنس رصف يف ئّرَي نس مالعرضم دْضْبَت : َيوَق
 - لإ لوو وعلو قرعفرورس كن راوتسر كك ع ا رمل

 -ت بادج اكل ولاوسودب اًذِإ قم ذإ : لوف

 ؟< جدايكى لا لو لد ير راضم لابي يرراضم كن لون توم لاو نصا ذإ رون ول :©9 اوني

 قامو ىو لب هايتك احايوركل فاو ذإ م عرراضم زيلع خل كوج عر راك تور لع ٌباذعلا وريد! يلج

 تهلك لالورب سوم عروأإلا

 تركت ل الدري عروقولا تسد قيتحل احاهق جس اجان ار خص اك فن, اهب نرداض ب 3 :9 ناوي

 -ا(هرلوراشاركال غيصاكعرراضم فرط ىلا كوب لس تم يق زور تتم ل نت مرقيقرو تيب ورجح ش1 ج

 -ت تلعكفدذعدر شباب ّنآِب .ٌقْلْوَف
 ع | نكي مزرمناد



 ؟ هراب (؟)ةَرَقَبْلاٌةَرْوُس 37 (نرادي) الج جشف بتل نهج
 لم ايندوك ترش كب ا ذع كس ثئاك وم اظل ايل ك- سا لبي تك مّلعَي ل لقي لا هل :قْلوَق

 .ىري نعي ارب لسع ءادح تيدااوإل اهووت ترف قتيلا زعلان لاء لامني درس مك

 يوحنا كبلعب

 -ج فرطاكب اذعلا ديدش هللا نأ يمهِتَداَعُم قفو : لوم

 ابا َنيِدَّلا ءباّذعلا اوأر دق رواء يلا اوك هراشا فرط كتاب لا ل من فو ذكولدت ذو : ةَلوِق

 : عاد لام دق ريغإ ىنار لتوجروا ِنِئَبِكاَر اًذيز ٌثْيَقَل جت نينار ىا < لاح سري ل وود اَوعْبَتا نْيْذَّلا دوا
 -< ناهز دقموكْذَف لاهيا يل أرزقني ءاظفلءارخ دق اواو دق قكوم ل

 :ىيةمادي لرصد اهب بان اف اج لك لى ل يلو
 -< اساس اف اَربَثَنَف لابي لئالاحء اسكس ءافدلكنء باتت تاس مال بادجاك ول :49 ويب

 ايزل د رواه اًقفلت بص انك بج ؟ بيايكى دحوم بوصل ًاريَبَنف : 9 «ك اوني
 ناو رك لمي لسع اهب اج عنو باغ اك وغا ارتعا لولود نارك آك ىنمتلل ول د مالعرش .(يإوج

 اتوب بوصن ىف ب اوج بوك ومر دقم نإ دعب كس ايدمت ول ءج هيت و ل يروا ل ىرور ضل كس يطرش ول للا
 .(وحنلاملع ىف ةيارد هل نم ىلع ىفخي ال امك) <

 2 هج سس رج يب يب لل

 2و فل

 :لوث ناش

 لك ابع عربا تر طويت سكس لص ونسو ديف ديودرم نارا متاح ىلا نبا ضرآلاَو ِتاَوْسَّسلايْلَخ 0 نإ

 مل ته داني اك وس تراي كا نص ووك ورلا اعده اد: ابك هنا مر ا 9 اتا

 ايكرفك رحب كس سارا نكي وم انكسرك ايبا ل :ايا ها هع و
 قرروا كن أل !راكددورب سرس :ايك رعد. رثلا لوسر ول كو ايد توكل اين دكا كلود با عا اوك لا ليي ون

 رك حرررط كبل اطم اكن .انب اك وسو ا فصو وكف ول يل لاء رف ل ذان تيب آهدوكدن فس ىلاقتدفلا لسد وجرب تلاع ىاوكم وق
 - ل جس دهككد لش ملاع تسال اكل ايناشن بيجو ميل دايز ليث حس سا حس لن لوبن انف لك تسدد ريض ورلكالاح ين سد

 َوُه الإ ةلإ ذل ٌدِجاَو ٌةَلاَْمكملَو فذ لاقترقلا بج لي باد كبلاطضاس بد تسافصحس بنا ىنيرشم
 نإ لاي باوج كس ىلا ف هذا نايك يلاطم اكل سوري هطول تدمر اخ بور ل نر فرل ز ا مبعلا ٌنِمَحََرلا



 نادتاانلالج تخف تتلاثتج م ل 1هراب روزا ةروُ
 ىلا شن ساكس مروان ذب سدايتناكس ثلا تأ اس لا. رفلزا (ةيآلا) ضرالاو ٍتاوُمَّسلا قلخ ىف

 355 + ىلا رف ناب لايئاشن دابق تم دقو تيرمولاو تييئادصو ىلا ذس

 ىلاشن لوركا كل كس 2 اهييوكتتقيقت لاء لات دغر وا لوكا وسكس مترو ناامتد لا جس ادخ قت ليا ادغ ادام

 لسن ددواع تارع لبي تخاس كني زروا لونا ك كس كا 00 ماكح ل يك ولع داكرد تمالغو

 شان ل قنا نإ ا ور طوب رو ل نا ناو نك نقل ل رمل ريتا وا
 نر تودي لم اظن ىل خيساروا اب كرت زمول ذك ل 7 رم ىاتركل ذات كسل لوفاع ؟لاقترتلا خب لي ىلإي ساكس
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 كنب رك فروا ننام ارج نت نولز | نلارذا نقلا زب نر نارا رت نقادعب تح انازسب قولك اذن ع

 وار نفل ل نا ا اشر

 هت ررط كل ورنا 0 امد للك تح امزح نوم( ساو بوجود اراك ل اكس ت انئ اك نارك تم

 لد ثسدب اشم لاوجراغأب رع وسركو مواز "حس بصق ير ضر وا ءهسدكر وع ماظن سال م اكتر لقرب كد

 ماء ا ل
 كر اعلق لب سا اكعسرسود كس لبمتاب كس الكب راي ورا قا

 : تابآطلر
 مَ ًّ

 مادي
 نود نم دي نَم ٍساّنلا َنِمَو جس ناياكديعدري ساروا كرشكس نرش 1 ات تايم ا اكريح الم تاب

 ا

1 

 هللا
 لزب راض ناندوا قير ماظم ل لولا اهلك حفلا رطل 0: لج تس ركت بم حررط لا حس كادوا« لن تع تلاعب

 لاا أ قادت ن !ينا 157 م نس لك لي ناز ودرج وم رواج تدق ناءذان ار م كاعد 0 ووتش

 ليما

 كر لم تافصك اول وسور رك وعول ةلاوج لج اولي ادوج و اب كس عطأق ناري روا او للا دوروك اذ ادن

 أ ؟درل رو ف كاياجإل ردا يعور ارووشروا ينور لعب

 ل ا وا ورك عر ورشاجوب ىلا ذس لدتتابي كر نإ دل غرور عروش بنج لاف ناس زب

 ل ل
 (ةفاضاو اصخلم .ىدجام)

 رواو#مدقمرياضر كس رسودرجاضر كدقلا كس نانا دكر اضاق كن امي يل“ (ةبنآلا) هللا بحُك ْمُهَنْوُيِحُي
 ىَرَتَوْلَو بطرد نايرقعسا اهي تب دقلا ورك لدن ل نام ماقم فر راو لدم نا | لرجل

 الدب هس ركروفر ع نر قوس ست ريع اينو بج نار شم الني رك كوم بخ اكدوا اومَلَظ َنِيِذَّلا

 هه نشبي نمنع



 * هراب (1) ةّرََبْلا ةَرْوُس 02 (نراداج للجن تل اَنَمَج

 كلان لولو ريم لا 'اضال * لكم روا م اع بسعة رسودروا ع ل تردق تسوى لاقتشلا ت هايس م

 دشلارل "ايل ل ارو ترش كس رريصم لم ارواءج_ان اققلا فلا تشو يساء الس كور شرا <

 ترلظكى إىل ات نتروا زب اكل وتب هيا رح لير كرو خرررط لبا ولء اوم تن كس ءازجباراد هور نلف كما بازعا# ى اخت

 5 ”انتغا ناهئا وريح ركزي قشور
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 :كتاياطلر

 نابع اًوعبتا َنيِذْلا نم اًوعبَنا َنيِذَّلا أ ربت ذإ «ج نايياكتيفيكى ترش لاهيا نايياكتدش كب ازعريوا

 ال تس اياعرروا | نحمي اروا ماوس ارارغاروامالم نقازفيكج رول جرف مق نع «تايكا يكل 2 . فل 1 ار ظتم ل 1

 ل سارت ة_ كىورب قنا ا ووج لولو وريؤا ل لسو زوجي اكد وراي دس لاا وا لح ل رك العا فق لقا

 ت- نا لثايند قمت له جدد جاف قرازيب تمن يترآ عررط لل : وأ حاجي داك ىجتاو ليم ينو حتوم كياوكن شاك

 -ةي د اهكو ركع د باو اساكزروارلو مرار

 روا قلبت ممن اب ورك اشرى قازتسا نيج طل ارروا تاقاخت كا ؛ىدتخ ل لب لبا ُباَبْسأَلا م ِهِب ْتَعَّطَفَتَو

 اكد تتفو اكد ماحمروا هرباشم كس قل تضج لبي ترخآ+ لين دور حصلت اينو للا بسب كس قدروا ىنط من إب ل تبارق

 .َنيِقَمْلا اَِإ ٌوُدَع ضعَبِلْم ُهْضْعَب ذِئَمْوَي ُءالخ آلآ ك لس راف لابد قلت تسرسود كباس
 (فرحزلا ةروس)

 هي وي يا وهلا ع نميف لزنو

 َِشحَفْلاَو مثالا وسل مْومَاَمَتإ ةاودعلا نيب ع ُهَّن لد تل ِتاوظْحوعْتَتاَلَو

 اقل ىا قل ليقاَذأَم وخر زحل ملام رست نم 6 3120بو ل 86-0 اعرش حفلا
 ٍةدابع نب '”انءابا هيلع م ومو تابيطلا 1 ريستو ديول نب ا 7

 نب 05131 نا ْمُهَتوُعْبتَي [ ىلاعت لاق رثاحبلاو بئاوسلا ميرجتو مانضألا

 او أ رغدم ىو اًهرقككلا دبس لكي رانا ةرمَملاو قخلا ىل ١ نودع نيّتلا

 بيب ا بوو سس 2 ١ عمسيال لامي ثوصب قوي

 وملا ©َنولقجا مه هكا بدول اهتيصار طوس عقست حئاجتلاك ايرثالش مذنقو

 هقليتو تكلا مك لحام اضل هّلياوركشاو مكنق سام او تاو 2اونماَنْذَلا امني



 (نرادج) نزيل الج جف قرا مج دل ١ هراي (0)ِةَرَقَبْلا ةَرْوَس
 اني فونأو اعرب كلذ ملام ىبو ابد غب ام اذكو هيف ُمالكلا ٍذإ اَبَلكا ىا هَييمْْدَْي محام

 هما تسلا ىا مَّدلاو دارجلاو كمسلا اهني ٌصخلو يح نب َنِسِبَأام ةنسلاب

 ها قاع ةنذرقا ةطارفإوب لِمَ ل عي هريغو دوشقملا مطعم هنال محللا حل ري

 هتأجلا ىا َّلطْصاَنَْمَق رمق ْمِسِيَمِلأل حلا دنع هنوشفري اوناكو ٍتوُصل يي

 مطقب ٌمِهيْلَع ٍدعَتُس ٍداَجلَّو َنِئوِلْسُملا ىلع ٍجراَخ عاَيريَع ١ ةلكاف ركذ امس ئش لكا ىل لا ةرورشل

 كلذ ىف مهل مْسو كبح هتعاط لأب 6و هئايلؤأل وعلان دبكا ىن ةيعمتادََف يب

 يعدل مل لحي الق ساكملاو قبألاك هرفسب صاع لك انسب يحلو ىداعلاو يا

 : ياسا ناو ريو هنا كلل ورب

 كس دازآرب مانكس لوب ) هرجتو ب بوس وم لو لذات لي داب كس لوكول نا( تي اي )دوا : مقر

 رك و م رفص لا الح ءاَبَيَط (ري)ةامكستا ليث لي زج زنك ايوا لاطوج ل ناي زا وكول ءاحت ايلرك م ارتوك( رواج سس

 تمار مار رع نسر قا راع وطدر( قي 0 يو لل ا يا 06ج ًادّذَلَنَم قنا ب«

 رواهتساتد رواه اتركم لاك تا نرش تب حوا وان فرص بوو 1 دل ارب عدلا كنراس ل لو مب ع اعل راب

 نر ءارتلكن ا لسن كيا ليز دج ق2 تنسج لات مون نوبل ل بهو لب سحاب كس هلا كس اتركم اكتب لا
 هووت هرل حراجا كا ع كل زان تلع كل هزج » زيكاب دواديحالوج هس طلال تساماجابك تس لورفاك بج دوا «هرينو

 هوروا ج كرنب كل وت دوا جس ايي اك( دادجاو) ءابآ ةيسا فس متري لش لير رانا كسا قمت اللب لبيت نب تك

 ياعم لس نإ :( دادجاو) ءابآكس نلاج ملا ؟ك لي رك رات كلا ب اك < احامرف ل اغتدثلا ءس انكم ارتوك احم و بنا

 5 لل

 كس لمولوم ومب انتسب اوك راكز كتاب وج وم ايي د ذاو اوك اوتج سى ل صنت لا لل لس الب فرط كت يار

 تح لذاو لاو # ةيسادج ل دنثال كس لورؤفاج ل ف ركر وعم ساروا فس تدع (رفاكبي )كب بلطس وم انجن قتل

 وكم نس مج لزج لاطعوج !ولاو ناميا ا« كلت لئل تحتج ل كت دما« لوك سرب هو« لب جوك ارك

 ,وم تركى دنب كى ترك ورك دارك اكرثلا ع نا ل كل الط ك- دابق ب ززج وجدا وجو اصك حس لبن نلا لن شرد

 . كس قت فمك فكل لاء ماد اناعكا كما نتن حس دادرم ( فيل لي نلا) لان مارت دابق ب زج جدها
 دءايكا يلد نذوب دقي رط قرشفج ع هدرادرسروا ( جس مارتن اعك اكل د زج )روك دب كح للا حرر كادوا« جس لب ساب

 قس ولى ظنروا لج حس رادرعروا وم ايك ايل ثاكهسس روف ج هد زوج سايل ايلركل اش قا ؤكوواكتشوكل ب راورم ثني دع ماكر وا



 ” هراب (9)ِةَرََبْلاٌةَرْوُس م (نرادج) الج شف كنَلانَمَج
 ( كك كس تمر>) ( روا( تس اهكايكمارج) تشوك اي زضروا «س لبي ماهنا وسلك اييبج حس نوخ اتي دوا < ايكا يورك

 علاتس لا(هريغو كي« كر اذشم) لزج قرود جس مك وصقن وتو لمي( نس اهك )كج ككل سا ضي ك تشو
 ذ_ركرتلب زاوآ(لالهشا) ومايكا يكن ذرب م انكشاف و ايكاراكي م ان اكدقلار ترب لس :( جسما انا

 هس ترورض م اجو روج لوك لاوس كت تراكي ناب زاوأب مانك لودوتبن تبا تنوك-نذ نبل زوامل 71 تكول ا

 هرؤاؤم ىالاو ف ركت واؤب فالك ن ونسخ ومو امدو هليلاحتارو ومن اي درك وبجبرب فس اع لي لو 50

 شكراا بغالب عد لاك ودك لوك لذ اهل نا كس ضر اوفي ومالاو ذلكم شر نوئارسس برز و زجر

 م النروا ايروا كدي د( تلوبك ) ترعسو لبي ملماعم لاول اركب لورازك ع الا خيا < نايرمخ لوقسوو خيا الاو

 رواء مالغ اوم اك اجب بي ءومب اب ررل كت ييصعم سوت: حس لاشل متو ور ديتاس كس ( مل الئروا ىئاب)روا كوم جرراخ ح رك

 ثري لكك بج« لاكل اطاناعأ ل ل لوززج هرواري 2ك كس لو ا ا- الاوفر ل وصو لاء ريروط املا

 -ع بج ذاك نلت طائقتل قنا خم ارو« 3

 ذو ل مكس ةروس ل ناكر ش كب طا تيآل ااَيَط لاَلَح ضْرلا ىف امم اًوْلُك سال ايي : َّيْْوَف
 < لاكش ات ولع رجر و ا باطخر داعم لدم لوز نكس ل هجرك "لوزن اكتروسروا تجي ىك

 < اهكذ تارطخض تب اريبجج سيئر لوغفما# اوُنك ء_لامعس ضزالا ىف امس ءلالح نب لاح : يروق
 مك فن كل اعروارب فوصوم مين كت فصروا كوم لاحاي تفس لاح « ضرالا ىف امم ل تروص ارك لا

 لالح وضرالا ىف امم رواء (يدرارقى كر لوعفمك ا ولك وككلالَح هذ تارطح ثول« رب ان يفالغرب لاخلا وذ

 -< اهكا يدم دقم لام حسبك وم هكا لاخلا وذ: ايدرارقمدقم لاح

 حلا ريظقتروا ع اجايو فوجي مان كس هريفو تب ىا/ل جلو تكول ثنا ساء. عمتك ٌةيئاس هي بئاوّسلا : لوف

 -ة اجايكتهدافتتسااكم تى"
 تمالعرواو# يدركوا زآري م انك دقلاريغوكل لذ تكور وناج ساوريك« لن دارموريغو رئاسي تس اهوحنو :يْلْوَق

 - لوب كس يدرج ناككس لاري روطلس

 < بادج اكل اوسليارصقم كف اضا لا ةدك ؤم ةفص ايي : لوف

 زج كك لا؟عهدئافايككذ /ركزوكاًبيط دعب ل لاري اعدام زج زيك اعرشس الالح بج اوي

 جت لوم ىق كاي هدو ىلومت لاط ارش



 (نقدلج) نال ج جف قرا نهج 0 ١ هراب (7) ِةَرقَلا ةَرَوس
 -يذا جاك د همدل و مدفص اًبيط ا تنوع اكياوج : - د

 . قوم وريقم حفص اًبييط لب ترروص ل ناء وج هدي شي روا ب ورع زج وج تسوق اسس ضي سك ل ارعنم ٌذَرَنسُم وا : : نوع

 َُ وا ع كرب تروس رق رقم ادلب 112 احومت جيداخ» ايشادزنمدب روا ىو ذل الشم دمي رضي انهت نس

 - قبو ون 0 وم ترف ايرط لم تروص اء سد اسس راو انيس م لو رو اوجاع

 تال وارعمس_وسو ىلا طيح ل "درو تنور رطل ف اش نزيف نا ةيززت ا: لو

 موو كل لان راهو قش سنن كس تلم نيبُم ودعم كل نإ بءوُسلابك رم اي : لاو

 رواعأ 00 ني ا ا ارم ءوشلا ءهاترلم 2مل 71

 5 لازم مالا مارست يحب ليقع هال لا فطعيي ايو لج هانل مربي دار مع ءاشخفلا

 دكت روم د اسم كو اس

 عت ناياكام نم نوملعتالام خلا مَرَحُيِمَلاَم ميرحت نم : لوم

 قلع ع لاح لوم رقم رعت ناخد رواع لاري رمقم لو هرم تس راشسا ل لاا مهن وعيني : لوف

 : د ريس بعل دلع كوت لاو زلا لي نهم لو نيلفاع رب زعيسرتل لاح ىف مهَنوُعِبَتيأ ب يت دإبع

 هنا راف فرط ب ايد لاوس[ ره توب رس رع ل مهن وعبتيأ

 دوجوماطرشيبسادج لابي .كئالاحج قرورض نوم اكطرشيساوج كل لس ساازبل, يطول لم ناك ْوَلَوَأ لاو
 ل

 تلح قيد

 هل ول ل مسار ازيا هيلاحدد أ لاو واووجرب ول . شا

 رك اك 19 1 ا نانو تباعا رك ىلع ل تبيطر شعت لا بج جس لوم ناو

 (حاورالا حيورن) - لوم ليات ر ورضى كك با وجو اازبل كد ل لإ تيطرش

 دعس باو اك زكا ليا «باشم نش لكن ع تفص خل ثم نتن ةفص . لوف
 5 6 لل دو كلا لكاءع لل رو ا ُقِعْنَي ىِذّلا ٍلْئَمَك :نا

 -هةتدار ردو

 -شئرارلك ل وكب ااذبلء لإ كس تفمؤ ادعم جلس تح لابي باج

 - كتي وأل إل كل تاو 2 .مذغلاب ىعارلا توص ءقيعنلاو قعنل ١ .َقْلْوَف
186 

 تس باو: اكل اوس ل يارصقم كف اضا ل ترابت لا ىلا ىلا م هوُعَدَي ْنمَو : :لوخ

 كلو رف اكروا ء تس دب مج اكتم 0 ,رشث ياس لس ( اورج ) قف ان وكر افك بي تي آ لومي

 ىف تيتارب) كاد قاع ان لَك ح سا هس سب ارينا عقال كاااح «جس اتراكر وكم ايبب وج حس كك ( يس اورج ) ققتتان سا لام
 ه(نشجي ءرمزإد 95 م



 " هراب (1وةّرََبلا ُةَرْوَس مم (ننادتج) تيل ٌج حف تل انَيَج
 - ليث( ماب لس )وري « لق وعض اذكروا( ليت نلارلسم اب لوسر او ل الب فرط

 كاب رواع اورج وى ءادكس ناروارافكا ذبلعع ىددُهلا ىَلا م هوُعْذَي ْنم هوروا ع فوزه ف طم لابي هيي وج

 بكرلاب بكم يبشر كوك سيث ب يشع اورج اكنلاددا ماب دوا سي بشع اد كس نااروا افك سن ع كى ديبشتدجتاسح
 - لاثلاكغا لوكب اا ذيل جس ىلاج ىو يشتت اسس توم رس ودوع ومي لي لسن حس

 يقل حس انا, فو حف اضم هريشو اق كاريدج ع اج ايل لا فو ذح ف اضم لكي اورفك َنِيِذَلا رك :لاوسس

 ىتتث( ياورج) قنحان لام كى اددك كوع ب بلظم با قي لا لدم اووف َنيِذَلا ىعاد لَم ء لومي تدابخ
 5 جرت لوك ب ل ارو سك قدر شت نع انوكىكاد انس

 رق رب كو قارا نويل لوسر اب نارلسم ل لاو هيب م تروص اركب احاجوم ب ل بلطم بوح

 اترك اييوكت لاح ىك ( رافك )كدب مكتاروا جس انك ايبوكت لاح ى وفوو ووصل كالا كل كس نس ركن ايب كت لاح لوكا

 ليصنبي زم)_جسايكوراغا خلا ةظعوملا عامس ىف مسه لوما فرط كت ايلا ذس مال رض وضل اريج«
 -( رك روج فرط ىلا < لحب لواد لت قرب ظظص يضل كس

 بس عم لس د ب حم

 ه2

 : لون _

 وم لزات لتس داب ك عم قيد وا عصعص نب ارماعروارعا روافع أي ضرألا ىف امم اًوْلك سائلا اهي

 (ىرهظم) - اخت ايلركم ارو يسوروا مالا وانت اسر«: 1-7 امانا« ثرتم ا يس هس لاول ناس“ ص

 لذات لك دإي كس وكول ناتي اه روك نى سبالملا و ةمعطالا عيفر مهسفنا ىلع اومرح موق ىف تلزنو
 رابقنا نيو ىكض اخ دج ركأ لوزن بس ( نايبلا حور ءاق ايلركم ارت ايلاعيتا رول نات معي وا غسسا ذ# سونج قلو

 | تس انوع اك موس اظافلا

 1 بئر ثم حررط سنجوركان مرتو كن ورزنج هورك الح كي لاهتدفنا رك آي بي رف ماد كس نااطيخ كم هت ملط

 د اجايكٌت حس ناطيخ (راتا لب ٍنطِيَّشلا ٍتاَوَطخ اْوُعبّنتاَل «ك تيل ركمارتوك ور ون اج ودك قو مان كس لا

 نر كا ايوا لاط لش اينو ) نان زروا وحجب دن لا العوكمارتروا م رتؤكل الع مس ء اونا كس ىلا سلوا شم وفرك

 اكن وفاسنا ناطيشك كل رسول ركل العوم ارتروا مرتك الع اك بب تراكش كس ىلاطيش م اوهناروا ورك اهعتسا يب مج

 - < اتركك اك شوا كدب شيب هوس نش اك
 هنأ

 شجي مزمز > 8 ١ 3 4



 (نرادج» نثج حشف اظل نيج نإ + هراب (9)ِةَرََمْلا ةَرْوُس
 بح لك ثيي دعاك 2 ةقانافق روعسم نب قارب تررطت>ك ايدج« جس سوسو ارم سس مكس ناطيش خلام كر مأي امنإ

 «حس فرط ىكتشرف ارسود دوا جس اتا شاد ماها ىلاطيخت في لب بلت يب كس مدآرك يار ذة دثلا لوسر مك
 م كسروا فلج انمي ثا اكم اهلا دتشرفروا ىلإ تس آشحساس راسم وادم فاكس ماكس بكس اتت برشا اكس وسو ل طيش

 د اتوم نمت لقرب إل رقن )كن قر وا هرعو اك الفد معنا
 درع و كي لزب ىو غوار نر مروا وكري لين تنس اجيد زوجت منك لاقبدج ريو لاح : يلم

 تي [اء جس الاول آدقلاءاشنا لمريض هللا ريغ هب ٌلهأ آَمَو بير قذكى نايك مرتك اس اتاجايدرل وزع انمان
 لرمي ايكوم دبش وكول لحب لايجب سيؤوصتن رك لك مم مارت لوروف ابيب اش خللا اًوْلُك سال اهيا

 انم# برنو تكرب بج ومو عا رواانيد وجدا اول وروناج كل كس رقت للاي وصقل رول ارو تصرخ

 0 ل و

 لع يبا كى اق درك اذ آه راو مان 2 ك شااريغ ىلكرذلاج كك تلقا تلابج دس ضو لت
 راع -6 اهو لالع تشو اكس ارمي لعل الحس نت رازدا سرا نجد سس لة تصرت ىلا غييسا

 ىاح لوم تب اتسع كر تاو ريلقتى يدنا ل ودادي ار ل تاتي لا (ةيآلا) ارت مهل َلِِقاذَِ

 رواَنْوسِقْعَي ال :(ارفوراشا ل وظفلاو فرط لس ايكوم مولم ى تريب اض كبارا اطل رمثكس عراجاو ديل اج حرر

 سيارات لد : سيتاركح اي ايكايك ل شوك راتاو دلت دارج اوءابآن الو مولعشسس لات َنْوُدَنْقَيا

 دابتتجا هلر ذب وج لين ماكحا هودارم عس لقرواء لو كس كس لاني روع رص فرط كد ثناوج ل ماك اذار تس تيار

 - لونك كاانتتا عرش ضن

 ثروا لب ماك اهدركل ذانتحس فرط ى اقتدثلا لاي كح نادت كج س هي دجو ل اوتج مدع ديلقتو عراتا كس دارج د ءابآ
 5 يكرم هراشغا فرط ىكتماب سا حس سا« لي اذن 6م اجا يعطق فن نارا لاقت كت يحالص كى لا

 ماكج اج كس لص قر اهتجا جرووك ارواج ماك ننسو نر ق لاي كس سالك اجو ازباب قلت لس ملا سس
 ل1« :ءاج رابتاو يلفت اع تيرا ايس نكس لات لايقدر ذب حس تنسو نر وصلنا لوم دن لع تنسو ناار ف ةحارص
 تساروارب مبلكوج رك انركعراجتااكى دول اننااكرفلا ملل ارب جس لك راتتا لك ادوااننام ماك ا يبل
 لح ومب لكي ماكداك ىلا قتلا لاحلي تس كراج اكدت لاء ى كل سا تلح وم شلات كسلا

 :قرف ل ريلقتى ني دتتجب_ءارواريلقند الباج
 قه تايآنا دوفدد ل يسد هذي تيألك ررط لا فالغك ني دبا ريل قلاش لولوج كوم مولحمس ا
 نا رذاذ« ارسلان تأ الكير ينك تعآ اذ 0 لاب



 ؟ هراب (؟)ةّرَقَبْلا ةَرْوُس م (نراد) نإ لج حف لل نَمَج
 اك اريده لاك فاو سي سا د يلفت ب دل اص لادعاو جئت اقع جس انكديلفتدادجاو ءابآل مب لامعاو دن اقنع لب دارس
 هله قوت ىلا :جلآ رطل ١" لي فسول ٌةروستدحاضو كلو زج لود نا لبن م الكس فلة فسوب ترن

 .َبْرُفْعَيَو َّقِحساَو َمِيهاَربإ ابا َهَلِ ُثَعَبَتاَو «َنْوِرِفاَك ه ٍةَرخالاب مهو للاب َنْونِمْوُي ا مْوَق

 هس ليوا لب ركل ترخ وجر وا تتكسر لدن اميارم دقلاوت ايد ثوجي وكب سجن روا تمل كل وكول نلا فس لن”
 مارت ع لظب ريلقتىكء ابك ايكوم تب اخس تحاضو دو لي لا-“ كب وقتال وا لكتاروا مبتارباءايآ سا ايكرابتا
 دع نحت لأب ةئاج لب قت

 ا رف لين كك نايبماكحاو لاس يق لتبم#_ريلقة كني تجب ا لن ليذ ك تيا ةس يرق رقم ا

 نم لصاف قحلا ىف ديلقتلا ام حيحص لطابلا ىف اذهو (ىلا) ديلقتلا مذ ىف ةيآلا هذهب موق قلعت
 .رظنلا كرد نع رصقملا لهاجلا ايلا ًءاجلي نيملسملارمصع نم ةمصَعو نيدلا لوصا

 (فراعم ١7ج ١5< 4 ص :ىبطرق) ْ

 يبلباس قاع 3 وللي رلءاعم كس للاب يروا جس ايك يبي للي تمن ىكريظفنولت بآن ءا نس لوك لابي ”

 كتل اذه لكن يدك لوف السواء داينب ظنت حس ل لوصاكس نيدوقانركريلقآل ب نقب ستئزلص ل وك اكساتريلقت

 العابر تغار قتيل مب لهاعم كس نيد واتكر ليث تيحاطص قد اتجا فج لعيب دال ذب تب

 قّيوصقلحرااصاروا بتر ىو نكرم ليما هم كس تايبطل كار موا (قبالا) َِبَط نه اًولك اوما نيا انهي

 نلاوقو ل ا راكد تتفاوم كن يكرشم لعب ىططغر ما ور(. را ايكيضتسرب تاب ساوكن اهيا ىلا لب تيأ لا

 - ىكريل رش اداره لارواءعس رك ىاكت اءاهنا غسساب نامي

 :كتاباطلر

 رواج جيب ارواروفاجرادرم [ا شموس تمم ل اطصولمارتجكج ركذاكل اكس آوركتسم مارتوكل اطلاق نايباكل ا نر يوا
 لو نب وى الغ للكأ سم ذوب لوبت اعوروا قف وت كل لكك هراشنا لبي لا «ومب ايكتايك ع نذ مان كهذا يغوكن

 وكن م مروا «بس اترك ل وبقول ت كاي دوا جس كاي دنا : ايارفذ_ةقفاقي بآل ع ىورمةقلةتاقناقتت هيرب وبا«

 وك وتاب خيسادوا اترك رفس ل م وطوتب ايار فرك اصلي ذ تف ب آر «س اتركك ارعوج حس انكم ىو

 مارح هسبلمو مارح هبرشمو مارح ُهَمَعطَم ربع ٌتَعشا بر اي براي < انب/رواج اتا ا فرط نامآ
 كس ءاعدثاسكسشلا لاح ناشي ير فس لي وط كول حس تب( مس ماور) كلاذإ ٌُباَبِتْسُي ىناف مارحلاب ىذُعو
 ءمارت لكن اازذغء مارت اكنلا لسابلء مارح اكن لا انهي مارح اكن لا ناصر ب لين تس راكي براي بد إي دوا لان تس اليم جت كس

 عا نش جي مزمز د



 (نوادج» ننالج شف تلج 0 ؟ هراب (؟َِّرقَبْلا ةَرْوُس

 ؟ قكوم لوق اهل اعد لكلا لب تالاهنلا
 -جاهزي راسا يي رثتىءإب ُهَْيَمْلا ن_رظتأللا ةّنِيَملا م كِْلَع َمَرَح اَمْنإ

 ىو وول كس ناادككالاح» نين مارت ين دوك نوج لي زج دا ل 6 فرص اتوب مول حس لا «< حرك انها كاف

 325 + لوم مولعصس يدين ثيي داحاروا نأ [ر ثياب 0 دوج لإ مال ريب ان تسب“

 امنا ةملك نإ ابك لوبا لع ست رتعمل قا فوك احتل سد اب كس امن كيد نكس نحيا
 صحة اج ايليت جوبر صتي لكك امّنإ ركأروا ةفاكلا امو قيقحتلل نإ نم ةبكر م ّىه لب رصقلل تسيل
 دور يو ماحرد ا هيصو هي اسءريماقتايلركمارتفس افك ن تناوب حس رايت اكس لوب نلارصتري ردا «وم لاا

 ى ذئروا لي ازيئا وم يك كالت: وك اروا ءومج قر ور انركح ذاك ترك ج تك وكر وناج لسا يروارادرم ةتيملا

 ناتتيم امل لحأ م هللا لوسر لاق) «بسايكا در 22 دم هع مون ولو كلا: نك لك قو نعي عا

 ناروا (رمع نبا ثيدح نممكاحلاو هجام نبا هجرخا) (لاحطلاودبكلاو داَرَجلاو كمّشلا 00

 لاق ىثيللا دقاو ىبا نع ءوم يك ايل اكس رولاج دن زوج ايبا يلرل ل ئاش قوز كلا كس تشوكه اسكس ى

 (ىدذمرتلاو دؤاد وبا هحرخا) .ةنبم َوُهَف هيَ ىهو ةميهبلا ْنِم م ٌعطُق ام :كتفق#ت هللا لوسر لاق

 مل ضرولاجهورواءرم شم كوخ رادرع: لو لب زج راحو بايك ا كلة اكتسمرت كل وزب نش لبي تب[ اح
 وم ايك ايل مم ان اكد تيارت

 دوق عذرا  وركتع قرورض انك ذر هرزا كس كس ذو لاطس ل جسدا و هودارم حس للا: داذرم

 حس مركن آر قووخر كس مارتروارادرموو قف اج ايدرام ركرام هربشو ثددج حررط قرسود ىل اي رك نوح اب ةساجرصد وع

 ل ٌرئروا ل لك يربو « ءاثي كا ٍرَحَبلا ُدْيَص مْكَل لجأ ج- سى رورض "عر ذاكل ور ؤفاج إي رولي اتوب مولعم

 (صامح) بج مارتوو تاع ربو كس ىلإ ركرمو خو وفوج لوو تلا يس ايكت ايدرارث -0- جيموأ

 حس زج راد قراصد »ريغ وريتر كود ذي هلا د قاوكل ا ف اجايلرك ذك تيك م وبا قد جر افاج ىراكش مو حررطىا يتمم

 اذا: سس اج اندم تس مل اراد قراهد زر .اناجوم لاط 4س نذر يفإ قع اجرم لكي فس ؟يوباقروا اج إيداكز مثذ

 ومش لااله كس عز ريف رش قر حلو شمر الس او فس الجاي ل او فس اجي
 ايلرك عز ذ حا هيي عس ذرعا ء هوه لاط مو اجرم علا للدم زر وناو لوكس لكى قودنب دكا لمت

 - اجو لاط اج

 لان ميسر ىلوكى لامك جس لايخاكء هلع ضنا لج كاني لوكا لك اك هيجو جارك فوك قود لا يلم
 - لال الح عن ذريخب صر اك اكل كى ماك سا قرارك لاثحراج قكىل وكما فير نس ءالعروبت ركع

 ها نش بي مزمزاد



 * هراب (؟) َِرَقَبْلا ةَرْوَس 7 (قرادنج) نزل ج جشف كتل اَنمَج
 سدرجتو كذب« ل كبيس لاب الشع سئ كف _اهكوجءازجاوو كس روفإج رك لن مارتم ا زجا مارق روف احراورع يلم
 وم أش تس اجنري نا ليطرشب ماج لاعتتسا اكلات كأي
 -كتضخورفوري رثتروا ماج لاعتسا كنان لو مارت بلي زج لوم ىلانب حس لئاروا ىف مج كر فاج رادرم :ئيلمعََص

 1 د وحل ةزد ناو قوافل م1 نر ماطور لدا كيور قلق
 نبا الشم ارك اص نبى حسبو للا زين« للفك جو كف دمت ملك اكيىل ج كروفاج مارت ب دادرعر كب حس طايع

 لاعتسا كب راخء ع ايدرا رقم ارت اعتسا لمي اعف رصاكى هج ىرادرم ذ_ فقتل ةتقلوتت ىرعشلا ئكوصولا ء ىردخريعسولا رم

 (فراعم ءصاصح) تقيل "مكر ماج ىو تخورفوري ركل "ا لاء تاجا

  ثيبب ك- دؤناجريءجاناجاهكة حفشإ لبي يل روى تح لوم لاهتسا زج كيا لع نس انبي اكد دود:

 رون احرحول رن حس دقي رط رش ةحيفنا ركاءجاناج متددود تس دس ركل اش ليم دودوك اس لوعزج كا لوم لا

 لي داب كه ةحفنا اوم ايكل صو حس ثيبب لس روب طرف نايس لنقل اضم لوك م لاعتسا كس لا نع اك

 تايانوك ا روك ايفسروا ضم اما فسول وبا ماما وا لون تشك كاي وكلا كل اء مارا« ملكا ماما هس فازت اكءابقف

 (فراعم «ىبطرق) ا

 لكم اعنا ةروسر كيس لل دج رك لي تيب[ اء جس ناوخدو جس كى درا رقم ارت ل هروكدن تي آو زج كرسود :نرخ

 - لو كلاي دوا لل العر در يو درت در ىلع كيوم من وفوجا بل نوخالاو نب قت هس ىديق ف عر وست للي تيك

 هس للكيان نو كوري لب ترجم حررط ا كسك هو اناهمر# ل توك فج دعب ل وز :ٌضلشم

 - تس اي انور توا قلو هدي ذر

 - عاج ىكتضورفو هير كل ارواجتس مارت كل اهتسا ىراخاكل ا ررطاجس مارت اناعكاكن وخ رطل سب يلم
 تس ندب بج روأ ب كنان نوخ لانا كب كلا 000 اك نيو نوت اكعسر سود وك فير م :لتم

 ارث اج اناس دج ناوخ اكعسرسود تسدد كدا ا ير

 م ل بول روع نش لن مالسا تميل ش ل تروص ىك ىروبج روا ىرارططتا نكي -تس او اندم سبأ

 :توع تعاثإ ل ذروسا

 فناعيي ثاك م لانا اضعنا كل كس خر شب نادي كس نانا سرسود كاك اركب زج ىلامنادج لان .روث

 تعور لاك "1 كل ساء اتاجايلل شا وروا الات نقول رذ كس شلال 1 ترورض مى بن م

 رظن لكس تروض كب م مالسا تدير . انج 7 كن انا #رسودروا انك كس نام ثاكريثب ح ىلا نوب

 + شائك هكا يجع تنابا ك4 سوني دلك ناسا جادا راف كسك ,ورىلانا

 ل ل هز كلج مزكزإد



 (نددج) لاا ج خف لن نهج "1 * هراب (؟رٍةَرَعمْلا ةَرَوَس
 (فراعم 4 ص :ىريكملاع) .ءاودلل ُةَّبرشيو ةّرملا نبلب لجرلا طعسي ناب ّسأب الو

 -' نس اجايك ل امعتشسا ل خيي« ةساجالا ذهدوداكت دوك ب كان تل كلاود تت اضم ل ا''

 لالا م دوا كرر وع ل 0 لايق ذا ريع 9ع ايل ار ثدوزالوخرلا ع ع

 20 تدلارثجو لابي وأ وم لانا زج ابل ءس كيان وقر وا كأي مدودك رب قرف فر تس كاوتش لي لو

 0 اين راهم اك تساي فرص بلاء أب اكن دب كس ناشاهسرسوددو7 واب 1 دوم لانا ةودونراك نا

 -< قد تزاجا كل اعتسالس نون ابرق ضني لي لاهم كس اووروا

 ء ليتم اه وأ ل ت الاح م اعل انوه مولعمر لكى شاك ركل خت ندب كس سرسوو نوخ اكن انا كيا كس لا

 وج ل هرطخ نلاج لك ضير ماكس يدار حس تلاع قرارا ع ةئاج بشاب لين تملاح كر رطضتا رم روط بكس اودروا ناضل
 ناو دج ارسل لوطرش نلاوم بل اذن نادك اكن لح نلاج كتير ع سس ختي د ناوخروا ءوم هن دوج وم اي ومن شمت رط اسود لوكا
 دهس دان ةحارصتسذاجا كف اجي ناج كامكر وفا جراد مى _ كس رططنم بي ست زءاج سور كى ف آر قناني د

 :تمد يزن
 شن آر قه لافتا ذو ناخأ سدس ساس مزروع لل هدوك تيب آلا تصرت لك مزج كرست

 تاب لات ديق مروا لؤ خم اكس لا لب زجب يق جس قت تشوكووصقنا مظلل كل لاا فاي ديق كريت اسك مز
 تسحر يات كس ف اهل ركادعب لس عز ذاك لاح ررط كن وروفاج مارت كيو منخل ايكو هراغا فرط ىك
 اكل كس ىلا ك كس يح ارنب فرص انو ليالي كعب لح نس رك ذي ظ تبا « ليت تس اجد كاي هو ركن

 (ىبطرق «صاصح.) - ايكاي درا رقع اج لي ثيبدع لاوعتسا

 :كلسم ارا

 رظن لن لس تررورض ل امعتتسا كس ولا لس رزق ءامرف قلاش 7 م5 للا مارا روا نلاَةكيط امل مفيعولا ماما

 را رقو ور كلتش طاق حا مانارواء ليث ةئيس درا رق عرونمم كلاهقطدلل تت قفاش م اء اج كل ك- تي انج فرص

 "اة اجب كايان لاي لك اجرك شي ىلا لاب اكييزخركا سيد

 : تعم كيز
 تبارك س كت تر فرط لك ا قيس ضان قم دنك سا ميلك حرف رن عطس .تمرت رشروا ماجا ىبقل

 وكس لين نوم ون ثيع تققيترفس ليا نوما دبي كليه دوا لايبارخ ل اغا هتس لاهتسا ترثلب تشو كمن سلك



 ١ هراب (؟)ةَرَقَلا ُةَرْوَس 7 (نرادج) لال ج جف تلائم
 للاناث كيأدو لل تاناصتن ىو هس تشو لا« سيو دبش تس اى لايحب كلا + ةرادن اك اه سترك
 , ىو كك كلوي تبءرثكا ذل لكن أ وف أ لاس ةدراكدمو نش رطب لي دود شارم صوص ليو تقي

 كح لول دوبي وخر ءج قر قس قكرشملا الشم لبي وقم رق ضن لايعروا نور نا ل ؟ايانروا كرنك روس

 ماكس حررط طا تلج لك لارا لل ناسا تلقون وت قو نالت مادوزتك ناي

 لئالاع«لوم ع ومؤراو كر وتاو سا لش تدع لن ضف وكي ل ين و ؟ تبارك ومو زارتا ع لن لج ُّ

 - ليث دوجوم للم لاب تخت سس تحرص وفود تس اشروا تسر ىلإ ىلا

 ١  5تس ايشروا تصرت روس ل ب :

 -<ج تاي: كس هس دابق وو اترك يثلج هدب ء«جسادج لاق اياك دواس اجوم( اوما ) صحو درك اكس ارك ر وسروا

 (/:1 1١ رابخا)

 لكلا هنو امكان تشو اك ا مت تكي أن كس ابرق قم اترك يبل كج يس« لن سلمت ست كس لتارعك كروس
 مرو - -

 (م:١1؟ءاسسا) #2 هلابك

 :هّللا ٍرْيَعِل هب ٌلهأ آمَو
 506 او جايك يكف قو ك- ك- .ظلاريغوكل سد واج هودي ءجس ايلي درا رق مارت لي تآكل جس زج لو

 المان اكى تدار منذ تظذوإ دوا ةساجايل حن ذ ك- كس بررقت كس لباب وكر وفاج يللي لوا : لج فراعتم لتر وص

 ترروصي لَك _- ساء ليج عاو عراقنا سعات ىو ساعبا ادرصر ون اجر رواج مارت سما رام اب تدوير « ساه

 -ج ترص لولدي ىدألا ٍرْيعل هب ّلهأ ام تيآ

 « كس اج ايلاكرثلا مان ب لما عن تذوب نايا اجايك عن ك- كس شلارم ىلا برقتاكر وفاج ىكاك يس ب تدوس كرسود

 از ذوريغو رم رك كل كس خذ ركل ساو ىرونشوخ كن لاري مان كس 0 |يج

 ناس انيس لب مرو ام« ىصناك#كاي ثدغ(ءالبج لوقب )ب حتوم فير شل را و

 جس داورعحوب مروا مارت هتف قافناب ىكتروصرارللا اكم نكس رس تروا انرماكم : ل ةنئل تهل

 ري روس لا ريخلم يظل وادا ريغ ىلا ب برقر كاك تمالع قرسود لوك اي رك اكن اكك د فاو و

 هللا ِرْيَغِ هب َّلهأ آم رون اجر لاب مارتول عن ذك لالي وءرصتق اذ كن ذوك اشدوا نم م اكسس لان اجا وجت



 (نتادج اثرا ج غفلت انَمَج م١ * هراب (2)ِةّرَقَبلا ةَرْوُس
 لب كس بتاكل ع اناعابكب اسساي ريكو وف اج كس محم لالي ؟ ايا لن ىاوظود ٍبّضُنلا ىلع حكام

 دج نوم ولمس ةَبِئاَس لَو ةَريِحَب ْنِم هللا ٌلَعَج اَم دكا ايجي مارت ىلآ رقص :

 نودولاج م اعروتاج يك لا ءاجاجوبت ليم ارتر فاجر حس . . مارتالر ولاج لاروا حس ل مارق ماكس نارك

 ماس ايدو يه درج دكا اوم لك ردا حس كلن ككل اء ةئيسا د فاجن لل طمس لوصا شرك جس لاطع حررط

 «ت ل ككي كل اروتسرب روناج وو ح لطب ريقي اكل ا ايكوم فققو كل كس للارض ركوب جرد اخ حس كلباكري

 ترتكب رنج كارم لاطر واجي كح كس لا قيس درك إي سدرك خورفويتاب كس ق روف اب سا ضو و رك با

 نيا دج رك لل تيس ديد دايتخاوكى راهي كح ددنهر وا ء ليث ةيسد زوجت هرجئنو حس اكءارلب مان لس لا اتوئ د ولد تيس

 لى اريلا رب تءارارزم ضن ىثم نر ارهسم فففاوان ضن حررط ىكا « لن تيبس دكت خو رفوكن لا قدابجيي كس ددنم ليك

 لودوايك لا ل بس دركت رخو رفوووكن لج لت بس ديد دايظظخاوكل ور واجبروا لج حد وعيت مرتو اينرم ارك و سك

 هت لال بسور ء انامل سك نذدواانوي اكل ورواه نات

 : ليسم اكرثلار يغلب رن

 مان دل ريو كن جوري اناحكم لاهتمام لو زجج كرو هواه كس تاناوبح قلك سس ع روا لك تح كيا لابي

 - : يلا رشا ىو سا نس ءاهقفي تارت ل ؟ تسامح ذب تارازنع لس لوك نارلس ل ئاجروارب ل وتنو رشم ب رولكس تنم

 قئارلارحب لقف بتل ورارق ارتي درارق ع كتي أ هّللا ٍريغِل هبّلهأ آم تب ىكدذلاريغ ىلا بقل شم

 - نو دو اشم الرمق كسا لل ريو

 : ماها كس قروبروادا

 داع اَو غاب َرْيَغ ٌرطضا نق «ج رولر لاا مد يادعب كح ةتيس دما رقما رتكل دز دا لش هدال يت

 اجد باتي سكوب صج كيس قكق درك ت لوب هوت ليك لانثتا ىلا ٌميِجَر رْوُفَع هللا نإ ِهيَلَعمْنِإ الق

 ل تلاع ىلا قوم لاو لس رك واتس ترورضر دفش رواد يع اراك مكن و قشر واومب تذل بل اطلب لذ امك نددليطشب

 تود كراك هانك د اييكمرك اه كدت كا حس هانلكل ب ناكل « ليو انك لوكا تيس تل اهك دك وز ماتا

 د بر روف ذب لاحتدكلا_بش الب« كعلم

 باء أى د تاجا لك امو وززجج مارت لادجتاسسكس لوطرثوو نع او كس فس اجب نلاج كلا كس رطنم لي سا
ٍّ 3 

 | نش ساو



 ؟ هراب (؟)ِةّرَقبْلاُةَرْوُس 31 (نرادلج) كل َج شف زم َنَمَج
 هو لك ايي وا لوحي ضخ لول شمولي ورطخ نلاج لك لست اناج ابوك لت سا لب حر اذطصا رش طب وهج وبجبو ر طور

 كح سوطرشود تاجا كل اعتساوكنج مارت ساء ىلاج ناج كاف تيك اهل دكا كوميك لي تلاع كما ح

 رادقم ا فرصكت بط رش رسوو ومن كن واق اي زودنا ت زلوم انجب ناد وصقنا جي طرش ليا ءس لكى ودحتاس

 < مارت تفو لااناعكو دايز حس تدور ناحل لبث يبي وب لاكل_كس ذاهب ناجوج ةساعك

 روت ب نغ_ ( 2 .اهكتج مات لو لع قكوم اظن لوم لاو رطب زوروا ناز ايا
 1 سولو ىلومخمب ملكي قبب تس لي درك ضوضحت وكي لحس ب درك زل عيدك ةاحكد رك النهر

557 

 :ريقا [ داَعالَو غب َرْيَ

 ايكراتاذ نلت طاعتك كويس الع نا الج ب حاصل تس هوكي لن لوقت ل ماسلا ٍداَع الو غاب َرِيَغ

 شرالا قداسفإيءالاو نك لرزب رنتك داع رولالاوةسركتداقب ف الفاس لواع اج بلظساكخ اب هكر بالو ةعس

 ولع اجآل ير ارطضا تلاح هور واو الاو نسر لري ردوا الاو فسكت وانبإ ف الكس لوداع مارا وج كم الاو سكايب

 ردم نيالا تحلو كرا رضا تلاع لاا حسا

 لابع ن باك اهك فس ىوغب < ىب ىكبج رباه اك لاتقل طلقت قفاش ماءادك بكن لاتقل طاق يسيل
 رفا كجس اى يي بج ناك تارطت نلا« لن لاق كس ىلا تربت ند يعسروارباجزين «ع لقى بع قو هنت
 فرط ا نات. راكن لير سفمو داب زك نلعب هفينحوباا مادا ف الخ "ب يبني

 قسرا عيوانوود ون وو اب ىزودتا تزلرصقم ارطنطم م عسح لك قلع ِداَع د د غاب َريَغ 5-3

 222000100 لقتل كلا مالا« قاب كناري ث يي كيد ناس تقال قش ماا لا «#دك هت

 داني بسلا انالا لاتفاق قفاش ماما ءعس ى ىلا قش ىك لاعمال را ماما تيباور كادوا < لاق

 <: اج اناعكركر#ث يبي قوم ديرما ركاروا ء لب اج اناعكه دايز حس قشر دس نوم ع وف كغ لع_ ان اهكل الع لن ئ ارز قير

 مًصخلمىرهظم» 2 -< اسهل قاس خ ةنروطب لاب

 0 -- بع ندع و8 ا لام ان 5 0 -- 1
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 (نودج ل الج وشف كلان اكو * هراي (؟) ةرقبلا ةروس ع ا ع د و عام هل منا خلدا
 ه 0 مايك تنأإ تالا هسا د0 ةرلا رس ف |: ةفص#< | د 35

 ىف الدب ابودحلا ىدهليقَلَفلاوَرََعاَنَيوَلاَكْلَأ زالا وب مون هُةّياباَذِعْمُهَلَو بوُنُدلا سنذ نم
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 ثيح نآرقلا ىف نوك رشملا ليقو دوهميلا مسو كذب يللا ناوُفلَتحا َنْنؤلاَنْإَو همنكب هِضعبب اوزفك و

 .ّقخلا نع 6ديِعَب الخ ٍقاَعِشَينل ناك مهسعب دو ٌرْخِس؟ مهاضعيو ٌرعِش مْبضعب دعب لاق
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 2 ِ_ ىلإ فل روج ب كل ذان هس دشاوج وك ( تادآل) باتل ا نيت نسايم دج تال هو يش الب : رطخجرب

 هدب ك ذيج دوا لو تل تنق لبكي د شوت ساروا ل دوب ( لس اد ةسايعتي دوا ) جس لت ب كتاف

 رس التوت ايم لقا فلو روصت ع شب رئا كس دوب تكس لبا راو : لو تس ركل وصب نك 9 اكا

 لاتدطاروا ع ماجا اهنا خر ذودك ل للا« لي جس درجت كك ضلي لاي غي ادب ليج فولو كب تس دلي

 كارو اك ركسلاي حس كرنك ل وج انك وكن امش دا اكس دكت مالك تس كا حجب ىلا ىك نبض لا ناو كس تمم يق

 كس دب لس تيياديةس نوحخت لنج كولوو ى ل « 6 ملوم قاكميلا تك اهودوا < باذعكانددد كس

 د 0 3-0 ينو تررفشموكب ارعرواءج له ارت ا تيار للم ايد نش ريت ارت

 سس( قثن) نه لاوس كرب كك اردق سكول ريق « تركت نا ةل هولا قل رايت كا كس ناو تررفخم
 هتروح انالو بتول ون للسموم سرك اتراك مران تسارجوم لس نلا تس ياو إ] دوا ءريص منا تكررت

 رمت سكس قتال ( تار ) باك س ىلاهتد فلا كج حس بح لا دعاء اكس ادوا اناصكا ين ايلا 7

 اكرم وا سس ال نامي ارب صخر كم دقي رطل ءايكف التخا نس لون لاب سا وق, قلت لَن (قحلااب) اكل ذان

 هن رك اينكابلرواء لع دوبي د فري الب ان الخا 4 دليل رطو روك ند انلهح وكون تروا رك ا يعجب وكلاب رار أكما

 هداجامك سس ضتروا ب رعش ( نآرق ) اهك فس لتس لت كامري دقق رطل« لي نا فلما مرات
 3 ها" ولا 2 95 1 6 مرا

 دل دود كلبا ( تس نك ) ل ف الخ ا كل اب يخاطب تس تش ابل ابل هس تروا كح

 1 0 وى ل - ١ ظ0ا0 .٠ م ره رة 2

 إد 5الاسع َ مسدنتكس درج ق هه - 2

 .باتكلا َنِم انئاك هللا ُهَلَزنا ام ب يت رابعر زفثء ع لاععس فوذكري باتكلا نم : لوف

 لهل ساءبانركق دواز اجل ا ارصقم فاضا كم هنوطُب ىف اذ الم ِهنْوَطُب ىف ُنْوْلُكْأَياَم : لوف



 * هراب (؟)َِرَقَباُةَرْوَس مور (نزادل) نك َج حشف تزل نَمَج
 سي ايلا مكن كره تالف ىدطرأ ٌنالفّلكا «< اناجابك< جاتو لاوعتسا قيل بي قتل بصحن أ ز اين ل كا

 < 2 ذك روز اه لاق ذاضااك هيَحاَنَجِب ٌريِطَي قل * ِهيَحاَنَجِب ُريِطُي رئاط هكابيج» ركب صغ

 ل ايو ركزوا ل اهكل 1 قيقتخرو تس ناوهتوارم قح قتل رن قاع دارمران لك ل غ مث دنس ران لكارأ

 رانووقلاب تزانركارواءاكوم بيع تيس سا ءاكوموارسر ات ببسي كومدارعرانأ زاهتوممدارصر ان لثكا

 اكمُهِلآَم اَهّناِل خس ماطرضمج_ىلوج لك اووقلاب لت اك اريبج لو ةكعومدارم شمل ران ى كغ ايد قو دارم
 -<ج ايكمراشا بتاج اى زا تك رك ذاضا

 دارم حس بجتروا رانلا لها لاما ىلعربهربصأ ان قات بج يصر راّثلا ىَلَعمْهَرَبْصَأ اَمَف : َقلْوق

 تك بج تيفقاوان حس ببس انناكب جك كن اه تتبنى كل ودنب بجتترواءسانلا لي بت بي

 ناشي رواد ىف بساك جاكذ_وم لفن زج ىلا كفي مان بجت هس ّيفخ امه سفنلا ناسا ى

 ئش ٌّىَأ ىأ :تايك ودادي يمايقتساوام ل ٌْمُهَربْصَ دروس روحو
 (اًصخلم ريدقلا حتف) .ٍرانلا لمع ىلع م هَّرَبْصأ

 2 و ساد بم

 ج2

 :لون اش

 وكت ارم اك>اوج كوم ل زانت لي سداب كس دوبي ءالعنلاتعآي باّتكلا ّنِم هللا َلَرنَأ آم َنْوُمُتُكَي َنِيِذَلا َّنإ

 ل يدب ماهر واه 2س رك/ب الن ف الخس تافص ادلب كس 2. ايحجي حس ماوكركت افص ىف يآرب روط اخر وا
 رواتس اي رءاقي روارسح نايك[ لي لس انا ىف بج رك ماكو حس لبي تن نلااىن قر لكانت ل ايخ ادوبي ءالع عت ت2 كلوضو

 -.ايلاهتجج يجون لبي تاراقتوجوكت افص نا لك هيف يآ جدك ع الل فت اهتواياد

 دوهي ىف ْتَلَرَت : َلاَق (ُهللا َلَرنآ آم َنْوُمُتكَي َنْيِذَّلا َّنإ) هلوق ىف ةمركع نع ريرج نبا جر -
 نمشلا وهف اًليلق اًعُمَط هيلع اْوُدَحأَو ,هققاقت دمحم سا اوُمَّنَك :لاق ىّدسلا نع ريرج نبا ّجّرخأو
 .ليلقلا

 :لاق , اككلاَكةَقاَك سابع نبا نع حلاص ىبا نع ىبلعثلا قيرط نم ىبلعنلا َّجّرخأ لوقنلا بابل ىف
 اوناكو لضفلاو ايادهلا مهتلفس نم َنوبيصي اوناكم هئاملعو دوهيلا ءاسؤر ىف ةيآلا هذه َتَلَرَن
 ام باه اوفاخ هريغ نِ اقل اًدمحم هللا كعب لَك هنم ثرعبملا ىبنلا قوكي نأ وجرب
 ىبنلا تعن هذه اولاقوم هيلا اهوُجّرخأم ث اًهورّيغف ه4 ةفص ىلا اوُدَمَعْف مهتساير لاوّزومهتّلك

 عا زشجي مرمنإد



 (نتدج للك هشف لانج ١ '؟ هراي (5رةَرقَبلا هورس
 نم هللا لزنا اَم وُمُتكَي َنيِذلا نإ هللا لزناف « ىبنلا اذه تعن هبشي ال نامزلا رخآ ىف جرخي ىذلا

 (نآرقلا نايب هيشاح) .باتكلا

 نتن 20011 ْ ركل ب بلطم, كو اكدت الا مومترابقغار ع عقاد سا ج دكا لوزن نلاشاكهدوكن تأ

 ين يل مت جراورو مكرروا تاامج فالف تتح لين ماوي اص الخ اكو نت اكريعو ىا قت وف كه كور ف ني هدول كسل
 ىف تلايج لي نول بج ردا تس اين سالما كت اود ريس ماك باث ىلإ ي كل © .بءافع لا رادع ذ كنا

 ا نا لأب ل تس ر كيت لوم اخ نس وب اكلك ل وك تنفو ىلا وسو 2 ]لو تل كك جراورو ميرال تس دجو

 بس داي لامد ماكر ا قود افايا تس تبع حس

 كيح يراسلاو دويملا غاز لون 0 ىف َمُكَفْوَجَو 1

 بدتكلا ىا آلا رو ورجيم ْنَمّراَبلا ٌيرقو ٌربلا اَذ ىا ّريْلاَنِكلَك كن اوُمَعَر

 م 2 0 ةئاَرَقلا لرَقْلا ىوَك ؛ن هَّح .قكَلاَمْلاَقاَوَنيِبْنلاَو

 انقانو ةةكووتملا "ل قول ىرسأاو نينكملا قا تق ةينطنا قِلْبَملاَو

 ةذه مأَمأَبلاِف حدملا ىلع بد َنيِريطلاَو نننلاوا هللا 00 وطننا ىف
0 

 رك يزوثوشوملا كيلو هللا 1 َةَّدِش ثمق رسال نيج ضرملا ءاَرَضلاَو رقفلا

 َبيكاوتمأ نول امَيَي ندا 9نوقتمْلاَعَف كلو هَكِيلوأَو ربلا ءاعّتاوا داتا : ًاَوُكَدَصَنتِوَلا
 ا حلاو ديلا ُلَنَُي و لاب لف زحل | كافر انفو لم اف ةقننن ع ولات

 امل دسك نوف ذاع يذلا ىف ةلئامملا ريع نو ام لققيَرْكَذلا نآ هْشلا تنيتبو قلاب ىلا فخلاو
 ئش ريكنتو هنم ٌصاصِقلا كرت ناب وت 0 ّنِم نيبتاقلا نب ُهلَفْرَمف اًرخ ولو رفاكب
 ناذياو ن ونعلا ىلا عاد ْتطْعَت هيخا رك ذ ىفو ةث ولا ضعب نيو هضعب نع وفَعلاب صاصقلا طوقس ُديفي

 ل ل ما ناتو فاو ةلوسوتوا نضع ادعت نمو ناميالا ةّوخأ ءْطَقَيال لدقلا ناب

 ا ةايوفرعملب رتاقلا

 اة نسال اسما ذاشلاو هيلع هللا ةمحر ىعناشلا ىل اوق دحا

 كلذ كلذ سب الو للعم الب اسلي ُتراَولاوبو ىفاَعلا ىلا ِهّيلا ةيدللا ا لتاقلا ىلع و َحَجْرَو ئش

 ةض 5 ٌليهست فيم هيذلا نع نيف وفعلا فاضل زاوحت يبل وكتلملا كحل

 ةيدلا يراتعنلا راع ماسنلا ويلا رق دسادكا بيوم انيس كانتا تر كيح دك

 ع

 اس



 ” هراب (9) رقما ةَرْوُس م (كةدج اة جفن كرلنبج
 ايندلا وا رانلاب ةرخألا ىف ملم 8 ُباَذَعدَلُم وفعلا ىا َكْذَدْعَب هتف ناب لئاقلا ملظ ىِيسعاَنَمَك

 لتقُي هنأ ِملَع اذا لتاقلا ْنآِل ٍلوُشُعلا ى ءوذ بايالِلَي عيظع ٌءاَقَب ىا ٌةِخٍصاَصِفل قو لتقلاب
 .دوَقلا ةفاححم نقلا هيو عرس التف ةارآ نمو تين ىنقاق عدرا

 درس ئيراصتو دديع تمبآوب لئلا فس دك رر فرط برغعو قرش شيب زامغ ىلاعيا تما :(مهجري

 ب ند كس تف ارواب دفلاوتب ع لمتوو ليت قم اج اللب ءكت تحك رداع اك ىاهوك كس ناس لوم ل نان لش

 تلاد رواء ايكاس ذي ىك راقلا سايب كربلا رواء وم الاوت ثك ر نامياه لوباتك ( لاحآ) رواري لوتشفروا

 رواوك ل وب كم روا وول ويلا وسر واول ورفاسم روأ وك ويكسر وا وك ومر واو وراد تما رقدوج واب ل كر تري

 لعبا# رو نقل لق رك ادا غ1 قرف عير اب قر امقروا سلك رن ليي فس ارك ا زآوك وب دق

 َنيِرباسَصلا روا لو تسد ارول ل و ةس كدبع حس وأولاب حس شاوجال ( نإ فولو و كيئروا )جدار مة دص

 رص تقو لاق يسسرش ل م ادغ و ارروا لي شرم ل لي فيت وا تاعي دش( تن ) سوا جس حردملاب بوصنم

 رواء لن نس رك وكذا وا لع نام نيا نايل اح لس تافص رول قب كولن ء نين لس ٠و ذل
 لاكش ف( قربا ) تلا فرو افصو هس راب كس سول قي من اولاو نايك ليث لاو 35 سل كول

 ترو تروكروا لوكيل مان مااغروا « مس اجايكت لن( ءازز1 ) ضب مالا تس مايكل كدب كسداز ادا ذآ

 اكتمل ارم ل ني دمك بدوا ءاكت سس اج يك اتي لاقروتوك ودرس ل يكن اب نس تنسوا ( سس اج كلت شتي

 وع نيا ! لاب كة جايك لمد اجلا 3 رن رفاكام مال ج رك نارلسم از اك اجايكر ابتغا

 ريل قثروا«ةساجإي ورك احم ضاعف س ساكت سدقيإ رط اء اج كدي د يلام + لن ون لاحب لوتس

 اكذب طق اسكس ضاق لبي تروص ل ىلاوه كك اصق حس فرط ب ضبرواررل لطهح اك اق ح فرط ىكو اخرو ضب

 ل ضال لاهيا ةوخا لسكس ناالعا تاي ل ارواب تقفشى اد لك ىاعم ل ذكرك اك لاعب رواء قب دوداذ

 رب در طف ورحم اكل تاق نمر ير سو رت وايت روب أوصوم اج رش ءادتم نم وال

 تاي ا انركب تمول رابتا يي ىفاعمرواء ع دكبلاطس( حس ىرن )ريب كس نكي دقي رظ ماء انك ( لاطم) بقاهت

 رواء بس كيأ تس لي لوا وقود لس قلاع ةرطرلتل قلاش ماما دوا ءعس يأ تس ل للود لا بنبأ هالك اجدودت ناك

 اكتم دروا يدرك ف فاعم لح ثرراو لس ل وتقعرلا ادم انج ح لدياكل ا تيدروا« تمل ”أصق بجاو كج يب لوث ارسود

 كس او سلف اعمر لل اقروا ءعس ايكايدرا رق يار لولى بدوا ءس لب 0 17 ل اثرو كس لتتم ون انهو 7

 زاوج ( نفل ) مكر ايتيك ىكروا لونم ل نري لكر و لباب جس اني داي ديت اسكس يلو نواعم د ل اي كح ثداو



 (نئادجج لال ج جشف لنهج م1 ؟ هراي (9)ةَّرَقَملا ٌةَرَوُس

 9 ىلا تس تضرروا تلاوه كل سراب حس فرط كي رس دابمت لام حس ضاصق ضك كس تم دروا اصف

 صامت ( فرص ) م دوب اريج يك ية يسجاو ليآ حس لن لاو نلا( رب روط نختم لوا« كورك ت دعست لي ا
 رخإ 1 رك اهش] روق بك لدا ناو لاق كن ا ا

 كل دابا نر را زرنا افا هيا 6 ل ننكر كت لاو رك
 زاب حس( لق ووزن. جايك قو ودل ملكي بج كلئاق تل اج 0
 ايل خر ورش ص اصتق ناوناق كل < ءابهتاذبل« تك كى ات ايكو وار اكل لوا اجب ناج قيادوخ فس للا فاكس
 + كب ل يتلا لااا د16 تناك

 هدب رم دم واثر هه 2 ماد 26

 تاكو طيمو رك سيل تل__ساح_ سئل متس عراف اكس اع صل لما ىتفد َسْفَل وهلا كيلا سيل : نلوم

 ناب كس َتْيَل دكاس ءاي كس َسْيَل كاءات َلِعَف نذورب سيل لما سيل , لج كس لاجل قتل سار

 عامر سال 7لابلب كيلا( تفي قروب رولا نأ دان سس َسِهَل و وعش مزال

 اك سيل ركوجردص» ىلع دامب الوم نأ رواه بوصات دو كف مرق رض سيل ربلا ء بصنلاب ٌردلا : قوق
 -<جس اعذب روم ورارت سيل محاولا كس ءارق تروا جس رم

 ضرارضارءايلكت يدك نأ بصان لعام ىلارعا نون ضاع رك نت عرداضم سس ةَقلؤَت هل نرد م اووف ذل لوف
 - ل تس 1ك لوطود» سرد سروا ل غد تس ساس حس

 ب له فضرواهع لتي نازي دس لك ارسا قبر وا ني د لوصا لوا ف ضني قوم فضت ةرقي روس وبلا سبل 3
 دع زانت .يديصفت يعرف اكد اصح بلان

 قارعرل» وص رالي: روراشا فرط تاب لادصتتم كغ راديقن "ماس ةولصلا ىف :ةولصلا ىف : .للوَق

 لس لييومو بولطم ل ابيب كس قساترك خرم

 .ئراصنلاو دوهيلا ىلع اًدر : لوف

 لح دوم روت نر دفان ل قرت تلو غوو 2 نضع تسرد للي داب كس كراض هيدي : يي

 تيب دوا« فرط كبير خه كن لو تسل غ رد باج ىف دقملا تبي لي تدايعدوبي كك نتا وعسل
 قاطو به تح رك صيف كى راظر دوم دل ابن( فاق ) نك نيرو لت نع لا نايتس يد ندا

 ه(نشجي مزمز وس لس



 ؟ هراب (9) َِرََبْلا ةَرْوُس م (نرادلج» كنلالج شف تنلانمَج
 لبق وترا ددعتم جما انتا بولطم لاصا ء لاكبر ولطمو ووصقنات بد لوك يي تدابع.كروط لباب اج ىل دارم تب
 -<ايلوراشا فرط اك /

 -ج- باو اكل اوسليارصقم اضاك ترابك ا َّن ٌىِرُقو ربلا اذا . نوف

 55 جل تاك اك كك لساع ليك سردو عابدوم ري تاذ لصاكررصم لب َّنَمآ نَم مَّربْلا َّن ركل :اوتس

 : لإ كيد باوجود كس لاس لاكش سرويي يالا يدم و

 يدمج ظروا اك اج نم لاف مارد صم حررط لا ًرسبلا اذ ىلا سجنا فو زوز لأ اوصل دعك باجلَبي

 يانا شامججس.» كي( ساب

 ثا رتخاكتازلا كئردصم لمربي ترروص لا لب قتل لكاف ما اب ردم رب كايد بلو هنِننوك

 درو« ةساج انا, فوذح ل ثر بناج ردصم جس يي لاش اك ا جس ايد باد اركي فس تارطنح كة اجوم

 -.اننبر لاى اب ارزتعا لوى كل بي ترروضا نم َنَما نّم رِبَّرِبلا َّنكل لوفر كراع

 - ل لاك تسرد تل ءالعتسا لاهي كك ساء عمتك ىلع« هل ِهّبُح عم ىلَع َلاَمْلا ىَتآَو : َيِلْوَف

 دوجو اي كس ترورضو تجاح كل اء ئشسوب حجار فرط ىكل ا 00 : لق لات حرت نسر هل هل هّبُح : لوف

 فرص لاب لي ادغ وار تس جو كت بح كلا قسوم عار فرط ىكرشلا 02 « لن سرك ررخ للا ل تس ار كس ثا

 تجاح وم تكلم بوبكر يسد لم ادخوار كنوم عار فرط اس موهفم نايبتإ وج تس ىتآ © «لن

 - ل تيس دؤلل ورنم

 .(هل هتبحم لاح لاملا ىتآ ىا) برب ىتآ لاياوز ةج_ بوضن سوو كوم لاع هّبُح ىلَع : : لوف

 ىبرقر 0 كئاضا وذاك اديرق رقرواء ع ثنّوم ُبَرَقَأ ثروات ل عمك بيرق وأدءح ررص» ىبرقلا : :َنلوَق

 1 دهس كفاقلا لوز مق برقا ( ع” ل بعرت

 -ج 4 ّنَمآ نم فطعاكل ارمهدهعب نوفوملاو :ّنْلْوَف
 -< باو# اكردقم لاوس ليارضقم اكت رابع لا ا حدملا ىلع ٌبصت : : نوف

 -<-فطعر نروفوملا يك لاء اءانوب اساس فر َنوُرِباَّصلاو لاوس

 سفراتويرت اسس عر 5 ورباشلا هس عر قال قطر , نوفوملا لعب لصاءاكبادج شوج

 بشرا ارانعتا ج_ برق وباسل ترجو كررقم حّدمأ ا ازباموم لح ةجررب رمق ماعز 7

 مب دق ناد لاجل ل دز تنم رم تس يضمدا جلاس ما م اقمريرلة بدو لذكر ايا

 دحاو روب ارعالا داحتاروا جس تركت لالورب هدرعتتم يراولا فالخا اكبارعاكَك ساو فلك ب ارععا اكن اك

 تف نورباصلاو هلاك اريل عنب رطب ردم ورجرصقم اكره ف التخا لع بارعا بازيلا انركتلادر
7-6 

 3 بي مرمر
1 5 



 (نتادج نال شف نمل انَمَج "مم * هراي (*)َِرَقَبلا ةَرْوُس
 اوك ىلاقتد ثلا كام يمج. عاج حس فوصوم عطاك فصرو ا« نوف وصلا فوضومر واج فوضوملا نكرم وطقم
 تلا * بطلا ةَلاَّمَح نما

 فقئاتم مجيء ىلاغ تركو ملم توقتملا مه كيلوا :ل وار ارتسراوع لق اوُقدص َنيِذْلا ءاريبم كلوا : نوف

 انسب قت

 -_ لوقت عت كلتت ىلتفلا ::ّمِلوَق
 2 حي بلطم اكل مخ ىف تسلل ردا «ورتدن توات اكدبكو تكسي بلس اكف صولا ىف تلك ارم العفو اًفِصَو : : لوف

 س ا ولايك ثلج كا ةساج ايكى ا صان حرر ىكا توك تاق نس اين ايلول قسيس ل1 لرواد قير ط

 _سايقلاا ذهب اجايكل ل رك قر كل تاق ةاج ايكل كس كقرظروا«ةسابايكل لام

 جاوب لاعتسا ىف لص لابي ريا 1 ف لمص كافل يدرك ر ودور شلاح اظفل ىلا ! ةلئامملا : : نوف

 د تسردان اللص ىف كح ساه نم وق حل تلئاممب صامت نإ وج

 ركأل و رتب فيبر تت لسا سيو كوم قس لا لي شم خلا صاصقلا موس يلب يك رتل لاق
 دكه اجدعطقاس ساصق يدر ففاعم نس ثداو ىددل املأ 2710 انني راخا

 تب كن اتروكس لاققسروا سايل نب هس كلو ركا نس للتاقكي يدرك راشا تناقل خلا هيبخا ةنخا ركذ نف ذ ىف : نوف

 ور تر اا ذبل ىلاحبارابغتو كري لمس ركع لابي فيك

 نلاسناوج جس هرييك انكل وج نتن لا حروصقم يل تطمع للا ناميالا ًةوخا عطقي ال لتقلا ناب ناذياو : لو

 هراغاركبأك هيخا مدنم ري لوب لية وخا لوك ب ناارلسسر وار كرواتيا ردا حسمالسا فيد ننس ل وتشول

 - تاجا ةراوك ا نر واترك يمرر اخ حس مال اركي هرمي انك ج رك تان لك يدرك

 نك ان حجي كلذ وم طرش باوج ءبرشك لا يففورعملاب عابَتاَ روارلوضوم اي ومريطرشواو تس ءارشبم 0 : لوف

 تس تييادب يوكل اق فكس ومب تم اضرب تي ددوا يدرك فاهم ضاق تس ل تاز ءاغرو كس لا قنقسر كاك يب بلطم حس

 كرك ل وصي تيب درك س تييارب يول ارو لاو سكاف ةاعم رد! ««# رات للوشمإ لانهما سدرلادا فوشو نسكت يدرك

 هم لاق وأ ايدركف اعم ل اصق فس متل ديك تري لإ مكشات تلاوجدوا قب لي اج ذب نتي 2

 | 2 لت قاطع لاتفاق اكون لل لاو احا

 ايد باوجاك ا زتتكا كيال نام فد ذبح تسد ابو روك ماطر سشم ىفاَعلا ىَلَعَف : لوف

 يا قرورض نوم لمت لاي تروصىرسود اكل صر وا لم يرو ل ط رميا «لوصوم اب وب رط رخل نم ا

 دعت امس اج ع كرس

 1 1 لمشاجي مرم)



 ١ هراب (؟ةَرَقَبْلاةَرْوَس 1 (نوادله) الالَج حف كَل نَمَج

 رزقل عع مدقمر ىفاَعلا ىَلَع رتل اروا ع ءادتبم عراجااكك - سا لم ىت عابتاف مآ سريال اخ :بإَوح

 .فورعملاب عابتإ ىَفاَعلا ىَلَعَف :ج ب ترابع
 لفن لديك احإي لدباكض اصق تي درك اناني ير صقم اكت رابعا خملا وفعلا ىلع عابتالا بيترتو : 4 ٍظ

 هيو ىصاصقرلا اك ل اصف رد لوا شح يكب تعري لاصق وفخوت قل اطم كم عرابتا لي ركن را ب باو

 فاعم ضاق كاك لكل اكضاصق تيب درا وم مولعمس لاء كاجو: بجاود خد وف تيد ل اجو طقاس

 قش مايا لاصق مرقم روا ح بجاو تام لم لوأور نا الب « تاعوت فام و وي روج قم تو ول ساحومب

 ىلا لوقاك كادي طائتت قفا شم اراك ايدج اتوب لوب كلا تييدروا اتوب بججاو ضاق تف ركا لوا لوثر اك ناعم

 -< لوم بجاوركذ الب تيبد.لكالاح لوم هت بجاوركذ الب تيد ف كف اعم ضاق اقلطماي ضوتالب ف:
 ميدصالخاكل اع نايباك ىلاغ وقيس قلت طائقيت قفاش م ماير هنع لدب ةيدلاو صاصقلا بجاولا ىناثلاو : لوف

 تيدوت ايل رك لوكاكت يب دروا ايدركف عم صاصقق ف ءاعرو كس لوتقضركا لدباكل ا تييدرواج ضاصق بجاوملح

 50 وم لئوصل بوو لضاصقد تاس 7 هل يكادجس ايلات امو فاعمو وخيووخ

 لوي فطعاكناسحاب هيل ْءاَدََو يفداك اتا لب اسر صققم اك خن# ا, فو ذجنوكت رابع لاا لتاقلا ىلعو : لوف

 «جس كبر ذل م ناسي قن ب اوجو رتاج اندم لابي وتد جس اتمب لابو ضارتاوجا ذباب ٍفْوُوْعَمْلاب عاَبَياَف
 - اج رك ظ حال
 -- باو: اكردقتمل اوس ليا ىئرصقم كت رابعا روك ذملا م كحلا : لوف

 -تييد 0 رعوفعلا ([) صاصقؤاوج (1) : ل نت يلاراغم كس لئادكالاءعس دعاووراشا ما كلذ وجي

 - ل ةساجأم كذا لوسي لش لتس روك ذملامكحلا عمم اككلذ مل< يدصالغ كب او 0 ثا

 -<جهدايزغلابم ل قل و :ءاج ل ونود وسكر وا قفاكما) لبي ملم «مّلؤم ميلا ٌباذع : لوف

 2 مه مو يو

 درو ايكايكري روطكس لش حرك واكب رغمو قرشم ٍبغَمْلاَو ٍقرْضَمْلا َلبِقْم كَهْوُجُو ولو نأ ربا سَ
 فرصروا اني درك ا داوك ومر ىرج اظدنج لك بست ناك ارك مشل ذ ىري ىكدحتاسروا هس ديد كي تمر صم لص

 ضب ايار فاي تس ّنَمآ نم ّردبلا كل ول تهو لس لسا حس لاب بس قانيدركى ري شا كلب اض
 دارم تس قرشا اوم رطل اغسوك يسم الع ناب الج بحاص وخل | ريدج حس اوبم كوت حس طفل كس برخمو قرشموكن ير سفم

 مج لدقملا تيب لبق كنا لييلبق موو تسكب رغم لاء ايل لبق اكدوبي دارس برغضروا لبق اكل كر اصن

 ها زش بي مرمزاد



 (نواده» نول اج شف نمل مَ 4 ” هراب (؟رِةّرَقبلا ةَرَوُس
 2 موتك قب تمس ل لويئاركر تب لكي حس مالسار بظر ب يت قيقتل لب ب بئاج قل اسد 7

 فتاكروا « قت ىفوم لشنسم قت وتمر وخد ولع كس لقايدد «لد ابي «لوشرو لورق «لوع روض لاك تولد نااج يس

 نأ رقع لسا لباق تمس كب رغم الشع اي سردقم قت سمك رشم اشم تمس سالف ل اهق ايلامتج داع ا يفي سلب

 59 تس رايتطا لس لوم تببتبو تمس: تنجو تمس لوك اتامرفء هس ايدل 2 ايدارتلا ” رو صك ات 2ع م

 ات رد ل ناش وهوبوق تيك نا لوو ارا للقارات درا ساشا

 جوت يد رن لقب تمس اقلطم لاح ىل دج تمض "حس بر ل را تسجج س لوتأ

 قرع كارا داق نت ناس ونت إف مالساءايكل نمش زج تح ترث ومس وك مارا

 ناسو رثمب روج احب لين قرش حس شير وا لمار طور صمتي عك حس هدب امك اهيدج اجيب لي تس ىو هاون د تيت

 6 ولحس لونج مولر وا نكروا لل بجد مو نايس ماي, لمن سرع هريو نلاتنفاخفاو نا بناات

 حت قر قاب ترورضىكى ل هات ىلا« للجن ةساجوم شرد كو وخت الاكل مارق قاع ررظت ل يي تقي رك اء لم لاش

 (ىدحام)

 لوم وقى هاج روم لا ساس انو عروس قرش لكوج جرد وس, سبر ملا وبعم كلكرش يس اينو ءامل و جروس نت رشم

 - اينركن يخطر قرم لل لس تدابعدوا ايلدجب لدم ى 1

 لا رفوف رط ىو ريقكالصا ذ نر دعإ كذاك برضى راكري تيب ذ تن اكرشم (ةبآلا) َنَمآ َنَمَّرِبْلا ٌنكلَو

 0 بس ل م دل انتعء لوم و اعدت روا ع رتتتما 3 لولد رخل تنك هريقك« ترورش ىو اينب روا م نتا

 بتكلاَو ِةكئاََمْلاَو رخآلا مْوَمْلاَو لذاك زج اريقإ  ناامياءايك أب هّللاب َنَمآ نسم كذاك احس قلاب نامي زج

 مردار ستر عب لس لا ءايك ا يك ب خلا هيح ىلَع َلاَمْلا ىتاَو ركذاكن تتوب ت اخ ارايعرحل كس للا نك َنيِيِبَنلاَو

 درا غلا ةهوهقب ةركوُملاَو دل[ عباس نام
 مادتب لع يب لطم لب كس تلثارم توظف صاعق (ةبآلا» ٌصاَصِقلاْمُكَبَلَع بت اوما نيا ايان
 - ليام اج ىلوإي ذرب اح ماج كل كح رس ودانيل ل دب ى انتا وماي قف

 ل

 : لو كاش

 لكلا كلا مام اح حررط لب وليش و زل ل يثث روارو ز كل سا سيئات نون انو مشن لوك يع تلم اج مذ

 ضب ول ودرم قس ديت لس لتاقت  اهب كس ف كل وكل ثق فرصوو ف حاج وم: لورم لوك اكدت رؤتقاطم كى كر

 - اترك ولو ا ز آل دب ل مال ر واول درع دب كس تراكروا اترك 5 تل رك كى دليتت رول تاقوا

 تبي كح نار قلوب فص لن لولي بسرد د كعب كب حس مالس هئام زك ايل مس دنس ىك متاح ىلا نبا فس ركنا



 ١ هراب (9) ةَرهَبْا هَرْوُس مس (نتادلج) اكل الج خف تل نمج
 يروا ايكوم عروش مالسادشام زاك هت اياب لئن # وم يفت اكل باعش لس نانا ءةلوب لا اي يع

 لج لبق ليات لوب عرور شوت كن ص اصقاك ولونقمن_ ١ ادع كس خال مالسا كوب لل لي مالسا ديب ووو

 روا د اراز آر اهيل دب كس مال غدا ككبج كس لوم ىتار كيتتنو لاا مابك سل بنييرهسيووب

 دقوا عج هر

 (ةيآلا) ٍدْبَعْلاِب ُدَِعلاَو َرْحْلاِب رخل :لوم لذات تي آي كس ذس كريد 2 كبلاطم شاملا ظروادنالباج نا كس نا

 ايكذفانيب ناو اقدنالداعانيا نس مالسا سس وم تس .كوروكبلاطم امم اخ سادجم انج ءامتنركديد نك بلاطم ساكس نا لاح اك
 5 كتر 2و يأ اسمو ودل سقط ننال

 ان يسوي سب دوس لوكا انك ىش لسمك لاقل مار التاق حررط
 كَ اجايلش ل اصف تس لاو ورك أو دارا 1 لووك م الغاب سدرك 7 00 امل بي كر بلطس اكت يآ

 ناك ةازكا كوم لا زكرج ايبا اك اج امج ارم اكبس ناوخروا كس د تاواسم لبي صاعق لحس ب بلس

 لوتقمرس_ ليبث لطا_/اق روتسر اكبر وب دوا رود ك- تيلباج برع ايدج تاج اج قود فص عاج كشك وعم

 ون وجون ثل غدي زوووجوم قو ل ىت تنير او م قبب ت لاا عديد واءاهتاحاج ايل اتق س لوصف لس لبق لوا تت
 كج لا لانسولايند كس مرش ليف تاب ب تاقوااسب لبي كيكتس ان العا ىراكرسددعاقتاب ك- ناس اناج اجب ذب لاا
 هك اك؛ نوخ اكس دوليا كلت بأ قا ليرم كس ني ركل لك دن لابتي كس مق اقم: كة اجاب ىدآيلاداع
 .تاق# كوبان شاص نقلل

 بق ماا لا اقل اسلي كورفرب كس تضاروا كى ومرم كرتزالا وركن العاركانموكر وتسو شام الخ ىلا نس مالسا

 كوب ةوم يل مركار فاك بلا ءومملس ل تاقرج رك اج ايلتس ىت لتاق ص اصق ى باك انج ىذرفاكر كال نتن ملئت
 6 اجايل سئ اقل ب لس لاح 0-50 اياومت ااحكوو

 7 ترروع حررط قا كه بايك كلي كس مالغ 2 اه سايكل نواز 1 ضرك ءازآل رعت لستم

 62 اجايكل اوكررم اياك اج ع كل تل حرر
 نوثود ناروا كت يب ود فرصشسراو كس لانقم الشم, ريو ىلاعم ىروب وكل ئأق فس غرو ل لؤتقمل مريع لق :يلمكم

 هذ كيا حس لي لؤي وو لبي هروب تروص شو رن لاحم ىرول ركاروا« امد لئيلاطم ٌلوكرر لقاقن فاير كف اعم نتانيا ذ-

 تريد فضول او ركد فاىم ناي ايكوم قرب لحس ضارمق خازم ل ثاق يك يئافاعم فس سرسور يدركف اوم

 اتت كى دن اير شام ناش تس اس من رددوا« لو مرورا لدايءراني دراج اي ثئواوس لم تجبر شرادقم كت يدء لك اج لال

 - كوب قرت احس ا.د آد قل وصوسؤر ارنب ود تيد كرو حس باح لاس
 ضاصق قب 2_اعوم تحلاصمرب لا ردت ىكرلا عررط اج اجاجوم بجاد لا, تس ياعم مانتات عررط بج 000

 و.

 «ع| نش جي مزمن



 (نتادج ثلا لج جف ل اَنَمَج مم ؟ هراي (9) ِةّرَقَبلا ٌةَرْوَس

 ا - لي دوك ن لي د قف بتل ج تاس لوط رب رك انا جوج بج او لام ركع طق اس

 5 ل ارم ةصح خارق كل ام كس تبي دو ضاصق ىو لإن ثرراو قرت تح ل لوق» لدم

 رادو لرلرلا كا ساو ميت بانان صارت ركوب كر وشمل بسس قلك نت اك اصف و اومج لصيف اى اصقق

 مك اوت دويوعلا كة اجو فاعم ى ضاق نتاكل راو سر سود اع درك ف فاس ضاق نتانيا

 كهل صح صارو يف انتا بست

 قدوس لير ايتغا اكذ ركل ووو وم نتي وكن لا تمما رانج ب رك اكل وتقسم ب ايلوادج رك تتاكتل صارت :ٌيلدتَتَم

 -<س ىرورضانوءاكب مان لك لاا ملسم اطلس مكيليك ةلسلا نتا نقد

 ا : تدرك شافس لى نعي طفلا تيابنرلا [رفاتفلاك لاعب ةىش هيخ + نم ُهَل ىفع ْنَمَف

 ل احب راك اطخ كيا خيارك اذبل لاعب لاا اراهقتمو لح رك تى شو ل

 نوناق ى السا كا يكد مولعم كيب هس تيآ لا جس ناش ٍناياش دايز كس تييئاسنا ىرابجتيب قت ءاج ىف وأ صغس مااخنا

 تروص ساروا« بي درك ف اعسول اقلك م قبول راو لع لوتقن ع مان ىتار لباق لاهم كلتا ث تارمزق

 توصى ىلاعماومداشرا لب تي دعب ايدج بلاء ركرارصارب ثيل قت نااج كل تاقك جراج كل < تلاع ل

 . كوم انرك ادا اببب نوت ل تاق لب

 صح اكن اون اق يارب نازا ولو للا رتعا روأ حر ازا ع ىرث وفروا تيد فرط ىرسودروا قب لكصاصق فرط ليا

 وم ل نا تدك عراد ىرشبوج انكم

 زا قوم لس تابدب تدرك فاهم ضاق بج كس يب لطم ري باَذَع ُهَلَف كلذ َنْعَب ئَدَنْغا ِنَمَف

 رمي دعإ ك تل كلوضراهبب نوف ثرراو كس لومي شعم ني ركن ّقداي ذ ىكررط ى لنج جوك دقي ف ل وفود با
 دخت اسس كس لا دج فس ءاثرو لح لاقتقتثروا رك وغم لاغلب ينس ركادا مث ىك ابيب ناوخ لت اي « نبارك شوى كم اننا

 لج بلطم اك“ ناَسح إب هَل ءاَدَأَو ف وَرعَمْلاب عاََتاَف” دعس قومارفنامحالدباكل اس ايكن اسحا
 قوجومل ع لوغاءد تس تببب قلبي جس ديد نكت يب تييلب اج م كرسود كيا 2 ةويح صاّضقلا ىِفَمُكَلَو

 ىكاامتايكءاله فرط ىكاطارفا ل لءاعم ك ماقنا دورك يأ اكتيلباج ىلا عررط ل جس ىلاج لاي تررثلب كك جرآروا
 تب مكب ايا روشر رق لان الفلس تروم اسس لارواعس يكف رط ىك طيب رقت بل اعمل وفك وركارسوو حررط

 'هسايدرلاكأ وشال تدم ةسازمةس ولك س تب كس اينددوا ل كك ثق زج زيك ترن كياوكل "ا لول

 اكنلاج ىلا ا قئاسوسوج ع قكدتن كو راع قكاسسوس ل بع لاصق كس اترك بنت ركب طال رثو لل بارع ىا نا آرق

 ر جب نلاج ل تاق يارد« قلي بناس شب نلتسآىفب و لت ردو جس ىلا رشم ركنا لك ولاو فس ركن مازحا

 ه[(نشجيمزمزإرو» سس ل



 ؟ هراب (؟) رقبة 4-5 نادي نيل ك حفر نبع
 رس وكن ونا ساس نواز اكتاواسمو لردع ندع ص اصتق ع قلا + لي رطل اج كل فاننا هانكس حس تب
 دج تاك الضروا لوقت رس ترس كير خلك لك تيس دار روضنم

 اداب ٌقلعتمو بكب ٌعوفرم ُةّيِصْولِإ 5 الأم ري ةياننشأ ىلا ُتومْلةْكدَحرحاَدمكيَلَع ضرُم بيل

 صوُيَلَف ىا ٌفوذحم ل تاب طوب الالى !اهباوج ىلع لادو ةيقرظ تدناك نإ

 ةكؤس دس ادع نغلا َلِضَفُي الو للا ىبع ةهزم ل أب يدعلا_ فورس لاول

 اود ترا ةيِصو آل يحبو تارم رسل ياي عوسف سما ذو هلل الع لق دجلا ىومبشسل

 ٍلدَبملا ءاصيإلا ىا ُهُمناَمَتاَك ْهَمِبَع ُهَحِمحاَمَدَعَب َّلَحَب يِصوو ٍدِباَش نيب ًءاصييإلا ىا ُهلَذَبنِق ىذسرتلا

 ّيِصَولا لعفب ُهْيِلَع صولا لوقا 229213 رمسشلا عمر الفلا ٌةماقإ هيف ُةَنوُل ٍةَبْيَنْنِذْلا لَ
 ةقامزلاب كلذ تت ناب اكل ّأَطَح قحلا نع ًاليَم ََقَنَج الَقتمو اَمَثَحم صوم ْنِمَفاَخْنَمُف هيلع زاجمف

 بلعالم لُدَعلاب رمآلاب هل ىصوُملاو ىِضوُملا َنيب ممُهَدَبَحَصأَف الثم َّيِبَع صيصخت وا ثلثلا ىلع

 8 ةيِحّيروفعَمرلاَّنِإ كلذ ىف

 لوز ج ا تاءالغ كت يومن رايك قواك توم كى تس ل م بج كك ايكا يك فرب م : ميج

 يو كذ_و+ ل كاف بساناك بتُك (ةيصولا) #ركت يضو ك_ ك- لوراوشرروا نإ رلاو ليس ذونجل انكي هورلا
 باو اك نإ روا «جس ميطرش (اذا) ركأ ع ءازجلا لكل ادروا ء سمي رظاّذإ راع قلت اَذإ رواه ئرؤفرمح

 رادلابروا« ركن تسيضو وداي نحس ثمل ك ياك ب دقي ص ما جتا سكس فاضناءج- ص وُْذَف هورواء ع فوذح
 دواء دلومررص»ك_ كس نوم لب قياسيا اما رب لولاو تك رارغ فون سنتي« دن نول

 الز سرا نر زل( قفزت ءا درا ع رمش ثراول ةَّيِصَو ال دوا ثاريمتبآ ( متاكتيصو)

 لي دبت لع ساو كودي وكول نا انك د يسقي زل رلا ىو اول رو ا ع دبا والان

 ىو روا الاو تح وأ رول الاوتح وك ( تميصو) تاب كلو خ_ركت يو ىلاقتدلادبشالب جسر امالي كرما لن سا كح نيك

 قلاب هات ةسر و ع قيل ول وأ سرا اوس: جسالاو ةيسدءاذجرب شاهووت هرمي ت لع

 م هدارااك( تيبصو) كودي زحس ثلكروط لاي ء ب نولورررشمروا فق ( ص َوُم) ومثل دئا اك اجري ري روط

 م نق لو#» قاسرور ل د وسرما وم قتلت ناد هر فاسا ملا صيصخ# لكرإرلاب شم (

 5 بر روف ىاختدثلا بشاب« حس لاكمانك لنا ناطر

 عم



 نقده تلال تخف ئتلاج 6 ا: هراب كرون هوس
 20 53 7 تا لها 2 ممم

 هر مليم درت ىو بيع

 ه6 ع 57 : 1 5 0-1 3 4 2000 2 ١

 شرف اتركتملال دهب مالا كج سدني رس ىلع ركب لب ل تكل ننساك تباتك .ٌض رف ى بنك ::نْإْوق

 -<اه/ل ب صاصقلا م كيلع َبِتُك كا ريبج ب ع ك قا
 د » 8 6 م 9 3

 :تسايد باو اكردقم لاوس لير نام فو ذك ةاضم ل مالعرسش“ ةبابسا ىا : سلوق
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 نأ 1 هملتالاععس ل انرل تسيضورم ا 9 نيد رض اح تو“ 1 ا ايلا ل م تع 0 اوس

 بج اناهرم امنا تقول ترومروضت

 ايلا يو رك يخت روضتوكي] رق أ زاك اب« لج دار تدوس تاء الع تس تدوم :اوج

 - قرف ىل رك سمعو لكي ح هوم لذات ثاارهم ناون اق يكشس حس هرامشا فرط نادت ترف سس للا 0 وق

 رواج ءارتم ةّيصّولا لح ابكذ لوتس هداشا بئاج كورس لس وكول ناي بكب عوفرسم :َقْلْوَف

 نوم حسو كدب لعاف بانك بتك « ةّيصّوللا ركل سي لد كي قس لاق اجرب كا نيددلا ولن
 - تس اعانوم ثمّوم ْثَيَبُك ول بيك وب

 قت فروت تتر نوب لظوروا ات وزج عقل اوس ورا ن سرؤ سس لور لح :باَوج

 نيروصررل لادن اهيل ص قالخا سد الع تاو يقع نإءَكَرَتْنإ ::ٌلْوَف

 بم لات ةّبجاو ٌةيصَولاَف اًريخ َكَّرَت نإ لوبي تدابعرزقتءب ُةّيِصّولا طرشبا# « ل كن اي
 تاع رواه 20 اق لابي .لئالاع اجو كرورض اال ء افرع لا ونس لوب يمال بسن ع | زج ل كوم ا زتخا

 ىا لاوجي تدايعرم ذفلء 2 اهاناء فوة حاط رش ادج لحي تس طرش عسب تدوص قرسو د لأ اج تدور ضال

 عاينعاف نانا يك وكةيصولا 0 قس رتب ا زيل اًريخ كرت لا َنيبَرقالاو ٍنيدلاَولل ٌةّيصولا 5-5

 شن كت نقل اطم مدع رواء ابك س مالعر سفك اريبج اج ىف نا فو ذحب اج كل كس لوطرش لا وفود دوا « تس اج

 بج رك ساب و بلاو# ب دس تارطحر يو تروا ٌءاسصسيا نم ةّيصولا كايد باد ب هس تارت
 6 ٌةيصولا وتوم ك_ ل ضيف ظاذإ ركاءس تاجات ال لولو و ثم مرو ارك وكل خت ولوج ىف ذ ايم ترم وم لاف

 انكر -9م ف وذ باوجاك وطرش ل وطوورواءاكوم زطرشلا باوج خل اد وتوج رش قم مشو را ارواج قرا

 .(ةمحرلا هيلع رسفملا حَّرص

 تبت ءاَذإ ملابس لوم ووصقلن يرضى كل وق كس تارظت لا تس دف اضا لا اذاب قلعتمو : لوف

 5 تت
4 



 * هراي (؟) ةَرقَبْا ٌةَرْوُس م (نادج) الج خف تل نَمْج

 ازيا < فيض لاعبو كد« م ةّيصولا مكتسب لباد كت ارت يانا تس صولا .لءدهبس قلت
 نمار لن تبت رواء اني ورك مب قتل لبق وى ا جس يف عضوو ء نركب لب مدقم لوتس
 حس يك ارنا دي ف تارطح لترا ءانسوم ليف رطظ اك نمار لبن تام زروا جس تركت لالدري تشك امسك وج جس

 رص ُةيِصوْلا لكسب باوج اك ساءالسرك يكل كلي لم يس حسوب كو, فيض لاء ما ةّيِصولا هك
 لكل نيل_ لس _ركلكربي فرظإت_ سا سك كرب مرقة فرد صم اكس نقر واد ماج ماك نجس
 7-7 لوبي كلك لم ررصم مك رواه ىناكوب

 .ٌةيطرش تناك نإ اًهباوج ىلع ُلاَدَو : لوف

 ؟,از# ةيصولا كبك يكل ويكي ابكءازجبا لكل اد نس مالعرسضم كوبي
 انسب شئازتب ةّيصّولا دوخ2_ سا سلمت ةّيصولا رواه طرشانوهلمب كل كس ءازجل سي يروج

 لاورب فوزي ادت كاإ  ُةّيصولا كي بلطم_تفمىكب ادت :فوذح «فوذحم نإ باوَجو : لوف
 ش -< ص ْوُملف هوروا« ع لاد قري فو حب اد كس نإ دواو بطر ءاذإ رك

 دارمح_لمج قاس ريكا كن ومضت لهب قاس اح «ٌةلبق ةلمجلا نومضملا ُدَجؤم ٌردصم اًّقح :ّيْلوَق
 ّقُح < ترابك, قلروا < ديلان كلا اًفح ازبا م كيلع ّقُح نوم ير كيلع ّبتُك رواج ْرُكدَلَع بتُك
 « كيك كلج نومض قب اح حررط ا اتركريكات كلم نومض اسس ظفر خب لوعفم عررط ل اًفح مكيللع
 < لال اخ اك والغ-مكيلع ٌّقح ليت ل اسروا

 ٍظَح ُلْثِم رْكٌدلِلْرُكِد لو ىف ُهَللا ْمُكْيِصْرُي لوقاكم ات شلادارعحس ثاريبتبآ ثاريملا ةبآب : لوف
 ش - لاب توالت روضات ميصو تيس« نينا
 :س باوج اكل ارتخا كيارصتتم اكت رابع لا ءاصييالا ىا :ّيلوَق

 -ج لاتقل طم لبي عقرمروار مزيل ع ثم وملج قار فرط ىكهّيِصَولا ربك ُةلدَب :لكا رع

 ظ3 يأ ار قعا لوكا ايلا عنج ريم فرط كاس موه ءاصيب 0-1 ةييعولا .يناوج

 كش عسلع لي ذل مسا ب كسري زق اك انب/م هفَلع ُهَمْف امّنإف نب رمضملا ماقم ٍرهاَّطلا َةَماقإ : لوف

 -< انك بتل م تيصواكى داي دباشرجو كو« راكتك نع هداغا بنا
 دارم اناجرمجي هدارا الي حس نقل ابي « لو تك ودوم لك روا لحب قاطم لي تغا ُفَنَج ءاطخ قحلا نع اليم : َّيْلْوَق

 وذ ساجر تق هدارالابومضقلاب لن تك ثا ءبايآ يثالاب لئاقتلاب كس لامك لا

 تس سسوس ب يي ع مم



 (نتادا) نينا لج شف كلل اََمَج مس ؟ هراي (؟)ةّرَقَبلا ةَرْوَس

 قوس ت_رعإ#ب (رئزواخةاجادم ا ات اجابو ل "ارم لم تخل ليصو ُةّيِصَولا : لوف

 كباحن نإ كا نتا لاسع تبا كس < ريخ هوم 4 7 تاع مابا ل ارم

 ليام لخى لابي لب قال ل
 مالا ال اقلك ك2 2م لرسم ان لك يل شمصح كس ثاريم ككب جب لبي السا ارا

 اكو ااوا بس و وانتاج هروب وج لاب  درآت يبصو كل بس انه انت ان ك- ل لورا تشر راكد روا نع يوما

 (فراعم) دكسرولز مك اى لع ثيأال

 دق ةّللا ّنِإ ج نارفاك ففي بآجخروضمر باءاهتايكيد لطي حس لوزن ثيراومتييأ هدول باك ت يضو

 4 وي ماوكراد تع ةسدشلا( ن هرثسأ ديرخا ركن با) ثراول ةيِصواَلَفُدَّمَح قح ىِذ لك ىطنغا

 لعمر واراي« ل ومن ثرراووج < قا كت يضو كك لورادتشر اذدبلاب ليلا انزر ترضون ب لح كيراو

 -< لات كياص »دايز تهدايز كلارك قكاج كى ذك

 ىلث ققاكس نا تيضرفا زب حابه إي بهتسافر ص لأ رفد مزالانركت يو كل كس لوراودتشر ثراوري

 باحتلال هي ذاب رققر حقول عراوولا دج ذ_ ةقفتي آن الغ العا اكن م "< رثاوتم ثييدح »و حران كت طرف ئروضم

 :ما رفع اساس عد ةنقلاةتالققت

 حيحص نسح ثيدح اذه لاقو ىذمرتلا هجرخا «ثراول َةَّيصو ا ةَّقح قح ىذ لكل ىظعا هللا نإ

 بلله عييضرل_لع قرراو ل بل نااب دي دووخ نت اكر ارحم ل ل اتتدثلا

 لج يب لطم اكل اء لين ىانافلال ةَنرولا هزيجست نأ الإ لع تياور لبا ل نعلق سارع نبا ترعح

 -< ائاج تبيضو لب د تازاجا» غرورك

 لوز مامن ارم لاو لق ور ب كس لا اي لومربجاو لوقت وكول عدو كس سك ىلا تلك
 مس

 تس بنج او تيضو كل سارا ل

 نوف كلعل ما ّن مكلف نم َنْبِدْلا لعَبيكاَملَو ةاضلامْدَبلَع ض ف بيك اونماَنِيِزلا امتي
 ُْط | ور دس

 ىا تددذدعم ادعم اوُموصي وا با سا اَماَيآ اًسْوّدِبِم تب شاةؤبللا ةيعيالو علا

3 

َضَم ّىبو مولعم ةدعب ٍتاتقوم ىا لبالق
ن ةقلكيلا ىلع اليبسملد ُةللقو ىتاّيس امك ُنا

 ٌمكم نكرم َ

0500 

 | نشلجي مرمذإ>



 * هراب (؟)ةّرقَبلا ةَروَس سَ (نراد) نمالج شف كل اَنَمَج
 دن ُةَدق ٌرطفاف . نيلاعلا يق ةوشلا دج اررسقلا !"ةشازللمت سا يقسو اطير يوم ِهِدوْش َن يا

 ةيدف قرت جرن ؛ال ضزم وا ريكب ْةَوقيِطَي بطي ل َنْيِذّْلالَعَو :لدَبابتوُسِي ركام يسئل
 ط5

 ةفاضاب و ءارق ىفو موي لل اكل دبل تاك سلا نب ٌدُموو موي ىف هلكاَي اًمردق ىا ب مل

 خمبن مث ةّبدفلاو موّصلا نيد مالسإلا ردّض ىف َنيِرّيَحُم اوناكو ةّرَدَقِمُر مقا ا

 تَرطفَأ اذإ مِضرُملاَو ل لياحلا الإ سابع نبا لاق ُهَمْصَيْلَف رشا مكتب دهش ْنَمُف هلوقب موصلا نيييغتب
 و م 5

 ىف روكذملا رْدَقلا ىلع ةدايزلاب اريخاوطنم نمف مبتح ىف نست الب ًيقاباَهّنإَف لولا ىلع افوبح

 :نأ© م د هيض نيب رت ةزيخ ادهم انهت و لج .عوطتلا نا رف

 دلا ءاجيسبلا ىلا ٍظوفحملا حوُللا 00 مايالا كلت هوُلَعْفاف مثل يي

 ىلا ىِدَيَيامي ىلا َنِق باعيتار بابا ولت: سال[ ةلالضلا نم اًيِداس اخ . ىَرُه ردقلا ِةَليَل و
 - - 20 2 6 2 و ةاوقلا

 1 همصيلق سهل امك م ّرْسَح له نمف لطاّبلاو ق ةحلا نيب ُقِرْفُي اَمِب ناَقرعلا 0 ماكحالا َن ءوف ّقحلا

 2 َك 1 اعد رو 0-2

 ةيدس حث موعت ةشسسكو هجوم رو سوو طيح 1531م يامر ضِرَمَ

 لعل ىنعم ىف كلذ نوكيو ِرَفَسلاو ضّرملا ىفّرطِفلا مكل َحاَبآ اذ 000 0

 ناضمر موص ةّدع ى ذا ةلعلا ديدبستلاو : تينجتل لاب | 3 بلع تلي وشاب سالئاخبا
 - هروالسي2 7 - ,

 لأسو كلذ ىلع لل فن وركن و نيد ميال مكدّشرا رك ءاَمْلَع اَنِلاَمك ا َدنِع لا
 ركيلإَق نعى 0 مدع و

 ِداَيِعَكلاَماَذَلَم ل َلّزنف هيِداَنْنف ٌديعب ٌديعب ما هيجاتنف ان ان سبيلا از بميزقأ مانو هيلع هللا قاضى ينلا ةعامج

 ىئاعُد 0 لايا أَم هتلانإب َناَعْداَذإَءاَدلا وعم و بيج َبييجا كلذب مبزبخأف ىملعي مهتم

 و 2 ناميالا ىلع اوُمِيِدُي اَوُِمْوَيَلَو

 1 04 2 1 و ا د سوو سو يوسوس + دي
 امك ايل ابل ل ردم لوما ليج مك عررط ل حايل ايل سف انغر هود رط كارب م !ولاو نايا ا : مطحرت

 اوُموُصَي (!تبمب اًّماَيِص /اًماِّيا) ب مشت اكت يصعملو تا هز ووكت وو ذورربشالب دب حس ىصاعم يح

 لل انك نت دوز كاضمر هو روا ع مولعمواريخأ كن نن نإ ه2 زور دثج دو رم «ج وقتا _ب قكردقم

 كك نانطروا جس نع قام يدا رق ليقتل_ د سنار يفك و ؤزردخ ناار رانا يرزق

 انكسركراطفا و قوم تقتشم حس #ذوروكس ا لعب لونروص ل وذوورواوبجر فاس اكتنفاسم كرصق فسم وج رفاسم اي ضير تنذو

 هور كس نادك ع مزال انركاروت ولوارخت لع لولو ترسود واس دارخأ ل ودور خو وكر ناوح

 يق ولا درسا لول دس اسفل نفاع ارسل ادعس ب قو لاعداد

 عا نشجي مزمز د



 (نتاداج) كلج شف كلل انَمَج ا ؟ هراب (؟) ِّرَقَبلا ةَرْوُس

 قرهشو رم زور ءعس دُم كبار زبه ورواوم كاروت زور كياوج كر ادقم كا قش كارو كن يكل ياوو( روا) < بجاو

 «< سشردقمال لح ايكابكروا عيناي تفاضاريروا ع دختاس ا تفاضا كيرف لب تءارق كل يادوا:تكاروخ ماع

 ئوضنرايقظايب ر ذك ُهَمْصَيِلق َرِهَّشلا م كَنِم ّدِهَش ْنَمَف لولا هثلا#ي ءامترايتخلا لعيد فرواو زور لبي مالساءارتباروا

 كك ااه + ءادم ليث روم ايتفا اك ( لاو الي حدود ) عضرمروالماح» اءرفذ_اةنئلاةتةقاَك سابع نبا ءايك يدرك

 روك دادس ليدل كرت 17 الب تلح نيرون يقاس مآ قا « ومش رثااك ( ناضقن ) لي داي كس

 نأ بربك ك ساب حي دفرواداطفاانحكره زورارابرواء رتب كس لا دفاضا شوت يول رك فاضا ىو ل

 واوكرعس ذود كس نونو نا مقارب 2 رانك و زورلموف# ملا «عسر تك ار مكل ةيخ روادارتم ا وُموُضت
 لوكولوو كج يلاحايكا يكل زان نآرق لش ردقلا هليل فرط ايند ناس آت ظوفكح رول لي ل كح ديب »و كاضعر

 لتروا تر لامنتر فرط لكم اكحا نشب نتج ل لايئاثت او لكك يارب دوا ح الاو سرك يارب تح ىاركك كس

 اب شرم موج وا جس اح انحكر هذوروكس اول اي كن اضعر واد قبض توج ح- لي متابع اترك اننا ناايعرو كس لابو

 لا ةعسايكاب ب الرركوكمك ساروا اكو ةحرزل ع قب اسم اهيبنج ا رلى رو دارت لع لولو تسود وو وبر قاسم

 سك كح < انج اجانر داعم اكى رندجتاسس اهلا ءوجدن متداكذ وج روشم( كساتق مك )ح_ موميل َدِهَش ْنَمَف

 نك ) موصلاب رما قيل خلهللاُديِرُي روأ“ اهيا مااقول قم لس ىبااهتأ دع زلال

 «ت ايكايكف طع خا هللا بير آلا ديري ا خلا ارئِهكتلَو كد دله قع ىطلا( ةدقلف

 كس د ركارول وكل و زوروا ورل وركارو لردع كس لو زور كس ناضمر تك جروا تروا هدمت اسكس ري رشتو فيت (ا ولج كتل و

 روادرل ناي لاذع تلا« لاف امنجر فرط ىكماكح اكس نيد خس( تث) قد تياربوكمق فس سكي تاب ادع

 مك بعث ايآراكدروريارام كا يك اوم ةقفاقفن ىف كس ثلا فس لوك لوول وركاداركش اكد فلاب تيبارب لا مك

 7 و ا ولا إب راكز تسدو زو ارك ديعباب ني رك وست لاا

 اعدرج داب تاب هيوكانلا يآ لوم بعرق شالب لس ملكي_ريمراهقفاب حس نا رك ( ع يدعقاو ل) سرك ل اوع
 تاباكرب كالت عاطا كن اح ىو وكول ك_- لا لوم جركل وبق لس رك بع بولطم كا اعد كه او نحرك

 -لي اي تساروارووركاج ليد ماقد مئادرب ناميا( ننتنا) لير نايجباري تحج وا« سرك يل نا

 ءارؤ الر د ج.م هز هر هك دو د سو

 د 1 ل
 تيبناىكو زودت ئرامتب دوا ني ف اهك ع عرش حر الطصا انكر اقلطم لب تن اًماّيِصو اًموّص (ن) مايَصلا : قوق
 5” 8 7 دا 06

 ء(نشجيمكو)> و



 ١ هراب (9 ِةَرََبْلا ةَرْوُس سو (نرادج) كينج شف نَلنمَج
 نم َنيِذَّلأ مج < ديد 2 كل وكول ناروا كل كس ف ركرب اظوك موكل ْمُكِليَف ْنِم َنْيِذّل هفاضااك ألا نم : َّنْلوَق

 - انحترو زور ث "ع رص مايصلا «لب تل دارم راض ْمُكِلبَق

 -<ج-ب لوعفم اكل ا ىصاعملا روا ل دارم نش ى وغلا نوقتت لاي درك راش تفاضل نيقاعملا : لوف

 «ح هراشا فرط ل وفروصوو كفو: بولس اًماّيَأ تييذقل ىك هاَرَدَقُم اًوُموُصِب وا مايّصلاب بِصْن : لوف

 امسك نايمردكس لوما لاه رك بس ضارتخاوب هب سارا بوس ديو مورن مايّصلا ءاّماَيا لج يولي

 َنلعتمضامتت رك ياكل ا باوج ءانكسومج لكل اع مايّصضلا ذبل« هس ين لأ ركليق نع نيذلا ىلع ب تك

 ابلناءررقم فو اا ا دن سس ولا الب لصف وتوج فرظ ل ومتسركت ابك نس

 - لكل اكغا لوك ب توصى ا «تلاَع

 ل2 نام رادقن ل متابع تادودعم ل يورك هراغالع كح َلئالق ر يأ تاؤودعم + ليلَف قا: َقْلوَق

 رارثكروا ادع ُدَعُي لب تكول ا. لبلت نو 27 نوزوم دا وريم 5 مساهل جول لق بر#

 .اًنْرو ُنَّروُي ىا :لوتلوب مك

 -دنج دورعم لو حريك ل ئالق م ددعب .تادودحم ىا ٍددعب ٍتاتقوم ىا : : يلو

 8 كيف رك مري روط ىل يفرك الئ ثك فخرج ركع زور كس ناضمرواس نيفلكملا اىلع اًليِهسَن ُهَلَّلَق : : موق

 ولا ًاروا تلوبل م موصي اوال كس نفس( يع[ ترا رطب ع

 تلاعركب ج حس تروصل اع زارتا لش لارفاسإب ومب تيرم تذو كس آى اضعر شب ةهدوهش نيح : لوف

 - اجو عرورشو زور لي شرم تلاح اي رفح

 دهس هراشا فرط قرشفس لش ل "ا رصقلا رفس اًرِفاسم ىا : :نلوق

 ك تاجا كراطفا لم لاروصل وأود رفسلاو ضرملا ةلاح ىف ىا َرَطْفاَق نيلاحلا ىف ذ هوصلا ُهَدَهجَ : لوف

 7 كرس ليتر ش كت قشم لبر فس ليد نس فانخا لب اطم ل لوقا لاتطاميت قفاش ماما مرش كت تشم كل

 لي شارما ضب ل ساء طرشل كت قتشمو رهجج كل كس راطفا لبي شرم: تازاجا كراظفا قب توج قكوو مارآ

 -<ج ايكايل نام تنقشم م اقتم ماقول ترفسساكلرفس ف الخ« رمل دن اتم ريفس» زور

 -<ج فرم نآر قلا رواه ركئئّده كك سات فص ىنآر قلا كن ءاًيداه نحت لاح ىّدُه : نوف

 -جت باو” اكلاوسليارصةماكذاضا لاا ّدهش نّمميمعتب هخسن م ّهَوَتُي الد ُهَرَرَكَو : َيِلْوَق

 ؟ج بايك ةسالراكت يهدد :اوبي
 لس لوح زوركس ناضمروا, دك اتوم مولحمتس ُةْمُصضيَْ رْهّشلا مكن َدهَس ْنَمَف لوكس لادتدنلا شوج
 ْنَمَف مك ساء تسردتتاي وم مو اوخ ليث يع بسهوالعكسود لوالكالاح< لا احايدجعضرم رفاسماي وب يبرم عس سس

 ع| نشجي مزمزإ>



 (نتادلج) نيلالَج حش فكن اَنمَج س٠ ؟ هراب (9)ِةَرََبلاٌةَروُس
 ده اهكا الدرك ت يآ اك كس رك دوكمنو ىاء ع اتركك لالدرب مومت هش
 رمتتم قو اضا ل تباري ارايانر ابن نايف يرساط يااا طابا لميؤخمللا نيك : لوف

 ا 70 م عا كا

 ري لاروا < يلعفلمج رخا مايا نم ةدعف .خلا ٌرْسْيلا مكب هللا ُدِيِرُي ل ورع : شا رت

 تتم لاثتسرو فلو رمل يناقنا لبر واهس ماظن لنب دوا« جس فلا ةَّدعلا ارطهكتلو

 قى“ اولمكتلو رواك ل ف زك تلاع خلا سيلا يكب هللا ديري “يلع ف وطعم ب لسع اكب اوج :باَوِح

 كت تسرو فطعرب تلعاوك لعازبا ع لك 5 كل كرأغ

 -< لاقت لكءانضقلاب ما مكده ام ىلع هّللا اوُرّبكتِلَو : لوف

 2 جنه ع د بتي

 ج2 واف
 روأ ا شى وغالس موس ردصم اكرصن باب ءانحر زور ماي « مايل ُيَلع بيك اوُنمآ ن يذلا اهني

 كانك و انك دختاسكس تين كو زود تنام كنان كي سسأقف ؟يمورغتس قداص مر ل عرش حر الطصا

 م ك_ناوركب تح بجاد تاكرشملتوا نآرثبجاحاجاياب شم ولو بمن ج أهي قلك ايند لي تروصو

 ااا ثروادارخت لد لع مايص تيطرفويت اسكس ل وتل 00ا م ا نووارم ىف ب اكل اح كلب

 (رانملا) كما ًيقيتكلا دز لخدفالو قيشرفلا ىلفةيبدشت وف لف وح قي

 :هرن اةنايررب ل سه رور

 انلا ةتنداع كى وفترضقم كو زورءعهراثشا فرط وكت بانو ضر لص كو زور تلج لاا َنوْفئَتْم كنَعَت

 تلا هي ومو ل كلفت وقتا جس انانب قول ارفا كس تارؤا

 لول راهي ىلامج ىتببم لاب تهذور ع لامو مار سر روي ل نلاسناد اريتحاو و ترحااص ىك اهنا فطاح

 7 | نتا يبس قودي ديه ع الم برك ركرا#ق اكن وب راهي ىلاعور ىكتنبم لن < ىلاج لاتاجنعس

 تسيراف كتييير اعرف ايبانسس نا روزا سا الع نإ رتب اكس دكر ود كس ل اول راهب لامست ذورسل 2 7

 انك
 7 وماي را اص نوتتسا قال بو *: لوب تاك ره زور لومار

 :هزور اكلي هر

 لم شم اب كني فيك” تشادرب لبق يق را قسم ل رم اًضْيِرَممكنم ناك ْنَمَف

 -ج_بلطمى ب ٌرْسْعْلاْم كب ُديرُي اَلَو ومشي دتا ار احلي تحي فاضا

 ه| نشجي مزمزإ>



 ؟ هراي (؟و ِةّرَقَبْلا ةَرْوَس 1 (نراداور نمل ج جشف كلانَمَج

 :م زور ارق اسم

 هراشا فرط لكل اسس منا قئركارفر يت  ئفلاك رفس ىلع حابب كس رفاص فذ قت بلر ماري ِرَفَس ىلَعْوَ

 ٍرفَس ىلع ظفادكَك لاس اجاند# لوطي فسر( ليرفسم نايت ذلك رجا حس قمم فك قتل رفح قول قام لوا« يدايرف

 هي دخت رك سئثارماناو دخ لت ايلتس مك[ ىلوم مولعشر وسو وخ تاب بحس لضم راوسربر سو وكس يي موه اك

 نلتقي ؤيعوبا ماما تس لاقت كس مارك صروا ناب ل تققفت رثلا لوسر ء ليون لب طظافلا ىف آر قوم لم وط انتكر فس

 قرار قدك رك ل زور نمت ىلاسأب الاو نس ركرفس»دايب ول م تفاسسوو فم لزشم نخر اديقض كسا فس ءاههقف حس تبدوا

 تل باح لس بص ولكرارقم لك ست ءنو دان ل (68) سال اجلا تح باح كس لت ل ءاهقف كس رحب دوا
 الاو ةساج لكس نلو اوم مولخمير لس ليا تاظفاك ٍرْفَس ىلع ءج لوم تمولكر تا وس نر طين لك 001
 للم وكام لطي_راظيسا جس قدوس از ا بعسل ١ كرفس صخر لك ذو ىارفاسم

 هتف ىف تدم اق ب تعم ىارواوم نم ايقرادقمب زتعم لوك ك كبح ءايي درك ب يثور س السك لا قلطم ءاناج ربك

 «احالبك يب من رقس ىلع ةوقاعس تيتا سرب وة زدني ع ماقم يك كلج لجن وردي الوم كباس ناب

 - اتي نر 7 قاس ديمقروولل_ قا

 كفر تاراقتم قرف لب سلي كيا تبين لكم ايق كس كد هددي ل م مث لوك 01 اوم مولعم ىر تس ىلا :يلمم

 دج لي تلاح كرفس ىلع هوكي اكد نت اكتصخرركور ل مكسر فاسروتسرب وةك

 :ءاضف قوزور

 بجاد انتكرعس زور لش لوف سرمود لب طمس قلك وزور ورش توف ذي اوكر فاسو ضيرم َرَحآ ماي ن ًِص ٌةَّدَعَف

 كل وزورورش توفل روصقت انبي كس ركر ايظا رلمج لبوطاك رخآ مايا ن نم ايي كسل مق ءاضقلا هيِلَعف ح 5

 اي تلم كن ولو تأ دعب ل لحوم مرفاصروا عب كس تشي قا بكي كو بجاو لي تروص ا فرض اضن

 - كوم ليي ز الييدف تمصواياضتقري ساو ايكركل وقت لي حس نو حا ضل لوركا لح ركاشق لي نتج

 ريغ هك رح بيتروا لسكس شئت ابا 2 سا سيئر وكل كدج لع رخأ مايو نم ٌةَّدِع :يلتَِم
 -ك_ رج اه رطل جس دايخ اوك ارت ورورد روب دقي ري مرور لت

 لد تجد ى ركز كر اق تاط كك هزور كولو كل بري نفاق كس للا َُنْوُفيِطُي َنيِذَلا ىَلَعَو

 ْمُكَل ٌرْيَح اًوُمْوُصَت ْنََو لس ركادا قدصتروص/ي رفاه زور ةاجبكسهزوركعس لكك ككل كس ناآناتباو
 وحر و زورركس قيمرتب” ل يدركه راشا فرط شارك رف



 3 الإ

 (ناداج» يلج سشف ترسل نهج ا * هراب (2) ِةَّرقمْلاُةَروَس
 لاو رعب 0 0 قو وصلا ناب رو ير رو ازوإ  سمام لدكر ةزورو ل وكول بج اتت لان ماطلع اعرورشمفت

 320- ايلي ورك خر وسن ب قتيل لوك لم اعولم تاون لوب لاذ بج ُهَمصْيِلَف َرِهَّشلا م كذم هش نمف 1

 قت ريبعا لك مساك ل و راجي اي( ضاصي) لوب تنس وب تب د ايكو لاب تما عرامتب اب يبا لب قاس سكول

 (ىرهظم : صاصح) سلوق قاب ناعتاقلطتد نتا حرواةفعلا تالت ب اىتتر وب وم يكد

 يبس لس يك تنس ةقالققققاقفق روكا نبل سف ثم دعانا مانت لس ريقو قرن 2 لاش دقادوباو سو كداب
 أسود بحب رب دوي دق اكس زوره اه ى اكل كات ايككاي دي درايف ا لي وق لوم لاذ ُهَنَوفِطُي َنيِذّلا ىَلَعَو تيآ

 -ايكوع مز اان ىتو ذوررم نولاو تقفاط ركوب تشريف يق فوم لذا ُةَمصَيِلَف َرِهَّشلا مكنم َدِهَش ْنَمَق تعآ

 مالا ءارتتيا ىلا تالاعم لس زامل ل ثيحدح ل وطكيا ل ةةقلاقتانئاتق لش نب فام تمر طح لي جتا رشم

 هاش نط وو كورد و دول ل ديكو ات كرت لب اوم ورد ومع تا ل
 تر همك لإ وسو كم روش اع مانو زور كيا دوا زور نا لي تبرم لهاا فير شتر بطعم دب بج متفق رتلا لوسر

 هزهركعراقفاوص راقي متي لوم لذات تيب ُماَيِصلاْم كيْلَع بتُك لع داي ل تطرف كن اضمررمب كج
 دهش نمف تيب ا قرسود يأ ل داب كس كه زود ذس لاق تلار مب جس ا

 كن ذوب تبرك ايدركم زال انحرو زور فرص رك سر يفي ي ل كس قا قس دنت تي فا رف لذا: رْهَّشلا م كذِم
 -ه#دركا داي دف لكاس هور قه عهد لابد لا, مكب كل < قدك

 تلقو لا فرصتس اجا سكى روب شما وش ىف اروا نجي ف احكدعب كس راطفا لبث عرور شكى ومي ىجي ديت رسمت
 تيا لاقترتلا ردي ايكوم ونمو رت انها امل« اينو ور زود ارسور وأ ايكوم بج 0 وس كد !1بتبلا قلع

 انعان اهلك داص كن د كك كى دامرف ىلا آييرك ا«رفلذان مكب آسن ىللإ ُثْقَرلا مايّصلا َةَلْئَلْم كَل لجأ

 :رارقم كيرف

 | *هرواء ماركه .ولكليا عاص فص ترابا كح نازودجيو هرم تلق كس ااي مدثك راص فمتن دف اكه ور ليا

 يك سا( ناازوالاوادبا )جس اندم قواسم لس مارل سل ايو لير وا مارك تيرس اي ولكل يأ عراص فتن قنثث«ماركى
 - دهس دفاكه وداليا ديد يرو داك وكن سكس رك مولع تسبق قرا
 . ليئعسدانيد لث ازد ان فياوكض تت كياوأ دف كس لو زور رنج اب مررت لويضر ًاووول ب رف كس هور كيا :ٌيليقتم

 هوك كب ايكل ثبب سا ىقفؤ_لاتقؤطلا تت ىو مق ترطخ لم قوافل دادما جس ايل تاس يفق كب لاوك نس ى اشك ايدج
 كوم كلَ لي لا طايضال ب سن قواتفلا دارا تدباء تس نع قف” لس ى اشو لي ماج روس ولو

 و
 هدا للبي مزمل



 ؟ هراب (9)ِةّرَقمْلا ةَرْوَس مسا (قرادج» نصا لج جنن ل المَح

 - ب لكشابك نيس: ناين در[ وت كيا مررت دن
 (فراعم) نك رديه سرك اذا ع لورد اس زكرافختساوو زويد ترعسو لك يس نيون ى لا يلم

 ني ناضمر كيا ىكن ارق يبل راكن آر قون لم ناضمر كارلا هئف لأ ىذَلا َناَضَمَر ٌرَهَش
 عكر لب قزعلا تييب لابورواءايك ا يكل زان ريايتد نام حس انوفك جرو لبر دق بش لكن لارا[ سس ب بظل ءايل يكل ذا

 ينك نين) ١ راجل لولاسالا ترو بسسس لايك د
 بسروا لوم لت نلاضمر وام ءادتتبا كلو ننس نآر قس قرر بلطم كيا اكس وم لازان لع ناضمر كس نآرق

 لوم لان ليي ىوسدع ؟* 9 وبن نجل لاي نلاضمر وام ىلا لي ءارتراخ لبقتب ىلا دبا ىلإ قلع ةروسس ىو ىل آر قب حس
 اياج لبر فس اهصوج رختاس لس افلم جب ع ايك ا يد زوجت ب كرر ايتخا كس ىدآ انحكر دن اي انحكر ه زور للم تللاح كرفس

 حراد لا زتيعا ب سرسود لرلح 252 نوير ولور روا ءات تكررت لداروا اىتن تكره زور 00 سنا تحلل

 الكر لو ل اند نت لاو فوك رطل انلر لا دا اىكرو زور لج فس كا كك _ لاقل ترش رو 5

 « تس هود ايل ايك رع ؟ .لءاعم ايل: يامر ف تنطإب رو ركه يكد لاح ب ذقت ىج , كك وم حت كولو رك ساروا
 6 نأ لانه 2س كايد لور سه ذود مع قف بآ قب عت ومس كتب ع لأ لس:ايارف فلل تأآ
 فج لي كاضمر يجرمود دج سلس اتفاق لق ماك تيياور لك ةفلانتش اقر رح ومد قتال قروزل نع ذل

 58 7 زور ل مك بجرم ل ولو دروارب 21111 رجس «رسودروا ل ردي لنج بجرم لج كعب

 :راطفا اب ع لتأو زور ليرفس تلاع
 كس رام انكر م ور تيت دك اول لوتروص ضني تح لوم مولخضور اذا ل رس تلاع 2 تس لوب ثييدع

 ا كه تياور حس ةقلاتفئاَعت راج ترضع مرج كيا كل

 , ك1 قت مكن عراركم اقرت ابي ءاكر م وردوا لح فرط كدلك ع اضم. قف ثلا لوس لاس قف"
 فالف ب آرعإ لس للا ايلوؤكد ىلا فذ لولو لكك كل اهياياحلاريواوك ادولا ايات لاب اك ىلإي نس ب قله تهور كأول

 -' لي راكهكل راكبه و: ايار فذة يآ لم لو حسه زور تبا كول لنك /ىل عرالطاوك سس آر يام رف شون ىلإ ينس
 (ىذمرتو ملسم)

 نترلا ربك تررطحروا قورم ةقئلإتهطاكفت لع ابع نبا لك وري اطوروا ملسو ىراخبب ثي دع كيا 1 ىلا

 ّ دل تدلك نابع لع تاور ى' ةقلدتةفن افق فوك ب

 محامنبا) ١ .رضحلا ىف رطفملاك رفسلا ىف ناضمرمئاص :هقن# هللا لوسر لاق
 -' كس رد ذود الاو نش لركوب ىئايا الاوت رو زور لير فس''



 (نتاداج) نالالج ف كوكل اَنَمَج كلل ” هراي (؟) ِةَرقَبلا ةَرْوُس

 نا "ب رتعم تمت |اي رااح انو مولتص يكب تيارات حر رط ىلع ىلا لس رفاس ىو تيثبك

 -6ةاجوم بجاو موصيسك ولة اج 1لتر رواء جس تاياتي درك اضق اوم رتم ب قروا تمزرلا وال

 (قدجام)

 تفحوا واي زا كل كس رفاس لس لوودراطقاو موص جابر الج تس ورش لش باب ا كلسون رار فانا ىف 1

 . نين لاقل موص حلا قمنا رطل اروا_ اتت ضن 0 ولبب نول ضف الكحلي شاوو كس كيوب فالتخ ا نإ 3

 : د ني كك فرط رافق تيذضفاهتفو نال اجورعتمروا_دا سرج لت 1 ا نس

 امهناغ يور ام ضعب ىف كاتئاقإل#َت ىعفاشلاو كلامو ةباحصاو ةفينحوبا َبَهَذَن لضفالا ىف اوفلتخاو

 .ةكاتنلعو كلام نب سناو ىفقثلا صاعلا ىبا نب نامثع ةباحصلا نم لاق هبو لضفا موّصلا نأ ىلإ
 حبر

 نباو رمع نبا ةباحّصلا ّنِم لاق هبو لضفا رطفلا نأ ىلا نانا قخساو دمحاو ىعازوالا َبَهَذَو

 ناتاتيلجت ةداتقو ٌدهاجمو ريزعلادبع نب رمعو ىبعشلاو بيسملا نبا نيعباتلا ّسِمو ةةعلاشس سابع

 سبر 2 .ٌةميزع رفسلا ىف رطفلا نا سابع نبا نعو هّللا دبع هنباو رمح نع ةيطع نبا كلذ َلَقَت رحبر

 رزبيج ىف ن ناك امل 0 لذ مم عامجل !اي كيان ٍءاضفألا ىزعمب تق 9 تقل | مايِصلا اق ك

 نع ةيانك 0 سب امساك سال نه ٍءاشسعلا دعب برشل لاو لكالا م دو هةميرحت سد م الاسس و

 5 3 23 م متو ارم 00 1 2

 خامجلاب م كَل ن وُنوُحت َنوُناَتْحَي 4 را ا املَع هبحاص ىلا امهمتم لك جايتحا وا امهقتاغت

 مهنسو هيدع هللا ىلسح يبشلا ىلا اوُرَذَعاَو هنع ىل !اعت هللا ىضر هريغ ور رْمُعِل كلذ عقو مايصلا ةليل

 اا َنيلوُشِباِج فوري مكل لجأ اذ[ نات عاتق كك رف نيف كلَ
 رس

 5 مديل طع

 ريظينيبي قح دك ليلا اوُيِرْشاواَوكَو دنولا َنِم هَرَدَق وا عامجلا ني ةخاَبا ىا كلي 0202
 71 هرم كلا طخ

 كردعم هوبا ١" ناَيَبَو ٍض ٍْيبآلا طيح ناب َدٍداَّصلا ىا ٌرجَفلاَنمِدَوتفْل طبت َنِوصَيَ بكل طي طيح مل

 ىف دوس صيبا ٍنيطيخب شيبغل | نم ُهَعْم ٌدتمُي انو ضايبلا نب اوُدِبَي ان ةّبش ليللا نم ىا

 َنهٌورْشاَمم١ خ رم سرا

 ىأ 2 دراما سمشلا بوُرْعب هلوخُد ىل أ ىانالاَل رجفلا سس ماضل اومياّمْس دادتإلا

 00 نمل بن َنوُمكاعب قدعتم نجما ف باكتعإلا ةئيب نوئيقث "نوقف مناَو مكفاسن
 اسنع اوفقيت ةدابعل اند هلئاَدوُدَخ ةروكذملا ُماكحالا َتْلَي دوْعَيو هتأرما عِياجُيف م

 ركذام ْمكل نيُبامك َكِلْذَك ىرخأ ٍةيا ىف هب رْمْعْملا ابؤذتعت آل نب ملبا ”اَهَوَيَقَتاَلَ

 «| قمتلمي مزمز >



 ١ هراب (؟)ةَرَقَْلا ةَرْوَس ماو (نرادا) للجحشف كن َنَمَج

 مكعب لكي آل ىل ٌمكتيْكلومأ اَولُكَأتالَو ؛:راحت © َنوُقَتَيْمُملَعَل سائلا
 ةوشر ةير لاومالاب وا اَهتموُكحِب ىا نهي اوُقلت | اول بصٌغلاو ةقرسلاك اًعْرَش مارحلا ِلِطاَْلاِب ض رضعب لام

 6 نويت و ريحالاب َنْسِيِبْلَتُم ضاّسلا لام ني ةفئاط اًقْيرَف مكاحتلاب انكي راخخلا
 ١  5ا .

