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 تكديابتالك م نانلالجودرا رش نللاعج

 رئي ول د مولتلار او ثيي ع ؤاتتسا ءلظري ىر وجب حاص لتس اب ران الوم تررط>

 ميِحّرلا نْسحرلا هللا مسب
 !!دعباما « نيعمجا هبحصو هلا ىلعو دّمحم هلوسَر ىلع مالُسلاَو ةوُلّصلاو َنيملعلا بر هلل دمحلا
 يس اظرف اب كح نانا لع تسروصو لكأس ىلا كيت آت لوزن نام زوج يس بانت ىلا ادحاد هد ل ايند ركن آرت

 - لكس د وفكتس فير يت لس رطب قت ع لتس اءاش نا قل مكس. نوظفاحم هل انا و ناالعا كس نا رثروا
 كرنك يكن يورضن ذا لس ارواج اياب باق ثكل أ ناس لاليلاو زرثوادخ لش تنافسي نباتا

 < انتو انس حس نرالفوز فش تالف نانا 1 0006 يي كابل / طم اين لودنب يسال لا ل فسح

 عرشك اوم اعنا لس اي لوسر سارق لك نأ قرواجسايكب اخى م ناب ذيل رعكن اسما ناد لم باكا

 :سداشراءجس(ان: ءادسس ذاك ايد

 نلا فش اس كس وكول آل اي "لذا نأتي ب بآذس مدد لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلا هانلزناو

 كو و رول سيث ككل ذات 2 كس نا ليد ايي كوكل نإ . نوركفتب مهلعلو مهيلا

 00 تيبآ ثا روس)

 يلا تيكا رواء قتل و زف ريتال 2 لبني فه مركنكر كارم مولعم

 :ايكايام فدا شراع ىرسدد كيا« طر تسي لو

 كاتس لاو تلي هارلي بآ سمت تن هس باك د نكت هتايا !ورّبديل كرابم كيلا هانلزنا باتك
 ل تفل "يملا كرولا بي 9 ركرظو روف تاآىل 1 نت نانا بابلالا اولوا ركدتيلو

 ل (م8) تيآض ئروس)
 ىلاعم كك نا قدم تمس رطظكس دي جو كى تالا «اينادا نت كر وروي تاي يركن رقة مكييباب راح ترمصا لادن انج

 لك نلا نيكل وقتل مريع ثلا | كلصروطت مت ب وج لع لسلس ما كررت نم وو دعاوي اينو نحرك ا سسروا عم 1

 لج ركن ثث ليد ماجا تمد غم تعمق شوو ىك ىلاعسو ظافلا كاني انتر وكيعرش تءاهلسروا دعا وق كس ناب ذيل رجب ء كت لظئازت

 نيج اع فو يحس نا

 ني الجر يضر ع "رست حما ليك دوج هريس اف لش شنو را خي مي ركن ارتي لوا نرث ا رظ لارا

 دهس جاكم لأب اضن تاس لست آنس فيا بعكس باري ا حس دابتتا كس ماع لاول بديع ط اسدادج جس
 تناراخا نقد شما افلار قت يع اهن ف دقن امبت) تيس ني لا لاذيس اطعروا قب هلا الجد مالم ني رسف وفود هس ريما



 تاكريابت الك 2 نما لجودرا حرش للام

 ردا قاس رتب وير مولع راور كيس تاب ت رت تمبابن« لت رورضاك حرر شكت اراشا لمد نا ع غلاب ودرس الماك

 لع ليك ل كت رورض ا ملقٍب بقت اكنلا باروا كجقتردا ذس متت يز بحاص لامج ج غالوم ترظظحم كرامي شد نواب
 دهوك ق ور تخل أن آر قروا تاير مد ل ةيسا فس لوبن« ل جد سد لدداكن ل اج حس لاس لو فوصوما هج فوز
 5 كاك ماجن[ ررط لا تمدغ يس

 - نايبر# يلاعمرو اياب كي خس ايلرمارتم اكن يتم ىلرصروا وخلى حرادرفم ل كشمير ول ماع (فلا»
 -ايكممدقدركت روص عزاررب توماس فاالتخارواايدروز رب وجب يك كن ولعب لكشم 2(

 جو يرو فرط ىك نا يو تلح وم طوعا فوج ل ططافلا تكلس 2007 تايمها دايز حس بسروا ” )2( 

 نك ىدارم ثم ابك« ليصل اما لاب« تحاضو كم اهبا لاهكء جس مج 2 قوفل ابكر ظني رخل وذبم
 هريغدهريفو ؟يبهراشا بناج كين تلم فالتخا لاب« نايباكى وكبك لاهكء جسهداش فرط كف التخ الابكا جس

 مركو لشمس ملاعراكدروي ال اعد« ايكاغآ اكتمدخ قبا حس موددلج لإ انما فينصت حكي الج نزوصوم

 نب اء ركل صا لاوبق فرش لم كرت واد هاكرإب رواومج رف سسس تود كم ام لوبقايمرد لس مكر لاروا يل تدق لكنا حس

 اًرخآو لوا هللدمحلاو

 ةلرفشى روك لتس ايد

 دني يو مولجلا راو لير ل مدا

 معا”اابجلا ذر الا



 نم دبه باكي 0 نالالجودرا رش نال امج

 الغ ياش ل اجابات رتل رعاك آرتوكر خت ارك لإ رباب لس تارلكى فرق أيبرقق تءاملكى ريفا سب نيل زجر يت

 رفع لقوم اد يل وع تاب يب سدر كملي لاو لاء جس قلت رفحا لردك ىلاج ففصن نامل الج حس لامس دأب رم
 نلا ل رطل دما فوج لع اقافلا ريض ركرقتي سم الع << تلج ب مرق تل ىت نادوا اكرم الع ىل جاف ضن نال الج
 ريض والعكس لاق كوكس ياعيد رثك كيم نجري كس تاالادسكس نال الج: سرور لسا لج ى عت ةرايرشك
 كت املك ريتك بد دقي لطي اكدنب يد مولع راو ذتاسار يت يع كس ىلا «جس فوج بولطم قب تح اضو ىكدئا فك تالك
 رول ناونك ارم لو تل ب روطر تنمو ىنض يباج سس اوتو نر درخ كن الج ركأرتا وف كس تاملكى ريت نو تا. رف تحاضو
 -لكاب كد لمت جوت نإ طمس تيمجاروا ترورض كى ا قت سرورض كج ضرك ب عروضوم

 جروتم لابد جس لوم تحاضوروا لاشك ركل مالك "ناب لش علا رف كس عرراش

 فرط لكن وتاب نا ل تا ناددا تارك ىريخت
 حس رص كس نس رك فاو له لردوكن يلج لصف اج روا ع وتلك وراشا ىت ناس ايل ماكس تاراشاد لاما رثك
 _يرمتم ملاكا

 جتك لص كس ركن ايب ننعم رواء انوب ننشد صقم لير: ٍِ وع تحاضر كى وفاؤنم 3 سيكرمقم كدا

 ستكر« اتوب راشا فرط بمب ذ نيب لتر واء هس اتومريعفر اكل زارتكاروال ازا اكبش ىلرصقم اكذاضا سبر راك لومرستم

 هاو رصقم :رك و راش فرط قدا و قل 78 0 لور ثبت ليبلغ نا ضيم لتكروا: هتاتسرظ لع رك ى فب 9

 ده انرمووصق راش فرط كلو ذفنلاش لو < ومر ظن ركن ايبوكتسأ رف الخ ا لير ا
 اكساس كر لوب لوسك وب م تاعورودرا كيب ادكا احل ررظنل شر وم اه روك اكس لكك شوك ع رطل

 كك دم كلا ةيدتدم كك
 باد دلجرر باعك ظل كفرت اوكب يح نىك لش حرش اهقاوم تس فك روس ىلا فصن زان آ كف ينصتىل ني الجلد

 رماه رق دب اان ركوم تسرح عطس لم لعرم كس تباكدج دلج لإ ناي جس دلج لق ع ل سوغقتإب كس
 (شاءاعنا)- كوم لتشمب لود لجدج حرر شكد« <تاكراج لس مارك لفسابأ

 اق كوب علاش رلج لوا بج ثلا ءانا«جس ايكا يدرك كد تاس كس ىام د قم ك سا ىروب ناش دبي لكرج رلج قت
 رصيف ج بايعاكد يدع لكس رفحاء اياي درك اشي لش عرشك دلج ل وا تاس نافاضادي عزم جك دقم ا تقنو
 وددت اج لبا رف عطور تحا وق لب رف وسكس ب ىك لو كركالك تسود سس نير ظن سم رخ أ لين تك ركاب نير ظنت
 رول يل "رفد وعارف مل اص تاوئوكة راك ارك س شا ذك ارتحت سنن وم نوني مساج ىف ركع رالصا ع نيا
 - نا آ ت اءرفتسرخ 1 ةريخ ذوكل سوى رقت ما كر لدتا ناكل ب ار فو اعد

 رم نقر قريشرنلب لانج
 ماا" ةرارلال رتب ريو مولعلا راو ؤاتسا



 ماكنات 0 ناالجودرا يرش نال امج

 م

 مالكز اغ 1

 دا رج لاتنام تراك وق لانا بعج ا! ماكل كشم انتل نابذاكه سرمد انرفتاكر أ ىلا كس ليا
 له اكي فذ قه اكسا جايه زادنا تس لاء لكتاب ملل ناي كال ودنب كس لا رزقكم الكاس لاقت كلراجت

 ياه سارا مكرمو اتكر مديح تاو كج قردرش لك راشد قكم سل لوريل كك آر

 حس 2« تدنن آر قب حاصروا نر تل هدنب ى كروت اكدوا

 اء سس ركل داب وكل د بس مالكا لارا © ج واكل امجاروا لصف قرات كس نارك هسيب ماك رضوا داش

 وكول راوشر ىف لكب اطسروا فاص كيج كبك اوت ل نونالس لاسم اة لفات ضلوا تاي

 ده كشر تبل قسد 0 دا #د ل 0 ران لادا« هس 3

 رضاك كاي آرت ل تس كك روب راوشو كن اروا تك تحك وكم لكس نففاشا حس نت ري قلب رطروا كس مو ارواب

 رج« نإ 000

 زوم ث تدك ارب انتج جس مالك اد نر

 - ل ضوصتلو بت سلس سن مار

 لاذان يه دن هدي ذكر كيا كسادخ لم نبذ غمد جلت بخ
 سا كس ركل كي تاميلت لكن ارو «ااج اك ودنب كسا دضوك ورنا نس للا« قت اهلل مروا ليث لير ث ساء
 لا امتي امج كيال ورسود بلطم اجب الك اراد فس قادوا ءامت بط نع دبي اكمالكو ورك لس ىلارول ات دول اياعكدوكن ولاد ىل لآ
 هت لو ملكي اروا امج بلطموج ايم الكس اوو كس قاروا«ت د و تمرد طم كس مالكل ا هلم يانا 2

 ملك يالا لسن لنا لوسر ركن ارق ل اح كل دس تو ارق "ب موب وا بلطم اطفال اكل تدي هر

 تنمو بانه جس دقلا بانت ن آر تروا« تنسر يضل و ىلوقىكى لوا
 مالم 0

 لصؤبا لوس وهج دبترماك ماا سد سي يروا : نر دعب مالسلا لن ن آرت اع

 ك2 لوزن نوتآد# رواء كح انشأ حساضف لارج دوا“ اوك ؟ءانسوك وت نلا حس نامت توتو ناي كمل رياعدلا

 لكن آر ئتس وطن عانوا يك صاعو نيب لاس مارب ري نخب اندعإ لس للا« عت ركمولج ل قو نظم تو
 هتس بيرك الكر وا لاك وبي 22 ىرت فرص اروا نمو ظفل فيا بيا هس لامو ت ار ند ءايارهشرصتم كرت بركن

 -2 ةس كي 2ك ردا لآ 27

 اكرسود لكالاع « لي ركر يقلك سار دك جا وروكر يترتب رط اهدلل ترا نا ايم اكل ودي تيت لعناصر كب

 تنس م يجرم اكنلا كت قفة اج اصلي دكت يار نإ رسخ نو را ترشيد د كرك ف قاوروارمامع وكن ابز فرصرلاكزوجيولل رو

 بابي قت قيقا و ركل لتس ايلا قري تما دق لوك 0

 نا نوناطس ل هس يو جرظت روز ظريف وفا ن را ءاوج عروش حس ديل طا دود البهي اكريضىكك
 ركن نكس نادوا ايل "جر فرط ؟باتكل السلف. تكد انا را لع 121111 006

 ردا جسايكراملت ايلا شيب كلانا حس تاييئارسا نا فس ني نب روم أي درج لم لوري كك اي نار اصح ا ذبح ت.مماكتسايادرليارسا



 ماكر اغأ 2 نالالجوورا حرش نام

 -ج نأ ام م ناك ب لطم جكس نآرقروارنتم ل ييدح تبم دلي لئريفم كي فرصا وري كرام صحو كل نا
 جر كر جس ورب كرعا وليس نايز صاروا ناب كك بانك زج مت! تحبس 1 كب لطم جبال

 «لبركف رقت اهيا لع رعا وقر وا تغل ل [نايز سا لم عجرشت ىهرقف ىككس باك ا لش لزج هس تيلق متل وبن تسرد

 وكلم ابتساركازا, سككس يتلقي ءاعيتسا ةيسا متلو ماتا فرصا شن, ل صا اك فرضنا # دامب دوا «وم ماج انس تيثيحرم وج

 كاين ركل لاء كر قير وا قتكر شدا ذرب تسرب لة تاداعتسا جس. لم نشك لك القوو شدوا ليج لامك
 كل دانذروا تارلص لكي نوب كلا حس ناز رود لواء اكت ام زر هك أك ع لب سا متاح: (نكس جايانب سئ يعمي اكر ينك
 عررط لك رك عطس تلا رك داس زل لب تكس حن موب باكر ب كس لا ني تر كدب شيرت اقع ويري

 مك زجروا مالك لان كس نانا ىلاف» لث تس اياد م الكاك قل طمس تا ومس نا ذات سا كراس ارم« سو نا

 ةسادغركء جس لاق يرق ككدم تبي وجاي ولي 0 ا مل لزج كس نولا وتكرر

 كيكردا كلا | سلقرلا_[نتل_ ساءاتنسا جيل لكل ع نام ذ روحت مما طيح كدب سس لزا ماكي لم مالك كأي

 دا ىلصرلوا بطون زتاوتم لوصا لس متت وري ةررط لا لإ ' طمس تنام امر يسار شتي زم لك مالك اع الن تيب

 لذ رجر نما «”يفسكس دنب وي د زايتبتلرموطمر يا زوفلا« كوم روكي يقةوعدد فالظ كس عاوأو تفاكس ناب ذا مي مي

 هس لوول كرير طلو وكن حس ل دوج ص تسرابع

 ةيعامجا ةلئسمل اًرييغت ُبجوي ثيحب ءهشفن ددع نم ريسفتلاو ىوهلاب ريسفتلا وه :ئارلاب ريسفتلاو
 ىف ٌربتعم حيحص ريسفت وهف ةئيرقلاو ليلدلاب ريسفتلا امأو اهيلع عمجملا فلسلا ةديقع ىف ًاليدبت وا ةيعطق

 .اهيف ريض الف ريسافتلا هذه لثمب ةنوحشم اهدجي ريسفتلا بتك علاطي نمو ع رشلا

 , لسكر بريف كلاي نآرق بحس يبرأ ا وب اور اكت ايلقنع م لوف المتسبب حس هناي لما يب اني اا
 مانادوا ت اليوان كريتر وصخنلا لع تنم للا روا نآرقلا بي رز كى زم ربل ادبع تروا يفتك ىلاهفصا مسني لل نع
 كس دايز يس ةيساريكريضأ كى زار ني دلارفلم اءا لع رخآ حس بسردا نر قلارجاوج كالا رغم ناموا نر تالكتم كروب

 كسالي ن ردوا كدجوترعدا لخرصم ل وربح قتشروا لبن نئاتسودنم فس ناخد ديسرس لل نامت رن نإ رب كسا ثوم

 هسا قباطم كح تينت تكس نارك وسف ركوب ىرث تين كديسرم ضيا رك لكلوك ريض طمس تالايذ كس ناز ةيسا
 ترطف اصوصخرواء لوم هدي ز حس تمككيكن لا لايطلغ نا كس ل« اهتر وجي بداو تخلك نابذايل مون ارتدوا« قدي

 -.يداثب حس نت ةداجدكن لا ذس قوريي الغ ناتي امج لا زك نا لج اكتر طن اوكروا
 را فلذا ل ع لوصاوك ل ذؤيب «اوم عيورشرود اك كارفر يم اربخ اج زوم لع نااتسودنج دوا اضر دير ديم عشرعب ك2 لا

 قارفروا مت ةس كل بطمه قرصع عرورول تايه سكن يت نام كت ايادرو تايآم دتمديشر 2 نط كتدم تب لايت

 هك تس ركل اب ل طمس لإ رقت ىلا بسم الكردا لي كدت رصد كلاي نآ ثروا قس متل كاي نآر قرر خ يعدل قر

 كايا .رمود« تس منا قدجوديرفلضاز نفي م كا« لوم ورش فيلاج كل وريضتواوو لرمي شام ذا

 نر قرح انش لكم - تود دق رح يساروا فقاو[رط رو حس تاق تروا ناو مولتكس بدوي دج سس مكس لاف

 ريض ى ربوج ىواطط < هي رسمك نزفم مولع كش اء ذكيا ل مولخلاراوسردمروا يرصمم جوج قرب تب قواطع

 بج اكو د رود كياتفو لا ل تيب اكن اك نارك واب يوك وف السمر ول نارك جول #فرط كن وففو مولع خوك و اههسم تيب ان لما



 ماكزاغأ 4 نيل الجوورا حرر شن 05

 كك سد 5 ناتو قرامو قنوات الآدي د جلس برو روا مولع تصسودروا ساسي دجوو كك

 قد لوم تاس ذكس نا حس ديسرم بك وفا ركو كرايقنا توصى ركن نس لايخ ادعي كس بحاصديس
 رك لك ب: ركيوتمافرط كل صن نو قدام وا نوقو مولعاس برو وكل وف ارلسمب لوم لش نا ةييسا سه دك ضب حاص
 تغلى« .نيرسفم_ ءاسك ذكي ردا لي دركي دداي كرنك ارم ليد ةيسامتك قروش لأبي للا

 0 شلل قرودداءز بجو درو لور كرورشانبكل مارد مالسا نوع لئاج سسرس كياوككلئاروارعا قل

 مالاموا قدي رتام ماا رن كنا نرى كلير اكذارودروا الف ىت كما ىو تروا لير تاك ومي بخ ناو هيلث
 لو لوم مولعمل بريت زار مادو« لا زغ

 را ةتئايدروا كرا دنا اهو هس 00 ل ا

 فرصروا لب رت راك اكساس ارظنو دنت اجر واهكس هن تلاجرول اد نك رطل ولا كي وج نايس عرشك ادت اسس
 لال درا ةرايعماك تكسو جتنا كن تت قرح مد ودود كن اكمو ناي زوجت معسد كرنك قا

 ليوم نك جس ذغأماارمود اكن يد دعب كس مر كن آرق ثييدصرك جس عرامتجا ب سا كم السلاو قلل اههحاص لع ام تسما
 هت داكار خسوج ي؟ل ع دوجو قط اييااكل وف لس مكة قاعد طامت ىلإ رن ايساكم اوقا ىف خمب نونا لسبب لع زان ىكدص

 لش سار كس للا ماكحا حس تبب كس مالسا نكي قكرم سن صاح ريف بر خمديلظل, فرت ل يندد هتان هيو ءاهت ب يمد
 نايك روش لسلس كفيل كل م ماكحا السا ك- كس نس كك بأم تس راكفا لخمس لومنا كل لاش سوا غعبس ثداأكد

 نلا « ليث امنجد كس دققط لا يلا لوك يضع ككدتروا ناس اط لع عمم لامخ دا ديسرس لش ناتسو دن. « جس اناج هكر دبت للا وكدقبط
 ك تالايخ ةييساركدبكداب روك ولوصاريلع فتك ينو ايكراكن اك شي دم تيل: بكمل ئاتنسداكفا يبرم تار
 5 مرا
 انتئا كيا 1 .2ل ذك َع لوا لش سا 07 5 056

 ا اسلام ل لم
 تبي مكس ذب لج ابو كر طخير لش وفا رطستتس سرك كب سكس سوفا« يدور تراب ع مولع قاحتم م نقدي لان ىل اكان

 وخز ب ساني هر يل عىل ومخم وكن يانج , هكر دب لاك كك نر قريات عب ناب يفر عف رصف سوكر تس
 لوم تاه كن ابارك 31 دى ايبا تاقوا ضني ب ايوركرورش ىل ذ سار ضن ميركن آر ثو د <جسانيل ركل اطم

 ك- كل اه لايططغ كن يرسفنف_اهب كب ليث ةيسدركرور شريت يركن آرقوي دقي رطب نفر صد لاول اوك د دب دش
 كس 2ع هسشيددا« ل تكل تكتمل اءاكن ار توكيسآ يس ك- كه لاطم كدب تفر صافيا قمت ضنك جابي « لين قس اجو هس
 - ةك دج ليك هن اكديقتب ني رشم

 اج فرط ءارك كيم تياهن نع _لماعم كس ني دوج جس لركن رطخ لاهتلا سك جس اجاندل هكا رطل بخ
 وبنك ناس لكي يمك كس نا ى ذيل ضكسن وكر كاك. (سجبواتاب لما ضب سراب كس نوف مولع كوي 2

 ل اكل بحب ياتكرآ ل اتاس ىا ناج امون انعكس سرك اذ حا لتكيحاس لوكا ايدل رك ناعما
 يطا سيث ىلاك ايل هس ى ذي رككا فرص ك هك تب زكاؤ كك كد 0

 نآرقرخآ وف له ىرورضايئار شى ذكي كل كس خب ريكا رول تكا ذ بج ءانلس نب سيريا حس ملاطم كس نوبات ك6



 مالكزاغ 4 نيل العودرا حرش نيل امج

 جرش كن اكل و تعوم كا ثراو ل حسا ىت تنسو نر قرخ ا ؟_- انو لاكيك ايف هس يلع فرص لع لاهم كس ثي دعو
 سرك ورش لذ ةسلدجسايب فج لمطاعم كس لاو ؟وبددعحر روك كل صاعوكن ف ملل كسري

 قلو هول جسايارفواشرا د ةذس مركن آرترك ث تك كال ضخ 10
 هك ذل شاع تعيق ارق مكربغالب دوا رك طل نآ قل انسي بلطم أك كلِ نآّرُقلا اَنرَسَي ْدَقَلَو

 ف رار ا ل ا ا ا بايدك اسك

 ماع لش ننتهي ليث لمدد تايآاك كت آر كس يدق« < قي تي تييخروا ىو رفرج بطلا قمري دش يأ لاالدتسا

 رواء ل ناس آ غالب تايآ كا لز كغ ك نايب نءاضعكس سظعومو تريروا تاهقاو زوم قيسروا تب كمي
 يكب لع راب ك- تامل كما لع تي الاب داك« 0ك او تعيش لكي ودب فقاو حس ىلر عون
 جس انركتلالد بوكا رك الل ظفل م تع ادور انج «<سايدركن اس ئس ماك لامك س

 انجح اكتساب [لكس لا« ني تشم نام ىلع نين دتو م ادج لت هد تاب آم هود ف القرب كح لا
 مالك عسل جوى هوم د لص وا ترايصب ل مولع السار يجب« ير سا

 هه تس ركف رم شد ليوط لش نس ركلساح ميلك يركن رق سس مطر يلدا لستر ضخ و نكي قيل رج كا ناين اكددا

 دعا اب ملتكم يركن آرت حس مو يلدا مر ضخت نسب احس تارت نبكي ايك تن نر وعرب ماما فس سماع
 دس مو يلعدتلا لص تمرض آو و بج كياني لأ نس لوب« 1

 3 ليث قس رفوو« ليك طاع« وقبل ىلعم نق لختباس وتب نا كب ج هت ةح دب لكم [ك تو ل3 تي
 ماما اوس انج ( 16/7 ناقتا) -هيس اهكيسدختاسدحتاس لو مروا نآرق خس معيب َلَمَعلاَو َملِعلاَو تآرقلا انهْلَعَف ك
 ترطت لش رجا رص وا« كس فرصا سو 1س دول لث نس ركداي ورقية روعف رص ركن ب هظلا دب رطل تاور شي كلا

 (اَننا)- جامو دئب تبم رم اكل الرا را تيل عذب نار ؟ رورو رقي روم لج حس لمع مالكي تس رف شن

 تروا هت كك مات تراب لع بداورعشس ىلر عرج قيل ناار ردا كن ترباس تارطت راكع سي تاب سكر

 كش لم وط نتا كل كس دتتكك لاهم كس لاروا ذ# روي وكم يركن أرق بأ كت تاج وم ب ذا تس جو لوني ديم يل لل
 ادلب كرت فك ترراهم كن ابل رع فرص تل كس تي مولع اس ساروا مر كن آر رك تب فرصوو ا« قس رورضايك
 روا تراهم كنان م ارك احسك جسر باطن باءامت قرورض احنا ود اذ حس ميتاوا تبوك لور يلطدفلا لص تمرض كل كس
 01 تسر ورش لك ركض ميلختس_ روضتء عتاب 2 نب ( ننآر قمل اع)دوجواب كس نس رك« رباشم تس ار ارب اكد لذ

 كدي لشكر اك نار سطمرك كو امج 2 فرص هك كادي رب رش ىلومخت كيلر ع دعب لاوس لورازنج ناو لتس نآرت لون

 مريع دثلا لسماع دور اكرم ليت سرك اكتر ااكتراج اوت وكن وكدا 5س قاذن كان لوف اريك تاس كس ني دمروا تداسج
 - خت امانكردي[ررط قا داش ياك

 اروا كوكل عس سار با( شك) لش ملاممكس نآرقضن اطخأ ْدَمَف ٌباَضَآق هنري نآرقلا ىف م ملكت نم نم

 اع 9/7 نايت زا لاش دوادوا)- لقلب نبال جنس ديلا تا جلوك ل

 00 قريشردلب لارج م
 ام را1يا لب يبد مولا رار ذاتسا



 1 نال ططودراح رش نما

 بارا رست

 ئمردكتتم

 ادع ماظن ل وقعل حارا كل ورايسروا لوراتس نش ناس جرروسرن اه ذس تاذ لترك ناسيك رز 1

 ريمتنس نار زا ناز دز 2 صعاب م اناا للك اسر اخي كك دن ةيساءدايك ترورشل او
 ركل ودنب خنسا هس لا دك اكذب اهنا يري رجب ققجس نامي دفلاب تدلك كى اهتدا ارك« سّطاج ىو تايارب اخت رز

 قو م ماظن دعتاب ىاكس لام بسن ردرض رافت هرعت ا نكس كس لامر كنا هسا وتإ لالش رز

 اكرؤلاب تك كدشلا تقيقتروراكل كل ل ترورض ىلا ني وك هريقتىفيد كيا قدرك ناو فاص حس لا تس تلاسر

 تهاللا

 مكي مذ كس لادلاء يلكاجي ل كس شكا زآو نااقتما ل اينو ل رمل نانا مكس ثلا ولو تلاب لا ناايفسرم

 دج داكاطساوالب طسادأ لش تمدخ لكل ارت نا كك هس لماء نر ف

 يس لوم لشي فرط لورا كس اج حس تانك ا: كي كيا نت مزأ نساك دعب كح لس[ هند كس ناتاا ذبل
 كرك تك ىلا لوكروا كس درت وأ دود ماجا تتذو سر[ اهتتساوك تانك اسكبي سر سدددوا «لس- ماكل

 وم ف الغ كس ىتم كلا

 رم « لئن اناا د د انس تان لكل لاب تدون كانا كس سم كو نا

 رم ل 7 كم كسلا كيتو لاا اتركني وكن كرو ادنيو ووك وم اكن كروا«جسايكى ثم كاف اوم مولع وك الكبح

 - لان ومدني داك

 ام ملاك زج هوك ساده دذكس نلت كاي كلا ىإ زج نحت تاس ديت اسك نس كا يي كن امنا نس ىلتلا  انج
 تال لإ ةيسدابرف تل دو فس ترد دق لش مس دول دوا ناب ذء كا ناك ولك املج حس هرب اسمن اوت كس نانا كيل« 2

 كح مسد ثايب لش مس دول رسما تورو!« ناب زدت ١ 2 علا 5 اشتروت ل ش ناك ماس تسوق ل مك ةورصاب

 جس لجل اكرسود سدي حس بسس لع تدامش تش ح لربع رويطاروا لع ويا قتل بي لوح ردا ى /: لوحتاب حس دابتلا

 لسا حس لقمع اكل و زج كتب دوا تس اتم لأم حس: ع اولا وزن كتب وكن ثا لو رس وا

 -<س اماجايكا طعن دذ لس قد دمنا تسب ليم ولعمريب 0 هت ا

 ماكو كاتس لشعر يو ادم ضان كيأ لكيم ماج قملاوكب ب يح 2 لع علا رز سنت و رولر نلا لس ل“

 حاسس بآ الش ءانطسوج ليس لقب اننا« ني ىل مولع هرج اظلم لاوت ةنيسادك نانا ني زجج جانب ءايد للبت

 رك "ناين الا اياروكفّ يراك اك يكرم مولعم كي رواج نانايسدكاي ايكوم مولع رب رذسمكا اب ادكب جادا سليم
 قل لكما وز نلج حرر ىلا جس نيف لذا نركمولعمسس لقت كرس رك فخوذ يآ 2ظ]ؤ10
 «بسسورظ لا لوك لوك ارك مولعميروكيس لش هس راب كس ل "ا الط, سبب سيمو لعسس رجالنا اوت ضو ع انو

 ةس كاري لاي آت رواء لروجوم لامك لا اسك آو رك ؟جايكادي وسأكون اج كيس آزغ



 ةللتن 1 نال الجودر حررشن م امج

 هلت بيا تاهيل لثكق اوكا ب ركاب ءانكسوم ليدي د وخد وف ضير كس قرا ب لوك آركي إو كح كوول
 0 قا لئاج نر كل ساء سك نايتس كاك اي

 ند لإ ةيسهيد باج سف اوت ناهجوا«قكرك لام لوك تت دككل ب وجب قال لاه كلامي ضم
 ليالي اكترس" لبا كر ركاج ب داليا كي بس متو جرف كل امغجر كل تنك جس اوم عرورشم كاك لتس

 سيسر نكي 4: ايكادهي سك ورش اركاب داب وي ف لق الشع لقت رواج نوم لصاع هعس لاحد ملكك نادك

 لو كات اوي "جسدت ناكر واد شيول ماكاشلا كارول ؟ لو لل فا يكل لس او دكا ديب مذ لا ؟عيس ايكيا ديب
 م :اك واهس ايكن خيل روج نس دثلا كح ك يسد باج اكتاالاوسنا'« تلي سد لات ىركلءل وفود اوتو لقبا وج اكيلامك
 ( نآرقلامولع) هس ىو

 ايهم باج كت الاوت نا للخاتم كرتذ كلل اتادج عسي هذة اود كسكس نانا قددكايب مادتي

 تقشر ملا« «عس قرورش2ل_ كس لان ركل صاع باوتج اكن ولاوس نا لكالاح تسد ليث سيل ذك 4 دو لقوج اجرك

 ترورضي زل ب كيا ىلا قر 2 تيار كاك« ك2 < لاهنت كن انا هراشمروالقخفر سرب عن وتابع

 اكتسابرم كتوم ير ورضي كل لا« قي قيد لائم اكل شاه لآل ا ى حم ورشا عدول قدا كج داس

 ايد تس تب حرر ىلا جس ماكاك احل ليم كاك ث جركم وطعم لير ات ىك رطل لج « نسب تدب تس لت كاردا
 شكلي فرص ل دسرد نر دربي لقتل 1س كارا كس ارواج بصنم كقوة جب كس لني و ملاك تسادتتم

 ىكلاضر لفك ةسد ياهلي فرص تاقوا ضعي رذ لافي لات سرد انركس ورجبوب لتروا هرهالن لاح

 رظنود كس كيل« توم ل اهيا دقاو كالا« < ريع جرم لكم بلاذءارفصالف لع ملاح ل جنب زعم لين ت1

 لكم فلك ]ل اجو عقاو لظظر ع ماس تس قركاد راء وم مولعم وشى وذكروا ىو كرب لت حادا ضع سراي ا«لبةسآأ

 اوم لسيفرج داكن لا لبن نيرا لكا لاح ليث قس ني ذاك

 يي تت تسرد شيب لظثركا يني رب ىت جت تسرد شيب لقا يق رورض لوك ركب ديد ذ ملاك تاي ولعمي رك لت

 وكاد اا رسؤد رواج ابكت تسردوك ا لقا كيال سس يت : ياكل اومن فاالسخ ا ل للص ى ؟ نايسردكسءالقخ ل ب

 مل تلفو عرس وو روا < اتبكتسردوكت ناب لي لم تتذو كيا ضنىت ليال ب تاب كب جتك ذب وتس لا 1 هساتتككت سرد

 هس را ئاددودج كيا اكل لب يعم قرف لوك قاوم مولعتيسس لل جانبكتسردوكد ضلك

 فيا وك لوح لل نا« و رئاد ليأ اكل يارب « دع كيا كذاو ري كداب و هرم اا اح 5

 مير يقسرشر ريس مولا رار ب ةكات يق بآرك دير هكا لانكم كي اس د < ان هد ايعم لأ
 َ ناك اجب هك ل ياني حا ناكب 1م اك ركم نإ تس دانمود لوب كلف كس لل« تروصاوت تيابف لو ب لك

 ملك يو اج انركم وطعم س1: ناك اي دلل[ بسآ حررط اء كوم قا وكس تر جام ولعم لرواد وصبوف قديش دهس ب
 نا كح سو ليج بباوج كن ما كا توج مق جركل لاجل م ووجود ودور يشر دهس
 سالب لا سب ؟ لم دوج ود وك دوت يشر ديك « بس قأ كاتب لقب باكل كم اكبي « جس زجج اكرجاب حدا ه ئاد ع نات يدك

 لاجدم متلدح لور نسم ادت لاب جسد راكد راد كينيا قبال تت عررط ا« هس صنم اكن فس اروارايشوج تييهنالا د انج
 كيأوو العاج تاءالخ اروي 2٠" نام كرك فير بيا كادي لارا ىت لوم عردرشنادرب كلت هس لانا



 يَسرَكنُم 1 نايلالجو درا مرش لاب

 م الورك لاق« لاجوم مناوي كل قت ابجج جس لؤي لابو ترورض كل ا« بساجاجابكق دوك جس قروا ولد

 سرس ىلا! ىقو كلج جدلا ةرايحت” لك اهجج يس يفرك ابد ىت لانج وبلا قدرك لح اع شكت اي كي تل كي 3

 ازين ع.طيباض لوكا دنباكناك ا دردا_رايعم رخل مخ فدلكالاحم لن تك درب ىت لترا مراد 2م اتاك رون الغدة
 لب لسد يكب اج يو ودك يي فرص 1 لي ركم ولم تءاب رباب حسداكو اد لاس لقب آلا جبس هد كذاك
 يتناك كل اق روباومارج اك وبك حس ل اك ل 3 جوع ضو كر كاك عررط لم كن اهو راك اك تنير و تسلق روف و
 0 ساب مارد فورس قر وتل كولر ءاك ايوبت بارع ركشسوجي ثوثدوخ انناكمو اهب كس دوب ل كوني

 قلت ابكت لابآن اننا وف اج يد ثوججداز آوك تترك « لن عامك وحر بجرم ران بس حلقتك ين لانا قدا
 هي سعد لوكس اناء تسرد لك بهو كيد نك لق ماو ليلا ليل اشم لو رارزب وك آثارا سانا

 نوم لقك الخ ةقانوج ف الخ كس نارك
 اديب قرف ليا نع سوفالس ليي لاسوس غ1 يبرق نك ب ا
 تكلم راك اروا افتقر وهمس منك قرف طاب وج اقاوم ع قباطم نكس لتشارك 1
 لع سم اك بخ كيأ من كس لور اكد ظيسا هس لاء ىلاوريق نست هللا ديبخ ناكل جس ارزكا جروب ليا اة رف لاء

 :حاتعأأوو لع لا« ليث د تايادت كل كس فس داذك دوك در اكورتج غيسا ةس للا

 لع لش لكن مب« كذا راعش قيس تمروصاوخ ذب لغم كنتبسا لاي كس سلوك لآيات اب يكل بسس ب لج كرع"'
 ىلا فيات اكن ىلا نانا لقي نايلي فققاو يل خم قس تايضنأ وك اء جس قت وك خازم احب دوا «سددجم

 ؟لئتي ع فققاد تس عرازطو؟ ليا د اجا ادت اسكس سالم وطعم يكب لن هس راب كس لب سايب اذ
 يازمروا كح رابتتاك- قراعشرقيلسروا كس دابتنا لح لامجو نتج كس اجلس كول ىلا تاتوا ضب خيسادودوا

 - لوني للي تكس لاس ءابتغا هس ىانش

 كل ةيارواهس يد ل دجتب كح سدد ل تللود قرح ساكس ذادجايك ا كش لاك ىلا يتم اب ب ل كبري

 رك وب اتركت تقل رج نيس لذي فاض لكلاب لس لت فر« لح هس دمت تحار دوب وك اوج دك المس زجج كما كيبأ
 (م1 ص: ىدا دغبلل رفيف نيب قرفلا) -“" ير وت شرك وتود كرمك ةيساردا* لي ركب اثتجا تس لقب كاد

 لكلا قدوتي داينب لنك لان يكن كيم لقت تنعل لي اي ىف يبرظنكس لاي روط لالا بآ نلتي دوج لقخ
 تم يقرب يغب كل تك لا باوج اكل اادتسا كس ساو نرسم ور ىل ىلا ووك نو« داذ ؟تس لاهنت[ بات

 ؟يانطامايد كي
 هو بج تاسلك ل قوس ىرص ل وم رايك 2 5 1 0

 0 هيت كك يحب كتي رايعم ىرغ ارنب نور كول كوول

 تاملضروا تاقيقختاك تام اوت يدرك ئادوكتءاروهشسروا تايرأ ىلاقيطروا لاير غنج« كسرات نلا لش لولاك دقم لقبا نس للا
 ركب قت دم ىرخ[ ىو مولع لانا تقيقرووو نم تل وم كيد عا لع نان للا لاسر كل قو ملعىلاهناءهكتس تس اب كب
 ديد 2 قييرظن وغزل رظنالاو لس امك جس ترجاييا ثكادك كح سا كراج ترتب لكوجر غساكل ىلا هذا ادت ايك ا يلوجبىرخ اوكا
 كتير دروم قكاج كرات تراك دارت لك ىلا« لوم ترام لزم لتطلعات واهم لس اتيدرلا



 َمَمْدَصُم س نمل الجووراحرزش نمل

 - كاجو مده كك تك رط كربيد

 تيلوبقمروا ناش تلغى كن وباتكى فاس ن احس ادك هت ابناء رصقتم اكن اءاهتايكا يات قم كيت ابلاغ نس اديك ابدا

 نم لج قلن ب بيس اك.رحم ل رابعا ساكس تيلقكو بن روا ناج لابو 2 1- ناجى كلب ني اكرم ذاضا ل

 للا ليث بدول كا ومياه اكتسلكل اك سا قو كش ريم لكم ولعت ب ببن ناسيك« لامك ان تلكذ_ببذ
 ايكو فيدال بدوي كلو ب تاب كاشمومفا دايز حس لاء اكسو نر ورع اك دعب كس ل كاوج لاو ذايل اكس
 ءالع ءامت اك ثعحي ناشف شل[ هوك اك ىدني تلقت سم بدول كب ج اهتشاءذ هدي هر رع
 مددت يرظ لمس ناةس دوف« خ هذ ةلرقن كرين هت . يبدأ( همك. اسيكب لودني تيلقخ
 -ةال نايا نلا سوم تس..كديقت تر نارول هت يلركل فاو ل سوباتك دقم با ذس بج ىلا روااسيك/ن جك

 نات رتقا ماي ز تقو سا ل لوحتب كس نترك ذايب ابدا« ىقؤكوماي ب تمايق لم سوقا ان سيو كج هتايدرلر الا

 نوخ كنا ك كل تظا اذ لكس نيد كس ركل اش ل سوفص كن ي رع وا هدع الدوا « كرف الغ تايعبط نر, روا نيتك
 توم ا زموكن وك لوكال مخ لب اطمكس.ه زارنا كيا لشي نواصل لة جاسر داون كوي تن كذاب

 ووري ملاع روبشم كس تل ايعبطرزا تيب لع لولاو اج عالج هدز شئ ءايك ايالج هرتز وكدارفا ر از نم نه نج لك( 1

 روا ل دايند كرسود روا هوالع لس را ةرك اولا هت كيد نكس اديلكم زج اذهب حس بس اكل لن« لات

 درك باق اود دلك دازمكت دمريمان ساوك (©1119) لي اكفو تايجر روجشم حرر ىءاق لت ىكباكن يدب

 ىرخ يغب قبر ىلا ىو لانا لمح ىلاجدم عناو لكلاب تاب ب سن شرد ل قل انضمت دوج وم نق لا (شرلل عز

 - لت لي امكن ركون مقدس لونا اهب ايعم ىرخ آش ل اعمر جوك تث ف سوكدل نجس لائم
 اح اى ورش اق سوكر ك ساو سل زانادولاكادوب ىفد ىن كيادكدج مكن آر س1
 بيوع وح حر يسع يدع عم ال نآرمتشافت قرات

 -.ايلايكم ادتما قتباكت ب نكد تاس دجت اسك طظذح ك- ساس انب ناك اكن ايسن لع تروص كا ئذح ضرك رك ايلي يدرب ظفاع

 كلاب اه لابج قنا, فيكم اركراهسل اق بت منيا ءاقإب ردم لس ا ركروا تيارب كمل يع ثلا لبسك اك بيحب

 0 ؟ب كب رز كاكذ_.كربمتارذاكي فرصد ذة بآ 3 لذا: ظافلاك- 1 با ا

 م لش بعرم نرق ل نابت بش ةلمع قدس لمكسرتلا ب ساراتمبإ تت

 -انتد لش لكيلانك كل نما 00 اا
 ىف ةعومجم ريغ نكل ملسو هيلع هللا ىلص هدهع ىف ًابوتكم نآرقلا ناك دقو ند ار ىلالطستر الع

 ترو نب»زاريش كن اقروسم انتاجي باتا روط حك يعكس مليان لص "بنر دحاو عضوم
 ري م انتم كس مامي لش تذاالخ ربعك رص رولا ت

 يف يا باق نس يؤرإ تارة تضاخ ترات م ديتاس نب رص تح
 - ةامو«ديشكس درر شكلا كا نآر قا افخء وم ريبهش تر رو افتوس تاس لمش نلا وم ديربش نارطسسو راب أهي رقت ع
 3 تيل تازؤا# نا امومديبش مش وكب خاذج لاب لن نوت رنح الدم تابيا سبك او قتال شي رنا ري رش لورافر م ترغح انيس



 ممْلَتَتُم 3 نايلالعودراحررش نال

 رم تركك سس وم رايت لل دصركوا واتا« الدرج فرط اوك إب دصركوإا تررظعح ذر ت رت انج سام مدرع
 رايت بآروا ايكوم ردص حرش لم لس لا ىو ل دصرلولا ترتر اكن آس رو كيت ركز روف وخر وارارصا لمس هك لوران
 وش شاب ذك مليارا لسه آروا ليو ناادج و عراص كيل بس يا رفرول الب وكاتب اف نكد يز ترض فس بينانج كدب
 بك بالا تررطتروا خلك يز تر يانج ليد ماهناوم اك باب دانعاارإ يداك بآل مزن ليث جدد يسد تمدخ
 كوبا ترفحو ءايكوم راتني لمع للان دم ايا يل وو نسكب م اكبي هس تارطتنلا_ليضرمت حو روصام ب ةساعلك
 كح صفد ترطت دا زيت اص يك آد جب كسرت رت إير تايحاج لاي كسر تررطح دعب كس باآءاب كت تسافد ىل نلبس

 5 كر رم بناوجو فارطا 4 كك يتب رشف رق كارا«, لب
 لكن جك هوب مالسا شوكي قلح مم لبا ترتكب ب حب رول اوم زارورللس اك ءام قفى السا بنج 7
 نا قت لاج لِي سين وهما 1 "جاك فوتيل تحس بو كف دم نايل رك ناين اكردا لاربك نآ ًاركتشات

 يديك حس رنات يل انقورج ومتسرثككف راتخاكيبلو بلل لك فلل برك ال

 لكن يروا نمت اجب هس نأاكمم دان تح اي نوهت تاس كس ج ةرسكن وتس و وا« لن تحسي نين لل( نم لش ل

 زيمر م ىلاعدبكين انج تانلا هلا تانلا كلم تانلا بري« ني : سك ررطلا تالا اندومي انا لو تعذر ال
 7 ابار مايك ب فاالتخ ا كيتدم لاير شت م تأر كا قلم تلج كيا شق ب فك ق رطو ماش تقوس آن لنائب ردوا
 كى رول يكد اك آس لاص تمروص اوك راع تررطن> و احكي ورظنميب بحب نس في ذ تر طن: اهتانج درا رق عما حس سرسددوكت أرق

 ديك نآس لاي كس صن ترضرو اي ظدنج ساد كافي ع تتح ا ترق اك كس سا فلو ذيسجة فرط
 جابر فيرس ماك اوك شمس راحلا نب نصل ادب تر طن وا ضايعلا نب .ريعس رز مب ز نب قلادبكت ير طنر وا تبا نلبي ز ترن: ركأ 4

 ذك كك داورقا ورش دادي دل / خش يك تك غش اي كس سا لئاطم كس لوقروبشسدعب لس لك اكلم
 ة تارظ رثب ع لاجومديج دادحت كى و رطل كبس اااه تفتك ا امك لإ غيسا هس نلاثخ ترض وفرز
 2 هر /كمورعم قش رو ماقو واكس وق مرو ءايك ا يكشاور نك لاو ردا نير ل اوتاسع لات دم ارادعت كنف“

 تدفقات سدرك ئ ” كينان تررطحن آر قو دوج وسكس روبي برو اع

 بالكتب تروصروا تيكن ل مارب قرن[ كر عقر ل تسدن مشارف اج ءلازااكىاروا ىارلف ليا :
 ارفف نا ءترططحروا لإ أ دصرألولا تطعن بترعروا خم حلت لت يدرك رب طفلا مر كيا كتدص كتب نكون ول ل غس

 ( أضخم ناآرقلا مولع )تس داليجب سس سوربش فنك شن ودعت كس ساروا يكب طفلا مر تاتا

 ماسقا كو

 طساو عسر فمما ملا« ملا تا آْ تساروارب لات راب شت مثلا ىلتو 1

 ل بلكت اب لوك قي د لانس سترى زاوآ لكل ع سالك اورو شر وامام تاق شدوا سان 0

 رواه كم قل كرا ديب تيفيك < لاحم فرط ثلا تاب يكس حاجب مولعم كي وتد تسال« < لاجوب يذلا

 آ دك ومالا دلع لاس ني تماس يلع ءب ربا تير جس. ةدع قو كب او كم السلا مجلي اه اج انج « ككل باخ



 ةنردسَم اه نمي الجودرا حررت نامل امج

 -اهتايكايدررط ات
 اكددطرف ىو للا جس انا رف طع فرش اك كمت اوك وسر تسر هارب ىلاتائداب لش مس كرسود ىلا

 بيرو بيج ليا فنك ل كب حس ذاوآى تقول ادي« جس قي د لانس او اوكا لن ارح نوم لت طساذ اكرايمالك 6

 . ناي وكر ورساح لادوا تيفي كسا ىتو لو ةنع وكل اءايجادج « سين اتوب رز كس لق لكاردا اكل سلوم لاح كت سيفك
 نار ث ؟ تسكن اهب تليضف لكم افسلاد يلع كوم تسرح كل ىلا« جس لنا روا ىلا حس بس لش وم اننا قدمين تع
 د اكتتاب بوس ئزمذشااروا( ءارنلا) الكت ىلسوُم هللا مَلكَو داش اكل

 فرصب اجآ در ذشرفر تاق ضب اي داهنب كحاب ديل د كس تش رف كلم ايي انبا ىلا لش مكرم ىلا لك
 مك وم ايلا كروان داين ماني رك نع ان لع ناك لانا ىليعرم ضتبروا «س قيد لانس نادك ا و ُِ

 لن لذ تيبآف رطىك ومش رخ ىلا ىو فذ مكن آر وم ىتروانوذاخايباركك_.اج آر م تسروص ل سضا قي اوك تشرف

 ءاشي ام هيذإب نحر وس َلسُي أ باجتجلا ار ني زآ احول لا مي نرش ناحل <. رثواثا
 راب الاي حس هيي كل سد يركلا ؤتاب لع لاوركتس كتاب( وري ور تس لاارثلا لكيت وكر كل كسر شب ىل"*( قروشلا)

 "ع علل زا قد اتجايطاتج  تنذاجا شام ليل( ةشن)
 مالك نمرود ارم كلي كس سد هدوء هدام ل د مب( كل اؤ تابع للد) اًيحو لع تيألا

 دهس لكق وشم كر يترار مس تيكر اغيب مداها
 هوم حس دقي رط كى كور اشاو وواوخ اني درك راخا لوكس ىدلج ل قلك نا لع تضل, ءاحيادوا قده.

 ىلع جرخف هس داشرا لع مكن آرق سد ةس كن ايي هعقاو اك يركز ترطح لي نى ادخن انج قرف لب ءاكيادوا قو

 انلاذ اكتساب ىلع لد كس بطاخئرصقنم كور اشا اكس رمال اًيشعو ةركب اوحبس نا مهيلا ىحواف بارحملا نم هموق

 بن لع تاب ةررعتم كمي ركن آر قم انج « جس سوم لاعتسا كن نس كل !ذ تاب لوك لد احيا قو تس ىلا« سات

 ىلا اًيَحْوَأو ,مكولداجيل مهنيطايش ءايلوا ىلا نوحويل نيطايشلا نإو ءلحنلا ىلا كبَر ىحوأو الش« نو دارم نشل
 دهس ل اؤخ وفل احيا لش تايآم انته دك هيعضرا نأ ىلموم ما

 رك لبا قتساب دي لابي «ةءايبنا نم ىبن ىلع لزنملا هللا مالك سب فئرتتى الطصا كاقدإ .٠
 تسرد لع رولا ىلا وسكس رت ىلاهتتسا كما ني وم روبشم نا لين مى لطصا نيس (ققو مك جس نى اطصاس قو

 احياء عس قر فارسا طوحتل مب لافود دوا لإ ظفن كاك (نوفوو ءاهياروا قدرك ةساءرف قري بح اص واشنرولادهالع تم طن, لي

 ل مويس لما الا ف تاب لوك مت لد كس ريغ كسروا ارك راش اوك النك فس كل ذأ قوم ءايناء جس ماع مدمن

 وم لان يع اينادج لبن تطول الا لا فرص قو فالظرب كس شاء جس اوم لاعتسا ك كح لوفد بيغ وا ب طفلا ذيل هس لشد

 كح كسروا ىلكس اهنا اوس ىو قفل نكي جس ايك كل كح لوفد »ايري رواءاهنا للاعتسا اكماجيا نس ميركن آر قدك يس د كب
 1 ( نارقلامولع) ار ف سئل اعتسا

 املأ ىل ددجتاسكس ىلروا كدت سس تروس ل وماي د لع نازل لاقروس كرك آر تأ 1 :١
 لك يط ديم ترج ضل 1 بآ كي بلطم اك تآكل حراطسا كني رسفم كا جس انج كتايآ لمدد

 رك لدم وو لوم للزان لشي هوجو! كود لدم لذ ل لطول لإ ةكتت ن بلطم اك ىل مو كلو عم ل لاذ: لبيب لب حس



 ليقع 15 نيثلراجووراحررش لل اهج

 وج نيا لع وج لى زان لم هكر مشنج لإن كسا لتس كدلك لاء لات سسرد بلمس نب طمس عرالطصا كن يرسم
 لاو ثوم لرات كارو لح ترا خيار سرد ريثو تنافر قنسينانج < هاج ابك كن 2 سا ضترتكووب لان ليي حس ترم

 تب سر كا ني ّلالبكلكوود لوم لاذان تايآدج ل تمار بيب حس فكي د ناارد» 4 ترج "ةزسل ا قب لو قت كارت يآ

 < مابك دوك ارك ثلوج لزب لش فارطا كسك كي كا 1« لو لوم ل ز اندعب ل ترجبتوج تايآداك
 إل رف ناب تاموصف ىلا ضب ن اكس ركرارتنح تراك قدوس ىف مروا لكس ريت الع 5

 ضب لع لسلس لاف داي ع لئشسد وسي مك نس احاجوم موتي لبر ظل كداب حن تايموصخ كوتا للك

 : لو سيكس وفي ىرثكا ضحوا نإ للدماق
 م ركن آرت تبى راسي روا سلوم للاعتساربجرعاسات ل ب لاقروسد ردي ظفلرر ءس للود ايآ الك لع لت تدوس رج لع

 لو لير خ فن لس
 قرر وسيم د كس ناكر( سب كلكم كس فح لوصاريب )+ كبس آت يآ[ هدج لوك لشركتدوسددر كم ا

 0 م قس هدا اهوا تلد هواجس دبا يارس ديدن خاف ع ضدي

 -ه كيت ءاواك ل داو مو[ ش لترك ت روسو درب اوس هر ةروس

 1 -< لد لث ركذ ماها لات اجا كراج لع لضركت دوار 7
 نمير يك قس وبك روس س دعاق. ا فس تارت ضب ىل جبس ركز اكن نم لمع سبر تدوس رب 00

 - لث ىف وو حسك اكن انس لمت تاي نجرب لك وكت يثكت وبك روكسي

 دوا جس ايكا يكب طخ حس ظافلا سادلا ايي ومكر نارومك دم 1 6
 تحس افلا اونمآ نيذلا اهيا اي لش لاقروس ل شلل و ىرثك ات ايموصتى  ذجردنم

 ١ - لير قكروا لومي لوجت اومكيتس
 ابك ربو[ حسرضخ ىئرتم كرر رو تماس تر تلاروديحة ودي ز تاي ع 9

 -2 نآس ل م فالك نع سد نايبكماكحا مث نلاروا+ ليث لتر تاهقاد

 مهنا مروا بانل لي لاوس دواس حس لوتس تسب لباس وداي ذ ل لووك كي

 به موكيهدايز بولس «لاقرومك كي

 راثودادع ريغم قس يركن آرذ 1

ُ 

 نرمممأ 7 ا ضروس

 مودحع 2 ندوب تاعلر

 هم. 322 هم لد ثايآ

 اك تادأ ا "تابآ

 لي تاريرثل م رعب تايآ

 امهم دقأأ كيف ىاشحايأ

 ىضيراملل نو ه1 تالك



 ممدَتَتُم 52 نيل الج وورا حرش نال امج

 ْرُه لب < داشرا كم ركن آر, يح ووجوم ل لوقت حروا حس هت لامك س قا مالكم رك أرق
 0 ظوفحم جول ىف ٌديجُم نآرق نآرملوننترات
 كرولا تيربوكتسزعلا تيببإلءامت يك هركل ذات سن تمزغلا تيبي كس ايند نامسآ دالك ويس دبترم كيا جسوم ديترمود سس اظوفك

 لص رضا بجرم كرس ودرجب اهتئاوم لش ردقلا ةليل لويس« هاك تدابع كل وتشرف نامل ش تاذاكبا ثلا يحك( لين تك

 مكس قاف ارتب ىلا« لوم لك كا ل لاس "كك يل ابيب ان اجايكل زاث تمرورضا بست كرك وت وتب مليا
 زا[ لوزن ىلا« كراس سيلا فير كلو يالا لس مرضت كب جاوب عرورشتنضو ىلا لوزن ب ارد اك يركن أرق
 نتي كوكل ع سراب كس سا تت راس زل كرأملا ناضعر ع تار ىلا نكي بساوج لش ىتردقلا ليل نب انمكس لق يب
 -ج لووول شئتم و اح لوازم اضم تاي لأ قابل

 ب لمينا لسلك تعاد لمح بس كم "نركب ل5
 تررطن>, لوب ىل ذات لما رخر اج ليحل تبا لات ىو قلو روسوو« صوم لذا

 ىارواءاوجا يبي قوش اكتدايع ل م توخي آد عب كس ىلا . قلو جتس لوباخس وادتبا كاقو لو ذرب ب آمك و ىلا رف ثم اع

 لكشلا لاي كح بآل ثا ىكا زور بلياك كابي د لغم يروا ةسرا ذك الكيان بأ تاد»

 لاوكيسآ آد تح رفرعب لح لاء لوم لأ وع لح م ل ايام فس روض وحر أرفا كك تاب ةس للرواة شرفت بناج

 ىلع روس دهب كس .جرم ىرتايك ذة رف جرم نت تاسست 7 حررط ىلا يضف, لكم اهنا ىو تمقشم ل يابا نس روز
 ءاقابر كزعر تس وزردذ لوك ب آس بوك ف فردا كك دج ودز ف وف تبا تسد او ىلا # 1 لع امرف لذات هت ٌلارتبا

 بسر لاو ةسدم لزب بآن لاح لبكي احل لبلدي قنولَمَز « ىنوُلَمَز ا رفس يك دق تر لوي مكي أب ج

 قدر رعب لح لاس ني ا: نق تكا زاكق و ترتد لا« ار ع ملل اكو كي لاس نان دبل كس ل١ ل مك

 558 امو[ آت ايل شعرس لارا« اظن ايسرد كس نث ز ناس آوكي آان لم. ارتراخوج شرف

 ًاحالطصاو غل ريسفتلا

 ثيح نم ديجملا نآرقلا لاوحا نع هيف ُتحْبُي ملع « ًاحالطصا ريسفت ةنابإلاو فشكلا , ةغل ريسفت
 روااظافلا طبط لع تنأر قل مع اايكوم ترا تأ ريقي ةيرشبلا ةقاط بسحب ىلاعت هللا دارم ىلع هتلالد

 كل اقترفاروا تابباقتركس ك ك- ذس /نايبدكت اب لا فاضا ادق ليي رشب | ةقاط د ذقبا رواج لوم ثكب تس ءادا تسيفيك

 لوم ضاوي رق هيلكس مرا دام قرعالا وا لو

 رعاو كارو اد معاك ىلع واتروا لون بايسا كا يح بتاتطبس علنا فرت لارواو ملكا ير يبق 7#

 ل احر 6 2 تيارو قلعت م حس تس ل مولع لا لوم اب جم انو كح عب 2 قرش 2

 رقلا تس كفل ا تس انرك ايي يي روط واى رضاء اني دي ”ةدهتاس كس ءالبذ لاتحاول احا كين ىلا سب حم النو

 ( اصل لمت )دارمي كى لاقت

 تيبآىاو ذسوم ل زان لكي حبس



 و 14 نال الدور يرش نال امج

 . ىلاعت هللا دارم ىلع هتلالد ُتيح نم نآرقلا :عوضوم

 هيدبآلا ةداعسلا ىلا لوصولاو ىقثولا ةورعلاب كّسمّملاو«ىلاعت هللا ةيادهب ءاديهإلا :ضرغ

 نيليلجلا نيمامهلا نيّمامإلا ةمجرت
 ىلا ني لا لالجرلكىلا ني ا

 : لب لومار كتب سيسر تبكي لق كوردي لدتا. ذ نسا ارك لاذ تما رتعق ل وذو علاريشالب
 اديب دو هديد ل نأ < اتوب حا لكش كوي ت .لزن ع قرف هن ليلو لام نواز

 20 يآ رار حاناو 55 شك مز 2 كايح دال ى تاغ تبدو ريع دو اهلاس

 نيس مكث نس دج تيا قت دنجج حس لش نا نكي لإن تيل مل” تسوي با قراشب# لوو كر نلاهج و دوبو تس ملاع كا قلو
 - نو قكنالااج بح اص وفود تس لدار فاداب كرابم لباقروا بسيف خا وت نا« ل تسجل وعت مور شت قيل

 فرار امك نامجوك دوسي لاييرجار لايعك لحالي ررورض ل ادنج كف راقتوةرك كسرت ناجل

 -جساتبايانوم لاش لم لوديبشرل انك 31 ترتر يش كس ىلا هس إب دآالع حس باكا فالسادقنإ رط اياكم فام لك دك

 فن بح اص هضتاسدختاسس كس فس + لص ىلا ز متو كف وصوم ل لسا لوم جركحس لاغ فضن نال الج بح ام ءادتتبا

 دهس لام فرش واكف سو ذاتسا كس قزم الع لوا

 ىلا فضن ن *. الج بحاص
 مارب نم همن محا نم ضرر للا بن الس ع بقل ن يالا ما ل ب 1

 55 بوش رطل ربا ءلكرش فيا كرم اكو راصنالا لاكن ب باه ني مشار نك هصا نم بسط مان

 كرابسلا ناشمرما لب م” "روا | سد اديب لش هرب اق تنطلسلار او كس رعم لب ح91 لاو بأ

 بيرك دادجاو»بآ ةييسا لش رصنلا باب « لي رع لاس حاسس يآ« لطرف تلطر ا تقفوب هنش زور
 - سون فم

 «كروكت مال ند وا لدار تسول اما اقم ليات لارتبا رنج سس رعب ل تغار اظذحاس مركن آرق راع ليصتت

 رميا نب نيب هل ارمصتان ب احول ارفروا حس ل ٠ وا بشد« ب حس لارا يد

 نا كح لماع ح هريثو لاب كسار يأن رلوصاروا حن لارصتاد ورب سرك نيب« ىلاعم“ لري قطر وات.

 3 ريكس يآ لوا« ايكو دافتتسا راح لي لد دلعدس لامار وع تارت
 بأ ش 58 لفل كم  لوقشم ع سير هيو لرودوغرلا ان ماتم مئاوك ته يادعإ كس لاء سد ةسكت داب كسا

 ادا رفراكاذس بارك وكي هيي

 قر بآ« ليث لاح كت يبا كذب ىل 5 فص نملالج» ماجا عي لي نمت فئاصتورعتم كي سآ
 فئئاضت يآ

 ديرو اكان روس فرص لوا فصتدعإ لسن ركل مكى ا فضت لرفع فب ةروسارتبا | تس

 د
 لل تدع كيا كر ايا تراهت كم

 ليك كلوا فضرب (نوعجار هيلا اناو هّلل انا) ككارف تطرف 0ك آ ىلاوواج راد حس ل اقدا و ما اروا قد اند ذرمسلهخ



 ةمركم 18 7-0-5 هدرا يرشد 000

 كف دايلي نكسر دبخ يسم الع ديشر درك اش كس ب
 روا ل آر قء ومن بسانم + فخ. اجاهكلجب 2 ىلا رعاك كاي آر ثوك الا ع ريت عم يبارك تكلا كريس رف ل

 ل 0 8 6 نال لير يفت
 تسبب كلت« لئ هدايز تادلك ريض تارك ى آر دعب كح سالو راما رنات 0

 اع نبيدلا الج بقل اكىت وفود ناادوا بس كي وكر زب دكت ريلي بس نا و وضو هس نكن ]2 اجر يسضم حس يامر لس ءالت

 ناس آ مفكر داي كس ساء اناجوج ابتشل لش ناتو فما يلو لوا فصن تاق ضب اي رك نمل اج من اكيساتلاىلا 2
 مروا مدقمعس دابتعا - بيت ل فورت 7نام ردا < مال مدراس ل يكروا نيل ث روش قيل يل

 _رق ماك اه مصل لس را و

 كرسود دوا لون تك هربوا ريك يا« بت رب ريو ذس ثوار رب نات حرم جا نإ 0 220
 ا م الج

 1 وبس ني دلا لالجمالعء سير رفصر يقوم اراثعا كي واكرم ريا لااج لوكا

 - ل ىررظ ل عرش ا
 وربع تب اكدما عا" وتلا ىرات ىلع المبر ومش ىوربلام اطلس نب لكني لا روف ل« نالامج لما 1

 دحيم دلا لال« نم ديلا علو نرحل عرب لي س فيل كم 901 نيرا سم لو جس ريشاع اود رو شك نالالج
 قولد ثدعقلادب انيس كد 1679 وتلا معلا ربك نع ماسالا همام نياك ل لي سدنج فر كن
 جايك اتا ركذ كدتجاك نا 1ك سا سئمت ب اعيسادلكدج لق ار ورشو ىشاوت رواد الع كس كا لع تاق

 لوا فضن ني الج بح اص
 ناب نكرلا رب حس حرر ىلا بسن اروي ءج ضنا تيك نب لا ل أذا بتاع ني ديلا لاك جترككىلا نيب نكاد مان

 وكي« لإن ب وسلم لفرط كح ويس ديس يسال ني لاراب نب ني لرب نات نب « نيم ملا باس نب « نيالا لاك جرى ا بسلو مان

 بجرم دوب م سر طخ وسب برطلي عسر بشي بنان لرخمكس لن سي و ط سن نيش تك كل ويس

 له حس لش نأدتالامكاب تياهناكس ديك ةييسا« ةس وعدل برفع م
 دج «دجام دلاو تيتو بسح كت كم دم موركبتتس قروب حاسم للشر كداب تاس لاس ياي نت رفض بأ 5
 «ٌلارفجقى روب رطب آخ فوصوم. كت ىف اهبل نبا لاك نم لعب ننس د ها 0 00

 هريو كل ام نليا يفلا لوصالا نابنم فس يآدعإ كس ساء ل ركل صاو تخفت اند

 هس تبي اك والعكس نلا« لطب ليتات 'قترورخر وا قرد تح تبا تنل 00006 3 هادم
 - لا رف تكرش لم سرد شلع نذل هاا

 تدق وراني رك لو دالاس ىل القس عرجت نع اذ اح ويسمع 0 مما

 لوم لش وه ه؟تافو كرت نما ظفاع كج دوج وم تحاصر ىك اجرح باها كس لاس لتس ملا زاكي

 هج لابو درفت 1 لس عت ا نانا رج 0
 ش نوما دبع ليت للا ساكو ع رق ااا رماظ

 لوفشم لع للا حس م8 تانروا ايك عر ورش ماك اكءاقا لت مح » رعب لس نوت و ءاقاروا نر و لرد



 2 ريد
 مسلم 6 ناالالطجوورا يرش نال ع

 ا رف اطعر تب لع لرب ء ايي « ىلاعم ء وكب دف ثييدح ري مو تاسع ل ىلاهت نقتل اعكل ب هرظالا ننس ب كو
 ظفاح ل ثي صرواوك حر كس نيش دل ناري لع قفى ا م اعديب روابي مرتع رز بس ارق ومس عرس لك اعيكيدا

 -نااجقكاب 2 كا

 لاعتداء ل دي ليي دعك الود كيب رفوف نس باء م عسب حس بسك ثيدع ل نا يس بأ

 «تدابعو تضااي رروا+ ل ركراتقا ىشرشو لوم شديت هريغو اقادءاضتق سرك اس لالا« اجركواي تركن اق متم دايز

 فا هتايارب قت قشروا تس [لش تصدخ كي آءاينغار» ارماكاقملاع ناك ت ع اقرب ذكس بآ, كس وم لوفشم ب تيياديودشر

 نايفرشا ذس بآء ليكم تمدط كي لاف شارازب يرو مال عشا نس ىروف اطلس 2 رفد لوقا ب ركب تس رك

 -(رانب مداغ كرام ةرجاس لكي ورانرتلا ليس كسروا ؟مالغ دواء لي درك باو

 اهب هس بآكس يكل وقبء روبات كي آ تمار لك بالا تح تس لع لكر زب تاءاركوف شك حاص ب

 لا رفتايذ لت باد ترمز تمام ديلدتلا لس

 عرش فينصا يم بس لع فيات كيس آس زوابتما تا ءارخت كفن امحأ هك آى كا هاد لوقب ىلع

 هس باتكر وبشر وا ملا تيابن' نآرقلا ل نات الا”ففل جيل باري نآرقلا مولع لسنووذاعتسا| -- تاءدغ

 . نوفج ار هيل اَنِإَو هلل اَنِإ لِي ضل لوالا قدام اة بش ىرخأ لدعمج رلوم التم لي مروكس حتا ت ساند كسا تافو

 دريم نوم ىرمشمنلب لاب
 دب ولو مولعلا راو ذاتسا

 ل اطمح مابا ىذا ؟

 م٠0 يرورفرالو



 لك (4) فهكلا ةروس 3 نالاجودر ' نرش نمل ب

 فهكلا ةروس

 تايآرشعو ةئام ام ةيآلا َكَسْفَن ْربصاَو لإ ةَّيكم ٍفْهَكلا ٌةروُس

 ةيآ ةرشع سمخ وا

 6-2 د ردي وما لوسيا كس( يآ11) كفن ْربْطاَو ساده جس كف بكة دوس

 كلب ُمالعإلا ٌدارملا لّهو ِهّلِل تبا ٍليمججلاب ٌفصولا وه ُدمَحْلا - :ميحّرلا ن نمحّرلا هللا مسب

 ٌبتكلا ٍدمحُم ِهِدْبَع ىلَع َلّرنا ىِذَّلا ٌتلاثلا اَهُدَيَفأ ٌتالامتحا ىو راس ُ تار

 . باتكلا نم لاح ُةلمجلاو اًضُقانَتو اًفالتخإ ناَجَرِع هيف ىا هَل لَعجَي ل 007 ا

 هسمصست رست

 هل تكرس[ ايدياكتانمدت جالا: مر تيابدا نار ابدت[ كسلا لوك وثبت

 دلل ده ا وت د كا ك لاقتشا صك

 م دن ذييسا فس لن < ديغمودإيز لاتخارسيت لم ن كلان لإ م تالاحا نين لكي لي ووصقلى وأود اي ووصل ايش

 لغم حل هلق رواءاحلر ليت ضتاج ىو نقف كم اى كارما لامر فلذات نآرق باكي
 < لاععس ٌباتك ٠ ل

 دعاوى ريض بيك نش
 ىلا جوع رواءوج وسكس سداد لكى جّوَع قك”ماجالا لدان نم ؛ روا ىل عملا فو اسفرسكلب جوع

 1 - للكس ىرثكاو رعاقي ركموم وسكس لقب كب

 تمد ديل رذ كس يرث الجاني يي دصتتم كمالع راش حس هلم ميلاوم لا كلاب ٌمالعإلا دارملا 00
 ىلا يلاكف اصوا ل ىلاقتر ثلارك س اني درت كتاب سا تقي (1) لين قام هبي دارم نيس لاس لكى درج

 رايقفا يسال ركل أ فوذح تباث كل كح يي درمتروا ءاكوم يبرم انعمروا اظفل لمت لبي تروص لا« 0

 كح تالاك ك1 لو هقدتوادفدك سس قرورض 2 كح لودني كس هدانا فرط كتاب لا دصتقم س تك

 تروصلاءباي ايكر رج هب ءانثلاوا سمار كلاس دمت اننا رصقنم ي() لير اتع سمج كدباد ىذا

 نم ىقلخ زجعل ْىِسْفَنِل اًدمح ئشنأو ُدمخأ اارفذ_ ىلاقترقلا لا يوكء كوم اثنا ارعمروا يره اقفل لمجب لع

 مدابج لج



 لك (4) فيكلا ةروس 1 نالاج ورا حررشنلامج

 رءاشنإرواجرابخإ ينجس (رفوراشا حس امهوا لوقخيسا فرط ىلا لون روصت ل وود اي( +) ىدمح هنك

 روطس عرامتج اك زاو تققيتحر رول كوم لع نونو دع ثنارواريش ل اعتس اكلم لبي توصل اا كس لوم ووصل وفور

 وم نكت افاد اني درج كن اهيا ص حموترصقسر ا, وم زاين لن ءاشنفاروا تقيقت ل نر يضرك كوم ب

 هس رت رواريفصوو اي ز تمروص رسمت ليي لاوتروص لون روكدن رك و تس ا رفا محرما يلع حرر اش ثلا اَهُدَيف

 نلا_/ل لتروص ل ونوو لبي ف الخ «لئث ةساجوم تازلاب روصقت ونود ءاشناروارابخإ لب تروص ارك كس لا
 روت لي اب« <س مز انثلإب رابخاع نمو اشنامك ركض ازتكا نركا« 3 عهتلا روصقتلا سوو روا تالا دوق يا لي

 قرف لب عقلا ووصقمروا تازلاب ووصتقنل جوج ب باو: اك ىلا وع انوم الاو فرك قالا لس كح اثنا دك

 وكلم ركاروا كوم اعجب ايم اشارك وجا صقر رابخا مش ترروص ا 3 اجي درار قرم توكل رك لشمس ان
 لج قي ل وفود ركاروا« كوم اعهسرول ايمضترما رابخارككىكوم أ دصتق زقرت شذا لمن تروص لاا وقس اج يدار اتذ
 ل هس مهو (مآلا) َلّزنَأ ىلا هلوف كس سبارمق ل ونود اثناروارايخا ولهم اج ايورارقيجاشنا دوا يرث

 كح فوصوم حرف قيل قوم نقشت لص وام حلاو تمخدبسجج رك تس لص لوصوم. ككل ساس مام ماكس تملع
 نت, كوم تلع 2ك < هلل تباث دمحلا « ٌلَزنا ىذلا لب اطم كس هرعاق ىاء< لركاوم تلع ىرتتو

 رف لد: ن آرت لاك كسا ىلاتشا

 ركن اددقم تباث رواه انركن ايدك نك مرصقم كذاضا كس ليمجلاب فصولا وه رعب / دمحلا

 دهرا دتسركوم قلت ردم تمي خلل رواع_ءارشسدمحلا مل انا

 ؟ج هدا ايل ث تا فو ذك ص اكل خاف ما تب ان ابك تل :لاوس

 ترق لاغت ىراب كايدركه راشا تلاع جركل لودي ماود رولر رقما لاف ما تبا :باوج

 ك تاشم لاذع اًضقانت هلوق - حركت لالد ب ثودع رواد دك كك س َّتَبَ فالك < ىلزادوا ىئادرع

 فرط لكتاب يا هس كح هيف ريض 18 ضُقانت اذ اًفالعخا بي تدابع يذق تدك ا السخا عضتاس

 ب ىف نم مالا كح هراشا

 قشور ين
 لئاضنك فكه روس

 مكن فنبة روس يلام كياني« لوب لان تكريو تيل لبر كت نع ذي كح ترومللا

 داب ليا لأ ف ؟جس تايايكدكاصايد دوف نوب ةتءاكل لس دوكردا ايكوم عردرشانكدبهداق ىتروناج يا ل
0 : 



 (8) فهكلا ةروس مس نامالجددرا رش نك امج

 يآ ايكتس مديل لي ارك ءاكدتقاو سا فذ دوكرن ىلاعس نتاعك اح لين نس لس اي ارظت

 ( فيلكا ةروم ضو رازب )ع قوم ل زان تييلسصتتو حب كس لاا «هرك هذي
 2000 وم لاارواايكل ذا: آر قي 9 يلا هس ل لي داواز ازس2_ كس شلال لير آم انت

 -كذر#ت

 كي دل ا لا
 ”باْدَبَأ هيف َنيتكاّم ١ انسخ اًرجأ ِمُهَل تا تخلّصلا َنُلَمْعَي َنيذْلا َنييِمْؤُملا رشي هللا لبق نم

 ملعرم كوفلا اذهب هب هلم اَدَلَو هللا لحنا وْلاَق َن َريِذْلا ني رفاكلا ٍةَلِمُج نم ريو ٌةنجلا وه

 ريدم ملك كمههاَرفأ ْنِم جرخت ُةَمِلَك ْتَمظَع ْتَر مك هل نيلئاقلا مُهَلْبَق ْنَم 0

 ىف َتوُلْوُعُي ام ْنإ ٌةروكذملا مهتلاقم ىا فرذحم َمَّذلاب صوصخملاو مهما ريمضلل َرَِسْفَم

00 

36 

 همج رست

 70 بيكا كايلاعرلمب رواسي اف لاح سده اَميَق مث و قيس لك ابهورل سري لاعدوا

 ىرتوو نام وم نارك ا جدوا س سس فرط ا ك7 « حس باذع تن يس كل ورف كاهل دذ كس ب نك( شا

 فيم حر تنجو ل" لش نسا ساد ب لاع هس نضرجا 4-2 ناك لت سال ليي جسد

 ل كس كانا لوق ساجس دالوا كدشلا كن كج ةسارذوأ © نورفاك نلا حس نورفاكل مج دوا كس ليد
 ناوج ت ناو تاب يروا كس لاق تابوا ووروا نت كر رذكه كيب حس ناو للاي كس اكس كادتروا هس دس لوك

 سرت واج ىرركر يضم يم ئه كش ربك لج جزيت ملك « اراب قاب هس اد لا سسك
 - تل لتي وسلس ثوعب ل ب هس داب لااهددوا( ح اًدلو هللا َدَحُتإ) وكن لوتاكن اهوروا ع فو ذم ذلاب

 دئاولا ريض بيك نش
 < تسرددثير طوي ةَمَيَقلا نيد كلذ بت« متم تسرد (1) ل قد كس لاء تف“ فيي امي

 كلا هس ىلاو فس كت سرووكت الامم مانت و رفاروا ىديغد ك- لوفاناوج باتك ملا مالو ف تسد 4

 البي كوم دفدارتنم لاح لبن تروص ا يل: لاح باتكلا اْمَيَق وم ل قتل موقم اًميق ل تروص

 هرل و ملاح رب روا ءاكوم ل غارتم لاح ل متروس لاه ل ا(« اًجّرع ُهَل لَعِجَي ْمَلَو لمي لاع

 رزقت« انلوم قب ىلا لوعفم اكو زحل خي جك يكاج كم وهف لاح هلي لاعارسو درك ل شاك سالب
 تن

 مدابج دلج



 ف 04) فهكلا ةروس 0. نتلالجودراحر نيام

 لوعفماكر ذل رواه قلختسس ْنّزْنأ روا«تبقاعإي ليتم لم ريل هلوتف « اهب ةلغج لوب تدابغ
 لقب ركوم للخ- فو ذحنئاك ُةَنُدَل نم رواء ىلا لوتفم اذيدش اًسأب روا ع فود نيرفاكلا سلا
 << تقاح مالدوا سر 2 فلعاك رَْبُي هنم انئاك اًديدش اًساب ىا 2 ىلاء تنص ى اًسأب رلوع

 راج فب دبي هك ْمُهَل تأ ب تفد كن ثؤملا خلا نولمعي نيذلا رواءع لوعفم# ُرَشَنُي نينموملا

 -تنوذك

 َرِدنْيل فطع 6 رذنُي تسود جس رجا عئرم كريم هيف رداع لاحم ريض ْمُهلَنيتكام هلوف
 ل مهام اًذيدش اًسأب ىا كس فوزح ىلاغ ل وعم اك ارواح ت ليث ماعلا اخ فنطخ ب هس دي

 رواج فطع رب رب 3 < مهئابال ال رواهس هدا ] نم رواه روم, ارترم ملع نم هم جس مدقمربتْمُهَل رواج مفناتم

 فرط كمهتلاقم ل ل لا ىه ريع لاح ةليكمذماقنا نتي لن ْثَرْبك يلو 3 عترماكر يم هب

 دهس مزلاب شصت# ةروكذملا ِمُهُتلاقم رواه تف كة ملك لولب جرخت هس زي ةملك باد

0 
 اهديس مكياجي لامتسا يك زو اميق ككل ساج هليل د اضااًميقتسم رعإ كس

 نا تروص لا ح ٌباتكلا ُفِرْخُي د اب كح بادلكاب لع لاوخت ا الاو لسكا 0 مود روا

 ك هللا لبق نم « لوم رجب ا كومدقلا لاف ٌرِذعُي ذبل عس باتكلاب لم ضن جي, كوم باكل ظنك ذي

 لئادصم كريه يف رصقم اكضاضا ك ةدجلا وه ردا هداشا فرط كسب يئادتبا ل نب رصقتم ياذا

 نت + آدددارمرداجس نايباكمهئانال ي مُملبق ْنَم ءج عقار فرط كر جا ريم وكل ساء ركن يحتم

 -< فدذع آلوفم فوضم «بذك ل ايدات كك قاضا# أل وقم رعب لا هت لاق ءالوا كيك دف:

 نشرنا
 لوزن (5) تسلك قمر ن آر قروا راب د (1) ل قى اهب م ا راج لع نوت آٌقاتبا كت روس للا

 كل كل رصقم سكي تانئاكيي هس لاقتشلا (")؟ج ددق سئ راومذ كن آرق لاح( ) رصاقتم نت نآرق

 ؟ م ايكماجتشا كتان اكس ارو« لب رفاه

 ليصخ لكل امج
 «اًفب رف لذا: باكي رب ملكي يلعد فلا ىلس فيس دنب صا نيس ةس ضلي ه2 كايشلا# ذ سا ضير تلم

 مدا دلج



 كف (04) فهكلا ةروس : نان لجوورا حرش لل امجب

 ىرطتزتبب رتب روا قالك سفيرتتم انقر ا« ر لوي وغم ات لا رف لذا: باتك نس لت تاذدو شن

 أ قلارذ لع بات نمارواء ب كيال دعو ل ١ ب هزنتح نير زنكروا صئننو بدي ماتددا سن“

 نلزارواءوم ف افك تسكر كاك ارك ىوخم د رواوب ف الفكس تفالبو تحاصفرك ىف وكر لاب شن
 نت تس رك ك باص لامئادج وك اميل لما وا« تس ارؤ حس باازفع تخت سا وك ورف اكد ورك سبت كفك
 لاعتراو#ج ةارؤوك وكول نأ لونا ح- لن لورف اكدوا« تسانم قرت خ كن حرجا تن ماهنا كتعا لع تاغ آ
 نارك ايك ل سرك كيا تس لورفاكم اعاك ورف اكد او تكسر هريقخ اكد لوا ءلث تك رهديقع اكد لوا كس كس
 كس ناادوا < ىإي كس نا لبلد لوكاس ان « كح الت بس ران دوبي روا كول ماع كس برع م هديق لاب

 لق دا حس تبا راعب تب بيس قس ناب ذاككنلا تإ هس داب هس دالداةديقك كلاي كسدادجاوءإبآ
 توم سات اكىل وكاد تكر

 م زارا تيري رذ ك اًهَيَق و/ن ومتى اسس ايكايكن اهب سم زارنا ىف موه تس اح وع هل لعجبب مل
 - لو« ع لحي لوم نفود تنس كل اجاب يكن

 اذهب اروي مل ذإ كدع ْمِهلَوَت دعب ىل مهب مهراتا ىلع َكَسْ هم عاب كملف
 نإ هل لوعفملا ىلع هّبْضَنو مهناميإ ىلع َكِصْرِحِل كم انزُو اًطِيَغ اَفَسَأ نآرقلا ِثيِدَحلا
 مُهَوْلِل اَهَل ةَنيِز كلذ ٍريغو ٍراَهنالاو رجشلاو ٍتابنلاو ناويحلا نم ٍضْرأْلا ىَلَع اَم اَلَعَج

 . ُتّبَيال امباَي اورج انانُف اًدْيِعَص
 همست رست

 كس لال ككالب لت صف مكس جو كوسا وكووخ ل الد نامئاي آللي رلا كي كس ناب 1آرياش

 ل لوعفم اَقسَأ رواء دوب كوم شيرت نايا لس نا بأ ادق ل فس رك ارعا حس ب لس نا

 هك نا زول ريو رابماو راهشلروا تاحابتروا تا ادبخ ب يوجب نش ذ فس مت كيت بس جس بوس سجد كس

 ناوكسس لع نادك ين لك فرط كى ءاوج لب اين دك وكلنا نك لع اذ اك وكل نلا مدل نجس يانج تن ذ ك-

 رس هدايز تايئد ناك س ل نأ خل« سامبا هدايذ حس دابتنا كس لم ل داب كس ضرالا ىلع اه

 تعارزو# كح لب داني نلاديم ثايس لت لن لح لي وركن ديم ليو وزج مانق نط ذ مروا جس الاد فدك

 دش لاله

 مراج رثح



 لك 000 فهكلا ةروس ل نتالعوورا حرش لامع 1 5

 دما ريش بي نش
 «ج ريفا طريخت مهيلوت دعب ددا هرمنا كرب مهن هلوق < 22 3”نايزذاضا# لوم َكلْهُم

 كل قاافشادوا ك2 َّل ّلَعَل الا ذركك الب كوخ يحد ماتا يي فس الش ناميا كب لورفاكن لاس آله يبل

 ٌرْمأ راثآ 2 - ذل حس ةيكط وينر رالي انجل« لتس داي ج:2

 ني قكرم سمك ود كى ا ونسوي ْمَل نإ هلوق لإ كد كالب ووو بآل مر نا نس تتَت كس نا« <س انك

 مل نإ () كّسبدلسفن كلهتالف حس فدك از سوم تس ركواتغا ل رداع طرش اونهوب مل نإ )١(
 < لاح ٠ ريكأك عخاب ايه ل لوتخما# عخاب اََسأ هلوتف مدقمءا .:.اب كليو ردا ثةمطرش انوي
 هلو لو شيمر نامبا لسنا بآكك سا لك وداي زانتاوكي آنس دلعلا هلعي ٌكِصرحل هلو
 نامت ةنيز مالا اهل ءاكوم ىلا لوعفماكل ما ةنيز زوم ل قتل ربَص َلَعَج رك فاتصل مت ن ادلعج اذإ

 َلَعَج ركادوا < لوا لوعقم ضرالا ىلع ام ءوجب تفم كة نيز ركوب قامت” ةنئاك اتم يب ردا

 هلوق ب لاعحس سانلا نم ب كلذ ىلا نيرظان هلوه ل لوحي ايكوم لاهاي ةعيز لوم َقْلَخ نشك
 تاك امك ليو كس نش ذ قا نك لسا كو لح اجه قزايانا لش لاس تنص ًاديعص اورج
 - كوم زايدانسا سمجو كاتم واجدقالعا رباح فصواكاردلكلاح ساي درار ف صواكض الا لقا يدم كد

 لح نولوعفشو لس اؤلبن روم لقب جرف الرو هث كلا ُنَسْحَأ ردا روا ءادتيم فاضا بيكرتي م مُهبأ هلوق

 لامع ل نسحا د هل ٌدَهزَأ هلوق هس اهامواينددارمجس ضرالا ىلع اه عم اريك هيف هس ماقم ما

 2ك ل نتيرعسافسأ لك سا تنتقم اذ كت ا نْرَحَو ًاضيغ ريض اَفْسَأ هلوف كيرلا

 هس هداشا كلذ ىلا نيرظان هلو < نااباكضرالا ىلع ام ب تابنلاو ناويحلا نم هنوف <71

 تبس لاحت لا نإ خانروا هس لاملاوذ مه دك

 شويش
 سس نازت يل تمي آلا ليما رك كال كو وخلي كدت مردف لا يآ فس الن نامي كس سورفاك

 اق ا تنل اع 1 ود تف م لان هولا وال ناو ولا

 وكل هزجب كني ذ ذس مت ك كس ناقتما ىا كس ليس لوفودرشور مخ ء نامي ورفكل ب سا حس ناهتما ملاع اين دمك جس
 هس اترك وكل مايا هدايز تس لش نارك يك ني ذ كل وكليب رذ هس لامك جء ع ايان قلو رك كس ني ذ

 مرايج رلطط



 لك (8) فهكلا ةروس و نامل الجوورا حرش نام

 اضن اي ب كوم نفع قلو رروا تنم ذالك ايند ىلا ناكر واس اترك نارعا حايند ناك

 ماك اني اك تلاس "00 بأ داكبات لم از حدعرجير فاك وكر واكس ر ناؤم لوك روط ىف ولك البجا ملاعب

 ب4 نورك ازيم لس ضم 26 اهيا ند: كيا انج كحد ذوي يواهس راه امم لابد وا جسد سسك
 هيف بوتكملا حولا مْيقّرلاو لبجلا ىف ٍراغلا ٍفْهَكلا ٌباَحْيْضَآ نأ َتَْتطَأ ىا َتْبِسَح مآ

 ةلماجم نم ْمهِمّصِق ىف اوناك مِهعّصِق نع ملسو هيلع ُهللا ىلص ليس دقو مُهّباَسنآو مُهئاَمْسَ
 رمالا سيل اَهبجحَأ وأ تايآلا ىَقاَب نود اببَع اوناك ىا لاح لبق امو ناك ٌربَح بج انباَبآ
 ْنِم مهناميا ىلع نيفئاح لماكلا ٌباشلا وهز ىَنَق عمج ٍفْهَكلا ىلإ ٌةَنِفلا ىَرأ ذا ركذأ كلانك

 ِهاَدْشَر انرمآ نم اَنَل خلص ب بم انز كلبا ني كنذل نياانإا ز ارئاقك راقكلا ويضر

 اًنْطَقْبَأ ىا مه اَشَعَب م ٌةَدْوُدَعُم 'اذدغ نيس فْهكلا ىف مها ىا هاذ ىلع 1 ل

 ىنعمب لعف ىطخأ مهبل ةدُم ىف ف نيَمِلَمْخُملا نيقيرفلا ِنيَبْزحلا ّئا ٍةدَهاَقُم لع ملت مه

 يع اًذَمَأ هدعب امب قّلَعَتُم مهبل اوْنِبَل امل طَبَص

 ةهمح رب

 مك درو نت كاكا سنابي فب كس اوم رروا د اوراغ كل ةس كن اك لن ةسك ل ايخ بكا يك

 مولع ا«قاواعبإ 0 رعب تقل اما دج د 0

 وي ع مكي سدو اًوتبَل وحس وا

 مرابج رلج



 اك (0) فهكلا ةروس م نال الجودر يرش امج

 دئاولىريضو بيك نشل
 نأ هلوف إم نركش لايخ يي وكي آما تل ءج قراكلا ماهفتسا نر عطقنم أ لع َتْبِيَح م

 روا سرت ىك نأ ركوم لمت ابَجَع اًنِتايآ نم اوناك رواء ب لوعفم اه تبيح ركوب لمج ٍفهكلا َباَحْصَأ

 فوهك عياج_درفم فيك < ماكانأ فهكلا باحصا رواج رتانأ كوب تفص كف وذح (ةيآإ اًبجبع
 ب لوم ىذي روا هداغكف يكرداه لوم قوججروا كير اغمك جس ب قرف لي راغوا فباداغ قس فْيكاو

 باجصا حس لامج ماناك يلا (1) ليت لوقدتج كس نيب ضم مب داب كس متر تشو ءاوماصمكم موقم نش“ مير
 اكناديم سا( )جس ماناك تك كح فبكب ءامسا () جس داغدو لش لشجس ماناكذابب سا( )كت كل فك