 بات ب روطس عرامج تس قرو# راهب مث تاد كو ذود كل #دابتايكا ي دركل اطردا "رمزي هدي يي ب ا و اا 7 د سل
 ءاوج لزات ك_ كس ذ_ركغروضنو مرت كني خ.اهكدعإ كس ءاشنعروا عرامتج حس لاققرومل يب مالس ا ءارتيا مسي نوب

 مولعمللا ,تن هر اءآرددف ليان تلاقئاتم لك ندعم ياك 6و لبلاك لا كروا لد لايلاراببوو

 ب 1ل يشوه ريو نقالة تانك ع ترض تقوي ء ومب سرك نايطدتاس وق تيس ا كسك اهدا هي
 بج با لب ايكر ذكر د تروا لكل وق ل كداب لاق ء قنا تزعم. ب آس لوكا نادواءامت

 هلال راربتوجوب لع ركب لطوك (والوا) لااإي ومب تلح رك ترش ابم تس نان ايكا يدرك ل الع ت#دابتلا

 ليات ةكح ىلاحك سيرصحرب كس تاد دوا يدرك ئاج نركب لطول دقمدلو اا درك ماج عرامجب قثن ع قوركر قم نس

 روات كايياك ضيبالا طيخلا (رجفلا َنِم م) تحوم زاتم حكاه "77 ا

 ريم تاسكس سادتي رات ارواوكى ريفس لاو ذو: رباظ ( ج ليللا نسم هوروا) «ب فوذكن ايءأك دوسالا

 ا وركارول زور كيش اراض لازال بركس قادر تلم قا رود ا سع لوكاس دود هايسرواريفسعتس لوب

 تس تيبناك ف اكتعا كب جب ورك ترابه تس نقز# با روا «لكة سو للفأو ترا دجتاس لس ل بروز

 نقمج نري ) وجعك لس نقدا مم قاع نوفكاع ءدجاسملا ىف وممثل لوريم

 ون لج لت دودص كرشلا ماكحاوروكذ هب ءوجإيآ[ل جاو كس كت عم اي تس ديت لب ارواءوم يكل ثوح_رهسس_ دو كفو

 ولع غب حاهودتعت ال ريجتر اناج ناب يرقكس نااذبل <. اياررفررقم2ل_ كس نورتي خيسا ةسششلا

 نوت آيا ىلاترثلا كس كس نايب( ماك>1) روك كك داب عررط لست حررط ىكا ء جس اهلك يك يبتلي تبي كرس

 اور ان للان اكسر سود كيا لع لج قلن كول مروا ليك تس لوززت هدركم ارت لانس اترك ايب ك- كس سوك لوك

 بصق, ىروج اشم مارت اعرشوج م دقق رط لا ننس ق احكدن لاد اكسر سود كيا حدف رط لاب نت الس دقق رط

 ماكج توشرروطبلوكل اداب لاي كس لومكاحوكعرا زن ىلام كش لاي كس ماكح وكت سموصخىلا, شمول اه ينج شدوا ( مريخ و)
 كب ج ك كووول اديتاسك هانكس حل يأكل اك وكول كس كم اكن ىلا عفارم مث ءاجاعك لاح ايي دش لاي كح

 وهرب نتن تك ومنه



 (ننادتر نويل ج جشف رن انج 2 ؟ هراب (؟رةَرََبْلا ةَرْوُس

 نوقشت كيب بكت يعج
 رواتس لوم تفو كل ئرامتب نايمرد ل ترروكروادرموج ولو 00-50552- َقَلُوِق

 تس يل ” ايلدارم عراب لوب كفر سس جو ىف دوم موزل اوم ايمرو كس عرامتب روأ ثفر جس ىلام دنيا: تقود

 - نرتب لح .ائفَر ( ن) ُتْفَرَي َتْقَر ( نآرقلا بارعا)
 يا ءاب إ ىف دصاك ثفر اوبس

 دج اير راشا فس مالعرسماريمج: جس حت انال ىلا لصازيلاح_ لت وقح ءاضفإ لك ثفر قا لك ثفر بلو

 7 < ابكى م هس نير راح تبعد كا هيج بوصتعسس دوو كلجأ ةليل له سما مايِصلا هَلْيَل : َةَلَوِق

 و مم تشو ا تلح جاتو ماظ حسبك 00 كدر ان قت لكي عس تتقو لا تاعك انف بشيب لبي تروا

 ؟جس انكطوب بصانا هليل هده دوك لع رعب لج ُثفرلا لاو

 لتس يي تبا ذبل حس لل اعوو كح ا ءاماعر ككل لقي يب اوس فيض اء رد صم كج ثفرلا :شل وج

 .مايضلا ليل اوُعفْرَ نأ لري تيب نر رت حارا قار ضر اه هليل

 -< ايد باوجاكل اا ليا كح نونوخت ريا نوناتخت .ةولوقت ها لوم

 -ج قرعتمبئاب كم كَسفنا لابي هلئالاعجاتوم مز الكوج < تس لاعتلا باب نون ذاتحجت :لاكذغا

 اهيل اءاكبا بايد بادج اكل اكتا ىادس كت نونوخت ريش نوناتخدت ذ مالءرضم سلو

 -< اها يكر ايفا كح كح هلم اظوكت ئايط تس رثل لاعتقا بايدواعس ل ! سب نأ كس درب لاعتتا

 -<- < نُهورِشاِب فطعاكل ا اوبَرْشا ٌراَولكَو لوم
 تلق كيش رغب ليللا ةيقب سلغ قثكرتاس قيس ءابروا نيش شبغلا : نوف

 تلت لاو ل يغم تح انك ع هراشا نع اى نا سمشلا بورغب هلوخد ىلا : :.ّملوَ

 -ت باد لاكذا ليارصتم اكقاضا كه تابعا ُهَعَم ٌدتمي امو ضاّيبلا َنِم اوُدبَياَم ةَبْس : وق

 هوك لاه باشم هدي ز تس بذاك ئسبيشتي كئالاع هس قى دديبشت شئنا ايدذلق اص تلت ب : لاكش

 شتا زطعغا ىا حس ترايعو روب« لوم لوم لب اضع لق داص 2 -قداص لح لوم ريب أوو متل ب لك كس اهد

 تكاد با#

 وج م واخ حب توم د نع عا ايمو ران "لالا اكس واع لوب راووميارتبا بج لداص نمل يمص الخ اك :باوج

 .مهفاف اسك رثآ اب نايمردلد جس دجتاسكس هرانك اد فذ وجرادوميادتبا بشت

 : روصو باوج اكل ول كشاود تا خلا ْغَلبا َوْه ءاَهوُدَتْعت آل نم علب اهوبرقت الف : نوف

 هت| لشي (رمزاد - نش جي مرمزإ>



 ؟ هراي (9)ِةَرَقَبْلا ُةَرْوُس سا (قتدج) لآل ج جشفكلاكَيَج

 : لاكشا السبب 0

 ٍ ؟.انطوم تسرد اناج تم بي قاس نا نبك

 :لاكشا اسود 9

 هلَس آس نا لو ماك اودودع كدشلا يال سي بلم اًهْوُدَنعت الق هللا ُدْوُدَح َكْلَت باومدراو لش تيا كرسود

 ؟ كوم ترروص يك قف قو حوا ذبل« دات ب موهغملس نوت[ وفود نإ( نكن زواج )انه بش

 :باوج اكل اغا دي ©
 كنتو كوم رعب لب ماك ا نلإ وج لنجاح ناايسرد كس لابو نتج جس قدر يبشناجت اسكس دودص نلاوكم اكحا ف ىل اتت قلا

 كل وات ع دا يرن ناز يلء اكرم عش او لص لشي وو اك رك غلام ىك اوجد وا اكومم الأو نس رك ا وا

 د أت لاب برأ, ىف تدودع نار قل ا يوك اج بعرق

 :باوجاكل اش اهسرسود ل

 كس تحارصل ع اًهوذتعت ال «هانرل نحس ةساج بيرث لب رصقم اك ونود اًهودتعت ال روا اهوبرقت الف

 .حيرصتلا نم غلبا ةيانكلا لح روب ورع قرواءبسايكا يلح ميانكر ولبب ل اهوب رقت الف روا ايا يد اس
 -< رك فوويش ل يارصقتم كف اضاك- تدابعىلا ضعب لاممكضعب لكاي ال ىا : لوف

 اك لكالاح اه تس دير ط لطب لا رار ا صن وال نوب ولحس كذبك وع اًولكات لَو :بش

 دج لائوبف لوا
 راوسيب ذو يا كارو حلي مؤثي مكب وذ اوبك رإ هك اسج جس لس ليل عملا عتب ينج
 ظنا مكقيت لايجاد بيع ضو كيا لق لي نتن حس لل رُكسفلااَوُزِعْلَت ل ندب ء اجو
 -ج لوعريع انك تاىا تح
 مو زب اولكات ال رطل الياء عب اولكات ال فطعاكل ادكاي درك راشاكن اءددقموأ ال اهب اًولذت اَلَو : َيوَق
  ٌءالدإ« اولد رماظ ل بوروا< ددقممذاج لاهي كسي قرف مزاجلاب موج اهب اولدق حرر اج مزال
 ننال ايك ايل راعتسم 2ك كس نتلسهلد فروا ليسو با «اناكتل لوذ لب لح ونكد يب رذ كس ير تكس الدإ « بذا



 نينييييعت 2 " هراب (؟) ِةّرقَبلا ةَروس

 تايرايءةوشر لاومالاب وأ ؟ اني ثار ذاكذ_ اهلل اءاكلورسودت عل هز مط / احانرل يب وكت ارو ص لاب لاي كس م 2

 جس دارمت وشر ىل دانك لابلح هراشا لرط

 2 < هه دس د ب حمم ريس

 جوف

 : لون ناش

 ء يم ارتدي ح اووى ل اططدل رة ت آلا زج وج لاو مولع ظناك مكل َّلِجأ هيلا له

 راطفا ل ك ض ف زور لس كاضمر بحجب تنل ءاآزت ادلع رولي ية بزاع اء ء ارب تيياورب لي هريتو كراخب

 نال كح -- ابوس اج توم كت بج + تس زابا ككتتو لا افرض طلخا ةوااكناا باع 3 اوك عب لس

 - ل #1 تلكم لع ساوك نع هته مارك راس 7”, ل لاو مازت ينج

 سيكا قوي اقدر كل_ لع نك فرو ءاكنمم كك ركىرووزمربن د*ةقالدكظناكفق كر اصنامر صرب سمت

 ولك هيراريب بج كلو ةاكمرصب سقس وكن اكن كر ند ةاد [لباووو بج« لوم ىل كركم اظتناوكي تس

 عربتتك نيا] كك ومب لوب وب جو كف غض تفو كربيودايلوكر وراك ورك الم تلاع ىااحت كج وبن مارت اناعك

 ترضى قاو ليا اوما كوم ناشي يرو م التم لبي طماطتخ ا هتاس كس لول وي ىفب ادعإ لس خ_ وسر اص ضنا حررط

 مك ناي ل هققؤقي ترض ك ردح ار هقلاةكالناقتقر ع رضح جرم كيا حس دال لب تاياور قى اك نقلت نعال اكرم

 ءوس ليي ءألث دل بوس ابان 2 ت20 غتر طق وم لوما هك لوي سوس اس

 نقلل ترضخ ن_ ةةقاةةةئاقفقر ع ترض ءاوم ردقاو اك عررط ىعا قب ةاةئناتَق بعكع رح ا ىرتسم مترك يك دوا

 للا اهروكر نول تاج تزعم كل اح

 ءارتباكلداصت ح- ضيبا طيخ , رجفلا َنِم دَّرْسآلا طيخلا ّنِم ُضَئَبَأْلا طيخلا م كل َنّيبتي ىتَح
 راووم واع بنيل عب بلس طرا عوراوتسارؤلاب بن باق دوسالاط يخ رواورانكالاو ذ_ومراووم

 -هدركدنبانبي اناعكة لك اجو

 مكل َنِّيِبتي ىتحاوبرشاواولكو” بجمل< ايكت باور حس اننا عس لم لبس هرمغو ىراخبب ماما

 روا# اسد ريفس ل سرت خبساهو كات اكتي رطر اك وأول ضب وأ لوم ل زا '”دوسالا طيخلا نم ضيبالاط يخلا

 دقلا ودل هوم دن زايقنا ل لوكا لوثود لكك بج 2 ترد 2 ةاه ل ككنو ارواح تل هدناب كا هدالاك

 -< تيل ويحس بسي لاو ذو ل زان ل نارق لارا “ رجفلا نم نم ”ىل_ ىلاعت

 ارممودرواريفس للا 2 "ايلدكر كس اسود كس يكتب اهواك تياور تا ةعلااةناقتك اح نب قرع لع نيت

 «(نشجب زك >



 ” هراب (1) ةّرََمْلا ةَرْوَس ش مس (نوادا لجن كل انج
 َكَواَسو ّنإ”':ايارفذ يآ نايك فلي ترضخ امرك كلا خدر ة.اهكروا سر تك دوك وكاس د ناروا الاك

 ضيرعل كن :ارف ف بآل لب تياور ىكوريثو راخبروا “يللا داوسو راهنلا ضايب كلذ امنا ٌصْيرعل
 3 احا ل سواوسروار ابن ايي لبي لامك سا ثوجابمما دب يلكار بت نش ليللا داوس نم راهنلا ضايب كلذ امَنِااَمَقلا

 يرو تو روطم اع جس اجاجابكوجب انروا ف وثوييافقلا ثمر بو افقلا ضيرع مايا رف فس بآل لم تعاود اكرسدل“

 تكس اتا فوةيت و جس لوم لعب عورلى شيك

 يي خالي كس ىلا وب داع د يس عم اس مج ضن لورا لم

 نت لعب نيكو ل زكس وايل اوك هذ ىلعي تفس نقلا اننا نك قيرلاعلاو مب #ركش مادقااك

 نكن قب 1 اا لوما كوب عز الءاضق ل كويوم قذاص علتتفو لاك تب اغرب حس

 ركروا كوم مزال قا ضقروا كوم قر نك فا اهله كير ك1 لبي ترروص ما كيوب ري روط قش د ذو جوا لكك يمد 1

 - كوم بجاواضقرطاكومم لبي ور اكينك و لاك. اهكل ب تلا لوتس

 تنسو نآر قروا دو ل ذ_رشلي ى كنتو غال فاكتعا ءِدِجاَسَمْلا ىف َنْوُفِكاَعْمُكَنَو َّنُهْوُرِشاَبت الو
 3-1 اتوب مولعميس_ مومكل جاسم ا ظفل < فاككتعا مناك ركم ايف لم دست اسكس لوطن لا لي الطصا ىك

 زار ةتقوتج له لم كوب تسرد ل رهس ىلا فاكتعا كح ل كف قطري نس ءاهقف اكسو ىت لبن رهص اف اككتعا

 و 5-58

 ك- فانحا كد لاش تار قاس ل فاكتعا كس ند كيا ءعس لب ئاج ىو ىتاوكت ار لبن فاككتعا تل

 وجع ميني بسب يييسيعلا

 -ج ااجومرساف فاكتعا فل حر هرشباب لرش تن رورضالب كي دواس طرشم زور كيك ف اكتعا يمل

 تيأل اواه تم دقي رطاوران لاداكعرسدد ليا ل لب م (ةيآلا) ٍلِطاَبلبْمكَنِيَب كلام اًوُلكاَت لَو

 له فير شتي لاسر فريك لكن (لاط قزر لب تعالج ح - أ لاءرفري ان لك بانج حس مارت ام لع

 -تدا هبه ه لل ليو ارم قت وروخي تلف وعم لا

 :لوز ناش

 نايمرد ك ىئر ضتكا عروشا نب ناربعروا ىويج لك اع نب سقس ايكت باور تسر هج نب ديعسف# متاح ىلا نبا
 اًوُلُكأَ لَو تونا ول اركفرطي ا.لياعمركامكم دك ايكو دارا نس سيتا رع تنال لبي داب كس ني ذكيا
 اح انك و توشرو وك احرك يقم وهل يا ء لين تلح وم موهفشوو كس تبي آهروكنء لوم لان (ةيآلا)ْمُكَلاَوْمَ

 تورتلد ل وى ةناقادتا
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 (نادجل نيل اج شف ل انَمَج 14 * هراي (؟) ِةَرَهَبْلا ةَرَوُس

 لالا تبلى بانني ناك ل نإ ضي( ضر ضو لل لوم تاير مابج كج هي موهنما سود

 تانلطوم ؤاج ل تلي تلارعمدقماك اء ةكعامك لاب: ب 5: نا ىلا كو ءانب ساب هس لتس

 كومو حس دادور لوم لاني طلغروا لاهي طاغ لس رورلصف ايا كم احر كيس دالووكم:لادوو تساظاخ كس دس دقضرادور تلادع ملا

 ام نكن كل اءذم اج كس لامي تقيقتلوج واب لس ني كل ساو نتاكت د كا حس تلادع كل سا كوم جن كاك

 ش يدركه راشا فرط ىلاعم لوفوووروكرن خس مالعرسضم اكسر مارت دابق اي وودطلادنكب ع

 ل لادم سا تام دقم غييسا لاي ترم مروا لوبن نانا يأ ل « ايام رف ةقفاقفف بآل سات آل ع ثييدع

 نان قا نمرل ب رتل دبر نا نور اف قس هزم [فيرهدايزوكل ماعم يبس ضل وا حلسوب ب

 هداك ل ودولى ا ل جي وج لبي تروص ل الكول ث سس اح سئ نيل وك ا قلع لينا و ناك اوو ختاولا لاك ل ودركل مي

 - كوم كك ديال

 لم ع هل رع

 ثدي امك ذوعت من اًروُن َىِلْتمَت ىتخ ديزت مث ُةَقيِق اوُدَْت هل لال ْمجاوَلهَْلا نَع دمحم اي َكَيَوْلَكَي

 تقرا اب ويلعب سافل ٍتاقيس همج ٌتيِقاوَم فش مب 3 سمشلاك ٍةدحاو ٍةلاح ىلع وكف الو

 دو ان هل ىلا سانلا ىلع ٌتطع ”مجحْلاَو مبراطفإو ِهبِماَّيِصو مهثاسن ددعو ِمِسِرِجاَتَمَو مهعْرز

 ناب مارحالا ىف هوم نم تويم اوناَتْنأ ريل سْيَلَف كلذ ْسَرَعُي مل ةدحاو ره مم داوم

 ديل َنكلَو اي نوُمعريو كلذ نولعفي اوناكو ٌباَبلا اوكرتَتو َنوِجُحٌرْحتو ُهنس َنولَحدَت انا اَهيِفاوُبقَنَت

 يْغَك مارحإلا ىف ذ ”اهياوبأْنِمَتْوْيِبْلااونأَو هيفلاَخ ِكرَثب هللا ىَقّتاَنَم ّربلا اَذ ىا

 ةييدلا ماع كربلا نع لديوةيلعالالا نام ةنعاكلا نرزونت 9َنٌوُحِلْفتَرْملَحْلَ ااوُفّتاَو

 5 ا كاحفلا رع َرُمَجَتو مايا ةثلث ةكم هل اولخيو لياقلا ٌماَعلا ةوعي ْنأ ىلع ٌرافكسلا َحلاَصو

 لزن مارحلا ربسٌّشلاو مارحإلاو مّرَخلا ى 1 ةيملاتت ةومتمملا زك و هيون افثو ضيرف يفتن نأ

 ءادتبإلاب مبيلغ اوُدَتكناَلَو راثكلا نب كم للا ند وع نا 0 َقاَوُتاَقَم

 كوقبوا ةةارب ةياب عوستم اذبو مهل ةحاس نيزواجنم لا نم دكعملا تحال يا َهللاَّنإ لامتلاب

 لعف دقو ةكس نسب ىا مكث يحن مضل وتس 0 ُةْيَحفَولتفاَو

 ىذلا مارحإلاو مزخلا ىن بل لْمَعْلاَنِ ْمُظعا ذأ مهنم كرشلا ٌةَنْيِقْلاَو حتفلا ٌماع كلذ مهب

 هيد مُكوَلَتق ناو 5 50 مّرخلا ىف ىل ٍماَرَحْلاِدِحَسَمْلا َدْنِع قر هوُمتهظعَتسا

 21120 ٌحارخالاو لتقل َكيْذَك هنن لاَغفالا ىف سيلا الب ٍقءارق ارق ىفو هي هيَفْوحفاَ



 ١ هراب رة ةَرَوَس سا (نتادلج» تاكلالج شف كلامج
 كرش ةَيَيِف دْجْوت َنٌوْكَتاَل ٍقَحمْفْوَْتَقَو مبب ههّيِحَيّرَوْفَغ هَللاَنَف اوُماساو رفكلا نع
 لذ مبيلع اوُدْْعَت الف كرشلا نع اًوُهتَناَناَف اوس دبي ل0 تت
 َناودُع الف ملاظب ٌسِيَلَف ىهتنا يا ءا ِلْثَقب ءادتغا كلك لب ىلع

 ءاظووت لدور لكم ىف ِمِسوُلْتفاَف ديف هقربف ىلا كانا هللا رق رركلرْمتلاب ٌلباقُم ْمرُحَمْلا ريارحلا شل هيلع

 لاب شما 2 هباَرَيَحا ُبجيام ٍةَمربُح ممجُ كيلا كلذ ةييلتتلا
 | م وه 72-2
 تى دتعا ام لثِمِب هيلع 00 دتعاَف مارح مارحلا رهسشلاو مارحالاو وا 1 | ىف ل !اانهلاي كعىدّتَعا نمف

 ءاذنعإلا كونو راضتتتإلا ىف هات ٍةَروصلا ىف هب لباقُملاب اَببْبِتِل ًءادِغا تابت وس

 مصنلاَو نوعلاب نوما عملنا اوملعأو

 بلبل يبس اى م و
 اتوجرادومتلويكك يداي لك لت ركل اوس لبي داب كس لؤتلا» ىل دن اح تس بأ اهتداقلم رثا : معرب

 كت لاعدقلاس ىف )رج «ح اجاجوم روني كك لابي « تس انظري ( جس ان كيرا قل جاتو راو بج كأم ) ؟-
 رب تلاخ كيا د ناب كس خردروسروا« ءارك اون »ايس ابو: ايد( حس تابوت وخاف )جست دوت( نرط

 42( نلا تاو كلم حم لإ حر اتئرم عرق اوم < هل ر ذاك ركمولعمش اتوا ك_ كس لوكول نا تام تآ ءاتبر لي

 6 لاوشا)ر اظقاروا ( ناضنر) لوزور تيارا تدع ل ةقروكقيادوا« لت ةسرلمولخم تاق قلم رقما لاويدا

 6 ندهلر ذك دناو جس ل ياسا فق نا( حلا تتو تخاغ) كك عرددال + ترك مولعم تاقوا لس

 --ك: كلور حق ل لورعل ل مازن لاح ردا, لبو مراعي اتبع تلاح نت ليا ا( رنا )كا نت تس ركمولعتت
 (انلكت ت)هزاوردروا« وكر واو لاو ح بقنا ةاكات:ة بقت لب( سداديداك )نورك تك سا و

 ديلا كسر لقوات نفلاف كمل عت و كيا لشن لكلب /إ كت تب لوك اروا ءكخ تسرك ايبا( برع دكر شم لوو زوجت

 3 اتورل ابر سر تدثلا وا ءورك يآ ت لوزاودد كس لور نشا كس مارا تللاحر يب تيل يب مارا تلاع ءاررذ تس

 يآ )لك يري تاب لا ذسدافكرواايكايد كور تسدقلا تبيب لاس ريدي دعو قف رثلا ل وسر بجي دواء اجو: بايعاك

 ةرعذ_ةقفقفف بآروا كس ليدرك الك كس ند نمت كك نا( ناكرشم) هوروا «كس لبن ؟ل اس دن (اف

 سلة غ ارث اك تاب ل عم انصتتلا

 هركل اقروا ءلي ركر شيلات انركل اق لبي مارت مشروا لن مارتا ( ت لا )روان متنا زاياطصرو ا نصر لح حد لاول رص

 دل ا ب راق ب رابع يس سس

 مهولتقاو ” لقلسطايسعا ل همدان يما: رك ير سي وأن ولاو نس ركز واهتحسدعوررقم ىلاهقدشلا بخ البول

 . : 5 58 "| يب |
 روابي ركن د نم اي ( دبع ذا عرشك دن ايا

 ا



 (نرادجج تن آاج سخن ول انَمَج 1 * هراي (؟رِةّرَقَبلا ٌةَرْوَس

 ملكش الاكنوكم هس لوبن سس لاب دلاكتوكنلاروا ورك لي هاي وكن لا مل اهب قس جس روض "مهرومتفقت ُتيح

 ماتا تل اهون مقالا ع دشاو [ دس لل كل النا كل قرود يل يلا راسل نال ل رز انتم

 * يي لات موو وملك آ انتوركت لاق حسنا لبي مرت شم نإ كس مارترهتسروا وم تكتم م 0 ذ_ لرب

 فلاريفب لاعفا ويت لب تءا رق يارواورل ل انقس نا لم مرت مت وق نيكل اق عس#ت لين مرج هدرا لب ني لد لاق

 منا ىلع ناو سسك ل وت الس دوا لي آب تسرك هول ل «ازم كل ورفاكمسما نط الجرو لق ب ءىل:

 اول نزوله رمل مهو شا كب دايعرواهس د لاب كرش تفرك ككل ابي ومر تس ةاتس ناس الاد نس ركفاوم

 تايدركت لالد ءَناَوْذُع الق ءازج فزع لاءوركد لدن تي ناو لب اهآزاب كلر وول نع ل لى

 . نجس او لوم شن ىلدإي زم ساازبل ل مي دايك ناب جر وا لبر ئاج وواعكس نول اين ىفوايذ هيل رؤ كس هريخو لق

 واملسمي رواورل ل انقل ديباج لا لت متقن ايكل اق حس مقل سا فس لوبن رطل ذبل كم رواء جس لكم ا
 رواج بجاو ا رجا اكل نع يك ةَّمرح تام رس «ت رباب ل ما رجارواء < دراكفتب تملك ابواب اكس

 مرو امأب ل مارت اي لع مزح ازيا اجايل لب لشمس لا ف ا كتمت رت كوم اسس قرمارب طاح اكما رح

 ماا ذج لال حايك مذ لا انة وم تلح رك موت ذئاب سا قب مت قم رك وا #دابهق عنج هبل رز لس لاقل

 نا لو وبر سدس لادوا حسو ل فوم باشمس لئاقم كاك دايز لا ةروصب يك بكري روطلس ءلباقم
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 نام داعنت 'اهيج لو ةساهروخ كلارك وولد ناو خس لإ كل ةسايروشروا | ذ_ركرتلب زاو قت لاله كنج

 < اناجابإ نايا كارل روش ب لود دن اي اكديعارقيديع

 ؟ج كال لويك عمتك ارب انو تكي لاله :تاوس

 ساجر اكدناج ل اسووايوك ليس انو فلكس دا رك ع د :باوج

 هن إو ورعتم كس رايقلا سا ءج_ اتوب كا دنا اكدام رج اي« جس تسرد انركق الطا اك حتي لج تكس وم دغايدرعتم كل

 ص تسرد ااطا اي عم ازيا كس وم

 ىلا ليث باوجر كج ايكا يكل اوس لش داب ك- تملع كح ذب كك دئ اي لي ةلهألا نع كتولئسي ملاوي

 -جايكا يك ايبودئافروا تسمع



 ” هراب (1) ربل ةَرْوَس مربع (قواداج) نيل الج شف ل نَمَج

 حك - دن ايوكل ابل ووصقن نر كو راشا باج لكتاب لاك كن ايب تلع ىدح دب كك - دنا لي بادج يلج
 لكم اكس ناك ج خج_ ايانركل اوس لب داي كس لود افروا لوتس ىكل ما اهب كس ن#_ركمولعم ىلع ب تلقيت لكنح ب

 (ىناعملا رصتخملا ىف امك) 55 تايد افروا

 ىكدح هب كك دنا لاوسك ب لسع اكب او: ساس هراغا فرم باوتةسرمدديب ًةقيقد اودبتَمل :ّيْلْوَف
 لاوّلهألا ةمكح نع َكنوُلِئْسَي ا ينوب فووق قم لمي لاوس اتت ىت لي ادا, كس تدع

 هذ رر# نباوكل ع ىلوم قس تياور لاا دمت ان لكباوج لسا« شازتخا الف كوب ل طم كس لاوس باوج لب تروص

 همام تعاد لها نع ةلفولئشي تلون هلا تقم هلا لوسر اوف ب_ايكت مارس ياا
 -< قرض لب #داإب كف كل اوس تدلك نح دب كك

 -لآ اك اهب تنوي كلآم اح اقيب تيقاَرَم «تاقيم عمج : : لوف

 -نانز فظل د ب ررص عت كرَجَتُم يمهرجاَتَم : لوم

 -2- ل ةَّدِع دَدِعْمِهْباَسِن َدَدَع : : يلو

 فطغا«جحلاو لج انركرودو شلال وكول ضترصقم حس فاضا ل ااكمالعرسفم ع سانلا ىلع ٌفطَع : ةلوَق

 ىه ٌةَلهآلا ىا 4 ىه ري ةّلهأ لمت ٌتيِقاوَم لك شاع لكك سرور ءككالاح تس «ٌتُيِقاَوَم

 َىه ُةَلهاْلا لومي ترابك قنروااكوجرير يمن ّىه قل ماك اون اجي درك تيقاومفطعاك ج حلا دكا ٌتيقاوملا
 لل لاك سرو يتم ءلكالاع ءجحلا

 .مارحالا ىف : سلوق
 < هدئافايكاكذاضاك ؛مارحالا ىف وب
 -< باو: كل اوس ليارصقم كف اضاك مارحالا ىف لشرد :نوج
 اكباوج < لدتيبردوا ذوج ٌلوكرباظب لش ِساَّنلِل قلب دوا ءاّهر وهظ نم َتْرْيُملا اوتات نآب ربل سْيَل ناو

 عوبب لاو مك كي : ركل بي م مارا تلاحروا لو جر تاقوا تييقاومكي هوروا < اطبرروا ثوجرك < يل ساء

 جر ماظ قلتو طير زا حس ل عر لاوفا كيدذنكس نا

 ب2 او ايلا فخار كل ع قل اني ب اؤجو لاؤنن م ةسراي كس لا كيلا ىا /ا ٌرِبلاَذ ىا : لوم

 (ةيآلا) .ِمُرَحْلا رهشألا َحّلَسنا اًذَف َىهَو ةءاربلا ةبآب : لوف

 1 نر ويعزز اتا زل دل مرحلا ىف ىا ري ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا َدْنِع مرحلا ىف ىا : قلو

 دهس رون بث مرت دول دلك جس لا عرونمل يب وت مارت رس فرص ل (قنكك ل ساس دارم مرتو رك وب مارجريت

 ل ه[نشيي مزمزإ>



 (لتاداج) اج جشف تراني سا ١ هراي (؟ ِةَّرقّبلا ةَروَس

 مكر لتق ناف ىك ولَُقَي مه ولّتقَت ال ب ب لاعفا ند ثلشلا لاعفالا ىف فلا الب : : سلوق

 فيم ناك كاب رلوراشا سر تل دجوت ريس نوكت ٠ دجوت : لوف
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 تب اتاك لاح 0

  .ةئيس ةئيسلا ءازج يس ايكا درر يجي ءارتخاولءارتكا ع از سس جي ىف »+ لاهلي ًةروص ٠س

 :لو ناش

 هللا لزناف لهاا ِتَقلُح ام هللا لوسر اياولاقر هن انغلَب : لاكةيلاعلا ىلا نع متاح ىبا نببا جر

 تبر اةدوأ وأ جس حس رخل نم ذب انك كدن اي. ايكم ولع ةقئالف ب آد سلول ءةلهألا ٍنَع ٌكَنولْئْسَي .ىلاعت

 منا ربلبا لح را تل وخب تت ع لاوس اكياس انوه مولعم فاص حس تيياور لاء لوم لات

 نتا ميكحلا بولسا ىلع باوجلا اريل ايل( 1 هتب رشل 507 يندد سانلل ُتِيَقاَرَم ئه لق كبار

 اقيقذ اوُدِبَي لالهلا ل لابام” :- ورم ةقلاكتش نا نأ نب ذاعموج تنتاوروو لتر بسا« نار ليث ىلاب تدور ضل

 ع ناكر 'ناوضم تمماثلا نك اوس يكن ازين ىل اعمل هد لامن فيعشرتس لك "1 خلا "ديري
 -_ يم

 :تيمجاروا ماكل وي رات ىرقق
 ا

 ع

 2 1 كبف تاور قانا نا !ب داغمروا اطمح ابدي تما 8 كليا شيمب سدايتقناهس لشن !ر روع

 لو 01« ليبي روس لولو وازع 2س( رزتليا )مرق عن مولع لير و 0 تركجررا 00

 اني .مولعم خراج عل كس ساو بايتس هريف رزقك( ميوقت ) ناهج لمي 27 رو اج لوم 22-00 3

 تل +ب لإ طمس .طباض ى:ليادارج والعكس لا نع ' تسدد ح كش صاد ازور كس دناج بالك ءاكوجش كاسآ

 ماك ةلابجما د عل ومو حراك لو رونا وول اوت و ا فتالخاروا لب

لم كاملا ورل مز اوكي اح ىرقق هلام ماجا لل تلال ان كرام وداداكت اد ايعو
 تاما م باص رصد 



 ١ هراب (؟) ةَّرقَبلا ةَرْوَس 7 (نرادلج) كلج سغف كَ اَنَمَج
 -8 باح ل جاه هدايا لش تالاعم ه والعكس نا ءهريو ىف الط تدعو ة وأ « نإ ديني كاضمر زور رص لك

 نر باجس الاوراق قل اي ملدا قا تيب رق ادا امام

 فالس ني اصو باج خرم ذوب فالخرجوإ لكوج ركع تاجا كوو العكس باح قرم ب والعكس يعش ماكذا
 مسافلكا لت ضف ادت انكر طووفتوك وخير ات قرم ل لا عسب باخ قرم رادع اكديم احا حس تب, لو: دوا« دورض ىلا
 - اجار لاعتسا اكل وبر هقرق ل ت الباعمكس هرغزور اك ح ىمشقل رط ناس اك طابضن ار واتس

 :واينب لا كت عرب

 تل نا نا نادرو متر حس تبدوا لاهج سب تييباج ناز « هوه ْنِم َتَرْيْلا اوتات نآب ربا هيل ١

 قدي قرا اع ةدم لا دع مزاد امآنأر لح تدور كرك رون كح دع دنا ماقال قس للا

 تيبس 7 لكت عرب ىكا لبي تيب[ ا تكن با نر كوكس اروا ومب لاو رد نامي راب داي رك اكل بنقن لير اول د تس باج

 57 دايع اب ىرورض هينر# ازازم قت دبس ءازع( قرورة هزل سجق نت ايكوم مولخس وسب حس تعيآىا

 ولا يورو ع هانكو اومن اما ًاعرش زج وج حررط ىف 0 ى اني

 تنم عا لاه اتاج ايدرارقت اح انو مارتتول لو زج دن اب ضن ب انتا يلد ' عررط ىلإ بتخاوروا ل عفوك ج ىر ورضي

 تحرثلا لأرو كه قلك برضه دب ماعدا ماندي عساك ديد ناك ردايغب بسدوا لسا سكي فرص

 رند[ داس قس الساد لوك لوك ومر قحاب نا ماناك ديما كلا ةيئأ
 2 سيق سس ثداغنو تسب تداقكو تداعس كن انأ#ن ءروأإ ناو ىكدأ 105 مير يلقىرادجاوءابآش

 تي سوو سوس ب هوم م َنيِذَلا هللا ٍلْيِبَس ْىِف اَوُلِتاَقَو

 0 ب بنا وأ ولابلاو 2 و فارع ل سرنا ساد 4 لاو لبي لموكل ويت اس كس بآآروا انت

 قذ انجل رتل لسد ًآك/باي رار قو رباحسيي رخل ل واتت قادر راها وا يدم

 قلت ع يكرشم يبا وم نق يراد بايت 0 ومرئاوركهزارا كس هرم اضق لو و هرعت

 سا اج ةمزال لاقل متم قت. جايكلب قمر ارواح تاس ت روك ناي تلا قلق ن وهني رول قس
 سا« نلارلسمب بج رغ مرحب حلا ذو دقق ذ- لإن ب ني م رتكر اح وو ج- كي حس للي لونا زكر اح هرعقلا ذك كل
 ديتاسكس لولو سرك رياعم نا اك لي رف لذات تايآودوكرن فس لاعتداء ناي ب حس لاح تروصّلولأ
 14 احومودامآرب رحم تروا ل مرتو ل ولورا نك ورا ةءارتبا لل اح اح باج ىلإ ا كح تور كو رباعم

 واس روراوة قلو اوزان درعا دقو وا

 تت
 7 8 3 1ك 0



 ا مس " هراب 09 ِةَرََبلا ةَرْوَس
 "جي بلطم لوم لاق ةدانآ حس وناس ليك حس لورفاكن ا فرص لاقل جس ب متي تب[ 1

 ل سل ل روج لّواوُشج قارن لوجو 22 لوروك

 كوم لالي شلل كلج تاس لو رف اكوتج لوم نس لم اك اك رو دزه تنحل ابي كس لور اكوجج كولو ني دورفعم»

 م ك1« ني ركل فاس لوف رطسوجب سس لوك نلا مك اهب ل تيب آكل شا ليت اج انك كس داهتج وك وكلي ا

 فولي ل كل ساس ماج لاكن اا وق نيك دن كك حرر كلك ور فاك بي كتب ضن لوك سس لبي نول هاكر
 (فراعم « صاصح «ىرهظم) تاما م لاري مكَتولَتاَعي اق َن َنيِذْلا"

 لاعر ماعإب نيت تمريف لوم يرش لم كتيب ققاووتج عسا د ملتاكل انقل لب اهتم كس دارهفا كن نلا فرص السا
 رت تلاد حربا كت نخاج ىلادةهب لوي شن مي تيس داسمم مب لور كس ماكل كان 1 سقت ل اكلت

 جس انشآ ان لكلاب نوفا ىف زجاكم السا سس نإ 1 نيب نب ذي كس ف اركب ماين ل اوين اكل ك الب نس ذو” سك
 اني دبل( 5017ه/ ىد وم) فرصدحإ لس نيد السدنبخ لكك وضل در محول و انك لوران مللي نسر

 دلتا م السا ايد بي ذ قتال ايند ب ذبم لل كتر

 : لا ناب نوخر صم اكدارج

 لوب ج نايس للرب تبمانابب نوخ ىلانابغالب لج ياشناكتميآ (ةيآلار ْمُهْوُمْتفَقَن ُكْيَحْمُهْوُلَتفاَو
 روا ذاج كريو حالصاروا كس هربت حس نقل وبقوكن وك لروا لطم م لورسود داربقسا ىرأأ نيا قرب ز وراي تعاتب

 باكترااك اري توداي ذ تسسنب كل مو كلذ راس تتقاط ىلا وي ع اجب كس نكس لكل ومب اقم اك وذشنركل وفم
 < ماج لك ابان داب تس ارريشسو نم ولو وركب اهساترك

 لكل ماكر ذكر دوو اهتم ككك ون ارهصووجو اب كس ذك شارب لقت ذا لاهتمام جل رز لس لورفاك ب كرت كك

 وكون رص ركوب اح أنك تريصم ين لوك ل كس لوف ههسض يت يك وطي خر وسكان احكي ناو لوك ب كدت

 0 ةلاواجسما انك كتل لوم لاك اج اكل هم عع مالت ل لح رذل مورقل يل

 لوا ' تح ييرأ نع لب لك 2ع "ياك كس لاه لاي ميسا تع ايدل رودس كح تلاع

 ."هيف مك لاقي ىَنَح ماَرَحْلا ٍدِجَسَمْلا َدنِعْمُهرِْتاَقَت

 ضوى ركل ومب مولعم كير حس تيار ليما انركى وكر ونا ىراكن كس ايكن انا شي مرح :يلسم

 57 ا انانركلبت تعئاد رانك نك سود

 كر اكرتكر وا هرب رثدب حس دب كت سي تفص كس اوم تكسر ناامياريادغ ل مؤ ميج ُرْوْفَغ هللا َّنِإَف اوَهَتنا نإق
 <[ شجي مرش > 6



 ؟ هراب (9) ةَرهَبا َرْوُس 2 (نواداج) تل الج شف نر َنَمَج
 لاني لكم اهنثا ىلا 2 ىراببتئورك ادبي ىردنا غنيا متفصوب ساجآاب حد نايغاب فيا وودكبج جامي ورك ف ام قي

 لوك ككتو نكاح تعامج ايهوركى ىلا كى راب كك رك[فاص خدر اكن يد كساد كلي وهن كل كس نس انجب

 - جس اان اشرب لا قوجتاباراهبت اسد زوم ورانيا وو بج رواوم متارزم ل يبادر وار وو كيكبسجب جس

 ليكببسالي روا كك ا حا وو < قتراج ىد تذاجا لكل انقوك وف راسم م ولظنموج لب هللا ٍلْيبَس يف اَوُِتاَقَو تي آلام

 هتاهسدول ل ناقتماكسربصيب تبيييتبء لك افس: تداهتشرلكب داش حررطرج ليلك اس ريت سس دول لني اجو درب

 ٌقردب لص لء كس تاي لكى انك حنت لني هدوم نو بس حس نأ لاء قر ل تاذاجا كعرافدد عب كس
 هي هاوث اينو ءايلل م عرافد خيا فرص يكب وج فس لوفارلسن دعب كس ناديي دس دوا ءايكدم عرور شبل لس اكل وجت رو لَ

 ملارتبا نمتلك قب ىك ثاب ذس لكى ل ذيب ثرال مون ركى نحن تبئادغ حس ىبن تقيقحر كل قب

 وو حظ اجروا ؟ ان نوكرو آل ضروا ؟ىذ نا لكلا رءلكوركل صيف دوخر كدلك وك عر وقو لكل يفارغج لس تاو: السا

 ؟ نام ورك [شورباصكس نبي هاي «داسف ل ا ءوتج كعب كس كك هت ايدل ناو مب كرات
 -:. ب لصاف ل لا": تشي ددب د دب وزع 0

 -ج ب لضاف لس لا” لكي دعاء دعا وزع 069

 اوبناكق تدني مدوخور صاحب ول لم ءباازما لح ©

 - ارك جري نيب فيط هس ناااي لك يرق جرعرج لي تاوززغ روك ليضرغ

 ُطيَكلَهَلاَل] ٌةدئاز ءابلاو مكيثنأ ى ربات , ريغو ٍدابجلا هدعاط وللا ليس َقاوُمِفْنأَو

 ابريغو ةقفَتلاب ةركيخلو يلع زدقلا ىَوقْر فالك قنا دال ' يف فَلا نع ِكاسسالاب ِكالبّلا

 نحر ممل امهقوُمْحب امبْوُدا ٌةْللَوِمعْلاَو جحلااوسِتاَو مببِنُب ىا هَنينيحمْلا تحيَمْاَنِإ
 اوللحَتَت آل ىا ٌوْكَسْوءاَوُفِلْلَو ةاشوبو مكيلع ئذهلاَنِم نق رستم هوْحَن وا وْدَعِب اَبِساَمْنا

 يني هيف ُحَبْذُيَف ىعفاشلا دنع راّصحإلا ٌناكمّوِبَو هحبَذ لحي ثيح 112 روك ملا ذم _

 يفك ِهسَرْنَمَةيَواَض ايي نلوم لاعتلا لشفت بو قلحيو هنيكاشس ىلع ُنْرُبو ل رْئَعَتل

 يللا ٍقيَوَك بلاغ نب عصا ةئلشل ٍةَقَكَصْوَأ م مايا ةثلثل رواِصْنم هيلع ٌةيْذِفَق ءارحالا ىف َق َوَلَحَف عادصو

 ةرافكلاب ىلوأ هنإِلِرْذْعِرِيَعِب 00 نم هب قجلأو ريل وآَو واش حبذ ىل قلتو نيكس كيب ىلع

 مل وا بس نأب ٌددعلا نمل هريغ وا رْذْعِل ٍنِمَّدلاو ٍسْبْنلاو بْيِطلاك قلخ ٍقلَحلا رْيْغِب عتفتسا ن م |ك كا و
 متن 0

 ىل حلل لإ مارحإلا ب اًروظحَمب اهنع دخلو اشم ِِاَرَق ببسب ىلا ةرمصْي ع دمنا عمت ن مف نكي

 َدعباَيبْدَي ةاش قمو هيلع قله 5 رسيتسا[مف هر ةزروسن أ ىف اهب ْمّرْحَأ نوكي نآب هب مارحإلأ

 | نشب مزمز >
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 57 سب نامل

 ىلا

 ل د سن الا كال ١ 5 ك5 ا ا ا تا (كتادج) نين اج خف تولاْنَيَح ١ ؟ هراب (؟ ٍةَرَقَبلا ةروس

 مايص هيلعف كا ماصف هيف دلت رازينتل ىدعلا قفل وف صبا وب دوست اودع كلا
 ا يا

 نبق نما او ةكعلا وت د نم ءهباسلا لبق مري نأ ٍدفتيح بجي هبار رجأ لاح ىنف ىا جحا فمَن د

 ئعفاشلا ىئوق حمحا ىلع ل الو احلل ةفرع موي موص ةيباركل سدسنا
 م

 طي و صم م 23 م مع

 0 تانتلا هيفو دجلا لامعا .ب : متغرفاذ 1 2 00 ع وى را محَجرأَذإَةَعِبَسَو

 2-3 سا
 0, 0 . ءاامع

 5 لح مايصلا وا ىديلا بوجو نس روك بنيلا هك تتل 1 كلذ أبملبق ام كا د 0 3

 هر س41 دس

 ناف ىعفاشلا دنع محلا ْن ركع ايم نكرم

00 لينآلاو ركذ ىفو هل 0 آو ءايبص الو هيلع # مذ هلو 0
 اعلا دش لبق اق ماقأ ولف ن طل 0

 ةحلاو بعتل اعجابك ىامألاو ال ىناثلاو ندنع 86 دخا هنو كلذ هيلعت تك د بو
 2 : ٍ وم

 فاوطلا لبق ابيلع بحنا لخدي 00 نسوبو نراثلا ةيسناب: 55 دا همت
 هع

 .ةقلاخ نه ِباَدْلاْذيِدَم رو هلع مكو همنامل 5 اميث ديدات

 : هديل ةممعي
 ت دل يرق ع دابج مروا هريشودابج هوك ل م تعاط لكى سا( تا) ورك رش لع وار كدا دوا :" يطرب

 6 3 700 و لدي 7 ل ىئاءولا لش للي ثلا ”اليولووخ كس كدر روا هس كلك
 ص (ىديآابر عت 071 5

 7 0 20 12 . ل 7 .50٠"

 اهيوع اولا نان 25 رفرشي وأ اولاو هما ضل او ريو يرث ( لارغ هار) هدا زءاب

 تهل ذا ا ان قيوم 1 ل رد ع 2 ورم "رول كح سلا هرم ردوا حرك

 رو "م (روناب اماك ىلإ ار م )رب رجول احايد تورول م يلد لكسز ل ارول لس نا( ن)
 1 هس انا

 ) 5٠ .. م 0 هول . 20 0

 ال اح اثم "ذاك سا نابج اج 0 "نال لي اروكرن كرم ليتر اح اح وجرت لالع وار ان لقاتاك اور عبس ادوا هس رك هوروأ دب

 تاج لدم 14 0 لا ا 0 اناوورواعس

 بحاوي رقع ناوث ع_اطسارأ 00 ا 0-01 م "اي و للم اك
 مل عم رف د اى 5 بان 0م اان اين ىلع رس تس نأ 5 رم اك 2

 : 0 5 ١ م

 نال تل نر لا رش اي حانت قرص رع م لويس وح تس كا اروت قومى امو اص نأ ! اننا تح روز لح 000 عورواح

 4 5 نب ل نق

 دل تب كارب زار قا رن ما نك ل وا .ضوو م مك ىارئاطب كك كارت اانا

 ا لاةلوبشوخ اشم يب لة دافتس رول هوالعس قلع هلق م ل نا لادن كل كس ب ورك ها

 0 لن وأ ء لب را ا اين الع ن الكر وط ب اج كوئاحم ا 0 كس طرا[ وم حدو كر زعاك 2

 و مس للا ايان ا هداف رك وو داب مارا اكو رمت لب لونك عر حس عر ايون كمر رك م د امس تالت سن خس



 ١ هراي (؟)ِّرَعَبْلا َرْوُس 2 (نراداج) ن0 َج ففعل نهج
 ل هس ركب كيا ةددوا ع بجااو لت سوو را وأ حل قل ةنوج نر ظك_ نكاروا دست ارداق كت

 كيلا ع عل سب ناتاس قارس رسال موب لأ رواة سرا نذدعب لس ثعادناب| مارا

 ىذ لو ئاسكج ىرورضؤلء لع تلاحم اتا كس جر شم لب جر مايا لت حس ذور نت لاول حسبو كف وجت تبق

 ل رشم اياروا ع هوركو زور ك- كس باح ليسوا جس دعي حبلا ىذ ىلا ارواح دناي مارحا اك( عر) دعي تجي
5-3 

 نو تيا كب ج كفو لا ذود تاسروا ح ل ءاج ه ذود لل طمس لوق نب رن ع كس كلاش اك اش ماما ل

 < تافتلا فرط رضاع حس بم اغا لاٌواجو ارداف تر ناكرا بج كح ايكايكروا«لكريخ ب وبدل لو وج لبلاو

 ا تعكر لي ركوب زجولل نظةدايْلا رت ريكا لل نالت ب إو تسدإل ةس ذؤد لذوي

 ميدل | ميس نولغموواح_ضزتل رنا لوهتت بيرتس دورتك نق عقل ل وكر أع قات تل ءاقيصاةمرا

 8 7 22077 د ومع ل
 ك لهارواعز 1 هيعااسسورادوي 0 متا نولعموورلا رداع كيد اس ةلتقطلاقتت قفا غم

 دوا ع بجو( رق قش )زج هدولزن م 5 ما ونء ل عيب 0 100 هراثشا فرط ى 111 نك نمي ل_ركرلو

 هو نراقروا < ايكيلالا قا نزاقنس_ رم كش يدس لالقا ب دقاسلل راح كوول( قرش جلاء راع

 1 كن ورش فاوط اكرمكم ) كعبي تس نس رك هرم يف اون درك فوري 00 © دناب داس ليأ مارا اكورمتو تروج ح

 لو سرك راس نتادوا لن يبد مكوك اكن ومر كرُل تدقلا لأ لوز كادوا( لس تدئاب مار ؟ دعي تس

 -تالاو يدازم تك و لطاقم ركف الخ اكل ا ىل اعتدنا لو دج ب وخروا

 جب 0 20 لاعب محصل درس ىو بوبع

 ولاؤد مر ضاع ركن عر ىاخيصس(لاعفا) ُءاَْلإ ءاوْلت ال ءةكْلُّتلا ىَلٍْم كيدي اَوُقلت لَو : يلو

 < ايكايكر رعت تاس ىلإ لابي هلكالاع رقت ىرعتم ءاَقلا لاوس

 --آ/اج ىلاب يرعتازبلعس ن 0 كس ءانا ءاَقْلإ :(ش]وج

 بعاد اسك ثلظشمم ال لي لوم اقءانلا لم تلالب «عس حس لمي رداصمروان لايق فالي( شض) ٠ كل : لوف

 -قورككخاضو كن "< روب رد صم كاملا كل لاء حس لبي هردانرداصمل كج ُةكلْهَتلا

 وس

 رعت لج لي وجاك اوُلضفت .اونسخَأ < يلاوعج بادجاكردق اوما هةقفّنلاب : قوي
 هج انااا
 < كح ةقفنلا نع كاَسْهار يش ةكْذهَت ك- ساعايكيال 1-2 ذ_ كوبر مس لس وك :ةقفنلاب : قوق

 «[نشلكي مرد



 (نودنج) كيلا ججشف تزل انَمَج مسلم * هراب (؟رِةَرَعمْلا َُرْوُس
 - ةساجوجاريي طر لع لاو ودل ا تتس بس نم ىء انك دقلا ل مش لف قافن ريض 11 ن احا نابي

 هقلا وج لو ْس بلقلا الي *نخلس بح لكك ساس مزال ريض بيدي ريض ب بحي مهني ىا؛َقلْوَق

 كس بلقلا قر قت تضر وأد رو لج ةس دك نلاسحا ريض كت ضرك اهم لك اريلاريب ع لائروصتا لع نت لاق

 - شئروصت لت قرا تن زوج
 بي »ل كاةخشامت ف شمالك ل صاج هاش فرط كب جس لوط ورم يس لا اَمُهَرُدا قوق

 ير ارو وكن ادعي لس دس ل ندرس اكد هل ب لطم ولع اجاعكر قترب قت ىرجالظوك را ظفلرلا ارواج بحاو نواز

 ب لاجوجبجاو تحس ورش تس داب ل هالك فانا 02 لاا 71 بسجباو

 نابي كس تارت ناك ساعس لل اطمس لوس كلاعتلفل تت كل ام ماءاروا قاتلا أش ماي ٍوْدَعِب : : سلوق

 دج تسروراصحا كس هر ل رهو ولعل نوم لازحا فالخبس عديل ذك ل منور اصحا

 ته با# اكردقم ل اوعاليارصقم اف اضا ىلا مكيْلَع : : لوف

 :وجدمت ك_ لس طرشباوجرواع ليكم اتعب يككالاه ع طرشبسادج ىذُهلا ّنِم َرَسِيَئسا اَمَف لع اوس

 هس طرم

 «ا+ ىلا ثرلوع لمت ركلاعس رت فاءادتبدكا نجس فاو ذعر كاتم انكي درك ةراش اكن فدذحم :مكلَع ينو

 لون رميتسا اميركيلعف < يت داعي ذقته وم و

 دهس فوز تكلا هيَلَع روا ع ءادتم «ةّيذِف «ةَيْذَِف : : موق

 .مايص نم ةنئاك َُيذف ىا ج تفمكةيدف راوم للخس فو ذر ماِيِص ن انف : سلوق

 ١ :ظقفما جس انروراشا فلك لوفد ام ممثذما ءرصقم كقاضال- تءابعرا نكيمَلْوَأ ٌبَهُذ نأب :َيْلْوَق

 انك فوق رضوا نسم كس ام قس نماإ سا فة لاو أ اج قش هس:

 6 مكس ” لي ترومت ا وأ ودعم ا زيك 2 :ةنَمَأْلا و + ثنا

 تا تلال وو نوما نم نقل جك يع ضع يارا | كوم تب اخنرم روط لس متن جر ارعوبج يلوم للا زراصحا اك

 لل نانيصاو ما مسلح كك لوم نس ل الوب نتشسع نمآلا تنم ركاروا, اهو موف سس روطلس

 (جاورالا حيورت)

 -انركى اب رقه قكردصم كشف دوا. ىلإ, رق تك عك كك يبن كس : : نوف

 هيلعف ى «فوزجيربت ل اءادتبملوصوم م1. ام كك اطرش باج لباد ءاف « ىلا ْنم َرَسْيَنْسا اَمَه : قلوه
 5 ل ل ل ل

 / حنا رستم ؟ترابع ل!( نان ند 3 ) ىعفاشلا دنع مرحلا هم 0 ناب : نوف
 عاج



 ؟ هراب (؟) ِةَرََبْلا ةَرْوَس مسوس (نرادج) تاج جشف قلل انج
 خضور سا وم ىللاف ارك حتت حس يبس الخ اكس اء جس انك ايي وكس فروض ل وفود ىلإ ىلا رب وج و مدع وا ىلا رقاب

 دجداو دخشاباكتفاسس كل وطرد ما كس مرت جس لاف آبي د ننس لاقلت فاش مااروا بس بجاد

 3 نكاد داو مث بسن روان لب سجاد رص م : لا اج قريد ننس ناودوم هرهش اكتنفاسس نس للا

 20 كنور كلم بل ان

 بطعن ذا مارح ٍدجْسَملا ىرضاَح لف نحيل نمل دمتم «تابع لا خلا لهألا ركذ ىف يو
 ينو رك ايل وم ايق للم مرحلا رهشا لبق ذ- ضى لا ىرورضان وم رشم يك ذم اتقاس تكسي

 : ىلاف آوورهفا كس تيب كرش تم اتاك ل لا« وج شئطقاس تمدح ضنا ايكوم م يق ند وردي م 5

 5 اجو بجو حرم 2 لاف ردا كوم رايت

4 

000000 

 حج تشوف

 :ترورضى كت ىلا

 رفا, قوقل كاجو لع وكذب ل وناس ايكذغا مكب نفاع نع هللا ٍلْيبَس يف اَرُفِفْنَاَ

 ساوبب ترورض ىف كب حس نخر ادم لول كس نان ل ماد ل كل كس ترورض قلو وا( ىضتر بيا ) ى كيب ووك نت

 < لاش لم ترورض كنب ىاررخاكداهتج « ل ضطوكب ققوممد ترورض بج دواس ل فم لون اهطسمبسس انكم اتناك

 وكي آةيسا<سدايقفا ةييسال لرب الل ول تقف .ةكلْملا ىلر كيب اًوُفلَت لَو تك رب ىقلابج ل

 فكل اولا كس نت رس تارطن> لبث لا جنس دارم ايل اهي حس كل اذ دش لبي تلكألب هك تساب دب يت با «ولا دن لبي تكل

 ني كح وموارم قبس يئداضت لوك ب نااار ف نلف طلقت قرار اصب مما لع

 ىو لذ لمس ب قس ام تعي رك ذذس اق كرا بولاوبا ترضقح

 قدابنج بارك وب ولي سبي مق كدا, رفاطع تاقروايلظوكم السا ف ىل اتتدفلا بنج كس دب تاب« لين تن اج لوك

 ا سس لش ؟ لوم لاذان تيب آرب دب اء ليك يكرم دادي اج دوا لا يسارك متي نب يدنا مت ؟ < ترورض يك

 اكى داب ريو تكالب ىو ف اهطسمءابج كرك ا وب تب ان حس اروا ع دابج كري لادارم حس تثكالب كايد اذن

 نا هيدي لك كل ابي ء درك فرص لبث دابتج رمش كرو فيا فس ىراصفا قيلت فئاتت بالاوبا ترق ساس بس
 ضان واكتر إي ذ لم هيزطنطست ىثأ حر رق ىف وصوم لك ل صاح تدان لبن هم هن سس وبن تس دكر اهجج للي تام كس .يواعم

 -تقأفو هركريو ريتا لاي كرب كس آس معو

 ب أ خيي ا اناهدمج لؤلام ع ترفغسو تضر ىكدتلا تسجو كل وم ان“ أ ايار فة ذي قلاع بس ذاع نك ءارب ترضخ

 ع | نشلجي ممن 3

0 



 (دندلجانيا ج23 الامج ل 3370 ؟هرابىرقَرقَبلا ةَروَس (نندلج) زل آلج شف تنل انج سوس * هراب (؟ِةَرَقَْلا ٌةَرْوَس

 مار انس للام تس تسرق تاء انلا ل تسال الب

 34 ل ا 06 000 2 5” م 7 ا هيج معا

 هلال 7*7 اص و كس لاو ف علا 7 وأخ سدح م تسلا قدا يد دار شا [(راذم تكتءارضمب

00 2 
 تايد دان تك ءارللينا انا لل تسل اليو سا نجا

 - ب

 ع مو رار ارئايرل ل ف 7 تانلا تنلالب وأ خيا رمادا تل هس لاقل توصيل: راح تارت شل

 م احوم تكالب دوش كس هد هن
00 

 6 ا ا عدو ادب ماعم ماورردا تزيح اش 2 ايا متاح نام 02

 52 5 10 رت امج 1 - ٍِط ؟ 00 » ١

 ل اروادث حا روش دو ارث مح ورم 1 ا يل همن 0 20 وا نك 2 ثري

 5 32 ليس نص

 2 تروح 8 6
 -تادو شتا دخل لن م ايما _ اأن مر“ فوك لا درو

 1 . نرجو
0-0 

 لاش تت و ديا لوسر حرج انعم بأ تياور لكم ريتا ريس + ريش وك نباح ا بج 00 امو فرز الطاعمرو ا

 2 0 0 نم كك . 0 مدس 0 م“ 1 يق 3 7 7

 تس هس لورسو دور دطي ان سس تيس موج لك رواوم تس اشي كد نيس اوج هرل رشا ىو كد تس لول ول بسس ملح

 (فراعم) تورك ليل ان قم

 :تيضرف كن
 تيفو نتا رتل ورع مج سا وون و ب را نق عرش طرف ل عر لفل طعس لوي روب

 .خلا ِتِيَبْلا ٌجح ساّنلا ىَلَع ِهَللَو لد
 م ا : 7 2 3 2 7 . 5

 كح # يال كح ىا سن التجو تضر ل نر رصقتم كتبي آلا ىلوم لاذان ليي ح6 سي رصدت و او تيأس نإ سرس اتا

 ا انك ناي ماض اهي كس ّنرصق* كتي الا اكد دم رف لا

 تار قش ٠ هلل ةرمعلاَو جحلا اوما
تجول 0س اج آب بج ايبا لوك يم

 زوارق نجا 

 تن اتخا نقرسا نكاوورل ىل رق اوم رسم كر وأ ا جوج حس للى سا ثنا اس ياحب ا

 ذيج تركز هدوم اروح وحراج ميس باج فاق
 نلاعتدنيلاقت قئاشو كك اب ماماروا + ساب ىك ىلا رق رع توت فقال اسد قي اتست لاىلاإ 5

1 5 
3 ١ 

 أذ 39 55 0 3 5 ا ََ 0 2



 ” هراي (؟) ِةَرَقَبلا ٌةَرْوُس موس (نتدج» تون اج جشف نول اَنَمَج

 :تدارغ ارك حس كروب رواراصحإ

 لاحت ر]تتن لفتت قنا مالا لاتقل كل, ما ياس هاك دحارص ول قروب ىف ( ماعدا ل اه نك رام تب تعاتا

 رد تس جي لكس رلع فار شا دجت اسكس ناو ف لاقلت .فيطوبا ماما رك ين تنس اء وكف # وج لاح كس نيو فرص ويجب

 -تايلرل؛ "لاش ىو ووري و رم [اشم لول روب

 انام للبيان سرت ماتا تااوركاوم هم تماثحس يسارا را تسمالع كتل وكم ارتاوك سا نمر م لب تيبآ نا

 هلق 1 كتروف ل ا نمر مس كروب ف هرغو كراج كرا امك ايار ايي يمت الكا تل تببس نم ياس ئرونحي

 2 ةدودع كس كس لاب رق دك يرق ب د قدصاي كس ذولي يدفكو مال الاتي ايدل انطباع تروق

 و "لك قرصروا لو زور ل ظافلا لآ تس تلسرك ا والجر 2 6 نر مكرصروا ه زور حس ا

 تلاع ىلا ليا ىى اوس يلة ةقئاقفت و رج ناب بهكتسرغ فة هللا لور لع في رت رع ل ل ايباد

 (ىراخب حيحص) 0 ”ر قر صر وطب منك ٌئاصاعت ا صدأ لوي ب لك ور 570

 مر

 مل ايكل اوسح_اظقققفلل ثلا لوسر د سوبا ال يكل كم كاع رب ءاب تر لب رجا كن ظل اوك لرش وبا

 اعتناق كل ام مامار وا مفيفحولا م ماما تس جي كاس لتر وزر ةقولركن يل 32 ”واسجاء ايار يا 1 ؟ح بجو هرم

 دل تم لاس اوورمتلي د لس عرس

 : مادا كس نار شون
 انلكت لزج رك حر اكد رو حر لش مايا علا وأ اهوم عرورش لاوغ نتن تنذو اك حب بج كا هت ل ايخاكت يلام برع

 0 تب اقيعووزرحرل قى قورل حررط نا يلف كب لايخ لاا كس نلا ل اصح ىرخ آل تييآ ا <

 رفستل_ كسرمتو راب ودرع كس جح رهشا وعلا | ل ويك خرونمس ركع لت جح رهشا 1

 كج نا زوق عزا رسما لع زعمت ايزو كال اواو 1 تس رجاب لح تايم دوره ل اكشم حرك

 هس احس ماع فارطاج ل: تاءاقم وو تاقيم جس ذئاب انك توكة رمت عر كل لس لولاو نس رك رود قي وق 1

 قورمت ا حس نابية لابي راسم الآو ف الكر صقب بج ل ب ناخ حس فرط ىكدقلا ب تسادرج ل ل اولاو

 ُئِرِضاَح كفا نقول ملا < هانكروا مرج انه ذب كس آس لابي مارتتا ريغ نس م الانصدت اب مارت تس تين

 نا ما ل اسوم ةراوجو ب رق مارترهسل ايعو لباس لش *ج بلطم ىباك “ما َرَخلا دجْلملا

 «[نشجي زك



 مك
 م
 يح

 (كتادج تلج ضف تل اَنَمَج كدا * هراب (؟) ةَرَقمْلا ةَرْوَس
 < اتاجانرل "حت لداء ذكس رولر كس هس لاس لت و دنش باكر رنا هس تاقيمدددعهد نتن جسد

 لكم ىلا ع رد ىلإ لن وا وع رتل كج قر قرا كفا اون بجاو ختمدرب روس يرش نك
 1 رداع رمت دعم ز هجن رو كتل ذو زو تف روق 6 نحول نوعا عنواا

 ردا ل اَعتمَس ميل هفيطوبا ماما يب ارمي اك كرش ذود نش لش تر مايا ل مث وكر كاروا .كك- رس. اج بج دوا اه لاب

 ت2 ظارأ لتر دورا كك رقم + حس بجاو ى ىلا رة ليد ذل ةلقلاتتاققت ب احترم اك

 :قرف لع نا رقروا تك
 ديتاسس يأ مارت كل وفود هرمتروا عر تس تاقيمركا ل جررهشاءانالم لل وكس نا رقرو ءاناحلا هدئاف لل نت كس حي

 مارت كى ا الا ف ال وك« رعتو عر تمس حالك راقت لني وس رك تين كل دفود ورم عر تنذو تش ناب مارا كتم سد,

 - اكلت وللا ىذ نو لبي ينك ل ماكل كا لعب نايسرو

 . كاع كس ىلوج ب تروص كسا« نامشا هدنتاذ كس ركل صاح باث اكل قد ايعوو لير فس ىت كيا بلطم اب خت

 كس ذ اج ىلا ىذ ليوم آرب ح.اتيد لوحم ارت ركوب رد اف تس هرمترك اجرك جس احد اب مارا اكدر مت فرص سس تايم

 - لو تك تول او نس مك اهياروا حت عر لن حرالطصاوك انس اندم اب مارح اك عر حس مرتو

 "مالم دس سو مرتو جيروم دا هه سرس

 هميفن ىلع ٌضرفنمف 2 ليقو ٍةَْحِحلا ىذ نب ٍلاَيلٌرشس ٌرشعو ٍةذعَقلاوُذو لاوش ته أع 0 هنقو م

 حتفي ٍةءارق ىفو جحا ىف هضج لاذع ٌيِضاَعَم ا هيف عامج َتَقلَم ب مارحإلاب جتني

 لنا ف لونك هكيزاجيف هللا ةيلياةَمَْلْعَت ةقدتك ِرْبَحْنْماَولَحْفَتاَمَو يلا ةثلثلا ىف ارملاو نلت

 ورقتي مكر ْفَسب مكفليُي ام اَوُدَوَرَتَ د ل اراك ل
 اوُبلطت اَوْهَتْبَت اَوُهَتْمَت نأ ىف تتيح سل لوُقُعلا ى 2 نز©ب رابلالا ينوي وقت . ا ا

 دب تشرع نك ند اد مُكَضَف وا أذاَف كِيذ بوب كلا حا سواد مكي سنع اًنزر الصف

 0 ارحل عشملاَدْسِع ٍح ءاعُّدلاو ليِلهَشلاو ةيملتلاب ةَفِلدْرُمب ٍتْييَملا دْعَب َهْلاااوَركْذاَف ابمب ٍفوقؤلا

 يووتلا ك ةمكو ديدوعلا نس ا ددحلا ىفو ْحْرَق هل لاقي ِةَفِلَدْرُملا رجأ ىف ليج

 ْنإَو ليلعُتلل ٌفاكلاو هجح ِكِساَنَمو هيد مل نر وطويل ذو 0-0

 نم ىلا لساَّنلا َضاَقَأ ٌتْيَحني شيرق ايا ضيوف نيالا نم ءادم لبق هيف َنِقْمسْنَك دن

 رك َّذلا ىف بيترتلل ٌمثو مهنعس ٍضوُقْولا نع امْفَرَت ةفلدزُملاب َنوُفقَي 0 3 ص اًوُفِقَن نَأب ةفّرع



 ” هراب (9) ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس مم (كرادلج) تلج شف كل مج

 علا َمُسْيَضْفاَدَق ببي 6ميحت َنيِيِبْؤملل ّنوُفَعَةللاَّنإ مكبونُدُن دم *هّللاا هَهلدااورِفْغَمْساَو

 َكُيرااوَرُكْذاَد مب بتررفساو متقظو متلو هجوما ةَرَعَع سيمو ناب مك ياقاقع رف أَن

 نماَركَوَذَشآوأ رخافتلا مكَجح غارف دنع مهتوُركذت ْمُْنُك امك مك اب ميِركْؤَك ءانثلاو ريبكتلاب
 ه] ةفاص 2كم زارت اووكاأي بوشختتا ريكا نه لالا ىلعاةشا تلت هباكإ ملكردكو

 بيمن ©قالَخ ٌنضصةَرْخْدْلا ف ُهّلاَمَو ايف هَنْؤيف اينَّدلا ىف اًنييِصن اي انر لومي نم ياكل نم

 هرلاَباَدَعتِقَو هبل ىب ٌةَنَسَْحِوَرْفْلا فَو هب ةَنَسْحايْنُّدلا ىفانيأآنيرلوُقَي َنَمممَهْصَو
 ريخ بّلط ىلع ُثَحلا هب دضَقلاو َنيشمؤملا لاحلو نوكرشملا هيلع َناك اَمِلٌنايباَذِسواَبِلوُخُدمدَعب

 55و هديدوود صاج ]

 حلا فادي ااه ٍلَجَأ ْنَب ٌباود ٌبيِصتمهل كيلو أ هلوقب هيلع باوثلاب دعَّواَمك ن :فراذلا
 بج ديفا

 ص ريش

 ٍتيِدَحلايندلا ماي نب راَمَت ضن ردق ىف ْمُمَّلُك قلَحلا ٌبِساَحُي ©ِياَسِحْلا ٌعْيِرَس ُهَللاو ءاعدلاو

 ةثالثلا قيرشتتلا مايا ىا قدْوُذَحَشَيَأ نإ ٍتارَمَجلا يئرةدعريبكتلاب ةلااوركذاو كي
 هرامج يمر دعب قي ٍقيرسَتلا مابا ىناث ان ىف ىلِندَمْوَيَّف ىني نيرْفتلاب رفتلاب لَجَقَتسا 000 لك

 كلب دلع مْتإَالَف هرامج ىسَرو ثلاثلا َةليَل تاب ىتَح اهب َرَكَكَت ْنَمَو ٍليِجعَتلاب ؟يومم] اف

 ا وب ع و َمثإلا ىفنو كلذ صن

 مكِيلاَمغأب مُكيِزاجُيف ةرخألا ىف © َنْوُرَّشْخُيَّيَل مكن اوملعاَوهّللا اوُقّت

 ىذلح ايكايكروا لت ستار ند لجل ىذرواهرعقلا ىذ لاوش (وروا) لن شم نيم تنذو اك جر 0

 سمارت( تلام) كك لان ايلركم زال عر ديا خيا كحدناب مارت اك حر لي لوطن لا ذس ل وق ع ديب دول كج

 روا روا ٌتِفَر) لواود لوا لك تعا رثلياروا ذك َْلا ثار عرش روا ىصاعم باكرا هئزواتس ابارامت تاب

 هقلا قرص الشم ومب سر /يرا ملكعردا عدارم ننس نوخيج وت( هس قثالرو( في ج) نقل قار (َقْوُنف

 تك كس صاروا ريفاوج لوم لذات( تيبآهدنمآ ) ليدي كس ناكل بارو اكعدلصاك اوك موون: سرجتاب حس للا

 نرتب رش الب وم نك كرفس دابة ج ورك ايلف هارمتارداز رارقم تا روا كح نب دجوب ب سكوت جو كلت

 توجو رمش أذ ارو تتييونويل د ف < ف اكادخهارذاز

 نورك لع (قتون) ل |” كبر ذا دهر ذاك تدابتلغ ع مكأت هل اضم لول تايم تدابير ت

 .فاوزم و لول حس تافرع دعإ كفر عف وتو بد: دوا لوم اذان تيب آئي ك- كس ديد رت كفك نيب :وكق زر بط

 لي رخ أكس ءفلوزم ( مارت تتش ) ورك اكثرها رذ كس ءاعوروا ليوا يدينا لاي كس ما رجرتشس دعب لس نراك ار ل

 ه| نمشي مرَمزإد



 (كودج) ةيلالج جشف زل اذَيَح سارح 5 هراي (؟)ِةّرَقَبْلا ٌةَرَوَس

 2 9 1ك ا 3 رع

 نير كا ماع رار تال تادد هل تأ بال ل بقل مثيب دج. تس انا ج ابا حيرفوكى عا تس ذاب فيا

 0 "< هع 2 ضرس 5 ا م .٠ 9-3 .٠ َ م

 تدبا ني دذيلاو مش ناد هع انا كتلاردا( م هاور ) ينو الاجا بولت لابي تسد /ء ات يساروا

 2 اس ناكل نال اين للا تي تس تياداف لاء ذغت لا هي الع 7 سلا يلا دعا محاد مر ا سا خلا ار | رك ذم 520 اء # نإ ميش داح ىرعما 01700

 0 - ل 8 ار ءول 0 0

 قرم اق لاعد مك اسس كا ىف مسا تسدقإإ اىل ٠ءهسس تاق يك“ ل 1 تيقن باق باول ابس سس لات ورث اون يئباو تس

 7 00 0101 ص
 لوم يل دمت اك : >7 مث «ك دس رلم ايق لس رم 0 مد لك ررو ا

1 5 

 ا

 55 وح كاوا ناكر ا مبج حادة يناله ةسمل ةاعم ول ونموم رْثلا كيتي وار ناعم

 خلا#ل ”ايمورلر رغلا يل ر 520 وأ ةاحوم رع يي مايك م | ير واواع الأ قطروا وليلى ر كبك هرب مكر وط

 م 8 2-0 كت 1 0 ا ا : قس تلا اير زاكدارجاو

 كك لاعت وعتاب دو ل اوركذا رت نوصل هه كل اع اًركذ ءٌدَسأ ر 00 ل

 ارامج ولم وبر سدامت سا لات تك وج نع قمل | وف كأول لنك لبي علا رو |جوبج تسفصت ىلإ لا وف اهم رخ وم حس (ارئو )رم

 توا ل نادال وت كثرت 12 2 صحا ءعساحاجاي ديد نم تاعدوك اول كساد يع ةيتد اس

 تن مو رول نا فو طع يناجي لي ترغ رولا رفاطع تن" للعب كي : نبأ و رو افعل نإ تل نع حلا

 اك يما ات تل كاياكل امس تن سو مروا ترن رطرل نيل لل راد للنار ىك ” ايتن حس َ- بازع لح لأ وكما لروا ت

 5 "ٌييصن هَل كيلو" لوقا ( سلا )بلال اريج: ناد بيغتل هس رك بلطر كني راورصتتم

 28 ا 3 0 هر 06 0 0 م 4

 لاو اكو باصربصشاروا« كسل رؤس ءاعدروا ند وبات اكل اغا كس ناهس تا كس كس نخل م باولو و لمح

 هش ل كيرا كي هدا دارا ابل جراب نق نو تقم انا نو وتاج نال

 ن 2 لف ل روا وركرل زاكشلا اكرتلا ل لود مكس لإ ثم ايا قش نردنج رجل ر در ا ل تالا

 لات وب تلج 1و دعب كس ل ركرامجب قر ندر سود لن لإ رشنم يا كم ءايلم كت تلك ب لس و تاور تس يئن

 0 ما 00 000000

 ال لوم نما لش ل مون ىف كرمت فيكي نئاروا ىراذل تءار قر سمك كت لابي رن نكسعروا نما لور

 ل كل ىا وم اجر تس دفلا لا عر ذقيسا دج هس كل لح ضن اان وجات هازل وا حس دايت ليم اوكا نش

 لكك ارش نااع اه دارك موروا اك اجايك مرا ا ا وأ مكاو رواور وتس ءدلادوا ت

 ايوب م« جم تك 0 ظك01

 نيام

 سحب

 0 7 نسم او

 .ُهتِقو دحلا ؛
 تت

 0 4 2 14 8 و
 كش ١ | تل رصعم ل فاضا اك :هنقو ءليقل :كاوس



 ؟ هراي (5) ةّرَقَبْلا ةَرْوُس م (نواداو نللج شف كل اَنَمَج

 حمر الرب تاذ لصاكر صم ولع اج انا تفو زحف اضمركاء توك «جحلا ٌتقو ىاه فنوزحف اضم .يناوج

 كس جردلاب لب لاي عر ثيص_ل كالا لان ننبخ ع «رهشأ ٌجحلا «كوتيب تراعي زق لك سا سات اهل ح

 - ايكوم تاتا روك حس خس اء فو حس فاضم لن تاق
 جررهشا ديما رو كيلا ىكذ كيد نكس ناك - سا نو قلد كشدال تت كلاما. لات ليق «ُهّلك ليقو :يْلْوَق

 به لات

 .هب مارحالاب : لوف
 ؟ح_هدئاذايكاكذ اضاك هب ما رحالاب اوس
 نر حنه الاب مارت دوا تيب فرص :::لقلدكطلئ تت قفاش مايا« هراشا فرط كف اذتخا كس ئاوي ياو

 < ات مزال حرب قوس بلل يد نس كلت قلطل تك فيعوبا ماء اركب احاجوت مال
 ؟ج_رصقم ايكاكذاضاك هيف ركع ك- كن نايةةذاضا ًعامج .هْيِف عامج : نوف
 «ه لكماتدمج تَقَرال لكالاءع طرشانوم لمت ك_ كس ءازترؤاعسءاذج كءطرش ضَرَف ْنَمَف «كقرال (ْبلوج
 هيف ك_ ك1 د .انيماتلمجوك ٌتَفَو ءاوءدصقنلمج ا بلع عسدرادنرثرواعس مكااكل ا َكَفَر دوا نول نقلا نم

 اطرشركل حب رمت محا نيا لكل الروايع_ وهروب ركوب قلت ىربتقو فاي ل اتت ىرورظ اننا, فوك

 لح وب عئاوءازج لإ

 ءارتراو لم َلاَدج اَلَو َقْوُسُف لَو َتَقَراَلَف ع نكن ايدكت ءارقفالتخارصقماكفاضا لاا و ءارق ىفو : لوف

 عقرب سويت للم لج زمر واكميرك آر قرط ل يئس مالعرفم الان ايكو راشا فرط ود ذ# مالعرسخم رب نو قوم يت

 كلو 00 «لؤ ب لق ءارقراوموءعس كرب ُلاَدج رواج قف ود لمي للي تءارق ل ياك ءايارف كك ا

 ب عقر اكسرصتروا بصف كود ليي 6 بص اك رستروا عر اكود لحي 6 , عراك ونت 02 بضن

 -< باد اكلاوسليارصتتماكفاضا لا :ىهنلا ةغلثلا ىف دارملار : ّسْلْوَف

 هوجو اكتساب شتت لن عرس لكى درجت عب نا لن ص ىقئر ويتيي َلاَدَجْاَلَو ء قوسف اَلَو تَقَر ال كوي
 فلكل بي مالك ادخلكالاح لن ىلوم حت او لب جر لي زج لوتس هرباشم لكل اح ءاكم# ذك لا لروا ققضئرر واح
 - حسوب لاككب زكر وا

 سويتوروكرن ل عر تن اولداجت الو ءاوقُسُفَت ال ءاونق رتل ءرصقم كك سا يدار يلوح
 دونباد ما

 ؟ع جايك فسركر يأ 521011 :كاَوَتْس
 - اح فوم لبر لجن عر ماك وت روكدن كيس ووصل تل ااورب تاب ساروا دوصقنؤلارم لبي ىف ل ضر يس



 (ننادل راج جشع مسرع ؟ هراب (؟) ةَرَعَبلا ةَروَس

 .اولعفت اَمَو :ىلاعت هلوق
 اَمَو كالا يرثثلمج هاوُلَعفَت اَمَو رواج يساثنالقت حسبو كوم لي لس اونفرت ال « تقرأ وعي
 ع يل خنالا لك ف طك روا حسب ُتْقَر لَو فطع اك اوُلَعفَت

 د لالا تعا لوب ايلا ءاوُلَعَفإ ىا ب كرما ليوا اوُلَعْفَت ام وج

 ساركةاكتيا منان« كل كس ليطلب سئل يبت فاك مك ا دهامك # ليلعتلل فاكلاو ::ّْْوَف

 5 رفاطغ تي ارب 11 دم احاول مس اور

 نتاع تمالغما) نيم ؛ نيّلاضلا نول كيتا كاان وج تسدد لوكدل ناوي ,ةففخم ّنإَو : لوف

 ا لص فال وج كومان لي قتل الا ولم اس نيلاضلا نمل درو لقا نك فتق, نإ ككتاب

 جس باوت اك تارت ليا ب ءركذلا ىف بيتر تدم : قوق
 رم دحإ ل لار# ءِتاَقَرَع ْنِّمْرُتْضَفا آًذاَف لوقك ىلاقتشا < كذاك فسم دئاور حس تفرع وا: لا تكا

 لوا د ساعي نك اك راخ بحة ككالاعج كذاك اور فلو زم لع سانلا ٌضاَقأ ُثيَح نم ! وصنف

 ا نويفمالا ره بخل لس ناج لع در كتاقرعك

 دم هبل ىراز يقرا نك ل ل قرا يع 7 2 1

 لج صالغاكس اءجساندكن ايبرجي كب ُدَضَأ رصقماكؤاضا لا ءلاحلا ىلع دس بصنو :َّقْلوَق
 تم انور ومع ارك دشاا ركاروا هع بوصنميسس بو كس م لامس قش ل وعفماكل ورك , اًركذ دش
 -ت لاهي تروص»« جس لربع اد لاح ورمي قل ىلاجوم مرقم تفص جب يو رك فوصومب انوبب بروصن سوو كوم

 (باوصلاب ملعا هللاور

 رهجا > يهم د ب م

 هر

 لت ند لد لواكسجملا ىذرواهرهقيذ ءلاوشد وردا لوو نيش و مولع يار «ٌتاَمْوْلْعَم ٌرهشأ ٌحَحلا
 وأ هس للا ضن انكسوج لن ىتن مايا وصنت فرص جر ناي عاج تتذوربب سيرم ل اس قلو مجلس ب بلطم
 و عر ليدزنككلاقفطدل تك هزيعوبا ماما ءاكوج د قت تراك كسل ٠ يبو دما انعرن اي لسبب سس نر مايا مارا ا جر

 دج هور انحدتاب مارت هلعي تس جر مايا تدبلا اك اج

 7 جاو ىلوم د ولن ما لوك ايعرو ل نا لأب جس عروتمتوشو ناز قلت فر صن لب تملاح كممارتا
 وم ني ىلاو# تبر



 ؟ هراي (؟رةَرَقَبْلا ةَرْوَس سوسو (نتدجج اة ج جشف ةزلانَعَج

 :ثف و

 لتر ابمدجتا سككس تدوس نااب ذدكك لابي تاء دقه قادوا ترش ابس سس تددو# ل ب لن جس ظظفل حمئاج كيا
 سل اضم لمي ند رب لظرو ىت [:ركو لتي 01

 :لقوس

 ل قوضوكل ابي ف تارطت نس احا ايكو ىلع رثاعروا ىلع لورغ لع نآرق حر الطصا ل لس جرورت قنوت

 كس رماظ حس لارفح مارا تاروظكر يفك ق وضل سا ذلة رع ني ذا دب حرر ظن, ني كا دارم تم اع

 (فراعم) -<س بس ازهر يش بن لس م اهتم للا

 :لادع

 قسرعاع كت نير سفن تارطح ضن وا لين تل وكم دك ىلا كبس ماع تب حس دابقنا كس قتمنتسا ىف
 فأول ل بع تير اج شام ذك سوو لإ كل دارم قت كونك يأ حس تببس انه ىك مارت او جر فس تار عت ضر وا لن كلا دارمع
 ركب ردا كح قع ىرورض فولو ل تافرع لولوي كن تك ر فالتخلا ل ضر تءاقوا حررط ىاروا ل فو م انتم

 روا عراف لش لئاسصو تناطاعم ناروا ل هرقل ذ لولوي وا تس تس رك بر لي رلا ىذ فولوكب حررط كا لير فلو زم
 هدا اك وذكر كلبا جحا ىف َلاَدج ال ذر كن آر قرت تكس اركوأ رود كياروا هت تركع د

 داير فن ايبود تروا © تاب وجر وا ءايدامرف
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 ١ هراي (9 ِةَرَقَمْلا ةَرَوَس سا (ندج) زل ج خف نت انَمَج
 ثارادايند لياوك دكت ركل تاس وارواز ك- كس عر ل * تيلباو تام ز كول ضن ' «ىّرَقّملا ِداَّزلاَر َريَخ َّناَق اًوُدَوَرَتَو

 ات احم بيب كا تس تعي لكون ف الخوأث ل هارممت هارد زر وا كت تس ركولغ وداي ز كول نيك لب لماع لا, تن تعنت لن

 يدق ل اخ الف ناد ناذس لاقتألا نع تعقل كن تس داب كك كس لوعوددوا كن تاشا فيت ق روت

 رو فالخ مكس ساروا فوخاكدقلا يل وخ لسا تاب كس قادر واهس يلو ت لوك انيل هت ءارمت هارد زملايداتج دوا ىدامرف

 لولاك اء لئاغ كى ريقفل برب الف ضر ولا تورم هادا زوو ركوب رام حس قناع باتت

 - كوم لال ذ ل مات كن وفوو قلظرو اد ضن يد لب دف

 سشاعم بسكن ارودل جير فس اهقر وص الباجاكل وبعد مكبر ْنِم الضف ا ؤغَتبَت نأ انج م كِدْلَع سيل
 سو تكراظوثما رجا اكن وف كس ادغ تسيارغ كاك تركديد ناكل ايخ سا آر قا كت تت ا روك ماك كس
 - لانك وكيرواعس اترك اطل فيبر وو لصون اتركربجج هدي كك شعم نيس

 ى كس ىلاركو طكروا تمدايع كمخكيا ض راها ناشلا ميسي س لوشوكف لق ايي داك وقبلت فلذا تما

 ك عر ء لم اه ذساج ةك ردا لو تكحاج كس لاح حس لاس دئاف كس مرج ى اقجاروا قدارفلا قنتي تلو درفرللي ء ب

 ُْى متجا« ىلع ىايسوج حس لرفناكت الاس ىئادقالا نايت لا نيل بكن لاس 1ك كس لونا يد كرف كارد كل اضو رار لاح ور

 نو كح وم لصأح دتاف قئاعم ىلراجتم ىلا جس داذاب تالاسىادقالا نش ساروا ل تسباو دم اف كس مكرم قداضتقا

 -< طه وهاب اب اع نابز كل وبر آلاف ا رتعاروا و زادتا كنا
 « لد نم قروض نأمل و تمم تابت نسم تايجاو« لامار ُساَّذلا ضاق ُثْفَح ْنم اْوْضصْنِفاَّرُش

 دس تافرعفوقو نر ني تما ل لن لون نلا تراي: ففاوطروا راح لب تنافر عوأجلا ىذ 9« ليل مارح

 :تافرك

 امل ليأ اكبر كس لس قلي لصاذ لس لو رايابي رقت سلكي ساس اج فن اطبناج ىكق رشم لعوب اطعم

 ومسدداي رقت دشلب كلا سن زرع عقاد لت ناديم ا لكى ذاهب يأ كم[ ىاج تافرعماناكر "اج ناديما +
 كا 3 لكلا ىذ م9 دوا تس اي اناج قل ويج اح كتتربي ود كرجل ىذر» تس ذك

 تنذو ىرت "كلر صغ سر هي ود« ةساجو: لس كت يود جس للسر8 أبي رقلوج لص اف ىل ايعرو اكتافرعروا سك | اجو

 ساس اج لكلب من نكر لا تلك فدو لم [رالطصاوكىكا جس ايان بل نلادييم ىف
 كح بوث احانوم فرص ل م كدقلا ىلا تعاناء تن 1 ع را اخ بحل ل

 لركن ادا زامف رك اجاجوم ل قت تافرعج كا تقفو اكذ امن كبير خم نجس اي نوم شاور لا كس ( محلا رشم ) ضو زهر

 لد رك اواجتاس لس تاق اودروا نلاذا كيا لوقود ءاشعروا برغضرل اج لئيم فلورعرللي دك ادا لي تار شدوا غجس اي



 (قراداج) ال اج جف ل َنََح هااولل * هراي (؟)ِةَّرَقَمْلا َُرْوُس

 - ليا واتتتاسس تير عطور صل بن رمت بب تاج نلادديم حرر
 وكلا ذم قكءاح < اهديس وت تسار كيا كف ساج تافرععس قس لاو ب لصاق - لبيد أبي رقت سس لك لدزع

 ع تسار ئكارفلوزعروا حس كركي ارذ تساي لطول سس تسر سرصود (من كس نافعا بو تبزساز اسال
 دهس م كروا كرمت فلوزهارولاوسكس رست واو لإ تاج قي لاه بشت لدأر رتل اقكس سيئاعج 32

 رم لام نت هت ا ركع لبي قلع لس وم رد اف تسر بسر عل ب تيلباج هناءز كك اَنّمْم يصف اًذِإَف

 قاراص ل يورك ها نك ل اووراقم ريق د نع اداد باب نيا كوله دين

 ورك فرص لش داي كرقلا عسا باء كنس سرك ف رص بي تايلوضن تتذووج لحي و زوعيتوكل ناب تالباج كلامك س

 روكا تيب دنقير طن ور عساك برع س دنا ذك كفتلةقئلع مت اربا ترطح « سانا ضافَأ ُثيَح ْنِم اًرصِيَفارَت

 هيل للرقي نار ذ كس دعب رك تت تس ركم يق لن فادح رك ل حس لايدوكت اردو كس تس اج تافرن تس كلا كذ

 ميل تو شير قروا تاج لد تافرع كوري دوا تس اجرمجيوت ليفوز مس اجب كس فس اج لبي تافرتدك يدرك عر ورقي
 نياك نا دمج لابس انه انايرجاي حس مرتك راهن ا ذبل لين دوابجو تجوب دوا تنكس فلا يبي هلت م تيس

 ايكوم لاح قوات انك ب رواد عازتخ ب زايننا قيمر مج اق اتوا ناجى رب دوا تبق وفاق ارب نولي يورو انرك ماق ىذايتا ناش
 -< ايكا زق لاي تيأس اوكت ب كس رورفو رى ا« قو لسع تيقوفو تدليضفرم لورسودوك ولنا حرر للا

 كا باث الكاب نوط دزوا رن نا روستو ل اور قر كسا :هْيَْلَع مث الف ِنْيَمْوَي ىف ٌلَجَعَت ْنَمْف

 رااتعس اج اكل وا حس لين رت لوك تأ الص ليوم اش كر اكلم ايق ن دود فرصدحإ كسا ى زر ضلوا

 قل تان 1عئوط ع حرش لتراث نابي كس نلاعتيطدالاقت لاش مالا تسرد يب ل ركم يق لهب ادت

 دس لأ م يق كدا لاهي لس يفنح» اهيقفب لس كارت قر

 ,داقتعإل هِتَفَلاَخملَِّرخالا ىف كْبِجْعُي الو اَيْنّدلا قويحلا ىف هْلوَق َكَبِحعُي نم ساَنلاَنعَو

 ِتْواَدَعل كِعاَبْتأِلَو كَل ِةَموُصُحلا ديدش واَضِخْلا ٌقَلاَوشَو هلوقل قفاؤم هنأ هيل قام لكلا ده 378

 هب سؤ ْهنَأ ُِلْخَي ْمُلَسو هيلع هللا ىلص قلن مالككلا وُ اقِفانم ن اك قيرشربب 0

 بْرَقْعو هقّرحأف نيملسملا ٍضْعَبِلرُمُحو عرب رو تل ف ىلا هللا ُهبَدكاف سِدِجَم ىندِيف هل بحت

 نب لَسْتلاَوَترحْلا كِل 02---- ىشس ىعس كتع فْرَصُنا لَوتاَذِإَف ىلاعت لاق امك اليل

 رجلا ندع كلْعف ىفةثي قّتاَهَّل َلْيِقاَدَلَو هب ىضَرَي العا هداتقل كو دابيسلا ةلمتج

 ©داَهِمْلاَنَشِب يل ةْيْنحَف هئاتابزيأ ىددا شالا لئقلا ىلع ةيبحلاو ةفتألا هناسح
 ثيم هةككبأ ناع هسا عاق يت تن ديبي رشي ْنَماَنلا نيو ىب ٌشارِفلا

 هش مزز سا



 ” هراب (0رِةَرَقَبلا ةَرْوُس ةناقق (نناداج) كلج سف بَل نهج
 ينل كلزكو تيدسلا ىلا خاج ىو سسلا اذا انآ نع ىلآغت هللا طريف ويوةاطر اهلنا أوم

 و. د ود ع
 امل هباحصأو مالس ن هللا يف نو ءاَضر هبفاسب ميزا ثبح وابوي هلام

 بسلا معقب للا فاَوْلُخ داوم َنْئَِلا 157 مالسإلا دعب اَهناَبلآو لبإلا اوّبركو تبشلا اوُمّظَع
 ىا يظل, قرط ِتوطُخ اًوعِيَتَتاَلَو هعِئارَش عيمج ىف ىا مليا َنِم لاح ”ةَقك مالسالا ابرسكو

 فيج ىروسللا و ع خم كلارك ادعنا] رد هُنْيمْوْدعْك نإ قييشلا ب اكو
 ا دحا اي رجعي ال ٌرْئْرَعَمْللاَناَوَمْلَعاَف ٌقح هنا ىلع ةؤياظلا ا ؛جخلا ُتايَبَْمُكَتَءاَجاَم ِدَعَبَنِم

 امنا هيف َلوُحّدلا َنوُكِراّثلا ُرِظَتْني نو نوري ام لَه نص ىف ©ٌمْيكَح مكني هانا
 قا ِماَمَعْلاَنْم هَُظ مج ِللظُ ُهُباَذَع ىاَكَبَرُرْمَأ َىِتأَيْوَآاهلوقك ٌءّرْهأ ىا

 7 00 ةملل ءانبلاب ةرومألا عجرت ءللاىلإو .بكويزر ئدرنألا ىف ةَكَدَتْلاَو

 .ئزاجيف ةرخألا

 تزخردا لي قلو ات كاب لسا لنن كايد لي ايا للاخر : مجري
 داوكو/دثلارب لا بكل د خيساروا تس جو كفو: فالس دافنعا كس بآكسداقتتعا كس لا ليتك ابك جا لي داب كس

 بآروا تح يأ 14 رفا عيمور هدب اسوم نانقس لاقل للا وهج لف نلت تالاكغلج ا

 تاع /”انموج حس قلارش نم ؛ لأ وورروا حس مجو كك تمص  سآ الار ر يصرخ اطر نخب

 17 /ا لف بآع انكر تبت برا انتكر نامياري آول اخت احاعكل يمر وااو احرك لنك ريش تب, حف

 لع نقلا قنات ورعان ل ا حرق رقع ا لاذ لاقتشلا لء كت تان بعرق تيس

 حاج لاو هو بج وا ايام فذ ىلاقتدثلا دلك ايدج« لإ و كاك يوكل وعر وا اي داو قي ول تارلارذل سن 1

 ( جت ارسلة سلا ايدي داسف لم ناك ايريدارق ل نش لا تح اتركي نزقذ ظوو لع ني ز ع انوا حس للك كي أ 2100

 ستر قا( لوب ركايرب داسف لي ناي ذ يوه ظود كراس كلا لج اناجومب ل سحرا تتقا حا بج روا)

 بج روا لبى تار حس لاا ثم انرك يشيب وك ولاو نس رك ايري داسف ىلاهتدثئاروا « جس كس داسف لمجأ قي لام

 تح نبت عنترة دابآو 17 ركءانبصعت اجر وار بط ا قر تدثلا لش سراي < لؤتكت ىئبادق ل (ح اجاجايكتسا

 قيال قيادي روا بس انوع ارب وو قُم حس تاك ارب هوروا ناك ”ك_ ساق حايك ابك _ كس تحولا

 قود بيه دوروا ل ةييدركن ابر ثول ا لبي تعاط ىرشلا كم لت تيد ب ك- كن ركل سا ىدونشوخ كد شلاوكن اج

 م لودنب ةجيسادثلاروا كس ظومج لام مانانيا كل كس نيكرشمروا كس رك رج دي مق لات تييذذا نس ناكر شس بج لإ
 1 نشب مزكر]>



 (نرادي» نال جغف زل اذَهَج ا * هراب (0) ةَرَقَبلا ٌةَرَوَ
 مالم نك دقلا ديت بمج روا جس ىدوفشوخ ىلا | سن لارف لامر كى اق اب ناوكن اك لا جس الاو كسرى ايرمم كذب
 ,ل ايل نيا وكددود كس ناروا ثنواروا ايل دارا هز رمت نرد شرع كح رتل وثم السا لس باتا كس نادوا

 مااسسا تموت سك رسكر وا قفل ناس (وسليملا) «ةاجومب لاو حررط رول لبي مالس ولاو نايف اها لوم ل دك

 كحل رؤس وراد كورتج ل كوي رلاس كافيشرد(ةاجدم لكاد) لم تشكر فل "نثع لاح ملس؛ .ةقاك

 0 ننال لاكش رغلذ#_ ترك لب ع حاو لكلاب توادع كائن ع ندا الحلا رامبو يشالب كل اضن دذ
 7 ليليا ساو يب فوم تقتل مالسا ساي اه كك لاعبا يك ارعا ذ# متع نوم لئاد لامك
 كلوي ا السا عررط رول بس ملت لبيب تعنى اقر كل ين اعز لوح تل ماقناوكى ا جس بلا ذ ى ات

 ىيناحي وأ" لوثك ل اعتشاملا اريج اع" آ ماكان تش رفروادفلا لإ اب كس نامل جر ظنك ما فرس ب اايلء كساد

 رباع اك مك الي ىلإ هنا( نم ) تاج در م انقم اكروا نطسلل حجو ىا ءكَبَر رم

 - ما زود نوثود لوب ن ةورتم ( عجرت) لو هاو خس ولم اكم انت فرط كدقلا للي تان آش ايل ايا

 ليس ريس
 ىعارؤ ام + جت ل 2 س7 نإ هم س٠ + . 6 3-7

 نب 1 رددت ويبتع
 ا هم ل مج يمر ااا - وج

 تفوذكل نيك ساّنلا نمو رواه لَوَقُي نم ٍِساّنلا َّنِمَف فطعاكل ا كبي ْنَم ِساَّنلا َنِمَر : ٌيْلْوَق 2ن هل

 ده ارم «كبجعُي نم رواه مرقم لع

 مصخ لت اب سنا ذه دل ام ضاخ 5 يضقتسب دل . ماّصخلا ذَا :يْلوَق

 احضان لم خَض دوا ُباَعِصإَن كُسْعَص كايجع ل
 امك ب آل لفن لا كايدرل راش كسكس 0 و حل ةموصخلا ديدش: وق
 تت ل حمتروا ءئدُل ءكنت ومى ارك لا (سانلا ضعب لوق ىف

 و

 د فارّضنإ نت ىلَوت ل يدركه راشاك- كح فّرصنإ ريف «ىَلَوَت ُكَنَع ف رّصنإ ءىلَوَت :ٌّيِلْوَق
 اق نت اوووروا تس لم هسداي كس قْيِرَش نب سنخا لوناكت يآ لاءسايكابالاريبج ةيالو

 مى |اوس ليا رصقنم اك اًضاه لمت يا داسفلا نم كد ىا<جح رك فوزي اربي داسفلا ةلمج نم : : نوف

 -جت باد

 يك لْسَنلاَو ٌتْرَحْلا كِلَهيَو دعب لس لاري لااشداسف اك كرب ل ساس ماع اهيف َدِسْفمِل :كاوتسي
 ا ةيقيوو رف



 ” هراب (؟)ِةّرَقَبلا ةَرْوَس سا (نوادل) لج حشف تزل انَمَج
 -<.هراشا فرط لب امج ىاح داسفلا ةلمج نم «ج حس ليس ماعلا لك اخ فطعي .يناوج

 ىاع لاء ب ترابعيزقتروا ابكت فص كفو زحررصموأٌة فاك هس لوم” دراكل وكول ناري نولصلا نو 1لاسخو : لوف

 جن ضاغ2_ك-ذ_ ومر واللا :ةّفاك كح ابآذس ماشب نادك يجد لد ٌةَقاك باَخْدِإ

 كنوم ُةَّفاك كك شالا لاح سريا ولخدا :ٌةَفاك كج اباذس لت ةدداكى او ماس انم :نلوف

 لبي ىرورض انوجءاذج الات اذاكلاجئاو زكئالاح ل 7 مالسا تملي لك لاا ركن لسو رواع

 عل | ب عي شع
 حلا رش تت” حس مالساء بااوتج اكل يعد قرسو وح لمت ل ووو شد ورك رت نه ؛برح نيالا باوجاكل مو

 ىا لوقا ذم العرس تسردا:وم ياو لاح ةفاك 012 ازياء لو ءاج الا تاز عل ارشروا لت دارمم اكجالاو

 لد ساب كس باجا كس ناروا مالسن ءدقلا دكت مي ًاهروأ نس ايكو راشا فرط كب اوت ىاحس هعئارش عيمج ىف

 -ايكل وقم السا لعب ذ- لوبا كت دوب تارضح بسير ورمي ريعسو ريساورساو نام اب نكبرسلن لب بعصا لوب لان

 مكس هي باوج جلالك ناطيشرك ايد باوج اكل اكغا لاك كس قرط ريك ثاوطخ . 0 : نِلوَق

 < دارم لكل وب لاح

 -< ئزاهدانسارئاك هللا هيتاي لع هراشا ل لا ؛ُةرْمَأ ىا : لوف

 مويميظعتو لبالا محل ميرحتك ؛هتسوسو نييزتلا نم دارملا ءناطيشلا نييزت ىا هنييزت : يلوِق

 .تبسلا

 جو

 ك- تيا ارك وع ل زان ل راي ل ققكن رقي ن رمق[ سي قل اطلس تايادر فوين# خي

 نب سنخا ىف لزن لاق ىدّسلا نعع ريرج نبا ٌّجَرخَأ < لي لوقنلا بابل «نّث نام مانت ارصم
 الج لجلاو ليي نو كس ردب كاد تيب بس اكتيينك اس بقلاك ا سا يلم ان لص اك ج ضنا زور كيا «قيرش
 ل تلك وكل وراتنلا ل انخ لو كلي روا نوم لباو قتل ضيق يكل قولو رفاوس نت دارمت تيس ادوا امتي

 ظ - ل تاج ثلي فرط كي لح تلح كس آوج

 افك بذاك كي نإفمكّتخأ نبا اًدمحم نإ :ًبككلوقفازملاو ذاهب لجلاودجتاسذيبسا ذس ضنا
 ري نقشات ىو لاق + كيكو امزتقت وتاق هي ىندنا قس مسدس افداس وفق رو تادلة رمق

 (نزاح) .َكِلَذِل سّنخاللا َىََسَف َسّنَحَف ىنوعبتاف

 و



 (نوتد») تمل الج جضف توكل انَمَج مس” * هراي (؟) ٍةَرَقبنا دا

 يي لكلا قيس ايحركاروا كس لإ تييافك حس فرط ىرابتلول قاس انور ايش وجب رايب قفلت رج: امأ سس لا

 "ا ؟ىبلاو ساي ابق بكس ضف ١ تاب لبا تبمب نس مابك سول كوب كلن بم ث ع

 - دكر لأم اناكس ا اس لوول تس بو ىاءايآل جادو انج انرك عرابتا كريم

0 

 :لوو اشو اينر

 تيا (ةيأل ا ُةَسْفَن ىِرْشُي نم ٍساَّنلا َنِمَو . زاك ن يصلك تيا ركنا بفن م ل تي قياس

 تس لل ور بيل ايل ايي حس بيس نب ديعس ف مئاح ى ا نب 0 ةغااتت لاك قور بي

 بيب صحو ري ايل كور كار فس تعا كال 0 لا

 بطاؤتيعس تعامتب لا كثير قروا كل لاك بسس كت رمت تتح لب شكر يس نارا كك وب شك تاس ئراوس يا كور

 رواء احر لذ "مت اري ء لوم هداي حس بسس مل زارا رج ل كوب نس اج بس م! وكول لس لم رق ليش ااهبكل و

 تح لاب كرت بيا ل لت عر دكبج ع آس ادكتتو د 1 للاي رم مقل ومات كعك كلا لن با

 ع ولج جادو ى عفن 7 1 ني ركوعاي دج مر اك ب ا تا دينا نول اكس را ولن لس رعب كس ل ورش وا

 يار تعامضب شي رق لا ود زوي تءاراريمرواول ل كلا عال ل ارت يت

 ل ف ثلا لوسر د هان عقاو رك حي” ل تمد ىلا قت 1 م : تضخم 0م د ةقالقتظاققت لور بيبص رت وا أو

 نير لتخ عاروسا راب[ رع خلادومارابجت كابا ا «ىبحي ابا اي ٌعيَبلا حبر ىفحيراب اعلا خبر ارق جر مور

 ل تقع مهما هنري فاحش مينو, اتا ىو ؛ةفاك م ليلا ىف اولخأا اوم َنِذل هيأ
 ال قربت الءاعم #دابمت ل رطو روط رايب مولغ # ءابتايرظل داهم الاخ تس دايك

 نوار قل تس درب لكل اوك وصح اف كدت ذ ىف ا ميك تالا لوم مالسا حبات لكلاب بسك

0-06 

 :لواف اًشروا تاب اطيل

 الاسم حسا قلل لوسر كسهقلا نس لوا سك ن نلاروام الس عك رنا ريت ارامل ل ولا

 هدو ال ب رك ا حشو "اك كتنواروا ب رك ا رجا اك تسبسلا موب مال ' ارفاطغ تاجا لبسي أ 1ل وسر لس مثلا ا

5000 

 اك ثنوا ردا اهق مرتك نرد اكتفب كي دا كس نا كس سس ل ءاياع لس بانك باج هرنو مالس نب دقلا ريت تدر طتح>

 ليام وكسب لج كد تي شالا ذمار اان مارح تشو
7 

 نع تعا رو ا انضم ارمعشولا اك كنوا ىلع وسوم عري مر 1 بجاد 0 كا وس م



 ” هراب (9)ٍةَّرَقمْلا ةَرْوَس 3 (نراداج) ثلج شف تمل نَمج
 فرص/ كر داقتتعا لاالعدوجواب تشوك 4ك فواروا لور تس ركمينخ ىكديؤب روتسرب م: كاوسم لب” ضف اناعك اكس

 لكىلاختادغ ل لاروا اد فالخ كيم شرواك اجو تيياعر قى كى وسوم يرش نس درك تاز

 كل ل اررف لبي تيب[ هد مآ حرالصا لكل ايخ لسا ذ ىلاقتدقلا < فوم تعاعد هدايذ كن إي دوا تعاطا هداي
 نب د تبياعر كل اوت تيياعر لب اق للي مالسارع وج كج س بج اندم لئاك اك اروا جس رف لئاكم السا كسب لسا
 < شغل ىلاطيبش كيا انمجب ني دول ماك اروا عاج كن حس تثيح لكذ# »+

 < اهكر ركض وصوت |سكس تدابعر وار بتسفرصولم السا فس لوم نس يبت ذب كل كس وكول نلا لي للا ضرب
 هب ل نلاكحس انجن د فاس وكووخج دط نفي ميت دج لاكج 1: تدك ة اكنير داي وكو كم اكحا كس ترش اعمر وا تالماحم

 -< ماع تلفغ

 رادموراد ةمانتاكش ارز[ كن انا سايد لا (ةينآلا) ماَمَْلا َنِم ٍلَلَظ ىف ُهَللاْمُهَِتْأَي نأ اَلِإ َنْوُرطنَي لَه
 كذاط لالا قتارعإ كس 2 اروا لن تك بييغلاب نامي اوك سن لثأاي اننا يغب كب ووكت قي وكسب تاب ل
 لولاك لي تثعب كو ايهغا ذى اهترشلا دين انج ع ./رايتخا ىراورنر فوج واب كس تك ر تتذاط ىك ىلا رهف انك ني اذنك

 ايك نخب اف حررط اوك يتقن بردا الر افا ر ورضاك زك تسوق لالخ دوا نافتعا كس لقرب لزج

 لولاك كرز آو ناهتمارواج_ لاجوم نحب لكلاب شتر وأحس لادكوك د دن تا هد احر مخل ذا. كس كس فد د

 اكن اما سار كساد ناميا صرككما ذب ح- هب قف دحإ كس ذوب باشم كس تاقيقتروا بيب اتبر للاب وت موههنم
 ناكر اكل تطلس لك اروا ىلاختربلا بج و تراظتنااكتتفو لاك ابراج اياررف لاهجي يانب كاس لشئئرابتغا لوك

 ىا تبق ورق ىراس لك اكتر سدوا دال نايا ءك اج الا رك لصيف ونرب_لكوك لبن اأن اسووخ تشر
 كتتذاط ىقالخا ىئيا كس ركريلسوكس ا تس لبو ضم تروا حس هديشول حلاوته ءاههق تدقيق بج ع ككتت
 هيدواج نك لالج تكذيب ااد خا دلوط ورسم شك مقروا اج آن سرك مدرب بس تاقيقتب جب شدو ومب يسد توب

 مي دوا لو وم كل لب ماظتنا كس ناحآو ناييز تشرف يروا حس قر لري نامر فكس لسا تدطلس كت اتناك رام

 نلامميا سا وت ال نامما متتتقو لا ج لوم ى دج دجتاس كس لبس ىدول لي تدق ضن كس للا قس راب
 لاء رفانوراكما تسرب رتب حس تدب دوا ناوكرفا ذب حس هير وار فاك اك حس كونو لا؟ حايك ءت بق ىكت عاطا

 باقل ي تقيقت ل كب ج ع لكك تو ىا لب تلبم ك# ركل وق تع اطادوا سال نامي ءانكسرك يبت تسأرج ل

 -ج_ تقواكد صن ,ورللب شلي زان تلبمدرجب ل قك[تعاسوو بجرواء ف آل نتع اسيول[ كو

 ىبو ىناثلا لوغفملا نِ ْلَسِ قلم ةيماهفتسا مك مهتم َك انيك ٌلَْرْسََب 53

 ارفك اَبوُلّدَبَف ئولّسلاَو ْنَملا ٍلاّرنإو رحبلا ٍقلفك ةرباظ ةَسقَبْلَ| نم اَبْريَمُمو اَنيَنا ىَلوُعْفم ىنان

 ل هنتي زوزو



 منال فتم

٠١ 

 نتدمانتلالجسففننلاتج »”  و هرايكرؤرشتل هوس
 9 رس 200000 52 1 د موو 1 حلا دا

 ارثك ٌةّنَمَجلَم ٍدْعِب نم ةبادبلا ُتَبس اهنا ٍتايألا َنِي هيلع هب معنأ ام ىاوللا ٌةَمْعْي لوبي ّنَمَو
 7 00 د 7 اف ا 2س سا ساضدلل 2 هيا عاما 7

 مب 3 بوُيِحَأَف هيومتلاب اهنا ةكم لبنا نب 0 لا هللا َّنِإَف
 070 بور د

 نذل نم َنورَححَست
 ار اًعساو اقزر ىلإ ©ٍبياسحربْغي دامي نمق بري هدا ةَمِنِق امي ءالؤم مبو كرينا اواني

 لاملاي مبسيلع ْن قلاعتيو مهب نو ءريسكسي ىا تيبسقو ل 2 رورامعك ميرقفل 1

 ىلع ع ”ةَدِجاَوةَمأَاَلا انك مهباقرو َنيِر خاشلا لاوسا يي و تملا كلمت ناب اينُّدلا واق رخآلا ىف

 ساو اع يصر د هلم ص ع رح

 هضاب هنأ نت نسرصبم ميلا نينا هزل َثعِبف شعب زفكو صعب َنَما نأب اوفّلَتخاف ناميإلا
 ا : 00 سم 5 2

 :نركجيل قرنان يع حلاو َبتكلا ىنعمب َبيكلا معمل او رانلابر و نس ممر ْذتَمَو
0 

 نساف باتكلا نا وتر نول الإ للا فاقيف فلله و نيّدلا ف ةيفاُفَامْيِف سال َنَْ دب
 هروبسرس

 أمو ٠ ىبو فلتخإب ةقيعتم نيو ديحوتلا | ىلع ةربطلا جشم تيل ةجاَمدسبِنِ دعب رم لعيب َرْْكو شعب

 12101111111 مهد ننرفكلا نس 1 ىنعملا ىف ءانثتسإلا ىلع ْمُدقُ ابَدَعَب

 َباَصُأ دج ىف لزنو ٌقَحلا قيرط ويقسم طارص لَ هتْياَدِم كي نمىِدمْلاَو هْيَداَرإِ هذيلا ناّيبلِ

 هبي نياواكنتإلا نااناب كت وار نائلر قلو لج نب أ نيس
 2 ةضلاو رتف 2 ١ تش ءاسابلا البق امل نيب ةفناتسم ةلمج رحهتسم او هرَيَص امك اوريضتف نخملا نب َنيِنِبْؤَمل

 هل أوم 1 موو رجس اس ورب رص ؟ حا

 ع ّنتْؤْلاَو أوسرلا ل اق ىا عفّرلاو بضنلاب َلْوُقَي ىتح عالابل ١ اوم اوجد ريو ضرملا

 ىلااعت لأ ٍلْبِق نم اوُبْيجاف ُهاََدَعو ىذلا لااَرصَت ىتاي شم مبيلع ٍةدّشلا ىِبذتلر يكل طقم
 . ئايتإ ©َبييرقْلاصتَنإآْل 2 21 24

 اطعنايناشن نود دق سك ليج فس مكن قاومت ك- كس ذس ركب اوجال حس لمارما ىف كيسا : يوجب

 ادع قر لربك ( لوتل) نوم شن ىلا نس لوبضاركم ل 0 ىولَسو نم رواءاناحوم تود ابرد اشم! لي

 رّيَمم رواع ل راف لوعفمو َنيَمآ كك رداع. كل كرب هنيتا) ىلا: لوعفمل لَس وج يم هايقتسامك

 لوي اشتم ين ار وطب اوجوكل وتقل ا تميت سكن بالدول وتم نىك ىلاهتدتلا ضنوج روا ريكا يآ نم رواه

 <يالاو ب ازععشض 2# لاش ا بش راب وأ لو تييادي ببسو ورا 2 2 لا تمتسإيآهوروا)- لي " يرق الطبع لعن لكش ا

 دواس ايدل ني رز بوت سايل بوكس لوبتاوكل متر ختاس كس كار اوك كرت ىك اند نراقب 5

 رو ل رك وتو بيمصروا. ل الي رواءرابطلا اريج نب ةساثا قار تحبو كريس ناكل ولاو نامبا كو

 1 لا حس نا ند كس تماق ليت (ءارنل) لبن دورا يح حس كاثو# ألد وكالاع 0 رم ىلام بم نا



 ” هراي (؟)ّرَقَبْلا ةَروَس مس (قوادا) الج شف كل اَنَمَج

 قادغاك وكول ننكر قي رط اح نرك طع عنو قذر لم ايندإي ترخآ[ ع ايد ىكذور باحبس-ح اتب اح حش شاروا

 فلكل م رعب كل تما قا كيأ ىلاو نامي كول ( لصارو) داني كل ماك وفور ى كنا اكن ولام كس نااوكن لا ايكك يالا

 55 مكب ؟ بليل حلاو ريحت لاي كس نارك لاادعإ ايدركراكذا فس ضر وا خذ نامببا ضحي كرم تتورط لا كك

 زرقا قالو سير دادج_ دقن نواااس_رازقطاح علب لازوأ نيو ذو هس كلا أبدع نم
 دقلاروا كربه رس تهشم ىلب !ايكف اتخا لس لوبا لبي لمن ىك ولاو ناميا فذ ىلاختدثلا ى ترجي ايك سجد كدانغو

 يوك ون ارلسضوج كل بي داب لح تنقشم لئاروا جس اترك ت يبادب لك قتوار مشن طارص تس انباع تييادب الح

 ليت الاح هوب مكتب اذ الاع هس ةاجوم لثاد لب تنجب لوم كي كس ناك مايك لوم لان تبآ (هدنمآ)

 هي دشوكن ا ءايك فس لوبن حررط سسوركربم حررط ىلا متازبل «كتس سس ب لولاو ناميا ليي حس متتءالاع وت: َسآ
 كاثالب تنثئازآى مفلس ناياكل قاري ا فئاتس لج ْفْفْسَم توم قال شعروا لآ شجن اا

 بو كت رش مل اتتارب ناروارخ اح لش ترصن كس او ذا ناميادختا سك ساروا لوسر اكت فو لاك كل ابي كك

 هللاوك اذق ءعجس.دجتاسكس ردوا بضن (ُلوقي) جايك يكد دعو تم اكل ج؟ قه ةسكد ع لئلا كابا ح
 بق _تيرث هاك ترق لاوس ايلا و بناه صب فرط

 نرد دوم ورمر <. هد 5-05

 3 اذ اك كلاس لكي ناعوت قت ل لك لا لم رسال ىاوعاسلا ف لوا ل ازعل ءلَس َقلْوق

 ايكوم لَم ايكو هطقاس حسبو كت دش تدور هت ايككا ا ةروزضلكوج لو زم ءايوركف زم فيقول زتحاروا دي دوك نس

 -<و/ 8 تآب اطخ

 لاوس اب ماهفتتسا_كن حبو ارب ماههفنتسا دي روا انك رشي انك ثوم اخ ءانركباوج ال ( ليتم ) اًنيكبت : َيَلْوَق

 دوخروا خلاب حذر كل ري ىلا ل وعفوك لس .يمابفتنا مك نبي ,ىناثلا لوعفملا ّنِم ْلَسِلُةَقّنَعُم : َيْلوَق
 < ناب مالكترادص اك ات ك1 ىلاغ لوعفمم اهتم منا

 كورس لك ىلع لوعفضكلَس رم أس لات ترورض كل وفم رسودوك اس لوعفمليب ىرعتم ْلَس اوي

 ؟ج بلطمايكاك
 برسل اوسرتوي ب لوعفضرب ىرعتم جو كوب حس ل بولقل اعف مَع روا ان ملي بسركوج لاوس :ييناَوج

 ك مدعم اقم ما َلَئَس قلاب ابابا اتوم م اقم لاقل ببسم بست اقوا ض تروا بيساو لا امرء ااكلت

 ايكوم لوعفشرب ىرعتم جو ىف وب



 نقارن نمل َج شف تنل انَهَج س٠ ” هراب (؟)ِةّرَقَبلا ٌةَروس
 وغم ايار ءزيتئيماهظتسا ثم ع لوا لوعفماك ْلَس لارا ىلب لعافاك لا تننأ ريما لبث لس بتريم
 0-0 مل ولو وروا لاف نيس ءافقا ع مرقم ىلا لوعفم اك , انيتا ركل م زيمىلا ْرْيمُمْمَك زي يآ ْنِم لوا

 ل عالم راع لوقتمج كوز لو نك تا ١ لس 6 ىلاف لوعفملس ْلَس اوم اهئاق ركوب لت

 لارا قب لوس لاهي« لوس رصودروا جس انتوع دنع ل وسلس ل نايا حرك اق اك ولوعفشوو ء لس لاوس

 د لاب لطم نوكاكل |اوسريخب سنع لوتس كول اع جس شر /ةاكدع لوكس ح

 مك ا ذبل احاجامج دع ل وتسمى كيم لوعفمم انتم اق حجاج ابتدع ل وتسمي ىلا: لوعفم رطل يي ج
 0 اقتصر ع ل وسما زباب روم موه دع لوكس كس جس مام مناك ىلا: وعفا ْلَس لج مهاذيتا

 - لات دورظ
 -ج باوت كرد قم اول يارصقماكؤاضاك- تدابعى ا يآ ْنِم اَهْرْيَمُمو : : ماو
 د سولف يكرم سوات وندانمتلاتسا 6 ميزي[ يماهتتح "اوس

 ومش ل ل هو زيك بج كج اتنفو ا لوظداك نم 07-3 ءابتسا ملاك يب لسع اكبءاو# :

 باوج ىارواعس بسجا وان لاك نهرا مح لعوب اًنْمَتا لابي لا ايمجوب لصفيىرعتم لف نر يمرو كس رت وا زين

 ح لوعفح# انه « ةيآ ملكا ناج بم لعارقلا ليي رما سا فاتن نهي رنيرلا جس انك قرف نا ايعرو كس زير وا لوعف جو ل

 ؟ج زي ماهظتسا م
 رو تمبادب بيس ليو تايب اج ؟عس ايكاه ل وبكت قنات ايآسل < باد كيش لا ,هّياَدهلا ُبَبْساَهّناِل 3 وق

 - جس ايكايلوارم ببر وإ بس جس تقى دب حس بس تيار دوا

 -ج ف»زح ىلا لوعفم# ُلّدبُي لاي دركو اا رك ذاضااك اك ءاًرفك ءاًرفك : : لوم

 .ُهَل باقعلا ديدش ب : نوف

 هس ترورض ايلى اير دمر ُهَل :مااوعي

 بج رمل كالاء جسر اتم و لمت باّقعلا ُدْيِدَش ةّللا ّنإف رواه ءادتبم هللا ةَمُعَن ْلَدبُي ْنَم :(بيإج

 يدر راغافرلىك فود اعرل نام دقم هل .س قرورض [دهاكدتاع يا لش ل 4 اع ىف و
 ريب

 .َدورَحسيِم ْهَو : سلوق
 ؟جحهدئانايئاذاضا مه اوت

 -< ايل فاضا اك ُه ءك- قاع ىرورض نوم مسالم اك لاح او ردا فطاع اكن ع ايلاع اد بلو

 0 000 مه لح اجايل ناي فطاعال ادرك اس كتحابف قايل بي نس اء فط اع وكن او ملاوي

 .ج_ شازرخت م جمالك جكس آزال فطخرب ىف, نيو كرراضم «رخخسي لع تروض كد فطاعوكذ اد هج
 ها نشجي مرض د



 ١ هراب (1)ِةَرََبْلاُةَرْوُس سدا (نوادلج) ناكل َج خف تزل نَمَج
 باوجاكل اوسر وهل يارصقم ف اضاك- ترابعل اا «ٌينعم ءانثتسالا ىَلَع مدقم اَهَدْعَب اَمَو ّىهَر :ّيِلوق
 دج انيد
 هيف َفليخا امون لَك سا تروصوب لاهي رواء لئئتسروء اش اكورعتميل رز لس ءاثتلا فرت وجي
 -< ىلا شم ُهتئاج ام ِدْعَب ْنِم رواج لوا قش ةوتوا نْيِذَلا الإ رواج نم نش
 اريج اجايكق لخت وتو وأ خلا دعب نم بجاكوم تفو لا ا زتعا رياك ب لسا ع اكب اج :(ُيلوج

 هوتوأ َنيَِّلا لإ خلا ِدْعَب ْنِم حجي كلج ٌفِلتخأ قلخأك دعب نم رك رباط جو كف بعرق
 خلا دعبنم كف ماعرف فرط كب اوتج ىعا حس لضاو لبنه يس مللب لينال بي لس دعس نم ءازباج مرقم

 دعب ايكمراشا ركب فلتخأب ةقلعتم

 رك زخم رك ترايقناك سوظفل خلا ْ مك اَجاَم ِدعَب ْنِم كج اناتييرصقماكذاضاكاظفل لا «ننعم : عوف
 -< مدقعتدابتناه ف“
 ع بوضننس جو كذ وم لاعاي لوتفم »إب هايف : لوف
 -< لامي ه تنم هاب ْمُهّتِتَب : يو

 ؟ح هدئافايكاكس اه كس َلاَق ريف ءلوقي نس مالعرسم وب
 2 55 بج لج يودعاقدلكك لاء هانركوراشا فرط ل و ارقل وود ل ل وقير ضقتم اكلءا :باَوج

 نو لا ج تروص ىبم لابي © توم آياح لولوو بضأو مدن نا وأ اتوب ىلا قتمك لبق“

 تيباك < لوسرلا لاقي لم ءُلّوُسَرلا َلْوُقَي ىَتَح «جاه ذب بص تارطتركيوروا خبر ذ نلاقي

 نالف “ٌةَنوج ري ال ىّنح ٌُنالف ضم” <: اجابأل ايدج جايك دركرهيجتسس عرراضموكى ادي روطكس يطا لاع
 د لب ديما كن لس ساايكو مراعي شك

 رواج كس خر لب لكتسجو كفو: مدقط رواج بوتس بو كت يف رظ «ىتم « هللا ٌرصن ىت اي ىتَم : نوف
 دس لكافاكف وذم قلا رصن دك يورك راشاركن لا فو ظل« ىتأي ل ماعرف ج_رخ ضب ارتنم هللا رضن

 تسحب رك ع
 2 ههرسضص م يك

 توف

 َلْيِئآَرْسِإ ئِنَب ْلَس < ازمبجوم انركت فلا كن تدعإ ك ذ# اج[ ضاو لئلا ايكيا رف لي تايآدقباس
 رم قواسم تلازم ىتت كساوكل يارسا نب ضن حرر سكس كى رف نيب للسو لك سس كد دوك لن تع [ىا (ةيآلا)



 (ندادج» نيل الج شف كل انج م * هراب (؟رِةَّرقَبْلا ةَرْوُس
 - ك2 اه قدازم وت ىياوأذ او ذك ت فلا

 كَ اكو ناار ضو ليل او قول وكر ذهب كس نا تكن لا ذ# مددت ل ح لت ارسا ب ءايلع يآ

 لوقو سال هن 7 2 اهيل تاروت رشم ل جرت[ راك نعال قل تير ل شو حار تع ناار كح للا اجي

 5 نوع رس انت نجس اج ءانس مالك اكى عت نتي روطوول نشروا لأى و لووك لا كف اركروطووكرخ ؟ ايكر ايت اركب رك

 لم اي دو ضروال ت ل لارض كتي درس مثول اختاروا اكذ تءاوبجتركم تكرر

 ىد لازم جو كل قدرك رورشاجو كف اك اجب كس خس ١ نلامحاء د تاجشمتس ناوكرفركل ا فايف

 تع "بج رولا لس ثمود هس ريق ذروا كى ركن راق جس اج انكر كب اوم: لاذ ىولَسَو َّس شروق

 كلتا در عر ورش ركل لأن اء تكتب تبطي كى راج_لسهلس ا طي اهغا لع نا الشعر ا ء يلوم ف وقوم ون رج الن ترف

 ىو طلص ىراوتو ضرلؤ ركع ريب رز طلسو مولر ليا م

 5 اناشنروا تافصوو كيس اجسابكة س نر سفن ارطح ضن ؟سدارم يكس وي اشن لوم لك ةَنَيَب ةَيآ نم

 وم تررطخوتب لل دارم خيل تءايآ و لكس اهك ف تءارطنح لطثبروا سيك ىلا دك يارا خب ءاها دج ليث دارم
 -_ سكى سعوا دان ةلجلاع

 يلوم لوي دداوخ جس دارم تنكر كسير نركب دارم مالساك سابك سس كرب ؟جداممايكح « هللا ٌةّمعن

 هج ليت ىراذك شلال دوار دف ل باق سيضم ارق لارج لا إي لوب ىلداداوخ ىفطاب اب لوبج ىرج ال لاس اي لو ىلاعو رع ىو
 كس لامنتر أ يندر و لت كت روبنو باتكرواءاعكر ئارفرس لاو سس وتقود ديد ى ذب ى دب دك ارا ىف لكنا

 اذبل ايلرلم وروي آ خيا حس تمت اركوم التنب لي لوتلالنض كلو ملعروا قافن قم ايند فس وها ركب اه ايكر وما ب بصنم

 مو بم هو أس اناس لتس مانا كس ىلرلا قيستبا بسأل اعس اوم ذاق بصنمكس تماءادعإ كس موق ا وو رك

 -< اهك ار تدب ماجن يييكس ناك كن ايو تروا رس كم دق سا كك ىاجس

 باذع دك بديت روت قام رم لابي رواج لاشوك ونقلب كوي درا ىف د تعس ى هللا ةّمْعَب

 رجا عروق اكى ولا با ذعر راكم اب تفي ركل يم للا ل اههناروهظأي ىلا باتك لش ىلي ورك تتقن بساء ع ديخو كريرش

 « تءاغب» لالفاءى اكانء راي «هزايمتاكل اعتسا احبس كس لا وق تمنطلسب تحج تود الش ىوينر ضرك تق راكي جس

 لإ لي زج كو رباشم وح اناحلا لم لكك وريغو تلذء ىئ الغ ندب رانا
 رم لوم كاطع كرشلا دك جس ب تاي روق ب اق« قل اطم جرد لكروا لاح يبست تمار لكن تي دوك

 لكل مكس ىلا تن كن وك ؟ لن ب رركادا قت تنك ؟ حس لاحم ايك ا راج رديت اسس تضف ىو دو قيد
 سر وفل 207 لمد ابع ىرام « ير راه « نود داي « ل ذا قراص ؟قاذ لد لكس م ود

 «نلارما « جس نش اسكس لوح آ كبس ااكأوج دقن ةركدابرب كلا نس م تلود كواحتاو قالخا« لن كس هد اه

 هأوشهيمززو»ب سل



 ؟ هراب (0)ِةّرقَبْلا ةَرْوَس سور (نتاداج) لال خف نمل انج
 ٌقادخ ىكل مدع كبس نا اب رو شحز يك تربو حرر آ اكلك اممم لس ارتليضرن اشي ثنا «قق ارم ناتكدتم نلاتكأي
 ع لوى ردفان كل وتمنى ويت دو قيد

 ايكايد تنم. ز لو تكس لا اهكاه ذي ىف ورعم لب تءارق ياس لوب «٠ نير (ةيآلا) اًوُرَفك َنْيِذَّلِل ني
 روا ىلافمكوجوكاينو تايح تن دارم اناعكد راب نسوا اني ددطل ا فه حس تنعي ذ لابي ركع ثلا ققالاو تيد تن ز لبي تقي

 -< ياحلو ك كب وبكرواراربع اي دوا ىلا ذس ناطيش لش لورظنىرافك < داديعايا
 هر و ةفعلاةةفتلتتت بابخو لالب ء بيب ع ءرارعء وحس ني لن رب ةسحوب لل كس اينديب ذي لاو زر واراد ايان ىاروا

 مولعموكل ور ادرس رفاكك او هوم رورغسروا تفل فر اند رك 2 2 اه رك مو وكل ون ارسم ر او انرروا بير غم

 <24 يه نوم تحاروت زكر وار يلغراكرخ اك جس ايانوم

 ج اتهبرتت» ليل ذ حسو لك اورفلكس لاك سروكاي درع زم كك 110 قاتلا لك رح

 ناننبب ب تروكدرم نارلسم ىو روا اكسس ركل يل رول وعر ل 0 نرث آو نالوا ازور كس عمق لاترشا

 كيا ل كوكس ا ند كس تماايق ىلاهتدذلا « < لكل بي لاو عس اترك روس فرط لك ما بي ايا وكر وا  اتعرن

 (فراعم) -- كد بي ذلكق يادوظوو ركل كبج كس لب رك اك ب لم سوا

 امنور تافالتخاروا ىتردش لاب تلاع يرمي كت ري ريح ون تنقيبرط وت كيا كأول ل ب ارتب « ًةَدِجاَو هم ٌساَّنلا ناك
 هباحصتإ ملا تأ إ جس. ريح لوا ككل وب دص لو نتن[ راد تت سايت مدت رح: وم
 كرشروا ايكو مادي فالتخاررناك- نات ىزادنا سوسو كن اطيخرعب كس لئن انا, فوج ١ ْرْفَلَتْخاَف 3

 هولا نايد شت اسكس لوباتك وين شلا لب سس( فوذ) ءاوفلتخاف فطعاك ءَّتَعَبَف قب ماع قمر اظمو

 لي رك راوروا مئاقوكريح ولو تروا ل صيفاكف ازتخا ايسر كس سوكر
 لككرنز قا ذس نانناكل ث بك ل تسكب ترم نرات كب ذي دايفب كن لالكو لايق غيساوج كول فقفاوان

 595 آل كل اهي قكق سرب قكورروا قي كك راتب دقتاسزخت اسك, اهتزاز رف كح سيئر كك يظر زغب

 هذ للاقترثلا«هاوم لع قود ىدول زاغآ [ كى رت كن انا ل اينو هلك اجاني سكك كس سا نآرقب احبس م اقع كس

 دع ل لاء انوار 52 تروا يك قيقا يداج كي دك اق يكا ديب كنان جدتي بس

 فللأكر وال ان تتار 2 كد هذ نولولرإ ىكر ى كب تما كياروا ىنر اق تسار وار كت تدم كيا مد 1

 لأول تلو جو اب لس خانك كو فانا كل لا نانا عقيقى اع بوو تاء لل راد زيا ارح

 رو ع ملكب حسد كيا نب نإ رواة تاع 7 حل انمروا رت اوثءت ازايقا ركوب ح ماج نيا

 هي ءايك رو انك وتبمول لدي ماركو اهنا ذ لامتلاك كس ذ#ركروووكىلا رخاء رش ف نسكن لدا

 كس نادل «لاذداينب كب خس دوا انب تما ل يأ تس مان ةتيسا كيارج كت كك كيت ليتك لاا ءايبنا



 تي سا داب )0 , رقت -

 هللا ان موفور هل /ا ا

 ؟جاكي ربي سولاو سال نامياهي تجار ذك يتب بسم هب قا

 :ىلو ناش

 هس (لرتخ ةوزن ) باز ةوزغ تعآر لت مهيكت اور ع ةقلاةئقناعت هدا فس رنه ناو ررج نباو قازرلا رب

 ا ةنغلا دققت مارك اىسروا هتف آر صقم كسا« ىلوم لذ ان تفو

 م المسا شوك قل ىلا [وج نايفسولا يآ لس حد ب اطمس لق جس + تل ىقرخ و ا

 1 1 تنقل تب لول مس ب وو زر للا« ع وجر و آلت عبي مدل كس تيعمج ىذب ليا 57 رش لد سمع لت

 للا لأ وشنو وف |ملسسرم اني ل دججو مانت نإ هلاارار رج كار ليلاس مم لولد وس ترذكت مل اعاك ىلاءاسورس

0 

 تاس ؟ اناجج لي تن ماين": ايار رف كل كس نيو ىلا ةساع شب لد نس ىل اتتدفلا ل اقتلاع ياكديمااتد قتينامدواءىك

 ند رباط ل ل 52000 اورد نت ل ناب رع نر دلا ا ع ناروارب وج دعي سموم تك

 ٍِ مل تشو لوب تح سن تاهت نويت ك يس ولءايك ايدل تاو دول 2000 أع لدرس لس نا اوبل اعم

 دس بع رقد ورا بصك مايكرهت خس لوبا حررط لسن اياب اكس ريتي نحس نيب د كس نااوكن ا لظر نيا يلع
 -امتانركادييي لصوتروا م عر دتا كس لون طر صتقم اك ينزف يب آجس لاو

 اومولس ارو اك رك فسكت تسوصرظت حس ءاعنص اهتراوس ف ياك سالاو سايز و بي رقت باير فذ هال يآ

 (هاركالا باتك ىراخخب) داكوع شر ء اك ا

 ىبنلا لاسف يلام اذ خيش ناكو حومجياا نب ورمع لئاسلاو نوني ىذلا ىااَّذاَم ذمحم اي َككوْلَتَي
05200 

 قيل نايب ريخ نم متقفن نآأم ب لق قفني نس ىلعو ف ا دلو عدلا ئددص

 هلوقي ٌرخآلا قشلا وم دنا فتعقتا: عرغانناخأو لاوسسلا ىقش ذحا وب ىذنا قفنمنا ٌنايب هيفو ريثكلاو

5 06 

 5 ناننا ٍرْيَكَنِماَولَحفَناَمَو ا ىا ّلِيِبَتلاِناونْيكَنَمْلاَو ىمتَيلاَوَنِييرفالاَءنْئَدِلاولِل

 ع فل ال ِ 1 : © ََيِلَعدِب َهْللاَنإَق

 بجوثلا تاوبشلا ىلا يضلا لينن كو ىو «ةركساج قا لع



 1 ادا ةّروس مو (نادج» ننال اج جنن قتل انج

 و نأو ل راتقلا ى وكلا كيف ارنب ذاق ةضاونلا تقلل نع ابروفنو اك الهبل

 رجالا 0 لذا هيف نال انه و ٠ ناو هكزتا فو رجالاو ةدابستل لي 1 ما 1

 7 بحاسي
 و 0101101111 ل 5 مدس و 8

 0 د ركام ىلا اوُرِداَبف كلذ ون ]منو هكلريخ وسام ره ب كللأو

 نءورمتل اسروا هس ذَا تم اذ ام ؟ لي اركي رغ ايلات تتجول فأول تس يأ . يي

 ورث قرر لاء وج متكود باوجوكن لا يآ ؟لي ل جرن ايكل 1 يسم رادلا, لو كس روم

 نوقشوو ىف لاوس ج جس نايباك ج لاو ذساج ىف قيال لاردات ل 6 ب ات ان ناك ام (ريخ نم)

 تشرع رم نإ ملا( يبا قت )< قسد لاوس ح نيدلاوللف لولي ايد باوج اك فرصتروا هس ليأ تس ل

 ورك م2 ل اوك رو نانا نوت هد[ قانا كو اور رم ) م لور السرو رب لوفيكس م رب لوي هرم لاودااد

 تقم لبي لا دنيا: اعبطوك موو دوا ع ايك ايل رفدابتب حسداغن م ولع دصول ماك ا عراب كس لاادقلا كح

 قود اومرلي وأ مرج تال لسور واوم رتب كس داري 7 واد راد انو كاك لس رو« تعاد لد

 2 ا 25
5 95 5 5 

 ل راب جاووكت وامس كل كس لشراء حس جو ل اليم ل را تاشتاو تىلاوث تالي وم كري كك هس رام

 رت - 9 20 ١ هك ا 0 مس يحرس 3 ل

 او وأ ىلا مج ركاومرش كح ابقي دابج كس اتكسوم كح لاء تس بي كا ذسات كانت ١ ,لوغبألل ى او

2 

 رول دل وأو ءابج12#) ل "امج ر 1 لاي فس رك كس داب دواء رت ادوات داهشاب ب تمل ا قاب لس 14

 2 /:اذيل نسج ليث وكام .امناج ثلا ؟تس رتب يك سد مع ورك ارو حمل ذ لب سال لاو

 نور تقتل رتاج مول

 ليف فرسَت يبس بيوت يع رو در د ع2 هز رك دو دس ام م
 نافع را اذإ .ئذلا | كاع وراشا ماركس لوضوم لابي اذ لج هدامشا ل للا ءىِذَلا الا : وف

 تع باج اكل اول يارصتق» اك خخ اء ردقتدولثم ترام قفلت نم عر : لاو

 يدند لي قرش ايلاف لاوس ل سا لاب طمس لاوس روم نب رمت با وجاك لاهتطلا كسب اوعي
 رواق اك نش لاوسركح يام الفعايكن يوك فرصميركدبكَن ْيَدِلاَوسِبَف ع لاعتشادكئالاعء ليك رو 7

 - الايد من فن باو

 ءايبل لي 7_3 ووك قنا جو كراضتخاو زاججبا لج تيب 1متر ام كلو زج لولو د للا وسكس نب لست اكس وج ثلوج

 للا شوكر لو للك ج ج نايباك ام « ٍريخ نم ءاكة اج ل سدح ل اس حس قت باوك سوم كل وم باد



 (ندادج) نلالجهغف الالم م ؟ هراب (؟رةَرََملا ةَرْوَس
 تاناياك فرص“ نيددلا ولف رواج يآ حس لش ل زج ودك لاوس جت نايياك وفم ةراشا لش ياروح

 ايد ةراشا حس «ريخ نِممّنقَفنا ام باج اكل اه دوله نجار جوج اكل اوس جس ناي اكء زج سرسودكس لاوس

 لوكبااذبل خلا نيدلا وليف نع روك حارس باوجاكل ا فني ْنَم ىلع انج فو زك :جوجاكل اوسدوا
 ني مهيلع قفنم ردا5ر اشك قفنم .تك وم لب طم لوفوو باوجو لاوسءاب رن قاب لاكش

 قرف انتكروا رك ررخا يكل تل لا انتكر ليكتب ا لوك اوس لبي سد إب لس قنا هدانا قلك اف رط كتاب للا

 د ا ا اي اك فرص ةندبلا مس انوج ف ووصرم دبي رياوصتروا تملاح ىف كلاس ادي سك

 كت زال ىوركعس رتاروا ل اض لاء درو ةساجوعت فرصا سدو

 59 تن نا يو هور ضر وا ىلوافراصمو روك نكس هراشا فرط لكتاب لا ل 2 نا هب ىلواررُه + :َقلوِق

 جس لاك اتا مال لي يدا ولف لاو مولخ سس ىلا لت تلح كف رص, ووالع كس نال
 - باو اكردقم لاوس اًعبط : . موق

 يفلان هورطروا انرك نيب انءوم لترف كبس جاصوصق كتي ذلا وع

 -ج ترطف كن اسناويدل /نلح سيفي جوم تسب رز باج
 < لوم نوملعي ن كلذ : لوف

 جو

 ىلا عب لح لوتي اود ل عروكر قا لاوس بم ؟ ل رل / "خر رايب ا هت بآل ب ءَنوَقِفَنُي اًذاَم كت وْلْئسَي

 رواه دواي ل وركزت تيب ادت اك لاوس اف وك, نوفي اذ ان كن لقبر تايب وردد ااا

 كلارك 24 اكل اوسروكر لد تيعأىلاد دس لي رعإ

 لن تاهقاوو تالاح نلا تستر يم ارب تاب لعب ساوجج فود كس لاوس ىت ياك قرورض انجب لمي كل لا

 ل ل ل

 لاوما خيام نش (ىرهظم ٠ رذنملا نبا هجرخا) اًهُعْضَن َنِياو انِلاَوْمَآ نِم ٌقِفنن ام ام ايل ل اوس تف ظفلا ثلا

 اك ون | رطل اهلك انف لاجأاك حرومت نك ابنت اوسيب ل طمس تيياور كرم رج نبا ؟ سي رك يرق ابكر وا لي دك قرر يكس لي

 ؟وم ايلف رصماك اك ب سرس ود لي رك رار انت وا هيلكس لب لام لس كيا لين تت ود كس لاوس تاهت

 كج يتاح ىلا نبا تيياورب لون ناش اكل اء جس لت لاوس ىا قو و تس كد آل دحب دج لي تمي 1 قرسدد
 قفا يآ نلتفت مارك باعتدنج ورك ترق ل دار ككدفلا للا تيس امك يكاد مكتاكس اوك وفهم عب نة قمح
 لانا تاو تحاضو ىلا من جس الموكم تموج اكدقلا ليش ف قافنادلك ا يك رعروا حس ومر ضاح لن تصد ىك



 5 هراي (؟) ِةَّرَعَبْلا ةررس م (نرادنت) ريل آل ج رشف طل نيج

 تيتو لك ولاوس ل ونوو حررمط لا ؟ لب رك ايل نس زج تن فيا فرص ل مج لاوس لما ؟ نبي ارك اخ لبي هاد كتل
 0 نوب مولعمس- سيلتا رفو ارا لن نة رقيكيرج لش باوج لاوسدلمي , كوم فلكي

 نب ادج اك ب رك ير يك ذج لي دايك يدري روط عترص ول ب اوج اك انس د تيا هداي وك يدك خي رخ اك
 - ايكامج اك اني هي دري روط

 : تملك رش فراصم

 للا كس نانا نقي تمت ارواج اح ذم عس بسس جس تامر دق ل بيش 2 لك لا دوا حما كت تمار رت تقراشت

 وريفو اوت قب نب لاح لت كارو حس رسب اكل و رئت سرسودرمجي « ةسابج كك اك ومب تسد ىلا ىف "جاكي

 سَ در روس تمار لاك ررو اورو نات تسلا 0

 نو اور + كك وم مدرك اسكس باب لق "سس داس رج ا سي حس بسسس لايم

 قرول لح لقرورضق بارو ني هةر ل يااا وك وف

 شعاب كح سومر ودروا دات ععس نلف تيسادج لت ةسآ امنا ماع وو ني رخآروا لذ راجل داما لور كك كس نلوم

 لو لج ىفيا قي! بسس بس او تك راتشر ىلروا رارفح سرووروا قر لو التبب ل قدس إب حر ايتعابب روط راه
 ا متر واو ماب ريس كوكب احيا رام لم لدثم ك يزكم رب تدور ووصل كب وب كر لا ل رف كيا حامل وصب خ

 ! ل دقافلي ر ا احا نت نومه راومر رنج رلومر مثيب تس فرط

 كسل اغتال ابي قلتنر تع لااشوك مش كدجردرم ردا متر كذب « يلوم ءىءء لب < ماع ٠ ءِريَخ نم اَرلَعْفَت اَمَو

 د تاز ل ارو يل 1

 كس لاقل خاب وم قت ريس سا بج سس ضف تننو ساري سون اداه و لا (ةيقلار ُلاَفقْلاْمُكْيَلَع بنُ
 مالساب هس رك لاذ قاسم رين نبرة واي وعسر اب لب كح 3 كك و: نايب ل هداب ىكا قي طئارشو بادآ

 < لدقم ل ابي كس لود كراصنودوبي وج حس باتل نادم دظحالم لايق كى ذار رك كر دع نس ياه ايددو زو ل

 رواراور يشن كن ء ترو, ورمي ركتسم مقرب لا رواركم تنل كي حس اك ا كي دج رواءرام وكل قاعد وا ءاج قل بساوح
 (؟:19 «ليئومس) علو ألبس كح دكر وا فنو ارواب لبيت

 كس كري« ايكيرادئاجرم سوم 2١5 لي ءرطخ ناب ىلب اء ىفوب م يزن اج با ركل ٌةْرُكَوُهَو
 ل نااءاسو ذاسس لمس سيج ييود قلوو .كح سو روب نبل هاني رك لج تيب دم كس ركن و كت تا وج نيب رج ابيه بيير

 كنب متوكل ؤزاب تلق لول نا كح د لب اقم كس لوفي رت نبا قت نع وب تيرا كرا تع لك رزق

 تأ نتج مزمز >



 (نتادج) الج شف ل َنَمَج 2 ؟ هراي (؟) ِةّرَقَملا ةَرَوَس
 - لدن ىقانم قمار ذ كس لاما تقروا ضالخا ”بجرمكس ناري وم سوى ار كتبك اركي لاو

 (رحب) يدب سرب بوضوو بعيوب
- 

 تر نرسل وللر د نوبت لكن قع تتسم د يف يد اهباكدلوناب كرو تيبآ ءرمكل ةرك وه

 -2 تدك لاقو لع قاتنم قروخ ل يب رت

 (ىدحام) بتساثو“# لاعتسا ,زوبحخم قثخ زبخ تبعك هور و زر ردع ٌةرُك ظفل

 اونتقو نيكرشملا اولتاقف حج َنِهللاَدبغ اَهيلَعَرمَأو ُهاَياَرس ْلٌَؤَأ ملسو هيلع هللا را يقل لطرأو

 لو هلالحتساب رافكلا مُسَرْيعَف بجرب مبميلغ سسلاو ةرخالا ىَداَمِْح نم موي هيرخأ ىف قيوستعل ١ با

222272 

 رخو أدتيم ٌرْزو ٌميظع كا ين ديك لّدب ِهِِق ادب مرحشل وكلا نتكنواسي

 مك

 ع 0 آدتبملا لا ىلص خلا م ميسو يل

 يآ ْكَولاقُي ةانكلا ىف 9 َنُولاَريْاَلَو هيف مكل ِلَمَقْلاَ لتقل نمر مهيكَشو كل ذشلا دب !اتقلا َنِب

 ٌرفاَكوَه و تْمَيَف هيد نعتمد ِدَكِري نمو اوعاطَسسا نأ رفكلا ىن 520058 2 2 5-507
 توملاي ٌديبقلاواويلع باوث الواب د َداَدَتْعا الف ا ةحجل 29--

 ىعقاشلا ةيلعو التم ٌجَحلاك ُهُديِعُي الو هيلع ُباَتُيق ُهَلَمَع لظبت ىل ءالسإلا لأ رق ولاةنآ ٌدْيِقُي هيلدغ

 ا لح ا 2 را ها لل 56

 لون قابل لشقياولم قالا ةياؤتلس ابا ورق َنظانلو "نودي الا بص صا َك يلو
001 

 هللا تمخْمَنومِسكَباو هيد ءاللع ال ةالبَسَقهدَماَجَ هاج مسَناَط امو اوقات اورج َنْيِذْلاَوَأ ساَنلاَذإ

 2303 هيسات اعراقوتا“ يذلا ركلابك كياني 8 هب 8ع د ةيفسؤسال يفي
2 

 ةةاققلا نبايبتم لقسم هز اقف ةوتاو مر يظع ريك 3 اهيطعت رن نه
|- 

 ا رام ما رمخلا ىف حزفلاو ٍةَدللاب 0-2 ,ثحفلا لوقو ٍةَمَئاشُملاَو

 هنتماو موق اَببِرَش تّلّرنامل اون طع 30 .هداقفتا سايق اهتم فا ع
 - هه. 200 72 2 #0. 8

 لضافلا يا لعل اونا لق رت ام ام ىا و َنوُقِفْني ادام كْنولُ بو ةدئاملا ةيآاَمبَتَمّرَح نأ ىلا قورخلا

 مدا َكْلْذَك دجريدعتب .عفرلاب ٍةئارق ىفو يكستسلا [وقيلوكو يلا عوقاتمق ام اَوَِنَنُت الو ةجاحلا نوبتع
 اع

 دهن ملص الاع َنَوُدَحاَتف 06 رمأ ىف 6 نو ةفتيحلعل تبذل امكن هدا انبي 2 7 كل

 ١ .اًميِف



 * هراي (؟) ِةّرَقَمْلا ٌةَرْوَس سي (نادج) ةآلج شف ثلج

 نب دّقلا ربع يما كار وا ءايامرفضاور ( نول ) يرس البي تس ل ( ثني ل١ اسد دتفقف : ميري

 ىدامج وأن اروا ءايدرل 2 ىببآ ند ىرخ 22 قزقالا قذاسي دوا ايل قص نيكرشمت__ نزلو نان انج ءاياني ول

 كك ءلس للا كلن رشا و الدر اعرب ثم لالطو ب جر وام ةسدافك و ءأء ايكو مه ابتشا حس ند دعي كح بج راكى رثالا

 5 < لامتتالا لدب حس (مارحلا رهتشلا نع) هيف لاَثِق ؟ج اسيبك ان 0-0-0 ا

 0 لارا رتب ارتم (هيف لاتق) ب مرت اذ تسدابطا ل مازن ند ارب تبم نك انف لي ننال داني وأن لا بأ

 يش هورواءانلاكت حس مرتوم رجلا روا انك درر خسرو انس مارجريتسم ردا انركر فكس دلاروا انكر حس نإ دك نبال ارب را

 مكس اهلا دنع رت رواه ءادتبم ءٌّدَص «ءت فسأل الي لا ع هانكا ذب كيد نكس ثلا « لن نات وسروا ةقققف

 كس لود ى ت2 رفاكري !ونمومسا رواج .ةدي دش فلل أ لي ساوكم تانركك شا رانبت ( نم ) تقرا«

 هوروا اكسر تحس نير د ةيساوج حس ل مروا ءلج لل كك ادلا ل رص فرط رك تنسب اديس نب اتم.

 م ناش روا اكومجراغ اكل اغا ناو ون كس لب اوم حل اض لبي ترخآو هاند اص لامعا كس لاذ اكعر لي تلاح كى رغ

 رع سااذيلءاوج لييتعلاض لمس اون يك آن [لجاو فرط ىإ ١ مالا ل متر راكع هدتاف ياكريق كرمي قيرفكر وا يللا

 كول بست اروا ب بهذ ىيماك كلةكطا يت قفا شم اما اذشم جرا اريج اكع رك وداعا كل لسا وورد ايا جايك ا طع با

 اجا (اداهجللنا نكي رانوفكتهانكئ رك هدلا اومت ع ناك ول يرسل ا بجردوا كس لو 21 م” شيب ٠ سم روا نإ 0

 كس نب درو | زومكول لونطو خيا نك“ * ل ترأس لو #روا حا نايياوج كولووربخالب لوم ل: َنْيِذَّلا ّنإر ولان شت

 روا«لّوث راو ريما ( ري روط اب ) لس باوث تضر ىرقلاوج كولو ل قم ايل ابج لبي تارك رثلا ك- كس غرك تلب والك

 لن راي كح مكس نا تت تس وجر وا بارشسس بآجس الاد سرك ردي كادوا .س.الاو ةركف اعم وكن يؤم ىلاهتدقلا

 2 ريك ( نم )تاسع *(ريبك لش تءارتياردا ح 0 وس هادداتتوكن ا 3 : ثول

 ع سيكي _ط سأل( شا د ع لآسف للك ولا ل خير ول اكوا تدادعتسج» كن وفود ناك لس لا

 نال رج مانل بسام نا قم ان اك نا را« لبي شوج لوص“ كلا, تشم الي روا ل بار ترسم تزل الشم نب
 كك دسسسس د يس ييسر

 كيروا عد ني ( بارش) لولوي ل لوم لذان تب ا كس ةمادي تا لؤأود

 هايزرك لأ سر تاي رد "ب حسي آكل ولروا ايدركم ارقؤكل وفود نا نس 1ك ودتابةروسن جك اذا( كتضي)

 وكم ىف لسروا ورك ررثوك اوم لاف حس تنجاح قراربمتتج و واب رك ررخ ايل( لي

 كوه بباب (وفعلا) لي تءارثكبارواودرل عل اضولءوخ( كح را ران )ور هر ائررفلى ادب تن اح

 < اترك ن ايب م اكحا فاص فاصك- تر مكدتلا كس نايب ماكحا هزوك كح ترابك رطل «ررط لنا درجت سل مزق



 (نودج») نينا اج شف ل اَنَمَج مسا ١ هراب (5رَرَقبْلا ةَرْوُس

 ورش كس حر اهل بي تررخ اواي دوج ورأر اخ اوي كا لاي وركر و لعلم انس كس ترث اوايند ملا

 رو اراد جرم | رك دو ديس لم ل

 دس بوس كف رطل تروصرظنايع تر ابع نب دفلك رمت ان ل اكنلا ىهرضحلا نبا : : نو

 تاي بث ست لذ ةكرشلا رس لع رالطصا صح ليا رع م .اَياَرسَس : : قلوه

 لوقي ىف عارسروا ت اوزرغم وم ىلا رف تسكر شروف تا ذب ذة بآل ع اللا م لج تكور عل ساو زر واو نار فش تكرشروخ

 كس مالعرسشمب ع اناجابك ( ركل ) دتجوكه دايز حس ا و تكرار كك وسر ايرك لس تارفا اي رس تسارع

 هس تر ييرس البي كح كك دم وزرع اج دوا ايذرسس ناي لكي حس لاك حس لش بجاوض_االاح ساب رس البي الر يرمس ىلا

 ليفادعت دارفا هس ير لاقت انو ةقلتةفاقتقوزم يب نيا ذ_ قف بآرك لس يأ لع كاض مر يبل لاس

 دك انس لل لا لذ تربك ا وق أل تسر 0 ل ب ل قيس تزال يؤرق دوما موز نا

 ترمي” لج و رعقلا ى ذر اي" يش لي راش داو بيا كذابتب حس اقثو ىلا نب معس رس يسار ستدعم لح لسا تل ل اشار

 ةوزرغ رس طادب اسود نلادو مو رغد مس آم تاو زغر او دعب كس للا ملت ان فردا شوا عر ولد

 ليد رمح ترج لي رف آكس بحر لنك نإ فلا دبع رعدحإ كس لس ايآل يم ىل والا ردي هوزرغ اهتدج دول 1و يضل وز
 -جرظن فيك برع لاواوكل م نب ثلا ديك رسعا زيا إي لن توبا
 ايهىإ

 وج

 تس دايتغا لا هتس يرسم هدو كر وقتاب تملك مروا وم اوم لأ 120 عبس ل كي دوس قوم تروصوج كق يت

 5006 5 آرهتا, تسخر اء روااوبب ل وان لاا ايار تس ارك لاس جابك كيس البيوك

 ءاار ١ نوي لفاقكس قرطح# لوفاطسرل بج من راح ىرخ آى رخ الا د انج ءٌبَحَرِبمِهيَْلَع سبتلا : :ّنْلْوَق

 وأو «لكرلا جاكى آ اهل نس ضب دناياكل كي دّك_ ليل ضو وابتشا # لاقت احكي درت اه بج زور سود

 ناشد ذي ل قتو لشن الست تسس دجو لابس حس لئن مرربشا كج ادب عقل او لمن دراج لبيع بج لاق
 كيااكل بير شع 000

 اناث كي 12 هبت ايل تف[ نو ليس قلع ندا لك ت ياك لك ل ون اسمر وو اوم رطاح لي تضخ ف ب قط ياآرقو

 نم ءَك 2 ل و

 ."خلا مارخلا رهشلا نع كنولئسي لوم

 "سا 1 تا
 .مرحملا : لوف



 ١ هراب (9)ِةَرََبْل ةَرْوُس مسالا (نزادلج) زلالٌَج حشف تزل انَمَج
 ؟ج تول ا يك بي نكت مرحملا رك مارحلا اون
 -- نيو باو اكردقم لاوس ليارصقم ناو

 -ج ساتسردل ابد آم نالت از لاكررصم لبي مارحلا رهشلا :لكعي كوس

 < ظفلابم لاي« ارتكا لوكا باج لن حك لوخخم مّرحملا ردصنهارحملا كسي يلوح
 -< 6: ك دوم ادامارحلا رهشلا كك صاع لاتتالا لب حس مارخلا رهشلا هيف لاتق : : لوف

 -جس لات سروانو حلاو لرب حسفرخماكوركروا:فرحم مارحلا رهشلا رواجهركك هيف لاتق وي
 .هيف نئ اك لاَتِق < < نت راهي يزف تدرس لبو موجبلا بانج

 ل. نإؤ زم اذتبم هدبك هيف لاقف قب ,”يحو ءادتبم : لوف
 دج لاترد نوب ع اوءارتبم اكو رككروا < هرككل اق اوي

 لاتق هع تداهكيزفل< تنفصى لاتق ءهيف « لابي ح تسروانوم حث اوءارتبم وج _ذوصومركاو رلك .ياوج

 ركب اي هرارقلوقم اكل وقرا درا رق وصوم لمت «ٌريبك هيف لاق هس تارطح ضب ( شارت الف) ريبك هيف نئاك
 لاو زوصومل مت اكساس ل اتلمب ٌريبك هيف ُلاتق رواحىرورض نوم مت كل وقملكك - ل "< نا

 -ج ا

 لرش ريكا : قوق
 دهس ررظنو لكلا ع ب عقاوزخ كو رعت دكا اي
 جاتوه لاعتتسا لهي بس كومو ركن عم تدع او نازداك ْلَعْفأ :(ينإوج

 باوجود كس لاس لك نقب اطم لبي ناملكالاح لور متت ادتبم ربك ةلتفلا رَمَقْلا َن نم يك [ةنمفلاو 4 : لوف

 ارمودجدوجوم تقل اطمازبل« < كرشدارمحسدتف نس ايكو راشاركباك 27 هذ مالع رشم 4

 - ل يارب لوفوو كش وضرواركر للي كازو لس ٌلَعْفَأ ب

 7 ارشد نكس ح ايندلا ىف قام ءَدادّتْعإ الف ءاَهِيَلَع باوث الو. اهبذدادتعا الف : نص

 رجا عر تا نتاع حر 1قات اوفا قو روتانا روصو رقد تسئل ا عردا#

 تاكل ناكبا#و

 فالتخااك نلعهطاكميت رفينعوبا ماا كلاعتاطاقتت قفاش ماما سي سلس ل وود نا*:ىعفاشللا هَْلَعَو :ّيْلْوَف

 باكل امئاك كي حدا طرا ليد نكس بحاص ماءاؤ ايكوم لاو لبن مالسا هرايود دعب كس هوب طترمرلا تنس

 (اًصخخلم نآرقلا نايب) اكمل لكس ا ونورت ا لوك



 (نددج» مآ ج خف نول ني ساير .* هراي (؟)ِةَرَقَبلا ُةَرْوُس

 :فالعخا يع
 5 لاا

1-1 

 دن للا يوي بحاض مايا تايلر لوب مسارب لح لإ تقو قارا ايكوم م ووروا كاب زا ذل ليا

 - 1 لاقل قش ماداف السم اخت مزالانه ذب زاورابدد
 دس لاعتساروا ذ الداكت هرب للي جس لت انك تاذ كرستر وار هراشا لس للا ؛ امني طانعتا ىف : : قوق

 كان نع

 ىلا ردصم تفاضا «تئاضا لم ءامهمتا لع تجعوراشا أف ل 15 دساغملا ن 1 مامهنعاشنيامى اد قلو

 -ج بلاغك ليس لعل ل ادس تفاضل دج تلي ببسلا
 هو

 -<س انك حي دوكل فا زتعا لس رارطكر سقم يف اضا للا «هردق ام ىأ : : لوو
: 8 0 

 لاب ردااتك لاوس قفت تاو هَنَرْقِفنُي اذ ام كَنَوْلِئَسَي دوز نس قااسلكت يرض الغاك عفد و

 .(راركت الف) ب لاوصع قت ارقم
 7 ا 0 1 هر 061
 دس وصناع بي كف وذل وفعلا لج هراشا ل لا ارقفنا :ّيْلْوَف

 .وفَعْلا ره ىا تس نااصتف اي ب ني درار قرت ىك فو زج ادعو وه :كاوس

 تاجومت يمس المت باو وا ٠س رينعف قت لاوس سا قدر ليك ققلاطم لبي باوجو لاوس ليم ترروص لا .:ياوج

 تكرم عندش لورد با.

 1 ين ري اعف عع 700 7 ترا رهط ءدناع تس

 7ث ك_ وب حفص ت”وزكر رص نيبي ومى تاكل كلذك لج مراشا ل للا ءمكل ْنْيَب امك ::ملوق

 .نييبتلا اذه لغم انييبت ىا وصمم نك

 -ه راسو ماد بدو

 ا 3 خلا ُةاَياَرَس َلّرَملسو هيلع هّللا ىلص ىبنلا َلْسَزَ ماَرَحْلا ٍرْهَّشلا ِنَع َكَنْولَدْسَي

 بت قاو ليا

 تيا كلاي ردك فن اطددا موج )ات اتك بن اح ىف لل سو كيا لتس رفا دقفافت ىف شوب جر :ىفاو

 افعال ا حرار ولعم قلت ل لوزراء اكس نلادوا تنلرتو ل 3 سرق كار ف تبادل ”اروا( تس ماتم

 وبما رم لعارواالم فاق لراع انا ىلا لا موج تنازل راء ورا ىلع كاف نبا تاجا لكتب ان 0

 د شل ا لل 2 نه لل



 * هراب (١)ِةّرِفَبلا ةروس مسابس (نتادج» ننالج جف لمَ تارا ل ىلا
 عرورش بج ردوا قدوم مييانلا قدام بج لوم تتفو للا ناد راكي مس آل يدب كس كرافت كس بابساو ل عي 1

 لب متر يشا ل وج ) حس اكج دم عرورش تيم كبس داي اوم ل تدان رأى يحمل قدامتب ل ايل ان تتش عاريات لاو سد
 كح ذمه ذككييدري فالغدس لفارس لوقأ نمروا ل اول دوب تسون كل مدرب روعتس نافاس و ( كل

 رواالب كدي في يآ ارفو بيا اكل ورش للسلم ىلا تدل و مثت نا رتعا تنتروا لد تره بس وثالاقا» ل ل تب

 ناايب ملتاك ل انق لب مرتو ام دوا بساوج ود كس تءاضا زنك اكس نلا لبن تمي آنا ايكمولعم ىف لبي سراب هس لاقل مرام
 يدزلا كباروا عسى“ 2 تاق ايلا

 روق كدتاو سا حس نوف السمر كيس ربي انكر ول ديف لل قت ف افاكجهس باطل م
 2ك ةرراح ىرتأ ىك ىرخ الا ق دا نارلس ليو انو ادع حس جو ل ايا م

 2 لك وراتب كبح دمواق اهنا

 اجد لابي زول وكول لا انرمك نا رتتعا رم ا 230111111 محار »ام ميشال سلك يس ديس الخ كبس اونج ىئارلا

 لاه سا كال ادق دكت لس لا فرعي سوئاحب سلة مس لرب ماا لوبتت

 كلل كح لو اهب كلا ثيساروا اكدت اتا ىري سار تكس وم روبي وم نجازجر وج 'رع نأ ابياوو كا يكفي كت لابي

 او ميا لكم سري رار د طرا نا دا لمى مارت يتصل كا لاحءايد دركدنب ىئتسار كف اج كتم ارتدت

 ىىلو متل دم ايكا كلا حس هايس تسل ا اوما ردي فدان نال

 تزايبا لامك كب سرسود ءادك ب روطتسن ادا زل لوا وو اوم وي وج لي برب للا 2100 لإ اي روشر دق ل ماب ير قرصرم

 -ج ايكوم باتا اكل ارادلم زري لوف اطسرنج كس لاكي هد اين تسللا تتح كس ارواج او: يفإ كس

 ول ائاومرضاح لي تصر ل هي كح لاق كك داي ىكتساب هب لابي

 سف مقل ا, وم ت1 نا يازين قكوو لبث زاجا لكس علا مذ شابا رفتتنو لا نس ةتفقف بك

 ل علب شن ناو اتاي دا رفراكلا سني صح اكل |لا تب
 م كدر ادرب للا شا سلس - انكشايلا ل لا كك تمام تجرم ل 0

 وكل ورسود ولحس قاد ]سد ماجناول شرف ىلا تعان فا دكا جس افك شرف لم تالاح ماع ءدقلا ىو 5 :يليسم

 رواه د ماك اع نالع اركب ىرورض يمس | ماما تنذو 8 لاء دم ايا تصرخ ىلإ د لش لوم كراك هول تاجا

 :ايابرفوايشرا لش يول روس مرن أ رثجس اماجومب ند مف اهنج رم بسر لسد تاكد لدابج تكرشو ل وف الس بسس

 بج يب مايك م اوف هسا ١ وقف اَنا هللا ٍلْيِبَس ْيف اًورِفناْمُكَل َليِقاًداْم كَل ام اونَمآ َنيَِلا اهيا"
 و ةتساجدم لوي قول تدار ا كس اتاجابكت ست

 تصف اريروا لوجرو الضب كل ى السا تر افكت نفو ىلتسا دخن دخركاحررط تا« روك مكتاكم هر الكا لب تبي ىلا

 «ع| نشبي مرر >



 نادال الججشف كلان 22 سم * هراب (؟)ِةَّرقَبْلا ةَرْوَس
 كساو لإ ركوب قرعتم حس تعاتب سائر في كك تتفو للا لوب تدواقت حررط رول رب تمحفادم لكلا تانج ىلاو فس

 هرفرمرم كايد قول ككل اهي ب لوتاطسل او لاي كس ساق نوم زج اع ىو ورك واس اجاجو بد اعرب لون ارسم بسس

 ةامسي فس ندد ءاهتفروجت حس علاطمس تايآم انقلب هروكدن كريب نر ثب ج احاجوم نك ظفر اهب تتذو ير اري لسم

 < يافك رفدابج لع تلاحم اهنرك سايل

 - لات اجاناج لب دابججر هتك تاجا لكن م ملا هوكو لوا لوريال ىرفاابتب كيبسج كس ىا : :ليعم

 رنا تدبلا« ليما انها صح ناي ياغك رف هس درك ادا ض رقه تسبب كل لس ساو ضر ل ضف: تل

 قار لتمر ورض كت اجا كى لي قل اجو نادك شبت حسبو كم اع

 : ماكل فلي مرترشأ
 ىو ون السم كل اق ناعف اري زن ل ومرو المت م لونين ارافكب بج ركع مات لس شيب سي لونين لا ل لق ارغب

 مارت لا "فاق رتلا لوسيل 1 ةقالاةتمةناتت رقلا بكن ء باج تررطت تيوب لس ل اصح م امام ابيب جس تاذاجا

 عدس فرط م رافكءادتباكك بج 2 ةس لد لاق لك تنو لا ل

 لاتنا نارلسمشرروم لو كاك الاس اجو م تيرا تس تراكل قدبب كاك يياندب حاضاك اغا لعين لم

 هذانج ذامف كة يرمءجساتاجوم مدعلاكبسهداقتايكو زود ام كيو ل مالسا تلح« انني لب صح كش اريموك ضال رك

 -.احاج يك يك لذ لبي لوف اتسربقي لون للسمب ىلا تاب نبأ

 - اوم اد لاير زود كل كس للمشي انتم لبيك ا واكتدابع كاك سي بلطس اخ: عل اض ل تغ آ أروا

 بس آل مالسا قراء ع انبر قلتم ارثاك رس ىلا قس ركل وكر رفك تلا لم :كلتكت

 - ان سيئر لولو[ ا لي تر "ل نت امم حل اض لامعا مانت نايك كل اتت ارير فك كارو اتم باث 0

 ناكل ديان ةعركن اب ل وق راع عسل فا تدب حس علاجك رفا تنل كرم ليم

 تنابا كراكرس ع ازس كم اور للم ترو#ركاروا ناوي دركل قع ورمل الن م السسا رك ترم ءاتم

 هس قئالسازمىاالاو سرك

 بورش ايشنوورب تكس رمخ لج تخت نسا لود لاهي رستروارم «ٍرَِْمْلاَوٍرْمَحْلا نَع َكَنْوْلَفْسَي
 .(رسيّملا وهف رامق هيف ىش لك) < لا ٌغوكمارقامازق خي قت ءز يدم عررط ادرك ل قرب ا لظاد

 (جات)

 ررط كا + ليث ازرع لسوروا لإ زج كبي فيت لما نان لب لى اج لي بي طبت كرف حررط لج را اوجروا بار

 هن شجي مزعزإ>



 * هراب (؟) ربل ةَرْوُ سا (نرادلج) تركلإلج خف كتل انَمَج
 «بعذبت قدنب ءك لت: هلك رب ناي ز سس هد مانت خشب حس تاب ايلى الت برع ديل هت ءاج قلع بي ذبت ىف رع دل

 كس تدم فرشوج ليعزبت تروا لي ارساء ى لل يع بتل عاجر ليعبر بي بق ور« بي ذبت ىلانولء بي ذيق قرم
 قنا ننزل نزاع ول اتدحاو ود كانو ىكت قالا تدار شم لكن ماي كر كى عا كك و سك ف رشمس_ قل

 -او< لززان رعب ملكوت مرتين تيبآ يحس بس كت مرت ليس تمي آي ءايكك العا اكتر

 ترق ىكن لا نلم ذل اج: جس اهككايد وجيت كى دي دش نراها فرص لبي لش سس مكاطبيب يب قلت بارشروا سد

 “ئَراكَسْمْثناَو ٌةَولَّصلا اوُبَرْقَتاَل" ل آت عنارمكدح ذي افرك بارشدحب كس للا اجوم رايت ك كس ذ كل وق

 -اهكاي درك ارقى وزج مارق كت ميكو ارواج بار شرب

 | : بار ىلارع ل لبى

 دين ل وقساف كس ناز راهن لكس اع ريتا لس ليصفتم ماتم نا ل ىلاعم ا رو بحاص قدادخب ولآ اذع
 « قبب ست قيقتبس_ هن دب مان نكي ريغ قربك قرع الشم» لن كل هكر بقل وا م انارنشوخ بكس حررط حرر طل كس تابذرشم

 2 ارتلاحربس لإ زج رو ارش الدب رشم روا

 : قات لور شعم حس سس جروا بارش
 2 ءاناولب لايلاك تس لائم ريشي تس كلو ل سدوم دوا توم تاراسف تح كت خر تلودب لكون باش

 لل نركهدامآري لكروا ىردج ءانركاديبب لاي داي كليم لك حرررط حررط نارك د «انالب فرط لكى راكم ارت ان ليبي لاح
 لاري دي رزم ليث ع انراكلس قول بارش ىلا بسر ءاناولج تس وج نايمرد لس لوز زغروا لوتسود ءان آس تب ونكت

 كس ناتهكرفء كي داك داب بو هات سام كر وا نارا تل مولعشد ل ىزاب رازق ليتل بب قب إي ززيخ تنل الب كس ج

 نوتار كيلاوث دعس لوم فل تلودر بس لاسر لبي (1لهماأععهورااد) داك ومهما راق ب تنابس

 وللا: 22 2 دوو زول 2س نوقع قولك ن2 دعك كورد ءاتوني لنتتحكي نك ع ناتو لع نم

 ين اه ةتمازلر انيلت نارك زبك ورق و تح

 :رم اتراك يلا ترج اكمالسا
 يدرل قالت اخ اك تمت ابخلا ما لا هتس تلو ورح تيس ل هراشا كي يس لس لتادك جس لاهو السا لبن عت اجري

 -عداره#ب قلاكتلذروار بقل ايتعاوكى رادج ظفلروا ىلارشاطفل ومب تيك لبر ظن كت صاروا



 1 ا احح ا (نودجر نيكل الج شف رلَنَمَج هك ” هراب (5)ةّرقَبلا ةَرْوُس

 :تدابغ روم مورس

 كت ري تانك تتتاسكس رقم اما ني تع وج دال لج رقم ريغ لرقم, و اهيل متورع ١

- 

 (ه١17 :ص دمحم فآ فثال) ا او ب ايم اك السا لين لسارل شم

 س ِهْنلَس اوُلْرَع نإو اومثاي هبولكاو نإف مبناش ىف جرحلا نس ةنؤقْئَي امو سيلا نعي

 "يح دكت دمر اهني 50 ىن مهل اَلَص صلو كلو اناا ا 5-27

 نضر يتلا ىريكلاوخا ينقى 3 مكيقنتب مْبتقْت اوطيخت ىلا مَهَوظِلاَمْنْإَو كلذ ِكزت نب

 8 بةلشلَ هتطلاخمب مبِياومال ديما لس لَو كنذ وكلت سا و ل ذأ عكا 0

 1 هردأ لع تلاع ٌكيركاَنا هل ٍةطلاخُملا ميرحْنب مكيلع ق هل المو اموتم دن نرخ

 لرقم نصريَخ دم مؤهل 0 فنارغكلا واي ١ بيا اوْجْدَرَنَن امهكمالو هعنض ىف

 وجمال ةكرشس ٍةَرْخ حاكي ىف ٌبيغرتلاو ةنسؤم ةنأ جّوزت نه ىلع ٌبيعلا اهِنوُرُن ٍببَس يل ةْرْخ

 وجور : اريج باتكلا اوتو نيذلا نم ثنسحملاو ةيأب ِتاّيباتكلا ريغب ٌصوصخبم اذنو َبِلامو اَمِلاَمَجِل

 كبل وأ ...بو ل.ل ُرُكَيِجَملَولَو كرْشُم ْنمرْيَح نصوح اوووي دَح كانيزملا كلا دنا
 اًوقدَي منيا معا ل

 اولي هدا ا قيلت الف ل بجوشلا | ىمعلا ىل مئات علاق اَنْوْقْنَي فلس / تا

00 

 يوري هلق قرجتي هي ةاز قالو اميل عدنا لمعلا وتلاوة ندا
00-7 

 ياس هو ا ١ و رب اس صرع

 .نولعتي نودع الإ ةقبآ# ربو ةلايلوا

 قاما م رع نع 5 6-1 0 0 و.