 نإ وج تلك تالاحو بسنو مان ك- فيك راعسا لع ل شوو (0) جس عاو لمن نطو كس داغ لاخب س م
 ىرركيوفكل ب هذا نرفىئاش كس رك رنكم نكس فيك رامصارب نت رولوو كرس يس () قب سضفوب فس ابوس دازدوا

 رارق كرب طرشاكىراخجوكدنساكى ا فسرت نما فاح جايك كذ اتيت نال القرا سائد عب
 ماركه نس ىتا, لتناكل اوفا باب ىلعحأ انرأ يسارك تسرد انزل حرالصا«رعا ليت هَ نينه ىَيَه بايد
 ىطحا ءادتبم لاضا بكتب نيبزحلا ّىَأ لا أ ؟؟شتي نزيك لثأ ليضما عسيري لاك سلا لي“
 ب لوعفم اك ى حا رج فرتطساول اً اَمِل < نيبزحلا نم دحاو لك قرم اريك ى صحا رقم ل

 رك لح اه زاجل م مالك فدذحأباجح لوعفما انيَرْص .مهناذآ ىلع اَنْيَرَص هلوقن هي دع رواكس

 < تمكن ينس ودعم ث“ اًدّدع هلوق < اَنهَنا ل اَنبَرَص رواج دمي سس با” برر ضم ول اقلإ

 قشور
 اك خاج لييصتنرعإ كس لاما رك انج ايكا يكن ايي جتاسنك راقت اوكدعتقتاو كس فبكب ساحصا لبي تايآ هداك

 زج بيج هداي مكي لع لوغاشن كت دق قرات كساد مت ردوا ادد افرك و ةس كل ايخ ب آ يكد ون اديب قوش
 فرط رم ]فل ايناشنز يلا ترتروا تدق تاما نتن زج بج دايز حس بس لعب تادف تابت ايئعس دامب
 ”ررشمترول يرو سوم ترام لحاشروا راهي لوب كلل يروا ضنا رك يت روا ناس لاو لوفوقستيس يب ليث لوم لست
 تيم لمس دابق توم مولعم اياوم تت دب ناتساد كن ولاو م ردوا لولاور اخ مثذج ل تدق تان ات كب يك

 -هسقاو لوميا حس لاي تدق تاهقاو قاد دلتا لاعء جس ليشمابءاز ترج لوك دايز تسرتقاو ىلا

 نق تس ايرف كان (1) ني ردعتم ابك احساس ايكيا رف كك ا ملا ءدعب كس فبكب اما : هداف
 نيا( 90 لي حس روس كيس انوم مولعم ايبا ليث د يل ىو آس لا ل لتس دان ليأ لضرب ليا كس مدد

 مرابج لج



 اك (00) فيكلا ةروس 0. نلالجوورا يرش نام

 هس قره ليا لاي لس داغ ادد لي أل هدرم هب ل م سن ايكركذ اكر ان كيا لي ماش كلن فس يطع

 مقا كب ( © 1 يو ع يحس نيطسلف لاي كس بقع لطاسسرجس ىورم سلمابع نبا (ا-)

 -ج ارب ران / فرغم كيك. ثر مس وطول نا السا كى ايكايكن ايباكرش لوفد
 رق ىلإ سوم تاعقاو ددعتم كس نبل هاني ل راغ كس كس ف ايدك امياو ني د غيسار كغ

 لنا زث ىئاشكس كتلي ةرالا كيم حالاعددا ماك نق ايكنايدقاد يأ ف بكب احساس لئ تاققا

 ووخروا نادت اخ لبا كس نا ا كرش رش كايا كنا هس عرارجو مج نارناخ ي#دا ناوج فيي دلكدج تس كك كس كر

 تنمو مك نآلار رك ار دار (1لح سوت هرب كدا ناوج ظدنج سيء ىكشعع اراك ثي وشتاء كس تمول
 هاكراب هس وبما لابد ء قى هاني لع راغ كيا لس لكجرؤا كح كس لك ريغ ل كس تظاذج كن يدرك ك احب

 متاكد سار ف تلناق كن دعس راهروا ساو حافر اخ قيل ادضم كاعد رك ذك كلن دز

 مج رأوبتو رت ام 7 لل حر لت لكن ك لويدن [ كت فلا, تلك هر ليكم اقري تسار هارريخإ كس دل كسآ

 هس ىلاتد ثلا« تاج توعد حس دجتاب سدا كد اك كيد نتا يكل يم ققاكن اج فيا ءساوما ذب هب كس لل

 ايظا داماك يان فد دس ادك

 ماَنضالل د ا دوجشلاب رم دقو مهكيل ديني ذإ قحلا لوق ىلع اهاَنيَوَق مهبْْلُق ىلَع

 ىا اًطَطَش اذِإ ان قف ذَقَلاهلإ ِهِرْيَع ىل نود ْنِم اَوُعدَت ْنَل ٍضَرَلاَو ِتامَّسلا بر اَنْ الاف

 ففطغ انئوف دن ءالزنه اًضرف ىلاعت هلا ريغ اهل نوع نإ فلا يف طاَفإ ىل ٍططَش اذ لو

 ٍةَرِهاَظ ٍةجَُحِب * نيب 'نطلشب ِمِهِتَداَبِع ىلع ِمِهْيَلَع نوئيالَم الر مهل هنود ْنِم اَوُذَحَتا ناب

 شعب لاق ىلع يلب ِكِيِرّملا ِةَبسيب بِك هللا ىَلَع ىرتفا ِنْمم ملط د آل ىا ملأ نم و

 محل رطسي فهلا ىلا وو هللا لإ توي اَمَومُهُمَرتعاؤَو ضي بل

 ٍءادغ نم هب َنوُنْقرتامو سكغلابو ءافلا حتفو ميملا ٍرْسَكب ِهاَقَقْرَم مكِرْمآ ْنَم ْمُكَل ىَيَيْيَ
 نْيِمَبلا تاَذ ْمهِفْقَت ْنَع ُلْيِمَت فيفختلاو ديدشتلاب ٌرَواَرَت ُتَعَلَط اَذإ سمّشلا ىَرَتَو ٍءاشقو

 نا مرن

 انطَبَر و هىَدُه مُهِتدِزَو

5252# 
 3 هتمحر ءم محب

 ىل مكر اللا لكيت وفيض لزاكتر ملكرا لكنا ثان يزطرتل لئلا ذاتك

 لئالد ”هللا:كايآ نم روكذملا كلذ اَهُمْيَِتو حيزلا ُهَبْمُهّلنَي ٍفِهكلا َنِ نم عَسَتُم طونَم ٍةَرْجَف

 ًااَدِشرُم اّيِلَوُهَلَدجَت ْنَلَق لِلضُي نَمَو دَمْهملا َرُهَف هللا ئِدي ْنَم ِهِتَردُ
 مدابج رلج



 دول

 كك (48) فيكلا ةروس م نا الجو ورا رش نيا

 هيجرست
 قنا ذس مروا كت ةسال نامئارب اوروبي ذيساج تس ناوج فنجد ل تس انسدهتق ا« نلادك آما

 هو بج ل يرى ق2 < لك تاب نتن كت ةس دركى قلو كس نا فس مترا ىاكد ل 2 لش عاج
 اراهتمل اي دربك س لوبا ءايد تاك # رك ريتوكل جوك ا ف هاشداب لادوأ ةس دهس تح اسكس هاشدابذيسا
 اياذس مثلج ير دالش زا لريال ماجن بالي ها لول اس آو هس قد رادو

 ريغ ىلوو الع كس دثلا نس منك ضفلاب قتل كتل لوب كد كس دعانا كت ابالغ اق تياهنذس مناك

 رويت سرسور ركدوتيو قطو هم لتس مدل رامب يب كس لوة ساو فس رك اهتس دع شرف ب لاك لم للعب

 نويل سد راو لوك ب سومو وبتسكس نا كأن ب نااوو ب ناي ف طع انم وق < ءارشم ءالؤه ل # تارك

 لكشف رط كس اوت لأ قلاب حس ىلا ني ند /اعاذب حس سا ليد لك لكلوك نا ةحال سن

 كسلا روان يرباع نلا ذس بج ايك تس سدد كيأ لم سب آف لاوفادج فب تس دئاب ناب هيدا كسرت سبل

 كل هس داهتروا كه داليتي تصر يا ري مب ءادابتءولهاني لع ل راغ ىلبا ايد طوعجوك وروبتث كس نا هوالع

 5 اشو عمو« كاك ارواح ديتاسك قفل ءافددا سكس مس قف رم كس درك ايهم تلوث ماكس داب

 لب اد قراغ كن اهورك اه د( بط ائهس1) قاجس اتوب رول ئرروم بج وا ك ةاهفا هداف ل ل اك

 لي اب ع نا الج اله بج روا( ب تسرد ) وود ري رشتالب رواري رثت رَواَزَت بما 7

 < لاح نب سند ناقتي حسبو كى اناب لكلا زوجتك انياب لعل 8 بناج كر ب بئاج
 كلا تالاح هر نشب يبس قر قباب دوااوج رولان لا امج مك لو ل ماقم هداشككس دا هداك لج ضف ماقم هداشك ل راف هوك
 هس درك هاك شخ هوروا سي تسارواروو ةاررف رب: دهس احكى سدد« لت لاياشناكت د د كلا كن لايناثن

 د لل امضررواذاسراكى وك كا بآرك سن را

 دئاؤؤريق ب يدب ند
 ُلعْقَن الإ روب قلخت ًاسيلتم قحلاب هلوق نادج فان كيب ةَبِِص كاسيج سان هَ

 اك قداصلا ربخلا وهام ئنع افناتسلم ف مهلا < لام لوعفم بنايه لاعح لع كس

 لن 1َوُعْذَن ْنَل ةركىوتءانحدناب اًطبر (ن) انطبر هلوق ب تف“ ىكةيتف ركوم لمب ْمِهَبَرب اونمآ <
 آر تجب كف سو باخ ّ اشم كس خماواو ل اضم

 انوي كيا واكس لاو روظكس تمالع كد ذب تروا اجاج لبا ذب كج .اناجاصككسقلا لير 1ك لا لب طمس

 1 مراج رلج



 2 (18) فهكلا ةروس ا نا الجودر حرش لام

 - انك زواهتحسم طش : (شن) اًطْط اًطَطَش هتوق كل راي ليتكم (ث) جس: اجايداع م ئاد لوكاس

 < «(راغا ادع طرش خلا ْمُهَْوُمحَرَتَع اذإ دوا يحاذج اف ل اًواَف < فرظاك اَنْطَبَ « اًوُماَقذِا وم ديعب

 اسك فاشم ان طءاططش لك ايكك- ك- خ# كو راشا فرط كت اب لارفاضاك ططش اذ ًالوق هلوتقف

 غلوم لضاكر دصم وف لب يرن فو ذح اذ ركأروا جس فو ذح الوقف وضوم اك ارواج بوصنمس. رجو كتي ردصخ

 اذ كى رتب كدطلا يخل هراشا فرط كتاب لا فاضااك اًضرف راض رف هنوق < ش ٌلدع ٌديز كاسج اكرم

 هلوق كم تاج كازا ابكي لل ققاسمد كد لنج داما
 ل ْرَل ل ايدك م راشا سك الف ريق ةلول رمت كى ا هللا نود نم اًوُدَحَنِإ رواج ءادتنم ءالؤه

 كيا ُرَواَرَتَت سس لما ُرَواَرَت هلوق هت انسوم قكلدب زن ناب فطع حس ءالزهبائموَق < يفيفك

 الصامد كتان كسرمد» ب كب مق( بلان ثعؤسدعاء اشم لل درك ع

 كنؤمدعاو ئرداشم ْمُهض فَ ايدركم ادا از وك از رواايك اوك اج كيا وم وار لصاركاروا نك ارا نوب

 هك مالكع شي زههدئاز اظفلاك تاذ لع تعآءعس كنّ اك وذ َتاَذ َتاَذ ءاج لكك عارتكمازحاك أضر تق بتاذ

 رصقم «ذاضاك لا ٌهَنيحان هل وق <س ناكم نراك و َواَرَت لامّشلا تاذو نيميلا تاذ هنوف ع

 تهجو نيميلا تهج ىا «لث نلاكم فرط ىلامثلا تا روا نيمتا تناك هس نرك راش فرط كتناإب ىلا

 «< فض رثم لم لقت نايمردلمب ي دتهملا وهف هللا دهي ْنَم هلوق < يلاعلمب .ٍةوجف ىف مهو لامشلا
 دهس انيدال كي آرصقم

 نر رين
 هس يآم ايار فدا شراء ليت تس رف نايب ليصقت س ٌصُقن نحن با يايرف نايبألامتب اق اكتفبكب احس الو

 هيك كومرواءس لفوقاو فالف تاب وكل نايل آر اكس يب بلطم ل تس كنايب يحرص كفك اوصا
 رققاو اكفنبكب حسا لين وكل ثبلا < فقفاو حس هد رج كس تاتئ اكد < لك اكتانئاكق لان دقن 1رقس قع

 نااميارب راكددوري ةيساوج كح ناوج وف دنجود «لث جس درك ايب مج ع هو تل كلا روبشل سس لوقير طفلك

 هاشداب كح لع تاز كس لاف يقد واشد ب ملاهن كيا نارج وفدنج ء وتب ل تلاع تيادب تلا فس مروا تس

 لوبق نيب دايس لوئاوج وف نا امتن اتركت عاشلا لك رم تمب هل دذ كح هاركا ورب را ءافتت تسري تب روا بصعختم ىل اذ

 ازاوأتس تود كن امياوكن اذ ىاعت نق امتحس تنطلس ني دئارعروا سوفا مكب ول قلعتاك ونا ون نا ءات ينك

 فرش باس الع نايا كتي قت نيب درك س لايخاك تتبع ف الخ ام العلن لا ؟ خب بهن سك اج فيات
 مداح مراجج رلج



 كك (8) فهكلا ةروس 04 نال الجو ورا نتا

 تي تاب كرادددا رع كلج تس مالسلا يلع ججمتق كف بكب امساك كدي وكت ايلا تس نئارقافأ#

 ( ني رك روجر فرط كن آرقلا ص صتنتل_ لس نيني زم اكىوسيت رص لبيدقا وبيك
 ملال كس ارجو فوخ كرنب كيت فس لوفاوج وف نا ايكا يكب ملط لن رابرد ىتاشوك وفاوج وف نارك غ

 مكروا' "جس لاب رداشما ا درك دز ترك وكول تأر# لاهيا قيادوا ءايدركن العا اكن مبا نسا ورهور كس هاد

 كح كس يسد ند توك اب كد بادج هدب وركن هاشداب لع رايدووو بج يسرك وضمستقو لا لد كس نأ ذس

 روا نوفامسآوج جس تار كودو هس داع ا ء كاعد لول حس داكودوري غيسا ةسل وبلاء نسب سك
 هذ دكت اياب تب؛ يقي والي كابا مكر كارا« لي دكت كد قرف ىلركدوجيرل تت داكودو باكل وني

 دلع نوعفساو

 يي فوم قروبك ناار ع سو كك رايققاوك وووبتم ىف ء# رود رك وبجوك قير وبعسوج مق راج

 مناك وفاوج وف ع دعاب نات ب طاجين وم وكمل اهنا ذب حس سااذبلا؟ رك يب سوك يد ناو لوك
 نإ دم امه وكب تاب ما سس بسر وا وم عا لعاشم ربو بير وا يآرب ب ىلادج ون لكن لاوكهاشداب كن عتاب

 ”وكنلا كل سا امتأف الكس تع نلا هت هب نلا تنك ي كل لاا هت نامت مس لونك ذي دوا تنطلس

 - لان كر وأ يب لاهم خيساوورل تعدي د تلهب زو ددنج

 « ىلا تس هرطخم يق لتر مش ىلا باك ايكطس سدد!« ب كس كوروكو انج يرق
 - لب راك تنقو بس انمى كس قياوروا« سب اسوم شيل ور لراس البس ب بساع

 دور مُهَ ب يي مل ل لا
 ْمُهْبلكَو مُهموُح آلا لكات الل ءلاَمَشلا َتاَذَو ِنْيميلا َتاَذ ْمُهْيِلَ

 مونلا ىف ونلا ىف ْمُهّلِ َوْهَو َبَلَقنإ اوُبلقلا اذإ ارئاكو فهكلا ٍءاَمِفِ كيلا هيدي عار ِهْيَعاَرِذ طِباَب

 :اَبْعُر مُهنم ديدشتلاو فيفختلاب َتُمَْر اًراَرِف مُهنم َتِيلَوَل مِهيَلَع َتْعَلَطا ول ةظفيلاو
 اا تكرس را نوكشب

 ل دنع ارو سمشلا عولط دنع قيهكلا العد د ِمُهْنِل “ 0 ضب و اًمْوَي اش ارا
 مكدحا اًوُتْعِباَف مكثبل اب مَع مكبر كلذ يف َن َوَمُم اوَلاق مث لوخّتلا موي ٌبورغ ُهَنآ اوُنظَف

 سوطرط نآلا ٌةاَمَسُملا اَهّنإ لاقي ةنيِدَملا ىلا هذه مُكَّْضِفِب اهرسكو ءارلا نوكسب مكقروب



 لك (8) فهكلا ةروس مسرع ننال الجودر ارش نما مج

 1و هلم قؤرب مكيف َُلَحآ ةنيدملا ةَمهطآ ىَآ اًماعط ىكزا اهي رظنيلَف ءارلا حتفب

 مُكوُديِعُي وأ مجّرلاب مك لتَي محكوم مكدلع اعطي اوُرَهطَي نإ هنا د هخأ مكي رعبا
 اَدَبآ مهم ىف ْمُتْذُع ْنإ ىا اَذإ اوُحِلفَت ْنَلَو مهتَلِم ىف

 همس رست

 سلوم لك كنا سك لاك سي راد قب سرك وكر اديب وف ليج كن لا بسآركأ روا

 كورك اب ل اووكن ا مترو < ع دقار دقو ل بس روسدودلالاح سين كفاقرسكب_اطقُي (ظاقأ)
 هس اج سم هس اليحي دقتإب ب فايد ك- داغاتك اكن اروا اج امكن وكت شوك نا ناي زرك اج لت تجسد كس دب
 ل انكم و لن ىراديب رواد نيف تن« اني تورك ووزن تنل تورك بكب احسا بج روا ل نت كس دا غزت“
 تشو وا ل بآروا لوب رتل احب لؤي كلا تس لابو ف ل نورك يا مجال ن لا بآرك دوا يس دمام كس
 لافت ثلا ع دضتاس كس ضروا نوكم لس ناك ابر) بس دجتاس كس دي دشتر»ا فيكم ال (تدلملا) سابك ب لاذ
 هذ مت رطل شل عررط ىلا ردوا لحس وج دن لد لوني كس نلاك نجس لاس رف تظن اتاك ادب دذ كس بسعر فس
 مايق شير اغروا ليث هس داب كس للاوحا ةيسا هور ةايدرك دادي ركل فس حرر كا كس تالءاعم و روك ن تخت اسكس لا

 ( ع راغ) طك يكل اوس لساو ةسللا وسلا حس ل نا لبي ركدتح احدت جاد ل لجأ 01

 وظل راند ك غلا كح لدعهس رق تس لاي كد هبا ملل هل :٠7 كسد سرت تدل

 دج يس ب راك لد كس ىق لوفد كك هدة 5: راديب تنفو ك برغر ا«هتلس سوم لئاو تقوس لش

 مكقروب) رشد ( هلس) يبدداكى دن ايي ولسا «<انناج رتب د كو رورباراببت سوي دعب كس ةسكر

 اود روأ لن تك مجتاس كسار قفل وطرطوك يش ىلا ب ارك اناجابكب لج تسرد لوثود هرسكروا نول لس ءار لع

 1 امك وكب كلش هس راهتوو حس لم سارمي ع لالع نا اوك رشي سارتس ام انو لايخاك تاب

 د نيل ريق راهو درك سد فس دج شربت ىرابتلاى زلم دواس ماكس قزخسر اديب هك جس اجد ل مارواع5

 «هكس ومن بايماك لع مل تروص ارواح لي اج دس لاو لش مرتو سا اب كس لي دكر اسكس ايدك مءداييقي
 د4 واد بايام د لبا ل معاكس نا كا

 دا ربت ني وت

 تياكذ « هيعارذ لفساب « لت كل دارم قتلك نتي دج هداشك سحر داش تحلو «تاتسآ يلد ٌديِصَْولا

 رواع قلخت سس طساب ديصولاب ءاترك ل وج لم قتلك ىذا رك لف مارك سا هج دينام لاح

 مداه دلج



 لك 080 فهكلا ةروس م نامل الجودر رش لا

 يس [كتوم قل لوعفمروا لاح حس تيل و زين جس دظفلر يخي لوعفماك َتْيْكَو ارا جب لوتخماك ساب هيا رذ
 كلذك رصقم كؤاضا ل اَنلَعَف امك < ىلاف لوم اكَت يَلَو رجب اب ع بونت سابو قي اًفوخ ىل ابْعُر

 سنفت# اشعب كك ساه كك ننس انطق ريخأى اتعب هلوق < انكرم انك رم
 الك مم كت يفر محك جس كريس قاع مال لم اَولء استيل لإئ دارم قال فسد« داديب لاهي جس لمس
 <س ناياك اولءاستيل « مهنم لئاق لاق متنبل ةده ْمُك < ب تدابع زن فو زجر تاك ا بوصنم

  لوقتثيسس ديلا فاضم_زيق اًماعط ربت كا ىلك زا <سءادتنم لاضا بكرم ايا ىلكزا اهي هلو
 كتر كانوا ب كج ج همعطألا رم كريما روا ب لوعفم اك طي ركوملمترججي ماعطلا ىكك زا ىا
 كوري ترابك زفت لب تروص ىلا اجايدرا روكي دن ترم كريب لي اهي (بيكة كرس) < نزلا ىلرومتم

 (ىلاوشيمدقلاعن) ل كول زيك اي ناكل بلع اعس كن امك سس لي لودتشاب كسر مش اًهاَعط ُبَبط اهله ا ٌرظنب ىا
 < باد#اس١١وحلفت نل رواج طرشؤت "نم اذ كايدركءراشاركل ا يدع نإ دعب ك اْذإ هلوتف

 جرت ريف
 تدق قيا لس دلال كوك هس سوم وسم ورلكالاع حرك وسحر ديب ذايب وكن ا ضب لوكا ييسآرك وا

 نا ررط ى اء هت هت ثوركل هام تجرم ل تدم دنيخ لا وورد ءات امك ففتح تام اطع ورا آكل ن لا حس

 بارت ءات اب اليم تاب لب راخ ءانف اي ريد هد ردا اح انئدب ثوركل ع دام يجر جهت ايكآديتاسكس ناار انكاك

 رار يع ح ناك نم رام انيد رك ك امج ركن ا لوك كاك كلاعب كل الجو بعردادارخ كس فب

 -ك هس ورك أك كل تظافت نا ذس ىلات نق نلاءاس م قي دداء ىلاج اس تسشبج وردت اكس لادوات ارك احب

 كل ودوناج دوام كاي كك راك الش تسر ورضا حس عروتملانلا اكتر ورضالب سه كش يدم :هدئاف
 دج اسدوظ انك اكفيكب اعصا+ كت اج وم كيمو طارق هد لي باث لانو .انكت جال يانك كل < تظئاذت
 ا ل اتاي

 الق اها ملح لت ئيرشاو انقل نقلا بد ىلع تلال ينوي ل سناب

 نونمؤملا ىا َنوْعَراَتي انرمعأِل لومعم ذا اَهْيف كش َبْيرال َةَعاَّسلا َّنأَو ىتوملا ِءاَيْحا ىلع

 مهلْوَح ىا مهيَلع اونا ُراَقكلا ىل اَوَلاَقَف ْمُهَلْوَح ءاَنبلا ىف ةّينفلا َرْمآ ْمُهَرمَأ مُهنيَب رافكلاو

 ] نونمؤملا مهو ِيتفلا ِرْمآ م مهرْمَأ ىَلَع اَوْبَلَغ َنيِذَلا لاق ” مهب ملغ ْمُهُبَر ْمُهُرْثْسَي

 [مدابتي دلج



 لث () فهكلا ةروس م نايل الجو ورا يرش ننال امج

 ىف نوُعِزاسملا ىلا َتْرُلْرْقَيَم فهكلا باب ىلع كلذ َلقو هيف ىَلَصُي اَدجَْم مُهَلَْحمِهَْلَع

 ةمُهبلك ْمُهَعِبَر هل ْمُهءمهضعب لوقي ىا ملسو هيلع ُهَّللا ىلص ىبنلا نّمَز ىف يتلا ِدَدَع
 نط ىل ”بيغلاب امَجَر َنارْجَن ئراَصنل نالوقلاو مهلك مُهَسِداَس ةسْمَح مهّضعب ىا نووي

 َوُلوعَبَو كللذ مهبط ىا هل لوعفملا ىلع هْبضنو ام ِنْيلَْقلا ىلا ْعجاَر وهو مه ِةَيَعلا ىف
 ليقو.زازلا داب ٍةَعبَس ُهَفِص ِربَحَو أَدَتْبُم نم ُةَلْمجلا ”مُهِبلَك مُهَِماَنَو ةَعْبَس نونمؤملا ىا
 ىلع لدي ثلاثلا نود مجرلاب َنيلَرأْلا فصوو فوصوملاب ةفصلا ٍِقوُصُن ىلع ٌةلالد أ ٌديكات

 لإ مُهُملَْلَم مهَِدعب لع ىَبو لُق حيحصو ٌىِضرَم هنأ
 ِتفَنْشَت لَو كيلع ل ار انامل ارب الد هن لِواججكر امال ةعيب مه زك لو ليف نياك

 ٍفهكلا لها ربخ : نع ٌةكم لها هلاسو ادَحا ٍدوهيلا بتكلا لها نم ب مهم اتفلا بلطت مهيف

 َكِلذ ُلِعاَف ىنإ يس ٍلْجَأِل ىا ئاَسِ َنلوُفتالَو َلَرَتف هللا ءاش نا لقي ملو اًدغ هب مكربخأ لاقف

 ءاش نا لوقت ْنآب هللا ةّيِشَمب اسَبلَتمّلإ ىا هللا َءاَحّيْنآ لإ نامزلا نم لبَتْسَي اميف ىا اَذَع

 نايسَيلا ّدعب اهُرْكِذ نوكيو اهب قيلعتلا َتْيِسَن اَذإ اهب اَهّلَعُم ُهَتيِشَم ىا َكَّبَر ركذاو هللا

 َبرَقأِ ىَيَر نيه نأ ىسَع لُقو سلجملا ىف ماد ام هٌريغو ُنّسحلا لاق لرقلا عم اًهركِذك
 كلذ ىلاعت ُهّللا لعف ْدَقو ٌةياده اًدَشَر ىتّربن ىلع ٍةلالَدلا ىف ف يفهكلا لهأ ربخ ْنِم اذه نِم

 ٍةئام ثالثلا نوبّسلا هذطهو ٍةَناِم الغل نايَب ٌفطَع ّن َريِبس ِنيِوََّلاب ِةَنام ٌتالَث ُمهِفْهَك ىف اَبَلَو

 هلوق ىف ثركُذ دقو نينس عسي برعلا دنع اهيلع ٌةيرمقلا ديرتو ٌةيسمش باتكلا لها دنع

 علل ال لذ ةبرع خيتو جامو ريل فص كفالفلاف ينس عشا راسي ادار

 هبرِصِبَأ هَملِع ىا” ضرالاو ترمشلا بيِغال ةركذ علقت ام رهو هيف اوفلتخا نم : م تاوشبَل اَمب

 ةهج ىلع امهو ُهَعَمْسَأ امو ًةرصبا ام ىنعمب كلاذك هب ”عِمْسآَو بيعت ٌةغيِص ىه ِهللاب ىلا
 نم ٍضْرلاو ِتاوْمَّسلا ٍلْهلمُهَّلاَمئش هعمسو هرصب نع ُبيَِيال ىلاعت هنا دارملاو ٍزاَجَملا
 . كيرشلا نع ّيِغ نال ناَدَحأ هيك ىف ُكِرشْبالَو رصان يلو نب هنو

 ةسيسج رس بن

 نلا_ك جاي ورك علم وكن يؤصروا وكم وقى لا ب تالاح كس نلاايكر ديب كن لاك عررط لس عر ىا فس مروا :

 تار ز لي وطكياوكف بكب ناحصا تاذوتج كري دقي طلاء جس قتنو عواكتومل ا دعب ثحبل كدلك اجو مولع ولك

 مدابج رلج

 هنع هللا ىضر سابع نبا لاق فقل



 ا 08) فهكلا ةروس 8 نالالجودرا حرش

 ملاوي دوا حس رداق تي فس رك تو لودرعوو هس دداقري كد لاب ع م لأع يا كس اذ يخب وكن لادا فس الست

 2-2 ناو نوقاوجوت نا لش لب اراذكروا نيم ليج واس لومخم اًنرتْغأذِإ < شلع لوك ل ع تميت

 ىراك ا لوك دركورإ كس ناابك فس افك .جئانج كح  رركف التخا ل ف انب كح ترام ( ري روطلس داكدإي)

 ناو لس لوو نا( راكرشآ ) < فقاو بوس للاوتا كس نلا بر اكن لا # درك وتسمزل اوج رك وداني ترام

 منسدح دخ نت ار ريس بيرث نا ةمكابب هت نشل هدروا بر بل اف لع لياعم لس لافاوج وأ

 اك ولاد نس لف النا لع سراب كس دارت كن وفاوج وفك داون دسم فساد ك راي انج ءةس اج قت ذامف

 اكنلا اهتوت روا تش نا وول كح ست مول ضب نادت .اجايانسوك( وكول ) لي ناي زك ب آبج لت

 لق نم الب تاو ب دوا لنج كس كر اضن كس كس نار لق ودي رولا ان اكن احجي هت جاي كس ليك وااهتاتل

 نورد و رو ل راحتك بيغلاب اًمِجر روابي < دبكه زادا شن داب لس نا( نك“ ) لن هس لكك احس

 كل تاسع لشن نومردا كيذل ْمُهُنُطَن ىا يب حبب رء سوم ل لوعفم بضل 6 ًامججر رواء حس لوالاق

 يب دوا  تضد ( ريكا حافاح الب ) كدت عبس تجتاس كس لدي داو ركل حس رجخرواءادتبملمج اق انك اكن لا لاو

 رواه حركت لالو يب هدم ٌلثال ماس كح فوضوم لس تت, داس كس نى ريكا هدئا اوي ك < ايكابك

 هدي دش قا لوقا سين كس اجركت لور تاب لسا كس رست كن انو: فت تامه بيثلاب ماك لل فد لدا

 قناردا هس اناج يلد كدادعت كنا ب اريل كحد ارف يآ ( ع قتكؤأ لي ةلالد ْوَ أ ةيكان) < يروا

 اذا يك تاس دوك ار فروا لوم حس م وكول مننا لن رف رابع نبا« لج ةئساج كبل ل تجب دارت 8
 لاهم فبكب احصاي آردا جس كل زانرب بآو كح دن ثكك هدايه ثلب رسم زب ل لماع ىلا بأ
 ب لل سراب ل فيكي راسا نس كل ارواج مولصوكب حس باتل با شم وح ل نا م

 لش دابا ةاقتبك لاء انا فس هيسآركك ل ود بادج لك هس داب كس ساقي. رف يك هت ايكل اوس

 لو هت امناء شن ودلك كيسا نك ايد لويز تنكر الاكل بردا ليدك لزان تايآودخآ

 سوم تك شا ءاثنا شن سرك يلب كا 0 ا ا

 ايلركو اي وكت ميم لكلا موكب سد نسا بس آ قل لش اجب لوجب انيك نا. اشنا بسآ رك اددا لي رك ايلاف ل عاشو كت يشم كدا

 ءاخنا) تقرب كس للا نيل هكا ءاشناريدعإ كح نايضروا ب ل قلن تيشمولو رعوركيدتيإ را ليك

 قش )وم ووج وم لم سجى ا( لمإج) 6مم حتت ا سكايب الكاب رف فس هريفو نست در طن اكديم رثاء كس تس ( هلا

 ( لاو ذر تاالد ب تون ) هدا ذ قس لاا داكد دوي يار كج ديما دك امل ل وابكي سآرول ( وج لدين لاك

 هلاروا ىلاو فس دكت لالورب تون ريم دايز قس رمش [فبكب راسا قلن # ا رف لاب ر كريم فرط لير

0 



 لك () فهكلا ةروس ع نيل الجودرا حرش لامع

 ٍقأم ثالث نينس < دجتاسكس ني نتقأه ء# ره ريوس نت لع راغ نسا كوله ودول ايد ( قب )كايبا نس لات
 نلت ليو ن4 برس باح قرروا ليل حس باح كت كير زن باك للا اسوس نتي دوا جس نايباك

 حل باح ىش ل اسوس نختا ذبل لب كك كس رك ل ًاعست !ودادزا و لوقك ىلاعتدلاوتج لو دي عدوا لاس موس
 نا ني بس انناج بوخوأت دم م اي ك- نا لات دلال ةكح دار ف يآ لو ح باح رق اسونوس نتا لت
 هديل كس ناي زروا لونا آولاكا كج دم لع قب اسر اك اء لين ع درك ف التخا لي دادعت كن لاونج س لوول
 اب لي ب) هللاب ىا هبْرِصْبَأ هالاو اجب اسيكروا الاو تكي دب اسمك دم لس تاييخم ناو لو مولم زار

 كك ةعمسسا ام روأ هرصباام لع قروب بت يص لك هب عميسأ رواعس بج ة يصر ( حلفا ل 002

 « نامل )رعبو يس لاعتلاك جي دارمدداجس زايد كك لات قرب لاعتسا كن ويم وأود ناروا
 سراب لوكا وسل لا ك ك1 ءامسلاو ضرالا لها ل كح ك سلدلروا < سم ةديشول تابالوكح

 قت رش ووك لاس نركب يرش ب مقا هوشدوا 5

 دئاوف ريت بي ءنت
 ب لوعفم كانرثغأ رب نونموملاو مُهَموق هلوق :رلأ حش ركن قلو ( لاعفا) اًراَمغإ انرَتْعأ هلو

 مهرتشي هلوق سي هللا دعو نأ ءفطع ةعاشلا ناو جس لاح انرثعا اوُمَّلعَيِل هلو < فوزح

 مُهْبلك مُهْعبار هلوقو رداشلا ميلا هراشا اكس رم كف وح ءادتبم ْمُه ةقلث تنفع كا نايدب لوم لمت

 اًمجر هلوق « ءلكوج ل ولعت لوقو لس او نس آل دع بكت ىلا تفم ل ةفلث ركل سر مءارتم

 مهغبار هلوق بيغلاب نيمجار ىا انكم ىكلاح ايفَو َنْوُمْرَي ىا يس قلعت ل وعنك ن َنوُمَرَي بيغلاب

 مهيلا همامضناب ٌةعبرا مُهلعاج مهبلك نوك لاح ىا جس ب وصنم الكوي اك سوم لاع . مهبلك

 تفصلاب ضوصوم ف اصنا كلم وم تح ركن اح اكتر يكاج اي ريف لس طاح اك قس ريك يع هدمت زلاو مُهْنِماَنَو

 دوج و اكف وصوم وف وج فصتمويتارس كس تفص بج فوصومر ككل لاء كس كس تلالد نك كس ديلا لك
 تك وم دش آكل تاس كس تك فبكب امساك وج يب بلطس, قرم وج ومر يفإ كس فوصوم عطس لربك هوم ىذا
 - ٌةلالد - ٌةلالد نك“ ذيكات نجا( قت“ )يبريضا طاع وا شن ٌةلالد وأ هلو اوم لاومت آان ثاسوو يق

 ب هب ملعا ىبر هب ملعا ىّبر هلوق ( دم لوقو ريازبل) كك حركت لاو ري فوصوملاب فصلا قوصل ل ءلالد يديك

 قفار فب قلطلوهفم# نين« اًدَهَر ب قلختاس برقا « ةلالدلا ىف هلوتف < ضرتملنج لي نايعرد

 اكةأه نينس رواج رنيم ثلث « ةأه اذه نب ةياده برق ىا بس حتر نوب عاوزين برقا رواج

 مرارج رلج



 ك (8) فهكلا ةروم كول نيل ااعوورا ترش نك انج

 ك تفاشا نينس ةاه ل ةأر قلي ح لوم رورج ورغم روط ماي زيت امرك ل ساس لدبي نايب فطع

 لوقك لاقت ثلا كا يمج كوم كس ورفم لم لك حبب روا كوم ثيم ىك ةأه + نينس ليي ترروص لما جس جتا
 -نل ًالامعأ نيرسخألاب

 رشوش
 بصح ويتهم كس رامقتخاوج لين كنب لمت اب جراي ل تنايآنلاحجس اب دوب متسصتق اكتفنبكب اجاب تاي؟ نا

 : لإ ار رفاظح العلن لذ
 ؟ تتسم ايك م ند وم ولهم لاح اكن نادك وك لروا لش فس :مراديب كف( حصاد كح ذاروتهصرع_(1)

 ترام راكد إي فيأر م راغ قرف كيا اوم ارنور ف التخا م لاقي لني ساب كل فيك امص لي نول ()
 5 فك دركر يت يضرواي[ب ل انين رفارسود هربت ارسو دولا انتبايم نان:

 فرط كدادعت 4 كك لاق فقتل .ساءاوج يفور فالتخا شع داب كس دادعت كف بكب حصا ()

 < ايكا يكد راشا
 انك ب نسا جس ايلنلايبذس ميكن آر دعقاو راق لست كفيك اعسا كس لكى د لك تيبادب ب شي غآ ()
 لوك كن اركاروا لبنا كدت لصاو تروم ًاهطق حس لورود لب لسلس لا زين ع اج كدت ثكب دي زم« ع اجايك

 - هايل اءاثفا ولة اج ايكو رعواكذ سانيو دنت تاب

 ؟عس رة كتم لتكفبكب اجا كف

 راديب دوا ياليس ل اسس ابل اسك وكب امصا تسل اكتسد دف قيا نس مث رطل شن مهيلع ان رفغأ كلاذك و

 ْ - ع درك أ عل تلاع كس نلاوك وكول فس م حرر سايل

 ؟ققيكت لكل شذ كرار جير واس الس ككل سايب اسسوك نركب ساحصا

 مك اه آن دقي رواوم وتم ترآ ةريقع اكن لا ركام ايا يكف شكتم كا سا بم رمش ىلا ذاراك ف هكب اتا

 -<س انام هز رايودوكب س زور كس تمايقدعإ لس لرع

 انوه راريباكفبكب امس
 م اناك ات ككل رمش فركب مسا لش دبس هاشداب لم : اع[ ررط لاصق رصتا كا سب ىيطر قريت

 لس وءراديب فيك ماحسا لع ئامذ سروال كسر ذكى ب دصيب ساروا اهي رصدواهت كرش ملاين ولانق شذا

 مراح دلج



 اك )8(  فهكلا ةروس 0 نيا الج ووراحررش نمل امج

 4 تما (قريظم) اه لشتوريب مناك انق ىدآ ٌعراص كيت ليا هاشداب اكن اددا اهتدضتت اك نق ىلا ب ربشتخ
 مس هت لكم الق اكتساب لا قرف كيا اهقابر لم فات ايش لش س داب كس نسو# همت زوكل ودرسددا ل ساب
 تنبع ل سراب كس لوكا ارك ا داشداب 62 اجوجورتز هرابوورير ب كس ةساجوج هزي ره زي ردوا لس سكك كس

 هوك ثانذ لا لوم دكر كري لوكبج لي اي عك روو تايب كوكس ناةررط لكل اقر شم رك
 لي دا,رفاديي تمروص ىملا لوكىت بآ ايادخر كى اهتلا جتا سكسى جاع حس نات ثلا كه فجري ص كسك مدا كني ١
 - لا آرب تسارو ريب دوا اجوبب تسرد هديت اكن وكول نلامك

 راديب ء وم رادهب فيا امساك وب ب تروص ىلا روأ اشخب تيل بق فر شوك اعد قكماشداب هس للاعترشا

 رك تيك رسود كح لو سوس ناد كيا كت نبك وكل سدس تدم مترك قربت شنب ب لن ادب كس دس
 و لون وكث كب لوضت ا اهكفس ضل يآ حس ل ناو اري لوط بنج نس ثنكب ءكس لوب سدس كس ناد كيا
 اني ناك نركض بليا يس فس نوب ينج« وركش ا لكزتي ذاك ذيله تدك كوكب وركت اب ماكر

 وكىسرواءلس ماكحس قمرا ديب ردا ىرايشوم مكى دركريك تي دوا ءايد جتك كس د الاناعك م داذاب هس ماجايات
 كثب تيثكأ كرهش لاك كل ساو هزي رول لاطح اناعك كس لايخ قت اكتسإ) كادوا سد فس ترم قدام
 1س كل بيب لاوس نت كرير ءامك سس ناكدد كيا نس انيس نج مايك نذوب روط رشي لو ايلا كلوت

 ايالك يفك وراد اكو رككر كس اذار" آت لابكى اي هس ءاهةلسسي دكا ايكمر نارجر ادناكد و ايدوكرادناكدركل ا
 يسلب الع لاما زن لوك لا يكرلا لا ل ضل« ايل شاف ناري لت ضاكاو اية بس

 كير اوم ناي يامل اريمج هاشداب يب ءايدرك يس اسكس هاشداب وكاس نولارازإب لتس تايه ارضي
 4 ناد منح فيكي اهم لب سرك توتو كك قود لي نازك تنس ارو الاداة

 وول اديك ايكوم نانيمطاوك ا قى نكت الاح لمن نور ين نسا نس هاشداب اتوب اسكت داك دم دارف
 ايا لكي تاء ز كس لاف قد وج هس دالع حس وكول نلا تحي ل اهت اجرك اعد حس لاعترثلا وفل ابك فس هاشداب «س -> 2

 نارا «جس ىلا رف لور اعد كريم نس ىلاقتدثلا د ياش ابكر اادم فخ تمب# حس للا هادا, «كتس ك اهب كأي يح نامي

 ا رقراف بنج رواج يداغدت سس سب كياءا شاب« سآ 1 مح لاجج لباس يراغ سالم تاكا ابك
 كساء لي شار درك ات لودزكرجناب حس لام تقيقتل وتاني ركاج ليي لير ها رذ بآل ابن _ نيمو

 بارك انس تالاح مانقك دبجتاسركاج لب را فس انيس سي لن تيياود كيا ءس فالتخ ا لي تايادددعإ
 2 وم خت رشا فيك راسا« لإ سس 1ك ك تاق الع بسه و نامل ى كم ققروا حس كامل هاش

 راف سقاس لا تتقو لكس يي لع تاياور ثلا تك د لجاو لت راف نيا هرج ايكل ايتام اشد ابدا

 مرارج رلج



 لك (04) فهكلا ةروس 2 نناطوورا رش نا اج 1 هب

 كي اي لش تياود لي كون تقال حس هاشداب كوم تافو كبس تو ىلا انعقاد يك "تارطح ّلاب رن يي

 ردنا راغدوا ل ساو تصفر بأم بابك ريش لادا ءاشباب فس فيكي نامسادغب ل تاق الاكح

 ( اسخن آرقلا فرامم_لاوك قرت )- باوصلاب مكاو« ىدي د تافووكن لا فس مثلا تقول "1ك

 [تاذ لترك يكون قي وبس آف ايكو مر م اظرهقاو بيجي ىلا ع رد حاس كسره للا بج لاحربب

 ا وطروا حس انكستكر هرتز كس كوشن ناءاسرمجو هك رولا ذخر يوكل وف انا ككل اسوس نيتك لظو ي لي ترد

 ركنا ى ارحب ك نس رمال لكشم يكل كس سا ونهب تاما تسرد ر وا ى وقر اسري دعب كس نس لست

 كح ةقك تر دّقزا حرراخروارعبتسوكوارجار شح ايكو جرود ببس اكرام اك نلا حس دقو ىلا سدرك دز كس ماجا

 لل تعآلا فرط كلاس. تلابج ووخ رك اقرب ت رق ىلاثاوكت ردو كت واما كليك وج مولتم با

 . هيف َبيَرَآَل َةَعاّسلا َّنأَو قح هللا َدْعَونأ اَوُمَلْغَيِل ؛ ار أو راشا

 لت تارا لث ناب كت كوم لقد سقتروا كرزب كف بكب امصا لس اوربشمم انتدحب كس دعقاو سا

 ريقتسراغ كر لو "ب كس اغلاق ل ايخاك وكلب ؟ تس اج انبي م ءاغري روطدس راكد إي كن اك اوم ف التخا

 كاكا قت لايخاكل روكو وكب روا ءقككر اكداي كس كس كرت نارواوم قتكوا# عرفت كل كس وكر لوج رك 20

 كني ىكرجاوكذشلا لبا نارواوم تلوه ل كس نإ اذ ةساج د ,ركريقت يس

 كل هس لولب درت ذامضروا ماي كس نا ف لوم ةس آت تكن راذرير كدا كي ى 0 :هلئسم

 هسانب دج لورباك اناا ..م ثي داحا نم” ردا ةسج ّلانبمن لش ناساف لئيطرشب ارا انانب دهس لعب بيرق

 -<س ماترد كرش لافت الاب دج انانبه كم دبتوكل ورهقر وفرار ععس ناهس ل تنحل

 لوم لم ىت نوفاتسربقن يف ذهن كل ودرم لبن اج نيف زن كى ناكم كلاي شاي كسرهش وك :هلئسم

 تا( ان ءفير شى 2) اًرْوْبِق اَهْوَُذِحَتتآل و ْمُكَتْوُي ىف اَوَُلَص < لت فرش شيب دع« كجساج

 دهس تس ل تايصوصت كي آيالوم لش ناكمدج نحف ل كب 1«ةانيش يرهق اءوعني زان جب لوركا

 ؟ىتايكو اخت كف بكب اهصا
 مكب لداء ل لاتخاود لم لولاو نحف الخ ا لش دارعت كف بكب اكس مهبلك مهعبار ةثلث نول وقيس

 حس ارك اك عقاد ج لش سراب كح بنو نكس نلا دنا ذك فيكي حصا ف الخاين لوب كل قي

 هل نومتتوم عقار فرط كنار كر اصنر يكن ولوقينسك سيب لاا رسودرول ( رجل املاك ) آل تيم 7

 ماك خلا 2 فنتك نايك رظانم سي داب هس دادقت كف يكب هسا حس مل يلدا للا لوسر

 لوقا رود فس ىااققيب وقتي قرف ارمدورداءاياتيددعاكن يت لايك دقابي قلختس دارت خس ساق م وسوم مان

 مرايج رلع



 12 (00) فيكلا ةروس 3 نال الجو درا حرش نكمل

 كر لاعرسنم لب نتج رار ط> ضب يك يف انو تاسست وق ارسل انقر وطن. قرف استانا إب نق

 يطا ىلا لوسرءك نار قكراصن ل وفود لحي رو هت اك وندم ل وق استرالي لق كس تاباللا لين للا
 ( طبيبك, )-جساجوه مولعم توج اكل قيس ست هراشا كس كرك آرقروا ثيب دع لكم

 ءي مولعشر عت ب كف بكب راحصاوكن تركك وج تيس لن لوك مكنلا لك يمر ف فس شمابح نبا ترعح
 ديد 2 كل وقس سصتروا لين تس ورك وردك, رف بييغل يأت لا وقل وفود لكي نس ىلا تقلا لتلك تاس افبكب اكس
 -ٌلاررف لب

 «تلاس. راي« نختم لن كس لقال وق نمت لي داب سداد كد 3 باصا نس مركن أرق مهبلك مهسماثو

 ةقلث ءايكايال سيتفط اعواو سب راشكس تك روادادعت كنلا سب لوتود ذسي نايس اك يكر شوكة ع دعب لح كلارد

 مهنماثو ةعبس لوقاستروا له هس آك فطاعةاوالب لاقل وود رب مهبلك مهسداس ةسمخ «مهبلك مهعبا

 تاسسو ركل يي كود ل نوكأ بركس قر ف نعرف ترا رتبي كلا« يك المت اسكس او مهبل

 امك «جساوم مو رعشم لاعتسا كسا قيل م مكركن آر قءامت نوم ران امو ادعو دعب 2 كنان لك لوم

 مكس ماقم ماقكس سادرع اكون لكن اك ريبج ءاراكباو تابيث لاقت لولو اهباوبا تحتفو ئلاعت هلوق ى

 واو كك تاس حس نمت كح سايز درع كلا كيا لوفود يبدل ايوك ىلوت عيوش لابد ت وروا ّلاكا كت

 رواج انلسوم ىتتورماز ضو او ات ايد بقتل اكن امش ءاووك فاو سا كس ىادو ا تس تس انج كس كك ادت س كفل
 بج كر وط لباب جس اتركت لال دري ديك تروا تفصلاب فوصوم فاصل او يدك لس سا < انعم ىتريكاذلا عمود
 ريف كل فوصوم تفصل سااكوم قر وجو اكف وصوم زل. اج ايكت فصلاب فصتتموهت ابك نيبو كف وصوم ىل

 تاس فباكب امسا كتم انئالاو فس رك آوكن تركت اسود شمس تنم كة عبس ين مهنما كوم سفوجو

 وقتا م جر انركركذ ل تروص كد مج لتسويق ان 1او مهبلك مهنماث «ساتكالاو سرك ارك نارا ل

 لوتس سف خا تار فركب ايصال كوم مولتم ىبتساب هيب حس لا قل م نوم انك اون 1 قيس حركربا

 يف وطخواه يلع فوطحم نتي يرض طاع وأ لي فوصوملاب ةفصلا ٍقوُصل ىلع ٌةلالد ْرَأ ٌديكات ّليِق

 هى

 ءامسا كس فبكب اص
 ناب فلكم ان لي تايادد ىتراتددا يري ليتم ا# © 6 م4 فيك حصا تشي دع اك

 يلح اب نب دفا دبك تررنعح حي نسب لن سدا منيف ىلا تيادروو برقا لش نا لو كك كل



 5 08 2 نك
 / (8) فهكلا ةروس لك نسا اجوورا حرش نال امج

 و ل, سنوُنيِراَس, سَنوُنَس <. سَنْوُطَرَم 1 1 انيمْلْسُكُم لع : ل ب مان كس كامكس

 . سئويططسَعك اون

 يع روك لع نيل يملا لع خاحو ىو اجرك ايدج ليت ع اني حس تسارطنح نلاقبكي ايضا اما

 داون وذ د, َسَلوُبْراَس هل. سنتين د. سئوطرم دي اَخِيلْمَت ا اَنيوْلَسُكَم لع
 جريس عاكس: ان قا نك كيا دختاس كس سااهت ايكوم دخت اسس سس تسرك دج اورج ضم رخ آي سن ويظن
 ام زين ليت كك خررودتا فون فبكب راحصارب نا لج يشاح حس دلاو” سأل بت نبا تتح خس كرولا شين سيك
 م ل ةركلآر ريو زغاكى كرك« 2 كف اجب ك 12 - ( كاهب) برج و بلط لإن عدد قبب قداص
 اك كس راغب كس كده رستروا كك لح فس در كس لاك لك ابدي ك اود حس مككسللا 3. رلا

 ردا كح تفتك ولو ل روز مك لكني لي د نايسما اروأ« ليزناب يو زاب ليك اد كس كسرسرد

 / 46 رو عع كييك لل ةرجردنم كل اهقسا رب نيلالجيشاح كل كس تاينعس لقوا كل تس نكت

 ادا دكا ناهد تيكر ري فى تل تهاطاك قرد ابرج سب

 خلاد ساد تنقو كح فساج لاي كس نيا ياه رواددد كسرسداغب كس ند رسمت ورو دي رش ةساج أ 5

 بس اجاعدناب ب نار لم ابك ك تدالورسكروا ةساجادنأب

 اد تما يس ولم لاو اوس داك( يعل لآ خلا ارهاظ ءارم الا ٍرامث الف

 - ىلا اج يدك اي كس رك باوك ا تاباىرورضر رق لس نس لج فالتخا ل ليس ىكبسج مكس

 ابغا كس لا ةييسا ةساج قدرك ثم اب كس ركون ردت سكس نازل يا ل ثنكب ىرور طري كأول لت
 هواك شاك سا« اج اك ئاضاكت فو روا اج ايك يلحس هس فروز تب لي ديد تلك ت ابا كن ادوا

 - ىلا قدك لك د تيب ب لم عب سرمد «جس هر قتلك سادي قمتي سل اوم لدم اذ ل 08

 انت كرت نع اكلك ووك رف تع اقترب نلا لين قى ري دوك أ تاس ولعم ىف كبك اد امستكاجل رذ

 - لإ ذي ناش لت كس هريفو لاوس نول

 00 خلا ئاشل نلوقتالو ئلاعت هلرق
 «ة اجو ادعى يلغي حس لت كد قرف شك اًدغ بطاقتك يدصتماك أضن ىش لجال

 -لبقتسملا ىف ىش تدمل < بلطم قلبا« نكسب حدثلاء اثناريخإ كح كس رغادعإ

 هللاءاشنا مجتاسكس سا قلي, رفوعواكبادج با روائي ركت فاير بازج لباقتاب لكس بكرا
 ايياو دنت آرواء تكسر ظظ اح لاك لن ماكر لب نبأ يصت رك تى مدعو وا لي ركل رورضا ظنا لوكنت كس ىلا

 رشد د اع



 ِِث () فيهكلا ةروم 1 ىلإ نال الج ووراحررش نال امج

 وتايكل اوم لي داي كس نير قلاوذ روا فبكب احس ادوا رورة لوكول حس بآرك اي[ يب شي دعقاو لاا اريدجوج

 م وكي آروا قوم لل زان ىو ككزور ةردجير جي ايلرك صو اك ظ يسد ثاوج لكس نلا كهثلا ءاشناريخإ نس بآ
 ( عراب نبا نكس بلا ىلا زك ) -اومب لذات قب اوتج اكل ولاوسكس لوك خت اسس كك ديب دوا تيدي للا او

 « يك ايلركواوكيسر ةيساركبكرثلا اننا تقو اق ؟داي كرب لم اج لوجب انك ءاشن تاتا ب ركروا

 قعدت او لات رايتغا كس خس شخ نطو ل توف 0 براري س ديما هك ل يدك يح ولو ارد

 لس ريقو فيكي اخ #ل_ ل تل ناتاة ترزق قرع قلي بط هيدا تاب( كيوت

 لاوس لوضتنلاركك سب تناب لمصر يدرك اني اراب تركت تح ورا رب نس ىلا تا وتج كس تن ايرر تق

 وم فقاو لو حس /اعتداتدج كى جر يف ف ماكي قكرم لل سد ذب تبب لوك - كس تون تاّبثا باوجو

 ٌارفاطعت از 7 روأ لال ى وطقوس نب تا كس تاثاك تواكريم نس ىلاقتدثلا نعت رك انتل

 هدالع كس لا ءقكراجاد لتلك او ىراس قب كت يآ يا كل تس نار قووخ لد ىلإ حبس لن نم: لإن
 ردقاز تدب قكتح_رازتتادخ رانج لاخراج قوز رز تاققازو وب كاسم يريح[ عزت

 ايل يده اخ لن كسيلس ىو زبك قم لعاكن اروا لا ديعب داي رن نشر قلاو ذر وا فنبكب اما

 سات ذ ىلاهترثنارككا يك ب روطءس توب ن اتماوكى اركب بيجي ه دايز تس بست اهقاو لس نير قلاو ذروا

 و و اىصا فالنخااريمجروا« لن ا رفاطع مولعه لوزج بيب بيجي هدايز قت

 :لإ ةسالق تال لا ماج لف تدك نس نا فالتخا

 تداوم ل ير اذ لس فبكب اما

 لااسو لارب دي رززم لااسوس نمت لي را ففبكب احسا اًعْسِت اًوُداَدْزاَو َنيِبَس ٍةأم تلت مهفهك ىف اوُبَلَو

 فرط كي اخت نتن ايباكت دل كغ وس لاس وس نمت فك امساك انو مولعم سس قض الن هس نآرقء سد

 ب لاوقارسود كيأ لعب سا حس هريفو هدانقوبا ترضحركم جس ايدرارق ل وقاكف لشو فلس وهمتوكى ا ف ركن باس ح
 لوقاكم اعتدفلارواج لوقاكض تحس شن سولاو نس كفالتخا سنا كل وقاكل اس ونوس نت يراك يك ايكل نوب

 ٠ مالك اك لاقت قتلتت ونود دك يا رف هس نيس ومركب مب ملعا ُهَللا) ايار ف لن دعب سو فرص
 فرط ىكدقلا بج كج ريبنتالل ولاو ف. كف التخا حس ىلا لهن سرسدد دوا نايباكدخقاو تينت لن لبي لإ

 تفلاخم كا حس لوزادناروا لون ضي الاو نسج تو مزال انركم يلتبس باق يلعن ايباكتمد.

 هل



 2 (3) غيكلا ةرؤس ق6 نال الجودر حرش نام

 لاوس
 نايا رفدعب كس لا كك نايب لاسوس نت لكي لع تد نايس ..# ميكن آر كس انام اديب لاوس با لابتي

 جس اهي حس نير سف تسارط> ب اوججاكل ا ايم رف تقوم نش ى لكي لب همس وقس ماع تك وم هدايزروا فيوم نمت

 كلاس ىرم يب مالس ا روا لين سوم لك للاسوس ني حس باح لئاات نا وراك اس ىشلتزج لع كراضفو دوبي اك

 فاضا كلاس بيا لن لاس ستيم وا اب يل لن لس نمت م وا ند لد لبن لاس يآ حس باح قرر واج
 2 لصوت تءاياعو اء اتاجوب فاضا اك اس نمت أبي رق لع لاسوسرب تس باح لاء اناجوم

 رك ب روط ماع لبن قت ذب كتل ساس يك در كتبا يعرقل اب اصيب كل ومى اس” 8أب د

 تالا متم جس ايكايكر ايفا ناونكم روك ناكر يبتتك- كس فات زايننا لع لوبامح ىرعقروا ىشم لن تي نومك
 راح كم امتع روا ماتم اك فنبكب راينا تس لاو "كس لاريثألم نآرتلا ناي ةسقاوت كفرا ادد تتح

 ماش هدا زاك ا قو هاني لاف نس فنبكب احسان حب ح فوك ضرك اشد ملا ظل بس كلت نت 2

 0 وس رروا ايكو جم ج0 رع وم ولحس د سوسو 4 ار ككل اسوس نت يان

 لح يف ردا ناقصا وياك سوم دادي: كس نادي لاس ليث تد اد كرت يطا لت وضل سال لوم

 ار ل رار لوسرطاب وساوس: كنا ىلع

 أجلم لم :اًدَحتلُم هنو ْنِم ّدجت ْنْلَو ةهتاملكل ُلِدَْمال ”كلَبَو باتك نم كيل يجوأ ام لئا م ُلَتاَو

 ”ههجو مهتذابعب «ب َنوُديِرُي / يِشْعلاَو ةودغلاب دغلاب مُهَبَر َنوْعْدَي َنيِذَلا ٌعَم اهسبخإ كَسفَن ربصاَو

 نع امهب َرْبْع ةمُهنَع كاَنيَغ ٌفِرَصَت دعت لَو ءارَقُقلا مهو ايندلا ضارغأ نم اَنيَشَأل ىلاعت

 نب نبيع وهو تآرقلا ىل انركذ نع بلك انافغأ نَم عِْالَو ايدل وحلا ني درت امهبحاص

 اذه هباحصْإَو ُهل لكَ افارسإ َداَطْرُف ُهَرْمآ تاكو ِكرَّشلا ىف ُهاَوَه عَبَتاَو هباحصاو نصج

 انذتغأ انإ ْمُهَل ٌديِدهَت ”رفكيلف َءاَس ْنَمَو *ةنِمْؤُيلَف اش نمف وكبر نم ٌّقَحلا نآرقلا
 اح ب اوُناَعُي اوُفيِهتسُي نو اهب ْنإَو اهب طاَحَأ اَم اَهُقِداَرُس مهب طاَخأ اًراَن نيرفاكلا ىا َنْيِمِلاَّطلِل

 ىا 07 وه ”ُباَرشلا سئب اهيلا تيلاقرو رعب ”ةوجولا ىوشُي ِتّولا ركمك ٍلهُملاَك

 ىف ىتآلا هلوقل لباقم رهو اهُففَتُْم َحْبَق ىا لعافلا نم ٌلوقنم ٌريبمت اَقَفَترُم رانا
 رجا 0 اَنِإ ٍتحِلّصلا اَوُلِمَعو اَْمآ َنيِذَلا نإ رانلا ىف قافترإ ىف لاو اَققَتْرُم ْتَمْسَحو

 نآ ْمُهَرْجَأ ىنعملاو رمضملا ماقم رهاظلا ةماق' اهيفو نيذلا نإ ُربخ ٌةلمجلا الَمَع َنَسْحأ ْنَ
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 لك (8) فهكلا ةروس 0 نال اجودرا حرش نمل امج
 د

 َدواَسأ نم ايف َوَلَحُي زهنآلا مهن ْنِم ىرجن ةماقإ د ذَع تنجب مهل كنلوأ هضم امي مهني

 اباَْمَنْوْسَبلَيَو َبَهَذ نم راَّوِس عمج ةرمخأك ٍةروسا مج ىهو ضييعْبَلِل ليقو ٌةدئاز ْنِم لبق
 نم اَهَئِئاَطَب نمحرلا ةيآ ىفو هنم ُظْلَغ ام ِقَرتسَو جاييدلا نم قر اَم ٍسّدنُس ن رم اًريضخ

 م سفر

 ُنيَري ّتِبَب ىهو ةلجَحلا ىف ٌريرسلا ىهو ٍةكْيِرَأ عمج ِكِئآَرآلا ىَلَع اًهيِف َنيِبكَتُم ٍقَربْسِ
 اَقَفَترُم ْتَنْسَحَو ةنجلا ًءازجلا ُباََتلا معن ٍسْورَعلل روُمُسلاو بايثلاب

 لولو اوناب ىلا: يي < ايكت و التالا بأ آس لآل دذ ل قوى بانل برك ينا# زا كساب دوا

 كك اهكر ريم ربا وق اسكس وكون اولد وخ آروا« كس لب اي تهاني تاجا تأ وعكس ادخ باردا اطل دب لب

 كانا هو كبر ةعيسا ضترصتم اكتدابع كن اروا لت تسكت ددابع كبد تيس( تقوم: ) ماشد عنج
 ا نا( يون) نص ل 1ح لاخكس قود اكا تناك دددا لإ ارقفووروا«س سئ رن لوك دين

 يدرك ل اف داي قياس مكب سة اداب اك فن كب ادوا جدار نم بح اصركل وب نلخ ل ايش

 ساروا انجب تاشباوخ ىلاسفن يا لش كرد هدا لي اروح اروا رض يريقووروا#تعأأ رز

 فاص فاص) ح لوي اسكس لاروا تلا بدوا هس ايكركزواهتحسدع كل ايليذل سس دع لاح ربا#

 تينا توكلنا ردا تسال نايا جس اي كاك رس اح بناها[ يف ابتال ]ب ل حدك

 هداك سون رن "سا نم اق كك نا لكس رك يك 1ك سوزفاك ولا ذس م بشاب

 او ذآ( ترشاكل ايب) هدر دوز/اروا م ظساع ايل امن زهيرت دش قتيل تاق

 يب كت رارت يان ك اج ايكب يرقد لورتج كس نا بج ل ايو اكومدنناب كس ثحج كلج لاك اج اكاد

 دج ج زج اتم قومي كمادآ قرب ىايكى بك اود رواود <. ىلايارب ىت ايكروا كل ١ذ نوب ورجج حس
 هس آل ث داب تنم لوري دوا ارب ى تيبابن مار آ اكل نك“ اهُقَقترُم َحْبَ حبق ىل < لوم لوقنلح لكاذ

 روا ةال نامياوج كواووربغالب ؟ مارآ انو ل م كك درو < ايكايال لئاقنلاب ل اَهَفَتْرُم ثَنْسَح لاقل. او

 اًوئمآ َنيِذَلا نإ (خلا ٌعِيِضُنَأل اًنا) ندمت كل رلد حاضرا مت اكن ولاو نحرك سلي با نك لس

 اطع رجا وكان لا من م جس ْمُهُرْجَأ تدابع لسا دوا < اك الرمان معالج كرمي يرشد لج دوا سرك

 كح نت لن راي كح فس ركم يق ع راشيبب ك- كس وكول ل ١كوب عاشو وسار آو روك بووك ج ااا كس لح رف
 نب رسم ض تترواح هدئاز نك ايكابك سلخ اج انبي نك ةسوس لابوك اء لوب كراج لرمنتن

 عَ ئاككذا اًوِس زواسآ | ناهس كر اًرِس ٌةَرِوْسَ دوا عى ٌةَرِوْسأ ءُرِواَسَأ «< اه يضيعب وكن
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 اي (8) فهكلا ةروس ل نيل الس ودرا رش ن لاه

 نم اهنئاطب ع تب كن سر هروسروا« كح لين ىابلاكم نر سوم روا سابل كك ير كيراباكم يردوا«
 تك ٌةكيرأ كئاَرَأ ل وعم  اريككب نونه لاب وروا ( وجاك سر فس وصرتسا كنا نش )< قربتسا

 ردا لوزثيك ل هس نيبو كج نو تكون اكس سا لق واوج ل لوو بج ني تكاتنو لاا ةكيرا وك يرتس

 هس لجو مارآ يروا لصاججا ىاايكت نج ج_ اجاجايكدتمار آس ريد لودي

 دئاوف ريض بيك ىو
 حدك اوم ققتش سس رج كس لاا قرروا «انركت دال ةوالت (ن) كت داطعل لتاو هلوتف

 (ج ىتردصم.فرظما) اًذحتلُم جس نايباكد وصوم ب جس شايب نم باتكلا نم اذلج يي عب رلراجا
 ثومدماد ُدغتال هلو < نايك كِبلِإ ّيجوأ اَم « َكَبَر باتك ْنِم هنو ءانيلهانب مكه اني ( لاعتتا)

 ا« ةلابع ؛ع ذو هل اجتحس زج اكل ذذغ ( ناي اسأل, تلن فرت آس كف ربا

 قوم 7 كف اشم ميلا تاضمرلا لاح يلا فاضم فاك كاَنبع خلا ُديرُت لمب دوا < لعاذاك دعت

 رماظب ج دكا داشسا ازاء دارم نعت بحاصس نترك كس لا ايءجس تي

 ىءاتوكر مالا ىف طرف :ركزواهتح دع( ن) اًطْرُق اطْرُق + فرط كى فاضم ب تقي ركيب فرط كيلا فام

 لعن حملا ردا جس ايدرك باهت فس مالع رض اميبج سرت كآ رت كن آرقلا اذه فوزحءادتبمي قحلا هلو ءا
 د لا نس ل 2 حلا ءاج ىا جامل[ فانك

 مهب ٌظاَحَأ ةفزد نمريلف ءاش نمف نب نيذلا نإ ا رفكيلف اش ْنَمَر نلت

 ماع زي ل د” لين تكدكزجج لارج قدارس يس تاقداَرَس عك ق دارس «جس تنم ىك ران « اًهُقدارس
 لماو ركيفتسي د نركب اطرد ٌةثاغإ ردرصم اًؤْئيِغَتْسَي هلوف ص اقروا ايماشاي وم ىرادل درابج هاوخموب سوه كس

 مكر ُلهُمْلا هلو اي ايكو اًوُيِغَسْسَي 3 للرب كج قول ءاوزوا؛ ايل يوك هرتك كو ءاق اوفي 3

 ثم ناك ركَش ,قك لاع - لهملا روا انلسوم قت تنفص كم اه ٠ « ىرشي لقب دبا« بيب «ثحبي 3

 اًقفترُم «ج يش اختتم عقرم اكس وه هد دوا فوز م لاب صرصكروا لاذ اك سب تارشلا

 كس سوي زود لي كمارآع ناك فرظ قفترملا اَهفََتْرُم حبق ىا < لوقنا لعاز ركوب ج زيي تدب
 اًقفترُم ْتْمْسَح كل كس وتنتج كل ساس انلسوم قكوي روطدس تلكاشم ب جاومءازهتما لاعتسا كسا كس

 لقت الَمَع ّنَسْحَأ ْنَم رجا عيضنال ماك اووريررتاد سا لعفنب عن > :١ . نإ هفوض جس ايكاياررذ
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 ل (08) فيكلا ةروس 2 نايل الجودر حررشن لاعب

 كفل وأ اوميرمت مسا لنج رلك سرقوا ذيسا لادا نإ لدا ثا ىلومرمنركل سس رمت ما تيسا نإ تاك نإ لدم
 هلوق جرا رتب كقلْؤُأ روم لبر ب سارق م ءارتبم ندع تنج دواس مدقعرت مُهِل ندع ُتنج مُهل

 ك- ةعونصم (, ةنئاك رواه ناي نك د بهذ نم بهذ نم رواه هدئاذي رب لوتفماي بديار كم َرِواَسأ نم

 ترك نوسلجي فوزه لش نينكتم نمي عنك راوس ٌرِواَسَأ هس تنص كو ٍواَسأ ركوم قلت
 -جح لام ريرسلا ركوب قلل ًانئاك ةلجحلا ىف < لاع

 رشوش
 رك وكول د هس ىلآديب دذ كس قو باتل كب رك ب آد لاي 1 بآل ءدق لا فرص ماك كب آداا

 لقا يآ, غير لوفشم لن ىتد م اجت كس قش رف يس بس آهجس قتاننا فرص ىف اك بسآء بح اي دانس لب
 لاتطااكس ادت ؟ كوب ررط لكل وكيد قا د 2 ركت فلا كممالساركا كول ب كح اينداك يس يش ل

 انكور تنس رول رعووكد ثلا قم ايند كرو ل ا شن العاج ل دب وكل ورعو كس لاء ايلاءرفو دعودوخ نس

 زار اجد كتل كح ا حس ضلك رطل لج لد لك وكيس نا نس سأ رواق مكر العا
 دوا فايع ركب لاكر عرش ل اذدب كت اكيعرش ماا تس يآ جيك كح لكي ند داك كاوساس اف بآر#

 .ه ايلا ايري لاك فيا ديك

 داو ديتاسنكس قت نلاروا تكسر تيياعر كب احصو رقكملسو يلع رفا لت تسر ضخت ب تي[ لا ُكَسْفن ربْصاَ
 < كلا رفريك اج كك دنباب كتاسكس ناولووخروا تكسر ابو

 لون ناش

 « لوم سوم بيس اكل وان تاعقاو الق بسك نرجع روكد تاعقاو فلكل لوزن ناش كس تيا

 درطتال ور لامترّثلا لاق اكس روك تنام لكن كا دج إي ةييساوكن ين ومءارقفك يآ كبل مانا هروس

 (مهبر َنَوُعدي نيذلا
 لن تمد كملو ديلعدفلا لص تمر ضخ ىرازف نضج نب دريم سر اكلك جايك نأ ىدخإ :هعقاو الهيب

 هك يآ الا نييع قرارمقفت نيج روا تخل ابلاكن ات دم كيب احصمارقفدنج ىلإ كح يامر ضاع
 قياوكن ا يآ تلح كب سب لاي كس سوك لاما تنخ يبا ل لاب لأول بع نع تاباك ب آردا هس آللي
 ا ناكر للجو ربع كل # راع كا كاي دان س لالي
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 لا 0) فهكلا ةروس 0 نك الجوورا حرش نا امتب
 تح 9

 يلا ل ستتلا لوس س قفط نر زن اك ايك سابع نبا تياورب نسي ودرمننبا :هعقاو ارسود
 رم ل كف دجتاسسول وراسل ير قدي ترد ساي نيل بآرك وفا هس لاح رتل قف بي رغكايوو وشم روكملو
 سموم لزان تيك َسْفَن ُربْطاَو بح اهقاوك رطل كرم ق تكن يدق ركل دقني داك سس آكل
 حس لاى اوك وصب رق ن لاكن ويم فر صروا جس ايكيا رف نس قس خ# ركل وقوله روش لوكا نلا لي

 يبلطم» ير دب قاس لاك كاب سلب بآل جس اكاد كميل جس ايكيا رف احس ةسانج

 يرن طروا لب وروشم سس ا للي تنالماعم «كجس د تسبوا سك ءارتق لا ب آجل رذ ك- تابج ل وصل
 هلا ل لارج نم اشد تسكب ياك جس كد الت: حس افلا نا تسكر واجب كارد« لي كم اكس تن عااد

 لكل وو تالاح بس رواه كك ٌلجاضر كمل صتلاخ مو جس لش اكنلا لن تس كرك ذاك ىئادا تس ءاكيذك

 تداياكشا لوس ناك كك ا هتك لاوققو وشم اثير قوس وردوا ل تن ارك تك حرم روادادما كدا دج

 رودوكن لا تس تيرضتروا تضر كى اهتدفلا تالاحري دوا لإ حلاتك تاشباوخ ىلاسفماكب سكس ناروا ليت لثا

 بار كلبا هنا

 لاوس
 رط سارى اج دكا ن رك كس ناك لكل لأب يق وتو روشمو وشم اكن لارككس اتكسر لاوس لابي

 00 و مق زو كن وفاهطسابي رف يضاتذاذع اكمل مان يآ« ودادلا, شرم تم

 -خساج اندم زايتالو 01 6 ساكت هرارقى بم خيلمو توحد لوصاروا يامر فش و راوك

 تكي درك ئالعا آلا داجايد متم يلسهلا لس ترضخ حلا ءاش نمف مكبر نم قحلا لقو
 0 نا ا كسى وى اعتدتلا ل امشي ل امك جس ترم كلو دابا ليوم م احتجت لادا < كي

 لداكس شدوا لس نام ساه لد اكن باايارفواشرا ل كول دم ناصتنو حكي وج لتماد ب لد

 ران رولا لاح سانام ىودكة لدم بانج دجاج يكد

 لج ل اج لق ردإرفتس ىلإ يا كنا لك لئاح ىدداررف لوا /اروا!هاني ىكادخ كاتلوج كسا بس رك

 1 ادة نع عيال لاين يع /# انور سالو < رفا تسب اكل طم
 اكن طبيب ب تاهو لوم لكي ب ثمج ل ظلمت لاله لي لي دوا لي ركديرفو وردا كل لاي

 ؟بهاكمادآى دي كلوا حح ب ورشم رايك كل اذ نومبودمدك وج مكر دق لادجك سايد

 هك سرك حلاضرجا كوكل نام” كش 2 لامعا كيرا سال نامي كلوت هيشالب اودمآ نيذلا نإ

0 
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 لع (4) فهكلا ةروم لكل نيلالسددراعررش نال

 المع باث الكارب كس نا متلك كساب كد اص قبلي لدا كنلا ني لن كلتا حس دابقطا كس لل
 ناكر شت بج كس بولس ياكم يركن ارق يس تنج كاد كل كس سكول يرن اكرم قل كس بالج يك
 كل ىاجاتركرو قاكب ا وراك نصل نيني هر روطبكس لاقت لين وق ارك كاكا ذع كل كس نإ راكد

 ساه كذا انبي نت نوم كك وورم قمن تي آلا اهي نولي جايلرك ذاكرا زسوءاذمج كتير ف
 عب احس دق العو فرع تنم ذو لاقت, : بساوج تن ذ شدوا س ابي دش انبي روئذ كح كس نودرم لانكوم لاوس

 لاه ىو را رق تر فن ل باق تاتا اب نع لوكالغ هسرسود لاب كتي لامج زجوج لع دق الع ليا

 سي نوناق اكتب شل م ايندك لب اج ةييسدرا رقتنع ذو لام ريك سرروا روي ز قتل كس لوورم ب عنج

 هي سر خرط اس ليم اج قك مج كى عكر وا اك ساب رولز ّلوكاك سوس كس كح لودرمما

 تاره ذ فس م اقتدلا ج_ ماج ىلا لكى دن اي فكما ركر ايي تس اس تبا لاب« ليج ليت اج هوالع كس داهتج

 روط م اعدك جس ب اجم كى اوفس يامر ف لاعتسا ضيصاكف ورح نوسبلب كح كح ورثك وا غيص ل وجت َنْوْلَخُي كس

 كي هس, اك يك ب لون لإ دود ساني دوق د آل الدوا لت تس انبي سرسود د ذك جس لع سدا
 اهك كس لوم ةس كلت اب لع سب آي 4 1 تامل تيل

 40 رك بأ يركن غم لاقت جسهاكمار آيا كر رواه لس اوتتا

 انلمَج لكسب ٌريسفت هدعبامو رهو ُلدب نير الم ني ريمؤملا عم راك مهل لغجإ برضا
 ٌثاْعْرَز اَمُهَيب انلَعَجَو لخنب امه انقذح لا امُهْففَحَو باغ ْنِم نينا م

 علظت لَو اهَرَمَن اهلك هربخ ثنآ اذ أذنبم ةيعتلا ىلع لدي ٌةرفم اتلك نيتنج

 مالا حيف رمل ٍنييََجلا عم هَل ناو امهنبب ىرجي طاَرهت اَمُهَلالخ اَنْرجََو ايش ُهْنَم صقنت

 ةبشخو رجشو ةرجشك ةرمُل ٌعمج وهو ىناثلا نوكسر لوالا ْمَضِبو امهِّيَضو ميملاو

 حارقت أَو لام كنب تكن هرافي ةَروَحُيَرَر نمؤملا هبِحاَصِ لاقف تذُبو ةندّيو شو
 ليقو ةضْوّرلل ُةداَرإ نتج لقي ملو اهرامنأ هِيِريو اهيف هب فوطَي ِهِحاَصِب ُهَندَج َلَحَدَو ُةَرْيِشَع
 َةَعاّسلا نط اَمَر ادب هذه مدت دب نأ نظام َلاَق رفكلاب دفن ٌملاَط َرُهو دحاولاب ىفتكا

 هل لاف اًعِجْرُم ايهم اهم اًوْيخ ثدجال كمر ىلع ةرخآلا ىف ير ىلإ تدر نو مبا

 ةفطن نم مث هنم قل مدآ ّنآل بارت ْنِم كفلخ ىئذْلاِب ترفكأ هبواجي ُهْرِواَحُي رهو ُهّبِحاَص
 نونلا ىلا ةزمهلا ةكرح تلقت ءانا نكل هلْضاَّدِكل الجر َكَريَصَو َكَلَدَع درس م يب

 مرابج رلج



 لك (08) فهكلا ةروس 0 نال الجد درا حررش لام

 انآ ىنعملاو هدب ٌةلْمَجلا هرَّبَقُي ناشلا ريمض َرُه اهلثِم ىف ُثونلا تمغدأ مث ُةَّرمهلا تفِذُحو

 ناَدَحَأ ىَبَرب كرشأ لَو ىَبر هللا لوف

 هميمجرت

 لاروا نيّلُجِر < لدبح الثم نيلجر ين وصقتوو نلا كل كس نونموصروا ل ورف اكن لا هس كايب لاحد وا

 وروج ال وغاب لوفود فس مروا تح سد رايود ك دونا قرف اكرج دك يا حس لود نلا ريض لذه رعباراك

 نوفوو ىلاج كل صاع ذغريب رز ك لس قمل اا بقت ع ع كس نااروااجت يدرك احارجل دذ كس لوخرو كس
 ( حس راقفا قمر )در فم تس ءابققا كس انف انك تح 2 كسول كاب لع ساهخ ةيسد لج رولان عرإب

 لير هش كايرو كس نواب لولو انلا هس مادوا ع رمت لكلا تتآ رواه ارم اتلك روا اتركك لالد ب ريح

 رواد اسكس قال لوفد مروا دق 2 لاوما قكرواو والعكس نواب ود كل كس ضن اروا ضرك راو

 رَجْش ل سب تا كرم رمت رمث روا رمش أ تام نوكيا ندداهشكس لوادر تاس متاح نطو

 تلاع ب نزوى كيادرفم ب ونت ) ب ع ىةنَدَب ُندُي رداع يي عمة بضخ ٌبُشُح مروا عمال ةرجش

 للا هك وم جس رولتتل لع زدنا ير ح تار نم سا ه_رفاكا(زوركيأ)( بس فلل ىلا

 ديتاساو ماجاك وك ولك عراب رولا واحات تأسس نسل روا ىلع نارا دارفاروا لوم دايز تيل لا تس دج
 ابكت يتَج ري علوم اروا هيل رذ كر فك اهتالاو ل ركر وا ةيساهدمكج سيب لاحاوم لعاد ل راب ةيسا لأ

 ىأرإ بكا فس لارج ايتابك يروا( لتشمب ىوغاب لوو درج )ضو دامس تضج رك لس للا

 ردا كس تمم ايقدك ومان هس لن شدوا ومداد قس عراب عيدك احب لب ذنب ا هك رول مت ايكء اذتكا ري نساك

 دبر تما ىلك حس راب ادور وفيك دانت للاي كس بد ةييسا ردا ( لك ب ؟ت مم يق ) نب طمس لايخسريتركا
 فك جتا كس تااذ سا ق ايكدك ابك م باو كس لانس( يركن لا ) كا فس قاس ( نوم ) كس نما ىف لل كن
 ايكادبي هس فطور كس كك كسا دهب حسم السلا يله دارك لح ا؟ايكاديب سال ةس ل هسا

 ردا ري دو وكنت كرت كبرت ىتانأ نككل لصف كلا انك ياني درس( اضعالا لرتعمولو جي ) نم ملاس 777

 ياخدوا جس ايدك يضل عسا يدحإ كس سايس ناشر َوُه ا دركم ادا لع نوفاك ونرحب يدركف صال رز

 اترك ل يرشد اسكس د نيس ل رواه هذلا قبس دار يماك( لوبن انكر هديقع شل ) سوم تيك ظن

 دئاولىريضو بيك رش
 رواج الشم لوعفم ليا لاهي « لين وم لوعفضوو كس لا زف اندم جتا سكس لشبعج لاهتسا اك برص

 ا مرايج رلج



 لك (4) فهكلا ةروس ها نيالا ووراحررش نام

 أ العرم ىكلدب الشم اسك فاضمفذع نيلجر دوا لو يأ تقيقعرو لوعفم ل وود نيج ارمدد
 هلوق ب ناي بادعا نم جس نم نيتنجلا ىفاه «جس يئايب كلش بانغَأ نم هللوقف نيلجرلا لثم الثم

 وم ةسركرابقنا كى ا ب درفم حس رابتغا كس ظفل كدت اعلك اهلك ارك اًفح (نب) ملكك حتي لا حس ٌفح اَنفَفَح

 نيالا تسلل يك يحصل الك تيد لو وخح داش قير فيلد ردا ليث الورش ثنا

 قويشيوم ب سوم سلكت ىو وقفووواوف ل دارم لاوما كيد هو العا تافاي حس ّرَمَث هلوق لمَ ملي روا

 ماتم نير حس ُرِجاَفُي ريض ِواَحُي نيد بسادج عراوكتفك اًراَوجو ٌةَرَواَحُم ( لعافم) ٌرواحُب هلوقارك

 اجب كس اهرامثا لش نوغ ضب اهرامثا هنو «لز زي تبني اًرفنو الام هلوق «ب تبوك

 ريارب ٌةيِوست َكاَوَس هلوق هس لوم اك ْنظَأ ركوم ردصم لإ واتت دب َدِيبت نأ هلوق يلاداشو قلور تمس اهراثآ

 للجر روا لوا لوعفم ك ا لعج ,ج_ لع نخل َريَص دوا َلَعَج ئّؤوَس لاهي ءاناني ءاضعالا بسام ءاترك

 ايكمب درك اغدا سب نون اكن فكس كف ذع لايق فالخوك هزمت انأ ءاهت نأ نكمل لع لس اكل «< ىلاغ لوتفم
 كل (غارتيم هللا رواهس لافءادتم ره دواس لواء ارتبمريمردتا كس لاء لئ اعرب نكل نس اثكل هلوق 3

 دهس ىَبَر

 جرت رين
 صن ولووييرك هس فالتخا ليث تاب لا اكبر سفن اك رف ناي هققاد اك وضد نب لش تاي آو دك

 كح نا لو لئات كس دحوم قئاو تارطحرج « بؤ قاد روا قاب ب ايكا يك كة عقاو اكن ا ليتر وطبروا نو ىف
 هومكس لوقاك ثروات لاعب ود كس لت ارسا قبه ودلك سابك تارطت ضنا ف التخا لن نايم كنا ناايسدد

 نكئادوساارسود رواه لاؤمو وروااهقتدوسال ادب رفا ربكم اناكتليأ حس ل نات قامبود ل ليبقى و زكا كن ولور

 ٌلاعتفلا لع تافاصلا هروسرك اكن جك و وو تو ريكس اهب نس تار برو هذاك هت وسال دب

 كايند رقم اه # ركركذ وك قاو كس لوتاحب وفود دوك ءج لع نيرق ىل ناك ىنا مهنم لئاق لاق لقاك
 نيب ءامت قلعتاكت بارق اب قود ناهمرو ك ننج اك وضخوو نلاءيسآ«<س انك ابدل اى رادع اي كت رغ آردا لاب

 ارسددروا ناز كيا حس سن نات لاعب داي كيرشود افق حررط ل ادصتق كنا قلب اطمس كس نيب كس للاسأر ب طع يح

 راب م آت دك كسدلاو لس نادك ابك سس تارطح ضن تح كرت راني ورارطب هنآ اي كس لافود نا اهترفاك

 راني زارنب كيا فس احب فاكس لس ناهتخ ك_ ركرميشتو_ نونو ورازط راي راي ءهتس نس 1 صح كس ناداني
 مب ضي رواه قورق نش ز كراتي ددارفب نس لحب ردنا اياهكذ سا قتاوج معاكس اوك احب نوم بج قدي رف نبذ

 مم راج رلع



 24 0) فهكلا ةروس ُ نالالعو درا [يرش نمل انج

 د احبرف ارب ورك ف رص لع ادخن ها داني درارنب كيارك هك دوا نلوم اجري رن لش ز لش تننج كس دب كس داني ددارطب

 لس احب سر يجثلا يابك # سا قاوم مولع اهب نلؤم ىلا بحب لس جر راني درا نس لاري للادوا كى داش

 نوم تركى داش حس روت كت نج اك راني درارنب كيأ قلن جس كى دانس تدك يأ كسك[ ف رص راني د دار

 رو مال كي ضو راني د رارنب كيا ذس لاعب فاكس لارج درك رخل ادظ وارداني د دارنب نس ارك بكي دوا

 تن حدي بت داني درارثب كيآ كح ثلا ياهكذ# سا زتاوم مولعموك اهب نؤم ىلا بجاد رف ناد اسوم حك
 هب لاي كس للا با يس درك رص ع ادخ هادراني هدازب كيأ فن لاا كك لوم اري رق تسحار ٍكاءاسروا ماض لش

 لاوس اكت دجاح يا تس لاادوا لالاج لاي كس لحب نيسان ركا يوسف للا ايكو م دنم تجاع دي رشد دشاّلاب

 كد شرور 1 لك لاعب ك- ناس لاجج اك يجر كاج ب تسار لاذور كيا هديت انج اكس كو كرير ورود لوك

 اهكروا يل نابي ركةعووك احب نوم بيير لا غي وت ارك تس لابد دحتاس كس تكوشو ناش ذب لاب كا بج

 هي رش تجامع تم ايد باوج فس لاب نوم زل ؟ لاح ايكيا اهكك كد تلاح فس لا «لابابك فس ىلا ؟لااظف
 نما وق ؟ نق ايل صح رمتوج اوم ايكل ا. هواري ايكمرلعمذ_ ّقاحبر فاك, سوم[ اي سرت كس دهس نك لبن

 هس اعبر فاكر جي كا ذوق ناكل ود دب شابك س لامير فاكس سا دق كن ايب لاح تروص رول نس احب نع
 - لوم لذات الفم مهل برضاو تي [ل شه داب كس نلاو ايامك ع لوب ةييس ارك بهجت ابك امب نم

 ىف للاب لإ هرقل هللا َءآَض ام اذه اهب َكباَجعإ َدْنِع َتلُق َكَنَج َتْلَحَد ْذإ اله ال ركَو
 هيف ري مل هللاب الا ةّرمال هللا ءآشام كلذ دنع لوقيف لام وا لها نم اًريخ ىطعأ ْنَم ثيدحلا

 يؤ نأ ىَبَر ىف ادور الام كن َلق نيلوعفملا نب لصق ٌريمض انا نت نإ اًهوركم
 ءاَمّسلا نم قعاوص ىا ةنابسُ عمج اَناَبْسُ اَهيَلع َلِسْرُيو طرشلا ٌباوج َكِتنَج ْنَم اًرَخ

 ةلْبِج .اًبلط ُهَل َعيطَتْسَت ْنَلَف قِعاوّصلا نع ُبّبَسَتيال ٍءاَملا وع نال حبطُت دود لِْرُي ىلع
 هيَقُك ُبْلَقُي حبطأف ْتكْلَهَف ِكالهلاب ِهِتْنَج عم ةقباسلا طْبّضلا هّجْوَِب رَمكب طْيجاَو اهب هكرذت

 اهِمْئاَعَد اَهِشْوُرُع ىلع ةَطِقاَس ةَيِواَخ هر رام ياهل وقنا ان يقل طبر انذا

 هَل نكي مَلَو داّدَحَأ ىَبَرب كرشأ مل ىبتيل هيل اي لوفي مركلا طَقَس مك ثطَقَس نآب موكل

 اهكاله دنع . دنع .اَرِصمنُم ناك امو اًهكالف دنع هللا نود نم ُهَنوُرُصنُي ةعامج ف ءايلاو ءانلاب

 عفرلاب حلا هلل ُكلُملا اهرسكبو ٌةَرْصْتلا واولا حتفب ياللا ةميقلا م ويا ىا َكِلانُم ِهِسفَنب

 مراه دلج



 لث 208) فهكلا ةروس هلو نالراجوورا حرش نك ج

 ُةبَقع ٌرْيَخَو ُبِيثُي ناك ْوَل هريغ باوث َنِم اَباَوث ٌريخ وُه ةّلالجلا ٌةفص ٌرجلابو ةيالولا ٌةفِص

 زييمتلا ىلع امهّبصنو نينمؤملل ٌةبِقاع اهنوكسو فاقلا ٌمضب
 هميحجرت

 دشلادج ج قو يدك هك سيك تو ك1 ( كري دني) بجت عراب ل ما لوف ون هت اوم لشاو لب عراب وف بج روا

 ف ىادواوم ايكايكاطعذ ذولي للاب ني رتمتوك تركع لن فيلر ششي صر ا لتس وق لوك نإ كد دم ىكا دخان خس

 روا لاب لكس اتت ب رفا روا ل لبر تلا هدي دي ن دكا لن لاي ل ماو يل بكه تاي لا ة ولاا قل ءاشام