 متم اسوا كار ال 2 هك ب كي تا ةعدا ب نتلماة دعآ قش لبافسلا_نارأا نيش : رصجرب

 ا ال ةانياناعكاكتاايتروا لإ ةس كك نا تس لالاب ياو ولام كس نارا. تس ومر ئبتك و لج امك

 ربا سس كح ا كح كت يلوم راببروا فاضا لي لاي كس نلا قتاوخرخ لك نارك كح دربك نا تك حمل
٠ 

 0 ا ير اوقفن هس نا متركارواء < 1 -

 رتروا شارب ركع تأسس ىلا, ياو ان كس لوم نا: ىلاعترللاء© دماج كس داهةيازنا 54 لاا شو لاعبي يسارك

 لور ل درا رقركمارتوكت سكش اب اج دلال اروا ءاكدءا زج وكل وأود نازل تان هس انام( بوخ) لاو ذكى اخ

 اكل تس تلافي تاكرش م فالس ا دوا تس تسكب لب تعض رول بلان لملك نبا لات تايد ناو

 < [نشجي مركزإ>



 ١ هراب (؟) ِةَّرَقبْلا ةَرْوس م (ننآداج) كلج سف تزل اَنَمَج
 ص 8-5 5 م 5 م _- هر

 قدك صك كوك )2 1 رتب تكرم داك ىدناي دموم شال روا ل آد ن نامياهوك ل آ اورد

 جرا ببس اكل و: لس تيا ا حركت كبر لبي حراك تاثع: ,وعلرشما زآروا ايلرك اك تى «رثاب سموم لسانك

 يس سابو روا ءوبب مولعم حي * تحرر لابو لايك لاول مث ( تروعررشم)

 وس نورا 323 ناز ررا يع بل «بانقكلا اوتوا نيِذلا ّنِم تنصحسملاو” تاس تايب

 كح لاول موج دكا رتب سس( دازآ ) كرشص مال نااؤم بش الب دوا ليغ 1ك ناميارفاكوو لك احورك حراكت كل وقروع

 مك”رانوج ركعسد تود فرط ىكل اما لا ل يسد تود لكم ران كرش لا ين واو مولعم عجب تو كل امج و لا

 هدارا خيا فرط كت رفغمروا تن ىلاب ذالك وسر ةتبسا دقلاردوا حس سلال انك عراك تس نابل لت ساو فس كبحجا

 ءابلو أه "< بيتجاو يزبك( 0 يي ا يب

 ل ركل ماو تحيل ولك اتيتس اب رامرف ناي كك لوول تع[ ياووروا كس كاك حس لوف ارسم ( نثن)

 0 ع

 00 5 ل 3 . 06 502
 .ه يآ ٠2

 او كلاسي 0 هس رزرم ىج - 2

 ملت اتاهتس ل اع لاوسكك - لاجسدتاس كس فاضه يف ذع تدابعلك < هراشا لبي لا 3 مو َةلَوِق

 لس ه.ءرأ5
 ب ةسيسس امس ] ١

 - انهاناعك كلج قئكاولكاو ركل دب اووكءزمت تفالي/ لوكا ءزيمولك او : وف
 زن «اجوم لاوس طم باوجكتء ىلامر يسكت جس دارم ىلاءرالض اكس هراشا لب لاا «رمهلاًو ها ىف : لوف

 -< لى "ُهَْوطِلاَحَت َنإَو” لوقاك اخترنا ديب رقاكل
 تهت ةزاا فرط ليل لصور ني ا «كلذ كرت نم : نوف

 انوملمت اكءا جرواع طرشعا 7 مكناوخاف «تهراشا فرط الي ف ذع لا يقل وعا وياما ةلَوَق

 -<ت انالفو هز ادتبم مش كم 2 ىاىئرورض

 -< باو# اكردقمل اوس ل يارصقم او اضا لس .ترايع لا 5110 : َيلوَق

 لا« لات سرو بم ري طرشاكء زجر كك ءازج كا ءمكفاَوْخِاَف رواج طرش وُهْوطِلاَحُت نإو اوي
 دس لابد لو ديا ا

 ءازجوكءازج بيسك يدركه ر اشار(« كلذ مكلف خ# مالعرسف فرط كل شع فوجب اج لسا شوج

 -<سايدركم اقم ماك



 ناد فلالخخف تلاع 0 ا هراب ور رش هو
 عم رس د يحوم

 حجل وات

 :لوز ناش

 الاميَتَيْلا َلاَماَوْبَرَقَتالَو” بج كح ايكت اور ةقالقئلةئاققتت لابع لبا لس هرييغو م امروا لاشرواد دولا

 ء نقم قوي شرورب كنب نس سولو لاول, لوم لازان (ةينآلا) ' 'َلاَومَآ َنولك اي َنيِذَلا نإ" روا "ٌيَسحَأ ّىه تاب

 ردا. ايان اصك ناك ا وج ايجي تووكم لس تنفو # سود« اناج اي دوك ركنا ون احاج حن ناحل اكمتنخ تس اقوا لضم درك انبي اناصك اكن

 لآ م تقوولق اتي ءايلوا حس لاح تروص ل ا اتوب ناصق كم حس مجد كلن احاجومج كبار اناحك ان اب تاقوا ضب
 ضع اسكس هتان بآءامق ناصتق ل“ اكملت لي نسا < رضوا لا ناي لأ | لفنتسا جايك ايم ول لوا

 لوم لذا: "ىمَمْلا نع َكَنْوُلَدْسَيَو” تيدا نوت ايكر اهنا اكتتفدردا لاي ب كس كن يب لاح تروصف# باص
 18 ار كو انب يآ ول نت تتجول يل داب كح تاالءاعمو تراهم دجتاس كس ناادوا شدي كل وهم حس بأ

 نول ككل عنخ را "عرقي لج اهب تس داهمت ولو ركرس ركل ب لير اس تاب ىتما حرالصا

 2م هي ل تقتشم سهو لال اني دن تلوجروا تعسر كما لي لءاعم كس ومقومات اي ىلاهتدفلا لاء

 لل تلج الاو هل رك يوري لكم كسروا لب :اارفركالم لكن كلكروا ل ين بدك ل تهاور كف يرش راخب

 كح موو بوكو داي زول "هركم ميتي هيف تيب هللا ىلا ِتْويُب بح” ايا رفق بآراء كس لوب ررط

 وم لوم ىراورب ات لك ارواوم مكس لوك بي لم

 لي نات افرض براء لاش تت حر الصا ىلاسجروا قالخا م لا ركع دارم ىلا الصارج ركأ حس حرالصا لابي

 زو يا ا ا ا يل

 - لو لال دايما سل هييءانرك م ءانركوا ذم الغ« قرص بص حس ضراصقن لب نر كروم ا لبا

 ىلك تيب زو مير تو دي دهتوج رب متن كح ايكاذخ اهب حس موت رالصا سنن 1 اننتالا معاق ب لس م ارلءابيقف :يليشتم

 هس لورين ررط كى ت لوني! فا رتل اكى روي ميم ىذا دف مين لكم السا« تسر دروا دماج لكلاب وو عس ضر كت رورض
 دهس اال دقتم ريترو اب« فنصم ىو اطرب ايلى فس لوف يروا

 ت2 كنا ت نس لو 2 ساه كك هر متن وودو لو حر قات حررط كومان زكرعلس_ يدق و رص كرب

 ل :ص ؛مزن دمحم نيا دمحم) - لإ ركضت اسكس لورسود هو اد ايكجت أ سكس نلا ف اد لاول ستوج ل

 - لو تحك ش يار ثلا 3 تنايع اهتجارجام لكما

 و7 اكل وجب نا صوص, اه لايخر دق ناك يوك هتف شلح لوم مولعم رج نب ترا ولو ليا تدل اطم نارك“



 * هراي (9)ةّرَقَبْلاةَرْوُس 2 (نتادج) ازال جفن رنكلانَمَج
 دج ابك ارميروا' قلب كل ولس ن سترت اسكس لاكي ديك رايد اب« لوم كس د: مدرك سس قيس كن يب دلاو

 ديت رع نا رول ايكركذ تسرب اك وقت مت ء كر لو ذبمر جول صاغ ىفب ا لهب باب ك1 سدت نس قف م“
 رب اظ وكلبي لا كس قات ترس ل ديكو تك حس تن فال كس لولاو نركب صغ وق وقت نلاروا لاولاو #رأ ىولسرب

 (اًضيا ١4١ :ص) ب زانري روطايبوكن دست نا رطسسسرم نرتب لين ىلرك

 :ىراداور لم السا

 تضوررلادروءاءرف مكتاوخاك لاء مست كنس نامل ساي هس لوف هس زنك تنذو للتو ءمكناوخا

 ماع ظافلاوج لي ثيداحاروا تايآقرسو دريم ا” لك ارواب موردي تل اك اء لوبن لش تيم يا كنس كس بس
 تربت كل كس مالسا دعب كس غرولب رب ري لادك جس هدإي رولا نتا تعاعد قت تاس كس نادللب  ىلوم حس لذ داو دخت اسكس
 (ىوناهت) هاجد دازأى اذ« ةاجايك

 نزل آهن نامياوو كتبجانرك نراك ذكر تس لاقروكك رشم م ٠ َّنِْؤُي ىَنَح تاك ْشْمْلا اوُحكْفَف اَلَو
 ناايمرد كس درمروا تدوس ضلع اك تس اوصو تلتف اوضو تددس انه ل نسي اج اكتبو 5 تنفلا ىلاقتنا شر وشو

 لطب رك نايمرد كس كرشمروا سوم: قلى وا ل الخاء تار مكي ودب« سلخ ىلا وبي ضكزلخأو عراك
 ربل ود رول اذ انس لادوارب قويتاي رموش كرش ذاك ىو ايرب وش ذم نااكم كرما سا لارج توجب قلت
 نول رطروطروا تنال ايط كس قويت ابرج هك نااكمما قت رع ا ا لن كوم تبغ تناك كدت ز زر طرود تع مالس ا

 كادل< أك ماا اوال تس اجوم شام كت ل قنا وروما قارن اتاك نارا كويت ارم ثوم فرص حس

 لي ركرشيي قاتل اوس ع ل رو ارنا تلا ما بكرم ناو ىلا ليأ لكك شو فكر وا ما لسا حس جراود زا

 ش 2 شرج لك ذكري ررط ملاك

 :تاك تملا

 تاكل اء لاو لاب تنام ا تسروت سري رفاكك مكب ح لس ل“ قر ودوام اع با لابي هكر شمات

 (صاصح) - ىي قت اوقات النوت تسوي

 تاج حران حس تروم سري لكم حلال سرفر مانب كتي[ ا ذ_ لقط. قت قا ماما وا لاطلاق كل ا ماما
 ىدحا ىف ةئلإدتهن ات رمع لاق « ةيباتك ريغوا ةيباتك تناك ةك رشم ىلع حاكنب دقعلا زوجي ال ءش

 (ىبرع نبا) .ىعفاشلاو كلام رايتخا وهو ةتياور

 كورا ةروع تمم آهوروا لى فرط كت يي قرسدد ليا لكان ديجب ناكر قويتاسس كى دتلكري زم واكز لكديضنح هتف نكي



 (نتدج تن الج شف لانج م ؟ هراي (؟ةَرقَبلا ةَروس
 تلا آنت الل ل تل 1 3 هس نحو ايتن“ خلا مكدبف نماشكلا اوثواز يذلا نم ٌتتِصخملاَو” مال

٠ 0 0 

 نا بسب 01 م تر اح ان اك تسمم سرر م احس اظاف كس هدعاق اع قمل ل ١

 دك قورم حس نال للا وا انعام ناقل يع

 ترض . لقت امس ائاج اكل سييباتك 06 -<--/ اج ان ياك تل تددوك سرب ل

 نب مط يع بحب دوا ج_ مناك رك تمد رادج. د رات لي ثبي دحد وخر وا تس ايامرفدنيلان ف ةقالذتظفتاقفتر مخ

 0 000 نع اج ايكدنيب يك حماس يف ىل وف ينيك شبل عراك لكك نس توك حلا راسم

 د اود اوي 0 قارعل سرت بج + وك ةعالدَت اًنتيلتاع لوراف

 0 لسبب و قلك اور فارجو ياسا ان رعبا نامت

 هلع لو واو رس عل .رااس ا ها رولا م 570 ران آء كك ةسايسر واس

 أ قير زك نا لب حس نا هديشي اذار مات كلكم ر 1 ليث روع ىلار عت اب قدوم لا ناك

 دوب لععاربر م نايا نع را 30 امص يل رغم لب بع كاجوم مولعم زار رف لس ,لوأ يلسصوك ولط

 بغا روع قع نآروا نب رار هح رواق لي فلز ماده لؤانيح

 اود رم بالا حراك اك قرون السمن سلتك ولع تاج لوورم ناراس اك اكل ةلرو ل 54 باكل ا :كاوسسب

 1 تشاو لون تع

 : تنس يك انب نار لروا مل احاك اورج وشو وال ساحل لوم وعشت طفش رول يول بادج كيا اكل باولو

 كس درع بانك اش روك ن املس كس يام اما لابتال ل نق نر نوم رش اتاك تدوس دن تعكس رم شايل

 نطنم تو فلاب ضاع نا - شي دا ى ول اكذ اج وم باريس د اقتل ىلا لس لي اك

 نا فقررت نع تأ ل مسا زتحا رب قم مان كك اروا نعل كالا ب و نول :باوج] م نْسَوَك

 8 دا كرايم اك يقي رك ذ سا هودتروا نس توبتىك ديف رك رن رو قراصتو دوبي بان

 نال ناميا ىلامتجا ري نا زب حس ىرورظروا مزال ماتا اكن اشار اهنارب كلارك لوف رسم ف الخ نيو تب رورط اني سس

 او انك يل اك اجوم تراس مالعاة رادو وتيم بتمسك انكم ناش ىكى ناس لوك اج شرف ب

 لاك «ةكهس ترون املس فالخب كح تس ما زادوا بدا لبث كل لوا هلسم ناك تيا دويدار ديد

 لد ل ا لج كح دس ما رتادوا بسدا ما: اك دقق رو ذيباوو قوم لع اكن كس لارضن ب دوبي بانك
000 
 اح



 " هراب (1)ةَرََبلا ةَروُس ا (نوادلج»َنكلَج حف نَلنَمَج
 نوتك نلاءج ناكما ىوقاكذسومداب موهبتك كرئذ ىباودزا تح لج قك نب ببساك ل ايانروا لافتات لب ل وج

 -ايل عكر بكل اه سس باكل م كراك اكتم هر روك | راسم ياني

 0 ءارذق ْىَدآَوُهْلَق هيف ء ءاسنلاب لَعفُياًذاَم ةكاكب واى دمع أ ىتا ضيحملا نَعَكَيوُلَ و

 نوكمسسبي ؟ :نهظي لح عامجلاب نوفا هناكَم وا هّتَقَو ىل تحتل ممل اوكزتأ ا
 هي م17 هه < ع و

 نشوف نراك هعاطقنا دعب ناسف ىا ءاطلا ىف لالا ىف ءاثلا ُماَغُدِإ هيفو ءاب ملاو اسديدشتو ِء ءاطلا

 و 00 هروإ ففضر+ فوض و

 يروا 2 يلا هوت الو ليلا ومو ضيخلا يف بحب هلامّوَمأتْيَحْنم عاتجلب

 5 ع 3 72 3

 ِدَلَوللمكِعْرَررَخِم 0 راذقالاَن بي ةَنيرفطَملابحيو بوندلا | نس َنْيِياَوقلا

 و نزف راقفار لاو عاطف وأو ه1 ثق رأأ لبقلا وبو نش : ىا َديَرحاَوناَ

 حلاَصلا لمعلا زكيقإلاقت ٠ لّوحأ ُدَلّولا َء َءاَج اَسِرْبُد ةج نب البق ىف هّتأ ان روس يهل ْنُم ٍدوُمَيلا لوقل

5 1 2 

 هكا ماب مكي زاجُيف ثمْعَملاِب ولما او ةيتو ةرضأ ىف َهَلااُعتاَو عامجلا دنع ةيمسّتلاك
 ور ريييجو

 5502 12 بشلعلا ىا هلااركتالو علب قا َنيذّلا 9َنينِمُةُمْلارْشَو
 ا وريإز دمت س ا وراس

 فيسجلا:هيف ٌنيكيِقو هّقلت 5 ىلعاوي يِمَيلا ُهَركتف ْنْساَّنلا نيباوُحإ صتواوُفََتو اوُرِبَت ال هنأ «تدعلاا رف 0

 اذا هوحنو ريلا رملا َنِمٌركْذ ام ل اعف نم اوقيعتت ال عملا ةعاظ ىبمف هوحنو ربلا لغِف ىلع اهِفالخب رفك ةكيو

 در ه١ ا

 مكلاّرحأب مكياوقأل عمت هراو كلذ نيم عاسمالا املووك تيس نال ووفقك و ةوعتا ن 527

 ل يسم قم اسللا كلا كيشكاب 51 ئاككلا وُ 1-0

 2007 ناميألا ّنِم ةتدَّضق : ىا ٌمكُيْولُف تبسامب رك دِخاَوُي نك اطل دل ذ| الق هللاو ىنلكو

 و دو < رار ع

 انعم نع ةبوقُعلا ر ياك ّمْيلَحوْعْللا َن هرم ناك امل ٌيَوُفَحَمْرلاَو

 - رت
 نامل ع سراب كل مضل اخ: تا 2 ِ كك ول نع كح اب 7 ا لكم بألا : مطرب

 تلاعوكل وتروعاذبلل ع كرنكل ئي خ كرنك ا ؟ج كيلا لخ( 8 ول وراح نر صلب

 لي امو ف اص كاي ةدودكك كل اهي دع جاد حو سيلا“ رواوو زوختوضح لكي وو نتي ضح

 اي ماغدا لش اطاكء ات لي لسا لي ساروا سدت سكس دي رشق ىك ءاه روادجت اسكس دب دشتو نول ءاط (نرهطتر

 تاع تنالبا ل قف عوار كن نالوا امنع فايع( يسرا نازل دي ل مق اقو إ#

 لبق رح ْلْبُق رواع لبق هودواايد اكذ ركب انتا تح لو لع لب تلا وكم ف دثلا تس لابج لبي مان
 ع| زشجي مزمن د



 ييييعد و ١ هراي (؟) ِةَرَقَبْلا ةَّروَس

 سلا نم 'اطع باولو لان ز اتركتبم رح :_ لولاو ذكر و تح لوماثك لات شارواوركد زوايتفرطو 0---

 مره جا ج2 اتركر شي وكل ولاو جسد فاصو كأي حس ويك نكر وا ح حركى ادررت

 تيل رك فيي رك م سرك ة اوما حررط ل لب تاك كل تبيح نسا نق لإن كس تيك رتب طع او داب لك

 كر طرف اور لا دوي( تهاب)ة لبق تعارز نام وزوا ع ريفا لاسالا حر نفاع لال وقمر

 2 زياد (نفادب جايب لاق كل ز ع بهاو كت شب لع لق احس قدي اذ لرب: لقوم لاذ

 لن ورعاك سا حس فلا دوا رخو ان ذب دثلا مم راتب تذوب الشم ( ورك لكك يتتساز_ ١ قنل) وبك 1 هل اص لامن
 دواء اا ولا يح سسوسا داب يحج

 اتي دش فرب ك4 ذ_اهكم تك اوك ( مان ) هللا رواد انسود دعاك نخب لن تسر تس لا وج وك ونوم ( ن1

 0 ركن اعل حرم لان اب ىي اروا كس وركن ماكدس سانلا ناب [رالصاروا كس هس. ةقاروا كس سمك ةاعك تس ترث مك ارك

 مكي ص الغ تب اطاناعكم كركي فالغرب كس لاء تعاني ورب (اراور افكر وا اني هذول ومن [اروا« <

 ( اكس رواولركم اكو ول دم لاكش( كفك ) كس سا اذ كب جوبر دزاب حرك لس لوما ليي تجب هرولرع
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 روا الاو ثح وأ لولاب رايب دقلاروا ءانت اناج كر حس ماك كيث ببس اكل ون كس( تبي ) ياك حس لا ءوورمك ادا ةرافك

 اي وج نونا نيم ىلا ووروأ: كد هزغاومر لومت (رصقمي_) وغلا ىرابتى اهتدثلا«.الاو تاج اكل اوحا #داببت

 لدك مريم وجر «هرافكشرواعدانكد لع نإ ءهّللاو ىلب روا ءهّللاَو ا بح ,وم تل امكم ع ىلا تقبسو ورا

 ىلاعترتلا «قاجوم ثئاع بج < اياصكر صقم انرخم موك ومن قس اك كهذغاة مرور شح منهي نلاو# تاعك س

 -جسدايدرب تدجو كرك وصولا سل زم نق دوا تالا ن# ركفاعم ذاعم و ومفغل قرارت

 ءارؤ رد ج.م هزة“ ؛ هد 0-0 م ةنتا6

 #١ ناوخرسافوو لفت قتمكاي ءاب ضي )ردم ( ضم اهتم ) اكرم بف رظ( ضيت تنقو) ناءزز يفرظ ءضْيحَملا : نوف

 (نآرقلا تاغل) -( انك تمركس تدا/كل ءاحربت تسرد اون لهي تلاج صوص وارد ارز صرص

 .اضتاغر باغ نيف اةتردسو اطبع ةازعلا يان لاقيد دسم وهو «ضيعلا وق ضيحملا
 (ىناك وش ريدقلا حتف)

 «ررصم ل َك يدركه اشارك ضيحلا «بهراشا فرط ل وس يشار ل ل ءهفاكموا ضيخلا « هناكموا ضيحلا : :ّيْلوَق

 -مدلا اليم و نك كسلا

 كس لاء ىلانرواج- تدايتفا كس ريت وا كير يضر وا نين يريد كى ي هلحصوا رذق :ّيإوَق
 عا زشجي مزمزا>



 'هربورةرقبلارزش ل“ ندا هافانا
 بهتس بتترعرشلو تل لي ل ءتسدابقا

 - بالم لو ناب رقاقلطم كنج ارونم امج لع ماتم جسهداشا لب لا «عامجلاب : موف
 ىاملاتتدشاج د بلقلا اليم حال « بح ككل ساء مزال, ريق بحبي ي« ٌمركيو بشي : يلو
 - لوك لكن اش ناياش

 بعض لل الاعب ءاعوراثآي زوارق رخ اوتأف فطعاكى ا هللا اوُقَتاَو : لوف

 -< ب ىأَآَرُه ْلُق فطعاكرا ءْرَيَب : َيْْوَق
 ايل دول اغا ليا ا/ريقم ريق كءاوقتا نيِذَّلاوأ نينمؤملا وقتا نْيِذَّلا : لوف

 سن ذ_ الرب نمسا تل اري لاق لك نبكم هرّشَب لابي ةةجسابد لترك تؤم ب اطخس لباس كسي :لاكشا
 ْ دعس
 كرم اظن ما ك- ىا لون قاسي ىلاغ اذ دارم نيف نينؤمم لابي روا فخ نمنؤم قلما بط ائم لب لاس شب جج
 - لآل بق ترورض كف كت حارص

 (ةانب د ز1كك- سمك قياوللا) "ْمُكِناَميَلًةَضْرْع للا اوُلَعَجَت ال” زنا: فرب دان و :يِلوَق

 يمرر تايتإب ككل ا: بلم كع تكسو يب بلطمار سود لن ل ذاهب,« [ق تك ٌةض رع لبي تروصلا

 «مب 26 «ةّضرُع « لي تروص ريختر اءاكة اج نب تاثناك ومتى راهتتمان تزرع باكدفلارم دقي طلاء لا« اعك

 (نآرقلا تاغل) وصال ينك ولطم نوثود لام فز ر شتي الي بل طم, كس لوكس تشن و دل

 لوزادنات «ةاهرلل بوصنملا ىل «داثن,ف رب« زج لو كب صن, بمن قنا ىُبَصَ ب هَصُن : و
 -ايكل فك ك- تشورفو اذ ب ؛عيبملل ٌةضرُع ُةُنلَعَج اجاجابءاني د كركّرجج ىلداغنروطب ك-

 تفوز ال كج سابكذس ضتج نايباكؤث ل احس اوّعَتو اور ال نأ يب« اهلوزن ببس نأ :ّنِلوَق
 بيتي را

 -ج- تنص ىكو غلا كوم قلت ردقم نئاكلا «ممكناَمْيَا ىف نا” فرظ.عهراغا لب سا :نئاكلا : ّيْْوَق
 -ج_ يفداك ارتكا كيارصقم كف اضاك- تراجعا ءَمَننَح اَذإ : يْلْوَف

 ؟ج بلطم اياك 4| ماكو ذخا ومر ني ًاقلطما بلع لبيت ةذخا ؤملل بجوم تاذلاب كج : يللا عاق

 هرافكبسجوم انوبب ثشاح كيد زنك فانحار كس هرافكب جوم تن ند رك كيو نس كلتطالتت قفاش ما ينج

 -< هرافكب نجوم اناجوبب ثماحرلكب جس لدور افكب جب وم ناكل يو زنكس فانحا تن



 (نادج تلج شف تول انَيَج ا ؟ هراي (؟رةَرَقَملا ٌةَرْوَس

 ش بسس ل دسم رس > ب

 تو ف
 7 5 0 رت م ع يملللا عب
 لاب هاك حد ١لاكتح ريتا نا 100 ”مضن أح بج تراك اقر وتسر ب اكووسب « ضيحملا نع كنرولتسي

 3-5 - : 1 2 سا < 0 قا 2 بل
 تنام قدي 2ك كح ةيسدركرنب لكأ بانج اناصكد تاس ل ارواك ل رلر وبك ع حسد شاش اي سوق

 روث احول ك٠ ل لن ى در و ىلكلاب ترش اهم حس نا 6 لن تلاع دبض مك تي درل كلا ساروا ترب كس تدوع

 لوفد يت تقلب ناجل راج قت ل لقا تلاع هو ل امن لاح يب اك راسن فال ب كس لا امنت انا امنت 0

 سا اب ل طي رفئواطارفا ل“
 يآ بس داي كس رام تح ثردو#ل بي شبت لاح لس تعامتب كيا ىل ةنعإا هتان احترم و لروا ترا دم لوبا

 -لوم ل زان تع روك نو ايكت نفي رد فق

 نم اهوج رخا ةأرملا تضاح اذا اوناك دوهيلا نأ سنا نعم هريغو ننسلا لهاوملسم َجرخا دق

 ملسو , هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسف ,تويبلا ىف اهرعماجير لو اهوبراشير لو اهولكاوّيملو ِتيببلا

 ٌنِهوعماج :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف (ةيآلا) "ضيحملا نع كنولئشَيو "هللا لزناف كلذ نع
 ظ حرتنلا الإ يعزك ارعتصا و توبلا يل

 ىلاجوم شن أح تروكبسج ل اىقر وتسد هب اكدوبي كس ايكل نأ )ترا أ | تررطح ل مبريغو نشل با روا لس

 «كل يدرك تعماجب تاس ل ساروا كن ةئيسدركد نب اهب اناصك فتاك ىادوا كل يس دكر اب مكوك ا نو

 تاي كس تعماهو ترشاعم ريتا سس ترو ل ع لا تلا لس ل احصروا ءهتخ تي ورك تشاو دوب هيتس للا هكيضرغ

 لوب رصزنج ىلع كامو نم جس لاث رج لوك والعس امج كس انا ل

 تار ل لوم ول ىلاو اج كح تاذ ب وا ًاصوصت, عت ساب يدرك 07 نر تس ايددتقي رط قع ككل

 هس لقي طو روظ لس دوي تلا رطظو روطس نا تن الباعهم تع ثم روا يك أوو النسل < قار لاح تروص ام كيب بيرق

 تلق نوم دن ناك تش ذي لانك ا دك لوم وأ ىلاو ف اج كس كي تاي فوخ اك توم ل 1 اء يو سد لل اطم

 تل لقلاب مام لا امج 2 كرا رقا سولو وخر وا انم# لاف 2 انجر لل قرم رارقادو# و اب كس دارعأ

 بت تاكد قع 1 0 جو مولحم

 ع "اكس تداعى ن آر قل اريج حايك اناايع ب روظس هراعتساولل سمس عراب لبي لقا تملا ديب نأ رق

 قاوجرلت ابا قم عساك يح < ' َنُهوبرقت الو” و اءتاتر ناو لت لانكا نورا سر

 ملح كيا اي تقليم رع تسب دخت رس كس ترو شنت احرك ين ير لطم اكن اركب كل لمت راقلا ل اند ني رت

 كلو ول رسو و نر وا دوعنب و دوب ا اهيينج يس اج ايد كر دكا ا ا لسع تي ةماهك



 " هراي (1)ةَّرقَبلا ةَرَوُس م (نوادل)َنكلالْج خف َنَمَج
 انرك يتب حس ترابه فرص يب لطي تل اعبر[ جس اتم مول سسس لا« د مرهف عجن ون لكم كا ذ.ةقفؤف جن ء عروس

 57 حك ررار قرب روتسرب تاقاختم انت للاب خس اي

 :درثشلل م لاحم لا اكل وم او

 لوم وضل, نين قكوثب ثيل تلين قلكيىل هك كي دحتاس كس لورضوددت لنا نكس لظيت تيا سترك لوم ول ضن

 نسال نكاد «(حروتسرب ل لوموقل رشم تروا حاحا امج يس را وو 7

 ياارب روع ع اع - لوم و كرسود ليضر جس اناج يد اتحد "اني ترون ا لبر شوكك لاك 7 نيدو د ع ترو

 - لت لائووج وم م اكد اننا لوكس مسا لبي ىالسا تدبر شب مس ايلركمئ الي م اضلابم تهب قاختسس_ لان قبل

 :نو اق" اكتب رون ل شن تلا

 لبي باب سا ىكورشت اكن ون اك تاروت 9فرخووخرطت عطس نا لع قكراور لايتخستج لع تاي ا نس اوم وك لرشم

 ىكود جس اجو حس للا ىكزجج جاي تب ك4 لوم لاكي ان تدوخ لن تام زك اىراومت ام مايا تدب جس لاه ىف

 5 39 ايف ظح ال« ىلاو ىلوم ىرعتم ىكاي انيبملسلسرورللسروا جس ل ىلاووملا ان

 ل ا لاي دوا سدس خي اوو وجو سب كس للا لولوج دوا ةجد لك تمم ذآ وت ح١ لولوج

 ماشروا ابن تسلا دوا وت يكن يساء تلو ع ل رت امو ب سا

 دب لن رتسا كيا م دوا كس كاي ان كد تار هولك ب لا تس اينو ارواح وسويت اسكس لادرمرلا جسد كاي ان لت

 ْ (ىدحام)(1 421918 :رابحا) كاجو ك ايان وسر

 -ج ثسرو تبوك لشن رخل ولو ف وثوسر نس ركن د نة دإل ل محرك :تلتكك

 تراك لوب تسرد بحجب تب زب فرم قاوم حر ءامر اه قاطع حاد ورك: :لكم

 الشح وب لاس دول ند كس تداع قار واو + ف وقوم ليي حس ناد لزرا ارواءة اجر زك نو ازا بكيل 0

 دج لات سرو تبحر خا #ر زل تااع مايا ايكو ف وقوم لس كد كك 2 ل صاروا ىكداع كى لد تاس

 ترآ و قدس اا ردادع بسباو نركز اقثلتتا وبا يي يخ ق قرع حرب لاق لاس تو لفرلا :ضلد م

 -ت رتب“ وو ورل

 تاج وكر لا ىف كلو حس اىويت ىقيا تارضح حبيش ضن مارت تبى ح كويت قرا لع تءار ك1 كي ملقم
 تابلا كتر ءلئالاع نب ةس ركل | ار ساركل_ ني قتمب نا 7-52 ىلأ رواح طله لكل روج لن تس ارم

 ع| نش جي مرمزأد



 (نتادج ثلج خف كل اجَج 2 * هراب (9)ةَرقَْلا ةَرْوُس

 ع فيك قتحىن لابي كج سني رشاك

 سرك امك دك امتى كي روتسر كيا حس لج لوروتس الباب 0 تيلباه بر* .رُكَمْبل ٌةَضْرُع هللا اوُلَعجَت الو

 لامار ار ون اتبك حس نا وكب جواك لبارك بجاكن بلا تاذ حر الصا وفل للماك اف ملت يسب

 ولما: تملظكاب لس ىلاتو د اعبلالعاج حام م وم مروص حلول كة كرش لامعا لا« لإ لع دس امك "ل

 هيو ارا لرروح فرق كنا قير 9

 راما لك فساجد# اوي مدع واد نحكم تاب ىلذس صديت مولع سكيس شي داعا

 لأ اي ان الحلا اعكوك وفيس و هرافك اك 2مم جاي نر كاوا هرافكر وا نجس اج ىخيد وقمت قف ريش لب ىق نيس

 لاب لكس ناب ذددارا اب ك مالكي كروطب سيمت تبا« انكر ذود ندد نمت انركدا ذآ الفكي م

 -هدراثكش رواج ظظاومت م لوم ىلا نإ

 دال ندور نو + كوارم نخب ند ضر وا لنج لس تان( فرب قتلوا تروا ماغس «ةضر 0

 -إث لايصج هدي قوم لابي دوا لن كس عنا

 هج <س قرت قله لمان هس دذلا لع لاس ايكدنييا: قون دكه اهكم حس تارثكر وا تدورض لب نس ءاهقف
 - اك يم ل وجج أرق ل جاع

 خام 2 أَةَحبِرأ

 وا ابسيف ف اوُعَر وماكو ْرَهش
 7 001 8 درع 3 5-0

 راظتنا صئرت َنِبوُعِماَجُي ال نا َنْوفِبْحَي ىا مهين َوُلْؤُيَنَيِدَلِ

 مي ا نع سارا ا دل َعَوُتْكْس انف

 ا 0-0-5 ٌقالطلاو ا ا صبرت دعب 0 :

0 000 0 
 ّقاللطلااومرعُْنِإَو

 ل ود

 يف ادنيو ناالوق : طيشلا وا تظنا وبو فاقلا حتفب ٍءْرَق همج قالطلا نيج ني ضمني م

 ةسيالا ريغ ىفو اًبنْوُدَتْعَت ٍةَدِع ُنِم ّن رميلَع م ل :ىلاعت هلوقل نينا ةذعالف وعلان نهب لوخْدَملا
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 ءسالاو قالطلا ةروس ىفامك ٌنْبَلْمَح َنْعْضُي ْنَأ َنبتدِعَف لياوحلاو رشا ةثلث ٌنِبتَّدِعَف ِةَريِغْصلاَو

 0 تاو دنَولا نب َنهِماَحْيأ قه اقامتي نمل ايو ارينا وف

 ىف ىتأ كلذ نيب ولو ٌنمَتعَجاَرْمِب ىا َنضِْوربَقَحأ نان درر هللاب ّنِصْؤب نكن

 ةعجرلا زاَوخِل طرش ال هدصق ىلع ضيرص وو ورمل رارض امني اجهاض اةذااَنِإ نييرملا نم

 0 ةّدعلا ىف ٌنسِجاكن ىف هِسرِيْغِل ّقَح ًآلذإ هيف َلْيِضْفت ال ٌقحاو ّيعجرلا قالطلا ىفاذبو

 ه( نشبي مزماإ>



 :و راّرُضلا ِكْرَتو ٍةَرْشِعلا نس نم اًعرش "يفورعملاب قوقخلا نم َنِهلَع مهل ىِذَلاَلُض جاؤزآلا ' هراب(50 رقه دنع (كزاداج) نزلا جسخف زل نيج
 قافنلاو ِرمملا َن هوُفاَس اميل مهل ٌنِبِتعاط بوو نب ّحلا ىف ًليضف هيَجْيَدَنِكلَعِلاَجَتِللَو كلذ

 قي :رثكاسن قوَيَكَح كلت ى كير 22د كلب
 راظتا ابراج ك_ كس نات, لون تبل امك كك رد قلى باووززا حس لل ديت قيا كو لوج دوا : يجرم

 ناضت نادك تد# لاقتشا رباك يجر تلم بقاع كوع سنا | ص عض لالا نبع تدك
 تاك الطركاروا « ليث لاو فس ركحتر ب نلاروا ع اياد رز كس ما نس لوبا وجج« لن لاو ذ# كف اوما

 هك ناروا < الاو ح وكتاب لكنا ىلاهترثلا «لي ديد ىت الطرب 3 لس رك عروج ووكر وط ل ياي دم هدارا تقياك

 لككتيد قالطإي ركع روجر فرص _س نادعب كس راظتنا( تد) روك نكح ب بلطم جالاو اج وكم زرع

 ى ٌءَرَق (ءورق) لراس هر حراق لك تت حس تتنوكس الطي سآذييسا رو قلطمزوا عد تروح
 ناي, اكل قترع اهب لور مكي روا لون ل قوورب ء لو ك- لن ايرمط قتل ا ءدهتاسيلس قف فاق ء

 جدك «اًهَْوُدَتعَتِةّدِع ْنِم َنِهنَلَعْم كَل اَمَق” لوك ىلاقتشاء< شحم لوك ناآنابب لوخدرغ

 دس زق رماطمس_ لق قو لادا اسس لك دابا قاس كد خذ ةناافح
 ليث رواج لبي قف الط روس ايدج: لمع ضو تدع كن اع لمتروجيلءاحروا حس هام نات تدددع كن اكس كاطع

 متر كس نا ذسدشلادكل كل الع2_ كس نارواءتحور تنس ل ون (ر بطي بت ) ء ورق هد تدع اقل اي داب

 تدم لاارب وشك ناارواوب ناهياري تمايق ذعر دواري ل اختدشلا لينال« لي يعج وكساس ايكاربيب لقت جزع ني

 وكت رول ومر صق اك حرالصا ىب اكن ارا« لب ركراكذا لاي دبج ج دكا ل راد نقع رول كس ف .انولوكن ا ل راما

 هك طر شكت عج رزاوج كن ع كك ذلك دايآريرالصا (اًحالَصإ آْوداَوأ ْنإ) مالكي دواءاكذايثب ناصقن

 غل ساء لب لق تكس ليضف بي ( نتا ) طفل وا حس لبي تروص لك جر الط ( تعنجر حقت ) هي رواري روط
 رب لودرم قس لقروك رواء نفل قط نقع نا لم تد قسرا دانا نورا

 كس ترشاعم نسمح لولس مح « قب اطم كس روقسو رش لن بي لاقروتس لوورم قوقح سيب لؤي قوت ىت بيو
 م لاقروكدوروا بح لصاو تديضف ب لوقروع لبي وقح وك ودرع دددبلا ءك كك دوك ريغ لاسر ناصتقنروا دضتاس
 ا نلت كل ةئينا تس تسرد زدثلار وا «<س ايلممؤ اكدقفن نان رواربم فذ لودرع كك لا بوت و اكت عاطا

 - لو كرايقفاريب طيروطب ك_ كس قولك ياس لاوج ل لونج كا جس الاو تدك

- 



 نيد نلالجهشفنلاهَج 0# ؟هراب مر رقت روش (نقدنج) كيلا شف نزل امج ا "٠ هراي (0رٍةَرقْبلا روس

 مس ينززب بيغ الففنشت يونج ع

 :نيعيلا ةعلتلا ىف هالزإلا نعمل ربو عدس نقر نق جر : ادا هالي نوري :ناوك

 .اًدِعاصَف رهشا ةَعْبرا ِكِبَرفااَل هّللاَو لوفي لا ةأونملا نم ءاليدلاو

 فطر .مهناسن لابي ب تاذ كد لور نا ل تاق ور امو تدايعي نهر عماَجي ال ْنأ : نوف

 مت كارت رك

 ل اهيجج فلابمرصقم اكفاضم ان ذع َنُهوعِماَجُي ال نأ َنوفِلُحي ىا تدقتاس فاضم ف ذع تدابع :(يسإ وج

 500 رف كدا كلغ تمرح

 مد زهباسب نم ام اتمنا غش ةعنزأ ضر و
 د« اوم لاعتسسا نم لاهي نايس اندم لاعتسا ىلع لص اك قراري ككاو

 كويت ليا تالا وتس د رك عاليا ملتوج تا تسردات اراض ني مر * ل دعي ءءالبا بوح

 -ت تسرد دعب قف“ ءاليا ارماتاتب رودس

00 
 س5 ههدئافايك تل اءددقم ءهيَلَع لاوس

 اومرع نإ تمتد رم قل يوصل يو كر فزع قالطلا دار رطل توم او

 .:ةالطلا ىلع

 .فاقلا حتفب : لوف

 في دفنا ياو قل ارضك حقن كش نول ان نق 16 لاو

 قف نق اكدعاو كح ساس ءور رق ف روكدن القد جحاتدج ايلا راو اك ا وأو ورق 5 باو

 تلك ا رقأ 1 حم“ ىلإ لا قوم تيت اس كس فا اقرا 5 تع قروض انوع رجا سس

 تلك لافقأ عم لءلفق ب 2

 بلان“ مادو! لاعتي فدل قت قيطحوب ا ماما ىلاغروا اك َتلاعتْمْ ليت قلاش ايا ل ؟ء-. ضيحلاو رهطلا وه : وق

 اك كاع يلم

 -ج فوزه كلذ ىلع نئرْثَجْيالف ءاذت ىاردات طرشي خلا هّللاب ا : شوق

 لشهر واهدنا ذء اتجنن خف «ٌةلوسف كايج جس تكل عب .ُةَلوعَب رب تكس نآقروكن ا نهب ٠ وق
 355 م ى كس

 <« |( نشجي مزمزإ>



 ؟ هراب (2)ةّرَقمْلا ةَرْوَس 2 (نرادج وج شف كل نَمَج
 -ت باوتج اكل از تعا كليارصقم اكفاضا كس تدابع لا :- يدجلم ٌقَحأ : لوف

 دس نوببا ب يس ووو ابا 4 لبيع اك :لا تعا

 ح انزب مولعميس_ ليضفاما يح لسن لضتاراك انعام لين يلق ,دالعار بخل

 جس لدى لاوس لولاك تتمحتنر وكب وشريت لال اح سداد نترك موشريغر واح راد توداي زاكت عج ررب

 كس مالعرسفع_ لطم بي ع لا ارتعا لوكازبل,ح_ نقت تم نك ن 1 لقوم | قت ل يضف 2 0 7
 عج ليال فيصلا َنِمُدَرَيا ءاتشلا يلي وكاك“ ةدعلا ىف َّنِهجاكن ىفره ريغل ّقح ل ذا” لوق
 لي دلو بلطروا ترشابم تذلكك - لاه تلع جرد توب « قافنإلاو رهملا َنِماوقاساَمْل : : لوف

 كس وي روا لو روما برام ذ لرب وشم واسم لونوو قلبي م اظننا كس راو اخوماروا لن كير شك ئارب لوفد

 ولورم تس جو كاقرادمذ ّلاضا لا ىراددمذ قر هعروادقفن ان كس قويت مذ كسربجوش ل آرب ديزنعروا لادم ذ
 < لما تايضف نول ياي ترو

 4 2 تو

 كتير ثانيا عك كف لد قلت ءاووززا حس قويت اقلطم ايهدايز حس لاا ايهاءداج ءمهْئآَسَي ْنِم نووي تيا
 2 "از روا لامر تراوشوخ تح اقلت كس انك 1 نايمرد كس ىويت لايمء اهالبإء اليا لب حر الطص

 ول جراوو زا تشرب روط ىو احس سود كيا لووول احرك ديني ىلا هت قناوك كر تلا نيم لب اومن رجال باس ا
 ىلاقتدتلا 2 كس ذاكر كيا لن لو اقدبج لايم وايوكد كل يئ ر كل ا حررط لما تس سرس ود كيا المجر رسب

 راتب نورا ل عر اودزاتزو لير كت سرد تاقاحت كسا نارود لان إي كج ىدركررقمتسد ل هاهد اح نس

 ليكي مح شب وار ىل ركود 1ت- سود كيا ل ونود

 < امج اشناكت يآ ا ذ يف اشرواريفنح» اهنقفك_- سا لين ومب لاعتسا فافلا لس تنل اهكم دلك لب تيب
 رمثب __اهكم أبر لاي اكو قف الطا اكمكك سا لجو فرص. ومب لاك كشك دوشو ناز قلت ىويت سرج وش لابتجك

 هي طاد كريلكا ءاهتقفرك اومن لايم رب سا ملكا كتي[ اهو كل كس تدب ليوط تن قتلو وخير مانبي ركع طق قلحت
 جا ماما ل وق باع تد ىدنيسر اي قل كس قلل نوقروص ل ونود وم كل احكي دم قك امكم تو اون

 (مود دلج دهتجملا ةيادب) ب2 نرغام كولا اكل بى

 هاء راج قوم اك عروجر كيد نس مر يغو ةللةتاففاقفت تبان نا دي ز نقلا ةفاناقفت وحسم نبا هن ةةرلقاتفت نافع تسرعح
 قالطوت ةسذكت ديك ل "ا ايلركم زعاكق الط سرج وشك لصد كتاب لادوخ اجر ذل اكتمل اعسردناكع

 ول لون اح ووو ركا دبا ءاكو مش نت اك عروجر وكرموش تدع نارود تم ء كوم نمي قالط كيأ هوروا كت اج ومب عل اود ويد وخ

 لس ةأوشو زكرإو



 (نودج» لآ لج شف كلل الَمَج ١ * هراب (9)ِةَرَقَمْلا ةَرْوُس
 تةةقلاتةنفاقتت رع نبا ردا اةنقلةقةاتتق ارع ن؛.هنقإهئالنافت لك سرر طخ, نقال ةتلفتاقتققر ع حرر طح, نيب عع رك اكت هايد

 -ايكل وبقوة ار ىا ف طنح اهقفروا ع لوقت ل مب نتا لوقا
 رة اجوم حناو ىف الطد خد وخدعب لذ سكت د كفيس اهل سا كاب لرعلا لوك وم ورح

 مدل "تدليس عرج ررلا كوم قتاكشنلا ل رول قرع ناروذ ا لون لقي الط كلا وو كي دنس نا

 + تع ركع اكن قلي اي لوفوورك ا دعب لس ُداج

 تدم ل هان احل يار كدت م ءاهقف ثلا روا لدتا لل سلم ا "ا فالي

 تساي سر روج تس تعدوع لا ب هك اكسس د مكوك وش تسل ادع مل احدا اهم لت لع تلاع لماعم دج كح فس د ذك
 ماياروا قلت ا” ا لوقا قلتش نات ع نب اروا هنعلاَحت سل وو ل رح نقلت لاقت غ عررطتء ع د لاااط

 -<_ايكل وقرى ا ذ_ كلةلقناقتت اشو كل ١

 : مالكم ص الغ

 2 م قت تلا ل تا مر وصر اج لكلا« كل ورلد تبت كدت لي راو الم ورا

 تودو إو | ترروصء ل ماناكت دن لك تهد ايدك مرابج «تاكديق وداي كساد اهلي وع هس سد هاك ريق نيب راي

 سس هاج الج لاي كس قويت دوا سد ثقل قي اردنا كس دام دايم كسي كاك ارداء لإ جك ال | ل عرش حر الطصاوك وسو

 نر "تروج حراك الب نت« قدي الط قب سمروكت "اولى رواد مروا | عكر زله امد اهدا ارواج لاب اكثروا هس دوداغن 02

 سيب تاك وصوت دوا« كوتش تدورض ل العروا لن تلح ركع اكثر بودل ل وج دنم اضر لوفوو رالي ب لتس

 لانك يابس + كرون مرارا ءاكوم مذالوراغ 007

 ناب هدعب نكات ىأ 00 ن اتنثا ىأ 2 ةدعب عِجاَرُي ىدلا ْق *”ييطتلا ىأ الظل

 - ١ 1 111 71-3 ف 3 2 7

 7 0 ناَجوُُرلا ى 7-2-0 اطال نسوُم ا د قرت 2 كي

 نم ل !فتشا لَدَناَميِقُي ال ناف ل اوعفملل ء ءاتبلاب افاخُي ةءارق ىف ذو ىوقحلا نب امل ةدحا اهي ايكانألا ىأ

 ٌةيْثَدَتْفااَمِيِفاَمِهلَع ءانجِإَلَدْ للا دْوُدحاَمْيِقُي الام سن نا نيلعفلا ىفن ةّيِاقوفلاب ِْرْقَو هيف ريجضلا

 رو | ماكحالا لِي لذ ف جول ويل ىف جدلا ىلع حر ال ىلا اهقِطُيل لاملا َنِم اسف

 ل5 5 - 0 ل م د رس

 دعب ولا اَهَقْلَط ْنإَو 9 نْومِلظل امك اَنولا دْوُدَح َذَحَتُي نمو“ دست ولاُذوَدح



 ١ هراب (0)ِةَرَعبلا ةَروَس سما يد د رع
 ىفامك اَبْأطَيو ريغ اَجِفَر ٍجوَرتَت كْنتْقَح ةئلاثلا : ةقلطلا دعب دعب نم ذل ُلِحَتاَلَوو نيتتت

 لوألا جوزلاو ةجوزلا ىا اَمِهلَعَحاَتْج اي  ىناثلا جوزل || اَهَقَّلَط ّْناَف ناخيشلا معلا
 سد رب ربا عد 00

 تدل ركذملا َكْلِيَو د للا دودَحاَمِيِقُي نأ اَدطنأ ةَّدِعلا ٍءاَضِقنا دعب حاكنلا ىلا مع

 يو مل س3 1 م و بوو م هما|ممسمو ل ا

 اضقنا َنِبَياَق نلجأ نْعْلَبَف َءامْزلامُسَقْلْطاَذَلَ َنوُوَّبَدَني 6 يبي هللا دودح
 نع ى. درو هج م 7 6-5 "رب هز و2 وداع

 م ”فوُرْعَمبنْهوُحْرَس و | راّرِض ريغ نم ورمل نوعان 0-2 ندع
 وأ ٍءاَدَتْفإلا ىلا ٍءاجلالاب ٌنبيلع "اوُنَسعَِل ةيحلا و عجّل نوما ' نودع يهم دو 5772ج 22و مو ةزؤص وق 22 14

 50 هم اع مسوغ "يدمج اا 2

 مالسإلاب 2 اقتل باب ادت 0 1 ىلاعت
 هب لمعلا اًبوُركْشت نآب !رْكَظعَي ماكحنالا ني ةيفام ةَمْلَحْلاَو نارقلا يثككلا 200 1 1

 .ةئش هيلع ىفخَي ال قمْيِلَع أت لك هدا نأ اومْلَعأَو هللا اوفا

 تاق -يرط فورس# نإ, ني فر نك داود 2 مار عسب نقاط : اجي ؟وه
 كسا دوا يبي ناضتنريخإ جا انيوركت صخر اكن لا حس دتإ رطولعحت |. ءولرك عر وجر تس نارك لادعب ايل لو (وررغز

 ب تبباول لاو وجب حس لب لا ايدوكنلا فس تروج فود ف الطوكن لا بج رك يي ماج تاب يب كس سد اهت ! ورم وش

 متاداو نا ل كس ررقموورحوج كل كس نا د دقن لك بشي دئا اكل ردن مئاقري دورص كرشلا وك و ذك قس تروم

 أ ادودص لوفد دورك عشيره ئادي ليلا ا«ح ف كل اناقبز نق كارت و تزباب قرا

 وئام وشل ع اع ل جاع روك ل ب اجو لءاحم كايمرد لس للود ا ولمس - ل هددش مات

 لاك تد# كثروا تر لول معلا لس ضوه ل يتيسر ست اضم وكلب لاو ميد قالط

 مل الفول قتو لي ركز واتس قل ا دورع كولو جر واوركش زر اهت تس نلا لف دودع هدركر رقم كرما م كا روك ب لش ةيسد كس

 7 ّلِإ سكلالغ ترودو دعب ل قالط قرت ك_ ل ناقد ريد قالط رخإ ل ناقل طوورموشرلا 0

 ركارجي ( ن نيش اواور ) ت دراو قدس انسب عسل (ىنل دل هنا هل جني" ةسرغقا

 سل واووبلا« نارا اكث هرايود رعب كس ة_رزل ع رع ملل بك ”عررت لولي لوارج وشروا كويت لس دي دق ااطول ارب وشا ود

 8” < ب رارف نيب كس كس وكول ناثلا«لإئ دودص و وركررقم تلا ماك روك دي «كس سم ماقركى ا دددص د ددك يكل ايخ |يخ
 هك ذب تدع كنا نس لج اب جنو تداقباهورواوريد ل ااطوكل ةنروع بج روا« لو تسكر رلقو روع 20 لبن تك ر دج

 تصخروأن ا حس دقتب رط د افي رش اي ءول كوروكن لا« ايبا نلاصقفر خبري دقو رطدعكب لس ركع روجر تس ناا ل نس اجومب بيرق
 «(نشج م نق)> -

 ع



 (نفادلج) نلالج شف ول اْنَهَج م0 ؟ هراب (؟) ِةَّرَقَبْلا 5 روس

 ةردت ل را اهل ر ذ كس تعترروا تاو . رول تدم كن لال آ اندد وعيت ( رب تلح )وكنا 00

 مز هس للا لب وطو ستسهم دوا كرار وبك ل علل ا بد( كضواعم )يي مفوك اكسل لوعشم ًارارضر

 د لايم ت يآ هادا حدك /ةداووتب با طعس ثلا« ايل وا يس ىدوأ تقي رو لس ل اوال ايياوج روا ( ولور

 كتمت روان 0 - ) بانك /ارواوتردايد/مالسسا تنك هتلا يو خي ادوا «ةانب نقاد ناكن اسكت فلام كلا نشا

 رواورم ىرازلر سا ل "هلال ب اتركتتتل لا هج لذا جوكر ليث ماظامت لش لادا

 5 اة ديشول ل ا تراب تاثاب 70 | ىترتلا لولو بور واورؤ دثلا

 ليف فبمَل يش 8 3 4

 حل تس ددص» قيلطت ءررصمما قالطلا لم راشا فرط كت اي ىا 2 نا يذلا قيلطتلا . :ّنْلْوَف

 هو كدت جانت درهتلاو قرحولاب فصتتم ىت يق زلط لخلل لاح وارم نير ل اتناك وش قالطاك سن بلطم

 تهل "ارم وشى حيرشت مك ل لوم تح حيِرستوا هنا” لكاس لوم تفصىأ ر موج الط

 -ت فوز م كيلَعَف ال قرد اعز سلات مله هراثشا فرط لت ابا ل للا مُكدَلعف : : لوف

 دعس لاكش سرداننيءادتتماكل ا اذياه_هرلك ءكاَسَما :لاوتَني

 لحس انمي اني ارتبم اك وع تغلب فوصمم بج وركئا زيا ف و رعمب ءتفص كاسم ؟دلاسنا 15ج

 .تاتنثا ىأ : لوف

 ام هزت نايك قرا ةناقننا رقت | «قاتتت لاو

 هت نال ااطور شم لن ارم 0 ا ما ءناتّرَم ملح هدايا فرط كت ناب لا لب لا ١ :يياَوج

 كيا :عس لق قت كس رار اهي ناتو لج اب سلو اكل وأول ناهس دديسمل ا يوك لي رار جف م ىزايبل

 ضي وارم لت اق زايعود تان وم لوا ايل د ارم قش ح قراهم ق تروا لب قف قمر نلرو | ل ىزاهم قتئرارلكل سي لش

 ناتذنا وكن اجرملولوجر وا سماح ىل وم لق لطوو لب يجرمو دلل هس لكعسرد ّقالطوددصتاس ليا ا

 < تسرداني دف ااطود هس ظفل فيا كيد زن لس نا ل 7 تل لم نحس ( رن

 ميلا ناضعا نال كلا مر قذفت مكبس هداشا فرط تاب لا ل ل 1 ةئلاثلا ةقيلطتلا ّدعَب : 0

 - تس ا اندر ورحب حسم لكرج فرت ماركا ايلب تا رعايا ذيل« ةغلاشلا هقلطلا َدَعَب هورواج_ فوز

 لا 52 لد ناكدقعت حكنت مكايدرلهراشا كس كت جوزتت ريض مك روك ءجّوَرَنت َرَثَت : لوف

 تنارط ىلإ هرم لوم ىف قل بو كوم تقيقح فرط كى ذوو ترروعروا ل د ل

 -لوم ىذا سين كو باج كتير ورك كوم قت عمن



 ؟ هراي (؟)ةَّرَقَبْلا ٌةَروَس ممر*ع (نتاداج ةآاج 1

 بنس نب ريعس اريج« لو تت لاكوك اكد قع فرص كلا طوج ع درر وكول نا لب للا ف 237

 -ج فالفسروب ثيدعي كك لاكلتشالقت
 يه ساد بتم

 ج2 اول

 : للوزن ناش

 كح تس ركايديد لبث الطر اب وكل ول ديت ىقيا لش مالس ا ءارزتبا ولكل و ةساءرف خلا ريبزلا نسب ة ورع ئور
 ولو ىلا بيرق ذو تح دع كلا بج زوال يس ديد ١ ف الطول ى ويب قيال خت رك حت اهيا كول ضتروا

 تسد ةسالرابرابررطىا حس تينا ف اهنا فيلر وا ةاتس هك ةيسدي دق الطري دعب لس لاح تيل ركع روجر

 تريم دب أوم لا: ناَتكَم قالّطل ب عقومى و

 :للو كت تود قمر ل اط

 تصخر دقز رط دافي رشروا ناحا اب لس كرت ات تروا ترشاعم نت واوخر جي حس داي ىك ور قصر قالط

 رض الط رسمتك تك لاَعتطاممتَت فعول كح قف الط رسمت بي اوت اور شك “ناَسخإب ٌحْيِرْسَت” ورل

 رتب واتس انركرسب تس تروا انرل انعدم ادعي كس قالط قرمودل ع. ييدارمالب «ليساو ايل ات ناحا ع للا

 مم كرار وولا رعي نا ناضل وعرق للص اوم ىرول تدع بج« تدع ل [وم اشو ؛

 2 ناسا عت نا نو ه7 اكو

 :كرط نك يد لالط
 ست د#ل ثم اسد لربط ا قالط كيا فرصا ءنسّسخأ ( لوا) لن قلب رط نت تيد قطط

 ]الط لي حو قوم ل ساح لك اي حس ماب جب لك دحرررط ا لق الط نت م نسسَح ( قرسوو) ءومن يكن عرامج

 ركود الط ىرسترحإ لس لبس سضتروا قا لط ا قرسوو دب لس يي رعود # كر اظتنا اكيشسرسدورج سد

 ( قرت )«# دق الط ل يادعب هاءرج قف ( لوب تبع ) لآ اي وم هريس قشسوم احآن توت روعركاروا ء# رك ص

 ني وو اوم قزلطا كور اكينكد مر ىك لح اياب ولن الطي سد لق الط نت ل يربط كيا ب تفو كيأ « دب

 انركع روجر رك اجد حلاو قالط كل م واس دباش كراع ثم فم كرا ارك ماكو كت ارطح ضب

 ر#



 (نتاداج) تلالج شف كنانه ذل ؟ هراب (؟رٍّرَقَبْلا ةَرْوُس
 ًعررتر تقالط لوم قو لج شبت لوك :ة/ةق ظنت تك زخ نربا قوم س قت عت او ىق الط لج لقب للا ح ركأ حس بجإاو

 ره دق الط كيا اب ياك قم وق ونس سس دابود ق الط اغت قرابدا ثرااربلل ؟ ىنتماك كس مكس نس رك

 2 ا لد امج لكوج انيد لق الطود تنذو كيب ديد يق الط كرست اب ء _ رأعروجر واو ل ازادخإ ء دائكرسود

 -6 ره راشارب فق ةروادرخت كات ايامرف“ ابو” تس« نات رم

 لك برغم 1 الما حرار لبث تيما برعوج كى ارخ ىلرشاعم ىذب تبب كيا لبي تيي[ىرضتك ا : طي

 راو "اان اتا در م وشاكل ناس تاكل اق ذاين غي د قق الط باص هدعبس وى ويت قيال مكي قي ورغات

 رر "منافع اقل فانا اد رواد قل 00 "ا بيرو و وفك” ءاحت ابد جركل ع روجررك عد قالط

 هدايز تهدايذرب كويت قيال راك عشردرم كيا تود كت بأ ا ىلاء حس لركرتب اورد اكمل ا تي آرب كريب نآر قب

 لرم قرا ودوم اي ركع روجر ت ارك د الط يرمودو وك ىلا ضو تلسركل اعتتسا جاك ججر لالط_بجرم تور

 -ةاجوهادجييروطل تح نما تروم اكعد قئالطراب رتل
 تيسسيب وون م اعاكو البج لك رآك ايمج+ لب اج ىلا ود لبق الط نات ليي تذو ىكن كيرلا

 : "و كوي فا تذو كي سلوي كوس تببا: ككنابم ##ةةقو رج سيرتعر ماس قلك ا رئاسعل قطع "<

 10 ا اس ونوم "تنم انءهتس ةسال #تذوكل ايا ديد لقط

 -< لاجوماظلغم ّقالطروا ل

 2 نا« ساكو د ذي موو ورش سيك وا ت - ارول زووروار مْ (ةيآلا) اًوُدخاَت نحل ل محي و

 0| ضو[ /_ردظك سا ّقالغا قطا لكم وتاب يع ناز "ت16 بلط باو زج لوك

 ( يب يودع هذال 007 :ح درب روط4 تاور سيروم

 هوك ل نمر غات تب وقل كسر موش ليات اس تيبوضفر كبل تادف ست اج نس قى ودين

 50 سلال /اوج ح.انيلاوحتر جي هو تسوي قب ا تذو تح كت صر ركع: قاااط

 فمر همر اور عقليا راي وس د ااطو كت روك لس ىو بث امك الغ

 :لوزن ناش

 5535 ةملطبدادانإ لاسم تقل روض وناخن ىئان بربح اي .ليمج كح دوك لبي سسباتكى ريت
 نبا ذ_ةقفقلف يآ اكد ومن امج با اكل اروااريمابكروا اعكد هت ب هدموج نان كس دام دوا كتي اكن كمت

 نر «.رةدلا ل ةيكس اة لاس تالا سؤ مي نفق دادي رات ار لر#أ

 كة 0 كي آء كح تبح كي لآ اوس انكر لاب وبكالاى ل ايند هاي حس تروى ا لبن تس ناو

 هش وز» ل
 وأ تربح



 * هراي (؟) ِةَرقَبلا 0 ١ 2 مهو (نراداه) نلالج فنان

 با:ايانرفح_ليمب ذل ب آع تايخ ف طارواح ودرج دج دللي جس لاو حررط نوف لن هيسو كار كل كس سوق انثم
 قويت قرات اة كقوة ب بهو وم تراب قيبا نير نلوم و رمق ابكت

 0 ليس ا قاطو اسمع سيرا 9 ان صج سادت ركع اعتب ا تس لودر م 7 ا ا لراس

 هيأ ار واب رعرفا راي لاو ودى جاو ايل شربم ذكر عرايهذايل "اباءرف ذ_ فقل بآح را

 اهفلطو ةقيدحلا لبقا ” ايارفح_تبانذ_ةةفقف آر ةاجايل د دئاذ سر ' ؛ اف ةدايزلا مَآ" ارث
 (ىونهكل بئات ءريسافتلا ةصالخ) وول الظرواول عراب ؛ ؛ةفيلطت

 : عل اكذا ثدحايم

 كلا سولار رانا ى لا الادج  تروكش تيس لا «ةأرملا ٌعّلخ ءانراتا ءاَعلَخ (ن) عْلَخ

 مكي كقق الط كبك لام حس باج رب وشركاروا يو تنك حلل ير الطصا كتير وك اقول طم اكن الط لت
 لي تك لا لق الطو
 رس يعج ب لام لبن لج[ ايمرد كس قويت دوار شرك لن دابا ملم

 ناز 0 شكت كراك عا لال قدرا نك كرا ل ١" فرص لارع و تس اهالج لماع لبي تلارعرلا

 نكارقافبو 77و وويس هايررسإ دوست ماما اوم وك نكسوم لاين اك ارجتاس

 د ءاهققسومعلا حريز لالطل_ر لو يدق 112 ا يربو شرم 2 قالطح اور وشيك ركل وقوي دف

 -َ اهاياولوريرفارئاذ كل اءواي دوك تسرك ا فس ريو لاجل اكلم

 وقلب اسوم ىاررركا تدور واورم قم تبا انلسرك ني روجر سس سرج وشنع ىلوم ناب ق الط ليي تروص كحل يريم

 - ني ةك ل دج راك داب

 كت ايات هرعت ىلإ لك هززيجو كلم ارو« اى 2ءدواووباركععس كقالطد# ح 5 تبرع ع عل روم, ملم

 ذ- ةقلتتاةئاكفت نت اذع حرر ظح قل مكس ساروا قررا 7 ل لاا ذقت ل انزب مولع
 97 سوئر سرب نبا) تا ايار لصيف ليه دقملبا

 نووو © هوجن اش لكك نوع (2) قبل دايزك فرظ رعت 00 نإ م نام تروصر اي ىك عل : كوك

 متلو ا شنوا 7 علت روصو هوجن قط ل رس فرط ليل 00 ءوبءاطخ لك

 بقل

 ىرقتو لل فرط كل ونود بج كت ايك الطري طرا اني لام اك تسد 2 نرتب نضروص ول قرا :كر

 قلطتنس_تياوب لو ذاخ_ فرط رع وجت روضوو ابل “هللا َْوُدُخ اَمِئَقُي لأ اًقاحني نأ”: [رثك اهيمجومفوخاك



 01 م كا 2
 متدزا نا" «لارف رقي م ماتم سر سود للخيل لك لعد ل رشي عمر 00

 ؛ انيس ةنم اوُدَخ انالق" وو دس حانرك اف تارك قاطو كيرا "جز 5 َز تاكُم جوز لادبتس

 را : بسانم اتبايان زوج هيا لكك لاح اكرر مروصأر بث ل 0 ا
 لضم 5

 قروب ا تى لاو يدوس تاج اني حن ترئابخا كفك م لا: لا الخرع كس وو طار لس 2 ليلا: قرماداق
 رم مما < 5 | 00 .

 اكىراز آلم شوكي لاروا ع ىلرك فرص لام ائيا كس هذئاف نباح ايفا خبسا تدق ابيب سيتي ءس د

 4 جز 0 0 4. 070 0 5 مس 7 17

 تكي ادرار ثوو ركل اماني وع تس رارظاو لوقت ل وفود هوك نس ىلك لس مول اف

 2 شراي ل تيرس نل اطول 1ر1 0 هاه

 هس ثا تترواح تعور اني د لاء لول اس تن لال طول رع سس تفرط ف تار ]اون

 /1- بج اعاد لود ككاو يد ترش ماب كيل او عمو تل رمل ليش يق وج

 - سارت كتروا لش عفو بلاء سم درم اني د ف اط لاي روا ا بسج اوم كس كس اوت توشركس شكو

 لكاسود ت 1 تا ضواعم اك الطدلب - بجاد حل 75 كىرعت كرروا مث 00007 «ت مع

 5-5 لدحر كل الطور مركب جرا حس مكس تم ارواج فر طلي جاظب قير قاوم تدار ىلا ترو ل تر وص

 تدبلا لو ارتعا لب جوت وأ رالصا ريما هل ءالصا ديما واو مااقثاروا لسا بامان شر ند كك ورود يرش قا

 بق هللا َدْوُدُح اَميِقُي الآم تفِح نإ” :ح ا 1و لدي دا اجر يي فرطود ١تائال هس مانارصق

 ةداَيَرلا اما” رش كثير رعروا تسد ماحس كل ومن ايو تروكل اورج ور كتي ازين لوم قارصم ل ' (ةيآلا) "حاَنجج

 تعسر لو ل ووو بلا اطر عر نا لل 5 0
 مم

 يو راد نك 359 00

 :نف تاناض ل تقاركر واوا
 35 .!- 23 >< ا م 0 نأ 9 8 5 3 0 رك 1 اب - يع -- ُْ خب 2 مزن نالطإ كم ومتيس نرقال اك 5-1 ٠ 7

 ا 5 .٠ هَ 0

 م ماحدا ب لاكي!( راو لاروف )ع هداعإلا بجاو رك اح كااكدا ل ' رخل ودب

 ليو وت
 ءساماعا 1 6 م تعج ان للاق تس فوثوضرم رنه اضر ىف هفوديب دان ساء حس هلاقإ هلزنمب علخ

 ا ةرديالا 5 م 0 5 0

 5 و لاقتارم ىن لوا نلوم تي ومب لم تل ملاق ارم لس لي حس انج اريك لطي وك عرج كلم ورش تسب ان تب علخ

 دل رك حوت رادقم لراس نال زنمبو جرم قي رب عظحر رط

 0 شلبي مس



 ؟ هراي (8)ةّرَبا ةَرْوُس سا (نرادج)نلآلَج شف نَلَنَمَج
 -( لوك لبي بتل كاك اج ركأ) مود لش وتلا كوب: اليخ لك وود نشل: ترو رسمت

 (ريسافتلا ةصالخ) 1

 ؟لا < قالط عل
 ملايعل لمعت

 قئأش ماما < نر كيدزن كس لاق ذالقتت ما ماما روا < قالط 8 2 قيطولا ماما

 ترضخ و رت اسك ةلاقوططمتت فيطعوبا سن لق يروا لون حتا سلسل طاخمتيت حا ماما ل ل نكي كلاعت شان

 (ريسافتلا ةصالخ) به قمر صن نعت اعف نا امنع تر ضحوا نتاع ل ابر نا

 الل كبج كود لال سس يدب راب اق ديد قالط رت درعركا قبلا هَل لحما اًهَقْلُط نإ
 نان كه ناو ليركت طافت رشا ق وقت نت كسك يخي رك دعب كس ل الط ءع# ركن لال تو تس درع رعود
 نقاب قم ولوا طر 510 اك طر انظ نإ «جئاج

 < لوب موهفسس نآر تدوخ : قرر دا مروا رزوقا دك لوب سس دا ركد ترشابم ىلا غرب وخليك 2 مل

 رقكح رموش وأ درو موي هريغأجو هز رع راكتروا ل كس كو نت ىوغلك-اكا ءهَرْيَغ اًجْوَر َحكفَت ىَنَح ١

 تالا 7 لاقت لوك رك

 -<ج فورعموقاواكدعافرةارما < تسرد ىلواي زري ثلا باتكح لس دوب هي دص كعافرةارعادو العكس للا

 - يابا وج لقءارم نو« وم نانو م لاذ« لربط يوم ل ضمت لاء لاك عرامج سلك لح مل

 «جهانك اجو لال تدي لوا رو زل 6 ق ةاع قع نيس و ءطرش لا يلم

 لاعلا لاعل ويتمم ىلسرهيزجدلا يرسل رَعَل كح ىورم ةياإهَةنناَكَو وعسى زيا

 2-2 اوسلو« كوم مزال هانكر وا تاج حر اكن كيو كس فانحا« ىل 1 لقوات تيدا تركو فلا

١ 

 (ريسافتلا ةصالخ) كوشك تسرد راك اهيبا كي دن

 لكدشلارواوركايكل مركب خروس بون لاني دارتشروا لك دون وغلق ادا اًوزهدَللا تليآ آوُدَخَنَت اَلَو

 هاجس تلت عشإل بير زد كالا نوي يتقي ى بع ب ع لكل ذانرب موج تداكو باكر وا «ولونب وكل ذ (روجعل

 ب اني ورك اطوكل قنروكروا لج سمت يظر لج بادو دوجو 6 يفقنف يآروا نآر قروا تييارب دوخ لع سيتم رازنب ىىلاعت

 فرم دتلادبكع دارس اص تراك حس هيدا ملح لوقثاخ غلاتك لكسر طع تقرت تاب

 ةحلاصلا ةأرَّمْلأ ايندلا عام ريخ” :اررفذ_ةققالي بآل كت يادر

 5755077 ا يو اكتايآ :ةكماَك

 وال

 -ه«هاؤّش و مزمزاد



 (نتادج تروا ججشف تول اَْيَج يل ؟ هراي (؟) ةَرقّبلا ةروس

 5 م ا

 َديوعتْمَتال ىلا ٍءاَيلوألاِل كاطج َنُهولَضَعَت الف ريذتي كشف كمل نإ نقف آل صاد

 ذو تتار اتم ب لعق قع ثا م13 تس قاف ين "1 هييلطملا َنُمَحاَوْلا نَحِكنَينَ

 اعرم . اهشملاب متي ًءاسِهلاَو ٌحاَوزألا ى ااًوَضاَرَتاَوإ مك يس دسم لقعم اهعئمت م نا

 هفقملاةنأآل *.هيا رمويلاو هلذاب نصي رم كو 015 ْنَم هب لْظَعَوَي لسقلا نيه يملا َكِلَذ

 بيست نم يخلو ى لع قوق امل سبلو كه ا ف كب حلا
 5 5 < م 4 1 5و 2 لسن 2 و مم رع و

 هيما |وسعبتاسف كلذ © ن مسْنأَو هكا كين يسيرا قوت 7 امبتنيب 3 ةقالعلا

 | ره 7 - ه5 عورع هس رو ع تصيد

 قايل دس اكوام نيليا# ىيتاعوتلزس هيا قمل ىل نمش تحولا
 مود 12

 اقام نك أذ | عاضرإلا ىلع نهب 018 ِتاَدِلا ولا ماغطإ نتن بالا ىا هل دولوملا لَك 5 .هيلغ ةّداّيزاالو

 اذا هعاضرإ ىلعركل ,اب هبي اًمِدَلَويَدِلاَ انذاَضتال ١ تقاط 2 | ٌنْضَن نري هتقاط رذقب فورحملاب
 5 ق عد 1

 ققاسيشم لك ىلا ِدَلَولآ ةَقاَضْإَو هققاط يمض ةيلويدل انوع راني زو كفتتكا
 ا

 ىتنلا كل لكم نام ىف لو لت ىأ | نصا ادق ىلا راو ل يرأولا لكو ياطقي ولا ىئتسؤتلا

 اًدداسم قاؤغلا نيهدلةفانلكو الَضِف د ,اَدِلاَولا ىا ادق ةوشكلاو قررا َنيةَدِلاَوْلِل بآلا ىلغ

 227 كلذ ىف اَمِهْلَعَعاَتَجَِلَف هيذ ريشا ةخليصم َرظَيِلاَسهَكيَب ف رُداَطَتواَمُهْنِق نانَبا ٍضريْنَع
 تيتا ام قيميلا 0 5 كيم د سالاولأ بق سنع صارم ركوالوَوعِضرتْنَأ اوعضراسُلنأ ءاَبالل ٌباطخ

 ”ريجَنوةاَسملَ نامل اَوَهلااوُتا قا قلل سيلك قببعلاب , يو مملاب نوجا ومينا هاي
 لع و نمسا م سد م #9 راع د طر 5-5 مم وع ل و 2 0

 دعب ركل ا ىلإ نضترتتاجاوزأ : نوف رشي :ب َنورذيومكسم نود نو هتبْسِؤْلاَو هنم ءىش هيلع ىفخي
 عدو ا ود

 يقم زباوخلا انآ لياوعلا ريخ ىفاذيبو ىلايللا خب ارفع همة برأ حاكتتلا رع

 دك كّضقنإ َنُهلَعكَنْغَلَبََو ة: ةددسلاب فللو نم ٍبيْغِنلا ىلع ةمالاو يالطلا ةياب م ديوي

 قرش كرتملاب باكير ضيعقلاو عقوتلا ب نهيق َناَحتاَمِف ءايلوألا ايا ركع ءلَف رسمت

 ىفونُملا والا ةبَطِخ نم دهن حقول 6-0 ةرساظك هيطايب م 0

 ٌوملأوأ ِكيِف سِغ هاد ترو كلك ذب شو ليسجل كلذإ ذاق ناسك الا لؤقك ةدعلا ئف َنسْحاَدُز هادم

 دس 8

 مك حاباف 2 نور ريتسصتسل الو ةبطخلاب نيود 43 نجاحي ديصق قفا م 2 بصنأق م ميلر فيفا

 ني يصاحب يذل لا ينو َضِيرْعتلا

 ةداعلا نم بوتكسلا ىل بِلا َةلْبَيَقَح ِهِدَقَع ىلع ىا َجاَكِنلا َةَدْفَع كالا كلذ 1 شضيرعتلا



 ؟ هراي (؟) ِةَرَعَبْلا ٌةَرَوَس ا نتج نلالج خف ىلا
 0 هو# د هورس ع1 وه ل 5-73 , 0 2 7

 اذا مكَبتاَعُي نا 'ةوُرْذَحَف هريغو مز ةقلاك نين رفعت قاسمي هللا نا اومَْلَعاَو ىهتني ناب ةلجا
 قرد مو د 0 درت م ما ع تا

 . اقحسم 0 ةَيوَقُعلا زيجات ةدردَح هردخت نم زعل وفعلا نأ وملعاو 4 0 ع

 2 4 ول 8-5 هم ا م .٠ ري 6 وه

 قرإل تدل تدعاف ان 901 فا واو نب ومع سما اديس يملا... ةيادتتتسم :"ريزحرب

, 000 - , 
 تاء ايلو هاب اطخمءم دز ااطوكنا دنلوب اورد تاس (عراكت تس لورنواخ ناك ناو لا م ولك اَخوم

 595 اع 9 ادي رم وشلس ناالراي تسال نا قدام ب لق هدأ لس يب بدع 6 اول تي 0 للا

 ا

 نايورل سوك ا ل لقحم ون ايكو دارا سر عروجر تس نإ“ قدابي نب لقح نس لوبفار# 100“ [ عدم
 (مكاحلا هاور امك )

 د7 ىلاج لول ثا ترعب تنام كسور كلم نم لوب قاد نإ اطمن وأ (٠

 1( تيقسلا حمي« انزل ديفنتسما ضو وحل نتا( نلسارر) 22 كك لاءوم قرن ااهيبارب ترض

 نلاركل وب خج_ اخ باب دج ءورك راج كمت اابلا خاج ليث" وكس ا تروا انتاج بو ىدشلا وكت نش سا نشيل 3 نا : - . نر دليم ى 958
/ 

# 2 7 4 

 5 نيلماك :نإ ا الي هددد لاسدد ل كوكل دي د !ن. ايواووا طل الن خ مدوو لكنك اضر تمس ئرإل دالوا ىف

 11 "ا نمي لانك ٍرط 9 3١ 2 روس اا 000001 2 2 ١
 ل 5 2 مترا فرقا بكلايت (الءءشكمدال ال ل2 يل ثللل نفل دل ولوج

 هىامقب احالا شر ايهداي زر حت سو 1 لاررك 7 لوم تاقلطموورل يح اووم ابدا ب انا يكس هالي حدود 2 لاا مهو و فال 3

 هاف نوبة سعات وح_اعانالي ثهدودوو بج ل ب دقي ثلا ابابا كاصتاحس مج نبع نزلا 2 5 3 5 جا نب لك تصدع 220001 0 ١

 َ م اا ا 00
 ىرلو روا سا اياب اني فلكس وكل اا هواي ع تعسر 3 مقلط لاء تلاطإ + اصلع ريوق ةنب هس لاو ابد

 و ا 3 مآ 5 ا
 ةدعب كل اوورلرب ثراول باب( ق زل ) ثراوروا ع كك تقفش بلر نوبلَج لوثوو فرط ىب ني رلاو تئااضا

 .عل 50 _ٍ

 قى“ ايروا قرتماضر ى ١ 1 10 لاسوو نا [رلا6 قل نزلورلار# ( عيري ثراوس باباس اوه قراو هز

 يباطق#ر ارداد لي لوك لوود نا لسا لا دأ لت اجانا رج حدود اكد مرج الن تح ب لبي 2 نتا تيس مروع
35 

 ٠١ م | م
 نوح كس كس لونود ملم لا ةلومايح اناولب ظدود تس ىلاو تالي هدود ى هياط لقا لولا كالو اء وكءابآ

 نيقلاكتمابل [ارواومر ةرؤ تح ىاعترتلا و هريد :تلىد 18 ع“ اعاني د اند وتر تيربا# وكنا بج لقت 6
500 989 

 قى“ لإ ٍ ايت افوة ل ثم فج لوا لاح نم نام لع ”الدقلا بسوع سدر 0 كوكو
7 22 0 5-8 

8 7 ْ - 5 
 م ب روا | لك رك ور لج ار لرسم تراث دعب لس اوكي آن اهوا ا زون هدي كج ارو ادد لاا

 سس دس لو( واس نا ل ملك .11٠ هزع اب روارتت شوو زن كل كس كاروا هسدابو# اند

 ١ تك 3 75 م / مت زي 5 ]1 رح
 قت كو ) ل ىرادممذ كهرب هك كس هدلاورب رلاو ىس نش هل تءقرادعز ا لاى اي ثداو لاب #] بابن »

 م6
53 



 (نتادج) نر َج جشف منج 20 * هراب (؟) ِةَرَهَبْا ةَرْوَس

 تن م علا قدئإب دواء كود ف قالط تيأس ل اعرو تدعى ناقل الماح ل دعس كل كس لذاطاعرغ

 ىلبادثج د اللا اد ساجد تس كتمدع كلا بج ان ةساجدم ردي تدع كسلا برجي - فمنك

 تينابك ب لال لك * لع داب لح تشر إي وج تنعي زو بي زواوخ لع رأ ل اليم روتن وتد لرش داب كس تناذ

 لأ كلا تس لاو هين حل . فققاو تس نأ ابهر اكس نا نك“ * تس رتاب حس لامعا لس بس متل لامن شاء ل انك 37

 تم مد“ نبأ اك حت 7 ىس شم , شب وانك لوك رايق رم "ل ا ىل لش حس ( انك ) هراشا ليي تاء كس تدع

 نامي( مريغو مجند ١) لين تبع لاو تجس ايونوك مروا( تس قطو او تست ؤتي)؟ك و لت ىر يب وهج ست

 نلا مروا سس هركرورشو رك ند هنا لك يلا لم لع ا وحر ديشإل لع لو ساو دارا 3

 حم هر انتم ناجي ف دب م يفخ (وحج د )رك سيدرا ا ا ا تدربت تب

 هك ناكثروا ح رتاج كل هس دارت وج تلح ركءراشا للاطم لس نوناق قرش يتلا هرم 5 طمس روتسر نع لا تال
 000 اك است فلا

 دي لو لاعدس ْ اولو # رايت ولج بوش ا ا يل لس

 حا رك 3 ل ف ل
 د بول ل “تل 58 ردا اكس دازسول مي بايت تاك ورد يئااذي حل انئاج بوث وه دارا تقي رش روا

 1 ايدل تاعمول_ اهل تح 27 ىاحرتلا رول

 9 يس رق 3-3 1 2

 وأ 4 ائافْفيم ا ل 5

 ناو دامت كاوا هس درزرم 000

 982 77 ماما م م 2
 اي 'هداشا فرط ىف كتابى اد لع َنُهتَدِع ْبَضَقْن ذا 5 نهج َنْعَلَبَف ٌنِهَتَدَع تضقلا :ٌم 5

: 
 هما رس

 2 تدع لاوس اكةتلس هد تس ايت ل ثا دارم لف 2 5 كرد نابع نيروعلا

 ايي. ني دارماس ءبرق ,قتكى زاب رول لس ساس تب اقباس اء حس اتومما دبي دعب كس نس

 لب ج + نال كتتو ىاتراكتلا ف كاس الل م َنَراق نع ا 57

 جلل 0 دا يسارع ك هذ #ج تدعو لون تسع

 - تودع 0 ا مه ضاحك مى رب نه رلضعتال : : لوف

 اوني دل الطبطاخخاك ءاوُلضعت ال جهد | وكول نارصقم اك اضا لا ءايلوالل ٌباطخ : : نوف

 ااسأ ت مدبب 10 4 كورد كلا اكتوكل و اقلطم ياك جس ايدل لور شمل او يسد قالط ان ل درا

 ةلنخف زل رولا كوم انيل درع خراو زا حس راقت هس ( ل وذ و: ل يام تشم زاك قت ّيَِجاَوزَ لم ترروص

 دعم ازا نا لانس ل َنهَجاَوَزَ لد اعادرا ثول ايلوا بطائعاك :نفرافعت

 ععاخقح رمش 0 7
 30 *- مب روا6 5:ح رايت كاك اءدارص سرج 2 لابي الور



 " هراب (9رِةَرَقَبْل روس موا (قتادتج» ثول اج جشف تل انج
 رتل سرج وشق باسمك لو ءايلو ابطا ا وُلْضْعَت اَلَف لع ليد كتاب اي ءاًهلو زن بسس نال ::ّقِلْوَف
 _ كح تع ايلو اهل او لس هل اتم مول حس لوزن بع

 قة لاكن عرش ف الخروا تحس اجانك ور سل ن لا ول ليك اكل قب طمس تمير شلت وكقطم سا نقلل اع رش ل
 -_ وروأ. ايل

 ده فود ل وعفما#م لعي لع هداثشا ل لا :ةحلصملا نم هيفام : و

 ايلا يكرم روس .قلابهاييباروا بس رما قت شل ايو و راش كس كس َنْعِض ايل ريتا. ةدضار ندعرلل : لاو

 سارلو مدلج «َنهسْفنأِب َنْضَبَرتُي رواه ءادتبم خلا َنْيَِلَا كس بادجاكل ادع سارصتتم كريت لا مهدعب 5
 تانوزكد "اعل جس اي د بادج كاكا 5 ماه لتت حناييدح ا قررت ايد ل ولعن 0

 .جاوزالا دعب ىاح مه ممتع ا

 ات جالا ناد لد يشر ايس اج اجيبك ذاكر اياري روظم اهلك س 2 قلع دير سل اللا ودم لاو

 ب ل اد لد نخر اه اكد

 ا 1 كل طن ' ري »زور ني الش ماكدا ل زم باج

 مح لو ضنا وراح رمق وف اتوب ستي سارلاء ل اشر 52 دو ناو لع نم تاراؤيلا حان ع ! لس تار ند

 4 "انا, حجات تاروت د لبر ذنليأكى لسا تس دايت هس ق “رءاراتم يا رفقا ااكريق ىلايللا نم د ملعرسش

 كس فرع فاو تار ىلاو هس دعب ل جلا ىذ لي وف نحس ايناس جاتك نادوكتءاد تس ءابقنا كس مت فر# مول اوس
 توسل | همس ير د سس 0 تس دايشا

 -_ - هي... . 51 2 7”

 سا ءوم ايكوم لاقت اكرم ونس لت سس لاش ىو[ دوك ا وو حس جو ىلإ نس دم ماع ارَعَو ٍرُهشأ ةَعَبرا : سلوق

 «تايك ابدل تداخ كس لاوكل قلاع سابو ل الط تين ركل ع لاو بسس دن اب روادا ذآ ين طاح مير وا لاح ل
 *ناتضيخ اهتذع «ثي دع ل اي تاي روا " ٌنِهْلَمَح ٌنعضي مي ْنَأ َّنُهلَجأ لاَمخآلا ُثالوأَو" :تنلا تعا

' 08 

 دلي ون يدا يد ل

 تكاد عفو وكرا رك خرصقم اكفاضا ل ١" :هنطابب ملاع : لوف

 بن كرار لونا رك مومو كيا كنون ربح نوُلَمعتاَمِب هَللاَو ايكأيارف ل ابير» ٌرْفصَ تلمع ام ةللا نإ انا[ رفع تيآق يداك :ميش

 -ت ايل ذاضااكظئفلل- هنطابب كس شح ل اووي رف لوطوو مالو 0



 (نوادج» ل آلج شف كلامج سو * هراي (9)ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس

95 8 3 0 َّ 
 005 .٠ 0 ماوه | ه - 3
 -ترل اكل اسمو م اه> ا رج م اوت اود 50 اكل تم اعد مت ىلإ اا ع كلان لي لت اوددتب

 7 يع 8 معو د 0 4 3 هه ا عورتا

 لري اد رل تعجراكذ كليا نإ احراق ا ورولر مو ولدا 1 بي رثدس كس دل تدع يف يف ري رتاطم لن - 0 5

 ا سما 0 كيلو اذخو كيو كتررغ رواد 0 موال ليل ]مآ !

 نيداول وكل اوبر 7 أدامع زج انوي مولع كي تتم 1ك راط ةروس سب ادي م لا اطم رعاك قرروا

 .« هلل ةَداَهّشلا اوُمْيِقَر مَنِ لَدَع ىَوُذ و تاجابل

 :للون ناش

 906 اند( ب سالخاككيدع هريغو ىذمرتلاو دؤئادوباو ىراخبلا ىور كاملا

 8 ا احح كس ليم لادم لوتاور لفت نو ناد لدا ” اع نك, ادب تاكت اكراي تنب ليست ناكل ا 1 - 1 - » يب

 لوم يداخ هس ناك قدي ء قد ذل تدع ف ل« كدي د قسم ل الطول يمت لس مثلاع ناب حرادب حس جو ىف شر فاو ىلا ا ال ا اطورم ن_ م مق قا
0 7 1 

 5 2 . ا وروما رمح "ا 0 00 ا

 كح ند د باو: تنروا فاص سداسي نا: لقمف يوواراكن# تائب زوزو قوه قدشن يشن اوم وش
0-8 

 1 ' 7 ل قع

 كس ا ا ولف مترو وو بادثلاو هيد الطول اذ ةرواءايلماركا ريتك اكأ تدمج اكن نبك ىلا
 ايم اماكن 3 3 0

 وع 1 26 - ١

 لنارترلزا ةيآلاو“ 58 نأ ّنُهَولْصعَت الق" كس ل كترتلا

 باص الخ اكت يآ. لو تعوم ببس اكل ون فاو ل وفود ار يآ م م اكن بسد يجب ؟هتلاربخ ني باجر عتلاو فيا كم كا

 ىد لق لطوكن اذ لو لوس رم وس لك لل رفع كر "ا وشو درأ م وب كس ناولل ةروت لطم مك

 تدو وت كي نيدو اعلا ا ل دي

 ت2ااق هس هدم نت ىرشملا وج و اطم هس روك روا 0 لام انتي قار فروا تس ل 0 قرن ع 'ءايلوا لل
 53 مخ 9

 ناك هرونو ريو ايلوا وأ لذ ل اكن حس قرم ار لنا

 تن ذل يل دار ل لبر رو امي ها 1 0 : كوك

 ا

 ل رم دانس لوض#بروا اتابد ل كر 1012 1 ليل داررم لش روع قاطم
 مر 20

 ل2 نتا“ نوم نإ تدع اي تاكج نم ل ا نا داتا مي طتاا



 تءايي# لف

 تكتشف اساس تالت ا 1 ا تت تخش * هراي (؟) ِةَرَبْلا ةروس ند نتن الج سخن ندلانع
 تان 2 اي تدودحل بحاو ىو هدف منا

 كرار اس هدو د وأدب ياو تم رجارلا تم 14 رموش تدع ناموا فن كَ 5 روك 57

 ميدهر 2 به ايلادابحاو لذ تركك ل لا لوم مزال
 ماو

 تدوس م ١١ اج لاش روب ل ا وتوم املس اولي تس ا اذ باب موا ا ثددودو ب تي -!لايدعا ا

 (هيادهز لا بسلا دع

 9 7 7 4 2 هول 8 5

 احواش ول بسنإ سالي جدول قمل تس تل بجاورتلا ربك ص هماد م 3ك للا وجت رو زعم حس تدق ما

000 َُ 
 5 : قير زك رعرعن ل قالطرلا ارواءح تداوي ملص ع ل 8 :ةعضري تادلا ولاو : لا تسروانيل ترج ءوج لك ت

 5 جوانا جد 0

 2و 0ك هم 2 ع ل 7 8 6-6 3-35 3 0 7

 : ور نو ةدلاو رايصتال اعاد منا احانمي رو زعموكل ا أس كراك اس كالي حدود لالا :
00 . 

 لام ين ترروصت ىيلا وتوم يلا رزغ كرسود لو رواوت اب هدودأ يدا رداد ندد داكاى ديس اتباع "نش ل” روص

 2 1 ف ا 7
 دس لتاو يلتضي 527 © ةدلوب ُهل دولوم هلل كَ اج اين روب كل كس الي ددودو

 تس ال هدودو# انك يئازغ اجوك ياي لس لت كلا مازوت عددد كس لام واتس لك“ اي انا هت دود لاي : سلم

 اع كسالي دوصدودول لامك جست انتل ا 2” دل راسنا ىلار را ا ل

 نع 0 اوعضرتست نام تدرا نإَو حاول اتا

 لم لوتلاع لوثرو نا قل ل تدعاي لك أ لرب وشوو ركاوسعس لك ب لط ترا سالي دود لاء لدعم
 بهتان فار كلي حروص لل ,هدلوب ةلدولوم الو « كاي هدودمكل ساب كروب ىكاضت 0 0 هيل سررت

 0ك حاول ع تربت قت قا تساتأ رسولا س ركيلط تر اهوروا سس امر زلت ردعدحإ ل ّقالطرلا ع

55 9 0 

 منو لام أس ل لالي لي ترج مك جس لاماقا كرسدملا ارواح ل * توتير لا ,ةدلاو راضتال تا

 ب ناروتو نا ذل هل دولوم ذل كتر اودايزروا ع ايد 3”

00 

3 0 4 
0 

 ا

 سا لاا د اجرم ساب بج رواج مذ لس يباب فرص تتاكد لاك س9: سكس باب يلد

 ل لوي زعرادلا, دقفف اكل ا قلع شيكل اءاكل اء رك ارا اكومم يراك ما لي لام كس ىاوبتج كل كلا ر

 راك ماب ةاجايكا رف تدور ليكي دوا داو دتشر للا رك لك جس تشرابيلا تس نا كدب ل ئ . لع مكس لاو

 نس جاع شب لوراددتشر مر و اجمد يلا يقنع قا شماريم نت كس لاا عرشوو العكس فسد: مركرواوبجن تسدد
 يشر نلاروا ع بججاو يراك لادم ذ كس لوراد تشر مكس ا لج جس اتي تل تك وك سلبي ثحارعيم للام كس لال
 اراد ثلود رواه تدل ناقشت لاول ازا اداد ياء لاء ليا كج يا الشعس لاو كك نال نونا

 و اب حس تدل كا ثار كدر وا ىلإ سرك ل فود ل ويل م ذ كس

 ل
 ره |



 (نددجب نو آلج جف ولاََْج ساو ؟ هراب (؟) ةّرَقَبلا ةروس
 ىف نكات كك وادع كدا ل ا

 2 نر كك اع ات
: 1 , 

 تدك لام هد ايدى“ متتنس ناد ذي اة ايوب دي تذل اجكس :زانجوا نامه
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 نمر .ان كلاود ثم رو رب لس مر ءانركر اكس ناهز وهشوخررئا كس تدعو ع روع ا احر ل ايتن اجد انك . ل ع حج ادا عوج
3 2 4 3 
 هس م9315 كل ارروانتألا 1س تيل !ٍإ ل و را قفا تيرا 2 تاق سد اح 1

 ِ لك 3 .٠
 - لان ثسرو ل“ سر لعد
 هس ا اح 5< را ره | ميس
 كسا رو كاين ادا رت اع سنا ١ نايل اواو تعول بتوم لوتس اهو لدتو اخوك ارد اجد 1 : 5م

 3 9 و م رم م ع 3

 نايس الب تال تسدإلاة ل باج لس كذالي لمشمل بسوي قوم 05 رحب كس ح اررل إم را رو ةييسس يأ 0

 ]| م 1 31 ها رمل مع هم ١ 0 7 3 3 : 2 ًّ
 بل تاب قر# ترعالا و ل ونت هوتلتو لسن كت تلو لع تح روا قات“ تلد ندا ميد |

 نأ موك اجت ىلإ دب رار صلو نموشمت مناقل فار 1 ا
 الو مئاي ضّرُفْلاو سيسملا مذع نمر قالطلا ى م مكيلع ةغبنال ىل يفر ًايردص سار... نعوض 3

 درك نسا . رتل ل هكا كلا ٠ عسوملا لع هب نمي م يوسع أنوي ا
 00-0 وا ٌديناث فيج اّوح ف ل ال ل وبلا اهتم ةجورلارنو يلعب ةناديكي 08
 هءرق ده هج اس د 1110 ه < و ها 5 َّنُشومََل 2 ل 5000 5 ا 00

 تع متصرف يضيف هضم | متضرف دقو شوسمَت نأ لبق نم رعيضملا م
 2111 5 ص وو أ و 5 ,

 اكلة َدَفَعِم ِديَِكِوؤَلا اَوُهَعْيْوَأ هتك نيف ثاجؤدلا ىا َنْوُقْحَتّنَأ نكل 5 5 0

 يف ردا روت حا انوا 02 ماع نا عوكل اجل قو وا و

 ها ىلا كيني لْضعْلااوَسَناَلَو 2 ١ م اًوُهَحَنْنَأَو ف

 وطْسَوْلاووَش 2 و استاف اقوأ ىن اهسِئاذاب سمخلا نامل هب مكي زجل © راضي نومك امي هد 0

 ببضع رك دلاب امذر أو لاوقا بريغو ء ربشفلا وأ 977-0 | وا ناحجيشل ذا ثيدحتا مقامك رضعلا ى
 000- ءأ
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 دعاح وبمف نآرقلا ىف ٍتونق د دش هلال ىلع هلوقل نيعيعم ليق َنْيَينُق ةودشلا ى ا

 1 ىّلح : ةولسصلا ى را مجلس ا ع ل

 - 1 فخ نأ . 8
 ىا نجار مج الاجر عر ا رف وب لح نق ناخبشل "ا اور مالكنا نع 00 تاي

 دوجسلاو عوكرل "أي نيزتا ارو ديلا حسك أ هيلا " ىا بكار مج 00 00100

 يتسلم 00-0 ر ©َنْومْلتاوْويملاَْكَملعاَمَل 0 وخلا نم متنِملاَداَ
 ند م نوفوتي سْذْلاَو : كر وأ ةلوضونامو لكم ىنعمب فكل 00 1 : 55 م و رو رس 9 0 '" 1

 ٠ ل 505 0 5 4 0 : اسم للا مهجور ' 11
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 ةءمسحل و هعقنل نوت ب رييعمل اه اًعاَنَت نب وصعي يضعلا#

 دلل أ هثرلاب 3 ءارق ع دلحد



 ؟ هراب (؟) ٍةَّرقَبْلا ةَرْوَس مو (نادج) نمل الججشف كلل اَنََج

 يت سا لا لع سا لانج ع تنل كيم يباع 2 توت نم لوحلا مامت

 : اًعرش ْفْورْحَم ْنِم َنِهضن 1 َنْلَعَفاَم تييمل !ًءايلوااي كعمل كلا داك نسينا َنْجَرَكُنَ

 آد كار

 ةروك ذملا ةّيِصَولاو ِهِعْنُص ىف ٌمْيِكَح كلُس ىف ٌربزَعُيدلاَو اهنع ٍةقفنلا مظقو ٍداّدحإلا كرتو نّيزتلاك

 ىتكسلاو لوزا ىف ٍةَرِخأَتملا ةقباسلا اًرشعو ربسشا ةعبرا ةياب وحلا ضيفي نارسلا يقع متم

 رّدقُملا هيعفب ّبِصن اح ناكم الا ردقب ايفْوَرَعَمْلاِب هئيظغُي ٌءاَمَمِدْقْلطَمْلِلَو ىعفاشلا دنع ابل ةّتباث

 ام مكل َنّيُبامك قيذَك ينيج سس هد سم تم
 76 ّن 2و ل 20 ضو وذ ةسو دع وع | نيم وس سوو

 نور وُلِقْعَت م كَلعَل هياكل هل لدم - 1

 نان ) َنُهَوْعِماَجَت ىا 2 َنُهوُس ام لم تءارليارو لذ لر# مكب روا 2

 داب دع يف ظر ر رض ام قع 7ىلوك م قودي د ف الطوكن ا مترا اون ايل رقم ماك اروا( ورك ت نا مك

 كيو كاد نال رطل فز ا يضراو وورق نأ هدخاوم لوك مل خبسد قالط ل شاك سرك هتررشمربسروا ةساكلت

 لورادانروا لب طمس تردقم يارب وكول ل اثوف تس ل مث رواء لي ركل سا هد افوو حس لوو دجيوك نا نشمي هر اذ

 لالغا لوتس قرب <( لوا) فص اًعاَتَم ءفو رعملاب < ناين هدئاف لإ طمس تسعسو لكنا رب لوتس كيت

 هبي هلل حن اقروكف#مركاروا جدك مردصم اي ياجت فم ءاًعاَتَم ءاَقَح ب لورا كت غعاطا تيرم وكول

 ءاكوم لباو كس داب كف ضنرواح بجاو كح كس نلا فض اكريمو رقم وبل 2 رار قمم ك كس نا تروا 07 ١ ااط

 هك رموش صودا سدر ف امم راك قف لياقه ل (ضوو اب د زوقكر وا ل درك ف اعم لاي ديت اك الإ

 لات ر# ( لبج)< ىو #( تزوغ) لقت هور < ل وقسم لمهن لاب# نئاروا دونك يعارول كك كس قوي

 «ءادتبم ءارفُغت نأ تبعرقودايز2_ كس وقر قوورل ف اوم تركوا« لي زرت لو ب لا وو جرو زوم جل اوم

 ١ م اكس كت يفتت سلس سس رسود كيا تم واوعب د وى ايف لين تال ام لبي لي اروا حرمت ىلا *ئوقتلل برق" روا

 ركادا لع تاقواكس نا ل وامن قون اكهسدءاذجج كس اوكم ووو جس لب لور دفلا بسوووب: تس رأيي وجيش

 لي زامف رملي لك اي( نااخيشأ هاور) < لن ثييدع رك ايدج زارغ كرصغ وردوا كامن لايمدد ل مرضت بوركت ظانخ كس

 ركوب روط ل ننس رجو كت ليضف كا اك امغ ىلايمردروا لين لاوقادنج < دارمزامفروا لوك ) هوالع كس ناي« لج دارم

 ك1 ةتفقفي يآ ( ومر 2 )حررط كل ورا كت عاطا كت ايك ايكو تر عسعكب دلاب لي ذامغ ك- كس للاروا جايك

 يك ابكرواح 00070 ءارم تس لاح روكي لإ نارقوب توق( لنل) دم كنان

 رارتااببخ 2ك ايلرك ” اب لع زامن دك ياررفشس جو كش يدع ك 5-5 دارمغانيب رار طك يتسلل كوم انك

 <[ نشجي مزمزإ>

 ت”اإ<.'



 (نقدج نضج جشف كل اْنَمَج مس ؟:ةراي +03 هَّرَقَبْلا ةَروَس
 يكرم زا( قرا ناو اهل درا كل بون نك انااا كيد # ركر انا ثنو وسوم ( لبي سن ) لوب لذ ان ح

 مو 2 0 و 2 ٠ / ءّ 3 1 .٠
 ) وع قرا عر رط نسم ) رب ىكراوساب ع حمل لجار 1 «رن ني ز لدبي واوخ لوم فوق آ 03 اك |ايس اياك ن دو

 75 2_5 32 . ام 02 5 - تت ل ف 9 2 90

 تلح كس هدب وردوا عمشاي عليل دكان ماس /تّثث تمتكا او كايك د هر ايلات زار

 لادن حساب تس ل اجو م رررط و نا رع قا زب

2 
 5 ب رس

 يلح خر ةيَضَو 05 ارتؤا لب احرك ت يو كح لالدتافب الع تجاعاانا# ل
5 17 585 

 د تفول_ كوه مى ن ؟نلا كيل اسكس دولهو تل لي ادق 0-2 قار روامسِيَلَع ةَّيِص ةيصو ى فات دكاس

 هونك د م” ه.» هءد 00 .

 حل كتاقوزج كولوو تع مكر ما ع حي ررص اي ءلوضوم ءاَم رداع لش 7-5-7 ب لوشروا شارف
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 ا مَ 1 ع 5و
 لوماك م ب ىف ناو نلا ل )حب لاع لايلروادقفن الشم لب او اقع بحاداتر /ر ال 21( كس قيع)# كان ل 5

 يا ا 1 7770 هع رش
 هد ولع ناس انزل لوي ءايلاكس تملا اق لي احل اووخزاوورلا كيلا تلاع (جاربخا وسيع ةحاج تالا تم

 ل ع اسنم 500 :

 هت رورحز اقع 2 نانا ادار رع اه اثم لإ رك جبر وج قب طم رون تسول 2 لوول اعل كح عا 3 ؟ (١ رعب ل لوت :

 000000 1 ع 8 كرك ل“
 تنوع محم جو ل ثااريم تبع تيصو هوك يروا تسب لهي تعنص مل اروا خ تمل ان نا كلم يساء ثلا ءاينر وز

 . 32 0 7 م ا 7 2 معو 8 رس

 دوا( ع مدقط ل فث تنواطعج رك ) عسرظؤم لف لوقا جزر ت .ءارشعور رهشلا ةعبرا «ترع ف لاس كل باروا

 2 00 01 عا يي 4

 و نا* نإ زج دم اد كيب و قاطمر وا ا اال 0 ناعم أش ماا( تنكس اج) ئنتكس ل كتر#

 1 ع يب وضنيخ_ وو كردقمل "اقر يسولاو ذل تقلا ]حل ءإ دل اينكررتب قا طمس روتر ربوخ

 نقلا م ل م سر ل رو دن تالا ىوطورح راع رصف ل رزرلأ
 نك لام عير نب قس ناسا, ل رعوطوسر# ب الاسك ل لاءةاجوم ل اشو و محصول مل بأ سالم

- 2 5 0 

 2 فل ل ا .

 -#وز رو را مل اتهمت كاي روع ناو لاول ا ل ا ىلايتدتلا حرر ايم انل اج

5 
 7 ا دبا و ج58 وك عم د 2-1 2

 م 461 يوصصخ لادا 6 رؤس هه < لِ يب 3 داش

 نول ب نه ا وسمت لومار كاب دركوراشاركن اير دقع مل نعم اعرم» نمل اًركو ٍرفَت مل 10 : لوف

 ا تلو ب قالط ف اج لاي تربل مر فتروا لتس "بج ا عحاو تكوأ زواحس مو زر توف دو ل وم

 يا رض“ يح جس اجد هداف اكموخ قلد اد ل 100

 روض ناار قل سوم تال ا كح : اهني لقب - تسرررررع_ بوصل جو كر * ءاوطرفت

 .اكومت اني ء ىلإ ايباَلِإ تحب وأ روااكومت انتم رقم نأ ل

 :ةضيرَف < .د[ردصي نزوكةلفعَف كك ساردسر دج لضور ذو“ ةصْيرف ةصيرف ةَصِيِرَف :َيلْوَق
 /ٍ معاود#د ه2

 لت يم اح تيرخصو ماج لب ةضْيِرَف «بسرمحد ارم شوزيفسزو اح بوضنتس_ جو ىف الوم لوم اك ءَنْوْضرفَت

 هتازشجي مزمناد



 ١ هراي (؟) ِةّرَقَبلا روم و (نتادلج) نيلالج خف نت نمَج

 جل آتهيكذسم#ل لخضر

 «تمنإلا لوالدي لامس ل ل يار لب: ميفاو ةقج سوبا |اوسل ع فوقعت ل امو لوف

 تاتو «مارقا قت بن ا ل تروق يدعم

 تس كل ب ضاع كوزم كل سا سان: مارا ح فرط رز ارا قة لاحم ىلا لوي درم .باج
 بكس كلا ع نتروص ووو معد :روعس ورك

 8 مالعرسش ل ان اكيفر ظد يرد صد ح نإ يطل الة سيب ما ء:ةيفرظ وسو : لوف

 نا“ لاو ُتاَّومََسلا ِتّماَاَم اَهِيِف َنيِدِلاَح" تروم ناكارتنا نابج ج اتوهلج اك تيفرظكك
 -ب# لائرارشا ل م قالطإ ش :ٌوُهْوُسَمَتمْل ام ءاَسْنلا وتقل نإ فالك دارنا ناش لس دو لخركل_

 دبش لال كايدركه زاخا كرك ةعبت ال نيت «َحاَنج ال مُكيَِلَع َةَعبت ال ىآ : لو

 ساء ايلدارم هازل ترض ارانب رهن يوب سي رو قنا ضاةعد ؤرص أ ى ؟ورخأ ةزخاّوم فرحك

 (حاورالا حيورت) 6-0 اد لافت الاب ىبم ىئاظغن 7 ب قوم سل ع لاش امر رق 1

 كاوذيد قالطرواهسؤاو نموا لي هَل اًوُصِرْفَتْوَ كيا ثلا «ضرفلاو : لوف
 اروبوأ ايكيا 00 ب رب | رع اخينا بجاوربمرب رموش

 م

 ل
 علوم | رحل د الدق نإ 5-5 5 م

 َءُهَوَفْلَطَف 27

 جانا فوك . رشرلا 1 دم اخ

 ربخلا ىَلَع ءاشنا فلي رو كور ءاًوْضِرْفَت فطعاك نه وعَبم وأد اجانا شت فو زول نه وَقْلَط ر 1 باج

 -اعومءاثنالا ل 9 اثنا فطعر ايس يسمع العر 2 كبح لاعب لبو نحت وج ءاكوع ها 35: 7 22 ا
 تا اقل ...٠ . وحط نتي +” هوتخح ش2 بس

 وم لايعتتسا خص لس رك لوو _لتوج ر رتقملا ىلعروا عسوملا 06-5 ةَجوزلا ردق ىلإ َرظَناَل ُهَّنآ ُديِفَي : : لو

 ويف ال 7. جب ١ ١ ها 2
 ودل اشم ايا قنات يتيح ىف قوم ل تاكو رايقفا اك تيئيح كرم ولي عكس ىو دافسمتايربكتس نال 5

 (ىواص) دهس ل لي هس كاتشالقتت كلا مابا« ع ليا تل 525 ريس

 فيارصقم اكت رابع ل اءج لوا تفصل اَعاَنَم ركوب قاخ ل فوج فورعملاب “ ءاَعاَنَم ةفص :َّقْلْوَق
 -# باو# اكررقم ل اوس

 اقح رواج نوصيم 0 انعاَتَم لاوس

2 
 لسبع لم فورعملاب لس نايمرورواه تفضل اءاقَح - تأ ع

- 
 هه "الاب



 (ندادج) ل الج خف كتل نيج 2 ” هراي (؟) ِةّرَقَبلا ةَرْوُس
 70 ا ا

 كسدقباس لمت جس ذك و م ردح ءاًفح رواج لوا تغدو ءاَعاَنَم .فورعملاب ل < سو الس «يتاوج

 .اًنُح َكِلاَذََح ىلع ت”"وزيم اوجد لااكرا كل هس نوبت

 لس

 .فصنلار كل ٌعجرِيَو : نوف

 ؟ا بايك اءردقم#ت رابع و روك اوكي

 نقال دك اك ارا راع ولع :ٌنكل ريض الإ د مالعرس اري بج ك6 كاررشا لإ يلوح

 2ك نازعت لفاحر نت ل ناقل نأ وقث لاروا طوق اكف ضنك نامت م تيحالص لكس لم ليرد

 - امر 000000 اوزيل ,ٌفضِنلا مكل ْعِجْرَي 37

 -هتس باو اكل اوس ليارصتقم اي ةاضاكس تراب 6 : لوف

 < ئرورشانومماترلمب ل كس ءاتلئالاح حس مق :لمت دوا جس ءاذج قطر ش ضعَضَرَف ام فضِنَف اوي

 - اجو تسردانفبءاذج اك الا حايدركدماتوكل مت لنا ردقنم يهل بجي ل مالم رس“ يش جج

 -لروكوو ل درك فاعمء بي اين شرتوم خر 2 اضمعس ٌرفع هنوف : لوف

000 

 502 بو وصح ل راء وخاوررا شخ رف :وفعَي : لوف

 ةدقغ هديب ِذَّلا ءرصتماكت رابعا «ًةروجحم تناك اَذإ «ىلرلا :ةقلثةاقت سابع نبا نع + وو

 ردات طاكثت قيطعولا ماما ؟ ىل هاكتسرو# اب رموش جس نول ولكي فالتخا. انك اييوكفالتخا ل :حاكّتبلا

 ِر دارم ىف واكتب د دنس لابعن ءاروا هرج وشوا ت حاكنلا ةدقع هديب نم 007

 انا 00 جوزلا وهو ل ءالمرش تروا هات "ل قمل ممامعنؤ نق“ اعتبر

 59 ف اقف لود كرر توروس روعرو طلال ني روع اه لنىاءب ىرقتلل 2 1 12 ادت

 ا نااصقن ل ارك ل ساس اب زل

 جد

 ا
 ءا + لير وصوو لكل للا« اج تونك الط ىلع دحر ولظرو ليك جب بلطم 6لوظرلا لق ل

 (ةيآلا) *ءاسنلا متقلط نام كيَِلَع خ انجال“ و ابق مرر قشر رقم كريم اكل تضوب

 <( شجي مرطر]>



 * هراي (؟) ةّرَقَبلا ةَرْوُس 4 (نرادج»نيللَج شف نَا انَمَج
 ايكايكان اهب ل تايآان نا متاكد حس لن نا« لن قكوج صضروصر اد حسابنا كس تبحسرواربم كال روكي لي

 0 يو ررقم ور مك ترززوض ضو ءوب لوم تن َّ ولو تبعت رقم كي يأ جس وك ل تأ اودع اكدر

 اني دارو بعور رقم ل ب تروص لا ءوب لوم قات بح رواوبجررقتم يضرك ب ترو قربك وم ل آد تي كت ولو تب

 لالطرعب ل توولخ اي تير وا وبن ايلات نان روم توصى جيك يكن الج ىرسود لن ديجب نآر قري اب

 كوم اني دارإل ل كم لبي ترزوص ناو و

 رب وشركل بجاد فر ماكي ماك تلروص بي حس لان نلا جس ايكا يكن اي م مكتاك ةقروصوو لبي لن تيب هدول
 رار لوى ديظع نا ةس كرك آرق ضار وء تس رديو قنا ذوج كيا مزاد كم فرع سرور

 سا لمي لمس جس اهاني د لإ طمس تح ىئي وكبير تروا لب طمس تيثيح ىياوكرادلا.كيدالتبي بلا ا ناب

 قلطم لي عقاو ليا ىف يبا ذ ةقللاتفتناقف و ست رت د د مس ل ةرعو صاسر (عح بيغ ىكت اب

 سلال (اياررف ف ةقالكتش تاع لابع نبا تررطتر وا اكم تر ووس حري فس حرش تتار امن ايدبطع اكرارنب ليشوكت روع
 م

 تهب النق اكةح 2 اذوب باك

 :لأو بس

 وا لوخرلا ل *روا ايل انا | دس ها داوبم داع جملا هاش اك جدال انجب 7

 ولواهعتم٠ ايارف ةسوأ لردناز# عب ةواقنا !تياق نا ىف ل تاق بأ دس تركى ديد لنالط

 (نيلالح هيشاح) تاقلادت [ لق يلو قرت ج ركود صتسوكىا «كتوسنلقب

 (ريسافتلا ةصالخ) مب وو عع سيبو :ةكواَك

 ماياروا تس اتم موهفمتس ن كا ييبج_ بحت ليد نكس لات اكقيت كل اب مامات : ثدكب

 7-2 وم كسروا ناح ات ح ا لكلا بص نو تل هم جاو َنلاَعَتْمِددَِمَت فيولا

 ؟اوب مولعنايسك ع يتم اني وعموم ءوطوم اوكي

 ازيإ ,مكيلاَومآب 'وَتِبَم نأ :[ارفذ ىلاعتدفلا» قلت تس لاء رفات را يبوس قاعبإي فروج

 اول اجاياب راك ف سرك ردا ءاكوبج بجاو لي كرما خ لاق اج ليا ذاب اي ةقيتح لذ اك م( وممروْن لاب بج

 اهكتسوك لن لام هب شكا لا لوم رو رب "ارو ءاكوجت بجاورم لقا ضفاورح خرف ليو

 بج وا هاو ف جاو مت وأحس لي ' اح كاي لولود بج جس لو ا ىاوتم لب ايك ايكررقنس_ايك

 70 ” بق ةساع ركاب نوليد ل ولود و اك اجاياب كيا بن د ءاكومو وشمس ل اع تلولود

 ا ٌإ 2 مسد ٠



 (نهدهر نلالج خف نر اَنَيَج 42 ؟ هراي (*) ةَرقْبلا ةَرْوُس
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 :ب يق فالى مرار تم
 ”اءادو اتا كلاجيرر لادا ع 8 الملح هب عم جرد ناد لوم ةةقفاعت ظننت لا بع نجا يع كرم دم

 هارد سلاما باذخ زحرل ح فولو داتجاروا تار لوم اح بيد نه كلاتقلذدا طي قئاشو افق زوال را

 كا : س4 هيأر 0

 دكت لوقت لبي ىربظم ريش ريع رواة هتةلئاقتق لع بع نا رواها ذاع 0 لشسما ©

 لب را. نس: لان حس مرو ينير هه تفتقر وا جس ان ففضن ىلا ل هروا حس نر رف كريم نل اء سات 9

 نلااج رجم ء ابدا جرد ىلع ا قس رواحس انامابد ادا لا 1

 '"اًهطاَسْوأ رومالا ريخ"” ومدر "1 ] تسجد لا اةسريبديد

 تس اتاج الط قولا ' د ع

 اوم بجاو ل يمرس تسرد ات 00 ره تع تسرد اينربم نيت م 0

 تس اجو بجاورادقمليا كلام تبا عت ربعرلا 0 قدك انس ارم مقسم ل

 - مهنته اب ومب ريس ا توك ب بقاد للا سانا :

 د « وج درتحل تسع اطتسا نقاب حاص وم تختم اطنتسا ت 0 «بداري سف :ملشتم

 (ةيقو رح همالعو < دارم تع اطتسا ورمل اوه مودتشيسس ىلا رف ةنلامب خص كا لول

 ١ ل الطبي تع( وجت وولخ إب ىو ) ند وميول روع ترا (ةيآلا) « ٌنُهْوُسَمَت نأ لبق ْنِم نهم ناو

 رذلر دوو ت تاكد قع لج رايتخا نتن رو رومي ل ؟ريم اجد آرب نر وعنا تبا ءورلا ارااصدأ قاوم كح رئت عر وا

 53 ”كرارقعر ل لجو تاي وج نا ادقمواوت انكر ةاكرتارمت سل صفرا عفا رصسس ةضيرف ودق ةات ا

 توت كا 50 امك رس لاوس كوب لصيف ع لشرب وف ليان تتر ا دقمرما ارواعت كاس أ اني داحد ناقل نسا

 - 0 رسخت م
 ا اكسس رو ندر ان

 0 56 58 9 نق 0

 نيادو رو لسناو 57 2 25 تيايرلا 50 1

 3 9 85 . 1 1 م

 6 توكل ع تعاود لاك لو اطروا لاب نكءا دوا ت خد ذباب كس ديع وا بلع ,حاكَتلا ةشدقع هديب ىذلا

 9-7 ا
 جل هي لامي بأ

 ٠ م

 اوما داياثس 4 دريم ارإل هرم واو لس تكي رو اس در تاعمترو مكواوثد ب بلطم 1/ الا :ةدياَم

 مل عت اي شل ايان تم رول ايتد روعي لا انيادقلاب تدوكلا اكو يلطصرر وأ انو دام ايل ا ارواء ست ناو فص وع

 -_ر



 * هراب (؟)ِةّرَقَبْلا ةَرَوَس 2 (نرادجر لآل ج خف لانج
 - لح لوب اضرب تدوكي او ف زوم لا ترو لا : | عك

 مقتل ةصالخ») 2 هدر[ ف اعمل و ماكل اوم طول تروكللا يلم

 لييصض كو: ولص
 شا «لو قلو ليام لوي 0 ليي كل لئاباز دتج لع ىلعو جولص د رس يق تح او

 ل 'عوضوم ريخ ةولصلا' ”* دراو لم ثيي صج زامئ يرد طسوتم اكتانحروا تءادابغ

 ل طلقت قفاشماءا هس مرو نعال راحو لابع ن باور مت تررطتتو « ل تررضح ل وقرر دارس امن كرت 0

 روافع ري ز نب ماساو قرد ريعسولا رمي ز لق ع ادرعنامخ كر ظ حس تو جولص (©) ءج لوقنل وقر قب

 ماياروا هربكو زانق لا ابع ناءاو وتس باو لتمر طح سر صخر ارف ىو 06 «باك كلادئيشاكمتت فيطولا لولا

 روا ىلاماسريبتولا ع دارعز ار كب رغم 0 «بس ايك ايكو متغارم ىا توداي رواج ل وقنمل وقرر سس لاعت انتل مت زيطولا

 5 رى: ولصوار رف لكم اشعل تنارطعت ضخ 09) , لوقا قب ىكاحس صيدا

 رقت ناو لرواد راجح لع مالساردوا كلاس يأ تن رع )رو زا تافو لت تيل اج هن راي أ يك َنوُقَوَنُي ب َنيِذَلاَو

 صح ّلوكاكى دج رو ءامت اومن لاذان مكتاكش ساريف كيس تلو لا اكدت كس لكى كر تيياعر لا ىك تدوم لب لا كم لوم
 ب ىرلسمو تزروترلا ل يورك كل لاا قزو تنفجر قر اذ[ ق0 لووول اقاوم فاي زم

 ل تددلاس ليا لا هتك 4 لارا تاك نيس روك ا فت اس ليا قات اجانج د لم ككل كس دندن قباطم
 وصولا اه اكتم روت نقي لد « لإ رك اياج رت سبيصو 0 انتقم درب شيل او نس رس اجيد 00

 نا 0 لا ا لوثراو ك لااتوكى ت تدور ايتن كفك ايس
 دارم قب فورعم ءامقق تسرد بسد رييفو راكذرواء كك وم قرإل تدعرلأي ملا

 صح اك اس ل توكت روك وف لوم لذ ان ثار تمي آب جب ءاتو انك سس وريغو انك حر اكتر وا انلكثر دلتا كس تدعدبلا<

 5 أو خوض تسييو تمي رواء رك ريس ص ةييسا دوا جسد لي دصح يس ااذبل ايل

 - تاقلطم لابو رك لير ذل “ب لل اس تس كيا دم اسكس طاغلا قا كلا « ٍفْوْرْعَمْلاب ٌعاَنَم ِتقْلْطْمْلِلَو

 ركاروا دارم انهت هداف هجر ذك وت وف اهق لكن بخس معك ءوج قكى دي د ىف اط لولا لكن نمل تلارم لتر وك دو
 -جدارمربج ف ضن ف اق نيرو

 ناد ريماس كد قااطدعب لس لاس ليوم ىلإ مق تسولظ حس نجس دارم ناين هدم افوكل روك لا ل تيب ألا
 اجاب درهم لمس بلطم اكن ايي هد فوك لاس لت يحسم اكن لجو اذي دربه دو اكرم ب لطم اكون اف اوت

 (ريسافتلا ةصالخخإ
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 (نداداج) لآ لج جشف كرما نَيَج م. ؟ هراي (؟)ِةّرَقَمْلا ةَروس

 7 ارقي نِماَوُجَوحَنْنْوَ !لاسسع هننل امل نأ تعبت ع امتلأ قل أ قيوشنو بيجغت ُمابنتسا ريل

 ىنب نم مْوَق ميو هل لوعفم يوُمْلَرَذَح الأ نوعبس وا نوعَبرا وا وثلث وا ةرشعوا ةينامث وا ةعبرا

 ءاَغُدي زثكأ وا ِماَيَأ ةّيِناَمُث دعب فاجأت اوتانف و املا اوُرنَف مبدالبب ْنوعاطلا قو ليئارسا

 آلا انوث نولي ال بوذا ُرْثأ بلع اربد اوُشاَعَف ىازلا نوكسو باقلاو ةلمهسلا ركب ليقزج هين

 يسال رك لو ءالؤب ءايحأ هيو ساَنلا لعل ضوه ييفايَسا نيف ترها .فكلاك ذاع

 هللاليبس اربد هيلع سطع اذِلو لاتقل ىلع َنينمؤملا يجب عيجيشت ءالؤب ربخ رك ذ ن ندنشعلاو هم رافكلا
 سائلا 7م 2 55 2050 1

 قاشتاب هللضعبَىدَلاَوْنَم . مكيزاجُيف يكل وح تب ولع يكلا ا عيوس ملل َناوملغاو هنيد ءالشإل عا

 ديدشتتلاب فضي وءارق ىفو هد 0-لا ان َُ هللا ٍليبس ىف هيام

 0 موا 3 2 و ب سوس

 م نِمَع رو ب ٌضيفكْراَو ىتايسامك ةئاب بس ن 05 ه6 رسششخ ني *ريك افاعضادل

 مكلامغاب مكيزاخُيف رعَبلاب ٍةرخآلا 00 وعر ولو ناديا اقم نمل ْدَعسَوُي : امو ءالتيا

 0 مه يبعد مسرْيَخو مبتَّصِق ىلا ىل قسومِدََبْنم ليرارَس] قباني ةغانجلا الن

 ٌتنََعْرَه بل نذلا لَك كلا راسا يوسف هلال يس قءعس َلِئاَقناَكِلَماَنَل منا ْفَحَب

 اهب عقوشلار دل دل مان تسالاو ىسسغ ربح هول اَناايعَبيْكِنإ رس مسكلاو حتفلاب

 وق كنذ هبل ا ل "يوي مانجرخأ ها دوو وللا ليس َلِتاَعتلأَكَمَوَوْلَ

 ع الولاد مهيلَع بيك يكلم اعت لاق هيِضتنُن دوج عم ةننانل هيام ال ىا ثول

 لاسو ِهِسيِزاَجي 0 راس دل يونا تريجلا ار م 0 دهم يلق

 قولا كِلَم َتَولاطَركَتَحَبْدمَدللا نم اَنِإ 250 |مهيبنمهل َلاَقَو تونك لاسر ىلا هَاجَاَف ِكِلَس لاَسرإ هير ٌيينسلا

 راض ناك رووا لووك طاق نب سين ذنال ةَنوِيلُمْلاب قع 02 ا يح
 ةراتخا ُهيفَطصاَهلاَق] هبل ئنلا لاق كلمنا ةماقا 0 ل اكعاز ممل 2 يل رس رم 29 2 :-

 مستناو ميكمجاو دقت نابت هما ني ولتما و اكو راق ةواحلا ل ةظسو دارو 6 ِكلملل

 11 510 52 ف عضاوُهْتلاَو 56 ضارتعا هنية
5 
0. 

 رض ا هين كن كفي في اوتتم عت 00

 "ا هيلع ةقيامغلا هيف مبيلارئتش او مدا 0 نا ةودالا

10 7 5 00 1 



 * هراي (7) ةَّرَقَلا ةَرْوَس ما (نراد) لل حشف تنل اَنَمَج
 5 ةيفقو ا 55 يق و ىنوم 0 و اك ذه ىف ّنورْهُلاَو ا مل كتان دا

 ا ةيَلَكلْذََّنِإ مكيتاي لفاف ملاح ب حاولالا ٌضاضُرَو مهيلع لني ناك ىذلا ّنَملا

 دذع ُهتْعَنْطَو ىثنع هيلا َنوَرظَمَي حمو ضرالاو ءامسلا ن دب ٌةكفلملا هتلَمَجَف 8 نيمو تالي

 هلآ نيعيبب مهاَبَش نيم ٌراتحلاف ٍداََمجلا ىلا اوُعَراَسَتو هكلُمب اوُرَقأَف تولاط

 بتعب تشان : م0000 تا تت حته حح ع سك 2
 كك خالد قوغاكةتح ولد علايدوا ةسالد بجم اهفنتسا ليي مولعم لب ]داب لس ناوكم ايي : "رمد جري
 خي اركرؤ تتوم لي دادخت فل ورارنب دج اطال ك اوك تح

 ل لوعفماك اوجّرَخ (ِتْوَمْلا َرَّدَح) ء رار تساي رارنب لمت اجاي رارنب لأب رارنبهرابإي ارنب مآ اي «رارنب راحدارحت
 نلا ف ثلا وت ومب عك احب هو دامت دب ثوب ناو اط لبي لور هيك ناجل وقكيا كل ّيارسا خي هد«

 تس ءاعد لك افاق ةكاغ لذ 7, كس نادحب كس هدايز حس لا إي مدي دارج كر عبس ل بسن ٌءاجرع يد متل

 تاي كيا لولوو ول, جتا س/س نولسل ءازروارت اسك هرسكل- فار وال مب ءاح ءايدركه زئزولن ا( نس ىلا تشلا)
 ثنا كس نفغلوو عت تن قي ايلوجر وا ء ىكل ايارغدريغو ( ىورز ) شاك ىف درع ( رب مسن ) لس نا نايس رودئز كت

 تس ل ىارواءجسالاو ل ضلا ديرب نوكول ىلاختدثما بش الب ءىتر للاب لق لي لسكن ا لاح تروي روا ءامختاناجوم

 نوم حس هن ركركز لصق اك وكول نارضقمر وا« لن رافكه وروا ل ركاب لول كالي < انركو رئز وك وكول نا

 هك دشلاوركدابجروا جايكايكف طعاك "هللا ٍلْيِبَس ف التاكو" بلا تدجو ىاروا« جس ًلازفا تم يدابتب ىك
 روا الاو كنب بوش وكن وتاب ىرانبمت ىلاخت ثلا وكر واي بوخروا ءكل_ ك نس ركدئلب ريمون و كس نما قتل لض تار

 اوكا يسسا ؟ و نت رقوكهفناوج جس لوكا يبادوا ءاكعس دءا زج كل اوكم توقفت الاو تس اج اكل اوحا داهمت

 احدي بوخول ادقلا لج «رك حرر لد شوت لبي تسار كس دذلاوكل املك هنتر ط لسا ءكس رك رخل بي تس ار كس

 تءارقكياروا جان آب قنا ريبج ك تمد إي نس كك عت اسر كل تس نكت لذ ج.الاو ف اءرف اطعرك اح ذج

 رولا ساي كلش رواه رواه اتركك ع كل وروكق زرع وطلس كاي زآخساح كن /: دقلاروا ج تاس كس دي رشتل ع

 ككلامغا #.ابرقإلة روت 2 كس واج انوا فرط ىكى ا م هل ر كس ثعب لي ترخآ دوا < واع اهبل قوق دوز ناقتا

 مي ا ل ربل يح يو

 للا متاكاج كح دانبهاشدابا دامه واى كاك لب ومو حرت كيسا فس لوم كب مج ءاومج لك كرير وامستت
 نال رك دج فرط ارواح احومب تي تاباىرامت هل رذ كس لاك اج نإ كد ابج تدع يكيبافسات كاسل

 هرسكروا قل لل ع متْيسَع ؟ ولد تروا ةاهايذركل رف لاقرب متلوعشؤنابينا ليتك اك

 | نسي مزمز >

 ا

0 
 ل



 (نودج» نول الج هنف تلا مم ” هراي (؟)ةَرََمْلا ةَرْوُس

 مج انطوميكي دل نك 2 تيتو رقت عق وتمم هفتناروا ريكي لسع (اًَولَتاَقَت د رمتاس ل

 قر نأ نا ل كه ب اوت دامب دوا اهككالاكذ تس لور عك # دامت وكمت ملا لاح نبي كش لاق لس دار ىكدتلا

 ع هس دكل اقل عب تبيعم كى ا ليم كي بلطم اه ايكذ  تولاج م وقرتاسك ناالاحميي دوا ءتس جي كم

 "فيا حس فيا ل نا قاوم ضر فو اج ب نلا بتجي دوج وم شت اى اقروا سس لاء زنج دك
 دل اريبج كروب من للي تعم كت اولاط فس لونج خا كأول قتو ين رواء كك اهكو لو ذب وا لس رب يي بسس اوس

 اشد يأ ىلاقتدقلا ( فس للي ومش ) ىو جن انج كس لي دازسوكن اون لن نس اجوك ومل الغ ىلاقتدفلا «عس انآ[ رن

 ىب لح ناك نا ءايوركررقمواشدابوكت مولاطروا« ىلاءرف ل وق حسا وترو ل ملاهترللا ول كك ساوخرو كن ركررقم

 سا لوم ل تجاش اب عا رام قى اهل لك قايد ابوك ءلاطواشدابارابت ى ات شا ابك( ليوم )

 سس توب نادئاخ شدوا لكس نادئاخ ىاش( ةكيا) هوك ل ل ١" كس تباشر ءاب لو رازقحودإب ز مخ ولحس

 مكوك دطلسم الزري رذ لح لترك قى د سنى يل اىشوخ ىلا, وتوك ارا « كح جاو اي( ناس مرج ) عراب دودروا

 ىلا رث اطع قل 2ريال وللا دوا ب ايكب قش اشدابا رابتر اكس دقلا ( ونس )اه سنا سل ادخ رك

 تال ا ل را نان ينو روط ىف سجن: اراب نان نت ارسا قبو لي شار ساروا هس

 يل تس كادوا جس عجول دب لضناك ىلا هتان حس لبنت اكشا الوورد ١" كك انياهانججاو

 5 هيلا اننا تقاو

 تملانك تماشداب فل 1007 لاي لاف لا ربو فارشب و لو( نقول د ب

 بام رف لاذ ان يالا ةلتاخ مو ؟ت رح ي#_ الداون لع نب روض ىكء ايبخا ل * لم اك ة اج قورنصوو كلاي #دابقك

 كا ووروا يل نمت قو رنص ساروا قك بلا دقلامم وقري ن اا رجب كس تاع اد لاب لي لسكن ا قورنصووروا اق

 ناو هس لاروا تح تتكسر كس اوكا ب عوض كس لاذقروا كس تس ان لس د غاده رؤ لس ٌقورص

 لا تتار كل لس بولت دايم عش لتاايايرف ا لات لالا هيج 2 ركل

 "رث نالت دقلة يقوم عررطتو و روا ءاىخنا وعيت ل لويضاوك مم: قم حكة يق كنا وراب لل آروا وم لأ ردوا

 ا )رع ناك جانت ء نم م رفق ليارواءاهقرم ابك اقلاع ناوراب رواه اصع اكيآرواءتس

 بالي هس لاع تس لت ك- مكيتاي ءهلمحست + كح لوم وب جنا تش رفح لت عاج اوك ل تنارؤلوو ا

 نايمردهس ني زروا ناس آاوكىا فس وتشرف وين انجب وم نييك مرأا اه لاغنى تماشداب سا ك- داب ل لا

 مرا رفا اكتم اشداب ا فس بسازبلاي دوك لاي كح تولاطوكىا كتابي «كس < روك د عسا فاو لوي دوا ياما

 -ايكب تار رتسعتس ل لوفاوج وف كس نا فس لوبن انج كت قبس اف رط كداب دوا ال

 كس دازعلب



 ” هراب (1) ةَرَقَبْلا ةَرْوَس 6 (نتادني 0 ج جشف كرم انَج
 27 ج.م 0 ادخل 26

 ِلياكافبست كبس
 مدع 2 هيب يرش

 .هتنيمل ىا :سلوو «ه نأ

 لب ءاوج رح َنيِذَلا ىلإ َرَتمْلا لكالاع يلوم لوعفشرب ىرعتمهلت تير ءات آش يأ ى لإ لصاك اع تيك اوني

 ع ّ و ىلإ ناصر ارو درا ناو تيدر

 قرع لابي حجو ىارواه تسردان اارلص ىبلا ازيا 0 7 يتلا رك وارم ىتهملع تي ور بوح

 - ايلوراشا فرط كب اوتج ىارلاب هّتفير مذ « ذس مالعرس ليل وعفتورب

 زور ىكرتيي لع رم سا لع لب روط عن ع قلي رع شرع لاي و كلبي نادم اط ءنوعاط وف
 انت ادروا ذم اناكل ارواامت ل م قال كس طساووج يرث اير شدارم حس دالي مهدالب ع اتاجرم نانا

 اقم م اقتماكل ” جس ب ددقم ءاوت اَمَف فطغاك هايَخَمُ ء هدانا فرط لكتاب سا لب ىلا اونا : لوف

 دعب لس ند لال ذر ماك يدركه راشا كس رك ف طع د ذكس مث بي كرورضتسوم لوا كح كس ءاّيخإ كك سا

 -ايكايكم رتزولن ا

 0 لا لالا م : ,ليقزح : َةلوِق

 ني ىا نم ةنم : : لوف

 .ىَسَع ربخ ٠ ولاقت ال لا :ٌلوَق
 وجل لاتقل ريكا نيك ءطرشيت نإ ماكل موج ير رئادس صاع نإ لك نفع مدس 3

 لأ ءض رمل نايمرد كسرت ماكس ركل هس ءازج طرشي فو ذح طش بس ادج لاتقلا ىلا نور دابت الف ءطرشرا

 _ لوقت" اك« لاق ركل عسرتوما يا ْئْيَسَع رمث « ىسع ءاوُلَتاَقَت

 0000 :ضاضُر :ٌّنِلْوَق
3 

 ا (ةيآلا) ءمهراَيِد ْنِم وجرح نيدللا ىلا تسلا

 كا مسا ل هققاو فورمولا منا سياكل

 لكم اء حاجب وصقل ازين لوك ل ريك 1 اج 2 رواء اتوجارم قلو ل نروا رك رو

 ل <از شلع مزمزإو



 (ننادن» لج غفير امج 2 * هراب (9)ِةَرقَبلا ةَرْوُس
 قتاروا( بغار) راتعالا يلا يدرعلا ركللا يوم ىدتلا ىلإ كبار دع اذإو < اتاجابك 0

 (فاشكإ .بيجعلا ىنعم ىف لثملا ىرجم ئرج مالك اذه «هساتم قبح راهلغا تس مالكا

 نلادوا «جس كتاب لك فس كج ىلابرق ىو ىلاج لي تقداد فس ىلامتدلا لي زادت بست كيا لن لوتت آن داكن
 < جاتك للا يزقت تايدو توملجساناجوب حلاو حس لتس اين يكر كد دعقاو كيأ كمل عت راح لكي حس تايادعد ماكحا

 روا باف لس لبي ركن با ريسفر اك نش حس تدم انارج نلاج حس ىل هاب دوا لباب بح كتوم اناج ل :ابنج و لج

 -ج ين ايي ترش كدتقاو ا حس لوتس نتن

 : لصف ىمقاو

 بر رة طساو لولي قاما لوقكس اتت طدلئ تق مسا كتر لي تساي لري كيأ تاع انت, كي كل يارا ىف
 هس ءازب لديكي عاده فالّثخا لي داب كس دارت ل ناك لاو تس سكس نلادروا ذرب تاس نحل

 قت فوثكس تدم انجبا دب ثوم نوح اط ل قى نلا كك احا كس دارط داي لب طمس لوكس لا بع نبات بيرت

 ا توعل كك ل ل رار طم تح ىلاعترتلا « كوم مث ناريم عيد كيا كايمرد لس لد لابي ل

 نا «ب هس دانكن يي ارسود ردأ ب تاثك الا با سوم عك اي لور انك س ناريص لاو وج تش لور ل

 هس يهدر يياباح ةسدثلا كك بج رواء كرم بس بس ققانبك اك وتشرف "نمر متل شاذ فود

 اني .عقاو اك وكول نااوكن لا كورن ر ذب لس ىلاهتدقلا « تس ايكم اج 5 تم ناك رتل لا رسا ىئب دع كس ئاءذ كيا سد

 درك دوك وكون لا ذس للاخت هثلا ين انج كءاعد كف كه دئز كك ناا ذ_.اكلقةلغياع لن نت تسرح

 جو ل ناو اط وأ لابو نيت تاج ل وكمت آل ابتج كك فكر علوا نتي دمكاكدابتب نس هاشداب كح ليمارس ىغ

 ررقم تلو اك تسون 'ايدوراشا اك تاي ا ذس ىلاترتلا تعتاد ل 0000 "امد مك كوم ت تثأبو كتب لوم ليت

 - كبيس اكسر ان ىكرشاروا ع كلوت تسكب 2 /اه طي ىلا د وا اتسم ع ايات <

 كت لاوسوك أ اكدت 1 راوناللك ونور ورع رود هع رقت اقر دق ل ةهاو ان

 .ملعت م لأ < بلطماك َرَيْمَكآ اذبلانسوم لأب

 نس نب كس لب اج اخر ك احب لاهي هك تس لايذ لا وم لوم لئن راي قدعتمر كيو هريو ناوئاط نابت :لكم
 ماش رس ردو ىف تي دع ىا ذل قاتلا انفلات رك تر ء يح لا موكدك اضم لوكس ذس اج ةرورضدبلاءح ل كرو

 ِ ل فتحا نيرا ابوح



 * هراب (؟)ةَّرَقَبلا ٌةَروَس م (قوادور لآ ليج شف كل اَنَمَج

 : ليصغ لك رعت م ماا كاوا ان در

 رت فكاوجترب دحر للم اش ايار ف دصتق ا اكلم اشكل بجرم كيا نس نقلا كرافنا وتر مت حرش م

 لا وراح لكم امش كلي ناو اط دب جس اون اليت اوك الط تنحل مج ماش كلي كوب مولتسرل ا تل

 تبرع و7 ات او عرو حس قى كم ان ساومليآ لوا نادك اطر لتي ا ل

 ريب قت يت انوي حتي تم لاي نت * ناسا اب مار ىلع نك ايلي - اك ل كل دإل ري ء جس بيع رقد لرقم ا

 اينو روم قلائل مارل صر كرمك ماتم ىا وف رمت تدشن ىف وتاط بسحب ل ةقئالتتفنا تق ل ودافرمتةنكس دم
 ل نا هنن لرش ل روم حرارطخ تح تنذو لاا ب بس زم وب نبل إي جس اي انابن ماشاف تو ل 00

 لكى د عرالطا هل فوك ب نمرلا بت دعب ءوبت انس ملت لوك لخلاف دفنا لوس سس لسا كا هق شايل ل و
 - يق  لاعم لاداشر ا اك اقف دقلا لوسر

 هي اكس ارم ءاتن يك دب ازطول وتما ضي عس لاس باذن ليا يدك ايار ذاك( ىلع نة ثلا لوس

 وكلا أس اوم إب آب ارذعرب ل طخ الفرك يب ضو ول, حس احاج رج ا انا الج مر لوا كر

 برق دهب إن 2 تك هز نوال سو فرب لك قلن ع نا رات ول ل امكن ساو

 (فيرش ىراخب)

 ك ماش كلج هريبعولا ترطح إي يبد مكتاكىجباووكو اتفر ذل اشم دحر بسحب ذة ناقتق ملا فور اف ترضطح
 يؤتي .هّللا ردق نم اًرارفا ءكل_ ذ_اءرفرك متر اهرعشلا قو راف .كتح دوج وم لي للياء قت( زظروك )ريما
 مكب هللا ردق ىلا هللا ردق نم رفن معن ايد باوج ذم قورافوت ؟ لج تجساي انك امي حسب دقن لدتلا بأ
 ب ررك تس مكلسدألا بس و لي راكي وج مت امتي بلطم ليد تك اجب فرط كرمت كا ىشا يزن كرثا

 ب اءاءرفن ايي ذقن دقلا لوسروكى ل نإ

 بك
 اناح لابو 0 قر اوم مولع داشرا لة دثلا لوسر

 -ج ئرونم نكاعب تسب 3س توم ل اوك ورتب كس لاب درو منذ

 :صقاو بي
 ل دايجج مع السا كراس كن زج ةيةئا فناتق ريو ناب دان ترتر ظن ال ني ذب تب كيا كس ةفقئلاةتاةلقتق مارب هج

 وسما كف رم عيساوي رتسا بيير قل تاخد« لايت انور كرم تسب ليي حك كوم راجي سم ليت ديب لي دابتج كامو قدذك



 (نئاد تلج شف يزل اَنَمَج م * هراب (؟رةّرََبْلاةَرَوس
 ضف وار يمروا ءاومج كير ش لم لوداهجب روا نوت ن اغلا ميش لفل القليل ايار فكس ركب اطخوك ولا ورك وب ا

 واود ىلاغت ادخء ومب ار ررعري رتسمإ عررط كح دلك سا لبنك وفا ركوب د نان اكمنز كس ساه ايري للي نت ايبا
 ش !ةايبج تعدى ريمون اس دن ماروك

 ب ركرل و كس اسق لاو ايكايد تاكل اقودابج لع تيب لا اك اياز ريبكر وطلع ماو اكلم ارسا ب لذ تيأالا

 جير للام لي هاد كات لا ل تي 1 رست ومن تااينوكخ ك اوجب روا تدوضوك اح لب دابدج كاتو وصقل لنا
 -جدكذ اكتديضف كى لك

 ؟مسدارمايلك كنت رت

 ىلا رطك ىلا رق ىلاج سجس انك رق هادا كدت ادارمعس نست رف ءانَسَح اضف هللا ضرقُي ىلا اَذ نم

 قزر قع اترك نار ز1ىرابتة سس وقير طل اطود هوس ل رع زا للا كراش ق زروركت لس وك لعل ىلا

 تاتا رفا فاضا انك لق كي سا ىلاكترفلا لوم ليتك سس سرك يرق ع هاد كدت اربي كس رك ىلا وارف قصروا كس كوك

 - يول طاب قر وارع رول قرب طق 3

 هلس ند لب وعدت اقرواريشتل ماو احاجابوكقتعو لك اروا فارما ن ناك موق لءءالَم ٍءالَمْلا نلارتملا

 (ريسافتلا رسيآ) - لإ كس ذر“ قوغ خال ءالقء ني ا ابرك حس بسعر لوروا لتحت اسس نعبد

 < يما اكل اج اهلا ايععقاووج لس نر سضموريغ وركن باء جس احاج إب ذنب لم ومشم ناكنلا تس كد لابي اكرم

 قتلي را داجيا تءاعدب لع نيد ايلف ارك ل 4 نلارإ جس د كرت دل كت دعب كب كس اكلة يلع كوم تررطح لي ارا يخبرك

 هلم عت طخ ادد لد جس وجسمها قرف هيكل

 روا وكلك وسكت سرورضر ل للي ومشيت كل ني قا العكس لوي رسا فس لس لويثاروا«كتح لع آب لا قامو

 رمش ةوروأ| 0 ؟تيماج دايز تبع لع لجكارسا ىف ب تو اع 0 ءوهواربرساك كال م

 كل ساءاقق يكل كح ونبذ ل نا قرف ءاشداي وا تن اخر تت لك وب اتم نتا عس لاقل و روط نوماس

 نلا فرج لإ كاس لون من للي تدي قتال فساد كراع ءافرإ 2ك عل نع طن نوي

 ءاوج ىك ايباد انج ءهس وكسور مقري تاباىي امك جس يد ذادتاا ريم نكاد مس درك بل عم تل ابكر تف كرار قبس ١

 -ايكك ايي نآم كا يج
 هات ىلومدت ماج تم اشد ب كال تويكس ليو كذاوج كس تمماشنداب هبلاطم كن # ركررقموا شراب لع كووجوم لكى: 208

 - ايار فررقتشو شدا كح كس ناوكت ولطلب ايامرف يي روكيلاطم لسا سس ىلا هقتدتلا نايا دارفور وكلام سا ىلاهت

 ماع روا ببي تيا يات ابدآ الج لسلس اك ومب انضداب كس لاما ىفي مس لسن ليس | نر تر



 * هراب (1) ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس 6 (نرادج) ناجح ف تنَلَنَمَج
 ىف ءامت ناوج وف ترروصبو هل اس لشكل يأ اكن انك نب يبقي ع اهلك واسس مان اكنلا لب لجأ ءامت شي كنا هك ايد كش د

 وشكل بايدي« تسكت كك ساكو ل اقترو د قابيارواءامت سكت روصبوخ لولو واي نس لما لي لارا
 ل مو و بي ليدل م رااوكى هذ ىلاعتدشلا ون ايبج بير قس هاكم ايق لكى ليو مب جج لبي تءارءاهتا لأ نس كش لت ح_ دك

 ِآ "حراك صارسا خب دوا تس المك يساوك اى ليوم انج جايكبت عع 2 كس تاشواي ىلا ارسا قب نس متوكل

 ايكررقم لجأ فس دشلا هس لاك اختنا ارضي ابك رمت اك ازتعار لسا ف لي ارا ىخب كاي وركن العا اتا شداب لك اك

 نوتاب نا تولاطروا < ترورض كت تفاطو توق ىّلامسجروا ملو لقتوو إي ز حس لاء ك- ك- تدايسو تدايق ليا هدالغ جس
 ةسسانسا اقييلا2ب نيئة وس در لذا قير هنن ورع و كوكي رويس اسي

 -< نايياك لان لا لع تيب كا تانج ليم اجو نم حررط رول هوك اتايكيلاطم

 ميل») 2 .ُتْوُبَّتلا ْمُكَيِتأَي نأ ةكلُم هي نم ُهْيِبَنِمُهَلَلاَقَو
 ل ارا ب لقول وت لح فرك روجر قل ساء سب توك بج هدا ودور تاج نس بانج« تبت

 (ىناكوش ريدقلا حتف) -> ايكابآت وب انزال مكى _كنرورفرطو سا كك كرت

 اقفال قيال نوجا ب بالم الدون أو ترص راسا

 وم لو تب لارا خب ركدلكد كاي داير يو ذاورد كس تولاط ترضخ يل رز لس وتشرف توتير روس ىلاشن خس

 -(درارقب ساكت سكوب كناوكت واتا ككذ_ ىلاهتدفلاروا امج قب ىلاثن كت مماشداب كت ول اطدقلا بتاج ناسروا

 قئاووو هليطرتب ليث تتكسر تيب دافاروا تيما دقلا ن ذاب يقتل تاكوتكس نياحاصوايهناا اك. اتزج مولعمسس دتقاو لا : و

 ززج لوكس تدبن لوم كاي كخ تاكل ناورابو كوم تر ئيقي لي توبا لما حررط لج ومب تارت

 اروي ب روط ترج اكن رج لو لوم كر ليززجج فلكي تااقم كري انك تاكرتب لكن أ عررط لحب, قاوم سل رجح
 لكل رابم نامل اتفق جه لول ضن حررط ل ءاتكسوج يل صاح بى سس لوزن نخاسسدوخ ررط كا ناي توت

 هدب لورق حرررط ىلا لو تفكر كاك كس تايلب وروا تباجاح .اضقوكف اكل ليم كأي وك تكرر لاي غيرك انب لاشمت

 3-5 تاج اجب كرت لب كس ساروا اءاجايد سول ورارنم لن تت كرمت وز داكار رلل لل ومان نالوا

 لال أ لوك ب تدبر شن تخل لف لت اب بسب لاعب

 تدب اكلة د واد ترطحروارعإ ىدص نا أبي رقلاس_فاتةلةياع كوم ترط> «ىلسٌؤُم ٍدْعَب ْنِم : :كْماَك

 هدادزاك فلةتاع ليوم تررطح قلاب تدب كل اسوس رايك ام أبيررقتى جا ل م زاغ 1ك قوسيت نءلكب ج لبي

 نان انوا نا ات كمان مارا قلع ىلاتسج وكل يا ليي م دق ماش كك < تا اكم قا! حملا »هر

 قاتل الرس رباك ئاسوك#ل_ عد را عالم رايز هريس لا يع عر

 ---ءهداؤوشوي مزمزإد



 (نتادج نتن الج شف قل امج الغ " هراب (؟رةَرقَبلا ةّروس
 ودا زمت اص كس يبآردا ءكت كيوب 2 ذوب تبع تفو لا ليو تررتح كج اس دوجوم حرج ارض للا نإ تنازل

 (يىدحام) 002 تريح لص لول قراورسو تاما لم

 سأل سا كت ار وف لام لع اهني امرسسى وقروا لن نب ماكل لع ارا كن اق سل توباتء مان قا لطعا لاق اك توب اننا

 كما حا ل ازننا جتا كك ساروا كت تف زج كلي قلو تكرم تبي بنوك عا لي ارسا ءامت جوف تاك تيك انا اهنا عم
 قام نبق دوب ء ااعوووجوم ب اهقاذب تببب لوي ل داس تك رويت س سا تما لني ن ماو كك 0

 5 نس 0535

 لد رتب لرش يلع عقر نع نات 0 00

 ب رطروا ب اتي تمي اهن كل كس قياو كاتس ةتتكت لوكشرب روا تسول اتنا لن نت ةييس ا وكت !فالاما 2

 فوثذس لوبثاداك آب ذم توحي ل ابو لابو ايككا وكر لبي قس لس هروب لس ناكر تم وبار نكي رت

 رجح « ةكضاملا ةليخت "تورت ل يعروسلا انا عن 0

 مكي طاروا قى د كتاب كس ناب ى زاك ى لرب ىذاكم و لتويك انقل تظاذح كل وتشرف قو دهنصو و ننس نس ايك
 كل موق لاو ايك جاو قورنص بج م الس فرط كل يي ارسا ىفب كلج تاهو انف ماك اكىت لاوتشرفر ب حس

 5 ا * اني بج وم اك و حفل ذب

 ن نيا تررطت لع ضعتت لس لج ارسا ىفي حل لس فس آى باو ثالاتب ل تاء تولاط ترض اياك دات

 رعي حس لاروا ات اي دوكر قوات روب اخ 1 لع ىارعإ كسري لاهي ل كي ذس يروا دكت مق ووسام ل وتم لطفا

 تس نالردناك لوداينب ك لامس كج قب ا توب اتي تسلاخ# اعاكدوبي ؟ايكل ابكو دل انج لي اكساس

َلاَق ًءاملأ ةنم ازيلطو اًديدش اَّرَح ناكو سدقملا تيب ن 0 حوا تولاَط جرح َلَصْفاَتَلَ
 0 7 َهياَنإ

 عد 06 العا ب حرس

 ةئاَس نس ى .أ هنووبرت ن ف ٌنيطسلفو نرألا نيبوسو ىصاعلاو مكن عيطملا َرَِمَظَيِب رش دل ف

 ف 0 58 2 عكر

 0 , مضلاو حتفلاب ةقرح فاعمل مان ُهَقْذِي ةَمحطيَمل نمو ئِعابتأ نب ىا يفِمىَسْلُ
 دوو ير 22

 أَن ىورقف ذرْغلا ىلع اوُرَستفاف ْرمُهم م43 ايلول ةرخكب هؤفاو امل هارت بم ةنإف اهنيلع ويعلو اهب
 ال رع هما سا 64 هم 7 0-000

 5 ياكل هنن ةعماوتما نبذ 50007 زرمشمع ةغضبو ةئامثلث اوناكو ِمهباَودَو ديف دخلا يوكل
 ب ١

2 
 هت نشب مزمز >



 ؟ هراب (؟) ِةَرَقبْلا ةَرْوس ا نتاج لالخ تخف كنكانج
 هوُرواَجُي ملو اونِبَجو مهلاتِقب ىا ُةيوَجَوَت -.وّلاجيموبل ندا اوُبرش ن ..يذلا ىا اََلَق ةف نغلا ىلع

 1243 رق نبي ةقربخ ر# ةوزراج سذقلا ميم .ةيشتلاب اللرااوقلش هنل[ قوارب نوال نونو نويل
 هدوتجو تول جلاب الو نوعلاو رضنلاب 9 نيرا عم هللا يدار للان بة َتيَلَعةَلَيِلَق ةغامج
 ٍداَبجلا ىَلَع انبْوُنُف ِةَيوُقَتِب اَنْ تيَتَواَرصَنِلَع ُبْيْضأ 0-20 اوُفاَصَتو ياكل اول ىف

 َتوُناَط ركع ىف ناكو ٌةْلاَدَلَتقَو ِهِتداَراب قّطاَنْذِ ةبضوأ مهمه ننرفكلموعل لعشناَ
 اًعمتْجي ملو ٌتولاطو ليومش ٍتوم دعب ةّوُبنل "لا َةمَكْلَو َل ايِئاَرْس نت ىف ملال دواد ىا ُهْشاوَتولاَج

 ل تحسم
 سانلا 0 ضعب لدب ممُهَضْحَبَساَنلا هللا َعفْدلولَو ريطلا نطو حولا عمك راكي انمدَمْلَعَو و لبق دال

 © َنيِملْل لعضو نكي دجامملا بدرتو نم ةماعلا لقو نيكرش ملاعب لاتقل ضعي
 مورا

 قدصلاب ص اي دمحم اي كيلع اَهُصَْفَن اه م دن بأ ثايالاوذ َكْلَي رطيعبب :مهسَضَْعَي اعفّدف

 ببي جو بيساو ديم لَسرملا آاَنِمَل قي

 2 د ِ ك0 د مس
 تييلازرق .نويرالار زل رخيق, بو لق ركل < لدقملا تبيب تولاط ترظح بحب : يصحو

 رواراورهتامرف تس لب تلات تل ا ابوح ييادواسيلا وأءايكبلاطم ك ىلإي ح

 اناا كريم »ايل ل ذإي ح ل ناقمن ج ءي_ عّقاو نايعرو ل نبطسف وأ نادزازه#ت يروا« ل احوممب زانت نامرف

 مضروا قف ةف رع « لرب وله ود آ[ك يا تدب ةيسامك لإ جار همدو كح ن تاوجروا«عس لاس لب لولو سنك

 12 ير رع نق كال رمامإلاب توداي تس لاروا ءايكو اضننكا رب ولج لبا نس لس كلم سدت اسكس

 كح نلادوا لكن اك تيد ردا كرافت ارو كلف نوجا ل /جريركااه ىلإ كوت باريس بخ

 بج انج« داي زي حس لدوس نمت دادحت لكن ادا ءايكدم قئاكولج قت ليأ ك- < ىلاريس ك ( لوروحت ) لوروثاع

 بوث لوكول نت ونامت ايكء افتكر يولج كيا ذ# لونج قئو يروا كك ركروبعاي رو نيشؤم قاس ناروا تولد ترطعح

 روأء اك نسل اق حسنا نك« لائتتفاط قلب اقم حس ركشاك- لاروا تالاج لم مق باكل بكا اهتايب رك: باري

 رواايكه ومناخ تحك ر نيل كل ثلا دعإ ل نسم كول نس وكول كارو« اك تراي ىلا اعد لد

 ترش شا تغانج لالا ع لع نخكس تزك رك ءهاومابياا ردا لج كب  ركراي ور منوج كت كأول توي

 تولاج اكنلابج روا< أس اكن رياص مهل ر ذك دمروا ترضنىفب ا ىلاهتشلاروا قل [ب ل ارب تععامتب ى ذب كيا تس

 هس لوما لكى ىدنب فصروا :لباقساتل_ لس ركل اق نا قاوم قعنسس لوا ركل ارواروا

 متري مقر فاكروا ءركعسد تيس وقتالب ولقي رام يدابججامرفاطع ى دق تباغرواربض بحت قرار ورب سرا سا ايءاعو

 <| نسي مزمزإ>



 (نتادنج) تل الج سف كل انَمَج الني ؟ هراب (؟ِّرَقَبلا ُةَروس
 دقشناف لع دنا دروا ءاي دوكر رك قون لا كام« ىدي د تسسلتوكل وتتولاج حس تديثم ىكدفلا هس سوك ولنا هين انج ارفف اطعتريدغوك

 تولاطروا ل ومو افاق واد فس لاهت لا رايدر ناواث مولا ع تاير مرق كولا روج لح

 رواتسم اشواب لش ىك كمي تالة دّادروا ( لاس رفاطع ) تابت تسل تروا ىلامرفاطع تمم اشداب دعب لس لاقت

 5 انصب لوب كل و ثري روا تمعنص ىلا ىذاس ورز الشم ايل اطبع قمار اي هب فج رواء لح ل ل تو

 ل ا اتم .اف ننعم لإ سانلا نم ءمهضعب حر ورجل ر زل ضن وكول

 ل متو ضنك جس الاو لنا ذي ع لولاو اند ىلا ختدشلا ن ل حاحا ري داسف لم نا ذ كسل ايمو وأ ج امر وا كس

 نإ نيت تس ل لولوسر بلآ يقابل حس دانس ن نوكيا متون لي لتتن [ كهف جس ان 0

 - لين شكل وسر ب ١ :لعع 2 ةسارراللل 2 "اكس لورفاكء ريكا رول رذ كس ربو

 رتل ]يبس يرد وينج
 يانسيم ا ىوبييعع

 < يب لب ءايل دم مذ الل زم حس تا جس اب »فو زك شل | لتوج لوعقم اك لصف ح مزال :لصفلتا ىاىإ لصف :ٌيلوَق م ايكو مزال لزم كل ضاع اب ر ف وز شل ا لكوج لوعفم 6 اضف ها ا ل

 ركض َلَضَق ىا ءارمانتا فو زحل وخفماك ال. اجاناي ىرعتمرلا ًاروا ع لاو ءاب ي(دونجلاب) ل وعش كارل

 . الوصف دلبلا نع

 -ج فرصتي جو كاميرا مب ع ماناكواشد اب عراصروا لابق اب يأ كس ليارسا !ىب ,تولاط : لوف

 -<ج-3 مك ارب رر صدت اسكس فلس ننكروا ىل 1 وص ل ورح روق لل نال ل قلوه

 در

 كت ننام كي منت ا رف كن ل سست1طو ,هئام نم ىا

 دس يأ خيسر ىا :تافاوملا نم ءهوفاواُمَل : 4 ١

 .ةرثكب : : وق
 دل نقر ورضايلى تا. ررقم ةرثكب لاوس

 لولاو ل وش تسرد م ُةنم ًليلق الا اهلل اث نو زكول ةرثكسب ١ :ياَوج اشو راو طيور كوتا وعش وا ل 2

5 3 

57 

1 

0 

 ل 00 0 ,ٍدؤنجلاب ُتوْلاَط َلَصَفاَمَنَف

 دس لاقت ونقدر ورش قي تب حس لي نلا فس ضن كك كلاب كدر ورش كرو ف اظ كت اد ةظروا قلمك



 ؟ هراب (؟) ِةَّرََمْلا ةَرْوَس ماع (نوادج) كينج شف ننلاَنَهَج
 و لوم لكك عر الصاوكل جارسا ىفب تو لا ايكالج كد ىددل توب اح كن اوج يدرك سموك لادئم قر ياجو مل الخ كياري نا
 لي وركرس لك ا م لي دار رفررقمو اشواب كيا كح دامب باك تساوخرد انت لي ومش ان اكن تن حس اهب كح تمن تيس

 اكن لاوكت ولاط تررضحروا اشي تي بق ف رشوكء اعد نس ىلاتتدشثلا كو اعد تا مل اهتدفلا خس ىلي وم ترط> ين انج ءكس لي دك ابن

 - لو عر ورشا رايت كدابتج لبي كو ركرس كت ولاط ترضخ انج ءاار فتاك خ#ركررقضو اشو
 اهب تلاخت اسكس لااا كل ماك قلو نتنوازداهب ذي لتر نق لإ اك ان تدولاح وار بر ساكن عسلف بع شاين لما

 ىلر كلا, زآ كت دقق ياك ابايح فذ تولاط لان تروص يلا ات عر حس لور ايت كس متر رول اهتقترارتج رتب كيا
 لب تءاراامت اناج وك وليا رساري خرر لشن انج تاج ايدركك كوك ا لوبن ل انج وج كول هوروا تم مناهج
 تول اط» تررضع>ل وج رك نركر وبول ي رو لماء عاو نايمرو كس نيتسأفر وا نوراوجوج حس ايدو ىتوياحت احيا رد كيا
 كس نر كزتكوك وكول هر اك انرواديآر اكس لا كس لا تس ايكود مكتبي ناشر وا طابضنا ل موق ار اق مولخسوك

 هدة عي لاي دجروا سلخ وكريم تس لاك عي لاي دج يتلا تايدو ضخ واى ديد شتان آي
 الكراج مد[ يا كج تاجا اهي رولكس تصخرركي_اباياكن د ىتتاب وكلي لكلاب كس قي لس جاري

 ىركاى قم وم اي ركل كو اهي ىلإ كوم باريس ب وخذ وكولؤنلا اهنانج سقت اضم ولع اجابل ل كل ل ذكر

 زياره ل روب بايا هزيخوس تو ارخت قت تغانجج لونج تب كيأ هي ثوث اشاحتيبس هي ىلا كول ب ا

 تو فرص درت روب كا يردوداق ايلف ىف دكر ديني ب قاس لولو قي اجر اقيم زعةيا< لج لات

 -امتايب مك اي ءامت اهب ليكى إي ذ لونج كني ري لبا قم لوس ركروبخ يرو كلو

 وزنيطسلف يبكي تو ولا ب يع رع را تولاطح افلا: كح ناد وأنك ميأ تفو لااا دا

 تروم لسه كى الع لوا عادوا ء اهتز ر دس د تارايم سوو عرق كل ارسا قي تولاع نازلي لئذ نارك# عر

 ل لتاك اولا كي *تماشواي روا توبنرواءك ىك و: نك قكباوج فنا يلع دواو تر رقت ل 1 سي

 0س 8 روف تالاط بج كة ر اياد لايك كح در مكردا دقو توكل م لووك ةييسااثيلا نيب داد« كس حنت عقوم_ قت

 اكنوراب ترضح ل م ولاا كح د وادا الابر المرتب كيا لمت تسارولن لا و شاور كك كس نس وجلب كيش كفك

 ا المرتب ارسو دي ايل لاذ لب ليحت ني اوك ارك ذ_ فقة د واد لن كك كس لوا شدأب حس تب سحب لوم رتب

 | المرتب ارست ك يار ايلوكر رك اهنا ل ل | حسا كك داء تجب داشداب لالف ل الف ل ومرتب كك كوم حررت ل اهبكن-

 -ايلارلا برت است ذ# ددادح تر  انج عسل تسحب توم كت ولاجول اه اكن ابك ل

 عيال ساق ميباويت ولا الولع تيبروا تقى كس اايكب لطزرابمروا اي[ نارييم تولاجرطتوا

 ىزوجتايد ناءاسو زاسروا وح نيا ل تولاط لكل ك_ لس لب اتم الفلة د واد[ ووك ا كىشل قي ا تلا شيك
5. 