 نلايمرو لس لولوعفشور ( نأ )يدرج حاربت ب دارها يغلب ل حس ل

 0 ةنايسح نايخ تت تنآ ا 0ع 10و (نراب سرت ) ىئاروا جس طرشبا# ىسعف روا سلمت يمض

 مس ) فاص كيا انفو غرابهو 3 ليلك. ( قت ) جس عن“
 لاي ٌحبصت كد فطعي ْلِس ٌلِسْرُي راف ثم( ردصم) ار وغ اروغ تاجا ركب لايك ١ كك رشي مدت

 17 نرى ف لسا ركى ا قرب نوم شن( نايلجي) قحاوص بيسك نكس مل. و
 ةتنآ لاك رم اروا لح ركل سا هرايود ( ل )قه رذ كعب دك سدد ل لاس رت 0

 ناب حل تمادنروا تيرسح قل ضر قرون دوكدن لت قبال رمش ايكو كالب كس راب كس سا نار 1

 نوروُلا قامت اذياوج اركب ىو يش ب اعراب هو روا هت ايكي ترن ( ب ىراكرج كسا شن ) عرب سل اوجرم لا ايل
 رك نم بد ايلا تكد ليي كيت روكا ( ربنا ) لعل ايووركردوط يب نون( ووركب سن ) كل

 شدوا ليت ل أر كل وفود ات روا اي ل نكي مل 22 اي «جرل كرش ى سدت اننا يد 2

 هديا تقوس تلالب قووقوورولاوس هلا لرد هدب ىك ىلا تفو كس تكلي فة مكت عام لوك سس للا لوم

 اوروا تررصن كو هتاس كس فكس او ةيالو لوم كح كس نان دنا تموت نادك تم يق شن لابو رد ءاكس كد

 تف كرا فل وم دجتاس كرر كارول كوم تفص مك ٌةيال و قاوم جت اسك خفر ٌقححلا تموت قصدت هس هر
 رالأ لوم ساو ةييسد رجا سود دكا ضرفلاب تس رجا كح ل: رسود جس رت حس دابا كس يسد با أ ىو لوم
 روا ليث تسرد لوثود فاق ٍن وكسر وا ختاسكضكس فاق فه جس ربا حس دايتعا كس ماهما( كك نوم )

 -ه تدب كزيكب كلا

 دئاوف ريش 5 2

 لوصومللاءاشاب هس مدقم فراك َتْذَحَدءِْإ ب كن اطظرو« ذك داسآس يفيض 3 ْوَل هلو

 مرابج لج
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 لك (8) فهكلا ةروس 5 نال الجودر حررش نيلارج

 رت لك اروا« ع ءادتنم هللا ءاشام [ هللا ءاشام ُرمألا < ب ترابعي ذقن رت كفو زك, ادت رح لص
 هّللاب « ناك هّللا ءاش ام ىش يا ىا و, فو زكطرشباوج رواد هيطرشاء كج ءاج يي دواء فوذخ ٌنئاك

 ءرظام ركن دصاو مزج (رداشم نر طرشنم نإ نّرت ْنِإ هلو جس رت لك نقلي ل كوم قلت فذ

 روا<س تممالع كا رك اكن وف فوز وا لومار او نوفتس فد تدلل هبي س

 ردا الام < لاول وفم لَك ديك ساب لف يمت زايسرو كس سولوعفضوو ان انا 1 حس دارم قل تيرس تيور

 يوصنمس جو كف م لاع َّل ّلقأ هالك دارم قرب تيورح نّرت ذر ركاروا < طرش باج ىلسعف « ل ليز أ ادلو

 كب نركب دحاو (رداضم لاس ٌءاَإ يوي ىتآ < فوزه كري صرخ لا ِنيِئْرُي هلوق
 ٌرادقم ىا باص كج ردت نارفف نذوب س6 نإ نابسح باع لوك اكاوم مرك ٌنابْسُح هلوق انيد

 اقل اًديعص ملاك اري لان ىه صني ل َحِبْضُت لوا ةنابسح دعاواكل ا اهيلع ىلاعت هللا هردق
 1 يي اَقَلَر اًديعص ٌحبصُت 5 كج ب َلسْرُي دقباس مب فطع اكح بصُي وا هنوف رتل ع تنم نز وصوم

 لل لا ءكوب تسدد لكي َحِبْطُيَف فطع#َحبْطُي لع تروصل اااه كس بازع قل يفك نابسح
 لانج مان نمر وغ اوم ببساك ذاب هج لم لكك يروا ساكن ديم لبثت عراب ولا باذن

 هلوق < لات بّزقي ءام ىلع هلوق كم لمرننا - لدع ديز ةغلبم ةدترو لك وم تسرد لك

 هلوتف لئ ىلابعهو لو لق أرق نيشوج لع رمش روك لع لسا كس يب بلطم اك ةقباسلا طبضلا هبوب

 كارُسَحتو اًندن ُبِّلِقي كج تسرد لا قكلصاكب لقي كج خاب يرصقم كفاضا كس اًرُسَحَتو اًمَدَن

 لاذ ما ةّيواحخ < لاح سري ُبّلقي اًرُسحت ءج لل مت ىلع لصا بلقي درو < لش نك
 كنج ناك ةماعد مئاعد ,ته كل وفاش« اج انثى ٌضْرَع شور زج لدم رك وضنمسا نك
 «هبس ىلا تفصركوب قلت ةنئاك هللا نود نم روا< لوا تف“ ىكة ديف ركوب لم هنورصني هلوق نوت

 رواه (رزرمحس يو كف سم تفص ى ٌةيالولا « ٌقحلا ىلاتربت هلل «رومارتبم ةيالولا مدمر كلاَتُه هلوتف
 بال دب خب قع جس زي اقع « كوم تفص شا ل اجا ذب هرسكي قحلا هك

 رشاش
 هكابكش لبكي ست فاي ملا و لع بجلد ن# ىلاداشروا كنيس ىك غراب رولات اوبب لضاو لبي رايق بسحب دوا

 < لوم تقثى وب كدقلا لا تل ؟ تاق دوا تن اط لوك وك كس ددم كار يخا جس نوب قتد عبس اوم ر وظن وكر
 مكجساوموراو نومضير لع فير ششي دعس ل[ تن آس قرط يروا جس لوم دادي اي كا حس قرا ذك كش
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 ا 08) فهكلا ةروس هه ناتالجودرا حرش نا ام

 فك تن آوالواروا لاموو اس سبكهئابالا وقال ودا و اشار صو ورك قل اج تك اطعد الواوا لاب ني رتبموك نير مج

 -هاتب راو

 ايندرتب/ حس غراب سرت راكدددبار عك يجب بركس اجاب رتك سس ةييسا كن ل دالوادوا لام تح دك
 هو لد عيت لاس آيا وكي راب هسرتروا كت سك ا طعدثلا + اعئازن لغ ترق اه ديد ل يا

 دع لاند ره ىلا رة اج ارت الاكلات 5 لا هس اجهل ناديم لي فاس

 ف لامير فاكلكالاعايد ليف ادجاكذ# كرف لدار دق ب ادجاكذس دكر راب ف ضم كج نديشيب لاب

 قاد رووو بوث تاودو لاب بج < لوم مولعم ىلا ىت بج ترثكىو الواك ا ءاهق هكر وفود الواروا لاب

 هس لوم مولعم ناب لابد دالدا ترثك
 علاضك تكا لوم لال ب راكد ابى غراب دوا ايكومدابر م دوابتك راب كس ىلا عملنا اساراس اك ا

 نااكمهو ]لل يب ّلاج رك كلي رائد ب ساروا جس لاب ركتسههت كن اك حرر لس را ايك راتنم لوسفا فكري فسد

 دامس بسد غيسا لي كاتم بخ يك نكسر وا ايكومداب مو واينرك كتم غراباك ا ررط كاس جامو مدانرب لكأإب

 هلا ىلا روجر دوا قوت ناصتن ادد تسحر وا تما دنير كمال سجد لبا تساب ياجارمتت كير شوى ل
 لكى اوي نروا ةلكربك نك وضوك اس وو كل دق اكس ىلا كس ىلا قبس جو كت مادن ب يبرفك هدي
 -+ نك 2 تان

 تس مدوقدو تروا لركوب كل ااوسك اد غوت كى ومدن تعامب كما لوك نيش وامك ىلا لاي كس لارا

 لع اند روا بس رتب حس بسرجا اكوا قلبي تر اروا جس ماك اك لرب سادغ ركوب تو ستي اكسس ملوي

 د اجار اكعا

 مسا َنِب اننا ناث لوعفم ءاَمك لوا لوعفم ادا ٍةويحلا لم َكِموَقِل مُهَ ُرْيَص برْصاَو

 نسحخو ورق تان ِتابلاب ُءاملا جرتماو ضرآلا ُتاَبن ٍءاملا لوزن بَبَسب ٌفئاكت هب طلاتخاف

 هب بَمْذَف ”ايَرلا هقْرَقَتو هَريِت ُهوَرَدَت هؤازجأ ٌةقرفتُم اًسباي امْيِشَه تابعلا راصف َحَبْضَاَق

 ىلع ُهَللا ناكَو حيرلا ةءارق ىفو حايرلا ُهَقَرَفَف َرُسْكَتَو سيف نْسَح ِتاََب ايندلا هّبش ىنعملا

 ُتاَيِقَبلاو اهيف امهب لمِجَتُي ةاَنُدلا ةويحلا ٌةَئيِز َنوَبلاَو املا ًارِداَق تاَرِدتقُم يش لك
 ةوقالو لوحالو مهّضعب دازو ربكا هّللاو ُهللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس ىه ٌتْحِلصضلا

 ىلااعت هللا دنع هوجُْيو ُناسنالا ُهلَمَياَم ىا تالَمآ َرْيَحَواًباَوَق كبَر دنع َريَخ هللاب الا
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 لك (0) فهكلا ةروس 34 نلوجودرا نر نيل امج

 همست رست
 امك عنو لوعفم#( رّبَص لثمن برضا) َلَئَم تح نام لاش كى دتن كدغد كس مقرا

 كنز تدم اك (لإي) ىااياسمب لي تسولداب ذس مت جت( ىيا لاثم كى رن ىدايند )جلع لوخت

 رة دو ل سما لوما عمادمل ناس
 وك لاو سرك ذي هذي رش حس رحب حارا وموكن تلم قرظتنم# 2ذ كس لارك ايكو دج اردجاميلا ارو ايلا روك س

 راكرف اج كيتو رشا هس ريس ازشون ل اوكًيند آله سس بلم ادام حااشنو م ناك اك ق تس لرب اذ 1

 دتلادوا جس حيرلا ساب كس حايرلا لش ترق ك يار واو يدرك شتوى ا ل اوم رواد ايكوم ادوج ركوب كش
 كنوز تل وأود كا ل ر* ايند < قلو كى دخز ىو دد الواوا لاء لت لاو ككل تمد دف ب زجر حس شيم لات

 تارضت ضتروا سيترك ا لاو مقلا الادلا الو مقلد و مثلا نااكبسدو ليث حلاص لام ال اوغتس د لاب دوا بس ىلاج كل ساع

 كس ديماروا لع رتب قس رابظظا كس باول كيد نكس بد هسرتت لامن اير تس ايكافاضااكظناب الا ةوقالو لوح نس
 هل اي رشا تنكر ريعاروا ل ةنلاسنا كززج سن ني تاس رابقلا

 دئاو ريف بكة ءنتت
 رواع لوا لوعمم ايندلا ةويحلا لَكُم رواه لاك لوم ب رضإ رواج لشسؤعميف يع نع

 ءام ركوعلمت ةانلزنا ردا ومرت كف و ذه ادت ىهءامك ل هب يباح 4 رص ل قلك برضا

 ءاتدعمت انت اًور(ى) ىور ْهرْشْهُم قا“ ٌميِشْه لمني روزي رامْشه (ض) ميشهلا هلوق وهدف

 قر دصم ةعيز ل مم يللا لتس[ افالم اسما لضخ هَبَش < ىريخفطع ل هَقرفَمو انومرظنم شخ

 بس لوم اور كل وفود نونبلا روا لاملا ءةّئيز سو الث ب اب بس[ رثتدعاو لت ل« جس لوما

 هس تدم دق اسكس لشببسج لاعتسا كب رضإ مكه هداغا فرط لا لي فسكت ريض ريف برضإ

 مايا روان اه اكس سا مكى او تس ا نسب شراب وكب جتا رواءارنتبا كى كدت ىو هيد لث لام ساس اتوج لوعفمو رب ىرمتم وف

 :ح يبيت لكل اق فدذكتنروا قربا« كس لايق نيا نونبلا و لاملا هنوف لك رايت
 َاباهكر# ناكلاه نونبلاو لاملاف كلاه وهف اهتنيز َرُه ام لك و « ايندلا ةويحلا ةئيز نونبلاو لاملا

 -امهب رختفيال نونبلاو لاملاف « هب رخُفُي ال كلاه َرُه ام لك ءا/
 ما ٌريخ < لامعالا ب تاملكلا هو رواج فوزح ف وصو“ اك اروا < تضت تايقابلا هلو

 حس ييساب لع هب مك يدرك راش ككل و زثا بيسي ذل حرداش_ شمت قمتي نا
 اذهل بساتوك هس نو لك نيارتخإ دوا ح هراشا فرط كر يخت ىرسوو لك طلتخإ تا ءاملا جرم! هلوف
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 لك () فهكلا ةروس 3 ننيلالجوورا حرش نيل انج
1 

 تفلروا فرت للاكل ا لاهتساروا فرع دكا عع تسردانركف رط كت انس ابك لاي تدين ىك ةرازتما

 ءايكل لم لاي هدددمل نايك لع ع ددد لإ نبللاب ءاملا جزتمإ كاسج< قوم لادم راطر يجر ابل

 وي هدايذ لي ددا له دددركا جن 4-2 فس ركلابع لع ترثكك ف يهد فاي يكراطرثكل اجي دوأ

 هدا دامك جس هداياختا لب كس ووصقم ناتي ب سن لاثموروكرن حررطىاءايكل لن إي عدود ءامللاب نبللا ج زتما
 ما قتميردصمالمأ يدركه راشا فرط كت اب لاك كت هلماي ام ريض لما الَمأ هلو < لما ىت
 هس لع نكس لام لوعفم

 رشوش
 ا قلاب رف ناب حس لاثع وز وا ضي راد ان لكن ماس كس ساروا كرت قدغد ب لاثم لبي

 كا رنذ وضد ح يرق اشكر آكل ب دداشرا «<- غرف عتاد ح لاثم ىلكروا ماع « نوم وم قيل

 قوم نابنكب موخ تاجابنا وس ذ ىلا كارب دماياسرم لي حس ناس آس مت جبس قياهوكء يسار ف ناب تلاع
 جراركه اك ايند لاح بم لم دم لرمي سا ثااوجوك اك اجو »ير هير لوم كح كس ند قتدنج دوا لوب

 لي كر تردف ىرإل ب زجرم لاعتدقلا دوا كج ردن ىكين اشو ماناكل اا لكس فوم مولعم انشروا باداش ذب
 اك ايندرك وج قت دالواروا لا وق < لاه ياك اينو ىرول بج روا لي رك انف ل اح بج ردا لي كد اجا لإن اهب بج مك

 علر روكي ك- ساه اج كل صاح تن ز ل اينو رذ كس لوفوو نا جس قلو كي ل دئذ ىوغد جس ب كيأ
 تروا« لربك مئلاودقلا الاء الو دش دمجاو رثلا ناب” لامعا وو رول لت لاو تس د لاي ل اص لامعا روا < لاوزلا
 هك با كيو برك بآوو ل هاو تسد لابهد < ايلمفاضا اك ثلاب الا ةوقالد لوحال فس تارض>
 لع تررخ آدو لون لوم تسباو لب ديمادج حسم اص لامعا نتن < رتب قت رابنتغا كس ديرما دوار تب تس دابا

 لاننا قل انو حس لاركه ايد عراتم فالخب اكسس هدايز باو قس ديما كادوا كل وج ىدإل رورض
 - لئأوت لاوس لوك لعب ترخ اروا توم لبى دول لب ديا

 دالواروا لاي ضر فن ىل كر ب ايكا بكت نع ذ ذو بيا كرز وضد وكوالواروا لاب ل تييآى لا :هدئاف

 تمرض وا للا تعاط حس نارا اج ايلانب هل رذ اك نإ دروا قيادض وكن اركا ناس تس رابتفا ل دس”
 فوم لش تاحلاصلا تايق اب صراخ اكن لاروا ليث تساج نب بولطمرواروصقنو الواو لام بم ون حاج ايل ماك نيد
 نترك اجاجوم ف وقوم لس اك امعا سا ولج احاجومب لاقت كن لانا بج كس لعب فير ششي دعب انكك
 وم راج اياشاهدماق تركو وال يداج قوص لع :جساتبد قراج لسلس اكب اف هس نادك ب يبا لك
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 لع (4) فهكلا ةروس هم نمالجووراحررش نتاج

 تاحلاصت ايق ب كج ايلايك نر وق ريك يع لع ىطرقر يفت( مل ها ور )ركام كيك او ةسرصوج انوا كيت
 كك لكي تاور لكدشك اع ترضع ع لور وا ليث ريش قاب حس بس كيك يي دلاو ةييسا هو ليث لايكذ ليت

 نايكي ديد ماك ف ابيب لن مناك اعكيدوكى د ؟كيأ كس حسا يا نس ضدك يا رف فس ملوي «راعرلا لسلال وسر
 ضايند ذس لوبتا ثلا كل كو رف قاقتثاروا كت اله فس وردوا لسجل لايك بليت لكلا
 ايد لترك فهيا نس لاقل جس لاخلا تنككذب لم ديكر اعد اتاك كاما ايكن احا ذب يمت

 رسكو نودلاب ةءارق ىفو نم به ٌريصتف ضرالا هجو نع' عب ُبَهَْي لابجلاٌريسن موي ركذاَو

 ْمُه اَنرَشَحَر هريغالو لبج ْنِم ئش اهيلع سيل ةرهاظ ٌةَرراَب ضرالا ىَّرتو لابجلا ٍبصَنو ءايلا
 َنيَِفَطَصُم ىا لاح كَ كب ىلع اصر اد مهم كرت دان ملف نيفاكلاو نيسؤملا

 لاقيو الز ةاَرُع ةاَفُح ىداَرق ىل رم لَو مكدقلخ امك انومَحج دفَل مهل لاقيو ٌفَص ما لك

 ٌْعِضْوَو ِثعِبلل ِداّدِعْوم ْمُكَل َلَعْجن ْنَ هنأ ىا ةليقتلا َنِم ٌةَفَّدخم ْنأ مسعر لب ثعَبلا ىركنمل

 َنيِمرجُملا ىرتف نيرفاكلا نم هلامش ىفو نينمؤملا نم هنْيِمَي ىف أرما لع بانك ىا ٌبتكلا
 اليو هيل اي ٍتاَيّسلا نم هيفام ْمهِاَعُم ددع َنَلوُفَبَو هيف اًمِم نيفئاخ َنيِقِفْسُم نيرفاكلا

 هل نير نو ربك الز ره زواغال تاكل اناث قم نيد لال ردت زهر تكا

 ُمِلظَي لَو مهباتك ىف اَنَبْعُم اًرِضاَح اًوُلِمَعاَم اَوُدَجَوَو كلذ ىف هنم اربَجعت اهبل اهَّدَع ءاًهطخأ

 . ٍنمؤم باوث نم صُفنيالو مرج ربغب ُهَُقاعيال عادَحأ كبَر

 همج رست 1

 كح ليد امكان ذة هداكل و ذاهب ىلاعتدثلا كتي دكل و نابي كس دات ( ثلا )ووك وأن د ىاورلر يروا

 رواش جت اسكس بص لايج رواهرسكه سك دوا ناو ريس لي تأ قل يار واكس ليا جوم دايخ ركام ئاهي دولا

 ةاوخ وك وثانا مانت مروا كس ليث ردت كي هريغو ابيب هب ارك س ناديس الك كيال بيدك ن عز ول بطال.

 هس برس ريت بس كس بسروا كس لي طوي ىلا قو يأ حس لم ناس لي رل ع ئاوكب سر فاك اي لوب ناؤم

 كوم فصلي كت مارب ج4 نيفطصم ( ل نروا) < لاح اًفص ك لج اب كر ضاع ب فصورب ور
 امتناع يكاد جرم لج ليت فس مج ررط لس آلي سنع راك اوم ك6 اجاهكحس ناددا

 لوك 2- ك1 ثعبءابتت لد جر كك يم كة اجاهكت ثحب ني كسروا ناتي لسعر «ا دج
 م اناك نب ننتلا# اج ايدك حاسس لل مانو هنأ شع هلقتملا نع هففخم نأ كس ل النووم نو
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 لش (6) فهكلا ةروس اهلل ناالج هدرا يرش نك

 نور اه د فب طاخعس ا وف« اج اي ديد لم تاب ل اق كوم رف اكركاروا ل دحتاب لح ادا كوم نوصل ء ل
 نويلاعارب قوم قعر ( لامعا مان ) ساروا كح لوب جس روج هدز فوض كوم لعب لاو: سيرك امك وكل ورفاك

 سا) طنا ساكس ردصم ايلا ليو رواج ل سكس انفه « اَنتْيَو شنب ىرام ساب كس لي هيد
 طاعا لج اذب ثرولا زوجي انك انوجي لوك نس سترك حس بانكب يجب كد ( ليمان ) رجس ليل متت هدا
 ل ناو بروإ كس زا ب فحم تبقا ما كلا مان نع "رحبوا ايلركرنبماق كس ركر خوك انكر شن ؟وم يكاد
 هدركان قياس ركن مشو كلب راكي ا ادب اسك ب لوم ات لامعا ةييسا كن كس لين اب ايووجوم اتايك

 2 ركب[ نم ى كرو كس دنازس كو انك

 رئاؤى ريت بي نقش
 عروق« لوك لابقتسا س نتمكن خس ىناب لااعفا سوزته روك َعضْوو او ٍرغو اَنرَضَح لات

 يل رداغن مل 12 سا انْرَشَح فلاتر داغُ ْمَل < ايكايال قنا كك ذك راغا فرط

 كس الث نحاس يب كذس»:ردصج لاسر اضع اَفَص هلو جس لن زل لنا تدجج
 لوا لوعفم كا َلابجلا رواج ءابلاب ىرعتمريسُي كس هراشا لين نسل اهب ُبَهذي ريض ُرَ ٌريَسُي

 نير طي ركأ لعام ب رواق كج هراشا فرط كحاب لا لن نس كرت رياك ٌرِداعُ هلوق <

 ُتبقاع روا ٌكرتن ىا «بس َرَدَغ وذاع لب < 0 يفرط لابي رك اتركدضاقت ل

 حس جو كف ور دسم رك ورغم ركاافص لا يدركم راشا تح نيفطصم هلو كلب ّصللا

 ك”وز#ر رص ءامك لذ ترو أحس لاح عر وفسر ل قل لا وعفم نإ ٍءامك هلوف < لع

 رص ما اك للا س لقشما نبع فقم نأ لوا لين فود ْنَل نأ هلوق خلا ٍءامك اًنئاك اَنئِجَف ىا وب تفتك

 ل ماا كس ْنَل نوناكْذأ < بص[: فرجن لكارسود رمت كى ا َلَعَجَن نل .لمج دوا ُهَنَأ ىا < فوك اش

 لوا لوعفم ادع وم روا ىلا لوعفم اك لعجن ْمُكَل ايكايدركف ذعوكن اون ل طخملا مر لآ قدوا ا

 ملكا يدركه راشا ل كس ركح ئرما لك باتك ريض باتكلا د مالعرخم ئرما ّلك باتك هلوتف 3

 تم سر صقم اكن ركح نيفئاخ رك نيقفشم هلوتف < لش لكاس يلا فاضم مال فلا اك باتكلا

 رمكوبا روارشكن باروا نست لون دارم شك فوخ لاهي  اتوم لاعتسا ك- كس نت فلك نيقفشم كك لا لإ

 اذ ُلابجلا ٌُرْيِسُم نس من باروا جس ايدرارق لاف بح انك ابججلا دوا جاحد لوبي ُلابججلا ُريَسُت ذس
 لاق رواءج_.ايدرا رق لوعفمك ابجج رواج اهب َلابجا ُرّيَسُف فس ناوق اب ماءاروا«<جس ايدرارق لع اذوك ابجلا دوا

 مرابج دلج



 دك (045) فهكلاةروس 5 ننال الس وورا حرش نيل امج

 يمايقتتا || نم باتكلا اذه لام هلوق تت رظاك ركذأ فوذكل جريس مكس دداي < ايدرارقكى اعتدألا

 كس لة رقاق مدي لابي مالكا ذهل يلاراشم باتكلا هراشاما اذه هداج مال< كيم اهفتساري سادت

 د نوضوم كة ريبك و 3 ريغص هل وتقف حادءاسأكح ررط ىا لع ىلع فم ناجع اس اذنه قاطع

 -نإ تع نايردقم يصح فوذك ٌةلعف

 #2 2 ا 00 ل رجب
 نا كتل د نا ديره الحك يا ون جز بطائيج جدا بآروا ل كج لد ابحررط لج كس لال عررط سا ووري

 ير كج د زارفو بيش لون وأ لتس اجد دي نزججر م ليضرغ تمخرو ء ترام« لحس دوا ابرد« ثاهب كد

 كدا نك ناداكودد يارد يحد ف بآن تح رك مولعم لي هس داب كس لو ابيب عس بسآف أول ايا رفداشرا
 9 نط هر لاس ريع 8 اجيك ناو ز كروكر يغ دكان مانكير فواشرا هذ مطر يلع هلا لس

 نارواكس دهر كرفان بمد كم لإ تن لك دانا كاكا لال

 : 0م از لوكس رك رك خيو وبس ناؤصرفاكهس ذب ل وجي ني رف آو نالوا نتن لب ذوات ل

 2 م لت تنلاح لك فس ومن تك شماس اًفص ادع بت ل يكركل كسر هق د رول اج هر ناب ل

 ل كح اذصدو كو ناد يب لوك وج لم ميق تلاع كراع كبس لن ىدندادظ هاا

 تما ىلا لش ىلا سس لب نجل ونجل 1 كشكل اك ل فيرششمي دعس لو عدم قاس ءاطق داق

 اهيمجا رت نك اي هس دان من كك اولد دالة اجابك ناك ةدكرافااكتمايق لوا دوا كل وم اك

 اكان سن اين د مي سرج جت ىلاخ حس رزنج ارم قي دوادالدا» لآ لامد نااج مات ايكاديي راب لبو كم فس مت
 تنال وسر لي ثيدع كفيت روا فيلر شى راخب كح و هر طاع لي و اكراب كراع فدع, لق ج ةسدك

 تيان أ ردا ندب هلل لو هل ةخ اساس بد سا لع تماق ماوكلي اك يا رفداشرا نس ملوريلعثلا
 لوا تس بس ليي تم يقول لم رف تدالحا* "تمي كءايبناو روس ملهي ديطعرطلا لس آرب كتاب كس مت لع

 مكس لن تيياور كرصود فيا ( سابع نبا نك لع نقشت ) كس لوبت ماسلا ديلع ميت ارب هو اك ةسساج ياني ل ايلوكى

 مرارج رلج



 لك (08) فهكلا ةروس ١ نمل الجور ا حررش نمل امج

 تك دوك ردد كيأروا لع نوب نزودرم بس ايكرشلا لوسر اي ايام فذ تتر رصؤثك اع ترطحركن عش دع هداك

 نكس رلكىلاوكك يار زور لا تنتحر وكى لوك .اكوم نحكم واي حس لا لاهم تتفو ل ايار فس يآ كس نوب

 يح تميت نب كسروا كل وم لوم وك ريدا لير غب ساكو ج نون شوب اكتتكيد فرط ىلا
 اب كوم اديب هدابود مات يك يت ررقتم تتذو اكمرعو لوك كس راب ماركات اعكر جب وذ ب اك اجابك

 كس لوب درو تتاجر دنمكس للا كال زبك ليعار آر جاك اج ايدوكر نس اس لامعا دس اندوا؟ ليث
 مبكروا ح لاس كب ا كك دل نوه جسد جروسروا هع لونج راعكف وخرك ذب تسربف لكل وب انك يسا

 هس ارك ذب تروا ى ذو تاي لوح كراع كس لاكح ناك ب قلق قرا لرب ويعم

 هداطت يكن اينو ف ومنا ىكوكيوج رواوم كوم ن ردد لن لاوج كى نايا تاب لوك نجس ايلركلطاحا بس
 < ايكن يب عب فس نير سفن تسارظنرب روط م ا موف اك ا كس رك مطب ىكراكد رو رباك آروا كس لبي دوجؤمبس

 كلي واج ساكت تس[ رف ئقريمشكما خوفا م الع ترض روا كس لي اي دوج و موك اذجج اك لامعا سب تكس تيس دك

 ىكلامعاناكع ساحب نب ءازسءا زج كتر لامعا سك ون اشرب ت الا ثيي دع تاياو راس نر زورلا

 بئاسرواك آمن” لامعا بدوا ليل كرايقفا لكك وتمنت كنج لامعا كيت كلت اج لدي نار و نيت

 حط وك ارك لب لك كي ناس دب كيا رمق ل اك ولاو ةييس دن ةوك واكس لير كر ايتفا لت كل ووجب وا

 ل لات رق كن اننا لم لن كت روك ناسك يأ لامعا كيت دوا ( لوم لامار لب ) كلام انآ عكس وا«
 ايلوكن يقم روكدن ركاروا هس اجاجايك ومو زاب[ ومككت ياو مانت نلا« هرمي و وينو كس لح 1ك كف ركروو تو
 قار لات رورض كابي نة اج

 رك مْواَن مهنؤظب ىف نْولكاَي امنا ايار فك وكن اهكت دقي رطةئاج نك لاب كس مسن مكن آرق
 والك م < طرغ رك تايد لا كس ذكورا آل سار كك آكتنفو للا ووك يتقي
 دباي كيد نانادك ينم الخ« طر شان ذكر كس ندم كاك سركيس اس كل كبك لا
 ايند للا تاءالعو راغ آل للا تتذو لا ءاكه كر ايفا لكن كءازس اي ءازج لعب ترخ آى لأي سس اجرك اينو ل"
 دلع نوم فلكل ب

 اوُدَجَسَف هل هيج ٍةهْبَج عضَرال ٍءاَنجْلا ةوجس مدل اًوُدجا ةَكَملِل انلَق ركذأَب ٌبوصنم ذاَو
 سيلباو عطقنم وه ليقو صنم ُءانعيسإلاف ةكشلملا نم عون مه ليق ّنجلا َّنِم ناك "سلبا ل
 ْنَع َجَرَخ ىا ْءهَبَر ِرمآ ْنَع َقَسَفَف مُهَّل ةيَردال ةكلملاو دعب ُهَعَم ثّركُذ ٌةيرذ هلو ّنجلا ْوْب
 َسِيِلْباِل نيعضوملا ىف ًءاهلاو ِهِتِبَرْذو َمَدأِل ُباطخلا ُهيَرَْو ُهَنوَُدَِتفا دوجّسلا كرب هياط

 مرابج رلج



 لك (6) فهكلا ةروس 5" نال المدورا نرش نال امج

 هتيرذو سيلا تَآلَدَب َنْيِمِلَظلِل سب لاح ءادغأ ىا ودع مل ْمُهَو ْمُهتوُعطُت ىنوُذ نم ءايلوأ

 ضرالاو ٍتوْمّسلا قل يرذو سيلا ىل ٍمُهَتدَهشَأ ام ىلاعت للا ةعاطإ َلْذَي مهتعاطا يف

 نيطايشلا َنيَلِضُملا َدِخَتُم تنك اَمَو ضغب َقْلَح مهضعب رضخأ مل ىا ”مهيفنأ قلخالو
 اًوُداَن نوعلاو ءايلاب ٌلوَقِي ركذأب بوصنم موَيو مهَنوُعِطُت فيكَ قلخلا يف اَناَرعَأ ناَدْصَع

 مهْؤُبيجُي مل ْمُهَل استي ملف مهرَعدف مكديغَرب مك عَ متْمعَز نزلا اقل ىئاكرش
 ني وهو اًعيمج اهيف نونه ةبدؤأ نم يدار كارم اهدِباَحو ناثوألا نب مه انلعَجَو

 ْمَلَو اهيف نوعقاَ ىا اَهْوعقاَُم مهنا اوُقيَأ ىل وظف َراَنلا نوُمِرجُملا ىو كلَ حيفلاب قب
 .ًالِيْغَم اَفِرْصَم اًهْنَع اوُدِجَي

 همج رست
 ورك تدل م و1 مثل ايدل وتشرف ل من بجي روأ بون الكت بي كفوزح ل ثتركذا 5 انلقْذِإَو

 ايكو رهف لوتشيفم انتو العكس ني نجوحكر ىلا ب نان زرك دندن اسكس لا تهل كس مقرر كني

 سل تمروص ىلا نم لإن مبديا حس لب ماها كدا تانج كنس ايماهكانق حس لبن تانج( لهما ) لدي
 < قت رذ اكل اه لئادجاكت انج ساروا عطقن قس سيلبا لإ كج ايكابك( قير )رولا كرب لصتم
 هس لا( حبس ف نت قثن) ببسىا لوم لاكمي رذ كلك ا ط دوا «جس ابد[ ث تي ؟لاودعب رك ذاك مج

 ا رواو سا ترمب مايك ايكوم را حس تعاطلا كبس يس كسك دبككز تؤم كلاي رف انا كمت بدذتسا
 وم ةسركت عاطا لكى لا شي وم تسانب تمور وجي تح ساكت يدذ لكن اروا مدآب ءاطخ ( ي) كت يدذ اك

 شن  لدبارب تبم كح 1 سلا ( ي) كعب لاعروا جس ًءادغأ لن ودع لج نسر #دابتتووركئالاع

 ساروا شما تل وكن لا نس ل رواء لادبارب تيابن اجب كس تعاطا كرثلا تعاطا كت ييرذ لكى اروا للا

 ضنا لع ناووخ ئثماعلر ليكرضاح تفو ل قبلك كن اووخروا تذذو لس قبلك ن م زروا لوناسآ «تييدذ اك

 سس قيل تي سيئرلاو فس انب راكد دم انياوك ولاو ن# رك و ارك ع روا مكر لبجرض حوى سمس لج نا تتنو ل قيل

 ٌلوقي < بون جوك( فو ذح) ركل ميئ وا ؟وم تس كل وكت ع اطا كن لاري لملاو فس انب نواعم نبا
 5 راكي كنا ( تب عر 2 كرصوج لع لايخ < دابق لاك كس هو ند لسروا هس اسكس نك دوااك

 كس دن باج لوك حس لبن نا نيكس لي راكي ون اري انج لي كت ع افش كرات و قب طمس لايخس دابق
 بسوووت ك ليدل ن دخت داو كيأ حس لش لولد اد لكم ثت# ناايعرو كس نيب رباع كس كادوا وتب قي كس ناروا

 مرايج رلج



 لك (08) فهكلا ةروس 4 نال الجودراحررشنتلاهج

 ندقي) كل ليل بركه يدوكم# مرج دوا كله نحمي نتشس عناب قبو اقوم ك لي اب وم كالب لش لل
 4 لحنا دل كح حس ىااروا كس نوم لظاو بن سا تن لإث لاو اجدع م نادل ( كس للك

 دئاوفىريضو بيك منش
 نم ٌراص ىا ل ٌراص ناك 1يابأغ تارنغت ضني لوم اكاودججسا يهل ةيحت هلوق

 مييسوا يليطنأت هّبررما نع َّقَسَفَف هلوتف < تلع كد جسي مل رواج هفئاتسلمب نجحلا نم ناك « نجنلا
 لك _ هك اوجد اهرشق نع ةبطرلا ِتْقَسَف لو كدب برت جرح نثق سف جس قم لاف
 كس لا( كنب ض) يك كس لب ذيل دج اه رخخي نم ةراقلا ِتَفَسْف لي كاب اري ررطاىا تاج
 نم عون مه هلو «[اج لك تدلرشوودعءاناجو# نامرفانءاناج ثم تار كس ةرالصو نتن قى الطصا

 رابط رواراكل او رحت لش ةنوذختعفا يجول عطقم قسمي ناوبا سما رواج درج وق كل صن سي ةكئالملا
 لك اك ابك س دباس مري هن وذختت فطع ا« ةتيرذ < 2 كس بيقعت اذ روا < 2 كس تر

 < قرت ناوي ةّيرذ هلوق هس انلا سوسو لب ترابط م اك اك وثود كلا لل ناهلو روا سقال لي تعدذ

 كك فاضا 6 دوجسلا كرتب دتعاط نع ردا ايكمراشا فرط كن ثمىوغل كس كس خفر يك َّقَسَف
 -< ايكو راش فرط ىك شوت الطصا

 عرقا يم هظتسا ء فو ذيب يلع ف وطمس رفطا عاف جس لوب فو زورا ةتوذخحفأ هلوق

 نم هلو ءايلوا ُهَئيرذو ُةذاختا مكنم قيلي قسفلاو ءابإلا نم ٌلّصحام هنم َلَصَحاَم َدْعَبأ < ب تدابع

 ردع مكل مهو اتسم كح اوذختت قاحتاك ىن ود نم ب تفص كءايلوار كم قلختسس فوذك ىنود

 رواعس ل لدب نيملاظلل < كس ءالعا ل قاس جو كف سومر د ودع < لاعس لكاذإب لوعفم

 ترابعيزق ع نايباكفوذهم ذلاب ص عّيرذ و سيلبا رواه عل وزني وه تريلا كس سنب الرب

 لفرد كس ىنومتمعز حدي را ىئاكر ش ىئاكرش هنو ُهتيرذو سيلبا وه ًالدب ُلدبلا سب جي

 « تكل يق رعب نو تلك اي خ14 ئ ءر لكى َءَر هلوف ىئاكر ش مهومتمعز ى١ لو فوذح ل وتخم
 كل وفول ش ناار ز يل رعاوج آر قلك دب حس فلا سهو كف دحر وفم لبا كرمت ايس ىو لس ك ىآر
 قتناضاءات نوُهقاوُم لم لص ركون ع لعاف مسا اَُِقاَرُم هلوته كى كأي ل رخ [كاراذبا جس ئراداقلا مر
 لج كسول ناكمفرظ فرصم << ةعقوم ردصم لاو سوم بير قس رصد ليا ءايكر كن ف حسبو

 مرارج رطع



 لع (08) فهكلا ةروم ّ نيل الجودر عررش ناتج

 شنو ريض
 يقول انترك اح الاجمل نشب ورك رن اسس مآل ايد مك وتش نوف لس مت بج (وركوأي) دوا

 هك سلا اي ايكه دبكة س بساوسكس رم 207 آم هدهبك حس لوي دادمذ كت ناظم ارواح اجومرباظدايقْنا

 مآ ل ومرتب حس مد 11 تكرس زكر ايل نح سا رككا يكف ارك اك لاذ لمد[ فس بس هوالع

 سا لتي كاجو ردا ءايكذم لاش لع نورفاكلس كراك كا دنوادخ موو رص سا لولب ل ويك ساس كس
 هذا ورمي وق اتق ليش فو و بج رك يس توم لاك ب لي تروص ا «ارلن ف ودع متر واق ندتشرف مق نس لي تانج
 هذ لاعلا ور بحاصافت يكد مككورجت/ يأ هخ ةش هش رفولبطاءكس متل ساق ثىت باز كمت
 7 قدندادف كود كس ىااقق جرش نى نادد انتاج دخت كس وتشرف و نكات لد يقي شرفوو لك ابك
 ىرابنالا نبا ريرج نبا جرخاو (َكَئِرَمأ َّذِإ دج الآ َكُغَتَماَمِ) + (ارفذ لاقترثلا دكا ريبج امنت ب طاخم

 ٌلئاَق) لاق نسحلا نع متاح ىبا نباو رذنملا نبا جربخاو ٍنيع ةفرط ةكئالملا نم ناكام لاق هنع
 (َنجلا َنِم ناك ُلوُقبُهَللاَو ٍةكئالملا نم ناك سيلبا ّنآ اُْمَعَر اًارقأ ُهَللا

 لق ولكراوربتام رف ادبي دنغا كس سوتشرف نانا روا تانج كم لو وفر ايغابررط كلت لاف انا« تانج
 مار لكن ايصعو لقسأسس رايققا ني ادوخ لما يانج جس كد تادف ب لولو تيصخمو تع اها ن امياور فك لب

 ارولاهقرب روس تمم الع كت ععاطاود ايا ءه بكى زمر كيا و دبتين اك وتشرف ايكوم رضاك نو ادن ككل ركرايفا
 هس مارت دبك مم كس كس دطلار يف لعبا تمدير شافت (ورج كى الس) ديكو دبي اق زئاب لن دقباسب مما رسام
 فرص اهلي لقيا لش ىلاعملا رود دول اهتوكت اقولكم تدب هت ليتك لكا و نلت: فرصتك فا رك و دبكروا
 وكي ى رك ا مررت دقاوي لع مر كن آر قاقتوكى ا كت تس رب نط زوج حس لعب لوتشرفروااتوكق ول مذ

 نات توك نا كس تحارص لابي لكب نق كك وتشرف فرصتك مولع حس ركع ليلا فل

 ايكايك شلح ادرج رك تاكل وتشفرو ات يكاد تولت اقول يد د والع هس داتا كاك دج قوم لاو تاب ب حس
 دا ءاكوت مككيلواجردب دكت اقولك قاوم مكي لا بحجب 2 سا تت قولا حس بس لب قولك كفو ساكس
 روا <س داوادجي 0 تاياور لّيارما لايخياققداتس: م نوتشرف دلي تشرف وو كس روهشم تاب يوج لع سدا كح
 نوه رهكفس سناك رك ايي تسلع كتاب الكب شات لما سيلا رصقن (ّنجلا ّنِم ثاكو)
 دش فرلااوب نلكتل_ كل لااا دجرباب حس تع اطا كل سااقتد شرفات وو لج بس كات رجمردا يك ف

 ( مكر روستو )- ليج تو موصخنوا عم عطف ترفل سا لوم د نكتب يانج

 مرابج ملج



 دك 08) فهكلا ةروس 3 نت الجوورا رش نتا

 جس لش لولا حر رطل لسلس اكل نو دل لا واج دالوا كس ناطيشرل مس اجرب مولعم سس ائفلكس ُهُفيَرُدَو ُهَعُيِرُد و

 رك الوالي ساكس لس تاب يك سا شلل لع وتشرف بلاس كل تانج رطل
 نارلس ترطب را تان ديت مدع يكب تروص ايكو داق لش نادك يلم

 ووتش حس لعب وكول نلا ميكا, رف تمحتتؤكن ا نس مويا ا لسا لوسر اكس لع لاس اهكت ياو تس ىراذ

 لابج كس لج قيادا ذاب لكويكن يب تلك تس راذإب ع د آس بس اي لو تس وم فاو ل راذاب ليكي حس بس

 تابوا قل لاكي لذا تير ذ كن اطيل انيب ولحم سس ىلا ليت كس دهس دنس هس طنا نس ناطيخ
 - لاي لوب نينو اوف لين كس اصر اكرم و ناو اهم للادارم تس تمير ذل للا نس تارطت>

 رواوك اركز وتتم مى جب يك ى ورع رادو ب افلا سما اه حس لم تانج لكدج سلا
 ردا نلاس آف لش تسال ايك فز اهعركن يم يشيب لين نو ع راهب قدو لئالاص ؟وج تس انب اسر اني اكتب لذ كلا

 ل ناروخد روا تس لانى ويب تف كس كدي ناس آو نكت ذكري 2ك لتاول الكوالنلا تذو تسل اديب نذ اهب ني

 وكن ولاو د رك هارلي ماا سم روا لقول اكو ليته مود ل كليا حس لن نا شم قل الكون ا قيل نايل

 هداذبل كس نسا يرشاريم موك شو ا رف ىلاهت قتابجب ورد وكن د ادوا لانيو ابو تسداْيا

 كس( ني روم ف ني باغ ) ن نا مترو كح لشكر كد دي ناد ل كس لي دش قا ب 0 راك

 كبف لكى تق حقا قررت 56 ل لكك ؟نايمرد نفود نب لح لب درك امري 311 تكل كايد

 ب ركن يفي ول صحو وك خر زوو كأول مرير وا راثكر و رت: 1مل سر كير موو

 ل ا هدد مانجا

 د وجدار لوك رارف كك نا تنس نكن م سارور ضب نع

 لك سدج نيب النَم ىا ٍفرذحمل ٌةَفِص * لَتَم لك نم بال نارا ذه يف يقر دلو

 ٌلوقنم ٌرييمت وهو ٍلطابلا ىف ٌةموصخ الج يِبَش َرْثكأ ٌرفاكلا ىا ُناَسنإلا َناَكَو اًظِنَيِل لئم
 ذل ةكم رف ىلا نو يف يش خخ لاسنالا لدج اكو ينعملا « لاك مسا نم

 َنيلَوآلا نس مُهيِتَت نأ ل مُهَبَر اًوُرِفْغَتْسَيَو ٌنارقلا ىا ئدُهلا ْمُهَءاَج ذإ ناث ٌلوعفم اوي

 رهر اًنايعو ةلياقُم الف باََعلا مهيب زأ مهيلع ُرَدَقملا كالهإلا ىهو مهيفاَنسأىا ْل اعاف

 يِرَشَبُم لإ َنِِلَسْرُملا ُلِسِرْئاَمَو اًعاَونأ
 ندين كن هزي لباب رزقك نيل ٌلِداَجُيو نيرفاكلل نيِفْوْحُم ئَنْيِرِذُمَو َنييِموْمْلِ
 اًوَرِذنأ اَمَو ّتآرقلا ىِتاَيا 1وُذَحَتاَو َن نآَرُقلا َّقَحلا مِهِلاَدجب اَوُلِطْبِل هب اوْضِحْدُيِل هوحنو ًاَلوُسَر

 1 راو حى

 مرارج رلع



 لك 08) فهكلا ةروس ل نيل الجو ورا حرر نكلامج

 ْثْمَدَق اَم َىِسِنَو اَهنَع ٌضَرْعاف ِبَر ِتايآي َرْكْذ ْنَمِم ُمَلظأ ْنَمَو ُةيِرْخُس هاَوُزُه رإثلا نم هي
 : ١ ةوغا ةنجا مييرتل ىلع مح اق هنولغ ىف رك لق ىناعتللو رثكلا نو م َلِمَع اَم "هادي *ةاَدي

 ْمُهُعْذَت ْناَو هنوُعَمْسَي الف القت ارو مهناذا ىفو هنْوُمَهفَي الَق ىا تآرقلا اوهّقَفَي نأ نِم ُهرُهَفَفُي

 مجاري ل ةمخّرلاو ررفقلا كبَر ادب روكدملا يلغجلاب ى اذ اثَعَِي نلف ئدهلا ىلإ
 ْنم اودجّ ْنَل ةمئيقلا ُموي وهو َدِعْوَم هَل لب اهيف ”َباَدعلا مَُل لجل اًوُبَسك ام ايدلا ىف
 امل مُهاكلْهَأ امهريغو ةومثو ٍداَعَك اهّلهَأ ىا ئرُقلا َكْلِتَو باذعلا َنِم ْأَجْلُم الئْوَم ِهِنَوُ

 ًاَدِعوُم مهكالَهل ىل ميملا حتفب ةءارق ىفر مهكالفال مهكَلْهمِلالعَجَو اورق ”اَوُمَلَ
 هسمسج رست

 لثم لك نم ليك ناي حس زادنا فلتكن يم اضع و معك منج لع نآرق ىلا فس مترك سي دقاو دوا

 راو ” اذ نلاسنا رفاك رواء ركل صاح تعينك ج يلام كمت ننس تنص ىك لدم فو زف وصوم

 ناك و < مب ترابك زفت زير لوم لوقت ماك ناك ًالَدج < حركرايقفادقيبرط للاب لبي تموصت ب

 تس ركبلط لاهم راك روب ةجساروا سال نامل كك رافك نك وورد هيف ئش َرثكا ناسنالا ُلَدَج
 ياي ساج 1 لءاعم اريمج لوتما ليج ىو ناك كور فس راظتنا ىف رصدع لس فرصرعب ل كين آرق تياربلاب سنا

 لم داب كنا تردق نونا اراه دج كت لئاذاك م مهيتات نيلوالا ةنس ءوجارث م اور وكس كا ب ازعل

 وريور قت موبق هس لان لوعخم (ا6 عنم) اونمؤُي نأ < ليوم رقم نأ 27- كس ناد ع تتالبهد«هورواءعس

 ضاس ءانردانات لبق س تأرقليارداءإ لج س لك لفرع, دب مول( بازع) هوروا اسكس لورظت

 وكل ورفاك رواد 0 تلال ا نحس نا تكل يشل تاسع

 شكك كاد 7 نتن ؟ يس اهتكرلا اني لوسرو شب كس شاايككم را سا ب ىءارف كروا ءاهتكرلا انه او ُةسارؤ

 لس ارا ساطع لاروا نآرق ا
 ار قأ كت كدا لات كبس كس اوك ارك ناوكمل اا ذب حس ساروا يالا قا غات ايك اياد وكن لأ حس
 هووكن لج لامعا كس تييصعمورفكو و شن عساك 1 وحاب ساد يكل ومو ل رك لا وو روا ؟ الصك زم لح

 00 "الز يسد لاذ تدي ب بولق كس نا فس متر بشالب باكي دك

 ونلا بآرلاروا ل لبث تتح ون ارث هو حس جو كلت هس ايدرك ارمج وكل ون كك نارا تع هياكل ارق
 دواس دري ب بولثووروا تس جو كرو لعن شل لح ل آتي تسارهار لرب تتفو لاو ول ل الب فرط كت هبادب

 خراج رلج



 لش 08) فهكلا ةروس نال الجودر حررش نامه

 ضد هد ركاروا ل لاو ذسركمرفس اد ذكر ذكر د قدس ذب راكددو يب كس باردا ع( نياريج) لرم نوفاك

 هرمنا كد قالا جز بارع لع اند ب نا ىنأر ل ذل غاومببسلس لاق لكك نا لع

 كس نا نويت نا فس مروا كح لبن ب ا دق تاك هاك ماني لوكهوالع كح ىلا هوروا < ناد اكتمايق كو روا <

 ل تكالب كنا مروا (ايكرفك ) لانا: ذس لوبا بجي درك الب تو سوكر يف وو ام لشن ورش

 كانا نجس دهتاس ا قفل ميل تأرقكياروا كس نس كك الب وكن ا تن هت اهكر رك رقم تنذو كيا كس
 كك كال

 دماولىريضو بيك نشل
 ثم لكك نم ءانامج تس زادنا فلظكروا ركن ايي حس سوقي طفلك اًفيرصت ٌفّرص اَنفَرَص دقل هلو

 انفَرص < ب تدابع رزق جب لوعفم م انفّرص ركوب تفص كف هذه الغم يلثم لك ْنِم «<والاز نم ل

 تس ما ناك «بس زيك تدبنىك يش ٌرثكا ًالَدَج هلوق لثم لك نم انئاك ًالثم نآرقلا اذه ىف

 30 شا جلا ع ذاع لك نم كا هلادج قا هذ ينج رك ناشطلالا لاا نافيا

 ءاج ذا هلوتن جس فوذح م كسي حس نا لاف لوعفمر توج ردصم لب واني لمت اونهوي نا روا لوا لوعفم سانلا

 لاف اك َنَم لوم ردصم لإ هانت مهّينأت ْنأ هلو < ب اونموي فطعاك اورفغتسي < فرظاك اونموي مه

 فلع اك مهّيتاي هواجس ماقم اق كح فام < <-يلا فاضم هيئات نأ دوا فو زحف اضم راظتنإ

 نىلبج د البق لم تأرتكيارواورب هرعت اس كج لامس باذعلا «٠ الَبِق هلوف < , ْمُهَيتا

 نيلسرم نيرذنمو نيرشبم هلو ئاوأا زك يبس ّلْبُس هو هس ماقاو ازا نكس لاس

 (لاعفا) ضاحدإ ب قلت لداجي اًرُصِحْديِل ح فوذم نيلسرملا لوعفماك لداجي لت لاح
 هس يددصم امإي < فوذحدئاع هب لصركو ملم اؤُرذنُأ رواج .لوصوم ا, لب ورنا اه هل وتط « ل اناس

 اًوُرَِنأ امو ىتايآ روا< ىلا لومنم اكاوذختا « اًوُرُه جس ي ىتايآ فطعاكاوُردنَأ نس نحس مهراذنا
 رياروا دعاو فرط كاذب جس خي ارعمر وا ورغم اقتل ْنَم هلوق < لوا لوعفم اك وذختا روم رفطام لج

 هلوقف لإ ىادشث دل فرط كن م كيب عاب رواد رغم يريم عرايهدنت كا يبج ليو قكشس ول لسيما وو
 مفاضااكل مي لا روكذملا لعجلاب هلوق < كل كن ايضروا طار عا لعب يهدي لاس اي تانك _ ةنكأ

 فرط لئْؤَم هنوف ىف ةرث ةمحرلا وذ لوارمت روفغلا ءادتبم كبَر هلوتف < 24 دينكم اذ اذا

 كلت رمث مهانكلهأ ءادتبم ئرقلا كلت هلو لاني « هيلا لاو« لاو ليكي لاو (ض )هاني تاج قم

 مرارج رلج



 ث (8) فهكلا ةروس نب ناالجودرا رش يلام

 0 ترابعررزقن كوع ح لاتغا باب لن ترروص لا ب_ اكسو قبب وصنئو سس روي كوز لم ئرقلا

 تقو اك سوم كلب < نا: فرظ ايانركك الب ء جس قر دصم كِلْهَم هلوق ْمُهاَنكلِمَأ ئرقلا كلت اكلهأ

 َكَلْهَم قناع وود مالروا مم(6) كلهم قفاكمالرواضاكم م (1) لإن لأ ثنل لع كلهم « كلاهم
 كلهم روم الرو فاكر (-)

 رشوش
 2 نآس ك عياد كلو /دلدارك نس ىلاعتو كراجدقلا خلا نآرقلا اذه ىف اَنفَّرَص دَقَلو

 لشكل اركب م ذوك ا اضمك تاهت او زوم تركوا لول كفو احس رف نايب نيش اضم قلبك

 لكنا حس يورك راذك ب تقكب ققاوخرب وك ئاوخر شرم وو ؟ حرالع ايك اكن لادم لكى رام وت تسمى وكول نترك
 لي خس ركع ماو نتن ميكن آرقي قلخأكل يد كك اجج تدوس لك عتاد ركن وورد ضر رو ثمب
 ىلا باعك اريمج جس راقنا ىعاكى لا باع نأ فرص ب الاخ« سدة ن لتس شافك اى وجب سئس لوك
 كادي نانا 00- ايكا يكن اهب ب روط ص اخوك ناب نلت لن تايآ دوك 0 الا ؤركوابربو ماج لكلا روك وهوق لبي ةس

 قى رركماجحسج وكدا ركع حارا لادن اكل و ريكو ىكدشلا < اطل ف رك تك # زب ل ومو و ولا

 ىرازب تتكرانل( ١ 0- ل اشسرما زوكاكب اذذع لب ”باع كباب اح ل ليش تاب حس دقي طر تروا انا وما

 ديما كس ال نابل كس ناب اا ذب كى ركبلس تح الص كدت ردا هلع ت تت ابنت نا تجب كى شو نإ درو

 هاد ناضارلا ل ةيسد 55 4+ لصد ةلكس تفرك ا رؤي نت كن نامما ىلاعترثبا (-) اج قرف

 أ روكوم تنذو كب از بج كنار ,ركررقم نوف اق كلاهما حس مركو ضفة يررا ف اعترف اج آرب تسار

 كس مب كك لولولالم نآرق اس متلي دقادداا: :<س قدتوادفداشرا« كمس ترارفواد ٌلوكتفو لاق
 لب تس رباوشو لد كس ماو حس نوئاونكفلتكل م ممر كن آرق ين كك نايب حس لوقير طفلتك يي اضم دع

 ليرات تلح كس نسا نانا نان رف يروا شكرك كى زوجك كوكب ذك فرفع نيت كامبل
 نلب لبن بساوج اك لو بج اتبر ليف ل قدك وو تابت ديسروا فاصل مواز ب ادي ناتاروا

 ثلا زوراكس تم ايقوج يك يكن ايرعقاواكى آول كب ليا لعب ثيي ص« اي درك ورش مت اب لمكروا هدوبب احب

 نا تح جيك لوسروج ف متلك اجاجج ل رولاك اج يك يب ل قدتدادخ هاكراب س٠ كاوا
 كل لوا كري لوس هس بآرولايال نامي ىتيب بآل اكد دوري اكس هد ؟ابد لن رطايكاريتدختا سس
 ممان لامعا لا ل كبك هد ستوب زق سا مان لاماريت باك ليك رف ىلا تلا ءاكتعاطا لكلا

 جراج رلج



 ِِ (8) فهكلا ةروس 358 نيلالجوورا حرش نام

 كبس هد لإ ةييسد قادكف الخ سرت خل تس كاك يتج فيي تس دامب كس لب اي رف ىلاعتملا ءاتنام لت
 لاح قيم اردت قتلي سا طوف رولي ولك ليغ رف ىلنخت ثلا لوم انني وكت لاول ننام شيئا تدابشا كن الش

 تس مظل لقب ل رف اع ذلا ءىد لاني تس مق نس با ايكر اوردر سال يكس وساع
 نامدكتدابش ىلا نط ؟ نول ناي كوكل راب و نب / كما ل برع رسال يكس مو بت ل انباكراع

 رك طتك م اوك حس لع تاذ اى قرت فال سريت مت با امج رف ىلا هدفا ومن تس ردنا هس ريعدتج نوم انك
 2 اج قداكلر يخرب دم كس لارج ؟ اكعد قتاوأكن وكف الكس لاس لي تاذاك امك اك اجب لع دس هد لت

 اوكا ك شور فكس ىارتيدتب كلا( كغ اب كورك تخ_فرط كر اشعا كس للا لك تسلك ادد[
 ةي اهو ءاكع رك طعلب ضب صح ضب اك سا اجي درك يسر منك ارو كه اج قد ثار مه كارب ليد
 كادي دجتهح ليد باوج ءاضعا كس شامت رركا ذك ك تس راهب زق ليوم قرا زيجا راهن كك حس ءاضعا
 فيرثرلسمح ىرخآ اكىارواجس ل حس طرق تياوريي؟جس قحاب ليي تاب لوك تادضملا اق تبسة ايكوم

 ( نقلا تييارب ا ذوخ )< ورم لا ترضخ تمياورب لع
 هك ارزع لوقعم لوكان رك ري ظروا سال ن ناميادعإ كس اج تيار. قت اًوُنِموُي نا سانلا َعَنم اَمَو

 ةساجيد لا ذرب نلا قات ماع عررطيكم اوقات ذك راظننا كتاب لساوكن لا با بكس اجزم مولشم ايبا جس لاكي
 - لور تتكبد حس لوح [قياوك وبا ذه نلاهوروا ل اج عي درك لع سوبا ذعكس مفردا لإث ره ذأ

 ردا عر انندتكتجا كس قرادر بنا رفوك وكل ووك سس يف رصرصتم اك شعب كولور نيلسرملا لسن اَمَو

 باعث روا ليماونم حس وكول قدر زور اجوم لأ ثوك وك اي كح نا لي دركراورمت حس ماخاب كس ىلا رفات

 قشسكر وا كس رك تك دك فس وج راكي ردا « ليك ا بازعوكا بج كس لب رايقفا ناار
 ىلا تا آءاكوتدن لك ايار يداك مد كل اهسحس دو زك ثدجتروا لي درك مزوكذاد كنك لإ ساي هس
 ايك ايار وكن لا تس لمتوكب اذع للا رول كل وت آر فس لوبمادوا كتي دو جرباكن ااوجتا سكس ىدنوادخ تابوا

 قياروا عاجوم ىراط» رك كدب روا ةساج لد لد كس ناك ارق ؤت ىشنتماك باذعلاب ريكذت كازا لاا

 يكل زارا كسرغشزوا ااا قار كب ازذع ىاااثلا نس ورغم لو كيس لت لس سا رك يبس دركك بت شد الغ

 هد لاذ بازعكاندرد لور م عاسرب رتب حس نااسآيي من قس حا فرط 1نآرتي قو رك يادهك كس

 هك نارك سا لكل كبس قف نع بيسك لورا ادب كلا نومل الث نلا رول( ماتت ؟لافنا)
 تعا لوق كبك لاك جس نامل طنا ذب حس ضن اروا احرف ىلاختفلا ع قولا باس نايا
 اذه حس بس تي ع اي عيال ؟لوحتب نييساهووكن جايك ومب ون ركن لا ةيسا هدددا يك ارعا نس سرج للك

 مرابج دلج



 اك (8) فهكلا ةروس 2 نال الج وورا حررش كلام

 دنانلاكري تابوت كك كت عش اح وقير عدول ايأيانم مالك كثار تب ضوو فاصنا او ملا

 تال ثارت 1 درك تلو سكى تمول آن ككل ايخاكتءاب ىلا وك إي دلج رك غرم حرر كش نوادر

 تح اراوخر خر واس اب راتركت فلام كا قدك رت ايقفا ةييسا بج هني كغ لا كرب قتكاو از سك

 قف تس ردا تكانت حس ىلا قي افرك بيفور اماكن قرا اناج لتي لوبي لبا قم كس

 -< لاج د كوش لع لون اكروا ليث /ؤ ساه ةسدلا دهبي لولد لاجل ركب لس

 ماركس لوك كرب نا باق لب هيد ارعتسا ل نقل حس جم كرش لكنا لورد ناكل نادككدج بارد

 برد مدايناكنلاس 12 سس قوس آر تسار

 لع يح دي ع ساب ٌح ىلا ب اطر كل يبجي حس هذ اكو تركيرف كنان روا

 كس بردا :< داشرا لي ةيسد تلبم لاك ى دج ومر مت دنس قرا تفرك روف وضرب

 ار لاف كتفر قرف نالاز ل ناوورلا ل لاو ةسارف مر لج لسا ةسلر ذل دهن هس اب دادي

 ماك اقتددا روم ترم اح لك كرك لع يت ب اذهل يؤ ىلا نادت شكر ني سر عتب اذع ( ساايند)

 نوضح تر نشروا قراتسروا قرافغ تفه ىف اوودللب ىديدازم وتر وفايكروصتذ# ىكل اج كس لقي 0
 لاك هس اي تلج كن زلوم لوكس لاس دولت“ هتلقو كب اع كح لس ناروا ايدردقوم ب وخ اهلج ول

 ل رك وغر ايي يميل

 كك تكالب كنلا فس مروا كل اضناان ةس لوبن بج ايكك الب تتذو اول ويتم كروم داع لس مروا

 وررقمتنقو زاب ر تلج مرق لقال نا ىك مترك غاي قبس للا ليج ةكرافك سا يقكررك رضاع كي
 - قرم شرارفوار لوك كل راه تتقو ساروا كسر للا بار لاب اذه للي

 ملعلا هنم ُئاَيو هميخيو هع ناكو نون نب َْشُْي هل نارمع نبا وه ىنموُم لاق ذإ ركذا و

 ىلب اي امم + سرا ٍرخَبو مدل رحب يقتل نيرحتلا 0 كس علب ىتحح ريبأ لازأ ال نب ال

 ريك ىسوم ىو ليلا د هل عطب يبن امه ا لا ل ني تح
 ليوُطلا ُّقِّدلا وهو ِبَرّسلا َلْعِم ىا تاَرَس هللا ٍلْعَجِب ُهَلَعج ىا ِرْحَبلا ىف ُهَليبَس وحلا َذَحْناَف

 مل ةٌَركلاك َىَقَبَق هنع َباَجَناَف ِءاملا َىَرَج ٍتوحلا نع كَم يلاعت هللا نب كلذو هب َداَقن ل

 لاق موي ىِناَث ْنِم ٍءادغلا ٍتقو ىلا رْيَّملاِب ناكملا كلذ اَرَواَج الف هنم ُهَنْحَن اَم َدَمَجو ميلي

 دغب هلوُصحو ابعت اَّبَصت اذه اَنِرَفَس ْنِم انقل دَقَل راهنلا َلّزَأ لكؤُي ام وه اَنَءآَدَع انآ ُهنَفِ

 مدابج رلج



 لك 040 فهكلا ةروس 9 نيل الج درا حررش نك امج

 59 ”توحلا تيس إف ناكملا كللذب ةَرْحّصلا ىلإ اني ذإ هبت ىل َتياَرأ لَ ِةَرَاَجُملا

 ثوحلا َذَحَناَو هَركِذ ئناسنآ ىا ٍلامعشإ َلْدَب تهركذأ نآ ِءاَهلا َنِ ُلُدِبيكاطَشلا لإ يناس

 ىلسوم ّلاَق هنايب ىف مدن اَمِل هاتفو ىلموم هنم ٌبُجََتَي ىا نا ٌلوعفم ِهاّبَجَع ٍرْحَبلا ىف ُهَلْيَس

 درا هبطت نم دوجو ىلع ادا ةمالع هن هيت كت انك ىدلا ام توا نفق ىا كلذ

 1 ا ع

 ب ل وم ىمرم نأ كيدح ىراخيلا اهو تالا امولعم ىلا لو عم كمل

 نأ هيلإ ُهَللا ىحْوأَف هيلا ٌملعلا ٌدْرَي مل ذإ ِهِيَلَع ُهَللا َبَتحَن انأ لاقق ماع سادلا أ َلَتَسَف ليئارسا

 اتوح كمعم ُدُحاَت لاق هب ْىِل َفِيَكف َبَر اي ىلسوم لاق كم ٌملعأ وه نيرحبلا عّمِجَمِ مب اًدبع ىل

 قلطناو َقلَطنا مث تكي ىف هلعجف ان َدَحَ مق وهف توحلا تدقق ايف لب ىف عجن
 لتكملا ىف ٌتوحلا َبرَطْضاو اَماَنف امهّسْؤر اعضوف ًةرخخصلا اّيتأ ىتح نون نب عَشْوُي هاََق هعم
 املا ٌةَيرَج توحلا نع ُهّللا َكَسْواًبَرس رحبلا ىف هليبس ٌدَحّناف رحبلا ىف ُطَقَسف هنم جرخف

 اًمهَِْي ةيِقَب اقلطناف توحلاب هربخُي نا هّبحاص َىِسَن ظقيتسا اّمَلف قاطلا ُّلثم هيلع ٌراَصف

 رحبلا ىف هّليبس ذختاو هِلوق ىلإ اَنَءاَدَع انآ ُهاََفِل ىسوم لاق ةاَدَعلا نم ناك اذا ىتح اَمُهَمَليَلو

 . اًبَجَع ةاتفلو ىسوملو اَبَرَس ثوحلل ناكر لاق اًبٌجع

 همج رست

 وسكت ح نوف نب ع اخ يا ليث يبس كس نارك: نس مالا يلع وم بح هكدا اوكعتقو للا دوا

 20 ابك ت2 وكل صتع ايلا ومدهتسدجت اسكس تسدن كد فنا ىوسروا تس هام" كح مالسلاديلع

 مددرك حس باج لرش نت لواج قن ب مسك لاايدد ل وفود شل 1 وراد ف ومساكن ومدى

 بج يئانج اكل ومر انج كزارودنامز ثت تنفو كيا ل لاي .نوكو وصقل زن رج رك رواج كت كس افرك دوا
 كومروا لع لوجب احا لجج تو كس ىئور شي كل لوجب ب ىبا سوطوو اني ب مكتبك نا وسحر ود

 رول ايكاييا حس قدتوادخ ترد لج يشن لاني هارامف كرس ل ا يردد ا ون 2ك لوجب الود يوك حبوب كفيلا

 ابباك لإ حر ذكور كلج لاقتشاالاوج حبيس اي رولا نق يي رآه اق غراروس املا يياتساراض كرم

 6 ئومووروا ايكو مامن لل اط ٌئراروسدو تسدقيإ رط لطم يكرم عطقنسار كلج لاي سهم كلي كوم

 راجي دلع 0



000 ! 
 ك (48) فيكلا ةروس 2 نكح طومان ل

 رايق كشك خراروسر كم رح جي كلج )ات اجوم دمت ىلإي ىت ىلر ذك س لاهج لير ولاوم ليت دنب كت قبو

 رفس كك ت لقو كس تشان ند رسددردا كس حاب كل آس دووم م اقم لما تارت وفود يب بج هي انج ( تسل

 خر < اناج ايامك تت تتقوبدج ل تكد احكى ا اد وال تش انارامن بكس مداخن ةيسسا فس كوم ل < د 2س

 عشب و لوم لورعإ ل تح ذب كس آت ووصتل وضم ناكر وا <س بعت نث“ ٌبَصَن هك لقمة لرسم

 ولت ا ل دقات يك اق سي كس نانج ىلا ف مب بج( لوم انسدعقاءاكل جب اوكي آل ع ) نع كتب دايك لس
 نع لامتشا لوب حةلوعشتريمأى ديناسنأ (ه ركذأ نأ) ىكىد ااهب ل ناطيخخ داي كادوا .”لوجب
 اء ىلإ لوعفماك لحن ابجع لانيوار با حس دقي ملط بيج ل ايدو فس لج لئادوا ايدالحب انكردا اك اك
 رف ايبا وم اكيد ناب لع لاسدققاو ا نيبج كس ذي لب بجتتمو ا كس نارها هيبتا يوم دقاو

 وذو در انج حس تممالع دوج و كس ب ولظمس رامت رول كاتم ل < عيوصو و لب دم كح ل

 ترام لكن ل ناوي 1 نلاثج لامك كول ىكجلاو سوم سرك السوم رف لش هسا تاراظ>

 ردا تدبث لل طمس لونا نات َز وأحس تمير ىكوصتى يا لس موكل اياي وكر طخ دلي كيأ تس لك لود

 تس بل اج دامت وكلا هس مك دوا ل لات: العلا كس لمس سد لكاروا حس تييالو لب طم لس نواس سود

 ثري دع كيا فلس كرافت ماما ءامتق ايد ماك راي ولعم ىكتايبخم نتن ىلا لوعفم اك ةنْمْلَع مع ات يد ملت صان

 مك ايبا ينك اوستتس ناوي ددبطخ لع لم ارسا لب مدقق ب انس ليلا قومزور كيا يدص اظ اكل سس لكشعادر

 كبلات ساكس نا فس لت تناد انج« لوم لش يد باوج فس كوم ؟ ع ناكألاو مودايزتس بس لش لوفانا

 للاقتدفلاد ين اني ءايك سيل اوت شاركابك( مكث و )وك سس سا نس ةفتطت يومك كس لااياررف باع نا تسدجو

 2 اتكر مودي ذ حس موو س ىي كس نيرا دج ع هدنب كيل ربك ىد (رالطاوأ نيل وصول رذ كس قوس

 داشرا لس يلاعترلا لء قكوم تروصايك سر كل اسر كيتو دنب سا نامل اعلا لا ايايك رع # انتا وم

 هس لود هدب دما( ولم ر3) < امج كج وو لكك ات رواوادكر لمع هيحتوك ار واول لي كيتا س يس كا رن

 ني شيل مدان هس نئادجتا سكس نلاردا تكس وم شاور رفسروا ايلوكر لم ديحت وك اروا ىل ليا ف انتا رمي اج

 لد ديت ن_ ليروا كس وسدعب كس هيل لاب هدول دي إي كس نان كيا تارضعق ل فو ديرك تاس و: تاور كن
 لكي سا فس يلاعتدفنا وا ءايلانب تساراخي امن كرس ليش ايدو فس لادا ىذباج لن اي ردك كح دج روا كعك
 اكل وف ع وم راديم عيب مداخ كس كوم بحب قوم ننا كس قاط ذك رودي انج ايد كود ناليساك لي تراك
 لاا تفو دش ان بج ناد ردك يل ابع جر لج تاردوا نددبقإ رواعكع لوحي جانب وك وم ترطحدقاو

 ,يلعرقلا لسمت اًبجع رحبلا ىف هليبس ذختاو هلوق ئلا ال تش[ اراص ابك حس مداخن سا ف اقنع كوم تررط>

 [مرابج دلج



 لك (08) فهكلا ةروس 32 نيم الجوورا حرش ناله

 يي خلا اج هاتفلو ىلسوملو اًبَرس توحلل ناك ايارف( مر يفت يآ ا) ذم
 ( قت ابي بقتل كس عشر دوا ئوصروا تدرس ت2 كس لج اج حرر

 داو ربق نيد نت
 تكس مني لعن يأ د 00 ارم مداخرب روط ماع لاهيب فس ني رسم « ةَيِف ( حر ) مال مداخ« نادت ف ىتف

 ركاروا ُرْيسَأ أ < فهذه سو كدي رك غلبا ىتح رت كس اه رتتتم بوجوب لا انأ ملاكا ُلزََ

 1 لوك ضنك كح نيارعت نبارك كوم ف م العرف لب تسرورض كرك ا ساه انام مان لى
 نين ب وقتل نب فسول نب قسم نب وسلب لإن لت ارم نبا يرسدارم حس ئومدكل وذ تك ىدرك يد قلق
 راك اروا هس ص: ل ربا كا درا راغا فرط تاير ريِسا ُلاَرآَلريثأك َحَرْبأَل يوه

 تلال تك وكرارو شاء بقح اُبْقُح اًرْئاَس حرب ال ىا < غلبا ىتح دير ثري ف ذعروا < فوذك ٌريِسأ

 بس اكل اسرار نسل قدي وا ىلا. ىكا فس ضتبروا للاسسرتس فس تءارطنت نم لإن تلا قوت ادم ورقم
 < لوا لوعفمهليبس رواه 1 لوعفماك دختا اًيّرس ٌئاروس ى ان« كرم برس جدارمزادد تدأذاج لاهي

 رم تل هربجتي اها زم لع َتْيَاَرَأ < ب لوعفماك نيل اًبّصن ءفيلكت« توك ناكن قت جس ما اًبَصَن

 اك تيأرأ ءايكل وجبر ركعات شرم رف ب ا[ سدجو كفسدم بيكي لوج تقاو اياك وصقل ناني يوك فيل
 ودرا يبت ح لمتتس بي قش "نر بخخا لي هدواحت قولا كلذ ىف ىنباناه َتيأرأ ىأ < فوزح لوف

 كك بجراهلغا ضكيلل_ ساس لاكتساب بلط ندي رد لوك ابيب اكدت ( يس الجب الحب ) لت كس دب ل دداحم

 5 كفيك روس نتن ردب فل سا ءايدتناءاريل ضامن ًءاّوإو ايو ل ىواي ئوأ وأ ملكت عر ىلا ان اَنيْوأ

 رك دحاو ريم ف لوا لوعفم كتم اوربي ى اق ند اني دالعب ٌءاَسنإ ئسنُي اَسنأ ًديدسلا عبير"

 ةيس دورك كرك هس جاور اي تكس لب, كس لما بج ركوب مومو ورك سيب لص ل لس ىلا لوعفم با

 ليا * تيب عما ةدوسهسرصددروا لاب كيأ جاه ذب باطما لص ند صفشم ابكي ور ركوب ويف دلع لع

 < يددصم نأ ةركذا نأ ءاط» ضي املك ليفت بن عرش ىكديبط اش نس ىراقت لكاس وك حج هللا ُهيَلَع

 «ناطيشلا الا ٌةركذ ىناسنأ ام ىا < لامتثا لرب حس ىلاغ لوعثم هيناسنأ كوم ردصم لب هانت ركذأ لم

 ىلا لوتفماك ذختا ابيع ع توج لاعتسا ُهل َركَذ ك كس ف كرك حاسس قكرواةركدإي لع لدءركذ
 لاعربانب حبلا ىف روا اًبجع اًذاخختإ ىا وم فوزمهلفوصوم لع تروص سا قب قلشم لوعفمر وا السم

 نع الا مر ىلآرق ىات غنت سلس ب اهتانكسرم قكقلختس دخن دوا وحبا ىف اًنئاك ىلا ب بون
 مراج رلج



 لك (4) فهكلاةروس 6 نال لجوورا حرش نيام

 ىغةيج نزع ةرئا فاعل < اكره هءاشسيو وسم جلا ط افطر
 ( اًضّصَق ٌصقن ىا كى ورب اًصَصق (ن) < ردم اًضصق َّ يطق ف الغروا ذاش م لمن لاعف ركب ل
 رواه لاعاكةمحر لوم لل فوزه اندنع نِم اًصصق َنيِضاَق ىا < بوصات تي كفسوم لاع

 -< ايا يمقن مي ىلا ف تعاعدهس لاعح اًهلع ركوب قلت فوزه اندل نم

 قشور يف
 هذ اكس دي هدوم فاك اك شب كيس يرصقم كغ # كن ايبو قر طخروا قطبا ئوم لش فكه روس

 ركاروا ليث ل قلي ديد باوج اكن ولاوم نارك كا قيده دوا تت كس لاوس نلت حس ملك يلع فلا لبس آس
 هاتي درارق لو ل ةدب دعوا مدعكس اوني ضب يوكم يس انوج تدب هو اكاد نبقي كرام كلتا

 دأب نق ليئاماك وززج مانت قت اوم تنس ام وبن نتمكن ج كوصرك ميس دوصقت ان ب حس عق كطيو ترج

 اك وفا ضمك يح ذا ىلا امتنا ذي اناج لاي كس (رضخ )بنر يف كل كس نك ملكا ورزتج ضنا

 لكس سا وم ىكل صاع تديضن ىو ب يندى يخل قت ليتم اب كتل وكي ليس دن باج كرف

 ءاج لاي هسرطخ كح لوصتس نئاقت ماك نب ضلك .ترطخ اريج لوم سيئ كت يضف
 <اي ايكايانس سقق يرن ثم كس دصاقم د رعتمر وا ووالع ل رصتقم و روك حس ف انمالدعقاو بسيد لسرطغخو وماي

 آو اوم ارو حقا ويب بج «جس دي ذاك ف راومو مولعركوب حس .مانرفس ىيلشت كم السلا يلع ىوم تير طع معقب لسنا رو

 - موب مولعم لب ربشروا كل وفود وف تب امر ربصرو ادب كوم اكلك ايام رواندا فس

 زاغ ا اكىفاو

 ابل نعو ةساسكس لجكارما لب موقق يا ةففتتلا يوم تررطح برم ليا قاطع كس تاور كس راغب
 كو ارك ايكت إي دو حس مالسلا درع كوم ترضع ف وكول« كس وج من لورد« لنوم منيع آل نبي ضاع ل

 «اب دنيا: باوج يوك لاعتدثلاء لوم لعيد باوج فس مالسلاد يلع ئوم تسرح ؟ نوكالاو مودي حس بس ايد

 كيعرشرارسسا لشاب ذك نادك رم خاتمي علا بادجي تك (مكادشاو )انتج ايدك يفع يومك ك للا

 او ك- كس فس دك ييخترب بادج لا) ع آش دن ظافلا كس ناوكى اخت نتن كي ؟انق نطسوم وك كدي تس نلا

 هدي اكل كك ايادخ ايك رع فيل وم انكر مود ايز حس باآود جساتبد ل نيرا عمو دنب كياادام (آ
 ليج ص وركزت قرط كن ير تلا عمرو ولككر لد دلت خبرك كليا اك يو رفذ ىلاعتثلا«6 اهايداتب نال“

 مداهج لج



 اك (08) فهكلا ةروس 2 نايل الصودا حررش نمل امج

 نب عشب مداخ ذا روا ايل ورشرف تيار بست فس مالسلا د يلع كوم هنيه ارامل ارك ايل تابع

 حرك فس رباب كت فتك نيرا عرج ا. فروا انكر لايخ اك جم يام رفر كيو ليت لاو يروا يل ل هارمح خيارك وأ

 رك روصقلل زنم لم كي بلطم؛ حاير ذك ليتنا. ذ ىل طلي لع كت لتووصق لزج ركام
 -كنالم

 اذب ك4 سولتير لاطب وا شر ارت ماك ةانطلا رسم نكي كمل وصروا قداص بلطي :هدئاف
 - ء اهنا تنع رك شادرب وتوعص كمت كك ملئ ساطروا وج لل صا ريل كس بلط ب لمي قب

 كأن اقيم نارود كسرصمم يقر سي كم السلا د يلع كوم لكشم ونوهت اسكس نقيل نم كيرلا ع
 مك لايخاكن ير ضتر وهم« قكو مدار دوو لإن قل انشود لكل لن سب دد لاهتج لاي كس موطرف كس نا ذوس
 تي دارج كو لاصتا كس سوخاشو» لع لاك مزلق ايس اهيارك اس اكدشا ]كس تراسا لم ازبب ئداورعقاورب

 2 ليث لس ايدو لوفد يك ايلوارم مدرك وا لرافركب ذس دق نر بح اصعب قط وس جيرو اربع عراب

 ل يشم كل احا يمزلقكبر ول نوراركروا ( ىل ثعدتلا 0 0 انكطومدارمب ماكل ورع

 قراج تايحب امتي كس لااروااهقرب قرامج اذ كيا لابد كني يب مكس لاي رد تارت ل وأود بس

 رلكح ديت ركوب هرتز دلما ذاب ليدل اصكيد نس عرب ترطح ونه وسم السلا يلع ئوم ترحب كس 2

 كف انب كرم لم ىلإ كس لجرواددقاو سادكح يبي ترد: كى ب ىانب كرس لن يرد تقيل رط بيج ردا ىدلع
 زك د« راديم السلام يلع ئومبج كل دانسخقاو ارو ذلك لام را ديب ئكومبسج هك ييوسروااومب بجتت اذ حس تميذيك

 انتقايكحس عل فس مالسلا هيلع كوم بج رك حس لع تاياور« لس لاب انانسدعقاو حويل دوا سس دم سس كلج أف

 هذ لافتا ركالمبوكدقاو - كرش ى حي هزيل, سبعا كب لوك لاق الك تس كاب كن لاف انكر لايخ يل

 دقلا ل ماكس 00 وقيم« بس اج نك يئس هربوا يس لكس دا كس ماكل لد حس لس مكر يورك بنش

 - بس ايان ورمي تاذ لاى

 انس دقو كلير وا ارا (ايحتالاو لي عشب روا كك وم ئاوروب رفس كك كس كس[ تارطح ل ولو ويب اك اص الغ

 ت موا لس مالسلا يلع ئومزور بصدد ةس كرفس تاردوا ند لاب دوا كن لوعب الددإب ئوصروا حك لوجب

 وملك حس ايار ف ف مويا للا لمس رضخت آرب عقم للا« لين كل كحتتمبج مك جر آ رف ىو اناس هتان

 يبنى كو ارصقم اب نتن, كن وسكن اك نس لك ؟ح# ووصل زنم بج رطل دم لاوس اكتم السلاديلع
 ركبت  رركةسرصقمب# هو باك تتسبب لع ملبس مالسلا هيلع اكرم ج ركاء جس اناج كت قرص بل

 ناكدتركئ وم ترضخ سي كمن ايكو ثا كلا نس تعيبطر ولاو+ لاكن رب تدون بلق اك تاهت و اكرعالا »ضن
 ظظك65
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 ف (8) فهكلا ةروس 4 نال المودرا ررشن الاعب

 بلق كس يآ «رقاو رعالا سمك تاعقاو حس تبع يا لش كدت كم لور يلع ثلا لس« لوم لوك
 دوا كد كتي هس يآ نب هوك ىلوب كيا ىكذس بة هتاب داج يحك اناعك ترم كيا جس اوم اكفنا كرايم
 دعإ كس زامف قرت هس يآ ترم ليا جس اهكا يل خب كح تاجا كك ل. هد دك ساب دبكه حس جب تشوك ايار

 تأرقفس لت ء لبى ايش عفن بحاس ليا ؟ كتنأ رقه سره نس كليك يا ف تفيد س لويز
 هه تدهن بلق اكرتكرما نتن ؟ج اب داج يك يكد كتب جب لن دع ذب نر ةادق يد تروم ل يار فذ تأ ءك
 - قوت راوش تأرق كلك بآروااذيرثا

 < اءاج دابا اك وفيك اك نوم مولعسب عك كيت نر آم دك حس داشنرا لاك مالسلا يلع ئكوم :هدئاف

 (ضصاصج)- < ونمت مي اكو هوكشروا كربصي دبا لاى انمكس لاكي
 يتاس توا روا نس قل اهب لب تك وين كاوب مولع هذ ركب لط شانك قتيلا رم :هدئاف

 ديرم» ديقك ل وخوج ح لل انما تي وو توب زج لك لوكس ل ناروا ل تس رك وك كنترول تكرر

 لسا ذب ل ىلا كس كس ناا لإن عت يلدا بس وكب ساستا كس لاترورض رش راكد دوا ىايب كوحب ب حاج كل وكر

 حس لث لوفود اكدت لاو لتي لير فسم رول ارواج د تلح كت علا تارغح فو هرصقنلا ( ىدجامرييضت )<

 لد لع ةاليجتلاو لبو ورلاوم ساحاوكمدا قا شان نس فايل وم بج 1ك لابيايآ ككل ايخ لتلك

 امتبدا ستاك خيل ب «ايانم ىتدقاداك اج لج ل لي دقي رط بيج كس ل فس مداخ تتقو نا لوم يلو
 جس لوم كراددم ذوب لكم دختركيس اندم كت مداخرادمم ذاكناءاسج رك كف رطوؤي فرص تبن لوبي
 فس نااطيشمل اي دبكىكيب فس مداخ ىتدجتاسروا« تك لوجب جب لبا سولو هورك اق ايار ف غلا عتدثلا لبي كس كا

 مانت كت ناطييخ لكك اجا يكف رط ىلا نااطيخ باننا اكتساب كرب رج لب عر اطصا كت ميلر شءايدالحب تب

 وأو دوسي انام ققكدقوم لا ايار ف :ةانطا وس ج1 بيرفاس سات سنو اش رس اكل داب

 تقال حس هس دنب لما يأ دات لابد كدي ىإي كس نانج ساروا كل لاو سم تعيد وكم دف ناشن نسا
 تن ىف قت ناناركاروا قش ىولع تح تش رفركاروا تشر فاي هس ناار ؟اهق يكب اناك لما نت ناوكة دن لد

 ثيداحا تلت اهنيك جسية اد كلام الع لو فل اراء جس دارك نبكي حس نذقي ص دابا ؟ ىلإ

 يار عخ تررطخراب كيكه قى ني ديمتجو كلا لن ثيي دعب مان ىف كن ايي جس ايكون لا ل
 قراختلا هاور) ايكوم (هريس)رخ بقل اكنلا تس جو ىلا كوم راز هزني كر هد كش 2س + كيم ب نا زريفس كوس

 د: ءامت ايارف اطع صح ل رارقعرفاو تس يدور ارسارول امنا اون تس تضر ىصرصخركر مخ حرر طح ىلا هتدقلا ( كرم رلاو

 درك اراك تروا ىلع ب وراك جس يب عار اك تارطتت تبي يسس لن نا لين لات س دوم ناشا تارغخ

 مرابج دلج



 لك 08) فهكلا ةروم 0 نئنلاجوورا حرش نال امج

 بيلا لاجر لي حر الطصاوكن مج لين تس ركر خل لخلل وو لين تس كرا لش ل وكنا تارت ردا« لن لو

 اج اهكرظفوا ل اد فسد ةاذ سكددعإ كيسي لج دبع كيارمخ كوكي ل كن تف لتاجابكا
 مضب ةءارق ىفو هب ُدْشرَأ اباَوَص ىا هاّدَسَر َتْمَلُع امم ِنَمَلَعت نأ ىلع كنا لَه ىسوُم ُهَل لاَ

 يعم ٌعيِطَمْسَت ْنَل َكَنإ َلاَق ةبُْلطَم ملعلا ىف ةدايزلا ٌتآِل كلذ هلأسو نيشلا نوكسو ءارلا
 ىلموم اي ةيآلا هذه َبْقَع قباسلا ثيدحلا ىف اريح هب طحت ْمْلاَم ىلَع ٌربصَت فيكَ تاَرِبَص

 ملغ ال هللا َكَملع هللا مْلِع نم مْلِع ىلع َتْنآَو مَن ِهْيْمَلَع هللا مْلِع ْنِم ِمْلِع ىلع ىنا

 اًرباَص هللا َءآَش نإ ىنُدِجَتَس َلاَق هتقيقح ِرْبْحَت ْمَل ىا طحت مل ىنعمب ٌردصم اربح هلوقو

 هِسْفَن نم ِةَقِب ىلع نكي مل نأ ِةَّيشملاب دّيُقو هب ىنّرمات ناَرْمآ كَل صاع ٌريغو ىا ىِصْعأََو

 الق لا نق لاق نع ةفرط مهيفنَأ ىلع اال نا ءايلوالاو ءاينالا ٌةداع هذهو مزتلا اميف

 لح ريطاو كوله ىف. تي هزكتت يشب نت ترنلا ةيلشنو مالا خفي ارق ىفو ياكل

 علاعلا عم مّلعتملا ِبَدآَل ةياعر هطرش ىموم َلبَقف هيلع كل هّرْكذَأ ىا ارك نم كَل ثدحح

 ُهاَهَقرَح امهب ُثّرم ىتلا ٍةَنِفّسلا ىف اًبكَر اَذإ ىتح رحبلا ٍلحاس ىلع ناَيِشْمَي هاقلطناَ

 ىموم هل َّلاَق جلا ِتْفَلَب امل ٍساَفب رحبلا ٍةهج نم اهنم ِنيَحْوَل وا اَْ مَا نآب ٌرضخلا
 ىا ناّرمإ انْيَش ٌتنج ْدَقَل اهلها عفرو ءاّرلاو ةيناتحتلا حتفب ةءارق  ىفو اَهَلهَأ قرغتل اَهتقْرَحَ

 . اهلي مل ًءاملا نأ ىِوُر اًركنم اًميظع

 4 .ك

 هسمج رت

 كمن لع احط تس ديفم معلا بآل و الس دوي طرش ادت اسكس بآل نايل ابك سرع فس كرم
 كرش ءار ل أرق يادواءلوركل ضاح كرد لدي رؤ كس لس اًباوص ىا ادَضَر ؟ سقى د مكناس
 هس دئب لا جس بوفاتم واي ل مر ايك اوس كل لا (اكم لع ) حسرظغخ ف ماسلا ديطع كوم تير: جد ديت

 سس تقيقت كنت: لن تلح بل ركب آي لاقي ىماروا لح رك كر اهطقدج اسس رم يآ ايد بات هس
 تيا ةسدألا ونس اك سى دعإ كس تب .. ؟لا لش ثيي دع روك لع قاس ؟ سينسفاو عررط رول ب

 دطلاروا نوم فاو ات ل حس لترك س ايام اطع مارينا كياوكي آف هللا روا نس اجب لس اوك تس داريا

 ايد باوج فس مالسلا يلع وم «ج لبي تنكس ةتقيقح ريت ْمَل ؛ طِحُت مل دوا ردم اًرْبْخ لق « لاقت