 «| نشب مزئإد



 (نوادج» اة لالج جنن لانج م * هراب (0)ةَرَقَمْلا ةَرَوُس
 ىلاء اسحب ىلا ىف ا شي ءانلس ؟ بيم اكد ناءاسو ذاسيب قلع داس ددب قريمدتلا رك ابكروا نس 1و الفنا ةليلع د قاد ركل رود
 تك لري آذار #ي ل "اح هول ابأ ةسح ولا لم ناريهرك لس ن رو !|ايمت اياد وادري كلو راس

 تشو رت يقي لاا لوب لوم كانط تءولاج جس ثييبظر واير شو دايز كح لس ةنابأ ف لطفلة لع د قاد جس اترامدأ
 باردا ل6 لي كار عصر ارتداد باوج فس دؤلاد تحك ودرك مير لو دترم كس نا اروا لودنرد كس نأ ز

 تب نتاع ل نرجو كاعا قعيفاللا هللا زيكو اهكروا الاكل ارسوو رج اعكر لبي نئوكر وا 50006

 ناكر يزغمك تمول رتب كيذا رك امك جيو كمي ءاعكر ليي نيو ك تركى ءا بوقعي هللا هللا مس اهروا لاكن ارسمخ

 دسم كالي رواديتا سسكس ىلا قدأل يأ ذم لكن يب اكل 051

 ىف لق تءاس ل تولاطروا لاك قبلا ح َّك كك ئاروا ان اكرس اك تولاج ب الشفاة ةل هيلع د واد تررطت كب لأ

 ل رعإ د لات نتءاي درك #“ااكتياةليلع دار 23 كى ل ىيا فس تولاط وج لياو كوم بايت اسكس شخ نتؤم

 (بئادلل ريسافتلا ةصالخخ ىئامثع دلاوف ءاًصحخلم ىناكوش ريدقلا حتف) لاء رفاطع توبنروا تندالخوك النيل دوار



  هراب (؟) ةّرَقَمْلا ٌةَرَوَس ما (نراداج) لآل جحش( مل اَهَج

 ,رْيَثِل تَسِيلِةيَْنَمِب هسِيِصَحَتب ضْعَب ل عمهْضعبنْأَش ده فعلا اصلا أدتبم كلي

 مْؤُمْعِب هريغ ينفع تفضح امو هيلع هلنلا ىلا اًدمحم ىل مُهَصَحب عملو ىم --

 ةَدئِدْعْلا صئاصخلاو ِةَرِئاَكَمْملا تازجعملاو مس ِرِئاَس ىلع مم بعمل سيككووللا : وبلا مشخو ووعد

 ىذه ةللاققلاو زاش كيح ةغش تسي لينربج نْرقْلا هورب انئوق هلا و يزل مهزت نت شعت
 و مهِفالَتخال تنيِبلا مم عم ٍنَحَبْنم ْمُهْمَس هم عا ليك كا دعب ْمِهِدْخبنمَنْْلَلَحقأاَم أ اهمح قاعلا

 10000 هناميا ىلع َتَبَت ّنَمأ ْنَمْمُهْنِمَف قوما َنمْدُهْنمَك هك كلذ ِةَئيِعَمِب اَوُفَلَتْخا نكآو اضْعَب ْمِهِضْعَب ٍلْيِلْضَت

 ةاط زن يفوت نِم 01 ةيكؤت تول اميلا هيل ح يلا هو سا عقول

 .ءاش نم نالدخَو

 كَذ ىف تزف وب لتونس لي نا ذمتك نس ىلا( تحتاج لك ) نايم تار : مج

 تبقنىماوك ماحس لبث نا'رثاكل ا ٍضْغَب ىلع هَ الصف «ءادتب تفصاب فوصوم» تنم للا «فوضوم
 ىو[ اريبج او: مالكم تس نا( دطساو البإ) ثلا لك ين تبا ضب لبي نا لادلل سحو( ل ورضو ةزتج كس ركض اخ جتا

 ماعد تور( كي آهل_ك شو نإ تقف ب لورسدداب دبا دفق ريغ تم ضي *حس ل ناروا ِدنءِعِلَع

 جد كيد تليضفرب وتم مارق كي دوت سما كي آروا حس جو كفو: مك تون (”ليلس )ب بآروا تسجيلك سوم

 مروا كس اطع تاز لح وكميرم نب سل ةروأ « ترجو كت ايصوصتو رعت ( ركدلورا كس لور تارك ااك

 ولدذنارلا كح تس اج وو لابج كل تلح ريتاسكس نا( لّيرت) كءىد تي قفا يبرز لح( لير: تل ) سردقلا حر وروك ا دس

 ءارو ضخ ضر وا ف لت آك اء 101 لاش ومرخإ كس لولوس روت ناواوووأ لوجو تييادب كل وكول مان

 برسل ىلا تييغم لولو ناي« كس كك عن لئالو لاي كس كاك سادعإءةس ل لاقو لكتاب ءتجو كدي درارق

 فلة اتدكايبج سةرفاكقلا ءجس منان بنام ذا شح ا| ناببا ضن لم نااوس: ومب فلك اب ح

 -< اترك تو < انجاح وج دقلا نكي لي ريع( كلث) 2 ركد فالتخا م اب وو وت توم روظنمولد ثنا ركاروا « كر اصند حب كس

 -جلاترلا اوسرج انباحوكل رواه ايي د قش قت ( كَم رع انتب احول :

 (ىىلبؤ اء د 2 هي 32 كور 57

 نم كنا د” لذ ني روك ايا تعامج يلا زاشماكك لت ركأ ضعَب ىلع مهَصعَب الصف ل ُلُسَرلا كلت :َّنِلْوِق

 داونز ورم اروا- -ييدستنا 'لْسَرلا” نو ةسؤمرو لي تدوس رولاي لي َنْيِلَسْوُمْلا

> 

 06 يدرك

3 2 

 -ء(



 (نفادج) ل اج شف لل انَمَج الط م هراي (0رةَرَقَبْلا ةَرَوُس

 تاكو م اكل ار غشا ماا

 ؟ح تدل ايلي ركل اعتسا اكريعب هراشامحا كلت اون
 _ يروصقتا رك راثشا فرط كب تار مولعثلا نري جس روصتتركوراشا فرط ملاين دعبل «باقج
 8 لسرلا” ءادتبسرل ع تفصفوصومروا هس ايدرا رم تفصل كلت” ول“ رن ا م لعرشم دفص . لوم

 روا نايب فطخروا ترفص اكس ا قف اتوب لما مال فلا بج ري هيلا اشم ليل سا اتلسوم ىكللدب روا نابي فطقتس
 < نوم تسرو نوب حم او لوم لوب

 -< (يارفذ مالعرشت ل اهييج_عسربشكءادتم كلت . ٍضْعَب ىلَعمُهَضعَبانْلَصُف : 0
 "ج تحاقايكم ىكدتيددارقلنرفكٍض غب ىلع مهب الصف روال وارث لولا :او

 د ل ارق ركل دلال سافر لسا دوار لج لسا لرب 0 ٠
 ا اكرم ناو

 ضل
 -( ن'امورتافم ن) «هب رخُفُي امءدجتاسل قف , قلو هل

 كسا لوعشمر وا ىرعتم لح اشو ءل انا يرصقم كف اضا كس تدابعرا . اًعيمج سانلا ىَدَه :ّيْإْوِق

 -ه فوز

 اج ( ىلاعملا بتل اك )جس اتومدافتسمو موف يس ءازجوج ب اتؤموو لوعفماك ةئيشع كح يددابتروارجاطخ كلو

 تاو لوعشتجسا ١ زك ذهل فتاة ال رقت 5 «وُكاَدَهَل هللا َءآَسْول» لول ىلاهتثلا

 ول" . نجس اعل ومب تابعي لقتل + قلو كورعاق ل اهس ,“مكنياده” هورواء بيكا درك ف طع سو قس همداقتس

 ٌسانلا ىَدَه كد: بانا فو زحل وعفضم وهذي ساذج ل مالعرضمرل ؛اوُلَتَتَقااَم لاتقلا ٌمدعُهَللا َءآَض

 -؟جس تاكا يكل ب لا« لب لايك نسل اح هدعاقهروكدن الع رسل جس انو: مولع اعيمج
 ثم دس كم ورحضروأ جس لانقتلا مدعو باب رومد اتسم لوعفصوب تس ءجس ل َلَثَمَفا اق لقوا باوج دلك

 موه سعاد ج فس مالع رض نس داكوتا انتم ناك لتس دعاكدوج و دارا يل را ب ار للا

 جانا كد

 -ج تحاضوك عجرم ريف رقع اكقاضا ىلا «ٍلسرلا َدْعَ : نوف

 نيس نينلا روما ا ىا :يلوق
 5. . رقد سس مالا” مار 9 . 9 1 ل

 < لدب م هدعب نم . ُتنَيَبلا مهت َءاج اَم دعب نِم :
 ه[ق شجي مزمز > 0



  هراي (؟) ةّرَقَبْا ةَرَوُس "ا (ناادج) نزلا ج شف نزل نيج
 كح ٌلتَنقإ للحاكلا ,مهفالتخال مهفالتخال : : موق
 سب تراخا_ يروج ومى للا تل ان اش ا وأ امد [ درك راغ ا دع تيفي 1 نما هناَميا ىلع َتَبَث :.ةلوق

 ببر اقرب ل مارح حس

 اللاوةغللا 5 الرب ءوه يع 9
 لف هتلاقي كتموب: ماخدوا تالاكْ اج هراشا لش لاء اين اعتس ا اكع اهببا نك ابي تاَجّرَد مهضعب عفو

 تغالبو بدادكي لابي هس -) :حاضيالا نسم غلبا ماهيالا ءتي م جو لكن مثروا تن مث نرط

 ف ا املس در نام الار رز كر لو لق نلت حد ان اج

 ولو «ةّسفن ًدارأ ءثلاثلا ٌتركذل تئش ولو :لاقمث «ةغبانلاَو !ًريهز ركذف ؟سانلارعشأ ْنَم :ةئيطحلا

 (شيوردلل نآرفلا بارع) ١ .ةيمخفلا نم ةباثملا هذهب نكيرل كلذب حرص

 2و اح ب
 ٠

 ِثلدرلِسفُل

 -ل "نا وربع اع : ا .َنيِلْسِرُملا َنَِل َكناو 0

 50 لس اوكا كاملا ضقت 0 0

 ميلر َكْلِت''يا,رفووخ خس لاهتدلا تس نكس جرم ليا بس جسام لع ناكر قرك اك ولوسر رواء ايبنا ن
 دقو "ونوم حا كل ل ارسا ىب ةروم لن نارا قد تايضفي و ايبا لت م“ ءضْعْب ىَلَعْمُهَصْعَب
 كبل راما لول "ول تقتيقت سايل نا كانا 'ضعَب ىلَع َنيَِيِّملا ى صعب انلَّضف

 بس [راطم تين لس زل قار رار فاق لطابل لب اتراك /مااننَضف دبه ل ضن

 ل "وا لم هر كا لي رق 1لح تروس ككاو: تي أ قرع ود كياوكم وبمن” اء بسن او كبس هرم تدل ار نا

 لجو زع هللا ىلا وه امنإمكيلا ليضفتلا ماقم سيل ( ابك كن ا) "هِلْسُر ْنَم ٍدَحَأ َنَْب قَرقناَل" ح
 (ريثك نبا) .هب ناميالاو هلميلستلاو دايقنالا مكيلعو



 لم م

 (نادج) تل الج سف ل اَنَمَج اكو م هراي (؟)ِةّرَقَبلا ةَروَس
 1 1 ل طاطا تسل هس ط1 ل1117 03: اوفا وا 1100 لا 1 ا

 فر 2 لئاضفو تامقاوو لاوحاو تاءاقتم ل ارنب لئاتت تدب ٠ 00 ا وتلاو ثنو كم اوك ع باي لس داع

 506 اضم لول

 باتكف ير شمل سم فارع الا ٌةروسريضملا بانى راخب ) ”'ءايبنالا نيب نم ىنو ريخست ال” :ايارر فة:

 دي 00 اهب لفن حس للا وو تمم تايضف نإ ا ايبنا تل 6 0 ا لءاسفلا

 اكتم رثاو بدا تماباك الناب اين اولا تماس لامك نلت الاكل ا تع تليضفس اا 0

 ا ارول ب لاح تديضفر سود كيا للا 0 26 انااا اق ماب شت

 ىلإ ب ءاهجنا مانتروا ب ضتقىء ايبنا ضب روءوج ناش رسل يبغا سرسود تس سار رك ا

 دج تاغ تنسو بانك ئوصأوج ع هريقك فت اكتم لبا روا مأسم تفر شاروا تديضفى ليفي

 ردا ة اكلت بد« لم كرك ا ناريس لشعار فم لج نا

 دفيع ميتاربا لبي مالكوك شل الاع كوس ء لبي لدقلا حر وردت او افلام قدم ل ن ءرستول فيلة فسول ء ل

 قاف روت راج لا م اقم دواس لو لاك عمت رروا كر ضن جر سي 5007 «تس ل أح تليشفل ب تلو

000 

 دنا لبس“ الطاةقفقغ مارب ابك يات اردو ب[ اىصادنج كج ىورم هنتاي سابع نب

 هقلا ميك اطالع وم اه ضع لإ دقلا حر وردوا دا مكى يكس رسمت, لإ ؟ فلا شد ءايكس هسرسد لب

 بيبح انآوالا” كح قا تارت كي قولى راهن ساير مروا تا فيرشل / تكفل يآ الت جاء نو

 (اًضخلم ريسافتلا ةصالخخ هلاوحب ؛ىرهظم) كر لك رفا لوب سوك اكرتلا لم " رخف الو هللا

 : توفشا يب ل ركلة ح تيصوصت ل فلفل يات لسن رمح )اوكي

 هلل نس ام ليبى وأ الفنا الهاع لست 0 روا تليضفى الفلا غلبت سرر طح سب لا يل وح

 -نو تك تالفد اغاني ناش كيس

 ىدرلذاك اكتفاغل لت قدك تسر طحر كس ل تركة ركابك الف نبا لالفاكى ارك كذاك اهنا تس تبي لا نا" ارث :ةلاوي

 ؟ج تعليب سا اكس رم نبا

 ناناركو حررط نتن * لل كرم نبا شمل قل نب اندوال ! هقلادوخت ىكسمل ديد 2و ريق راض لج 3 يلوح

 - هس وةادهي تشيع كس ارذع رم كك سل ادبي تس شيب كس لادا ىنب ا



  هراي (1) ةَرََبْلا ٌةَرْوَس "1 (رادني) نلج شف تزل انَبَج

 :ريشص الخ

 روا توم امنور نايمرو كس لوكول تافازتخا وج دعب كس خاج وج لاح مكين رز كس لولوسر كس ب صال
 نلا لاي كس لا رواامت لم باد خلا ذاعملك ري ديو كا ال« ليج لتتبون كت ونا كرك ذب حس فالتخا
 رواءانلسركى اجرس تس تود كء اهنا د لا كى لو اتب اح وو ركأد كبت ناط كك هروكل وجا كلروا تءاف السْخا

 ىكودارا تس لوفاسنالك وت قب تديشم لك ارك نكسرك ير واسف لبي ني زاك ارواءانك ل جوار كت واذ هرفك

 اددهب م نع ز حس رف كن امتما لا لاء درر وبي ل_ كس كح رب لور لع انام ملا ازواد_ نتي قوازأ

 ايبتك يئرك نب ىلا وكرر لوك لوك اهنا وا ىكا طع ىداز [ىكب اتت نش نوجار للشو انتغاوك اس شال لاا ءاهق زك
 هذ الب فرط لكق ماروك وك لحس تانييو در اجتكييلا_ سالب ء ل حتتافرط كت نع اطو نام صحن قصر يزل

 و( نووة شالة وع حرب نا بسووة وجمعنا نواز اروا تف المخار دق لل لي « لإ 7711

 رب قماروكن ادشلا كت جو لات سكر ايتغا لئجار فلكي نس لوك ل ركل ماكس ا قا كءاطع قداز اوي كه دارا

 -< هديقعاكل زتخم ايدج لوم لبى ايماكتادثلا ذاعم كت انبايانالج

 ننن ةده كرو هدب 122301 لقْنف فرك زكا جاتماوقيل 2304
 َنْوُما ظلام مهيلع ٍمهيلغ ضَرَف انببوا هللاب َنوُرِقكلاَو ياللا عفر ءاَرِق ْىِفَوِةَميِتلا ُمْوَيوهو هنِِِرْيَغِب عمح

 ءاقَبلا مِئادلا قلك دْجْولا ىن قَحَب دوبعم ال ىا َكَلَكلهْلَأ ِهِلَحَم ِرْيَغ ىف ئلاعت هللا َرْمَأ ْمِهِعْضَوِل
 وًاقلَخ و اكلم ْضْرالافاَمَوِتومَتلافاَمُهَلهَوناَلَو ةَنِْمْوحَبا ِِقْلَخ رِيبدَب مايل ىِف غِلابملا ويقل

 ىا ْرمَهَملَحاَمَو ٍقلَحْلا ىا مهديَنيباَُملْعَي هيف :ن هيد ةَدنعْعَش دحآال ىا دعآال ىا ٌقِذَلاَمَم أدْيَبع
 اهتمي بهمس 1101 /اسوال] هادواعج يان عوقد مل ْنِووَتِب نظل : ةرخألاو ايندلا رم

 2 ضو ولمس وبوس -

 هنيعب يسرك َليِقو ْهكْلُم َليقواَمهب ُهُمْنِع َطاَحَ لد نورا هج لسرلا رابخاب

 سرت ىف ثَيِقلأ ةَعْبَس ْمِهاَرَدَك اَّلِإ َيِسْركْلا ىف لا ىف ْعْيَّسلا ٌتؤمسلا ام ِقْيَدْحِ ِهِتَمظَعِل ِتَمظَعِل اًمِهْيَلَع ُلِمَسْعُس

 ريبكلا ْمْيِظَعْلا رهتلاب هِقْلَخ َىؤَف اوفو ضرألاو باوهسلا ىلا "الكنج هلْقْتَي وفك
 ٌدْشُر َناَميإلا َنآ ٍتاَحِيَبلا ٍتاَيالاِبَرَهَظ ىا يملاَنمْحَشُيلا َنيَبَتْدَم هيف ٍلْوُحُدلا ىلع طولا فوك
 ٍتوُاإيَْم مالسإلا ىلع مَعَ نا أ الواصل نه نق ميوكتوت ع فكر
 قولا ةورعلاب َكَسمَت َكَقْساِرَمكوْلابَنمْؤنَو عمجلاو ِدَرْفُملا ىلَع ُقَلْطُيوهو ماَحْصآْلا وأ ناطيشلا

 < [(نشجيمرسن]>



 0 يل

 (نوآداج) ل آاج وشف ةزلاَْيَح ما م هراي (؟) ةَرَعَبلا 1
 ب75777 يي بيسر

 ةهروويضاإا معو

 اوما َنَْلا ٌرِصان لَو هلأ لْعْنُي امب يلع لاقي امٌِعينيَس هيرو هَل عاطبتلا َماَصِتال 9206

 ملال روُثلا َنِمَهوجر م توعاكل مهو اوركَنَِِلاَو نسال وتلا فكل تلال َنتهجرْخي ب

 يلع هللا ىلص ىبنل اي ْن هو 1 ْئِف ْوَأ نامل نم ْمُهِجرْحُي هلوق مواسم ىفانإ اوشا 0

 6 نوةلخ اهمال بحَصاَكِلوأ بريك رفث 5 دوعبلا َنِم هّيثْعب لبق ملسو

 هك سس سس ب ج7
 ل «وركاوا ةوكز كا( نم) ورك ررختس لي ساس وا يل :يلطجرب

 - 0 داء قو تشو رفوري رد لا لح /* حاج أك دهوك

 4-(م161) ناي ربك لس شاروا حتا قر ةعافَش ل ٌْفَب ا" لونت لي تءارقليادواء < نداك

 كنا َح آي داجدغزهورقلا سديم كنك لم ليغ كاك نالت مل النوت كم « لإ كس شرفرب ناوجر م
729751 2525222-22 

 تام اب يق كس لولب ادن ع تاذ»د م حا حولا كاوا © ( تانئاكم انت ) وج لئروبعم قش ىلوكاوس

 هوم قوكروا حس دابقا لس تماشداب ح مكر ا ع آو نا ع س اتوسدو ثروا © ىلا رووا 26ج الاو حرك

 تزاجا للا 1 تءافغ ل روقلس سجس ن روك اكىا تر اهتغا ل وم لولمروا حس رايقظا لس

 نات ايدج كش 0 ا لو قس ود رك شرافسر غب كس

 كمت 0مل ل يب

 <! انانب ركع درمتول ولوسر خيسا حس لبي نلا هوك سكس ززجج لا اوس تلح كبل ارو اكسل يب تار ولعم
3 

 تا يل ابأ < شو: كس .طاعا اكن اي زروا ل وفانسآر ارتنقا تاكا ح

 هر كش يبدع اج لمت لولو سو كتلك ا ىركد يحبك ايك اهكروا الر ركط احا د تم اشداب لكك ا

 ت00 2ك جدلا ني لام لبا مرو تاس تيت حل ىءا فرص م لباقم ل ىركت يح كن وناس وناس: حا

 باني ذك تقب ناقل نثج كنا اظلم ادرك لادا دعنا
 هاد ذك تايآ عاد نس ؟وم كلا لكلاب حس قئاركت يارب ج- لق دري ذ لوك ل ب لءاعمكس.لخاو لب نيد

 هسا قوم ل زا ل عساي كس قئاقنان 11( تيبآهدولذ) < ب تيتو هس ي

 اب ناطيبش ( توئاط ) كس ركراكذ اك تدوغناط لولوج باء ركر وجل كن كل وقم لساوك اي موعد

 ايلم افق احروضم | ايبا هل رز ماكر قع شاول اي نابيارب دقلا حاتم 0م يةرواد ورغم ااطا اك ( تواط) بج

 راكد باك وكول نادقلا < الاو اجاكس اس اجاجايكم اكوجر وا« 2-2 وج
 رق نسا ا < 2 ئتشُسُسسل7ا  ةدص سل 00 33 ا ا

 كس نا ايكرفل فس سلول نةروا«جسانال فرط كور ىكن امبا ركل اك تس لويلي راج كرفكوكن ادد ع آد نامياوج
 ا

 عاوشجي مّرَمزإد



 مهجر خيي" لول لاؤنإيركذاكجرازخا« ل ةءاجل فرط ىك سيكيراتركل توران اد لس تدفاط قاع ركع فه دخت ” دهن زلالك فكل

 قالي بآل تعب كفالي بآوج لهي داب كح اكدوبب لارج اي ايككاي الري روظكس_ لباس «تاملظلا نه

 كس لدي شيم لابت لو كول اوف اج ليك قي ءايدركر اذ اكس آر اهتايال نامي
 21 218 ره 0 206

 ند مراسم 4 يب ل تيردركى ببي

 ركل لاجديرق اك اريكوورتت اروا ع بجو افناذارعتس لافناد / "يدر راع با فت وكز : لوف

 -امد 0 ارا 7 )ا « لبتريكر 5 هنحجاو

 وج تمت هوريرف» نو كوة كالهلا ن م سفنلا ءارتشا ءادف 2 لاح 520 يلو

 للي قيد لاو دئاف كبها ذعلا نك كلغ عب نأ عل تاع ايليت: يرسل عع رولا ادا شكل لاب ىريق

 تا دورت اف اكى مال لق

 557 مد اني عي سقكقم 5 ايد انيك كذاضا اك عفنتانفل ع «عفنت : لوف

 -ت باو اكل اوسليارصقم اك اضا لا هنذإ : لوف

 تم يق زور تدع افدش لك |اسم ءايبنا ح ثييداحا كب ج؟ ع: حررط ل كقارفنتملا ليث لت يف كت ع اذ لاوس

 -تلتم ا

 ُهَل َنِذَأ نم مال” جيتي أ جاي دراريقنكل اش ألا فس تيب رمد دركي كت عافش قلب كا 5 .يناَوج

 ايجي ذ ل تجي كف همة مملاكس كى ال لش لاوتت «ةئاالغلا عفرب ة ءارق ىفو “وق هَل َئِضَرَو ٌنْمَحَّرلا

 دورك يداك ردع عر لب تءارقل وو العكس نا “لى 3 المكس لسا لب تءارقىورمتوبارواريشكن بارك

 اَلَو هيف ْعِيَب ال” باد "؟ةَعاَفَش زأ ةَلخ وأ ْعِيَب هيف لَه" «تب ل اوسزوا ع باوج اكل اؤسلبا ترايعير لم

 اي باور هذ تارت طلب ءايكايدي دير تر لكلب اون كك ة#ع1ا اري تقلاطم لم باوجو ل اوس “ةَعاَفَس لَو ةلخ

 و6 لاومليا لاهي كاس فم تس جو كفو ادتب يبرد ايكاي يدرارق ل عبرها 9 هذ ومررك نيف اك

 دس لتسرب ءادتتم كنا ليي رك ةَعاَفَش ةّلخ «عيب ل

 (شيوردلل نآرقلا بارعا) ايكوم 27 انفيءارتبم اكل "اح وكذب حلاو فنا اتدكورل ياو

 1 ليم ايغايروا حس انو وع قلع رس" جت لد يبلس تافصرر“ مون لَو ةَنِس ةذخاَت ال” : : لو

 جاتوه راطأر جرب ناويحرم وج جس يعبط# ريفر اتت حس بلقق لحي مونروا دن

 ريف ق لطم عمل سووبعمق لطم يس قو بعمرارمس_ "ل هلا” (ححهراشا لع لا خلا قحب دوبعم ال : نوف

 نع هّللا ىلاعت ” ءارولاءاروت سا ىلاقتدفلا لكالاح-مة7 امزالىرإب بولس قوووجب قت وب نب لق



 (ندج) لج سف رانج النب م هراب (1) ِةَرَقبْلا ةَرْوُس
 هلأ 111 تدعاببلا تلك هلا ! بج رك اكو لاوسيب لبي ترروص ارك ,"اًريبك اًرلع كلاذ

 تاكو تست نخل " ةتاوك الاد سا اول رز لس «وهاّلا

 نا تسرب تاتا و ا وهو ربخول عا لأ لير وصنع لاا يلع كرك مورذم اكن روبعم :ْباَوج

 -<- دوجولا ىف هو رواج فو ذكرت ال لت هراشا فرط كتابا لا دوجولا ىف « لوف

 ايل لساع اتومري روطم اع اك اهيمجتجس 1 عاما 4 كا درك مراشا علا خلا اقلَخ و اكلم : لوف

 تل مب راتقك حفل ء ايش ىلاتدتلا

 .ةعافشلا ىف ىا اهيف : لوف

 ل ]بلش لة اهيرب تنفصل هيل لا نيد تار ولحمزارمععس ملئ هراشا سب ىلا «هدتاه ودعم نم : عوق
 3 و زن تا وللا لكم

 لام« منيو ؛ ءسرَت لوف

 -جسهدئاز لي كسمتسا ل ايدك راش كسل َكّسمترينئَكَسمَتْسِإ َكسَمَت ر كَم : يلو

 5 رولر افلل سيب لاومجس باوج كر دقم لاوم يأ حفاضا سارصتقماكم العرسشم خلا جارخالا ركذ ارخالا ركذ : لاق

 مكب لوا نت ا و ل ا ار

 نلاعتسا يؤلاك راررخا يسيل ل راك فيس ايكل امعتس | يغفل اك خرارتلا_توج ل لس نؤمن 22110

 تمرر طبل 2 تتر هول افلا ا تك لباقم تنفصل بي حر ااطصا لكك مغ ازب وكاس ايل

 ص قف بآن قر كت راشب كل وبنك قاد لين دارم كولو تس لبث لراضنو دبي كس لصاع اكبا وج

 -ك دع لك ءاتح نثدلاب رامي ادعو فوه ل ل ناعما

 -(قدد) ةقادصلاو ةّدوملا : ءاخلا منن هللا للا : يلو

 ديكر ماقول ورسود الاد تسر مئاقوومرب سمت ءرمالاب ماه ْنَم ءب فيصاكذ لاب 'مئاق « ُموُيَقلا :يإْوَف

 ءايداءايدداايد لدب حسءايوكذاو نأ سالب دم عقال يروا او ءامق ُلَوْعِيَف زوري مْوُويَف سس لسا "'هوّيق " ءالاو

 - ايكوم م عقب يدرك اهدا لي

 تفك ليي حنين ءروعشلا ءاقب عم ءاخرتسالاو روتفلا نم مدقتي امءرجتاسا هك نب ُةَنّسلا : : لاق

 -<س لالبا ايمغالا موني نإ تك ل اعنوك كا« ىلإ جس د لاب ل اها

 لسا لس سا لن سك وأ ه يلع سلجي ام «لثجراو فرع لس لقب ءءاي لش لاء جف ورتم يسركلا : : لوف

 رك ال دج سكس لنا فادوا ضن ببي سلكي سا مس تس ارك سس كا لب انيو بي نوت سس[ لتلك شبت قم

 سل علي الذ الف بطحلا نالف َسّوَكَف اتاجالوب < ّلاج ى د بيكر

 نامياي



  هراب (؟) ِةَرقَلاةَرْوَس ان (ننادلج) ركل ج سشف ل انج
 - نكت ركل وب افلا ةراب بح اذرك يدحاد عرداضم سس ( نا) ادا دوي 3١. دري : يوه

 ةيضالاوتفلا
 لم لك جس هراهتساووحرصمو راعتساء بس هيك ضتو راعتسا ل تعبأ ا “ ضر َو ِتاَوْمَّسلا ُةُيِسْرُك عبو”

 :ه تيوب وأ مقتاسس تمحارص( ب رشم )زهر اعتسم يزل

 ٍدربلاب بانعلا ىلع تضم هَ َتَقَسَو سجرن نما ٌءولؤل ٌتَرَطْماف

 كس واءباثع؛ ل مرتع لوم لل لا اناكحس لولوا وكب سانا يك مارس ال سس اسرب لوس سنن وعم

 مل راعتسم عئاد روأ سلول كس وبلا ء لاك لك وسن 1ءحس بيت ا روا لإ روك ن هحارصو»ج لج ( رب يشم ) دمر عئتسم

 .-! ب لاثم كحرصمو راهتسا قرع اكودراء ليم لترويج لج( بشح)

 ل لولاك لصوح اك 6 للاخ تح :ناازز وك 31 لا هك ثد طر

 و2 ل ( .يشم)لراوتيم ل وشعمو نا روا لج روكي دحارصوج لو ( ي يشم ) تم راعتسم اور روا عل رعش لسا

 - ليتر وكر حارس
 رو ' و ل ةيِسَرك ٌعِسّو لم تعآلا

 ١ ىلُعُف نكزدرب ىقثولا « ىَرُْع (ح)«تسوورضت قلع دل «ةّورعلا 2 ا

 ةثو (ن)  شنّوماك قثوا

 قى د_شتيس ( قاعاروبتم) ' يقثو هورع وأ 'مسااسسا نإ ا ع ل ىاءىقثولا ٍةَورعلاب

 ماطمسا نب درر كا سدو يدب يشعروا فو ذك بش دمراعتتم ئقثولا ةورع دواس( بشمإلر اعتتسم السا نب دجس

 انيل راعتتسم هيل كس تييارب وكر وفروا عل كس لالضوكت الظ_ ج_ ىو رشت سس لاو ن_ طليق لعإ وبشر او ف# هكر يتناك

 تدهس كم رضنو راتسا

 تروي كبي ل الورش ونروا عمتك تامدظ ملاوي
 لس

 دحاووكر ول لاه انو ني نولكش رعت لج طب ركنا تبوس < الرعد يلوح

 5 ا عمو تاره

 3 و

 هس وكول نكس اي دوم د اشاء انك را ئادخداردارم (ةيآآلا) 0 امم اًوقِفنَأ ولما َنِيِذَّلا اَهُياني
 ْ تنارططت ضن“ تع اي ىف رك تشاد ىلا, رقى لين تس. نامي هور لت يل_ كس رصقم سس ين سس كرات اها كن لامي



 (نتادجد الج سف كم انَهَج 1  هراب (5رةّرََبلا ٌةَرَوَس
 بجاد لافن ديد اصل سس دلادتك ملاحم ا حرور ف ةلاتم فاقت ىو اهق تير طر كس ايلوارم ىلا بحل لابي تس لاف

 تت .اايعاك انلومب كتم ايق مود لتتم وللي حس سيئ -_- ”!اكريعو ىلاو هس ؟ل يرعب ب ل اشو ولو بج ادري وا

 ثا رثاكل ابي : : َنَوُمِلَظلا مه 0

 فوخاك ل آه لشن لوب ككل راشد اقتناع ناد لا: لات دارم تالا نا ل اا
 روااكت ل دي رش تبا رطل قنا نقف تخل اوم [اتنم لب م اسلي

 ا ل ا
 ند ا هرم ند ما نورا نوار ناو « لوم قش لاو 5 تيبس هس دا راك رت ران وا قداس دوم

 نعام تايدج د سس د لا

 ينو لك آوج انف ىد أبي قت» ريقعاكن لا تمكن يك تع انش هوولاا «لإت تي اونمروا ليت كح اونتحس دفا

 لابيب كح فلا لايك اياب ل تي أ اء كح هيل ل 25000 اي كسرنا كري تدم د كح

 كح ثلا كايا بات ل ثهيداحا» تايآدرعتم قرسود دو ءا ىرألا تي ادحإ كس ل 'ارجي ء سينوج و كت مع اف ىلا

 نما فرصروا ارد تزاجادقلا ليم كس لكك ول ىتو تدع افي رطل يوبب كيس تع ان لكم رس ود كيأ لابي

 لا ترافل اا نال ل نا نر نجلا ل هل

 نت ناد رتبارلا قى نك اضو ءاريشروا ع لسوء انتا وا و ني رلى تش رف تع افشوي كد تزاما

 كح كارل لومي لاذ رارو نان ةررت نارك تر هنن ا عداد اكس

 ماينال»  ."َنْوُفِفْشُم ِهِتَيْشَح ْنَمْمْهَو”كوَم ناك اكل ور

 0 رص

 : تءليض ف قرطلا تيا

 ناراسن ىلوكىت رياش حل لوتليطتروا لوك نا ا وفم م كاس قو ا

 ( رج نآرزرج م لكصف ) ناك ونار عت اا امن لكا كتي ونتسروا تريعم يب ىلإ ها ءوج فففا وأن

 تقىددادلكىل ءادخاسبن ل ( رعي روارويم ل ) نإ رئاومروا

 لت تح 000 ا 1 كن آرثتعآ

 قعدت ناكل و رمرم ولا ترض «جس قوم تعاود لراتا لتحس عادتي ر ذولاروا ةطالدئةناقتَق بعكن ب لأ كاياءرف

 قي لخبر لسن وو ع دادس ل ا ماج ب تأكل 1 ا هرقل رو وسرير ' ايامرف ل هققففط يآ 20 جن(

 ب ماج لكيم لا ناش ةساج
 نجع ا 0 01 3-5 82 0 رص . 000 رم 1 ا

 كلم ول يا ولع رب اهب ىرطلا تي ارحل ل زاير, ضو يامر حقو رقلا لوسردلك يلم تيادور فيا ف ىلا

 <( نشجي مزمن د



 + هراب (1و رقما ةَرْوُس 2 (نرادج) لال جف كنكلاَنيَج
 هسا لست وم ل وب لاو نم

 -تس اهيل م زادتا بي غو بيت كيا نايياكت افصو تاذ لى اهتفلا لي تيب أى ا

 جس اومركذ .رجرمو تسرب روس رم وار احا م اناكدتلا لبي ىلا تيب"

 ال هدنع (© ريك هل 0) ريك هذخاسال © موّيقلا © ىحللا © ره © هللا 0
 ل هوْزْني 02 رقت هيريرك (© ريتك ءاش 01 ريت ةمدلع © ريظتك لعب (8©) ريتك هنذاب ©
 ىلا فاضءررصر تم لاش امهظفح ررسمرب ستريم ((2) ميظعلا ([7) َىِلَعلا (2) وهو (© رش
 اتم جاظ تلفو كس وم ارج لس ررصمروا حس دّقلا هو دوا تس قروش ل ظاف كل كس لا حس ذداب ريو ورواه لوما

 رف يم ن1 ناتيبح

 اني اء قر كتلي كة تنرع: لمكان اسد تس مانكس ركل ةيآ تم
 9 نك ثيرت تلا 1 تبر'اريآأ !تلاس يف نا ا اح 3

 : لو دع لول تيل ا

 :لمب البي ©

 التنك كتو متن م انقروا حمام لكشسا الاكم انتوج تاذوو قمع تاذمادقلا ظفل لبي للا هوه لإ ةلا ال ُهّنلأ

 لكلوك دسلس تاذ للا تدابع لأ الدلع نايباكتءاذ لا َوُه الإ لإ

 :لم ارسود 69

 روااوج ىراطرب سما قرت مدغاي توضع تا 7 لكلا تايد تفس ىدباو ىف زاروا ورز [لقتتموو .مُْعَفْلا ٌيسَحْلا
 سك نبا) .اًذبا ترعب ال ىذلا هسفن ىف ىحلا» 0

 ؟ومايكر اكلي بش ل مويقلا ىحلا حفص اد دس كالت وذل "سو ولى لوى لل ايدين اوس

 رواج انا تافدادغ اكن ايجات لاف لاسر ل اكد ذل وديقك اهي لعاس هس مدرك لي وقر رمتم سال :ينياوج

 م 1 ندع سودرول اك © اه( اجرت "ني اج كت يم ىك ايو جراحي ؟1 لعد يشعل مو هول رعرا ن را

 د ل ا

 ادخلت ايكروا لس لاو ريقخاك وبكم د وشروا« لج ليش ىو "م ريرقكى ا نيل نرجوا نر ع اك وراتولا لبيب كس لاودنم

 ءاوضت



 (نتادج اة اج جشف لانج م0 * هراي (؟)ِةَّرَقَبلا ةَروَس

 ب اني ركل وق توسرل اهب يبيلصر يرو ا اح” اند كس كر ايظخا لك لانا

 قالت تزموق ت فص حرر ى اع لاك رلوخ رب راي تاج فص كلا يطا نوجا مويقلا

 يكب باب طوى | [حلسوج ليت ادخس ترش كيب ريفا ادب ررط لش "كح هديقك اكن لاء تكس ذب لي قنا بيجي قب

 ىلا ايس اب تررط ا ل حابس ادضدقلا نيا تت ء دفنا ذو حررط لسن شم ءانلسو مج سبك الطا اكاد كس تكرش كشعب ريب
3 

 -ت لاك برغي م ديقق “ ىلا ل نآرثلس كتان ااكتيموق تفص تح تانفك ل تايعال لادغ

 نا م6 هنزل بسر واج شع اياكم ايقح لدرس ودب جس مماق حس تذهب فرت” جس تا زهد : موق

 (ىدحام) ل اتقى هو نو خراب ل

 (ىبطرق) مح «مويقلا ىحلا 0

 :لمصار ©

 جسم عاقل لملم قباسجس قرب حلي داو ىلاعقدثلا ل عسي مون كلمت لا« م مون ِلَوٌدَنِم هَدخاَتاَل

 تلبج ىفب اكمل َق كلاس سو هس اهينسكت ا اكىلاو ساحل ناروا لونين روا لوقا آم انتا لرتلا لاو مولعم

 0 اب تاذوج كجم نانا فرط ا قل اطمس ترطفروا

 د( كيتا د اعل اةرللال ورك جر لو قلن اننا عالج حرس نا هنو اع قتل ينفر إ رات

 كس ىاشروا لذ لال ل لا ا

 -<ج ثالاب دن ءهلواروا بقتو ناكتروا تا 2-00 0 تاذىكل ماروأ يأ ببح اكن اكدت

 ََ 0 لا اح “م وعي سدني احول ده 000

 بي ةلاس لالا انيو كن م زروا لولا ل زوردج لس ىلاقت تاك يمديقك كابي رد لوتس لت ابدع لتذكر ف

 .تارقءاروابحس نو لوو باو 00 كسا لسانك 22 تورش مار رواه اسوا زور

 :ملمب امو 09

 روا رونا نيل كس رافت كنس يل ك1 كيلمتم6 هَل ع ضرألا ىِفاَمَو ِتاَوْمَّسلا ىِفاَمْدَل

 - لت كول لا ب زيتج بس كل وني
5 4 

 عا ن شي مزمز



 م هراي (؟) ِةَرَقَبْلا ٌةَرْوُس م (قتاداه) لآل ج جشف ل نتج

 دم سي ©
 تعافشروطتك لاريغإك تازاجاو ذا كس اكل يل وك ابا قش« هنذإب الإ هَدْنِع ْعْفْسَي ْىِذَلا اذ ْنْم
 لح ل اشك اول

 هرثو تع افشرواورافكدن اقع ى زكرم وصل لويكم يجب آر قب هريقت ىشرصتليا اك ويس قربك ت ع افش كت

 وس وق لرش طنب سكت لس سا | يجو« اهكرب تع اقشرار وراد ١ كت اجل ابج لس لويثت « انتاج ناكل راكب رضي

 لابي كس ىادوا فاعمل لس لاك ايلوج اوما كج ايبا للي لوطباض لس لقت ( مر ) تافاكم نان اقكادخ نس

 تبا« لل ب تعافش ىرادماكتاجنكا 0

 ل بسروا هس كل وقروا اعد حلوم اه تع افشوكل هدنب لوبقسرعب ل تاجا قياروا كر شنينكا 1

 ن1 ولا هسا اا

 :ي لمت ابي ©

 ارولارول عسا مكبس, كد درو كر, لوقتمو لوسي بن انورضاح لم ْمُهَمْلَح اًمَومهيِديا َنِيَباَمِمَلْعَي

 - طيح ل اسكيوكل وزجج مانت خاك اس لس

 :بلمت لاؤلاس ©

 رك بط احا قماح ىللس ملك هت قولكم اللي نانا نم " عاش اَمِ الإ ِةِمَلع ْنم ٍءْىَسب َنْوْطِيَحب لَو"

 سلف رص متاش نجتلا رب جس مكاو ذ هر كس كتان "كم اننوكل 1 انو موتانا هسا طعون ا ملك نب را رك تلح

 52 بيرشكا قولك ل وكل ع نا

 طر رس

 :ملمب ناوتأ ©

 هدرا .احاج الوب رب روطكس هراعتسا ل كس را ةقاروا تموت مولا ىركا نفل «ٌضْرَآْلاَو تا ومَّسلا ُةيِسْرُك عَ

 _ لقت ىلانا كارواكت يفبكو تققيقت كى رلو شرع, لبن تل دارع تااراينا تاك احرك وب ظظفل اك رك تلا قتلي ناب ز
 حس نلاحآو ناي مامتوج لم مش ناشلا ميش تبي ىركر وا لزرع كس امو مولخم اننا حس تاياور قنص بلا «جس الاب



 ا

 (نتادج) نيلالج جف نلاََْح ارو * هراب (؟ر ِةَرقْبلا ةَرَوُس

 ها "يل تاير ١ حفلا ترض لوبا رك ايل تيفال دنغلاعتر رولا 0-0 تلات ددب

 ىف لوم رولا لول اع لل قل ايس 1 نلاج رمت سن فنفس ل | ا 0 71
2 

 ع 2 5 0-3
 - اجاب ملا زى رتل ”تلح وكل 6 ايس 81 را لام كي اهتم تس يق لام

 :لم ناو ©

 3 موفخ” نك ارب تل اذ ني زو نا 0 نادال ع ءامهظفح ُهَدَرَنِي 0

 تام " كاس 1تعابن لإ رب ميس درت ان لاك تردت للم رداث

١ 0 1 - 

 :لمج لاوس ©

 كريح أى ساروا للا كيتس فص كى ل اهتدقلا لي لول كو نا تس ن ناثا مروا ناش ماجد نان « معلا ىلا ّوُهَو
 ا 0 5 ' 000 --

 -( ع اسوس فاضاو فرح قرح ام هلع نإ ثلا فراعم )_ 53 "رس ل دوا كح ا صو لن روا ناوم

 2 1 يع 5 .
 نارلسر اصلا بج رج كس تلو ى ارش قدوس هس لوس 2 اعلا م مِيَّدلا ىف ةاّركاذل

 لوم لزان تي 1مم ب ل ابا انانج ناملسم درب ذ كس تكس وم ىلارضن | دوبي وج قولد الوا نلادج وى أكس لوب ورنا ولعل وم

 1 0 .٠ وي ع 7 : 0:

 رع ! بيان ناك أوك د لع تال“ العا قدعب انا اخ
 ل نيم -

 كس بانآ ل باتا 7-0-5 ريش تس رابط اسس للون ناش

 2 0 هج 2 نجا #2 7 ا -4

 لف "دي لاا لاك مان حس رايت تس م تمي ارب يح لت اباه ليتددب سس م نما ناز ع رار و

 تس لم ىلا ع معسل تس ايد ياذا وأود ارم روا تيار لس لات لا نوب 0 جايك كس مالسا لوب

 ءا سا ل ل ل ا

 تم تق راو باع ان رتل ل ا“ اح نك لع ماس اس جرواح مقر عر اح
7 12 

 نيكادذا نام قي دلح ل كس تلاد ان ث ةروزاكتفاطو تالا تستس را همد تقم زج فلك هارلاو مما

 لكم ارز اج 2000 قرف رورو رتل ل اا ورك انو اونا ثور لشدار لك

 0 لقاك د كراج كتم يق امج * لم ةماهبقلا موي ىلا ضام دايجلا".ت ل ث رفا # 1 "امج لع ردم 5

5 3-5 1 6 
0 1 0 

 6 ندلبا لآوي تس لات ارك نك تعا اح راطرا تلاد

0 

0 

 1 - م 55 5 9. ِ

 كلانس 00 سد تاق يرفل ياو فاكيا ل كر ظنك 8ك تسيح ىلايرظن ل كسير
٠ 022 0-4 

 5-59 2

 2 00 كم يآ 2 هس لن 1 م



  هراي (؟) ٍةَّرَقَبلا ةَرْوَس 0 نود نةلالج شف نت نمَج
 تدانب ىلابر أ ب تلكم السا كيري مانكس تار قواذآحررطوتا قكتاج ىد شح تاجا ى م ئارج و هر ولا ذ ءانزءىروت

 ىرطتراؤو ل عرزرط ل تع فاضنا ن دق جر رهط نوعا للة رعب ح ناك زل اورج ب قاب قو لاا حرذاج ا ك ( دات ا)

 اكعسرودروا ع ظفحت ىلإ رظناكل كرر صم كليا فاصنا ن م اني د لب زم تضتكل ولاو فس كب اكرام ئارج ّلالغاروا

 رصاقم ل ونود نا كل امى السا شكا 3 ء لتس زأ عل كس تامل يارصقم ىت لوفووروا ا :احب حسداسفورشولكيرصقم

 - لك تحاض» نانملد :سنبسب لوقا نورا نوزاراوب نول انتل ركزارتارظنو

 ايكركزواهتتتدعاتاج قياجاك اجاب كشك ارم حدابتناك-تنغل“ تواط”' :ِتوغاَطلاب ٌرْفكَّ ْنَّمَو

 ةسركمداكى رتوادغروا لاق انوخح ركزوا تحس كب غ عنو رفي مور عس_تراق الي لو جر اطسا كي زآ زرع

 هب يتم ابي « هيف هتررم نيتكس قثكم قهسغب ليات داع حار« ةناك ئاقإ حس نوني رغد

 ارسوو ع قم عاكس اسك زرو فالغ كم اهنا ل /1 المكر كن اج ققوكىت كرادرب لامرف ككادخ ًالوصا هدب كس

 فكر كل ذكى رتب كروا قلاوسكس لاية اوم اقفروخركوم فرخ ًالوصا تس ىراوربتامرف كاهل بجرم

 ىرث ا «هكلس ةسالج مكانيادوخ لن تير كى اردا سب كك كس لاروع ىف اب حس كل ا هوك نسبت رست

 -<“تدئاط' م اناكاىا اج قو دنب جري بج

 )ل 37 ب و

 رطَبلا كلذ ىلَع هللا ٍةَمْعِتب هُرطَب هلَمَح ى ءا َّلَملاهَل دا ةمتأ نأ هي مفعم تهييس تلا 3
 نو نيوج هس

 ىا ٌتيِميَوَيْىِذَلاَفَن هيلإ انْوُعُدَت ئِذّلا كبَر ْنَم هل َلاَق امل مح مها لاَ د ّحاَح نبا + لإ ووو وَ

 اَمُهَدحَ َلَتقف نْْجَرب ىعَدَو ُهْنَع وْفَعلاو لقلب ثيمات نرخ لَك ءاشخألا ىف تؤتلاو ةيعلا نلقي

 نم يمشي اايهللا ناك اهنم َمْضْوَأ ٍةجح نواف ةقلللا# ق2 1 اكوا عفر

 مكتب 6قملظإوقَأ ىدقيكُْمو و سجد ريحت ٌرَفكَذَلاَسقْبكِِرْغَمْلاَنِع تنآ اًهِيِتأَوَقرْممل
 راّمِج ىلع اًبكار ِسِدْقَملا ُتِنَب ىه يرق لَعَدَم ٌةدِئاز فاكلا قيَلَك د َتْيَآَر وأ ٍجاَجِتِإلا ةجيحَس ئلا

 اًهْبَّرَخ اَمِل اَهِفْوَقُس افرع ةَطِقاَس ةيَواَحَىَ مالسلا هيلع ٌريَرُخ وهو رثصعت دق دو لاو

 اةعدماَعةَتاِم هتبلآَو تارا ىلاعتوللا رد اماَطْعِعْسإ اَهتْوَمَدْسَيَهْلل دميهطاوذه يف رش كدت

 راَقملا لَو مَن نأ 20 اًنُه تبكي كلك ل ااعت ٌلاَت كلذ يك هنري هيأ

 نيا َكِماَحطَقارظناَدِاَعَدَحاِمَتْمِمن ْلَبَلاَ مولا ُمْوَي هنأ نظف بورُم رّشْلا ةعع يبيح َوَضِبْقَف

 نِم تكشلل ليقو ُتْهَئاَس نم ٌلضآ ليق لاو نال لوط ْمْم يفتي "ةَقَرَيَرَل ر ريِصْعلا َكِياَرَشَو

 ةادقز سر كف غولف ضب ُهُماَظِع و اَنْيَم هارفَوُه تيك َكراَمِحلَرَظْناَو ايفْذَحب ةءارق ىفو ُتِيَناَس

 ّدَضِب اهييخن اَهَرمِْنُتَقَِك َكراَمِج ْنِم رواظوْلَلْرظْناَوِساَئلِل ٍثْعَبلا ىلع َةَياَكَلَعْجَيَِو
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 | نسبي مرمناد

 رمزال قو



 اعز

3 

 (نوادج) تل آلججشف لانج م " هراي (؟) 0 ةّروس

 م ع اًهعفرن و اهك رحت ىاَز ّرلاو هاَهِّمضب ٍةءاَرِق ُىِن ْ هو نان وشنو رشَنآ نب م ايِحْتفب ئرق ةو نونلا
 هنآ( 2 حس هب سس دس | ع دع

 ةدَهاشُملاِب كلذ ُهَل نْيِبتاَمْلَف قهتو ٌحورلا هيف َحِفنو اَمْحَل ُثَيِسكَو قري ةدقو اَهيَلاَرَظنِف

 كذا هَل هللا ْنٌِرئأ مَلغإو ءارق ىفو 9ُرْئِرَق ةىَت ٍلُكَلَعَهَللا َّنآ دفشتدتم هل

 ىلع مالا ويخالا ىلع نرد  نمؤتملوأ ل ىلاعت لاق نومْلاَِث فكر ترمه َلاَقْذ
 »ل
 هم م1

 ريمطيل َكَتْلَأَس كفدا للا هس نوعباسلا ُمَلْعَيف هَل لاقامب َبِيِحُيِل كلذب هِناَمِئِإِ
 2 و ت2 لس دن كي مل 7 ©

 رسب َكِلَنه م بكفر ني ةَسيذقَيَلَ لالدتسإلا ىلا ِةَمْو ةهضملا ةنياعملاب متر ب

 لس سس ان نم سس 2 0 5

 كنيكرا لابخ نب لبَجك عل عجا لعجارمت َنُهَسْيرَوَّن ًءُهَمحل طلخاو َنُهْعِطَقَو كيلا َنُهَلِبَأ اهّمضو داصلا

 00 2-5 ,ىش هُرِجْعُي ال ٌرْيْرَع عملا َنآملعأو اعِنرَس 'اًيعسَكَسيَتأَي كيلا نهد اء

 ِتَرّياطَتف نه اَعَدَو ُهَدْنِع ٌنُهَسُو ٌءُر َكَسْنَآَوَّرك ْداَم نهب لَعَقو اكيد اًباَّرَغو اًرَشْن :واَسواظ ذخنأف

 اهسذ 11 ىلإ تالبقا 83 تلواكت ىنعاهسمي ىلإ ةؤممألا

 نقدا ةعصل نلا ح الفنا ةلع ميت اربا فس لن ل دكر ظن ب لاح كس نا ن# مايك :(ميجري

 م( ظحابم) شم ساوكس ا ذس نرتب لوتس كدتلا« قت لعهد تب اشد اب وكلا دس دّئلادكح - ببسلا ؟ اهتايكث حابم

 توك فرط ىك لن ؟جس ناوكبسرار تكل بي باو: كس لوقا كس لما فذ ميا رب الب تتفو لا ءامختذورمضد وردوا مت ايك هدام

 الوإوو« < اتركاربي لهي لومعتوت ايحو توم م عايد تومروا < اننخب لرنزوج ع ىو ب رار تاب ؟«ساتيد

 لاح نك واول سازع نيرا ماروا لوم ايد( كك غن دروب قارب ولع وضروا ىرتز

 لاقتافرطوت جك اوودإي زن تحبس لاذ اياب ف وو بوكا( فنا ميت ارب ترطح ) بج ايد زوو رس

 هوري للا الورك اك حس برغم ةليع_ نكت حس قرنا عروس ندا ( امينا ) ليا رف ذ_. كفيت مكئاربا لوب تسل

 ايك( رمي ))ايءاحاعكو سيكل الدتساواروكل لاو نس رك لش يبرز كسر فك ىلاتدثا ايكو رردشسشسو نارج ( ل) ايكو كرف

 كس لاروا ارزك كوم راوسرب ع رك كر دقنملا تيييوو قس ب قبل ياو دئاز فاك ؟ كرت ( لام ) صنم

 لوم ىركل بك لونج ىفب ا قتصمو روانح اقنع زعدورواءاهتلاهب كي كمر يشك روكاروا كرك فهيا كرت اتت
 هرتز عررط لك ظئادحإ لس نسر مك ناوك ( نولاو) قس اابكغ ساؤت هت يدرك ابر ل رن تنجب وك ادلع ا قت

 قو هروقلا ضر ( م روطاس بجتت ) وم تلت متت دف كدشلا تاب ب( فس سعت ررطح) ؟ كيك

 ( لي تلاح لا) وف اهيل تس لا ذس ىلا قتدثلا« ساكو تيفيكىء ايحا وك ارك جايك دئ وك ارمي اهكر ا ذب ككل اسوسروا

 روا كى رك بتر ور كما هقيوس عجب تنقوب هو نلسا يل وجاب ددصتنكب اكلي ناد كياهك فس لاو, داذي تدلك

 رواايرر



 م هراب (؟) ِةَرَقَْا ةَرْوُس مساس (نرادنج) ثلج غفل انج
 وباب فكل اسوس قلب ( ليكن )يام رف هس اكىت ند سوس بورت رك امج نس لاو ايلا يك مدت تتنو كور

 (اهر ض( هّنَسَقي) ل ايكابكء او ليس ارش دوج اب كس ناءز لوطو ورك ل دوك هج دوك لراس روكا بورشمروا ويا نسا ا

 2 اهفزع ل تءارثكيارواء جس وخان ت تيئناسه كف فول ايكايكروا < نش ٌتِهناَس ع لس

 لاي ذم: لو رادلتي ريف لاي اكل /ارواءاصكي دو درموك ا اع تلاعايلا كس ارك هيد قت دك ساروا جيتس

 كح دل ارواب داني ىلاشن رب تعب كل ل نوكول ولحج متل انروا نس اجو ولحم روطكس (ورباشم )وكم يك نايك سرج
 «تايكاس ذب ىو سلس قفل نوروا كس ناو ماَهزِشْنن) تس اشتاك رك رتز حررط سلوك ن لا مترك هك دوك وام

 . لو ةساجتاروا ليث يد تكتل ا قس كاس ءاذروا نون: ض ل تءارقك ياروا ىو تخلو حس َرََشَن وا رش

 اه زج تشيك ناروا لغد هو لياح لارواعكي دو[ باب نا( نافلة زعتررط>) 7 ل ةساهاج تقول ب نار

 رع تررطح )وأ ايكو مر باظ ب روط لس هرباشم 2 ع بجرم ءاكك كلوب هودوا ءقأ قد ككوجي رور ل ناوا ايل ايد

 لي تءارقكياروا جس دداقرب شم لاهتلا هبشالب هك يكلم صاح نم ( تاه رياشم) كك ل كبك(

 بج هركدايوكدقاو ساروا ءاوم: ماك كل صاح هرباشم مترك دوك لا حس باب كفن( نتي )< را ةغيصبْمَلعإ

 هيل اق فاك نا 9 عير دز نرط ضو وزرع ذوق كدب يم اك ايش عن فلات كنا
 ميت ارياوكى اخترق ليد وجو ابيك اوس افلا ةلتت مك ارما ل ىلا هتف ؟ سبك بع مقل م ءارحالا لحرق ىريم وكم يك ياررف

 اكل اوس فتايات ماريا وكن ين اسوا نيد بااوج اك لاوسكس للا اقل متبادل يءانقملكاكن اهيا كس نات
 < لالدتسا ورياشم كات ايكىلا مخبأ ها ولك امياايل يك رع ناعم ربا« سايب مولعسر صم

 وتس لثروا ركل داصءالب فرط اوك لارج ولا فرك زنك نا كلدئرب راجيا رف تس اجوبب ناوكسو أت ترم

 ني كاري ثاهب رم ل قالع بل ارب وزر هله الان و يروا شوك نا اكس رك زكس نارواوركل لي ف رطب اوك ا

 لووك اء بلاغ ىلاقترثلاكلوجبروا كس لج ل رو را فرط ىئر اوك ار ومكر وحبا وتس

 1 1ليأ سكك يأ روم ليا( ف فق ةللع ميئاربا ترطخ) يش انج م الاو وتمت لب تحن ل. ارو كرك مج اه زج
 فرط ضنا زج لع ف ىو او اوك ارم ءايلوك لاي نيس اوك[ ورسهفس نلادوأ ايكل ماعم روك بيتا سكس ناد ايل ارم كي

 - وم يوت ف رطل ورسةييسا هور كس وم دنرب لم ندع

 «ىىعارؤ الب د جي ره هه > سير لوم 6

 دداو لب ثم د صر كا يبججس لأ ةجحلا ىف َبَلَغ خٌجاح ل يدان كس ٌنّداج ريف جاح ,َلَداَج : نوه
 - امن اهآل ابل اغرب ميقارما لم تجدون: لحا_ كك [بل اذ ري اتفافةل يلع قوم الكتلة يلع مدآ ءاىس وم مدآ ّجَحَف <



 (نادج الج جغف طكلانَمَج كفا م هراي (37) ِةَّرَقَبْلا ةَروَس
 اف ذع كلملا ,ُهَللا ُةنتا نأءامت كلم ءاطعا بس كى زا, تج كذو كح هداشا ل للا ,خلا ُهَلَمَح أ :ٌقلوَف

 .كلملا هّللا هاتآ ن آل ىاح هلج ل لوعفشويت اسس

 يت نرثلا دلو«( حراورل الا عرتو رن ) «رجت اسك شك مت لاؤروا نا وأ_ذ ورمن «ناعنك ا : قوق
 راح شاين دءايلق وكداكت يبي وب فس لا زيجاوم كل اءاك اي ذ سس هدد وااهت هكر لس قادير نبا للام جراج نس بس

 دواء نع نيلي رمش رقلاو ذو نابلس ل رطسموو تس لي نلا ل سس وم كل اكس ل وو م ورا سدا

 راسو فورم ل رث

 -ىج ل للك اوس هدايز تصروا لسانا 1| ل" ك رطب ءهرطب ءهرطب ؛ : لوف

 دع بات اكلاوعليأي .جاَح نم لدب ذإ : نوف

 ؟س لاكش سرد اندم او لرب حس لني رلظ ذ | وبي

 وم اتم مق لسن كتي دب فرط كيف ظظذإ حس لك دب حس مَصاَخ اب ُلداحج لل ندع شوج
 -هج كلذ
 قلع ا هراتا فرط كه سد دساف كس لقا رتتعا كس ذو رن ليم تس داببع للا ٌتوملا وةايحلا قلخي ىأ وق

 -انق لينكس ذدرك وج ع انركا ديب وكتايحو توصل بي ماسنجا بلمس تيمُيَو ىحي
 اكامثنل فكم قشر كريب تن ومب لاعتتسا ل وعفماب و يوجع سس سي لاف نإ“ تهب ؛ شهدو َرَّيَحَت : :َقلْوق

 -< ايكو راش فرط وى اد كس ءشهد ردا ريحت ريض تهب «لإ تس

 تار ودافك تاس قفل مب ,ةجحملا :ّنِْوَق
 - بادجاكل اوم ديارصتتم اك اضا لا ءاهنع حضوا ةبجح ىلإ القتنم : لاو

 ىبب لكالاحوج ضو ايف لعب لجو لوا ع اترك ون حس دود لاقت فرط كليو قرود حس لت ياك سي لاوس

 نا ترق بدنا ع ركش 2 اونو م ابا لوك م لسد رلا اني هيد هل حب

 ع |نتتا فرط كى لو ىف ل مو للي جس لب“ ءرخآ 7 ٍليلَذ ىلإ ٍليِلَ نم« لانا : باج

 - باوج اكل اوم ليارصقم فاش تيار ءىدّلاك تيار زا : لوف

 قئاكهفوطخم وتو اتوب كريلع ف وطخم لاا وج لح اس لاش د, جاَح ىذلاك فطعاك ىذلاك وأ :خلاوس

 ليام اج لوثداك ىلا ب فاك ئالاحءوم 'ىلاء كل ءاعا ى ذَلاك لاو يب بلطم اكل اس« ىلا ل اعاكريلع ف وطخ جانب
 #يف 2 اي ومر يسساواوت ف كس

 رض يمص فو ذك تبرأ لكي حس ىذلاك رد واهس ءلما | لعلم فطلب جلا لا كر فم_افطغر :يناوج

 هس ايدركرماظ سس مال



  هراب (؟) ةَرََبلا ةَرْوَس موسوس (كواد) ناكل َجسخف ترن نَمَج
 بيشو كل ما من نا لي نمل رن تنك م اناكتسب كيا ضروا نيبال ير ءرصن تخب : لوم

 نس هب رضن تنك ماناكل ا تس دجو لكل م اهت ايد لاا لاي كس تب رنا نس هدلاو ىلا اهتاوم اربي ب بج كج

 (ىواص) - ايكوم روب شم ايكوردهشممنصأ ني

 نس براس ل تار راز متل سا ربع (لْعفتو ٌريِغَتَيمل ى« هّلَسَكَيِمَل : : يلو

 < َّنَسَنَي ظفل لما ليد نكس ناهس ايدرارقىرورض ف ذع لبي لو تلا وب: قيس درا رق تكع ءاه وك اهذس ٌلاسكر وا

 كلش ءاكومذوخا حسةَنَس ي قلاطماس لاقل اءايكوم َّنَسَقَي ركوعطقاس فلا لعب مزج تلاح قى نسعي لص كج

 اح سدا ا . رّيغت لو وخل ننس روا نيت لص ى( لخفتا) ىنَسَص هك ورهتبا حت ةّوفَس لص
 لاح قكتر لاب لم لوتلا» لونوو لصوروا فقول دج لن لاق نوب لص ءاه « تارطتريو ضب َنوُنَسُم

 -<-آ هيتس خاسر ةلعا هت ُهَهْفَس لما همس ركمرجذوخا تةَنَس كك لآق

 مت ج اجان الرش ا ذبل ل بارو ماعطدارم تس لالالا بس ايكيا درفمول هّئَسَمَيم ل اوت

 -< اهكايالدرقمول نة 5

 اييلا_لع ف وطعم ىو لبي ل ا لكلا ؟ح يكلي فوطعماك او فطاعركا؟تاسيك داو شن «َكَلَعَجَتِلَو تلاد

 مس لالا

 َكَلَعِجنِل كلذ انْلَعَف جي ترابعرز قلب قللخ- فوزج م ااروا.اهكريف انيتساوك او ست 0 باج

 ب قاتل فوزي ل نال يأ زويل واعيد يسارا جس كلعجن ْنأِل س لك َكَلَعَجَنل كَلَعِجْنِل ءسانلل ّةيا

 ف مالعر سمك اريبج جس يكف نطعرب فو زل حت سوبا وقعت اني دفطاع لاو فس تار طحن :ييبإَوِج]ْشتْسَوك

 رواب  للخم ا ع مويفسس ننس دلل سود كياريلع ف وطقم وروا ع انارردققم يلع فوطتم ملغ

 ىتوملا ٍءايحإ ىلع انتردق َمَلعَتِل ٌكِلذ اَنْلَعَف جي ترابعر زق« اَنَلَعَف و

 دوا نإ ةساهناكس رو رعز ير لم ملكت ع (لافا) راشنإ تاس لمبئارروام كس نو ءاهّرِشنُت : وف

 كس مج ةاذروا مل نو لع تءارق ل ياروا- < ايكاس ذي ى يت( )داس قفل نول تروصىل مار

 لإ راوزتز رطل قت زيف ل اهنا روان يو تلت جر ((“ ءاهعَفرنو اك َرَحُن ىا جديا

 اريل ء اوم ل مع هرباشلا محب كس رباشمواهق صام ىلالد تس مس ءايحا ةراشمدك فقط مزع ترزح

 0-55 اب لولوو

 دكاقتير رصقملكب مق سن اهيا مدعروا نقل مدعدو كل اوس. فلفت ميئاربا تتح «نوعماّسلا ُمَلْعَتَف : َّيَْوَف

 ه(نشجبمركإ>



 (نرادج» لال ج جشف لانج 0 م هراب (9) رقما ُةَرْوَس
 متت سلس ىقولا مخ اح, مل نا دانا ركض ىف ندمان اهي لاوس دننانطاياع مي ارب اج ع مولتمون ين اس

 ماك اميا كس قتلت ةلياغ مهتاربا ترحل فلا[ سادوج وأب هلك ايكوم متمكن وراي تيس ببدساكك اني دي زهري و رعاشملا

 ؟ايكل اوس رويس ىلاقتثلارلابك نموت لواء رجب فاحت

 لاو مهلا
 هللا ده ىرخت ىلا رفا ةضقلا هذه م دمعي بيكا ىاكعس 8م :ّج اَح ٌِذّلا ىَلِإ رتل

 جك كس تضر يلف مايفتنسا لب ءاَهتْوَم دعب
 للا ءال « يلام قمرا ريض قت رما لحس ٌرْيصَي َءاَصإب ٌروصَيَراَص ءاهرسكو داصلامضب ءَيُهْرُصَف

 رواج بكرتشمل ب قش ووو ونوخت اسس نس اهبك سس شنوا لون ىلا: ك عا وكي لكيت لا ءرك وف اسر

 مر وت ل مرا
2 0” 

 حجت ف وفل
 1 يل ول ريرلا هْبَر ىف ميهاربإ آخ ىِذّلا ىلإ ردرملا

 انا ة لف بقلبي رشي اتراك ةحاك سس نالت اخ ولي لع لارواءعس

 ترض” تبي ىتر( |صفيم ريك يأ ) ؟ ىو مكن الف ذ مت : لو 7 تك لم هدرا بت لج تسل رورشرم قير

 نيب رش انتو اشواي رص اهم ملوك اك دلال يلع مكيتاربا ترضي رم ؟اهق اوكالاو ل رك ايمو ثنكب الثيل ةلةيلاع مقارب

 مل ذاك اجاب داج يكل لابي اكدعقاو سن اهتواشداي اكل ارك ن لو لسا قاع ميتاج تررطحوج «جس انج ذو ناك ما نس

 دح ذي رواه دو: ومجكاوارو ين لد ,ومتعلا نأ درا شق وااو سابك لبا كح صاع شكلا نا

 اك دادي ريع كي جس بسس لابي كس ذورمني اباك اشغل مت ربا تررطت كس ايبك اتي ل لاء هس لب اطملس نآرثلت

 ناؤأا الاول ل وبرك ع دان تعب وا ل غرور ل "ريح ةئروا تفلت كك شال رب بج د الفلا ةةلتع ميتاربا ترعح

 -<س كى نايب لابي وج لوم واه ورجج وايل ثم لرب روك داب س دقت اكن اووف باب

 ؟ ان ايل ع راززتلا ب م

 هاو فس داوم ديب تسدجو لااعرا فيبدو لت ةخاء دك كبس رايي اقف ميتا رباك كساب ب رانا
 5 را كس كتولل اسيل هراثا ل ءكلملا ُهنلاٌةتا نأ « فرط خرا رنج لا ىو اطبع تموت اد

 52 هسا

 ف
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  هراي (؟) ِةَّرََبلا ٌةَرْوُس ماس (ناداج) ثلج حش كَل اَنَمَج
 باب زال بروك اختدقلا هولك قر تيصوصت تشم ى ل وسوم كرش مارق كلكأ تس اء ني 2من 49

 2 اب نووبسرواارغوى ااهتتروا بروك عا فرصرم سس شا. و تيثيح كن اكن وادغ ةسادغ

 كلروا ع لارمككرب بابسا_لهدسوج لادخ طفلا قون ليا ايليت لري لوصتوو شيب ل سكش ل ارح ©

 روا لوتشرف,حراورادجتاسكسدثلاوو لبي لادخ لاء اترك روجر ك_- ك- قربك لمي تالكشمروا تدجاح ىقيا نلاسنا فرط

 0 مت رمت بل نان قا لت اهو حس نلا ل ارك ير شوك ل وبتنسا كتب قرسود روا لورايسروا لونج

 -لؤ ةسدلك ل قزايتور طرب لوفاتس آل كاروا لو تس .الاج

 بيرق فس لوكرشم م انقكسايندوك ادخ كم سود لا + ( تيبكاع نم ) ٌلادخ كت الءاعم ىايسروا لت ىرسدد
 راو لوذب لتس لك ١ كس ئاسوسروا لوتن ورب بدوا لوف دئاخ ناش ركب لس ىلادقدفلا لش شاء ذرب بيرق

 قتيل مرعب ل نوبفا ليكن ركل ساروا نإ لسد قس كح قاد لج قحط رمود ىكا نالاغ مناشرشكا 0-3

 ىتاش اكن اي اج الشم لن عسر اسس بر شوحتاسكس نا دلاعم سا تع قت روا سيك زاكي نمد الو كل وادخل.

 لإ + تحت مرنتارغاكادضوكن ا ىلاياجر وا ابكر اتوا اكا دخول وخسدابقنا كنتى ناد

 قلك اس او نه زال ا نقش ري كود اك سااهقدررككم و وجو كس ادخ دات اكتر سود ىا تكلا دخن اوئذاكذورمن 69

 كريم لوم لع لا احاكل ورش اب لس لاروا اك ارع لكم لامك نقي لكو كد اك اامللب « لون لي دب دم اكت ان اكىرإل روا

 رادغروا كيور تشابهورج اك ارعرواء لوم ود باوج لبي اسكس لس را قا رتالاب لوك وا رهن س كافاق ناب

 قت تدعسو كح ئطلسز واربخ لاول ورم # رك يلتبس روكروا ىلاوسيس ريض إي فانا ن براني كن حس تيت اون حس
 كل خيا لاك قل عرفت ككل اهي لب دوبي تايادد اهيبجرك ادخن ةساوئد كات عكر اني طلغدوخرم وا لشكر« ريل د اخت

 -( دوب تاياكح كك ومر تنومه ظحالمإ) هت اترك الج ارك يبرم سس ات اعكرانب لكلا شري

 اوسيلس ساروا ل وج اتناب بررواءووبتسي اروى ثم اعلا بر كيا فرص ل م لا بكبج ل لفل ةلياع ميئارا 09

 ننام ارق لووول قرر[ و1 قالا انعارع ساو قرض ل اوستن وهرظما# حسو رروا ار كي د

 لاري راق ىلع ل /اروا تساير ى وقل اومب ارم ا كك لاوس هللب حح تشادرب لاق ككل ابك هرييقك اين اك

 مالا ك تداخب مرج فاذا معئاربا ترط> كتبو انك اجايكز ادنارظنر ربك اس قا ثب دزوج كه ديقك

 2 كل د اسك ذورف ب

 يي ا امججول رك د تل ( فازة ميت ربا )ريح ل ككاو فس ذورمن

 كت وهو تايح م “ ٌثْيِعي 2و بحي ىلا َىَبَر” ااررفذ_ اة ميت اربا ترطح وأ, لونس ف اصوا كس لا ون ل

 مسيوم وو وس ولا لع لع دتاب كس ىعا لت وق راس

 ركفرضت ىلوا لوك ب سادت لدب وك ايح ماظن ساكس يكتف اطدب لي دنب كك لن تسر مكر كا جري ىا لير خ آل اض



 (دتادجر ندلالج حيف ثلا ج م » هراي (*) ِةَرقَبلا ةَرْوَس
 ىو اوس دقب ٠١/ بسال توجو حلاو تاب يرجح رقى لبي ساكس باو فة كتابا ترطحج رك« ساعد

 رواادرل "فام وك يأ دوا اياذب وأن وصب نا فار ل لاثعز باج اكل ذورمت مكن ا ء(ناسوم بلا هر

 ىناف كب طاخم فرصا عر ماق ىو ل ل دتسا اقفال كيلا رما ترطق>  ُثْلعأَو يحخأ انآ" وكلنا الرف

 لو كليا ن1 لين ماظن لادخ نس انس اك قايح تءانماك اميتا يامر فروا ورك بم لاثه ىرسوو سس وبب تتكسر اظاحلا6 ع

 لاطنا لس را الا كف ومب مثلا ادخن كس روس وا هت ابكر اواو و انور رووا ورد اهو كرفت

 برغَمْلا نم اهب ٍتأَف ٍقِرْشَمْلا ْنِم ٍسْمَّشلاب ىيتأي للا َنإَفْمِيهاَربإ لاق” كش ل اثم كوت ندوس لن يد
 !!ىلا/رفتنركن ب ربا رق لاذ اكشفوا لع متاربا تطمح َرفُك ىلا َتِهبَ

 يس ادغ ىا باتبادو باق ل اهت انناج ىووخو وليل لا ءاكس سددت باوج قس لاذع ذورمناكل الدال

 تبل رك ريال ا ىقكوروم تاق اسك لا كقيقتج جر رط ارك جس اذناء باللاعب اوك سن إن ناار

 0 ا ا ا كتلسسو حس ىلاورنار رف نازحلا قلم ىجب ١ نتي

 -(ًاض ل قر كي اح ىك رات ق يدوخ: ايكو ركوب ىررششم
 .هس دلع ليلو كتذور لد كس يح ورلد يق الفلافةققع مكن ارب تدرس م زور مرعب كسل اك ناي مر ومات

 قروسروا تروم ءاينبا ةروسوج اي[ يع دتقاو كف اج كتلك نب كك وكن ارو يك صيف اك الجهر زون لا نس لفك واشد ارم
 -هتسا## ناي لم تافاستلا

 «ت لاكي ذس لوب وجرتل مالك زقنروا هس ب تي[ باس وتم فطغاكتيآ يرق ىلع رم يذل اك وأ

 ٌرَم ىذلا لشم تير” يرظن ف هريخو ىواضم كر شتزروا “ ةيرق ىلع ّرَم ىذلاك زم يِهاَربإ ٌجاَح ئِذَلاَك ترآ"
 21210 رثو كارو اح لاك *خلا

 : طيلة ة]ئاعر رع حرر ط>ر وا يعن آر

 تح اين اهل فرص لب ساروا جس روكي لش بوق ةروسلج كيا فرس اك ( فلة فظل )ٍر زرت سرعت ل ين ني زغب آرق

 اوس 56 2 0-0 ا اكادخو ( الفلا ةلجتع ) لست نر اصلك رش لج : تك 2 كارو ب 1101

 د ورا زل اكتاهقاوو تءالاحس نار لكس ماناكن ارب ماتم كد را 1

 لوف َنْولِهاصُيِهِهاَوفابمُهلْوَف كلذ ُهّللا نا حِْسَمْلا ئَراَصّملا ِتَلاََو هللا نبا َريَُع ُدْوُهَيْلا ٍتّلاَقَو

 مسرتةروص  َنْوُكَفْوُي ىتا هلل ُمُهََاَف لبق نم فك َنْيْلا
 « لوم لاك لوف اب كلا كرب م نار ع .ابباكشلا6 | اهك فس قكراصأر واح اًبنباكدتلابب ]ل اس لول دوبي روا



  هراب (0ز ِةَرَقَبل ُةَرْوُس 1 (كنادج) زلال جفال انَمَج
 - ل جراج هكر عدل تنحل كدذلابب نلا لن كك كر ايا وار كرف جي حس لااوج أت ابكى نلا قس لاول نا

 :عقاو كيار اذ لع نآرث

 وج اوم ر زك س قا كيا راوسرب تا دك يس اكن هدي زك كياك دال دققاو كيا لي تي آه دال دبا

 ابكح ترتر وا بجت وف املك درب بسحب دس كرا نا ناك تروا هت نااكم لو لابد ققلجيومرزنمركومداب يو هاج لكلاب

 . ىكلوكرباظب لابي ؟ قع دكر ايتفا كدت هدابود حرر لك تودع ردوا ؟ اكو داب آيكر جي تارمو لاح هاجترواررفنح ايلا

 ىادكل ريوسروا لك تبت عر ور كنا لج ىا د ىل ات ناله قرت برك ى ا قحئا كرذمي يي ءاحآ بيم ةاببس اهيا

 نم ترلاع نت[ سرعتك 118ه ناس نك لدتز رار وذل اعل كل ةناعد دلت ويو ءاهلر دنس اذ نع كللاو

 تتواكب أف ؟بورن ول َّلاي كدت هر ابود بج وا ءافق تفواكذح مج ندوات وس للي شف 1 كتوم بج هد "جسد

 لاي تلاع ىكا كت ارب وس متلي «س لا ايبا ايامريف ف هللا - كحك تي اي ندد كيأ ايد بساوجج نس لوبن كيل لا ءاهق
 0 ناك مج دوك وزجج كخي لاهل تيا فرط يأ مل جس باو ب اكتر وا بج راه ساروا ء بسد

 ري دوا «< اهكم در جئاه أ اكل إل فرص كرس لرب ارامي دوك دك سا باج قكرسود وا ءايآ ل بئر يخت لوك

 ك تارهفتو وعرب لا كليب صرع لي وطي لا كس لري وس قفين ر طوف اب احوكرت لترك ورك زادت كتف كرات
 قطب دك لوم [ىراهت/باروا قس لكوو اجر لكل ايكو دارا لبن داب كس لوا قر ملا سو طوفتروا يك شا

 نان كيك ل وكولوك قاو # دابترواوكم مكان ايكئ ل لسا هب بس را « لإن ةئيسد تخت قرتز هدايودوكى ا مت ى

 شال كايكرا رقارر دعب لس تعي دوججر ارب ا لح لوبا بتت_ولركى و رباشس ريت اسدجت اسكس ندي مكروا لي دان تسد دل

 يلب لا عوم رواك نيم نتعرحب لس نيا مولر واج الاس ادب بسر ل ل .لءاكت د دفا ربت

 رداد سلس نت قروي هول مكاري لوب نق ريق تا كنا هةيلألاو ٍةَيْرَق ىلَع َرَم ىِذَّل اك وأ

 متاع ويم متلك يامر فلنا ف ملال روت ظللت رز ترطيب لا قروب باج كس ىلا لايك

 تل هرايددوكق ”ودرم لامك ابكي تمير شب تانج ياي داب ردوا هاولشرو كني لاب هرب بسج كس لي درك اب آهدايودوكل ا
 ني اثلا ]ديب د ذك نت ىالتحس بابسا نادت اسكس تررهتروا بتل اتت اكما لكتب لقياك لا؟ كلت كنز

 ادخدكا نق لاكي هل نا لقويك لآ[ بيري تس اب يب كى دوا #دنب هدي ذك ةييساوكدقلا ناي اق الاد نس دك رول كو دعو
 هو بج رواءاو ناي لبي روظتسال ايو رون وج اب[ يمي لم اه هو ديت سسكس نادجن انج جايا رف دعا ل دنز ل اة نو ج

 «ناملس: هداقروا مالس ندا بج تررطنت ل ابع نبا تيرط, لك تر طق> اق كج رمدابآ ( لدقملا تيب) ملكور 2س كس هدنز

 (ريثك نبا ريسفت) 2 قات طنايا رس زرع حرض اوك س بنج ىلا نااجت. راك ةفتلاةقتلتت نست
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 تتتتسدم سمتستتةلستقسخ سددشت ضلال 133333333101000: احل (نراده) ثلج شف ل نَمَج الكي " هراب (؟) ٍةَرَّبلا ةروس

 ىب؟ ( ايمي ) وايمرا ترطح ضرك سي لو كم المس نم دقلا ابك اي تيياود كيو ااكريبع نكي رتلار بكر وا ميلع نء بسب ور وأ

 (ريثك نبا خيراتو ريسفن) تكي توكل وقى اس قرر رج ناك

 : ثنكب كر

 روج د” تيعاور لوس ريل ١ احقق رولا رو مان يك ىلا كرز ا 7 ياس وا

 ترث ردارايحا بكم نم نب بسجودج ل لاوقاو تايادد ود كك فام اكن ا لين لوقت اخ دج تس نا اتورباحسوا عسل

 يل 1 نكت يصن#ق لت دقاو با لن لون س تاعقادو تاياود لب ارسا كد لإث كنك ك تم الس نب فلاربك
 0 ا ا نا لك عيدا -ارولكة لاجدر لابهاد قت ليا فرص

 ناارقلا ضب كو رعبا حو هانز ترفحالا ركن و لاح انسب نير حذار يانا

 - لي ركع روجر فرط لاكتشطك قيل ور ار وبسس نكرم خؤحان اوم تسر طخ صم

 لك لباس عبس َتَيباٍةََحلتمَك هبعاط ىا هلال يبس قرمهلاومأ َنوُقِفَي َنْْؤْلا تافغن ُهَنِص لع 9 سا إ |( رع رع و ص يح سو إم مج 7 00-20 11 درو سو 000 0و
 0000 لى إ 5 ا

 كننذ رك | فيعضي هللأو بعض ةئاس مبَسب ئغاضنت مُهتاقفن كلاذكف بح 3 1

 5و امم تر هرو صد 5 0 اند 1 200

 هلالزسو مق 0 ومأ نوني ذل فاعمل ل يونس ل 0 0

 2 7 0-0 و عع و عود ب 29+ 10

 يل زيدا ثاود قل كدرع )هيلع ةقوقو بي 0 نس ىل ا١ كل كلذ

 0 2 5 76 دو دع ورع 22

 ريخاتب ا أعلا ةَقَدَص نع قع 00000 , 0 0 5 هجاحْلا
 نم ني لمص 73“

 الكا تالا نمل فيرا ما تكية رصاوطِطبت الاونماَنيِْلا اهني ئؤنلاو نامل نع ةْوَْعْا

 حو رجل مولاوهلابنصْفْيْاَلَو يل ارش تاس ئذلا هنْنَت ناطبإم ىا ٌىْوّلاَع
 ةسما يلم اوصف ديرتي رطم ُلِباَوباَصََف بارتي لع سدشأ رجح ٍناَوُفَصِلَتمَكهْلئمَف ةفانملا

 رنا ىنعم رابتعاب ريمضلا عْمْجَو احر قِفنَملا قفانملا لكن نايل تاننيثنسا نودي ةيليغ يشأ

 0 ىش ناسا ىلع دِجْوي ال امك ةرخآلا ىف اوت هل َنؤُدجين ال ىل ادام اويَمَك 000

 نوقف يلا ٍتاقنن حلَدَمَو © َنَيرفكلاَموَفْلاىِدِهإل هلو هل رطملا | باقذإل هيلع ناك ىذلا بازنل
 اا اعل ع بارسال يوصف ىلا هيفا نلت دفا نام ند يا

 ها نسبي مزكهنإ>



  هراي (؟)ةّرَقَبْلا ةَرْوُس معو (نرادج زلال ججشف كاْنَتَج
 ُهفَتْرُم ناكَس اَهِجَتْفَو ءارلا مسيل قول ناتسب كنج 8 جلت ةّيِباَدَتْبِإ ْنِمَو هَل مران نوري الن :دلا

 5 جوضو 0 ' لم تان لانها م
 َهُرْيَخ ُرِمْثُي ام لثب نيَفعْض ا تطغأ كنت داواهباصأ وتسم

 1 5 80ج د

 لق مآرطَملا رثك وك فو ريثُث ىنغملا اهات اقئفكَي و اهْْيصُي تي رش طق لياواَهبصيَمَلْنَ
 دا هب مكْيراَجيَف 9ريصل َنولَمَميَ هلاك ثلَق مآ تريك للاَدنع ْوْكْرَترْكَذ زم تاقنت كللذكف
 21ةياصاو برمشلاكنماهيف هللا اهزحت نم رباع لْيحَتَنَم انس نجد نوت نكد
 ةديدش حير صم امياَعأَف ةيلك نْوُرِدَقَي ان رام دال وا 2ع كيد ثيحلا نح تعض

 - ع 5
 ٌلييمت اذهو ْمُهَل ةليجال َنْنِرَيَحتُس ةّرَجغ هالو َوُس َىَقْبَو ايلا © ناك اه حو اه دقفف تقرتحاَفَر نيف

 هلا عمي مايفيتالاوورخآلا رف ابيل ملا نوكيام جوحا اًهَعفن ِمَدَعَو اًهباَغِذ ىف َناَمْلاَو ىئارُمل 0 !ةقفنِ

 :لانغأ َقَرْغَأ ىتخ ىصاعملاب , ٌلِمَعَف ناطيسلا هَل تعب مث ٍتاَعاطلاِب لمَ ٍِلِجَرلَوش رسابخ ن تأ نعخو

 لع ع بشل

 9 : نو تالا مكل هلدا ني 8 ام نيب امك َكِلْذَك

 فوححم 777-222 >--د. يمسح
 لام كلان نا با +2 ور قا سا نش لم تارك شاوكل ولا انوع : رج جم
 اومايكف رص لب (ادخ وار ) اكن لا حرررط كا ومب فس ادوس لي ىل ابرج دوا لاي أ, ل ايلاب تاس تسال ا مل ناد ليا تب حس كما

 تان من ل لا | < اتباع دل روا«جس توم سوزفا ان ص تساس لا
 جرب لت دعب ل هس رك يضرم نس / نزلا يدار لضا كراع نأ نو 6 ىلوزفا ل ىكنقاو ح
 ثروا قدراسرس تلاه( عش ) كى ا 200000 ا مكن لاسح ا ركب الس ايك

 ارب ىلع, ترك فرن ضير نوم فاو اكل مج[ رك رك نعاس ك ضنا اكن احا سا لإن قس انني فيك 1 لل سس اهني فيلل" وك ا
 كاس لوب نايلسو و نو اكرم فو لولب نلاروا بسال اك جيران نلا تش جس لل اي كس بكس نارتج اكن لا( لايقل
 جي دس لت ل جرة تارت ارش سا انكار ا رظت وكر ارا كس ل هع م
 رواء او ف الج ناحاروا اس ذايب تلة دصاس لون لاداء وك فاسا حارا هراعرب لاوسروارل انج ناارحا

 رك ناره وأ ال نا قطا قع لا قاد ا انج سدا دزو ل لا الا ورك لازال ب فلا
 7 2 0 ضر 9 ._ 5 ضم 1 2 7

 وكل وك لوكل ام خيساوج لدن ا. لس دسك ءاض دس قرص لنا امورك حل اض نتا كس ضنا رل يبي فيكن وا
 قرت لع للا لاثم كما تس أ انموورلك نعام لكن اميارم ند كس ترث ًارواشلا دوا ج حرا "قره هك ةساحم

 يا)- تنبت قايل ب لازك تب دعك كس كف اص للا وكن اوس وم شراب كرو ذرب لاروا_ون ذم دي ل مل ب

 نامل او حك تيري روح كراك اره دفئاتسرلمب يء عسا( تاقدص) لاك اح ليراد لسا ب ( لاو

 نس دنا



 (نتادلج) لالَج شف كمل انَمَج 8 م هراب (؟)َِرَْا ٌةَرْوُس
 لي ترا ئد_ةلومة ركتيباعر كنس ْىِذَلا ح االول (نوردقييالا دواس ذل ناب لاشم ىك

 كاوا راي قر ل ادجاتبر للاب كب حس لع لضلا رتب لع كا بجلس نع يع با اكريت لع

 3 لئعىد_ر 1 7 م ا د يلا ع دوا

 لماع باوثرب لا م لت تسرك ررخوجتاس كس (رارقو) تابت دون ك- لدلك ىلوج اضر كلا ول ولام نسا

 يتادتبا نم دوا سرج»و كف وبر بالكس نا كر سيأعق وف كب اوتو ول نتن ف الخبل نك

 راب داذدو ذرب ل ازوا_وي اوتو عامزع لوو رق بن قررا رشا ارم (ةوبر) يردن هلأ نابل«

 #2 اهلك دال مر م لباقم كس يدل ابل لنواب تس د ا تاس رس لوب

 نشب قرا قرع < لكى

 لو تكذب ر وا لو تس لكي لبن نطل بلطمب ع ىلاموم لاك تو تجي كذب يم اتمرنلب كل لاول اج ومتم للا

 ' ووم قش راب رادرو رم ىاركاروأ ل لل جيس سا( دارع) # جت انك نولسروا رض

 اب لوم م تاقررضوو هاوخ لج ؛ تكل روا ل ل مددت صرت ترا له علا 0

 اجرك دي ب لوكس لع مايك - اه ءاذمج اوك دوازبلع ب وب ك_ررظن سارشلاوم ةسرك مري وج وا -هدايز

 مكرم كثروا لبن عراب لساعل_كس لا روا ومب قب شر مت حرت كس لج وم اك وزو ازؤأ كل ورك راب فيكس اك

 7” ا ا ا 7

 (ةبإ) وصي 4 نب لاس قر نو آريرش( نك“ ) س آلوب ليا عراب سا لوم دداقري ذاك

 رك دج اع كت كس لاارواووروا_وم رات سف اك ءا لبي تاغ آو بج كوم يوك فو اوك راب نس ل ماوس ح_ اح لج

 بلا م الج نامخارواراك ايري _وؤمت تروص لوكروا( لكن كسر زك ك كس كاك | 2

 باوك-) ل الع ترآ ( راكايروو) كب ج ل من تنو كاش نهج أكس ةرداظسوو عل اضن

 بوس." هووطوج و ةقلادتش اع لابعنءاروا هع لم نك كس ل نم يفقتساروا_وبب جر اتي رش

 عا ك كناية + ورك عروش ل كس تييصخض نسوق يك درك ءاسسم ن اطبخ لارج - تكلس لامعا كيت نس

 ! قبال نزينها ركلوق نأ لي يبول جرطووما م يدرك( عئاض) قرغوكل امغا خس
 ناعم كسا ب ف
 دورك ل ما تريعروا ورك لور وكل بي نس ما

 8 "برر ادسعل ييبهسد ا



  هراب (؟) ةَرَقَبلا ةَرْوُس ما (نرادنج) ثلج سف كمل نهج
 لشي دات ك ركفاضا اك ءةفص غ#_مالعرسفم_ ريف ىو ادت ركوم قلتي فو زر كل يس تنص فوصوم

 جس تنفص شتي تح سئل شم

 ؟ح_رصقءايكا فاض تاقفن لاوس

 لب يشعروا ميش سب ميثم خلا ةّبح لشم رواج ميشا تف اكرواج يشم ْمُهْلاَوْطَأ َنوَقِفْنُي َنِيِذَّلا يلو
 (ةبح) ميشمروا هن تاناوبتل يلا (نوقفني نيذلا) ب يشكي لاح لاك تسرد لاح جو لذ وبدت تاقفاوم

 كاي اهنا فذع باج كم بشم مكي ليأ ل ةك وم بوجود لس لاء لبي بسس انميشن ذبل حس تادامت 2

 .خلا تنبأ ةَّبَح لثمك نوقفني نيِذّلا ةقفن لغم« كوي تدايعيزقت باء انا فوذح تاقفناظفل ف مالعرسضم
 ُْمَلاَوْمأ نوقفني َنيِذّلا لشم» لوي ترابعي زق لش تروصرا نس اجانا, فذ باج لك بشع لتسرب باج ارسود

 .ةّبح عراز لثمك خلا

 -ج فوزه ل وعفماٌف عضتي مل يدركه راش! تس فذع ىلا كلذ نم رثكا :َلوَق

 7 هد افايكاكى اح اجو مولعضرارلكس دكة ودابود < تروم موه لكن اضم علاوي

 هقلا وداي ذو سس لاعب دوم مومو سيل ار ينس يد بادوج كل اوس تاك كف اضا اك كلذ نم ّرسثكا :سإ وج

 ا _- كلم [رفاطع ملا

 ءارتيمرلطس يلع ف وطعم زو طخمب فوطتم ةرفغم روا_يلع ف وطحم ل يس تفص_اؤوصرم كوم لْوَف : : وق
 بر خلا ةقدص ْنِمْرْيَخ

 ؟ج تسردتيل اني ءارتبماكل اح هر ٌرْيَخ لاوس

 - ايكوم تسرداينب ءارتيم اك ضوطخمس_ ريو كل سس فر قم يلع ؤوطتماكس الكوت :باَوح

 8 ا سنا 37 ارتبمدوخ اك اج هركل © لْوَق لع ز وطعم ملاوي

 ارسم اكل "اا زباب تقم فورعم نزوضوم لَو 2 بخ ادت ا( نازل هسا لرش بوح

 ايكوم تسرد نوم ع او

 اه ىا :َللوَق

 ؟جهدت ا نايكاك تاء فوذح اضم روجأ اوي
 ه ايمي تييذا اي هاج ناحا كيل لاس شئون لوكا كوم لاب كح قص لا نتث رص لت يو
 اك اًهَرْوجَأ ك1 ف كغ روكبش اس احايوم حل اض با كفو رج اك ادلب احاجومب سئل مار روا ع اض قرص لاح

 تكهع يكف اضا

 -ج باو اكردقملاومليا قب :ىذلا نعم رابتعاب ريمضلا عمج : لوف
 71 ل متلي مزمز



 1 نوي 7 # ءا مك له 850 هال سل

 (نقدنج) نالالج حف نرتلانج 0 " هراب (؟) ٍةَرَقَبلا ةزوس
 2-5 6 م َنَورِدَقَي رواد ررغمو يس عمار فرط قفني ىذا ريك ءنو رقي كوس

 كك را ل لل د رع ب طع ال قو كال باو

 موقلازكووقلاَّمُه مهؤامِدجلفب ثناخ ىِذَلا نِإَو

 «انتكم اش مق مدقق روب كو تقيقترد يلم علاش لج يم اقم نا اكس 0 فو سس م ناك انتم كي لبي هرم ب

 0 19: يه داتا ما

 ابيرق رم امك جة انركاريي تلتفاوص لجيل شهروا بشع 3 ت”اضميف رع ل“ كاسي تاقفن : : لو

 ا تيار راو راما عب تطغاربق ا ا : لوف

 ةيجالاوهغلا

3 

 3 2 رك ا عال ل
 هادم 7, نوح .ةلعنف كزواكن انك لم درشو مدت سك ت”ورعمو روب نايءاش وت . ةلينسلا

 كك اونا كنلا للحس لأ مسا ١ رواسس 0 1 نيب تقوى عرزلا

 ( بسم رش قل 0 نسا ”١(ةيآلا) مح اك وللا ليس يفر در نيف ل.

 - داو رطل هس و يتق سه مد اول تن ضعفا هللا ليبس ىف نيِقِفْنُم شل

 34 5 ل

 تا او تل 0 الخان 0 7-10 اوي - تارا و ! موا تا تأ

 000 ا ارو واس ب 0 يقمن رك 000 كايياذ ى رق

 د ديابف رول: بشرجو ب ريشه « رشه. ل 0 ا 1- تل بكم مرر ل تمي اه دوك نا طباع نبع
 هس يتسلل اي ال

 َ ا يلام ُكتاَقَدَص الطب ال اوما نيل اهيا

 يت هو 0 م

 يي ا ّتاجوت فاصر مم ل تسلب ل نس ادن وردا 1 4و تتسبب د ماس

 يلوم علاض با ولورا كانا ١ نتاغسدو ل قا 0000

 ينال امك لاح ا (ةيآلار هّللا تاضرَم اعتب مُهلاَومأ َنْفِفَنُي َنِيِذَل اٌلَثَم

 < لاش ل رواوم ب ىدنلب وج حس ل ل م1 أو كح 2 تم 2 ئادخ هاري سى م اًضرروارضت ابن

 5 2 لن ايداوخ نب 7 2 ثمل نسم لاع

 28 | لوا جس رن كل خن كج ايك ابراء ةلخن رماواك اج تم اريل ايكامآ ُلْيخَ : للف



  هراب (9)ٍةَرََبْلا ٌةَرْوَس ان (نرادل) كلج خف تزل نَمَج
 سيعمل تيب لي اوك وخروج ءاومب ملاوي وأب لوك ترن زيت ءءاضعإ َقلْوِق

 ب بعموم لاعقسا( بكرم يبت 1 (ةيآلا) ٍليِحَن نم َُّنَج هَل نْوُحَت نار مك ُدَحَاَدَوَيَ

 رز اي كس لااروا نوي لرش متع ب قوم كراع راي هد كلا رك رايآرج رت ةذس ترك ضيا كيا

 دوك تال كف _ركيساس_ وو كت ماو قعشوبا يل كد داع ب تي ينداعو راع لاو فعول ركرسإو

 كترروص ما« لوم وب تس وا يل كَ ىلا يك ولارايبس اكل /اكنس هو لوب كت كح كن كس لارواوم ىر

 مينو لإ خ رصررت نك ضرر جرام ا شاوج ذي لا .الب لوكري عراب سا ل

 ل لب اوني تراكا لاما داع قاتم كى راك ايدو قاقتدل واكف وةك راك اير نتا نو تماقق

 ا للاقف لسفر مرلسلو لة لف بوس لعدم بش رك لاب

 _-؟وم لاح قم قمار ارتكب تس كدت

 سا كوب تلاعوج كراك ايد كيأ كد كس تم يقر واس. .ب بشموو ع لوم رت تيفي فيلو: حس تالاغل-ك اراب

 كس عروقو أم فقتسا لبي دوي < فوذكبضروا<س دولز نرب بش لم ل ا 16 ريشموو حس مو عررتنم 'تزفيلوج حا

 كارلا عقار ان ل

0 

 77 بلا (ةيآلا) َمُملاَوْمَأ َنْوَقِفنُي َنيِذّلا لَكَ

 ضر فرص تايضفور وكب ىدشلا لمثل قافنا كج نايباكتاب لاي ىأل الو ام اًوُفَقنا آم َنْوْعَِتي المت

 عااتمرنتترورض بيغ وس لت نركب يرق كا يناس ناز قل تب لا نخسر كر وج لوب ل

 24 نم لالا قرع تمايق رك يامر ب 1 لف فنش ةييرج عسر ونكف لا هورواوم عروب ل من. ءع

 (ناميالا بانك ملنس) -<س كالاو لالج كامحا كيا تس ل ناك رق نملك لويضوأ

 رواؤكمىلاختدتلا لي الشم انبكت املك اعدرو ا انلوإ تتنقفشروا ىرن حس لكاس (ةيالا) اًرْيَح ٌةَرِفْغَمَو ٌفْوَرْعَم ُلْوَق

 لك كي زان لوح نابز كلاس ركا لع بلطماك ةرفغص رواج فورخمل وقيد ازاواحس مرلو لضييب_ توم
 وك ادعب ل لس رتب“ حس ةحدص لاار زكر دروا سل مروا ريب -انر كركر سد ةسدل 5 0 لاس

 عربا نا لسمو 5“ قرص 10 مل اثبيهرثخروا انبات لكس ىل ناس[ 2 زواوسر ل لوكو

 لامعا كس راكاير لبن نع ليكي ادَلَص ُهَكَرََ ُلباَو ُهَب اضف ُباّرََِلَع ناَوفَص ِلَمَمَك ٠ هَلََمَف

 دارم حس نان دوا لج كيت ل ار با رار ارم راب لمي ليم حايك ايام لع ديب شراب وكي

 < اكرم اظ»د كل سدارمعس لايك يكم اكلي نكد[ تزف لس يلا س ذجدوا كيبل
 ها زكي مرمزأد



 (كادا+) نيل واج شف ركل اَنَمَج ند " هراب (؟رِةّرَقبلا ةَروُس

 -<ب هديثيل لافت يبني هس لش

 قناني “ك0 نيب ز ىلاو ذ_ كلو كسور بحب ناي 21 يلاداشرواوم كرير عس لاك بي قات قرطف كرا

 01-5 8 تاره حرررط ا« كج ضع قل ل اهب لس نس وم ريفم شراب قوم نانج رتب ريس كس سا دوادمت مان عارم

 اكمرلربا فون كيت تين طرش قل كيت قايل نا + نكس سك أ ترخ لص ل يس افون و اجب

 - لاب دواس لاء راي لكس ساب ناشي

 هاتي حتوم كر انتي اليا لاك رئت رات كين "لنيل مر كش ,ُةَّنَجََل نَرُكَت نأ كد ُدَوَي

 تاب ل ا

 0-3 لابد ل وحكر مد ح حررط لسا ملبن كدتن اح تزثآدعإ لح كل ام جلا تدل اين دال م جسد دكد ني 9

 0 ار رب انتر سكس لوك ابي تايح لامر ؛

 باور مزال اكل دحوم لولاك با لدبي تسر 1ءوكس اوك يس سا لابي فوت الر يي كك ترآ

 - -ةلادمج اعط دج تركك هك سن ليلا

 نع جرت اس رت و ومر تك ل ثم ارق ىف اروا نسر هل لبن نمو ىكى ب يعور مخ راسه

 7 ا ا ا ل الا ا

 دواس[ غراب حرس دوفد وركب جايك لج تتقو سال رجب ماع ني عاب هورولاهق غراب كاد اهساك من

 - كح راو كاك اقرا قدالدا ل |

 < ( درارق ى وك وكول لا قارصم اكل اشم سا ةقاادتةناقتق رع تر طحر وا !ةةقلةةقل تق لابع نبا ترطح

0 0 

 - لب لاجومداب ب لاي

١ 

0 

 زود يأ د ةقالقتاةناقاتر كت ررط>ك سابع نبا نع ةعامجو ريرج نباومكاحلاو ىراخخبلا ةياور ىفو

 ىلاعت هللا: اكن لوول ؟خلا"مكذَحأ دوي" < لايخايلل هس داب تيك ار ايمتايار رفقا لك باس

 5: راو شب اوجاكل اوعتسربم تاي لوم لوك قم )وبك ان وبكل إب بار فروا كس ومر صغ قالة لظقا تقر ع رح لسع

 رم تلرطت ل تلا تاو لب برص قمم كح تيآ لا ! ناطوملا ريما تا نسعد ةقاادتشت اع لايع

 5 يآ 0701 ةتقااذتاةناقتت لا بع نيا تسر طح وتوم 0 دازردارب هرم /ااءاءرف ذقت نات

 هدوتاجبم”ناطيخ فرط ىلا ف هظنارمج يكل ألي تععاطا كدذلا نس سنس كن ايب لاشم كد ؟رادلام لا لن تمي

 1 5 7-0 وم التبن لع ىضايعم



 م هراي (؟)َِرقَلا ةَرْوُس "م (نوادج) نال لج حف كَل انَمَج

 ضل نومك احرَحْاَمِم ببي نب و لاملا َنِم متبل ٍداَبح تحيط اوك اوقِقتأاونمآَنيِذْلا هنأ
 وكلا يف َنوُقِفَتُت روكذملا َنِب ىا ُهّْنِه يَدّرلا َتْيِبَحْلا اوصف اوُمعْينالَوراَمْيلاو بيحان 0 سدر 5و دم

 طاد | 25 21 ذيع

 ١ اوضِمْعُت نال مُكِقْوفُح ىف ُهوُمْيِطْعْأْوَل ) هطيوحلا ءا هي ديل دحاب أو اومّمَيَت ريمض يي

 2 . كوت نع َقَِهللَ انآ اًومَلَعاَو وللا حن ةودوُت تيكفرصُبلا ن معو لبهاستلاب 0 د
 قتلي روتتأيو اكشن فذ نإ هب خكذوْكي رقَقلاهكْدعي نطِمَفلا لاح لك ىلع ةومحم

 ظط#ت وص ام و و نب ك2 5 هم | 0
 هةموو ًالَضَفَو مكبْونَدِل هدبة قافنإلا ىَلَع ْمْكَدِعَيَهْل ّرلا عنو ل فلا

 نم ٍلَمَعْلا ىلإ ىَدَوُمْلآ َعِفاحلا معلا َةَمْلِحْلاَقَوُي لعب لْضق اوكا 1
 ءاتلا ُماَعْدِإ هيف َرْكَدَياَم مو ِةّيِدْبْاَلا و َداَعسلا ىل اسر لك اًريَخ وأ ّذَّقَف َةَمْكِحْلا تدي نمو

 م نم منك لقفل نمففْأََو لوفثلا باحشأ ©يلبلالااولوأ لإ ْظِعتَي لاذلا ىف لصالا ىف
 سو (وطلوإ << رد اا هك و < ءل د 1

 متت لاَمو هيلع مكْيَزاَجُيَف اجيت ذُمَلْمَي هدانا َهَللاَناَق ءب ْمُنْيَفَوَف ِرْذَّن نمت َسْدَنَو ٍةَقَدَص ْوَأ
 اس

0 

 اد ْنِ مهل يئن ام © ِواَصنأ ني للا ىصاعم نهم ريغ ىف اال ضو رذملاَو ةوكزلا

 اعف[ اهو نو ا ءاذنإ :ىش مهي ىا ؟ماَمِعِيَف نِئاوُنلا ىا ِتْفَدَّصلا اًوُرْبَظُت اوُدْبَت نإ

 اَعُراَبْظإ ُلَضْفالاَف ضْرَملا ُهَقَدَص انآ ءاَيِيْعَآلا اهِئاَتْئإَو اَهِئاَدِبِإ ْنِب ركلريحومَ ٌءارَقَمْلا َهوُتُؤَنَو

 َوُهَف هي 2 دي ٌنيَعَتُم ًءاَرَقفلا اَهُراَتْيإَو َمَهَتُي اَلَعِلَو هب ئدتقُيِ

 ِهِيِطاَبِب مِلاَع 6رّييخ يخنوُلمَحتامب هللاوركَيأَيَس ضغب نق يْكْتَع ٍفاَنْييْسالا ىَلَعاَعْوُفْرَمَو

 لّزَن اَوُمِلَْسمِل ّنيكر شملا ىلع ىّدَصتلا َنِب َمِلَسَو ِهْيَلَع هللا ىلَص منماّملو هنم ٌءىش هيلع ىفْحَي الاغرِهاظك

 :َتناتِم اي نم يدمي هلا ّنكَلَو و البلا كيلعامَنإ مالسإلا مالْسإلا ىف ٍلْوُحُدلا ىل | سانلا ىل ْمَهْدُه َكْيَلَع ََمَل

 ىا دينا هَجَوءاَعَتْبا الإ َنوُقِفْنُت امو اَهَل اوت وَ كيفن لام روك َنماَُعِفْنُتاَمَو ف لوُحُدلا ىل 1

 ©َنوملظاَل م حْنَأَو لارج كتل قويت َنِماَوقِفْتت امو ىلا ننعمب ربح ايندلا ضارغ أ ْنِم هرْيَغ ال ياو

 ٌتاَقَدَّصلا ىا ٍفوذحم ٍءدّتبُمُرَبَخ ِهَرقْفْلل ئلؤألل ديكات ناَتآْمجلاواًئيش همم َنْوُصَقْنَُت

 َئاَجَعَيوأ ْعَوةَفُشلا لها ىف َنََ داقجْلا ىلع مْهَسفنأ اوَشَبَح ىا هللا يبس اوَُرِصْحُأ َنْئؤَّلا

 شاعَملاو ةراجعلل ضل اًرَفَساَيرَص يرض َنوُعْيِطَسيال ايار اًرَسسلا عم جوُوَحلاوا ن آرقلا مْيِلْعَتِل اوُدِصْر َنْنرِجاَهُمْلا َنِم

 مهفركت هكرتو لاؤُسلا نع ْمهفْمَعَتل ىلِقْقحَتلا َنِم ين يهِلَحب َلِهاَجْلامهبَسحَي داهجب هن خولْمْشل
 ال ىا "اًقاَحْلإ َنوُفِحْلُيف اًئيش ّساّرلا نوكيا ٍدَهْجْلا رَثآو عْضاوُنلا َنِم , خهيمالع مهي احم اي

0 



 (نندتج» نةلالج خف نتل مج لف ف هراي ( )ربل ةروس
 مما هب هلدا ناو ريح َنِصاَوُقِفْتَتاَمَو ٌحاَحلالاَوعَو ٌفاَحْلِإْمُهَنِب عَقي الفال ا 5

 كيتي ريح رت يح حتو 0 ا 7
 وربع حس لادوا هد وذ ورك رز لي زج هدعحس ل للا < اياكذس مت لايوج !ولاو ناميا#ا :؟رجطو ج جي

 هر ىرصق اك ج بارخ حس لي لوزرت هدول يروا لجيروالغ( الش ) لو اديب حيز هاب م ليزج

 كرش كس او تيل وكنت بارق ا قووخ ملكالاع«عس لامريكا ومسييت دق ف وقاقنق ىك# ىرآ ايزل نيا ع ىلا

 متلا تسري با رخل واج ركز ارتارلظن هع ةسدك ب مثةروا ىنركةساج قد لم قوت دامت درك اوم ليث

 ليم" اطيش جس تافصوووتس لي لاعرج دوا زاين يس حس ع رمي دابتىاغتدثلا كولد واومب تس ركاوا حررط سكن تح

 دي يو ند ني يييج د هيرب

 حركه رعو اق زر شوك ( درك جر ) ساروا اك رك ف اعم وكل ومب نك #رابمت <-فرلاؤبا ب ةسكت قرر لات شلاروا

 ند تم 6 اتباحوكل سوو - عن قاسم وق ل اورلابا تصدنافلا اذي لل ءاعم ل ل اضن! ىلاهتراروا ع

 ككردبا تذاعساس لاء للنت لق قبال اق لتس ”روا حس انرل طع وجالاو ذب ككل شوج خف يلا

 يوم تركوا ةؤكذو قرص( نل) وب 2ك رخو وكبوج تروا لب ترك وف رشم نب ول تمحي وا - تجب كك
 ءاركل وروكة وكر رواءاكعدلصاكل اوم ووو انناجوكل ا ىلاخترشلا اقتل و تس كى رول هاوس متري ومب تن اسر ذن كج

 باقي سار /اح قلو كاك ولاو ركل كسك جرت لكي 2 لبي تيصعم كرذلا اي لرلا اروي و أر ذن

 دفا« تن تعب ولا ةزك واف اكساس ح تاب ىلا قب بتنوركر ب النوكت اقادص ىلخأ مترك كوم ستئلاو نسج لوكات

 قرص رف نايم حرقا لن قسد ابب# حس يسد وراد. روا دكر اف لا ووو رقفرواوحكر ديول تس مترك

 هلاروا «س نرخ اني دوكءارقفاك ارواح ردن ل تهبل كر اك انروا يزكرازتقا كا كوالا تح لضفر الغ اكس

 اهدي عروفرسروا كوم فطغرب لكك« وُهَقونَ ع اجاهحذب موزجيدجت اسكس نافروا+ اب «ٌرَكُي ءكمس دكر ود قكو انكي كداب

 رط قا حس ناب كس لا مع سرمتاب حس لاشلاو ترك كوي وج مثروا - كد: عرف م تس نو كف وم دفنا ل او

 .قرصرب نير شم ذاق ثلا لوسر بنج دوا« لائق لوك ا تأ« ح رم اظ كس لا ررط لن حس فففاو

 مالسا ثتيارب كنا (ْمُهدُه َكيَلَع ّسْيَل) ءلوم لزان تيآرب بتل ياركل وقم السا ووك اح ايدامرف عن وب تسل

 < انباج تيادب كن كل وخد ل مالسا ثلا دلكب «جس اني داهتب فرص وق ىراد مذ كب آ: ثم ذ كس ب انركل فاو ل
 هي رسب هيحصل 2-2

 تاك لف لل رق ور قت ادالميل_ك-باؤاكس سا سوم ةلركج ررفيل_ كس لوجاضر كى تشلا

 ع( نش جي مرْمزإ>



 م هراب (9) ٍةَرَقبلا ةَرْوَس 2 (نرادلج) نبل ج شف زل َنَمَج
 كسك قة اع كش لدايز قار ذب ءكة اج ىوءا قروب كرو كل اوم وب كح ررغويي وج تس لبي لا

 (ءاَرْقْفَلِل) لو ءارقثوو نت ميو حارب ام دمت دعي دمت لؤود يي« اج درك كليجا

 ( تيه رثس آروا) ع ايلرك وبل غد اهج واو وخذ_ نوهنج قتل نت كرف ل ع ءار كشااوتج عسر بت كف وز ادت
 هك دلك مهتاسسكس ايارسروا ملحن آر فوج هن وسر ا حس لع إير اب هوروا قومي لذات لبي سراب كس رفض راج

 ناء دج رك رؤس عل كس ترزاهتروأ لادم( بلظالس_ وو كتر لوم لع وابج وءدخ جب ررتسل

 ولبط اغا تحتوى هس ركل اوس دوا ذسركط ايا لس نا حس لاوس ادت اننحب نك با فقاوات تس لاح

 مو نش هو كمآ ينل اوس اكتب ىلا ث يل حس وكول هد «اكد نايتي حس تمالع كك شا كس تققشمروا حا ون كن ا

 لي لاا تروا « لت كس رارصا تمل فاح ا دوا اتم لي سس فرط كلا قل اوسر كش ا ذبل: تس رك يبل اوس لك
 -اكهسدءاذج لك ئاوك زا عع وعمل رضوي و: ح

 لاعتسارثكاكدج ليت سلس لال خس تبي كي دركءراشا كت مو تبيط «دايجلا ل
 !, ع لمت“ نعي لب تمس اظن وج نو قتل هد نابي دلي ني 2
 # لا دارم انك ول م ءانركر ذكر دء قت ايم لابني ءانركرنب ليك "رضاك ناي عرراضم - اوضمغت : 57

 نوارع نع ل هز قوبل اج نايم [ ورا ور اغار رلاس_ لاري فحق لخبلا : : لوف

 نانبوكب ارعا لس ٌرْفَكي رصةم كت رابعا .فانيتسالا ىلع ًاعوفرم و َوُهَف ّلحم ىلع فطعلاب ًاموزجم : ير

 5505 وهف كيل لااكو:ت ديوك ذم فطعي لكس وهف مدرج ل اجا ذي مدرك 0
 - اكون لح وكاك ا تس امر شاك حسو كف # و فناتملمت عرف رم آل ع اج اه عر وقرسركا "روق رأوا جس مزج

 لبارولزاخار مصل لقا هورج ركع عت ار فرط ك سافل ر يمت هادُه كس هراشا لبي لا سانلا ىا :َيْلْوِق

 فل تروصل ارك ل اج اتوم مولتمرالفإ كا بيدج لد حت ار فرط ىك ءا رسقسف حس موه تسس مالك ومضر
 - تسد لبكعسرو

 _ج_روصقلابيو باوجاكل اومليت دفاضا لئا «عالسالا ىف ل 2 ىلا : : لوف
 -< ي- كى ت يارب ثعب ل 82: بآل بج _رصقمايكا امى ت يارب افقي تأ او

 د لكن رطلا دارا ن حس فنك سولطمل ىلا لابس هاير باج
 ا شجي مزمنإ>



 تفدضاثةلالخسضفاظاكلاتج "ل هرب رزقت روش
 < باد” اكلاوسليأب ب ىهنلا ىنعمب ربخ : لوف

 حس تب“ لكالاحوج ةس كى رغيل_ هس ىلا ءاضر تلح لك درب ع هللا هو ءاقتا لإ َنْوُفِفَنَُت اَمَو ناوي
 -هس ان مزال كداب ب ذل ث ىلا لو ةس رك ارق كيل كس دوو ايكو
 -دركتمم جررفيل_ك ءاضرربف لد ىأ فتش يلج
 بالا َّن ٠ كح يال يضيتب كج ليل نه لع «ففعتلا نم لك هداشا لبي لئا دل لَو

 -"هباجيلاب ءىشلا ىفن” وة تمعنصل يا كن ايب نش للا« لس كيل اوسدجت اسك رارصاوو « اًفاَحْلا
 تع اورو ءعس يلوم روصقىف لك ونوو ل تققيقت ركب معانا روما لل قل مي

 م ىف ىديقرماظب نش لك '' اقلطم””م الكر وصقل ليكى كل اوس لضم قى ( رارصا) فاح ارماظقب لي

 دس يكل وود يقسرواريق سمن نا

 ب

 - -ي
 هةممن

 دهن 7 يه رس حج بس

 هر

 مله قرورض رطل سل تيلوقىكق رص (ةيآلا) ْمُِبَسَك ام ِتبَيَط ْنِم اًوقِفْا اَوْنَمآ َنيِذَّلااَهُّيأْ
 ردا لاط» ودل ئرورض تي حررط اس ايكا يكن ايب لي تاي آدتش ذك اهييجومج ىلا ىداكايددوا ىذا و ّنسَم
 وج زج و مكروا زبك اي

 : للون 2

 0 يمل رمل لد ري شوت نر و كسر اقوا ضو و كلا كس تاع 5 2 1

 اهلا روجر لت اوهت تس لن سوشيخ نا وق قلوب وكن ا بج اق لب اهم ديد د لوك اكر فص باجا روا تس تسلك

 ( ىذمرت هلاوحب ريدغلا حتف) لوم لذان تي آرب ب ىا ةسدك

 َنِمْمكَل انجّرخأ امه ديرقروا ب ايكزجو ب لو لاش كم اطعرسضمل ل نبذ تارطت ض تبت ن6 « تبيبط
 < لوم فلأل للاكل ب تأوددو! تدوج تلا س لوم لالع نشملاو ذو ادبي حس ناي زاك يل سا ايدرا رقوأ ضْرلا

 نك الط لس تارطظت ضر واس لون احكى ا يئس مقاس لون ناش سايكس نو حجج 26 «تبيط كل لا

 دانت لوك لب اب كل دارم “ا أ لوثوو ركام قلاع لوم ىو نثر حررط قروي رول لمي ل نيا ايلتس

 -جساكرب تصمت امل اود لتعز يج قا لاي كس لص تبلا- هس لاي



  هراي (؟) ةّرَقَبْلا ٌةَروَس 0 (كواد) الج جشف تل ادي

 :ماكح اكس تارا قرش
 لاء بتجاورشكوس ناز قرش فرط تاب لاا هراثش تانج رخا ظفا « ضرألا نم ممُكَل انِجَرخأ امم

 رثفب  بدجاورثك راد ديبي رثكو للم كنا ف قربك ايكل الدتسا نكن انتيلسمَ للدايت طولا مايا عموم تي

 . لمت لالي سئ كف رشه ي قرف لن نا« لج سلك دركدناع يب نع ذ حس باج كت وكت السا لوفد نارا
 52 هور دا نال لاق نأ زل يعش لكس ل لإ زو

 م زيدا لت كرش اه حاجا لطج سنا ؟رشكا زيلع لبا اكتدابع ل كو نادم ج ليئلبب ل اوك تددابع

 قف بتكا لس لب نر «ركر وا لف اكن لي ذ كم ارتر وا ىرشكم نبك تراروى ا حس او للي اك اراوج

 - لاب ثوم اك ا لاهي ء ليت تكحاج لس مولعم

 سلمي اجار ؤ اطيب ةتوم انكر لاء را لي ماكل يقر وا دححي « ٍءاَشْخفْلاِب مكر ماَيَو َرففْلا مك ُدَِ ٌطِنْشل
 0 0 جر رف لي ماك # دب دكا تبل اةساج كرم اك الفاداببروا كس اموت ل ماكرو

 ل ىلومتس ياريت بحاص ل اه قايل هس ناو قل ا ل ول اح دج انج

 م ل ا الب راي كت اقوا اسب أ او هدنجج رول: ب اترك ل اح د جامل

 تالا قرتاغاش نيستا نى باتا ى قنا قذر

 :ريشلروا قتل "ىلع

 نقرر ووعي نارو تس لف حق رو قريت كر رحب كنق 1007 13 ةقكحجللا حرب
 ماتت دداوج اكس ركرايتخناولءار هداشك اللب ءاكه جني هاد لوم لات كن اطيخ ذكر هو كوم تلود كتلك لاي كس

 ردوا كك ركل اههنسوت لوو ىفي ا د الكيس قرنطتروا ىرايشومب ى ذب ب لع لودي مرن شل نااطيب حس لات

 ««تس لوقو ب ناي ليرظنل ناس لت لوو لك تريلر ونس باج كد طلاوكن تن نسج داكز سي رللي لاكتو

 لووك اب دعب ك ذكى رول تاي رورضاطس وتم ىف حس لا تس اكيد د آل سب كيد نكس نا ل انادروا تدلك

 نهرا يرق نوماس ليج ركل رأ

 : مارت

 ركارل يو كب هريفو جرو زور زان الشم ءوجرت بج اودوترواوم حس لذا ككت اجاوب حس 5ك ترابك قار ظن

 2 5 اه بجاو انركاروب و ولو لكك يصعم را 100 بحاو وك ارت 0 اقل رع ترد ايع ضلوا
 - ا

 371 هت | لشن مرصز



 (نودنج تكلالجسغف ثرتلانمَج 0  هراب (؟رةّرَقَبْلا ةَروس
 يد نر 8 0 0 و 3 8

 ته رلاذاةراقك ا كمر وا سدد هد قكدو هل رات وأ ىلا. اسكس مرذن قت يصعم

 | ل مولا 7 هس[ ىلا م
 رم رج ىلا ذيباع كرش نامل ذن ىكدفلا ريغ لأ اج هل كس للاي ايلا تادابخ عررط كو ذود ذهن لئوج قرن

 -< ئرورض انجب حس لاجس كم انمار ذن كم انك لإ

 ةساوع حس لت يرقد مصرم روطر فخ لبي تالاح م اعلام مول لما (ةيآلا) َىِهاّمِعِنَف ٍتاَفَدَّصلا اوُدِبَت نإ

 َ لروما وصتم حيو وصقل ان تمت ا ومب وأب اكبيغ در لولو ني ذر يرفع رايت نيل 200 كس تروصلا

 نال رع حسم ايق زوروك وكول ناي : ايا رفد فاق يآ رتب نركق رصرب روطر فخ وم نري عن 007

 وكوت لب اب هس لاك كوب اك رص دب رط فخ سب اس يتب نب اداة لزج كش 0و لل نا ايو بست

 وج روارك اع كت اق دصص لش( يس. اهنا ىف قلايمد ارم حس ريت ا ) ؟جس اين را ايك فس ديتاب لت اد كس سالم لوم ترن
 3 ضر ايد العون ماو هرب قول ز الشو ضف قرص

 رواانرل ”لاجر فرص ورك فاي تيار وكن لاي لس اديدي 1ع افلام مهده كيلع َسِيَِل

 -<تنا فاك 1 ان امكو تياربو ار

 :ىلو ناش

 نوراوتشر لس ريق نيا كامل ارتباك ايك فاسق نات لل بع نيا ت م> ورحت و لاند وا ديت ب دبع

 ناملسم فرصتي ليش اكن ا كتم تس ركد شيبان وك ا دوا كس ترك ل ات لي سرك دم كل ودنتتج اح مكسر ماع ردوا

 -كومدوو لفي كك احس تعآل ادعس ثلا لمت ل قافنا تان ركود كورت ام

 روم لاباوت وب ل تمدخ اما ترضخ يا لي شام ز كسر فكة با هدلاو ىف إتفاق ركبوا تشب ءامسا تررنض>

 -ل ل د تزاجا س#قق أكك كبج كل كك تتتو ل ادم ودلاو با ةس راج روت رار

 «تع اع انيد ىتوكرفاكى ذب دايفي كت يبلانا اكل :ح قرص لظوا رمح قرص درظأ رت تنأب ب لابي 06

 دس لات اجاني دوى 0 ناياستجاو ق3رصت لا

 ساروا« :اج اني ملفاتو جاو تقدرو تبلا لت اج اني درشب قول فرصوك ريف نب ىذر ثا :يلتسم

 (نآرقلا فراعم) < لال ادة وك لي تأ

 | للك مزمز -



  هراي (9) ةَّرقَلا ةَرْوَس 6 (نرادج) 10ج خف رتل انَهَج

 فايا روا ليث كح حس لاوسد ودوجو اب كس تب رخو رق 1س ب تفتك ن ارب لبا .اًهاححْلإ َساَّنلا ارا فما

 هد 1 اهبك 2 شوا اترك ل اوسلكلا نجعل قتل كفانا ل تا : ةلكل هس دس ركل اوس رارصا قلن

 5 مو نسم[ ايلهك ع لت : لوم كس ثمي دع لاري اح كن يوم ساء تس رك كى را ذو حراحلا لش لاوس
 ري« انتي تل 00 امرورد ل لس كلل دود تيبأ كيل رود دود كيا كج

 ِ 0000 نينو < ابك لوركا دكر ورشيي ل لا( ىراخب ه2 )يار رفلثجلاوح 6 اًهاَحْلإ سانا َنرْلَنسَيَل تف

 ان اليصتي رجتاب تش اسكس لاورسود بأول تير الكوي اع لدم كن اركالو كلو هرنرورظ لوا ريقسر وأ ء الع لطس

 د لا تت ف ا

 لَوْمِهلَعُقوِحأَو د هْيَرَنْنِعْدْهُد :جلْمُهَلَف َةَيِداَلَعَواَرسسِإَهئلاَولْيْلاْمُهْلا اومن وفِفْنيَنْتِوَ ِنّلَأ
 ا 0 ا 0

 و راجل ىف ما اطواق دو يأس ببشب ا مهب لُزَ علا 97 َنوُسْوتَيب ف ةلعتم مهب نوجا

 ةلطووم ان ةناج راج نمَف اور مَرحو عبدا هَ ا مهي اًدر ئياعت َناَقق هع هيفا 035 واذ
7 

 ا اص د ص ارو <

 دات نمو لال هنك وفعل .وفغلا ىف ؤومأو نم كري دي رق فلام هلك نع 0

 بِجْذيو سقي اوَرلاهللاٌقَحمَي © نود 0 ُبَحَصَكيلوأَف نجلا ىف يلب ناَهَيَسُم هبكأ ىل
 يس

 رجان 0و 00 ريبختَب را لت بل هلا ل

 000 ديال انو يفي ىل هبغتب
 212 : 2 َنَقئَم 2 + ذأ اورذو ةللاوقتاومأ ننبه َنوُبَرَحيْم جاكم

 .نلا ذعب ةناخضلا صعب بلاط اَمَل تْلَزَن هللا رمأ لاثَيْما نِمْوُمْلا ناش ْنِم نِإف مكِناَمِئِإ ىق َنْيِقِداَص

 ديِدش ٌدْيِدُهَت ا لملف عينغا ك اون هب هثزبأ ام اوان لبق ُهَل َن ناك اًوبرب

 َنوُمِلظتاَْمْكْلاَومأ لؤشأ سولف نع تعج بت هبرخب انَل ىدي ال اوَلاَق َ تزد انملو ممل 3
 طراص صو ص 04 عروس سد مرو 7 رس وتس تالا ج

 0 م ىلإ رْيَخ جات ىيلم ىا هَل ٌةَرِظَنُف ةرَسْعَوُ ٌمئِرَع هقذ ناك فز ناَكْناَك صقتنب © َنوُمَلظْنلَو ٍةدايزرب

 بيفختلابو ٍداَصلا ىف ىلضالا ىف ءاتلا ءاخذا ىلع بيدستلاب اَوكذَصتنآَو مرش د قو أ ايقوضَو نيس

 ثيدحلا 00 0 رئالاب ٍرِسْغُملا ىلع اود ىلانرتج واع
 0 روع تا نأ قتأَو

 ءاّنسلاب َنوعَجَرُم ًموياوُهَناَو منسم ها هَلِظ الإ لِظال مْوَي هِي ف هللا ُهلَظَأ نع مضْوْؤآ اًرييسغُم رظنآ ْن 2

 ه| نشجي مزمن |>



 (نتادجلا لآ اج جشف 2: لاَمَتَج م * هراب (7)ِةَرَقَبْلا ٌةَرَوَس
 227 22 سل

5 0 ' 5 1 2# 

 تيلميق كيت اذه يشللك ديف قوت ةديقلا موت وع دلال ويف هيف نؤريصت ل اهعافلل ء ا

 .ِةَئْيَس ٍةدايز ْؤَأ ةنسح 00 ممل المو رش وري ريخ نب

 0 سي ل ل لال ا لجل ورم هوي

 4س نلا ل هس لولو ا ناوس لج تر تس رك جير اراك آر وا هديشو «نادروا تاد لامانبا كولو :يوجرب

 هدروا ليث تل روس لج لس اهكووسل نا ليل راح ةوخ ىلواعل_ كس نان جرجا لاي كداكد در

 5-5 ل يقل كدا هن لنا ضاع نوح ل نال انا قت

 ) ٍسْملا نمر حيو كفو ناونتكناءجسانيد زاكي نلاطيشو ان( قت ) < اي داب ىركةشسيل نا اطيو سند ئنام كس

 هغلابصيب روا جس دنماب كس دوم بي ذادجوت عر كات بك # لوشل لك وب حجو للا تلاعب كك لا - اخ نوموقي

 لاي كح لسمك بس ايكم ارتوكووسروا ل الحول عيل فس دل: بارقة لاقتتلا سد يسد باد# اكنلا« بس هييشت ا لس

 ىلا( ) تاكل "اهو جس اكو دكت: لكي حس تضنارم ون اين ذاب حس ىروخووسووروا أ قي ةتعب كر اكددورب لس للا

 نت اف رو لل رز | يس لاوتل هذال ءاعم اك ف]#ركف اهم لارا كة اجايلد لاو

 ننس انموكووس اعتادوا كس لي دهس ذب فيج كلي لع لاوسم ل ذوو تكول قم وف سو ةتيس درا رق اشم كس عي

 نود لادوات دارفو وشنو ل1( ) تترك فاضا لب تاقدصروا < ايي درك مقسم لكل ”اروا تلات 207

 كنوع د حرك سري ( جاف) ر 27 رانك كس رق روفووتيوا ساو سرر لك راع وراق ل اعؤووس ظلوا تاي ورا

 ناده نأ 5. - راكددورب م لس نارتا اكن لا كدة وكر روا ىكىدنبإب كذاشروا كل نلت 2 نوار لام !تولو

 ( )وب نم وم ركود زوج سا سياق اكدوسوي دج رواور ذ حس دقلاولاو نلاريا اكس لوب نم هددشروا اوم فوخ لوك

 شبس لوم لذا تقو سا تيبآ (ورخحآ >ءجسانالاجع متاكدتلا ناش كن زكي سا« ل نامبا يا مترك

 - فرط ل وسد كس ساروا هك ةاجد7ه 1 ةتايكدعيا ذس ملا اي ايكدبل طم اكدوسدقلاسدعب لس تمعن ارم كروس باى

 ل بام )9 لوب لزان تعآي بج رواه ل“ ددي دش كس كأ لام ل ع كلن تلح كراع د سيخ ناو

 لا قوارب كاوا ردا كان ل نا

 4 لس قسما: ركل

 فاعم مر 5 ىلاتوخ لك سا نكس« ديضت سكس مضر وا قفل ننس م3 ةَرَسَم) ( جس انرلرخ ةموكى إي لوصب م ١) ع تلب»

 تح تسو ككل« ل ف طول اتيت سه فيفروا لس رل م اهوا لب داصولو احدت سكسي رت اَوفَدَّصَت) هورك

 لجن سقي هولا انا ةوبزش يو قت مرلا ترتب لح تس دابت 3 وورق ري ع نام قت

 دلا اس امكن لد لسن لاكر ل راس نيس اوك اثنا تاي درك اعم ضر ايات للا اي كد تابوت مسد كت

3 0 

 هت نشمي رمزاد

 يا هي هس لاك قدم داشكل ل ١" موا داهمت زوج تسو كت شن ور راد ةحاعايك



 * هراب (9)ٍةَّرَقَبلا روس "ها (نرتدنج) نلالَج شف تنَنَمج
 - ديضتاسك.خيصكس لوججب كة اج ايانول فرط ىرشلاوكم كد لسور 3 تس ناد لااروا ( ملسواور) اكو: شدي اس لولو الع

 اوك خرب لي ناد لا رمي ناد اكتم ايق وو «لسحوثول منكم هديت سكس خيل فورمخمر وا ءكس واج تس انول تم

 لامعا اي كس رك مي دح لامغا كس نلاروا كك اج ايدلدبارولارول ءكَس نوقع #الب كيان /اوج اك ارعا كس

> 

 ل <. 00 اذ 3

 ليو فلاش ١ يع ل

 90 ب مو وعلا 2 هي دلو ىا : لوف

 لمت فر اصم مناك ناصر طب ركل اهتتسا لبن مناك سسرسود ىكلاي كس رك رك حم ايان ابليس .اعك اوي اهيل اقلطم

 < ايلرك ذاك اه فرضي لاح 0-3

 يل كاوب ركل سا لاك قلاطما بز ل لقطاع قفاش مارا ذ_ مارب «تاهوعطملا : قوق
 «< اكد امتا سم لور دق ليد نكس كلاقفطدلاتتل هفيطعوبا ماما ءجس ىرورض نوب تاني تا وحطم ليلا كيدز كس نا

 - لائأورورض نوم موعطم ليا

 رول كوت لبث تروص كل واحتل يير واع حس لت بر قلعت كر رز لدب ح.ةلهاعملا ب لجالاواردقلا ىف : َّيْلْوِف

 -كد+:ءاج انراحدارواحس.:مئاج لضافت ةلومداحتا لير رقرواو: فشكرا« ديت اسكس دامت قلك لوبا

 ووس وت تكل تحي ون لن اينو ايو باوتج اي لارا كريت كم هروبق نمد مارش يجر وبقا نع : سلوق

 لبي راب مالك كالاح انوه مولخم ف الخ كس دهقاو قاتم لك ذا وف مدعو طبخ اكمل ب دوه م ايق لس نارك ين روخ
 سوم لاب ذل

 قرهروبق نعول م اوج كس رش كا انوممارثهك ايندك د انواع تس لورق يار تك وردارم تس مايق :ْباَوح

 بازل ءاضاكريق

 اا : َيَلوَق

 ؟هدافايكاكذاضاك مايق ظفل اوس
 هب يا نبق ادسإلاو :يناَوج

 ا نوم لاو فرت اك انثنسا فرت لكلا حس لوري( فاك ) فرت انثنتلا فرت لي مرَقَي امك هب لاو

 هي ردصم ايوة لوضمخ 0

 - لاك ارتخا وكب ااذبا ع ءاًمايق هور»ا فهذه نس ينج



 (نوادج) رنا ج سف طلانَبَج "ا " هراب (5) ِةَرََبلا ةَرْوُس
 نخب اساس طيخن ام دانم لاي وك اد لوعفصر يم *ئ؛ بن ايرث دحاو رد اشم ( لخفت) ُهطبَختي : عوق
 را ا ة:بعاوشعلا طبخك انلج ب ديب رطن زا وتمريغ

 ة

 - يشك س ملا نونجلا نم : سلوق

 اني دديهشتدجت اس لس عرولاوب را ذبل لل تكن حس اوبر مالك ل سا نلت خلا هيبشتلا 0 نه : سلوق

 وأ نتي كا اه لسا فيد نس نلااوإ د زارت مك ل لا ءتس اييك ع روط لس غلاب ايلا ءدتخت اس كس اوإ رول داق جاي

 -ايلنئ اق

 -فرظل نع ىتردسم ةظعوم ليدل راشا ل كح ظعو ريك ةظعوم ءظعو : : قوق
 .اوبرلا لكآ نع ىا ؛هنع : : شوق

 _ ير ووصقلاب او اكل اوس يأ حس تسدابمن نا لجلا ىف ىف عِيَبلاِب هل ًاهبشم هلكا ىلا نوف

 اردو انتا اقر اوان ان رول ربت ل حتا ضل وكر الك اتوم مومن تس تع آل ب كوبي

 - يرظن اك وصوت ءاك اكد اج لن | ذودرب روط

 < ركل اهتسار لجبل احدنا ىك قو كادب ردك كدب لي توت الخد سن منت” اراك ياس الخاك شوج
 -ج رهن بحال ي ابقي : لو
 ترش ىلا تس تبن ماج وسر كس لاروادقلا زين ءعس ل 1 "| تدع 0-50 برح «برحب : لوف

 -؛تاوتءقاضاري رم ل
 .انل ةقاط ال ىا اَنل ىَديال : سوق

 ل “ناك اج اص رورض كراس هلا ناك لج هراشا فرط ى كك اب ساتتس رميرغ ْعَقَو : : وق

 بوتس ْعَفَو

 تريورضو كغ مه انوذك ُةَريَخاَت م كْيَلَع رتل لاس هادم ؛ :ةرظنف ٠ ةريخات كلغ ىا : نوف

 تسداقا :ةرظن لدا 'وراشاك ركفاضاا# هريخات» 2 ولطرتبااوج راو ملي ةرظْف لا ىلآ ل وهب

 تيود ل“ حس رظا كن تلبم شت
 ل ل ول 6 درع ا اهرسياتقو : نلوِق

 «”ةهلباوتهلا
 20م
 تلاعو# قروتدومجس لو لاعتسا( بر 0 1 'ىا(ةيآلا) اوبرلا َن :ملكأب َنيِذَلا 0

2 

 هيه درا رق بشمول ل "ا لوو "قا روخروس كيج ل ايثدروا  بشمو تميغبل ا ىو تقوس ككل حا ا



  هراي (1) ِةَّرَقَبلا ةَرْوُس مهد (قزادلج) نال ج شف تنل انَمَج
 < لسير ناكىا«جس كى ار زتنمبكر

 شلل حد لور ىف اروخووس 1100000 لور لوروخووسع مم اي زور لب تبي لا لسارو

 ذي سرك ررط كل ويئارشروا لويطبخب نلولا وتسمي لوثاول وول سكس نوبي لك لابد لي هلع رسول

 ىلإ قلي ايند لم رورو لب لكتا كت لام نار انيجء لوفد قلع وير طر زاخر ف عزو نشأ

 رواج ايك بيل تروم نا: تارك انو مولم ايبا ىقتأو انج الواب شاول د ب5 كس هيس هرج ر اكو اس« نأ“ اهب جس ىلع

 لما متو صرت لك ووسع لوم نمت هوروا قةرراوس كو قا كبار نتا 2 روع و 2 د تح نا

 ومدحت اسكس تلاحودز نون وبكى ا قككرشح اكس ارك مالوم لوب ىترب رق

 ب بطموأاوب رروابشموك حب كنس لو لاعتسا لن تك لكى ايليت لا« اوبرلا ُلَكِم عيبا اَمَنإ ©
 لكئالاع < دئئاب كس اوبر لبي تلع ى# تروا اوبر لسا ليي تطل كش وك ركت باغ دغلاب مرو ايدرارق

 - انتج اجانوم بشوكاوب رروارب شمول خت عيت لسا لي تلع
 اد م ب
 2 هه رس 2 يب هه

 هي ك4

 و: + نايباكتليضفروا ميجا كس وكول نا لب تيب[ اا (ةيآلا) ٍراَمّملاَو ٍلْيَلابْهَلاَوم َنْوُفِفَنُي َنْيِذَل
 5 5 : 57 0-لا ا ا صير
 مب ليضرغ تاراي وم نو واوخوم ترورض م بدب ء رطل لسن ء تنفو لسن لس ء لن ىداع كس ذ# رك ررخ ل هارد كلا

 57 # تل ردات كرك رغشا لش ف تنو

 :لود ناش

 مار لكدتلا اني درارنب سن اح ذ ةنقالقتةلفاقتت ربك( قل رص ترحل ابك شل اسمع نبا لاوكم ف مل اعملا رو بحاص

 ىف ناو: تدققير طيع اطعرارنب لوروا حسنت طو يول رارطج لاو ل تاردارنج لد لن نادرارثج لدرجات حرر سا لبي وع 2 .٠ .٠ .٠  32م .٠ و 8

 لوب ل زان تي آهروكز كك ذك ايب تايضف

 لك تر ضح لوزن تعال ات طا لابع نبا نكيريا ربا نبا بابولا دبع هر وريم نب ربعروا لا زرلا دبع

 كياروا لش ندوكك ياروا لبي تاروكل يأ ذس لوبا متردرايب لاي ل ةقئلةقاةقاقفت لك تررط> كس ايكل لب ناش ىك
 (ىناكوش ريدقلا حتف) - لو دولذ نتساورروا وو العدس لاءايك رح قب طيح العوك بادو ا حس دقإ رطم ديول ول

 ني دعللا م د يعفى. درك 82 همدج ناك 2 ه2 ويك 2 يور ةلماا و ماو تما دوا

 .ِسملا َنِم نطيشلا ةطّبْحَتَي ىِذَلا موقَي امك الإ َنوُموَقَي ال اوبرلا َنولك اي َنيِذْلا
 وا ل ضفتي رع انؤمبرم رييشلا ا رروا لضفأإ بر لاعتتسا ايلا لب تدل رشروا لج كس فاضاروا لدايز قت "اوبر”*

 ء(نشجب مزق)> 0



 (ندجل الج ف لنج 0 م هراب (9) ةّرَقَبلا ةَرْوُس
 اوبر لبث حر الطصا وج لسا ح وكيس تدي دج لاو تك وك دم اف لما هئيضلا ب ردوا سانام لاح لقلب لب ءايشاوج نيج تك

 هداطن لس لسا ل طمس حررشو رشءتس كيا حس داو شرف تيس هاون شرف كيا وج ىلإث تسرك لاعتسا ل كس مترا ىا

 دلت تك هوم لي ناب ز قرامجوكى اس اترك وضو

 0 لو شا ا ل

 رواج تلبمري موو ول ىلومرشاوا تبق روا ىلاجرذكت د هو رك اي درك رقم تنذو كيا ل تبق سدا رول انرك عض ورف
 تارت لم من تملا انبرى حس لااروااني دا روك سوو ضلي الشم ياي درك اضا لي تبت

 نازل ارو ل نوعي رت نما ليا ل د تن ضاق للا قوس دا شرق هازل رق اخس عل رك
 عم مقر لسنا لبي تدم لا كاوا حت ىلاج قودي حرر شرما ز حس ليبي تلبي زعت ىلومدشادا ك فاضا عم ملي للص لمن تدم

 -ج!.ءاجايك اهي نايباكتالءاعمكس تيعونى ل تى لاب ىدوبررشرتا زعس لكي تابمدي مرج ول ىلوتاداكفاضا

 لير شكروادب مانا كس لوروخووس ل لج لس تيأس« ناايب اكم اك>اروا تسمرت دوس لم نان ل رت ص 1

 ب حس تينأ اانمت جس قديش تلاح كود بيسأل يات لاح كروخدوس لب لنج كذاك ءاركروا لاوس ىلا
 بنو هاعر اع تارباشم تا وتعكس برك لباروا جس انكسوم ناونجب ب لش لوس نااضا حس ال ناطيخد 0 3

 هس بابسا فلن وج اي ب «(ررساكجس ايكيا ىكك نس فس اقروا ءايطااك حس اعلن كلتا قت مك نبا ظظذاحر وا

 ري ساي كس نات ايكر اكل اكل ا فس وكول ننس ات ىتببس ارث ا لس ناي اشو تانج تاق 0 جوج

 ل 2000 اي

 حن لوصترصقم لي سولو جس قرف ايك ادب ردوا عت اكمت نبك اكن ا ١ وبّرلا لم ْعَْبْل اَمّنإ آلا ْمُهَنَأِب َكِلَذ
 لسا ليي تراهتمل ؟ ايلووا فل ثني هيلاول د اكل قلب يلارخ كرر ظني ؟وم مار نول دارو لزج دي ع

 لوي ركوب 2 لم توت كياوكل فو روا كب سوو قرف كت ينو كدوسددا تين كى ا حام يل عفلوج م تكل

 28 ان هد كد: يدي ضرق فج :ماج خانم اكهبس هر تدم هس نع ترايتبج ل نع ركل اا تا

 ليو ت اب ىلا 5 م نر فلس تل روسو ا ل

 فرص و 1و ا رابوراكذنح لي ايدك

 وماتت م لوصو طخ اكن اصتقن فو لبي لكس يأ ايبا كل وكل ناس تنكري م و

 ا ا ل عفانمر بقتل يا اذ ل يل ك- قدآ ع تروا

 ؟ةسادا رار ف قر لرش ورا مس زظتل افتر وم نزول انف ققفاو

 روا له سد تس ايمن د تادييابرسانيادوا تيلباق ىف اء تنحى ٠ءتتوامي الي رايه راكبا تولوج كي لاوح

 دود تناك اسرية كاس فمر رباك قي لبس لش 1



 م هراي (؟) َِرقَْلا ةَرْوُس 0 (نوادلج) ثلج حف ل انَمَج
 لوضر عف انمورشط_ كيارطخم_هوومم ايد ضرق ل يب ري ورانيا ذس ل جراوي رايرسرطو رس ىت نا هرطخار اس اك اصتن
 مولعم وكن بو ربت ؟ ل تسرو تس ور كت ايشاعم لوصا كر وا فاصنا لوضا سكروا لقت سكر خ آي اج الج احرك

 هذ قك_نازالاو جر موس ىعي زق عم عرس كي للركلا آليت نويت حابق ا
 لدى تعفنمروا ضعى ويد ىلرخاري لؤرنم تروزرص ل ترش عمون اببيا للا ولت عل رش لإ زا هوالع

 رورفتابذج كس تبحو تقفشروا واخت« ىدردمب «#داج لامي «تدوخا لب هرشاعم تس جو كل تس قيد بيغ
 روخووس ليا« حاب ٌرورفب ذج كت وارعو تشد ءترفنى غر وخ و ككل تس ماظن قدوس لكتب كس لا ني تس

 سلا تجارش لوم جسر هاركس لالفاو ىراهي رشم ترورضل بي هرشاعم جاع حس ىلومب ضن تس ادرس تيس وكر اويامرمس

 -2-ك- رعاقم ل داجتا ايوميل_ كس ضغ ىلا ذداوت مارت اتاطمووسل اعرب ؟ح قرأ ارش حرر 001012

 : قرف ىلوصا ليي ووسروا تراي

 كج ي قكوم سلا تيثيح ّقالغاروا ىئاعم كل وذودريانب كلج

 سج  احافا فلس زج سا ىزتش ديك« حاتم داجت اي واسم اك خف انه نايهرو كس ىرتشمروا حلب سس ترابح ©

 7 "يعج وبلا دس قاتل نب اوك اني ترججا كت فور وا تاب ذ ء تنحي اعل برواس ايي رس لابس لا
 هررمقمل يأ لكلا ؤتالاو شلل ووس_ اهو لتحت اسكس رم ارب لد حك انم سن نيد ني كدوسكس ل ١" فالي ايلف رص لش

 عفا قل تل فرو. يس ددوس لب تم كس للا ل« لص ب ائيقي كه لاوج جاتل ل ءادقم
 يقال اتابمك سرب اظ بت ايلول كس فك ير خر ترورض ىلا ذاىفي يامر لارا 0 بو نوب شخ

 نا حرررط لس لبي تلم قلبت ايل ابريل كس ناكل ليي تزتو تعض اب تععار زء تاهت ركاروا«س لم ن

 كس سودروا #دئاف ل للرف ليا وت اي لماعم اكدوس لب «جس نلاكما ى اكن لاصتتن حرررط كا حس ناكرما اك عفو

 تر حو 1و ل ع رف ساعرلا انف نيرا كس كيأاي جنده ب ناصتن

 داس سرع هلروعقاع نيل جوجو لاعتبار قتال اوختصس يش عل نس نررارت 69

 «جس انج الج اتعؤب ع انع اك ادختاسدجتاسكس هر كتتفورواح تبر نترك وو عازم للسلم ىلا, غيسا الا خيبسد لام ل
 سدا لسا نئاو رك اكوبج ىت كتدح ضان كيا هداف كلا ل احر وم ايل ل صاح هدم اف تانك اون لا كس لا دس ناول دم

 قت حشيعمل ئاسسو مارت لا« لاك رون كنون دم وورك ع [تلسوم« لص لوكيل كس لا .اجاهغا حفأوج لب لس دب كس
 داب بلاطم اك ا رج ر وا كملت لسمك وا سنك نت لنا

 زج لولوكى رتشسدعي لس لا. احاجوم ملء اعم ىتدضت اسكس ذو: لداج اكتسبق كادوا كي تراب ©
 ا ووووب سلا دراستك اانا نانا تلا ا ناك د لو كلو يورك



 نود نيكلالج خف نت نمج "0 * هراب (؟)ِةّرَقَبْل ُةَرَوُس

 ويا مراد شرك ل ب ليام كس ووس رأي تلات هت [ياووأوارن اح كك اب سنك واتس قرا رب ل ىلوم شف رض

 حاتم كود7 نا ءعس ا لامهدش فرص ارجوا السر كف رض

 مدا اج ني توق ادن رك نمت لانا تداهتبكحاحابوب قرفمي اس تيش رح اهم ىكووسروا تسرايتت

 نت دارفا وورل ع س ح ترطخ نأ دب ل م اك سا بي 2 -اووس لمكتب كس سا

 ا نقول ور لإ قص * ا دارماو يد رامج رواد احر 1 تافص د“ ىو رزروا قر لس « ترفل تس هام ىو, لإ

 ا نر مدل 0 لات ع بح وأود ىف الخ اروا ىف اعمووسرمانب لاس

 :نااصتقل ىف العا اكدوس

 . و نا روروسا رن, روط ساو لكلاب تاب يب وكي 1و مهو بأ ح تريح لاهل لول اما

 7” ا 0 م 5 ا وه تس روا يف 55-0

 د دس كل أب تاقرصروا« ىج ل !وعارب تافص ىدُت قر ىلاعروا ىلد ارفع ىوراجب ءىكت يف لب خس تاقرص

 وموسم كلبي تس ل لوقو ل وفود نا كس تافص ل الخاوج جس كوك لين ل اب شوري ردعا كس كانا تافص ل ح

007 

3 
 هر

 سا

 : نااصتن ق اعم اووس

 ابل كس هسا قررت تابدو رض ىلا ذاك اوج شرقوو كيا دج نوم اكعد لضرق قدوس سر ظن لق ك- تايشاعم

 5 2 ء

 8 ل١ لإ تح تالا شي لس كال ل ]أ 0 2 تعارز روان 7و حرش ع رايت” ل 720 ارسوو_يج حاج

 ١ ناكل لو ا اندم ابئدتر رط اك ّر 1 1 000 . "2

 مس والا ايس ندا بد تس نأ 0 و 86ج ر لوم دوسري يامل حس  اعاعب 2 جرا 0

 تحد لوو شت كوخ كم اوك اعلا ل نارا :لورورز بيرت تس هل 3 نسا #دادأ ن يمر واو ارا نلت نيه للم نس

 ارا نا نجس ابد نكن تاقدا ضب نوم لكشم عم ان انركا واكل كس نوكول ل 8 جو لووس لوب
5 5 

 5 كن مم قود كس تي ددسن اس ليلا: ني ساب حرفا سر وا سوو ل كس يسر

 ربا الو كس لا تحت لاب كب ارواج ناب سس نا امسح مج "ن6 لمآ قي تنكس قار كر 1

 در وير 2 ملقط كولر كرز لع تروس اتي نق هر لاك ل كس كس اي كيب كلو ني تكل

 00 ىلامومرمزي لاوز تقف | نا ع تع انتو ناصتقنري رش لم ادا ديبي ل

 : الزي ١ ا ولأ شن مول ؛ سوو سو رووا سالك هع |
 رادث يان العرو زغ قه كس نات جب ىف يدلك ا ح ا ٌ ين تقورعو لو وا وج لح ل اي

2 3 

3 5 

 | نشعي رمل



 # هراب (9 َِرَقمل ةَرْوَس 3 (نرادج) نالج حشف نلَنَمَج
 اكل ويمد وحكال نوار فادني كح .اتوم يدهن زال اك رق ىووسم لضتكور ساتر «سن كنا اناجوب لكشم

 نوخووخر كم اهماروا «.احاج ال اتؤمر وزتكر وارادان هدايز وا دوزنكر وا رادان رك ل خد توم ل ومرك وي لج نوف

 كسا قي” ف يطتوجوم اوك بيغ ىو وف لا لكنا لكويكا لع عن لاس تاناصقف كس لئادارفا لاو تحس د:
 ناشف شل اري بحري قومك باالقثا ىلروا < انبات لب لولد نا افوط فيا اكتر غلروا تخت فال كس لورادلاب تاودب

 -< انج ديانوترجتاب كك ورب اروا نلاج قب ادختاس كسلا ةبساو/ل ورادلا,مل ا نا قا اشتي

 لدي تو مارتووسك حس داشر اوي لمد لا .َفْلَس اَمُهَلَف ىهتذاَق هر نم ةَطِعْوَم و َءآَج ْنَمَف 1

 تءلاآايك ذاب روا لاك قس لال كس هدتخآ ارك ون يل ايدرارقم ار رويس ناي زر عم ملي لوذ_صضت 2

 لياعم ناكل ا كب ةاداققانم ياي آناب حس لووول اك ا لماع ىفطابروا كوم كات ا سمكس رش الن مر ءدش تلعب

 ايس ركور# فرط كل تو لوقا عا كرت تدحيتن ضجر وا حس لب ناك # رك اكد وك وكول ماع ايدل اوت كاد

 .جرفل ع لالعس خف لوس: قي اكن الوجد وال لب اح لن خر زود تسدزو كس هانكق رخو وسلك

 كس لود لير زود شيب تيد ىلإ شا

 < اجاه ذ بوكت اقدصروا ان انمولووسشلا ل ايكابك روج لي تبا ءِتاَقَدَّصلا ىبَريَو اوبرلا ُهَللاٌَوَحِمَي

 كس ساروا داق لي تققيقت لك قدروا دوسي هو ايا يكس تبس انه صاخ كيا ركذ كت اد صدت اسك دوس لابي
 -< لومداضتم كت يينروا ضرف كل ولاو ركل سوما وفود نا ومتروا نب فلو كرات

 كس ضواعم ىلريخب لب دوسروا حاج ايدو ورسود لا انيا كس هضواعم ىل خب ل لي قرص اكس يي فدافقت كت قي

 ثلا ضئرلاو فركة رص كج داضتغيل- لا ضغروا تيك ولاو فس كس لوما كل وفود ناس خاج ايل لان اكعرسود

 اك ىلدايز اجانب لام هدوجوم خيا الاو تل دوسروا جس اتركل صيف اك نييدركم تشي مكوكى اء تيس ل < وج اضر ىلا
 يبا ا وادم تنفلاءىدردمج ل هرشاعم قرص داضتم م اهنا كل وأود نلاروا«جس رنمثاوف

 55 + ىلإ روف تفر وخروا ترفل توارعءصغ

 ووس قل ب اينو ناي كر سكوب لمي ترخآ وأ حررط ىرو هرباشم اكديوو هرعو لس اح دب وق رصروا ذ_انموكو وس

 كس نوف ل ث ارحم به نفق نيا سكي كس سل ل ًاترظن كمان ادب تير شو تكرب لب ذاك

 ايد باوج لس افلا ةياع لارج ؟ع ضن وكي هت دنإر اة ثار ترض انك ة اها عارم

 اجرك رفوكد وخر كل دج لادج كوخ سس قرب اكل وو راما لمت انلا ماوي كوج ننتج اهعروخدوس اكياس الاو فس احكد وسي ل
 قوارفاروا لوم وقروخووس ل م اين دوو العكس لاا ءايكاياعكو اوم اجرت اي روك نوفوكرونروسر روطاس لك لاش لاح

 قي داني بوجي فن لوك ريو لبي لد كس نوت ايمزول وك حدا لك رؤقووسوم_اهبو ساند داب ماتا قديدهد قاب

 . ار هكا ناج كك لاانركق فيري ور ترجو كل ش اترك يثار سوو كت بخ تس يني يسود وظدوس

 ه«(نشجب رمد



 تنده نةلالج خفة 0 " هراب (0)ِةَرَقَلا ةَروُس
 نتن هرم قل قا اي رك ل صاع تحارو فطا ق> اكسس تلود ىقب | قود و حس جو لكس انج

 كذا "كس وليتني 2 لك رباشم لن لوو دارفاو مولع تثواعمو تن كر اغم كهسرسود كيا ءكدربجبو قرات ا

 يأ 20 هس لدار قئات كل ورك ودار حس لارج واسر كك هرئاول وس لاينر وا لونج اهم تخول

 قدوم هاب كس تك وريقعاكت مرت روم يت لاش نار فانك مكن فود لش للا ٠ :ميثا أ راك ّلك َّبِحُي ال ُهَللاَو

 يل وروشووس لا لور ىف 17 نايل سس اج ل من# ل وفود قتل او تك دن ديقعاكت عرج ووسر والاول كرب وراك

 - ل تسكر اب وراك دوس ركوب ل اطول وسوج سام

 : ريب دوا تحارروا برمي روا تحار نام 2

 يو كل ب كس سوك « لوألا و ع لسأع تزركو تحار ذي تس ةب وك وروخدوس وف جر آلم ب شر وك سري اش لابي

 2“ لاحول ن لا بس ىت تايلوضت لب تاي رورض كيس نجس ردوا تي خي ساعدت ايم كاماس هس داسءس مارأو ل

 اذ لم تحارروا تحار اما اكل هج خب ولع اجايكر و نك ىف ومب اما هاتي تلقينا قرار 1

 لمه لوقا قفا ووو نب ل لورازاب دوا هس انني ل لون اخر اك» لوب ليت الث حار ٍاءاس < رف

 هارب وج جل تتر لكما نا دطاا ف # ىذنم ىلش دوا قس ىرلي ىو تحار مان اك كل 0

اع دوجواب كح تحار ناءاس لددازب تاقوا ضن و ّلاج كد حس فرط مكملات نا تسسار
 لكى تدنن كيا لو 7 لم

 لارتكا رول اك كور اوم ل ام ناك رتب كس لا ةطررت ويقل ل كرر لو نتا ل خا

 ايبمكس لو اءاس نا اناجآ اكدنيت ايلى لي لوم اشف بح عك اح ىدلروا ريس وب نوف لوو بيز هديب وريجترف كن ام وم“

 ل ل

 كس لويلوكر و باو ىو ادصيف تحي لابوك جاوب مولخميم نوثرول ر لتي قلت كل لومتو رادار بحجب ليرما ىف

 ال ا ا 0000

 -< لاعاكل قذلروا ل وتجار ىرسووررطى ا كح إ ليتر تسبق ىعحساذاب كيس

 د لارا كش رقم ل” تيطاح دن اذ « َنيانِمْوُم منك نإ اوبرا َّنِم م َىِقَباَم اَوُرَذ َو هللا اَوَقَتا اوْنَمآ َنيِذْلا اَهّيَأي

 0 0 لقاك ز وجو تح لاتجد ىفاضا ليل لسا سيو كوسم لت تدوس لوب

 خللا لس انكر وق انه دوس ) وتوم تسد كيت لول ايد متن د لاتدتلا سكب لس س 1 اوم نامج لكي اوا كا

 تل "ا رت وداي ز قلودرك ف اعم قب لكلاب ض ةرلرواءود تلبم كت لاس(

 ب مود كيا دوا نواعن ئدردتارسودروا اق غدا دلت لم مدال 6 هروح رفات



 ل0 ل 1 11 د و وو ل ه3 21113 ل را ل ل ع سة سل سكت " هراي (7) ِةّرَقَبلا ةَروَس ظ ش (نرادج كلج شف تال اكمَج
 ؟مارتلا يكرم ديا روا روصلاايل اك م المسا لي ا دن إي انيا دولى إلا ماظن تمكرباب سا ىدوخ نارطسمرلا جس ماظن الاد تيس دارابس
 - لاطركراوتتساوكى دن ماظن يساري لادوا ليصل تيصاروا تييدافا نيد غي ناهس لاك

 لزانرب قفقفن ىف دج تييآى رخآ[ىنآر قيال سراغآ خب (ةبنآلا) هللا ىلإ هيف َنوْعَج رت مويا وَقَتاَو
 (ريثك نبا) 35 تك رف تلطر تاي: دوق بكى دعب نددتج لس لاء لو

 واقانيتسا ةويْلاَف مودعم ىف لجأ لإ ض رقو ملسك انتي نْيَكِب كلمات ْمُتئيَدَتاَداومأَنْبوْلاهبأَ
 ال َو لجآلاو ِلاَمْلا ىف ُدْيَ : ال هيَناَنِك ىف ّقَحل خلاب لدحلان راوَتكميَب نْيذلا َب 2008 او عازل اف

 اهب ْلَحِبَي الف ةناتكلاب هَلْصَف ى أ 2لاةملعاَمك اهينإ ئعذ اذا بين 0 0

 هيلع ٌدوهشملا نب ُنِئُدلا ٌقلاويلَعَىِذْلا بتاكلا ىلع للُمْيلَو ديكات كا ا تالا
 هلَمَىِزَل ناكل ص قخلا ىا ُهْنِه فني َسكْيَيالَو .ئالنإ ىف ُهَيَرَهْللا قّييلَو ِهْيلَعاَم َدِلْعِسِلٌرِقِيَ
 وا ٍةَغللاب ليجْؤَأ 0 2 رتل المال 0 ارديَس هن

 17 دينا اذهل م 2

 نادهاشلا نينا نول رازخألا َنئمِلْسْملا ىف لاب قا 0 نيَدِهاَش 7-55 نيذلا

 هد ءاسنلا د ددَعَت ودَتْلاَدَعَو 000 لي

 ا ديدشتلاو فيفختلاب ردت ٌنهِطَبْضَو َنِهِبْفَع ضخ ةداهتتلا اًمُهندَحِل نلبس : نأ

 نال لالّضلا ىلع ْتَلَخَقَو ْتْنَض نا َرْكَدنِل ىا ِةلهلا ُلَيم راكذإلا هلو ةَيِساَنلا را ةَرِكاَذلا

000 

 ىلا ا ةدكأز اَماَدافاَدَهتلا َبراَلَو ةلاوج ٌفاَنيَتْسإٌرْكْذَت مفَرَو ةيطربش نإ رمسلكب و ءارق ىفو ُهبَبَس

 خوف ةرتكل ف وحلا 000 ماولَمت اومْسْلاَلَو اهِئاَداو ٍةَداهَشلا زمَحت

 ركل ُويكَت ىف ِءاهلا نب لاح ِهِلْوُلَ ىمُقَو هلَحألا اريثك وا اليلق ريع أ اك انهم كلنا

 لاول قذر اغا دي نألا فيناقا ىلع ٌنَرْعأ ىل ةَداهشلل موكأو هدأ َدْنِع ندغأ يق بتكلا

 ٌنْوكَتَف بسانلابق ءارق ىفو ةَرِضاَح راج 2 اها ٍلَجآَلاَو ٌقَحلا رذق ىِفاْوَُكْشَت اوبيرحْلا

 م سجتصُيإَء َنيَلَق اييف را ا ل دوك رانا دش اهات ةضقان

 لبق امو اذهَو تاليا قد هناف هيلع متحياَيتاَوإاةدِهْشَأَو تفوكنلا اهي كارولاو "اهوتكتالا ىف
 وأ ٍةَاَهْسلا ني عاضماو ابرك وع ْنَمَو قخلا ٌبجاص ”ٌدِدهساَل وكنا َناَضياْلَو بذن زنأ

 ةكيناَم 0 زناهشلاو ةباَتكلا ىف ُقِئَي ال اماَمِهِفيِلْكَتب قَحلا ُبِحاَص اَمُعُرْصَي الؤأ تانك



1 

 (نزادج) لآ لَججشف كل اْنَيَج مي * هراي (؟) ةَّرَقَبْلا ةَرَوَس
 1 عت قر ت1 2 ا 1 م 737-506 22

 حلاصم 000000 )و هيِهن و ِهرْسَأ ىف اوُهَنا وركب ٌقح ال ةّعاطلا ِنَع ٌحوًرخ ٌقومَض ُهّنأَد هع

 هل طر وزد 21 فدك ف ' 3-

 ا 0 قيرفابحَم ا ا ىشت لكِب هزلاَو ةفاكوبسك هوا ةَرَدَقُم :ةفيقلاا روما

2 0 1 
 رضحلا ىِف نْعّرِلا زاَوج ةنسلا ِتَيَبَو اهب َنْوَقْْوَمْسَت ؟ةَضوبقَه ٌّنْحُرَذ و ءارق ىف :. ٌنهفاَي اكاوْلِجحمْلَ

 لا ف ى رضبقلا طاَر نشا ةشوقنةلوق ةافاؤ هش ف قولا خا د1 اقبةةيبقسالافا بفاكلا وو

 هزي لف هقَح ىلعت ل تقتل اضبيلَصمَبَسمنإو انو ِْيِكَو و نهتْرُملا ن رم هي ةافتتكألاو
 اًيَبَساَقإل ْمُثْيِعُد اذا ةَداَهقلااوممكَكاَلو ِهئاَذَأ ىف 20000 ةنئق ةيامإ ققيعلا ىا نصا ىِؤَلوَويْلَ

 تيمزألا فاقت بطي ييتاب الإ ةزيهه طل لحن دقي رمح هلم 000
 2 -- ا

 د 7 71229222 1222 رع اهو ن٠ و ا وي روع تم ا

 ون ولل ركل لس مول تب كيال ماعم اكض رقروا اكمل سيت الشم اكراهدا مبسج !ولاو ايبا ا : مقحم

 لي ايولذ_اوتكا ( يرى ) ضرق نايسرد دامبةرواورل ايل لل ل كس خل ركع فو عرا ذرب روطكس زي واتسدوك ا

 - ياه نركد رانا ح تكل ول او تكل ر وا - كش روا كى واين لب تاددوا لاء كلل حس( فاضنا و ) قت

 تديضفو/ اره رذ كس تبتلع حس اي الصلاس انعكلوك ا ذى اتا ثلا كا هبيج ت2 اجابه يل_ كس تلك تح سا بج

 يروا صدا يهدر ة يدان ناعرل#ن كآسيب اسد اجت

 ايكرب ساو مولعم تيس ركرارقا قل .يطووب بشوت ركل سا الكوب جاك لي او ضررقم ( شم ا

 رآني 2 تاع ع تطويل

 جو اعدت ايزي وماتوا - وب ف يعض ر( روط ىلامسج) حجي ل 7 كمي وب حررت ل وضف لقت نو

 قا «دءدلاوهاوخ (هرغراك ) ةاعاكليك يلعب امك دنراكلس لاقوة شرداقري ذاع تسرجودوا كلي ح

 هاوكورعودرل كاروا - بج انيلانيهاوكو ودرع ود تس لبي لودرعدا زن املس غلاب ديب ل طرا ردا ءوج تع | « وز | هوم

 روا ومب تس ركدشي حجو كت لادعروا ني د كس نا مقوكن تن داوك اء لبث اجوبب ءاوك ل مر وكووروادرم كيأ ول ل ومب ترسيم

 كح تشادداي روا لغتنا عاج لو تداهش كي حس لبن نارا كسب تحلب نوجد دصود كس ناقروع

 رواف ينم "رك دمر الد وكىاول_وخي تي قرمدو ىلاو حك رذإإ قي كباس ف نا نيف زازا عي سر ره

 الك اج لوميرلا ءثّلض ْنِإَرَكذنِل ىاءج لكل غادك تلعمال راك ذإ لب تاقيقتع_ تاس ديرشت

 دوا هرسكيطرش لإ « لع تءءارق كيا دوا سر يسرا نس ةسيلازبلا سكاي لال تلع مال دوا «سدالد

 3 ”؟ كس اجايالي وكل وجاوك ل كس نيو قئاوكاي كبس هاوكب جب وا ح_ طر بساوجروا فئات ريتا سك خف خررخدم

 هوقو قيس



 " هراي (5) ِةَرَقَمْلا ٌةَرْوَس ميوع (نوادج) آل ججشف زل اَلَيَج

 ترب لكل است لب ناهي تاس كس نسم كداعيم كساد اذ اي وم انو هاوخ ماعم جي اي انركت راكم ول «تس هدئاز
 ىلاز ياو سانتا تجو كذب ختاو تتنك لاء كد تدابشاكق تف قري لت نتن عساي

 هداي زري ذنسركم قوت دابشرواه لرع ٍنرقوو إي زك يد نكس شلا نبي ارح لاح ريك اوبتكست (هلج

 داب ك- تدددارادقم كن ق كل ساه بهرقددايذدوا < ىلالددإب كت دابشيس كيل لا ةث كؤاعم

 21001 0اان

 ل تءارقليا (ةرضاح ٌةراجت) ردا( اتؤج لبر اهذا جن ) لوم لعد لوك ارواوه 2 رك تسرب تسو

 2سم ( ىلاو كك وفرط ىك راجت.م كاك اروا اكو مصق ان“ نوكست” لب تروصل اس دجتا سلس بص

 دانك (ج تا بقاع تدق وناناسد عت تمراؤتروا يقل بل اع قولي تروس ا كنس داب#

 لك روا# ياسا )دوا هعب لاو طرأ وو زاك الثتاسرإ يره نااورك عورل ير خ جور اهلك
 هن ناصقن ع تري لسروا قتبحاص “م اجاب ابي ناصقنوكاوكلو بنت اكدوا < يل بتنا ( ماكتب ا

 واواوكر وا باك آب خاص شرواركك ور حس تباتكر وا قناوكو كب "كر واوأء اوك اي كس رك فيي بي ( رت )د لي يب

 باكترا اك ونم متركاروا سلا كس تباتكروا تداهشزج كس ركروبجت ل 1 تاب ىيلاوكن لا اهني فيك

 ليل بادم لس قو رغا ىف للا 'جس نورس تع اط تناوب نقلوكمدج جس هانككيأ لش قاس دامت لسور

 هددقم لام( سريال اوقف يكمل عب وزاندا نانادك لك كت الءاعم ءاب#ت وكم طار واومر ةسدؤ ت دتلا

 ةيد خيب راسدارواو#رفاسم قش دم لشرغس تلاح تركوا لاو خس اج يلونسوك جر دقلا وا جسر قتاتمم الك اي -<ت

 ملءاعم متل رذ كس نترك لب " اعني و لنرتق نق ل زنق كشك رن رول واي تود او تكل ىكروا احآت بونك

 نار ىلع تروصىكغ وم بايتسو بنت اكروارطت تلاع لبن ثري دحر واس يننيييسبيب

 ا ل كل لا لي ديق ل فود هوك نك ل لاء تساي ا يكن ايب وك

 عتق لبكواكل اي نم دوخك وي روا«ج.اطرشبشتق لب نترك دا لبو ع فالكاو رقت عسب ع

 كره مر وت وير ايتغا لالي سراي هلع تق االسم او رب سرسدد كيا لب ني آركاروا < ىلاك رك

 نير دءادا < براك ارك: حس دقلادوا#دكادا ني داك اك بايو اون ( ندوب دم كتم ) حايك يكر ابتعارم سحب و

 تايه حا لولوج دوا ايجي هثوكتداهش مول _.اجايالب كس تداه اداوم بج دواس ءاتر لي داب ع

 بلقب ج1 كيل ساروا تداهش ل كئتورك جايك شارك ري روط وصي لقروا اكرر ابنك ب لق كسا نك
 1/2. اجايكل اما زسدختاسس كس نادت. كلور انك قس نومرر اكبنك كر اضع ارد لبن عراجا كان كج كين

 لو ديشول ل لوتس لاس لبي لامئا ع دابق < فققاو تس لاادثلاوبب ترك يي وجر وا
 ع| نشجي مزمزأد



 (نددي) اج جغف تزلج مب م هراب (؟رِةَرَقَبْلا ٌةَرْوُس

 « ب 2. هر هم و > سس نها هع 6

0 

 -ايكن يد نياك رق مرضا رك بعت ا .ُلُعاَفم نْيَدَ)مْننياََت : لوف
 ل لأ ج س1 لف ودك «نياذت لكك نتا << “كاي متنيادت فاما مئلماعتت ؛ : نوف

 مَكَنياَدَت ني كج ي جهاد لي دار ق” لحي لابي (ُداَدت ُنْيِدَت امك .لاقي امك) اني: لرب روا_ نر كلءاعماكض رق
 .تالاح اكو مد يكات كر فَياَدَنظفلاكن يَدب ك-آ غ اجايلل ب نتلسانْيَ و ادع لهيك ةكنوم لت 3

 بكا متلماعت وم ثنيان ل ىاه رتب« ل اتح

 -< لاك اع لش لاريطر شئ لإ كى شياب جس فاتصل ر كد ل .ٌفاذيتسإ + 1
 - لئرت كف وزك ناك ءاًريبك ر وار يغص ل يدرك راشاركن لا, فوك ناك «ٌناك ذا
 0 بَ -5

 ل ةرضاح ةراجست < مات ناك لاي درلهراثخا هس دل رك ُعَقَت رينو ناك ُعَقَت «عقت : قْلْوَف 9

 "ةرضاَح ٌةَراَجِت ةَراَجّنلا ٌنوكت نا لا” كوبي ترابعرزقث_كوبصقان نوكت لش تروصل اساسه بص

 5 كردقم لاوس ليارصتماكذاض اضاكس تدابعلا .ٌفِناَنَسُم وأ ةردقم ٌلاَح : َّيْلْوَه

 كم كوم ف طع يت اثنا ل جاكييرشل مج ياكل ساس سحر: هللا اوقتاو فطع 6 هللا ُمُكْمْيَعُم اوكي

 -< لشاعسرد

 جس هفانيتسااي يلام ج ليئفط اعداد ياو
 ا

 ءارتتمر كل يح تفز وصوم ٌةضوبقم ٌناهرف لج اناني ب رصقم كش اء فو زوال مج لا هاهب نوعي وَتَسَت 0
 روت

 تراك اركومل م َنٌوَقْيوَنسَت رواج

 ريبع# 75 | 4 3 |[

 ةالبلا وعلل

 اا ءانعكأ ,لالفالا نم «ُللْمُي هملَماَع ىا «لجّرلا ُتْنْياَدَت لاقي ءانركلءاعماكن يد نم ل بك فنيات

 < «ٌنْهَر اب ح رددت اسس هرسك ءار ,ٌنهِرسف «لإث قش لف“ يك كاس لوفد «ءالمإلا روا لالُمالا ءانارك

 ورة سروا حس راوسوكب طال يب لاء جس دييخبتور اهتسسا لب لا « رقم ىلع ع سال 3 نهرا نادءارا“

 ىلع بكر نالف يجوب قتشرع ءتفرتاي لخراهتساظفل لش لرسوم اعتسا جس لدينا قراوس

 -ايكدي كي ررطىرب لس ءادض رقي ا نتن اهل راوسيب لونك راو ضرق يدا ص الف ةهميرغ ىفتك



  هراب (9) ةّرَقَبلا ةَرْوَس ١" (زادا) لج حشف تنل انَجَج
 2 ء قه رس د ب وم

 حجو

 : طلر

 31 و شرف ىتب آب باد كى ناي ديكات كت ارمتو قدصروا تغنارمس كم اظن دوم مي تايآسقلاس بج

 ىح - زيقو قرع نا روا ايك ايدي د رارق مارحوكن يد ١ نال ىووس بج لل ١" لي ارف تايارب كل اسد ماا ع :

 سرك رإل تايرورضل بي تروص ىلا وني تس ركل ين رشي نيل تارمشو قرص كول ضو واغسل انكر ليي نع اطتتسا

 رف م: اتءجس اك بامر ف نلايب با كو رج اا ذباك يسد ضرق ل مب ثييداحا ل ىاء جس انتاج هد لاب اكن ضرقدتب رط ليال كس

 تيآعخ له تييةس ال ىا قكوم ىكب بس اك وكتب لبان اب ىتايتعا بس ل سا توري ذل: كيا ررط لح
 -ل# لامر فداشراح يارب ىرورضل للسكس ضرق ف ىلاهتدفلا س تب أن إي لإ وط كن آر قوج وا لن تتسلل نس

 تمت كك عل سرسود للاكل تدي ك- تم روا كل وصرزتفن (زج) جك كيا لج لير وصوو كل باعمر اهدا

 ماج سدر لك ث يعدي لين تنك مس عب لي حرالطصاوك ا ءايدركر رقم تنذو ل كس ركل وو عبروا ىري دفن تّفو ىا
 -( كليو ليقف بكت ازيبفت) < كمن داج

 ىلوممبريروا فاص لكلاب تمدد لب تالماعمهس ضر قل جس امج ةراشايب تلا فس نيرضم ء ىّقسَسُم لجأ ىلإ
 ريعاوم نااكميل__ساءكس لي ديد تذو ل لل قئثكاي لعب لويضركلاي لعب لور اج كي الشمس ردن مروا لوم لوك, جينا
 هب ا ىلوم ندخت ا ا سعب < يدلك از عج مابباروا_ب ىلومر انو مزقت لع

 ءوركايلوللح_اقورلا 100000 3ةيمرزا ازرق ىلتا ٍلَجَأ ىلإ ِنْيَدِبمنََدَناَذإ

 نأ ايلول ركتتفو تيبس تيل راهد اك ركن اي فاشروا لوصف عيار 1

 كب روا بويتسوك _ركر رقم ءاوكر وا تكل ( زيواتسو) سرك لي تاالماعم كس ضرف نايهرد لس لوز عروا لوتسوو روم

 تراب لش لاردا بس اجانال لم سرك لودادرارق ىلراهتروا ضرق كح يداشرااكىلاهتدفلا نكي : يسب رايب

 ا ابايكبصمللاعماكراعداكجس كاتب تاباكرمود لم تيبآل ا- ومشاربب ران لولو الانين 125

 اق ا ورا رن ماد لاب اج نيد نقرا د تروق دو وير

 هش لامجادمابببا لول ب ل هيباج ىلوم ىلا ىواعيماكت ابك ءاهقف سس جو كا نجل اورو

 ىج آءافقاتدم بايتسد اا نك وكن لكك هت ماع لبن نان ا انعكألك ٠ ٍلْذَعْلاب ُبِتاَكَم كَنَْب ْبنْكَيْلَو

 ىروا ناصقناكى حسبو كلت دوك كوكب الاو تلك متن واع هدئاوخ ان ىدابآرتشمب لك ايند لد ود تف إب لت لما

 لكوج لمص, اكنعكأ نع وانتسور وا تلك 3 هد ل او لل ارفداشرا هل للا اجو هدئافاك

 ل اوذ_اوصكروال_ اوك جر ءاذالا بتجاذ مكس ندي امانى اننا لج امال قسديب
 ع| زشجي مزمز



 (نراداج) تلالج شف كمل اَنَمَج 0 * هراي (؟) ةّرَقّبلا ةَروَس
 تت ايا يلم راشا ف ررط ىلإ عا لبي (ُهَبَر هللا قَميَلَو) -ج اح اناباكن عل ركوكر ارغ فوت لي ل ارو

 حوجر هه ل مرد خت ومب قت ايبا ع اقوا ضن (ةيآلا)اَيِضَوَأ اس َ ُوَحْلا ِهْيَلَع ىِذَّلا َناك ْنإَف

 2 كرات اكروا ليلو لولي اسك و اكن لا حس فرط كلا قوه هن تد فوك عاري اوعي وانتسد يل لا ءاننحبس

 < اتلسوم لب قت وفود ىلو لابي

 نر بح كن اين ل سوم الاول وب كاين كرشود لوكا« ءاكزو 0 اانا و ءاحر وااو اباحي وم لقا فيفخوو

 : لوصا م ارثج كس تدايش ءطراض

 نيب د لاهو واتسدورع "فرض يك انت لس تعال اءامن كيب كف اعلكروا تكل زي واتسوو سرك ب تع آت اس

 هجر فرص ا -كح اجايكل صفري ىءاوكى ل وماوكن ا لم تلادع عرا زن تتفوب كات لملانب قو اوكري كارل

 لور إل ت ايذري رك رو 547 كلك اءوج دو: ومريعرت تروا هشزي للارركت كبتإ هج يعش

 ش قر المل
 اَمُهدَحِاَرَكَدَتَ اًمُهدحا ّلِضت نأ «ج قرورض انوم اكل وروكودروادرم ليا درم نارلس ل د اعود كس تدابش

 تراك حك ر كس درم كيال هب يملا نايباكت مكى ف انب واول وروكدد اجب كس درم كيا نع ىرخ ل

 لوخ/ صخر البام ح ” يلا ماركا كن اح قوم مهل ليوا تقلا فرعش ” له لب اقم كس درعرم روطم اع تراك ع

 ىدرم لاتخا اكن ايسنر واه اهلا ا ا هالدداي وكلا رسول ا

 بانل اعد 4 تابداب اس تخار ىل مسج مج لاك اللاند ف [قالغاو اذ ترالاوع مد ا ايلا وكر ليل وبكل ع تدابش

 كس تشاوزب روا توف ىلا مع حقت روكف -- عا لة اهايكت فايدد

 ماي كلا 3ك لاع فقاو تهدذ كبار كس تانئاكوج تانئاكق لاذ ؟ يك جج لبا ان لوك

 (فككلابعذس ١30010016 عادا 15 للا كالو تايئانربا| كس برغم__ لج تقيل يراب تلكم اب

 (ئزيركلا ءىدحامريسفت قام 3 5585 رمال زنكي بير فروا اكون كل كس ترو

 هب رك ورمز وركب بلطم, لاأتك اضمك ل ع ناو _احامال وأن اواو تسدب تسد ني د نا لداجتركا ل ا

 < قادرا نيو شكلك 2 6 اج ايدام 1 قرب ح شكى رورضرر كى كت خورفو

 لا تس اجايكت رويرب تب هاوكر وا نتكل دب واتسووكل مى يبن كيك ١" ٌديِهَش الَّو بِتاك راضي اَلَو

 كا قع كب لطو رثاكتفرورمآ ياواوأ اب ]ركب لطت رجا كت باتكى ب ا بج اكركاك حس لآل يدب لكتاب يح

 حي درا رثدانكت نخل ايمجي ىقاوكر وا ايكروجيري غتيسد تاو كءاوكع رطل مج لبي تلادع ماظن ةئيسا فس مالسا_بس نق

 <«( نشب مزكنإ>



  هراب (؟) ِةَرقَبلا ةَرَوُس 6 (نتادج» الج خف نر انجح
 لوك شدو كن حسا اوك ولدك ساي كم ظننا كلا حرر يك

 يلا كس ب بلطم للي اكسو شي قرف لماعم اكن ياراكب طم ياكل ا (ةيآلا) ٍرَفَس ىلع 2
 ني انتسد لضم ويسجل ل ين بل طسر يروا ائايككذاكرسي روع اخ ل ساجس لة يداي مر فسكت تدوس

 كل وفود نيرروا زمواتسو للي« ل ضرر كوكو نر لع ترروصت ىتا ووجب نايت يل كس نيس ضر لب ترروص دعا
 , بتم ””لنذا سا كس (نكسوكر نترك كس نانا نيس االاو خد شرك جس اتوب مولعم كر حس تي ا لل اج

 0 ل عفا نوير لكس اجار ةراغابقرل

 -كراتانياه نلومرم كت سوم لوو

 فارين تمداهشوكى ا توم ملك اكل اهم ىلا نو خلك هدا فرط كتاب سلا هب مش هن : لوف
 كيل ساكس ت هانك اكن اي فرصوك ا ل ملوك اارفرارك كك 1 5

 ( مك راو ) .كومج اكبلق وانك وايل ساس انما ديبب لبي بلت ل وادا

 رسبت هوقو هيلع مْرَعلاَو ِءْوُسلا نم كيش ازّرهظت اوُدْناَو ضال قامو َنوُملا قامو
 نالغفلاَو ُهَبْيِذْعَت 0 و .رثغملا 1 ةميقلا موي ردا هب ب رميا

 ا ردد ديساعم نو كنف قطو وف ىف دلو رغم 0 ىلع اًفطع مزجلاب
 ضوع ةنيونت : لك ديلغ ثطع َنوُنموَمْلاَو نارغلا 1 نم 0نصويلإَلرنأامب د هديب نر نك نإ
 سر ْنِق ٍلَحَنيب قتال نووقي * هلَسرَو ٍدارفِإلاَو دلخلاب ِهمتْلَو هيِحَبلَمَو ِهّنلاي ّنَمأ هيل !| فاضملا نع

 ٌةاَنَعْطاَو لوب عاني هباَنَتْرمأ ام اًمحوَساولاَقَو ىراصنلاو ُدوُميلا ا ْعَفاَمَْك ضْْبب ُرْفَكَتَو ضغِنب ُنِبْوْنف
 نسلم رملاا كش هلق قا نال ىيثزناقل و دفتلاو يملا © هصملا كيلا واير كبار كتأشن
 ان نبع ا 00 اتيلياَل لزنف اني شاحن !هتيبانع يشو ةشوشولا

 امبالو ٍدَحَأ سندي دحأ ُدَحاَوُي الو ُهَدذو ىاَرُشلا نم ابسَتكاَم هيلو اون ىاريخلا نب ٌتبَكاَماَه
 وصلا 52 '"نأطَخلْو سنن باقعلاب دلتا انيس اولْوُف سن هب ا 1

 ةلاوشف تيدحلا ىف درو امك ٍةّمألا ٍهِذه ْنَع كلذ هللا ٠ فردقَو ءانلبت نمي كدا اهك دمع ع

 ىا هانم ا نذل م هامل هك ايل دع لقيا ا را 186 ليتات هللا ةعيذارجخا

 006 ع 9 دق ِءالَيْلاَو ييلاكتلا .: نم 07 ةوت هقاط 00

 ل هأ نة مرمر ج



>) 

 (نتاداج) لاَ شف كَل نَمَج هلو * هراب (؟)ِةَّرَبلا ةَروَس

 :تاقاب © َنْيرِفكلامْوَقْلا َلَعاَرْاَ انرْوُم أ ىَلَوَنمَو اَنُدِيَس اَِلوَم تن ٍةرِفْغَملا ىِلَعُو دايز ٍةمحرل | ىف

 هد ترن امل ثيدحلا ىف ٍءاَدْعالا ىلع ِهُيِلاَوَمَّرْصَنَي نا ىلْؤَمْلا ناش ُنِف ّنإف مهلاتِق ىف ِةّبلغلاو ِةَجْحلا

هَل ليِق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اَعَأرَقَف ةيآلا
 .ُتْلَعَف ذَق ٍةملك لك بِقَع ٍةَع 

 دل ا 7 2-1
 0 ميدان نيسان امس ا : مطرب

 روا اك درك ت رفغم اك اح ترفغم لسن ءاكمس دازس ند كس تم ايقو مكن اشلاوحر و ريشول اي ورك اظوكن ا جاو

 ورا تور ابا 2 ا وايدو تاديصو لا وأود اكر د با عاكس اهاني د بازعوكل

 رول انركديساخماراهبيسس لي لزج لات روا حس الاو تك رت د دفع يو فاد' كامل وهز قلروا له مو زج

 روا ايل يكل زان حبنا كبر كس ناهي نادج كن دن نأ نر نا نا ذ- قف رؤي لوسر جس اييوءازجوك

 روارب ثلا مهلك ىاز ب لشكل يلا فاضم نإ ونت 000 لوسّرلاف طعاكس ا( ى ) ذم نوم

 تك هو هي لولوسر كس لارواءبدجتاس كس دارفاروا حّي' (باتك .بقك) تال ناميارب لوباتك لكس اروارب لوتشرفيكس لا

 ئراضنودوبي ل ارينج» لب ركراكذا اك تتبروا نبع ال ناميارب ضتب ترك يبق رف لوك مكن اب لبن لولوسر كس شا مج

 كرامتها ىف تعاطا دس مروا ايل نفس مت حس ناكل تيلوجق ايد مكوك: فس يآ اكل ابك فس لوجو ءايكذ

 لكلب بحر واج انادي رذ كس ثحب نجس ىبلاو فرطات تروا ل 0 لاوس اى اخ بأمر اكددورب

 لوأىرز :/نارل يابا تسييس لومي نارا كتم افا رو نهم قون لو لزاما

 17 وم لن للكس لاو قم اتاني لك لكم داي: حس تتذاطوكى دع يس

 رو ومد ؤوخام لبن مزج كس كك لوك سب لاو نلت ا لامك قدب روج دس لمروا اعل رع باول السا لاك

 لوتس مهر كاامرفش تفرك يل رز كس باذذع كرام داكددوري دامب وبلا اكو زوخام ل ةياووستب جنيب 1

 ردا لا رك ركن ؤلاو للا سميا بكانيج نت اوبل رات كيو تر ضصقارب( قشن) تاهو وج يو

 ىرتلا ل سارو تساوخرد ىك ( لاحم )رج «دراو لب ثبدعرلا اييمجءايدامرففاعموكل وج لوم حس عما لا ف مل اختدتلا

 نارا نب تس رت حس متوجالا ثري لوكو ل نا ذل اهيبج لاذ شدججول ياريم * «راكدرورب تنام هسا حنا رتغا كت

 كى راهوج ايلا نم ءانغ اكو كت دس اجشم انتم روا ءانلاكز 8 وكن لكل ام لات ل ةوكذ دوا نين قا

 7 ردوا ارفف اعموكم تروا ار فر زكر د وكل ومب نك رامج حس متر وا ء حس ل بتاصعروا فلاكتءوم تشاوري لب اق (:

 ميقا رفاطع لغرب لورفاكولم توس ىلوتم اهروماه راهب نث اق آراب ىو« ىف داي ليلي اقم كس ترفخم لبن تضر

 نب ناك علب ايم وشمر لكل ومالغ يساهم جس لوبي اشك اة تاس 2 ف لانس تاربا وع

 <(نشجب نكن >



 م هراب (1)ِةَرََبلا هَرْرُس 2 (ننادج» ناجح ف قرلنمَج
 ( لوسر )دعب ل لكس نم لامر ف تمد النت كا ذس يقف رثلا لوسر قف لوم لاذان تيب آرب بحجب كس لي ثي دعرو اس اترك
 -ايلروظنم:_ سئ ,ُتْلَعَف دق_ايكابأح

 داع مج جدن هو اصر ه8 اج » سسست ج١

 قل نع هذب لد حس ءاذبإ ءاودبَت مل ايدل رايشاك كح اورهَظت ريض ءاوُدِبُت ءاورِهَظَت :ٌنلوَف

 ل مدة نو

 -ت كايا" 3 «تياي نم ءعءوس نم : :َنلوِق

 . ريش ءوس ل ماططرش جك يخسي كرسودروا مك ز جس كيا لت لير يشد لل 1 رك ا .ملوِق

 لوكس نانا كسي بلطمج قريضأواو لي هيلع مزعلاو رواءج كس دابتعاكظفادكي حس هيلع مزعلاو

 اكس لي ايرفو ةخاوم ىلاختدقنا ريب ىلا قس اتم مش م زرع اك ف انبي ماج لوك + ف لج تس اثن الايذ نب دج ل

 ْ -< شو ذغاومرب ىلا واسو ضل

 __روصقنو كب اوجاكشارتغا ليأ# «هيلع مزعلاو : لوف

 كومه زخات ىل واسد كيس انج مولتمس هللا هب كب ياَحُم ةزفخت وامكسفنا ى فام اًوُدْبَ ناو او

 دك مكتسلا فاعلا د باججاكى ا قكقافيالا فيك زن سضئراتلا ل

 رح مكر بخير يثأكم كَبِساَحُي نس مالرسضمررطىاءوبايكايلركم م زعاكف انبي ماج لكنت نيئدارم لداسم
 - كس انبي هشاماج لل لاكبسجب ليو ذخاوم لوك قلك يواسسو ليام رف ل فير شمع دعك يديد باج اكلاوس سا كس
 ها اوس دنب كس لااسو ىلا ند ك- تمي ىلاتدنلا مكر سخي لت نثك مكبساحُم كا اج اك 1

 2اعس رش

 - كون اًهَعسْو ا الا اَسفن ُهَللا فلكي ل رجب جس مك جُي لم لوا 2008 كمر

 هرثت ا ولو ل لش ىو ءاروزخمر وا نواسو قلب حس اجاعكر ماعرلا وأ :خلاْ م كِسْفَنا ذاَم اًوُدِبَت ْنإَو تيب الاس

 حالك م كل انة ينام الل ها سجال ارا كون ران ىكىلا خلا “سفن هللا ُكَكُي ال” تي

 قوم دلك قلاع

 م بِساَحُي قءطرشي اج اجاصاب تاس مزجوكْبذَعُي رواْرفغَي كا طرشلا باوج ىلع ًافطع : قلوه

 -و6يفانيتسارلمج وا وتر كفو زج ادن وه « لع اجامح ب عرف موك وو دركروا وب فطع

 بت باوج ار دقم ل اولي ب ءهيلا فاضملا نع ضوع ةنِيونت : نوف

 سس <عازشو مزكمزأد



 (نادج) نتللاج خف قرت نهج ١ ؟ هراب (5ر ورق ةَروُس
 ك لك لكلام قوم ردوشر اربم لكررا لو مرقعر ركوب وطعم لا حب , لوسرلا فكم اك نرنمؤملا بج اوس

 رس
 كل لان تسرد ا . يي أ سومو

 ترايخر رفات ل ل همي نس وتل لسكن ناد ف علو ده ل رمغلا ىلا كفانا زك :باوج

 د اتاك وعن لاك شكر واح رمل

 بكس بادتاكل اوعي .نولوقي : .ءلْوِق

 0 02 اي كاد رقعتس - نولوقي :كاوتس

 لانا تار ان طل ' نينمؤملا ردا لوسرلا هوس ماتت 1 تا خيم عاش ع : .قرفن ال ياو

 دمي حق رفن ازيلا قس لع مسا مكف قب اين مدا ىلإ بعت نم سل ءاط مادو

 وم تنال طم لبر يمتروا عمال نايا ناءردقم نولرقي

 «ةياليلاوهخللا
 راب رصالا ءاهت ةقاطالا ل لما اومج لا عنتسا رت سك داو زف زجر رسم :ةردقلاو دوهجسملا ٠ ةقاطلا

 -تس كباقم تفصل للا نيك ان اياف م ماك :لل اقم( لش )روس راوشو تن فاش فيل اكد وإ

 يت ؛ّساج علا كاتم اك ظفل رم بين يلا لع نا ع نما 3 عمو ا دلك تو ب فير ىف لباقم ترص

 روا اوكفي حس بيتر ىادعل هس لسا لع اظفل نا وتم اليلق روا ا ركحضي لابي اًريثك اَوُكِبيلَد اليِلَق اركحضُيلف

 قا تيَسكا ام روا ْتَبَسُك رطل دلباقم لن ل اوأور نا ءاَهِيَلَعَروا « ءاَهَل لث تي أورو نايك ا ١ ريثك

 (شيرردلل نآرقلا بارعا) بج ل خدت نكسر لرتلا سوودوا حس ل 1 ما دجتا سسكس رت للك نواح هام

 هس دامقتخاو زاهي اكس نومي رول لا ابكت ناي نا نلوم يس روف وروما نوح رول ل م :ماتخلا نسح

 - اني ورماود اهنا لل ماك م ا تيتا

 يأ يدل ناب ؟ لولوصا لدايتب مام نا لتقول تدوس اي يأع يس تالق ىدايني ىف ني د زانن1 كت د

 5 كوم ريغمو دايز وأ ولدحاع اكو ا 4 وردي 2 تروس لا 2 025 تنجح مكي اس 11 مالا نب در 15

 ا داع دس و
 ا

 مض ةييع للاسس -

 هي قربخ و ور يقتل ب اس مرور قرد ياك سدوم نإ رن إب ولك يجب نا رق ضرأآلا ىف اَمَو ِتاَوَمَسلا ىفام هلل

 ري دن اقتع ى دايطب دجتاسس تيعمابج ىا قب "2 اين اك تس روس ارت انج تس 20 دلوصازانأ اكتم روس تس جداا

 بس اناجابل مم انتكا نس للي حر طا ليش ابوكلادتسايدد#
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 «[نشجي مرسزإد



  هراب (7) ةّرَعَبْلا ةَرْوُس 2 (نادلج) تلج شف كرم اَنَمَج
 لي تلاسرراب رد« وم ناشي ري دب فعلا ةهقلكتت مارك اىص وت لوم ل زان تيب آرب بج كس اح آل ب ثي داحا

 ةالاج متجسايكيد وملك ل يبن كن: لامعا راسب هرجنودابجو حر ءق وز ءو زور ءزامنرقلا لوسر |ب ءايكض ععركو برضا

 تت رايف ارا يي لوسوسروا ت اليخ او ةس:اهيج لع لهنا: لي لابس كام كرامي كيك لب

 داشرا ذقن كرك «ج يامر ف العا اكدبساحم كري نا ذس ىلا ختدثلا نكي ليئر جاب حس تتفاط ىلاسنا دو روا

 ُفَلُكُي ال تيآءوال اذ ىلاتدتلا وب تت « ووكت عع اطاو عم يذج كسب احح .وباىتاَنْعَطَاَو اًمْعِمَس ملايلا ل: ار

 سقلاحتن») 2 دار ئوشسس هاًهَعْسُو هَل امْفَتُهَللا
 اًهُرْدَصهِب ْتَّسَوْسَو ام ىتما نع ىل َرَواَجَت هّللا نإ هع لك يماح كلا ى شم دري كدب را ننسروا نيب

 تركو لوتاب نابل ءهايدركفاعموكل وتايىلاو ذل ب قب ع تم اىريمذ# ىلاقتللا ملكت ْوَأ لمعتز لام

 سلا فرص, اكو لو ذخا ومشي ري تالايخروا واسو كا وم مولعش سس للا نس اج ايكر اها اكن جاب اجيك كي نب كوب

  ةساجوم مز دخياكف سككس ناددا لي اب لصف لن بلاقكس لوو بج اكو مه ذغاوماتنو
 لاقت ضلال لت ايبا كن لم البق اعموكيساهبك لسا لبن روض تيب ايدكس لايخاكى ريم رج نبا ما

 قس ا لول تبي نايك لب اررفاكك يارجل بساخمىلاختدقلا لب ءلسو لك امو ارم روطى زال لب رفا يساحج اكل ج

 ييويمس سم تاس ادص وب

 كر نامياوكن اميا لئارب نأ *«بدرلذ ذاكتايئاميا ارم ل تيل ا (ةيألا) هيَ نم ُهْيَل لإ لنا آَمب ُلَوسَرلا َّنَم

 ناههركذت هنزل لع زي روج ددوف "هللا فلكيال" تب لل لارواء هس ايككايد لتي

 وس حس 2 عوير نيم وس حميع

 بل لوم ؤراو لتلعب قرا وو الغل لما و .: ىلاجوم ىلاكوكسا قلع اي

 .ناعتسملاوهو هنطابو هرهاظو هرخآو هلوا دمحلا هّللو لو مان ةرقِبءروس

 رئي ولو مولا راد اتا ل امج اردن

 رج زوري برغمز دعب

 مال اوشا"

 ءاوواثبا اذ

 سس ا



 و
 وو رج ل ع تبر 0 7

 (نتادجر الل ج حغف اكرم نبع م ٠ هراي ( َناَرمِع لا ةَرْوُ

 أ د اما

 تاني رولر نشروا نع اوفو ط و الد نارمت 1 عروس

 هيلا حلاق هلا هلاالهللا كيب هِداَرْمِب ملا هللا ُوّمْل هِرِّيسِحَرلا ناختلاوذا ر مشب

 سك .ب هلق هيَديَنْيبإمْلاَقِذَصَم هرابخإ ىف ٍقْدِصلاب يحلب اسبدَتم نارقل ١ بأ دمحم اي َكّيلَعُلَرَ

 نم ساق ةّلالضلا َنِم ِنْيَيِداَع ىتعمب لاح ىذه هليزتت َنِبَق ىا 1

 ءفالخب ٌةّدحاو َةَعْفذ الزنأ اًمُهنآَلريركتلل يصحتملا راكبا رقلا ىفو لزنأب امِهِنِفَرَبَع واَمْفَعِت

 هادغ رن ا | ديب ةفراملا 0 كرت

 اجا رفع ان الاوت لع بياع ريع ديد تذل رو ياو هللا تيا اومن 52-7
 زنك ًانتولَء ضحكه ْدَحَأ اَهِلْثِم ىلع ُرِدقَي ال ُهاَضَع نمم ٍةديدش يوقع ريق مدعو و هديعز , هديعو

 زوجتي ال لسجلا نال ركنا اَمهْصْخو ى زو , ينك ن م ملاعل 00

 ىف ٌريِرعْلاَوهال هلال كبف رخو ٍاوَسَو ضايئو زنا ووروكت نب هني فيراتي وتوم هيدي
 السا يدل َّنُه هلالدلا تاَحِضاو كلَ 00 ذك ن ةوخخل هن

 1 ١م مو

 دنوق امكَحُم هلك 3 َورَّوسلا لئاوأك اًييناعم يف ا 5 ماكحالا ىف هيلع ُدَمَتْعُمْلا

 0 ىنعمب اًهِباَشْنُم اًباَتِك هلوق ىف اهباَشتلاو ٌبْيِلَع هيف ل سيلانا سب نانا تلا ل

 بط آي هن هياََتاَم َنوعبَتَيَف قخلا نغ ند يزول ١ كدلااَكَي ٍيدضلاو يسلحخلا ىف اًضعب

 هدحو هواة رست ليومنا ل ناو يام هيت

 الؤ للا دنع ْنِم نأ هباَشْتُمْلاِب ىا يام َنولوُقي :زنخ ادتم ملِْلاَ نورك وتلا نك 00 -_

 ىا ىلاَذلا ىف ٍلضالا ىف تلا م اضذإب انا هو" انيريسي نم + وو د عا نم نك انعم العن

 - م



 * هراب (*) َناَرْمْعِلا ةَرْوَس 0 (قرادج) ينالج غفل َنَمَج
 , د ضروقو 3 هيك 27ج 1 1ك 8
 ٍةحلا نَع اًهْنِمت يوقع زتدل اير هعبتَي ْنَم اوَأَر اذا اًضيا َنولوقي و لوقعلا ُباَحْصَأ © يابا ظَعَتَي

 © ف يح لا يح 9

 يلاانُكْمْزأ انتيده دعب كيلوا بوث تكزأ امكان نيلَيَات عزنا ةييواسو ا عقم

 ىا ضع مُهْعَمْجَت سلاحي © ُتاَووْلا َتْنَأ كي نيبنت كمي كدنع ْنِم َكِنْدْلَنِماَنْل بهو
 5 تي كلذب َتدَْعَو امك ْمِهِلاَمْعَأب ُمهْئَزاَجُتف ِةميقلا موي وه هيف ةيف َكَس نر موي ىف

 كذب ٍءاَعُدلا ّنِم ٌصرغلاو ئلاعت هِبالك ْنِم َنوكي ْن 3 لمتحي و باطخلا نَع تافتلا هيف ِثْعّبلاب هدعوم

 ةفالاع نع داقشملا ىوَي اَهّياوث اولاَيِل ٍةياَدهلا ىلَع َتالا اوُنَأَس َكلَذِلَوٍةرِخالاَرْمآ ْمُهّمَه يآ ناي

 اعل كنزا ةئي تنسلا فيلم ّنَرنآ ئيلاؤم ةيالاوذنع ملسو هيلع هللا ىلصدّللا لوسر قلك قللاف

 ْمُهَورَدَخاَف ئلاعتللا غمس َنِنَدلا كِيلواق و ةئاشّت ان َنْوُعْتَيَنْيَذلا يَ اذانف لآفو اهرجآ ىلا

 اي لوفي ملسو هيلع هللا ىلس ىلا عي هنأ عشا ب اللنم ىلا نحبك ىف ياربطنلا قدير
 َسِيلَو ُلئوات ُىِهَتْبَي ُنِمؤُمْلا هُدَحاَيَف ٌبثكلا ْمُهَل َحَنْفُي نآ اهنسٌّركّذو ل لالخ تلق اَلِإ تم ىلع ُتاَحَ

 بابل اور الَرُك د يابو نيد دع ئم لك وياك جَولوي ملعلا ىف جوخسلارئاواألا الإ ةكيراف ماعم

 .ثيدحلا

 نب 5 ١ مبيد بل رج ير

 دقلا_جانناج رتب" لاولدارم قب ا قتدقلا رعلا جسالاو متر تاب اير هما ذب دج سم انك شنان :ردعجري
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 وكن اآر قري يآ ها ذ لا سو: اههنس ( وكت انئاكم اظن) وج لئئدوبتم لوك اوسكس لاك س قسد واج هذ هو

 لزانكسلارواجالاو ذك ل رت كل وباتك باس تس يس اياررف ل زان عتر تب جس لت ب تفادص لبن ةييسدرخل#

 لولدي قص لاعصس لالا ةارقلا عقر نو [جامفهرووكج سيب لاع لي لذان لثاروا تار قطعي تفس

 ىكلّونأ م لونود ناروا كعئرابتا كانلا نس لومنت نس ىلاو ذس كا منبر باج كت ييادب حى نارمكدك وكول نلا لبان

 ك1 نآر قف الخبل تكل زان تتفو ليال فوود ك يود كى اج ىضتتكرا رج كلون لع نآر دوا كرايتضاريجت

 ك لوبن ليث ىلاو ذك رف نايمرو كس لابو نقتوج لن سئاتكه ودارمءوكن اقف ايكل زان!( ايكا يكل زان عتددتب يمك)
 نوت [ىرشلا ذس لولو جك: اجو لاش قول و الغل( وباتك ) لوتتت روك لاح ايككذ اكن اقرفدعب لس كر

 هدعو لس لاوكل ا قش لوكا ذبل ءعس بلل اذ ليرمعا خيا دثلا دوا حس باذع تخت يل_ كس نا ايكرفك هين نآرق ( نشي)

 هشالب «ليترداق لوك تبوقك امك < الاو غل لرب تكتس لاف رفات ةيسارواءقك كور لكس ذسدكا ارو وكريو

 فاو زج لجو لكملاو نوم عاو لمي مل اكس نما لع ناس اي بم ل ناب زواوخ لبى لوا لاكن اهيادقلا

 قرامق م وترك جس ايادد رك زر اهتعس لافود نا لتلجس يرو كن كنا آو ني زروا'تسجو قفل

 ه| نشبي مرمزإ>

 رهمرصالا .-



 (نودج ةلالج جف لانج 6 " هراب (*) َناَرَمِع لا ٌةَرْوُس

 روا تصور ا ذب لبي كل ةييسا دج لئومتم لونك لا زب هريغو ىلاكروا ديغسر وا كش اياك, تس انجاح تحس اتانب لير وص

 5 ساو( )ل ليتم الم ىل كل اذان بانك ب بآ غسلت جسادغ لقد »د < الاو تست كذب لي ترعنصت ىف

 هس لا نقع در + يلع رحم لع ماكحا وج يبن باكل سا يف 1« ع داهم لسا اكس انآ تورو | ل تلالدلا او

 9 ”يورا رمال أري لب ”ةقابآ ثمكخأ" لوح لاتترتلا رداء لادا ناولروعيا ايه وم نيمويفم لاو

 يني درا رق انتو ارث دول ني “اًهباشتم اًباتك” لوتس لاقت ثلادواء سكب ملوك ب سال عسل يت ايي

 تاقاح 0 ا لولو لس نلت” لولو ووس « بسب اشم لم لدصو نأ تح لن” لن شاك سرك قش ارب هج

 شنو لو تمل وم كت لج ناعوت تيدي ل د زج كاوش ضاحلاروز كدا نا كن ل قوغ اح نس اي

 97 وبضضروا راكد خي روا انتاج ليبى وكوارم قب لك سا هوااع كل هدو دقلا ليلاح: نانو لال لك يسن طا ىلا ل رارواء تس

 نا ارا ارم ( قش ) كسا مروا جر تحس فرط كد ثلا هو 6 ال نامي رياثثتل مك رم تك لاو

 تس فرط كرس دام بس هياشنتروا ماكي سرها (هب انمآ رف (ملعلا ىف نوخسارلاو)

 ١ ل تحل اع تح كتم سان كسل م اهدا لي ىلا ذولء ان ليي لش (ٌرَك ذي لي سل لسا رتل تمعيواء حس

 سال ا ل تك ب م ناتاشا

 نتاوارو من قالا كس لاعبي درك وكب هولظ كس وكل نا ذة ايي جس لت لال ترامووول رود لاو

 تبدا هسا ههسالاو سر اطعام ىف كبس« رف اطع تمر ىرصتل لك تمم اقنع ا تس لا يسوم ؛اكياحكت
 تع نداكتمايقوو لكل لول لمآ 1س ضرك لن نوب انجن الاو ة# رل عم ند كيلو وكول وفيق بر

 فال كو رعو لس تروللا رهو ثدعي قش جركل بي ىف الخ هرعو ثلا ادني ءاكعس لص كل ارا لس ن | لب طمس هرعو ةيساوكن ا

 فلخيال هللا اناز له ىئيلاحادواءعس تافثلا بئاج لك ( تبي ) حس باطخ لش لسا اهي ذدو

 لكارداءج ترث اما رصتتم اكن لاك حسيبك سرك اعد تس (انبولق غرت | انّبَر) رواءوب مالك كى اتا (داعيملا
 ري ّت : 5 5

 تن - | وأ اكاد ان اكل اوس اكتم اقمار تبياب تسدجي

 د ةقفاققف يآ !!يا فذ اهقتلاهتفاكتف شنت اع تررطت, جس ايلكت اور حتا ئةةف اقف شك اه ترنتح ا راب و لس تلا | 5-00
 هحالا را التفاف ب آروا| لاير حولت (ةيألا تمكحُمم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنا ىذلا وهز تيا

 ىرتانةس ىلاتدتلا كتب كولو و نين قي ( دوج 3) نس زب كب تابيغت نارا كعك ةبج( كلا

 ابر قتلا ة-لارن

 توج تلك وك فن دقلا لوسر فس لوما كس ايكت اور سس قلتم قاقفت قرعشا كل اسوا لبر يي لاري
 تا ندا لانا يفي قاطع نفوز  دارناعت وش اكل اول اي ناي فرص تما ريم خش ل ان
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 ء[نشجي رمز د



 » هراي (8) َناَرْمْعِلا ُةَرْوُس 2 (كرادج» تزال جحش تنل نَجَج
 كل وكاوسلس .شلاوكل م واح كا ككالاحاك اج ككل م وج كل سوا لك ا ناسؤم وفك اج لوك( نآرق ) باتل

 ىترنطتروا < حس فرط كب رعد ام( نآرق ) لكاكل كلة ال ناميارب سا مت لو تك م لحأ ىف نيثكار وا ءانناج

 (ثيدحلا) ا كبح رن إتبع

0 
 كارم ط2” ذك هلأ

 فيا نايمرد كس نارمدلاو كرم تر ظحروا نارمتدلاو ك الفلات قوم تظن« مان اكدملاو كس مكرم تر
 -ج_لصاافاكل اسوس ري رار

 < لاعرك قل تاسّلتم « قحلاب لي روا«ج لك ٌلاصلاءاب كج هراشا لم لا اًسّبلتم : لوف
 هه لتس بقاع لالج هدا غال لا هليزنت لبق : نلوم
 < با#اكردقمل اوم يارضقم كنفاضا للا نؤيد اَه 'وذعمب لاح : َيلْوَق

 "355 امالي تاذ ل ماكر رص: دروع ليال اجرب( لياو تير وق تن ) ليش )اكل اع ردصم ءىَّدُه "كان

 -< تسرر ل تاذاكل اعروا< لاعرلوب لب ث كس نتاع جددصم ىذه : قلها

 نى: زلاسك ل ساايك /مز الر ارك زيا ماناكن آر قناقرفك < بادجاكردقم لاوس للاي « بتكلا ىنعمسب : . يد

 ..<سدامىت نآرقإ #  ناقرفروا هاك ومركذ اكن رقى
 ا < لااشوب ان احارم ياذبل ل دارم يت قون لابي كس ناقرف :(ُسْلوج

 رآ
١ 4 

0 
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 .هدغو مامتا يا« هِدْعَو زاجنا نم :

 ”ةاليلاوهغللآ

 نب لبي ترروص كوم يل عب لين ىل ريا هك تارطح ضتبروا يع زف م لاوفو وري « ليبجسناالاو تاروتلا : لوف
 عياد تناك راج ارك كولر ذل تارآرر 00007 لارج انا 1 دززلاىروك

 تس ىمالك ىف تيّرو ذل ض”روا ل تلو( مق ءدئزء ع انار تش دنإإلا ىرو ناك تلك فرط قذر

 روا تاججيوللى دب لااابك اك ل لا بيير وق« انرك انك راشا قتل لج كو نأ -”ح رو تفو لاء انا قتش

 ١ را تايانكو تاراشا ت هكءازاكا

 لوثاكن لات ا وا وو مر ل دولا ليجنا :َنَِو



 (ندج نناللج شف نر َنَيَج 0 * هراب (*) َفاَرْمع لا ةَروَس
 1 ااا[ 0101012121212 2ة2ةز2ة2 ة>ة 2 2

 - ايل ابكل ماو ال لاه قل كوي تسسنب كت ار وقل يب ليي ارواج ع «ءالجنن نيع

 قاما دنت «ب زاه يعلم “هيدي نيب امل” لول ىلاتدتلا : زاجملا

 -- فدءذهة ل ل تبارك تددفرابلا لوعفماكى ا ءاشي :فذحلاب زاجيالا

 ع 2و تم لس م
 تشو فت

 مس رص لاق روما علوم را نت كارا قرط ل ترج : شع آم انت اس لام تروس

 تانك قالعوت لي قرشمي سونج وقوم لح اس شنق كأاك# ك1 ا

 ل ا - لابي لم تدبتدبم جس نار م افتم يأ لبا صح لاش ساس موسوم

 تييألا روا ثان اتتع نا نارور لوقت تفلت روش اء اوم رضاع لهب تصرخ ىف يتق رنا لوسر رفو اكر ياهلا

 ا ًادقلاءاشنا لصقل, ب ليم ى “لاهم اكل يارم كارود كس تاو كاد ىرأم 0 او رط رول م نلا تساي وغل

 نارك لآ روس هس بتاج لكل ويك لي تدوم ىلا حررط كا اهب ا كدي م روط اخ با طخ حرررط ل لب ورق روم

 دلت سوم وراو ترثلب لب ثيي داحا قت اضف

 كوالا تاذد لوك يرش اكد حاد ار للا يك“ 0 نا ادع لوا تارك سه ودتلا وه اَلاَةلا ال ةللآ

 رمل تدق كدا كنج تك و حس قب اروا اك هدد” ناكل وب: كرش |ترثلب ل لاحقا ن روا لص تايم

 سوم سديد اديب آر نب لاس“ لاول دروا انين د ارث لد رعك هس واو بش تاء كس لا اناس "ليا

 تارا نسم علل كت دا ا 7 نا ققووجو نك َ ابك

 دن لعب قدس دن اقع “ري روط اخ كس بسال لام ناوو الع لل تيأءس 2

 < اج د فتربارواه تس للزاودمل ع بلظماك يح« لد تافص اخ لكدقلا ءمويقلا يح «م وُيقلا حلا

 اي رقلاو» ” دلل لقت لسع "لارا لا وتل 32 اكتاتناكى داس بلطما# مويق نك نررا يوم

 ردا سداد حس ثيبي كس لامد» لن لول هلا قتل اداب ايات وكيلا نبل نس ام بيق كليم نمت ع دقلا نبا

 ناا وأعتس تهديقغ ابتلاء لو تك وم عررط سكب كذاب «هثلارج قا كدحإ تب حس تان اكق يلق كتم الو”تام ذاك

 توضو ول "6 آستنو ليا نايس اهل لين تسوس ن (اروا اهني امانومك رقروا ل "اح اكتافص ىف ت يبولاوك

 كح وبران م“ ل اطل و ديت لو اسصعروا_ كس لو راكم

 تارشجي مزمنإد



 " هراي (") َناَرَمِع لا ةَرَوَس 0 0

 دوما نمل زم نآر ثم لينا َةاَرْوَلا لَو هدي ني امل اقَدَصُم قَحلاب َباَنكلا َكِيَلَع لَ

 ل نبا شاب وج شم لكل مضت ىف ىلا بات د لعوب ىل فان لينال ري اهنا لكي حس. ا ل

 قرن آر قدك جي تما اص كس لتس ىل كف ارت ا اكو يعور مدرك ايبيتف نارا كارم لك نانا 27
 نر لن لات عب لبذل عهدك ل زان اكتاذ وا
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 ١ هراب (0)ٍةَرَقبْلاةَرْوَس

 ل ابق لب وبن دبع
 العا

)ُْ 

 مه

 برع لئابق هشقن

 (ندجل اج جف ل لادَيَج



 ” هراب () َناَرمِع لا ةَروس 3 (قوادج) لآ لج حف رتل امج
 1 احرل نا رضتأو رماح كبس نلا نآس كي وج لم لمت او تامل ل اما وروجوم ايك لاو

 تس ىرورض انصب رظنم لب قرات اكل او تارا زال لس قبب اجلس لاوس شل

 :رظنم لي قر احاكل تاو تار
 لاس سل جيب رقاد تسافو كن ارك حس تعب لك شلات قوم ترض لين دارم مكه اود لمسار د تس تار

 وم اكحا هدام لاب كح يي دوك اه كة نك لوقا كتب نس لاو سهو قم اكحا لذ حس ل نا سم لذ انري نلا ل
 قت (لاؤغيس دال ئ لق ردا نسب دوك ولي اب كس لارسال ىني يقف راب كسار كول لفنانة يات يوم تلرعح

 نسا لك نقلا كرب حب رشح كن تن اق تان ماناكتن اتق امي داك فاض كن اور

 نب روا لكى ربكر لي ناقوس زيف كريبع وقول قرب كو لاح ىو ال ىكب رج ىلاكيأ لكل "1قترطوف#
 ءاسول هادا كدي دوبي لك قلي تت الكرص لسا تلفن كن اس لاا ناي خ ناب حس مانك - يك تار ؤلوك ا لبصارسا

 ل !لس 5 كرما نورا جل لنا كرو نوع نع

 كش اسكس هاشواب تءاهفس يك يئاشروا ىدي د ,ركىشضوب اش حررط كيو كيا نتازوا لرب كرر ل كم قل

 ركون ) رص نكي بج لج بد 18-6017 تيبآ ننال بابا دتظح لم ) «جسادم فاشلين ليا تاي ظل

 هلا دا ارولذس لماما نب قراهم ثنيبا هع شيا كرش تيس ل كيت رواايك قر مكون ( رفق
 ( قلنا اع زع ) نك كرار زغرب يدرك لهل كس فيي تح شارت وتتم ردات مب كس دي نايسن قاط لابي

 رباع لاو مرسم نقلا تبي وزرايود رو تنم 9 لك او تس ائريسا ىف لاب فو كب كس كس لع < ارسا لي لش تاز كس

 تان لنا تاع ل عك رات كروي كارما خب حس دن هك لوكر زم سرسوو دنت كح مدقق ا هس 00

 م لتشتري ننال ورم ترضح ايش روا قف رابح« خرورغ زم” باب داو كس بات نايل و سس

 ناارواو ارازغوج لع لكك ورك قري 'تاب اود ف تاروت اطملس بيج 2 قل ون ترا لي لك ترس يئارؤا

 ردنا التفات ةلقيلغ كوم تر سوتج سم انكر اج ار شتا تار ون لس رو با اي« ليل وج بايت دعاك لوك ذب كح

 و ا نا ارو اس "رات لامك ين تلح ناهي ع تمالم ل ا فرص لا منامك نع مر

 < انتا ادخ اراب دئو ادخل اب ف الفتاة قكوص اب - يامر فيي حس اظل كوس فس ارضك انبك نعم اك قلة

 2 ناعوت وو لابد تس لوم عر ورتسر يسر تس لاب دواس ان عر ورش ذنب كيل كتاف عتس لاب
 كس رك تاوكب ا زج ا نلاردكه سرب تاير وا اترك رقفو و كوت نااروا جس انبات ار وكما زج ارش كب نا آر

 ل تاميعنى وصاح ف السخا ل ماكجا ىو رب تاءاهقم لضنتناكس لا م لج ان اج ايل اقتع اكن لا تس نا آر بسج

 - لق رف قوم رس كايصرد كس لوب انك فود

 .اث:



 (نرادج) الج شف زلاْنَمَج َ # هراب (") َناَرَمع لا ٌةَرْوُس
 0-5 ىرخ ل كرنز ىئيا نفل ةظفلع ع5: كلا وقاروا تابطخى اهلا حس مان لصارو للا *احررط تا

 يا لا لا كن حول كل فرد اهل نق لدول بأ ترضع اكد تان ر ل تنك
 ىلو# بترم تريم لك فاز ةلقات كتر ط7 بج دعإ ك- تمدد كيا لاعرج جس شئت ولت اذ لوك اي حس دامب

 38 نوم ندخل لع قا نارا عراروا ترايطخوو راس وقانون كرات تك ىلا رف تس عفا ل اين قلتو

 000 1ك كفي ول ذ لس لوقشاددإي قرير وا تاياور ىلإب ز كت نين كس نولاسر ناوج مك سدت

 تاداشراهد لاتفاق قدك حرر ط> ليا لكي بن ليبمو لبا لرد ع اناجابكل اي ناو وب اننى رج كءازحو ءاهتول

 لولاستب "1ك ركز اتم مالك يس كس نايفن لوا نس اهب كس نلا لاي هس دامت لل ردد ردا كس ناد ل

 ءا جاك لبكا للص تاماقتم تو فرص ميرو لوول اب ءاين رف جك انكر كت ترس لاهج كس ليي دذ

 وكلا جا ومسرح كس نا لوك ر1ء جس اترك ل دصتند و كرو ءاهساتبل ا اوك وم لس ءازجا ىن نلا آر قب لإ
 -[ة اي قرف تبع لب لونود »و قت دك ادلب اقم اك لا تب نآس ركب تنم

 : مالكم ص الخ

 هس بوش ضال م انس هو 1 يب ل و ل

 يل 7 نا م ان اك ومي لس لوفر رعت كلب ةررط ى 5 27 ىو كطفل را كافى ضاو

 نو ىف لراس نايل ع تاظوفطروا لت ا ا سما

 ريش ) ايكوم رايت مق تروا هذارأ | الب ىلش رود لس لول راوح عومي كس ؟ ص فاص فاص قس لب لا ىلاع1ل ءررقعل

 رولا ذل ول ارت قدا دف ل قفزت ل لوك وت رتسيح كن ا (ها زب نك دلع اه نإ زي ككل قري
 0 لاسم ي لولاو ساء كس نر قوي زجل 10170 ٍش تع م ل اي وووجوم

 و+

 لزار ناو زتاعنا نال قو لع ارق تتوؤ ا# ءسانلَب ىَدُه ُلِبَق نم
 ل ع اهساكي دم لزان نآر قب ءايكوج ةسوداكل "ارواح ارواب ارك يدرك راشا ركل هرايددوكب ناقرفلا

 - ناي لل كب و

 ع ماو. 0

 رمادا لش تلت ىن ثم تاب او ودارمحس تارك (ةيقلا) ؛ ُتاَمكْحُم ٌتاَيا ةنم َباَنكْلا َكِيَلَع َلّرنأ ىىذْلا َوُه

 يدع سفرا لوكس كت هس نارداجس دا ساد, اكن نإ تاياكجو صضنروإ لئاسمو م هجاء ىكاوأو

 ري 0 "ا قم ىكششبا الش ينط تاب انت تساي 5 ست كس سا

 طا لإ وان وسلا ليي نا اي ومرصافت ىلامنا لتس نحب تاقيقنح نيش أن
 | كت ل ل ا سد وهب نرلمتائلا 3 لبن جارك

 ع

 هءاوشج ةق)



 * هراب (*) َفاَرِمِع لا ٌةَرْوَس مى (نوادا) نم الج جف كل َنَمَج

 7 اور < اهكاىئ رواد ثا دبقوكى ستر طحن # ناكر قم لن ل ابع بج لإن تس رك اي رب كتف هير ذ كس نادوا ل تسد
 هارك يا حلا ايكابكوج ثلا ةماكروارقلا حر وروكى ترضخ لبي مير كن آر قرك وميت ا لا سبيع نكي يح تاب ماك

 اا ولا كيوت اقع ماو لنآ م اكتحدب للا | لاح ىبي لت ةس ركل ال رتسا طداغرب د اننع نك

 - لن #_اني دايفيوكت ابشن قت ناو« لن 1ك اقع

 ب “هلا الا"حسرابقنا كس نت اانئاج تقيقتل سا كرز كن د قت "لي واح” هللا لإ ليوم لي مَ

 ريتا يفت كج قم ا رو لو ”روا ل اج ىترشلا فرص تلقيت ل سا ىكرزتجر م لتوبك س كرورضانفو
 عج قرا ىف نيترو انلساج ايكو كر معلا ىف نوحي ارلاو 2 انت الا فتوكراشا اع ولف اينو

 زيك نيل ريسفلا]ا صتعلل) ل تبافحس لاهتسا لس مركن آرق فت ل وفور كس ليوات ل ؤ تتكسر ملكه جي نو ريت

 حلم راَلادوقومَه َكلوأَو انش باَذَع ىا هللا نمي 07 < ةوهداوا آل الو 7 عفذت نين نل اور ور وفن ناورَمكنضنِلاَنإ

 هّجب و توي 0 د ”دو

 دومثو داسعق ىشالا نبين ابق نمنبذ او َنوحِفلا ٍةةاَعَك بد مهنا هيدقُوي اًمواولا

 نت ََرْن ر 0ياَتيلَدْيِدَم | يرقد اهآبن اعز ريدم ةلجلار هويدي موكتفا امم 06
 مم ول

 نب اًرَفث كلَدُق | ريال هاوار نم هِعحْرَم ىف مالسإلاب ةوهيلا ملسو هيلع هللا ىلص ئنل

 ٍلْثَقلاِب ايندلا ىف ِءايلاو ِءاَلاب نوب َنوبلعَسسدْوُهيلا نما اًورَفكَننِ هع تيس د

 ©ناهملاَسنيَو 92 ةَّرْخآْلا ىف ِنْيَقِشَوْلاب نورك كلذ عقَوذَق و هَيزِحلا بْرَضو رْسآلاو

 لاَتقلل رذبَّموَي تهل نيتقْرِف ِنْينِفَف ٍلْصَفدلَلْعِفْلاَر كد ٠ ربع َةَياَدْكاَناَكْدَق ىِح شارفلا

 ميغ نليشاللا ىديياكل يا بديلع اللا لبس ئبنلا ُمُهَو هِيَعاَط ىا هلال يبس لِئاَتَتُهَنِو

 ةلاجر ْمُه تك َو ٍنْوُيس ةيناَمَ و ٍعُرْدأ ثسو ِناَسْرف م هَعَم ًلجررشع ةثالثو ٍةَئام تلئاوناكو

 فلآ َوْعَن اوُناك ْمُهْنِمَرَثْكأ ىا َنيملسملا ىلا مهل راَفَكلا ىا ءاشلاو ءايلاب مُهوَيفاكقْأَو

 قي نمهرصتب ىوَْي يوي هللاو متن: عم ئلاعت هللا ُمُهَرَصَن دقو ةنّياعم ةَرِباَظ ة ةّيؤُر ىا نعى

 خو كلدب ةورستست الفا رئامخبلا ءوذل ©راَصَبالا لوك ٌةَرْبِعَ روك دما كْلْذَقَو رع ع

 ٌناطْيشلاو ا ٌءاّلِتْبا ئلاعت ُهللااَقَتُيَ هيلاوفدتو شفنلاوقهتشتاس ِتوُهَشلا بح سانا َنِيَ

 ٍةَموَمْلالشاوةَضْفْلاَو هَذا َنِم :ءمخملا َقرْطْنَمَمْلا ريك | لاَوآلا ِريِطاقْلاَوَنيِِمْلاَو ِءاَسْيلاَنَص

 مث اهيف هب ني ينقل زك دس كلذ عّرلا عشوحْلاَو مّغلا َورَعَبلا و لبالا ىا لو دسجلا
 د ل '

 كيؤوقِل ُدمَحس لش هريغ َنود هيف ةَبْعَّرل || ىغَبنَيَف ةنجلا وهو برملا ©باملا نَسَح ُةَدِْعَدللاَو



 ا هع
2 

 (نراداج تالا لج شفتك انَمَج د  هراب (") َناَرْمِع لا ٌةَرَوُس
 ْمهََرَدْسِع كربلا اَوَلاَِنَلل يرقت مافتسا تاَوْيَشلا ني روكذملا رقد نقرَِب دك ريخأ ركدتَنو
 .. ةرهطمءاَوْمَلَو غؤسخد اذا آَهّْيِف ةودجلا نردد ىاّن دل اهم ىرت 21ج 1

 اع صيبا للان ريثك ئضر ىأ ناتغل هّهض ' ركب ٌناَوضرَؤ رذقتسي امس هريغو ضيَحْلا

 فدس آمالي بر اي وو هنت نبل نم لتلؤأ ثمن ف لَدَب هداك اظل داجبت وأبو
 0 ا ا

 0-5 6-00 00 ديول سلا ناقنإلا ا
 ريب ُهللاَذِهْش مز وتلانودلقغلا ثقز اهل ركذلاب كك ل منا ا رجازأ راحل ا ا

 رارقإلاب ةكلمْلا كب كيتي ديش ووقالا دولا ى ن قَحب ةويعس اكلت ِتايألاو لئالُدلاب هقلخل

 و لاخلا ىلع هْبضنَو ِهِتاَعْوُحْضَسٍر يبد أَي امياَف ظْنلاو ٍداقتمإلاب ٌيدمؤملاو ءاّينالا نم لجلال
 كلم ىق ٌرِهْرَعْلا ديف ومالها لدَعْلاب ِوْسِقْلا دّرفت ىا ٍةلْمَجلا ىنعم ايف ل ةياغلا

 ىلا نينيزلا يقوتستا عسا ى ا الملا ره هُلاَدْنِع يضر لا َنّيِذلاَّنإ ههْنُص ىف : 0 كلا

 0 ا!اًمِيَشا ْلَب خلا نأ نم لد نا ارو فو ون سرخلا وح

 ا اا هاف 2 صاَلِا ٌضْعَب 5و صعب َدَحَو نأب ن ريدلا ىف ئراصنلاو
 2 جس 70- 1

 كيضاح َكْوُجاَحْناَفَدلا ةازاخملا ى 0 ل لنمو مهيب نِنرْفْكْلا

 ناولحرم

 ميك

 رك ذئاب اخولا صحو نعِبَسا نموانآ ؛ذ ثدفنأ هلل ىهجَوْتَأَنأ مين ْلُعف ولا ف .ايزافكلا

 نا شمل 2-0-5 00 ىرابعتلا ا 5220 ىلؤأ هُرْغَف هِفرشل

 0 بلا َكْيلعاَمَاَف مد نم اَوُلوُتَنَلَو ناللا نب قَد َصفاقفاَوُمَلْسأ 0
 .لاَتقلاب ابرثأل لبق اذهو ْمهِئاَمْعَأب مهي راجين 0 ابجلابرْيِصَ يدل

 2 يي حي با ح7 حج ا
 ل + هاكر نازل نا اس تاذالل اكو اروا لاب كح كا ايكرفكذ_ لولو نزح اق : وجرب

 00 كول رز هس نس 1 ل ا 2 مننا كأول ع درر اد قر ازعل

 د )دود واع انيبجرت اس نوعا ران ( قتن) اوم ربت ع ع نول ملاو للحس ناروا وعرف لآل يامل اهييج تل لام

 ردا يدرك لال وأ لا كم ىف تضل ىك ىلا دع اي كس لوب نك نان يل ل

 بج دواء ع الاد يسد باع تلا ذب رثلاروا حسره “خلا ن وعرف لا بدك” لمي كس 951 خلا "اوُبّذك ” لمج

 حس لاق نفرواداكي رت كبك سس آف دوبي ل كو تود ىف مالا ولد وبي دوا سوت لباو حس ردي هد غ2
 < [حشجي مرسزإ> - م



  هراي (") َتاَرْمِع لا ُةَرْوُس مع (نيادلج» نيرلالج حف نتلانج

 مر مثال كح دبك حس لالدوبي لساو سكر فكي أرك سا ءسد لاذ ش لن كسدتنوك أ انور أول ير ترج ققازا

 ترث اروااوم ىاييلاروا« كس كرار امينا داو لألف يور ادلع ءات روا ءاي :نوبلغيس , ك واح 2ك بولغمبيرقنغ

 4« شرفي داك ارب هورواءكسومب لشأو لبي لا مت وتس كس ءانروا اي (تورشخُي كس ةاج تح تفرط مة
 1 أ رى يسزرركلق ؟نانكر ع عر قلوب لاول 3 لنور نود لقتني هوز ف تسداهتلات

 بامسا لس بآروا#فقل اوك هدروا« لي تعاطا لكلا نكن تر هاد كدفلا تعاد كيا« ايك ا يالك تجدوا ك

 هدايب ب بولرثك اكس لبي نا لبكي راو آروا هر زوج روا # ذود ( فرص ) دجتاسسكس نلا قرر هتوس نيتدادتت كنت كت

 نيا نكت ىو وك تس لوح آى داي انك قل تس ةتيساوأ ( لوف السم ) نلا دج كل ورفاكت ععامجب كرس دوا - كح
 هديدوجو اب كس تلقى نا ذ ىلاتدثلا رواء دجتاس كس ءاست دوا ءاي (َنْوَري) « كارب كيأأي رقتوارخأ لن اهذاي نت

 لنماذب يس ترسب للا ل هقاو) ركن لا يشالي جس تركو حس ترن فيا انتباه ترن شارد نا رف

 لت بلق قلل تبح تابوت لس كس وكدا قى ورك نشروا -3آ هس ناميادكة يس لنا ل 0

 ب دانعامتوخ ) نس ناطيش اي حس ايداني اشو لأ زمر ز اروطبوكت ايوخم نا ىلاعترقلا حس حالي فرط ى ارواح اترك ثم اوخ

 هدبع وم ل ناشنروار بص سوم هلل كس ىدن اح فس وس اي هركل اوما دوا ين روا لوم لشروع ( تابوت وو ) هاو ( تس

 لس اع ا قاس وو ىاناسل لفن لاول بصي سكاس ليش اش سيرا لولأ

 هدالعاس لادك نعل تبر قدري انج جس تنجهوروا جس لاي كس.ثلا ماجا نار وا_جاحاجوم مره« جس تاب

 وجك_ ل( سلول) نا؟لوالتش لزج كلاس( تايلر ورا قاياقل حققنا اركدا-قبذوا

 رم اكذب كي كس نأ” ل تاغاب اي كس دادي كح ناء< يل هك سرقتءاهفتنا, لن تسد لد ح كك

 ب اوم لاو ليي سا تنج جس وزواج ايك يدرك دقم انهنر شيب كل كس نا نت كح ليت راشيبجب هو لين نا لجن دب
 مح

 < لوم ت ماركس ( زاريو لوب الشم هرييغو لت مدواة سرت ل ١" (ىرجت ٍتنج) رواءهءارتم مهبر دنع)

 ىذي نك» لو تغاووب -دحتاس كس مظروا هرسكلس ءار (ٌناوسضو)؛ لس فار ل يس لاس ف اص

 خب ع رق هت كلاود كت دعا 7 كن اوك يارب حس لي نلاء دك درت لود خيسادطلا ءكرتماضر

 لوس رةتروا رت هم شح ا[يئ07 2 دس داستانم ناسا ' َنيِذَلا ناسي (َنيِذَّلا) نب

 - لو لاو ذكرت حت يصخشروارب تعاط يءاجب سك آل ذود ليتر وا سد نحو انك راهب وت وس ء كل رمق

 كس ردوا لي كو رك رصروا:نغ كساو رك ق اقبال كس ئلادوا ن ؟ جس لش ناميا رواج تفص ( ىكي)

 هرقل نميصت ويروا لا جل اوك ا تررفغشيس هذا وب تنك“ تك انل رفغاٌمُهْللا” لي تارربب طعكبإب كفو

 (ونر والخ لالد لش - م تسا اشاء ج تقواكت ذل كدنيخروا تلففو ولع



 (كقددج) انتاج خف تزل مج 0 ل هراب (*) َناَرْمع لا ُةَرْوُس
 روا تس قد ياو م ا 7 ووبخم ملوك اوسهكس لاك يدامرف نيب

 رم ( رارلا) ظلم نايذروا تاكد ئاوك( تس لدا جير ذ كس داقتغا ذس نإ نا و صروا اهئاهدل ف كلا

 جولة لام امئاق (روا )هس الاو ركبت كت اقولك ا ني 6 3

 2 سر( حل لن فتم درفت ؛ ءرهالا هلاال ىث) د درفت ىا- نع لق“ كس لمي لاي لا ل اعرو ا حس بوصات

 5 نإ دهدي دن يقل ج تما اي لم تحنص بأ رواء تسدرب ذ لي كل ساو: « جس ايل ارك[ لأ يك اح يرو بتس لوك

 نأ 52 # تءارقياروا جس. ريح قرا رباكن لج سوم ثدوتبسل وسر ركل[ كت دير وو نم جس ىت السا كير نك هللا

 ل ايكف التخاوج عب ل فس اج 1م اكريح وت نس كر اصنودوببب باكل ارواح لاامتشالا لدب حس خلا ُهْنأ حاسس قاس

 كيس كراك اكل وتب [كشياوجر وا ءايكح جو كدض تب[ حس باج كل ورفاكترم ضب وا دم لنا كس ريد ول ضا

 0 ا

 0 كسا ( نك ) لومب اك ركف رط كدا رد اذيا ف لك راينا ريم فس سنن وا لن رك كد بك سس نلا ب

 بر وا ءاكوجرادربتامرف لوا نادر طب وتر ين اكل ولا عس حس جو لك سوم ل ا نا 0

 1 اوس و الس مالم ؟ دب تسال مالع مايكل يع تنايرد برنت د اوث انروا ىراصتو روب بايك

 ابي داني م ايي فرصدم ذ كح يآ ف ايل ئارعا حس مالسا ف لوبا ركادوا كك آرب تييادب اد تس قئارك هوو آل

 ا يس

 | كر ع

 لي 0 ب

 نايك ف يضر ولو انو ب تاوذال ار دصم رد صمدت اسس مظل داو مان دنيا اسكس قس واو د و : قوق

 َ -لح وم تسرد لسكان ايكايدرارثكاو "اولا وتشمل ل "ا

 نقلنا اس فتات مركب كف وزكمو ادم نوع رف بدك كايدركو راشارك ام فوذح ظفاري ءْمُهبأَد : يو

 رات احن عكا ل تاذ لات ناق#  تاذ -<ايكاب/ل اريج« راذلا ٌدوَقَو تدواع تس ىنغت نسل

 بانا كن ضو اعل كح نا تسجو ىاانلكل يم مساك

 اع سكيلاءرلمب ءائتايآب اوبك ل رار( ربا راو مرو تع 2 ون ليج: : لوف
 سولت ولو كج جو قيم جس ريض دقباسء ملت ياللي سات قروض“ رت "لل هن او نقر

5000 

 -لئابراكي تانج تاك ٌر مغ, رامغا : قوق
 ب 0

 هت لشي رمل >



  هراي (") َتاَرْمِع لا ُةَرْوُس م (نراداج) رج شف زل اَنمَج
 < باد” اكردقملاوسليأ ب لصفلل لعفلا 20 موق
 - لاج وم تتقفاوم لث مارد لعألا تاهت اانال ثتاك اكالاع اك يال وكل رداع ماك ناك ءُةَيآ كوي

 تعب او لك فل نابي ىو لكى رورضتلتفاوم ون ةسامدم نادل يسب ماكس ارداف باج

 - تانف حلك اه للم دعاواكس ا لس سظغل تعامج ٌةَنِفْلا : لوف

 هس باو# اكل اولي ءروكذملا : لوف

 -ج لات نقباطم لبي عرمرواهراشا ماء ريثكتلاو ليلقتلا هيلا رشماك َكِلذ اوم
 -جدوجومت قبل اطما زيا روكذملا تر يغكتلا و ليلقتلا :(يلوج
 بح تببحا هلوقك بك لوعفم تم ةغايمرر صم« تول هراشا لبي لا هيهتشتاَم : لوف

 لف ريخلا

 اب لرب حس« بيراك دابعلا لع عئافداكش ارتتا سارصقم افاضا لا ُهَلبَق َنْيِذَلا نم لدب وا ٌبعن : ّيَلٌوَق
 -ت- دابعلا 52 - تحلاي لدب حاوقتإ هيرل يورك عفوك اوبب تحن

 دج بوصات وو كف ومردقماس اي امر كي دركوراغاركن ا. ردقماي ٠ ءانّير اي : َةَلْوِق

 -ج_ تغنى ا وقتا يع تخت وقنا َنْيِذلا رطل ثعن : لوم
 رواتفص سا ميو فوم تفص وك لإ كد لاح ٌرْهأمئاق لاحلا ىلع ُهبْضَن : َيلْوَق

 -ح تاو ىلا "الاب ن جرار وت وصوم

 -ت باج اكردقم لاوس ل ا روي .دّرَفَت ىا «ةلمجلا ىنعم اهيف لعافلاو : لوف

 ركاروا اكدت تسرد لمي يب تروص ا قف لاح حسدعومج يلع ف وطخمروا فوطعمركا اناقه ب لاوس اوي

 عدد ل اعل وكاكلامتتو ساابكارورمعو د ديز ءاجرلا انجح لايعاج قر ولو لاح تس« دبا ظفلء تف

 -< اي دهدت افاكورغترعب كس ىف اشتاك ساء كس َدَرَفَت لم قى” “وهلا ةلإ ال” لمت لاي د باو

 ”ةيخلبلاوقغللا

 يدركف ذوو تامل اغرواومب موهفمسس ىلاغوج ع اجايدركف ذعوو تس مالكل وارواو: فزع ل لوم الكود «كابتحالا

 جيب تدابير هسلا عا عسل ف ٌةَرفاك ىرخاو هّللا ليبس ىف لِتاَقَت 3 ةنف- «؟(وم حس لوادت ساب

 مالكل واي هللا ليبس ىف لاقت ُةِْف ءناَطِيّشلا ٍلْيبَس ىف ٌةَرِفك ىرخأ َُنَِو هللا ٍلْيبَس ىف ُلِتاقت ةَنِمْؤم هنِف
 ايدركف حس مالكل واوك ا ذبل موهفمة ذه ؤهح_.انفالس ٌةَرفاَك ل مالك ى اغجس مالك ى اغيب ٌةرفاك ئرخا رواح

 ه( نشلجي مزمز د



 (نوادجل اة الج جف ول نََح د م هراب (*) َناَرْمِع لا ُةَرْوَس

 مالك ىلاثوكى اا زيلع موه ناطيشلا ليبس ىف لشاقت حس ىاجس و رب هّللا ليبس ىف لتاقت ل م الكل واروا

 بايك ورا ع نع

 دلو تلو ص. رشكل رس ختي لكن اطنق ءةرطنقلا ؛ : يلو
 - ١ زوحاوبب ياكل تم ااا نوه خا ةَقوْسُملا ةَمّوَسَمْلا : وق

 مى قاوءات ُلْعْفَم نزور ٌبَوََم ( نن) لش لصاير ء ىلا ماو ناكم ارواج انلسوم كردصم بآه :
 تان ل تلو | يلو ثباماد ناوين تفلاو دا روأو زم 8 أ

 -<-- ريظنااةاهارم تعنت ليث تيب آنا (ةيبآلا) .ءآسملا نِم ِتاَرَهَشلا ٌبُح سالب نير ::ٌنْلوَق
 6 د 0 ّ م مح

 - لو تل قلق قررا بس انت تمعضوأ ا .ريظنلا ةاعارم

 . سود كيادج لإ درب 7 عمل فكياواروم اهدا نودع 0 :ريظنلا ٌةاَعارم

 0 0 ل انهت لف تع ورز ىف نافذ و ٌلإإط عصر درو ومد ردامنغأ تبع انم

 13 529 1 تين لل هدرا 20000 رس

 7-3 2 8 7 ءاام 1 35 2 4 0

 انت رك نق نيخاوماا ل ولى نول قرا ات ل“ اك لل خا نو لك ب عنك لس نو
 5 314 0. ٠ م # 5 5

 نط نابع ف نإ كس وعاوز اغا اغاتب نع نتا راو قف اند ناو ناوغ

 تا بد يي معاشات غاا تب بس انههس نأ لي لاو رخو و نا

 ساو و

 نعش م وهب يمس ل

 01 6 م 7 اع رد م ل

 نادم 0 كك ا اانا نمت (ةيقلار ١ اورفك َنيِدَلْل ل اق

3 
 اجي

 5 لب ارض اغا ان جس داق لابي حسو ج هس لابي نسي ل ولم ا بسيسو ااا 3 - 4 1

 سايد يولفصوب رز لس ىف داططروا ب م روأ ريثو 0010 ؟ نكبر انج ل ,. دارمدوبب روان بن سرح عفو شا

 ين ايدل دع اهي 7 ري لول دوب مامةدحب كس ريجخ يروا كم كك أبر قو. كس تكس نب لج يضر وا عر اتق جت انج ءاهت

 راض كيا اهي قلو اف ل ب لس نس ايبا يكن لاين وكت يفك ردي كنج لن تمي أس (ةيآلا) ٍنيَتَنِف ىف هياكل ناك ْذَق

 نايس نأ ”ة حادا زوي سوس نش نإ مابك نارام فرط سود رو اع كل # زووم كيرلا تناوعتم اس هس نت

 انت ار نود حس ييسا ل تم بي رولا لل رف ملا امتي رش امتروا١ لبر راو اروأ لو د زو رواتس زوخوو روا ثثوازتس

 رورو /ددارخت فود ةييا نارطسروا هت ع روج بوك مكس كروت ايس لكونه ل راف اق امتي "م

 عازش تي مزمإد



  هراب () َناَرْمِعِلا ُةَرْوُس 0 (نوادنج) مالح شف تل نهج
 لاق نلمكوت ىلا وم فشلككم ىق كن مت كدارخت كن ونا لسرج دارت كرو لكل ورفاكء كح روم .جوتم فرط ىكق تهدايز

 ىكيلغ ل "نينا اَوبِغَي ةَرِباَص ٌةَأِممكْنَم نكي نإ” زب لونكو دوك ونا لسلك لااتاجوج ىراط فوخر نوئالس

 انتل لاوح ضب نك واردت كور اين دقي رواد انق نيمو اف 7 ينس نق رك سوا ل أ لوو

 ببساكت يصخضلس ركز واتس ام اهدورح ليد ارفا رثكا اأتبح كل وز ى نا (ةيآلا) ِتاَّوهّكلا بح ِساّنِِل نيو

 تقر ىكال_ سا لت هدي شير وا ب وفر موكن اسنارب روط وج لي زيج هو كثل لين تاهتشمرارم لابي حس تاو ىلاج نا
 55 رز آحسفرط كش لد زك ناد لي ءادكس تعبر شرواردنا كس لارتعا_ليطرشب لائوري دضيل ات تبحمو

 ىئرتذ احورروا قت لوري روط ضان تتفو وول ل لا تبيصوصتى إب شرخ [ءٍراَحْسآْلاب َنيِرِفْغَتْسُمْلا و

 هرسودل كفو 6 رافغتتسا لك ثأبلطمر جتك ماشا كنتو لا 0 نومك كريلابو كراديب

 لس لب كفو

 لارخيص اكل عاف ما حاب كس خصل لمثكساعك سس قزار مانا كاو ذكر ول َنْيَقِداَصلاَو َنْيِرِباَّصلا

 -د< اط تمداع لش و ماعبي كايا حس ناك انك

 ادي كيدج ذ ملاهتدفلا ل لو كس ذس كك ارا ذك ن ايي “لس تدابش (ةبآآلا) َوْهاَلإ ةلإال هنأ هللا َدِهَش

 ريحت كسا كمل ئارواد تشرف لامر ف لامن ىرامب فرط كت ييئادحو يا ذس سا تسهل رؤ كس لااايك ايبا يك
 يرلع منيت سل لومانكس نوتشرفروا خيسا دس ىلاقترقلا ل تسكر وا تديضفى دب لكم لبا لب سا لذ ةئيسد ىئاوك

 - لوم دو هرب حس مكس تنسو بادو ج ني مك باو فر صو ارم سس لما مج اتي اياسرفركذ وتب

 رولا ليث جسد ةييسد لير ود يس غيار مقرب متو تولد كج نيد تو مالسا « ماَلْإا هللا َْفع نيا نإ
 روا تلاسر ءرييح و لبي لس ءايك 8 تءاسكايند ذم رج تررطح نا زلارخ ارت حس دو لك نري رن لاك كا با

 يأ ثلا .كانيل كر هديتك ضب اج يالقن ذة مران عررط سنع قرور ضان نامياو نقي[ سرحو رار ترآ

 - لو لصاحب ترااينيتسس لعام لام الس اني ركل اغا ليكدكيرواح

 0 فرو قح 00 مسسعاورل رت د رس

 َنورَمأي َنْئذْلا َنوُلَمَعَيَو قَحرْيَعبَنْيبَيلا نوُتاَقُي و ءارق ىفو َنوُلمْفيَوِهْلاِتيَأِبَن ورَمكي َنَِّْلاَّن

 1, ر. ليسجل جك مقا قفل ل تودع ن5 لعل اب ٍطْسِقْلا

 و مهل مك ٍةَراَشَبلا رك َذدَو ٌديْرُم ميلي اَذَج مهمآ مفرش مهي ىف ْمُهْولََقَف َمِهِداَبُع

 هيغل تَلطَي تطيح َنيَِّلا كبَوَأ طرشلاب ٍلْوُصْوَملا اَهِهْسا ِهُْبِشِل نإ رَبَخ ىف ًءافلا تَلِخُد

 َنيعنام ©َنْيرصَن نم مُهلَمَو اًهِطْرَش ِمَدَعل اَهِبَداَدِتْعِإ الف 0000 ِمِحَر ٍةلِصو ٍةَقَدَصَكر يِخ ريخ نِ

 رمي رش بنكلا لاح َنوَُعْدُي ةرونلا لكَ اًضَح اًيِصتاوتوأ ايوا سيول لل َطنَع ٌرثول باعلان قل
 هازشجي مزكزإد



 مممع جت م سرب

 580-ا عد 7 050 9 رس 3# ُ- . ,

 (نتادلج) الج شف كمل َنَمَج 04 * هراب (") َناَرِمِع لا ةَرْوَس
 ور» 5 ور ع هوت ءاو» < 0000 وم

 ىلا اَوُمكاَحَنف نانثإ ْمُهْنِم ىنَز دوُهيلا ىف َلَرَن ههكح ٍلْوَبَق ْنَع © َنوُصرعُم مشو مهي قبرِو وين مهد
 قل اونضَعف امج ُرَق اهيف َدِحٌوَف ةروتلاب جف اْوبَآَف مِجّرلاب اَمِهيَلَع َمُكَحَف ملسو نيا ةلالا قس ىلا

 ةةابج شك انتو نيعسرا تاودتاَنبلنات ْمَهِلْوَق سجس ىنا اًواَوْعنآِي ٌضاَرغإلاو ىَلَوّملا
 ميلا كيك كلذ هوَ نب 1 نورك اواَكاَم هلوقب قمتم ودق رو مع لوزت مث نجلا هنا لجعلا مهئابا

 مهريغو بنتك أ لأ نم سفن كت يِفوَو ةميقلا ُمْوَي وه و هْيِف كَ تل ن ىف ىل مويا َ هم ا# ود
 َدَعْو امل لزنو ةعّيَس ةدايز وا ٍةََسَح صقنب ©َنوماظيِال سانلا ى أ 0 ٌرشو رْيَخ ْن ب 6 ' ء تيلي اد

 قتيل كيل ُهللا اي يملا لق تانك عوقوادسلا لاقف مور لا 3 راق كلُس ع ميلسو يلعُللا ىلص

 550 'ذ[هو ْنَمكِذيو هيا هناا 1 د نم ةَقكْنعَفإَمْلا طع
 - 2 27 3 تاو 8

 ؛دجد اهلا جيلَوتوِراَمتلا فَلْيْلا زج دا جلو هربدَق لكَ َعَكئإرْسلاو ىا ريل َكتَردُعب َكِدَيب
 ةفظنلا َنسِرِئاّطلاو ناَسْنإلاَك تيما نصل يخت رخالا نم جفاني ابن نس 5-500

 2 اًعِساو اًفذر ىا ةياَجينََئَتْنَمْ يوني ٍضيبلاو ةفطلاك َتْيَمْلاكتَو ةّضِيبلاو

 نيل يدار ىف تيريزا رتغ ىل نقش دفتر :: نوفل سجل
 وو * عت

 نود ناَسِللِإِب ُمُهَناَلاَوُس مُكَلَف هنا كلف فا احم اًوفاخت ىا ةيقت ردضق هوو ريد

 و يفرغ 17333 اهدار َسِيَل ِدَلَب ىف ْنَم ىِف ىرْجَي و مالسالا قرع َلْبَق اذغو بَنَقلا طي ريغ قايم رق 72-2 ١

 رودس قامو ميل لق مكياجي بلا هسا ل قربت نانا يار تيتسقو وأ ىنأ

 105 2ع 2 وف "1 2-١ ب و دماعمإ رعد 0 دود

 ريو لق ىع زكى ةلداَو :ضرالاقاموتومَسلافاَممْلَعَ و هلداَهَمَلعَي ؛ هورهظت موكب ْمهَتالاَوُم ن ني - دول

 5 001 هدو 01 هدوم

 اي افهم اوس نم تآِمعاَمَص 0 راكم كام لكَ لج موي رق داو عقال 5 ْنَسُبِيِذْعَتُهنِبو

 نك اعلن هير هك - اهيلا لصَي اللف ٍدْعِملا ةَياَهِن ىف هنا انيِوبادماةدو هس ايبود :

 هيا طرة

 2 را سو ٠ سو يي ل يي ا د ا
 “نلتقي” لم تءارقلياروا نو كلا ذركل نتن وينروا نو تس راف اكل وت لادا : جوري

4 

 3 لوس لباقي لوباكح ايلا يكت ياور* لو دوبي هوروا« لت كا ةرام لم يسد ماك ف اضناوج وك وكول نلاروا

 5 01 تاذعل (انوزد ناك دريل ىو ىف رك وزنا حين لودب عكس لك ارسا ىفبر تسوس ك ياو ن اء ايكل 7

 ماكس لا ع لقوم لفو ءافي مرق ٌناروا حم روطس قاد هتاسكس ناك اك ربت خ ( رت اج د

 قرم ( قو نإ لي ترخآو ايند لامعا لس نترك ج لول هو قم «س مهو كف سومج ب اشم تاس كس طر كس لوضوم

 ء(وشجبمزك)»



  هراب (") َناَرْمِع لا ةَرْوَس 3 (ننادي» لج جغف ككل َنمَج
 ناروا سك راغ موو حجو كف اج لاي ارش ازبإل كوم تراك بسوو كك لامغاوج غس لوبماري روط قكررلصروا

 اكتار وق باك يمت اصكي د لثال وأو نا فس بأ ايل اكد ث الاد سايب حس باذعالن ا( نث) وم تد اد لوك
 لب نار ركل صيف نايمرد كس نا باتل ه ولات + لاح (َنْيِذَّلا ءَنْوَعْذيِ) < احاج إي الب وأن اامت اين اي درصت> كليا

 لرعلذا ضنا كس رم( تي اورتلا 1)-اتلر دم ذا لوقو س دمة ريس رثدلاح

 ءايارفلصفاك رب نا فذ يآ وك ل ل تسدخ لك فلي ب آم د قم نيا دو ايكانزز فس وصور همس ل نادك سج

 كاران دوب ول ايكءاي دركمجروكل ووو نادين انج -.ايكا ياي متاكم جر لعب سا نك لاذ تار لم اي درك ران اهعس تس دس اوما وأ

 تهذيب دوا ليث ناد لت احدلج لف وبي و نورنج لا اوكا ارانب 6ك اذ( قرف نا لادا رووا نتا رغب كو

 2 ناز ناردا( كل نا اه ل ا ل 1 ملا للا 10 ل
 امنع هنرد يق اعز دلا ص دضص د 4:انلا انكم لا لوو وبش ذك نار ان ند

 لامار لب ف كس لتس ليك ع لي لد لاول نأ من بست: ؟ وم: لاح ايك ا كنا الع سس نو رتفي ١ وئاك

 قرون كرو ىلاامتا سرب كلا ل كاع حس باك يري ايو حس باتك لج اوخوك ضم روا < نداكتمم يأ و١

 َشس | ل ظقققلف بآسجروا_ كسك اضا ل لو ازيرواك رلى م نولي كَ اءايلد مالو لروا يف اج ىدعا 7

 < هيك بآ < ديتب تبم تاب يابه وقفازم وق ىلاررف لوك شم ك فوم عي كس مهردوا لراف كلن حس تما

 نب اح سل روا سرك اطع كلج اهو حس لبي قول باو هللا اي قتكمهللا كلان لوثابتج تاع

 رن هير رف كرد ةضبقا تعسر د تلذ ركن اج ايمو دوا سد تزرع كس د كأن ساو شرواك

 دئاز ليث ودود هس لوم ادم ح لد كارم < عرار زق تنارز نزيل ندوب ارعسءداقر قرم ىو

 رادثاج امس ظئاروار قطن خوك اجه دوا تنس ظئاروا د قطوه # يروا نانا حس ناو بس كرا دتاج دوا لامر

 وكل ورفاكد لهيب ايو ونموم «جسايتيد قف ذردجت اسكس تمعسو تن ايد قذر باح اتا شن ردا س06
 هدتاامس رك قمد( لدم ناقل اك رك ايزل جوا نسا را تقيش نا ركدوج ع جد حسو
 ررص*أ6 «ةيقست «ةقست وب تك ر( رض )شي دئا سنا متل مب تروص يار ل كل ع رايخ كلت سراب كس نيد كسلا

 متيدواءكقدد لدلك د جس تذاجا كقود لاب: حناوكمت فوم كر فوخ كرش مكس نا مترا لنج

 وكمرثلادوا - جس لاى دق ع للا مالسا كوب لربي اى س قتيل كس لا هدو دواء اكلك بلغ مالسا

 تداول موو ول ان [ف رطهشاروا سدرك ق ود( ىل »)هس نا مترك اكرم ضار انس ته وركي سانا تاتا ذ فب
 وجر واس اتناجول اد شلاو كرب اظوكى ا ايو انج وا هاوخ ع لم لولد هس داربتج قود كن املا كح دبا © ناس

 لاو ذر قود تلو ر فاكس ل لق ناادوا تسد داقري رب دقلارواء ع انناج ( وكب سس ) جس لب نا زروال اوف انس ادي
1 



 (نوأ (نتدج اثر 0 11ج خف نيكل نمج 0 " هراب (") َناَرَمع لا ةَرْوَس
 تبا در رتءارتبم (ع وس نم تلمع اهإ اك اي دوجوضوكل ارعادبو كيت نيبسا شكر ل انلذ لن سى اني دا زو

 تاز راو مثدتلا وا ءانلع ين نكت لا هول وم ريعب تئاسم ناايمرد كس د ( كس تمايق) ىادوا كس ىلا شكلك كا

 كل ملل الاو رك تقفشلا ذب رع لورتب تيس اشاروا لل سس ار ركل لس ريكا سس جارت“ حارؤ حل

 00ج رسم ويح نب سل 0 26

 لاء 2س كرك ؤ دعب ل نِيذْلا َتَوَلُمَفَي ل اورعبوكف التخا سا مالعرسضم ومرتب « َنَوُلتاَقُي  ءاَرق ئف و : لوف
 (لمح) ايم نا وادا كب ص َنَوْلتَقَي ىلا: ف ازتخاهرو كك

 - كتوم سئترفص رسب ل مبكي سا تفسد لامس نيل هوي ُلاَح ءنْوَعْدُي : وف
 - باج اكل اوم ليارصقم هن اضاك- سانلا سانلا ىا ::ّمْلْوَف

 د ليات ام لبر ميكو ترم اذيلاعس سشضوملدت تن ار فرط« ٌسْفَف ريم ىه لاوس

 دس موس ل ةز كو عقار فرط لكس اذار كم ه :ناوج

 جد كم١ ع ل ليل ادن يفت ايء مال فلا لبن مهلا لاي درك راش كسك سدقلا يري مهلا ٠ هللا اي : :َنْلوَق

 سدس 47 تأ تفو ليي للود ري دشلا ظفلالح

 كس اري روط ضان يس شن( ( رايس ) باستا مولعصريف قذر ىف واكس بادج اكل اوس لاي اناءاكساو قوز : لوف

 هر شكروا ع دارس باضريفل سايد باوجاك اح لوس ولم زجر ل كس كاك
7 8 4 1 

 دعس تناعتسا فخ كنس ذولا تترجم ف“ ىو «ءايإ وأ ل اوراشا لع تا ءمُهنوْلاَوي : لوف

 رت 5ك تا م4 مع . ل 0 2

 فاوأو اب وأ الدب تس ءانوك او ةَيقو لم لما ةقث نركض زج انجب مقلط لوعفمررصم# يف (ةاقتإ قت : سلوق
 (اًقرصتم نآرقلا بارعا) -! هي دموي كس هس تاالدريواو ف صول ءاتروا حس 5 0 . ل 73 7 6 5 ل

 هسفن ٌبضغ ىا ُهَسْفَن للا ْمكُدَحُي ع هراشا فرط كف اشم ف ذهل لا روكيلع يصفي نأ :نلْوَق

 نابي دوا لت اج ترورضالب زاروا زامل وعسل اء بي درا رث ل وعش ةقتذ وجنت درب وكول ناري

 دل كيوم
 دلي < 200 |ومتسك ُدجت ف طع اكْثَلِوَعاَم ولج هراشا فرط لا لب لا « دو هربخ ءادتبم : : لوف

4 
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 55 كتنثو احم مرعروا اكو بج لاح سريا تلمع ٌةَوَت لم تروص راك كلا د وَ رت لاروا حس ءارتنم

 د ال

 - م

 هت | نشلشي زمنا و



 # هراب (") ٌناَرْمِع لا ةَرْوُس مه (نراديج نال ج جشف نكلانَمَج
 ربط د ريأإ | اب موه دب 1

 بشعور شمس قدا ييشلاس تراثي باذعلاب رايها ورانا لكلا: ملأ باَدَعِبمُهْرَضَبَف
 لاا .ىئحلا نم تيملا جرختو تيمنا نو ركنا جرح دن ب تس هراقي راك ار امجسبل ح

 ركاروا ءامكر ايو ريثمروا ايد هركف وأي شمع لوكا رفاكد لحس تيم قلب جب ب يكرصتو راهتسا لان تأ

 راع باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافقلا ل لا« ءارقتت نأ لا اكو تلقيت ىف يا مالك ول ومدارم ضي روادقطأ

 نوم اوقّني نأ الإ ون نوم م الكرب دنت طاب اس

 2 م

 جَضفتويف
 67 3 0 قح ريب نويت نلف هللا تايب َنرَرفَكي َنيِذْلا نإ
 ناارعادروا نوصل نش وموو قلك تس كساب كفاصناو نتج الا ركل ]نورد اك تل نتن كوكل ون فرص
 كت ةيسد مهنا فاك كما نف رو فورم ار ماوج نت

 لي تفك روا لن لوتس« نر ادور لاق وفرك نيب الس ب بل طم جس ناي اداب رطب ,مِيِلا باَدَعَبْم ُهْرَسَبَق
 د يمينا اكل امتا ناداه (وانج ست نب يل رركم كه تب مك

 لكنت لن كروب هو كسي هه دارعحس باكل ا نلا (ةيآلا) باََكْلا َنّمًابْيِصَن اتوا نيدلا ىلإ رثربلا
 كس نادك تل فورصمل لب ل اسوركتف اظظ كس لب دوا لاول ارلسنر وا مالسا هدرا قت مدرس مالسا لوقت شل
 -ايكايد لل نك رب دمت ود

 تو لك ادرك رروا زي رك حس لس اكس باك شم. ِتاَدْوُدعُم امي الإ رنا اَنَّسَمَت نأ اَوَلاَقمُهنَِب كِلاَذ

 تمرد املاء لإ اج ل لس ناددني فرص نىك دكار ا لي تع لب اح لب موو ول لوكس ل الب مز اكنلا
 لايخ لاي بو كلت لو كير اجت ادضوكي سآ يسا كولر وثم« جس اصل للا ذ لم بج فروا كس صول ن لا دس لالا
 تما كن الفروا نين دالوا لل الفم روأا نت نامل لب تع راف تن لاراب نإ رك صوب هاون مترك ين ات ل ما
 كاي حس لوثتال[ كل وم انك ل كس زوردنج لب ف حبك دمج شرفلاب رك داس اي رج مك ل اب ايكى كك أني
 كلاي دنسدولا رج نادك ناس تالق كنان ل ف عل كرو لل لا رام دعاكم
 _ 2 ركب فون اكارخ قر ار ؤروا لو ةساج ركب اكرام رت تنكس تت ورك ايداع

 اكل عما ىو ءايلوا (ةيآلا) الو َنيِرفكلا َنونِمْوَمْلا ٍذحَنَياَل



 (نتادلج) نال خف ل انمَج ١1 7 هراب (5) َناَرْمِع لا ٌةَرْوُس
 لبا لابتي فس ىلاعتدتلاء ساكن ىلا قل ص سس سرسود يأ لع لب وكن امي لاك سي بلم وب قلحت ترصخ

 ناميا لباروا نبع نو قي دشلارف اكل كويك ل انب تسود ىو انياوك و رفاكو ورك ايامرف نس نحس تاب اوك اما

 تحاضو ىؤب لب لكل ميركن آر قون ومضا ل ىلاقتدثلا_هس نطو رطل كرا وجاك ذنب تسددوك ارمي ل كي

 بس يلا _ نا قاع و صخروا قوو ىصبصخ سس نااروا تاالاوم كن ورفاكن ايما لال اع <س ايار كاي ح

 حل كلا لومدد نول نوفاراصرف اكدت خرط ى اع قت زم و نن راق انت لك او ار و نش زور

 -جائاج ل ياعم اكتاراريروا لولس ست

 كقول ال ١ لس ناكل وم جسر لي برك ا رادوج جس كك كس لوفاراس ا تاما .ٌةقتمهنم اَوُقّنَت نأ الا

 7 م : >5 دين فك رارابطااق ودور ررط رتاللمخ نوت رود ناك يع سرك قارس ققورابلا

 اسس للنبي ملأ ذمحم اي ْمُهّلْلق هيلا انبي نا احا راو

 ا لا رافت ننال نحس
 هينا# َنرفكل بِخلهللَّناَف ةغاطلا نعرف الراو حرت 17 كلان مفك 0

 نوعيه معلاوميهربإ لاَ َلاَواَْوُمومو رانحإ قطا هذان مئتي ىنعمب مهيب ال ىا ٍرْمْشُملا ْمَقَم رِجاَظلا ُةماقإ

 5 ا حيمج عيت مهن ضب دلز َنِاَهضعبْيإٍ يبس نب ءابنآلا ردح ننال ب ذا يس

 5 لمخْلاب تشو هللا سغدف ِهَلَوُنل ثقاتشاز تئَسا انت نع َنمِعُاِتلاَقْذإ دلاَقْؤ زكا

 نيدفلا كدنوذذحل عدلا ٍلْغاَوَس ْنِباًضلاخ اًميتَع اتى حظَبَق امك )امَكَل لغِجَأ ن 0

 نراج اهندل هوَ لباخ هو نارمع كلو تايب يعل ءاغدرب ْعيمَسلاَتنَكَنقْميعَف

 مْلَعَأَهَ 00 ًاهعَصَو لاب بز ةَرْذَتْعُم ْنَاَ ُناَملِغْلا الإ رح ؛ نكي ْمَنْذِإ اماَلَغ نوي .نآؤجزت تناكاو

 ىذلا دكّدلاَِمَلَو ءاتلا مضي ءارق ىفوو ئلاعت سالك نب ضارتغا نسج وأمي ماع ى ء

 و ضيخلا َنِب اَهْيِرْثْعَي سو اَهِتَرْوَعو اَهِفْعْصِل اَهَل ٌحّلْضَن ال َئِهَو ةمدخلل ُدَصْقُي ُهَنآِل ُتِِعُو ىتللا ةْوْمأْلاَ

 نم ان ثيدحلا ىف هفزطملا ونجل ناني غنا أ اهَيِرْدَو كِباَه ادي ارا اأو هوخت

 براهْلَدَفَتَف ناخيشل +لا هاور اَهَنْباَو ميرم الإ اًحراص ٌلِهَتْسَيف دَُْي نيج ُناطيشلا سما ُهَْوُي هول

 95 رك ٍنَسَح ٍقَلَب ؛اهأشنا انصأَباَهتْبتَو نَسَح لوف اهَيأ رع

 دنا دعو 1 لا سدقملا ِتَِب ةمراعا اهناوقكار ماعلا نيف ةريلوستلا كيحي

 اوقلطناف رقت ىتح ال اًولاقف ىددع اَهَنَلاَخ َنآِلاَب ُقَحَأ انأ يركز لاَقق ْمهِماَمِإتِْباَهنأل اهيفاوشقاتَت



 م هراب (") َناَرْمِع لا ُةَرْوُس مورس (نرادلج) لج شف ننلانَمَج
 ىلوا َوُهَف َدِعَصَو ِءاَمْلا ىف ُهُمَلَق َتّبْن ْنَم َّنأ ىلع ْمُهَماَلقا اَوَقْلآ و نْدْرألا رهَت ئل | َنْوُرَشِعو ةعست مهو

 اهلك َهئَي ناكو هيَ اهيلا ُدَعْصَياَل مّلْسِ دجشملا ىف هع اهل يو اهداف ايركر ُمَلُق تيكف اهب

 ىلاعت ُهللا لاق امك انا ىِف ٍتِئّصلا ٌَهَكاَفَو ِسْيَّصلا ىف ِءاَيلا ةهكاف اَهدنع ُدجَيف اهنهدو اًهبْرُشو

 هللا ُلعاَفلاَو اًروصقمو اًدودمم ايركز ٍبَصَنو ٍديدشتلابو ءارق يفو هيلا اَهّمَض هيركرَهلَمكَو

 أَدِهكآ َن نأ نِم ٌق[ميرميُلاَف اقرِاَهَدنِحَدَجَو سِياَجَملا ُتَرْسَأ َىِهَو ةَفْرعلا لا بالك اَيِدَعْلَخَدامُك
 ةَعبت الب اًعِساو اًقزر ةياَسحرواَسيْنَمقْرريَمللاَنإ نجلا َنِم هب ىنبتأي ةَاِوْنِصْزموف ةريغص ىجو ْتَلَق
 نايتتالا ىلَع ٌرِواَ يي ِرَْخ ىف ءىشلاب ناَيإْلا ىلع َرِداَقلا ّنآ مِبَعَو كلذ ايركز ىار ميس

 يللا ٌفْوَج ةولصلل ٌبارخملا ٌلخَد امل "ةّيَرْأَحد اًوُصَرقا هيب لأ َناَكَو رَبِكلا ىلَع ٍدلّول
 ىا ةّكْبَمْلاهنداَتف ولحد بيج * عيسي احبلاص دلو يطير كدسع نب كندل نمليَبعَي 9

 ةرِفسيمْلل لول يقي رشا و دازك ىف 21 فا 8[ دهسا قا بل احلا نصير قوق ليئربج
 ملك قي اليخ نعش هللا عورانآ ئسيعب ى ولاَ تناك مول صم يب انَئَحُم و ُداَدَتُم

 َمُهَي ْمَلَو ةئيطخ ل |َمْعَي مل هنآ ىوُر 9َنوحِلَصل نمو ءاسنلا نمت اوم ايوَصحَو اًعوبتم اَدّيسبو نك

 5312و نس نيرشعو ٌئام َنّسلا ياهي ُتْغَلَب ىا ٌريك ىو دلو لق نيو لاَ اهب
 دع ةزجفنال 9مل نكت امال هلل ٍقلَخ م كيذا 2591013 نيعصر قش شلت

 عدس ىلإ سفن ثقات اًعَلَو نب تاجيل َناوبشنل ؛ لا هلا ُهَمَهْلآ ةَمْيِظُعلا ََردُقلا ذه راَهظإلو ةئىسش
 ني عَن ىلا تن َسائلامْلعمل بلع تيا ىتأرنا لمح ىلع ةمالع ىا يأ ينل بيلا هب رَسَبملا
 لص جَيِسْواَرْيْتَكَكَيَسركْدآَو ةَراَسإ اَرَمراْلِ اال ىا ِميَيأ ََعلَت ىلاعت هللاركِذ ٍتاَلْخب مهِياَلَك

 . هلْئاَوَأَو راَهَتلارْخاَوأ قرا َيِفَعْلاِ

 لي داني برقع اك اوم كر يدك اج لاو تس مول لبن تبحشلا ( كى وتب نا) متاهكفس ناكر شخ بج : ميري

 بكل ورب كريم قوم تسكت بك تذل كا هدبك تنافي رس ا- لوم لذان تنبأ

 فاعمل ومنكم انقنلا كا دريم كريم نس لتس ضمائر وا كين د وكل وم انك داموا - كس ةهباوثاكل اوك

 لكل وسر كس لاروادلا مك تك ناب آءجسالاو ذك مر ب كادوا لو كك وم ل لباس تس لاو جالو ذسرك

 لورف اكمّثلا وق - برك ارعا تس تعاط ثم لد لاوركور هورملا ب لا« اترك وو اك سن لب هرميغو ديح وف ورك ى ورب

 ثلا كك اكس دازموكن لامك كق شما اترك ين تنبح سنا تلحس اك الج كريحاوكر ا مسا لبي سما اركي تببح حس
 «ع| نشجي مزمزإ>



 (ندادج) ةلالج شف كل اْنَمَج م م هراب (") َناَرْمع لآ ٌةَرْوَس
 ا ا ا ل يت يي ا ل 7 ير 2 ل ل ل

 تن اك اوك ابنا ب ناتج داس وكن لا دوت كم وكن ارمت يل آدوا مكارم يل آر واقفا ةفةيت روتر ا لفة م #1 ل هت

3 

 بج وروإي وت فو للا < الاد اج برومروا الاد ةنح بوخدثلاروا لين تميز ذ لك لتي طب «بايكه ديال كسل

 ل راك دوي سرج سا ايل رع ايك وصكل سووا ء وج ددمشم اون رجب روا لوم زو وكب عج فس 1 دحاويت كارم

 لكى رقما تيبب رككر كل اريلكلاب حس لا شم ىويت دوك ماما < لاء #تع لن ديبي رصدت كج لا ةس

 كاع كلل موال او كح ءاعد ةرلل وقيس دن ( )وس ء لك ودركدا اوك ا لبن يتياكي اجاعكردا ذأ ل كي ف

 كس لوك ا لكتالاح ايد منول لا بج رمي « لا لما( كدت كن ا) تقو سب يكرم لاقط اكن ارا سالو الاو

 اه لوبن وم 2 كن ايي رع كل 2. ام كس از[ ال( ل - تمدغ كس دقللا تيب )كك سا قيم

 مضض مثلت ب لم مالك لاتقل جس انجايك فس اكس مولعه فلا لئالاحعس قت ذل لس لي راكد دور سرين

 3 همم وج ب انلسوم شئ يلج كل ساو دامت يكب طخ ري «ٌتْعْضَو ل تءارقكياروا

 قرانا ناروا تهوس تدوس لاروافعضاتيسا كاب ب ل لس ووصل سمن اخ فيا سس الل لا

 نواب نقرا عسافلا كرب مناك ل نق رق 1 اع سحق و نور صرت

 70 ا نااطيش تنقو س أدبي حس اندم اديب ديب قكرج كس يام ثيم دع« لو لإ د ل هاني قربت حس دودرم ناطيشوكد لوا

 كس ساري ( ناديشلا اور ): لبن قس نا اناك ارا رع نلا جساتاله دوز دوز ود هسوي كل تعا: الس

 ااه نااورم وك اوهتس قيلكىا 228 ايدارغو وشن اعيحاول ارا ايلركل وق حميرم لاء كا نلت جيب نس دار د ور

 (- لقا تيي) لت سدقلا تيمودلاو كاكا. ج_انعذب لن لاما يانج كتؤعب تر لع م ناد ليا وول

 قش لسانا كس نايك ما كتر لل سا فس بس قولو ومب ىلا ذن ابك نلاروا لال ساي كس رابحاراتسدغ

 نا اياب ةيولألل و نو نق هيض كنز ناب لومرا قود اي ذاك ا لم ايامرفذ افتلت لقيتي ركز« ىتت

 لي (رد) مكتبا نس لوبنا نك تا رارخت ل نا لح فرط كن ورا رهضدو لس سرك زادنا عرق وقمت لكي انكم

 0 هال هرم د أه 2 ب بآ ردوا كت اجومارعأ ليش ىلإ مكس "له فرااشم قرا و ةحدلا)

 بأ ل ديت كس لاردا ايل وكم كرم نكت ةكلع اي رك ابل ايكوم زك لي الكطلةلياع اي ركز ( تررطح) هيغ انج ار

 ردوا ىلا ناعكس اي كس ناةقتفاف خلع ركز ترطتروا ات انس دج لت ل وكل اكطلف غلف أير اوس ل ايان اهالايو دي ز

 000 رس مكس جار موعروا« لما ركع لكس سمع سي كس رع اخ ةساب د (هريغو) لت

 ما ت.ءارق كل يادواايداط دجتاس كس ناوك ا تاي دانب وك الت ةلقياغ ا[ ركز ح تسرب ساكن ادوا -اياءر فذ امتلاك

0 

 ايه ن ا ارشلاروا ل لولوو ورومشنروا هدو مم بسطت سس بصنس ا ركز رواوتاس 2

 2 مكرم ةاامك وب ( ذورليآ) ةساي ليزي ل ني ناهي ل كال« 0 هل ل هر



 م هراب (") َناَرْمعِلا ُةَرْوُس "ا (نرادج) ثلج شف كل اَنَمَج
 تج لاي هس رمموك اود لصوت ناك وو تنذو لا« لن ىلاج[ تفرط لاو لوب هو ؟ لا لآ لاب يزن: حك
 اردكز بج نث نو( س) «قر لاك تقلب قث اخو قذر بايح سس جاثباع أ سرشلا دك انا ت
 ترب نيسددالوا لش هاه ذيهو ولج دداقي ذسالوك جمد تاذوج_كل جب تو لاو تروضر ذ__ نظل

 ل 1 زان لس رهشعتقو ل تاروو بج ذ_ةغللا إب ركز كت كك اي تنافوئاخ لا كس.فالةكلكاي ركزوا ءسدداق

 كس ءاعد يآك كب ا رفاطع دالوا كيت تم دالوا هزل اي لوك لاي يساند دروب سره سا ل شرع ىكء اعد كس

 -ك + دوي زادك مره وكي لاح ىدزاوآ ذات ةلةباع لت ارتب نم لوتشرفوكن اوس لن كس او ذس كل وبق

 دحتاساس ذقن ل وق: دخت اسكس هرسك بي تءءارق كيارواء < ناجي نا ّنأ_اتدىرتو نا سول مدقلاك

 هذ ركن رض ك لففالةليلَع قس اكو دقلا بضاج نسجل ىكدشلا راكوج- لن لماء ارق ل وفود شمري واو رشم (ٌرشَبي)

 م ارتطرو ايل يكاد حرب لل “يزل اخ هرب ووري نتالي كرك هانا ارو« نزف روت هوب ءاقعالاو

 رالي نك اص كوم زارفر سس توبتروا كوم الاو بسر شو رانكت ب ح لولرو#ر وا_اًكومالاو ةرك شط هدايز تب روا

 راكددورب تريسادوب (ايركز)-ايكرضق كنت تم ايكب اكتر اكو الخ قرد د لوبتارلك اناا طيانر اع

 وجسد ابديت قرهمروا- لوم اكج ناو ليتنا لكاس ل يثوسليا كتم لوم كه وم اح ثوب لع ؟ كوب تبل اك ذليل #رمم

 < اجرك تو < اتباحوج ثنا اكدم حررط ىلا لهاحم اك يل كلم لوفود مت اء بادج < لكي يول اسس نائل

 تر رق: اياررفمابلا لاوسوكن ا د ىلاتدتلا ل كس ذو انوي سرق ارز نقترب جاه وكن فا قلو

 ةاايكش ع وتاؤمرعمو زر ابل لس تلقى ير شجن مآ # عيويوهفت ركز حررظح ب جي زؤا ءهسو باز هيا رو كس ريغ

 سولو متلي ىلاشن قربت ب لا ايار فس داير فررقم ىلاثن لوك قل 1_ وهل اهل تروق قرم كد. رمق رغب

 فالخب كس ومب ش رداقرب سرك الكس وكول م كس ولسركن تاباوسك هراثنا ك لاؤفار لكنا حم كيك ل اوفو نات حس

 ومر ةسك © لي ند لواروا نورث[ ماشو حر رواومر ةس روي ترثكبولر اكدرورب ةيساروا« كس شلاركذ

 نار د دوت هومر هك ده > سس وب دم + <

 ع ايتام لولا سرة رك رقاد رتلبرتإ كرولا عسب »وف
 تازوب« ل تك و" ىنشلا ىلا بلقلا ناليم تبكي اع لاكعسروان ركع سن كتب بماج كتل اوس

 -ج لاك كس ىكدئوادغ

 -< انركاطع باولو رجادارم سة سركت بك ناو

 لهلعاج ابآذ تارطت ضلك ارببجاكعرداضم كن خص اك ءاوُلَوَت لج هراشا لي لاا اًوُضَرْعَ : لوف

 ل هدأ ةلجي مزكزإد



 (نتادج) لآ لج شف كلامج 0 # هراب () َناَرْمِع لا ُةَرْوس
 بس ا ال 2 ةركك الدب كثابىلارواح رضتل_ مومن كَ مز ال نزع ع كلبا نع تروض ٌعراضم

 -<-ابَن ير فلا اجب ك ْمُهُيَحُيال لو نسال نيرفاكلار مام الج كرس "مه”ءجسرفك

 -ه< باد: اكردقملاومليأ كوب «ديحؤتلا َّنِم : قوق

 مولع لاا «َنْيِرفاَكْلا ٌبِحُي ال ةّذلا نإ اين ارف لاهي ككالاحءاتوم لير فكب جو ضارعا ليد يعرف لامعا كوي
 كبر تتوب رض يعرفلا الامعالا نك شارع امك توم

 5 وج ديحوتلا نأ ارع ادار حس شارععا لابي ساو

 روارف اكل لآ نارك ل لا لن نارمتروا ميت ارب ادوار حس كارم ًاروامئاربا لآ ءامهسفنا ئنعمب : : لوف

 بن اك فايع كوم حس مان اكدلاو كس الفتاة اع كوم تررظح نارك ل + لئرارمرفاكل كالاح « لل سس ومب بس نوم

 رلاو كس ميرم تر ضتر وا _(ايل ميئاربا نب نلكا نب ب وقتال نب وأ نب سما نب رك من م نارك نب ومس رررظ كام ان

 نكي لا نب بوقت ن ا ذم كل» كاثأم نك ناار تنب رم ترطن> جس حررط لما بسن الس كنا جس نار قمم اناك

 < لصاافاكل اسوسد ار ارنب ليا نايمرد كس لوفارمت وود الم مكيئارببا

 _ي_ووصقلن ازج اكل اوس ياك كس َلَعْجَأ نار يفك ث رذن «َلَعْجَأ نأ : ّيِوَف
 8 ان( تاذ ىنطب ىفام« ىكتاذروا نشك نع لاج ىلا كل خر زن لاوس

 تس قب اوج اكل اوس ا لبي لسا نبع ده لخنارذنروا عايد باوجاكل اوس وال لع نأ باجي

 .اًرًرحم ارسودروأ ىنطب ىفام ليا ىرعتم فرط ىل وعفضد لابي لئالاعع لوعفمليب ىرعتم ُترذنءك

 ب اتم لوعفضرب ىرعتم لَعَج رواء كس َلَعَج لي ثم ثرذن : ردن :باوج]نسوك

 لارج تر ضن: اهل او نيس دادئلكالاح لي لكال لاف اكث دان الع باو اكلاوم لاري «ليئ بج ىا : َّيْلْوَف
 - لو طن ةآ يلع

 - لوا ةلياع لارج ترضخ و ور وادع اوورف قت دارم ليل ثا لابني دواس يشم ا فنلا :(باَوح

 روف . 79 دهب دعب حب 51

 < لم زاهل م لاا .ُهللا م كببحي 5 حي ىنوعبَتاَف هللا نوُبِحت تنك نإ

 : لم زا
 رص و ت تبلكو تح ا اي«( تبديسو تمدبس قاع اشم ) ومب دقالعارسود لوك والعكس يشن و " ةقالع لم لد زائوو لس رمزا

 كار تهدنب ثلاروا تار تس دقلا دنع ا اا نوه اونا

 71 «(رشجب زك



 قل الش علما ف كس (نراددج» تلال حخف كرنك نَمج
 ا توالي تيب[ ا (ةيآلا) احْوْنَو مدا ىفطصا هللا َّنإ

 و
 قو 34 3 حس قت مالك وا كتم رك للا دوم رثنركا ري تر واوبج مشرك «رم هيفاق مالكي لوا اكم الك كس هو

 ل اا اب د( عيار[ )ل صافى 'يفطضا هللا نإ ني وزال تيا ةاجأ
 نفح ترق كف نيل ىف خر زفف زن روك

 5 رثكاةدئاف مزالروا رت ةدئافء له تس ومر صقسور كس يرجتلمج ءعس يرام «ىثنا اًهَنْعَصَو أ

 حلقت“ م لكو وزب لاي درب كركر وكب طاع رمخأ دف

 لا لع ييووصق_ زئاف نؤثوو هوك ى ب دمت هوكي ءعس فتقفاو تلك ماكتب يو كب طاخمب ربك ةدئاف مال اف مزال

 - فاو حس لووول رع ” اف مر الرواق ةزغ ان ىلاهتشلا كك

 لمت لاهي كس لوسفاو ترص هيلا الشم. اناجإيال برت ل مج يل كس هدالعكس سودت اف لوطود هدول“ يوي

 - لوم كول وسفر كك تيما كس ذات عج ايكابا ل كس رصقم ى اير
 | دوم ضاع نص

 حجت فويل
 هللا ع تحس موك لاروا حسدقلا ل كاقق كود اك  راصنو دوبي (ةيآلا) .ىنوعبتاَف ةّللا َنوُبِحت تنك نإ

 ريخب وج ع قوكو لكي قب ملء اقبسا سبق ا اوس لاق رطدخاسووخروا حس لووك نارك ايار فذ ى اخت

 ساو لبن اهي لولاك اهداي ني جس مك, ليتني هس تحسس ىلا اع زج كا تبجي يل ساد سل وبقم ليلو
 كرشلا لولوي ج اجاج انايبي تس نا لئ توم راغآو تادالع ب كت بح اج ايكه زادنا تت الاحمر وا تلاع كل

 لاند نكت ايدالتنرايعم اكت بحى يا لبي تيب[ وكن ا ذ ىلاقتدقلا« لن فم لس تييب وبكروا رار وو كس تب

 2 زر قوس في رج راحوا (ح مزالي وكل ازا قوتاكت بح قس كل اء تيساوكى

 -اكاجوم ولحم انوحكار كب سس اجايل
 كس ركريكات شى ل وسر تاطادجتاسدجت اسكس تعناطا لدتا لبي تيب[ ئا (ةيبآلا) « َلْوْسَرلاَو هللا اوُعَيطَأ َلُق
 حارق لجني رثلاوك ور ف اكل ارواح رفكف ارك حس لا ارواع لد ىركت عاطا فرص ولع ركا تاهضنبارلا يدرك

 بيم يوب باو

 هد لم لوثادناخكساكثفاخةلتء ايما . َنْيِمَلعْلا ىَلَع َناَرَمَع َلآَو َمِيِهاَربإ َلاَّو اًحْوْنَو َمَدآ ىفطضا ةّللا َّنإ
 عا زكي مرمزإأد



 2 يع كلي ”٠ هراب (") َناَرَمِع لا ٌةَرْوُس

 نير لا نا كا نافل او رم ترطتح # رود دوا دلاو كسل نرابد قرم ع رن للا للا وم ارم

 25 ل اللة كد تسرح كس نااروا مكرم تدر ظنون ادن ان لا نيت عل ارم نامت سر سدد

 هر ل اكن ولا دئاخ ناتي زم نس يل اهتدلا هدالعكس نادئاخ لاي اهلل واف تنب تحف نير شم ان اكد دلاو لكيم تررطح

 لاء رفاطع تليضفوب لولاو نابج م تنذو غنيسا خيا ف ىلا اوك جس ايار
 ريما قري جو لا تبرست, شر طعر واهب دوصقن كر اهيا اكترس سس لمت للا . ىف اهفعضَو نَا َبَر تلاق

 ىتدرم بيا ماك ات نك ف قو راكتمدخ كيا ل كس اضر قرت ةقووصقتل سس رذنر كر ضار عدوا جس لوم كل الغرب ع

 < انام اقله قي دج باه انس ماهناد قيرطرتب وداي ز

 : اجاعلر بكم انكي
 نكلر زور قت لكي كح تدالو مناكير ك املك وب تس ركل الدسا تس قوت ثيم داحا لن ةلاعئؤطا يت ر شك با افذاح

 اياك وم 2س كث كب ب ثيداعا مامن مث نبا ظفاح ن 37 < (درارق زف يعض وأ ثم دع ىلاو كر مان ذود ليت اسدوا عساي

 20001 دز / قاسسزورسرسضتزو د هي كح

 ل ' دل ةةقاغإي ركل رررط لا ل تر عمر دع اًيِرْكَز اَهَلَفَكَو

 ردا اطفالك ركز طز نع ئك "وا ضقت لانا رمد سرت قتل وفود حراشا كوين كن ارمتروا كدب

 كح تشر لا كت ولاذ نارمت اللة نس رواولاخ لس رم كنفتةلتلع ايرل ردوا لع نا لاعب دا لا ءشلت الفت نع

 قم ادغ كيو لدقنلا تيك ةلكدم ليبدو تافه لات رمت تقولنا تير: وال

 سو للك ىزادئا عرفا وجرب لا لصيف رخ آ اوجاريبي عرا زن للي يآ حس جو كت دادي وو تلاها مكرم ترط>

 نياكي سيروا كح #دانكك ساي رو ليأ تارطخ بسيد نانج اج ايددا رقرازقحاكت لذا م و لكل اعرق ب تيس هج

 مان ك فيا اقطع رلز تررطخ نايك يك ايبا بج اهم ارقح تو لب ةساج وما زطكم كت ليدلا و سني رو بس ملقا.

 -َسوبررقشراورم ذل تلاغل كنا وردا لك عرق

 قوس ري وابا لكي ج- لكاس قذر لت ذي شن ل عرم ترضخ لبن ل جس هرج و ودار حس بارك

 كيت ابرسد-ك 2 ومووجوم لشن هيك س نا لي ىركلس ىدرسر وان ا. موس قدر لك را عدو

 بكامل ترو بج وارزا ذاق قلع[ ركز ترطحبيل__سااهق لاو نيس درك ضن لوكا ارسودروااب رك: تررنح

 تداع قر تممارلروا وزن لكتسماركك مير م ترضخ يوك حس فرط فلاب فس لوبنا؟ لإ نس آس لاب

 قولا ارواو زم حس! قلومرج اطظرم دجتاب كس ىإ ىلركار جوج ف الغ كس باس ا قداعروا رب اطظدج قت انا جابك روما

 ادت حس تديثم لك ارد مك ثلا رودص اكن لام: امن نقترب لاو ودب < اناج اهتم تمارلول ا وبرج ارم تاب لس



 " هراي (") َناَرْمِع لا ُةَرْوس م (نئادهر لآل ج جشفا لانج
 لا تماركر واو زجل لا« هسد رك واصعس اه بج تماركر واد زج ودك جس لات ساي ب لك راينا كس ىل واي لب جس

 نامل اتوب لب تسب اثرا يب حس لسا لع لي تكسر مااقنم لان لب داكراب ككدقلا ترضخ اك ىلو مال لسد كتاب
 هي يس وم اوس نوتماركى ءايلوا تمحدب لا كريب راينا كغ كف رقت لي تنم اكل لاي كس هاكرإاب نانو بتم

 ل يسرا تمل سديقخ كرش ستتأ كاركروإب
 هذ هد اب كس قويت دوا هيساع دي ) ىلاي لد كلف خلفات ركز ترطح كرس د لب قومي اًيرْكَر اَعَد كِل انه

 تاذوج دداق يرقد ب لاهو رواء دذاوأ تدالوا رو نب لاتقل نش لوم ايي زر دن[ ع

 وكم كك هلا تار ل كس ءاعد لل ىلا ركراب رايتخنا هن انج سقس د ىو لوا تتفو بس هوس قس د لج رعب

 ثلا ةراكوج تس اتيد كرت ل ل ص و قنا اهل د كي لس تش رف يانج تازاوأ حل تيلوبت فر د لامتثا

 الفال ةلياع قع ت طع تشرف را سننأ طيباضروارادرسالاو ذس كلل رق ىل ( قنفات ةلياع لسن )

 5 تار” اج روص شروحات دن بي رقكس لوجان ال ياض كس سجس ل رف روصحا 'تفصىك

 تمص ورم انوا حاد لاو لمع تليضفو حرم ماقنح لابي روصت ليل ساعب لأ ير ل ب درمان فتم روت

 ف اكل ناخب نان
 حمي كش لاوس 6ك التالت رز ترج راح ْيَِرماَو ربكأا يَ ذَهَو مالَع ىل ُنوُكَي ىلا َبَر لاق

 انلومدالو ادوج واي ك نس رروتسدب ياذيب لكك اج ىدانول ىلاوج لك وود مني ؟_اهقيل_ كن كم ولعم تيفيكد ل اق لين

 00 لا

 ل 1 ا ل دار ل م هيساعأي «هَيآ ْىَل لعجا َبَر لاق

 نا وجل اقر وظل قرط كر جز ل تاو نت قرت ارا نر نانا ا ىلاترشا_ىكاج

 - ركن ايت قدشلاماشو يل قوم ان

 0007 ب ِكَرهطو كراتملا كضطصا هللا نإ ميرمي نين يا ةلياسلا كلذ 1

 0 درو ىدحماو هيعيطأ كير َيينف|ميرمب ِكنامَر لخأ ىا ©َنيِيلعلاَءاسي ىلع كك فطصاو

 ثا كاف وك وتلا قل ريم مو

 ىتز لقلي هل ْمُهُلُرْهظُيِل َنْوُعَرَتقُي ٍءاَمْلا ىف مهمل نوعي مسد أمو دمحم اي كيل دْيِجِت
 يخولا ٍةَيج نم تفرع اَمَنِإَو هبْربْخُنَف كلذ ثرغتف اَهَتلافك ىف ةَنوُموَمحيْذِإ مهبل تن اَمَو يبرم

 ميرم نبا ىسيع حيسملا ةمسا ِدَلَو ىا هن ومب كرب دلل نإ ميرمي ١ نليئرتح ا 220 ]ركذا



 (نوده ننالج عفن رتل انََْح د " هراي (م) َتاَرْمِع لا ٌةَرْوُس

 هاذ امجو وكنا ىلا ُهُهَمْيَسِي ِلَجَرلا ٌةذاغ ْذإ بأ الب هُدِلَ اهنا ىلع اَميبنت اهلا ٍةيْشِيب اَهْيطاح

 ىلا ف َياقتف لل دوف للا هلا نمو ىنغلا ٍتاَج قاتلا فال ورا تنل

 -ةزدب ركب 0 قيس ا | َنصَباَلَيَبَو مالكلا تفز َنِقت الفم
 :ىن هارإ نأ ساو قرن نك كلن: يان ضيف دتر ققح نينا ١ ' رئالالَ نيغالو

 3 نيف نك ا أ كيرلا قط د ند تي
0 2 

 0 00 ل راق ل ارنا ىلإ لاعتذّلاةقباف ميرم روس ف ركذاماهرم
 الاسس سو

 روصأ ٌقلخَأ انانيبسارشكلاب وءارق فو لأ نم مكأْنَم قدح ع هنالع يابت 1كِجْدَق قاب ىا

 ٍةءارق يفر وطاب فاكلل مشو يو ا وع هنا قلاكلاو هقرؤم نكي نط 1 عة يطل نم

 باغ اذهف ةنوْرظَنَي ُمُحَو ُرثِطَي َناَكَف اقلخ ريطلا ل انا هال ٌتافَحلا يل قلخك هج ذازإب ةثنا نذل اًئاَط

 ا انامل صْحَو َضإَف ىنغ 2 دل حلا نفشأ نبأ انَيم طْفَس خيِنْيمأ نع

 525 داب ةشاوألب قرار ناميإلا ٍطْرَشَب ِءاَعدلاب افلا نيسبماخ موي يارا ىلا كر ىف تناك

 يوما دل رار رضاكلا تاو رزختلا الر د از كلا وق ةطرلا | فاو يقدس 1
 راكفةنياغأ ناعم ب نزابحت ٌفرخْكامو نوُلكاناَمهَكيَيإَو لاخلا ىف ثامو حْوُنَنْب 2720 لل هع م د هلا ع 0

 اين

 كج م 2255 كذملا َكِلْذُفَنا ذعبلكاي و د اك مخشلا
 ور ا "مس 7 توسل ا و

 ءاتمتسسلا نسم 2 ضع ٌلِجِلَدَّد ٍةيروَتلا نم نيبق قدي َنْيباَمْلاَقَ
 سس 7 ا رس

 0 لك ىنعمب ى صْعَبَف هيمَجلا 5267 ليقو هل ةّيِصِيِص ال امريطلا

 اه وليك هلل قر هلأ | هتعاط وفلل هته نس هب مك 5 يك رصأ ايهيق © 0 .ييبلوأ

 اذار 0 --- + اوال هيرو واول نورك طلاع ورغا ن ازا
 كر دجد كوش :نلارسكا نحت نويووحلاَلَو ةنيوشنا د5 شاقل | يِعاَذ قئاوفأ قتلا رو ودي م هما ١ حلا /

1 

 و هلاك نليشو ن لاخلا ضايبلاوحو م روحلا ن 2 ىنث نكرم نسم ل

 570 اير 0نوُمِلَسماَنأِ ىسيخ أي ُدَهشَو هللا ان انقَدَص 3 اَهنْو وْضِيِبِي 0 َباَيْلا

 د تل تمر ز ةيئاذخؤلاب كل ©َنِيِدِهشلا َعَماَنْسْلاَق ىم لاا 000

 هش ىقلا 1 ناب دهب ُهَللارَكَمو ةديغ هذي نسي ارك ذا ,ىسيعي ل ميئارس ير 7 ئلاعت

 رمد م رع
, 

 ةممما د ف

 .دب مهملعأ © 6 َنبركمْلاربَح هّلئاَو نبع ل كا



  هراي (") َتاَرْمِع لا ُةَرْوُس 4. (نرادل) نَالج حشف كل انَمَج

 روا حايك هدي زكر وأ ب شا كتب كرتين لوب قت نقلا يجول كومنت : يي

 لباقتم كس لاتروك كدا ذ خيا نتن سي لباس لقرون انج يندول دوا« يدرك يك تفس كك لودرم

 رهتاسك لولاو ذك راكردوا_جد لك ديكروا د لركت ع اطا راكد دوري ةييسا فرعا تس ايلرك هدي ذل لي
 ا غ مكيرمروا كلة غياع يركز ( قثل) تاهققاو هروكن دب دهر قزم زارغ جتا سسك سولاو تح ذب ذامغ كتم جسد لك راك
 رك دفق رحم ا يداك بآمت لون لش بيغ درب حس مقوج حس لي لورجت نا نكت لإ حس لن ورجال بيغ دقو
 كيم ةاجومرباظ تاب يري نادك اح كح عر لا ل ىلإ كف كس قزادتاعرقوك وم زيسا وو بج دوا لا جسد
 مل ظل ددوؤج وال انهي لااا ول كك جدر فالشا وو بحي لد داب ساق يرش ف ان روا أ تسعد لقد يس كو م ع ع جوف لارا كلانا رايق قررا فاق رع نا ل قع ما علا رفا اع زل قس سعرا
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 وركوب تذو هو روا بس اومب ورجل د ذب ملع ولو آء لوب سد هس درجت اك ا تو ياني ال ل لوم: ةتس اجو لد قاو لنا بآ

 مانا شارل كك ذل كليا حس فرط يا ابرد قربت وأ آدلا رم ا ابك فس لرب قم لوتشرف بج
 هول يكل كس ف رك بتحب تاباللا باطخ نس ير س كت دبن ب ئ اج رم كيت اكدم مكرم نبا قست 5 ( بقلو)

 دؤا حيو كت بوي ل اينو لس كف[ نين هاج كاب[ نات داعإك وأول لب حب ء لتس كس باب يبول
 ل هزل سير لل اورق دل لوم ح ل بير قمروا زززحم رلازثك سو كت اجدد لكاروا تعافش لي ترث

 0 هنا انوع لزياع نت نا اصروا « قل لبر معني روس نيزك م هيي تسر ىف سرك م الكل بن نييك

 صمم سايل

 رمخبلاومواشرا ياكل للكل يتديتار كس حراري شدوا كسك الفن ةسدرم كك مليلائارد كوم حررط لل كاسر د اكد دور

 ايل ركودارا كغ ركاب لس وتب حب اتي درك ادي اب اهوج ثلا - كوم قتيلا ماعم اكذ# وادي اكل جت هس ب
 تداكروا اك. اه انصلل  هتاس كس ءايدوا نون هملعي ءهملعن تادوروا ع لاجو موووت < 3-5 لا

 هان كح لي انب رمت اك لارا خب دحإ كس فون غلاب وا نييجكوك ا مت دوا اك ةساعكس لبا دوا تار دوا
 مير روسوج اومن خرط لءاصتق اك اروا_ لنوم لماع هو وقى درام كوخ لع نابي ركل ضيئىن ا ذ_. نفق ةكتلع لكرتت

 فرط ىراهتل ب يا رف حس لجتارسا خب خس وهنا وقيام رف ثوتبم فرط كل ارا في ولن لا بج يانج -<ساوبتدوكذن ل
 كيو لوم اياك لان فرط كراكدرورب دامت رب تفادص با لاي دابق ل ب ( اكس روا) لوم لوسر اكدثلا
 انمضيزوتكاتلار كس وزب كتس قيل عناب د هل ل لاتفاتم_تئارماك هرب ين[ تمرض اي سما زا لأمم لغ

 حاجب نانو نري حس مكس دثلا هول وم اهتدركم د لي للار «حس لوعفمم ا ف كاك ةّلِدمكر وا تروص ىو دنرب قم لوماييد

 < نإ 2 لاك تدايتغا كس قلك نوزثرت ة ورك - نسا كادي زواكص ك كس ناؤلءعأ رباط لع تءءا رانيا

 دقلا لصروا « قت ىلاج ركون هدرمدو لى لابو م لمتوا حس لورظن كن اهو بج دوا« تي هتساوروا قا لاو جانج
 لل ا



 ردا ايت سسررتتر ارب للاب دهب رذ ل ءاعددختاسكس طرش كن مبا لن ندد كيأ يانج لوم ليتم ذه بط تشع لكي

 تاك يد لا لمدد ت تيب ولا لب بأ ايكرك رد هللا نذاب لومرلودئذول ودرع سم بفل

 055 ولدي دخن انج ايكه دن ذوك شن لس او ذ_ ركل وص صو رشكرواوك كس ايم ب روار ذاع تسود يس نس

 دام ميكي وج لوم ايي دانج وكمل رواء كس كل اققنا تفو ىاوو ( رك )ايكو دن وك روف لب ماسروا_ ومو الوا بحاصروا

 كك ةيداتدكى دي لآ انج < لات اصكيد فس لكن كى هزت نلا- لع لوح تيس اوم: تكل رد ايم موج وا وم

 كر ناميا ثرلا ليث ناياشنيل_ س.ءاهق رجب تاققاد روك نا كش بس ند حك ايكو دج ارو ؟ اياك يكتف لا

 )لوما ”اروا)- لوم ؟ركوم الاون كلل رقت كل ياروا تار ( باك ) ليي حس تيس لاي هس ءاههق دا

 كو رق تووروا لكي كن نلادجئ انج لودركل العد هي مس لع لااخت ايبا درك م ارح لي تاروت موا هس دابة جل

 نكي هداه يروا اكد لك 00 از للالعاب سرك ايا ايكروا- ايوركل اوم شر اخس نس

 هللا ارقتافر يسال ا اب بايك الريل كس توا لومي اكل ىلا غن فرط كبر داهم

 رواريح 9 لرشناوورواءوركتدعاطا ى لا ل (نوعيطاَو

 اكلة جس هاد كريس جس قم ورك تدابع كا لمع بد ىئاارابتروا جس بيد لاري خالي ءجس تعاطا ىلا
 قد ترطت بج هئانجب سال هن نامي ب نا دوا كبي ذلك ك (قفاةقتتخ كس ) ل لوبا رك ومانركم تول مس

 نوار يل كس هلا يامر فس يآ قف -ايلركه دارك لل نلا فس لوبمارو يك وكر اذ حس فرط كنا ل ناقة

 راكد دم كح دقلا نت مابك لول راوح وف نورك دي كي د كس للا لبيك ان لومجاب ر اب فرط كدا لس ك لااع ؟ كيج رود

 تن اوجد يكس فتأولو درك ب تنك الفتلة قس تسر ظن و وردوا -ر اهوا كس نريد كس لا يت

 ب ل قديفس لا نق” ل اع نقش وو ( نون راو ت2 قده راية ورواد 2 تنس لق نإلاو
 ا ل كل تس رك( فاص) ديفسوك و زيه لوج كس يل و هوك

 م لف ؟ رانا شل وسر فس مروا لاررفلزات نس وج ب لبا نسال نامي مكر اكورد رب تاع سا نإ راد مرفت

 ذل 2 نواة طل رانا ل وسر ةييسادوا دخت سكس لوماوك  ديج وف ىلي ا توك زف لإن لفتاة لسنا

 لاوس نول نارك اك بست كري دمتاس ل قلة لبتات قادت نينو دادس لانا ا( ن1 تشل

 ندمان "سالي ديب رطاىا كري هنسيفخدجت سكس نلا قف هقئاد وا كح تس ايان كل الكت اياوك اوجج يدرك

 هيفشششلا وا -ايكايلاهخارب نون اس وك كلتا ةلاع كسروا يدرك عا نس لولو انج ىرلا ذ يبش كي آ مت انب اهانرك

 -<سالاو كس اجودإيذس ناو ب طيايفخ قسد لين رتب حس بس لج لولا و ل رك

 هل لشي مزمز إد



 * هراي (”) َناَرْمع لا ٌةَروُس 118 (نوادلم) لال ج سف ل انَيَج

 0 0و وبيبرع ٍياففتْمَت يي يك دي

 تبع انه ايا يكف طخ مأ ”سقاكح نب :صقح_ صقلا لخص ف طخ 00006 ٍتناَقذإَو :ّنَلوِق
 هج ادق لكم عرضي ابكب وتس يو كردقن ل كذا تارفنت ضو د جسما
 لاا تج ترضخوكل تامل ايت دحاو نو رف ىل ءادارعتس لما ةكئالملا اع هراشا لم للا , ليئ ربج ىا : : نوف

 - تل ايكيا حرب روطا_ ماظن فان اع
 -ايكب تشن سا يطع ودي ذل نس للا ءايل نجت ساء بن ركن دحاو ىلا حس ًءافطضإ ىفطضا : موق

 1 - جره وملك دلو ىا : لوف

 جنت تك كلام نإ لارج جدا اقبقلك ب لبس جتا ءىسيع حْيِسَملا : لوف

 ا رول يم ا اا كل تسلل داي تحايسور فس يس آلم تك ل سا

0 

 هوت بل ان كرس لعب لسن نين علا ور ادور ان ىسيع : : موق

 -ايكابا 0 اهيل اخ وأ مدن باتو

 --ت لك وُهءفوذكب ادي :ميرم نبا ::ّةْلْوَف
 .هنم ةنئاك ٍةملك ىا ب .ذوصرمركي_:ركدملك جلا لاعسةملك اُهْنِجَو :ّقْلوَف

 تنءّشل رك الكواوخسس تيلوفط تاعك يوت روب كار عدها ليس هداشا لش ل "خلا كفط ىا لوف

 رحاب دل لان ناو فنا
 -ت ب اًهْيِجَو فطعاكلا نيحلاصلا نمو :.ّقْلْوَه
 تسر كفو زج ادتتسوه «ن وكي مله هراشا ل للا ُنوكي وهف : .ّنْلوَق

 دج باوك را بتكلا طخلا :ّقْلوِق
 فطغ ازين لل اش ل ونوو تار ولو ل اما سس بانك سا لين ب بالا فطغ كا رواجاروتلا لاوس

0 

رراشا تس للا فرط ىلا كا: جس بتتادارعح بدلا باو
 -ح (ان

 مكتلج ْذُق ىنأ لد برت كفو ذم ادتبمكس دعلاب يا حم ىفأ ل يدركه راشا كن ا فوذك ّىه «ىتا ئه : لوف

 -_ يوصل سس جو ىف لس وم لدب حس



 (ننادج لج خف ترك انَمَج 0 م هراب (") َناَرَمتِع لا ُةَرْوُس
 0 تا 0 7
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 لال اكشا لوب ااذبإ «ريطلا ةّلْيَه لئامم. ع لوعفم الج لتكن يلج

 ”ةياللاوههلا

 منك لي لك 0 اروح نت ثني تائزا اذتازع رفع باتكو ب مُهَمالفَ / َنْوَقَلي , ةيانكلا : ّنْلَوَف

 ردا ايدل ورن نا انو انزال هن طفوا نراروم مهر لد ل الراو ا ب

 قكادع رق ات انته 22ج فرط كي وا فالغكس نير كس ىلإ مث نسل اق ماع ايد ىلا ا ندوب درا هو عج نازله ايدو

 امنت انجح امج مان كس

 رو ن وتشيل نطو نق تروي قا تاج ل تظاظتديل زك شلآ,» (هب نصحني امر ُةَيِصِيِصلا : ّنْلوَق

 ايكون لباب وا سيخ ل لاولود تاقوا ضر وا رثل ا لب قاسيا ل نسمع ل تك ليدل لشمس ني تك توران ع

 اق تس اتوب ى كرو المس ىاروا جس اترك رافد نيا رهو ذل كلوش ل 0 نث تك كيلا تاوشست «س انا نان

 لوم كس اكررئاروا لواط واكس ين ابتكر ميصيصل

 دج لاه مات در راش ركل ورغمو اًبهاذ ءاًبِهاَذ  َكْلوَه

 دع ال راسا لذا نم ديزع عاقل + نام روكا

 رفلروااك شلش لنج. اتدجاك قع ةسس هرج اظل اوت اح اكل لاس كرو ملغ دامس ٌّسَحأ
 ابو م النرد اورق لارقلا اكناامك < هراشا ف هر لتس اي لا لي سا تس ملع دارمح سا ازا 0

 - انك ا جيدكس قسم

 - تدالد ل ب آد س 0 اَيٌةَكِئاَلَمْلا ٍِتَلاَقْذاَو

 دن شلح نك "ماكل لاروا صاغ ثددق كفل باب رمل سكت لس لوصا ىلاستا ماع رواريظم كن ناش ىايعا

 يركن ال فاعد كودلاد كيآ-ققاك سد كرنب تاك "رورو أد كتلا 52 نك ميرم قلع نفطسإ

 8 حلوم اكس ادوج واب كس ذم كدلك آهن ل موصل <« لودلءاك اكتمرخ ىل لكيت هو العكس لسا ينك اشكو وجو سرعلظول

 ل



 ” هراب (5) َناَرْمِع لا ٌةَرْوَس 1 (نتدنج) زج خف لانَمَج
 ريت وا كفالة كلت يركز لس ىلا ةس ايجي دقي رط ىاجتا ل لج زم بس لش رمت كس بآوك بسحب -اهك يك يانع

 دة قلو دبا باع / ل

 ولكم تررحتاءازلا #دنكد: حس يدر دوبي حس تيصوصتت يآرب « ٌنْيِمَلعْلا ٍءآَسِن ىِلَع ِكْفْطْضاَو ِكَرهْطَو

 ريغ نم لصاوم لشعب ع دعب ل غرولب قلتتك 'يفطصا ناد: : < ءاده ةسال لت نارا سب تأ

 - لب ظافلا دلل تبع رك دك ذاك يرم تليضف وكل لبا« ايكيدانب لاح لي لكن

 دس د اسست دنا د توه ل ضف سب, واج الساير اردنا للاب لس لاذ شخ رفد واق كرم م ان اك راونك ما
 هليل هاقول)

 ترتد هتاسك ميرم تررفطت لن ثيي احا يلوح حس رابقلا كس تام ذ تيس كح نلا لو فرش راكم رم ترطح

 ترظ جس ايل يدرارق ل كوك ققروت تار وا ( حس اهئ بكرت حس لاقرب ) اهنا ريخ قول اكلته يي دغ
 اقتلاع ثناء تررط>_انقلَهت اف شنت اع سرر > روايات ربي دخ تسر ط> ( كوبي كن ا وغرف )يس آت رعت, كرم

 ( ركن با) جس لسأح تييق فري لوناعكم امقوكر يرث سيت جس اكساب لقدوم امن تليضف كان لا لج يك اهك يي داي كس
 ريك نبا) 2 هت ايكا يكل اش ل لاقروكى او تليضف تل يي اصل ب

 ابكدثلا ماكس مجد لكس اديب كس باب ناو كل سن ابو بس كد اج د تراشي لك نب_ وكم يرم تع لب 8

 رواد ل اوفس بأ 0 وللا

 هت كايباكل ل ا ءارت اوم م اكاكى ذلك ابيب كس نلث: قلوب دب ذوات افرك

 داو ىىك ب ايليت س اب كس ىراونككل يامن هرصان مان اكسس لاينر هنا م لسسملا ارغ تشرف لمار
 (997 75:١ ءاقول) دانت ميرعم اناكى راونك اروا قتلو حس ىئ ان فس ضن 0

 همي تكس انكر كس ناو كو دجتاسكس فسوي قلك يرم لاب كيس آب هج لوم حررط لا اري ىك 5 عروس
 عمان1 ئعمز) 57 لاي لءاعح تددقكل [رقلا رورو

 موو راورعا ريقاو نيون كمر 5 ور ل ورك دوبي ورق ةّرخاْلاَو اَينُّدلا ىف اَهيَجَو

 - ل ماركاو ترغب داص

 زايغاو تلي كن آر قري -ايك ا مكر لم اغا كن إن قتوريقح ىلا فتاة 7 ترطح يؤ و ىل وكل لش نوبانكمك دق كدي
 تامازتا ل دوم انروا ع ىتداج لوم لب بتل ع ىزن هب بل كس دوب بلا ةفر تفر حدعإ لس لون كامكس

 كس وراك -رجاظ حس لااا زعا اك ايند ركلاكومءاكدج بسحب رت قفا زعا اكتمرخ آس لك فس 1[مرشوكووببب سد نس اربد
 را اح 0 ا دولار دربال نأ ناار زرنا ا وشر



 (ذتاداجم انزل]لج سخف كرت ني 0 "٠ هراب () ناري ل روس
 .تامتتصاو لك وك ريقي « لت روج دترنلب كح رف س لوسر صئاوج لجن كراصت لس ءارخت كن وزو ركروا حل

 جس دهوك جاو ميني لاحم, ناي
 ريثل < فاصقرصقم اكذ# مالك ( هاو )دبع .َنْيِحِلاَّصلا نمو اًلَهَكَو ِدْهَمْلا ىف سانا َبَكُم

 رمز يعدا ؟جس بطم ايكاك فسكت ساب لم (ر يو ) تلاوهك- كس لي رك الك لفخماب ري روط ىزايعا ليم شاين كس كراوخ

 5 دل

 مالك مم ىك ذب ديت سس لس لا تس اندرك ل ايب اك الك 1 اون مش تلاع ةرصقم كيب ال باو: كيأ اكل اوس تا

 الفلات ىدكترضع> جس اتركم الكد انشأ و دن اذف اع لمرمت ذب اننا حررط كسكس ايكيا كل ساكن سك

 او لا نامت ايك ياحبي سونا آب سج ول تفلظةاتلت كا تسرط”رك حس يب باج اسود - ايل الك ايبا ىن ل نيب

 لون بآ بج آل هئامدن اكتلوبأ ب بلآ سو تنس د لب اينو جس ىل وج رمت ىك ل اوج ندعوج تى هس اساس مع ىك

 كاعسدتي رط لما جس هراشا فرط ل وزنك بآل ي سال اب وك-6ة آاءذاكت اوبك يبت بح رف

 - كوم شا زب ماك اكت اوبك ام حر هر لكن ماكس نيت

 لائاتاب لكش لوك لكس قات دقن يباب بتاج ْرْشَب ىِنَسَسْمْيِمَلَو لَو ىل نكي ىنأ ٌبَر تَلاَق

 -ه درك اهوج لن كيتي سن مط ملل س كير ايداع بابساساي اج بج وأو وج

 لكدتلا فرص ل اه سك قت شكيب“ قلغ” ناهي ةبآلا) « ريل ةَنِيَهَك نيطلا َنَمْمُكَل ٌقلخأ نيا

 ريش !قلخات مااعرسخ نس لا يروا ل للك روصو لاقل ان را "1 لابي ب قلاخ ىد لول < داق

 رز لح روبخ لاي تروس فس ( رذكج ) شاقخ ذك تر طع ايل راش فرط كنف قايل را روصأ

 فرصول اس لذاك لوري رفا زيي ليج ىلوم لكن اتنيل روا لن وم قاتم اد لاك لحا_ع حس ضروطل لا

 (ىراص») 2< ًارظارعب ل عير وادعإ ل برغم

 يتافص لادغ شركة جوتن راكش اك ملغ سال مث ىبرصقمئنك هللا نذاسب هرإدب هللا نذإب

 ميس تلا وج هزم تساي دوت جاري 21 نوم لوسرروا ورتب دج اعاك ا وف ل ءىاومج ل الهاك ءارايغا

 تاير فاطع هس زجل طمس تالاع كس هئاءز كس اوى رم ل لاتنام 2 قرش ربا تاما < ايدومرداصح

 الأي ايل اطعو زج ىتاريلا ليك اهقرو زاكوداج لدتا, زك التفات رستم رمج_ لح م نيام الاي روا تتقادص كل 01

 ساو تقارص كك قت رض حررت ناس لسجل ماك: لي ذاع اصكو بتر "نياك و داج ذب ب لح كلم اسس ل

 ةارن عسسبلو هد هدرم ل اد انج اهتن احد اذ اك بسط لع ف ارز لس الطفلة كن حرر حس أك ناار ل

 هس دال ءاهت سئرداقري دس زادوا كب كالا نيل بييبطا در تأ لولوج _ ايكيا اطع و زج اك ني در "ميجا وى زور وا عدلا

 ع( نشجي مزمز د ل



  هراي () َناَرْسِع لا ٌةَرْوُس 0 (نتادج) يلج غفل اَنَمَج
 ايام رفاطع مالكز اغا دبر وا غب و 7 اريبج نار قلبي انج ءامتر ورا ذاك تغلي و تح اصفروا بسد اورعش لبي رود كس ةناف

 جس دوجوم قب حرآ تر روا_يس ر زج اعارعشو ءايداوو غلبوع ىصفلسر ب اند هذ لكل رق[ ص

 زاوج الا لع تعيلرش ىف فلافل بآء ادق ماج لي التلة كك تسل شوج يس روض اناني لك دنس ليتم

 - ايكوم عروسم

 فطر اقدصم ءليلحتلا جال م كتنج عي تراهتيزق ب لوم« ف وذل يب ركل َّلجْالَو : قوق
 دس تاكيرروا م لاعاترص ليل ىاعس لبث

 قولك رثلا كح فرطاوراشا ليي لا ميرو بر «ٌمِهَقَلْسُم طارص اذه ُهْوُدبْعاَفْمكَبَرَو نير هللا نإ
 - لإ ديارب بس سار وار سس رابقظا كح ةسس م لوكروا ببر م

 كس ساس ىايانرب لما كيا لم نا لين ددجومري نع ذ سور سيليئ دج حر. رك رنج ىلا نت ٠ هْوُدْبعا
 «س ب وضم بنا كى راو” كليا كس اكفنا ةللت كسر طت> ى ان اهسابانرب ترطنتو و روا لن دوج وصمت ريل رعد ير

 نوط افلا ٌحررصروا ففاص سا لايم يت تاب ىف حو لسكر متن قفل باآروا لير يش لكم السا روهظ لب لا
 فرط لكن املس لوك فيفتى كادوا لي درك ركل لش سالي ةرظن ل بج ىارفموك وتسكن دوج وم: ل
 لبا ءامت كي اج اهكل اش ل تسربف لك وبارك تعمر يوك ا ليكي لول دص حس مالا رول بسد « لي وركب وضم

 روحو قب سليما كرموو نكي سى ذب قرم حس ديكو مع ريح وف حررط كريفس لس مالك لادغ جسر ول ل ايان