 مرايج رلج



 2ك (8) فهكلا ةروس ول نالالجو درا عررشن لام

 نام رفركتج بآن كورلا لارا 70 1 رواء لش اب ا ءاصت بآشلاءاثنا

 قومك للاي درر يقسدجت اسكس ىدنوادخ تسيشوأ هيد يلذاس مالا يم 6 نورك زارا
 ةيساهورك جس لوم تداع ككء ايلواروا ايجاد ردا ءامق لب انتغا لش سس داب كس ىدنيايهدركم زال وا نيس اوك السلا يلع
 وف لت تاي ا انلج دختاس رم بآرك اجاكس رطعخت دب ا تسرك بس ورب قب ل كس رمى ب نش

 لك 16 لي ركرتروا لب ركن لاوس وحجر كس رايقغا كس ملكتي متوكل ل هس داب كس تاباك اس جب بأ

 مال لع تأ يا ل ودرلاد نايب دوف لش تسلع لك ا تس اسكس ب آخ لوورك ايت سس اسكس باى دوغ

 الكب دادجت اسكس مكشمزنناب كس ماخاب ةس ماسلا يع ومي اني < (ييلاست) تاس كسي دشن كن افروا أح
 لولو بستج كت لاهي سدي لري ركب لتس تار عت لاف لااا دخن الر ل وتدرك نا س6 تر تعاد

 قب سكري دقي رط سا ايد نامي فس رطخ وقس سا وأ قر ذل تس ل جاك نلاوج سوم راو لش تار

 ايكابك ف مالسلا يلع قيوم و2 دلت خش وداي كيده رذ كس # مابك حس بتاج لك يرو سرعت فليك ب راهدنم

 اىراعبب ىذب كن ىلا لت كرت بسانم: ىدب بيتي فس يس آ يدرك رو ولاو 710 هزوتولاق فس بآ

 داوم شير لم قشر لب كيسي ايكتمعاورم ىلا ذركت ك2 ودي دنيا:

 دئاوفى ريض بيك نس
 كملت اَذْسَر .ىل امْلَعُم ٌكنوك لاح ىا ب لاحع فاك كَما خلا نَمِلعُت نأ ىلع هلوق

 قرر اب روا س ياقو نوف ل رخ ردا ي ردصم نأ لب ِنَمَلعَت نأ , ٍدشر اذ اًملع نملعت ىا < ىللوعفم

 هب طاخأ طحت ِمَل هلوه 4 تيا (ن) اًدُشْرو اًذَشَر < تمالع ىك اب يفاذع هرم اكن ول هس فدذك

 بوضنلسس دو كف سد ريكس تديضر كوم لوقنلا سس لطف قفا زي اناج حرر روت اًهلي هب طاح.« رك

 ملعت مل ىا يا ملزما رواه بخت ِمَل نثمطج مل كل لاه ديك ةارب قلم لوعفمإب «جس

 لاف مالطرس صاغ بغز عر | هلوق هر قثكال رواسي اًرباص فطعاكل ا كَل ىصغا ل ىصغأ ل هلوق اًملِعأ

 فرط كت اب لا ىنرمأت هلوق <, ًأرباص فطعاك اروا ريغ نمل لاي درك راشا فرط كت اب

 ملل فاطر رشف لارج تابهو تاب بجي ًأرمإ ج_ قلخ ل وعفماكف وزب ٌرمان أر ما كيس هراشا
 ثدخأ ىتح لاي ورلم راشا فرط كت اب ساركت اء فوج ربصا ؛ربصإ هن وق ٌس وؤف ( جرا ابك ٌسأف

 -<- ربصا ايغمروا ساب كفو زج ايخم كل

 مراح ملج



 لك (04) فهكلا ةروس 12 نأ ااجوورا حرش ملام

 شويش
 نارك ردت اساسي زوردنج ل الوم تزاجارلا يك ع قنا رم خلا َكعَِتَا له ىسوم ُهل لاق

 نير عر دقلا ليت ليووجو ب مالسلا يلع كوم تر طعن: ساء رف طعوس آف لاو# سوركل صاع صحتك اوم

 ب تن نم موصى ح ب ارك راس ب ل قوم تزاجادكل و سررت ساورو ح كرا نا

 وكي حس سايس بدا ننستروا و رف دق لكل ب تازاجا بساط اه ايا رف اطعوك يس[ ىلا هتدقنادج لوك سماح
 لآل يئاعز ال تايضف لكس تايضف ىو زج رواج جو: خب كس ماض وج واب كس تبق فو تاليف مانجا. !جوم مولعم
 مالم السلا يلع كوم ومن لي كس ادتج جس انكسر كل سا موو حس لوضفم قب لضم مولعم يب سس لدا
 قر ساو تنيرعم كن طوب روا ملئاكترايبغم لت رعخر واهتم اكم كج كرش

 كس تمير شرم الظوكن وم كسر م تب سج رك لح سا «كس لاكن رصد يتسع ريم أهطتق ب آ ابك سرع
 دش هايع اكن لادتضتا سس ريدك ايلركو زارنا حرعخ سرعت كح لكك و كور ورضا سكي نادك لس ب فالث

 روما طخرول نق حس نا اوق ترتر الن قلحتاكن ات لاح كس هيعرش مولع نت ماسلا يلع وسكن 0

 ادم فراخ كس قئرشت لع اين نكس ني ركل كب اهم كس ىلع وكر وو ركل ب طم كس مكس دوك تاهت دك تس
 ردا اهكف فت تر طن انب كح تابدجو شا كيش ضف اك ب كد ك لام راني كك كف كور يوب ل
 ةركرايقفا وما خي عقول اء سوم دن فققاو [ررط ىروإ ب آس تقيق> كنت: لن تع كيك ص آي لاق كا
 بس فالس ىسنشضرفروا ريع حس ربت ناش

 ييرقناكى ا عررط ى ا اتوج ثيي دع لو لاو اكن الل مايك ناو كت تسيب حس لبث :هدئاف
 يوقع ركرايقفا ثوم ارب للا بن دوا # رك اك لوك خت لو تس اسكس لن دكا تنس 00

 هن اان توب 'بصنم رم اخري رككترمار1 يل لا كوم زادج ليد شرم

 فسر وم ةسكل وتوك ارش نس ومد ليضرف حس لب اب اص يآدقلاء ناهيك فس مالسلاديلع كوم

 كال كوتش تاب يولع لايخ ةيعاص كس مالسلاد يلع وم تنفو ة# كو عودكا ايلركو رعو اك فس ركر ايفا توك وا

 لس قالخاد عارم اعدل تهيرش كنا ينال 1 لن تيد تلت يا لوك هسدنب لووتنروا برن
 فالغ لكم رعو قطن و اق ايل كرا اش نا نس يوما وج + تميت ور لس لوم وبك صر نا ركريكووروا كو وم نااغ

 ير ا ديم
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 ل 08) فيكلا ةروس 5 نيل الجودر حرش نيل امج

 تاب يركأ ل ودركت ناهي دوق صهطروا تقيقت كعك جسار ب تفو بسان* يد هس

 م زك حبوب ترطحف#_ مركن آرب دققاو للا يسد لكر: هلو در انج كح اسس ر مه تزاجاوقي روظنم

 هلح يرش ارم شط قسم كن اتمكن جايك ذكرتم وضم ايروف ماهل لح ساونا يك يف

 رانا تعسر اوس ولاو قو وناس ارز 2 را نوار ذي 701 اوك داع

 ابل نيتي ورطخخ تر طخ # نوح اركاب ةردج نكن 12 ساق لي ريفور فس ناماس لوك إي كس نادك ايدل

 وك ومر اوس لع مق ارقحر يرحب «ايلركراوسوك لا كس يسارك يغب وف وج مولع ىو [ىلتكب قت ترروصتو لكشر وا

 ارفاق يكتب رد كوكو تك ايي ذايب حس كوم تب ظن: د جوج راد بيك اج قد شل تس لي لايارن قشموو ذر
 لابس انه حررط كر رول ىلالخاو كرش تكي كاسي د: دع امترملا ا

 ال يقسن سجل. نيردعل 20 هو مهتما دش عنف كنج ل

 ٍءاَقَللا َبِقَع َلَمّقلا نال ةفطاعلا ٍءاَقلاب انُه تأ ُلاَرْفآ ٍراَدجلاب ُهَساَر ٌبَرَص وأ هديب ٌعلتقا
 ةيِكَر ةءارق ىفو فيلكتلا ٌدَح ملت مل ةرهاط ىا ةّيِكاَز اًسفن تلقا ىلموم هل َلاَق اذا ُباوجو

 فاكلا نوكسب داّركن اًميَش ٌتئج ْدَقَل اسفت لمقت مل ىا سفن ريغب ٍفِلأ الب ٍءايلا ديدشتب
 ةلبقام ىلع كل داز هاربص َىعَ عيِطمْست نأ َكّنِإ كَل لقأ ملأ َلاَق اركْنُم ىااهمضو

 عاشت الق ةرملا ةلط دلي ىف اهنيت رك نع كلاس لاق ديار اك ٍرذعلا مّدَعِل

 ىل كيَقَراَفُم ىف ناَرْذُع ىلَبِق ْنِم فيفختلاو ديدشعلاب ىَنُدَل ْنِم َتغَلَب دَق َكِبَتآ ىتكرتنال

 0ر1 طاح ناعطلا يمانع اهدا متل آَمفطَتسا |. ةّيكاطنإ ّىه ة رق لها انآ اَذإ ىتح فاَفَلْطناَف

 المل طقسي نأ ُبْرقَي ىا ُضَفُي نأ ديرب عارذ ةئام هغافترإ اراد اً اَدَجَف اَمُهِوفيصُي

 داع َرآ هْيَلَع ٌتْذَحّناَل ةءارق ىفو َتْذَحُتَل ٌتئِش َرَل ىلموم هل لاق هديب ٌرضخلا * *هَماَقَأَق

 بو ىنيب قارف تقو ىا ُقاَرِف اذه رضخلا هل َلاَق ماعطلا ىلا انيجاح عم اَنْوفْيَصُي مل ُتْيَح

 ٍلْيِواتَب َكَل ىَقاَرِف َلْبَق َكَمبْأَس واَولاب ٍطَعلاب هُرْيِركَت اَهَعَّرَس دّدعتم ريغ ىلا ِنيَب ٌةفاضا هيف
 مرارج رلح



 لا (08) فهكلا ةروس 0 نال السودرا حررت لام

 كوس رست
 كريمابأغس ومنك وكرل رص لم حتا سرع تاكا نق ابك تس مف ل ايكابك نس رطعخ تح

 نع ةسركك توك ازتق ا ا تاآروا لع قرادرجاءر كيس آج # كش لي ايرف د و ذخاوم حس جبري كدت لوح

 تبحاصمىريمدجتاس ساس ردا لب ركد التج لع تفلك ل لالا د لل لماعم ريب جب باآروا لوم تلفغ

 زعل كب قد اوم قل نوار 2 لاس كت اوبر وار ذكر ددجت اسس ريم تم كح شادي راوشد لبي لاهم كس

 دخت سكس لوي مت انتج ل خرولب نع وجا ل اتالل حك كليا ىف ل وفود بج كك كل ابيب لج هدايي ب

 رذ تقرر كالي نع زق يءالا رام 1 ن_رضخ وق رق ترروصبوخ هواي حس بس لب ناو امتار ليك

 اكافطاع هريقعت اذ لع هلتقف لن لونا دارككس راوي د وسكس للا اي الا احكارصركر لب سس لوحتي ايدرك
 ارجاكاذإ ر اقاوم علاورمعب كس تاقال لش ساوم كن لا لاعتسا

 فياكتدع قبا_.كوج وك ضمور | ينل ملبس كي نس تاب حسرة مالسلا يلع اكوم ني 1

 لاكن وخ اكو 2 سل جك فلاريفبرواري رشتاك ل ؟ ةّيكز لي تأر يارد (اينج شكوك ت غالب نيكل )

 فاكن وك اًركُذ ايكمماكارب ىت تب هس مخالب( اجايكى اسامتق تاك. )< لائل تاق كن لمو نايك
 هت-رهي آلا ابك بآن ل ايكا كن ضخ تكروردي شيلات نع ل أرق ل وفود جت اسكس فاك ضروا

 اكنلايسنووجسف# ماسلا يلع ئوم لاب كك سك قاس فالخب ايكدفاضا كَل لاهي لح شكد ربص زكر ديت

 بكن وأ ( لورك ارتنعا ) لوصول كب حس بآل رك ا دعإ كس لاا ابك فس مالسلا يلع كوم ات اهل ين يش دع

 ىَنُدَل اروي لي لإ, رذع لوك سر فس بآ ائيقي ليدد تاجا كس ددجتاس تيا شن لتر دندجتأس يس .
 ةلادب تاعي 1س ل ىلبِق نم زنك ىَندَل نم لن لن ارق ونود فيظخروا دي رشت كن وف

 ىقيك اا قصمو نم ساي نزل 5 لأ بج كك كل اهي لج تارت وفوو ييجي لذ رو رذعم لن لاهم كس

 واذ نولز كت ايكب لان اهكس- ناري روك تذاايغ قش ايكب لط اناهك ست ارضح لا حس نولاو قس

 لاحضوا لكاروا كوت احارلوج ىو ر اول و لي ل كلا ف تارضت ل وفود ناري اي دركر اكن تس نس كت فيض
 رك اهكذ س كوم ايدركت سرد رك فاتر كر اويو لا فر فخ لق يرق كت دو ك ءاكج نتن وق عرازؤ وع
 امك ليد وجواب كل لاه َتْذَحَتال لت أرليا تل لس ىرووزم كس تدجا كم اك ال جس اج بآ

 فاد نايمرد رمتر وا ريم ( ازتغا) هي سب ابكن طخ كل جت ىلايزنيم ىرامب نس وكول نا تن دنت اح كس

 فرط كدرعتمريف تذاضا كن يب لب ى ا قب رفق عاف ما نحر دصم قارف < ببساكٌلادج شمالاو نساك
 مرارج رلج
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 ل (8) فيكلا ةروس 3 نئتلالجو ورا حررش نال امج

 دعي ح هذ كادجوكم تقيقتىك قاب نلا ل ب حس جب كراك كن يب هل رؤ كف اع ذاو شين سن ج
 - هك دره آه نت لوما دات:

 دئاوف ريض بيك ين
 ريلوصوم ام ُثْيَِن مب هلوق اكد رك زك زر ضار كن دصاو عر راشم سس تع اطتسا ٌعْيِطَعْسَن ْنَل هلوتف

 0 للا ةكيسن ىذلا رماب ىنذخاتال ىا ب فدذكد اء قلت ىنذخاؤُت ال رورج راج

 ىا د عي ددص# ا لك جس ل اتا كي روا نه ئ مما كح يع مك ٌتكرت قع كين اله سابك

 نؤن لاو ارم ق توغل ثيسن لابي دك يدركه راشا كسكس ثلفغ ريض ُتْيبيَن « ىنايسنب ىنذخانا

 ْنِم ىنقهرثال هلوقا ب م زال كرك ناين ا نش دارم و كس كرو تلف وج قع الملأ

 وكلا اًرسُع ُهَقَهْرَأ لاقي < ىلءا لومي ني ينقهوت رواج ل لوعاك ينقهرتال ارمع « رس 7
 سشأرو ةنبكز رواوم ايكدنو انسي اهلل لن لنمو ةيكاز هلوتف ايكلم وماكو اسكس سا ءالا و لب #فرلأ

 دج نع قم نا سفن ريغب هلوقف هم 7 اوفو دمك ابك س ىلاسكوم ىل ركوب ققدعب كس فس رك انك نس لا“

 وا اًملاظ ُهَتلتَق ىا حل لاس لوعفم ب لاف رواه قلاش فد ذح اي بس قلت س تلتق لعل بذا
 ثدحلا غلبي مل هلوق سفن ريغب اسَيلَمُم التق ٌتلتق ىا وم تفك فو زكردصم ا سفن ريغب امولظم

 سا نو قنص رصتم كل كح. ثدحلا غلبي مل ريض الغ ثنحلا ٌتقو ىا «< فوذعف اضم“
 ارف لا رتارم تاجات قارف اذه هلوق تدارم كح 3 ا: لابي دكت ةس نحاس ماظل: 0

 رريش عفاضا ي احس فرط كرمت رف تفاضا اك نيب لم كنيبو ىنيب هلوقا < لارتعتو ين“

 ةفطاعلا ءافلاد انه ىتاو هلو < فرط كردعتم تءاضا ل مكديبو ادنيب بع لوم ىرور ضن

 لاو فم ايف رخ ارك لادا ي ةلعقف اذ ز* لابي + باوج كتاب لارصتم كفاضا كد تدب

 200 تكن“ اانتاود مكاو عب كل هل را و اك مالئا كج يصاظخاكب امج ؟جيايكاكو 1

 ناد اقاوم حلاو ىقرخ نئارود كس ىراوصل م قس لابو هك كك اق رخ فالخب« تا هيبيقتت اف بس ل

 سفن ريغب لع انرثهراشا فرط كت ب ىارصةءاكذاضاك اًسفن لقت مل لقت مل هلوق اًهَّقرخف /كابأ اهفرخ

 اًركنم ررص+اركن كج اناتب يب رصتتم اذ اضا كس اًركمم هل وه سفن لتق ريغب ىا < فوزح فاش“ نا

 الكوب نابي ءابكل ين كلف ارد كح سا تتركي الا يع يمدكدج لسن قاس جس لبن قتال لاو
 ادرك راشا فرط تاب لاك كس ُبرَقَي ريشا ُدْيِرُي هل وتف ايكب اطخرل ذك كَل 00
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 0 ١
 64( يي مم نعاضورران نعم

 لم نال سمج يشاوداراو ذرادج كك سا ىزاجواتسا تدبن فرط ىكرادج ىذيري ا

 طقاس ىا لي نش روا اوم نإ شل ل انتل 0 كامو نك لي رث آت جو ىك فس وم لاو ملا ا عيطتست نب

 ايكو عطتست أوم

 شنو ريض

 لا هَ لت تربص اسس ري باكا ابك فس سب ايكا بكف رضخ ترن خلا كن لقا ملا لاق

 اوم كورت 1 ووسع رات رياجت اسكس شومان آي ام نس ل 7 لم تكي و تاهقاوروا تالاح يي اكل

 فاظرماظب وكينيا طخ كي مالا اح زك قمر لب صقنم لك قوم نس مشوار فرك رخل

 تما ىكت صقتم وت وبرك ف لاف كس سالك ءامقريانب لك ىلاميا ترريئروا تدهن بصنم نعم نك ثراب راب ب تءاكرت عرش

 مك ب تلح ومدارم قو قش حس نايسن لاهي « كح ند ذضاومرب كوب لاوجب ريم ايام رف فس ماسلا يلع دم ىلع
 الك اسوم ىتأيي رو' لوم ع لوجو ىش نع ىنلتستال لاق ةهيقق خا مرعو تيا شن تقيل ع ع يوم

 وارم ثم ىل اخ ل مااعرسخم ل وب لكس ه ردن لوم اين سه لكسر ىلاهاردا ضاق تو بهنمر كن ومن يل وج

 قلي 3 دج كس ؟تارطح وفود ب بج دعب لح هس له ماع« دبع لتقف اًمالغ ايقل ىتح اقلطناف : + 2

 ىف تيابنو# جس اتاج ايات دوسي ماناكى كس لاي ل  ناتخ ب. ليك الج بيرقكح قص كني
 اكاد« لول تاق كى ادرك ضازك يبس كيا نسب 1 ايكذ_ عت ىوعالا ركل فيج ركنرو ا ترو وش

 تس ركن اي ىت غل بوكا ني رسل جس توج ريب ع لولو الط اكم الغ سيم للاوقا كس موو خلاب يا

 لكل واج لع ىلا دج ولا جس توج مولعمراشا فرط ىك ىف بان تا ةّيكز اظفلء هس ساد ل قى“ لكمال 0

 ايكرين وكس صاقت غلاب 3 لوا نخب سفن ريغب جاكي رك اذكيزك بي ني اديج جس لبا
 قاتل لي كب آن قكدم ىلكتاب لونان ذب حس سارت سعت لوك اك اعتق لابي تنساب
 < لاهماكن اج ةيراق وكن دكدم كلت لكرا رج كنئاصتتأ كس قش يدرك سن فس يآ راب سارت اي

 هدر زكر تاس سرم بآك اتت ابك يآ بس لج ابكر طخ ترطح ليكى ترروص لوك و ىك ىلا 59

 لوم جرم لما فس مالسلا بلغ م ايدام ذي فلا كَ تقو 2 ركب اطخ كل ىد كب ل جرم سال ا

 هيلع ئوم قت( نكسوم سس نياص ماع لس ىزرو فلان كت جير شرناكح ارك ل سااجت يك ازتغا تقلب سن نك

 لبي قكرزع اكن ايضووبك بجرم ىلا فذ اني: وم كل قات عن هر يك شؤم نري رككترعا الجب خم ري وا السلا

 ائيقب كرد تاسع بآن لوركا فارما تال باوضاع ل ناي دفا سلا, يسب



 ل (8) فهكلا ةروس مع نيل لعوورا رش نال امج

 ا رتخا ركأ هنن تكسو روا علوم كيا« كتر ذكر ودوار اي كب ا نس ءا ذو سن لاي رزع لاذ س12 سرع
 -ك ساب روم لع ةكا دب حس ياك اك لك اب قلع ا بلر ديت است لوك

 تح وك لروا كدي لع قل كاوا لج كس ؟تارطق ل ووو يروا «قوركر ذكر د تايوو فة غخ ترن

 عانت ليث" ادراك ونار فسروا لارسلكدج لش تاس ع دف ني كى زادت ننام كدر فاس لو قس اير وانس
 ضئرفس ىلإ زعم كاشللدساد قدك تكا نق ابايب سولاو قصرفاس امتد سلس اكن لاكدد كغ الكان

 1 527 رو امن جذي نركز كرفس نب كل سا هت تن شرف اوكى زا امج ىكلس اد قرب دا ليد مان

 هير فيي حس ىل د شفاك ذب كاد قسم. وردا ليد ماهنا ضل فكس ىلإ زيم ىرامب قصير باكات لوب انتوا شرخ
 سعال عخروا ينل كوم ترطتخ# لوكا نلا قرت ب تست ولاو قبلا تداعب كم هت ةييسد ماها
 ركلاج صخب لوكول تورم ب دوا لد كيت حبا مت جام ركهيكو لاهم يب ءاينركر اكن ا حس اىا ون نلامبم كن يقم

 ءقبي رة ذ القوم لترات صاج تولد كيف لن حي يكن امحاهب نلا ع اهب كس صغف_رطعخ تلرطتح

 لاء دركاسديسركاكلوتاب يي راديو لاهي روطد زم عخ ترق: كت ةس ذة ذل لإ كس لال

 نامبم كل ورفاسم نس لولاو قل شت تك لس تاجا كم اك اا نس اي ب ركاب ذة ئومري توم

 تسر ورا وراي فواوم وجبات سرور ايكك يس درك سرو تفمراولد ل وكول ايكيا ناك زان

 ل رطخ حررطنت لمع بادن كس للا ىفاج وم قبل ولي لد كت نارا« انج ماكاكخ عي فاما ىئاداع نة

 هرعنو بست شم لس رثاد ريع يآ نل لومم اجانب تنقيقت لك قاب نلا لمن بلا مدختاسس كيس آروا ريم بسا سم ابك

 تاققاد نادك وم انباي لن لكي حس ف دمادج ني انكمدم تاتا سري هان اك يآ يساجوم ادج عسب بآ
 تاكسوتتاعبطوربصحس بآرك د وكن: سودركرباظرارسا» ديشل كس

 ريلغ يوم تملك 1 لس يكس تادقاو نان هروكدذ نايمد» كانا كوم تر : تمكح

 رم اظ دي دنااك سوم قر ب درو اهك نا رت ار نس 23 و وم بج« ىدوصق تي لاقاب نقم السلا

 كح ردتب لع تدب كيا كل الق ابكت قو كارين كرت قوش ا لادن دف كد تيب اوك ابسا قر ار واايك

 ىلا نس ةبج لاق نابكت تو ل ما ضر اتاك ادن ايكنارتعا بي مالف لابس رواق ايكايدلا ف لش د

 مكب ج اهتف ايك ابك تارت اره تقنو للا لادن نايك ارتكاب ف ركت سرد تفموكر ويد بج رولات يدرك نك

 ( كواص )اخت ليلي تدمج البوك ول بك ديفيس كم السلا ديل بيع شرأ نب رتب نس 3
 بلكلل اًبلط اهل ٌةرِجاَوُم ةنيفملاب ِرْحَبلا ىف نوعي ةرشع نيكل ثناكف ةَيِفسلا ام

 ةحلاص ٍةَنيِفَس لك داي رفاك كلم نآلا مهما اوبر اذإ مه َءآرو اكو ابيع نأ ُتْذَرَ

 1 مدابج دلج



 ل (08) فهكلا ةروس مم ا

0 
 امهدْشُر َساَنْيِإ ىا اَمُهَّدْشا اَعلْبُي نأ 1 َداَرَف امهلامو اًمهِسْفْنَأ ىف هجالَصب طفح

 قرح ني َركُذ ام ىا لعق اَمَوَداَرأ هلماع هل لوعفم كبَر نم ةَمْحَر “ ةاَمُهّرنك اَجرخَتسَيَو

 كلذ ىلاعت هللا َّنِم ما رمآب لب ِراّيتخإ ىا اكرم نع راذجلا ةمالاو ةدملا لسير ايلا

 ؛ نب ُعْمَج هلبق اَمَو اذه ىفف قاَطَأ ىنعمب عاطتساو عاطسا لاقي اَرْبَص ِهْيَلَع عطست ُمَلاَم ليوا

 ْكّيَرَداَرَف اندَرَف ُتْذَرأَق ىف ٌةرابعلا ٍتَعَوْو ِنْيغللا

 همحج رق

 ل  ةساكى زور ركالو ب يارك وكنا ل ا رددت لك ل ويمد 1 بي رغد لي دثج قس هد لاعربب

 6 اًبصغ اتاني كبس لاس رم دج اهقد اشد رفاكك يأ كس آكس ىادوا لودركر اد بيتك ارك اج فس

 هبال لب تس نام يسب للام كس للا ذاك احر جس كل كس تييخوف ناايب كج جس يان اك يي ردصم لأ بص
 ير فكتررطف اكل مكس لن ثيي دع كيا كف يرش فسم هع. اجامجج تسرفكروا سب لوفود نلا كل يدك او شيد

 اتا كا شر فكس بو كت بحس لاا هدول تاج أبل اني ني دلاو سا هدانيقي نب رودن ذ هو دك هت يك يكاد
 رتب حس لا حس راينا كس. قو عرالص كيل اي لن كس دب كس ىلا داكودو رياك نادك اح نسم كس ساء تس
 نوكساك عر ل اهو لو سوفود فيو اري دشت ىلا اَمُهََدَبف ا رفاطع لح ذب حس ىلا لي تنقفو تبكروا
 كلا لع هب كك لكنا ذس لان ظنارجن انج« ىدادرجن ا رفو تع العا كني ملاو تضر قت لونوورمظروا

 وشما كيا نس ىلاخترثلا دهب رذ لس لج ومار ىف كيا تس لا لكى داس ىئن كيا نس لح لاء فاطع كول
 - لافي تيادب

 هوس تاز كيا اكن اتي كس لادوات تسد ل عرقا لكل لول دوو ةراويو قربا

 لامد ناج كدا حس بو هند ر الص لا انبات د آي ليا باباكن ا ددااهت كافه لاءاكم كاك دنإب
 مدارج رلج



 كت (0) فيكلا ةروس مى تا

 دا نباروا لس اج عقاكت قل اك لل اجو نا كيس لوو اباو ةسداوروبب كح ب12 لا سرا وتك
 روكذل لب ليام دج ماكي نس رواج د دارا لاعاكس ا ل لوعفم ٌةمحر تالايرم كبره بآل لاك

 مادا باتل ح لتس رافال ح نست سمدو يردوا ذس لمان: لئن

 لم قتل قاطأ َعاطَتْسإ ردا عاطس اًططا اكل وم نري بآهي نت كل وماكن ا تقيقتس نس كك هل ذك

 تراب س برر ل اندرو َداَرَأَو ُتدَرَأ رواه راج اك وفود لع لاي وا لع ساه لمس

 دهسايكر ايظا وتل

 دئاولاىريضو بيك ين
 كب روا كس ناك ساه حس لي دادشاي ْمُه َءاَرَو هلو ٌنْئاَفَسو َنْيِفْس () ةديفسلا هلو

 لوعقم ئ لليخاي ابَصَع هنوف هس يلاعرلمج دجتاسسك دقرابتا« لة دح, ز نين قتلا جيس ردصم لسا رووب لي كس

 50 تصع 57 "لا تربع مزقنا باس نمت بدر لخاي < كك روف ني قلم

 لاتسا نس ل وفودب حس تس ل دادطا ارورل يدركه داشا كسكس مُهَماَما روا اوعجر ا مهءراو

 لكابخ نءاروا أ ترط>ةحلاص ةنيفس لك ىا < فوز ةحلاص تم“ كنا ةنيفس هلو تاتا

 هّيِشَع ىا ُهَقهَر لاقي هيرب مالغلا قهرُي ىا اَمُهَفهِرُي نا انيشخف هلوق < در”دماظنلاك فاصل ع تأرق
 07 )لاس تقنش ر مث” ردم اًهخُو + ًانايغط فطع الأ ر فك رواء لوعفماك امهقهرُي « انايغط

 هس شئت نك ليضنمسا لاهي اًريخ «نث اوي اًريخ اًهحر رواةوكزانوم نإربم اًسحَرو ةمحر

 عاطسإ هلوق < ب لوما ةتلعف فوزح ل عنا سل لوعفم اج رختسي روأ اعلي ال ( ةمحر هلو

 -<ج تقلىرمود ل ُعْيطَنْسَي عاطتسإ اسك ”فذع ٌعيطسي

 نقر
 فرط ا تراب عدج قسم وردا تك ويمد ؟بيي غرو رادان جات يد زك ج قسوو قت ةديفسلا اّمأ

 ْ سوك عمري رذاوت ياكل هجر نادلا تايلر كب صمام ترج دج ورا دل اشد راكان لي
 ناب قس اهاشدابهو زف جل راد بيكسل "خرط روس ل نكس ا ل سا اة رازكا يا تل كريارككع

 تهاجم مدرك اس شاعمدي دذ سراج يسجد كلا
 حس ايياوا ررط ساكن ومضى فس قو ران الوم

00 



 ل (08) فهكلا ةروس مع نالااجوورا نرش نيملامج

 ردم طل تارا زو ننزل دم فج: تلف رد قش وب+ روح

 0 لس رضتخب يكاربايك 3 قوز قس يرو نرخ : :همجرت

 - انقر وست م ناك ارواج ىلاسنغك حس تاجيل من هس داب هاند ايجح ل نا
 كرنك قفاغم اا ؟ كريقناي حس لوم رتباهدايز تلاع كنا جس قرفايكل عر ,مقفروا نيس + هدئانف

 اما رواد هني تكي لاي كح ل: ني تكركس نم رسول ى ا < احوم لاح تش هواي ز تسبب كنس رين

 نك ا ل ناكل ا ع نيكاسمل تناكف ٌةنيفسلا

 هو ناسك لاء <ن اجامل لاح تخدير تسأل ا

 اذ اًنيكسم ْوَأ ل1" تيب آدلبوروسوم د لبا كس هرا ذك اي كس لج فو وريف واو ضب اي كس لن

 رلاارساح نامل ثلكف زءوباجرار رن زبد ومد كت وجبت ل كس لقد كر

 يتب لك ىنا قيس لايخاكت ارت ضب اريج مس ازاي جب كلت لدا تسر كس ع باد هاك

 ةركزلاب كى اش )+ ىرركفرط كن اتصل قس بيكا كر تيب راي يارك اي كس نا قود سلب

 -نآرقلا تيارب لاوك ( ف رممأ باب

 رايتا كس تلج روا ترس ىف اكلي اي لاو مولعم وربي ري وأ مخ تسرع كف ركل كاد وارسو

 4 حجو كت بكى يبا نإ لاو اك غبت دك كس نإ دلاو يسارا اك ”زليراكطوم مولعم كر رواه ف اكس

 تضر ل نقل نإ لاو كس لا لتر رداء درك لما فرخ تررظ> كل ساكس ليد اسك قتل ليد
 تدالوا ىلا لات «لكا فس لات نقد يب مد صوج وك لاري روط قبر ولايك ب هي دذ اكتلن افق نيب د كس نارثوا

 كح شاك و تك تكد طب ل ىلا ربهروا تقفشمب باب لام دوا ترتب حس كس اللاتي زيا ضا كدلك
 لاقت او ر وكس لح 2 ومدي تس لا ىف كياروا لوم ب وضم ىن كيج قد كذالك ا نس للاوت طا دعب

 ملك يك فس ضار وا هقدر اص يبس اكسس ابك فس تءارطنت ضب ( ل اعدت وف ) - اكد تيار وت سما ليا نس

 لم دك كاتس ابدي حسدعقتاو ساءت يندم[ كددلاو كارول اجشاكم ناك ارك ين تك امتداد لن تشيل يب تاسع با

 وس ]مما يتلا رقت« لوصاار م

 نيج ةسوما ديبي لاوسود لاب : هدئاق

 ارك قون ب لاو يسارا كوم رف اكرل ما علو لق كساب ب ا لاقدفا بجالح ع لاوسابب

 الايك يك م ورب قكرم سرج وكف الخس للا معك ساق ىرورضان بيا قلاطمك ىلا 0
 ؟1وم هنو روك قاو ري ف انك ملكا ىلاقتتلا



 لا (08) فيكلا ةروس مى نال الرع نال م

 سبل تدلك جو ىاروا انقر وصقل نحر ماترب نامي اوكي دلاو كس لا وك اهتد فنا بج كسي: لاس اردو
 لاق رت سلا ولا 0 00 ومو رخو 5 2010و راو 1 ع

 هون ملاو كس للا ليج دوج وم ل اي ورفاكن وحكا) لابتج ايس د فس دب ترف كوك ماوس دك اي ةس كد ئااديب كس للا

 ل يد تاج كس لولاوس ل وود تيس د ةساج نلف كى

 لكدتب وب و مولعلاراو نس 0 نام ميم ولعس كن جوم خب جكس مولع مشي مكين ب اوج اكل لوا لاوس

 وى كتالوج دهس تق كوب عل انس رص وطعم ليي اوم لل محدود ودبس ىو ديشردهس
 ىرور ضي لس انب ترو ىلايخ كديشردهتس لن نم ذ نيا ضن لول ارواح لام كس دعقاو مروا اوم لستم مل
 2 2س اجابكتقاو ف اخوى ملك سالب وم لل 27 موك مودي م قب اطم كس ديشر رص وتلوين

 كس مولعم تي ىروضتملل ىلا هداك حس لاعربمج فق رفير سم قولوا ىلا معاكي نش ذ تاب
 كوم د لوي ىئتتدج هددت د هددج رك تاتفكدج كس تارولع اس يلمع ىودنب ردا لن نانتاكدوجو

 كس ىلا مكس للماك لأ حج يري لكل اس ذبل لاهلي مل اهم كل فود جس قلك تيب كتابت
 ل يندد سيرجي اندم عب جكس مولع بج قرم جت تنفو سا قريت ات ىرورض اوم فاك ب اطمح
 نا قدي حس دوج وكس تاءولحم_ قروضتل كاكا لئويك ين نس اج حس لازاوك سا ىل ترث تس الاد لس دب:

 كس مم ودعم لكك اجو ىئايي ورك اج آم ذاليب حس ةتس اجب كس ىلاهتدقنا لن لاذ ركب لص ح ملتي تاي ولتموك
 فاالخ مناك التويكس ىلاو ل. .دموج ةساج تاب كو لع لذا ىلاغتدقلادك سكر ورض تاب دي لاب اتت لن خلا

 دس لاكدج اكس مزال( عقاد فالخ ) ب ذك ل تمفص روان لاقا»

 كح ساروا كوم رف اكركوم ذب اكل ولة تتم اب بي فرص ملنلس لات قلا لع لذاك سس باد: صال
 يادوا ومر فاك وأ جرم غل كلو وراك وجو م ليهضنت روب نمي ىلا مخرب لوم الت ل تت كسلا نإ دلاو

 ناني لاو كس شات روااكو مر فاكو ون ح للة اجرم ىك ليي سنرد نمد و كوت رك اني ور طخ كل كس ني دلاو

 كس لومالتب لمنع

 لزاوكن لا ىلاهترثلا ليث ساو فس دكماكدب و كيكو ج  دنب كس ب لست كين لتس كيل تقي و

 هدب لك نوم شت ع جكس مكمولعم ل لا اجاجوم شروكي فس كا يبو نانا تس نس اج شارك ث لس اج ح
 ملكك قاد لب اطم ناجي رواج اناج حلا قامت لاو اس اند ةذس دكذبو كيج حس رواد ارا ةيسا

 الاد ومو ب انناج ىو ىلاعتشلا لانكوم سبع ىلا ف الخس متاس لا ثلا ذيل توم ذو حس يت مولخ“
 نع هللا ىلاعت) -امت ليث طم كس دقاو معاكى اعتدال كج ب بلطم اكس ا وق عابد فال كس لارا
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 لل 08) ىيكلا ةروس مق نا الجودر شلالات

 لزا فس لاقتدثلاء كك تالي ل نحاك_ يدق كج قكاج كى ررط لارين ومضلا (اًريبك اًرلع كلذ
 ايتيك نوم قولك او تكسر رايقفا قوت كيا ك- كج نانا لع لا جس ايكر رقمه زادنادج كل كس تان اكل
 ىلا ملعب تن اج يكف اظظرب كس ىلا« ليث نس اج حس لازا ىلادترثداوكل اكس كم اكدت حس اكرم في نانا ذهل جس
 نوم لبي هي ىن لاوس اح وه ناي وجان الفك

 ها رطخ حررطتء جس دباب كح فس ومدن ملئاكن امنا ل س داي كح تاني وكيس ب: با اك لاوس سود

 تلك يك ن# ركاب وك ارك انناج سئل وكت اب ركوة تسلكي لي كل ارامكس كا لادك اياها هدي لحس للا

 يردد ةس ابايكف اصوك نادك حسي مكتاكت دير شين تعم ب نوخ ان لي كسا لاب لج كلم ندب كس ناش لش
 لوك ءاديي دك ولاب نلا ىلاعتر ثلا رخآ ول ىرورض انغاكول لا بح .كس اتوجاديهي ب لاوس جس ضاقت كت ضاق

 مكلث ةئساج تاب يالامتا مدل ةئساج لمت ل نس اجرت ىتدفلا تدك كاك سي باج ل ؟لاؤ سار
 لوم ورم واسم لوك ع ذوي كه ملاررط اج رورض ول لوكا لوكس نس ركا ديوك الاب نا

 وكس روصقب رب فارتعا زكي ك- كس ىلادنا لقت ل_ اء لوتك ينل بر سذذارب لما خرط تنس اج لتم#
 لو ّقاج كد ناصتنروارنع/ى رب روا كلب ب ارقر ماشي لي زج دج لم اين درك جبس اي انحتردايهدعاق يب ل ولو ليما

 ( نآرقلا تيبادبإ)- لي دما وراس حس لاح كس مل اعدم وم قلي كا

 مكس يت قيقت كدتاو كراييدء<داشرا كح تقي” كدتقاو كرش ارو سرستبا ناكف رادجلا اَمَأَو

 رات صك راصروا كيت ذب باباكنلا« جس نأ كي كس داديد سلا كلا تاز اكن ليث تسد ينس مود لرب ش ىلا
 ء ليل لاكن حس تضرر ىلارر به كب سرت اذ انياروا كلش ا جوج ناوج ينس مش ل فود لقي وتم كبس دعست
 كت اعتاو نا تقيقتل صا ىتب ءايك يم اكول سس دابتنجاو سارقي نس لع

 وكن ارج ( مكالاو ىنرتلاهاور) اهتدرخ ذاك دناج فس وسب كس راويد كلارك جس قدر مس ادردلاوبا ترغح
 بايك وجي تس اهب وك لا كول تيوب رواج اجو مرماه نيفد هو 3 ىلاج كرا د دكا ءاق ينج لش ثامن حس ياي كس نلا
 رطخ حرر طن واامكر زوو فكل كس دالوا كس اوكل اء كس لا ف لات شلا حس تلكرب كاك سانت: د[ كين لك2

 وكاد و اكرطخ تر تفجر وا ل دتوادف تتر بس وا ايكوم اوفى اس دجو كمن يداركت صرع كرا د ده دذ كس
 ساس ليا لاكش سرداريل تجارب لاوم ىرورض انرك حس ىدنوادخرما ماكو دوا ءامت ىدتو ادخرماب هي انركت سرد
 ا عرادولاا ذيل ءاكسوجدنرصوكم ب نمت كى ناب نا تقيس يس للا ايل تدرج اريوووصقناتمع اطرل سان ديباض

 بواركس_ قولى ا بسور خس اتوب سهداراروا تميم كدقلاا باي دماج اواوخ م كرب لاند :هدشاف

 للاخ < اجابكت لاب الشم اج كاد فرط كا تسبن كيلا وزب لم ذوريتتروار شبك س يدضاتت اك
 مرابج لج



 ل (5) فهكنا ةروس 35 نالااجووراحرش نال

 انمي ارم م كا رج ظن مم اكو ولك ف يك ًةاكذ تق قب نرخ تر محو اند باب ذلا وف مبان رشا

 نان سري هس ناروا حلل ربك لل ررط تا ايارف ثدرا روا كفر | تبن ىكودارا كس ىلا كس للا

 2 0 راعي ياا ددالوا رتب وا لا رب كد لاك اق ايكرك ذاك يس د الوارتبن حس

 4 متباو وس رت ران لاهو رشم اظب انتج ملك اكل اتساع ايف عن سس

 ناش 0 "كو ا دال ا !|ك لوس كس رك سردوكر الد لج عقاد سرس

 ( نآرتلافراعم)_.؛ رف كبر داراف وب تس ركفرط

 مكِيلع ٌصْقاَس .اولتاس لقا بن نكي مَلَو ردنكسإ ُهَمْسإ ”نينرَقلا ىذ نَع ٌدوهيلا ىا كنوُلْسُيَو

 0 رك نم ةانيتاو اهيف ٍرِّلا ليهستب ضرآلا ىف ه ىف هل انكم نإ ارب« روك هلا ْنِم ُهََ

 برغم ْغّلب اذا ىتح برغملا وحن اًقيِرَط كّلَس ايس عبتاف هدارم ىلا ْلِص موي اقيرط : انيس هيلا

 اهُيررغو ةوشالا نيطلا ىهو ٍةأَمَح تاَؤ نيت ٍنيَع ىف ٌبرْت اَهَدَجَو اهبورغ ْعِضْوَم ٍسْمّشلا
 انلق نيرفاك ءاموق نيعلا ىا اهدنع جوز اينّدلا نم ُمظغأ هَ الإو ِنِيَعلا ىأَر ىف نيعلا ىف
 ملط نم اما لاق رشالاب انش مه دش نأ إو لسفلاب موقلا بعت ذا م! ماهلاب رفا
 اهمضو فاكلا نوكسي رك اًباَذع ُهَبََعيف هيَ ىلا ُهري م 5 هليفت ُهْبِدَعَن فْوَسَف كرّشلاب

 تايبلل ةفاضالاو ةنجلا ىا ةىنسُحلا َءاَرَج ُهَلَق اًحِلاَص َلِمَعَو ْنَمآ ْنَم امو رانلا ىف اًديدش

 نم هل ُلوقََسو ةبسنلا ةهجل ىا ريش فتلا ىلع هبصن ءارفلا لاق هبيونتز ٍءازج بصنب ةءارق ىفو
 سْسّنلا علطم ْعلب اَذ َذإ ىَنَح قرشملا وحن ايس عَن ٌمث هيلع ُلَهسَي اَمب هُرُماَن ىا ءاًرْسُي انِرمَ

 ”ارعس سمشلا ىا اًهِنوُد ْنم مهل لقجن مل حبلا مه ٍمْوَق ىلَع علطت اَهَدَجَو اهعولط عضوم
 سيشلا ع رلط دنع اهيف ْنوُبيِعي ٌبورس مهلو ٌءانب لمختال ْمُهْضْرَأ َنآِل ٍفْفَس الو سايل نم

 نينرقلا ىذ دنع ىا ِهيَدَل امِب انَطَحأ دََو انلق امك ٌرمالا ىا *كِلاذك اًهِعاَفترِإ دنع نورّهظيو

 .اًملِع ارب امهريغو ٍدنجلاو تالآلا نم
 كيسي رست

 ان كح دركي اق تى هوروا هس ردتكسا مناك ما لل تس ركض هذ روع او اكن ار لاو ذ حس يآ اي

 وكما نس مروا ملا رف اطع تند ذق ل ناش ذوكى لا لس مكب كرك لاس رغم لبن نان ذ لوجتاحانس لاح نب اكسال

 كترصقم ياو اره رذ كس كس نترك سو تبا تس تن ع ىلوم تفرش( لوم اشداي) كنج اسد كس مكرم

 ك0

 مداجج الج



 ل (08) فيكلا ةروس 5 نال الجودر حرش نان

 ا ءايك فلم برغم ايتن هو بحب كك كلاب «ايلو يب دتسا د فيأ بتاج كبس رم هودي انج كس وج لت اسد