 للاخ مع لكريح لسا ىتوو ل رنتي زنك اديك

 : توم ازرسوك فيان يلع قلبي تلاع دوبي

 هبي جي روطس تلكاشم نذر حقك تدين رك فرط دا « َنيِركاَمْلاُريَح ُهَللاَو ُهَللاَركَمَو ْؤُْرَكَمَو
 يرثألاب دعب كس ف دلط جدو تلاتبن كس ءاؤيادوا تقلا لودادرسروا باكا كس دوبي « لين دوببي لعن لس ١ ورك

 بجاووكي سآرك اذ ماذا اكداحلا لم تلادع بدن با دعي انج ءيساهاني ورك خلت دب يكد لي ارسا ىئ ان عروس يل

 - العم دقم كت داخب رب يآركا ل تلارع لك ومكاح ىورري ءايرارق لتقل

 تنطلس ور تنذو لا ماش مت اب دم ل نيطسافر وصي ماش كلب اكرعمرر اكن زبك يل ةرد نلتفت يحرر نعح
 فرط كم ور هاشنب مشى كل ساح ىراقمووخ مشروا قدا ذ آم م لبي تالاعم خيساوك ودنش اب ىدوبم كح لابي دوا« امتد تت كيا 3

 اكل ويضور ءاهت اكن يسلب وصريما ب ىلاو كيأ تنختاب كس شارو ات اكان كلت داس( حس ارستاو) تنطلسلا بنان كيا
 لوازم لب اله لي تلادع ىتن ىقيا تام دقم كس سكول نيا الك ادق لس رايت انتا ولد دبي ات قب تو كر بج
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 نتده نالالج خف تتلا# 24 " هراي ("ر ٌناَرمِع لا ةروس

 ثنا ارو قت طلاع رو مى وفاكل رس احلا رج حتئ ارنا ل 2 تلادع تا دقمنلا لس كس ذاقن

 5 تموت ور تحوم سا زمرد ءايتف لاي دنا, 2 تا كتوم از ذيقاو ني انس م 2 زم لا

 -ح لاو ركم افا ديجب نآر ورك ذاك ناس قربك ا لودي ى ى اج ىدرجي د ذ كس لوس
 2ك #0 1 . مار ٠ ملوك للا ءارص عال

 وك ديا ةةل لع 7 ترتر وا لد ثلا لسن امس كراس» للي رج دل راس ىف نيب دئاعسروا نا ايف فلا نم « ُهَللا َركْمَو

 ايلا حل شيوم ل لوم

 كذدعبم ٌةرطُمَو تو ري ريح ند ايندلا َن ببلد كضياق 2 ووتم و ىلع ُهلاَلاَقُذِ آركذا

 درسه 1

 روق و نحل قوق ىراصتلاو نييدسملا ن 0 0 لا لصاَجَواوَمفكَنبِْلا َنِم
 ٍ 7 لم در 2 هةر و عدس ردا ما 5 هم اموت

 ن .نوهلتك هيف ذ مسن اميف ماكسي ا مث 2 ِةميِقْلا مون : كيكلاو ةضضلاب جلل وعلا

 دعمقبذع راناب رجل ةيزجلا و يبشلا و ل 0 22 7-2 اَّمأَف نيدلارنآ

 نونلاو ٍءايلاب مهوب تْحِلْضلا انطوت َنلاَتَاَو ذه ننببام 8 َنْيرْنَيْملاَمَ
 و و 2 ل حم ا

 ساو جاو كو ا و ا ىل © نيل بيل وشر

 كتشاعو ةنس نونْنُتو سن هلو سدقملا ِتِيَبب ردقلا ةليل كلذ ّن هردحتو ١! َنااَهل لاقف تسَكَبَو

 دنا نم ايبا ةةيوبشي مكشيو نات ترق لري انا كن ده اهيقلا ضؤرو يقم نحب :ةعماذما

 كتاكشت رانا كاشنتا تنوعت نواب ازجلا َعْضْيَو َبِيَِّصلار ٌريكَيو زيزنخملاو الا فيتو يلتسمو يلطف

 دارملا نأ ل دخت هين لست و وتو هش را تا با كثيدح ىفو 0 ع

 كمحماي 30 ضمن ٌمْوْلُشَن هل ضيفولا يدرك دمك كلذ ةذعبو عفر لبق ضرالا ىف لع

 تعا 9يلْلّيلاَوَاَسإلا دعم نم كلذ يفانةليخو ول ايلا تب 0

 كا ناو را تلت قلق واق ف ينصرك
 َنئَلَلََقتيامَم همن بارت نم دبا ذيلاق ىامَدا ىاذَيَلُخا ن بشنلا ىف قؤأز مضخلب هكفأ نؤكيل بزخألاب بيرغلا

 ا به َكْيَرْنصُّؤَلَل ناكف أ ناكف باريغ ْنِمْن 4 0 0 لاق 2 + ناكف ى 9 02-5 | ف

 ىراستلا سبات كك نم هيف نيكاشلا ©َنيربَممل 0: ©َنيرَيَممْلاَنمّنْكَت الَذ ىسيتع زنا قاف زدخت
 ا 2 م 72 9 هي هع ع+ 8

 َفْئاوَمنو ان ومحو ان ب كنار هبل ٠ لق هرناب مله نيا مب نمي
 علا ةفغلا لوقت ناب "ايزل لوما تنل .اهذلا ىن ضعت هيف هدع جن كتل لهن 23

 ا

 رشنت 1 حامل دل م ا ع و يا



 " هراي (") َتاَرْمِع لا ُةَرْوُس 0 (نتادلج) لج حشف كَل اَنَمَج
 َلجََرلا اْوُعَداَوَف اًوُكّلَع الإ اًيبت موق لَباَب اس ُهنَأَو ُهَتَوُبن ُمُتفَرَح ذقل ْمِهيأَرْوُذ َلاقف َكِيِتاَن ٌمُتاَنرْمَأ ىف

 ُتْوَعَد اَذا ْمُهَّلَلاَق و مهشع هللا َىِضَر ٌِلِعو ُةَمِطاف و ٌنيسخلا و ُنَسَحْلا ُهَعمو ّجّرَخ ذقو ُهََْأَف اَوُفَرَصناو
 ٍةَلُح ْىَفَلا ىلع ُهْوُحَلاَص ْمُهَنَأ ةؤادوبا ئورو مِيَعْنوبا هاور ةيزجلا ىلع ُهْوُحَلاَصو اَوْمِعاَلُي نآ اََباَف اوُنَباَف

 ياننطأ نيم ضاع لك نيم يلق اهنزق قيل اقزذ وهلم وقت ىف ةّيِقَملاَو رْفَص ىفشضيلا

 هَنولهاَُي َنَّْذلا ٌجّرَخ ول لاق امهنع ئلاعت ُهَللا ىضر سابع نبا نع هِدَنْسُس ىف ٌدمحا ئورو حالت .ا
 روك ذملا اذه َناَوُقْرَتْحاَل يع اًعوفرم ُىِئاَربَطلا ىوروالفأ ال اَلاَم َنْوُدِجَي الاْوُعَجْر

 هميِكَلا .كلم ىف ٌرْيرعْلاَوُمَل هللا ناو هللا اَلولإ دئاز ّنِمآَمو هيف كَس ال ىذلا ولأ ربحا شل صقل

 مضوم رساظلا م و بر زينت ةزريقلا اَّنإق نامنإلا ن غاَوضْرْعَأ الون هعْنُص ىف
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 . مهم ةهل
 و

 2222277 2-2 تسيح. ف 5 ور
 نيد تافووكم لم شه ا:اياءرفس ل ةكلع قف ثلا بج ( حرك لباقى تتنو هو) : مطجرت

 وكم حس وكول ناروا لوم الاويتاتا فرط نيا كس تموصريخإ ايند دوا لومبالاو نيل لي دضتق ( تيس )وكمت( قتث) لاو
 ل كراصنروا نونارلسم ( نك ) كى وريج قربت نس ومنجوك وكول ناروا وبر ككصوج لومت الاو نس رك كلا كأي

 ( ني رككم ) هوروا لوم الا ئييسدريلغيل_ ك1 كتم يق ومر كتر توجع وكول نا كن رن كريت نا ست ح

 تراي ل هيوع قوم فرط ريم ىبباو قس 0 ند اجا انهن رز كس راولروا لو ( يدوب ) هو« ل دوبي

 7 7 و ل ايد اكل ود بارذع تنوع لا لب وف ايكرشك نولول اوس اكل وركل صيف لبي ل ماعم ىقب د كايهزو

 كاتروا كال تانيا لولوجزوأ؛ كوم لالا وتاج حس باذع ىلا لولو ن اروا جل رز ل كل لي تر آرؤا جل رذ

 تاكمسدازسوى ا شم_انتكر لك طيس زو لاروع تاس نونرواءاي كلور لصارولارون وكنا ل لعكس ل

 الك سهدلاو كنادكناقايلاغادك فففةظت لست ررنطحذ_ سؤال داب كيا ذس لات ع ايكا كت اور

 تيرب لبي ردقلا -ليلدقاو يروا ء كرك توك تمي :اياررف سس نا نافلة قست حرر طح وليك ورروا

 ل رت ايح د يقبل اسدج عب كس شاوملاو كي آروا قلاب لتنم رك طلظاتلات كد تنفو لا اي آب لي لدقملا

 كس تجيرثشك قم: كيس رام رواءكس لع ' ارقل وزهر ماك ا تياسا_قو# عساس

 لسور لح نب ركب ةجروا كح نيدو ب يلطزوا_ ل نيكل اك يقكرو) لادوات نت قلم قئاطم

 لن ثيدع كى ايطدءادوباروا_كس لب ار فم يق لاس تاس( لم ايند) فاقت قست ص

 ىو دوا لك ساج ىتي ذامم دي كا دوا كايد تافو كانا دوا كلبك اررف مايق لاس سلايل
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 <«( نشجي مزمزإ>

 حممم ع



 (نتاداج) نيلالْجحشف ل اَنَمَج ه١ » هراب (*) َناَرْمِع لا ُةَرْوُس

 داو روك ناك فلاةلياع لست ( قي ) رك ا-ومدارم تدم ومب كم يق لمن اينو عئرلا رحب روا ع رلا لك لاا

 لي لا ل اعروا هس لاح "ءاه”لك (هولتن) (تايآلا نسم) تحن ليال يع نبأ موج

 تايرثا ببي . كاش ' كطيانالقياع لستر غالب يركن آر قت 0 1 - لو “ريشا” (ن «(نم)ق 5” كبل

 هك يثتاوتاسكس بج ا كبي يروا عدن اء كس بيجي ناش ا ا ب و

 ابآتس نار ايامرفاديي حىولم كس نا ني” موآ-وبب ضن ىف علواروا«تلسيل_ ل فااءل تع حليق

 رمادي تكس وج هوؤقاجوم ابي لس اب يغب ل ايار فس فلة ظفاع سيك درطح حررط سا كك وب (رشب) هو ةاحوب شب

 بشي آل م لااذبل غوغل ىلسيعرمأ ىاءبرجت فوز ادم ( ي)ء < حس افرط كبد سسرهت نت

 هك بآل لادعب رك جت ليث باب لا تح يآ تسلب ككراضن لولو جرحي -اناجو مش لب لولاو ذك

 ليج داموا لي البوك ل وين خيسا م 31 اجا )وبك حس نلا نجا نت مع لي لاحم كس اف ةلقلت لمس لي
 ءاغو تس ى زج اعرب لبر كع موك بس نا( س1 ىك مم دوخروا توكل وروى رابروا ىتوكل قتروكى نب اروا قول

 روا ءايرف تنحل ل _ وعجل ياله اهم كس فتاة اع قستفلا #ا« لي عررط سا ليج تنحل ىدشلا ب لوظوججروا سك

 1 تيس يبيع ذيب ارك اقفال آل م لاعم لا ذس لوبنا بج ذة

 كارلا بحاص كس نا ولك ل 1ساي كل ب بمر - لشكر وقل يب لهاعم نيس متل بكن نوكول نا

 5 كالو را #ليزنسب م طيلة مقل وسيردقاوءوانبك كايف كنا اب

 ل( كلببم) يآ لك << لاعرواءك آنا كيب فولو ( رعب لس هروخم )ول لاو رواولرك عرس ضخ

 ةاتةاقت لدا ةةانك ل رد فاقت نيس قتال نحو سس باردا ل كج لكي

 -لرك كس كراكلا ت .ليابم نس نوما ءانبكن يآ مت اق نورك ء اعددي لم بجي اررف سس لا لس باردا

 رفضوا, ع د1 ىلرك م( لو ثوج ) سولو سوو نس لوجنا كس دوادؤلا ايكت ياورروا ماو اع_.ناشعاور

 ( لين ) ليات ل نورايختة لس مج روا لانوا ليشتوا لو ثوكل يثزوا لوزاز ليثزوا_ ل بج روان سيق دوا لب

 ديمي كيرف هقفاقط بآل ' ايكت ياور حةيلَهَتُشناَعِ لايع نما لم رس قرا نس ماروا ( لك )م

 هناي ماقد اغدفرم نس ىلاريطروا (هدنز) لا روا تساي( ّقاي) لاء شرك تس ول ل لاح سا وت تلك لس او نك

 8-ك ىلوكو والعكس هلا وا ج لاك لن لترك عسرجخ ا لتداول بكس - تاج لم وت كك ركل

 هب دكاوس- لع تعض باح جسالاو تلح لي كل يسع تسوربز قتلا كس ع هدئاز" نسبا بع

 صلت هج يقااباب 1 اروع وار

 < اهلي لرب ان مساوكريل يب سا اك



 ٠ هراب (5) َكارْمِعِلاةَرُْص ها (نتادل) نقلا حغف كرنك نهج
 دف فنشت ليس بكي

 الاو كد انو كك لب فس ا وع ,ىفّوتُم' 000 لو

 قلمي اع ايار ولاول فخ لس ىفوَت- لوممالاو فس الس لبيد لوممالاو ثيل امئارك سس ليي تفرك يا كح لي لوم

 ضجر يكنس نم سب تفادي د نادل دس لم تفلت جس ايلتس اقفال رشا للا
 لكن اس آل ب تلاع ىدني نري اك ود السود خت لبي كس« جس دارمم انك اسمن يانلا ثرام نكس ءحر ور لب فرض إي نرديملا حم حرور

 < لا-ج اتالسوكتاروكم لا < “ٍلْيَلل ابمكاَهَوََي ُئِذَلا 7 هيي وسأل 6-1 ولاا فرط

 ايلاحماركالسوك دفا فت ىترضحذ# لاهتدقلا لاونج حرر ىكا ىتدتقاو «ب اح كنيس دالس تناك ء ىف وست لاو: مولعم

 هك لابقتسا ليي نحمر وايصال لاف ماج رك ل ففوديب «َكُعِفاَرَو َكِيَفَوَنُم جابك م تايلكذ_ ءاقبلاوبا( ماعم )
 اهكاي اتاري ناس آد يي وك قطلاةلديلع ىكتسرطتيل_ لا كققَوَعُمَو َكُعِفاَو لع لسا جرم اند ميقن لن ماكر دا لإ
 - دانك ىاقكل + ىايعريبأ لوف كروم كن اور ار

 الف َكاقوتا ذئنيحف كرمعممتم ىنإى*ك كيفوتم ىنإ#“ح ار هس ىزارماءا ترضخ

 َكِلَتق نم اونككمتي نا نع كنوصاَو ىتكئالمب كرقمو ىئامس ىلا َكعفار انا لب «كولتقي ىَّنَحْمُهْكٌرت
 نورفاكاك ود تافووكم دعب كس ذكرك ى روي روااكنوركى روي م راجت مكي بلطم اك ءكيفوتم ىتاس( ريك )
 ملابد«بحداكم ايق ىراببتل إي كس لوتشرفروا اك ولاه اوكم فرط ىك ناس نييك كلود ةوع د لربع” وتاب ع

 6 وحكر نوفتول ميس أكس لور اكروا- اكل ودايببوأ

 تلك رياء ساعد داع مز الزل و موزي يورك مراعاة لح كدت مري َكرَهَطُم كُدِعِبُم : َّلْوَق

 هب لاء اكب اج« وصقل اهيهورواعس مزال تولي كسرت ايكوم عفو قارا يارذبلا_س ملت سس اهنراعبا

 -<_َكُدِعِبُم ىنعمب كرِهظُم ل

 « لاح تسربم كه ولَتَن «تايآلا نمر تكلا ه8: دمحم اي كيلع هولتن, ارم كلاذ ءُهّرْلَتَت َكِلاَذ : وق

 3 ٌرْيِشا 1 نت نم كلاذ ل اعاكساروا

 -<- لي قت” ناك ,نوكي كاي دركهراغاح ناكف : لوف
 الزل عي نال ع مريمول وعلاج قا" اًوُعِداَوَف : : َنلْوَق

 لك يروا سوير شا لغ تمدخ ى فقل كلوا وو هونأق هوتأقف : : َيلوِق

 ىكناكات-ايارف نيدسفملابم يلع هللا ء ابك مهب يلع هللا ءرمضملا عضوم رهاظلا عضو : ّيْلْوَق
 - اموت تحارص واف تنفص



 (نتاده لا لج جشف ثول َنَمَح ها؟ م هراي (") َناَرْمِع لا ٌةَرْوُس
772 

 تاه كج دلب اعد لسا ىة لهب لك اها ردع ل الا را رم (لاهتباز زا لهتبت ؛ قوق

 (نآرقلا تاغل) كل ةسوم لاعتسا لمي فش لس ءاعو

 < انزم لاعتسا ىررصم ىقثثعا .صصقلا : لوف

 ”ةضلبلاوتهلا

 .ّىلإ َكُِفاَرَو َكِيِقَوتُم ىتإ :ريخاتلا وم يدقتلا
 -<ءا كيااكت غالب نأ ل دج سرت انور قن لم تي ألا

 .كلاذ دعب ىلعمب َكيِفَوَتُمَو ىلإ كعِفار ىنارمرغأ ل“
 .اًدعاَصَق ِنْيَثا نِم الإ عمت ال ( هلعافم) َكَلَداَجَو َكَمَصاَخ ىا ءَكَجاَح : قلو

 كل سمج لاعتسا سم تنس نب قلم جلب لرسم دنلب ح بلطم ا: 7 رضا حرك عترم لات قو

 < لب ق” ل ٌملَهْ طم باع

 2 مل رس ع سم

 ج2 وفل

 رتب ورب لير قاس قت .َكقَوَتُم ظفل ىلإ كُعفاَرَو َكِيَورتُم نيا ىسيعب هللا َلاَفْذإ
 ل لو 3” 2:1 0:ععهلا اظفل ى ذي ركا طفل لاهي - ىف“ وغلا لسا لكن ع لايتتشسا ايم كسا

 نوبت داي اب دوا كس حرك ىاارفان لس لوب رص لم ما رسا ىخب لكوج انيلالب ل ماو تس بص لس اوك اد # دب

 نوت ٌنراص هدنب لارج كن كك كلل اهنا قيد ا سل نادوجواب ل لت اىفروا

 سيتأروا ف مكامن تجري نلا فس ىلاقتدقلا ل ىلا اجد تدكدونلا فرط قادوا ليد ج كخ تس اجو: اهب 4ع

 كح نت ءايكش وتب تنفو كيب وكل وربة دقلا لب ود بي ذل كت تررطحر ولست نير طت يل كس نيس د قوم كر آليا
 وردات تفادصو ٌنتوج تح تك لول تو فرسراك ا تناد "سير يناشن لحج لكسر ل مث ومرتلا روم ويتم

 ريتا قثاول ثوم ىرخ آلا نحل ارمعا ىف ركب وم لب قارا كاب سو تر اج كى لج لب لباقتع كس زاروا لومب تك وازغ

 ىح ترطت ن الع لا ىلع لتر كيا ناد قدرلور توقد لك ورم ل وفود نال ايكيا نتا فر صروا دونك

 قى ترطت لس رك ناس د ءابقفروا ءايلع لس كادوا ءايدا ملثم شارف كدص اقر كيارس اكن اسنادراي دنلب تب لة

 انف رص تر وقر وأ دي ري شابك يمارسا لب يل ىلا كشك ةسالد ت توم ازمه تردطلس ىو روك نيللي

 روداكت سايرروا ىراد رسل ل ما ارسا في بارك ايدارركن العا دول |يلالب لج اووي خس اذ لامتلاك ساء لوضفر 1
 نشك مرض كلا



 " هراي (") َناَرَمِع لا ُةَرْوُس 31 (نرادلج) تيكا ج شف زل نَهَج
 -( صا صيف كرز كت لذي ل ارسا قب كل كس ككتسم يقروا«جسالاو ذم عرورشروداكل باس يركب م

 كك افرك يئووببي لاق ابر ارناف اص مايا انياوك فنا تاع كاد تسرطح  رابقفا كس راقفر كت الاحروا تاعقاو
 ترضى ل اداشر اي ءكع لي ولو توما زسركاج لس لي تلادع كل ويمر جر وا« كس لن رشف الهم رقمرب ناروا

 -ج رومي وعل ىراقرلى اه نيكل [ غازةلياع لست
 لب نو كح فرط ىكأ نترقب ورزلا لوو وا توما[ بكمال ب تس «َكِيْفَوَتُم ظفل

 كس تا'الب فرات“ 7 راهب: كوم كوم بحري ورقم تتذوق توم راب تمد ع ايدرارقر يفتر تبكى ا نس قرار ماما

 اج ايلات تس نايمرد كس نا ل يمل ابراج ايكل و ماظن ااا تسد رس_ كوب يكب ايماكز كرب لير وصنم

 هس بوفد رغإ يقوم نيبروجوم لع رم آرقوى رخارت ك ىلا عفر ل الغلا 7 ترج

 رتاوتل” لم تراجع كرمرج نبا« ايدركرك مروا فاصحسا هس ثييداعاروا ع دوجوم ل مش تيبآى ا كد يجب آر فو ديقغ

 --هديقكى ب فارون سا نت رول باني روط ضخ طئافلاك "هللا لوسر نع رابخالا

 هدفك طمس ولك ابر نسكت ت لحاتتددلا قه دعاق ىلامنا ماع أديب بمب اك الايات حج ترح
 ىرج افخم اهنا اكس آل سايق نيرقل كاب ركب ؟ع يكد اعتدت سر ضلع راو لعصر لكا#
 -ج امرك بس ماع لومتسو#

 نت مولعمرلارخرخ 1« لآ ز الوم ءايبنالاديس ص وصخ ترليضفا لكي آت ىلاعآ خلك دوب ىب لك وق لسوريا

 لاف نيتدولا يق هدف نأ تع راهتالا رس يس راج يالا وو راو ىلع تدارك
 سلس ما: “حيجيص قت مالسسا” بانك” لضعاف نايت ليا سس قوسين رص لمجن_ نشب ؛ مع 8ان 51210

 قرف ل الف ل الفك امك د مانك-ددرعتتس لب لوقف + «دئح لاب شاع موس: صك سان سا

 5218 لح رط وانيت راج 2 ح لول دص لاس ب ارب لمن اك 7 تافودلامت اك ىلامسج عر كج هريقعاك
 .ةزفريدج ليا نونو ل كاع ترد لت ةاتكم ان نقف قس مديت اي قام ج قير يد كك
 (ىدحام) بع او# لايخش' ع 1 !تاروا هايل حل ويك هريقك 12 تافوُذ

 الفال ىتايح ليام

 نا وم لاو رئزرجيروا كوم نفر كوب بولصعروا ل نقم قلاع سك هرييقك» اك لون دوب فرص ل بم ايند

 لكى كليب "هللا َوَكَمَو اًوُرَكَمَو" تيارات قدك او لءان ةروسف ميركل آر قتقيقتىك ل ايخ لا كس

 ترطخ ى دوبي وجاك ايد ثول فرط كن يحل خوك زنروا ديكس وشمر كس لست رح ذا لات تقال يدركه راش فرط



 (نقدنج) نيا ١ هال لَيَح َيَح ما " هراي (ر ناري لا ةروس
 ل ا ا ا ا ري تت

 00 ناد كل لاترتلا.ك كس ردنا اكمل كس لكس افظل ل

 ام 2 هرب ظاقلا هس تبا ايلات ينل ١ اورتزو ” دلغ ناز تح ترطترو ا. ىو لاس ل تر وصلا للشيلا:ةليقلاع ل م لك

 ل ا مح هلق ىلا سوبثاد مهل ةّبش نكلَو ُهوْبَلَص نول

 نما ا لك 1 خلاد دلاذ

 . تم كاما ا ل وناس كسل ودئز هدايددرت رك مج تك و ول ولم ل ويتم قطان هيغل سر 0250

 ناش لس ل / ل لا قىدوبي تت 510 روا كدر يد ا ل نإ تالف نت كن را لع

 كريس هدر ني تشل! ةدولع كسل او نوم ل رول اب تسل ىلا حل داثع

 - لس وم راض حر رط دوبي لقا رصم
 7 ا - 5

 تال تلد |رصتو «تحاضو لم لونا ل قرسود دوا تيب نادت ب هريظتو و اكرم [ليسا ىلع اهتم اب كس تامل و 1

 اك ى ايل وك لادش ايلاف هدن ذرب نا آل ل ل 1 ا اول دوسي وأ اك لا اا

53 - 5 0 2 
 0 امام لون دوم ل اير ل وان حس كاع ان ت كين 1 كب رثردا ىع داعي لالا اور ود اكاح ايا 2 ىف قوس

 00 ع

 حس 0010 5000 هاربا عر

 مه ع ديوس ال بسال 5و د 00 د31 تس اب

 ىل ديك نل آر ثء سايل راما ب ل ءاسا 8: ل ” بكا ع ميخأ رج نافذ اه لاقتاو راما اكمل تمام |رم لكا

 (نآرقلا فراعم) دعب تتاح تما [راضإر ازرا ووقت تيكا رز ل ثيي دمروا تا ارحم

 روع 4 ءىه ارم ص 3-0 - 20 مءماد >7 هلم ع« مساج

 ل رفد لع كس كبابمج لل البا كبابم تي آي (ةبآلا) ملعلا ّن م ك َءاَج اَم ِدَعَب نم هيف ٌكَجآَح نَمَف

 فتااخ نيد وع لك 0 0 لع نول ر فور بج لك لطم نر كاعد قم تنعلب رو

 0 رد اعود نك نا اواكراب لاقل وفود قوما قرط نوب 2و نس نطل دوا 2 اوم اريج را انو

 دقلا لوسررفو ليا اكر ماك دوج كس نار كراصن لب وير ريكتس ب رظنم ب براك سا ءام رف تضل لا وب انوتجتوج تس
 7 معنا نك رم

 63و . 0100
 ل نك ارك ناو روا فادح لكلاب هديت كسا ترب لمح عي سيمولا و اوم رضاح لامع تصرخ ل دة

 1 29 8 ِ 5 _ِ 00 ماك

 قار تن د كياتبل مقوم ارازغل اتا ادجايكأ كو لس باراك أتده داع تاي قادت 1

5- 

 ا لس 0” 5

 ىتاشروا لود رف نيا ةيسا م و[ با لوم تبع ومع ىلاب زل ىو توق ىل لباب و ل وبكم تحت
 ناد

 اب 0 هادا لاب قال فو 118 ل تلال ريل رشا

 مح

09 26 

 0 اعل 0 نام سلا َّ م رو

 5 1 ل هر و 5-8 5-9 2

 - كس اجايلرل اراد انب رم تموت ااسارل ني اياه رى ذر دريل
. 0-5 0100 



 "هرب: َناَرْمِعِلاَةَرْرُس 22222 هاد 22١-2 ند لالج خف تلانمج

 وةظح البس مكس نا قات كس قرص ل يوسبتا ليتك ارسم روم مكي ورم

 اذ تسل رلى قلخاي نبال تدابش كديقع ساكس ازين نايانلكأ بكن ايان رعت *اوث راس

 فأل ءرديما) اهقدد يروا كس نان لاي كس لوبتس لي لايخ كس ناس. دقتاس كس قانا تم انق قتيل لرواد

 -( 3: رثنأ

 ضشب لوفوو 67 دام دا تكس اتومجرم اطح نثتاعقاو كسل ساراس (ةيآلا) ٌّقَحْلا صصَقلا َوُهَل اَذَه نإ

 *الكريكاح نم« ل تايبباو بس ونص كس ورييغو مونقاروا ت اصرف اهلي شروا تاذاظ ايد ل عريمولا لرش لو

 -جفؤدل انو

 يح للطير كل يرش كى لات راب ىو ةريغو 5 لب تفصلنا قلو اق بل اني دارا عملات

 دهحالاو غي دازموكل يار هل دذ كس طيحبل اكلك وعا خيا سك يرش لولاك كلا لب تفض

 روا لئن ركأي ريداسف يعد اتعاو نيم دروا لبر ىراج ىلانرم ىي ارك قككرحب كس تاعبض نوت ني اًولوَتَنِإَف

 7 ايت اوكناوو ب ندا تايذقا كلر يع شاول ع تس الي بساع كك شادية اج

 راقرازوع_دازلا

 ىب سبيد ف اًييئاوتشم مية سب راسو ٍةَمكَولاَعَت دعناو ةوببلا لاَ

 حلل ناحل انك ةلاوتك نونا راين امثال هللا الإَدَبْحتالآ
5 

 امل َلْزنو َنْوُدَحَوُم 9َنْوُمِلْسم انآ اوْدَهشا مهل متن اوُلوقَف ديِحْوَنلا نعاوُضّرغأ اًوكْنَ ا

 وج احتمِل لكلا َلَفأَل كلذك ئراضٌملا ٍبلاَقَو هدب ئدع ٌنْخَنو يو وي ةيباَرلا ةوسبلا تناق

 لييوط 00 اليِجلَمم رولا تزن [َمَو / ْمُكْيِلِد ئلغ هنأ ةيدم ميشا ما
 2 سس و

 ايأدشبم أ هيشتلل او ةكلؤق الطن © نوفل ةكرارصنلاو ٌهيووبيلا لقد انتمي ُرُمَدْعَبَو

 اَميْنِنِد ىلَغ م مكن محفز ىسْيِعو ىسوم رم نب رمل ْمُكَلاَميِف اف مج اح رينا لاو لو

 ئلاعت َلاَق ©َنْوملْعَتال ذأ ُهئاَس َملْعْيهْراَو ميساربا ناش عب معة مكن يف َنوُجاَحنمِلَ

 ِهْيَقلا ِنْيَلا ىلا اهلك ناّيذآلا نع الاس اًهيْيَحَن َناَكْنكلَو ًيارَصاَلَ ادويه َناَكأَم ْمِساَربال هربت

 هنامز ىف : هوعبت | َنْ رولا ميه 5 اياب ْهْيَقَحَأ ائلاَلْوَآ نإ © َنْيكومَمْلا َنِمناَكاَمَو اذ 5

 سه[ كلج مركزإد



 ع

 (ندج) الج جشف تلاَلَيَج هل 58 هراي (") َناَرِمِع لا ٌةَرْوَس

 وهريدما < د

 يف ولو نأ قي ميلف ينك هيأ نع وكم َنْيِذَلاَو هعْرَسرَتْكأ ىف + ٍةقفاَومل دمحم ُىئَنلااَذُهَو مو

 هَنْيَذَحَو اذاغم قي لاق ذاقت َلَونَو ةظفاع غرست و نةزمؤتلا ناو لا هنو ىلع

 كا نان م َهَسْفْنأآلإَنوُلِضُياَمَودممْكَوْلِضْيَوَل تكلا لق ْنمةَمِنإلَك تَذَو معلم لإ اةانققو

 ثلا تيا َنوُرَمْكَي ل يثإل الهر كذب محد هيك وقيل نؤنمؤملاو هيلع هيبالضإ
 7 - ب درو سو< 2 ود

 قنا نويت نْوُدَهبر مكن َو ملسو ةيلغ هللا ىلص ب كفحم حوت ىلع ىل ايتشفلا نو آر رقلا

 هللا ىلص ىبشلا كعت ىا قا نربي و و رْيوحلاَو ِضئرْخّملاب للا َقَعلا نوط تلال

0 
 سكنا

 ك0 تيبس بسس .. روز
 رواة رامج وج و[فرط لك تراب كما كب !ويئارصتر وا !ول دوبي باكل تال جدك ب :؟يعزطجري

 قدتب كى 2 كس شلا# مك يهوروا( لعافما) اهرمآ وّمَسَُم ْن ةررص“ (ءا وس « بل ا كايمرد# دايت

 روار اًبْحَأ فس ملى /ارينج_ حارب سر اوس شلاولاى لول لج مث روا لب اره يرش اك اوى شوا لب كش

 وأم ابر ما ا تحصل مثول - ليك ارعا حم ريح وت ئشن نس رك ىلاوركور هولا قري <اعكر اررشكوكن آمر

 نا متر واتس ىدوبي الفتاة ميئارب ابك دوب بح لوم لذان كفو لا( تعي آهدن مآ ) ل ُدَجَوُمء لو راورجت امرف

 ناو: تركت لوبكل م داب كس. كفايات ميا رما مب انك اا -اهك سكران ىتايلادوا ليث دي ني د كسى

 ناروا لج لبو لزاندعب كس تايز لب وطلس ناقل جما روا تير -كخ ب نيد تابووركت جو كن اكل

 نالطب كس لوقؤيي_١ قم ؟ تيل. سئ وكم اكس لشن منول ع لومادبي ترتامقاتلا تيد ا زمراب# لريقرس

 هيئادن هلمج .ءالؤطهاي) < ءادتبم مننا ب هك كسيبتخ“ اه اَه”وم وأ وتو كأول مت ناي ؟ تقكت ليل وو

 سيروا فشلا اليات ىوضو و ( ردا ) اهتم قلوبكم لين اكل سن وب كك زكا ليما لاك رجخ وج جاَح هضرتعم

 توبي للا لوك ني راي قملا ث( باو س 9 ري نبي د كس نلا مك ا يك وتد نس تروا حس .لءاحم اك كشنات

 للاعترلا_ةنس اج سب 77ج ناج لاس نادثلا لاعب فافعل حد (ردن)؟ لينك كبب لبنا

 تساروارولوو نلي ىلارضن رواه قووبي د د فشلا ةكةياع ميئاربا ار رف وب تس ركتءارب لك فازة ميت ارباا

 تسلق لورشزوا كاو سوم لاب نعاني لك تنزنو درك اغا هس نإ و) لإ عاق ل جوع اولا او

 نا فس لجن” لو كولهو راذقتهدايذ كس لن نا م بيرق حس بسس مكيئاربا سي لووك بس -كت م قت

 تينا ةسقالاةنلإ: احا عرشك كس نأكس نإ لاتفاق جى دوا كك ورتج كنا ليي ةساءذ كس
 كافل ةللع مياربا مك ستاك و تفي بأ 17 نلف كفا موزوا



 "٠ هراب (0ر َناَرمِعِلا ةَروُ ها (نوادج) ركل اج شف رتل امج
 روا مقي ز روا ذاعم ل دوبي بجروا- تع ظفاكروا ءاكرد ( نم) < ىاعاك لولاو سال نايا شلادوا ل < نيد

 بةاشعامج ليا كب اكل الوم لذا: ةفئاط ْثَدَو( تي آي )قد توب فرط كن يد يوك ةنئلاتتفل راد
 < ع لأ هانك اكس كه ارك نارك ل | /ا 2ك بارو ىلا هد كئالاح ىو كسك ارك ل ب لتس قا

 رق ارت لوي[ دتلا مكانك با ا ليئروتشاك اوك ارك نب كد تعاطا لكن لا ليي لام لا نيو شروا
 نت م بانك ل ادا ت 0000 اع مي و واو مثل ئالاع ؟مَ امس راقت لديك لتتم تافص 0

 2 اي رم افرنلا الا يل

5 
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 2 < جيتك أ ” 20 مي اودع هو

 بس وييرع

 ْ 00 لاف ؤاوروارم ناونيف ذطعشس قي ءق مير ضاعرل نعم /«اَولاَعت ءآَوَس ةَسِلُك ىلإ ١َوئاَعَش : .:لوِق

 نين ضو قات ءذ نايس نقلا ور | نس وو كوب روف نو كرة ءاتاَويلاَعَت ل

 (لمح) ايكوم تدع قلاع

 ؟ح_ تداكايكل ب سا ليئروك ب لوعفماك اَوَاَعَت لع ل نار روا دوك ةملك ىلإ لو وَلاَعَت لابي حلاوي

 روق يزل للك رقع ل ةنداح وصقل اه رلى وتمافرصسس اًوَلاَعَت لوا :ناَوح

 ؟جهدل فايل خم لن كك وتسم وك ءآوس ٠ :كاو
 لل احايل لئاف ما ٍوَنَسُم قث ءأ وسم لل نت رول مي ةملك كى اج ررصم ل ثوج ءآوس : 0 2

 - سل اجوت تسرد

 ؟ع بماي ى تس بتوزح اهرما ملاوي د

 رما كبي ت ةملك لاء شظوم ةملك لهل لا لات سرد ةملك ةملكل ماكل اع راد ءوَيْسُم لت .ياوج

 (حاورالا حيورت) 5

 < ريض ةملك .خلاال نأ يه : لل

 رواق اللات كتر طحر وا للاسر ارب كيأ تدم يل ايمرد كلفة كيت اربارو كتل ةيات كوم حرت لي نير + : نوف

 لح وم حررط سل ىلارعنروا دوبي كتل ةللع مع ارب تررظ>ر قلع لاسسوس جرار وو تدم لل ايعرد ل النبع معيارا

 - ل رادادبي كدعإ تب ل الفال ةلقيا مي اريا وبما لولو دري نأ

 لمت ركل كو انهارثء قوازم عال ونه فو زجر اد فرت اي ءءادتبم م قنا ء ب يبتف7 ٠ اه تتح اخ ءالرلع لوف

 كي ناؤتبلت ا ل ملجه لاثثا يرث كارم هي ا



 (كقادلج )الالحان تا امك ا د5 ا ااا ا عا ا (نقد نتن الج شف ل لَهَج 0 ” هراي (") َناَرِمِع لا ةروس
 .ملع ةبركل َسيَل اميفمنجَج اح ىقمحلا ٍءاَلَوه متنا ىا :
 هيمقا ينو

 . وحس ,ادحوم : ل ه

 ؟ىول نايلعس ذل .اًدَحَوُم ريم (ءاملسم لاك

 رم مال ا للا ها هاك وت ب تين ار صاروا تبي د ىلا رت اوجثدو لن لدا من ,” ى الطسا كم اظح املسم :ياوج 20 1 2 . ' 4 3

 كاكا هلع كسروا كوم تلرطت تعب ىف يس أ إب ل ددج و بسن, زك قفط أ وأى امالسال هي لاو ل رس ل 57 :نا_ هقول 11# ولى اطص امل ىو ىت
 1 7 "ًَ م م ما 1 ١

 ومع ا ا رع ا وروي "ا م”ئررلحس ءادح وم ريش املسم هل لاه دعب لاس لاو دار
 ناب رداع تحلو ريغلا قم ثلا تمد اهيل اي در راهش ا كس لس نوملعت ريت دودهشت ل 0 سلوق كلاي غل طعم : 3 ا 5: 7 ب 7"

0-8 
 دهس لل“ مب غلا ىف متمارلا نو

 حْضديِوَِفَ
 كيما 0 3 هل ل

 لولو ور تساي درا ربط اوك تا 3 ما هفو لام موتا لت ادا فر للي 0 تل

 د فرط 9 2 نساء 00
 مهيب“

 3-١ . ا ١ 7 مه 1 0 ميخر
 5 تلهب تس لطروا نش تح رنا م نموا للشام 0 هل ريقك !بفكأ نايف

 تك
 ويح

3 
 00 زوال . لس 2

 تت روج وم“ ىف تا ان را 3 1 قرا ح لو ”هديقك ب تسع ايبا ياس داب كحل 5

 ا لن تن رظنو د قعد اج ىو تادظدوكت عاج ملا كلر طنوبب موطعمر لوصنا منا فيل اك تاوقن حس تمي أنا
 0 5-00 مهوأ ضرع ب و وريقحلا فلافل عسب قير طا نكات - كو

. 0 8 
 5 ل



 "هداج ؟اتارعش لا ةررص ظ (نراداج (نرلآ لج جسغف رنج
 للحرم تييمارضنروا تبي دوبي كداب لو لوم لاذ انرعب كس اقتلاع كيتا ربا وق ليتاروا ت ارو ؟وب ترك دل
 لدداركب 3 ان ل لع اس لورا حس أو تمس لولود التلة ذا] يلع من ءاريارقا + لو ارب دعب كس سو لذ انك لبجتاروا تار

 لاعب هو كت ب بعت لج ةلقن 0 ني لاس تاب اي ىو 1 51 5-5

 كات ”ارصتدوا تمي دوب ودوم وح
 قدم

 مدر مت[اشم تلج بت 7 لا امنت يك ريتك بكار 2 ال 01000

 مث 5( اس ايي ل اب حس دام“ “ل باب لا 34-5 / اني د رك هدد تا اب ب نبأ 41 د كس الطن ةلخلغ وم نرصمم

 ثلا رار ضرك رو قلت 46 0 ا

 ل - مث اكزج رم وتلا ةس دل ىزادنا ل او لاويك لس ىلا لاي

 الفيلو فاقع مكي اريل ايدام ف نايم دوغ لاعتلا . اًمِلَسُم م ناك نكلو اًيناَرْصَناَلَّو اًيِدوْيَيميهاربا َناكاَم
 : 5 لا تا 1 3 0 . م - م ظ »8 2 ع 5-6
 واف انحس لي دو دفة مت ارم اروا الاد فوم للا فرط ل نإ درا روح دس ولظا ماين شم اه تفييط نب داك

 م
 2 1 «لارأد 2010 نه ادرج امرأ ردا ىأ ما فرط 00 د

 كس افلا ةلقتلح مكاري لبي لاوفاما مانت يع للاب رول طلغ لش هس داب كس اللول لع مكي ربا دم اقتروا تنال ايذ تس راهنت
9 6 

 هلو
 نو ردن رب اوف 2 لا

 ند دار مهلا نع 5-52 اكس ىلا ارباحرعا رسم اها كار واع ب اريانإ دمالعا نب ذمل وج نإ نا نايا 7”
5 

 ل نادئاورع نإنفداإ نع نادي نربت

 نب تك رن ايدج تراك ديروا ف احكى فرصتلاءتداد توداي راكع ساكس دست لكن ابا

 لطي يروا تح 2 وب ع دب نا د يس دوبي كعامل لوقتاور .باّتكلا لْهَأ نم ٌةَفِئاَط ْتَّدَو

 تح رس يرلظ ىكدتيا درك شب حس دئاقع كس نا ككل ناهس جس كلا انركل وبق م السا قتووخرك هت و رغ اننا
 ماو عل لوقعحمعد 0001 لوب تيكر وت لا طسل دوج وم انمي لع لد كس ويت ى تن كنت

 ل لإؤدد ّلاب ب مالسا جك

 ؟وب نت انب تشعر ن تركع دج لير اكل كتب رع قتل زيكل ل باك لا َّقَحْلا َنْوَسِبَلتَمِل بتكلا لهي

 لوبن تسد ذاب حس ناش أكس كدا كات هسفبو ووك لول دونم ل سا؟وبب ع 55

 ى؟ قلم نتئناتتكا سود ,كح وجد 2 ا تع اليس تح كرات

 ناس نا نضمر ام تتفارسفىلا اح نايم ع لوول ليت اك وعلا لق نار رايت برات دولا 2 3
 رق 5 0206 2 7 3 م

 52000 273 ا ناس 0 "تتوب تن اج مرج لولوي رواء وجت

 "دوا راهو دارنا : 1 ىلا اوما َنبَْل لا للأكل اوم ١ :بجغتلوز بلا فكل فكن َعلعَتلاتَو



 (نتادلج) نير الَج سف كل امج 0 " هراب () َناَرَسِع لا دس
 م5 و 14

 +لْوخُد َدْعَب هنعع ءالؤب ءالؤبم ْمَجَراَم َنْوُلوَقَيْذإ ْمِهِحْيِد زغَنوعح نينمؤملا نت 5 و

- - 

 عي ةدذ از ماللل ١ َنَمِلاْل اًوقَدَصَت يف اَضْئا اَوُل !اق ة و ةناَلْطُي ُمِسِولِعِل الإ ملِع ؤلوأ جبت وأ هيف

 دص ةاَدَْع امو مالاسالا َه وس عقل 1 هلداىَدُه ىدهلاَّنإ د ءكمجحع.ه اب هس 57 اع لاق كو َقْفاَو

 0 نآَو ٍلْئاَضَفْلاَو ةَمكِحْلاو بثكلا نم ع رمت َمَلْفَمدَحل َقْوُي نآب ى 5 3 ٌضارفعا ةلمجلاو

 دل نسال كلل ديب زيستلا دعملا ىندَتْسُمْلا هيلع ٌمَدَق َدَحَأ ُهْنِب يا ةاونسؤت

 قي نم هيف ةفاجللإنف ى !اءعت لاق هب نورقت : لكبح ٌءاَثْنا نيا خيبوتلاة زميسي ولأ

 ةدساوس يقم 82 دش لذ مثمذدخحا :يوبالا كنا كلن نأ قده

 فك لان ى راطْقيةنمَتْن نك لأنو هويِظَمل لاو هاا نم هيمي كي
 20 ب هس 0 حسان جدر

 7 اسّداف اَبَسَذ ذ ِةَيِقْؤَأ يلق يواتلا 5 ََُعَدوَأ ءالتس تملا بحت هكئاقأل؟ كارلا و دوب
 _ , 8 ل 0 5 و 7 هه  دودرزري 7 مح

 نأ تعكف ُةٌركنأ ُهَحقَر َراَف ىتَمَف ةقرافتال اميه ِهْيَلَع توا لد ِهِدَؤُي ل راَنيِدِيَْنَم ات نِإَنَممِهْنِمَو

 :بيوق بشن ارلاَق ايو اذا كوك ا اكْيِو و دلل اهي كاوا
 ىلاعت هيل لإ ُهوُيَسْد َو مُهْنْيِد تلاخ ا جامل ديس | بليس ب لآ قا

 موو هوم درو ل و

 --- ميِيَلَع لب نوُيَذاَك مهنا 93 عامقو هيلا . تلد هك ىف بَكلاوللاَلعَنَول نولوقبو ئلاعت لاق !ق

 كرب هللا قلو ريو املا ٍءاَذَآ ْنِب ِهْيَلَعِوُللا ٍدَمَعِب وأ ِهْيَلَع هللا َدَّباَع ىذلا هَهَيقْونَم
 سدو 7 كلا - 5

 2 ىبا رقعسلا عِضْوَم رباظلا ٍمضَو هين ©نيقّنملا بجي حج هللا َنإَف تاَعاطل 5 لمع و

 ىف مسيلا َللاَدْمَعَو ملسو هيلع هللا يبات يتلا ل تمغت ان اذهل ةوبيلا نول لّزنَو 0 سبل

 3 2 دو,

 مصل لا هللادهعي ا َنوُرْسيَنيِذَلا نإ كلم عيب ىف وأ قوغذ ى فايذاك ٌتلَخ نميف 3 هر نقلا

 َنِماللقاَمَمَك ابذاك ' ئلاعت هب مَبِفْلَح منامي ةنامآلا َء اس حاج دوه جا 7 7 ابناميالا ىف

 1-53 ري مولونياَلَ .بيلع اًيَضَخ هلام لوول فْمُهَل بيصن َقاَلَحَكمأ اَينُدَلا
 ُةَفئاَط اًفيرْفْل باّتكلا لْبآ ىا ْمهنمَنإَو لوم © ميل باَدَعَمَهَلو مير ْمطُي مهرآَوَةميقْلاَمو

 يو خام لا نول لا نع هت ءارقب اََْوُفِطْعَي ىل سك ْمُهتلاَنْوْي ايمهتتيلا نولي يرشالا نب بغكك
 ىلاعت هللا َلَّرنأ ىِذلا ولا قف دخلا ى ا ةوخنو ملمس هيلع ةللا ىلض ىيتلا ٍقسْعَت

 8 َنوُمْلعبِمْهَوَبْذَكلا هلا َلَعَنٌولوفَيووْللا د َنصْوْهاَمَوِهنلا ٍدْسِع نمو َنوُلوْفَيو كلا َنِموُفاَم
 نيملسملا ضعي ٌبْلَطاَمَلوا اّبَر ُهَوُذِخعَتُي نأ مه رمأ نيسيع نأ ذايب يراصت لاقاعل لَن سب



  هراب (5) ا لا ٌةَرْوَس هاا (نوادا) نيل الَججشفَكنلَنَمَج

 َميَقلا ىا َمْلَحْلاَو هَبَنِكلا هللا |هْيْوُي نأ شْجِ 3 ا

 7 بالا ضبع هامل وفي نكلويشلانْرَرنم لانا سال فيمن ةوبشلاو
 ب َبْنِكلا ديدشتلاو ئيفختلاب نملك تتْلاَم ؟ اًميخفت نونو ٍفلأ ٍةدايزب ٍّبّرلا

 وقي ئلع اًفطع بصنلاو ُهَّللا ى 1 قانيتنما عفرل 01 ل

 ىرنلاو اًريرُعُدويلاو ةَكِئلَمْلا ُةَعبَصلا ِتْذَحَنا امك "اًباَبرََنِلِمَملاَو َةَكْلمْلااهْدِخَعَت نأ ُرَسَب

 .اذبب هل ىِغَبْنَيا 6َنوُمِلَسُم 7 0 را ذإ دهيرفللاب دك - 0#

 1 ا نإ يو وويصصسصح نا ىلإ ةسيحستسم سيصل م
 اهك اكل ذانري نا وم ( ىي طساوب) نآر ق وجع اييد وروشم وك وكول ضثن يا هوركك ياك باكل ا :يىعيجر

 كيلا ارم ( حس ني ديس تحبك 2 ) سا( نا وم ) هورلكب جت ايكءودركراكذ اوكماشروا ال نامي اوك رب سا

 نالطب كس (نيد لا) ناجريرعب كح سوم أد ل مالسا نيد ءددجداب كس سوم مكى بابان ار شبك

 تقفاوم ل نر و اهبتوج ورك ب رن كا تروا ءاهكى ري ذس لوباروا س اتسم حس جو كى وم فقاو ح

 مالسا هو( روا) جس تييارب كى دقلا قة تيارب ل (و دبكم نقف رس - ار فذ ىلاعتدشلا_هسهدئاز مال لسن مل هو

 (هّللا ىَدُه ئدُملا َّنإ) ( نايمردك ىتت مي نأ لوعفمروا ءاونمؤت «لخ )رواد تارك كيوت هوالعكس لاح

 -ال * لئاضفرواء تسكب باك هول امن ايل ايدو "صو جابي دور ىتووك 2 نس لاب روا_ ضخم

 تابلا ل يب لطم _ايكايدركمدقموك شب لج ةعارتم قسروا_ج لوعفماك او .خلا ىلت وي نأ روا

 هل اسك برها نوم رج اي دهحزل ع راتا كو انبيد سداهبتوجوك ارك س انكعاجايو ب وى كورك رار اك

 مايك الدساس ىو زج نأ « لبي تا رتاهيانداوبب نيد نين ملي سالب اهأب لان لوك عميق

 د1 اطعجس اهو تس لدتا كل شاول ضب كح وربك يآ (انركترارقا نم ) ؟ك وكرار اكن وى كا يبج سا

 7-7-9-5 4-2-2 كنا بار اقلك( لقفز يب راهو تاس نابي رق

 لع باكل ئاروا<سالاو لأ ب رثلاروا اترك اخ دختاس كس تضر نبا < اتباو ثدمو؟ ع للاكل ا وكلك اننا

 جو كاقراو تماما فيا ني درك ب ةاددكى ادد ةطدوكر تناأر شكل رج ؤ كيل لاي كس نا علا ل قت ا ضن

 كلاب هس لوم انوس هوؤت اي دعك ( تنابا])انوس يق واوس هراب ساي كس نا سل يأ. مالس نب دئلاربعك اريج

 , ما ىكتنايخ يا هوقو مكر تنادا ىصراني د يأ لاي كس نا مترك ين قبل | ضنب ل ناروا-_ايدركاواوك

 راكلا كا هوون ود زوي اهيتج اك نا مركارواو زوجي تامتجاك ناك م رراوس شيبب ب لورس كس نا مكي ري ليل رت ناو
 مسا . 1 7 ل ضال د و اخ ع 9 ل

 مروا ايدرار اتا اكل ان لاؤ اي دحر تاءارانيد كيا ذس كسر كيا ل ان سس نال « فرعا ناو بحل ل اسجل در

7 > 

 < نسبي مرمزإ>

38 - 



 (نتادج» تل آلج شف لل ادَيَج 2 ” هراي (") َناَرِمع للا ةَّرْوُس
 دبا لرب بسب بج

 ل يب ا لا ا تت تت

رو ريال ندب واتس دال ع حسبو لد داتا ىلا هس نا اترك شاو
 كا بار تشو ةعاوم وكل حز دع ب

85 

 نك كانن كارد 2 فرط ىلاترتلا تدين كزاوج سا ارواءح يب ىك( ه يقع ) ل نكر اور مل نر ومر

 ك0 0 لا

 ؟شل اذه كاد اجور سك ا جسدت ( وو )وو لئالاع له تن ا كاتم رس دقلا لس رك سنافر ط كلا
 رطل... 6 1 اك. وود اوك تيا

بخ ظيسا ةس لل دعس زغاوم لن داب كس( نتتأ أ )ري نا
 ل هيب كس مقل -ايل حس نلا فس لاو: كو يكارهيوأد

 مم هم

 وقش ىلا ا اني را زنا تمم اطاروا- ن1 تب دتلا رت ت يطع نة روا ( نك ازيت) كارت و فنا ا

 ( تبي اور )رواء ع كح هيل سو َ ايل امال اا ماي مسار لرمي ماش "1 00

 لاب يخت هللا كاي أت اتم دفق ب آروكذ © تار وس لوبتاك بج ل لراوا يرإ و

 م قوت ) لن لام كس رك ت شور نااءاسأب ىف امكن ىل وعبت لب #اون نس 2 ا 00 5

 0 لو قدثلا رواوأر يعل ثلا ل داي كس تماباءاداروا ل اا ناميارب كفالي ىف وج باولو ورش ااب ( ىلاعك

2 
1 1 

اشر واكد دونلا حس رظن كت ضر ثدوا اكس كم الكت نان حبي كرا
 هس ارث كلل ان( تن نوواتك و ن

 نر

اح لول سن تسرخ 1 يت *ب كأول ىكو يا ل تحرر لو نكح قو اونا
 تمم اق زو 5 ةرقلاروا_ يت

 كانا فران بح بعل مل ايج نب قت ام لل نا ١١ أو هوب ذأ تل با تلاتددو وك كح نلارزوا 3

 باج كف كوله رينو تافنص ىك دقق ىف قم ىل# تبلد امك 00 ب تحب (تارآث)

 بانه و هقئالاح وحج ء زج اك بان ( ل ذنم) ى كج فركاك بات هوركل اذان كرا 1 نع ةسدامت

 كب وجود لج تتياعوروا الو تس اكل ناب ب شلاو ورواه هس بتاج كر ا دتلا ني ةيشبا ددادخ 6

 نا مح تنايد متون اة اطالة لسا "بكة س قراصنلس كا 2 تن قر اا ل ير 37 ء

 ا تاي بآذ لوئارطس ضبع ا( لوم لزان تتنو 0
 تت ل 2-2-2-2

اطع تبن روا تدبر شم قش فرخ مروا بانك 3 اوك نم 39 تشب ىلإ
 نوو لك نلوم شيب حتا ]وم ك

22222295 

 ءقاح تت ل 1 كش ءواح نب ل كس او دّثلا ( اكس يوت وو) واج نب دب دم كنا كبشلا 2 دكه ح

 ترام لو الكنود هاَِّقلا (نيينابررز
لع لاا ج بوش ”كرعاا

 ريع ابان 6 ى

 ل 0 حانون ورع فاك ا ةاجتاس كس هي رشتر وا فيفتى ماا (نوملعدتو وب تنم ذم قدواروا

 ل ل د ليتم اكتساب اوك هذا

 4 1 ا اكتعا لت | يأ ةءوروا ىيقنلا ل لوقي نا ىا) ب بوصل ري

 هديل 1 تكاد كت لرانررا فعلة يوم دال ل :قرثل ا هيج

 وجرت تلال وج |١ ماس مل سارح ايي وم“ رفا يم

 0 ب ب ب ب سس مسبب بيب بو ل ا



 * هراب (") ٌناَرْمِع لا ٌةَرْوَس هع (نرادا) ل الج شف لاَ

5-0- 
 دب ا 0

 ديو مكبس ليس وبيع

 ناايبوكس تن م روو كليا كوبي رصقم اعلا فئات مب نب ء باّدكلا لْهَأ ن :مةقئاط 6 َتَلاَقَو : : مل

 تاع

 ةيفف 000 ابكيسا ةَجّو هكرابنلوا دَلَزأ :ّمْل هوت يارا ترب دررساف 21211111
 2 كاسم تب بيسور# امسأ تقو لس تاقالب رطل لع قيل اثتعلوا ري ةجوروادتأ رظ لاح

 - اتم راووم يي تبسدعب لس بش مازتخا ىئرابث

 “ هللا ىَدُه ىدُمْلا نإ” ناايمردك خلا اىتُْي نأ ءلوعفمل لارؤا اونمؤت ال ل 58 ضارتعا ةلمجلاو : َّمْل
 م

 -ترضر 52

 + وعدم لسا تن نأ هج مدن ل يبت زب 13
 نا لد<# ىتوي نآب فطعاكل اك انركه رشا فرط تاب لارصقم اكس ايررقم نارمك وجاحي ناب : مل : مب 2 706 8 7 5 هى. 7 شل قوت واح 2

 هج تك سل
 ترم اطان ء|احح ح_روو لذ وم زاير للا ءوأ؛ قى

 هرم لل اطمح ارث موز لد "متي ديايدو انسب مودع د مل

 م 0

 تعاند "ينو تس كرا رق كف اج ةيسدوكل ورسود تليضفروا تس 0 تيا مايل سم كوم ل 3 ولم ايف

 -< يدرص* نا لك ىتؤي ْنأ مبيع بإم 7 :َّل

 ن0« ترم ارا
 شن جس لوران لت آي ا راينا كس بيك آب .مكَمِيو عبق ل نمل اوِْيوَت لو: :

 مالغروا جس ىلاجا ف ثدد ل لأي ذ < ني ”نلاس آد كيا فرست ل ناركب لج بك ون كك يآ ا ذساثا
 ت02 5 - مك و 07 ا د اعتنى

 كرا نو نمل رواءء انتا فرت الإ رواء لعافواوروا ءالب موزجم عرايس لخث (ونع وق سعال لريقط اققاو ات

 لوري ترابعرزفلء كس بص لبي لحس يب كو ايثاركل سس فهذحرورجرواراج د ورجب حجو لكما لوصوم ما نم

 مك ريغ نود رمكعايشآل الإ ساّنلا َّنِم ِدَح ًالمتيتوا ام لثمب ٌدَحآ ىتوي ناب اورهظتو ءاونمؤت'
 َُ 3 1 8-20 | 0 م . 538 0 2 . 0

 هللا ىده ىددهلا نإ لق لس نامرو_ لوعنمرمكنيو روا لص_لعف لمت ء لعرب للي لا وه قا ل
 | . نرخلا ايزفازحلا عا ا 5

 روركر ايروا» ضفالا عرف ورب كومددصع باجر كل حس تحتاخ ا نا “م تيِتْوا ام لثم ىتوي نأ” مرت
 هل

 دي كت فاضا لوصوممك ءام «ىلاغر لوعفم , لغم رواع« ل اان بت انك« ىنتوي ءَدَحأ عيدا اونمّؤت ران



 (نةادج) نمل لج شف مل ْنَجَج 01  هراب (*) ُناَرْمِع لا ُةَرْوُس
 غر ءاشملص مثبت لمت روارو رب نكح

 - للمت باثك اوت وار «نييمالا : : يلو

 55 قس ذوضدو« نيت امدح نرررسع ل نع اجرت ع عرراشع نولي : لو

 ل شكدصاو ل نوظفلإ عم اي ورصاو ث ومب ومركب ع ناسا« رْشْفْلا : لوف

 ”ةيجللاوههلا
 م َ 7 2. هر ا ا

 تك رينغضو راهمسا يلم نا .هللادهعب دوريشي َنيِذْلا لا

 : انا اور احتسا

 ل ني وام ( تموت ) موز تتم ا ديجتال كس شا لب اح ل دار نم ال كس سس ظل هو تانك اب هر اجتسا
 : ا 2

 -جدارم َنَوُلِدبَتَسَي لوب «دورتشي لاب دن عسرر

 5 كا اه هاف لاجل عع ورد سو ادد يندم

 دج يانك ع سبضمت رشي .مهيلإ رظني الو ُهَللا م همْلكي الو : لوف

 2و
 ايف

2 

 :رك ذاكر طروا كيا كس ند

 وتل ء.تد "ذاكر طر وا كاس لول دم ب مهضعَبِل دوهيلا ىا «باّتكلا لهأ نع ٌةَفِباَط َتَلاَقَو

 تنال ايو راو صخر ف قر ورم كس عي انا رظا لي ةفئاط تلاق كح تس اعانرل هارون راسم

 كلل 2 د قس الي ل كس فس رروزلوتدقذ ىكماطعا دابحارداد ذيل كس دوبي كس او سد كس ديه فارطاوج قام ني

 خو وو 0 ؟ م روط فخ ل لح سلا نااكرب ح 232ه رش لوول ماها ككل درو نو ماس ل لول دوسي

 لل ب 4 تس ركروبشي لش وكول لج لبرج لح اهو رم ىعرلجر وا ب ركل وبقم المسا يم اه لكي هلك ايدك خر ورش نيتك لس رك

 رلى تلقيت كم الس ال تعج ولأ حس لكك ردنا لس مالا عنب لنوع سايل كورس رنا ن مسالا

 وا ضب لم مالم املةيددلا يدب برت مالم ا هس م” تسد لل. اياي ىلا خ لك ا تسردتا# يكل وكم السا هيي

 - هك وم كلا تس مالا” حس دجو كب ءابسا ع نااج_و ين ووري ىف لع ل أوسرروا ارث لم لونا رطسم
 -ٍ ا

 تت | لشنجي زمن >



 " هراب (#) َناَرْمِع لا ُةَرْوُس ها (كزادل) تلج شف تنك مج

 ىوسيت ىرص لب وم راي دك نردد تحارصبهقاو ري لن لوباتكىكنادوخب لل ام ليا قبب كت قفانم لي دوبي اترات
 لكن عر ذا فس دوبي تح تب ري ءانع لكم اظم قو إي ىف حس باج كت موك وف قت تموت السا لبي نتا بج لب
 ش - اتا لكن ارسم كليا تس لو ليلا لادد اي درك عروش انكر اهب كم السا لل طمس #قفروا تاجا

 (177/471 ص لوادلح ايذيب ولكيئاسنا شويج)

 ايكرايتفاري ديب رط هداك ى ل خريس لعب نوف اين كرف ن_ نقر ئنتس كس ووري نويت كر فو دب ع دي وج ل نام زو ووجوم

 برع رع عادل حوم مولعم لن تس اهلا كروز ب ديب كا شب كاعد كى بحت روا برشم ع رعسو , نيترو عل

 ( شار زوعت) لل كاني تكل جس ؟ن يم لي اهب ايد لي تبفنم لك وم ليث مثلا نذقنروافيررخت كلا عا

 مي( لاايقلاا ب لع ) كح تيل سد بينحرةركاس نتتس لنكن اضم جيك وبات كك راصفودوماياحت رام لطب يأ
 ارواج ديب ط ككرفري دج كي كرك لضو ناي دوبم مدت ىا كيوت

 اى ذب ذب كس كادوا كوم قمت ىيتزن ىلا لاهيب كس ناب اهقرش لايخ.الباجاكاىت ماومى دوبي لي
 فاص نايمرو كس لي ارساريغ روا م ارسا لب ماكحا لس ووسروا ضرق, لاي تح ىت كلا ماكجا ىهتنس لوا
 مسدد هءاصمر) 2 هلك قارنت

 كلي ارساريغ ركع لن وات وكري سا قت سدرك روك بت كس لي ارا ريغ ىلل بتاكل يارس ركا كس ايلا بك يو وهات
 كة اهانجيو تاق زج ىذي كرك كوك نى كرا« نلاواحرب سا وتدرك زول تكس لارا ىلركا لت

 هد نالعا الب ساقوم كل وبار ساريغ كاوا« خب اجانركن العا سالو كل وبي ارساركا ؟س كوكو كى داب آل ودك
 كس نوفاق لس ارساركا قات ول آلي ع قاتم دقماكل ب ارسادوا ى اكاد انبكل وم فر نجس اح ىف كرز

 لباطم كس نوناق كس سوم ركا روا جس ناو اقتارامج كبس دوا داؤنج تخت سا ةنوم نكس قنجؤك احب تيس قل اطم
 رصيف سر جي ون لوبت يسد تدجتاس ناو اق لافودركاروا « حس نوأ ان ىك اراب لكحل روا #داقج تس ساونوم لسا وج

 - خس اماناحلا هدا فاس قتلت, كلج رم ريق لع اتكون فد را اقر ايم اكل ارا نو قتاحس
 (ءل ا: لابءىنلينسم كدوملات)

 نيو ركرورضرابمنااكمالسا تري روط رب اخ كابلي ليف سومنا كر تن م ُكَديو عَ ْنَمَِلِإ اًوْنِمْوُت الو
 -وركحمم نوقيرب تاباكروا ىلاوسكس دوبي بهذ مت خيا

 ىكديح ركل نافرصع_ سيقلخ و حسدعباو لب اكلت ضر تسلم كاي «هّللا ىَدُه ىدُمْلا نإ لق
 تياربوأل هو ليدجتاب كس شا تيان كل ويك كوم لتكب ح نول كس نأ كح _ووصقن حرك حاو تقيقتل م

 كح نب لات واكر لجدار كل اديح دابة اهانيد
 | نشجي مزمز >



 (نئادج) نيلآلج شف تلانَيَج نال م هراي (") ٌناَرْمِع لا ةَرْوُس
 قر قل "تاس ديا ونموتالَو ف طع اك ادوات لوثاكر وب قي (ةي رال | 00 وكام لم ٌدَحا يتو ا

 ل ا 2 3 ل 0 1 2 رتل مر 0

 نإ دردا ىو ريا ل ا ور نحب داب رطل ا 0

 38 -و 3
 تكلا 00

 دو هن ع اي 1١ ىلا هلل تس كاب ف هدد تبيان .ميظعلا لضفلاوذ را صتخي هللاو : مهب عر 1 ٍ ا م يس 200 ل 2-2 0 0 .ههالل م 0 نال ا ل بي 0-4. عما

 1 ل 7 9
 اولا ىف تولص ال 7 قاومت ديرم سرت !ندرواؤال ع تامين 2 نادك ا جالون / اًمخلابس >> ع ايلتس و تس ثيل

 ةييقح ان وج ناهس ربان فردين لتس ةس.ديكاتي روك دل اش ناقل اجوم 000 نارلس

 تيك 9 5 ضف لع ام ايجروا تمجارشو قو 1ك“ نإ دايجر "نعت ديك شري دوا انج قدوبي لأب ناو ناراس نعقا وروا

 مماَق تن 3 # كل دان كس دتلا فال دابق هي نت تروا لوك ةساجب تابت ح الس اجيد وكدا ؟ ايو
 ف هه

 هرم ]ل

 - كوم ل قاكدوبي لكاكل كليم كبر دنعرأ ذوو ض رمل حسو ىف يتم هزل حس تك اربي زن سمس 0-0 السر

 1 بنزرت كل لا نس م نزلا اسري ىف نس اثمروا اي دوك ماو ول 0
- 

 1 د 87

 0 هيمو ل لناضدس أ انت اي "1 سل وردا تم عل مروا كو لو مليك ماك تاب ىلا لي اي

 حر ديل رئوي شما سوو ؟ايلا 1 لا ,

 تاكل يانادوا» كَ هوم اف 226 ا 00 ند كح مدل كح داتاجو وتس تا اثوروا ماحوج ىلع

 4 2 م 7
 ردد قرم نار 1ويشم 20 ةاك ساروا سن ت ل اما

 2 -ه -_ 0
4+ 8 

 لأ ياء تس لأ اكدت دقن تنحل شو نإ دل تنس جانت 10 ليتر اق ت تلت فاتك رابكى "كلي دنس

 0005 1 3 >2 سس : 1 2 '

 ا ت اماني ول ل مولع تتاوذاكع ادت ابو خت هيا لس ار

 ب .2ةاكل املا ف تنايخدعإ هس نيب دلا ف تنايغ دكماقلألا ل لها نِمَو

 كح ا رثلاو لولو -- ل رس نم اضم تا ركز ناك ل "اروا

 بلاطم تلقوب . اي ووكر تاما ( اكمل لد كس 2 0

 5 مع 2 - 8

 اولا قة نايا لولا

 5 0س د كك ثلا مالس نكي تناديك يم
 . اهيإ

 5 كلا ل 0 يل : بعأف الخرب كح ل٠ يدركوا رمش حال
 فاض نلاطم تشدإ ءانك اب مضر تعاماد اني د كيا د .( - - 1 : 1 ٠
 3 ص

 تيط ا 0 الاب تس دلل را قف تسداع ب قدوم هلك انقل اشاعه اكو رفو داي كليا لوكا يدم اثنا 85 ب رطب مز2 راحو را و 11 5 #0 |ينت 9 مع أ 17
١ 

 قنا تسأل رم ىئادوا هس اج ان اهل حس دب رط اح ان للاداكد ويبي ريل انتث م ريك ىف د باك اللب تل تت "+ دج ان يسر

 مخ خس اج بوث لئالاح-ج لو ذخاوم لول جب شارب مجد ادب مب اسمكم لل تارة تك وج تل كفر
 سس

 دلو كيتي دوا برقا ثلا هوك كح تكن قرع ل نس لم رج ىف الغابات طف تاب يك
00 

 دلل رداع رك اف وو ردعورج ءاكومجو زغاوصرورض لبن ويل: نب ةساءرف ى اعتقل (ةيبآلا) هدِههَعِب ىفوأ نم يلب
 و



 م هراب () َاَرَسِعِلا ةَوْوُس ها (نوادلج) نر ج حف تن نمَج
 كاك امكن رساقتلا ةصالقبحاصحسلاو# كس دبا . ليِلَق انَمَثمهِناَمِياَو ِهَللاِدَهَعِ َنْوُرَتْشَي َنيِذّلا نإ

 000700007 ادرس اكدوبب لوب كس لاي كح فرش ا ن هب بعلوو كك كوم نارلسو وبي ضل اذ طق لدي ديراب

 لااروا ب اكمثلا ايد باوج د لوبما « اترك و اكت ونرجو: تك هسا راي قت ع با

 هب تروس بحد تابم قدس قليبي ين ملم "دلي تلعاي لاب تحن تابأ سبح« جس هدنباك
 مة علك انكم وو لاذ ملاذ 1 لاو لو لب ايبخالا ماي كك كسروا ع دعب مدكور - ليد ب اجرك

 ل لنا نط تس نزلوا نق ناهي ؟ةدالق ءيداتك ذكر كم ارواد# راض جايك َضسش

 يرام ركامكىلوججت تحاك اهلسم فس لسن: ايارفذ_ هتف امل تاور هياتم اَكيك كاب ماماوبا

 قى وليد ج ركأ ايار فوم ىتزجج لسور تترك يكرس 5 وركم ارت تلج روا بتجاو نر ذودرم لادقلا
 (فيرش ملسم)

 ل ىلاعم كس ىلا باتل وك انلسومب ى كي بلطم اكل ٍباَتكْلابمُهَْنِسْلا َنْوْلَي اَهْيِرَفَْل م ُهِنِم َّنإَو
 وكب اله ول ب بلطم قص اكا نكي, لن تل__ اكن بلطس ويب اكتب لس رار كلاااك افلا اي لن تس كاف يت
 هبه شرى نايزوم فالغا دئاقغدخاسووخايز انعكس ناوجولح رقف ضان ىلا فل ضان ىلذ_ وم تخش

 2 تبع رشي كس ب وج كول ضن اشم نيج سيو وقفم يلبي لولاو تنس ام كس ناآر قر ظن 17 لش كس داني كي اك

 كودك! ىو حا« لو ةسركل ول دمج ناكل اروا لون كح رام نإ و كاَمَتإ ل مْمُكلْتِم رشب انآ امنإ لقتال ءركم

 فرط اخوي لو تسدد متي وت ياكل ث تيس دبا ان داب كس فرفور وا“ "اريج مشب لش لوم ل 0

 - لو تا 2ناتببي ب دشئاد لج وب ناجوو بح

 ىبذ ماك اكن رواه 2 وءرادي ربع العو# لابي كس لول دوبي (ةيآلا) َباَتكلاُهَّللاُهَمِتْوُي نأ ٍرْسَبِل َناكاَم

 انتاتاج ايكل اعتسا لفذلاك نار كك نامت انتومانركءارج ا اكن يد م اك>اروا م ايق كس تدابعروا رك امغبر كل وكول ل بروما

 ميآل» .ٌراَمْخْلاَو َنْريناَبَرلامُهاَهْنَي اَلْوَل" باومداشرا لش نآر وخل اريج

 _ لوك تأ واذ« اتم عرورشركذ اك كراصن هرايودرمجي بااامت ايك هك ن كدوببي نايمرو ل مالك لس

 تت توبروءا تسكو بارك بت 2 ناسا للا هو لئالاح او ايانياد خوك لفل ة]يلاع ى تررضصح لح ويك <>

 لك اتبأى سوق و للب واج نب سدني دوا راجي سر همك وعول شلال انكسر يق وظو ب ضو ارادوا ءامتايفتايكارفرس

 (ريدقلا حتف) < كلام ؤاضا اكن وفروا فلا ع بوش فرط كبر ىناّبَر اج نب كساوبد

 تايب لش لون ناش تأ ىلاةن نإ ريق رت (ةيآلا) َنيِبْبلاَو ةَكن الملا اوُدَخَنَت نأ وما لَو

 د هتف يآ ءايكش 4 قه سابع نبا ترطح ف # هريغ ور ذنم نباروارسرج نئباروا نتا ن هربا: لك ايل

 عا زشبي مرمزإد



 دج اناا اخت فاض ه1 " هراب (") َفاَرِمع لا ةَروُس
 را رب - 6 1 14

 25 كك بام ل ل إ ساو بآايك تق رك ا اهكغ لس وأول نلاو«اكد توكو ىف مالساوك راض رواد دبي

 (ةاني ىدتلا يار ف يآ هللاذاعم قي هللا لوسر لاقف نت تسل ' دلشناةات ىلكر اصن تيج لس رك كدت

 مغ تك سا تح تس كيداابلا ثروتبن لا 2 لأ 2-5 سدا ضر 6 ل 5 كد شلار باب ل ل 1 كرار يخ م

 -لومل زا تي اوروك ول ايد

 انضعَبمّلسي امك كيلعملسن هللا لوسراي ايش عضلي ل ايكت ياور تس نت ديت نبيع
 م: ايل لبيت نس دل مالس قيس آحررط كا ني تس كم الس لب لج حررط لستم «ك دست القأ ضعب رع

 بس انمزلرب يل كس ىف يب ناكل با كس لارواوركم ارك اكىجج خب الكي رب لين ا_رفبال : لاق لا كد هديتي أ

 لدفن ازا كياردا اكل دوا ار 20

 هيلا لك هنكؤشو ءاديتالب ماللا حنت ام ْمْيَدع َنْيِمَشلا َقاَتيمهْلاَذَخَل نيب ا

 هن ركنا ىذنبو 206 دولا يلع و انو 0

 تس 8 0 00 ري

 ةيحنوو فكشلا#باتكلا يي سافل قرش ينِكَنم مكن ةءارق ىفو

 ل لو لا 0 20 ملسو هيلع هللا ىنص

 نأ ىلغ رع ادهش رمد لع منابق رقْذَكَو كيذب رفا مت ناعم
 دال ضرغأ لوت نَمَف مِنَ دكياغ هّيبيهشلاَ ا كلذب م 0

 ِتْوْمَّشلا فْنم ةننإ مل ا كاوا كلا ىلا ءايلاب نوعين مُه كيلو

 هيلا انوا © َنوعجرُم ِهَيَلَو مي هيلا دلتا ةنياعتنو يقلب 2 الا ا

 طابقا اب وقحيو نعوم وليعمم| وميش ميل لزَمَيلعَل اواَمأ هيض لق راك

 000 أو بززكلاو قِندْسُمِإبرَ رديت ققل نماء نع فو هالو
 رجل ةنولَبي ناار اريععينمَو رافكلاب قلو دتزا نْمِئِف لْزَنَو ِةَداَبِعْلا يف نوضإخع نوشبخ*

 0-2-1 هر موق هللا ىذه ىا فك هيلع ةَدَئْومْلا الا ىلإ هريصمب هَنْيرالَنَم

 0 5 م يا

 َنوَمج نيالا ةَمْلاَوهلل ةنحل م هلع نرجوا ىبراعلا هني وقل ىلا
 م :رظني# او َباَذَحْلا مدعنَمَحال اهيلعابب لوْلَذَمْلا رانناوا ٍةَغّنلا ىا هيفي

0-0-0 
 دا يق لوو وبهسب دج مبسل روف هلأ انف مسلم ”اوحلضاو كلذ دعينا دلال

 <« شجي زكزإ>



 م هراي (") َناَرْمْع لا ُةَرْوُس 0 دس نياحة
 اوُناَسوأ اوُرَعْرَغاذإ :ةقيت ليفت دحس اغكا دامت يوب مِناَماَدَحِب يسيعب ارك َنيِذَلاَنإ هدأ م 2 |

 ٍِضَرَمْلاُ ليرد َنِمَلَبَقي َنَلَقراَدُكمُهَو ااَمَواَوَفَنَنْبْلا انه َنْولاَصل امه كو اًرافك
 دع سكتش ناَذِياو طرشلاب يِذَلا هش َنإربَخ ىف َءاَقْلا لخفأ هب ىدَسْفاوُلَّواَّهَّذ اَاَلمَي اَمْراَدْنِ

1 

 .هنسم نيام َنِيرصْن نهم م اًدَعمُمَل كيكو كلا ىلع ِتْوَمْلا ِنَع لوقا

 سمس سس سس
 كير بلا نإ و بيع ل ايل ربع ذ_ دنا ل حراورا ماع حس ءايهخا بحب ورلد ايوكت فو لاا دوا : مطرب

 مويس قاثيملا ٌليخا دج يك ريكا كمت ارواج. ءادنبا مال دجتاس كس تكس مال .اًمَل_نووت(مك)

 نع ترءارككياذؤا :ىذلا ىل ءح_لوضوم لبي لقروص ل ولو اسم رواء لاخس لس دجت اسكس مال سكر وا لل

 دقفافط رت ( لوسر )وروا حس تاي دات سكالاو ذك ل ريق كت سلكو باكل ا لاي ابهر حس مكشات
 مراء واي وكس اترك( تن ) < مب ادج (خلا َنْنِمْوُمْل)-انركترصن كس ادواانال نامئادي وسر سارورض مول لإ

 لوم يعاريم لاروا ؟وم سر ركرارقااك سا مايك .-.ايابر فس نا د ىفاترتلا ( مي ) ل عالم نا أ ل امنا
 نارواتداب# نىك ولان واوكس تاب لاهي نلمس رواها سا ايار ل ؟ كرار قا متل وب وو ؟وج ةسك ر

 هلا كو ايكو اكوتراث لم لان رفن قت اكسل ىلادرك و ددعإ كس ديت لاَ لوك باولو حس ل لوما ريواكس

 كسءاتنوا ءنوضرعم ىا٠ هةولوتم ا سلو ا (نْوْعِبَيِو نت ةدرأ ل لموت هك( نر درواى اوشن زي

 روا كسراكتار مقل ح خس رادرهتامرف كل اازيتجرم اك نش ذدوا ناؤلاع [لياتارر «نوضرعق قا قوبْعَبلا ىاز ساس

 فرط لبى فرط ى ل بسرد (وريفو تاقالشم) كروب يل رادو ف وج كودباشعاسازتج لانا اداول

 م: كح بكي أ ففي رك اج يراكل ماها وزنمج لي (َرْيَغَفأ) تجتاسكس ءاترداء ايس (نوعجرست) كس لب اج انول

 ها ياع ناسا ردا رانا لب ساروا فتاة ةاجلع مي ارياوج واح ايكاراتاريوا دامب جري للا دواري ديلا كال كانميا

 لوبن ( ريو ) روا افشل ةل يلع قس شلة يلع ل يوموج ب لارؤا حايل راتب( بوقت ) د الواروار رب اكل ةلت ب وق ر وار

 تايع الر وا سرك يكن "قرف رابتا كح بيك نب رقاب ل نا م يل يدع تترط كر اكددورب مك او

 ددايكوج لاش ل رافك كوم ترم / "لوم ناد نفع ول ملا( تيأ [هرنث أ )دوا ل: لوس ل 1

 5 ا هد ورواد كة اجايكت ناو راعحب ل ووو كيك "الن" نك درو ( لوكا وسكس مالسا لوو

 ل نوت كة دل م ت) و تياربوكن وكوب اك شلاروا اكدت حس لبي لود اكل ايذ تجول ؟ خو فرط

 نادك ( كس لادعب روا) لب نقرب لوسر اكد د تدابش( هو كدعإ ل ساروا ايكرايتخارفكد عب كس نامكيا تيا

 نورا اهنا لاقرشاسا نقر 1نايناشن عماري تتفارص لك التفاف بلآ تتم لب + !لايئاشت ل 1

 ها نشجي مزمإ>

2) 



 (ندادج ل آلج شف لل اَنَمَج ماس * هراب (") َناَرْمِعِلا ُةَرْوس

 رواش كوب تعا نوفاسا بسروا ين وتشرفروا كدشلابب ناك تس يبا ادن لن ولو يا 507 رت ياربول لورفاك

 1 انروااةاجايلا كأي باذعتس كاد هس نت رشم ع رك لالو تتعالج ل ل 1 (تنعلرا

 سف ناعموك ا ىلاختدفلا كش - شالك الصا كل اهنا ساروا

 اقناع قوص ل وكول نكن يس( لوم لاذان تيه دخن آ ) لس هس داب كس دوبي دوا لت كس او نس رك مر او

 ةةاقل رت جر تعذب سرفك ب ايكراذ ا اك تيا ةقلت قست دعإ كس نس ال نايا ب

 ثرل ورعب لس لاوج كولو و تبل كا

 زكر بوق ىك لا وف - كس كراك اك ل

 لاول نيش الي لين هارك ول كاول كب « تكرم لطرف لاح كك قآل م ( هرغرغ ) عز تملا بج لس اج كد لوق

 ىلا كت انوسربك نب زاك ةاجايكت لوبقزلا لح ه«تس لك نا كرم لي تلاع كى ترفكر وا اك رايتخ ركل

 عاشه طش نيذلا قل فاوءانري ربت ّنإ تاياني دنع ل واومسناوورلا ءعس ورفع وج ل راو

 تادلود فولو بي (رفك كد ) ح رفللا لتس وم بس اكل اوهقسدعرل ل كح هس لوك آع تاب ساروا حس جو كف سوم

 -اكومست اكتت الاو نس اجب حس باع دادس قالولك نتن باذعلا اندرو كل نخب

 د ل
 .َنيِبنلا َقانْيِم هللا ّدخا نيح ذاركْذاَو

 نرد ةرمتخلا عب ناك قاعي 5 ركذا رواج يف رظذإ كاب درك و راشا نيج ظفل ا : لوف

 دج لومراغ لي تاءاقم يي 2 لكش وسي ن قك

 قال مال امل كس ركذا فوز ل شن قلتم هن رظ ذإ يف انيتسواو : بيك هدركر ايظا كن ام الج بحاص

 ,للخ ةخاج ايسر كرمت وكمال يل كس ديك كد ءالإث موف لااثي ذ غال دج مم ا

 فوز ع إب ارج ٌنْنِمْوتَل مكنِيتا ل تءارقكياروا ءهاّيإمكتيتا ع لوصوم ءام لع ل ةروص ل ونور

 -ه تار فرط كل وصرموج

 و طرب اوجدوامباوج اقم منا ند رواوجطرش ق تمت نم :تاو هس لوضتوم اه

 دلال ايكو +2 يفدازبل بنار اورق يقف اندم ى قرره جسما لشي رفرف :للوَق

 ؟ تتمايل ل ركل اوسوك

 لت

 تا مرق " بيذكتلاو قيدصتلاب :يلوق

 | مشجي مزمز د



 + هراب (3) َناَرَمِع لآ ُةَرَوَس 16 (نرادج) انج جفن نط انمَج

 دئالاح نت تلت ىواسصوكب سلب سل رف ل ءاييخامتكج بلطم اك قرفنال لق ىلاهتثلا اوي
 اَنْلََف لْسَرلا َكْلَي تاي يروا نو فلل ب تاجردو تديضف البايبال هديقع اكتمع امججلاو تنس لا

 -ج لو« م ولحس ضب ىلَع مه
 ضل رط دوبي مت قش, س.رابتتا هس تاجددو تليطفك تس حس دابتناكس بي ذلكو قب رمق نرد قب زذق يلج
 -2- ل بكب ذلك تروا قن دقن ك

 .نرصلخم : نوف

 ؟يهدتافايك مث ة.كع نوصلخم رين ن وملسم و

 -ج موهف خس انَمآ نامي سكبس ايك ا يكد سا نوصلخم ثمن نوملسم يو
 1 : 9 5 رس 8 ورح 2 ب
 ملا لم ليوان فوطخم ل تروا ب مهناَمَيا دعست م دقت ف طع اكل اس هداشا شي ا ْمِهَتداَهْسَو نوف

 و

2 
9 
 تين

38 
2 

 هه

 -.رفط امك تس .يلاعاو كيس داشا لب د ف ذع .دق : لوف

 نب يع الرعب وه ع 1

 ءدلولارلو تثق «طبس ءطابسالا « قاش تنرواراوشوو تنك جو داب . رضا ن ايددبك ما . قاتم

 .دوهيلا نم طابسالاو «ب اتوب قالطاكلا ىي نبالا دلو 3 ديفح « اتوب لااطا يلغى كر تنيلادلو

 دجساتومب لاعتسا ل لب اهتم كس برعلا نم ةليبقلا

 مس و سمه رس دج ب سيم

 عين

 ؟اوم لاب اي
 ؟جاو# لابأ اثني سبا لت كح ناكي دبع فخ لس ىاروا اوم لاوتسا ليو رعتم لع ركن آر ظاظنفلاكقاشب

 - لين ل ديعاس ررط نس لودنب نيس ا فس ىلاقتشلا- بيج لاقت لوطود« قومه د ذب لحب اين داي لل مادام اعوتا



 (ننادج) لل جحش لانَيَج جرس ”ةرايإ 0 ةاوجع لا ةروبم

 :رل ذاك ا دلي

 رواىك ىلإ ادخن انا عر ون ىقب ماما قف رصتقنم كر بع ا _ايك يلب ايل كي "مكبر تحلا» لب قازعا ور وس

-- 

 -2- ردازتع ارم مها تيمور

 :رك ذاك اثيب ترسود
 2-8 3-1 .٠ عوده # هرج , ءار 03 224 لاابع . ا 2غ ززت# ميقا رد و نحو 017 2 ةماضتوا

 حءاعل بابكل افرض دعي خلا ةتومتكت الو سال ُهْننْيبَتَ َباتكلا اوتوان نيذْلا قاثيم ةللا دخاذاو

 57 4 انج نون هدرل انت اك يل

 نايبارب رسم
 ماو

 نإ ادع ٍةَمُحِحَر باّنك نصرك تا آَمِلإ َنيِيِبّملا ُقاَنيِم هللا ٌَدَحَأ ْذاَو

 "نسا ترو ذو
 ديفا ل دارمعس لال ب تس اررف قَد اتناكت ل اب يا تير ضر وا نيت لفت لحس طت, لب فلكل اوثا لي لا

 نامي نال يأ اشم ذاك نا دوخه ورك كات ايل بن ساب كس ريث فرص تءايبلام امتربعي د لاختدثلا نلت

 نإ اهرأح تيااب و و وتتما ىلا ىف ؟ءارؤانإ رلتررضنو ريش اتى كااروا ل ل

 بيا ل لب ا هورل مت ايا يل سا حس ءايبنا قاشب يكس تسر 00

 (فراعم «ريثك نبا) ترضون رود

 م رماني كدب "لاا فالس قرم ليه هع لد عل7ل تيد كيك

 58 دعوا لي كآرثن ةلوب ( انو تع ارب لل نيس ددجتاس اك ارواح قورت كك هل آلي رعبوكتسا يا

 دس دعب ك تما ىلب ادة ب آب *:ايكايلد بع ايبا ح قفل رح جبع انلع ليا كرما لا قيل يبا

 لرفع ارب كس ال نايا نارك سورى ىك كسا

 هس دعلا مل _انركر يصون ال لئاووضقن اكوا شرا شا + نٌوفِساَقْلامُه كيلوا َكِلاَذَدْعَي (ىلوت نمق

 يلع ءايمتا هس دابجوم درك ى زرو فالغ قاس لاك رك غلا لكن ارواراك) | يف
0 

 كم روب حرز ولو و



 ٠ هراب (©) َناَرَمِع لا ةَرْوُس 355 (قالداج) كنا لج شف تزل انمَج
 رومانس اناؤنا## كيل دهس املس

 ا يرو بأ كبسات لرقكو ةايازلبو ايهنا تثعب ىك هتف و را

 : : ا ارت ناموس ' ضاع تل اوم ومس لا بو مرا

 1 دق ةارظو عراد دا هد اج هو الع كس راتتاق قرض ل مون اون تلو در ف ءةلاَع قوش حرر

 تدابقروا مدخن آرق قو ولك سوم لذا: لغلق ةققتلت كس تر طخ بج ل يامر فداشرا لبي ثبيدح قرود كيا
1 5 : 
 (ريثك نبا ءفراعم) بلابل 7 رب ماكحا كس ىكاىإ

 : ل ع ع ا
 نال "رسم |[ نيإ انس ل بم ترجل 2 تالف ب اروا< كم عع ل كم 2ك بآل ِ 0و صولعضيع لاا

 م
| 

 نأ كوتا 15 مل ان ازيا_'ةَّقاك سانلا ىلإ 1ظظظظهظ 137 اج ليه ىكتس نايل بآن

 لم تح تس 2 م ا نقلة ؤليلَع مد اك قتدانتا نا, زاكت وبن كي آب جس ل 5 ل طل للك يما تتايشا
1 

 رش 6 تب نيب مَدآَوًاَيِبَن ُتنك”ي مم 2 رفة ب الن ثييدع كارل اهينجء توم رو

 00 + ماترواانركى رق لب جكس قرت ءافشلي ل لدقملا تيري لبي جرارتتمبب شنروا انوه عادل # طقس بأ

 رقع
 ت نأ: جراغآلسى تماراروا_ ماع تدايس ا ىف ؟ تقلي روضت نارك تماما ل اييخام نت

 هداعا كتاب كاري لابي (ةيآلا) َّقَح َلْوْسّرلا نأ آَوُدِهَسَو مِهِناَميَدْعَب اَوَرَمَك اًمْوَق ُهَللا ىِدَهَي فيك
 .تاردا كت كي ناب الع دوبي كس بزعل م ربع هن ىف كح كج اج كن اياب داب دعي حس لاوج اب داجايك
 ب ميكؤتووو لئ سال بآم شجر وا ل نقرب ىب: قفل آو كلجيومادا تدان كرما لا تس ككل فاين ك
 ترج كت واع لاري ل 7 3غ بسور جات لوو رعبا نا نع تلا ءايغا توج
 د ال 1 مر حس لاول رضصو و كس 7

 لامئاودت اقتعذبساروا لب ةأروا سو هدم ثدعإ كس فسم رمد ني ةيآلا) كلذ ٍدْعَب ”ْنِم اَوباَت َنْيذْلا الإ
 ل تيز# ايوا فور قرت لم اي د أروا الاد#لانرت ف اعمر ومان نال اقشا# ليل زا

 بجالاوة 211 ار 7

 سياكل

 الق ع عا يو ع تبالي
 6 تح ولالا كس دو هان اك أي هلة طرت ل مب ةاتاغوم ف مح رك الوش لوب هائل ىو

 لامي ب ةرككي اييباركاروا رك باواوميل العب كح هي ب ةلعس قروخووس ارك ف اهم تس موقعا يبت
 تح هما ضد 0 ١

 ملعم» 2ك لير لاب دابعلا ق وقتروا فاوسثلا ق وقت وف كت مار



 (كتادجل نال الج شف تل انَمَج نا " هراي (*) َتاَرَمِعِلا ُةَرْوُس
 2 ا ارا ا ا ل

 -. : .-. - ع*ٌّياهم علو يد د ريد شدا هرج ما68 عاق م ٠

 دا خرا نادعإ لس د وم رملي بلطم (ةيآلا)اًرْفُك اًوُداَذْزاٌمُثمِهِناَميِ ٌدعَباورفك َنيِذْلا َّنإ

 وعدت لوق ولكن اون أ [ت لاح كور غرف لب تلاح كادوا كشري روس د ناي

ايل قوم لام اسس اكرم ايند لاي سرت الا كنس ح قل كي ند كس تمايق ىلاهتدفلا كت اي[ ب فير شي دع
 

 حس لاس لم ايد لس لاك .ارف ىلادقدشلا“ لاي” "كيس هو ؟ ع كرنب اني د تال ا ياما

 #.ب لكلاب تس كرش فركب انك كرش اسس ريم فق ايكبل طم اكتساب نلمس ود بزب

 (ريثك نبا ,ملسمو ىراتخبلا هجرختا اذكه « دمحا دنسم)

 تنين قرف ى وون لون كس قضي اير ايداكا ] باذع د2 كس فاك اوم تسلا

 بي م ذاول امجد ورك ا يك ا مجول تباب كس نااعدج نب لابس ل فير ششي دعا اهيبج_كح لب يوب علاش
 2 ك5 4 0 لاقت يآ ؟لح سو عا لاما ايك ا هتالاو ةس كرز اوك وضل غرو اهقروري

 (ملسم) 5 ات ناعم لكل وم 0 !تشا نر

1 
 نشبي مرمزد ها



 4 هراب (5) ْناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس ها (ناد) ولج شف كلانَيَج

 22 دل 1 نب نوحي 3 يه | : زككدضق اَوُقِفْتتٍقَع ةعئاوبو:مزقوئا َقْلااَواَنتَْل
 ناك ةيباربا هلم ئلع فلتل عون كن ةوهزلا اقام لَو ِْيَلَع ئراجي هطِلَعِبمللَنفْىَسْناَوعِفْنتاَسَو 4-77

 ِهِفَللَع ثونعي لَم ارنب الع الج َناكاَلنُع اَهَناَبََآ َو لبإلا ُمْوُحَل لك ايا
 0 هودو د-

 00 فش نا اذنه: ب ماي صحم يع

 نينا دا قرت نسل نْمُق ىلاعت لاقاَسب ا قاف كواركب 00
 هرتاوأب 1 ا

 نم امهَكَف ةنبارئادب نر ِبإَََح نما بوقعي ةبج نم ناك امنإٌمّيرخَتل لا ناب ةّجحلار رويظ

 اهيلعاقأ تلا /ةاقي هيغل ان عيبَجَك 6 0 لِاَبْلا ىلإ ٌقَحْلا نوواجتشلا

 ا انآ كِلَدب كج 0-3 ف ةغل !ءابلات 1 ضرالا ىف 02 13 2-2--- نإ

 شابك ذك خسر اهو ىصلألا ْهَدَقُب ْمِضْوَو مد قل لبق ةكفلملا هاتر اهتقذت ىاوَتباَبَجلا قاتغأ

 ةَدْبُر ضرالاو ٍتاومسَسسلا ءءاوالالا ناش هج والا ريغ ناو لوا هنا ثيدح ىفو نيحيحصلا ثيدح

 ْمتلِبِق هنآ 6 © نيملعلِل رهو لهو ٍةكرَب اذ ى أ ىلا قم لاسع ام مزخت نم شرالا سنيثف اهب

 عمو هاس عال د.
 اوما نألا ىلإ َىِتََو هيف ُهاَمَدَقَرْئَأَف ِتِيَْلا ٍءانب َدْنِع هيلع َماَق ىلا ُرَجَحْلا ىا ةميهزبإ ماَق ّةامنم تنيبتياويف

 ناديا خيل ذأ َويِف - ا يوروبا روي د كح ب

01 

 مك عبس
 ا 020 سل قيل ةقدعل سم قل رفغق الك ا فجلو ءاحلا

 جلا َنِم ُدَضَرَقاَمِبْوَأ هللا َرَفكْنَمو ءُريغو ْمُكاَحْلا ُهاَوَر ِةَلِحاَرلَو ٍداٌّرلاب ملسو هيلع هللا ىلص

 وللا ٍتيايَنورمَيمل سك لَمْ مسَتِداَّبِع ْنَعَو ٍةكْبِلَمْلاَو َنِجْلاَو سنالا "َنييلاعَنوَ ع هينا

 ىا ِهُلاالْيِسُنَع َنوُفرضَت نودي لكل لَم 406 را ١ ©ةرولمعتام لَعْدُي ديِهسلناو نآرقل ||

 م9 و ويس اقنع كما لا نوبت ىل هت هع كو ندين قتال هن
 طا هم مس

 ورق روس إس م 5

 ٌرَماَمَل لّزَنَو رم 7 قو ىلا 17 رْخحْؤُي اَمْنِإَو بيكم : اَرِرْنُكَلاَنِ ا

 سس[ اي م

7 

 عمرو



 (نتاداج) نيلآلج شف كل اَنَمَج نا“ 4 هراي (*) َناَرْمِع لآ ةَرْوْس

 َدْفْلا َنِم ةّيلِساَجْلا ىف هاتي ناك اني ورك ف عيفلات ةظافن تزخل 2 سكألا ىو ةتاطقن

 52-52 51و َنيَْلا َنْماَي ًيياوعْيِطَتن اونمأ َنْيِذْلاامْيأِي 00 ا

 نسب زوما لزراةواؤلل عزت بجعل بليس يعي
 قنوع ل يم ديلا

 م ا عر وقر ف وكلا ل 0
 هس قلل ريا لل" لري( تسويات ةدض) سون ثول لولا بيوك منا: لاك بح : "معرب

٠ 

 ١ 2 28 رع 0
 لوم ننانزوا# 0 لك سلا و ءازبل فاو ىل و تل ماريلاوج تا_رب جير مق زج وجر وا كس واسرلس لص

 2و ككع و اول لئالاحوترم ق ارب تلعب تسرك لنا تاب لا تك كتبي ذس لويد ب
 .ع/

 5 0. ] رس رق دع »
 نإ“ ارساول نإ هدأ كح لا اتق لإ !ا حيل ل نانا ا م تح ا ) مكروا)_خ لعب ب كد اهودو

 و

052 

 تا شرع كءانلا قري وأننا بخ مل امنايكت ذو لااا اخت ثنوا هوروا اتت الر كمر 2ريوا تلقا را

 ىلا دذت ذ ( كال ةلةياع ب وقتل ترطح ) -_ (اصع ن زوري ) عهتاس كس فلارصفروا دخت اسكس كن اون ان) نايك

 تاروث اننا ءايلع رار عروب وا غي اوكا اذ لوبا انجءاكل كاع: لعو ناو ايكوم باء اف ع ركاز قح

 ناز كافة ميت ربا ترطح تمرير روا ءاوخحإ كساقفلال اع مكي ارب ا ( رت قطو رولات كل نارا

 ءاط تفارص لك لو رابح سان وكى اواو ت تاروت ل حنا بآل وم فك ملا يجىت 3

 تلح سا ويوم يابت ب اقطاب اق سارا ولج م ولا وو ل ود لسا مترك احم

 كابات لعب فاعلا الفئاةكقياع ب وقتل ميركل «#رك كان ناني دثلا قتدعإ كس ف مر جا ك تحج

 1: قعد يلآ سن لاو سك واهتفرط كل ةبعو "10 لانو كت ل بك مص

 لون لاير لس ىو ني د كالتالي ةكقلع مئاربا لس اوهار قديس مون ىدامرف جب قت تاب هب فس دقلا حرررط كل قنا دي

 نول * ( لاو هيلع ماريا ترضخ ) روا لسرك رب بعانب ىك بس نإ -ٍ د( ار عا ) تس نإ ورب لس ورك ى ورتب

 انه

5 

 بس ,خ_ م رقد راب ل بقا رام 0 ة سعف ل تاع ١" تعاورتت رواء كاد تاس يع 10

 قت لب تخلي ل « لم جس لك لم وج جهد ءايكا يك ورك انبي كرايم ديل كس وكول رب روظ كس ريعسوجر كا اب 01

 ناورابج ساب ساب عدلت لاو كح سوي فش نت كس ليدل تت ل تا كيو كذبت تاع لح ءاب عج
5 

 همس 5 عل محا م2

 رات تح نا ىف ل نوتشر فرب ىكا اد حي دزض رب ز ول لآ رم 'رصقاكم ارهغا كس ل اجو وتوربأ ' (نرومازم)
076 

 ها

 9 مح ل اييجء ح لصافاك لاس لمت اح نايسرو كس نوثوو نادوا أ 1
:2 

 ُح
0 

 ١ ا : 5-8

 ع

1 

 ب 4 5 2س 5 .٠

 5 لل ل ار يقسرب ب ا يور قلل لون زروال اع م

 عا زشجي مزمز



 4 هراب (*) َناَرْمِع لآ ٌةَرْوُس 01 (نرادج) الجحش تل انَمَج
 تييارب كك ملاع لئاروا «ةكر ّباذ ىا « لاح تس ىِذَل ا (ًاكَربُم) ءايكياليجب حسني لك اوك يي زدعب كس لاا

 5 شت الفا ةكةياع متاربا مايتم تس ل لك كلا ل جب لايتاشن لوبن للك لص سا د لاكن ا! سرب كس نإ ا تالاو

 نش نا نومرف اس آد كن ةسو هولا "( طالع مقارب ترفخ) ي سس تقد كسا تيب م

 أك نلوم هيناشن ىق كاروا- لئن ىلاب كتر ًادؤجو اهلا /رابداب كح نول لروادوجو هاب كس زاروش ام زروا كس دع نان

 ناز, لاا 0-0 8 ليت موا كح لا هدر ٌُل اروا - تس انوممانكوداكرجا كس لوبي لي نا هم

 ثلا تيري لكس .شلارب لوكو دوا ات اماجايك نيك ض وتتم سايل كس هرييقو رقي ل حان جوت ومار وو حس احاجوت

 ِهيَلا عاطَتسا نم روا ءَدَصَق ن:ٌجَح جح ل "م تغلودور سكر وارد فاك ءاح ليررض* ل( عر) # بجا اوعراك

 3 لد ءساّنلا هّليِبَس نس ويب دا دل دن ل كك لانو

 . تبايل "م دع نكات دوا هس راكاكشلا لوك وا كس ورججتو /اسول ل ١" ايل ت فما ل رسم( يتق عرب كردوم])

 هسا ا قس انس تع كحوايا ارواب لنبوا كلارا ح نولاو ملاع ىلا تر ثا وت ( وجر لكم اكس ا)

 تدءا7 ف ناو 6م حرباشرب لامعا سدا لا _ليلاجئارو؟ وج كر اكا لوبا اكن آرق وت ىكدشلا 5 تاما لا ا

 تامالع ل كارو ابيل هتف ىف ةنحوادقج ثلا < كيال ناي اوجو سم سا مايل ل ذيك نأ د

 قلن“ ءع ل تس هةَجوَعُم < ردصم احب وع وم كل ان ل لش ( نيد )وار لا ؟وبب كس ور لويكر كا يمي وأ

 رقلاروا -جدوجوم ل باتكفى راربكلاهيبج جس لكن م السا نإ 1 " وم ةنساج ملكالاعءكس كف ارتاح

 2 ره نسل ناشر للا لاقإ قب نها هس فس لاف ءابت قو دي ورفا لزوق

 لكنا وقومي رد ئفو سؤ زاك و دوبي ضت' جل( لوب لذا: كفو ل ١" تعاورنتا 1 ) كك داس لك ااوك رع

 نلاولاب لردتف ( ق1 ) كت يلب اج” ام زك نلا ذس لول دوبي نإ جن انج ءايدركك ان بضفوكن ا فس تبحر تنفلا قي

 ولاو نايا تا - هوم قير نول نينا لاق بيرد 1و ني ب آهوعس بوك لج ( زير لذ
5 

 سمت روا كس لي ثوم كانيرفاكدوجواي كس دال نابيا ع داببتوكم تو وول كس ونا تاب ىك ل رف كل باتكل بارا

 تدايكروا لو لا فانك ب نتي ل ثلا ليم ل ئالاح «ت# ل كح توفوا بنتك اهيفنتسا ومب احر رتل حررط

 تاتا ارك يار فرم الر اروووجرب هاجد ترم درا جاع دهس لرضوأ ا واحرب

 ىعارو د حج. ره -ه + صو يوه 26

 ركل ص حانت لايت ُلاَقَي نانرشاذق ردم( س)كع بق درك لضم ءاْرلاََت :
 ا ع | 5

 لل كح اج اس فاضمفذع ترايغلايدركو هزاع ارك كايررغ دوكف اضم ماير ةباوث نيا"

 ت | نشلتي بر مرَم <

١ 5 
 و

 1 07 ١
 1 و



 ل ا (نقاداج» ثلج جشف كرم انَيَج 3 4 هراب (#) ْناَرَمِع لآ ٌةَرْوُس
 انووجو اكلت نين تكول 78 ا

 د نوب نو قرا

 يتجه دن و بويكب الو رجا اكلي لكتب ح.اتاجوم حس فس ل

 لوم اكس بايب تاذاىقياواوخ قافتا قلم يورك مراغا كك اَوفَدَصَم ريت ارفف .اًرُقَدَصَت : لوف

 جس دارم انك دمصطلا لست للي وار موم ل

 3-50 َنوُبِحَت ام ضَعَب لش تءارثل يال لاء يفي م نرسل اه : لوقف

 ىلغ اَهَتَمَرُح ٌدوهيلا ىِعَّدَت تناك ىَتَّلا ةمعطالا لك ىا تاكدبخءال فلا ِماَعّطلا نك : قلو
 .ميها ربا

 0 ا حارنا كين ساق ]ضير وا تحك كوب عر اردرتتس نيس ل ل اسنلا قري ءاسسنلا قري : : لوف

 (ىلارقا «زحوم حرش) دهان ايو زكئارعب هرم هع كت ل ولو هذ إي

 لت ىكالمعا تل كل ارا تمليك لاس جرابتا ل هالسسا تمطوار م حسنا قلاع مكيتار ما كلماتنا اَهيَلَع انأ : لوف
3 

 - كح ب كابا تلى ا كة ب آرواء لكك
8 
 تيب لواري روس داكتدايعدللب سئلارم تيب لوا قل تيب لوا يدركه راش كاع ذي ظفار هادبَعَتم : قوق

 -تدارع

 نكرم 2 لاح كاري ءارتبمم الري لاسارد# لب ؟ تك قكدقلغ مم اوى اع ديلا جمال ل 1 :ٌقْلْوَف

 مال ى ما نكاح اجد ليكتو فرط كرمال سارطاخن كتمدادص ىف نلف ماجد لقد لإ مادتبم بج رك اتم

 تال 7 تلك قلص مملوك

 لدا جس م اناكدثلا تبيب ماقم« لب ل اياب كبي رواء يه تغل لوتوو ين ء لي مان كس مارترلب لير وا لَم

 نا هكب ودك رواج م اناكمرتعسدإل هككرواجس بم اناكم ارتد ابك س لوك تبروا ءعس ماناكمح ارت

 «ىبب تل بو ا ق "اج. اتوه ماحد زارلتو تفو لس فاوط ى# كس سائلا ماعو ا يقتل ناد بش

 000 هس لا ءان ظورمءانث لانشون قتل ٠ْقَد' قت كَ لك اهك خس تاارطخ ضر وا

 تاب ةسوي 520 قوس رن نأ اج نا اصقنو ساروا انجي دهن كرولا

 كبح مآ عرض ليصفلا كم ل تل وب برع: اتاي ابل عسجو كرا تلقاكج_ اهك ف تارطح ضب
 ع بونذلا كمت يروا اي دانمولل وم انك ملتوبب بس ل لوم اقروا رك مكيف عدوداكل ادي

 .اهليزتو اهوحمت ىا



 4 هراي (") ُناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس مرو (كتادنج) لج حف زكام

 : لو مان حس تبا لسلك

 (نآرقلا بارعا)

 - ل تذالو ب الدوا« درا بسس قل دب سمك ابك ابك ساب

 - يس اجانوم ُةَنْوعْبَ اجب كس وِ اذا اذن لمثل با كيش لا يب «ليبسلا نوبلطت ؛ اوف
 تع تسرد اهَتوْعِبَت ارباح حوت لاعتسا لوثود تش سروال لتوج لست: باج

 7 م ليبسلا لصاك الكلاس لاه ليبسلا ءاّجوِع لع باد: اكلاوسل او ُةَجّرَعُم قخ“ ردصم : : لوم

5 
 لح نوم لاعتتسا يل كس لب كو ايا مسي ديت سكس هس نا جوع < لي قا اًجوَعُم ءاًجَوع يلوح

 هس انتو لاعتسا ل كس لك كوريوراوب د شر رشا مريت سس قفل ناك جوع ردا ملل

 ”ةيخالاوتهلا
 - انومت لالع قش ررصم لوثود .الالحو اج ( ل 5( احا

 -جس ان امايلركب الوم زالسكا اي ايد لمح مسيل ل 1 5202 را بورتال هارون دك 2

 ترارص يا نإ ول تس مالو الاد سوم لادم ر مقار لرد تقطع زمريكا مالي « ةكبب ىذلل : : لوف
_- 

 ل شق
- 

 وق 3 5

 ل

 لاو اليلعر نس ى 5 منك تلوم, عايد ليلك فرط رب ا تسول



 بنو ف 13 ا 5 وَ

 هس 0 6 هراي (") ْذاَرِمِع لآ ةّروس
 تت يا اا

 55 "اروا_تدارمم رث اجه مئاربام اقعرل (ٍك_ نإ اج ماركا ثف يلم سا ناك هلخد نم: :مادختسا

 فرط ل لتازوا نلويجو ارم 5-20 قرع او ع + تنك ما دشتسا وكلاء دارم مرج قلمي س_ ريم خو ىلاو خ_ء!فرط

 - اومدارم لك مخ رضوو تر لاو /

 2 وم لابن اكو نا 0 كابياح رشرا ل كوكو قرت نر وارق“ قرص للبس ل انج : طلر

 نوعي را ذاكر راكووا قريف

 -عدارمعش اضن قلطم ناين لاا لس )ربا اولانَت نل

 : لي زجاك ةئقلاتكفتلتت مارك كسروا ور وكن تأ

 لي ى آر ثم اكارواورل اشطنساو الب كس ةغاقلق بآروا كح بطاخ ن نبدا با نار وج نقلا ةنلكت مارأ_ 2

 كحد قرع هار كرشلاون اروا ىلا ةرظن لوز بوبا قياس قوبل دس لفل ديس ها
0. 

 كت تيثزحاب لو ول ولا | ىلا ليا لي ديب ديداصنا كل 2 سرا ع

 ل دم“ حس خانك ءاعريب وج انتى لاوثكك يا لبي ساه عراب هرهعتسب
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 .٠ : ٠ 03 5 6 للم مهل ضياعإ ةطملرت# نعاس قد# اب دلو
  2-5-6َن نان نا تلاءايتك

 ببدء ون حس مانا نانا ب اءاعزوس شو اد نرش اكل ل 0 كر 1 000 بدنك طراز لع

عت اهتدني ىلإي اكن يونكس اوكي آء تس ارف شون ىلاياكم احريروا تاع اب فرقت لع راب
 روا هةر ر

 يآ ةةقلاقتةلئاكك ولظولا تررط>رعإ لس "قول زان تيل اقابب#/ ايناس سل فيا يل امازما
 2 . رخل 7 . 7

 نار كثناوك ان بوب دايز تس بسك عاري نلعب ل ا بيدي يسوي رسو

- 

 نعم نايك عئازمن يشل مي وادوايامرمف فس بلآ« لي دام فصول عا لب ا رفرشتل ل ماكل 1 نو اتتباج انرل يب 90 و

3 
 0 و

 : 27 0 . تشل 3

 2و 007 اكةةقاقف بأ 1 ىل_ ظلال راطإلا كترزظت“, و ورك ب ل ءابرقا اوك 50 و ابعت انمار

 7 اشم 1
 تكسو دن لم م روأ| ئراخي ثنيدعيراي دركي“ ”سوفاطن

 براقاو زم زر وا ل ايعو للا | كا ءاج قدرك ارقف اءوج ب لوو قزق ر ازش اوه مولغم حس تيدغ لاا

 به بال ب جوطروا تار قدي 17 قر

 رز 0 ُ 5 9 7 "5 - 2” ملء عع . ٠ .٠

 هحح ببسا روض لب لالا ىنا ايل عر وا ومرض ومى _| زو كياني قلَدتظئاَكَت راح ناب ري ز حررفح



 «هج1 1

 5 - رف ماس لآ 0 سا (نناداج) نم آلجج شف ةزلانَمَج

 د ايلك 1 لجباو رمل ىت سرر قرضا ريم نجر يلو يعم رع لا دي ز تررطم:ايو < وول م اساء وا 2 اض و

 (فراعم ؛ريرح نبا هلاوحب ىرهظم) -ايلا,ر فلوق قرص اراببمتن__ىلاتقدتلاءايامر فيلكس

 يجب اقلا] تليق لاو بسلا ل مق روث ضرفواوخومب قت ارت قرصوج لع هار كدشلا اوم مولع سس تيب آلا
 ءرواوتلاف كل كك نحر ررط كن او اوك رص كر ورك ري ار ىك شلاوك ج قداييبدوا بسؤبكق ياك اك
 وركب اتا اكل وز بارث اي داك

 كبيساوأول# ذل رن زجدئازتلتج احرواوتلاو
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 :لرا ل فرع نضرب لع . فوقومري للا مين باردا لل كرنك جس ايكالقبب ل مآل اجر
 ليز 1ك تيآدب هز مى با قوزتجا لوك ب ذل قررا تلف رواما ذ تس ترورضك ات مز الوب تس ارك
 طر ثراها بسر» لاك جرجس ماعم /1ٌميِلَع هب هلا نق يَ ْنِم اَوقِفْنَت اَمَو”ج داشراب وت
 لايؤتلاقروادما اب رك ررخزج ل و ا نيج فةسيفل رتل جب
 ولاول قرت بج ا ركرايتنا قيرط ب ل "د الا 7 011 ملم ارغ وار ل ليون هم ارو اروا ووري زج وج

 دهس ا از هداك انزؤلا

 ا شنب ليا كل يل اء بر ليز رلس اك حارفو تحب تس باكل ليَ ينل الح ناك ماَعَطلا لَك
 جرخاذق)؟ ىقاكماتزجايكيدا اذ (يوق 2 ) لتارعاو انب كاك اوس ةةفقفل أ سدو سى لب تأ

 ناك تدل تاهيد ب وقتي ترض اياررفداشرا ذ_ انيظاقنف بآ (ا55)45ةقات5 سابع نبا ْنَع هنَّسَحو ىذمرتلا

 كبل اتت وركف وقوم لاعتس اك دووروا تمول كنوا ب روط لس طايضا وأ ان ايكوم نال نرغ اك ءاسنلا قرع

 انف رة يآ َتقدصءابك

 هس دوبيؤ يامر ف ناييانومري كك اربا تانيا ذهب روض” بج كج لوقنا تس ىو فاو تياورب لن ىلاعملا سود
 كايد باوج ن- يآ ا نقم ارتي الفنا ةلةاع ميت ارا ترضخ ئالاع : ية اهكددووروا تشوكا كش نوا ب ف شارتغا

 ا ياع ميتا ربا تررطعحو فليت رون تررططخ بسر لإن تفك مارق لزج ىنت هكذا دوبي قلاع مارت

 لك يامر فداشرا للم لع عس قل ىكبي ذلك دوبي لمي نم قار ل زان تيب آهروكدن ةسشلا ولو ركل ع مارس كو
 مارت ةيادوخ جو اخ ليا فذ الفتاة ب وت وال ترض مخ كقركلخ بنوا لع تاروت
 نا لعرب لع ارسا ىخب لزج بس ىل اب ءايكاله مار” ل شد الوا ىلا هور وا هت ايلرك



 (ناداجر الج شف رتل امج 0 6 هراي (") ُناَرُمِع لآ ٌةَرْوُس
 ارتباك ىلا. د ذل باءافقدرداكءاسنلا قرع( ةفلف اطلع لما ما ) بوت ترحل قر هتاو لتر

 5 اشو ع أ اور و هل ذة رعب 20 "ا ل ول حس ايرق اطغ, انش

 فاتنات رابع نبا نع حيحص دنسب هريغو مكاحلا هحرحا) ١ ادا رف وك ات تشوكا كك نواو آب وكوب

 دبل جس تاج وت بسوجو تنس د ذم لاب دامت حرر لسشومم ىلا وم قل مرن د ذن ليي تدير شن ىك نادك انسب

 مل ىاتدقلا لاقت ارك تس بسجاو انركا دا وراغكركذ وفم وفوم لامر نري رولا مركب جس ليت اجد ذن كرك اهب سداح

 ميلر  .َكَلُدْللا ّلَحَأ آم مْرَحَت

 :رثلا تبر ور حروالئاضف

 مآل»  .اكراّبم ةْكَبِب ىِذَلَل ِساَّلِل عِضو تيب َلَواَنإ سس سه يضل هج عا < رش رحل 2

 نارواذت ول ركع اخ تدابك الي حس بس لدقملا تيبب له تك هوك جس لا باوج لس شار تخا لا كس داري ب

 كل تس تاوبغ كد تلاو# مكابي طلت كوكو اراب ين ين اوجه شا ؟يد لدي ن ول ايا لويس لس

 دهس نادل هدايكا يري
 تايضقروا فس ( بعل )تلا تيب لج هب اهتم كس دجاسم ماني لابي تااناكم تسايند قد لبي ته هدول

 هك تدابع لج ح بس لن لوما ت داب م امن ىك اين دوو ليل ىلا انواع بو كت ليضأروا ف شيب دوإ كابا

 هس ظاقلا كس تيعآح هداك لاتردوا تيارب كس ناجج سجود سرق جالو ترد كيس هد

 اع ية بطم ل ياك ع ضل 0 دواي يانب دقلا بمشاج نك ل كس نول لوجإ مك ايس تس بسر[ اتوب مولعم

 1اس تح بس لال نورت اند كب 7 ىي بلطم ارسوداكسا 70 هس بس لع ايد

 هتاف تلود تروا اهقدشاخ تابع لود لكي عس لاس دقلا تيييههدواايأ ل ع را
 د هيبسر عدل لاق سا ةفعلاتاةففف نين اجو باوسو ميغ و. « ىك دس «ودانق دما ءرم كي دقلا دب تءرطح

 0 نيس رت نالوا تب ناك قكيررا اهكريقبم رول دنا تدابع عكر كأبي تس بس لفت ةللاع مآ ترقد

 3-5 لوشن ح 15مقاققف لخ تسرح ماني كابي ني دوال تان تدابعر كك وم كك ناب ىكروا

 :ا 0 ل قت دقلا لوسر دك 0 قات طاع لاع ع ورم تيياورب لع 5 ينلا لئالو بانك قا 1

 نادت لاب رف ليترك طلت مد[ تير لب ا هلا تيب و[ مكر دك فخ مد تر دعب كس فس ماين
 -<- سانلل عضو تيب لوا رواد سانلا لوا بآل ايكا بكس ناددا_ لي كف اوطاكل الايك يدم

 (فراعم)

 ير رع

 ةأهشعي رماد



 6 هراي (") َناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس ن0 (نتادا) تلج حشفْتملَنَمَج

 نافوط» ىتلاب كتتشاز ك التفت حروف ترحيب ىك اة مد آك جس انو مولعض مس تراياور لن
 اىراب كيارجي ءايكرسيقب راي ووري لوو ايفب قت لا فلات ميت اريا تررظتحرعب لس لا كوم عدهم ل فايت حر وف

 رين قلاع فوم مدبتعراب كيارجج « كريت ا ذس تعانج كليا كتر جليبق كم عدهم تر اهئ لكما لبن ظاع

 دوه تلا ذي قل اهقفؤقنف ترضخ لبن كري عر وو ىلا زتبا كاكا ثلا لوسر نس شير ق ون لوم مهم جبر وا ل 1

 فلكر رق قل لكك ازيا موفر ران لقرتول ايامرف م اق حس كرام تسد نياولووسارجتروا وب يرش

 ل ءانب ىك اليا را لوا جانبك سا: اي درك صح يأن تيب سدجج كاك يارس كريت

 ءامكر لإ ولع اورد قرح فرض ل رق_اهنلل بتاع يف [ تشي ارسودروا اك سحومب لاو كلا خ تزاوردود

 انتو نيد ينابا روك كلو ككاو مرق ا حقب قو ودادي اح نق اولا هيك

 لا كس ركم دينمو كر يم دوج س اتنباح لوارميم ايامرف حالتي شئ اع ترض ن__ قف ثلا لوسر « كح ا

 وكلا تسود رسعيل_ اج هرطخ اك خس. اديب قمل لب لون ارسم الفاو ان لسن نيا وداني ري كك ربا ءانب لكلا يوك

 -<د لاكن د »دايز ل ايند للا اه بارع كسداشرا لا لومب انوع ب لاح كا

 مساك تقفي ترضخ ةنقالةكاظن انت رمي ز ناب هلا دبع ترضح جخ_. اهب ك_اتلةتقاَعنَك دق رصرخت اع تررطح نكي

 مدهنضدثلا ترب نس لوبن وف لوم مات تمول نا لبي م ركل كت تو لتر عإ كس نان رشار ءافاخ كة وم حس داشرا

 ناب تراب كو زوررتو رب سرع تمول ى رعب ز نب دقلابعرط_ا. دانب لل طم لس كك ارياءاني روا اطقم وضد ا شرا لس رك

 ترم انر اك اك ب زن شلادبكبكاي يلد اراوكو سا كس ركظق رب تمور وأ ايدركريبشلن ادرك روفر لكس افعسول

 لوسر_اقزيف ل كري ز ني دقلادبكر كاي وركر وبشر لبي لوكول ل لا حس دانب جلد ذاك اينو حردم لكن لا كت اين

 حررط ا كس كم دهيم جيو لدقلا بيب تس تس اهبب لا /1- جاي انحررب تلاع ى امتنا ثوم تلا لسنوكلا ذة ثلا

 حبب بو ويس و ويب اع سارع ىوركربقا

 مانا كس شامزز لسا نيد لي دانم قل طم كاتب مرك[ لوسر ثم رصف سزارميوكدثلا تيكا لا

 كاو ذآ كسآ اناني دوا انركم دهنموكد ثلا تيب دابا باكا يد لك قنفذ كلام طاكتيل سلا ناب كلك اد مادا تررضنح

 بااذبلا اكعد م اكىبت ل كس كرو آم ان قباهاشداب الاد فس آرج كه دانب نولكل يوك لا تيبب كك لوماشد ب

 ان: رات ىا #< ني آ تو ىاايكل وبنوا فس تما مام جس بسانم اني د نومي ب تلاع ى اس ب تلا لم

 -إب د كراج شيمب_لسلس اكتم مروا تنجي رو تسلك بلاس قاب دثلا تيرباوم ايكر يقض سو

 نر قع داخ تدابعالبي حبس مذا ما يروا مكابي حس بسك اينو ربعالاوب مولعمر وليا تس تاياور نا

 < لودايفب مقلاس فس لوكر ذي ناك سب بلطم كس اع كف رط لك افنلليات ميت اربا تبن كرين علل ابتج لبن كرك

 - قوجومح_ى: ديبي داينب لسا كيعكروا لي رفريتل طمس قو 1



 (نتادج نيلالج خف ركل امج 00 4 هراب (*) َناَرْمِع لآ ُةَرْوَس

 :دوجومرلذ اكلي داو لس لت

 كباساة وق ةسرارزل ل راو لك كر وو ايكايكركذ اهب قداو جك يا ى كل لي لاي دوجواب كس تافير نم ايت

 هات تال لوم 2 لإ طمس تداع كس اشاد ناو نوميرتح# رقد لا (*-روبز) ةساتبناوك

 ايري ولكنا شيخ باروااونب لاح اكن ارعل ل لول رصء الا ةركى واو ل هس ورريمج اك ئار /#درارقو رك السل

 (4؟هص ؟دلج) ت20 واوا اهب سيك جسدارقا ل

 17 رس ع 1 رق / 51

 (ىدحام) حر لرتعم]ب قواو ب ا تحد لي لل تي انساو' كارتيا

 اًمدحَأ ىاءه رك ف وز ادتبم اي «ميها رب اقيم انؤلخ فايع را فوذحادتبم و إب ن .ميهاَربإ ُماَقَم

 بت ايقزارق ايي ف طع تروا ضحيإ لزب ح تاقّيَب تايآ كس تروا رميها ربا اقم

 -ايامرف ناي ديد رولي يلق لسا مرر ركن آر قول ىاج مياربا ماقم ىلاثن ىذب كيا حس لب سويئاشن نا

 لش تاياور ض ”روا« كس تس اءرفري كك دشلا تبيب الات لت مكي اربا ترحل عب #اعكر ب لن سرب هو مارب ماقد

 ضد واكس لاا ءافقت اج اجو اين تو لك فناني رو ااهتاحاجو مديد خس دوخر جتا سدت سكس ىدنلب كريت يي يدك

 كدا تسول آف تر رق تل ايآ بس يل < رباظ_بدوجوم كك نر آن اشناربك ا كك رابم مردف لساكنة ميئاربا

 2 لاو لاو مكر اكن آر ق بج دامت بعرق كس سنزاورد كي كس دألا تيب رن لو قلختاح قا تليضأ

 ل2 تاون ولاو نر كف اوطشتقو ل ١" ىَلَصُمَمِيِهاَربإ ماَقّم ْنِم اَوُدِخَناَو وعايز امن رالتناةلقتلع ميار

 9ييا دج ى اوك ا لك آروا-ايكاي ووكر بيير قس مزعزربجاب تا فاطم لص افار ؤ ص اسكس دثلا تببب رك اش اوكا

 هه ايلا عضم كج كس ناكم ىا تعارود دعإ كس فاوط. جاومايكل فقم لع ناكر زيوفك

 نا ميتا ماتم نيل حس مانت ضان "1 لبي لسا يلا يلع ميتا را م اهتم« حايك يدرك وفكر دعا كس لاوخ

 [فاوط كريس ردنا كس ماترحم مارك اهيقف يل اء قواحولم ارتربتس ان حس راينقنا لس تم

 -جاماوومارا بجاول هي ل يعلو
: / : -5 

 اكدلا قتناج_اهاجوم فوفو نوض ردو 2_.انبوم فاو ل ساو كنسي تليففزوا تصوت ىرضوو قكدتلا كيم

 كلر باب حس متوكل اللي اج ىو ئازسدبج ا قل اوت ايوب لاو لب ( مرح )دفنا تيب ضن 1ع مت

 2: ما ود كير اتاك تيلباح ع اجاىدازسري ذسآرجاب جايك وجم حس لوقي لفل

 رق قوم سيت ارج دل اة ع سرسوذ كياروا تك و ”لابو هوكعسسود كيأ ن نو تسيب ك نو

 2 هد نونكر بج قرضرظاجا قرم كلا تبرر سرا ملا نول كل دكة لط رثلا لوس فرص لو

 <«( نشجيءزكزإ>



 4 هراي () َناَرْمِع لآ ةَرْوُس 1 (نرادد) نبلالج حف تنل نهج
 _ قى وانولتمرت كاري ل ومب لان فرط ىكدقلا تاجا لاق

 طارش ذم ضف

 ىلاعتفلا_ج نايباكتسيصوصنى رمت كلا تيم يف هَل حاطَْسا نم تنل حج سلا ىَلَعَِلَِو

 تع اطتتسا « لون كك ر تع اطتتس ار وا ث ردف ل كك كيشلا تي 58000- اك 2/8 ا تيري ري قولك اذ

 تشاورب جررخاكم ايق لابوروا تفرور[ك كدتلا تبدو سل "وم لادانتا ل امايس_ لاعب ههضلج يللا

 نواب داب زين جل بجاو هذ كل لس سادقفناكن جاهد ركم اظننا قمجاكل ايعو للا نا خيسا كت بلو ىئياروا كح
 نس ع 1

 ريك ا نسيكحنلا الكبح كة حاج ك تنو ل /ارداقب دول ل ا رون سلس مرر خب للد ك لس ترروع حرر كا

 نومااك ل |وتتسار خرط ىا ءركت شادرب جرش اال اترو اي ومابرر "خر حس لا تيس مرو وثوم الاو هس رك رمح لول

 تتسع ع يبيح - كك اج كليب تعع اطتتسا كروم هرطخ ى وتاكل امو نلاجنمت ىكندب ل لب تاركا حس لفاد ليي تدغ اطتتسا لح انو
 ناايمرو امتار لن نإ ايم اكو رس ادن امسالس باكا نع باع هللا ِتايآب َنوُرْفكَتَمِل باّتكلا َلهآآَي ل اق
 لين قلعت ساروا حس باطخ حس باتكل با سي تأ اايلدوك فرط كن اونع لب اسري با ءايك 1ركذاك ل

5 
 ب اسس تسسس رخا

01 

 و

 مااساوج اهتن سن نري ضان ماناك لمن ىدوبتيب كيأ كيك يب فذ تعا لأ تس ملأ نب ديذروا هس لأ نا
 كيا خرر روا لوا ليبقوو لس راصنا ل ناوي ل ار زكا ازور ليا اق انكر شيكروا ضخ تمي هن سلاف رلسشروا
 لوو نلا لبث تريلا تام نايك رجب لج سس كك [ىررخ ول اهلي و وكت فلا دوا ثبحى نا بت: نس غخ وم كيج
 سو اايمردك سليكل ونود ىف اهوك 00 - د]رعري رش لم نولي

 لس ناروا لاب نولك ا[ كيا تاكئاكر روا تبحىل رد رنا ل اوك رب لاغل لوم لسا سوك ا ل ياك م نع لاروا
 فرط ل وفووراحشاوج رب حلو وم لارا اجار ر كذاك شاحب كب ناايسرد كس نادك كني دب ير اكل لي 6ىدل_ؤقا رت
 راق لس اع واقفا دينا ينجس احا دي وانا تك صر دب سوت كل ارف ىلاغدوا ردي ا قي ت

 رم قوم لاروا ايك ىءابيبا ذس لا نانجء ديكر ذاك ثاحب كج لت نار اج هبي ل ا كنا راع ونابك حب
 لإ انتا كبد تابعس لف ننال رداء كف كل ليال ات انه ذيكر عشا نلا« كسي موو تح هك ع فر راهشاوج
 «سيرا سوف ةسدكث رابغ ناسا دا ألا ازد ل عب لق راق نان

 لاؤلور ءتس بتاع ق ردا لاوجو ليا الن ىلع ني رازيرلا حب بنام كن وا ناوجون كيااكشراع ب قب ل
 عازشجي مزمز د



 (قتاد) نلآلجح شف كلل اَنَمَج 0 4 هراب (”) َناَرْمْع لآ ٌةَرْوُس

 سويس 1 بجولة ترضخ [ءايك ومع ط_ لكروا تو اك لال كك كل ابي كس وبج لءاش قرار فار كو ل سوليبق

 جب دعب ل تبكروا بالم لك لي لجآروا فوم نلامهطسروا + سوم جسد سر جسرجدناايك: يامر فروا سال فيرشت

 «ىتلل ىلاطيخ بسير كك يروا س9: فتم بس بنوم تاي انركووت فرط كرفك يي تلاع ىا مايك نس تلابتجايك

 (ىناعملا حور) ند لدن لو ضرقار ىإ كي الرو عريس الا وعسر سود كيا لي لب

 ا رماد 01

 اي اولاقف ىسسُيالف رك ْدْيَو َرْفْكُياَلَفَر َرَكْشُيَو ىصْغُياَلَف َعاَطُي نآب ِهيقنقَحَللااوَق اوت اوُممأ نب راهب

 ©نومم 54و -- 01114
 | ك0 عساف نص انوفا قولا وعموم

 راع ناقثإ رات ناو كدا ذاو كدا ماآشإلا دعب اوقع هنُيَد ئآوللا لب اًوكَسمتاومِتْلو َنْوُدَحَوُم

 1 ماَلْسِإلاِب مْ 0 دبي مج َكلاقدَعأ َنَهَل مالشإلا َلْبَع رول و -

 عزفولا نينو عقيل :آ راي نمور ٍتَرَط امكلطعو ةَياَلولا َو نْيّدلا ىف اناَوْعإهَيَمْيِب ْمُثْرِصَف

 ركل هياكل للنت د 8-2 مك نئباَمُك كلك نامياإلاب هئْيْْككَشْناَ انافل اةرتق نأ الإ ايو

 َنوماَدلا كلور نَعَمْ يفورحملاب نورمأيو مالضإلا ريل لإ نوعيات نكي نودع

 مالا لك ْمََْياَل ِةَياَفِك ٌضْرف كه امن ضيعت نو َندُرئاَملا 9قرةيملَمق وواعلا نو نيالا

 قلتم مبيد نا اونوكتالو :ئأ اًوبْوكَعِل ىا ةَدئاَ َلْئِقو ٍِباَجْلاَك ِدَحآ لك قالَ
 2و م م 02000 د ةودو 8 4 256 ب اوهو ع دي سد < مل

 58 دام هوجو ضيفتووي :ميظَع ب َدَعَمهل َكِكوَأَو ئراصنلاو ُدْوَمَيْلا ْمُسَو : تنيبلامش كعب هين

 اخِيبوت ممل لاقُيَو راشدلا ىف ف َنْوَقَليَف ند ةريكْلا مْسَو لقت احلا ٍةَماَيِقْلا مْوَي ىا

 2 2 9 حظ َنيِؤَلاَمآَعكَن 2010 ديالا .ةكامي َباَذَحلاوقَوُدَف نا 8 ٠ تاوقوب + َمْوَي كيا َدْدَيمْرْأ

 د 2 | ثايالا هدب ىأا كيه َنْوُدِلْطاَهَبْومَم هننج نأ ئللاَةَمْحَي ىف يف َنْوْنِيِؤَمْلا

 كلب ركل ىفاَموتوحتلا قامو و مرج رعب ْمُيَذُحَْي ناب َنَْلعلْلمظُدْري هلدامَو ري هلدااَمو 'قَحْلا دفعا

 هر ةرومألا رْيَصن ٌعجتوْلاَلَك اًدْيبَعَو اقَلَخو

 بمر ب ب ىئوعي
 ىلا اج كت عاطا ل الكر وط ل باب < تاك # دو تس ارك اجور تسدشلاولاو نامبا ها 5 :يزرجرب

 لوسراي ايل رعة سب باسل اهرداب لمت ل_.اهايك ذاك اسما 2 ام كد ىرطشات اج ايكاداركشاك سا سا كش ىلا رفان

 متروا- ايدرل "نوضش_متعطتسا ام هّللا اوقتاف لوتس اذ ىلاتشاوكمكر /اول ع تر دقو لى اتفقت ثلا

 مالساروا ومر اق س قويطسركل يبسوك نيد كس ا قس كر ىكدقنار وا وم دعو مس متاك كس لاح سا زج انيددن ناج

 | نشجي مزمزإ>



 6 هراب (م) َناَرْمِع لآ ةَرْوُس 32 (نتادج) 0 اج خف كتل نَمَج
 وى دي حس مالسا ميكب حج ورلد اي كم اعنا ك هلا يدا ظييسا !وكو لكس يد زثروا ل ذأ ا دواوركدن لافت ان ماب دعب كس

 ل ني د تلودب كم اهنا كس لا مون ىرلا و تفلا حس جو لكم السا لبي بولس داب سس للا ل هت ننس رصد
 قرفكم ليرد قا فرص ليث سلك ب عر ذود ساهرا كتب انكسر ذود مروا ككس نا احب لحب لع ترض وا

 ل دابهذلا كل نايباكح اورو كل #داهةكاسيبج حررطى ايلاجب ديب د ذك ناميا سر ذودوكم وقورع لع تلاع
 تن ريثوج عد تعا ىلا ليا لس تك ىرورضروا اجو من باي هاد مك انس اترك ن ايي ل وحل وحك تت 1 ىف
 كس او سرك مكمل او يسد تدق قي دل كور تس لادم دوا سس دك ايل اك اك يروا سرك ايد تو لكم السا
 حس يافكض رف روك يك لا هيضيعبت ْنم لي مكذص) دوا ل بايماك كوله او كسور تس( لا )
 اال ا ش امل مر لل 0 ا ل ل را
 ةيسا هك قةرباوش للاي كس ناك س لاح فس لوم ل ناجم تمم حررط وكول نارا ءاج ومب تسعا يأ ميكاج
 كح لوم( نور ) ديفسس رج كبي تمم ايق زور جس اندم مح بس طول ثملا ل كر اصنودوببي هوروا لكلب رفق شن نيد

 روطبر واكس اج الا لب مون اول لوهرفاكه وروا كح لومب هايس سس ربج كس نرمي كس لوم هايس سرج كيا

 2 بارذع ليي لئاداي قرف غي اوسدعإ لس نال نلامبا لي تسلا موي ؟ايكرفك ذقت مايك اك اج ابك سنا 5
 ناك ئاززا ك7 نوب نش ىتع فقر ل شاول لع نوف نوم زورا كس لوم( نور ) ريفس سرج كس نتروا-

 لا اتباه لبو تاقولثلاروا لت تس انس ذب كي ياك رضي ا كنج لين ليت 1 كشنا دي كس ليث رشم
 لي لوتيمزروا ل واهس آد وج بس حس رابقتا كس فوم لولكروا قظروا لل رواه كو طخ اوم حس كلا كس مرر

 هر ع دل ل ل راح

 هي حاضو كت دوت لاداناياكؤ ةقحالي (خلا) ىصغُي الف عاطُي ناب : : لوف

 .نوُدَحَرُم ؛ّيْوِق
 ؟ تول يك عب ذك نَوُدَخ وميك, َنوُمِْسم لاوس

 < قكلاج تي ذارفد زم نكرم ضم لل رصد ماناكمدادا قلق ج سدح اوسلو تقوم :باوج

 َنُْدَحَوُمر سفك َنْوُمِل سمر ب ك تساكو تول وكا سايقلاا زب ليس انكساج ايك رش وا انك اجاصكر د ذورشروا
 ل ل

 موز وبظتم قبر ظاعركذن عا حس ماتا ٠ ءاومضتغا + : لوف

 | نشب مومن >



 (ننداج) ل آج جشف لا 20 6 هراب (*) ُناَرْمِع لآ ةَرَوَس

 بياذس نك 2010000 اهتليثقمم اناكو ملاو كنا« لاعب قبس ل وفود شح لس بان إي شراع جرزخلاو سوالا : لوف

 هلع ان كس ل نالت حس ءاعنص تتطلسلار او لس نضوج ايتن قلع يسادا و رزينرس تمم بلياك كل #رتش اب لس بدار

 هس للاتدتلا كح سا زك دن ل ارفو ىلا شوف كذب بل ا تسل نا ا اولا ةسروب تمن حق اور

 تت تت ىكا-ايدرل وانو شيعم نارواوأن لا عل 1: )رع ىلا نت كن كس لومار ما نأ نإ

 لش ترطتى قاو يكس ل هرجو ماش يروا كك وج داب أك 23 5 0 لا كوع 0 م فارطا

 -( آلت لاح تلعب ىلإ قطف ترضخ ارعب ل الطن

 - باد اكردقمل اوس ليا رستم كف اضا هس تدابت لا ءقانيملا ذخا هوب : : موق

 ىلا سال كاما لاواوو تب بلطما ل 1 0 َدْغَيمثرفك" ”جس اي داج يكس ركي طوى راصنو دوبي لاوس

 ده سرا ناك ناري اح ان رع دنال اع كارلا ورعب

 راب لب ل باوج "كرب تسلا” كو: جس ناهيك لاي مهي دامهتتس امال جس ب ل عاكس م باح

 - لاك رنا لو باذناظ

 ةالاوةخلا

 فرط كسا ال تيب آر رك لسا ردافش لذ قواسم ثييبت اورج دل لاءهرانكاك تشل 01
- 

 ا

5 3 

 ا

 200 'رواءج نر اسلاك ث ين اتح ةرفح ل ظ!فاضمئا كَ ءازل 00000

 (شيوردلل نآرقلا بارعا) 0 ماا

 نك تس كد بلح كر طر وبتم وبطم "ناآرقاي نإ نا ءج ,يليثمو راعتس ا لي هللا لبخب اوُمِصَتْعاَو .ةيليثمت ةراعتسا
0 

 ورشا عم تافقو ندر كرو ا نت نإ و عر قاع اج رولا نان[ سيد دعب لب تيت قرروا كان نر

 حس انتجر ناوص مو خوف س تملأ

 20 2 هيل لا. تس دي و راهتس اير اترك سورا د انخغارم ن ني ددوا نار داع سيول رم»
,5 0 

 كت ناقع رط ولا ! تاعاامقولا نال دي ساسول_ كن رع تاو ذا تينا بسام كس[ 0

 ب امايلو انعام "الس بس ثم

 تا قلاع تيدندتو يار واهس لابط صيدتص ل بي ءاناوخخاو ا ءادغأ ًةابط تعنص

0 

 فورعملا رى ا نإ لل اقتم أر وارما جس قابل ترعنصى لب ل ل اءركَنمْلا ٍنَع َنْوَهِنَيَو ٍفورعملاب َنوُرْماَي

 (نآرقلا بارعا) لي لام ركنملاو
5-5 
- 



 تاس تكي مولا دعب ا يي ل سا 71

 ؛ هراي (") ْناَرمِع لآ ةروس 0 (نولدم) ننال ج جف ركل انج
 33 377 4 1 ٠ ا 5*2 : 05

 ردوا بخم باع لق قداس زج قول ل وباذن ل لل ١ َباذَعلا اوقوذف ” هيعبت هينكم هراعتسا

 -ج رم روظطلس يدب راهتسا باكر لابوك قو مز ال كس ب مبشهروااوم ينلضور اهتس اري تس دي يشع زج

0 

 نع اي الاعور «سدإلا ل نقار ماجد اكس مالم الس باطما هتاَقت ٌَقَح هللا اوُهَنا اوُنمآ 3 َنيِذْلااَهَي ان

 مطعم لس د ب حم

 - كن اجاياج هن بمر قس تايبنشوا

 سم سما دوا سوم ن لاي هي ب لا“ 000 لا ا صا يدل نأ تس رولا ناي ريحت

 كوم كاس ف 3 لات هاي ىل نا لابع شيع روا كس رك م مد رم كح كاك او مولعمر اوشو ا

 7 اق ا قروش هتاقت قح تلى لا فلذا "متعطتسا اَم ةللااوُمَّتاَق"

 قيس عم” لي لوي آلا وفود لاب كن تان نورك "ع ردا زول اهايدرارق ( لاو ذ ركع حاضو)

 قا حرر ظ لا تكسرت “متعطتسا ام هتاقت ف ّدح هللا ازقنا“ كس نوني وتد نكبر ايوا وهب نك

 يقل حض) 2 -<-7اكذ_ لؤ[تنئا قل طم كس تتفاط قي رطل

 ب يك هّتاَقت َّ قح

 1 لوقنم سي _ دق دقلا لوسردوخ اءوقرسوج حس لاش ل ةتقلاةتائافت روقسم إب ثلا رب حرر طر يش

 ماكر تع اطا كرقلا كسي هتناح . رفكي الّوركشيو ىلمني الفركذُيَو ىصغُي الف َعاطُي ْنَأ َوُه هتاقت ٌّقَح

 رطشاك سا شيب روا كس اجايكدش شج*ارف قة اج اعكرد اب ا

 قرشا سَ رار وا
 - ل

 .دا متعطتسا اَمّللا اوقتا نش دو ريفاوب ىك هتاقت قح تقيشرورل ايارفذ ل ءاطروا ايمن نركعا سررت
7 

 0 1 ءايكومادا لب وعل نت ولي درك ف رصف اطراوا لاناوتى رول ا نكن حل . لوم انوا ىتاعمرك جس يب بام

 - شن اظن وْثال وتتوو وأسال قوم النبل مازن هان وحي لس نركز لاناوت دوى ا

1 
 2 / 5 7 5 هي

 لاق 00 اناظر فل لوو جات اتكراب 5 رمل علو ل رمت

 تمشروو لسا ايل ايلا ياس د ارواح 5 70 ادار ف دىلش ثلا ءهللا لبحب اًوَمِصَتَعاَو

 عا نشي مرمدإد



 (نراداج ولج شف تانج هو 4 هراب (*) ْناَرْمِع لآ ُةَرْوَس

 وى لاء اجانب تعامتج فياركالع مهاب وك ولاد فس ال امي فرط سود رواج اجرك ات تس دفنا لاكن اهيا ىلبا كياوج

 دو لع تمم اننا ككاو كيو اس ىاوبج لكن ب و ترج لانا لب داكن ىك نول ايس ب بلطم اك زي حى ويتم

 كس تماقتا لكس اروا تاسيلخت ىارعا لكن يد لابج : ل را ا ل هن ماروا بر لاشوك

 فولسخاو قرظت امال لش كاري ل وم فطعنم فرط كر ورفووا تاي زج لايميجم د كن اددانس نارلس تنس نايا بصن
 رفيقي نرش احزوا احس لف التخار لك دتب قرفر ف التخا لي ممجتا 87 الك اروا مس ثييرعو نأ رقة اجومانور

 عتلا و - ثيدصروا آر فات كيا تديقكروكروا تعاطا زلم اب سدوج واب لس فالتخا سا وبك اى كل

 ح لاتاكل وفانامانتكسايده ةسد: يولطمو روم سس زج كيا كلا لاقت اوداختا اًعيمجِهَّللا ٍلْبَخب

 تلق م ناكمااكهف وم لبا ارود لش لأءل زي دكر ناك نر تع قل ل ا

 لق الت ب رتل حس مالسا ل لسع فرط تلاع لاو راشا يب (ةيآلا) ْمُكْبَلَع هللا تَمَعِن اَوَُوُكْذاَ

 تسمين مولر رول هكا تن بهي رق تس بو كن ناوفو تشكك زورو بشرا لايم لك اري تاب تاب « لموارع قا 51

 يل لادعو فيج ياك (120) )ادعت كنا ليث قوم طظوفتل م تايلور تر اج ايلا رللج كت ماج اذ ةساجد< دولا

 نان تس ىلا لإ ؟ لد# لزان تنقو لج تيب تالسا ديم وبس هدو اهب سبأ نس زج كراس ذ ذم لع هلا

 هد كس رول لاك كت جديد بس تنقلب قي كمالس ردات سوم نامل كلو كس نيب دن ىت ليي لاسر ايم

 : اك اك وفود روا كت كك ومرور يشر كل بحجب كح حاب كس نول رود كيا تس لاساهلاسوج ديب

 تر ل قلوس نادناخ كياوج حدد تربك ت بكور اما ريلي ل ادهتاس كس نإ جاب

 :ىفازنعا كيفن وذ

 يلبس رع حررط سب ( دي ركضت لحال ) لين سرك كنت 0

 هت لك الخاء تكن تك ىف ني لك بس رخ م السسا دعب حررمط قا لبو يم ” لت لسا بروج ليوان ىف مالا

 تاو لوفو وك اي ورك شوري ايباوكر اصلا كس دي دمروا نب رج ايس كك مالا لام اتت 00

 -( اكينانربإبُرييوفيانا) هلل ذ_ وم مولع ملاعب ملاعب
 ع ا

1 

 ىف رل نالصا قرات ذادتا ضاخ كياولورفرم ل تي اتا (ةببآإلا) ٍريخلا ىلإ َنوُعدَي ما مكْنَم ْنحَملَو

 ل ناو اود هروب د ةساجومب طور مس ( مالبسا) ل ليطسس ىل يق رلاروا ركز /رايتلا لأ ونا من م ملأ ىو تيادم

 قرا الصا ىف لو احب تسرسود يسال ليكتب عرالصا كل اهفاو لاما تيس ا فرص ىءداج قد تعارب

 كوم ىكم ايقدءاقب وأو احتاو طييرروا كوم ىك حر الصا ا كير طل

 عا نشاجي مزمزأاد



 4 هراب (5) ُناَرْمِع لآ ةَرْوَس هدا (نتاداج) زكا ج جشف قرتلانيَج

 :جس فوثوضب لوزج هد الفى [نتجاروا ى وق كل ون للم

 رك الصا لكل وردد ديب د ذاس لو تاور مدا( الصا ياهل رذ كس هلا ليكم اهقتغاروا  وقنلي

 ٍتحِلّصلا اوُِوَعَو اَوْنَمآ َنْيِذّلا الار تع[ ى«رصتاو) ةروع_ جس نايياكتميارب ىرسدد ىا لي« ْمُكَدَم ْنُكَدلَو
 -<سايكاياررفناييوكن وما لش (ٍرْبّصلاب اًوُصاَوَتَو ِّقَحْلاِب اَوَصاَوَتَو

 ل كابو مايق كس تشر لا ررط ى اس قرورض م اهتعا اك ادوا نان ل بح حررط لجيل كس كرت ىناتب ىوق
 نيا صخب وتكسر لوم اكعد دوا تييادب كل وم اكهكتعا لإ اطمح تنسو ن رقم اج اوك و اهب سرسود كح قروض

 سا جس كش روج تبا لاب قل ل باشس وفى ب كى اختدقلا كل وك ادن ثوغيت سس دجتاب كس للا ىرر ال تهت ضير ف
 ذك كيطدوخ حررط لس نلارطسمرج كلاس رف كراج تييادب برأ تكس هرطخ ل خا وهبت تر لا نس مكن آر قيل
 كورس لم روا تيار كل ليت تاكل وكدا سرس دكت كرورض وكاس اتي شرفني او نكن هازكر واوك

 -ك ليث دع اتاكد كشنادختاسكس وبطسر كلب بسس كوت اكلت ساتر كش

 وتناول نال ني شذ تس نرف ا نام لو لف درو ىلد ىكء را نكىروا فورعمل ابر ما

 ماك: كس ود تس لوم اكهس جواه درت تورو ولج سس اج ىلوج ل لس ماكي ا ل كام تعامج 100 ل

 هذا ىرإل ىدإل ََك رع كك وارسال كيو روع اكتمال اه تاج يف انوم "رن ل لس ا

 قدرت نار ان دس قوات رز لترك يامر ى ري عشرا عسر لاكش ارنا كس ركادا كراو

 مكب ايك< - ترورض اطار شروا فاصوا نترك ا يكل شاري دوا داير فررتقم تعاد, ضرص لي ل كس ياا

 ومر اوشر هل كس لوتس

 ا 1 (ةيآلا) اًرُكَرَفَت د َنيِذّلاَك اًونوكتالَو

 قوايند غيل ضمد تن اجب بس فس لوبا كس ب تقيقنلي تح رقيب حس لك < ساروا اهقن دي اك نق نأ

 كت قيقت لا لي ع اريجروا بولسا فلك ديب ارق, كرا وار لك قرفنو فالتخا كل ل ضار ىلاسقثر ادام

 - نار فريك ات كس درودو كس لاارداع لكىرن 2-5

 0 لعب نول اوهرج ريفسروا ساو رم ايس

 كس تنس لا كل و تاء رف افلا ةقةات لا ايع نبا تيرطح ليج روكي للا وقا فلس نير سفم بع نبت 1

 كرو ماسلا با اطع تررطت_ لس لوب هايس رج كس تعدب لباد اس لوب ديس سر



 ه خ1

 (جطرل) نوعدايمس عالم مضل ]ب روا لظير قلب روا 0

 20 ا ل ع دح كيا  ةةقلاقت نا ماماولا ترمت لح اختنا عقل قادت نم اا
 0 58 سا ميار 000 ها ا

 تعرفت هان ممااولا تربعت كساب را هوو نع :2 نوفق لادا !١! تر ديقسردا لس لو تح ثيدا #4

 نس لرلادكاياتت هس مكر اش ف ةقالفتةفناقفق هماءاوبا ترضتح قاس قاس ةقفقفف ب آث ي دعوي ذس يكل ايكا مج إ تس
 (ىذمرت) ا نعل ل , لوم قد حرم تراس ثين ص

 0 نور اه اس وجم نيود 2 8 0

 6 قلو
000 1 

 : نقلا: و نيملسمْلاٌرشْعْناَي وبيلا ارث 1 رس نؤرفكلا ©َنوُقِيفلامهُ [و هباخس اهو مالس

 هوو ١ 0 0 0 كيلو نجدد دحر بنل يارس
 5 00 9 الع

 سا لا سمسا 83 يالا 7 اب ارا ل لام َنيدَل لإ مهل ْفَيرص يف
 ةمضعال ىا ِةيَرجْلا ِءاَذَأ ئلغ نان كا مل :تيعيتسلا 2022312

 تقمص“ نا ساو ط

 مينأ بنسب ىا رحاب كل | ُةَكمم هلع ترضون ف سعب يَضَعِب اوغجر لاو كنفريع بلت

 لالحلا نؤزؤاجتن نوني ارنا اذ كبار 20002111 لأ َنوقيو لا : هللا تنمي اوك
 كك مل هيأ يللا لفاْنم و مك 00

 - نواس ن3 ٍتاغاس ىف ىأ الانامل ِتياَنوُلْخَي هباخضاو مال هياحضأَو مالمسا رد

 0 َكبكوأَو يحل ىف َنوَعَميو ركتملا نكن نيو فورحمْلاب نومي رجاوي اكوشاي َنونِمْوُي
 د ايا ءاتلاب اباوعْفياَم َنيحِاَصلا ةماوُسِيلَو كيدكاْؤسيل ا 1 تاةينبر هنيجيطلانم ركاب

 20 وام ل

 هبلع نو ةزاخت نبذ كاوقاو دقت ا ل ةهئاقنأ ىاع ءايلابو

 0 دع ىا هللا ذدت َقِم ناره َنْبدْلاَنإ ف َنْيِقَعَمْلابهْيَعاَو
 عن ١

 داو ذاع :ناعتملإلاب ةراثو يلاملا اية ران سمت نع هفذُي ناسنإلا نال 3 رب

 ّقخْلا ع نبات

 1 اوف جير لكك يفز يديقلا لسور 00 00 نادل ولو ٍنهق رافكلا ىا ىأ َنوُقِفنياَم دن ةفص ٌلّثَم © يال يفطشرل لع كو

 نونا هاذ جي تن كذكت هباوِتي مده كلف هيسفملاورفكلا متنا :
 الخلا كيش بلا يقكلاج تقومي فن نول ةيفابتم ءاجوعب دلو ملاَعَو ابك

 (نشج ن2



 4 هراب (") ٌناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس هد (نزاده) نجف تل َنَمَج
 هلا 2 مكر 6-9 كو 7 يك , ىَلَع يس ةايقبكا ٌةَناَطَوْدِخَتتاَل وبمن دلالي

 اونمت |وُوَو ٍداَسْفْلا ىف ْمُيَدْم ْمُكَل َنْوُرْصْقَياَل ىأ ٍضِفاَحْلا عنب ٌبضن التركي َنيئِقفاَتُمْلاَو
 ةعيِقوْلاِب ةمههاوفا نم عقل اوادعلا قفل َوَيَظ ِتَيْبْذَق رَرَصلاُهَدِشَر 2 أ يم

 هب همم جل 11 د مادة 8 1
 يسن 0 يقل وأ يرثنأ شب 1 يراود ذاك كلذ قصت يتؤاذغ ىلع ِتيرالامْكل نيف دب ةوادعلا َنِب قْودصَفت انف خف وب ىَلَغ َن هاي رستلمل 11

 لو انك بشكلاب ةلك لابني ننذلا ى 2 كتلي ٌرْكْوبقلَو فككاجضق
 دج يان ّنِم عباصألا َفاَرْظَ 121153775195 3إر دنع ل
 نضيع ممل ( نكي مل نإو اًداجتت لياثآلا ُضَعِب بْضْعْلا ٍةَدِش ان وسام 00 دوو اَمِل ِبضَعلا

2 

 انب © ِسْذَصلا تاي هلئا] قف فيي اش اوزظ قلق وتلا ىلإ هلع اوقكإب ىلا ٌرْكظيِا ويوم مْلَق
 5 52 ضم وج 3

 ويس وجت رم هم يطا ةكقَي ع 2 ببر وهيجودو

 وو آظ يد ل داس 8

 اَمسْئئاَبَو لبق طّرشل ؛لاب ةلصتم ةَّيِطَر لا لسوق بدو ٍةَمِلِرَم ةّنيِسمكْبِصت نإ

 يزف ه2 هور 2 يَ وه ودع نعام
 نزف عارم لك يونس يكرتوأ يرق كَتَواَدَع ىف َنْوُسانَتُم ْمُهْنَأ ىنْعَمْلاَو ل صاَرَتْعا

 انهيدشتوايققو واول انؤكسو هانا شاك روظآلاَسرْيَغ و ْمهِتالاَوُم ىف ةةللااوقتيو

 .هب ْمِيزاَجُيَف ماع ا ءاَّتلاو ءايلاب َنوُلَمْحياَمِي هلا نا

 تيد ملت للحج مايك لك كل كس سكولوكن توم تغادتب يرتب لم ماكس غلا نة ر تس ا "رجل حد 0 ٍ 8 4 / ع مص م ٠ ل
 نات بوخ ل قتل نااانال نامياوت ساه ناامئاريدقلا بانك اركارواومب تتكسر ع ناامياري هلا رواوب تكس هر لرب رواد

 ياونارطستيس ا لن (ر فاك ) نمر فان ح لبي نا تكا رط_ قاس ناروا ماس بد شلا ديك ايدج لل ن /مؤزم وأو حس لك
 ل 2 - 2# 2 0 5 مع زر 0 20

 هيدي سم ولك نيركل باقم حس مووركاروا كس ل ايي دن نات جيك ماوس تيا ىفيفخ كى درو ترولث ىلاك لاب ذ دوب

 مهد دم

 ردت لطلب غيب

 كت ذرب كلا« , 5 كد فالغكس ناو مد ل توا رب ف السرايا ارك كس ل 1 احل زف راوو رت عيل اخ را احر
 سس تش يت سس ل هادي ل سس حساس

 | نوكولاي وجرب لولرح فرط رشا لكس لااا كوتش لل أح ماك تاو تر نرتونلا- م اع قلت هدداوت عقل ؟ورل اسم

 كك ببي __ب تاس سب ا - يي ايان ا ناوو : ل ترروصو روكي ن *-جس هاياخماك ن 1 لبي تثرروص أ نسركاوا زج هوروا دب دبغ لوك حفز ل وألم
 ريثمك_ نوعأ كرا وول اوتو ن1( بس) يدقق دلا2 اقراوخري نارواَك واركل_ وي ضنك رثلا هوروا -اكدش لاح مك ا 0 و

 م نالع رمال لايزال كرت اة هير زمرح تبر[ ين) ىهأ كل ك_اذركل جوال ول ويضروا كت سرك اياجوم

 مقر بس تسارواروب باى كيا تعنت كيا تس لي باكل ما لكننا هنا لابط باكل | بست تر زوار فرط مار

 و.

 عازشبجي مرمرا>

 ه2



 (نتادج تلا لج جشف ا كلاْأيَج هذا 6 هراب (*”) َناَرْمِع لآ ةَروُس

 تلا ل تاقوا لس بشو ل و[ كدا تولي - ترس كس الدوا مالس نيه ا اييجعس مرق تباثي ققروا <

 نزلا قم انوا لي كور لام دواء ل ةيسد ماى لعبوا لن كك رن امئاه تيت زودددارم هاير« لت ةح ايام

 نلاوج لج قم اهي لغ كاروا لل تس ل لأول لي ا لن قامو اهدار ق0

 ىددقا لع ى نا ور ىلع لاا تسما قتلو واي وكر جوا ل كم الدال ردا نع ناكر كام

 تلازم تان رمزا اون ادلب سن اج يدرك مورس بالك شارك وطاب لي لا قروص ل وفود ىف اج كت

 لك اروا لان كس نا قا ار ذوكبازعكس ثلا تس نا زلم ايكر ايف :ارفك ل لولو نك - بانتاج بووك ل هداك يت

 ا يارد ران داكتمااقل هت حنا يل قير مان كولر كازو ناتج قرر اء

 100 ىلا راقأ يروا- م له دب شبا ل ل اووى قزود ولد لاى -( عساترك )4ك بلوس تداولا

 يدش قدري شل لش جس ىكاوم لا لام كى ا لبن سرك ررفوج رم روطكس_ هريغو قرص لع تدادع ىك هتف ىق 5

 تدرلواي ريوق كك سااومجو دركي و مايك موا كيسا هل دل تيصخسرفك ل وهج اج ليوكل مت ىكمدقو وبرك

 تاقدصس نا-اتدم ينو دافي حت اقدص اونا م تناقص نلا حرر ا نوب سس رع

 تاي مها ةيسادخ جس بجساكدابرب كت اقفل جدي رؤ كسر فك هس لوبا لأب ايكيا نا ةيشأ رت امو

 5 ايوب كنار كب نو ذاوصج راب ود راب كرا را كح نع نا انمودوبم والعكس لوبا ماولاو نامئاعس

 لع داضدجتاسعس دابق امد ع بوصنت بو كراج ف ذع ءلاَسَح « تكسر ليبين ارسك وكل م دافويت اس ءابق لوو

 - جس ناصقن يرش هوروا كو #دابمت قت لج تحك وزر ىل كك فيلتك ّكروا - هك نيكس عانى لك

 ردا عس لبد ما كسك خالطا كرار ابك وكشموا كس كت بي قراهمت حس نابذ كا ا

 لوقت لوك لاين اثنى ؟ تدادع كن لادجتاس هداه لكأس ىذا دوا وأود لي سس ايجي ل لونج خيا هو تدار

 هل ربح اح“ كويل او من ونمومع ٠ك ورك قد كربكدتاسكس نا كس وج ولت اب ا مثلا ني هك ركن ايل

 هحسرجم لت فلات اس داب ب نيد ووروا_وج تكلر تكس نلا تسدجو كف دروا قرارت تشر منا -4

 ني ع ح بج دوا« تكد لاثنامئاهي باتكى رابتموروا دم تك رناميابب سوباتكمانق تروا تكر سنسر م

 4 ثاكأ ده نلش) لايقثا ح.انيغويرشيي مقل 7 كوم للا فيعاوا كن كك ناميا متلي ةييسدبك ف

 2 ”ىادج ملا ايكرميجتا نايم لانا ضب بضن تس ةشروا لب تي دوكتضلا أ اىرابتو وكيل سا لن هك

 5 قخ لو مروا ءدجر الب ير صف كر ان مؤ ةاحرم ل صغ ماك كح دابآكي أ -وب د اذناكل ايقثا ليي( تقيقح)

 بدارول وت نع وت لأ نوععت لنا كاما ؟ فوض كلف كو كود

 مركادوا-<س لركهوزمتتسإب يوكن اون تصبو ترص الش سى تلاع لالي «لإت سد سايب

8 



 ؛ هراب (*) َناَرَمِع لآ ة ةَرْوَس كلم (قزادج) نالج شف للم
 لأ (خلا امكسَسْمَق نإ يطل مجددا ل ةسدمل خر حلاق ىلاساطقروا تسكت الشم ع ىلذب تلاح كرب نوي
 (عئاْركطعب اًرتَوم م هوروا )جس ضر تخملمج نايمرد كس لوفود نارواجس لمس (خلاْمُكْوهَلاذآَو) طر

 وم ؟وب ت_ ركل وي قود( قربك ) ح نا تري وف لو حو عني ال انتنا ل مه ىو ىراهضتورل سن بلطم_ج

 زا ل ورد قدح كارداو كرمك رايقلا قطر يلاسنا قل ليا تر سدا هنو انسانا ونا
 لع ءاتنروا نات ورا ساد اج عع رطب فو للا دأب © اراب ريل كنا وومر سر تسدفلا ل
 < سوم كي طاحا قلك رولاكل اغا #راببتىلاخت ثلا كت بس ( جس تءارق ل ) ختان كس دي رشت ل ءاددوا من

 -اكهسدءازجوكن ا( روا )وكم وا ذيلا تس دختاسلسءاترواء إي (ن ولمعي)

 هما ع تأ 00

 دياب ل

 جس لاشوكب سب احترت وادب اهازيج ماع لوو ظفلاك . ما . مآ 6 .ةثأ.ةّمأ ريحتك

 .ىلاعت ىلاعت هللا ملع ىف : : يلو
 ؟ححهدئافايكا ءفاضا كس هّللا ملع ىف ناو

 لع ىف ل لاوب مرعلا نإيرطب عطقنوا مدعلاب قوسصوج اترك ت لالدرب ثودع تير اذيصاكى ثار 'متنك" :(ُبلوج
 قال مدعدرداجس 6 نباس مدع ديك شالكي ل اة احومروو بش روك يلا حي درك فاضا كافل ك- هللا

 هج لاعرقلا مليك يدرك ىراشا رك اي ددقءاقفلوب «نينئاك : : يلو
 -< هراثشا فرط كف وذحيم نشا م لا .كلذريغَمُهَل ةَمْصَعال : لوف

 توسل نت رب ارك خم كلتا ر حس موب 5” لو

 ك_ لا نولصي قث“ نودجسي مكايدرك و راشا لس ركخ راسا نودجسي ل اع نوُلَصُي : َةَلَوِق

 هي ايكوم تارا ازاي درك رانا فرط كوم: لاحركن ام ددقم م مسهرروا لو لات سات: لي هدب
 -تك نودجسَيَو "1

 راعش راصنالا .ثيدحلا ىف ءاج < انك تسود ى ريا ريكا ماكل حس ندب -رتسأ .ةناطس :ّيلْوَق
 .ةقوف راثدلاو دسجلا ىلع ٌبوث راعشلا .راثد سانلاو

 تبغ دن, عل اقو عت هعيقولا : :َيِلْوَق

 -<- فوزكل وفم نولعفت ل < هداشا ل لا كلذ ١" كلذ : : يلو

 فوت اذا كاطرشلح هراشا ل شا يه ولاوت الق : :قَلْوَف



 تالا عفش ت01 1 1 1 ا تت تت (نقدت) ن0 ج جف رن انج هد 4 هراي (") ٌناَرَمِع لآ ٌةَرْوُس
 هت ااا لش !ايمرو لس يطل جر وا طرشي بلم .. لبق طرشلاب ةلصتم طرشلا ةلمجو : نلوِق

 بس تايم اهنان 1 ناايسرد اكدض حدا واس هضم لت نا اير رك كس ا

 ”ةضلباوتهلا هلا د ا 1
 دونمؤملا) ( ركنملاو فورعملا) (َنْرَهْنَت «َنِوَرْماَت) ني قاطورعتم ل تبي اوروكز ( كلباع) قابط تعنص

 :ةيحيرصت هراعتسا

 ب "اي قرا وخلا ار ا ةناطب هس يكرتتو راهتسا ل نا_مكِنْوُد نم ةناطباوذختتال

 قديش ناب تقرر قرم ىلا دارخ نارا يعرف نقرا ةئاظم لابي تاتاج 13

 :ةيليثمت هراعتسا

 .ِظِفْلا نم َلِماَنَلاْمُكْيَلَع اَوَْع اوَلَحاَذَو

 دعا رشح تغب فيك ادثرب تشن كيتو مدانوكبسضو اظرف تلاع كن

 ناعيش ناطيّشلا ُلّهخ ديدشتلاو فيزفختلاب جحر ُهَبَع لاقيداسفلا,ءاخلا حتفب لاَبَحلا :لاَبَح

 ب داني ناوتك الو ابوك سا لس
 .ةقشملاوررضلا ةدش .نونلاو نيعلا حتفب َتْنَعلا 8

 5 و
 جوا

 08 - جا #0

 سنو ل "انوا: تسابكاب ايدرا رق تسع ريو كاسم تسال تيأ ىلا (ةيآلا) ٍساَّنلِل تجرح ِةّمآ ريع منك

 ىزايان نلا لفت ووو تمارب رك اك بلطس, جم ها نك رو !فورعمل اب رعاروا لاب نامي ادتج حس 0

 ىلا -ه قم ا رثصو ريح زينا لاو تروصب نت ” قكابقلك تمار 3ك فت تايصوصخ

 كي 6 راو رق و فورحملايرعاوتج تس لوسيا ع سلا نتا ىلع عمن كب اكل ارحب لس

 ركذم نع َنْوَهاَنَتَي ل اوناَك "رفة مّ ركن ايي تنص كبسات ؟ءاك شاي دا رق اشعل باكل ناو

 بقنا روق كب لابو رهان 'ُهْرْلَعَف

 ب ع
 <« | لشي زمنإ>



 6 هراب (") ُناَرَمِع لآ ُةَرْوُس هن (نتادل) رمل ج شف تزل انَمَج

 ؟ افك رفإي حس نالت رف فورعمل برع

 رلكروا فورم وكل هر تس ركاذا ضف ودلك س ىرادممذ اكو لع سجس افك رف كيد نكس ءالعزفكا
 قاس فر حس فرط كت ماد ارفارطيو حس لمادا توجو غي سيرفس كاد نو تكر ىيءالع ع كرش
 قاما 1 هس فرط ىكت ع انتب كيا كس ءجس افك رف لش تالاح ماع ىتدابتب تجب اك اجوم

 كة اجوم لمادا بناج
 لبي ايندرك سب راج ايات وكن دخم ل. انكففف بآء اك م نيب لبي الز نبدة تمسهرق روسو جس نوم“ كدي

 لاءوم كس ل ئاذ مب ارب لا_ايكايدركل وزعم سس جو كمل ان كن اوكل ارت سب يراه لازاوم عمال

 تماراوج لو قوما دبي تافصوو ل مرواوب كك نب تعاتب رتب حس بس لبن اينو مبا حائل لامعاو قالغا يل

 مزالزيواداهقروا ع درجت دابتم كبي بااذبلا ب ذج اكن انمى ديدوا ذر كم اقول سس نشل ل : قرورضويل كس لداع

 تاو : لك لور لع #دابتج حس لويطلم نار واو وكل وي دادس ذئب 18

 لكنا« تلذو ق.ةروا تيب وضخ كل ماما ىن (ةبآلا) هللا نم ٍلبَحبلا آَْْقُت ام نيا هَذا مِهْيَلَع ْتَيِرُص
 تازرب وويل تداهشاك تراترواع قكوءادجب لع لولو كس ثنا قظؤر ران روا قت ه4 ارز( لولا نولي

 لوا ثانكس ىرص ل بوست انج قر مات عررط كا لاسإب دص يمتدح كس سار قتر كين آر قوز ةنامذ ىلاح تسي

 نبك رادرزروا ىلاهشوخ كن ادوجو اي لاب لول ركيوروا لبر اولسوأي زء لب ىلا ء لع رتب لبن ىنمرج تلكوج كوبي كت

 © ايمي وطي رركاةقا_لكر زك فد رؤس زقن رع ورا متت وري [ههنك ندا
 الك ورسودرللب ءاومب لكي سوي لبن يس كس نا هواجس ىئاوج بستن بت نما تبا زوحترلنلا لدبي اينوركا كس ضرع

 تك عن ح تلذ لاو لي لوةروصوو رك لكى راوخو تلذري دوبي كس لصيف كن أرق هت تناك ىلابريعروا تييامت

 تسرموو# ل نلومام تس هربيفو لو قرتوادخ ماكر ياني كوب بهار يشن خول اب تدوك اب دب غراب ان الشم دبع اكدثلا كيا لن
 سانلا نف لبحب ظافلاك نآر قبس اوم تروبظاكى راوقو تلذ كن ارانب لك عي ةدباعم تس وكول سانلا نم لبخب

 :لاورمرلا ورا ةرباحم حس لونارلس كول يك لاو قب تروس لبن لسا ليج لما شنو ب سسرفاكر وا ؤمج

 يضاطرمو لييرما تمول كل بارسال يك كر ترص ب حاص قلو حس لاح تروصودوجوم كل يارا تمول ايدج

 < توب لع كح لورسود بسوو ع ىلآرظتتوقوج كا ليئي هدايز حس لاس لام كزتشمليا كريو
 لسور ليكم اقدوجواكسا قكند كيال لب" اهو رادرب تسوس لاهو لور« طرب لي ماركا

 قى ططاسم تاذري نا لش شاداي كن” لو تاقرككس ناي تودي اوئاَكَو اًوَصَع اَمب َكِلَذ
 -ع| نشجي مزمزإد



 (نتادج» تل الج شف وتل الَهَج كيلو 4 هراب ("ر َناَرَمِع لآ ٌةَرْوُس

 أكن اي لش تا لت تمر كنت كش |باتكل ئا ع داس تع (ةيآلا) باَتكلا لها نم ٌءاَوَس اوس

 هقلا ليو رينو ريع ني ديسأءريعس ني بلت رثلا ريق ني درسا مالم كب قنا ام ود هانا -لأ 0010

 -ازاوأتس مالا ف رشد لاقت

 كا كس عمار 0 تسيب ما حس لاشمرم اهنروا ميم اع في (ةيآلا) اًينّدلا ةاَيَحلا هذه ىف َنْرَقِفْنياَم ُلَثَم

 أ قو 2 كح نيرو لو أ لاعب قرم اطر وا يافرك ئكرالوا تروا سأم كلا 0 نلورفاك

 ا قتلا مل الن ا دركرتتس ارك الجون يك ربى رمد جس كا هس اي تنك ما اشم ىلا نلاروا كس ل امورك

 تك نا نانا 257 لبث كا لب ديما لكن لا كا جاك م تك ديما ىك حف حس ساروا لإن نس 2و

 .(ةرخألا ةعرزم ايندلا) < اكل تاذوى د 11 تايح لد ارم

 مول نو ل لفرص - ود ل ورتو تار روا لوم اكهس ماه ءاف رداخ يانج لل ر ةبذج قري وادارمعسا اوم“

 اج يدب رالف لرتز قرإل كا حس جم كت نادقفاكى ورتب كى دنوادخ ”طاضدوا نامي حجوارم تس “لس”
 نمار كارم ا نإ 1 0 بج هيفم افرول لوب سيتي اد عىل لك اتباع نامت ب سس لميس ىلاعتمتلا-ح

 لوي كت 2 اسشل| لناناد 1 قع ارث رط و را قازركو هسا اب سكش دب 0 0 الإ

 تس لا نب كلب قا اب كس ف وويفعتم ام م وال ذاكو كدا كح لا بج رك زج لاوس أ

 رادار اولى هدالعس نوفا رطسصإولاو نايا ها (ةيآلار مُكبْوُد ْنَم ةناَطب اًرُدَخّتَتاَل اًوُنُمآ َنيَذْلا امان

 -ةانب هش كتلسود

 ىدارفلا شل تانتاعن مك رث لس لولو جداثروا لل ذآ دج اسكس نا كس دايآ دوبي وج ل بقارطا كس ديد

 اول وم نطلب نونوو لس خررارتروا سوا بج« كى امجاروا كت تاقلخت ىلاذ ع ضل نب ىو روط

 هلل ب اروا سافل |يهخالا مكان تررضحوأ لهي دوبي و نكي رة اهينوكت اقاخن لس خيرا تروا لوا ل دحإ كس

 تسد ع دعي وج كح نابت ورا سدس زال 2س ناين ا كى حرا تح وس

 كل لي شوكلا تقورب ركاشا هدم ف اج ان تس قد قرب الن ساروا هت هك وم ننس نلاوو با لب لور

 كس نا دس ركمولعمزار قكامتب كح ناادوا لي دركي ري داسفوردتق ىلوردتا لب تعاممج كن وفا طسم حررط سله تس

 قب تيان ياروا لو ع رامرفتهيادب تس داءاتفلل ناسا تس شد ناقفانم كنا لابي دفنا« لي يني كيل ونش
 ا ديسااولاو نايا شم كنود نم ةناطب اًوُدَحَّتتاَل اًوْنَمآ َنْيِذّلا اَهْيآنب كلو ةس ارفنايبدطباض ما

 دا سو رازرللى م ءالع_ نوتارلس

 يات اك ان نرييشمروا رثتخم اني اوك لاوس نولاو تمل ىجب اكس ايكايد موك ونارفسل د كس تمي آ ىلا

 قدرل عرورت تنطادوا قل لس م كتعآ ال لول رسل حس نوما ور لوك ار مس تمول تأ ىلا اروا

 عا نشبي مزمزإد



 4 هراي () ٌناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس هذ (كَادنج) زج شفا كتل نيج
 وأو ربو لويس نوت اكلك طر وراك تاللس ضل نس رز ليفوك ل يدنا دقفافلم رثلا لوسر ىاروا

 - لو تكلل لب لكس هروروا قلل ترحم اكق رج رص لي دج اب نام ذاك رقم ادا-اكذ نس اجيك يرش

 ةلهجلا دنع كلذباودوستو ءانماو ةبتك باتكلا لها ذاختاب نامزالا هذه ىف لاوحالا تبلقنا دقو

 (ىبطر)  .ءارمالاو ةالولا نم ءاينغالا
 رع لوف ارسم اقروا بلغاكل ورك لب بشرب كس كدت زك ددج لبن ىرجت د لي دم ردي جر قلم اتاك مذ ىلا لاح

 - حا رفاطع قم ف كصتت وك ونار ارلسم ل اخترق هدب للا حايك سس لايام

 ازا باتملسو دعها ىلص عرخ أ توف اوبل يزف عسا

 ٍةرخبلا نم ثالث ةنَس ٍلاوش عب نام ِتْبَّسلا ٌمْوَي بغشلاب لَزَنَو يالا نال َنْ هرشمْلاَو الَجَر َن سمح

 ني هللا َدْيَع مِنَ رم َوَواَسُ 1 َسلِخأَو جمفوفص ئوشو دحأ ىلإ ُهْرُكِدتَعَو َُرَهَظ لعجَو

 نب ُلَدَب ذل انّرِصت وا اَنبِيُغ ءاوُحَرْبَت اَلَو انْئاَرَو ْنِماَْوناَياَل بتل اب انَع اْوُحَضَنا لاق َو ٍلّبَجْلا حفستب ربح

 اَمْلاَعِحْرْتَو لاَتِقْلا نغ انمْخَن ْاَآَمْفَتْأ ركشلا احانج ةئراَحؤلَبو ةملَسْوَْب كونكت نب

 َىِملَسْلا متاح ىب , آل لاق ْو اَنَداَلْوَأو انسْفنَأ لثقت ماَلَع َلاَقَو ةباَحْضاَو قِفانمْلا َىَبأ ْن :ى لبا البغ دغر

 م 000 دكت ىف هللا ُمكدهنأ هل ل ائاقلا

 0 وول لقوتيلكوملا لو اا ا 2
 هام 2مظآك ل

 مييولقلا انيوطب منعزل 1 5 ترو مغ 2-0-0 57

 مدرس مكيفكيّلي توفل فيفختلاب 0 َقّدْلَرَم مدكيملا نفيا وَلَنْ كعمل كذب نا كيفي نأ

 ههم ميش

 اوريصتْنإ | ىلاغت لاق امك ةسهخ ثَراَص من ةَتلَث ثزاض ُهُنابب الو ْهبَدمأ نأل يمل بلأب لافت الا يفو كلذ 0

 هبتقو ضروف نش نوتك رمتمدلا نا رت ٍةَفَلاَخُمْلاىِفَةَنلا 0 َودَعْلاَءاقِل ىَلَع
 زخنأو اوْرَبَص دقو َنِيَِلْعُم ىااهحنَف وواوْلا رسكب 9َنْيموم وربما نو هةر كح ماده

 مهفاتكأ نيب اَبْوْلْسْزا سيب اَرْفُص ْمِئاَمَع ْمِِيَلَع ا قلب ليَخ ىلع ُةَكدلَملا مَعَ ثلتاق ن أب هدمتؤ هللا

 ةزذنغلا زك ني زج الق اووف كس نيم رضأناب ركز دادنالا ىف مو
 هكر ضب قلعت َمطقيَل دخلا ةَرثاكب ى :يلز ءاسين م هبوب كريري هاد دع نِصالارَتلااََو مكب
 سس[ يبس اال
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 مو 1

 (نزادج) الج شف َنتَلاَنَمَج 0 4 هراي (5) َناَرَمِع لآ ٌةَرْوَس

 ل نيم اَوُعِجْرَي 2000 رَمْلاِب 1 ادي رمق رشألاو و لققلاب . اورفكَنِْلا َنْماَقَرَط كِيبيِل أ

 فَي تيك َلاَقَو ٍدُحَأ َمْوَي ْ؛ْبِحَو ٌحْشَو ملسو هيلع هللا ىلص ةدماجز ثويك اه لوقو همر راد ينفي

 - . م ورق
 ملعب وتب ىلإ فيصل ذ ادصاق لِلرْسآْلا لب ان ب ةشربلَنم كَل مدداب مّدلاب ميسيبن هَحَّو اوي موق

 اةقوقو الكت ا ل ْضْرَمْا قامو نِرَتلا العلا قاَموُنِيَو ريفكلاب © هما 0 2 207 مآشألاب

 5 و

 0 سد 3 و لو رجم هدو 5 وده < ها اس رغا
 :هيعاط لبأب رميح نالوا ٌروفعهّريأَو ِهبْيِذْعَت هن ملح و هل ةريغملا قي 0 اني َنَمِلرِفْعَي

 71 م 2 لي عل
 لاق لون راس كح كقلا 0ك ىلا خا تيد بأ ب جورلدإب تذو مواقف ركع اروا :"يريطعرب

 اكدحأ يروا جالاو تاجا ذيول اوت كس نارول لاو كلتا يوكل اوقاكس نارثلاروا وب ركز زكا رغ بس نم

 ني فاس لكل اوشا, كويس ارنب نامت دارت ىك وكر شمر ا« كت ككل جتا سسك ارفف رارنب مك ايجي رار فَي تأ امت د

 تسر ووأ ونصر تشلذ_ةقفاقفب باردا ء كر تشيب كرك واى ابئاع لاب دأرواءايامرف ل وذن لع ىل امك خزورب عيراج

 ل اياءرفروا- ابايرف نيس ىل لاكي كذابين اتايار فد م انرالاسوكر بج نب دقنا دبع لسن تسو كيك اكل وزئادنار متو ءايامرف

 اج قي اروا ءكك اش حبشاج تشي راهب نأ ل ؟اتءانيد تسرك رافدارامب قيس كرس ( وكن مو يبرز كس ىزازنارت

 ثراعؤتمروا للسؤتب ءع لدبي حسءذلا قاس هذا مي ء لبث“ امتبوو تس لع بج - بل انا ومب بلغم مب: ىاوخ ان زويد زكر

 رب لا ل لاا وربوا ل اكو لوزن لاق ىيدراب تمت كتلك ل يخي« هذابود كس لال

 ردا؟ لي ارك ال ودا ردادك وف فا ليكمدك سوت لباد ةس: يكب اسعد /اروا َنث نم ىلا نب اربع

 « لونايد( اك تضافت سئ سداب كس ىب #دابهندا لاب قدا مل انقابك قمت اعوبا ل ( ىلا نب شادبع)

 نوكاع لولو لع لاعتشاوأ ( حا تلكألب ليل اقر قل)- ذيب درت اراهنترورض زل تنك لاق (وكى ا )متركاابك

 3 نجس اح انركو اتاري ىترشلا وكل وناس روااتخر اكد اكل ولودرشلا ليلى تارد 55000 لاو كول روا لامر فاطغ رث تب انو

 انيق روا كك امك تدك نرسم بم 510 ماع كس م الوز و نوت شا( تأ هرنتآ )ءري روا ىرل 1
 -_ب

 1 تس رايتعا لس (- تالآروا لم داع مدئالاع» دس باب ىلاعتدتلا < م مكان كايصرد كسي هيرو المل لرد

 يراك نوم تيا تأ لة ع دايو تثو لا بلاعب باركر 5- نا ا مدا تر ةر هح رشاوى

 نوتغفووركل زدات نب اوءارابقل ل 4 لاك ترابك ل عسملو / مزربغو عساف 0

 ايلا كب ترابئارشي كففعد لا نع ”ءارق ل ونودري رشتروا فيقتل ( نيل يلزنم) ركود كرات

 هللا | يبجرازنب جراي رج كس ومر ارنب ناترم ء قرف حس رارنب كياددم لكن ا ارتباك ل ا يبل فاو للرلولا

 كت اهازي واهس راب بخ نر" رزاوقر ساس جبفلا# قلب ازواو كريم كلت اد ارفذ ىلا

 هعازشجي مرْمْند



 6 هراب (") ُناَرْمِع لآ ةَرْوَس هالا (نرادج) نا لج ف تل اَنَمَج

 بادآم_دجتاس كس قفروا ورك -ةاو اك دكددب قرابة لوتشرف ( بختخ) هوز نار ارنب جراي ىل اعتدنا دف لي ذب

 هراغو ايا دس هلاروا ءايكربص ذس وكول ناروا ( لي ترروص ىرسوو) تفاي تيبب ات اي ( لمي تروص بي ) وب كك بج

 كح وم دئاب اهئ ديفسإيدرزلوج ايكل اق حس نوكرشمرلومراوسرب لو ذوحك لبا ن# سوتشر فلكر وط لي إب ادار فاول 1

 كاترواواحومب شخ مترا كل ىلا شا و ديب روا_- وهلا نايضرو لس لوعيرتلن وتو كم لس ناارؤا-

 تسوري ز له وأ ترضنروا وا كد حس ربو كت لقى اروا ترث أو متروا لب اجو نتصل س سا بولق هس دابر

 ترضي روا ص7 لف وةومرب ترثكى راو وروا- < اترك طعس اتبباجو ل 3 تح فرط قرشا اوقرطروا

 : يع رمكر صن (عطقيل) دركلك الب هل ذك ديقو لو هوركك يا تس لبي لولاو ذ ركرفلل ا( كيل نا

 بآن دك دعأب جروا_كك اي نوكب ولطم زيا هوروا حاج لجاو ركوب ماكان هوروا سدرك سس ذوكن ادهن ذالك تسلم

 هس سك بايالف مرسم قو وايام ر فذ أ نايك قرر فنا ةرجج كي ردا للود كرابم ىئ يد كف

 - لي ركرص اسأل بس ل دجتاب كس دشلا له اعمل لكل لوك يب ملماعم اوك بسآ يدرك وول ةناوخالهربج كسى تس

 تو كرفك هول ا_جس نا ىلا تمت وأ" د هد باذطغ لاباس كل وق 11

 تيكولكروا حس رابقغا ك قبلوا حس دابقفا ل تيك < كك كتل < لب * ناي زروا لون امس آدجئر وجر وا لن مل الف حس

 روا جاني د بازعوأل ا انباهانيد با غول ثروا جاتركت رفغم ا .انبباح ترفغم ىو و سرابقنا كس
 3-3 الاو سرك تر ري لورا كت ع اطاروا الاو رك ف اعما ذيول وتسوو خيادثلا

 ِائاَفَفبَمَت بيج ل ويف
 - انك تك توك 7و دغلا - وهمس : يلو

 فرط ىلاغ لوعفمر خت اكل اء اجاج جس اتراخاء< اني ولج قءرضاع رك داو عرراضم حس 0 57 لل

 *مالابرواهتساتومب ى* "سلا

 وع

 2 هذ تارت ض”ل اريج سم يلع عيمس كد لربح َتْوَدَغْذإَل اس ذإ تع اقناع تعقد ب

 -ج لائريقموت اسك ناءذاو ك [:«ميلعو عيمس كلن 1

 لوح مان قااقا# لفي افردي لاو يدع عانيت يقنع ري سدا ويسب 95

 اا لأ 0

 كح لابلريوا خيساروارب لاشي دوا لومد كو ثوحت سا خذ وتشرف تم ريتا سكس هك لاو .َنِيعوَسُم : قوق
 -ك_هدز نا ووو للا كوم بلطم ولوج رجا سكس قفل ءاور رواء قل لوم لاك تمالع جل رز



 (نددج» نالالْج سف تل اْلَيَج م 4 هراب (5 َناَرَمِع لآ ٌةَرْوُس
 لا ه <+ه كم

 هر ا رتل نيملعم ىا : : نوف

 - اربح تسعى قلبا قلب : : نوف

 - كت سوة كيرلا حل ومات!“ مهفاتكا نيباه ْرَْسَرَأ : نوف
 2 ْي 000

 رول رمال 0 واج لش رعي لس يدج» كبل لي قس ءنأ ىلا وا 5 و نأ ىلإ ىنعمبوأ : : لوف

 تسرو قطع 0 تنزل كيرف كم الا م لوثر ءىش

 كتبي ثلا كب نعمت مب وا ةقلد مم نا
 تس نال

 - سوم رس 2 ب

0 

 ٍن 0 3

 .رعاو ودرع

 ماكو لب ل قارا م قازاضا دك عوار نرش ور كلم نم َتْوَدَعْذإَو

 ند رقل رافال ب ورش كس عيا لاوش

 نونارلسم يك ناماسو ناس لاي كح نا

 ىف سزعلا زير هر لع يدي دنمل دهمان امر اكب كر وا لي علال ىررخ_كل تكد ل ب ذجدو ان را

 هدااعلس جب رتل ىدارعلا ل ومرو المر 1 ا رارج

 انتا تسلّم آس ماز : ىلا دب كل هوالع هَ ادوات دايز تمم تسأل

 سيمر واكس باتعس ح قوش تدابثمج ل نو اوج ونرثج رك تاو أ ننال ”انمىلا انك شا ريع ّس اح

 هيو لرارصا هس نا ذة ب ةراكرخ آايكرارصارب ف كرك كر . - اهتالل لت لوم اكن رتل تح قرد

 ااسارب سستم ا كك راق نار يور ور نان ل ةرونان رقع عذب : 1 )كأم حس 8

 نلوسر إب مك ايل سرع فسياع لا ل سه دايت فس ركل ك ماب حس سان 1

 بسج ىب لل ايد باج ذ- ةتقاقلف بآرك يايا 0 عش 0 ا ' كققطإت تا

 تك راتا 70 5 كس لاقل ايل نبي ى ايلف رت

 دف قو ا نر 10د[ ويا سوم نال نيس | ىلا نا: رتلاريخرل بط وشم امركم لكل تاس ميار ارت

0 

 ااروبم بآل
5 

ْ 

7 

2. 

+ 

 لوي ناجح يف ام ماو اوخوت أ ىل 0 2 قش قاع حبب 7 كنار ءل كاس نع لش نوأود

 تاولهس راهم رواد مدع تاب قرطفك يا اناج ل ا آ ار تارا تقوي لن و انمرشنارب حج ؟ى 2

 لب نلاءايكوم ئر بارطفنا ير هس لوششنل اصر ا ارم احن ايل ودار اكس ا لاجاو نوفر وحلت لدا

 م دصاف كس لمن اعأير ملح _ ورولم دارس نب ناب كارلا كدت تا هيو دبل فا ومش ودا
 هم

 دنت احاتسإ لال اود كيا فرص ين وابي نع اسرلشلاك ب رقروا ءافق ب تشي ذ "يقم الاد نس جرط ناد ثدى ١



 4 هراي (") َناَرِمِع لآ ةَرْوُس يبس (نواداج) تن الج جف كل اْنَمَج

 ب هاوخا رامبل ور كري /سوكنلاروا خب دامب زارئاربت لاعب تدار 1ر7 ن/ءرقلادبك]س يآ ل ابو« امتلسومورطخ اكلم

 لوب وش لج دعب ل ل 11: ثوم تمر قب امل تسب لب راب متو ماجا قت

 وسوو كتل لول هرزوس تاس لب نتن ترين كرازفي نلت نلاء.ا لبي ناديهدتاسكس مامتا في ليف

 بيرش ل ضر وكيل كس الد وجر وا ف اعذب تم: كح رادرس ذي ذب كس لوليق خس راوسز تش ىلا راوس ووك

 راجي اوك ورقم لو ني زرعرب ماتش كس ردب نيم قنقضروا ء حت ىلا ىلاك ان شوج ري ل جاب نس عت ء صرت

 ىراوس افاق ب آد والعمل ىكر تيفيكى ناءاسروا قتل سس رازنب كيا لكس لب اقم كس سا خروف السا سيت
 -اهترواا زول يا فرض لبي جرف

 كت نر ل كوكل ايماك ارتب سا نيب كل يبكى رتبا سب خروف كل ناقد ك ل اهيابد قراحب ياك وفرص ءارتا

 ىكبتع ل دفان ت ببلاد ضي نمت لا غل ابك هاي

 هدا قز فئاسمر اع | لاعب هوروإ 2ك نكات لس نو داك حكي دوج نس سوبا قيال كس تظاح

 ثني + الودي مكى ريكا اك تفي نرى برع وع هقلاريع ترحيل ل فرط عنا ركزو يا قب

 كل ج درك اك لاسر لس رافكر خا حتفو ساوج # رييلو نب لاخ حس قوم لا ءاكردد لوكاوسس لويضد ادثج راهو

 لل با لويس لس نا دوارببج نب هئلاربع ايوركل مس هالو لولبي رك قاهر اك ابي روا ايلا ا هداف تقورب

 ثم ق كن واوم اهب فرط قرسوو ذب ثوثرب لونا رالي اك بالسير وا: لحج ركن تدعفار رك شر تسر

 صخاذي ليال و لاسر دق احس لاو تر روص عق و تمريغ نا رلسر و اهكش يلي مد كيآسن ياكل الرطب

 للا افا سس نس ُ اءكل وب لذ لي ناديم كك ا يسرد اهب رنج من احااكأ ل اجب ركوب هدنكاري

 5 فور تس كلوا قس مدرلا/ كوي مدد نايغز_ريش ساو كل ويري هلق

 قدر ل يك كعك هك دك وم قكردوخ لقفل ب ًاروا«كس كك هرب اص ان لاح لفرص رك ديلي ه

 هددج انج ل تمالسو هرنز اقف ترضخ آكاوب مولعمول نقلا ةئات ب ينعي دع

 ايد للاب دمتسرر ري قوم لا آد فرط كابي تم |اسوكي ردا كس وبن حور بآرك ع فرط

 كك وم ورتكا ا رق سا نارلسم؟ عكس وجب لبلاوو خت ووخلمرافكلى ترتب يك وو[ بلط ظن قاررعم لك خراروا

 سووا سو اج سوي كوب يا عسب

 ل كاسم امنا كاديم يآ أب 0 ةيناواب لك كى

 571 ةدهساببلا باين مدس يي + بجبل

 وك جي تن ل لباقم لكل اء ناهس كس رابتغا ل كسروا لوس تاس فرص رام دوا لبن رازنب نت
 عا زمتلجي مزمز



 (ندداج) إلا َج شف تزل نهج 3 4 هراب (”) ْناَرْمِع لآ ُةَرْوُس
 4 5 دلو لونصوم : ّي_ ايرفداشرا تن امك قو جل ر زي لة لوسر كس دتلا تلذو راق تسول ل ناو مآ[ ملسم

 و مازبل كس روز بم مت تو للا لكالاع د اتاكد راو قراهتشلا لع ردي لج دكي تلا رثآ نجس اانركس وركب

 ده يرانا مليا ةجرشاة نال قعد شاد سو

 هب ايت انت اسر يوجب لفاقةكس شي رق كب حاج كردي ناملسم (ةيآلا) لذا ثناَو او ِرْدَبِب ُهَللاْمكَرَصَتَدَقَلَو

 صان ة الغ وأ هسم ذو لوم لاف وج تس تس دايت كلف م ١ 10 مرش ك لاا الكت سان

 كذاك يايرسودإي ذس هدايذ لش تاهت دلقاق للا سلم لاري شرف ىلا كنس اب كف رضي كرات

 ني هس لوصا يآ مروا لك سوك سد عبط لاادول كرامي ياعرب لفات سما نس لون ارسم يل ل

 3 جواس ريغ لاوتسوكتروا !نولولرلا اتب تاب تع ل قل عرود هدوجوسروا حس ّن لا اطم

 تس اتاجايلركط بطرلا انو ناماس

 : تيتا لك ارواص الغ اكر دب و: غ

 ىةددب لاول لصارو جس ماناكل يونكل يارب لصاف لس لبيس أير الل برشماب ون حس هدول يدم لد

 رولا 0 للا تشو لا. ايكوم ردي قلم ان اك 0 ا

 تن اما ناك وك رم كلر وا نيب دم« ماش م اهتمي بس م اناكى نهروا وا م ل ملي حس رصتاركب لاس ىو | ىك ىلإب لابي

 مكرم البي عس ل كاايمرد كح تكشروا ريح ون ل ار ما ردوا

 بالقثا نلاشلا مليا لب عورات ىك اينو فس هونغ لا ات 7و, 117جرام اا ل طويل عنج زور ناشر ا <

 ااا تن اقف حس لك لرو ىد فأر ست نشر وسم حا كرار قا كت يمجا لا كف نوفر وم كرف[ ولادي

 قرتست”ى (لم171) ىئكرسف ورى رفا( لزب تايب اصب قلك تنل ل ويد شرط

 ١١0( ص) قنات ايس بس كراسي« ج لن“ ”رعىد نأ

 ها سس لس
 يو ورا بتايا ل وفضلا ل وفرص كتر اح تسر وص لك ومب ضي ناروا دارت كرات نرش

 رم بيادحي دس لات شاري لا- لدا رقرواءاعد تس لاعتدقلا لس لوبئاروا قت مكاوجروا قسم اي لر دقي انو لور الع زاماك

 هتان اماما ىل / تاج لدار عي دارت كل وتشرف ةلعس د مكارم ىو ريع مترك (ايلو دعوي اكديز مروا هس رانا حش رفرا

 يدوب دارت قرار قرايدوا كن دات | تح رفرارب نا تمر اثب بست ل ساكس هراشرا قرب يضغو شوج كن بي ا

 تسءار هارب رصقتم كن ركل ذانوك وتشرف نىك ى رول رادقهيب ا بن تك ني ا م ترورض كل

 لان حس رفغتت اوت اتوتاناركك البوك وكر شم يل رز لس لوتشر فرك رو وو صقل لا وارد صوح ضي رن سبني اسد سس لاذ



 ؛ هراب () َناَرمِعِلآ ةَروُس هدم (نراداج» نزل ج حغف تنل نمَج
 5 " طا ةلا طول ترنعح ل ل ةيلغ لار تب ترض> تشرف يأ اهيررك تول بسفر للا رت عسرت 1 ةبا

 0 كس باثورجا هوك ساتوماتر لوك ىت لون انادابج رواامت سم اكدابج هي لكدج ءامت اي دركك الب كس رك بسم قى رول

 2. اوممارول وج اه اهت ناهد لصوحروا ٌلازفا تممب فرصم ماك وتشرف ليوم

 -- دل ه2 مد 210

 اوزكشف ل ٍلَجآلا 6-5 اان ئفاؤئْنِرت نآب اهنؤكو بباب ٌةَفحْصْماَاَعَص راى اونماَنيِذْلاَهياِي

 0 5 تأ و ور و ري 1 2 03

 سب ارم ا 6نَن أ قناع أوشنأو نوزوُفَن © َنَوُحفتمكَلخَل هلداوعاَو بطلا

 ا د دمعي حش 2
 ميسا د كو هس يو سو

 نع نياكلا يللا ربسكلاوزوسبلا قل ءاَضلاَوءاَرَملا ف هللا ٍةَعاَط ىف َنوُفِفْنيَنْلا يمال

 مدبب ةَننحمْلا تحج لو ايون ننكر اغلا ىلا حَيَمْلظ نك َنيباَبلا نَعَنْيفاَعلاَو ارقام كصبا

 ىا هيدا ةلبقلاك ةنؤذامب كهل س دْوَأ انّرلاك اًحيبَق ابْئَدَّوَع كح اقول ديلا بيني قا راَعفالا

 لب اوُلَعَفاَم لَع اوُمْئِدُيال اوسصْئملَو ملدا الإ بوذا ضحي ا ىل َنَمْوممهيونْدِل اوس فْعَتساَف هَدِدِعَ

 ْتنَجَوم بَ نيون ْعَممُهْوَرِجَكِو و هب 2 2
 6 َنيِلِمْدلارْجكَمْعيَو :زاخداذإ اه دولا َنِيِرَدَقُم ىا ةَرَدَقُم لاَخ نْن دادي اهيع نعى

 ا ا 10 ل دحأ يم ف لنور اذب اذبب ٍةَعاَطلاب

 :يردازجا ىل نشا 0ييكل يقعوا شا نزبزعل بقيق بذا
 َّنِب ىّذَشو ملك نائب نآرقلا اذه ْمهَتْقَوِل ْمُمُلِنأ انأق ْمِهيَبلَعِ و 75

 دأب راش اك ىلع اَوُبْوحَتاَلَو راقكلا ل اتق ْن ع اَوُفْتْضَت اَوُنهَتاَلَو ْمُْنِم ©َنيَقّممْلِلهَظِع ةلالَصلا
 وس و سو وو حم 2 دو ةاسو نإ 9 بياع د 3

 ضخم 1 هلْبَق امض َعَوُمْجم ِهْيلَع لذ ةباَوعَو اقع ُنّئَئِبوَم ): هميلع# قضي نقلل

 رذَبي لدور رق ١ روت لات يعلو ِ مرج ن 75 دج انيعيطو ٍفاقلا جف عقدت دع

 هرقدأ ماو. .٠ 1 7 | موس ِه 5

 اوُنمأَنئَلا روُبْظ َمِلِعَمْلل بو اًوظِعَتَيل و زنون وت نيله اعمق حت اهلواكنم 0 لا َكْلَيَو

 و مص ما هم د

 نحلل بيب 7 و ةئاهسثلاب ْمُمَسِركُي *ه م دو مبريغ ْنِم منامي ىفاؤُصلخأ

 2 - 5-3 ١

 2 1 ٌجاَرْذِتْسِإ ْمِهْيَلَع هب مَعَ اَمَو ُمُمْبِقاَعُي ى أ َنْي رفاكلا
 1 يطب

 د اونماَنيِؤَلأ هلل 9 نم

 َنْيِذْلا هيدا َلْعَي + الوتد زرع نب ما 9َنيريحْلا كب كلك ؛ َقَحْمَي و مُهُبيِصْياَمِب
 ع / 2 54 ايدو هس 4 01 و 1 -

 رلى كل ان وتمتد و ٍدِئاَدْشلا ىف ©َنبربصلاملْجَيَو رْوُمُظ َمِلِع رك دَهاَج



 نسير

 (نتادجل يلا ج شف ترلاَْيَج 5 مال؟ 6 هراب (*و ْناَرَمِع لآ ةَروَس
2 

 اا

 50 لائام نثتِلر 0 000 سيح هونت نأ لبق نعت | نضألا ىف

 55 ني تنك نافتلا قود ات ءاَرصي ى 6و ظني مح 1 بزَخلاَو نود 5 0 وم درع . 0 ا 3 درو موية 1 0 هوو موك و ماس

 5 متم 0 كَ

 ها 35 ا ا 2 نس رم ميا

 0 ا ا ور رومي انارض روس |تص م2 اهتمام ي!ولاو كلاي ا : يىيزتجرب
 لف ددح 9 - نت فا

# 2 

 كيرالا ع 2 تارا ( اير كا )- و د د تلهب لش رلاطم روا_دراسص ب مبلاطم ملام ب لس وم رول و تدم ل ب رولظ تا

 ةناعاد ادع 0 قىرات_ك سرك هذ هواك نأ كرز ةاجومج ب ايماك مك احومر

 ياو يورد و يأ 0 +ءاإ 5 ا 7 3 9 5 5 ٠

 نءد ىلا 3 و ذود فرط نجر وا تررفغم لكبر ذيب ا دوا ابايكم ريل ( انور تع اطا ىف للوسرر وا شلاروا
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 هل تردل ل“ لأ ل تساوءاج ف واصغر وا( نإ تي نكد تتمدد ا لا "جر رخ لب تمغ اطا

 كح "ولا رع ىف سا قم 1م د نع اهلل نا وأو قكحروا نا كاد م طرطوس غوو7 وب
 وْ

 باواوو عدوا هس او لم اعبي اولى لا( 0 ترك عل لور اكول يل ر ذك لايعا نا ىاقترتلا ادى لاو
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 تاع مول وم نن ل وأ اوصل دثلا روا لإ م حر بلط ل اعم سلوم انك ا روا نس تحل لوي وايت كسا شم وازن ول
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 ين تلايو ( تنفك ) لن ئاوو كتي زن اع نت ناو آو قالا ساو ار الا دافع[

0 
 55 ُ .٠ 3 1 0 1 5 رم ريب

 تان هج اروا سل ترف فرط كا اكدر وري كس ناءا2 فلو ياه هانا هوه لنوع زرماتمل وت تس نال
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1 ٠ 

2 

 محا تسلتروإ حس رجلا ن 0 4-4 سادت ماطا. جايك ورر دق اني ي لوب ناهي 2 ل
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 1 بآل 5 ' 0 - 20-1

ل ك_ 2ث عش هرعت وا نس ءتليظار زنق 0 تلم لوم لزا( تياورت : ني نا
 نا تاعثاو ك

 ٠ و
 امال 5 م

 مارال داونت لك تمل ا مايعا اكن 0 0 كرو اس 00 2 زر! ويسوم

 ياعم تا 0 كوئاب رمد تلم“ "تشو - ( تنال ال ىف نا )وكن لا نوعا يطا ايفل تح 0

 1 يا صا حل 1 2

 مضاتم ث راغا ل“ هر ان تمت درواحم ت - ردا تيار حس لا ريد

 ا و ل سي رش مس ع

 سم ملط ؟شح ور سلا 55006 0 _
 ب اح ندي نا ات د نت د لال لف نمر ارواوم شور مث سا مااا ل



 6 هراب (") ُناَرْمِع لآ ٌةَرَوُس 0 عا
 ليرعا مران عساتركت الد (خلا اونهتالواوريسفر ند لا ةءومجوب طرشي اوج وا ةسومد بلاغ ل

 مثزاكح كا قر افك شي ردب ف - فيي وري و مكنت اسكس متل «اروادجت اسك قفل فاق (ح رف سم كد
 كيا ند كيال جسد ةسدكل دب لدا( ) لي ع حر تن ركب ثلا نايمرد كس لوك المايا نلا مجددا عساك فأ
 ٌّك سلك يكمل سا 1( رعأ تست )- ب ركل تاو تسريع كأول اح لش كس لير ف سر سود كد سر سند دلال 2

 ونا تدهش جلر ذي روا حس اي رفاطع تدارش ل متس لبي مروا درك با كس اتمس 6 وصلي ) لورود وصوم
 هو تس انتاج ايبكمس اعنا ب موج رع لارا انهم دا زول لا كم اترك مب تيس لور فاك تم لوما الن ىل اختر ثلا - تحج ا رخا
 رواعد 2 ف اصو بلاي حس لومانكا كيتون اوج جل د ذ كس فيلكا نا وكن لاو نامبيا ىف اتدّقلا إ 1

 روي حل لب مس ىلاقتدقلا ىلا لت ًاناح كس لأ "او نع كنج لوم لد لاح ا متدباش سدرك ك الب الن وراك

 فنع ؟ لج نول او ف رظر ص ل تلات روا ؟ نو لولد باو لس كداب حن ان مك ثنا "ناو وأول ن ارب وطي

 001 0 ل الا ا امض, خل حس رركو زرآ لت وم م فدي ح
 جس برنو لل بيسك للا قنوت دس وم موس ايل, ل صاح نس ردي ءادبشوتج تس ل سا ح هو قمح ل ديه

 ليحتل ناعما نكسر راك عر رالف رزق ع وع د طلق قخ كلم تدرك تروم لا 1
 ؟ مك اكسل نأ موش

 3 2 0-5 أ م 5 - 0 900

 -ت توزك ف اشعر وايش ف 7 ته داشا ل لا ءاَمهِض رعك : لوف

 ؟ لآل ترورض ايلى نسا توزيع فاشم كو

 ا يل ا« ع اجو ورحت اس تناواسو شا هيب ت دعس كت لج دك م ياو
 شرع بج رواء قروضا: وم تاكل وتميل كس بيت زاوج ككالاح جس تسرب د :لوقما تما واجسو رار وا جس تس دا دنع
 50-5 ٠ رشازيا- كبح لموقع ميشمروا شهم ل ولو د وأ ايل نإ كاانوزت#

 ترب اميل ل فطع ل كوة اج ومب تسرو ف طع[ تل ىلا تدورض كف ذه للا ةتوداسبب ١ نلوم
 سَ

 هل لور

 دج لا رورخانمل دارم قت رافختسا تس 10 تلال باو كيش لارصةم اكفاضا ا هديعو ىا : سلوق
 آ ث يم

 - أذاكريت ف ل ارارمه را 0 :باقج

  ىرورض ومرت ىزاكل اجلاو ذروا لاح قم تنراقم كل هس لاح الس بادج كبش لاري ةردقم لاح : نوف

 «[نسنكي ءَرإَ



 (نتادج) نمل جشف زل نيج 0 4 هراب (*) ناَرَمع لآ ةَرَوَس
 00 ا

 -اًكومر عل لس توي ءازج نو وخل تال او

 27 /يوركر رقمرولخيل_ كس نا .ئياوح

 هس باد ارد لاوس ماو ةلبقام رسم يلع لك ةيارعر : لوف
- 

 ساجس شئشسر دروع خلا ضرالا ىف اًوُوْيِسَف لمجاكل ثا, ركاءازج كى اع طش نينموم رين نإ اوكي

 دج مرت حن ضرالا ىف اوُرْبِسَف ب
 عر

 - يفوز ف طغاكَم ْلْعَيِل ليدل راشا ل مالعرسضت ركنا فوذح ظفار اومن َ

 «لرباش لد هساتل *فريبشلا ادب ت هراشا ل ان لا ل

 5 < ت.رورضىل ( لب اتم ) لي صو اكسل نعس عطقتم مآ رل حت ةراشأ نع ناد لو دال ب لوف

 ةَرصإىا :يَدَ
 ؟ج بلطم يك هل نورظفت قنا رعب كة لاو

 لاو ًارلظألكوج تورك حجار فرط تروم ىل وعظيم هرم أزءعس قرضإ تع وردارمس تعور لب م4 .باوج

 ناار صا يحاصحس نو رظنتم تنا دوا يلو ر بل 7, تروم يبس تي ناب بنو زيك تاضمسبسيل_ ل 2

 تعال للا ايكوم مولعماز يلع دارم انو

 ش دجال كابر نابع فئاتس مالكي اوبرا اوك اناَل ١ْوَْمآ ذم َنيِذَلا هيأ

 قورنال نت درر تارا ورق ككل لا ساء لظاف ما ريظ ا وق

 -<ذر ا قبر قلا م ظك يءكح اضراب زج

 لجال هدسم َدْسَياَمِم هريغ نود ركذلاب ئش ىلإ ملكتملا دصقي نأ :هيبشتلا ىف تيكنتلا

 ذاَرا دقف” ضرالاو تاومدنلا اَهَضَرَع .ىلاعت هلوق ىف انهوهَو «َهَياَغْلا َْلَب دقف هيبشتلا ىف َمَقَو اذاَو ةّنُكُن نكن

 ةجاا ب هيما رق تع نانو كرا و ل هن سب

 1 ل ال درسا يب روبل ل و

1 : 

١ 

 قل ا نع

 -رضاعرل ب حاج لس «ْنْهَو اج زب تصرو ورك ماج تمتسس م ءاونهت ال :

_ودوكس مم ملكت عمت ع *داضمتس ءتَلَواَذُم 5 8 ادن : قو
 .ةلود هدا نت تر كرب تل



 4 هراب (*) ْناَرْمِع لآ ٌةَرْوُس 01 (نزادا) نم لج شف نك نهج
 بني رو كت سب

 هد

 سولخميس_ علل 22100110 ]1-

 م, م جساس ىزودئارز تقي طائاج انوا قري رز هلك حرالصا تلا لاذ ترززعلا بردقلا ل لا -_اهت ناجم
 بزرع نع 0 ىدع وب ماد نوه واتا وللاو /”ةاجآذاب حقرونوسكايد مكروا_ اج ىرورضانععرت ايد
 -2 لام كبضوس ل 27ى نا دال نانا عر ل ل رواه اتبراتأل

 ك اطر شروطبء_ - تمر ريق ىكَةَفَعاَضُم اًفاَعض . ٌَفَحاَضُم ًافاَعضأ ؤبرلا اًوُلك امال اونمآ َنيَذَلا اًهيأَن

 ىةَفَعاَصُمًافاَعْضا# ناك ةسدكايا لم تيلباج ناز تجي دول تياعر كودك «جس لأ

 ول لومي ةر نات اورو لاه تب سارا بدل انف راددقير طر لف قيلبا هايد عس كح قاد نايبدت

 ءاروا ”الاج 3 ا رباد_ شاركو دي مر كووستح_ ل اجاج الج اتومفاضأ لكل ووو سلع فاضاري زم لم تدي

 لورفاكح رقيق وجل ور تسلا 1 لد تب اءرف اقتداء ىلاجوم نامان كي ادا كى "ا قدام اع

 مم وج آدزاب حى روقووس قركارك يبرم تاب لا لب لاء جس كك رات
 -<تس ب راحت اسس لوس كس لاروادشلا يك

5 0 

 :تاناصتنل ىروتووس

 نإ 2 ومارد ب شارما لالخ م دس رجو لكى روخووسردنا لح لاس ىلومدوج وم لبي لك انسوس لسن ىروخو وس

 ١ -_ريصو عبر واصغروا تترظأى ب لاؤلاو يسد دوج 06 505007 لمي لولاو ثم روس 0

 :رئاوتل ثالث ل قافثا

 ءقوردمب«ىتإيف شلال ف قافنا سكك, لكلاب ل- سا لع 2 وماريب لع نقل رف ف اضواوج حس كروخوؤم

 عومي البي تس لبي لوكومجت كس تافص لوفوو كلامك تاج لن وكم ليث ىلو مادتي تافص ىسمت ل ظ ىلاعروا ىلد خرارف
 جس نير تعوم ارسودروا نإ راب

 ني تاك قو لتي لبا وت ل ىل شون ضحي بلطم (ةيبآإ ةيآل از ٍءآَّرَصلاَو ٍءآَّرّسلا ىف َنَرَقِفنُي َنيِذَّلا

 0 ب اعبي + 2 رك رغب عقومر مروا لاحرب نتن لإن تسرك ررخ قت

 - ليث ةاجكادبطولصغروا لت يسد
 7 <[ نتج مرد 0 ٍ
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 (نواداج) تلالججشف ل ادَمَج 0 4 هراب () ناَرْمع لآ ُةَرْوَس

 اروثوو واح اح اجومجرو رص اكو ان 1 تضر ب حاضاقت :تساقلا بج قش :ةَشِحاَف اًوُلَعَف اَذِإ َنِيِذَّلاَو

 بانل كم مم | ا اكر انغتتسا

 نا نب ليم رد قرم لاروع تاب عيلكو ا ساووزلا غم - سل :فاتلخدق

7# 989 
 ؟]

 تهت ندد ار

 ى' نادت 3 راسل ول لو بروي رض تدابغ هتف امرك بح لبق نِم َتِوَملا َنوَُمَتمننك دَقَلَو

 ني دفنا ريكو لع يورك رورشازبك( كح خ_وملك_قتاسلس سونا دضوج) ن__ نقلا زم لت تنفي لا ليكن و ناوجج نيت

 كس ادخركا(هتفاقف) رك يدب[ كلاب وقس تروا ءع#دالد لاما تس كايفسولا كس تس دامت هور ل

 اهل الاسبق تداايطاف اسف فذاك وروي مو باول ؟ وب بك لكون وم لوسر
 2 نع 0

 -ت لك دور ىرابنقلن يك هك دقلا وان تلاو ع تربت * ( ا رم كت ,

ليَ يكسو هيلغ هلأ ىلبص يبت نأ ميضاانل ْمِيِيمِفَرَب ْيِف َلّوَنَو
 ليل ناك نأ موهاسلا عل ن |اقَو َ

 هيشك لل (َتاَمنيأَدأ ” لولب ْنِم كلَ لَ ْرَو ]وسرت اًدَمَححاَمَو هكن هيل وشال
 5 يآ َعص 0

 نائاَس ى ائراكنإلا ءاممشإلا ليس ويلا يل أَو سمكا ئلإم 01 يل
 ور امر 00

 عب ©َنْيركيقلا هلنا ىزجيسو ُةَسْنَن ءّكْياَمْنِإَو و ميت هاري َنلدربِقَع لع تقنين ا 1

 مةقتيال فون الَكوْمأَللا بنك ىاّرتْسُم انك داحنب هللا ألالا تمكن ْفََناَمَو تانثلاب

 7 + ىلاتذلا ل ةويَحْلا هطقْياَل ُتاَبنلاَو َتْوَمْلا ُمفدَتاَل ُةمْيرَملاو ْمُتَْرَمنا ٌمِبَفُرْخاَتَياَلَو

 بباوُت ْنِم ىا "يبو هوَ ةرجلا ٌناَوَتدِريْنَمَو ةرخآلا ىف هل ظخالَو هل ةسفاَم "اه هيو د

 رب ُهعَم هُريِمَص ُلِعاَفْلاَو َلَناَق ةءارق ىو َلَتقيتَْنُش مك < نيكو َنيرِكلا ىِجَنَسَو
 لثقو حاّرجلا نب ِهْساِلْيِبْسْ 0 ا حا اَوُمَهَو امه : دك عوج 6

 ني يع الا 053 24 ٍداتجلا نَعاوُفعَصاَمَو ميباحضأو ْمِمِئاَيبْن

 ريا قل تى ءا ِءالَبْلا ىلَع ©َندرَصلاٌبِحُي لاَ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنسلا لف

 ةغلا وراك مقا اك نع ع 01 آرِفَعا اَميْماوْلاَقَن 1 رم بقا عم مهيبن لتقَدنِغ
0 

 مدور رج

 ةايجل | ىلع ولا انمادقاتيتو ةيسيشلاا] اًمْضَبَو ْمِبِلْعِف ا ةيسياضصأاو ةابانادقا 2

 ىلا قرضا ب اوت نِسْحَم ةَميْعْلاَوَرْشْعل |١ اًيندلا َباَمَت هللا امُهْضاَك © َنيِفحْلاِْوَقلا َلَعاَيدض

 5 َرنِسحُمْلا تحي 7 داتجتالا قوق لضفتلا ل لا



 ةدريض1ةجركاززظ تس قالا ظلال
 رق 0
 لقفل رث قو جروب حساب ري بج لوم لزان تفو لاا لبي داب كس باح ترياورنت اروا : يجرب

 عناق ةسللا اكلت رب ج باانبآ ذ نك قو [ ليصل اقروا كل قيمز دي
 و م وقرروا - قرع ل زن خلا لوسر اادسحم امو ة- اجت فراكك د(قااع)
 لح. نياو نواي كلا مايك لي جوج للاب لب اياب تنافو ري ركاوس ليد كك_ر زك وسر ىصروا لهي تس ناوا
 يح نايا وتتطور قل دع نع لكتب ىراكنامايفنحال بج ىرخ اروا؟ذاج تلي فرط فك ن2 / َةاح

 ناصتنى كتي كدا ةووت كة اخ تمل( قرط رفك ) لاي | لولوج رواة اج ثلي م( تس جو كك وم ىلا
 لت تنروو للا ب اكد نورا زر تش نول [لسا بيرت ثلاروا يركن اضفت انياذزخلب لد
 ثلا ع ردص»(اًباتك) ماجر رت! كس ىلا انتقرب تذو وررقصرادتاج لوكان روا- اكد دلصابجا
 كوع انراباك تس مج ؟عككس راب ثم لوك متري مدر وا جس ىلوت مدقمت توم جس ر للرقم تنفو تروم

 كك يي ' ضجر وا , قلل بي موت ءايخ دق تب انرواءاتلس لان لات
 خاب حفلات وجدوا نت ةسريدوال ا جانر# ل تست لاب ح 0-2 لسا من ول حانت احل صك اين د

 ع 0 نتا كسروا كل 3 لسور 7 ارو لتس ليد اولا نإ ماو معو

 دراج 5 ال .اديقاس ديب تاس كال ا ا
 -تعامج ذي -جارتبماكل ا «ريثك نوير دوا

 مز سبأ يو ل تت 00 لك_ركدابج ل 0 او ثلا تس تب ركوب باكر مث كس لوس حس كتيرا : سا رسول

 دوزك لشد انج هو روا ىراب تنمج ل لوهنا قش تس للا - ايي لت هاد كدشلا ل كب اتساو ابنا كس كانا
 لاقت كلاروا_ 2 ح_ ءركريبخ دقفقنف ب آل ايكو مروبشلا بحايل كس 7 مك ا يج بدح نمو كيسا هوت دوا تساي

 يي رد و بوادع ل بح
 رواوكل وم انك # رامب راكد دوري دامب حا 75-0 قال ءامناوودا واءاعد ىك نلا دوجواب لع كرو ا

 ناد يل ل ف //,ءاهن يبس دزركفق اعموأ نركز واهتتسس دعه راهب أ لوتتوإي ذكر امت لك لماما دام
 ركود تاق م داب دوا - قيل دع ربو ارواع تس جو كن ويل امعادب ناهد تساي[ توا
 رتؤا تمطر وأ تررصت قدم ضب و ىاك اينو لك نلا نس دقلاوس اءرفاطع هيلغري سورفاكدل مروا هكر مق تعاغو م

 حس نور اكول ثلاروا باند (انعراونب هع قات | نسكب راوثرواء ع تنج هوزواد ايوملدبو ربع كت رخأ

 - تاتتكر تب
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 (قادلج) اج شف جلانَيَج هم؟ ؛ هراي (") ْناَرِمِع لآ ةَرْوَس
 ف سا ااا اا ها تا طا و اما

 عاوز ا -ه د 20

 موتس لوم ايفتتسا هرج َتاَم ْنِإَفَأ ملت ب ببلطم . ىراكنالا ماهفتسالا لحم ةريخالا ةلمجلا : : نوف

ن ماهيفتنسا لكو مرو هاج لوب َرممكْباَقْع ىلَعْمتبَلَقَنإ لضرو
 نامُكَباَقْعأ ىلع راقت جب عيروو ه

 : ادمحم تالدادترالاو بالقنالا مكنم ىغبنيال ىا ' حلا َلِبق وأ َتاَم

 ؟نت ل لع لادا 201 7

 -هت ايد باد اكررق# لاوس ملا رع تت ءافيروعا نذا .هئاضقب : : لوف

 له لا لير ايا كس لا تدم ىكن اضاك اتوب مولتسسس : هللا نذإب اّلِإ َتْرَمَت نأ سفْنِل ناكام وبي

1 2 3 

 ارتكاب باازبل د وْمْعَم ال غّلبم ف

 تاب قات لوف نبي سرر قحمرو#ت تروض لوح ل هل نان كل لوعفم اًياتك نثث ,”دصف : قا

 ل «كجؤماباتك ٌتوملا بنك" <> يت دابج قل ع ب وصنمسس دو كح وم ريكا

 -ج اه تأ يب وصنم# يطع نئباروا

 هس باد كبش يأ .ءازج :ٌنَلوَق

 -<س اتاني تخرج ا الطا كب واتم لري ايتدرجتا قالطا كبل ك حس بااوج كبش لا : ميش

 كلون ضان د ح انتمي لولودايند لصروا تخرج ف ااطا اكل ءازج نأ ياوز تيب 0 :ياوج

 جدار اع

 5 انو 1 كرثلا ميتال اةاكايدرلو هراشاكس رك ذاضاك ءاهيف : وق

 0 00 ايزو ل :نَمَوَي
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 0 ا اوف

 12 تانيا

 -<س لاعرلو م يسال ل بسس م مدقم رار ترم, روم ارشم نوير رواج مدقنرخ ءاعم

 8 ا
2 

 ناكر كومرريصم لإ هني اولاق نأ روامدقم ا و قارا د



 4 هراب (5) َناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس 36 (قوادل) تلا لج شف لكل مج
 نأ” لم تروصل اه اهذب عروفرمتس جو فوج ماس ناكوك “ممل َف'' نكات شت متاع روارشكن باء

 بور ناك “اولاق

 ”ةعاليلاوهغللآ
 ىف .تفصلا ىلع فوص ومرصق«[ركرايتغارارفوارءانوم لباد لاي ٠١ زيا ءِبَقَع عمج . باق غال

 فوصوملل ٌعقيوهو .هادع امع هيفنو رخآلا ىلع نيرمالا دحا صيصخت حالصالا ىفو ءسبحلا :ةغللا

 .ةفاضالاب ةفصلا ىلع فوصوملا رصق ىا«لوالا عونلا نم ةيآلاو ءسكعلابو ةفصلا ىلع

 كالبلا نكريحبو يآ لاتقل مارك اص_ لكى رعت فرط كت وم لإن روصقلاى برب تللاسر تف يم رشم

 ؛ةلاس يساوى با دوووم هك 1ذ_ةنقلاتتةتطقتت باص و واتس تلك م مماوكىادج كي ًارواهتس تحك

 ب دركروصقمر تيل اسبر فو دير زا يصر " اهلا مدعو

 كح اذ_ قلاع طاكقتت ىراخب مادا كى بريء ليتك م لورار ءتسررارغ_كاورتلا .َنوُيَبِر : :َقْلْوَف

 تعاني ىف“ كس لسة بوضمؤلامروطب فرطى ةيبر كلاش كميت ىواضبب ىضات لوقل - ل كس كس لؤتعا رتب فتم

 بحاص« لو كس نايبءر شكت اعامج تك «ريفك نوير ذهداقروارباج.ةلإتظناكفَق لايعني ترطب لان كس

 دهس اتم اكرازب لذ ةيّير لج لقاك لك ايكءراشا فرط كى شئ اركب اء ريك عومج قذف نالالج
 (اًصخلم ؛نآرقلا تاغل)

 2 جه ساحب نيو

 جبد
 ل دل اكس لا جسايآ يتم ليث ارث لرابم مان :( 5 82) دمحم ءلّوسر هلا دَمَححُم اَمَو

 ممالع انت كت بع تراوراكم ان سا لس تشب ل ؟ قلب آو سوم ادح تافصوجاي- اج كداب دابايهدايز تبع رد

 (ىدحام هلاوحب ءريتعملا باتك) الإ 0 تح اقم دآتاسلكذ هاش وتلا ىو دءارخإ بيربص نم ٍ رئرؤتسولا

 رك بيحب بمار اليا لاو ل لاك اعلا رباب ىك ع شاؤخ ب نايف زبر فل يآ تس ني نا

 -اي دوك اكس كلنا م انيياكدمب دم انكر ونت

 هل بستناف هبسن نع بهارلا لأسف هلقعو هتحاصف ُهتبحعاف بهار ىلع لزنف ماشلا ىتا نايفس ناك

 /لحاف) .اًدمحم ّنِبإ نايفس ىّمسف دمحم هل لاقي ىبن برعلا ىف ُتَعِبُي هنا امآ هل لاقف َرَصُم ىلإ

 لايقبواةةالابصس نت لع رشب هوك كي < قت تلاسر فو ىبم زايننااكن ا تتم« لج لوسر فرص تف:

 -ه د انور احوو تس تروم ل اياك ومب فصتم خس تافص



 نإ كل
 4 55 0 2 مس لس

 (نتادلج) نبيل الج سف تل انَيَج هم 6 هراي (") ٌفاَرِمِع لآ ةّروس
 . م ا عا 5 3 - - رم ب و

 ندا اداداوي لس لورفاكل ب سراب سة دا لومررل جس قوي بي حس لش باس اكس تسد دعا نتم

 تاما لسا تن دو 00 * رايت باو " قو تلا لوسر دس يعامل لوم ترروض أى اكن شد 2 ل

 ابن افداكي آن ةقلاتتةةتاقتت ركن ب بعصمو اهؤي سل آيل كس يح كلوا خم وب ديبش (تنادرو لس س5)

 لاوتتم دنا رنا لوسر اك امتي هوروأ [ درر يبيشوأ سيمو نت بعض تقتل هينا تس( هادم يي )يارا بح اس لورد

 اناقأ رشيد تك يكل ايداهعروغ ناطيشل ايل اياروا "دمحم ٌُبسلتق” د اييروش د ىلا ولك وم

 لدا عيا 0 ” 0 كج تسلا ثلروا وجا ديب ا لدم لش سواك قلوب روب

 قم اهنا دتط ع لفت. اب نث لوكان اجور اود حس تدماكن ا اناجومل [لوعتاب لس لو رفاكاك دنقل ى لى لوم

نكد نتا ميك و احومر اعود حس لارا ضرب ى قت بآل هد ايد س لوا تدع
 تس ل“ 

 م ترزخت بسحب تنذو لس تاذو حاس كس اة لإ - اكسل ناصتقن اانا وو اك ايريوج وكر اي ؟هس احر

 تلم تيان كس قانا يد مرارا ترص 32: تدرلرافا لو تافو ل“ تايدج ترش قلادة ذئا فن
: 

 مانع ةنكيلاعتانناعوت رم مرر طل لسا قر وار لتاآى ب ا ركوب # علي ولي ل قفط لوسر رتل كح

 - لو ىل وم ل زان قا جات تايآيدلاوم لوسكر 0 32
 تسلا دعا ل تا تا عل ل سل
 ولصتوت لس ل نولاو رك هرم اقم اكد ذي روا روز (ةيآلا) هللا نذإب الإ َتوَمَت نأ سفن َناَكاَمَو

5 ٠ 

3 
 0 ا؟ودلأاف انس كاملا لدزيإ كك زل كت اق 1 تن ةيا#ت توم جاناجابك ل كس تسلم |

 0 لا كه لمع لهو لم ترف آن لام لاير عسر نب حدس كب ططايد

 1 انا دمتي هس لازفال صور زم 2 ا ماطع لدا ار ىلاتدتلا لكني 00 م ريلي < هتموررتر س
3 

2 0 

 الي 7” ارا نتلاكا لكك ماقماو رص لور اكورجب بكس نااروا

 رسل ىلا كرولا ق6 ندعو عل ارت يذل وميطُتنإ اوْمَصا نيل هيأ

 مينؤذ :ؤغيطان  َنُيِرِصْتلا 0 نك تمامك 1 2 هدا لب © َنيريْخ | ريقتتك

 ياو َنَيِنْلاِبْوُفَف و نقلُتَس
 نح» مرسل يزاد ذو فو بنو نتا يوه

 دا رح حاب , اول مب اوُعِجَرَي َملَواَوِلِعْرف نِيِمبسُمَلا ناضيتسإ ٌردْوْعْلا ىلع ٍدحأ
 م

 ماع ل أ 5 0

 لاَ لامك أَموم انضألا وسو هِتَةاِبَع ىلع هج :اةلكلت هي اَركيَمْلاَم هن هللاي
 ىوام ىيْشمنشيوث

 .تدارإب هْيّذِإِب هنْوُنتَْت وشد ردنلاب كنود دَفْلَو ىب نيرفاكلا ' © َنيمِللْعلا

 تعال ىلص يبنلارمأ ىارتآلا ف مسسمحا عجعْراَدَيَو نانقلا نغدتتج ممم اذ قَح

 ناي هرقاو ساس لأ

 رضنلا نب 9 َنْوبِحُتاَي هللا كن امي ٍةمِييْعْلا بلطإ زكر 0 مدسو



 4 هراي (") ْناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس هده (نرادج) تل الج شف كل نَمَج
 ٍةَمِيِنَغلِل زكرملا كرقف اهواك ةرضن مكعنن ىاةلْيقاَق هيلع لق اذإ ب اَوحَو

 ىلَع طع ٌمْكْقَرْصَّوُس هباحشضأ َوِرْئَبَج نيوللا ٍدْيَعَك لبق ىتُح هب تبت :ةرخال نر تركو 0
 هريغ ْنِف ضصِيخُمْل نرظبت تجنن ؟كيرتيل راثكلا ىا مُهْتَع ٍةَمْئزَمْلاِب ْمُكدَر رقما اذا تب

 َنْوَدِعصنَذِ اوك ذو اعلا ©َنْيِنِمْوَمْلاَل عل ٍلطفود هَ ا كتمان قا

 نِم ىا كي ٌمكَوعْديَلَو وسَتلاَوِدَحَأ َلَع َنْوُجْرَعَت َنوُلَتالَو نيبراب ضزالا ىف َنْوُدِعِبَت

 كنغ بجشي ريفي يرو أب [يغمكاَراَجَف مكياذاف هللا داب لإ هللا بع ّىِل !] لوفي ككاو

 واافَعي قلعت 17 هقوفلا بوكو ىلَع ًافَعاَضُم ى ءا ىلَع ئنْعَمب ُهاّبَلأ ل اْيِقَو ةفلاخملاب وجور

 ةمْيِرَمْلاَو لْثَقْلا نم ْمُكَباَصآَّمالو ٍةَميِبَعْلا نب َمكئاَفاَم قَعاوْنَرْحت_ةدئازالف ُكَبانأب
 د ا اعلا راعلاب 1 تعي نة 34 ايدول هن ول فدو يع اَمِيرْيِيَخَهْلاَو

 0 ل -
 ْميَتَلَمَح ىا مهضنامهتمهأ دق ةفيإطو منب ُفْو فخلال طققتو يكشلا كقق خ31 وتاكل ةونموملا

 َمفاَنُمْلا مِسَواَوُساَنَي ُمَلَق ه ِباَحْصَأَو ملسو هيلع هللا ىلص ى ريشلا َنْوُد اَهَتاَجْنالإ ْمُمَلَةَبْعَر الق مهلا ىلع

 ل اق تملا يأ اَوُدَقَقْعا بَ يلا ن رظك ىلإ نط قحلا نك ملا َرْيَغ امَع هابي لاب

 و بقال - ل ُلقْوْىَش هَدْئاَر ّْنِم ٌكاَنَدَعَو ىذلا ملا ىا ريل َنماَْلَعَ هن 2

 0 نكي هش َنوُفَحي ُءاَسْياَم ُلَعْنَي هَل ُءاَصَقْلا و أ
 انيرشلا ق2 نق ل رنه نيالا نكون ى ١ هانم أَم شرما النصل لبق ا 1

 :كتب ُلَْمهَلَع ئسُم بيكو جرح بَل للا هيلع ةذلا ْبََك 2-7
 لَعَفاَم َلَعَفَو ةَلاَجْساَل ٌنِئاَك ئلاغعت ه ًءاَضق َّنآِ موقف ةيجتي ازاؤشإل يمراشت مهِعِجِاَضَمْلا

0 00 0-2-0-6 
 زيمي قافتاوب صالخإلا نبي م ىف مرو دصف مهلا ربتخي : َقمملَو 555

 ن0

 انللرهظيل ىلتبي اا ,ىش ةيلع ْئَفحيا ِبْوَلَقْلا ى تس ام اىفام كوُدضلا ِتاَذبٌمْيِلَعش اَوسولَفاَم

 ةوهيشقلا و ٍدحأب َنيِرِفاَكْلا ِملَجَو قيمبسملاو ممح لَو َوصلاموي لاتَقلا لاَتِقْلا نع رسولَ
 0010 و نطيل 4

 ٍضْعْبِب ٍةَسْوُْسْوِب نطيشل 5 2 . ا 0 اا ًدلَجَرَرْسَع ىتثإالا

 د. 0 رع
 اصلا عل ايخفتال ةَدلَح يب 22- 10112317 لو يعل ىلس كلا

 رم 5 وَُو بيؤتشلا م هود

 كس لي داثلب فرط ىكرفك لب كس لوي دءا راب م ووو كسونام لغ ابى ل ورفاك متركاولاو ايبا تا : يصحب ل ل 0 ص ل ا ا يا يل

 فيان هاما ءابق لبو ا هيراقسأ ءاهتاواشإر لب سيقس اايار خلاني داني برم قش )

> )25١ 



 (كقادنه) رتاج جشف ترك نيج 02١ 4 هراب (") ُناَرَمِع لآ ٌةَرْوس

 دختاس لس مروا وأسس نات ( بعر) حل ني دلا و بعل لي لولو لس لور ف اك ببي رقت د ىلا لو سود مك ور تسع اهدا

 بروكرمر لاو ايلا رعاك صب اوكا حس جوك وف اهلا لس 1 ناو ( دعا ) لس لوبا دعب لس للي دعأ 0

 تابع ىلا نلا لي هدب كح نا جه ىف سك ير شوك ل زج ناديت اس هللا لس 1 يلاو حسو كك

 دا ائيقي روا تاكو ارب ياك لورفاك لوم الرواد حس مت اكرجتاكنلا_ لت تب هوروا ىرانا لد يو لوك 5

 لامك قا ثسي - لاقذ بج كك لابي ت جدل سس متل لا سبأ كب جيمكو ئه دعوانا حس مف

 هس داب كح تس دل كس ئزادتارت لب طمس متل ةكرشلا ىل ككتاب قتل هك ف ركف كتم ا لع لماعسروا

 بأس شنوا, تكد: بايساككاسس اهم يس لا ل تاج ماب لوول ضن انج _ كتارا خا

 اذ 2 سر يد وعود كرم لب بلط كت هيلا ءك لارفات فسروا سرك يرو فا كم كس

 ةدروا )هس اتركت لالد لماءاك اري لم ( ع فوذح) اذإ باوجروا ىداعكو ترضن ( شي )زج بوب ىرامبتوا مدس

 وا ا د زوو لم يل_ لس تسع اي لل نوبضاوت كح اعايتدإ ضيع ل ُةَرَصضْنمَكَعْنَم (باد»#

 نو رف كوك مدي ناد ناد تاس ل در رو ىدج دة ثري ماقعل ادوثامتاكت رش ؟ودارااك

 9 سارعو دلت * تاز آل بم لات ع فطعر 000000 اذإ | ورضي تاسيس تلت

 2 ل المر رول قا لل ف اداب درك ف اعمولم رجس دامت ف هلا هيشالب دوا - اجو اتم حس صل 0

 متنا ) رواد تي دش ىرل و فركب

 هر كس كلا هادو آف رط رم ! دب كس ثلا ا كل هداف ل تدهدزاوأ 1 ته: دابق يق ل وسر(

 - اكس قزرو فاظاكل ومر دامت (ارمدددا) بم كتيب مف يابن يمر م فرط ريم

 لن هوروا لكس دجتاب #داببةجري ل اوت دش هدير م دان ميمي تميت ف لانس تم ءاب كس ايكابكروا

 100010 كو: مكنعافع قلي دايك( سس تروصس) لك ل تو لا 7 وكم وج بلاشر وا < تس

 ب دعإ لس ملاذ شار دارس لوم كبس راهتتؤلاروا مووت هل ٠ لي تروص لاول ب ل ْمُكَباَنَ

 رواه جس راج ل كساب حس كادييم مب سج كورك هرلواب وكت شو لا ١ الاو سرك

 هدرواتس تاس ءات رداءاي ىشغب امج ب تعامج كيا لت مج جس لوب حةَقَع اًساعن ل زار يت كس حار

 لي - ( لومتأب كح نلا) لب راوطروا كح سراي كس وب ( لح دنين) يي كح لولاه ( ىقيا) هول تح نام

 507 "+ ل ةساجب نابافيا فرص ل ثأ كح انج م مو نتن لك ذب كن ولاج ىلإ! تارك وو تععامتب كياروا - لب

 قربي تلاهتب ان دجتاس كس دّقلا هو «كس قانم هوروا لَآ آ تدني وكنا جمانه« لكك يا ادشروا تى ذب دقن ى

 201011 10 ل لس لوبن كر وط لباب كح سرك ايناهكرب

 هدأ ز « نم «؟؟ حاله راقد اراص هك سلال - - هوس



 6 هراب (") َناَرَمِع لآ ٌةَرْوُس هع (نواد) نيلالج شف كمل اَنَمَج

 ءادتجموجتاسكس عثروا كس ريكا رت اسس بضأ هلك ب اكشااراساكاراسةلرايتخ اك حسنا كح داك ي أ <

 تك ةانب ليئكي آد يبس لولد ذي لولي اتركه اتباهوج هوس اكدتلا فرص نكس هلل ربت كح
 نكس ) نومرايتغناوكم هكا تن 2 اج كس دن لك ابي م قف انوه رايفخا قت لبست كا كنس نايياكل يي يك

 2 نلا يآ ءايكايال لابي قدري وكت نكي ةساج كد قلو كلك د حس( ديي) مت ( قل تاب ئرامبركأ

 لكت فرط كل ضن ووو اتا اعل نوب لل ليم تسمسق ىا لسن هس لين موت ومب لكي لبي لورعك تيس مترك تكن دربك

 نبدي ضن ورا اهيورلب وضل ا سكتش نسا 70 نتن) اب لوا
 يل ىا بس روا) -ايكه وات انركوجو كس ا لم دحر واس قتررلو م ذفان لاحال ىلا يزقت كيل ساكس احب شوك ا

 تاه ل لولد ]دابة وجل اتروا سك لا, زآ كاع قافنو ضالخا وج لع لونبسس دابق لامك ( اون

 روا- لك سس لااوو نس كيج لي لولد يد عاتناج بووك الاب كل ونيسلاروا ( دك اتنم) كف اص

 دحا تنذو كس .لباقم كس لوتك انجب لوفوو كولوج حس لبي # انيق هس دك ماظري لوك اكس كل سا فرص ل شن ذأ

 بسووالغكسدارفاورابروا لج لباني ل ورفاكروا لونا( دارعحس لوتخاتب نونود) كت كري حس لاق

 هو ) روا ايد |استك جل رز لس سوسو دس ناطيش تجي كنون ونرك ضخم ناوك وكول نا كح كَ ثم نارام

 نايتوم ىلاخت ثلا ديشالب ايدركف احم يقي سنا نس ىلاختد ثلا ناي ىتىزرو فالغ ى كاس ةتفافي يآ (تآقرك

 - لو لاو لد قدلجل ية زغاومتج_نؤتارفان( قثث) لج ملكروا لاو ن# ركفاومول
5-6 -_ 
 5 5 535 00 رف ا دج د 2

 راس همي ل رد: لوو - هه - شل 9 : نورتى يبي

 . 1 ها

 ترورض رم اعو/ ااذبلءجيردصمامروا هيببساب ل ءامبء كج هراشا ل لا ءمهكا رشا ببسب :ّقْلْوَف
 رب
 كك شلل لل

 9س مذلاب صوص هو : لوف

 سهر كابول بج لو كوب تقوس اع قتشس ( نإ ٌسحَي سَ ب رُهتْولئفت ىاْرُهَتْرْسْحَت : قوق
 5 ل انج دارم مز ار لوب مو ا لوم لك 2 ل

 ديصحلامجالاىفرانلاقيرع ىسانست اسمك قوبسلاوقكشق

 دب ةسآم الاندم مدقمرب ططرشاكا زج كس يرون لع لأ, باوجاكاذا بي «ةلبقام هيلع لد ءاذا باوج . ّيْوَق

 “ةَرصن مكعنم” ع ع ررقملوج لولدروا ع“ ُهّللا م ُكَفَدَص دقلا لادوورواع جركتملااو ليام نع ردقم

 -جايدامرفرجاظ ذس نألالج بح اصراك اريج

 ء(وشج م دق)>



 ناتج انزل اج حفتر نع 5 فراج كارد لا ةزؤش
 كس اذا فطعاك ءمكفّرَص لع اناني يرصقم اهفاضا لح تدابخ لا ٠ ردقملااذا باوج ىلع فطع : : لوف

 "لوم شف طعر لا ذيل ىذا مكفرصرواج دام لك اءاكل ال لاه يردقم با

 ندب نيو ل“ ىف: تنوراق[ نق نتا مكبر نع: : نو
 تيرم وأم قش اًهوعو دا زري يبان اال ابانا عس افع قا” اليكل 1 ةدئاز الف مكباثبوااَهَعِب قلعتم : : لوف

 وتد ديرب سوم 3 تؤول تمي, ةل د كيب ذك

 (لمحر 22 -هههئاذال ءمكباصأ مالو : : موق

 - لرب حى اااًساَعن دوا ع ب وص سس جو سد ل رعفم هله : : نوف

 -( ري) لاذ قتب عت ةفخج « 1 تفعل خجلا : نلوم

 ْنظَي لو: ج_تفتىكف وذم "ق [رييغا ' لح هراشا فرط كتابا لس لا ٌّقحلا ّنَّلا رْيَغ اًنظ : نلف
 سارت ل ساس شئ لوم ريغ لكس انركو ريشا فرط كتاب سا رصتقم كني ردو )لا 3 لوما

 -(”احانايردقم ئشلا  رمألا اع ل نظلا و اتومدارم لوعشم

 -+ ل الا عر رتب به وصنم وطمس هرايخا لبي لا ٌنظك ىا : : نوف
 هلع

 دبس لاعفا ل“ 0000 : سلوق

 00 ب درب وه لع 1

 ولت كت براعرود به عراب دج 22ج مت رضاع ركن عت عرراشم( لاعفا )«ءانلا ضن . َنْوُدِعصت
 هل نال وم جوت انرثم فرط ىكسسرسدو ف“ نادعلا !«ىلف بح » سسوس ارضاء احس 0

 نوذدعصت 5 ذإ ب اتوم لاعتسا رعت واكس تهرب تن ( انبي »شتى راو مافرط لى ناف) دَحَأ ىلع ىولَي

 تيرم تنك ارد عنك و ءركرمم فرط اى رداهت سراج هج ل اب م اهب مسج .دَحأ لع نوكل لَو

 اوم لاعتس ارب بوش

 ده فرط لو مروا .عراصملا نع عجاضملاب ىنك دقف :ةيانكلا

 جْضقتوفَ
 اكتب بحب ف نيئازعرم ل وب مركم اولا كت افو ىك فق ثلا لوسر دوا تسلك ى تم اموكل ونا راسم لي رحأ ٌةو:غ

 ل ؟ اهلل وبكت سلمت ون وم ىج قلو را رجله تل حس لوف راسم يل 0 ا لا

 ا [جقيروو»- ل



 6 هراب (") ناَرُمِع لآ ٌةَرْوَس 01 (كراداج) رج حش ف تزل انَمَج
 مقل ذ_ لوبضااكت ييامتو ترصن لم ىلا اريخ ءتسلك لكس آي * ناسا ىلومتمل يا حررط كل ون اننا سرسود

 21 ب / دانيامت لعدد ى بآب دج دوا ادت ك يوحي ضو اهتاحكر الد

 راو تأ ناكل نس -_رماط نوم هاوغرباك ل وفارلسم اكن أ وا تغنارخ نوت صع نال نادر اموت

 ديرك كير شل رومى تنس اوكا لب اكد ناك تاباك ونمت نامل حس كى تابوا

 نلاروا ف ركش لشر مروخميكس مالردا نيل ئ يروا نمقنازم نسب سا كمي ارب كف ركع راجت اك ولاورثلا لبي تي الجي

 - تيادب ا تدك ح

 هك عيراجل اثم وري كب عرداقلا لس لولو كس ند نانمثو (ةيآلا) بعل ودفع يذلا ِبَوْلُق ىف ىَقَلْنَم

 فولوورل ات انك ريت" لق با كلتا ارت ودارقف بج لس زعل يت تا“

 تك ثول للاو فرط كس ببس قر الغ ىسالب دوا « كذب دن تنم كسا سبا الا أنك 2 وداع جرع دي مرقس نو

 تب نار كو اوك ققرم حلق وفر ع رذقا ن_نابقا ري تانج ىفياتلك_ ركل تءاروكب بجرم

 كدي ديدكالاؤ بعراييبارب لولو كس نا شا نايك م دارا اك جاو فرط كو روني يرجي وا- ساو رتشأو ل طول: 1[نيلاو

 ثوار هور دار ذو وثارطسمركا جريب دعك ايلرك تتار تاب سا رك د لاخي وكري هاد كس لوبن تمم: كنح ذب فرط

 < ك1 بقادتك ناا#ققف دثلا لوسر و ايكوم مولعم ىو يي ر ذب وكلف ترضخ آنا وار اسوي لابي « لن سل[ جاورك

 لوم لزان للختس.دتقاو ىا تيب انت كك كعب دورك كتدس الا ءارت اتم

 اور انت 0 : 1 لالا دل لا ىا 2 تاون 8 ديلا

 © نضع دو ود ا 002221

 يب بق مسَق مآ 0 ب مكتراج ل ءايلاو ءاتلاب قال

دِل هللا ماك عرقشمل هيف ُتْوَمْلا مك اتآ ىا ْتْوُمَي تأَم ْنِم اًمرْسك و مْيِمْلا مصب |
 مكبْونُ

 هدو مر

ح أدَتْبُم لْعِفلا مون ىفوشذ يسفلا تاو اهلوعحتو ماللاو كلف 5951 اة دمحرو
 ر

 هريَغوا ٍداَمِحْلا ىف متلّيقوا نب ملي نتيتبكولاب متم , مق مَ ْنيِلَو ءايلاو ءاتلاب اًيئّدلا َنِب ©ٌَنوعمجب ب اَمِيرْيَخ

 هل دمحسماي َتْنِلِونراَنْص وت ةدئاز ام اَمْق مكبر نوكأ ىف ا هريَغ ئلاال شالك

 ا و ,٠ 322 ضاوورح م رم رم ورع

 6-0 ميس ] تظَلغَأَف اًيِفاَح ٍلَقلا كاع كُن يلخلا ئَساظَق َتنُكَوَلَو َت كلوفلاخ ذإ كلف تلكدو ىنا

 595 | ب ع
 51 7---آ1 ا ”يلرم وسع د

 مشرواتو ْميلرِفْعا ىتخ ُمببْونَد مهل فختساو عينان ره 0 فماتت اًوقَدَفَت

 ا إب َناكو كُنت دِلَو ميول اًْييطَت هرْيَغَو برَحْلا ّنِم كِناَش ىا ملا مخ ءآرا



 (نتادلج) لج حف سَ اَنمَج 0 4 هراب (") َناَرَمِع لآ ُةَرْوُس
 0 ا 2

 8 زَواَشْملاِباَ هن ٌقْث يللا لعلكم ةَرَد علا د دي رد غايضم] ىلع تمرعاْذاَو هب مبسل ) ةنواسشملا و 0

 هد هر 9 و فر 2 ذأ 29-2

 ردي كدي امك َبِلاَغلَ دير هلام هيَلَغ © َنْيِلوَمملاَبِحن 2 هينا

 هريخال ألا 16 رِضاَن آل هعادقالا ليخ فات ا ٌةِدَحبنوْصنيَو ِلاَدْنَمَق دما عونك ف رطل

 هللا نتصا ئ يتلا لَعَل ضانلا ُضْعَب لاقف ردي مْوَي ُءاَرْمَح ةفيطق ْتَدَقَفامَل لّرْنَو 6و 38 ونوم 6 1 لول

 م

 ءانلاب ارق ىف كي اوما َميبعل ىَف نوحي : لحين يب رق اة باسل وه هيلخ

 5ع ورا تا 5 500 2 5 2 و هلم

 سفن لك ونمت هقنُع 0 أالِباَحإ قل مويَلَعاَمبِتيَليَنَمَو لوعفملا | ىلإ بسنت فاول لوعقملل

 لغَي ُمَلَو عاطاَقِهْلل لل ناوصي حش نما أ ائيِش نوم - ماوس بسلام ءاَزَج ُهْرِيَغَو لاَغْلا

 اا هس هاج ل تونا ول 8 ةهقد ن1 1و نو ا |
 تا يخل خل

 درع ىل هند وؤَدسب يمل لانس ب + به جنن ناتي باو
1200 

 بودل دوس ميكر رمي درو و نآرن قتلا هت مهلعاوْلَ ب , اًيوجع الو اكلَسأَل هب اوفرشُيو ُهَنَع اُمَمْفَيِل مْملْتِ

 1 2 ساموعم
 6_3 1 بت

 9 يريس لاضولل يغب لبق ىا لبن ِماولاَك ممن ى ءا ةَفْفْحُم نو ةنّسلا مكون أرقلا ٌبنِكلا م ُهمْلَحَبَو :

 يقيم 1 يعم: ٍلثقي ِرْدَبب [لومُحبَصأ و َنيِعْيَس لتقييحأب ةيبَصَف هم كم املا حل وجب

0 
 ىف ةويجألا ءليغلاو :ةقيوبللا نوشزو جوش 3 . حجت ل / ارطاَبل أني ٠ بيعت : مسن

 .تاوش ف نك رمل نكت كلا زكي ونص نووف مد ُق ٌئراكنإلا ماَمْفِتْسإْلا نخش

 نَمَجْلا قتلا 2 هكفالخب ْمُكاَراِجدَقَو ُهُعْنَمَوُرْصْنلا ُهْمِبَو ريق هنت لكحل نإ
 55 0 رِيِدّلا ةوفاَنَنْوَ ل 5 6َنيِنمومْلا روبط ملعاللا كيل كقازإب لا خنإف رقاب

 لا نع اوتو اوأ : ءادعأ وللا ليس اوت هباخضأ َو ين اللا ة بع ومو لاَبِقْلا نع اوُفَرَسَنا

 بئاتزعت ىلفتز ان كلتبتالالاو نحن مكتوم اؤفن متنا دك واوس را
 هوو رودس . ا 3

 ناَميإلا ىلإ برقأ لبق اوناكز نّييموملِل خيفالذخ نياوؤيلا اب نامت امو بلمير مه
0. 

 هوو 00 ََ 1 فق و. ه2 اذ مد5دود9

 نومي ارنا اًوُعِبَتَي 5 اناَبِق اْوُمِلَع 1و مهيولت ف سيلا ةمههاوق اي نولوقي رساظلا ث ع

 قع اق لق 1 و نيذدلا ىف مهناوخإلاول كنب كثحُْعن وا ُهَلْيَق ند خلا قيم لق يدل لا قافنل لاو

 َنَع ا اًوُعْفدِإ اًوءرَداَف ممبسل لق اَوُلَجفاَم وقل ىف اعْناَوُحَ دا هيلا ةققش ىا وَ ٍداَِجْلا

 0 3 0 وو 4 , 20 دو دال 3 7

 قَبْلَ ءادبسشلا يف لّرن زو ُهنِم ىجْمُي ةوشنعلاَّن ١ ىف روي طمتنل نإ تو 5ع

 نب مع و

 ٍصاَوَح ىف هحاوزآ رمييرد يؤ يح لَ اناَوَمآ هنئد لجأب ىآ هُنا ليسو ديِدْشَتلاَو ٍييِفْخَّنلاِب

 <(نشجب ززإ>



 4 هراب (") ُناَرْمعلآ ٌةَرْوُس هما (ذناداو» نلزاج خف نئللانع
 س ةرقي سوو

 نيجرف ةنَجْلا راَمُث ْنِب َنْولُك أَي © نوفر ِثْيِدَحْلا ىف هَرَواَمَك ث ًءاَش ُثْيَح نجلا يف يت رضخ روُيَط

 ب هس ا 7 2 هوو و ءو+ ا ريل ةللا مهنا امل : دق

 نب ٌمهِنلَكْنَي يياوقحأي م نيد نوعيق نوصي ب و ِهِلْضَْنِمَْلل 4 وروي ريهمض يح لات
 د د[< ق5 2200

 نم يح نم مهب اًوفَحلَي مل َنْيِذَلا ىا َمهلَعُف هلع3ْوْلا ناي عع 58 نأ ةقياخلا نب لوو قلفعَوعل مِناَوْحا

 ٍةَمَعْينورْسبَسل ميحرفو مهنماب قوي بعسل عذلا ىف 0 َنوبَرحَيم هلو نب قطوؤفلا عييناوخإ
 لا و راو 1

 06 رينُومْلاَرْ عيِضيالمَررأ َناَنْيَبْساَر ِسَكْلاَو ٍةَمْعِت ىلع اًفطغ مَنَفْلاِب َّنأَو ِهْيلَعَِوَداَيْز لْضَفْوِوللا نم ” ٍباَوَ

 مسرحي نب

 002227 202227222227277 ا رع مس 2
 هودل بج نك تحراب هلع ناو اني ناو وراق لك اياك وشل انم لورفاك نا م !ولاو نابميا ]ا : موجرب

 تل تى زاغ «ىّرُع - لو ةاجوم ل وتسروا لو ةساج لسد انج لت ايل ةساج ركل اقفازوا لو سوم لاير فس

 لآ نايذ كن اهل لا تاب الوكت متاب دك نلا نحن ةساج داء شوا سرعت وأ سالب لل اي سدامت فدا نإ :

 اراها اترار روان الج تقلا ه#سدانب ترحب بس لبي لولو كس نا راك خ اوت اي لا ( كت ) تا ىل اخت ثلا ل م( ىت

 5 كدا زجوك موو لك اوف انج و بوختخس اد قنا وج تسرك محي وجر وا تاتكس اب يئس تدوضاكن اان رد لبي نورك

 تومي تاه (نوا)# ايل ةربكروإص فلس ةاورم قاعد داء يدابج ق* حسا رسال اسكس ايروأع أ
 رواترفخم شلال كس لوماثك سس ذابت 3س اتو مضل لاول مشع تا( ) تامي تام (ارشد)روات

 «عس مب اوج لوخباك اروا مال «دضتاسكسءاي رواءاح مج دركخ بأ مل تايند لاح ا

 ل (نِل) ءاج داب ل هريخددابجايةاجرم ترك رواج (ْوُعَمجَت اًصريَخ) رك ارواس.ءادتبم ل ب لش اقم ووروا
 ءازجولم وو وسب كس اج كَ يب سي ترث ؟فرط كروا كاك فرط ىك وت ثبارورض مت وح .يمقل نولروص ل ولوو مال

 كّتفوثرتتروا ناب زدب ب آركاروا جهذئاز ءاه - لين لد عذري كلا ب شعاب كح تصر ثلا فان رس اوس اكعد

 ( قت )وكوت ش(رعأ ميإ) حسانلا بأ ال2 و فباس لايك با بسقا ا ركن /كاروا وم خرازع

 كس هريغو كبروا لوركت فخم لكشلا ل 4 تح بلطح قفل _ لس نوييانل# يزل روأ_ 5 كر مربع نا لع

 ما تنسي آل اتي لارا تم تك مرركم ىل د للجن قنات ناو كة ركمولت از كنا لي ترالياقنم

 ذك ماكى دعب كس هروغم آب جر وأ ءكخ تركيا رفو روخم ترث حس باجضا خية ترضخ اروا هوم
 هية سس يتيما

 ع نركب نولاو ف_زكس ور ريوا خيا ىلاتدلابخالب ب ترواشم كش لأ كارت رش دب قلاب و العلا رع فب اك

 هل وروي لبق مورا روا لس [ل بكب ا ىلوكر م موت - ل لي ددب مل دل قت ح_راورب قيام # ليان 21 رار اروا
 م 5 جاو

 ى_ روعي ل ل | م لودي ىرابدوالطط اس لاوج حن اوكري وأ اوم لسد حأ مول رك اص ديك تود قرابقؤت

 ركل

 < |[ نشب مزن إ>

 -/ ج6 06



 (ننادج) ن0 الج يخف ل انبج لي 6 هراب (") َناَرَمِع لآ ةّروس

 قم مروا عر كيأ لبي ددب مول بجواب امانركا لك ب ىك دقلا وأ لولاو ناميا - اوم تدائكدد ىلوكار اهتم ءرعب كس
 ل نتا اا تمد تئانيزا م رم ل وود لأ را لوم ىل لس د ف4 ىئ دي اشخابك لح ضتب و 0

 5 0 ضيص لس لوب لي تن ءارق كياروا ورك تلم نايك ايلا لي عسداب

 نئاخريغروا اخ رب رولكس ال سو ناب ندرك ب ا نادك تم ايتو ج لوم ل تن ايط ون كنس ركت نايف لولا

 مارب هت ذيب ناروا كس لباد د جيك ل عر لس و هد لا جايك 6 ساجايكد

 ؟؟ حاقولركد بضغ اكد ثلا هس ميو كت ئايطروا تيبصخم وج ك خس جد اريج لاا هوا دلل دنت نايطروا ىف تك اطا

 كس ناؤث_ رفا دب نا نورا مل ونود كيد انس ذقلا دوا حس لج كدي هودوا حس مناك ا

 يا اك اوج رواء كوب با وايل لس ساكو تعب روس ىدونشوخ كد شلاوج اذبلا كس لوم د

 نوم لح دثا لي تققيقح كس لد لدب وأن لا كل العا لس ناااذبلل ء ىلإ * تحت رول ولم نا ىلاتدتلا روا- اكون ب

 حس لاروا لاتتت تأبى ارب اناس يفر ايدج كس نلا كم اتت ليي نلا لاوس في تس ليي يت نال انام اما

 3 كنان لافي نومنانكك سيروا« احانسدأة أم حدي نأ 7ق نس واع ل رك فروا لة يور لق قع

 رواق تح ش قئارل لو لي تشد ىلا( نثث) لايق داجسايد من تنم تدتوا نر سانا

 قربا لاش قرر فل عروس يللا حب اهمتل قيم ف ياك ىيا نياك لم درعا بج

 هسدامب لوسراكدتلا ءلئالاح ؟ قف 1 حس لاهك هل تك ح ا ل
 ذأ

 -_ كك اهل تسل مح دلل اب د زوصيول زرع لس مك ل سا فرط ىرابضزوخ كن دبي آ دوت و مررلا

 لي دعأ ند ل” ذي ناد اب مث تبيتم روا < داق زجر ثلا كبس« جس ل لكل ىراكلا ماهفتسا لعب ىرغآ
 د اتروالل نلاج رم روظ_روبظملع وكن يؤمر تيل يارا لس وبس تيم كلا ووو سل حو مب ل اتسمت اب لا“ اهب ود

 نتا يكدر ل تاو كن تنزل ازا يللا نك رلا ربكم هروا كسري تس لاق وو بج ايكا هك حس نت ناب نه

 ىلا( تع ذ) لوما دوب هووأ واش رك اس شي دارعن ى احس مكوك ورفاكق كحال سك 20000 1

 31 1 ٠ » 0 5 ) م 1 : 5 سرر «« سا و7 0000
 هس را تيد ل قا للا لول يايا رف وم ة# رل بي ذل 1 نلا هس للاتدقلا يسد دضتاسا رابتر ورض ول َر

 بيرث ناميارماظب د كي حس - مروا ىدرلر ما ىل هز قر الس كس نام سس لويمنارك بهم للا تكسو بيع ره داب ذ

 وج رواة اشتدت دارت وف اتوب ملت ل ان يئأرلا روا سبل م لوس ناوج نب تك حت بوو حس كابن يختل ملا < م م دي. 0 : 2 رد - 22 5200 2 مع
 9 0 . 2 .٠ .٠ 8 0 5 2 7 تأ نش

 89م ب اح نحس نوت امتي نإ د ياش نون نت كوله وري جس فقل و يلو فت حس لالا لين قس: ةسايعجب كأول يب لاقأ

 ةحوب كتبنا تادةنو كقول وأ تل نلاب تأ ىرامت لحب تس دامت إي دعا# ارب ركارواهس كي سداهج قت

 رعأ ادب( تعأ اورتن" )رواولاح تس تمول خ جان يب س تدان دف سجل تس لم تاب م



 6 هراب () َناَرْمِع لآ ُةَرْوَس هم _ نيد نالالج خف نالانمج
 فيم (ولتقو هركتم لايخ هدرم كرب وكن ا كح سدا لس كس نإ 200
 م تنج لو قناع لابتج لل لوول كس لودنرب ل لئرزتج لطرد لك ىلا - ل# هدا ةودألي كنس و عكسي رثتروا
 ا ع حامايدق ذر ل 5 بكبار ةعمف ريق سيرملا اهيبص لت لاكريس

 ىنااروا_ج_ لاه ريتك نوقزري (َنْفجِرَق) ل لواطغحس لس نيس لأ شا لو فحم( لوتقت) نا
 ( قثب) سيئ ركب سا لين جسدانم كوخ لإ كلنا لاس اكون ل اودعإ حس ل لوكات رنات قلا لبنا

 فوحخال نا ت نيِذلا رواه لوفودتا وو ل ترث ارنرواةس فوت لوا شد لو ل: نراه عتسا نا ىاوج ارب 17 23

 مت ات ا ا - لإ تسدوب وقتل لوا ب اول مانا كسلا كولو ل لوتس تراس وناس جلهم
 اقتامولل ءرماروا قبة فطغر ةهبيسنا# رئاسكو رف (ْنأ) كعرلد لاضوأز 7 مس وم قلالي ناروا

 اع ول ا

 دادامراسعل ليبمص تيدر ربح

00 
 ع تبقاع مال« مال لي َلَعَجَيِل لع هراشا لش لاا مهر ِةَبِقاَع ىف : لوف
 _ووصقلا نب و باوج اكل اوس لياكن امد دقم ةنئاك ةّنئاك : لج َِض

 دكت يأ سروال تتسم كة سوو ور لال اكالاحارتبسركل عس:ةّمْخَر روف وطتم خسر َرِفْغَمل :كاوحس

 1 ٌةنئاكر كلوزر اجهّللا نسم ري لابي جاتزج تسروانفبادتبم اكل [اووم تنفصلاب ف ةوصرم بج ورك :باَوح

 َ- مَا ٌةَرِفْغَمَل رواعسر# لاا ءريخ روا_ ع تسرداينبارشم اك ٌةَرِفْغَم اذب ازباح اع تفعىة رفغم راو قلخس

 ا ادا ع ار رج

 هللا ٍلْيِبَس ىفمتلتُ نئل هّللاَو + يت رابعيزقت« < ٌةَرِفْغَمَل رم َوُه لعفلا عضوم ىفّوُهَو ؛ :ّنِلْوَق
 مدقم«روك نول ل اوم حم” بج طرشروا سكت هدعاقروب كل للا ا. فوذح طرت با# ؛ ا راكلا ترفع

 فوج رش ب اوجروا ع م باو «خلا ةرفْغَمل تور كودعاق ىا جاتو فو حب اوت اكرث مروا انوه باد اك
 -< ارك االد م 000

 مياوج دك لوم موه تاب ب تسال 0 نتاع لا لانك «لعفلا عِضْوَم ىفَوُهَو اكمالعرسن“ : : لو
 .لماتف ليوم عقاو تبا دج لوفوو لتر دوا

 ل ءازشو مزمز إد



 (ناداج» نيل الج شف كل اَنَمَج هاي 4 هراي (9) ْناَرْمع لآ ٌةَرْوَس
 د تس فوزكدت اع «ةفص رواه لصرلو ملم َنْوُمَلعَي رواه لوم ل تملي اَمب لحس هاش ءايندلا نم ؛ لوف

 .ةرسكلاو ةمضلابمنُم ق نيهجوب : : نلوم
 يفانت دوا يطرش تروا السوم _لوصومت لابي ام لهي لدا ليث جيود قةييسدما رود ذك ءاَم , ديكاتلل ةدئاز : : نوف

 مرا زول ام راك يجو قسد لاكتسرد قش "لو ظو نايد كن ا ررص»ث روال ةوصوم د روأ

 تالا لام كس عسر اة سأعمل الانوم لمار ب فر >اكف رت ول اجاي دش رف

 ف لو

- 

 كح ومععسرو لم ا ا د د وح : ملوح
 هل

 كس نيب رين يدم 2. نيب : سلوق
 قى“ ىرعت ايد هركوراشا كس

 تملا

 .اذهاَنل ىف ىل ةريخالا ةلمجلا : موف

 ذق ف ماطرسضنيل_ سا نسم سلاحك دق ريخإ ىف رواج يدرب# ىاولاق 1 ءاودَحقدَفَو : لوف

 كفن لا ءدق رم رق !ًدَدَعَق كايدرل و راشاركك اي رقع

 ةضلباوتهلا

 «تلنال ٍزاغ ايت فالغ ءىرُغ .اهيف اورفاس ىا «ضرألا ىف اَوْبَرَص .رفّسلا ىا نيرالا ىف ترضلا
 ,ةاّمز نزوربات ةاَرَغ ل "اقروا

 اة ال هذإ اجب هساذإ كا بسام نا لاو رضع ضرألا ىفاوبرضاذا . ةيضاملا لاح ةياكح

 - تاو عراضت 2000 ا للامركات» ني سال اذا ب رولكس غيل اع تماطل عسا: آل كس ا ذاك

 تل ”تبقاع مالو“ "ج كك كح تدور مال لش هللا لعجيل .تروريص مال .تيميو يحي :قابط

 اك د عت انرك ليلتلمر سن وب همر رقم نأ ر عإ كس ىلا ا ترك تءاالدم كيل امردام ايلا مزل يس ىلع

 5 نسكلاب لعبا نموملا بلقو ٌّلغيال نينهوملاٌّدي .لاقسي ء ديكس, سرنايخ مشل لب نيل ةايذو فخ

 هت اترك ديكر وامسح يلق كن مدع وا احر "لين ايخ داماك

 ءتس يد ا هر مكر جس( درا رق نب اككءاحرو باتت اوكتاجرد .ٌتاَجَرَدْمُه :غيلب ةيبشت

 بك هذإب زاطلايم لم للا

 2 مس ساد ب

 عجاف ومع
 رواداف' ل احهس لج ابراعاكور تو ديقعب افون ايبا لا (ةيآلار اًورفك َنيِذَلاَك اونوكتال اونما َنْيِذّلا هيأ

 ل زيت حس ل هتاب كح دا تايحو ترو هلو هت تف نم ناد : تايب لل طاب و ريك لول كب نق

 تا نشك معزا



 4 هراي (") ٌناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس هدد (نتادج تل الج خف ركل انَهَج
 -ج اتومادبي ب زج اكس دك دابج لي هار كرفلار واط صوتو م زعردتا كس ناسا تس للا أس در قمتنفو كيا كتوم

 نو 3 0 ةاضق ل يول تقيقتا لذ لنك يب تلقيت تس 3 ركن ينمو راغكوج نابي نت

 تاسايق لس ما ل هس نا« ل تكتم ف وقوم قنري لوري ل نيا هني برو ا تكس لن ناميادي هلا فاولوج ركك_ قلع

 - ومش وو وأ انوه شر ءاحاج ومب يال احوم لول شاك ع تكل وب عل لوسفا فلكر وا لت اج وركن ب هو دناو تح

 رشا ناضارعب لح لشركة آى تور 0 (ةيآلار هللا ٍليِبَس ِْفْمّتلَيُق نْبَلَو
 .تادل_ناعنات دايمبرمتناضا لش ذل كس لع رتب حس بابساو لامك ايند وأ ايدا 0 مر

 يطرب ء < ىلاجوم قت رفغمو تصر لكدفلا ررط لادا جس اياندم تبغرو قوش لين ىلا لب لامك داب لي هاد
 - ودمت اسكس لئلا

 مي نلارحا كيأريىج يس ىلا قتلا كت راي سميث قلع ةققتؤإ ىق (ةيقار ْمُهَل تنل هللا َنِمَةَمَحَراَمِب
 يك كس علو تاكد» قرني دوا جس يتناك ىلا, ربم اخ لكى لاق د ذلا ب ع تمت دوا قرغوتج ردنا كس بآل تحس دار

 0 كولن 0 لد تن و ضرتت هتف ب 1 نك اد احومدن فوري ردما بآرك © ئرورض تييابت

 00 م تك اهب رود فقل تأت ةياعت زب يرو

 تك يآ لا كت ايلرلو روشسبس لال لس رطاخ بييطتروا وج لد قو لطول ٍرمأْلا ىف ْمُمْرِواَم

 ضر وا ل كس بروج و مكي اكت دو اشم جس لزم ترا تعي رش يرو لل تاووا تيدااقاو تي لو روشم

 (ريثك نبا) نمل يال ال و

 لا داب كس كااي عي لنمط كنج لي رك روشم لبي تنال احس تيرا تس ءالع واكس ىرورض يل كس لوئاركك
 نا تون تراسل اح نا رو وسر نق كالا ل دم م رسم ترون هس لاكا شن

 جارك ب لك يطع ن باد لب رب راه روشم لل داب كس تااخي تو تاي دورك واكس نلا حس ناديا ودول ماكح تحتار دوا
 ل و دا نيرو ردا ملكى ع نكن فالتخاب لانس لوفار كح

 جس روما ىاظنا قلك ن مناي مس شوماخ تعجب تسب اب كن
 كس راس ورفري رثاء ساجد دنخي ةساد ل ةقفقللف يآرب سارعي لس مرو هللا ىَلَع لَك َوَنَف َتْمَرَعاَذِإَف

 ترواشم بابرادكت اكوماكى : لار غتر صيف ىرخآ قكرعب لس وروشم_ىلوب مولعمر ون تراب ليا حس لا بسر زكا

 2 ىف لولاو طيب و وروشم كت ومب تاذ كرلا لك ولو داتا ارو لكي كر سود حس لي تمي دوبجت كا هيدج كتيب رثك 1 لكلا

 ج_ ديك تدير ىكدقلا لملك نوي تعآ لكاس
 ل خور دورا اور رفق ورطلا طوقان داع (ةيآلا) ّلُعَي نأ يبذل َناَكاَمَو .

 نا هرم الح قدام كيتي كسل نال ني و دم ازرار قي مصرا 1



 تن ع تت ها هلا 25226 (نزاد الجحش كلل انَمَج 0 4 هراب (") َناَرَمِع لآ ٌةَرْوُس
 تينا 06 3 0 را لن اي /حاهايذ ل ا ” الا

 3-5 0000 للا لام ثييداحا_ت هانكا ذب تبي تنايخ -552

 راك دك س لاي ا نس سدبف تايكدما. عل- كح تفاح كبت ةس فاى اهنا نا

 سيلا هلال ىف بج دعإ ك لسع ملك كو ذوجَج قنا ذ نوبقا# لح اح رددت مور ليا تاب راج

 ل نإ ءادتعارج هس وبلا لانرق تقاس دمك اسما 5

 53 "2 "مكل م سقناٌلَو َلغَن انام تِنْدَط لب 'اياررفذ بآري ساكت سلوق ل باتو كف وبروز
 ليد لتصحاراهتوكم روا كس ني كت مايخدجتاسدس داهمت ايكن اك ي نس مقبانق يأن انبي ريدا راج وك يك

 ى1وخن فرط ل ماغم ئتاو اغا ليت تي[ اء ع

 نا يبن َناكاَمَو' ”ثيياريدل < ايكت هياور سةةيلاةَتهلناَعيَق ل ابع نبا نس .م اح ل ا نءارواررت نكءاروا كري 2:دّوادولا

 سياستنا عنة ل لولد لعدم ميكب ل سااب مام رما اع

 كوبل د ذل قي

 تايب ري روطلس - ناحا لي ثئاوكىت فسد نان روارشب كسى لي ع تيآلا (ةيآلا) َنيِنِمْوُمْلا ىَلَع ُهَللا َنَمْدَقَل

 ضف دج تس ان م اطيباكدتلا ىت لش اب كم دقي ا ودلك ررط ساكس ميش نامحا عت ولا غرو سين حس راف

 ك ناشانع_رستلل نوم يرق ارداف لاسم كةسدي ناكر - تاسيس

 او ارم "قروش نارجو ل ناضا تشرف روا ليت ساب لك نكس لاى درت كل وتشرف ناياع_ نامت ورتب كن اننا ل

 خلك وم مور لويوخ ىراس نا هوؤأ توب حس للي مك للا ب اًنلسركك اردا اكل ويلي ابروا

 عرشك نا ذس ناآرقء كت قتررشب بسك بس لن خ_-؟ءايبنا قدتح كل لا لن قرورض ثياب ل كس ترو

 -< ايل اير ا لوقكل وك وخوك
1 

 كل كح ومد التم لب قلم كى لانش تقيقح ون ةنكلاهتةتلتت باعسرب الا (ةيآلا) ٌةَبْيِصُمْم كَتَباَصَأ آَمَلَو

 للاعع ع داس ماه ترض ويانا رواهجسددتو ضدنا سدا لوسراكذلا بج كه سرب ناس ارت

 9ع

 )ع

 .٠ 3 م. ري نيب 500 ِ 2, - 0

 كاربت كح نوب ول اهم ممرص تشو تامقول ىف ناون لوب تسل بج لي دع أك اء ةكاي لسن رواه راج افك

 كانون د لس دقلاوج حس نا شت سلروا ل كك ن1 را خ ل نيد هس دشلا مت ؟اومايكي ملي درك ورش انتج ول كوم
1 

 1 نلت اول طارت كا تاي قع
 مس

 نومناب لس نوئارلس وآتس رافكل يدب فج فالغرب كس لا وجد يهش ىو نس نو [راست لوي دعأ لح

 2# َككرافرل سواك كك ترا



 كو ريكس فت ل لوسر ةس كو جادك سديد كلا راهي بس زك : كن ل ف «هراي صر ناَرفِعلآةَررُش 0 هلع انتج نزلا خف

 اس يك ل
 تس سود كياوكن مت نموا نتومو ول امن بير رصتقم ارسوداكت سس ل ”اروا ةيآلا) اًرُقْفاَ َز َنيِذّلاَمَلْعَمِلَو

 تدرك زاتع

 9 تاركاج كس نلاوث اسم م وأ فوم باو حس تسار كس تاس يسال وتنمو نكح بج يلا ن ل, رثلارب

 لب شكل لاكي ادركت ُ م لاكي باج ذس لامك ايانرك نادل كس تي اسد 00 2

 ثلا دبع ؟ ل ددجت اس لدي ا تلج رهتاسرورض مت لوم ىلا 0 أراك 0
 ىلا نت هتلا ربع بق ىلا شئت ايان لا ل ةسلش ل 5 كن لو سل "ارو يلا نا
 ىراصنامار”نكب هللا دبخروا كس سدوم بادر قرد م ع ؟اروا نأ نم
 2 حرر شنكال ياورلارج نأ

 دج ثم داحارواعس نايياك اضف "اخس ءاربي لم تعألا (ةيآلا) هللا ٍليبَس يف اول َنيِذَلا َنَبَسحَتاَلَو
 تب سك كرت ادلب درعه وك حس نأ ا[نايب يو تايضف ىلع ىءاد لابي ءجس لوم دراو ليفت وي لن

 تس تلت هدرمروا فلس هدرموكن ا لب تايآدرعتم لن ةرقري دباشم وف نوم لذ لير يقرو ا انرماك ارجاظب ب لابي لي م عك وب
 دحإ لس سمس لاحول ف اكو نم ل مث موو ولع عسدارم ذرب تايحرل م اجاب كا ؟ ع بلم ايناكس اج ايا يلو

 رق كس راج وراغ (روا تخار ايامك لس نب ل تا لت را 1

 ؟ لوم تسيصوصتايكى مادبش حس ماع يل كس بس بج زب تايحري اس تءراشتس تنسو نأ با ذاك
 اخ كياروا جان زراك تنجب عس فرط ىلا هقدثلاو ادي التبب لس تعبأ 21 لامر ارمل و باج
 كا 3 ىف وز هوروازيلز ايقاا هولك بإب قار با-جس لومزاتممح لوررم م اعرب 3 جس 1 لمدن لك مَ

 لالا اه ل نانساتو ضحك ترو رن ل تبا ةيااحب اننا قد تبا: يقل اوم قب
 5 ج عل لس هرياشم تاهقاو تس تبن كس ل لامك يكن ا نا ذك سانت رجاظري نلادبا كس نا للان

 :لوزن نام

 لقفل رقلا لوسر لس سوو ايكت باور نقلة تلا تتت ل ابع ناء ات ترطت لل دوادولاول سس لو نن نلاش اك تع آلا
 راورا لكن لا نس ىلاهترلا وف سوم ديببش ماحب هداه ب دعأ :مقاو بج ل ياررف حس ةنقلادقةل وت مارك سل
 ريد نو # 2س ركل صاع قزرانيا حس لول كس تاغايددا لدرهغال تن :» واي درلوا زالة كر لم مك كس لو دنري رثيسو
 تشم دادس بع لملك نر كس نادت له ةساح ؟لع لاول دق
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 (ندج) نولالج شف كلل اَنَيَج هيلو 4 هراي (") ْناَرْمِع لآ ٌةَرْوُس
 3 ا ا +

 لل ايد هس »و دو ىف ذو يبث رام وج ب ادكس اهنبيوك وزي زعم رامج رمت رتل ت الاح هداج ىلوكايكدك- ََ ولى “و

 ةسد تدك هيك ارقي قراهم يزف ىلا قرشلا#_ لتر ركل شر عدابج لك "هوروا نإ 1 01 هوم

 (ىبطرق «فراعم) -_ اوم لات تع اج يال ١ لإ 32 | : عز رع

 َاَوُدَعاَوَتَو ةؤعلا ُهباَجْضَأَو ن قايفسؤوبا ةاواامل ٍلاَنِقْلِل جْوُرَحْل أب ؛ َءاَعْدلَو اوسلو هلاَواَجَحل أدع ّنْنَِل

 7 0 "طي 6 هد عد 3

 ربخو دحاب سهلا مهب اَضَمِدَعَبَنِم ٍدحأ مْوَي ْن هود لبقُملا ماَعلا ردي قوس دلو يلع لذا ىلص ىبنلا

 مو 7 2م دا. 00 8 ود مم

 وأ هلبق َنْيِذْلا يي نيذلا ةنجل لاو ري >رجأ هَتئلاَخُب اَقَتاو ةتعاطب ل نسيذلل اَدَمْمْلا

 3107 7 ماع دو

 عؤُمجلا ْمُكلاوعمِحَرَو ُهَباَحْصََو َنايْفُساَبَ لاَ ىم ٍمِعَجْشآلا ٍدْوْعَسَن نب ُمِكَعُن ىا لس اعلم َتَعَن
 نزار د - زق ليزا 3 ا 0

 هلل نيس اًنِيسَحاَولاَقَو نْيِقيَو لاباَيِدْصَت كَمْ لوف | كلذ َمُهَداَرُق ْمُبْوَنأَناَلَو او رهوُشحاَف موا

 هنسسو هيلع هللا ىلص يتلا ْمماَوجَرَخَوءويْرملا هي || ضوقَمْل 01 را اهنا

 تاّراحت م مهاهستعسم راك َواََنْأَي ْمَلَف هباَحضاَو َناَيِفُس ىبأ أ بلق ىف بغر رلا هللا ى ,قلأو رذَب َقوُساْوَف فاَوف

 1و درو د هو ع واو

 ني هوس وسو حئرو ةمالسب لطفل نقوم رد 200103 داق ىَلاَعَت َلاَقاْوْجِبرَواْوْماَبَف

 بعام نبأ نق © لضم جول ى ف هلْوُسَرَو هِيَعاطب كرا َناَوضاَوعبْتاَو حرج وأ لثف

 ىزرما كرت ىف : ِنوفاَحَومهوفاح انكاَلَف َراَكْلا يلوا فو نطيتلا خلا ناقل م قِئاَقْلا ١ كيش

 ةنزحلا ىف ةَغلهَنْرَح ْنِم يالا مَضَو اهنحْمَمِبَو يارا رسكَو ايلا هب اَنَح نينه مرن

 ةيرفكل ُمَْبَتأل ىا َنْوُقِفاَنْمْلاوا كَم ْلْبَآ ْمّبَو ِهَتَّرْضْنِب اًعْيِرْس هِيَ وعمي كام َيِنَِلا

 دْنَجْلا اىا نلف ابْيِصَن الكحمَمّلَحَ لا ْمُهَسْفنأ َنُْرْصَياَمْلِاَو مِِلْعِفِب ” 00

 لاس :كديةؤدشا ى 3 آ ىل ناموا ءانلا ىن 9يظَعَكدَولَو ميلدَح كلدَبَف

 ري هم 0 ءاتلاؤءايلآلب 8 ْدِنْوُم همي ُبَذَعْرُملَو يَ مرتكب
 ٍ 3 ااا تما 57 2 2

 دكسعمو هيناتحجت ةءارق ىف ن ٍاْوَعفمْلاَدْشُم ثدش اهل 5 أَو موو يَخ مريخاَنَو ام الا ليوصتب

 ىتةابازذ 9نهتكاَدَعلَو_نيماغتتاةرفخب ”قةةزيزمل نبت قاتل ىرخألا ىف تلا
 ١ذ
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 هريغب ٍصِيْخُمْلا طالتخإ ْنِم يلَع ُساَتلا ماَملااَمي ذأ مكن ام لَعَنبْنم م كّرَشَيِل رديه َناكاَم ةرجالا

 ةدوملا قاشلا بيئلاقتلاب 2-5552 ةييللاّو م َقِفاَُمْلا تمل لِصفَي ٍدِئِدِشَتلاَو ٍتئِفَخَتلاب ٌرْيويََعَح
 59 و.

 زيمتلا لبق هريغ ْنِف قِفانُملا اوئرغتق يملا لكيلا َنكاَمَم د وب ايد لعفف كيدي

 ىِلَع ملسو هيلع هللا ىلص َّىبنلا ْلطَااَمَك ِهبْيَغ ىلَع هُعِيظُيَ ةَعِلْظُيَف ف كافي نمدلسر نم راَنْحَي ىَتجتمَللا قتيلا نك

 < (نشلجي زكزإ>



 هير ذرتعراطلزمل اهل ا
 ١ لاو ءايلاب 1 9 1 .قامتدا اقع اسوا ا 1 دلل 00 ا لام

 نان ُلْوُعْفَم :مُهْلاَرْيَخ مُملَحُب ىا وش هِتاكَرِب ىا 0 اامِيَنوُلَحْبَيَنْيِذَّلا
 ةياَمحّتلا َىلَع رْيمّصلا َلِبَقَو هُياَقوَفْلا ىلَع ٍلوُصْوَمْلا َلْبَق ارَدَقُم ْمُهْلْحُب َلَرآْلاَو ٍلْصَفلِئْرْيِمْضل لاو
 شهدت هِقُنُع ىف ةّيَح ٌلَعْجُي َلعْجُي نآب اَةَمِيَقْلاَمْوَي ل نعل ني قاكزب ىا نالوا نفيس

 ءايلاو ءاتلاب ركام اَمِهِلَْأ ءانف َدْعَباَمْمِْرَي ْضْوْلاَوٍتِوَِتلا ٌتاَريمِهْنِيَو ِكْيِدَحْلا ىف ىف و
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 .هب ْمُكِيراَجِيَف © ريم ريبح

 ايدباكك بلي ميس ككل ل كس لاق (هرابود) كس لوسر كس ىلا دوا ثلا نس لوول نت 9
 ثلي لس لويجتاس لس ساروا نايفسولا بحب رك( ومب تنفو لاا يروا ) - كت دك وم هدروخ مز ل دعأ هو كيد واب
 -ايل / 776 ( ٌقلارآل باع )ب قومك ردبراذاب لاس هنت ادع ل دحأ مول تهتف ىك دوا -ايكم دارااك ذآ

 قراها ىلع هل ر ذك تعاطا كل "1 ف لوتس لي نا-عرت لا ءٌمُهِنِم ام اوسخ رواج اريبم ”نيزلا

 نيدذلا لباس (نيذلا) ل لولي اييروا- < تنتج هوروا جس ميجا كس ناايلكب انا تل تفلاىك لا دوا
 كس شاروا كايفسوبا ( ئتن) لووك ابك ثا ووعبص عزب تن قب لوكول تس لا بنج د نس تفضي لدي تس
 ءورؤ تن مئازبل ستر اوكا جوك لات هس لركن أ تعامج ىذب كيا ل كسلب اقم داهمت هس باتا
 2 لولو كارواد ايدركف اضا لمي لإ رضتروا دقي رب دثلا كس نا ذس تاب لاق - ولك ءل_ ل كيس اتم كس ناروا

 ىيهوروا_جس لاو” ىالاعم_ < ذاسراكن يرتب هوروا < ىلاك ل كح نا لبي لءاعم كس نا دقلامك اي دب"
 ايد ىلا 8# بغعر لبي لوكس لوي اسكس شاروا نايفسولا ل دثلاروا وم لش ورف ليدي داذن ابر وا لكل هارت لهي
 كرك خور فول م : نت( قل سرا لان ابرق مدل نوت لك نافع ل أح لوبا تلدوو لك لح

 نس عقأروا تهزم دتاس كس لروا مايعنا كس دقلا هربسي < ةويسيس ا

 هن ؤ هس تغاطا للكل ف نوكول نارواد لكل بت م فيك لوك كح قس متن إي لوك ادؤا تسون لكما و تاس

 .2 مقل ول ةكدقو سانيقن الاول ضوشي رب م لورا كت عاطا سا رثلا روا كى ورب كاضر كتل

 رداء هوز فوقحس لورفاكن لات ساب دركو وز فت حس لورفاك ( ب لوقو تس اوج حس ىك ناطيخ لئاق

 ىرفك ب ليث تس .كىرلج ير فلاب كولو وروا دم ندم سن شت رك نر اوت حس جب لعن ذك اتوك سرج
 مك ءاي (كن ٍزحْي مالو ليرلد نسيب هنإ «ن# ن نب سلك باه وروا ل ناعم عل او قلو نق نال ركود

 ىيا لول رزيق تفاليا لي ةَنّرخأ تاُةَنْوَح ءدقتاس مس ءازروا قدس ءاي رواد اسكس هر ءاذداا
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 (نتدج» لال ج خف لا أهَح 0 6 هراب (*) ُناَرُمِع لآ ةَرَوُس

 تن نا“ ترق آل كس نلادلك  تديشم كب ىكدفلا لن دك اصتنف ناجي قو و تح ذاكر ليتك اكرتلا حس لقتل

 كأم ع يلوي قرف وكس ناامبا فس وكول ناقتي هس بااذع اذه لب مث عل كس ناروا_ هك ران اصح وب لج

 ءتنل باذع كانددد ك كس كاروا لع ذاكر سولي كدا تس جو كرفك نيا هو بس ايلرلر ايتظفارفل سايب كس ناميا

 ءاترواع ا (نيسحت) يبت رتب بع نقطع اوت لهم ىلوبب ىد ىك( هذخ اوم 2 حروارمتى زارد لما ىرامبج تكولرف كرا

 كس ولوعقضوو م اهتم م اق ل ترروص ىو ايلا ٌنّبَسحي لح ناو“ تبا يول نا موا نا ارت وأو درجت اسس

 سا فرص ( لورفاك ) تلا م «س اهكايدرار ثم اهتم مئات اك ىلا ل وعفمل بي تروص كو الب «َنسبسحسَم رواء تساي هدا

 تنام نا قرا رواد | اهو هدإب زوانككس نا هل رذ لس ىصاعم ترث لن ل عسل تامل

 < 2ةوقيش ب ىلاع سوك ولاو نابي ىلاختدثلاوج متم تملا لس ىلع اذنخا لك لشريغروا صلف ولسا دس باف زيمأ
 ةيورم د دات فرقك قاع تقلا لاو رن مال عون( نت لد نق انم م ثيربخ_1 آان

 دنا بلا وكسرك رخ انش ع نثانمريغ وك فنعم مك حس الاد مرا 0 رن نك هاكرز ءايكابيلا لم دحأ مول هجن انج

 نان زموك هلل ىبش لك ايدج جس اني ورك علم بيو اون تانيا ركبت اب جوكس شح لي لولوسر خيا لاقت

 كك داب ولايك ب اثنا ع قافنروا تس أل ناامبيا مترا ال نايا ب لوسر كس ساروا هلا موس نارا تن لاو

 روع اك (َنَبَسْحَي) لي ركل ايخد رتوش لاو جس اصكرعس دب تس مرلو لضتعي_| ل دقلا لمت ةروا حس ميشا

 اقول ُهَلخُب) لوا لوعفمروا يل لس لص وُه رواج ىلاخلوعفم (اريبخ)« لج ضار قل وذو ديت سكس

 بيرك ادب تي اهنهل_ كس ناوودللب دل ترو ىلإ انك لبي ب راح ددقملجي حس لوضوم لبي ترروص أ

 تس اجالا زركانب لوط لكل بنس لويمنا ليي لشن اك ةوكذ يلام لا لن ( لوفر ركل لاو ل ركبت ) نا نوه تم

 اومدراو لش ثيي دل هييج- اكس داس ذولا د وردا اج ازا نا اشر ل نانا بماسوأ نا لامك ع روط لا

 مج دج دوا اكد ثرداو اكن ا دقلا عب كح سومان كس ءامو لضلا لباس يل كح قئدلا ثارعم كن ب زروا لاوفابسآ جس

 - ا دل دباكل اليك لمد اسكس ءاترواء اي تس فقفاو ىل دق حس لاذ ون سدرك
 ناو فنس يبس بيوت مج «(عاض 0 0 2س ظ00 50 4

 يا دنا ول تف ف 5 سلا أ 2 2 مي
 رجا .ج مرقم يت خلا مهنم اونَسحا َنيِذَلِل روا_ ب ءارتبس لع طص سا نيدلا ق٠. ١دتبم .َنيِذلا :ٌسلوق

 كلوا َنْيِذْلا © رتللوم مب ركل هس مدقمربت فب ار وهء ا دتبم_ جس رخو ارتتم ميظع
 ناش سا راج( درا رك تسفص اي لدي حس لوا نييذلا وك ى اع نيذلا ف مالعرسم“ ءتعنو ا . نيذلا نم لدب : لوف 0 : ' : يو

 ماعهس نيذلا ىلاترواهت هدم لير شلي دعأ ةوزرغتج ل دارم كولو ضخ س نيذملا كبي اكل ساس لاكش
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 4 هراب (") ٌناَرْمِع لآ ةَرْوَس هوا (نادو) نملج شفنا
 ل ُدفاو كى اغ نسيذللا كج يرتب اذبلاءجس قر ورضراحتا لش لوود كل كس تضنروا لدب هلكالاح ليث دارم نلارلسم
 /زآرقلا بارعا) -ك اءايورارفيوصنح_فوذح

 + عردللاب لوي هوه : : نوف

 ع فوج وا لوعخسرواج ىلا ل وعفماك فّرخخُي مك ءلحهراشا لش ىا ا نوف

 ترم باب ءازلارمضو ءايلا حتف : َظ

 -< باو اكردقم لاوس ياي ب هيف نّوعقي : لق

 .ىفب «ىرعتم لابي روا < اتومن ىملاب ىرعتم َنْوْعِراَسُي لاوس

 م |بحاص ب ازعل ايكو شيا زب قرعتم قتكم زاكي ورك راش كك تمل ؤم را لا ملوح : لوف
 -ج انتزم( مورو ) ملا بحاصالاو هس ومب لاو لبي سالب توم لأ( نمور د )وخ

 َ ملابس اع ام وَّنِإ رابيجل وصوم نع يررص» اراك هراشا لم لا ان ءالسما ىا : :يلوَق
 سا كلك يا تفل لك اهل شا بوتكعررط كا ل لاذع ضع كوج رات اج اك امن وأ ام نا اهتتي بس انه ٠
 - ل ليكحسرو ىو 1 مود روج ومو قي عسرت كدئا هك 7 تروص وم لوصوم اه ليل

 .“نيذلا لخب نبسحتالو” وهب ترابجتي زق لوصوملا لبق : : وق
 11 /مدقمرب 17 ماردقم هَل اًريَخ َوُه م ُهَلْخَب ءالخبلا ّنَبَسحيالو"” كوني تراعي زعل ريمضلا لبق : : لوف

 تس لوب عَ او نرامرددكس قرروا ازجت ل تر

 «ةيئالاقهغللا

 .ناَمِيالب رفا ورش َنِدَلا َِإ 9
 .اذه ىف ٌلوقلا مدقتدقو ؛ناميالاب رفكلا ءرتشا ىف ةينكم ةراعتسإ

 .امْنِإ اَوُداَدْريِلِْمُهَل ئِلمن اَمَنِإ ©

 ىدذلا سرفلاب ءمهب راوغ ىلعرمهل لبحلا كرتو :مهّلاهم ا هّبش ْدَقَف ءءالمالا ىف ةيحيرصت ةراعتسا
 .ةيجس ىلع ىرجيل لبحلا مهل ىلمي

 .ءالمالاوهو هب هبشم ىقباو ٠ كرتلاو لاهمالا وهو هبشملا فذحفءءاشي فيك ىقتريو
 .ضرالاو تاومسلا نيبو ّرشو ريخ نيب قابطلا :قابطلا



 (نهددج) نول الج سف تيل امج ل 6 هراب (5) ٌناَرَمع لآ ٌةَرْوُس

 5 3و

 فو فت

 :لون اًشروا تابآ طر
 5-5 .٠ .٠ مم | .٠ 5 ا ع .

 تس مان كس دسالا ءارم ور غوج سرك اكهوزغوا ليا قل # هورغ ىلا لي تابآ هدوكد نامت رك ةاكدحأ ةدزغييوا

 دس ماناكم انته فيارم لصافك ل اك "تبطي ابر | ء ارق تروب تل

 : ليصف ىقاو

 5 بال كل ل ني جآروا ه1 توم لم ل2 “هج رود لزم ان هر ا تسر كح

 هلم حدس كيا لسكن ير شن انج سس ادع جا راو قال ثوم تست شوج اكن 29 تنفاط ىك دفق رلى

 ع رسول ولا 1 ايا نانا ىو تكور نك د اب( رقم ود أر يو رونمديب مدل ايكو روشم

 نم هس ل تاياور ل“ اجت ابر آ تفرط ىف دبر م وج اهقووتسسم ني مش اك مخ ضلي روا ديل وصول تلت

 سلاح اهكررل عرش ذب ليا نس ناايقسوبلا_(اياولكو وف اراسسين_# ناايفسولا وار كس ناي كس كايفسوبا فاق ك9 ياك

 رمتول ول دقلا لوسررتيب دس لوول ادن انج 1 اكعد راد ولانو تسي بس كس ركل تراب ودب هه وقاد

 نيذلا "ك لاتدنلاكتتو نءا# ليك ولا َمْفِبَو هللا انيَسَخَبَ  نوئالسوا سبأ 3 لاي يم هر حلا

 ىو اسس ساروا نايفسوبا ىو ذي وك ديلي ثلا لوسر_ ني فل نان ت1 "لوْسَلاَو هْلِل اًوُباَجَنْس ا
 كلل ككدس الا ءار ا” بق انس ناي آ وفقكم مولع

 بع ناي رش سم ايامرف نلالعا لم نإ داتا لا لو رو قب 0

 7 ا رباجوسودرم نالعا سا. كت اسس داجب لكحل لك نت ةكئاب فل وتو فرضي سركيس 32

 انقذ ناهس رلا "نك راق داع را ب في معا 2 ىفي اخر يعم اوبس فرط قرسوو

 معو كناووتا ابي دوك ايقسولا بج ل دسار اق فيلح اك تقلل رقلا لوسر ليف اك لسا ادق واوخر بخ اك نوت السم

 نلا لش ليت كح ممر وزنل ارسم ليي كوع تاك يات وكن ايفسولا فس لا نجس لملك يلو ردوا لين حس راتب

 نا نايفسولا 1 ىلإ حس درلا بق اهتانابتوت نس نام روج نومك دوج ماظل سامر جرا نع

 باو للاطفال سيرت
 لمار سعوا شواعم ىلا تايدخ يكل وكول ضني ناإيقسولا م اوم لس ىئكرغصردب ملت جوب مولعم مس تاباور يش

 هاني مزمن



 4 هراب (”) ْناَرْمِع لآ ُةَرْوُس نوع (نزادا) للجسر انَمَج
 نوفاملسشل ن كييك اتى حدك ى رايت قدإل راه كل ةاهتشنل ل اليمجيماوفاي ني لون اطول ركب ناروا لبك

 نا نارلسم ن ليات ايلدهب رز كس لاو ليج خيا فس ناطيش ماكي ب سود كت اياور ضبع لي اجومب تسيب لص وت كس
 17 | .ك-وناث .ح_ لصوتو مارعرب زم ع احبك نوب ودزفوتيس لومازلا

 انضر و هللا ُضرقُي ىذَلااَذ ْنَم لن : امل اًولاق ُدْوُمَسْلا ُمُمَو كي 6 ع نحو رق ريغ نحو قدما َناَولاَقَىنْزْلا لَو ل هير حدي

 ها : ءلاققا قفا ىف لا ا بتكبر ومات تلم انضر لا ايش ناك ولاَ لاق اني

 نونلاب لو قحبات د ةلاو بصلألاب كلت بنتك و لوكشملل دنع لارج ءاز ىقو

 اوقل هلأ اذإ مب مآ ُلاَقُيو راثلا © َقْيرَحْلا َباَذَعاَوُقَوُد مكيلعلا واس نلسورجألا ىف ميد | هللا ىا ِءايلاو

 امهب ُلَواَرَت ل أمت اَعفاَلاَر مك يا ناسا ٍنَعاَممبَربَع مثيرا تم ٍِمذَك َلَقاَمِب ُباَذَعلا َكِلْذ اَبِيِ اَبيِف

 دمحمل #3 يذل ثغَتَنئْؤلا بنة ريقي مبدعي يف كهييِعْلْل ملظ ىذب ى ءا رع مالي سله نأ

 2# م

 كَل ُنِيْؤُئالَف ٌراَئلاهُكَاَت ِنارساَِيِتأَي ىتَح ُهَفْدَصُت لور نصوم ٍةروتل | يف اني َدِهَعَْللاَن َ

 املا َنِمكاَضِِتْراَت ث ءاجا لبق َناَقاسْريْغَو مُعَن ْنِم ئلاعت هللا ىلا هب ُبرقَتُي اًمَوّمَو هب اَنيِتَأَت ىتَح

 لاقرلسو هيلع للا اصاحيو عشرا يالا كيد لجواوت 7 - لدم دوب و يو

 ىو اَيركزك َمْتلُقَك قي برجعدلب تيب نواجه خيبت بله ىلع ئلاغت
 جوف هزل ةيماتسقال لعل قانق قواشست جت يس وعل كا ظه لوغو

 لس بك دققت قو هب ناالاَدَعِع نوعي عنا ىف 6َنيِقِدِصَرْسْنُتْنِإ 00
 امسي ءابلا تايثابو ًءارق ىفو كلا بوجع و 55 ِتيِبلابْةءاَج ةءاج َكِلِسَف نم

 22 ا ملهم يفت نك اوي امك ريا ل ليلا ةارؤتلاوب حضاو لا رئي
 لد اس »

 هيولطَم ة ةياغ لان اق َّنَكَق نجل َلِخّدَأَوِراَنلا نَع دع حرر ْنِمَقوَمِلقْلاَمَْي لاعب ءاَرَج

 َنولْيَتَل وايت ىلذب الق عك ُمَتْمنُي ُلِظاَبْلا رورْعلاٌعاَتَمألا ابنِ سيَعْلا ىا 2
 2ك ربما نيدك اسما ءاَقْيلإ ْعْمَجْلا ُريِمْضْؤاَو ولاو ٍتائوجلا لا ىِلاَوَتِل عفّرلا نوت هنم ٌفِذَُم

 زاك نمتلا وأنزل نيم اان أو ِءاَلَبْلاَو ٍتادابعلاِب تقْكسفْنَاَو حْئاَوَجلاَو اَمْيِف ِضْئاَرَفلاِب

 مكياشبب بؤيشتلاو نغطلاو كلا ني داريوك ىّذأ .بّرقلا نم اوكف نيل َنِعَو ئراصُلا ومب

 اتيلغ وشي ىلا اَهِتاَسَوُْشَم 55 ىل هر ِهْرَعّنِم َكِلْذ َناَقاَوُفَمَتَو كلذ ذ ىلع اوربِصَت و ريصتن إو
 51 لك

 ىا ُهتَْيِقَتلةرْوَتلا ىف ْمِسْيَلَع دْمَعْلا ىا تكلا اَوُنْو َنْْلا فاعمل َذَّحَل ا ركأا و اَبْوَجْوِب

 ه[نشجبمزتزإ>
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 ستان هدد دك طم طا هذ دع... 230920093100011 بزر“ اج 014 " لس" س1. يطلع (نتادج) نيل لج شف لنهج طالق 4 هراي (”) َناَرِمِع ل كيا

 منن مِهرِوُهظ ءآرَو ّقاَتْيِعْلا اوخّرط ةدديتلا :يلْعِفْلا ىف ءايلاوءاتلاب 3 'ةَيومْسْكَتاَل و سال باتكلا

 فؤخ ُهْوُمَتَكَف مِلِعْلا ىف ْمِهتَساَيرب ُمِهِيَلَفَس نم اينُدلا َنِب اليات هَلَدَب اَوُذَحَأ هياوركشاَو هب اوُلَمْعَي
 22 5و رع دو رع مس و 11 هرو ب دس عيا ©

 سواك اونأ امي نوحرشي َننْوْلا ءايلاو ءاتلاب قيال اَذَس ْمسْوا اش ©َنورتَسياَمَسْعِبف مسيلة

 رب لالض ئلع مسو ىف وَحْلاِب كّسْمَتلا نب كيلا ني اهم مياقشممم نا نوجي سانلا لالضإ

2-9 

 هيف َنوُبْدَعُي ناكم ىفمم ل ايو ٌرِخأْلا ىف يطلب هيف َنْوُجِنَي ناكمب ٍةَّراَعَمب ديك ان نيييعولاب

 ىلع ةّيناَتلا ًالوُعفَم اهيسلع لكارل اذألا كبيير : اوعفموابيف ملؤم ل تل منبه جوسو

 'ز 0 قزرلاووطعلا قا دلو ترتب م هلِلَو طَقَف ىناَتلا َتِذَح يتلا يدعو اعلا ار
 .َنِِْوُملا ُءاَحْنِإَو َننرِفاَكْلا ُبِيِذَعَت ُهْنِمَو 0 ٌرِئِدَقَةْىَش

 اي

 دوب( لساوشك ليد نك رادلا ميزاب تاقعتتاا ةبد# وبنج ايل نيل وق اكن وكول لا نشا يق 2

 ركار ( )يروا لون لان تع “انسخ اًضْرَق هللا ضرَقُي ىلا اذ اذ ْنَم' ' بج قت قولا ذسلوواخ ايبا

 ىدءازج وكنا ىف ساكت لج ح - لم لوشن لامعا كس ناوك وقس نا مت ءانلئامن ضرق حس مؤ اتومترادلام دقلا

 تدفق 01 قس ءان لس نا رواد كيفك ل وزتوف ادام (بكي) ن ثمءارك ل يارواد لاو

 © باذعاكل ا زوس لشن آل ليئتام تروا ءزجتاس لس قرروا بضنك ىهلتقر نس

 72 ١ | 0 ء 2 ج6 521 تا َ

 ناةكدابم تب باذع باك اجاهل تناك ةاجالا لمي مول نا بج رواءاكك_ لكال ايدي ى اهتدتلا لش تزخأ

 ءربلا وع يح +. هادا

 قرع اعل ءايروا نول (لوقي) -

 ةلانكح ىت سوحئأب لامئارثك اركي لاجس كس وحتاب ريك نانا - 7 :ع ذة مججب حجل قة

 ةانولا َنِيِذَلا نإ نفكر 5 )بده دازسء اطقم اال لبا الاون رك ورتب ىلاتيتلازوا- نإ

 هنانلامبا كياتتفو لاري ب مترك د كلب تير وكمت نس شاك اب تقلق وقت ع عن َنيِذَل

 ناميا لكت فو لا تب مئازبل -.اجاعكك اكس اك الن ىلايرقىما هو كيب ج« سرك قفا رض كسا( تي ) بحل

 2 ابايكيل اع براز 3 لك »د لاير قووروا«ك ئالد ىلا ق كسا لاي داع دك ع لس م ل

 دى ا , لج قي اشرو قا الجو اروا لآل ًاريفس للا ناس وف ىلوم لوبقم نيرا لير

 لقال ىلا[ كت مالع كت يلوبقف ىك ىلابرق_اهتايكاي د ماكس ايل كس هوالع ل هيفا رروا لت 3 ةكياع جول بمارسا

 دايت ا اق ىلا حررط قا ليل ل قير والجور وثاج كس

 هس نورد لوسروج نب اي  داربةدلني حسب كح دربك نلا تأ - قتيلا كس ىبن هو اع فج ررو ا فلانا

 ناذ مل النول عى سسيدهح 2 وع دب وج ال قوز ب



 6 هراي (5) َناَرْمِع لآ ُةَرْوُس 0 (نرادلج) لال حشف كزملنَمَج
 باب ك نا ( لث) عفر هج ركأ خشي ناز ل اقف هن دامت جس تس( دوبيب) نا باطخروا_ايدركل لك
 ايبا رعب كس نعكي ل كس عك وزير ركا دمج لن تاب لا ترا -تسبو كس مئات لكل "كس وكول نإ انت اك وداد

 ميس ع بح ولي البتوك©# فلول ركا قربي - كس لبن

 كح تايثاك ءاب لي( باتك د وا ربو نك“ ) ل لوفد لي تءارق كل ياروا ليئاتكح اوروا فليح ميت ربا فنك“
 يآ ايكربصذس لوبن رطل اذبلا- إو لقا اعنان انو ةنآرأ ل (باتكلابورب زلاب ىا) ب داس

 كلا ص توجو ىلةساج اكد ندكس تماق ناز كردي املا داهم رواج ىلاو شتت وززم اكت وم اجر - تحرم

 ١ لعن نأ كمر لك نود ايلاب بولطم لميا نس سا ماو بايماكى ءوؤن ايكا يكل فاد لب تلد رواايك اهلررود تل

 كن ونون ل ساس عفر نون لبي ساوك م وكم انيقيءاك اجو نري ب انكساج ايكدوافنتسا حس لما نورث كي ادد 71

 افك نا لب لولا #دابب# < .ايكايدركف عت جواك نك اسس عرامتجا ىكريمضتؤاوروا يك يدركف ذع حسبو
 كن سس نالوا قا يلوا الة ]جيا 3[ باسر وا تادازغ ل نالاو قاب ا هر و تاقآرما

 قرردشررا جركل خم نق راقد سبع سد برع لرسم لارا دع ( قكن) < لب لباتكهد يي ح

 ماكس تم ذ / ميش البور كر ايفا ىكققترواو ركر بعيب لا مترك كح ليدي تح راعشايزقشع ل ب داب كس لاقروكىراهتروا

 نما ن_هثلا بج هرلوا يوت فو شا دوا تاع ايكرصق جوى فوم بجاو كس نااكن لج ح ترمس اق س

 يف وأ قلم ل 1 عع اانا مد نورسور اس نانا بسر جباك للا ماك يلدبع ل تارول تنبات

 زل هينا 7 نول امانا تايغر ذلك ايد لاكشي سيول بعل اذ لوجتاوس - رمت سكس ءاي دوا ءان

 بالا ررةيتنس_ اق سس لارا رولا ا 4 ايند جو كىتاربرس لكى ب اسس وكول

 ةيساوج لش داب كس وكول اوس! حارب د دف لك اند روك اكن لا شم لت ع ردي رخو و وكل سن هو نس ززجج رب كتوم

 لإ بس اههوروا( كس لو ر طوف باذعوومل ) ب ركش لايخ لرب لو عسدوم خرم نس كرك كو نش لونك

 تارك و. نالاح-<.انماققوكن تووروا سيد لام اهنا فذ لوبماوكن حاج كى تب لوم انر كتيرا للام ردم ىل نادك
 دي سا ع كس لن رظوفك باع لبي ترث آهورك يركن لايخ آلم لن داب كس لولو ل اون لن لب

 < ذود هدروا-كح لي اج كيد باذع لبي لمس نوم ليج قمل لوو للب « لي ااي تاجضوو كح لوم ل
 ىلا ُبَسْحَي ب نترك وعفم ل وفود كس ٌُبَسْحَي كيك روا كوب باع( رشمدرد) كاندرد لبي لال كس نارا

 ىلاغاقتف لي ترروص لك ( تءارق ) ضاق وفروا لن ع رركت لاو لب تروص كت ءارق كين انج اي لوعفم لاو ذود كس

 < تدطلس ىىرشلارب لونا كس هرتو تاتاهنروا لق ذردوا شاي كم ني زروا لوف اس آر وا ايكا يكف ع لوعغم
 -< انيد تاجنوك ونموصروا ببي ذخن كل ورفاكتس لبي ىاروا < دداقرب رج ىكشلاروا

 < | نمشي مومن د



 «(نتادج» لج حغف كرمان 3 4 هراب (") َناَرْمِع لآ ُةَرْوُس

 هدب م ملم ةروعمرادما دهر واهم هم

 ناقشت ليس بيرت ىيفج
 حب /نايب ثومناك ل وجا وفروا لوك دوت لوو وا ا-هلاقا "انتم كي .اولاَق َنيِذْلا َلَوَق هللا ٌعمَسْدَقَل : : لوم

 هللا ٌعِمَسْدَقْل هللا ىا عا ل تلاد لوب فوذت زحل مع طالما سدَقَل ع < ايل 0

 دف اور متكسسادج مالدوا هس لقسم ذك خلا

 -ب اولاق لدج ماهنطع اك ُهْلَتَف ملكته راشا ل ىلا .ابتكن : نو

 داع ارلاقام لب نرسم يركق لعل سر ليت للا لولد شم ملمَفَو عفرلاو بصنلاب : ّقْلْوَق

 ناك بو صنم زك ١ لاَقاَمَول مح كب تاس لس نول ءبقحكن اس للظود عر .وارمروا بوصنمس_ رايت لس لك طن ف وطتم

 بص اكل وب ءبتكُي ايل ساو روفر يلع ف وطعم ول دمحم رهتاسسءاي بيكي كاروا هوب لوعفم اك بتكن ا

 د لعاف بت انا ولاقامروا اكو

 ذيص اكدخلابم ل مكر آر ثبت ل ىف” كس لاذ ما غيص كلا بع. مالظ له هداشا لع لا ءملظ ىذس ىا : : لوف

 ا ا 0

 تكور اكل ولك تقع كار طلاع مدارج : نلوم

 تابوا ملا قو و قرر يس رع ماكتب ل بيبشتلا : : لوف

 نال تا رو لول تعور و

 7 3700 ةرمرسا عش 5 هر دام هما
 5 روما تاضا» م عب حر روما-علوعفتاكا لك“ رسم مزع لج _هراشا لم ىلا ءاهتاموزعم :ٌيلوف

 -كت تسول بشاو
110 00 

 -جديمأمال لش لاكش درك ناي ورش ليتل ءر ونا رضاحرك عما نيبت :ةننيِبنَل : : يلو

 -<-دللاب صن ءاذه رواد لكان تج وعاوارظءاذهرده ا ءارشا : نوف

 ”ةيخلاوةغللا
 :ةينكم ةراعتسا .قيرحلا َباَذَعاَوُقْوُذ”ئىلاعتهلوق ىف :ةينكم ةراعتسا لز

 دقو

 .اهيلا ةراشالا تمدقت

 .ءاينغاوريقف نيب قابطلا :قابطلا 69

 ىه ةمالعلاو ؛ ءمكتانيس دارملاذا “مكيديا” ئلاعتهلوق ىف :لسرملا را ل



 ؛ هراب (") ْناَرْمِع لآ ٌةَرْوُس 09 (كرادلج) اج شف زل انمَج
 عتمتسا ام لك عاتملا.رورغلا ٌعاَنَم ءلامعا نم ناسنالا هفرتقي اميف ببسلا ىنعي ديلا نأآِل «ةيببسلا
 .هريغو لام نم ناسنالا هب

 , ...لطابلا«رورغلاو« عدخ ىدرَغردصم :رورغلاو
 هعاب هب سلدي ىذلا عاتملاب ايندلا هّبش دقف. غيلب ٌةيبشت ةيآلا ىف.رورغلا عاتمالا ايندلا ةويحلاام

 .هيرتشيو ع دختي ىتح هبلاط م لع
 .تمدقت دقو .اليلق ًانمث هباررتشاَر ءىلاعت هلوق ىف :ةينكملا ةراعتسالا

 هه اس د بتم 1

 تلدالسفل

 رتل مت ار واروك اما للا ذ ىلاختدتلا بج ء ءاينغأ ٌحَنَوريِقف هللا ] َولاَق َنيِذَلا َلوَق هللا َعِمَمْدَقَل

 لول دوبي لسد نس ضرقوكهئباوجج جس نول“ اًنَسَح اًضْرَق هللا ضرَقُي ىِذَّلا اذ ْنَم”ايارفروا ىد بيغ ىكذسرك

 تب هروكذ ذى اهتشلاب : ؟جسابد كك اء ضرق سس لودنب يسال ايكو مر يقف برر (ة525:) را ابك

 يكنب») -ٌلارفلزا

 : انرارول انفو هني تانكي ركبولا

 لاو لبي ساردملا ثيرب رولا كح ايكت باور دس متاح ىلا نئباروار نما نبا ءيرج نبا « نتا نبا تس سابع نبا

 نب دصركوبا وف_هقاحس لب ءايلع دوب ضر لح قب اي كس ءافخض اهم انا ب دوبي كيا كول اكيد وقس
 مك اناج يلو ل ثلاو «آ ل مالس ار وار تس هقلاوأ ل 1 ربطس يو وفا _ ابكت اة علاه او

 تح ل54 نا رصرالولا لس صين وتوج تس ب لوم ىسكتلاب يلبث تادؤق موا لت لوسر كس فلا قد

 كس بحاص#اب#ل وق تلم ون نوم نكوورلا ارواح اتفق رامج دشلا لت لات يأن تجلس ثلا م ( ركبوا ) اثنا ابك

 صان نقالة تفنن ركبويا <. اتركه دعو اكيد انكوج انك وووخروا م اترك نحس دوركم: ادخار اهبمت_ اترك بلط ض رق
 ياسو | ول وجت ورب عم م ب رك شلاوايامر فروا ءايدركد يسرد املا تاج قل سن ايكآ صغري ىئ اتنك اك

 2 كت ياكذ ى قلة تاقتاكفت قل رصركبوبا رلومرضاح لبي تمدخ ىك هتف ترضخ[ لح ضاىفف اتي درام نورك ى ربت

 نبا دصركوبا خس فقل ترض آ ؟ ايكل ياعم ايك تاس ريم ذ تسود #داببتبج د ( ةقققل) رك انك وم

 ناش ىف 7 ١" تقيل رثلا لوسرايايكض رعن_ ةنقالتناكفت ركيوباون امر ف تندإي ردد جو كل احس نَعَمْ

 2. اءرف نإ رقت لكى دص ةتيسا ف لازلت ايكر كس لوقا خيسا ضااخنخ يك صحم حسبو كل ل لكى انك

 تس ووو كرإج



 «(نودج» كتلالج جف رانج” 24 6 هراب (*) َناَرمع لآ ُةَرْوُس
 (ىئاكوشريدقلا حتف) -لارثل زا '"ءاينغا نحن وريقف هّللا ّنا اولاق نيذلا لوق هللا عمس دَقَل”ح وب

 :نلايرل زم بسلط اكدوبم
 تس ةرصروادس رك ذوكروناج ل م اير يل ساق مك ا انا ميفغر يروا قرص لتوج لل تدي رش كل صارسا ب

 ا ذاب لك تمالع كفو لوبن سايت قل دال نار رك اختنا إي ووكر كر عوكل

 5 ام وي رك وكر اكت رو لور كج ايكاي دمك لن تاداقوكمتدلا انتى كىوق اكدوبي روا_ ات انتاج انج لوب عووو ورم

 نان ننام مخول ننس راكم زق لاول لافضل زجع ب كن نا د يضر و

 - اهتم اكسال نامبا رمق سهرت ارب نادت سا ديف رو فل لات تسر طه

 0 مرش اناعكد هجم <-4- ةنالناهلا دارا رك ةك دبا يونا: ةفاي بآرث 1

 كر "7 لمي حمل هيك سنا يل وبقت ل وسر تارك ء يد تسقي 2 : 1 ناد ىلاعت

 د4 كاما ناوثاترادهراداكذال نامياداهةيوزججى ارلا؟ يكل لوكس مكي سال قو زي هوروا

 تما 7 فا رقاكاك ل ابي كحادغك اركب ب تاءاقمدرعتم م لب

 طرش قر ورض لولى كت وبن لاير قى حرر لاس اعلق بجي قلي نيس(: *ةاضق 1 ا

 راكتااكتوك ةقفقف رج تذس نوي دوبب دج اهق نابي ترك مليا ضكر_ حسوب سبوت هدا هدعز يدا لج

 5 تحس لب ل ارساء ايهادوث. لاقي توباك شو نقىكن اركب قس ىلا ن ميل ايلر كف يزصتل_ حس نك

 مر لاشي كرك لاو نلا كاوا يي مئارج قرير كاي كو ممول ل رق فس لونج ني مالكي

 مب قكلتدي سمعتي كروي لبن سويدان (الي) ايلا ترق ب لك

 اوم هل اقم نس اسكس ربك ياغي غنج سس نقود اكل ىو ىف ابرق 0: لومار بي ىلا ورق 1

 0 تسر لبا 0م 0 اع 0

 1١9/1( 8 باب ؛نيطالس 19 ديد اد ثا كانبس نام

 ه2

 ربصاف كل م العرس ولج فو حرش ب اوج اك اه طرش (ةيآلار ُكِلْبَق نم 0 برك ْذَقَف كوبّذَك ناَف

 جدك ويك ل ومد شرطاخ و ديكس اتبع ذلك ناك 00 سول انتهت رتلا لوسر هس تي الاء ساي دك اظل

 - الج تتجسس ءايبنا ىت بس ل ماعم



 يت تح 6 هراب (") َناَرْمِع لآ ُةَرْرَس 0 (نرادج) زلال ج سضف كل نهج
 اين داكار سوو _ لب فمزى اس تومك جس نايباكت قتلا نان عي نانا كوملا ُةَقِئاَذ سفن لك

 ناسا بام اكرم كح [س يكل رايعماكي ايم اكس رسمتك اج ي دلو اك اوك اكو ايكوكبتج ارا ياججا نس لح
 فاو لبن كنج روا طوف منو ل كس سن ايلرل تا روك سد تيس ارك هر لي ايند نس لسكس دو ل لأ

 برفكس لاوجروا بسيعن سي وخ ه دايك اقرب ضد دس عد بعز كاان دعنا ب اينددك اققدج -اهن ايدك
 جس دارم انروا ماك اند ديلى مل

 سموا راس ١. (ةيآالار مكيف نم باَتكْلا اوثوأ َنيِذْلاَنِم ٌنْعَمْسَتلَو مكيفناَو مكلاَومأ ىف تولت
 _ لح ونس لت بود فيلل تسبب حس ناكر شسروا بانك بارا لتس درك يا ذ ىف نااج دوا لا

 :شارز 1ك اما للا
 باكل با_ عساكر زك جي اه هر تييآ بي هرقب ةروسك ا يبج اكس اجاياءزآ لإ طمس نارا كح نادك ن ايا للا

 نلارولا نير كم السا رقم السا ني 0 ور
 ماكس تمم اقنتس اور ل مب لباقم كس نا متاذبل اكس ةيانمس مالك رطودوبت اكنلاروا تاازثلا < ناددا ينو نحن
 < ماك كت هر وس ةء بكب - اني

 رول ات ايكل ب اهل اك السما قا لس ىلا ن ني رشاربع نمل ان روفر شم تأ
 ع ل فير جراب ثسراع ب كلك تدايع لكودابع نب دعس ترن قفى لق ل وم سوا قكردب كج

 نئبرثلاديكى ٌثاورأوج حنئراوسك اتا ب 1 ذك اوريو ىلا نكد قلا ريكروادوبم ناكر رم لذ سار

 د ىلا ناي مقلادبكرب لمت قد قكتماكد لكم السا لاق ركنا فلق ان ثنا لوسرروا ايكر اها اك ىراوك ا نرب ىلا فس ىلا
 ل نارا بيرق لاررف نسى القفا بأ 1 ننال نويت كر لستات نك تاك ءاناعا
 ليأ 7ك د فيرشتل اي كس ةةقالقتالناقفت رعس ترحب رج اي درك وص اخوك بسس نا ل تقف ب 2 امومبا عر دما

 لاهي ذكي اديك ؛ةف ب لكس اترك يل سا نت ابيب ىلا نقلا ديرك يام رف نس لوي ريب لس ايان انما
 تسال“ ايل رارولا ب رس فقرا سل ناك كباب 000

 - لال ماكسس قد كرد آيل للا لير يم كدانعو ليسا كس لا لن اب ياك اداس مدص

 (اًضخلمريسفتلا باتك ىراخب حيحص)

 كا شارة الدد اب مربع وكب انك ل ا نا . سال ُةنْدَْبَُل باَتكْلا اوتؤأ ّن ريدا قايم ُهَللا َدَحاَذإَو

 تشي اوكي انف لومناركئاكوبب سيار هريشر ل كوم ل اليجج لن نول ا تامين كبسات مايل
 <«( شجي مزقنإ>

٠ 



 (نتادج) لج خف كمل انََج 0[ 6 هراي () ُناَرمْي لآ ةَرْوُس
 جود هس باكل الع لي نوت نان هولدن - ل سدد وج جس داب هداك ارم اذتكالا 3 عجب تسبق ىذوحتروا ايد لاذ

 0 ند تا اها يلا ا نعت ءاقاقلا تان كاكا مكن اك يددا-<ج ناك زماك انا

 7 / ىلاضن عكروا ضارغلا ىوايند ىف اذ لوبا سك نب يداك ردا نإ 2 ناو كيسا

 -ايلابعج تس لول لوم اهدا س تب - لش هادري لأ

 دقن كيل كا لبر ان + تس اهوا شكلي و 0 مب سس رس

 .دقاداكذس يعير كس تارآآ
 لوسر كح لوقنم يعلمني لاربع نا رثلاربع عرق تي اوم لل دات و وادقاواك ذيع وكت ارو م اكذا

 نم تاروأ © الاغا راك هيو ااركج_ لع تارا ايكل بو تايم روب قل ثلا

 (اًصخلم فراعم) لو تن ابدل م _اهتقووجوم

 ٍةَذاي ٌرلاَو ِباَبّدلاَو ا رامّتلاَلْيلا فالمماَو ب ٍفالِتْخاَو ِبئاَجيعْلا َنِم امسي انو ٍضاْلاَوٍتِومَّنلا قت َقَّنِإ

 زا دليق امل ٌسغن نيدْلا لردع علا ىوَذِل 3 8 نآبْلأْلا يلوأ ٠ ىلاعت زدت ىنغ كالالد تال اصلا

 5 ساب نْبإ ْنَعَو لاح ىل 7 ىف ىا َنْيعجط ضم 7 عَ رع مروع اق ُ 0

 نيش اصر يديم اة ليقنم نضل ىرخكلا قع ًركَتَمي 0

 200 لامك يدش الدب نناننع نا ل هاذ ئدلاق ةلَخلا اذه َتَقلَح اماني نوُنُْمَ 5

 ابين ٍدوُلَخِل! راَئلاٍل ِخْرمْنَم كيا هِراَكلا َباَذَعاَِقَق كسبعلا .نعاشلل ل نع كلابيزرنت َكْنَحْبَس َكَحْبم

 مب ىزخلا صيصختتب اًراَعْشِ رْمْضُمْلا م ِمِضْوْمُر رماظلا عِضْو هيف َنِنرفاكلا َنيِعلظِِلَمَو ا بأ ةّيبرَحأ ْنَقَك تو

 احلا عقدي ئياَم اًيِداَماَنَعِوَساَنع انكي هللا تادغ ني ويغتبي : ناوغأ هراضتأ نناز نم ِْنِم

 َنيَكَو َنيِوْنْداَسَل ضضاَف انبي هب 0 راو 1 فان نارقلاتا ةعيوسو بلآ قا ِنمِيالِ

 ءايبنالا ©يارتبألا دلمجج ىف عم اًناَوْزَآ رنعب طبقا 0 ابِئلَع باتعا باغ ظ تالف اًنَياَيَساَت َّثَع طغ

 كاك زار كلوب سو نسنلاو جيون ديكركأ كيلا لك اة ا ناعتكلاو

 هيقحتس» نم مبدَعْجَي نأ لاؤس فلخيال ىل 'اعت ْهدْعَو
 عباس انو 70

 ىلا #5 تمورومم لس

 مي ءاغذ مهرم# باتا ءارَجْ 0 اموياَيرْمالَو عّبضملا

 تانالا نب رزكذلا ىل "ِضْعبنُِم نئاك رمُْكَضَعب قود نفعل 0 مالا



 ؛ هراب (*) ْناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس 1. (نادن) نمل ج حشف كَل َنَيَج
 امل تلَرَئاَمِعْييِضَت ِكرَتَو لاّمغ الاب ٍةاَزاَجُمْلا ىف ءاوس ْمُم ىااَبْلِبَقاَمِلٌو دك ْوُم ةّلْمْجْلاَو سكَعْلاِبَو

 ينقعوما اةُرجاَمَنْيْْلاَ ْىَشِوَرْجِيلا ىف ةاََسملا رك هللا عمْسالوللا لوسرايي ةعدش مآ ثلأف هود
 و | رد

 ارقلا ىفو ديدشتلاو فيفختلاب اد قو َرافكلا اًوُلَبِقو ىنِلِد نِيبَسْف اودَوأو هايد نِماوَجِرْخَأَو ةنيدملا

 رة اا هك قرت تب 0 يدألَو ةرفشتلاب ترقشا مهي ممهَتايَس مهن 2 نر هميدقتب
 فغتسسمدسسل

 ءاَرَجلا يوكل نسخ ْمَدْنِعَهنلاَو ملكَتلا نع تاَنتْلِإ هيف يللا نع ُهَل دَكْؤُم َنَرْفَكأَل ىنعم نم

 اًورفكَنْبْذْلا ُبَلَعَت كيفي ٍدْهَجْلا ىف ُيْحََوِرْيَحْلا َن دم ئرت اميِفوللا هدأ ةؤئلشفلا لاقاشتقزتو

 ل ىَنفياَرِْسياَيْنُحلا ىف هب َنْوُمَْمَتي_ُلَيِلقْءاَتَمَْوُب ٍبَسَكَلاَووَراَجّتلاِب ةواكيلا ىف مبُنْوَصَن
 نبيل اهتم فرجت فحم هاَو َنَئلا نك نب ئارفلا © هم ننوه زائر
 يس موو هيو اس د او لزئاهبف دولَخْلا َنْئرَدَقُم ىا

 للاب نوم يك ٍلفْنِمَنإَو بندا عانت نسب هروح بالا نم وُفاَدنِعاَمَْْاِنِعَنَم
 ليجنالاو ةاروتلا ىا مهل َلْزْنَأََو نا ءا ريل َلزْنأَمَو ىشاجتنلاو هباَحضَأو و مالمس ن ب هللادبعك

 ىتلا هللا تيا َنورَتْسياَل هذ »ىلإ َنيِِضاَوتُم ىأ ْنَم ىنَْس هيف ىعاَرُم ٌُنِيْوُيريمض نم لاخ َنْيِعِشْخ

 ايي نبال نم ُاكَيِلَق نست ١ ملسو هيلع هللا ىلص ّىثلا تغَت ْنِم لاا وننزل نرالااو

 هَنْوَنْوُي مهيد ْمِهِلاَمْعَأ ُباَوُن يووم هولا َنِم ْمِسِرْيَغ لْعِفَك ٍةساَّيَّرلا ىلع افْؤخ
 يْنَدلا ماَيَأ ْنِم راَمَت ضن رذق ىن َقْلَحْل ”ةلخل دبع ةيجل ما صّصَقْلا ىف امك نيم

 هَعآ انكي ارامكو لها ىِضاَعَمْلا ٍنَعَو ِبِئاَصَمْلاَو تاَعاّطلا ىلع اًُربص هدا ومَنْ

 و نلت ْمُكِلاَوْحأ عي ىف هللااوقَتاَو ٍداَبِحْلا ىلَع اَوُمِيِ هاوظبرو 1

 :راخلا نم َنْوِجْنَنَو ٍةنجيلاب

 ب 0 يح هينعبسصعحسل ناسك ا
 زورو بش ىو ىل داي زروا تدرو آر وا لي لي لكنلا لج تاي ايئوج لكي ناروا نث زروا لونا :يرمصحرب

2 

 ثلا < لدبي تفصل أ اذيسا (نيذسلا) لولوج ليث لايناشن كت دق كيلاهتدشاا كك ل يدق لهي كل دب كس

 تفاط بصل ورم قلة تشننا كنق ل ابع نبا ل نت ةسارا لك لابعل م2 ثلا ثلا شع كي اضمك 1# وكمل اه

 رار قبال نلف دعا ازا ريا - نا سوسو

 هداف 4 فق ل دوك موش قولك ياراكدرورب ]دامب ا لت تكلي ركل الدسارب ترق كه او ةسانب

 -.انمر طيوفك سس بارع لس ٌنزودولم وسعت ك /ايو حلوم كيال مامتيانب لسورم تردق لاك ربت لك كيت ادي

 عة شوب زك

 كس ناع ًاروا نم زجل رز كس لاركات لج ةس دكر

200 



 (نراددج) كلج سف ل انمَج "م 6 هراب (”) ْناَرْمِع لآ ُةَرْوُس
 دراكدب لوكيل كس لورفاكرواايدركاوسروكس ا ذس ةنا ايد للا ل من كل كس شيمي سوك سن !راكو دوري دامت ا

 قري لت ن_ ركنا فرط كيت ل ويسر رعي نو رفاق نا كس اجب تس باعك دقلاوك اد كون

 ا راكي فرط كن امياوك وكولدنلب زاوأب لا نسوك او ف راكي كيا ذس م !راكدرورب سرامت سا < ايك الكرب ان مارلي
 دانك رامجو با ىلا اال نابيار , سا مث ليو ال ناميارب بد ةييسا!وكوا ارك ع نآرق يفيض وروا- <

 0و نيتاصو ايا( رشح قثن) تافد قراص وار فرم اطظنؤكن ارك دازسي نابل رف قب هدبي كل طخ قرامرو رف فاهم

 ىلإ كل وسر ةاددا (انرف نأ " وأ الوز هزاز ) تل ل ةيادوا تمد قرا ! ببر كسر امت هس يرقي معز لع

 نو لف لكل م هدصو كس ىلاهتد فلا ليدوج داب انركل اوس اكل وزن ةدوكذ اكن ها اررف طع اياررفورعو تس ماكل نو

 روا_ضهت ليبين تقل نوب قت 7 ل ورصو نااوكن ناز مل_شاا رف اخ بع نيقحت كس دعو ةيساولم ل ىف“ لباب

 فال اكرعو كس ءازجو ثحبو كنب انركشاوسر ند كس تمايقوكم نر وا ع كل كس خذ ركذلابم لهم ى زج اعرارلكى اي

 ترو اي جدر اوفو كس كس او فسر لعمرك ساير ل وق

 لأب( رضرتمالاابج نلقاك اروع دس قزاز قا“ وعيال مرموق كلا نق نان قمل ناكل ان

 ترطب ج لوم لزان تّقو لا تأ ( هدم )- لت رءارب لش تعاضا مدعرواءاذج ل امعاوو نكن و رت ميل كس

 تاولوو كل لتا بوم ايكرك كي جاك ل روك ل بيلي احم كس ترج فس دلال انس نت لاتمثل لوسر اياك 0

 سدا ديا ل تارك نإ دهر رواايكالات تس لور كس اوك نجرداد كس يزتا بناع لدي تدل قس نوهت

 ول نة لالا يرت ارسل“ يعاب الق ارق دلل دل ريما تاب عدا 1

 ليث تن ىماولن ارورضروا اك( ولايعنو لم تررفغموكن ا ئشم كل ودركر ود لاييارب نار ورض ل ب عس ديتاسس كس ير قن ك

 تق” .نَرْفكال .«باةروطا  فرطىشلاري (اباوف) له راج سوك كس نترك كل وركل فاد

 تي اورتن اروا)-ت ل اي ع ىرشاب اورتبمروا حس تاقثلا باج سريا را رق "ادم احح_اربررضم

 نيرو ناد ريكو نك( لورا )تل اح رزتبوك ونمو كس دقلا مك ايكذس لوناطسص بج ( لقوم لات تّذو للا

 يره آ نرمي انلع لبي دي حب وسان نس

 داك اهدعتوا سار توتال نارا لع رع روز | ارنا رزعزوردنج حمم

 راكد دور كس ناوكءاعو ىكناوع_ حرك ب"

 لي نا" لاو ناكراج رهن كس نك + تاب كاك كس نال ت ةدةرداؤ تعداد كولوج ثللا_ة

 تل وازجج لا 'لزف' دوا تيك دكر دقني ل اب كسلا لوس فيرا 7 + رشي وو

 ىاز لإ فرظ ىف“ لاع لب ساروا سي ءانعاك فوم لاح ةندجج بصن اكس ارواح ىلاج كرايتل- - نامجسج لن

 لو قاسي اي ًاييقي لبي باكل ئاروا رتب تايد عراتم لك نب اصووج باوثج لاي كس شلاروا (مهل ّتَبَت
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 4 هراب (") َناَرْمِع لآ ُةَرْوُس ع (نزادلج) يلج شف تزل نَمَج
 نرش _ايكاراتا فرط ىرابدقنج ىكرب ساد« ىشااي اسك نرد الس نب هاد لإ نين تك ر ناميار هثلاوج

 ل ليئاو تار نوجا وي[ هثلاروا- ل 12100111000001 3 < ايكاراتا فرط كن اوججر وا

 ناحل نك كس ابر لاوزرك 2 تمارس تق ليلق ب ل #7 تافص ىك يفق ردو دوا - لذ يا كحاقلا

 < لاي كح برك نادلدباك لاما كس نترك ث كولدو قي كح تس ركدوبي كيد ووالعس نادك اهيدج- لي دايو
 باح مايا قدبند باحاكق ولت جس الاد شبل باحر لج ثلا يقي ج- لبي ضروس اريج اك اجايدرججا انكودوكن لا
 رافكرواوركربص رب يس راب حى تاعسروارب بح اصمروارب تاعاطإ! و لاو نام ا اكل لس لبي نو فض دابا

 ةدلؤ تلال د تالا ماتوا ومرر ايت كي كدابج روا-لومن مرق تءاهددإي نس مورك_ومر مرق تبان لا ملي انتم

 -ٌةاب تايثسس م” رانرواواجوبب بايماك لبي شل كس تنج اتوب

 ن0
 ترد لاروا ميكس ساروادوجو كى اقتو شاعسرفلا هس فناتم مالك (ةيآلا) ٍضَرَآَلاَو ٍتاوُمَّسلا ٍقْلَخ ِْف نإ

 - ايكا يال كس ذك ابوك

 نولوقي لابي سا عرورشم الكاك ''بايلالاولوا'”تس لابيامتالكاكى اتت ىراب لي لباس نولوقي : قوق
 ْ -<-.اناررقم

 -< باو: اكردقم لاوس ليي .هاًرن ىذلا قلخلا : نوف

 لميا ءاشمرواوراشا ماء ركذنوراشا ما اذهرواع ثنوم كج ضرالاو تاوصسلا لا اشم اكاذي لوني

 ؟ع لت قباطم

 بئرا لوكا ذبلا_©# قولك مثقل زاشماك اذه : باو

 < لوعفمليي ىرعتم قليل سا ىلاغلوعفم كت تظن لاحت ب .الطاب : َّيِلْوَق

 -ج باوت كر رقم لاوسلبان .اهيفد ولخلل : نوف

 ناو زحريغ نينؤمم اننا قت اك عم اًوعَعآ َنيَِلاَو ىلا هللا ىِرحُملَمْوَي”لدقاكىلاتتدلا وبي
 لاد لبيب منت وتكوج كح قارركك لال تنيآي را كس لوم لاو لبي م ضنا حس لبي نجوم 3 اصعب لئالاح#- لام

 ع لوك ىف نوضو هرج ركااوجاوسراومب

 كيد زنك نادك ايكوم كب اوج اكل مس لا كو لك لورفاكف رصوج ع دارم ل وخر كادت .لوضد ينج
 , رس 2

 نت# نتف 9 3

 تكن لو كهرب هازل



 (ننادج) الجفن نهج ا 6 هراب (") َناَرْمِع لآ ٌةَرْوَس
 < هداشا فرط ب اوج ل ردقملاوسليا ب خلا رمضملا جعومرهاظلا عضو : لوف

 انت ىلاك ناري كس لاا ذيل كيب[ ناك راندا لسخددت ْنسَم لس للاسر اكىزخملا باح ناوي
 ؟امت لك هلام ابي نيملظللام

 -<ايقايكركذ نا لناظفلاتاسكس تحارصييل_ 1 ذ_ كن ايو بسن يزكي :يياوج
 ك2 باوج اكردقم لاوس . هيلا : :َنلْوِف

 ؟جسمازلاب ىرعتم لابي ,لئالاع وم ليي 1” نارراعتنانس ارت لاوس

 ةراشاركت هيَ ل مااعرف رط كب اوت ى كا ىلإ ىئث“ * مال «باوج

 اليك ترابعلا هلّدك و م ٌنرفكال ىنعم ْنِم ٌردصم ءاًبارث :َنْلْوَق
7 

 -ت لذ تن 70 / لاجلاو ذاكل اح لابي لل للا

 ريب وول يب : بانا لاسنا ترفل : لوف

 هداب كيا اكل وتود ككال اخ لإ م كنا اظافلا كس نوثوو [كسوب سييجؤلطم ل عقم منافق هقارف ةارذت

 قروض نوم

 لكك لا لو رحت ل ووو تسدابتتنا كس حرك و سيرختناظافلا كس لاف ددج ركن َرْفكالر» ًاباوش :يناَوج

 كنار , قلط ل وعفمر روا ”باوت مهن بينالا" لوب حررط ات ترايغ ب ااذيلا_< كس مُهنبينال سن قس َنَرْفَكْل

52-0 

 ”ةضلبلاقةغللا
 -( < ٌلابط تعنت ل 2) .ٌمهبونج ىلعو اًدوعقو اًماَبِق هللا نوركذي ّن يذلا :قابطلا

 بنجلا ىلع ع اجطضالاو دوعقلاو مايق ىهوءةولصلا ىف ثالثلا ناسنالا تالاح عمج ىذلا قابطلا

 .نلاَعَتَْمَت ةفينحوبا لوقيامك ٌفخَأ هنال ءاقلتساوا َناَعَتَنْلَمَت ىعفاشلا لوقيامك

 اهيفام هدارمو ضرالاو تاومسلا ركذ دقف ةيلحملا ةقالعب لسرملا زاجملا :لسرملا زاجملا

 .عنصلا ةعيدب ةميظع مارجا نم

 تحت ىوطنا ثيح “ ضرالاو ِتاوُمَسلا ٍتلخ ىف َنورُكَفتَيَو” ىلاعت هلوق ىف زاجيا : زاجيالا
 ثيدحلا ىفو تاطبنتسملا عئادبو تافشتكملا عئاور نمملعلا هنع ّضَحمت ام لك زاجيالااذه

 .“ركفتلاك ةدابعال”



 ؛ هراب (5) ُناَرمِع لآ ةَرْوُس 4 (ننادلج) كرا جحش رت نَمَج
 _ٍك م 2 .

 جدو

 :لوزن ناش

 نايح نبا تاغ لوزن اشك تكلا (ةيآلا) ٍراَهّملاَو ٍلَْلا ٍفاَلَبْخاَو ِضْرَآْلاَو ِتاَوْمَّسلا ٍقْلَخ ىف َّنإ
 2255031 ثت ام ترطح كلتش طالتك عراب ىلا نءاطع كح ايك فأر عب جر ات ىفي ذ# ركاسع نبا ثم روان

 دق ىو وت باز يو نايف تبسة ق تالا اقاقظدألا لمد لسا - 0#

 بيك كيا لاب 00 تحج بون اش ل كب آ ايا [ اارف ذ_اناكتَاَعِو شن اع ترحم سا ال

 تكسو م لاو رهتاس رم لع فاح واع سال فيرشت لاي رم تاد كيا قفا: ب آمي هو -لو# لانس ههقاد

 ل م ايفر« كوم نك ا كس زارنا اياررفوضو د كسا حس رتل لوركت دابعىر دوري ذيل لود تاب ايار فإلا

 ىلا قلم هرجكروا ايل در ء ور قك لع ارو |يايرف عرولررج كس بيب كرابم نيسوس 1ك بآلة سدرردل لا

 ٌعرالطا كزافر كفل ب اروا تل الب ترضح_ 17 هد لك لا «عسد سور لستر وااياهئارسر سنرد

 ءانكلججي لك الس بان لاقت زج 2_ايرف ل وبك راردق ناروضتل يك( ع لق نق تس انف لالي دقو

 لب ج-لوركد لوك ىراذوي رك يركشروا؟ ل اونو مشب راك * ايكءايارف هتف بك ا- لأ ةدارف فاعم

 ميآل» ."ضرالاو تاولمسلا يتلخ ىف ّنإ”ىلاررفلذانكرابمتمبأيي ايري ب تارك تي آذ ىلاقتدتلا

 يك يرو ف نارواانع ذي وت ناذ صريل_لس ضان ان دب :ايارفذ_ةفقنف ب آدعإ كس للا

 (فراعم)

 ؟جدارمايكح ضَرَآَل اَو ِتاَوْمَّسلا ِقْلَخ
 ىذب لكىلاعتثلا ل فذ ركاربي كس ناو نب زكا وبي بلطم, ل كس عراراوداججبا نفث كس ل ردم, قلظ

 وكت ايماكراجرواء ومن لان حاد هو ليطلب -ج_اذكس 5 لت تنقيح ىلا ضرب حس لوشن ناد ل لايناش
 هس ركءدباشمدهتاس اس رظكرر وغلب كك ود حررط كل ورؤف او

 < لاو لحكر نا تقيقتر للون تس كو دباشم اك وين اشن كت د دقوا لإن تركو روف لب تام اكم اقف وو بج

 يدلل و ةساج قرب تش سا ووروا“ لاَ اذه َتَقَلَخاَم اَنَبَر” لو تكا ولع ماظن 514

 « لوم كيد تاريخا ل فرقت ح «ومب كاريه لت ىقالغا فشلا لب قولك سكس فال كس تاك ءارس ثداب
 ل 0 م سس آذآ



 را ا 5 4 هراب (") ْناَرْمِع لآ ٌةَرْوُس

 تاع رب كدي رواعا تري تاو 0 ا ا

 كَ ا «سازم ىكادخروا بس احاجوم لص نيقياكحررخ أ لبنا تان تس هس كروب تانئاكم اظن حررطسا  ةساع

 "املا َباَذَع اَنِقَف َكَناَحْبس' نب

 ديقتوج قلخ كس ماجناو زاخ آه ساروا تاثماك طر كساب در نمت تاب ساوكن ا هدم اشس بم حررط ىكا

 ايدانُم اَنْعِمَس اَْنإ اني ' نيت كَل نك عس لد ناب ذدوا_جس نترسارسد وح احانت تار اكىرت زروا احرك عرظأ

 كنا ةمايقلا مويانزختالو كلسُر ىلع انتدعّوام اَنِتآَو اَنَبَر «خلا امم آَقمُكَبَرب اونمآ نأ ناميالل ىداني

 .''داعيملا فلختال

 0 ىئادد ةدببلا لاب اه هسكر ادب ول ورصو نيب ادقلا كت لالش وف ليرما سا لاب

 0 شاييلا ليت داني ىلإ (- ةلنارصماكل ورعو نارك لس اعد #دلا هد ىلا لأي ليث ساي رار وكمت قادس

 كاع لو رقاب قي مث تمم يق« سدى نيب د اشك خطو نط ١» كيش ىرافكلال نامئاب سرك ماين دمك

 اومن العجم اكن لا تر ناب ارا بلقب #ر مو ورواوج لاوس ىكرامب

 ولا قع لي قلن يخرق ل قدقنا نع تاوج 2س تس اوقرورواء اهو كنور لا سه ررفل باحتماف

 لم تاطاعم ضن ل مالسا لكى داير ف عل لا تحاضو كت دو ايدرع_- تدوخ ايوه درم داوخب ئألاو # رك علاش

 كيبل اعروا كرعا وق اشم _ تايل رفا مانب ىف اصوا ىئرطف فلن هسرمود تكا نا نايمرو كس كروكر وادم

 بيل ل ةساجاحجأ تهب حس ىلا ٠ لي كلا صح فصت لع تغاروروا ني صح لن دام لك كد او ل كام سا نع

 موال واورم ليارج وتب اكسر للي ءاجوب ضب با ل ماك اجايكق رف نايمرد كس تدوكو ورع اش قلع اج لكل اغا

 نال اوك اتا وول تنك رول

 مانا تن نت باور لب عسل حج اضو لد كدمكيرصقم اكلاج فض خلعت ين "“ ضعَب نّه كيا

 عاب للا ايل ليث ناكل قتروعل بل لس ترن ىلا تتش يقل هللا لوسرايايل شرع جرم ليا اهلا تا اقيت

 يك نيم ىبطر» ١ لوم ل زان تعآ
 86 لور يش ع تما قروي بطان امج دك يد ج دكا ب اطخ لب تيبأ ٍدالبلا ىف اوُرَفك َنيِذَلا ُبْلَقَت َكَتَرْعبال

 . 2 لاراهتيب هت اناج فل سرسود ع فلي كيب را كح دابهراكروا تراجتلار مس تري تلي

 هد انو زوررتج روا راع نب بسوي لسا رف ىلاتدقا هس اتومج ليسو ري عر ورفو تسعسب كرابوراكروا ىلاوار فى اين ا

 متم تروس دركتس نام جس اجور رقاب مانا لص نجس ايانوم ناتي لب كس وحدوك اهيا لا تس ل 1

 -كس سمالتبرلاكي كال او و نعل و

 ناش الإ كن ويك نجت ل 3 ئراتم تقيقترو لوم رت لوبكه داي زن قت تار لتر وا ضاع نانو ان ل

 | لشاب مرُمزإ د



 ؛ هراب (5) َناَرمِع لآ ةَرْوس " (كتادا» نيرلالَج حف نت نَمج
 لإ وم كس ومار فوكاد خر طاخ ل لوصت لس ناوتج كس ل اهوممنفووخ# ووو لمي تن انفهكس ارواح انفعل_ك

 - إن تس ركل اءايوكلودص كطلادوا لوطبلاض ّقالخاك مبدا

 روا كوت لولوج سكب كس نا (ةيآلا) راهن اهَبْحَت ْنِم ىِرَجَت ُتاَنَجْرُهَلْ متر اَوَقَنا َنْيِذَلا نكل
 رابعا كس تلودحررط كك وشومارفادخ لاي كس لا لبن ايندوك لع كس لوعضاع لبو راب كشاركر ازكى رئذ ك قوما

 - لادص اكل ابوروا« تكل امد قلاخ اكت ان اهم توج ل نوب نار كس دشلا هوركم كوب كرات ىلاوارف كَ ذروا

 2-3 الموكل ورفاكل بن اين دوج اكو رتب تسي

 لوس هد ذاكهورك اكس باك لالش تيل ا (ةيآلا) هّللاب ب ُنِمْوي ْنَمَل باّتِكلا لهَأ نم م َّنإَو

 2 لاق رشارل يرق ور متت افص لامئاروا نامبا ك نا ءاوج لص فرش اكغ ل ناميارب تلاسر كيفي ثلا

 تايآ انرك شت اس ف الخ سوفا رهسمر وا مالسارتتم السما ىن نيشس اكن زج: يورك اتم سس باكل ا سر سود لأ

 للا نيو ايامرف نس دقلا - اهتانركت تن انتك ل- 1 تادافم ىلافروا قر اع كس اينددوا« انركس ينو فير تل ع ىلا

 للا ل ليلو نكي رب تمهق ىزوحتى ثوم وي 1( ىدشلا لن كس او فس ل3 تسددقلا دللي « لن لتي ا باتك
 سنو لو لبن نايب كس مويس لا إي فيلر م ىلا تس ا[ آيل 1س ضررا قوت در اشسو الجلاوي بلطم 4

 - ل مدرس لك قفتروا كامب اود لإ تيس م اكتس

 لكس دارخن ىلا تس لبد وبي « بسلك اكب تكل ا ناجم ل لب تي آك اعل ناقشت كن با ظذاح

 (ريثك نبا) خو السم دارت دب لاسيع بلا جيلين

 ذكى هس تاذلو تادبروا ذكر ايتخا تاعاط كث_وركربص .اًوُرِباَصَو اًوُربْصا اوْنَمآ َنِيِذَّلااَهْيْن

 وحكر مرق تب اغروا لم وبموت | لي



 (نرادا) آل ج جشم انَيَج 0 4 هراب (؛) ِءاَسَنلا ُةَرْوُس

 ايو 2 0 2 و قم ع. برو ك4 مها
 قوس بسيف قلم رص

 + هل 2 7 - ل 8 لع

 محا .ةيآ َنوُعْبَس وأ عبس وا َتِس وا سمحو َةَيِنَدَم ٍءاَسْنِلا ةَرْوَس

 هه رمل : 78

 - لإ ليك ٠ع كاياع "ايا ع نك ل دءءاسو روس

 زا قي ىلإ كتل كيرلا تالا ةيتجتلا نيالا ريشي وو سس دو
 ىالخأ نِم 51 نيّدملاَي َء د + اَهجْوَراَهْو َقلَخَي مدا ٍةَدِحاَو فن 3 ٌنمْمكَفلَح هَمكقْلَحَىِذَلا هَ هوَ وَعيِطت

 نزل يا أو هدفك تيبس نم امد رع تو ىرسبيل

 شيع رو دقي عواقب ءا اسف ُذحِب ييفختلاب و ءارق ىف نيسّسلا ىف ل اضآلا ىف ِءاتْلا ماغدإ هيِف

 افطع ٌرجلاب و ءارق ة ىفو اًبْوُعْطقَت ْن 116 وقار هللب كدا مثل كاس ديب يكاطغت لوفي

 2. دو ص ساس ج1 3

 كير اَجِيف مكلامغال ًاظِفاح © اًبيِقَرْمْكْيَلَع َناَكَهْشاَنِإ . رهيب خراشاي ناكر ريميشلا تنص

 بأ ال ى لل الاَراَغَّصلا فيلا أَو ُهَعْنَمَف ِهَلاَم ِهّيِلَو نم ٌبلط ميتي ىف لزنو كل ياقسا لوسا ىانم

4 

 نس . نؤلعفتامك ةلدب ذات ى لالحلا يعل مارحلا َتيَِحْلااولَوَبَتَ َداَلَو اوُعَلَباَذا م ميس

 َمُهَلاَوْسَأَرككاَناَلَو : هل 557 هريسلا ل انديه مسكلا 2

 شيلان[ وم اوم كلوت امو اهظ عهاتوبلا اند اَيوُحَنك اهل ى / هتان كإاومآ]

 اوظتالخْفجنإَ كيلؤنف نسيب اِدْعَي الف جاَوزآلا نم ُناَمْثلاواَرْسَعلا ُهَسْحَن : نس مهيف +

 اكِكْناَو ٌنْيَوُمَتْخَكَت اًذِإِءاَسِلا تت اويعتالا ايا اوُفاَحَك ةيرشأ نم فيْوَعَس ليلا و اًوُلِدْعَت

 عبرا اًعبراو انالث اًنالثو ِنَْْثِإ نتن ىا 'عِيَو تلو شمول َنيْكل با م فس ياو
 ىلع اوُرِصَتْفِإ وأ اًبوُحكَنإ ٌةٌَدِحاوُق مسَقلاو ِةَققَتلاِب ٌنبيف : اًوُلِوُحتالم سفن كلذ ىلَع اًوُدنرَت الو

 طقف ِةَعَبْر آلا ٌحاكن ىا كِل ٍتاَجْوُرِللاَب ٍنْوَقَْجْلا ن 5 نيل نيس ا هيدا + ا

 ٍةقَدَص عمج َنهَيقدَصْواَميلا اوُطغأ اوُنأو اوُرْوْجَن 6 اًوُلَوعتْأْلا ئلإ ُبَرْفآأ قد ُئَرَسَتلاوا ٍةَدِجاَولاوا

 كد د



 4 هراي (عز ِءاَسَنلا ةَرْوُس 4. (نرادل) بلال جحش كنك نمَج
 نع لوس زييمت ايت هوو سنك نبط سفن ٍبْيِظ ن نع ةيطغعٌرَدَسَم "لحن نِسروهم

 ورم ايم اكرم هراَحَت مكل َُئْيْبوَف قادٌصلا نمو ئش نع مكل ٌنُهَسْفْنا تَباَط نإ ىا لمعافلا

 زاهقشلا ٠ ءايزؤالا ايا 15992 5 يايا ريب بيستو تيوس

 َلَعَجنْلا كيري ىف ىغلا بئاؤمأ ىلا ل1 نامل ءاسلاو لاجل | نم َنْئرَدَبُمْلا

 اَمَيِق 1 ىف اَهبجَورْيَغ ِرْيَغ ىف اًبْوُعْيِضُيَ ْمُكِداَلْ حالَصو ْمكشاَحَمَب م ْكِشاَعَمب مْوَقَن ى ءاماق ٌردصَم نييك
 0 رغم لوفر ولو 2 ا . يذم 2و2 1 هعيش هب موقت اَمَِمِْ مْمَج

 مينو ىف عَوّلُبلا َلِبَ 0 اوُريَتْخِإ اَوُنَكْباَو اتقتاذا غب مّلاوما ْمبِئاَطْعِإب ةَلْئِمَج َةَدِع ْمُبْوُدِع

 سفح لاَمكيْسإ بو َنّسلاوا مالتخإلاب هَل الْبَآاْوُراَص ىا حا ايل اوُعََباَدِإ َقتَح ْمِسِلاَوْحَأ ىف ْمِهِفّرَصَتو

 5 !اَمَوُمِهْيْيِد ىفاخالضإ اًدشرمُهنَم من شقا َمُكَسناْنَ 0-0-0

 ىلا عاجلا اًناَدِيَو ٌناَح يَحِرْيَغِب اًهاَرَس ] ُءاَيِلْوَااَبْيا هوك اَلومُهَلاَومْم هَل اًوعَ
 اولا نم َناَكّنَمو مهل ااهوياوقس 1533 يا نأ تييماشتقا

 ان لايليق ناَكْنَص بكا نم عيت ميتيلا لان نع تمي ىل فت َنَع
 ْمُهَنآ :ةهّيلع ودهم دهْسأَف مهلاومأ مثيلا ىلإ عا مهلا مَحَحَفَداَذَ ِهلَمَع ِةَّرْخأرذقب فكيسملاب

 ٌةَتِئاَر ُءاَْلآ هللا ىفكو ٍداَسْرِ ُرْمَأ اذببو ِةَنيَبلا ىلا اًوُعِجْرَتَف ٌئاليخإ َعَقَي الَمِل ْمَثئِرَبَو اَبْوُمْلَسَت

 ِتْيرَْن مَدَع ن دم ةيلساعلا هيلع ناك اتي 55 لؤقو ذو ْمُيِبِساَحُنو ِهِقْلَخ ٍلاَمْعآلاظِفاَح "5

 :وقوَتملا "نوفا نلاولا كتم ظح كّيِص0َص براثآلاو دالْآلا ِلاَجَرلِل راَغِضلاو ِءآَسّيلا

 للا ُهَنَعَج هتبَكَوَأ ٍلاَملآ ىا ُهْنِم ٌلَفاَنِم َنْوبرْفأْلاَو ندِلاَوْلا كَرئاَمسِكيِصَت اََنِللَو
 َرَقلاَوُوُذ قرَملااوْلوُأ ِثاَرْيِمْلِل ةييسولاريقكاو داو مي ميلا ههيلشتي اغؤطفت هاضورفَم امْيِصن

 دس اًوْلْوُقَو ةّمسِلا َنْبَق ائْيَس ُهَنِضِمُهْوُق ساد ٌنْيِكسِمْلاَو ىمخيْلاَو ُثرْباَل ْنَمِس
 ريف وَ

 ناغجلل هئآو ٌهنْوُكْلْمَت ال مكنا مِهيِلااْوُرِذَّْعَت ْنآب اَلْيِمَج هاَقوَرْعَم ايْوَق اداش ةثّرَوْلا ناك اَّذإ

 ىضر سامع نبأ ن نيغو بادن وبنفهيلعو هكْرَت ىف ٌسانلا ّن َواََت نكلو آل َلْيَقَو خْوُسْمَم لاهو

 اوكري نآ اوبَراَف ىا اًوُكَرتْولَنْيِؤْلا ئمثَيلا ىلع َتَحيِل ىا َشْكَيْلَو ٌبِجاَو هنغ ئلاعت هللا

 ىف َهَللااوُقَتيْلَف َعاَصلا هياء اٌوئاَخ اًراغِص اًدالوآ اًفْطِض ٌةَّيَيؤ ةيسووك يفر ىلا راما نب

 ِتِيَمْلِب اولُْقيْلَ مِتْوَس ِدْعَب نم ْمِهيَيَرَُذِب َلَعْفُي نا َنْوُبِحُياَم مبيلااؤتأَيلو نيسلولاوما

 3 نياكي الو هيلَول ئفولا عبو لت يودب َنَدَصَعَي ن نأ راي ىابائاوش فاق



 عدي

 انتدجااتالالج تخف قلي 1 6 هراي ع4 ٍءاَسّنلا ةَرْوُس

 وي نال "ما الس ىل رْمونوظُب َنوُكاَياَمَتإ قح ريم اًمْلظ ىْتَمْلاَلاَوْهأ َنوُلُكَأَي َن 0
 .ابسيف َنْوَقرَتحَي يسارا 8 الموس تراقب لوعفملاو عافت ايلا قوَلَصَمَسَو ابيل

 تك 0 2 - 2 را سل
 ختام ولاول حا كت ءولول تا تسالاو مكر تياهننابرهما كيج تس مان كس ثلا لونج اترك عروش :'مطجرب

 2 رجلا

 اذوج اكلات ىادواايكا دبي تس مدآ اج كيأوأ من كافل د ورك ع اطا كلارك م مقلط سا ور تس باطل بد

 دزم تس ثني تس ءاوتو مدآ 70111 اح ) ايكاريي تل كيا ني نويل ا لا ورم

 ا اي اب «: تلا حرموا حط اوس لور تقلا ل [اروا د اليصي ترروكروا

 واحس دب لبن نايم لس است لي للا لوم ايد م دقن ولوج اي لومم اترك اوستس رطساو كس ثلا تسد ليكون تك

 77 7 سيطرت نول ءاسنت ىا دهام ف# هان فاني ل يق ازقالل

 لب اووروا توم ر[ف طغربر يك هب جدت اسكس هك (فاخر از لم تءارقفليارواءورؤ تك رعت

 ناوكم وو وأحس الاو تك ر طظوفتوكل أنعام راب ع نايبكتي مىلاعترفلا كتب بك ةس رك ايورطساو ىاكق ترص لب

 لوم لزان ضنا كس ليا( تيوس )واح فتش ديب تاس ىلا رك تسفص لسا وو شم اير د ءاذج لكل امغا

 ير طابا نق قوما ايدر "قاف لاركايكب لطلاانيا تسل وغيسا سلتك
2 

 اه من مل (ارييج,ول تم وكس لاطعوكم ارت شم ورلد ىلإ ديتحس لاطوم ارواودي دلااكن لاول 07----0

 صين ارو ارو هوب تس ركرك وكري كا للماك أس ارث لش لاء ةياروارك لامودمتسس ل

 57 ”لن تلاغكك وميك ولون لوم لان تيب آه روك بج دواء جس مب مان انا نشا اوك رم( نمد كا قشن)

 كح كاووروا ليحل ايدي مسج ارغأ اب لذ لد لمي ثيبجو زى نتن قع ا لو شل نارك 0 2

 مروا ومزين ربا اكدت لردع ل عر ل نوت نارك د قوق لان تيوتا و جيل نيكء اكس لرع كايمزر

 يراك لد فاصلا قلي ترروض ل # ركة قتلا ويك م“ ”نلارواو تن احانجب تس( هانك ) شرم اعم كس نا

 ل "1! تداهر اه حسنت ناش تفدود <“ ل ءام# « لوب ني وأم وج ولرل ع .اكأ ح(هوالعاس لوك ل ولا

 رج
222222 

 ءافتكاما اهل دثاب ياا ج ىلاكى لي قوج شيدت كف لكن ىربارب ( حت ) ناايضرو كس نا لسكان رمزا اع

 لدا ةواوقلاو اكدنإبب تس ياي راك تساي« ل سدس لاي مج وم لاك وقتوو ل لوي ناي لح ا ورك

 ىا َنِهتاَقُدَصِ نىك ةقدَص“ تاقُدِعَو / ايدين حل » لضم كس لالرو# مروا ع بع رود اي زن لبي عب ولى وه

 وزويا حنى تال داوقح 1202 ةتضضالا (نإ را هس يقع لول وس حرر ةلجن ٌنهروهم

 مو ىكل ُهَنِبَهَوَق قادٌصلا ْنِم ءْيش نممكل َنِهُسُفَنَ كب ع ءاسفت



 6 هراي () ٍءاَسّبلا ةَرْوُس 1 (كوادلج) لج سشف تنل انَمَج
 ذة رورو نأ داعي يد لقا وابقل لك ع تلق انهت اهلا سالك قالوا و لقت قاما
 كنس وا ترو اي لومدرم لوب رخل وضفوج وكن ولكم من! يلوا سا دوا مت انج تجار من ساؤج قوم نان عناب

 ناثج رص # ما ءاًمايق «ج ياني نزح كك نارزل دابة( ردا) جس شرت #دابج دن ادد

 لهب تءارقل يارواءلس ل ورك ف رص ووالي ول ام شادو ونوم كر مات رالصا كوالوا قياردا شاعم ىببا مديل رذ كس لس

 نارواومر تاني رواة امك مب احس ل لاب ساروا ج قر مئات كرت ز شا عم سمو كلش 21 ةميقءاَمَيَق

 ةاجوم رار مبج + وعز تركت دعو كلتا ل سراب كس نيد لانكا ناس نا مكس ومر تاي كلامي تس

 كنا لي تالءاعمكس نو نير وا نيو ك نادي حدس وم غلاب( ل نا) وا( < نيد دوك لاادابمق )ع
 رعب عير ؤ كس مالتحا لب اوم لبا كس حران نثث ( لب ايوب غلاب ) لب اج بوك راهن رعاك ب لابيي ومر ركل احجي هد

 كس نا ثم قرارع# لي نا مترا سب كيد زنك اقلط تت قفا ءاءاح لك كاس ورد ( تد) ودا هل ذك

 1111111101016 مث لماعم كس لام دوا نزيد

 لاءاكن ا تلبس فوقك نوم رارمر لوم عشب كس نلا نيم )ور كتمان نتن ان مب لوبج رخل وضثىرلج ىرلجوكن ولات

 , [ دجاغالن لا لو<تادلامو# حس نت ايلذا دوا( د انرنوسولن لا لاء اكن لاه كس ف وج ذي كح لايخ لاا ٌءاعكن

 حس لي لاء كس من دو وثوم رادانوتج تدبلا « ب ركب انتنجا سه اهككس لاادوا ل دة حلاك سوني نشك نا

 .الايداوكري نا وقول ركل اوح كس لوم نلا لام كس نا بج رواج. انلس امك رزق - تدرج ا لكل نتا قل طم روسو

 داوكم ( نب ترروص لك لوم عق او فالتخاروا )وهج حلاو فازتخا لكك وم رب مروا [نركلوض لانا نوفا رك

 قولك يا كس جس ىلاكالاو خل باحر ئلاروا ( ع. يل بما ماك انيواوك ثم ) ح- ىتالضارم يروا ءولسرك روجر باج ىك
 ااا نعل تريلباو لئاوج لوم لزن كك ل _راورلروتتو نا( كيوت 1 ) تس بساى اكن ادوا ظفاح اكل اغا كس

 7 بالاس ل ور ات بابالاب كساد كسي تافو ءارتر وتسو اك نيس دش ثاريمولل وكروا لقروكو و روا

 مصل لا نس رثاورخ ل اوث لاء ىصح اكل وقروكل بك كس براقاو شموخ وا ني دلاوروا حس صح

 0 مآ رنه كمل عنا موق رمال ا راوتارعللا كفو تاز رج دراج لو

 كرو بج و بكت اب لك قالا شخ تس سولاو سور ضاع نا ٌوايلوا سا رواوديد قون لا تبا ذو لكي مس ميت

 < لاءاكل دي باب نييك كلعا ةك ومب لكك ل اء كس ىلا تاكو وركت د زعمت نادك قير للا نوب ىك غل ابان( ض)

 ليو لكل( ركرا) كلاي حس لا روش ايك ايارواع_خروش (مكقاكذييزوك غرور )كح ايكابكروا

 بق لعد لورقسم لايق ازواج قل لس ينزقارعا قاس لاق ا هتان دا دون

 زوجي د لاؤتان وجيد عب كس توم ىف عج خيا هو رك كنس اح ان ثوك وكول نلا لبي سراب كس لوميقر واحس كك
 -ع| نشلجي مزمزا>



 (نادلجل ثبلاج شف كنلنَيَج " 6 هراب (4) ِءاَسْنلا ُةَرْوَس

 هك سل تاو طوع شي داك ناش نت كتب بيرت نو تبول للا بيرق زلم

 يك تاس كس دالواء لك ادب ل رم لس لاك نكد تسي هووج نب ركل ولس نو ويتسع ناروأ لإ رو نقلا لد لباعم

 لإ رداد قد لا لايتبع لاكي( الما لب تاب بسام حس( ير ع تاو ةسرم دوا ا

 5 7 ثيبي ةيساهد ليت تاهل اءاكل وميت عدت طاور كول كت و زوي رك اني حراتئرواور دوج كل ل ثرو

 قبب بيرق لولد وول كة اجد ىل ديت كل ( لوك[ )برك ئ ل اد لن تربك آن كيري نتل نان تاهل

 -4 لي رةلج وعل ع لام ص كاري شؤم
 ابر > ديم هن د د سس

 :ةكم لهاا سال ايي لاق

 تاتيبحاونمآ نيذلا اهّيايري لت 1 ل رداح سانلااهّيايب اطلس سوت لكك هدعاقروبشم لاوس

 ؟جيدايكك اجساد سانلااهيابب اطل اركي لدار وسكر ع

 - نو تملك لا لابي بطئ و العكس شاء ل ع رثكاهدعاق روك امر ياو

 لاك رك رع الا لكس اك يي بلطم جس لاجبزا تاس تا ذك ناتبييرصقم كفا لا ُهَباقع ىأ : : نلْوِق

 +7 تي وادنع

 .ىحلا نم تقل اهنال ءاوح تيمس امنا . هلا .ءاوح ؛ قوق
 ءكيئاث ءاتا# نول َءاَسّقَت لع لسا وج تس كل اوس منار قير ض امرك حقا عر داضم حس ل لئاست و 1 ءاكبقاو : نوف

 _ اك وكف

 -قراودشر تبا رقت نال مريب ءماحرالاو مار الو َةلٌوِق

 0 زارتحا  ماعرار ايكوم مقا رتاي ا ذماج فوز ف اضعمل مداشا ل لا اوُعَطَقُي ن اطفي نأ. : نوف

 ليل
 .نومس اقتي ىا نودشانتي اوناك : كوه

 كس ثضوم اي ركب انوم ملكها < كرتشل بي ىتلا دوا ىذّلا توسل ب لوصمم اي .ىلألا . قوق

 < كرتش سي لوود ثش مروا رك ندج لع اا لوصوم محل اهيبا كل صاج لاب اخ تاس

 نم ىسانالا ىف مهتيلاوةن لا. كى تل لوناديترواومن اباك تلت تلو سا متن لزنانا وو
 دبا - كاسه



 4 هراب (4) ِءاَسَنلا ةَرْوُس نع (نودله) يلا َج شف تزل نيج
 .ىمنتي اك ىمتيروا ىرشأ نزورب ىمْنَي نك يتب نياك م يتي ءىنتب : لو
 01 ةنومضَم ىلا «ركا يدركه راشارل /نارردقم ةَنوُمْضَم كعاح؟ لب ىلإ .لكوج لصا# لك ةَنوُمْضَم : َةلَوِق

 روت اولا 10

 -< باو اكردقم لاوس ليا ءاهلكأ ىا : نوف

 جس لاس سردان الكدر غمر يما زيلع عالج ح عار فرط كل اوما ريت هنا كوي
 « جيتار فاتر عيوب سامو زكل» :يناَوج

 كل ذك شت دذاب دوا كن هز. قرع كك «ىمتيلا ةي'لو نما ادا سقي لوف

 .اوُفاَحَف : َقلْوق

 -<دوجومءاز# ءاوحكنافءلبج ؟ لآ[ ترورض ا يكى نس, فوك ءازج ءاوفاخف لوي

 رضاع ركب رعب حس انني متو ل م ارا داي كا يمج جس لغيص اك تا.« وفاخ كسب ل صاح اكب دج :(ينسإ وج

 ىف كاف حسويكذ متنا لع شيدنااك لاصنا ات لبث داب كس لا. ك سميقتوكم رك ركب بلطم ذي اك

 موف كارت ساء لين يرش روض ل وفوو لبي شيل ثا كيفان انك ب بلطمءو ركب دئااك ىلاصننا ان قتل ب تروص

 -جابدركت الد اًضياظفلاكم العرض

 .اهوحكنإ : يلوم
 -ج_درفم ةّدج اوه «ءاذ# لاهي هلكالاح جس طرشانو لم ك كس ءازج اوت

 لاا ًةَدِجاَو اوحكنإ ىا -<.اهكوراشا فرط كب اوج كس لاوس ل اركن اب فوذح اوحكنا مالم باج

 دهس لاك ارتعا لوكب ااذبا جول مجءازجدعإ ل يزقت

 < باد اكردقم ل اومليا ى كت رابكيي «ىلعا وُرَصّنفإ : لوف

 .لكالاعج -س ليل هلمجلا ىلع درفمفطغ 1, ًةدحاو اوحكنإ فطغاكْث كلم اَم وأ كسي اوكي
 جس لاا اع

 دعب ل اء فوذح ١و رصتقا تايد باوجاكل اوس ارك الفوز 'ىلعاو و : مارش د يلو

 تن ضارتعا لو /ازيلايكوم لما لكل مج فطع

 رواج فوز لاو حسكسنا لاير يلطف وطتمبج ؟ ايو وب ح تول كو وزوج للبي ف وطخم :كاَوسس

 .اورِصّتقإ لي نوطعم

 7-2 لاح سرو يروا مكناميا تكلم اًماوحكنإ وقرب تراب زفت وت عرب نول تر ب وطعم :.يناوج

 (حاورالا حيورت) -ج_ لكك سرو راك ككل اء تس قدتاب لكلا

 لة



 (ننادلج) كلا َج سغف قل نهج 1 < هراب ( 4 ِءاَسَبلا ُةَرْوُس
 لوعفم زيجات يل سل ( قلطم فم تي )رسم ًةلحن لكع باو7اكيش لا ار سفن بيط نع ٌةيطع : :للوَق

 ارباع ةيطعت“ هَل لة يال اع اك باو تس لبتا يلا لاهي رواج طرشانو ثمل لرسم كل قئطم

 -<ج ل“ كاوطعا ءاوتآ دا هكا هيع ءاسنلا اوتآ لج لا

 لابي لح اهات[ كح بس داو نزواك« ليبعف «هزل اي «وزم شخ ًءاَنَه ( ضن 'فا) يش علم اًنيْنه : : لوف

 كَ اح طاوس

 -( لينك وبر اول ءررصم ٌةِءاَرَم ءراولشوخ فم ترفع انه : لوف

 اب سل فاضااك قح ريغب « لو تعامل اك وميت يغب هس فارس ال ايدك ودولي شل حسان اضاللا قح يغب : لوف

 -دتدئاي وم بقاع فاتن حس دقي رط لت نكي
 نهرا قام راش ود ء بن انكي رحاو( لاعقتسا) فِفغَتسَيِلَف : : لوف

 .ةنّبلا ىلا | وعج رتف ٌفالتخا عقو نإ ىا بلا ىلا رعجرتف ٌفالتخا عيان : لوف

 بحاص مارارل لحاء بتسمع انايواوكك يد زنك مشا ماا شم .بابحستسا ٌرْمأ ىا «داشزإ ٌرما اذه : ّنِْوَق
 د وثاكى و لي ترروص كن الخالي د

 د 9+ ىلا: لوعفماك فو زجل ءاّبيصت لانك و راشا فرط كت اب سارصقم كف اضا سا اهلا هل : لوف
 ل

 حس يو لوم قش لوعفس كنس بأ حس جي ل

 * ني*ه* ٠ رب الرب وه عب 51

 ؛َّلاَم اَذإ ٌتازيملا ٌلاَع لاقي ءانركف ارك فاصنا«انلت انوبج لاي( نا )رضاع كدب حتت خر داضم « ١ َولْوُعَت
 .راج اَذإ :ةمكح ىفءمكاحلا لاَغَو

 ءاَمَو ءلقاعللوه امك “ْنَم" لامعتسا ىفردابتملاوه امك "نم" لقيرلو ءمكل َباط ام اوحكناف

 .اًبيلغت لقاعلا ريغل

 2 مل رس دج ب توم
 حجج نىك

 :تيياطنر

 رماطتب دس انها زياعس قروب ئرور ص متل قل تمروسيب دوا لوب :م وضل تعا 000 عروس

 ساس تب انه ىا سرك اكل اسمو ماكحا هس تبي كس لقروتلكوج ل م كثر وما دج ءايشلاةروسم ناك تم روس لا تس
9 

 عا زشيي مركز د



 6 هراب (4) ٍءاَسْنِلا ةَروَس 1 (نادج) نلالجحشف لل اْنَهَج

 لم سانلا اهيا «ٍةَدِحاَر سفن ْنّمْمُكَفَلَح ع وقتا سانا 1 اني ج ايلات / ءاسفلا ةرونس ماناك
 مدى مامت تيناسا م اب اكن ارقءوم ككل قم لل مدل, كير سم لسأ ءاقاعصف لانائو ول ىرول باطخ

 لوكس لس نارام اهججس ضان كل كس لكل باوك لنا لجن لع شن قلك ىطوبيسمم العرف يب هس نرسل 2

 55 8 وك ”ج سان ظفاروا ع لد لافتالاب ملك 2 نى توسل اصوصقب حس لب لع 2-0 1-0

 لكل ىرفلا مك اورعاقي واح توتو كل ا باطخح_سانلا اهي اي ل باض

 سنجل مسا سانلا ءظفَل هةَكَم ٍلْهأب اًهِصْيصخت َةَجَو الف موق نود موقب اًصاخ سيل ِماَع ٌباَطِخ

 1 (رانملا) .رشبلا

 جس متا تيابنتساظاف كس ان دودروا ل قا هاك ؛ لاناعرون وليررعو « تتمنا ل 6ث لاما ترهو

 هان مد ًاموروا لو قا :كياذع كرف ع روا قي *,م روا كرش م« ب ذيج روا كسور م كر رواة وكرم لع ادرعل لو اما

 ادي تدهس كءامهري ةساوح اون ؟عرك شرواءروا لوك لس الفروا كح روا لوك ع كروس لطارق 4

 كس نا لولا تاؤرو وُثروا "حس يبي ل ناد او تاذ شيوروا حس كح رواوزاي ل ناد_او لسور تخير وا خ_ وم

 قرد ءاخ لول رواج اهنوا لول حس تيت نس وم نانا 1: كلبا بس ناضا نضال يب تققيقتللب تس لور

 ىىلانا ونال هول قمر متل نا شف عملاق عت لارسال لورا روا لك كوو ون رك 6

 لئاىروايوكى ا لرواهح_ ليئاك رست لوكىكىلاسنا عرفو والطس سا سرتادغ انوا سرتادغ دبر وا كيك لن ليمتفو

 باب كايلي امدد دلالي ابدا كا لي شرا ةطغ سرمد كدر فادي دالدا كباب كيان

 بلل يأ ضن ضيدالوا لكي اب كيا اي عاج وم فل كل سأ كن اوت لح ا ومب لاك ضب روا روت لو الا ل

 2 اج لدبي لكن ا ةسكز_رل اتاي لد يهلو بلغ رضوو لكتاو_رتووزؤا نادل

 رايتفاو'ت وصل اخ كيا حس لبي نا ف ىلاهتدثنا خل تع وم قلر_رطروا ضصتروص فل كنك اديب وكن انا

 طوب ىردارب روا توخاوكب سرك اىرف اديب فنا ةقلَع مد[ ترطح ثم نانا ىت كياوك وف انا بسس يامر

 ا اب تاذروا لي 0 يام ابدل كح فضاقت ياكل اايدددناب لي شر

 "مك اهنا هَللاَدْنِعْم كمر كَ نإ” تس اجاني ترايعماكتللا قرو تنذارشوكت ازاي لاق العد ىلاسلاب لن ىلولروا

 ثيبرصروبش لج ىاكش يبدع لاح أير قتروا ع شومانرسكي يجب نآر قس ترفيع يصفق يلي [ز> واو

 نروا < اك قفا ةكيقع موآت رضح رك ذ لع لاس احاحايبك ناي انوم اربي ح ىلع كمآ آد ترطحت ور آك

 تهاورهوت قت ياوروج ل راخآ ( قدجام) < نايباكق سس ير لكس اروا شل يب كت روع تتوب ءاكي زج حرضح

 . د -ه<ه لي ذ بص نايياكتار رواه تشأزاب كذاو [ل تاروت



 (نواداو) لآل جشف كرر انَيَج ل 6 هراب (؛) ٍءاَسْنلا َةَرْوَس

 سس للا دوا ايس وع هو ل كب دنت رايب ب مدأ ل دلو اره"

 كدب كس لا روا لاك ىلع كلا ح ل نوبل 11

 موا رح ع أ نا قس اازهق غو ار روا ضد رك تشو

 و ب ع رك اني تروس فلا قي لات ح

 (55:51:5 شئادبب)

 م 1كم لإ دارم شالات مو ؟ت مر طعس لشعار فرط ىك ينك اًهْنم لن اَهَجْوَز اًهنم َقَلْخَو

 ترافل عرار لك يرق لااو# ردازع وطول مرا رح انك رع ر  ةهر ل لك ناع

 ناو ٍعلِض ْنِم تقل ةأرملا ّنإ' :بسايكايك نايبحررظ لا لاي ثي دح ياو ومضى ا« لبر ذك وا حس

 بسبب لتراجع كى ادب تلي "ترو (قاك و ريجاتا /“ ةالغا علضلا ىف ٍءئىش جو :

 2 وحس ام انام او دتاف تس نار ردا كح 2و قا اج انك ديستسا رك اصح م الاب اكس اصح اح مش

 لات اوب لقلوب لوقا نيم قك انوا فرط سن ًامومع ءاه رم ءاهتم -باتكساحناهدئاق كتدجتاس

 -< فدارمك_اهسذج نم لابي اهنم

 ىا“ اهجَرَر اهنم َقَلَح" هلوق نم دارملا ّنأ ىناهفص الاملسم وبا راتخا وهام :ىلاملا لوقلا
 تسمف الق ردا( رهن) ٌةقيقح هسفن نم ال هسنج نم ىنعملا بوكي نا ٌلمتحيو ( رم( ) اهسنج نم

 يا رانمبحاصدكاهبيججس يك يالاداب راب لي ديجب نآر قل ب قتل تر فتاح لاوقنل وك سرب نبا هدالع

 - تيك فار ابي اتا
 لا وصقنرواوب كلام فدا ترا لس شتروط_ ضيم لج 1 قايل ترفل رب كرز

 0 ىلإ نانا لس نا رك اهيجح قءاسياو رواد خر 570 4 نومه قي رع ودول |هيجومم انك ناي

 7-5 يله اشا فرط ى اتشروا ىذاإب لجلك " لجع نم ناسنالا َقِلَخ"

 ٍةدح اَو ٍةلاح ىلع نبني ال نهن وكو ّنِهِق اًلخأ بارطضال ليثمتلا ٍةهج ىلع كلذ ٌنوكي نأ ُلِمَتْحَي
 7 .لجع ْنِم ناسن الا َقِلُخ ءاج امك

 نثر اع ل رول اكءا > تير أصم كن تس اك ت روك شتر 5 سب ثيي دعك لو قس رعا لاا دعا ل

 كورا تستر طل ل لاس دنر كوب حك بشك دعس للا م كك فرط ى ا ثييرع

 هللا ع فاصل اب قل ثي دم ليا كير شى اخب لج وثزلاراحا عمت )

 0000 لاق لا لوسر لا ةريره ىبا 7



 5 هراب عكر ِءاَسْنلاُةَروُس (نرادلج) كلا ج سشف لانج
 هس هراشا فرط فازوا قد لو

 رواءوب لسا تتسرصدد كيأي مانا لشد !تشا لاذ ت يبلع هللا فطع# لا ماح رالاو

 أر حج حس هانكت حان ثول وطاب تمر لي دارم شر لاوفوو زريق را حز سس لاء دج قاس فس: فس: تشد

 لوقت شرعلاب ةقلعممحرلا ثيدحلا ىف درو ب لوتدراوديكب تن :«هليل لاو ذم كر 0
 كاك دوم جوج كح كاتب ءاترل امد لاح ىلا رعب ءهّللا هعطق ىنعطق نمو هّللا ُهَلَصَو ىنلصو نّمالا

 -ج ل آت ديضفرواريكاح دب كى ررطصروا- ل اكتسادلا ل اككع وجر واكس رس شوج حا

 زج هك بيطروا قدر حس ثيربخ_هدرلو ريس نلا لاياكن اوت اجومروعش ب روا غلاب بج مم هلو ئَماَنَيْلا اوتآَو
 -هدهفر لل دب 1 نال زيتا ل_ هس ذكري قتل واول لب زج ىلا حس لاس كس ناكل تميل لت حس دارم

 اَتلدَتهَاَيَو عثام ترطحري.ةكعمي؟لا (ةيآلا) ْمُكَل ب اَطاَم اًوُحكَناَف ىمتَيْلا ىف اًوطِسقَت َلامتفخ ّنِإَو

 جوال لام ولا كس ساووول ىلوم لع قيس كلو 00 اوس اصل ورم حررطسا حس

 لقرم ور 1س كور حس ملكا نس لات اني ددتربم لادم كل نرى سود كى ا | لل قيل رك / ول ىداشع لاح

 دج. اوم الكت مارك اكذ عس لالرو# قرسود كتابت وركتسم اكن حس ناو تلح كس يف اضنا جتا كس لوبي مل

 بأ ءولسرك # دول اقتل فااضنا كايمرو كس نار طرشي وم قلع رك اكن كتر او اهب كح كيال ( فيلر ش ىراخب)

 ل رت نحل كك ازغنا الكورال نا ع مت فيراخال كدرا ءاذدك

 ال ركل ايدج ليش لين لو لو ضلي قد دع لوك اكن لم تيما بك م 2 كاي. ريتك ت يآ نطل
 00 4 كس تسرسود روا لاو انجب ؛ لو 0000 ال علا يك

 لوم نا رمت كا نس تاور كيا قرر رقع ل اص لس ىلاهتدتلا ب سااخت ارك ذارو تسد ب وقتل لاو يزرع

 د اتفق د سآت ابوي لذ اكس ا نايل مالسا بدج ىف نبا نايف ةراكف قا طك جس دوك لبي تعاود انج جس

 را عاب ك ( قل زي دامو لا ضن ردو نب عررط عازر نقرا ل قوي رايد جر مكعا

 بقوا تباع نت ناك ل سوبا

 :حراو زاررعل

 دول ن :طلا ارشروا د تاجا دجتاسكس ائارش تن تماهندلب ايد شئمتاك خراوناددخن لس مالس املس ينتسب

 / 3 م 11 000 مس
 ار مواتر وا حس اير شريبتو ىف زخاوصرقلا رك ل حر روت ىلإ ل رع

 -ج قرت خام ل تروص

 هقي راح ناوذاورعترصت: لأ كن آر لك تس كلل سرك تهاني لج كس تيا ذئا الف فب اكول تش

 سس < نشل مزز



 : ,ك 50092 عع رت واح خلو وو

 00000 (نقدنج) تال الج خف رتل نهج 14 د الا هرم

 هدز تحتي رخم لبا راب د زوج رك رتب رح لكى اك سامو 6 تءادرودإبذ تبع ديب رطر لكوج ركلات نركض

 و لع نم لاح ضبلكويك م ميلر بان دوخ حس اهب اندم لاب دو تا ذب اك اوزاررخل ب "8 ترب وكرم تس تينا ز
 ع
 راني تس ور سال ب تدوك ياو لولو ل عاج كدت تزاجا كارلا تس ىلاج ناب ؟ ترورط ى الغاروا ىل رتل ا

 تاو زار رعوج صودا تبع تس للا كل كس هرشاعمروا نات ان اصتنس لس لد كل لا المي ى 1000 تح
5 

 أم

0 
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 - لي رك وسكت ر ورضى ساو ىو تازاج اوك ولو نلا نس نار كانو ع 73

 :تراوراكل ا لي مل اع ماوقا كي سس مالساروا جراد زادرخت

 ناتت-ودنم.بسر# اهت اح اج امج تاج لي بجامات كس ايندأيي رق لعيب حس مالا انحكر لإ ويب درعتم لل كس درع ليا

 ني الز اوارورض رطل ساروا كراج مر لك راو زا تمر عم وقر لكك امد ريغو لباب رصمب نارما

 ىاكت يس تناك ا وف ل شو وك ذل اج انو تءاوزاررعل فالخ كس ناي رف نيا دس يدإل لاك رص اح رود نكسر

 نع خس ناورو 0 ا ا [بلاغ نون انثى طفش آل ابءاومجرب آرب لبي عرروص لك واتش

 -تاتعألدعإ سل ا نع قس كب لالا | ل اسيعر وم ليج ترو نول رسل لل

 د لك عت ان لا اعلا نورس قرف ثاد زارع لج احاجإيإب ب ل لوا نا

 ريغ ميخأ_كديو حررط ىلع كويت لكلا ل ظقافلا روز ب لس لي كياروا نم نراج وا نسى روإب حررط ا

 ن كير نق فقر باوك ل وتوم نان جير# تورك رعب ب نع تا دواء جس ل احول راو زا دورت

 د لوم مو تاما

 [نروارسلا فرص راو زاد دكت نك زلت كلا سس لن اء راحوا ميت ب نت لن لور شج وج“ نشر 0

 كَ نروح سسك ل وو رث لك خيال اكتمل ىك ل | وروح سس لك كود رمرواح ق ”” تدور, امي دلَلب تس كداك

 4 ترسب ملي ب لوك نج *عهداذ شارع قو عمت ىف نول و لوا-ج - 0

 ا ع ررواتو# زاب لاا قفل ارو خر لير اكن الاو كر

 ب نسر تراهن اع نوح تت تلي

 مع

 دخت م لوم ول نك جي ل دو شي روا تشاد وأ حاج كدت تازاجا ىف خراوز اور را

 روطب ركع قرني ايلي تراوزاددخت لابي كس نا هي هدوم اوقا ن غو رول سس تم رش نلعب نا لاكش س ذاجا لأ جاو زا

 ا اجان زروا ونمت اهز ؟!! ب شال ايلي ا شلل 1 ( تار



 6 هراب (غر ٍءاَمَنلا ٌةَرْوُس 3 (نوداج) ثنا الاججشف لنهج

 :عتراوزئاورعتروا نام اعلا عر

 «ايد اليبج لب اينو عفو ازوقوكت اسيلخت كم السا ذ-يقاقلَي بلآ ء ع اتم لوفن يك تروا ماكح ا خطك رصتتم كتب كى

 وس, فنيل ءنحلا نعي« ف اهك ومش تدورض كى ربت د كا للي لش ك جس سا بويا
 5 آلي سنك ابعش انو و كت ىلا, لكريلسس ىلار لك رغ تضاي دو تدداب تمس اينو تر ايط نك

 ر سرك اكد تاقاعت كت لب دياي ؟ يكل يكن قاف ب يو

 ئئاورزا حس نت لين للاسم سو زك ملا ؟ كيد تابادت ايكا يك لقفل يلآآوكن تا وخ ىلاو تجول لئاسم

 سرج فرم لا فت رورضى ب كافالي بآل راو زا ترثك عىل لامن وكت سما ترجل رز كس تارمطم

 تابورم ى هلاَهتَساَعِي راس ما ترر طع ل ورم تااياوروسودرارنب ود قلت وبن ترس خلاق شت اع

 تاع الصا لكطروا كان« ىئ اهتجاروا كدارفنا كمحلاععس دوب رواد صاقتمرنلب كسالي ايهغا_بس قوبل جنس هارت ىك

 < قرص كل بي حت لس ىلا ل سرك ايقريوا خييساوكب س ةقوو؟ لد اج ايكن انا تسرب تول ايندوك ورك
 ىكماوخ ىلاسفنروا ىلا ب كياوكع راو زاددحت ك.ف ملاع رس ىرطتو ثم ن# نقر شنتسر وا ند ريب كس بدول

 ىلا جرازم ف صنم دنمشرب كيا تنس اج ىلا ذ قحكرطن رسم كياري كاي تدريس اك قفقفف بآرك« ادا رادار

 -اناسركل يل ومب ساوك راو ذا ترك كس

 دالوا بحاص ديت هديسر كليا لير اس ليكى راذكعررط لا خاس كسك يرق رن موصخ ىف ا سبأ
 ديل ررط لا يو ايكو را ذك تاس كس ىقن نلا كل اس لا كسر متكس اكدت سس ( ل دك وب تفرج وشو كس ل )

 ء2 ومدرعإ ذو فير شرك ل اس ل | مديل يس رسوب تح ل توابع ل وفشل يب ارتر از ركد وميت كرب

 فرط( ففي ترضخ قت مو كو نق حاسس سور دك ما تقداراساكب اخ ناو كمن زدلاس لايجب

 «نونجءرعاشءرجاسءرب يآ لونمت ل آد ركل ولو ت راهبطو ىو الم لبيع ثوم اك كي وضم زج ىلا لوك

 لكتأج ىؤك فن اهيا وكي كت موصتن كيس يم ىكر شئ ئا رك وكلب ذاك تاءاذن تيبس
 -وجتاك قورواده كت ايزج ىلافنروا كلك قلعه ٌّل

 جك

 1202012111 اا

 ارجو كل وتاكذورعتم نا ونوم فاصنا ىكاسارذ ل لوركا ءايكر ويجري لوح اكذورعتم لير عر خ آس لسن اهقد يعاد ايكه ودع
 - ايكايكركذريوااكنج قعاج مل التج يئأوساس

 7 5 ل 33 ا



 ندي ئلالج خف تئلانتس 0  ءهراب كر وانقلاةروُش
 : تلقيت ترف لا لوح از ررعتم ديف يأ

 جوز يآ اهتمت ييبدغ ترطح اهيل دم فير شرم كى اس لايجب رن حس فير شرع كاس لت
 10 م فقيرشت كس ب 1 ولو روس تررفح اومب حراز شنت اع ترط>ر وا وووس تر طرح لح تءافو لك نا« لن د

 نر ل ايو قر او مآ عب ك لاسدنج رجب لين ر قم كك دلاو ياس جو كرتصشت اء ترج
 لهاعم اك ناد زاددخت تس لابي ليوم من لاي ديت هدر[ ليرمت ساد كتبو لاس ( ه0 ) نل طيرمت كف ب

 له اش تعب بليز ترقح عب دام هي رج -!ومج حراك ع اقلاةتُوناَضتَو صفح ترطتح عب لاس كيا كس لاا اوت عروش

 ل تالا ل ا يب اةايورا ا فرص لوبا روا_اوب رات افلا ا

 ًَْس ا ويل رح رع عقر هر ربي اوم حران اقل للسما عر تى 2 كاسر لج ر هرتز وام نم ل حراك

 دلكالاع - لم خم تنذو كيب لاي ديت راج لم ذب نما قكللاس ( 2 ناوامنا فير شمت لكس آتنفو ىلا ءادم حران تس
 ناسيا ذنب ان اخ كعك اقراو نامي ويرش ربو احل

 قار ر وا يفض عررطح لبي قا 2 ككل رواه بيبحما لموكب. ردات اهيلاَكتاشاعِو ي رج كرزتح يهل

 [تنو 21

 ا

 اكن الكوك لايخ ف لوم سد قب رق نولي نمو بج نتن (هيآلا) َحاَكْنلا اوغَلَب اذ ىَنَح ىمتَيلا اوُلَمِباَو
 ؟استاهفووشن لش“

 ربع رمددروا ٌعرولب كياء لج ليطشوو كل ل ركلات لا (هيآلاز مهلا آوعَفْذاَف اًدِشْرْمُهنَممْثسَنا َنإَف

 دفيطحولا مايا ل تس داب كس طر قرسود بس لافتا اكتم 0

 ىلا تس اج انكر اظتناروا اسس تاسولم أس ىلو قل اج اياب ندشر لان مني يطول خر الب نركب ساد ى قلته
 ماماروا جال "لاك تَق سوي وبا ماءاروا« ثجس اجاني دركلاوت كس ىلا لاماكل اة اجايإب دن 0

 -ه<س دور اناه 0 لاقلت قل

 ووجب ومجتروا للروم احاجاصكرا ور قري ليا لكس مالسا (ةيآلا) دلل ُكّرتاَمَم ٌبِيِصن ٍلاَجِرلِل

 تأ كل تس ا دار ف شسداو كس لاء ماقتل اكسس دار ار ءات «احايد لص تشادو

 لا« لومر اور صح لش لا كح براق ادوا نيب دلاو ةييسا لايجي «كتس دوا لترو# ن رطل ووصل امر ىلاتدفلا لج

 سيرا ترا ل ل حا آخ اجايكل م ورك
 حرام اتم ةس مالم اوت رول كويل سلب اطم نادك وضاقت لس فاصناو لدعء ثار اون اق اكم السالب

 توك ساحب لا ساحل لبي تدوص كر ءلتإ لس ضير ليزا ووطن لاشك ضاركورسر ذاع هكر ردنا

 «[نشبتي قرإ>



 4 هراب (4) ِءاَسَلا ٌةَرْوُس ا (نزادلج) تريلا ج خف تنل نَمَج
 نايل توم مر ورع وق توم ربارب كس درع اهب كس فضن اصح كت روكركا لح لن لاي داود ذ ىلامهداي ذانكك كري درع لن ليام

 - ىرملعر وا كل داعدو لكتب ايش ىريىل د ماتا

 ركع تابت 6 نايم ددارق خروض تس ثار تبي[ ء الع ضنثولتيب[لاا (ةيآلا) ةَمَسِقْلا ٌرَصَح اَذإَو
 لومي راو صح لي تغارو كولو: حس لبي لوراو تشر نش لسداد كح تيار لالخ مها لت تبي كير للب لبي روشم

 ورك ع زاربا لس تور اهب لكتاب ت ناز وود د وكي قود ميت وكب

 نم ) لين ءايصوا بط ذئكس لا كيد نكس نيس ض نب (ةينالا) ةّيرُد مهفْلَح ْنِم وكرت ول َنيِذَّلا ٌشْحَيْلَو
 وج لب ركل ولس ايبا هو دضتاسكس نلا لن منج تلا افك يزن كس ناك س قد اج كت محتل ا( جس ىلاج لك تيصووكن

 هور د كول ماع بط اكس للا كيد زن كس ضنث لن ا ركدنمي اناج يكد عب كس فسم تيس دخت اسكس لاكي تيس هو
 كس ضخ, لباب لع تلاؤك سن لكن ا هوك س لارا طلال ب ركل ولس اهجحا ريتا كس لوججي ل وجر يور وا نوم

 وكس او ةرمعووركجئرادممذ كنا لوب سوم كيت لاي كس كرملا بيير قوج لإن كولو و بط اذ للا كيد
 - لمي دارعلا ق وقت روا ع رك ناتو يدش قوت وود اج ل رجب لت ب ىلا

 لي تمدخ لك هي ىف وم ك_ ا« ويكيود ىقيا ىوبي لك عقر نب رعسدعإ كس دعا لج كج ايآل ب ثهيدع
 هس اتب ك- نا« لون سوم ديهش لم دعا تاس كس باآدج لون لايجب كدعسي دذلا لوسر اي كا يك رعروا لين بر ضاع
 رع لا ؟ اكس رك راكذ ناوك سس لوجين ا اذهب با | ذوي لكك يحلي ك كس ناادوا  ايلركضعتق ري دادت اج كرو
 دا للاسباب

 ةمي 00 000: بام ل5 ١-١ 0401 و حأم ب 3 2 7 5 ء. تعال 2 وم د

 نعت اذا نْيينثألا بيست وحلم مهتم ركذلل زك ذئامب رثثوالوا ناش ملا مك رفا رثكيس#
 لاَملاَراَح 5وْقنأ ناو ناثلكلا هلو: كلُكلا ايلف ةدجاو ةعم ناك نإ ثقيلا امسلؤ لأقلا تشي هلق عم

 اَمُمَلَف ِهِلْوَقب نْيَتْخألل ُهَّنال ناتنثالاذكو ُتَيَملا ُةَلتاَماَتلدَنْهَلَقِنيَناَقوَف طقق كَبِز ذالؤألا ىا نكن
 دا رو 0و مف: ةزغآ اذ 550 دق كلش ا لا ل زعل

 ِثلثلا ٍلْعَج ْنم ِنْيَتلتلا نيتنثالا ُناَقْحِتْسا مهفاَمِل دَدَعلا و ةاّيِزِب بيصنلا و دايز مّسْوَت عْفَدِل ليقو
 5مل لطو فاسو سكس ناش سا ع . 24 12 يوما ةصم لج 59

 ىا ويوبإلو فِصِيلااهَلَق ةّماَت ناكف ِعفّرلابَ ءارق ىفو َةَدِحاَو ةَدْوْلوَملا ٌتَناَكْنِإَو ٍرَكّذلا عم ٍةَدِحاَولل
 ني لا و ' م 0 تب 581“ غ0 +71 2مم ل راع تس ل اس تف 0 4
 اًمُهنَأ ةئاَقإ لَدّبلا ةتكنو ئىننأ وا ٌركَذ ٌقْلوَمل ناكنإ كرام سرّشلاامهنٍدِحاو لكل امهنس ُلَدِبُيِو تّيَملا

 تل < 0 م 24112 دالصر6 هلش و 5 50 2 7 50 2000 1 ١

 هيك جْوَز عم وا طقف هوبأ ترو دلوُدَل يملأ َدَجلا بالابو ِنْبالاَذِلَو ٍدلَولاب قجلاو هيف ناك رتشيتيال

 ثلث ىا "ُتْلُكلا ٍنْيَعِضْوَملا ىف هليل ةَرْسُك ىلا ٍةّمَص نم ٍلاقتْنإلا نم اًراَرف اَبِرسكِبو ٍةزمّهلا ٌمَضِب
 10 هاىلخك ع 177 5 7070-8 - ت5 1006 2 ع 59 / 3

 ثاناوا روك ذ اًدِعاَّصف نانثإ ىا ٌةوْحِ هَل َناكَنَو بالل ْئَِقاَبلاو جؤزلا َدْعَب ىقْبَياَم وا لاملا

 تس هن ليج مز توزإو



26- 

 (ندج نلآلج حش ف كلاَنَيَج ه١ 4 هراب (4)ِعاَسْنلا ٌةَرَوَس

 نصْولةيِصَو ٍذْبِْنَت ِلْحَب انو رك ذاَمَركذ نم ثزاو ٍةَوْخالِل ةْيَسالو بآلل ْيِقاَبلاو ٌسْدُشلا هيل

 هس ندا ناو ىلقلا ىلع ةيِصَوْلا ميدو هِيَ لص ِءاَضَق ٌوَعَي لوعقملاو لعافلل ءاتيلاب

 ةرجألاو اًيْنَّدلا ىف كن مك برقا مه توردجال ٠ ةربَح ادق را اه , ماَمِتْمإِِل ءاَفَول . 8

 ْمُكَل ُضَرَفف هللا ٌكِلذب ُمِيلاَعلا منو سكعلابو َمقنآ ُبآلا ُْوُكيَف َتاَري ا
 سل

 مط 1106

 تالا لّزَي ل ىامبل ُهَرِبَداميف 8|ميكَح كاب اويلع : َناَكَمْلا نون هللان مم ةضيرف َت

 هديبعل دلو نه َناكَدَف مك رْيَخ نموا مكنم 1 و
 مو

 َنْدَّدَعَت ٍتاَجْوَّرل ىا نع عاتسالاج و ربالا ُدَلَو كلذ ىف ٍدّلولاب َق ةحل أو نيدوأ اهي َنيِصْوُي اد

 نو 6من هلق بربع نسوا ْنهنم ٌةلومْلاَناَكْن اف كلور نيني غب
 2 .محلاو ٌةَفِص ترويجي َناَكْنإَو اعامجا كلذ ىف لولاك يلا دلو 0 هلع
 نا أرقو أ نم ىا تمول ةلالكلا ِتْوُرَْملِل ىا لَو ةللك تروم ةارماوأ دّلالو لدلاو ال ىا
 ىلا َكِْ نصر ْمألا نم ُتاَوَحآلاو ةَوَحِإلا ىل ًاواَكْذَو َكَرَئ اَمِ ْنمُتلاَمَمتَعِدِحاَو لكِلَف رين يو قوس

 0 ل شر ند
 ِج 2 ومووه ال وم

 ابعد وياي وس مانو مُبُرْوُكُذ هيف ئوَتْسَي تْلُذلاقاكوعْمُهُه ٍدِجاَو نم

 اضن هيو د ثْلُتلا نم رثكاب ئِصْوُي نآب ِةثَرَولا ىلع ِرَرصلا لول ريغ ريغ ئا ىِضْوُيريمض نم لاخ

 ةعئاحم نِمَع ةّيَوَقعلا ااريخ انيس ضِئاَرفلا ن رم هقلخعل 000000 أولا نم "أ دما هيأ 0 .

 اًملح

 ماكل كلي قد وأ ن ريد ٍفالتخاوا لتقف نم ناَم هيف قل 1 نم َتيِرْوَت نسلا كّضخو

 ًَبْوُدَتْعَي الو اهب ,اولمقَيل دال انك ىنلا ُهعِئاَرش ولا وُذُح «ةقئامو ىفتيلا مآ 5

 . 00 5 روع سس سا هه و ءر

 0 4 نانا اهحَتْنِمٌقِرْجَت دج نيل نونلاو ءايلاب ُهُلِخْذُم هيَ < امِِف ُهَلوُسَر و هللا عِطن نَمَو
 2و 5و سدو هب س يس سس عاج د رو سس ع لإ ويه ومر 90 ع ا ص

 بيف ُهّلوأ اَهيِفاَدِلاَحاَرآَ نيهجولاب ُهلْخْدي دودج َذَحَتيو لوس َهللاِصْعَي 0 ا

 .اًساتْعَم نيِدِلخ ىفو ْن رش ظقل ى ريتيألا ىف رب ةانعشلا ىف َىِعْوُرو ٍةَناسِإوذ 5 نهم

 هد كك كلل ليا لضيدالوا تيد اكروكذ ب( مرن ) لش تراب دالوا قكرابمت بمكثلا 5

 لوئود رواج فصضن اك ( لورتم) لام ليك كثب لوم دجتاسس كس كسللليأ نايك ذوو لج جس ريارب كس تح كس ويك

 و” ابنتك ذلركاروا ثائود كيك كس كلروا ثلث يأ كيك ذل نوب لكذلا ليا جتا سس كس ا ليا رك( روا) ف ضنك كس لاويكزل

 ىكاروا  ثلود اكل ا ملكورتم كس تبيم كيك نا وتود ايز حس ود« لومب ىت لايكذل فردالوا ركاروا - يل ل لاياروب وأ

 «تبوى كرم امم نالت امه: لوتس ىلاعتدثلا ع كيك ونبب وو ٌلابتوو_1كلحا لوجود فرص رايك لج عررط



 6 هراب (4) ٍءاَسَيلا ُةَرْوُس 0 (كراده) َنِلالََج حْشف مل اَنمَج
 ك1 كومة لوب نك كل ابتلي 00 ارواج ل لوا نا رطب قال اايك لووازيل

 ةسم فرقت ارقل لإ ة لجني ايكروا ع( رئاز) نصر ايكابك قوف ظفلرو 0 لوز رطب يت اس

 تار بلح مودم اسس سرا ووكمكتو لس ذو هدإي زك صح لبي تروص
 ياو ء عب شفنا( رت وكدا نوبج كاك يأ قف لد الوا رك رواءايل اهب حس ثمل يا لبي تروص كى لوب ىذل

 كل كس كبارب تلي نإ رلاو كس تيمروا اوم تاج 'ناكك لم ترروص اولا سدت اسك عفر (ٌةدحاو) لبي تءارق

 لم لدب دوام لدب تس ِهيَوبا (دَحاَو لكل رواء كلاي وجاك لواوخي ومد الوا كت ييمركا صحا ثعج حس لايدكو ض

 ديجتال دلورواء اكل ( لدسوك يار م للي )كك لوبن كيش ملل لدسليا ل وفود كيكو عهدا فاكت اب لاك يدتكك

 ؟ نوه ف قرتدلا ورك نتازغق ثيراؤرؤانهكو الدار ( يين) ل ارزا اروا حايك يوركل ئاش رج عجتاس كس باادوا نب الادلو

 اكديقنا دن كس يدون يوذاي ع لات كيال ا لك كيك ءدلاو ىك ( ثيع) 3 (ربوغ قدي )وه كروز هاو رم

 لاققنا فرط وسكس, قرت اسكس هرسكر وا ءدضت اسكن »زمن ك (هّيالَف) ع كيكه دلاو لاب دوا« لابتي

 تيم لوم نام اب لامي هدايز تسددايووكس تيمركا وا لب نوب ل وفود تيد كذب لق نا ذك ح

 روكي كل كس نإ دال يروا ح ليوكب ك كس لونبب لامير واءع كس كس دلاو لاي روا ع لوسيا ك كس هدلاو

 ىكت ورواه دقير طل وفود لوجو فورخم (ىصوي) لوو دعإ كس #ركاوا ض رفا رك فانك تيتو كت يم تح
 اس يا يام دع رك تيويش دل ا

 لا نورد ال رواج ءادتبم مك ُءاَنباَو مك واَبآ) ؟ت بعرثددإي ذ نول دامب ب ةسائتيودت انو "لبي تر

 0 ياباكا لكلا تن اهيريذ كاره ا لتس ديم واي لل ص نياكي تا الاو ذك ن الكي هر

 ةنارغل عراب اح يول وكلدقلا تقيقترو ون لاو خس اج اكل احس سوم لكك لارواع تو علا

 انوش انما رقاب لقطاع قالا ل لاقشا ودل روم فاي لدا سقما 2-1 * ل

 زوي ير وج لايدبت ىراهتروا ح- فصتنم_شيمب ريت سكس تمص لا وو نكن ايكررقم2ل . لس ناذ لاا ءع تلك

 لبي لاي لو زتم وتومد الوا كن لاركا ارواومتثدالوا ترج وشهر سدذ إب تحت كس ناركا ع فض ناببتاك ا ل 3

 الاي تول محتار كح كي لش كارول« رعب كح فدك داش رك ناي ذدكذ فانوكت صو كنا لاق كس #داببت

 اىرابتركا روا ومش دالواداببتركا لافت اكلمك و رت داهبت لوم ناي لوم درعتتم بكل و ديب رواء ايككايال عرامج

 ذفانوكتميصو كا نلا حس هصح لاومت آس لع لاير شمس دابق كس ناو تس لاول دن كرس ود إي و حس اا داوخ ومدالؤا

 د سرور ةلن ةّللك ت روكا وم درمثروصروا«جس تنام كيس عرامج الاب ل مك اون رواء رخإ كس فذ ركاواوكش رقروا

 هللك ثروسرواومب هّللك ثروت روعرلا دوا هسرتىك َناَك ًةَّللَك رواج تفصك لجو (ثر وي) باب شدوا

 -ع| نشجي مرْمَزأد



 (نَاداج) تلج حش كن انَجَج 0 6 هراب (4) ِءاَسَنِلا ٌةَرْوُس

 صد انتي كح كيارم حس ل نلا تس ل لاء كو رتم وف يس ىف هيو ووعس نبا تع: ثيي رواء ومن ناك اي ىل احب كرش لام كس

 ثنمروار رن رواء كس لوم كير شت ل لاب كيأ بسس بس رو لوم دا ز تس كيا نكد لاب كير ش لام دكا دوا

 (راضم ريغ) مش لاصق اك لورسود لج رعب لس نك ادا كس ضرفروا ذ# لذ فان كس تو لس لوم ريارب لس لا

 اكدتلامكر رك سيصو ىل هدايز ت كلبك تح دقل رطل ءومش الاول اينباج رول غرو قس لاعحريمكل «ىصوي

 اذ م ضرر فوتب حانناج بوخ تدك ى ا ى ادتدثلا وا: كيكر يك اء كم كيصو ب «ةيصو <او+ايكررقم

 ف لوسر تتسروا ع رايدرب لب سرك وم از تس لاو ف كت فلا كك اذا نلادؤا لون كك رقم لل لس قولك

 تيل اي نسي فالتخا اي لالش ومن عاب لوك( تس تغارو) سلع نك نول ل كراون قير لو ول

 لودثب هسا نس دئناون خنل  ماكحا كح للا قتل نط د ورع كدشلا « هدول ماكخا يك ذحإ كس نطازوا لبا عمل ونت

 لف ماكنا ل لارض لاروا ىرشلاوج روا ل ركش ذوات ناروا لي ركل سر ارك ا تس اياءرفررقم كليك

 كس لور لشنك شيب هو لبي نتن ىف لوم راج لير لبي نترك اكس ركل او لبي لات كم ادفلا تس اكس كت عع اطا
 كس لاروا كرشلا ضناوج روا لايم اكى ذب تب« يدوا «ج- كس تافتلار وطب تاس كس نانرواء اي (هلخْذُي هلخ دن

 (هلخُدت ,ةلخ ٌدي) اع ركل ماو لج خرزوووك او وله ركز واهتتحس لودع هدركررقم كس ارواء# رك ى ل اررف ان كل وعر

 لكل وت [ل ونودروازيم آت ناب ثم < باذعن اوسر كلبك وبيلا كيب ر ششنبأ_شيبب وو لب لسن ءعس حس لاقت ظ لا وفود

 -كق حلم :نيدلخخ رواق ىكت اعز «نَمظفل ل نوري

 رو ار د ديم زهرة دو د سس وب م

 ِدياققيَست يمص 00

 1 تيصو_باتيد متو ح حركت يضووو «فو رحم بي اًءرك دعا ًراضم اعز نعي : لوف

 - انرك رييغو تحيضتو تسيصو تنذو لس لاقتنلا ل:

 تك ىصوبن_هزورشالس سلول طلق روسو لع زك حيض قتلا :َنلْوَق

 تهلك ٌرمأب
 -< باد اكلاوسليايي .ناش : ًيْلْوَق
 -< لات يحالص كب فرظ ل بد الواللعا سينا اننب فرط اكو الوا.لكالاععح فرظ اك ٌرُمأي «دالؤأ لوب

 ك4 ذك ايو تفر ظ كمر زقن ك ناش :ْسإوج

 سيب ا
 -خ انا فوز ل _كسهدئاذ لكم هْفِم' نس مالعرضم وجي



 4 هراب (4) ِءاَسَنلا ةَرْوُس ص (نرداج) نسل حشف ل نَمَج
 ركموم حجار فرط ىو الواد ىرورض انو: اكدم ا عربي زيبا ترش كت يوري نينا ِطَح ُلثِم رك ذل :ناوج

 موبذح_رماظوكة نم لع “مهرب ناَّوْنَم ُنِمَّسلا" كا سيج« ايا يدرك ف ذع سوم ةسرلداتغارب روبط كس لادتاع

 0 51000 ا
 .ُداَلْوألا ىا َّنك ْنِإَف : ََّلْوَف

 ؟لي ال سوكر كك ومنك رة علال عب كس الو ءذ مالعرشر يوك نك :كاوت
 - ليث سال ثنوموأر يم سربو كف كت يي اعد كرا ذبل تنمو ءاسنرتل نك :ْباَوح

 نه ريردناكس لااءايرشب صقي لن يوم رش يفرح نإ ,ك َرَماَم دلك نلف ٍْيَندْلا َقْوَق َءآَسن َّنُك نِإَف : ّيلْوَف
 ركل ربو ماذا ّنُك رخل نك كل حس تف فوصومء تنم نيد َقْوَه روا فوضوم ًءاسسِن ماك اوو
 طرب اوت ّنِهْلَف ءطرش

 نبات ضحرصقم كيف اضاك- ترابعل ا ددعلا ةدايزب بيصنلا ةدايز مه وت عفدل ليقو ةلص قوفو : : لوف

 ام علاش اع ل ا نءاء < ايل ايكو راشا فرط ىك ل وباوجوو ل تدابع ل اج اني د بوت كورفت هنت اَععَت ل ابع

 اكر وبل ئالاح لوم هواي ز تود لايك اب يل "اكلم تقول ماو ل ويل و اء ثلوورل م م لق كس تابل اوولك هيد 8

 دبا ا باو نآوا* لإن يسد بوجودك درفت اء سل هر وكنا كب نلوم لوول نايك ذلك يكلم

 عفدل ليقو <_ لص رئاز قوف اظفل لب «قاّنغ آلا َقْوَقاَوُبِرص اف تيءح كك لص ضرتاز قوفاتفلاك

 نخ ذب كس درعا لوك ب اتومم موه حس ق وفاظننللكح ركع فووكمحتو لسارصقم 6اس باو ارصودي «خلامهوت

 تلاه لايتود زلوم ووروا ع صح لابتي واوم رت اجنن_عدرتاللا لالالا بج اك ذم صح اهنا ح

 اريجب بشر رواعس ليا بيالكالاحءاكعراتومجفاضا لكي لب لوضتلس نلا كسر قاب ررث ل سوارخأ كل ويك اوبن مولعم

 يدرك خف دو( اب شع_لص اربد ئاز قوف الرا دانا ياذبات قوف ظفلعاوت

 ًءادتبم سدسلا ءسدّسلا ٍهْيَوَبَدِلَو لاقت الالي بشع بادجي شلي ءاَهْنِم ُلَدْبُيَو : . نلوم
 اكءامهنم ٍدحاو لكل نايمردكسرثرواءارتبم ىووصقلب لادروا توم ىكرتت ون 2س رف مدقمرب هيوباال روا رخؤم
 اا يس مار

 2 اء كيرش لولو ءاروا با لب لدس كيال انج يخي لبي تروص كل اكرر[ ب لصأع كب مج باح

 هل اكل دسك بارم ءلئالاع

 لاء رثومءارتبم سدسلا روامدقمر ترك تسدنم لديم لدبرواايدرا رق ل دب حس ِهْيَوَبَأ وأ اًمُهْنِم ٍدحاو لكل حا
 - ايكوم ةرشاكت كرش ررط
 د اتومرب لولودرجو زروا وز لالطا اك جوز «جوز عموا طقف : نوف



 (نرادلج) تلج شف لكل نهج 1 6 هراب (4) ٍءاَسَبلا ٌةَرْوُس
 ؟ج_رصقم ايلا ف اضا كس «جوز عم رواطقف 2 مالعزسم :كاوسس

 نافل كاست 2/1 لاعبا ترن وارد: لبث سراب كس ثارهم كي دادصتتم اكل :باوجح

 لكشل ولو رلاو ول لوم ني رلاو كح |! فرص رراو كس لاارواوجرلو ا) ثييضر ا كيده روج جانرك 0 00ا

 ترروصل ا ومب تجوز اب حرو زدجت سدت اسك زي رلاو كسك او ذر مركارواءاكمط_وكرلاو ثلئود ّىَقَب ام رواد

 ناكر رطل يل نالوا فيلم ل ارم ل اكىقب ام رسل تح _دوسر ل ةرر لا داون قون نع

 «جوَز عمو طَقَف ذ_ مالعرسم اكد لكشمل وكل اء ل لوتروصل وفود ل طم كلس-ةةقالئقناكنق ل ابغ

 -ج ايل راشا فرط كك لس روبير لإ

 همالف ح خلا ةزمهلامضب هِلقِتِل ةرسك ىلا ةّمد نم لاقتنالا نم اًرارف اهرسكبو ةزمهلامضب :َيْوَق

 ورزمت تمءار قروب“ ايكه رانا فرط ىكترلع كور سك ل هرم كس هاتف دوا« ايكهرامشلا فرط كل اق ارقوو لب

 جو لك تءارق للا فس مالعرسضع هي البف دجتاسس كس هرسك كس هزمت لي تاءارق رسودروا ءهيالإف تن ديت سك نس

 -اب ديد ورسك اواو زمن كح اح لقب عن اح مز ال لاقتا فرط كورك يحظ لب ترو هّمالَف كت كك ايي

 0 لوب ل طمس لوصأ و وزكن اي «تثازو اني رول قع ٌركذ ام َرِكذ نم تراو لو

 مكس ثلا سكي بلطمج حس لوصاس ثار ميو وزنك اب ليل 0 ةيصو دعب نم : قلو

 نإ هرلوا تميصو توم ور يقشروا ءون كت يو _- تيهركا ء كو هرعإ لس رق اواروا افك تريضو ضيقت ول ايم كس لوا

 -6 اج ايكم دقو يد د ن#

 ( قلل وفم )رص اعف وزحبل ةضيرف ليوركءراشاركن ا ردقعترابعيب « ثاريملارمكل ضَرْفَف : ّيْوَف

 -ردم## هلا مكِيصْوي كد

 جر ل ءادتبم ةّلالكر واح تسرداننبءارتبم اك ُلَجَر ازيلاع_ تنص ٌلجر ثّروي نك «:ةفص فص ثروي : لوم

 .تيملا ىا تدرج ىلالث نوط وردت كر روكلا ؛ : نوف

 نم ركزي وفم يم ةلخْذُي ليل ولود ءاَهاَنْعَم نيدلخ ىفو ْنَم ظفل نيالا ىف رئامضلا ىف ىئعورو ه : لوف

 د-هنلكا ادام ا 57 ا ايكايال حس تبياعر لك ظفل كس

 ردا مكرر الكا ابان لوب غل ابهاوخ لوم مدمج (ندم عاشر رك (ةيآلا كد الوأ يفهَللامكيِصَوُي

 رك حرف اهلل بس هروا كوم مهيشع ثار لإ طمس لوصاكس ٍنيِيَدنالا ظَح لثم رك ذللك بت لوم له تروض لن بس لب

 - يجدر دسر ص ثم ثوري ل دئاز لت تدوس كساد 9 أ اا عكر صخاك اس



 4 هراب (4) ٍءاَسَنلا ٌةَرْوُس " (كرآده) نال سفنْنَلنَمَج
 هذال لوقو داي كو ؤازور لانك ار ماوع د لولا هازل رول كرت اَم اَنلث َّنْهْلَف ٍنينَنتا َقوَق َءاآَسِن د نك َنِإَف

 ل كل  ةقفلتاناكفق لاعبا ترض« ري روط كس لص ضل يد نكس روت قول ءاظفلء اك اجايدوك وبك لابت
 8-3 مك ىبو قم اكود سس اكول ل وداي نحس هدم كيدز روبمتر كاك اج ايد لامتود ول لوم هدايذ ح ودل <

 لاب مانت لاخي ل رعس لكل ايكذلوو لكنا كت كس وم ريب ل دعا ةقللة فئات تر نب دعس كس ايآل ب ثييدع
 ىكدقاو ياولد لا لاهتودوك ويك نا ذس يآ [ وأكتب اك كلءاعم لا تلف ب آس لاء قل ويكش ايل كدي

 (ضئارفلا باتك هجام نبا ءدؤاد وبا ىذمرت) تت لير ل لباس ليت :

 تل كس ناوق لوم سوو فرصشس راو كد او ذسرم ىلا كج اهكي التي لير خآكس ءاسن ٌةروس ليزا دوالع
 هد ررط لج كل ومب ثداو ىكلابتدد ىلوا نر لعب لاي هو وف كل ومب ثداو ىكٌلاهتدد لود بجا زيلع صح لابو
 - كوم كلاب حررط كاس ايككاملر ل كلل لوشيي ناره وان سيروت 11 موارص_ نا

 -نا + لكن اب صمتروص نت كن وصتيلس باب لا (ةيآلا) ٌةَّدَحاَو تناك ْنِإَو

 اكهل_لرس ليا ليا اوك يارب حس لي باب لا. كس تيم قف اكذل اي ومب ىر اواوخوم ىو الوا ىكفاوةربرلا 0

 فضن نتن دس نت كو حس لب سا وتوم لكلا ليآف رص بيد الوا كت يسرك ندا كوم مين و لوا سدس اج ّلاب نم
 سدس فوم اجب 2ك سا اكياج 6 قاب دسك يادعب كس ةييسذوكي إب لدس كيا واوكل اب دس كيلر ءايدمت اب لام
 تح تيت كت روف قرفلاوو كيا لس ا دسود ل ضح لس يباب عررط لاا -اًيرئاج لبي ص7 باب .بصعروطب

 ضب ت1 ويضع ك ياروا

 لم تروص لاء لو سلاش قل تول لول لم دالدارواوم شدالوا ىف ل كباوةيرعل دب كرروص ىرسوو لور

 ليوم اندريه باب لا دارو ناي سصر لالي ار تدم قا عرضا ربك[ للا لح نا

 كس لاب تس لامهداب ىلاي رك كت ببضح اكرب وش اياىدبت رب بمن كس روب ولع هدئز قرم وش اكت روك ى او سرع اياىويت

 ' -:+2-ك-بابلابددا لابتي 2
 اب لوم هل هاو لاح هو لك تايح نم لحي كس لاو رم ءديتاسس كس ياي لام دكا سي تروص رسمت ©

 كس لوم ليكراد نق تغارو ل كدوجوم كاب كس تبن ىلاهب يدج دكا( كير شي إي) لالعاب( فيش ل ام) لايخا
 خ_زمت م تدب لاول لقب: هذايز حس لافي يأ بج فتلك لبن اه نب ببس كن اصقن بت ك_- ل نا. نكي

 ركاوتي ب ب لطم اك اءوش ثراوروا لوك يطرثباكناج ليد صح باب + لامهدئام لاب كس لسدكى ربت بصح تجار
 كوم ش لب بتي لدس» واكس درا قرب ثلياصح اكل ام ل لا لي تروص ا وقومج ناب كيب ايل احب كب

 (ريثك نبا ريسفت)

 صم ءامِيكَح اًمِيلَع َناَك هللا َّن هللا َّنّم ًةَصِيرَف اًعفَتْركَل برقم هيأ َنْوُرْذَت المك ءانباَومك ءآَبآ
 ع| نشبي مرمزإ>



 (نتادج) نكلالج حشف تنل انَعَج يول 4 هراي (4) ٍءاََبلا ٌةَرْوُس

 خلحاءورل مضلل طمس مك هشلا- ا ورك رميت عزو ول مسلس فرامل ايك ايل وتمءرعإ لس نا. رايب ورقم

 م ”رواومت حنان كس اهتم ووجد درصحو وي زركون حان موك انعم

 مر واورل "2 لاب ددر لع صاج اكرر صخاكل بذا ذبل وك دثلا فرصتك تقيقت اوبن تل # راهو

 - قي تح و تلت رتب مك راك كل اد قلاخ سس راهب نجس ايانركل وبقى ادجت سسكس يقرر انما # وب

 هو لث تعبأ ىلا اق كايياك ل وصتس لورا شر و 3 < تعآذباس (ةبآلا) م كجلا وا كرت اَمُفْضِنْرْكَلَو

 ب قد لوا ليج لب كووجوم مدع كدالوا_ج تشر اكت يجو زل لقلت بسس تيم 000 هقول يق

 ا روح ار ل كاز اجا سب لا + وج لب مكس واوا لك

 لس اخرو رسود لم فض ىلا دوا« كلن فضن اكل ا لكس م وحرم تييو ذافا وا نإ دود كو امم وش ونوم ى زوم

 ترب شط يوم رموش اوم ى زوجد الوا فذ دموترمر كاوا ءكس ليل اي صحو عاق بسس نب ل ىلا «ن نإ لاو لس وحرم

 ءاكدل_ صح ىلاهقدج كل اي دعب لس تاجارخا ل نف نفل ردا مرر نتنء ادا حس لان كس موترموكرب وشو ددجوم قوم

 -_ كوم مي هدهت اق بستن ل يمر د لس نقش 1 رك

 تيسو زان عل لحس قويت قرد ىف 0 نال ىف دو ل راو لوك ىيكاروأ َ رج وش الاو كسر رل 1

 الوافر وشل او فسمركاروا«هداي تس كيان لا هاوخ ديت كهل صح ىلاهقوتت س لاس كس مدحرموكى ديت نإ زعاراروا

 وأى وم ىف لك تسمو رك ء تيبصو ذافنا دعب رواد نإ ران دعادارعل ولع ىو :كرسود اب وم حس ويت ىا ماو ى روتي ىلا

 ابنت كلاب م كيا ءاوخ ويب كهل اح ل اوم

 لومتدن رورفو لوصا لس سنك سب فير تتر بشي ب قضيت ردح ةقكاك للك كرري زجر تاك ناو

 لإ عي شدوا لومادادياداد تس ل 007

 كنك لب يس لالك رواج لق“ ل لالكر ب ررصم م لب هلالك ا اهات ىلاعملا يور بحاص

 #رلاوترواوع زوي الوان سل "0 ايلا كساد سما قل طااك هلالك « اترك للا ورب ف عضو انا

 :مالكل او

 5 يئارواد الواثروا» ءادادهتر واو باي هس لادوا اجاب تافو تدوغ يدر .* لولاك تيما 0

 هدا لامي وداي وم نت لدول صح ( انمي ) دسك يس لاب ركا تس ل اداوم ( يرش لاء) لايخا نت اي لاعب

 نس ناو باق تح كو مروا ركون لذي ل ماروك نون كيش ل مح لات ل ا لا رعي هلل وت نك“

 .مأل ةوخالا ثاريم ىف ا ءءاّرس ىئنالأَو ركّذلا هيف نوكي عضوم ضتئارفلا ىف سيل“ نع ار 00

 ومراد صقل ريارب ثم ورواركرن ليم لس كلب قبلا ترو يل وكل لون ملاوي كي مل. ةساوع يشأ رف

 |[ لشلجي م



 4 هراب (4) ٍءاَسّنلا ٌةَرْوُس ير (نادا) لآل ججشف سل انَمَج

5 
 : للا اسال تربو

 لاكي دج دعب هس ذ اكادا ضر قحس لا لكدعي ك نا رز كت يم: جس اي آر كذاك تو يترم نث لب تبا
 ادا لطم ك طئاض“ رايق اعرش اك ا وقوم تييضو هدايز حس ل 1 اا + لام لات كا حل

 و ايكءتاداركاع ل اش كرم لب ناس قروا تس مرت راقب تسي نت

 ارتنا لو نال ضرير ا قلع ثرازةيس نتاع لف هك عيوب ع نتزخ عداد :ةلتكم
 -< لكى ش اريم كك _ لس ثراو

 :ايابرفداشرا لس يطخ ل عرادولا *ج ل ةةققلف يآ
4 
0 

 .ثراَوِ ةّيِصَو الف ُّقَح ٍّقَح ىِذ َّلك ىطغأ دق هللا نإ

 - لبي زخم ى ريو لول ب قتل ثرراو قس نع ايديد نت”اك اور ار فجرم سلا

 ىتوكشسراو لا لبي لس اكيئاج يك يتيم در رط ىئرش لاس لاب ء كوبج ذفان تسيصو قف لي ديد تاجا ارو ريد ركا تبل
 بروك قكراشسااك «ةثرولا ءاشي نآ الإ لب لوي آن, كل ثار اصح خس

 (فراعم ؛هيادهلا بحاص هركذامك)

 :رهشأٍراَضُم َرْيَغ
 كس نءنات ض2 ابا ناتو اخرورل رذ كس ناس اي تعيصو 1 يمر كس كس لاو ردك جي بلطم

 اكتنئارا ليث داب كس لاء ملا غييسااي«لس كرار انوجت اكضرقكي لش ل سر هيوم سوم
 نابولي رد سك وديدحن لا لااا اب «ومبدش ىراج ثار لبي لا دكا تعس تنئاما كل الفك كرار ا

 ميسو وباب دن نر اق لرسوم لقا

 كس تتر وكول نا لب ساس تأ ك افون كدب كيوي (ةيآلا) ُهَدْودَُّدَََيَو ُهَلْوسَرَو هللا ِصْعّي ْنَمَو
 لبث ةلولوودح لوفاق قرسود كااي لب ركل ديتوكت غرو نونا و: كس رر قمل لاقت شلاوتب جس كى د لحد كب اع

 قون تون كس ريكو تر دق لاك لوسفا تت كي لن ىوركر رقم روط حلاو نع بات با ةسادغ#

 ادغث راج كاش ةولوودع كادوا الديوك ونا ار غوت اسكس تراج كن وندوبج لكلاب نونارلس
 <( زشلجي مرمز]د 57



 (نهدج انك اج خف نلنيَج 8 04 راي قزواتا روس
 را قت اكث ارو يب سا : فرست يب ايل ايلتس ثار , روط لتس روكا تاس تدازب لع 0

 روان روع لينا 7 "اير ايظا تتر رطاكو ادت اه ىلادت انشر وم شوك طاح ثار ميس رع دك يك

 كان ادرار مارب صح اكل ورم

 ا 20 ٍ 0
 هتيوملا رده مولا 0 ا هلع وذ هنن ركن َنِ انّرلا ٌةَنِسِاَفلاَنْيِتأَي قتلا

 سلا ةطلئاخم 0362 نبسو رفعنا دردلال بق نيوشبحا قا 5 نسيلع اًوُدِهَ ناو

 اوما اتم جورخلا ىل 'ااقيرط هالْيبس َنُمَل هن العجي نأ ىلا وأ ةتكتلم ىا تملا َنُهضَوتي شح

 تيدحلا ىفو ةنصخملا مجَرو ٌتاع ايي ركبلاددجب ال اليد 006
 تا ع اع

 لعج مث مالسالا لوا كلندب

 يلدز ”اايبعمس نيل ةدل لغجدق ىنعاؤدخ ْو بعاودخ يلسو هيلع بلع هللا ىلسص لاق دخلا نيب امل

 ادلزلا سسراركلوو كف كمارو ايوا وكيلا ىلا 0 نْدْلاَو
 ل 22 موس ف 96 - 2 سا وا ا جا ص هرغ لع

 ةضاوتتاابب ذيرأ نإ اذكو انّ يدين رأ دخلا اب يقل و ال 6 مب ىلع 0

 ريما ٍةطاوُينا ةدازإو ُبْرْعُي وُدلِجُي لب انسخ ناك ناو دنع مج ريال : لوعفملا نكل ناسا ع
 قع

 اجرئاريممب ةلصتمْلا نيبال هدريو ةيناّرلاو ىنارلاذازأ ل راق نوال ريما ةيئشت نسدن

 سبجحلا ن هوس ءاسنلا ىف مّدقت اَمِل لاججر للاي سوست وسو ضارعالاو ِةَبوَتلاو ىذآلا 5

 كل لل ا 0
 رو هر رع 9 1 5

 انريغرفشت» دا لبق ينرق ننز ُنِمَنوبومَيمَت دمه رام دا نييبِساج ى هج ىانإخ َةَلاَم

 58 ماك هاي امنع نانا ممتن ل ابني هَهْلَعُمْل َءلا ُبْوْتَي تبتوأت
١ 

 0-0 0 7 رص هل رع ياس رس : سود

 00 َِ ا ٌىَرمْلا مهيد محا قَح توندا 3 الا َنْوُلَمَحَيَنْن ًالتَيوَتلا

 ادا "ةاَعُمهَوَنْوُيَوُمَي َنْيدْلاالَو هن ليعتالو كلذ ةققنر هلو ّنْللا تيت م
 سوم وص

 1 5 مهل نتذدعا اندتع ْدَسْعَأ كلو مهمل رقت ال باذعنا ٍةئْياَعُم ذنغ ةرخالا ى مفاؤيات

 ىلع نيميبب بركم ىا ناتغْل مضلاو حتفسأب اق يما ا اسلاك جيلاونَم اماني زا اهي
4 

لماجلا قار ب قاذضأ ودها توجو روف داتا :اًبْوِجَوَرَت او ءش نإف ِدِِئَبرْقأ ءاَسن : نؤلتري
 : ةي

 رد

 هرف رج 3

 ا 20007 ناك كلذ نع اوف اَبْوترْيَف تْوُمَن را ةتْلرَو همي دنت وح اك دسم

7 
7 

 نصوم 9 م !

 را نت همست امضَعَبباوِضْدَسِل اًرارِض رض نبميف ميل أ ةيَشَرالو رسما ” بنجابي كر حاكن نسخ ةكشاو زا



 + هراب ( و ِاَسَلا ةَروُس ا (نرادج) نزلا ج حشف كرنك نَمَج
 جم .

 ٍةئيِسوَسِحاَمب ناين ِرْمَملا نارك وااو ديت ىوروا ثمل ىااموشك و وايلا حعقب مب
 وود< :ورعملا ورفع

 ِتْيبَملاو ةقفنلاو لوقل ةلا ىف لامكإلاب ىا يف دامو 0 نيدتْفَي يتح َنيْؤراَصَ رات

 ا وم 5 ما 0 ء بس سس ع َ يودوو» سور

 ناب كلذ نبيف لْعْجَت هرج 7-22 اوه ىلصَق اوريضاف نه هومَسْشِك نو

 دق نوم ناب املَدَب انديه ىا عفر َناكَمجْفَرَلاَدَبيسمَتداَنأَو اَحِلاَص دلو نيني مكَفْرَرَي

 فن اة خأتا يق هئراذففف فاد !ربنك الان انو باج زا ىل نفور
 0 يول و92 هومر ربتاع مو

 قابيا ُهَنوذَخأَت ىو هلوق ىف راكنإللو خيبوتلل ماهفتسالاو لاحلا لاحلا ىلع اببضمو نيب هاني نو

 مدى دو 000 5-0-5 5 8 هيب و سس

 اكيد هاج اذبع ًَوطَندَلَ رمننب رزفملا عامجل اب ٍضَعْلإَم - ليش ىف دلو جف

 ٌلِاةَمَنلاَني وار مكَتأم 5000 ناسخاب َنيجينِرشتوا ضورغتب نيحك انكم نم هب ُهللاَرْمَأ | اموسو

 نم تقلل نيس" اًجيبق هع َنَك 0-00 أ هن هنع ٌوْفْعَم هئاف مكلغف نس 1 ل

01-17 
 .كِلد اقْيِرَط ©ليبس سعب 2 ضَعُبلا ُدَشَأ وسو هللا

 «وهم

 قد اراهعس لش( لونالسم) لؤنارب نا نوب كتم ءانز لاهو سل لشرف رابقرما : « جوجل
 هود كور حس كس حس نول ادوار ث لور ناني د تدهش لابس يكاد درا وسداد

 تروص لوك فلن ح سا تن دل هار (روا) لوك ك نادثلا ب سدرك اخ اك ا( لكلب ) توم كل اهي
 متروك د صكروا لب تروص كى آو الج لاس كياروا ولو سول كاي كح كس نارمج هت ايككايد لبي مالس ا عارغتبا ملك لا

 هد حض: كايابرف قفلت بآ لاء رف ناييدع ةسدقلا بجكح لش فيلر ششي دعردا* ىلا لست لبي تروصىك

 مالح( وج قل وووج حس لش لود قل حس ل تروا( لس اور )د رد ليت عليكى ا نطور[ حو

 كح ديرشتروا فيفى ون (ناذّلاّو) ذيج ف يلكت كراب توج وا ربك لج اري وكن ا نكس تطاول ايان ز نتي نوم بكت

 جمالا ناسا ظنون ا وقم لير كح رالضا لس دوا شرك وق حس ماك لوفودرلاري« جسدت

 كس دع ليون لس قثاشءابا مكي روا ع الاو ذك دي للا( روا) الاو ذل وق نادي لل اولكر 7لاهترشا لك

 هج رأاءاكياج ايك ثمر كيد زنكس ناوكل وخم بلا ءوجدارم تطاول كاع رط ىارواوموارم انز حس ارك: نروضميي رز

 (اهنايتاي ناذلا) «جرماظددإيزانيلدارم تطاولرواءاكياج إي وركن لو الجروا كس لب اهداء ذولي ون لويكى ب نجم

 ديد 2ك اارواء جس ايكه دارا اكيعازروا ىلا ز تس( شح ) نس لش سهو لك كلل واروا«تسدجو ل مد ليتر ل

 رزلروروابةروا تيبذااكن ا( حررطىا) ح_ لمت كل لس نايبرهتسس ركنربيض ينم ملوج سلوم تيما نمل

 «جاكجر زل م لاس نأ تعا يوي طق دك لوورم لبر زجج لوو روكرب يروا نوبي كا تشم ل بي

260 
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 (ننادهج رينز اج شف كلاْنَمَج 8 6 هراب (4) ِءاَسّلا ٌةَرْوَس

 نب نا سا قلو © ايلركم الغ ذ غبسا حس 000 أن حس مذ كدا انركل وبق اكن تس لروا

 تمن رلى لادن فو سكى رفان كبر تيبس قع لاح (قَل اهجسب) لو مار لارععيسسر ع ل لوو

 ىلا لات ةئاروا ب اترك ل وق قاتلا كن وكول ىلا نإ تيل ركب قت لكي تس أى ردن تملام قا ىرلطر يروا ء لع

 كك ابيب لن اج لح 2 ةسدألإع ارب وج لا وأى كارو قربك | نت كلبا ل همر مل كازوا تفاوت قرت

 كرك رياشم اكل و ا / قال ار زن تلاعروا ةاجو# عر ورش ران تلاحروا ةساج [ت دوم تفس نا

 0 نلاثرواء لوي ثروا اكوم ديفم كح كس لادن اركي قير اكس اوف لوم اجرك قلبا لبي سدي

 رايت با تانددد سمن كح لس نت لج كال كم ء ل رك ةقعت ذو كس هرياشم كس بازع لبي ترث آروا لل اجرب لك

 هددت اسس رواتب ًاهرك ءذام نب كل اء جلس تاذ لؤلروت ملئت اك هس دابتتولاو نايا اء ساعترر

 1 ”اع تت يوم كل ام كس قويت لدا ذتبارث تيس كال | انت لم تييطاج ( هن ةايث) قر رطل رار وبول لا يح 0 ا

 0 روك لاي : تل لس دوخربه اكس اروا سدرك رف ل و حران اكن اي تنل رك اقل مس الي تس كلا ل در اج

 تروا ء يندر "نا تلت اون ا ل, كتل تس اجب ثداو كح لا كس ىلا اجرح اي #هي هييدف اكل أ ةياووك

 لال م دكالاع لود حس ضيف كف ايتنب لاصق حس ذك أرك راك تح لورود دك لا كح را

 بتم لاكر اكرب رص و لكس تءروص ا و هرك لوو صخوب اكر ب سو يسد ذا ا تس نا مك « تس لات

 نال و منول ملام ران ايان تن هس ىلاوذ دل واب جس لايم ل كب دج شتم رس قل احب نوب

 دوش ور طلا للحل تت ل ير اد يركع لكروا دمضو اهم ول مو وكف كل ابي ا ب فيلل

 سادقلا دوا ورك شي انوكى ش9 يأ مكب جت ايكو ركر صون ورك ني وكلا مترلا ءورك رم اظنه اكتر اهم نست ب م شب بشروا قف

 مرارا« سا رفاطع ئراصدلو حس ناوك وورود يابس دحكر ريش لب نقلا دلع اكوا« سدر للبن لوك

 كسلا ولك حس لي لاي دين نا تروا وهاي انك رسدد لج كى ا ديد قالطوك9 يأ قي و ايمانك دي ىكرسو دملج ىف ى ديت يأ

 وأ نكادوج وأب كس وب وان ”ةاحكروا ملل اكول تسمع لبلاو قرب سس ل نما و 3 لاسر رث 21000

 نس لع وابكا رواء جس كل 62-2 اهفتتسارواح يو لاح بصناكل نا 0 و ل

 ناروا الاد سرك تباثولر سل ج وم نط للي ل 9 هل د ذك ئرامج مت لكالاح عس راما ماهفتتسا« حول حررط نك

 باطنه روتسدوكن ا مك يوجد مكن شام تاكل سه ودبعووروا | ب امر دس اهب هربعاو وبما مذ لولروع

 ءافء ايل ناك ةذسءاب اس دابتتس نادر راك تلاةنروكنلادواءود زو وكنا تاسع لق الخ نست وحك سي نجا

 أس ًارانروا لاح ارا "حرا تنل 3 فنا سنا لباس م اكو وموسكو وموج رك ح 5 نت“

 دهس هاد كلاي يروا ع فيو " ثري دش وروا حس يس الا 26



 4 هراب (ع) ِءاَسَلا ٌةَرْوُس ورسم (نوادل) نما حشف تنل انَمَج
 رو ابر د ج.م | هر هك د د سل تب مب < ١

 .نيملسملا لاجر نم : لوف

 تل كح نيملسملا لاجر نمر مكنه ل مالعرسم مُكَذَم ةَعبرأ َنِهِيَلَع اوُدِهْسَنِساَف اوس

 لابي رك ايكا يكب اطخ تكا هرارق بات هكس لودرصوكل ترو بي آر قلكالاح ليت لككب طاذع ل تر ويحس اجوبج مولعم

 ؟ج جايك لا لو بطا# ىدرم

 قوم ثنو مركا ودعك هدعاقر وبس كو غلحا حتر وعن لن كدر بط ازيك سدي رق كت اب لا لابي ةَعَبرا ياوج

 قدرك ى ا ءءاسن اع لاجر هورواج نيش ركب دورعم تس لااا زيا ثنوم ةعبرال ابي < نورك بوو رعم كسا

 -<- كح نيملسملا لاجر ْنِمر كم كنمذ لدعم العجي
 َنُمْفَوَني ىاءع د# اسك فاش فذع مالك هراشا فرط كتاب لا لب للا «ةكئالسلا ىا :َيْلْوَق
 .توملا ةكئلم
 ؟ لآل ف لوك رورض كف اضم ف ذع اوعي
 ل لا لح ا ء<س لاتسروييروا «توملا َنَهْمِيمُي ىَنَح كومو ي تابعا توملاوه ىقوتلا بوح

 كعب لعاف لب توم.لئالاح سات آم ز الانف لعافاكت وم لب لا زين جس ىلآم زال هسيفن ىلا ىئشلا دانسا

 ةكللم لب ج لاكت وم لع اك َنُهْفَوَقَي ل ايداتب كنا. فوك «ةكللملا ذ# مالعرضن لحاء لت يحالص
 -ايكدمب تى ارتعا اكهسفن ىلا ئشلا دانسا لب تروص ل ءازين <

 -ج بوضلْعجَي تبواىاروا عسي َنُمْفَوَنَي_فطعاك َلَعْجَي مكايدركو راش تسلاا «نأ ىلإ : لوف

 هام
 - لو كح لاعتسا ذيصاس كو دلج ل ولود لاجّرلا نم : (ًنْلْوَف

 < ىكوازسىك تطاول ل ابيب كس ناك كح اه اطل كلما قفاشءاءامفاضا اك« ةطاول طفل «ةطاوللاوا : لوف

 تعب انس دووك- بسانمازسوج هوس فوثوسرب تار كرمال ح ل اسال ابي كس فانحاح ىف ان زوج

 بسب و عع سارع يس

 هد لن

 يازس نال ب سنع قلت ل لوفر وكي حا فرص تس اب كلن ايما زس كا نرز لبي لوم آل وثوو هروكن

 هجن كن ايبازس كت دوي اذ دوادرم ىلا لب تيبآ سدد « اج اعكر ديت ىلاغ مكان سيال اومداشرا



 ب ايد - عر 4 هراي (4) ٍءاَسَيلا ٌةَرَوُس

 نتاخا رطب نك لت ايس نا لات نى دع نذر لق كل "نا آف, اج ىد تييذاوكل ووو

 5 للم الو و روكي شا زرواود تبي زو 1

 لافت قاقفق ل ايع نبا حس اي ايد زوجي ديد بس اومتيكس م اكد ءايل ا يك يكن ايي ديب رط ص اخ ىف و كاك ف انني فيك

 5 مارا امو تناررت

 دكت ىتو تاب لأ جس انج مولعم لير وطب ىكيل وقير اك ةقلة تاتا لمايع نبا ترطح سس اج كيد ابر
 - تاج ايد ثوم ةساد ماك

 رع ناجل ا يدل اركان وخر كنور حدك قاوو ف دين اعاك

 0 لابي سس احاحكر لوك بي لور وأ لام اين ين نام م كادت نر روس روك قاع

 كام نس هل دو رول م دحب دج انجاك اجاب درلز فانوس اتاك اج آمكإلاو فس آودنت 1 و كا

 اتاي رظودعو لن تم هانا بل لك لو

 ىداغ "ركبلل دلجلاو بيثالمجرلا" < اررف حط سا ريضوكل ع ب ةقااك اق لاخنلا تسرح

 (ريسفتلا باتك ىراخخب) هس روك لك ىداشر جر وا ىرالشس لي قت رش

 نت ل, لع اي كح بطواوكدرمراو كح كس توشيس ل "ا ون اجومرو رص ان ز تس لاقلروك ل اياب لبي تمي 1

 5 اوم تتكسر تيرا لكتداهشوج ل ركبسلط اوك هورعر اهل نجس نس امون ا ون اح لاحم ب لل اي كس ماك>

 لو ندور تروا كيل اج ماتبي لامي جس كس قير طود هس تعي ثا لوما

 را ملا ا ا اح ا

5 0 
 ا كد ل (شانب لاذ كدب ا ”أارج و م اك تداول بك جسق

 - ان 5 1 533 ) كر 7 7 0

 ل ارت لف كال تبر وامارث "ا حس جو ىف قو هاوخرب

 2 3 2 / ديان انم اس كف زقدح قون ا اثل املك ١ 2 ان تدامش

 : تمل ومناوكر اي

 َش توج ثولدارف ودلك تلم اعم للكس. رف س6 سكن ايي تح تورط ىلإ لومناوكر اين حس دياكا ضب

 مضايا 6 لو اود مامر رواء تس ل مكس لوط اهسووأر قل ياعم فيجا ايو وأ / لس ]يا لس دوج و ملم اعمريب لل مك تود

 دنت قرورضاوكر اي كل كس شاازيلساترك



 4 هراب (4) ِءاَسَلا ُةَرْوُس و (نرادلج) لال حشف لانج
 ازسد كح ب بلطم اكس اوركتسم ضرع سس نا وت ليي كح رالصا ىقياروا لييركب ةقوو ركل يامرف لم رخ آس تيبآ

 هب هود تما زرسدي ززمرواور كت سم تم الم لأ بات فك الصا ككل امئا غتيساروا ىلا.كب قل لوبا ركادعب كس ساي

 ركأ لاب« سر ماظ حس عرفنا ةرتاووع ارو كرت افطار فاس رص ابلطم
 -_ ل خلع ركع المدعإ لسازس قوم دش ب وأ

 قكرسودرواعس لب هس داب ك-لقروكىح ول تي لب م رافع قر از نق 1[ ووو اوم اطعزسفم

 حس لاروا سرفر وزنكك يري س لب 1 دب ساب كس تردوو درم هرش داش تم
 روادرم تأ رسودروا ع لبث داب ل قللت اج ان لس ترو د دع و هيجي

 نوناتك_ كس كرتز لاا نآر قس أف رط كت يق ارك ىلاهفصا ياش جس لي سراي كس قلتم اجان كس درم
 وأتاب لكل ول ظلي روا لويلك ى بر لن 2س لشي هار هاشوج ع اتركشب حس لاس ىتن نااروا اتاني هاد هاش كق الخاو

 «تال ا ل وزوم 2 كس داباش مالك انكتب ح لاس قمل او ذل يجرب كادوا اترك موو فرط كنا نآرق

 ايكرر قلت ء اه انك درمروادرعكا ومدي لاوسيب بج دعب ل توجربع لجو كي ذو كس داتجاوكل وززج كيل

 بج دوجوم ملت ياو عيا سلات ةررعلا اجي ذك لب مارك اصل اج قدا ْ

 : ماك توب اضق سدقفإ طر طفريف
 نك كولو قادص' 6 اهنا نادل” كمن ريدك حلل ب قرر ر ينك كاةقفطال تت قب لإ هلا اين نتا

 ١ لو لوب بكر لثلب ذا دلع تن لو تك وهب اقري قير ط طفيف
 را وا لسور وصوم اهينايِت أَي ناَدَلا ظفللتوج لمريم نأ رح ايلوكل وق ماى *لهوالغل بحاص مت

 اكركذ بيلقتر وطل ل لومنا ح ايلوارم عا زروا ىلا هس تا رض نر وا ءتس لب ريب لقي تر ارتغح نا كلا لن ح ظايإ

 هثاعيسلج نارك ذاكر وت ل ارواترشو تمر 1 اذا لتسا حس تبن ازم لك عقوممب تحس اعكر لاش يليداز غي 2

 سام اتعب دوجوم لد قف بتاكل صقل ع فالتخ م هتف ول لعب _ركررقمل رو نبتت كل لس لت فرعا اكو

 بد لمنال دابا اهمناسا راع ووجب [ الش لب لوقف ب انسي رشح دي رش ليك

 ج_.اتاعايكل قاب تور وطلاسس لإ اع تبافدكب وج لي ليل نا[ تاغ كنعد اا
 كمت اسس لي قولك يا ذ ىلاقتدثلا :يامر فذ. ثلا لوسركعس تيياور #ةةقللطةاقفت هريرج وبا ترضغح

 هدد كيأر قاررداجم قس تفاولو و قر كات نق تاس نانداج_ قه ساع_ نواقع حن اوأاع تاس , وكول

 «بيظرتلاو بيغرتلا) 22 (ترلا لا وطول وقوج ضن هوه نوم اياررف

 تركتك رطف ريغ عررط ىلا ولم وق متو سن : ذة دفلا لوس ايام رف تيياور تنقل ةققاتفق سابع نبا ترح

 --هأز يب مزكإد



 (نتدج نيلالج خف كلامج 4 6 هراي (ع) ٍءاَسَيلا ةَرْوُس
 ىيولا ةراموك وثوو لوعفروا لع او م ولو داوم

 . ةظلاعتةئاكت لكسر صحة ةتةقئاتفق لإ مص رلبوبا ءافل طر اج كس اعل ث بيج لو بيغ نس نيب دلا لكذ ظفاح
 وأنوااو تسل رجا قرطف ريش لع لاو مذ غتيسا ف ةلاتؤطاكقتت كمل دبع ني ماشنب دوا قلنا رج نان ': رثياربخ حررصح

 عذرا خا رطف ميغ تاس لس لاوتروت ل ع تمااراور تق ختم 2 سن زا زلتسا تعاود الاب .جررنم الا الج لش لآ

 تان + لآل ريكو نأ ير ل

 تس هات فت مر فرط ورم لا ىل اهتندقلا : ايام رف ف فاق ديلا لوسر ملء تل تيار قات اع للاب نا رم

 دمج“ 2000 دم اسس تمر وخر موج 23 : 5

 بو رطىرطفر يغ وج ب نوعط ضو و:ايا,رفداشرا دس ةقفاف ب آس تيياوراحس ةقالاتةقاقتف ءريرج وبا ترطعح
 ش تترك رامج تاس اس قدي

 :عحاضو كبروا وس ظفل
 7 را تن قلل نان "الدب كح م تل كس مكيف ل اهط حس تي ًادقباس ؟ توج نفاع هانم اوم ايك رصف ايل

 يب ةط وردم نقرر 1ك مم مس انياب ةاك ساب قد” لد بج له كع رك ل لوبا
 .ّك بايد فصول از ارشود ونت كس باق ل ارث ل كردذو د هد سرة سين

 -<س لأ اشو ل وود رمت رواه ري انك تس ظفل احلا ٌءوس

 دارس وأ لابي روا ونت م خا 2ك انآ سا ولع تجر

 تبلل وت

 اناكاق آغيبس اج مالغ ياك انتكر قت ميانك ب ولاد اكو دنب دعب لس دانك ين كح فس ركع روجر روا كلل قتلي

 نأ ثلا «تس يآ شيل فرط كى رادرجن اءرفو تعاطادوا كامب ري كس تيا باق ير مح نار كل

 روا يع تس ركروصأ انب ىك ىلاد انك ل ارصقوج ع ك- كح لودتب نلا فرض ملاحم لابي تسرك س ايار ف لبي تي"

 و ب ري ا نع مقاتل كولا وت دج ةووب ولا تيرا ب :

 ا 3 الجو اورد اكل اس ل فرط ايار مدان

 كان "ارك 00 لا ل اج ل تيعآ

 ميكى كووارادصتقرواختاناج اناني رم قب ببس كرما رشا ريو اننى ا تفقس باع ورث اروادب م اينما

 تررتعل تف نقلوا زول ىاوهن نق قاس ل ور رول تكا جافا عل لال ع علع كى لول

 يي نسا ٠'نوْلهاَج مّن ذإ ِهْيَحَآَو فْسِوْيبمتْلَعُف اًمَمُتْمِيَعْلَم" ا رفعس لو اجب ذيسا ذة لن فس



 4 هراب (4) ِءاَسَنلا ٌةَرْوُس 1 (نرادل) نلالج شف تنل نمَج
 كس لثئرءاركات ايكركدجوب نااجأ د صقدللب لكس نايس ايءاطخ كله وايكم اكدج نس لوجن لكالاحء < ايكابكل باج وكل ديئ احب
 -<-.ايكاب/ل ئاجولن ا ببسكس تلف ماها

 ناك اًدمع ةّلاَهَجَوَهَف ُدِبَع ُهَباَصأ بن ٌلم» لكم نفت سا ماركب اص ايكل ان هداقرواديلاعلاولا
 "< تلابج لاعربب د صقتلابي ومد قالب هاوخعس امركو انكر هدنب ثب“ةريغوا

 بيرقك الخ طرشي كيك ب قل وقل ب ساكس يرو ل باق تاي ليا ليد وكدن تعآ ءبُيرَق نم َنْوُبْونَيمت

 -<ج لاو لبي بيير قش اءز انتل وا ؟ج- بلطم ايكاكب يرق لب لاس لش مو ليي فس ركب ول ء دس لب قلبي قت اذ

 هللا ءرِغْرمُيْمَل ام ِدَْعْلاةَوت ُلَبَْي هللا ّنإ_بس لامر ف حرر ساووخ لب ثييدح كيا يضل كس ا ذقن ثلا لوسر
 بيرق« امومدىراطو يتاح ور عر زفروا توضيب لا كيبج ل ة اءرفل وق جتتنو لاا قلك دن خيا ىلا

 تومءح لاو لي ىت بيير قش اء ناكر رول كن اضارك تومي مولخمج لوقنمس_ 8غ ثلا لوسردوخوج حريظ ا ىك

 5 - شكلو وت كت نو تومدببا كوم لو هاج لاك قف دعي دعي ح

 1 يب هلأ لآ نارس تسي ىريمو لرو ٠١ كرو لاا

 سا ندر جير وا لبن اج لح تكس هانك وانك م انقركو اورب يس دوا فوخب تادف ةيساوج حس للك ناب نة
 راغآككبج كح انركل وقل ييتتفو ىاب ول كه دنب ىلادتثلا ء سيكس ار ىلاعمومج ارك[ خس اس تشرف كت ىوملبج تنذو
 انوكاكنل باو يكلي دركدنب لامعا فرص ليوم 2 كرتزز باكر وا كوم رول بحب تلم كن اهتما_لكويبكل ومين عر ورب توم

 باكو لاو لن دعرس كدت ن اكرسوددوا اجو تمصخر تس ايند لمن تلاع كفك نأ وكب دج حرر ىكا سدوم
 - سوم لوكا كك اس ىلاعم تنفو لااؤثاب رات لم ايندووؤج حس سكب كس سا لم اعملك حس لوح

 قيوم باكرا قس اكدانكى لكي 012 «لت جسد ننس ماقام لومجانكدكايامرف ل بي مولعلاءايحا نس ىلا رغما

 صبري ادن كس د راج رارصا ري نار روا كم اقاربي لومانككي 02 لك 0/1 ايهنا اي ع تييصوصت كوتش

 رواوم تمارئرب ار وف لع .اجومدزرسوانك كاك سب 20 - حن اطيش جددي« تس ل ايخاكك رت نزواوم تمار

 -<-ن اا جرورءوم م زرعتتخي كك كس لاورتنأ

 اقوى ا رط كوادتاج كت يم ل تيلباج برع« ءآَسَنلا اوُث رت نأ كَ َّلِجَي ل اَوْنَمآ َنِيِذَلا اهيا
 تيما برع ( قدا ) كج هد لبر ود كك كس نالت وردوا ىلا: وب روت قر وا قت ىلا غرو لس لوك اليت وس
 تت اجا كاك لكس ىف اتبايركاا ياتي ديد لع راك كس لورسدداياتيلك اكن دوخأرجج حس ناو انج اجرك ثراو لن

 مليا ل تيب اج برع سايكس سوقي طم انقنلا كس ملكذ# مالسا اني دركر وبحب نس را زك ت لون معى داسرو ايد
 ادلب يدش قالطوك ادوخزا و اتباج انركل صاع اراكطتجي تس لا هوروا لوم د شيلان ووكر وشركاك ات احاجايكى يب ترو



 0-0 نيج ا 4 هراب (4) ٍءاَسَنلا ةَرْوَس
7 

 يي رثو لل لسا كلش ل لا كح رأي لاو دوخرا اجوم ايد وب وج حسا دس دئواخ بربهم تركو م روب هول حرك لق بخ

 0-5 قلت 0 مالت

 ىذب نحن آ قل تس متوواكترشاعم نستجتاس كس قادت (ةينآلا ) اوه َركَد نأ ىلسعَف َّنُهَوْمَتْه رك ْنإَف
 قادس تي 1 ثءدع كل باء لريك ا حروا تح اضو لاب لال دققت مك رلى لغ ثييداعاروا تح ريك

 جس ايلا يل ايب لويوم وهم
 ماضرلا باك ملسمحيحص)  .رخآ اَهنِم َىِضَر اًقْلخ اهنم ُطخَس نإ ةنمؤم نمؤم َكٌرْفَيال

 1 دن تدداع رسود لك ا أس دنيا سا تداع كيا كاكا كرد ل )دوم ( رم وُش ) نوم

 اتركي ان تسارم شبح جو لكن لوم لاي انكر واب لا قوي كو والع كس نايصغو زوروا ّلايح يس كسي بلطم« قوم

 ناو نأ نال اقل امس نقال ماع سار ورع ترم قرع وج نسر ربما( كر يعج 3:

 -تدلاذ تكي لك راب راككس لادتلا حسجو لب لاب سدد ءالوا كيت قت داررفاديي رك ليك

 تاك“ ل اباوربم نال ب تروص سد قا اطووخ (ةبنآلا) ةَنْوُدَخ أت فيَكَو

 هت هازل المكر وا مل ور "[ يارا قلع ل نب لادوم اب دربم نى“ م تكن ب تك كرش اء دوا لا 7 راطنق

2 504 

 واع ل كا مالاوا بالا ٍلَبِق نم تاّدُجلا ٍتذْمَشو ْنُيْوُحْكَنَن ن نأ مارك

 ا مك ٍداذجلاو مكانا تاَوَحآ ىلا رثقتعو مالو اناا دراج م راو 0
 را مس ج7

يو مكَتاَدِجو مكِتاهتأ
06 ِتْديْلاتلَبَو ول ك

شا و نِسٍدالْوأ ثاني نيف 
 مكَيعض 2 قر

 ةنسلاب كلذب ٌقحلْيو ةَعاَصتلا َنْيُ يوخأو ثيدحلا ُهنْيَبامك ٍتاَعْضَر سمخ نيلوخلا لامك

 ني الا نير ثالنلاو كانا قلو ا ارم تس تاكا

0 7 1-00 

 ايروكا تهماو ميسو ىراخبلا ُهاوَر بسنلا !| نم مْوحَئاَم عاَضر 0

 اسلو ها بئاغلل ةَقِفاَوُم ةفص اهَنْوبَرَت ريو نزلا هريغ ن نم ةحو زلا ثنب ىبو ِةْييب

 1 0 2 0 و شع يا د درو يرض د ييسر ب د

 اذا نيتانب حاكن ىف هُكيلَحمَتُجِإلت َنوَرملَحَ و نك نئومتسماح ا هت لالا
١17 

 ةبدئالح خاكت مكلف ُهنوْتمَبَت نم فالخم ٌُكياكْضْنصَنْبِلْكَتَل جادزأ ُلبآلَحَو ئيؤمنقراف
 عق :نيوايتت عمجلا ةنسلاب م نرمي قخلِيَو حاكنلاب عاضّر وا بشن نس 2 اَوُسِقَمْنأَو

 ىف قَلئْرَوَم نكن لإ ةدجاو عَ انعَي واعَن امهكليؤ ٍداَرْقنإلا ىلع ٍةَذِجاَو لك حاب ْرْوْجَي و اَبِتَلاَخَو

 بسلا لبق مكن تلس امل اًروُفْعَناَكْللا نإ هيف مكِيلع َحاَنج الف ْرِكْذاَن صعب ْةُكِحاَكَب نم ةّيلباجلا

 .كِلُذ ىف مكب ُناميِحَت



 «هراي ورواَسيلاةَروش 000 35*73 22 نتادج نلالجةن نتلاخ 4 هراي () ِءاَسَنلا ةَرْوُس 2 ند ثلج شفر انمَج

 رواء ل لاش قل ايئانروا لايداد لع ملك ارو اهكا يدرك م ارت انك اكن حس لواء ارامي مروا : ميج
 َ 2 رات( سا قشتروا) سيك قايخاروا ىل العدو« لولي هج ركا ليج لظاو ى ل ايتو لب لاروا لاي قرابمت
 كلاي دادوا لا قرانا لم ال راندا اك لدداد باب سراب لامك كاند'«د نال م لأى وركم ارح

 لمت وووك تؤ لوبنج لع ا.د كرام تروا« ىلا ايكرل كنا لمن ساروا لاجئ احب دوا لايجتجوا لنك
 2 هرزاوتاسلس ناروا« لت اضز قراهتزوا ةختسايكن ايبا ا ذس ةيدع ]اني ءايالي دوم تو نك راي دعي ح
 ( ىكاضر) رواء«. اهالي محدود د ع وطوم ىك اون: لإن لايكذل كسا هد دا ل كى وركن تزز قل ايثَب ىكاضر ثييدع
 هده ىلاجوم مارت بشوك( تود ل كءدعاق ا) لايجامب( ىاضرد» لات( اضم )د»« لين الغدا لاي

 عم كك ةّبْهِبَو بث ابر« لي اهبج د قرامتةروا* ليتأدا شخ ىراهتروا( ملسو ىراخبلا اور )< ىلاجوم مارت تس تعاضر
 ىأ ر«ومب تسرك وري مكن رج قلم لونج ل لو دب كداب جك ءتحرزعو# سرندل جس لكل لك قويت لكلا هوروا <

 ( حس يئابتنا لوك« ديق ل "1نل) جس لاترابنناا كف لامك ل /اازبلاا ترابتنا بلاؤ تفت (مك ر وجح
 لوم ايل عرامج حس نا ذ ترا ا ذبل وب كك ركع رامبب حس نا سوء هك هرارتسل من مس نا” كلوب تس لاو ديت ناد )
 قلي لشمس داموا ودركك لاك ديدي ةلبج« هس ستانك ل وتل ”سدابتت لع ذك اف حلوي اكن
 -ت اجا تل واو كنا 2 دابة ايلا ىتبتم نس وج كك لول ديب ىك ل كيب ىلا فخ لاايديت

 ناروا ل عيتكبوقك كن اروا لول هبت ثي دح سهر زاروا( جس مار” ) ور "عت نع راكطوك وج اق اضراب قت وو يل يروا

 انومت كل اياك ك اروا-<س كسرو عراك كلا كلا تس كير لابس ايلا ايدركم ارت انرل "عم تلو كيب وى ّدالاغ

 ضرس لب روكي لبي تيلباج تام اكجج وم وس اك قع وج بلا دهس رك س ىن كليا حس لي نا لو رك تسرد ال“
 تن امضج ع الاو ف كفاعموكس ا ىلاختدقلا كس حس ليت انك وكلش لاك دابا ذهلء تس راك تاس
 -جس الاومهن كتر ب للامم للا اك د تس مدي ح

 ان ل هروب 2 هو دست حس

 -- باد اكل اوم ليارصقم اكذاشا ل ٌنُهْوحُكْنَت نأ : لوف

 تمرح كت او لكالاعع ىف رط كت اذ ك تاهما تدب: كت هرح لي ؛مكتهمأ م كيلع ْتَمَّرُح :لاوتس
 - لب تنفصل اوفا تلضو تمرجغلحا لبن لبي شمل وأ

 علعا مبناها روابتنحراكز لقد جس دارم تعرق كراك تس ناس تمر تاهها مكس يل اع اك باد .ياوح

 لل الل



 ندهن ةلالج خف نال 0 ؛ هراب () ِءاَسَيلا ٌةَرَوُس
 ةنيملامكيلغ ٌتَمَّرَح هكا يج, اجرا وم جفن ىلارواهتنو وك اترك و: وصخ مج فوج لكلا« ايكايدركف ذع

 ا ,رمخلا م كيلع ْثَمَّرُح الشوا يم سأل جس اناعلا كل ادارصمل رجا

 .لجرلا ةءوطوم ىا ةتئوط وم : وق

 3و ل طرود تناول نفل ل اع ب نشا ّلخ يرداهتس امك ,ةليِلَخ لي .لئالح : :َلْلْوَق

 لاصش ا 5 جت وكذا عسرمو» كي ودار نم موج نع

 ش - نب تس اابك ةلي ةليلحروا ليلح كعاج

 ةيجابلاتفلا
 .هريغ نم ةجوزلا تنب ىهو «ةبيبر عمج :بئابّرلا

 - لي شدي كرابت مكر وجح ىف« شوي« تيب دوك ءاهرسكو ءاحلا حتفب ٍرْجَح عمج : روجحلا

 .ٍةولَحْلاَوَأ عامجلا نع ةيانك ّىهف “َنهبْمُنْلَحَد” هلوق ىف ةيانكلا

 ىفو تاهمأ ءالقعلا ىف لاقيرمهريغو ءالقعلا نيب ًاقرف عمجلا ىف ّة دئاز ءاهلاف مُأ عمج ءتاهّمالا

 .ءاتلا اهنع ضوعو امهؤاو تف ذح .ٌونَبو ْوخأ امهلضأ «تنبو تخأ «تاّمأم هريغ

 حجج

 لكل ادع هس فسر مس باب افق ليئأكاب ىل وكل ب سا لبي تيل اج تاز «مك آنآ ع اَماَوْسَكْنَتاَيَو

 ُث * اونا رواهتس ايار حس ماكس لاحول قوت صل لاحاشا ل تعا كغ لارا نال تقوي

 تسد كك لاب كسر عك ياو تكس ناي هيلاوي داكر ادرك وا توم ىكقالغا قش ا

 ١ ايلانب قويت دعب لس تدم كي ابوك ا

 دم اس د نبي

 ناعما ملاك لسيريق كتاب ل مال 1١" جايب درارقم ارت اك تحوم ىك ساب لع فير شتي 0 :يليتم

 حرر اح لير الح ب ان كليك تح لح حل ترو لا وأ اجدوم رقع اك, لأ تتسدلاك ع قع

 - ومتاوبج حراك فرص اكشن اج رأيت - تسردانرك اكن كاك يابس قادت كيج

 د ناكل اع ان 0 نت سرا سبل / 0



 4 هراي (4) ٍءاَسَنلا ٌةَرَوُس "0 (نتادنجج ولج جشف كتل اَنَبَج

 روا كذاك كلوا لايك السقي ا لم ءمكتفب حرر كاع نيت لد بسس لاين انروا لاي داد ل موت كس ممكتاهمأ ظفل

 أ
 لت رواوم م لارج و رصد لا لسماع مارت راك تعابسسن كلان او ىلاولع ميل 53

3 00 .7 3 9 9 
 ناومم ايل لاي ركل دوكللي مش قل ل راج دواس قرأ جو را اعل تس نادت ىلا دك اح

0-35 
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 هدا لب ف لاخر ماو 1 ت7 ديب رطعس سود كل دع تاو راقعم ال1 كار كامكي

 لا عسرد راك ق اح لاءع شكل 19 00

 ساس ثا ع قايخاروا ىلارداء جس مارت نع

 - نوح قمر ديرما رافع لقا ياي لامة قاب «كتششو

 هدام رب ل تسدغطا ل ا هايل ان 0

 نا ل اا ءمكاَوحاَو

 نلوم لت 6

 :.انطوم ساكن احس ى للايخايىلاطعاي دم قش هادخ ( لاخ) ناكل ودلاو ا لك لخو 2
 - لاخاو اع لوم اوت مارت راق لع ا نويت قس لوي كلك لاعب ٠ لاعب .خألا ْكنَبَو

 م

 يوم كامي قش هاوس 0 ارو مارت حرا كاس لا هاب قم لوي دلك نت“ ءتخأل ١ ٌتْفَبَو

 -ليخا وى الع
 6 تا

 كس راك تعج وو لو لإ ام لس مدرج راب جس هدو د اكل كراك يل

 حرالطصا لع ابقفءراي ورعتماي يحرم كيا هد إي ذاب م اهب ه دورا وهاس مارت ناكل ى تس نلادوا لي ندم ملاو لكم تسداب
7 

 .م 55
 و 00 ايس

 :ترراسع[ورفرلارع

 «ج اناوم شام 6 دودو حس 101 اثح كثب هدو هد لام ماير كا ثرع اضر تمتلك ىرورض انمترد إ تايب

 مدودلس تاءذى اهدا تر ترس اا "ةعاجملا َنِم ٌةَعاضرلا 911

 (ملسمو ىراخي) تس اتوب انو شاك حس خي هدود لس داءذ لت كوم سخي

 كس ءاهقف ركود روا ع ككل اس لاح ث راين شدي كك كيد 2 هس كادت ا
 9 كل ب لا لج قل اعتراف م اءاروا فسول وبا ماما درك اش ل ك1 قيفحولا حاما ل 5200

 ورب اننكثضغاشر تمرس ب ددوررخل كس ثدي للا

 نوب ىلا ليم 0 لح سا ناد تشرك تءاضر قت“ :ةَعاَضرلا َنْمْركَتاَوْحَأَو



 0 دكر 5 هراي ( 0 ءانقلا روم

1-0 

 اك تلامس ردح ل الان قاف نأ ترودو ايلا يإ حدوداكتمر#ل ش تعاضرإم ايا ذس ذل انكح ساق مسن ل كن

5-3 : 000 . 8 
 انف للص يت نان ىلا“ -- كارما نا لاب نكن ءلادااوأ كك روعر ارواءايلن 00 نار
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 نأ للامام ول ىل نوم ا 1-5 : رم وشل تروق ”ارواءّشل كنب 28 ىاضردس لاكن كارول رو لس ترو ل اروا لبي

3 3 9-8 

 1 ار ا رعي سمارت ا اع +1 ناكلوج حس دتشر كس بل قاوم تبا تعاضر تلم تصر مك اب نع نلاروا 5

 (ةركشم) ,بسنلا َنِم مَرَحاَم ةناضحلا َنِم مر هللا نا ' تداشرا# ةفقل بأ احاجوج مارت

 - انلسوج ليك تان كس 7 ىاضر وسم اح نا“ قاضر طخ :يلتتم

 هداك اونا لاحم لام ىئاشر لكنا تروا 7 ل نا ل ىكاضر إب احب اشد هملتم
 2 هو م تاه 1

 ده احا تل ناك ل اضد ىل نان يروا نبك لا ل اشر
 5 5 ل 95

 ل

 رمش 39 9 3 5 0 8 0 3 -
 تم تمار ل روار أرواح اج دم تبا تضر كاع ردلاددود ع ت 6ع ضر ايا ل رو سس كنان ب دم يل

 3 7 م تا
 (نآرقلا فراعم) 0من تءاثشسع اضر ملم ر7 دة اح ايدل نت ١ كودو داب اح دام دود

 ع 0 رس يت د " 31 وم ست
 ىو تب اش تلفو نتا تدع اضر تسهر سس تا وأ اوم اوم الع ل حدود كس ل“ لسا ا كرش اا اندم اصدود سي 1

4 . 59 27 8 
 اي د تع اا رفر 7 د ترعى ٠ ورب أ دا تلاؤمروو كروس

 و 3

 -لوجت تلباث تسهر 0 يل يروا 00 م ا
 وي ص م

 ل 1 ره 0-4 8 8

 ملا مر 3 5 7 ا 5
 نمد 8 تامودود ند ابد انتي لأ دم كس جل را ىلومرت تعا تع انضر تسر# ولوج لن كن دورك ةيلتكتو

1 8 

 - لود تباث لع ضر تلم رت ىلا ولو
 1 7 1 0 : د -1 2 ا 50 1 2 . 2 2-10 5 ب

 71و ا كدود#ل لاولود مس م لأ امأ لس تلد سوو كك ايلرك اق تحس توك لل ىلا سلس

 "ارق رار د تادرو#ر وا لإ رع آس رو 1 اسال كل اا ها ع لا مارا واذ 1
 71 ص 8 3 0 2 تب - 1 5 2

 ا ”, ”-س د8 رؤذأ|ل ارث همس اننا "ا كم 23 اهياج ايار لي اكد وعدم ا ناي الي يب رتل لل يك نا ووو

 ا ل ا
 بتتسانا اانهبام تئراقعرن مس دات اطل قوم ترسل اك ]اقتاد اسسا ولج

 رعت ل 0 رع

 د لن وايضا رك قوم تمياغ

 قت رور ارو و تياروا ورم كي نرش ىلا جس للابد تبا تسع اضر حس تاو كن ودرس دادي هد حررط لل :يلتستم

 -ت لاجوم تباختعاضر تمت ع 5

 ها 0 ع 1 2 ' + ينص دس ل 21

 «ناايتان ىف لل ديت لس ل الحسب لب ل لاو لب مارح رموش ( نيمار شرخ ) نحن لكى ولو « ركبت ُتاَهُماَو

 نيل ادب ا نارك ا نانا

 يدب ىف لق سن مكن لا يش حس لس مارت كلام كتوم لا حرر حا ناين عار لب لوو ررط رس لكم

1 2 



 , متء تاز 9 5 ا 5
 دلت كر ورش نو لورق دك كس تمرس لوجو مارت نأ ل نو 2

 5 0 تك عسب ع رج لم ا اوم دع رس ع قولا عاق 8 ءراق ها هرم ف ظن ل 5 ع 25 ع

 كتيرا ا د ى ل هع مواايل امك اسشس ثعن## (ةيالار مكروجح ىف : امكبئابرر

 3 35 2 او - 8 - 7 <37 َّت كا 3 1 1 رع 3

 هدوم اون فرش و لم قر عا نا ىلا مارح اول و ىف لا ىرق ا تنكر جو م موجز ند

 امنا د تس هال ف تلد فرت لاب م ادن اس نجا اوعي سس تعدوا كار ارعب تس نان نال ل ناو ها 5 4 8 2 ةرطاا ”ت ا ع لا ا 3 ا نيل زعل :

 .ُر ماو ماس 55 رف قع ندع را | هلم

 اةسلن تع لالا ىف * اس ا واروا نول يلم صوم تس كس رواه مار وت .مكب الصا نم َنيِذَلا مكنانبا لئالخو

000 
 - ناضل اح ناكل تس لإ ويت ىلا

 حمل | دوا م ل 8

 يا ٌلايخا لالعاب لوم سنك قش داو تمار ان حين لل“ ناين لش ود ١ نيتخالا ن نيب اوعمجت ْنأو

 5 9 5 7 3 . ١

 كسدذل تاعزاو# نال الاب ناك تس نا“ قرسو دعب هس فاجن: قالط حبلا ح رايتغا لس تعاضرإب لوم همس دايت

 ور 7 1 م

 5 اح اك نارودكس ترفع رخإ تس

 20 7 00 2 ه1 8-1 سا 3 7 - 0 2 قبلا ل - ل]# .

 0 حب لا لح دب رطل اه مارت نر يل ا نأ كياوأ نون هوت سلا حرر سلم

 ا هزه شت

 نا ارش دل اج ايكفورصوكيأ كسر حس لاب نت روك مارب لاه يلكو رعاقروطب لح ءارلء ايف لكم
 ا جا لل : ربا 0
 - لذ مل * ل نر اتكسر كيا لي وقود ل ا ا ل لاو
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