 لاا باق ًاروا ىلا ةامح « لم شت لساو ف لاك اي ةرظناوماتج وذ ل لشج ل دكا باقآ ما

 لاي كلش لابووك ردا اذه تبي تايد ب أغا ردات ( تدم سح ) ىلغ 31 كل اوك يراد بس رغ

 اككرظتاسك نا كريت ايدوازس هب ذك لأ ا ا لا
 باك اج اياثول ب شاه بسد ةييسا هورس يدار 0 1 21 ناو كم رلا لق ل كلت ضن ابك لب

 نامياجر واب اعرب راك قلن لح دقت اسس لاوفودزضروا نكس فاك اركف اكد دازم تنك تروا اود

 تأ تأرق كيرا يضاه تناضار نا سنخ نتن وج ىل لعب ني لس ب كل ل نا نم ركل انآ كفروا #

 كت دين تبج بصن اكل لا ابك س ارفرواءج هجتاسكس ناب تروا بصن 0 ًءازج لع

 اي لور هر لكدوم ناسآ ك كس ساوجاك ل قاب كما نقتل كس لسد مناك ىلاسسآ ىثت لن ماك سا
 ساق انجري ( قرشم سس ايتنا) م ماتم باذن 1 عروط شن لش علو و بج كك تل اهي اذه لري سار( تسر صدد )

 2 انس باك 0

 هد لع نتجت ثحب كا كس ناروا قر رمت لترا نع ذ كنا .ك ل سا كتر لب هريغو تسد باعت
 لس مكروا ابك لس متكايج تق كاش هس اقف ىلا تاب هت هلت تقوس بورغروا كت ساب بيج تتو ك بأذ 0

 4 طرقا نوطم ل لقب عنا نواف تال راوما نال نو زج مات لن تاون جن لنا 4

0 

 دماولاىربضو بيك نش
 هسادم لزت لس مالكا لكك علال نا  لابتتا ك كس ديلا ضرس اولتأس هلوق

 هس فهد ف اضمرزا هس خا فرط كن نر قلاوذ يروا .يضيعبت نه كري لوا نش لاحاود غ هنم هنوف

 تي لالا مود« نو عناو لاح تس جو كاسم مدقمرك و تفص ىك اًركذ تقيقترو رورجيراج ف رابخخا نه ىا

 اتاي رك لوم نار ب للاوحا رب س فرط يرق لن شنو مي ادتبا نه رواوم عج اقر ط كرار يم كدنم ل

 ىا كوب قلتم ل وعفم ري لم لت نحأكس ركذأ اولتا هكأروا جب لوتفماك اولتاس اًركذ هع فيض

 نأ هدم كوم لم قس نار لف ل تمروصص كرسود رول كوم لش اش لس اب نم تروصللي اًركذ اًركِذ ركذأس

 كدت ستوب تس لدتا لاوس كك ىلا ل

 ل: نا بايسا (ح) ليسو هيل رذ ء قر ٌبَبَس هل وه انا: مدث رف نا دك انكم هلوق حاش

 تامكردا سوو كر

 مدابج رلج



 لل 08)فيكلاةروص ٠ 0 نالالوودرا رش نال امج

 ةنمحلا ايكوم لدكىإي ماملا أّمح اًنْهَح رع تف هس ( ل ئِمَح ةّئجح ايكو امكيد ىأر ثم َدَجَو
 لمت رواه يردصم نأ لع َبّذَعُت نأ رواج ليفت رتب دواس بكم حساه رواذإ اَمإ هلوق لاك

 اّمإ ىا ب ند ذحءادتسروا بر إب ٌعقاو كُبيذعت اّمِإ ىا < فو زجرجتروا هس ءادتبم فاي رثوم ردصم لإ وانت
 هلوق ل تالاتخا ىم ىلع ذخعت اّمإ روا َكَبيِذعَتُعِقوُن اّمِإ ىا < لوعفماكفو ذه أي كيِذعت َكرْمَأ

 قش نكون راتب ج- لكم قش اَدَجَو كح -اءابري رصقم افاضاك-. نييعلا ىأر ىف

 كس لونيمز كلل هريتت بأقل ل ساو بورغ مشتى كس نع ز باق آلي ضن اتي كلل لاس ل
 5 ىو رت كب اف آ (هديدج تايللف٠ < ل( 85780٠٠0 )راززب رسشوكال ىايصيرظق اكل ار واس قواسم

 يبا ل تتيح ئالاع<س وم مولعم لن تن تل !فرط لور ايم ناس اكل انكي دكا اص ىاييلا ان ًارظناتوم

 كلا لي ليا سر نولود وأ آ و 3 و روووكن كال كوم سكب ننال كلر بآرلا عررط اا سس

 وم لقيا نس تقيقضلكالاع كوم سوك وم لس يرف الق تكل يار لوو بم رةعسهرسد»

 اًمأ ملظ ْنُماّمأ هلوق < دفلام لاك رصم ب نسح اذ ىا < فوز ف اضع اكل ا اذ انسخ هنوف

 « ءازج ُهَلَف هلوه جس اىرورضا: ناك اف رب بادج كس لا كل ىا لين قو خماس رش مب سكي ليفت و
 اذه كل لاقيامك ًءازج ىتسحلا هل ىا هس زينا لاصءازج جرف ما دتم ىئنسحلا رواجس مدقعرم هل

 مرق لعجن مل هلوتف حس دخام لمتكردصمرإ رشي اذ ىا جس فوذكف اضمك رم اًرْسُي هلو ٌةبه ٌبوثلا

 ىفبوس ع انَطَخأ هلوت كلك ومالا ىا 0 لاك هنو 0
 روم 7

 ا نمر قلاو اكس 6 1 هي هلوق ا نوم فقاو
 وي لمع نعفتتكل كك ساه نتن صقماكن# كس ةرمان ريض ُلوُقَنَس هلوق

 زرت ريل
 سافل ىو نع كتاب
 تلق كركر لوب رادو نك كمالسا بج دعب هس تثني كيل ثلا لايسآ :هعقاو زاغآ

 كوم شوك قفتع لكتاب ىلا ايكوم ايم ماكتب لم كم دكت لقبر فك ةب كاي تديزيداع
 ح ىرزيتىت نتا قش لكن وم ششي ذردق لج كذلك شر اركب اجي درك لشد ا تسوس

 - بي كلم كد نركى قبر لا لابج ل ابد لاك ككل اي؟ ايبا تقو كيال ت, لكلب

 معراج لع



 ِِ (08) فهكلا ةروس 9 نبيل لجووراحررش نال امج

 كيرلا ءرفاك وق نا طم لا.« نلارلسم اني رف اك ساي كا لبي حكم دجاج نيب كرم اكم السا ورفك يرتكب

 رف كل با ركوم روبير ةءوم دن قار آذان كمالس ور فكن ابتج كانت نايبارعك وكل يضر, ف كارو قاس نامل احب
 !آء تقي يكل اك اجايكمولعمسس باتل لا لي داب كس تدوس وكمل يطلا لس كاجوس
 اف كيأ فس شير انج« جس بي رفو رك وكي أي لين جس لن تدون نس نسا لكوريا لس
 م هز نايلي نا, دم اخي سدني دل لمي كس دوبي ءالعوكطيرعم ني بقر وا ثراخ نب رن

 4 نادك انبي لن داب كس ملوي ندا لس اذبل لإن لايموكن يشن لن ع راي كس ءايبتا ساو نس آو دنس ارو

 وزومي الكل ابنا كايد باح ل هك ذوب ء الع” سئايجسهركذت لل سولت كب مس

 مباوجر "روان 7: رب لع ت وبث موكد تيس اهواك نيل جبل ليدي باو اكنلاوورل ني 2 لاوس و و

 ا 52 نوف بكب راجصا ل ؟ايكت قي كد اعل و و ا هال

 ة ركيلتاب نك دف ليام ابارك اج حس نولاورككر وا ايكدمم ل يمر غو قير ا امن وكن نر قلاو زرربلع

 مور يلعشلا ىف اجر رات لولاوم ناادفو هداني كل ورادرس كس دك انج ابك وكنلا تالاوس ل ونحو رون روا لت

 ددءاكل ود كلش باوج اكن ا رف فس بآء كس د تالادم لوي وكن تس اسكس با آرواءاوةرضاح لش مكسر لأ

 هروم ا سرب ك- فيك  احصاروا لع رخ آل لج ارا خي هرؤس لي داي كس رودس كج دذل زل نبارك 1

 هس داب ك نر قلاوذ تس ب آدوبي اتم ذاغآ كبسادج كس لاوس سمت س لاهي اهي فس بآن

 رك كل با د ايي ركل اوس لكالاح حس كب ئاج كروب هس نيب لا الجسم الع تدبض كل اوس لن نس ركل اوم لن
 -ح اكتسبت باج كدوبي حا دوبي لاس لضروا كس كس حس املس دوبي تالاوسف# هلك بدلك

 بقل ءالاو سوُلتسوو لين قع لس نر قلاو ذء لت #رذكل ماين دهاشدإب قككس بقل نين قلاو ذروا مانردنكسا
 اوم [ داك يركن آرق بقل عايزك اوكي زك بيك و نترك ناك ع فالتخا تب؛ لع لاا نول

 هدايز هاشدابود لح بتل رؤا مان ىلا ءايك اوس مان للا ةس دوبي حنانج ءاتابرآ الج روبشلس ليي لب ع يأ

 ءاقتوريج اكن كني دروا صوص واشد إب ب اوم عب كس دور فوج رص اوم أك دل يوم نين د وزلروبس

 ع عل قل ءاشداب سادت ايكو ردحتاس كس متارما ترظغ> دعب ك يعكر يت وا اهت يال نامي مكتبا ترنح

 نا زال رعروا لرئاسم لمع ناب ذ لان ولوك اس كاف يك سيترك تك ىف نولو كما تارت ضي ارك
 -امتداشداب لداعروا ىرتادغ تياهتري لين تك روفر ادوبي روا لين تك شرك م قيراقرواو سكي

 لسى اسسوس نمت أبي رقي« روهشم سس بقل كس ور« ل هدقم  ىفانوب ردنكسوتج ع ور ردتكسه اشد ايارسود
 اه اتيكرمظم اك احول د كياوكد وخلك متم اخر وا كرشم ىتكر نكس ايي روا انت كرش كج اهتوطتسراداتسا دوار ذو اكس ادذك

 مرارج رلج



 لِ (08) فيكلا ةروس دل نمت اجوورا ترش نا

 طلع سارمسوج جس ايدك لي رقتلاوذ و ىل 1رق قثكو ما ذل تارنت> ني ىو تلو اراد فس لج ترتكب قب

 كانغ للان فوم يأ كس للا جايك كذاك ني رقلاوز سم فس ماظن آر قروا هت تسري شن 3

 جسق اقتااكبس لش نس راس. نلمس فالعغا
 هك اهدلا لايئاد ىن ليارما حناء ذك ةغنفلا كارب ترض لاير لبي وط تب نس نر تلا وذ ىلآرق

 نااءاسوج اككدقملا تيب رولءاياركواذ آس دي لك اول م ارسا ىف طع تسلك عا تنكب نقاء ردن كين اذ

 لي يوك ايكو آم رابودوك رقما تيب رول ايالد لجلاد ناءاساخت ايكركراهسم دم ا تيب ردا اجت يكل رك مولر هن تنك
 هلاو لع اهتايكب تشك ا كل كس لاوس لال دوب حس تبع انم كار واس هن د تاجاكل مارس ىنب نين قلاوذ

 اازم كديترم وفود دوا فسد الج لبن داسف هس ليج ارسا ىف ديحرمددوج لم ليمارما نب هوم قيل م نآر فرط
 اذاَبع ْمُكلَع اَنثَعَب ارفف مكن آر قروخر توم داني لح لكارسا ب لع ساس ركز لينك

 طلسم همس نب تيرا كي يس ب مك لشن زم كداسف دابر لن رايدلا لل اوساجف ٍديدش ساب ىلوا انل
 تع وشروا تاور ل لا كس كالذي مكر ع وركب دابهوو كح لوب ساو تكوشروا تاق بج كس ليدل

 قب رارط رت لش تايادر تروا ر زج سل يب لم لرقنلا تيب ةس لوبنج ل نوعا كس لاروارمأ تنك لول ا»

 دهب كس لاروا ايكهدس لباب كاك رطل نو رك يكس ريق كل جرا نت ه دايز حس كال كياددلايك ل يارا

 هاشدإ رس ى اعتاد( وكيل داب ىلا اخ تا كولا مكل اَندْدَر مث [ارفذ مكن أرق

 تطلق لاو ا ١ لي يري اكس ركب اتماكرعت تنك هس لاق ٌعراص ناؤصيرءاومبي ذي روبل وحتاب كس

 كس دقملا تيب رول ايل ا
 هللا رم | قب صير كل سا سد ل لق كل لارا ىئب لجلاو بس دامت يكل صن تنك جوك لا نام اسد ناز

 داوم تي انو لمد تاي

 نا تس ننال تس الاوسوج حس طساو كس لك يرق كس كس تاوبن نااقتما نس د دوبي كس للإق نيرتماب ب

 كت تمر مكانه دنجد تاب باوك ادد دكا ع ىتتسيوصت وكل اوما نر قفاوذ ل
 كيا رول لوو نيس كلب ارسا ىخب اهنا دلاوتكس تارؤتوووج وسي نشا ىفي ا فس بحاص نزلا ظفح الوم

 ىو ل نقلا صصقلب انكر ارا رحم ىك ن اوم لبيصفنبي نم لكلا« لإ * ك مرار لاكي لا تن تايادد
 هر كت اح تف كى ايهرارفوك ور ردنلسا قادصم كا فس ني رسفنمب رت( نةرقلا ف راعم )هس قو

 الوم وضخ تس رك يق افق س لما ب قرر كت اي ولحم ىخيراج نبي رسضسري دج كيلو ليج كيب سر غم رشم
 يدصاالفاكَن نكن اجس دف لئاق ىت تياهنو دج قد نو اددج سي شيب نيا فس موترعداز م الكاو

 مراح ردج



 لل 08) فهكلا ةروس : حب نكتااوو راش نا

 ا ل ل

 روا تروج اب تفرط ىرسود كك /.: ايجابي سدد اهب هيا كيااوماترأ " عن لب مصل رغسو قرش تا او لاوارف
 ع وكماءلداع داكن ماكر تييابن كيا 2 ك- سرد تارك جامد تر ايلإبد ةسن مك ردا
 لامك قس ا رف ترم خالو انت سنتي اكتنلودو ل لا روا تسرب سنو اجت الاد تكس نامي ب تدخ آردا الاد
 تما ورم برعروا سروخ لا أربع لراس ىلإ وب تن ل ح لا م هواك راق فرص لاع اك تايصوصت

 ل اوم فاشلكا قب اكن كيا كس لئاس سي اه اس ليج ج2 رف زين 7 ل داس ولا رككر ودا ان ةسداك

 تل يعي سروال جك وهل هذابددةررطاكب اقع باج سوفود كاك سايح[ ررظلا ماك ئاس ل

 ( ناآرقلا ناامب ةريبتتم دظ> ال 1_2 ليفت) د ني لب كئيسود ةررطك

 زوجي زيزو رك ذ لج سا فس كرك آر كس دول اق تاب يب لش للا اًركذ هنم مكيلع ارلتأس لق

 هذ نآر قل ايكايكف رطل اوراشا لال روم نا واكس لي ركر وف س1 ؟ كك رايق ل وبك وو كس ارك ذ هده رك

 ار ا نيب اصح كيا لس لاا ايكشت مفرعد ذكرك يدان انوا رياك كرا

 مالو وريفو ام زروا بنو منك نخر او ذ ثكب سر رج يدا دباش تييبرعرعاوقب نيب وت اًوكذ دوا نم فت
 هيدر اهبظأي اهيخا ىتن دعي اكنيسد هجرك قورنفوالإ ساكو أذا

 بنا قر شنب ل سم رافت مؤرخ اَهَدَجَو ٍسِمَّشلا ٌعلطَم علب اَذإ ىتح اَببَس ْعَبتأ مث
 دا ام قالا لابج( ابكت "علما نآر قولا )يأ تب قدابآ  اهفمبناج قرش بسجل تاو نادي“

 تاناكم كس نادت ليكن اءاس لوقحم لوك بك كس نكن حس هر بون لاي كح لا الاتي لاح سترك

 لايئاو بج كس نا ذس ميكن آر قرت ةسركلاعتسا لاك ورناج هوب روس لاابلروا يريد كندا كس
 رواق زاك كم قيل س لير ا يكل ماعم ايك يقاس كس نلا فس نير لاو ذك يكل يردن رنا يك يلو لولاك

 < قرم جو كفس د اجيط نايل اقام ملل ضسايئاسم رك انتحال ةح نعتز

 نم طيب ىلا ذك )حاتم مولع لاح قم اننا كسك اقرب تالا ماقلت هوت الاخ سماق لارك

 ( طم نك

 دالب عطَقتُمب نالَبَج امهُدْعَبو اه اهمضو نيسلا حدب ٍنيَدَسلا َنَْب علب اذإ ىَتح ايس عب م
 نوذاكي ل امْوَق امِهَماَمَأ ىا اَمِهِنْوُد نم َدَجَو ىَتَيَس امك امنهيبام ٌردنكسإلا دس ِكْرتلا َّدَس كمل

 اًذاَي اَوُلاَق فاقلا رسكو ءايلا مضب ةءارق ىفو ٍءوُب َدْعَب َّلِإ هنومهفتال ىا .الوَق َكرْهَقَفَي

 نوُدِسُفُم اًقِرَصنَي ملف نيل نايبَجْعَأ ناس! اهكرتو ةزمهلاب ٍجَوُجاَمو َجْوجاَي نإ ِنيِنوَقلا
 مرابج رطل



 لك 080 فهكلا ةروس 9 نيل الجودر حررش لام

 ةءارق ىفو لاملا نم الْغج اجْرَح كَل ْلَعَجن ْلَهَف اني مهجورخ دنع يغَبلاو ٍبْهَّنلاب ضْرآلا ىف
 . ةءارق ىفو حمام لاق ايلا نْلِصَي ل اًرجاَح هاذ مهوب َلعجَت ذأ ىلع اًجاََح
 ةجاحالف ىل هنولعجت ىذلا ْمُككَجْرَخ نم ٌريَخ هريغو لاملا نم ىَبَر ِهيِف ماغدا ريغ نم نينونلاب
 ناَمْدَر ْمُهَنيَبَو مكديَب لعجا مكنم ُهُبلطَ امل رق ينرتيِعاَف ذونيِعاف اعرب سلا مكل لَعجأو هيلا ىل

 اهنيب لجو اهب نيف اهب ىُ ىلا ٍةَراجحلا ذك ىلع ةمْط ”يدَحلا َرْيُز ىنوتا انيِصَح ازجاح
 راو كازا وخر امو حتل) يقرا مبني يتلا ني يراسل يح تفالز بليا

 ىتحب اوُحَمنف ”ارخفا َلاَق كلذ َلْوَح زانلاو فانملا عِضّْووِءاَبلب نيا يِناَج ىا ىناثلا

 . عانت ُباَذُملا ٌساَحْنلا وه هاّرطِق ِهَْلَع غرف" ىنوتآ َلاَق رانلاك ىا اًرات ديدحلا ىا ُهّلَعَج اذإ

 ىمحُملا ٍديدحلا ىلع ٌباذملا ٌساحنلا ْغَرْفأَف ىناثلا لامغإل لوالا نم فدو نالعفلا هيف

 هّرهظ اولي ةْوُرَهظُي نأ جوجلامو ٌجوجاي ىا اًوُعاَطْسا اًمف اًدحاو اًئيش اراصف هرُبُر نيب َلَخَدَف

 ٌدَسلا ىل اًذهه نينرقلاوذ لاَ ِهكَمَسو ِهباَلَصِل افرح ح ننال رضاظما ان دينالي ف فرز

 مهجورخب ىَب ُدْعَو َءآَج اَذإَف مهجورخ نم عنام َُنأِل ةمعن * د ني ةَمَحَر هي هيلع ٌراَدُقإلا ىا

 داقَح مهريغو مهجورخب ْىَبَر ُدَو ناكر طوسبم اكوكْذَم “اكد ُهَلَعَج ثعبلا نم بيرقلا
 . انئاك

 هيمجرت
 متن ايسرد كس لد اهب دوج دك يجرب مام بس اوو بج ك لابي ىك عر ورش رايت قرفسروا كيا هس لارج

 لولو نلا هس ررتكس لت ثاهي ودرب مقا كح كتالي « قبل يش دعب روا قاب «لي لوفود ضو عر اكن نس
 بلاك سورئاهي نوفود ناز ءجسابرآ ( كذاك ا) بير قت اريج امتي دزه ني دك احكى ن ايعدد كس لد ئاهي

 بيا ( حس هريفو هراشا )دعب كس مد ذب ني قكؤت# تاب الوم قت لشن اي وكم وق ىلا كيأ تس اسكس نا نم
 زم نورب روا و زثمن خروج امد روج اي نير قلاوذ هس! اه فس لوما يس دجتاس كس فاك ةرسكروا يضل تأرق

 ا ىرامب ليو فرصنريف حس( وو كف دم مروا الب ني جو ىل لإن مان كس وليت ودب لو ضارة نفود

 هس دقي قل درك م اظناك جررفوكب كك بآمتايكل ثث ة_ايداسف لو تس كى ركتراغو للا لش نع زرع
 ني داني راهئد كيأ نايمرد كس نارواه دامب بآل طرشلا جس اها م تأرق ل يادوا لي درك عيا لاب دواس

 هس ل رايلاو ( تردق) قرم يد بادج فس نخر قلاوذ لس قف كيم هو تود كش ذآ ليا كل

 مراهج لج



 ل 08) فهكلا ةروس 2 نال الجودراحررش نمله

 ازيا (هدايز ليثك )ربك تب كورك بك رم قع تس لاي ىلا جاك هس د هر » لادج سداد

 كلا ل يمك [ل وداني راديو كس راببت ( ضواعمالب) ىت لوب لش ليث ترورض ىكوريغو لاب # دابة
 بج وراد اقري حس( قرود تنح) تتفاط مرتبلا < لب يَيكَم نكس ماخداريخب تاس كس لوفونوو تأرق
 م( اج )درك « دوك رز 1م وبس ليا قم راو كيان ايمرو كس ناروا راهب ع ول «لوركبلاطم تس مل

 نو زاك سول ف ( نخر قلاوذ) يانج «لك اج لاني رايد تا نر ا طك ب هس ذب كس سل للاي تيم

 ,نافرص) يدرك ارب كس لوابي لوفود قدك دادلد ىلا بحب كك يل ابي يداك ليكر وا لاي ذلك ايعرد كس

 وكم فروا داصاتي دقتاسك قف كس لاوفووؤل جت اسك نكس لافوداذ دوا داص ل( لين لت ارق كل ع
 ءايدركم تأكل ةروا سوشكمدورأورإ كس لارولاي درك ب كركر يقر الخ كس نايسرد كس لو ابيب للود شيدت اس

 هسرم بايد مكتفي ورك رسما كس ك تنك وكس ول ا بحبك اى اهذوتو نس سوكر لدن انج وكت ايدل
 ايك عر زانت خس وطفوو ل اًرطق اهناجاوبت الحكي "رق لود للا دري( بس ولمرك) وك ا لينك و ال يناتاوبم لعب ىلإ

 ةقايملا ذب سول رك احاوب طب ياني «جس يدرك ف ذح (أرطق ل وعفم )اكل شل وا تسدد كنيس للطلب
 كتم انج روا ىرتلب اري ردد ىلا ند ند ان انج ءايكوم دحا» لوم لظاد نايمرد كس سوت جس ولود
 * نر اول دديابك فس نر قلاو ذ سوو لكى وبتسروا قت ا كت ةكع از بق لي كانوا ل تع هج نسب

 راج لوم نا. كل < نوفل نادك لا < تن ثن تعرب هس راني »تدب ةسانب كسلا
 ربارب كس رك زير هزي روكر اولد لا بداري اك [تتفواك روز كس نلا تمايق برق ثم و رعو اكبر عسر بج
 -(عسدركوموج 3 هر نور قيل ناو رصد اكراكو دوري سريا كس دك

 دئاوفىريضو بيك منش
 فورطظل سا ردصم كذاب هو نسب < لوعفماك غلب نيدسلا نيب هلوف [ركرتب( ن)ررصع 8

 ترطت لج وأ فو ديب لذ مان كس دادج ١ك سولي وروا لين اظفل لودي جوجامو ج وجاي هت ليزر

 «يدفرز لي لق ماع نرارغروا لؤ تكا كي دفدذ يراك جايك اب قرف ب لش جارخ دوا جوخ خس تارطنح
 نيكمت ردصم بان ركن عاد قنا ءات ىف نُكَم لصاردِ ىنكَم ههوق ل لاش بسوريثو لوصكو اك
 درك اضوا لب يراقو نونكس ركن كاسوكن فدك الرجب لوف لكريم ىك روا راقد نوف لش ىنن اننا اب درايف

 مرايج رلع



 لا (18) فهكلا ةروس 9 نما درا نمل

 كراج فدص ع لوتغمما نحر دصم لابي رج ركدنب راروسجس ردصم ( )ل عدو راول» لويطسر وا لوم مد

 فاموات كل - فتك بي كسبت ممن رك بيرق دوا اق اوعاطتسا ل ل اوعاطسا هلوق لو

 <: ٌةَرْبُر ُرْبْز كال لايم ىنوتآ هلو ةمايقلا ىا وكرم تكرر صم اي ذو دعولا هنوف يدرك

 6 خرفأ اًرطق < ليش نال ذات ٌحٍرْفأ ينوتآ هلوق ثيلي لهدا ع” كةفْرُع فرغ بج
 «ج لوعفم اك اوعاطسا اه ركوب ررص» لي واجب ُهوُرْهَظي هلوق < فءذك لوعفم اك ىنوتآ_<س لوا < لوا لوعفم

 لكس انب راوث ددارم تس راو د 0 «. اي دامت سرج يكن مختل اشم اك اذه لواح هيلع رادقالا ىا دَّسلا ىا هلوف

 لاروا < قدتوادف تقر ل لش موث للا قراول درك ب بلطم جس ىدتوادخ تضر تقيقترووج قنوت

 مهجورخب هس مالعرسشم مهجورخب هلوق هس كظوادف تضر لم نقل نمر قلاوذ قف كذاب كساد

 رارمحس هرلعو ل تاارط> لن يس جر ور اكنلا لبي تمايق برو رعولا| وركن يخت ادصم اكو عو لس .كذ اضا

 لوعفم مهّضعب رواج ىلا لوعفماك انكرت ٌجوُمي هلو < ايلوارم تفو أكف سوم تنك رو تسلح راولد لاا

 قلت جومي افيِموَي 3 انلعج قثمانك رت رواكس لوا

 قرشوريش
 هس راف كرفس قرش برغم نير قلاوذءجس نايب كرفس رسمتك نذر قلاو ذر انس عنا م

 يدك نس يزاد فلك تاياور لم سس داي لا اق بتاج لكرفسار سيت ء ىك عر ورش رايت كرفس رست دعب كس

 ات ل ثوب اجرغس
 0 كيه ادفتمالسالا دقت سليم اشر وفا دم المرصخأ مايا إب :.جردثم كت ايآ :هدئاف

 لوكروا < لوقت انياك نير قلاوذ ؛ِ اًقح ىَبَر دعو ٌناكو َءاَكَد ةلعج ىّبر نم ٌةمحر اذه كج دانت اب

 رصتقم اير قلاو اللب حاج اير اش لش تم ايق ت اطول نس لاس رايد تل جس لش نايا لع قابس قاس ديرك

 انكرتو) ىرإب داشرا له ترو ىلا لب أ حس ءاج ثوحي ثوف لع تنذو ىاكراوإو ا فرص حس ىبر دْعَو

 لبق ضم لبن نال ميس راع ماريا تن اترك تلاد قدرتنا (ضعب ىف جومي ذئمري مهضعب

 ىتح) نس ايآل م ءاهجلا ةروسوج داشراوو تبلاءك اجآت قواك تم ايل يل ابي لن رس مرو القي عت

 ل اركي حس ل تماق تاءالغبشالب يق (نولسني بدح لك نم مهو جوجامو ج وجاي تحتف اذا

 دارم يورو نورس ار لن تيب أك ايبا ةروم شن نجس اج انحكر ان شيب وكق رف لاا ذيلاع سيك لوك اعط كراون د

 ب سك مك لوك راويد لع تي[ امك كساس ارم انفك خردج و تردج يروا غوث كرا دس

 صرايج رلج



 ِِ (8) فهكلا ةروش 9 نايل اجوورا2 ار منال

 ىو وم لوو وا :ابي تن وله وانت ايكدنب كرد كس نايعرد كس لو ئابيود نإ“ فس نذر قلاوذ ردنا :هدئانف

 توخي ثول اي ع قاب ك كسلا هد قتلني راهي ددج نس نمتر قلاوذروا توك انج دادي د يي كك تتاح كنتو

 ين د هج لكشم نبك تاب لوك دخت اسك نادي تك ا« لين لئئت آر قتءابادج كس نترك ث تالاوسه هب
 تاناشنو تبارك نس ل نم: لي لك انج ب تاءاقتم فلم 2ك ك- تظن نس وكول لي دال د قا

 ناي اكرك لاش باج < نايياود < لذ لع نآر قاكل شراوئ دوو لل اطمكس نايب كس نروس لإن لاب كك مآ
 نمار ك ناين ) شيك اك ارجوك نس هوك لسوتج ناايمرو كس دوساركرروا ني هز ب كلن (0 تال 56ه)

 كس لايداد6 دود كيا ل لد اهي نا لو تك س يلفت روا ءساقفك « زاَفْفَف لابج (28ا068505)( ل

 وسار كب ليم برر غشروا حس تاو ني هزم لع قرشمكس لو راب نا لان راهي د لابو نس نثر قلاوذ هس حس مان
 هات يدرك بوك اركان راوئ د نس نر قلاو ذ جس لاو و الطكسهرد لاا سار لوكا كغ سر ذكروا هوك لسلس ل عدوا

 لوم لانب كير قلاو ذك د لايخ كتاب سدا تس لئأبق كنتو مت اهئ يكن اماسي اكتظتافج كل بق نيترو

 ثييدعو نارقو لوم دووم كب ارك س نكموا لو ككيدراغ [لابو با فس لدتا يسبلا هس ليلٍ بارايإد

 وم اتوم تب انانب د قاب احب اكراولد لا كتلي كب حس تم إيق س لاس لاما تابيرصروا م لوك

 ررلع عر وأ تر عر وا لئن د دالوا كمآ ا عررط كن وف انا ماع وو جس هب ساد لك العرثكا ؟ ل نو وكروت امر اه

 اب ماعد رك سيب تاب تركك ١ لأ نيبال وديادبلا فسريك اما لإ لي تيب دذ كم السلا

 007 الا عر فس رمت نبا ظفاح دوا ل تك فاصواروا تروصو لكن حررط : نوثايناروا لت ير لمد

 هس هداف تر طن لإ هين ود حس ليد الو لكم السلا يلع عر ون نب ثفاي تروج اء انردج ايدك جس ايام زفير كل (ا0 لع
 ديت هد ليد الوا لكم السما يلع حر و نب كاي روج امد نرد اي مك < ل لاعملا [روردوا هس ورم تاباكم لك

 "ت11 * باب شده باتل جاب جس سار لي كرت( حس ل نإ هر اتمدو اس كد هم نا سجد ساد بيدنا لإ
 ده فلك ن ايباكل اب سس داب كس ردت ا. دواس ابآ نردج ايم نكس ذللك ثفاي ارك

 ىالسااكنلا ل تاياودوج لكى ا لن قولك ذرب تروا نو سوكر اكز ورب لوك روج اءةرروج اي لير
 ل نادلبلا مث هن لوماتماق يدم الع جس هر ذاي رع كس تايلارسا بس قلتو اكرود حس تاياور

 رلج م نآرقلا | صصتنز_ يتلا ظفح انااوم تدب اجروا لش ىرابلا عر فرجت نبأ تفاح لس يبالي ديلأ ركنا

 تمير لكم اطسلاريلع حر وفروا مد آب بحب روج امد نرد اي كس تاب كدتكت رواج لك طييلختكتاياور نلا ل مدس
 لش روك لع تايادر ناتج ليت وكف لك ا تس لاف انا ريد ورمي قلي تس ل

 لي وط ىلومتسريغ ضتبروا لين تتكسر د اكدختاب كيا هدايز حس هدايذ اي تشل ب هذي ءتشلاب روج اب رج ب لع

 مرارج رلع



 افلا (18) فهكلا ةروس ه6 نايل الجودر احررش ناله

 - لو تماقلا

 - لبن لاهي وك يا دا لإن تلح ثواوكن لاك ياك و سب تس اننا كح تلا لع

 اكد دوار عكس ننس ب د كتي نايل كلا حس ردن ترمود لش رج لاس ترد كل كاذغ كنا 5

 و 202 واذص اف لا بتي راع ضن وكر كا ند تار, لكس احومب لي وطر رق نال صاف

 هددت ل لاك ناقل اهنع ثلا لترا قدرك واس تشيب لكم السلا هيلن مد آوج قولك ذب كيلو

 ( طاب ذارعلا)-اهقايك ير سم لم رولات اكل لم تلاع لكم التحاوج كل سوم ادبي تدفن اكس مدآ

 سالو اكرود اكنلا حس تايلور ىئالسا لي داينب بسد لسد بس اعطق لاب مانت لكما
 لكم اني و جتا سسك نقيل قبب اوج اك ا ؟ ليث ناو روج امد روج اي حس لي مااوقا هدوج وم ل ايند :ه دئانف

 نا موق لوك ايد نب آل بث تس اج لدب م ان دجتاس كح مايارورسروا لين مان( دق تم دج امد نوج اي مك لس لانس
 ( راج )ايلول روج امواج اي كس وب سا لك اعمل اجا حس راوشو نيم كسا كل لاس لاب ورتما نس لو
 روا كوم هيأ سس ذب ود كس نلا لإن ءاشطروا عتيل ماوقا لك وردوا ليما بدول دج جس احاجابكوكل بق سو نا كس
 (ملكادذلاو )- كح ني نردد تموج اي لن ناب ذايلركدج كس سامى

 خروج + كس يجب لكى ا؟ لبو جروب لوك تعا راي رسب دف ىلا ليي داب كس ردت نددت اب :هدئاف
 حيو قاس اي رك اك نلا كلين س9 /زس> باب للا لحس قل نوباتكا كن وي دوبي هك اك روج اب

 وجهل رذ كس رابحا بعكروا للك ينصت اينايك كذا ريع لن داب كرد: ا روج اي تيرطف بسس لس لول دوبي
 نرلا اففح ان الوم, كلل بكيل ع نوفاهلسم لاينابكب سهو تس ملاع سب وبان كن لا روا كتم لسشأ رومي

 لاو بطر لاك كس لاي تس تس رك يانموكن اري روطكس عزترفت فاي دعب كس ف ال مالس ا هورك اص سبح اص

 قر ياو نادم لوجو اع كوش ءاعاروا نا آرق لكن لجروا لع اج كورك روو لوب بخ اب راك دودج حس لع

 جركل عر رط ىساوكر اي وطي رول للا + تكسر هنري تقي” سا ف سولاو ذب كل تلك اهيل ل تي
 ( 14ه صأ/دلج ن ةرقلا ص متل )_  حايايك شكت اياور دع حررط لسن ايدك ورش

 ءايمالا ةروسه جس حس لن تمايق تاءالع ةررط ردك لاجد كك ندر نرورخاك نوجد : :هدئاف

 نوُلني بدح لك نم جوجامو جوجاي تحتُف اذإ ىَتَح < داشرا ب هركذت اكل لش 1 تيبآ اك
 كذآ شي لانكا حس لع تاءاطاكتماق ب سوس كسي بلطم اكلا قحلا ُدعولا َبَرَتقاو

 ىئاقم قياردا كس درت / عر ورش كرك تمراغ ماع ل اينو رن! كس لي 1 نما دجتاس ليا ديت مانت كس روج امد ندج يك

 اكن اداره حس ب ل تب آر: كح لعن اج لبجي نع شوك وك نم ز م ة ايا س كس كزيت نس لال دن
 ماج لع



 كل 08) فهكلا ةروس 2 نيل سو درا حرش نال امج

 دهس رم انلظفرك قراوب وس انلوباداسد كر ابكي

 راو وكم اش لين تس دوكوكر رت سا زورو ورك س يشيع عروب يأ لن داب كس رردجاسد نرد اي :هدئاف
 كورك مقشم ابارك انيكرادرسساكنلا ليث ىلاج وم بي رقاكس ف رطل نر كىك يدوس كج هاجت هدي تا بج
 لإ إب مت رول اموينتسوداي ز تكس كي راولد لن تس آل باو ري ماكبج زور هك ارك لي درك امون ماكل ا

 كوم روظنضركى اخت ثلا بج دوا كة اج [ت ده هررقمركك 1 اك رانج حرر ىارطسلسيي سن تيس درك ورش اندوحك هرمي
 كا ناهس رسود دي انجب كسلا ثدوتكوك الا« اننا لكولج لبلاو با كل دادر ساكن ال لب اجاعج يايئد لاا دمك

 بعاروا نرمي ولا تيار نما كح ليذي كري سوكر لدا لس نيل زر وكر ماهو رواء لل لش تلاع

 روبخت نع ناو تياذن ضر منوسحلا) نث جسد ساو ءاهثددا ذورهد كس بلغ تيادداكدرم تسدابحا
 لكراهحا بهكدك يس ايد دلاوت اكدنس ككدييجن دبع فسرت نا ظفاح «س لكل لولاك اع تاور كرابحا بعكس
 ريو (كاح كررتصروا نابح نبا مث رجا دنس جلب نبا «فيلرش حت ثي دع اك ةييرج لا دوا عس لب لا تييادد
 ىلص هللا لوسر نع هريره ىبا نع عفار ىبا نع هداتق وتل دنس ل كي كبس دواس ل لولاك

 ىلا نحر اص ىلا نكرساع دنس كرسدد كيأ كثي دع للا لن لي دنسددعتم كا هن كس هداج ملصو هيلع هللا
 .ظفاحلا هركذ امك < ل باك ديت ديكر نسيب «<س 2010 تفواوم تي اودهيدك قير

 2اس ربق لم ةيواعا لسلوك ا قة ىلابلا < اناج ام رول ماعد شريد تيجو ترضخ

 ٠ عرضت اركي هرعج ركادنساك اكل ةساررف» هس قريقت تنك سارقي اذ_رثك اركي ايل
 كلا كمت اك 2 رف كيو زي ةراكن هعفر ىف هنت نكلو ديج هدنس جس اءاغتدبن كا فرط
 مالك نائل_س 2س كافي للاي كس رابحا بعككا و ريرم وبادوا هس قورم كنس رابحا بهك لال ارا

 ساس قئأللف ةسقواد كلك كب روم ايدركن ايري روطاس لابكك يار واومانس حس رابحا بح(نومضتر سيمر ولا
 كايد ع رؤنرما

 ارسددروا ف الغ كس نار شم صورك يأ ليث كس شارت ودرب سا ىك يارد ف رشكن ا دال فس للا
 هجردنم لع دنس كى لا #1. اجايكر وفي زم« لب رفاظح الريف ن ا ك_ 1 ليفت ا ف الظاس ثيدع يدك
 كلا كاي ردك غن ارولاروا داق لش تيياود كريودرم نياك ث تس ا رفاظفاح لت لله هدا لع ل لايباشود لذ

 61١9 ٠ بال“ جر« قرابلا عي )جس هطساو اكواد
 اال شبا جرد ديا لي د ادب لاق قم دع لوك اروبا نس هداقل وت ةساررفووادوبا ماما

 ( اضن آرقلا تيارب لاو

 مرابج دلج



 ل (08) فيكلا ةروس 05 نت راجور هراّن رش لا

 ىف خفنُو مهترثكب هب طلتخي ضعب ىف ٌجوُمَي مهجورخ موي ريموي مُهْضْعَب اكرتو ىلاعت لاق
 مرو اقدح ةملقلا وب دار نامي العلا يف قاححتو ح1 هيا ف رشا

 نغ ءاطغ ىف نيرفاكلا نم ُلذَب مُهنيغا ثناك َنيِذْلار ” اضرغ َنيِِفاكلْل ٍذِمَي منهج ابر

 نا نوردقيال ىا أ اًعْمَس َنْوُفيِطتسَي آل اًوئاَكَو هب نودتهيال ٌىَمُع ْمُهَف نآرقلا ىا ىركذ

 اوُدَحَتُي نأ اورقك َنيِذْلا ٌبِسَحْفَأ هب نونمؤيالف ُهل اًضغُب مهيلع اًوُلتيام ىبنلا نم اوُعَمْسَي

 ٌلرعفملاو اوُدَخَتَيِل ناث لوعفم باب مالو نرد نم اريزعو ىليعو يكئالَم ىا ُِداَبِع

 ل ا اي وال

70 
 ةريعلا يف ميم ّلَص نيل هلوقي ميو ريما قباط ٌريمت .ًالمغأ 0

 كنلوأ هيلع َنوزاَجُي الَمَع 6 ..اهنُص نونبحُي مه نوظي نوُْبَسَحَي مُهَو مِهْلَمَع لطب يذلا

 باسحلاو ثعبلابو ىلا ٍِءآَقلَو هريغو نارُقلا نم هِديِجْوت ٍلْئاِلَدِب مِهَبَر ِتاَياب اًورفك َنيِذْلا
 مهل ٌلعجنال ىا ءاَنْزَو ةميقلا مَْي مُهَل ُميِقن الف ْثَلَطَب مُهَلاَمعَأ ْتطِبَحُف باقعلاو باوغلاو
 انب ملهج ْمُهْوآَرَج ءادتباو هريغو مهلامعا ٍطوُبُح نم ٌتركذ ىذلا ْرمالا ىا كِلَذ اًردق

 ثناك ِتْحِلّصلا اَولِمَعَو اوْنْمآ َنيِذَلا نإ امهب اًرُرْهَم ىا اْوُرُه ئِلْسْرَو ىتايا اَوُدَحّناَو اورَفك

 الزم ون نابل هيلا ٌةَفاَضإلاو اهالعاو ٍةنجلا ٌطَسَر وه سزةزفلا ُتاَنَج هللا َملِع ىف ْمُهَل

 وه اًذاذم ةؤام ىا ربا ناكل لق اهريغ ىلا الوحت .:لوح اهنَع نوبي نويل اهب َنيِدِلاَح
 لبق اهيباتك ىف ف رحبلا دفن هب بكَ ذأب هيلاجعو هبكح ىلع ةلادلا بر تملك هب بكي ام

 مّلو َدِفََل هيف ةدايز اَدَدَم رحبلا ىا هِلئمب انئج وّلَو ىَبَر تملك ٌعُرفَت ءايلاو ءاتلاب دفنت ْنأ

 *دِجاَو ُهلإ مكه امنا َّىَلِإ ىحوُي مُكلثَم ىمَدآ َرْشَب نأ امنا لُق زييمتلا ىلع هّبصنو يه َغْرْفَت
 ُلَماَي اوجْرَي ناك ْنَمف هلإلا ةّيِناَدْحَو ىلإ ىحوُي ىنعملاو اَهيَيردصم ىلع ََِقَب ام ةفوُفكَملا نأ
 اذ ىئاري ناب اهيف ىا هبرة كِرْشْبالَو اًحِلاَص المع لَمْ ٍءزجلاو ِثعَبلاِْر اقل

 هسمسج رست
 مك ل حلوم سراي توم لع لي: كنا كك يوتا نا مروا ءانارفة لاقشا ىلاغت لاو

 بح

 مزاج 3
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 ل (8) فهكلا ةروس 6-5 نال الصودرا حرش نلت امج

 روا كك ثعل ىف اج قدرا ككوجي ل ليس شم روصروا تس جو كت رثك كنا كل ليد ظوجج سو تس

 شوجو لورفاكن اوكم نمت ناد لا روا كس ني رك حتت كس ركاهثكا نو كس تم ايقوكق ولكى روب نهم وبس مك:

 سه لئان حن آر قتناقتادما ذي هدرب حسدايا كرم ج عتاو لرب حس نيرفاكلا يدي صح آى نت يأ
 حس مةريلعثلا ىلسفلا لوسر شن هل كح ليون وو روا تلح ركل كل صاح تيان تس ناآرق و تس دنا كأول

 ايل ف ؟ اتوماديب لاوس ايكاكذ سال ناميارمب تس تس كيكو او "قب نسكن قاب كن أت سوو كت وادعو ضخ

 رئاسراك وكيلا زعرو فنيا كسروا لوتخرفي#_ رم نول ودب #رمركد وجواب هوك ب كش كك لاخر يرف اي

 ل يب كس تيب تروا < فوز ىلاغ لوعفماكب يكروا < ىلا لوعفماك ١و ختي « ءايل وا «كس لامانب بر شم

 ازموكن لاري تاباللا لك يروا ؟ كس كبك انبطف تخل تاب يدلل و كك ي لي داب كس دوك ئذاخترف ديايك

 200 قرركر ان مك 1 تايغك نورفاكةسرسودروا لورفاكن لا وف لس م ءاكوم شالا 0 ؟ وددت

 فأول كر ادأ مم ايل يح تناإي رد حس نلا سآ لت ةساج تكس رايت ةساخ نام كل كس وفاهم لن ايند حرر

 وكنولاو فاما ناصتنرواء<س نب اطهمكس تيزي لامعا ؟ ل ل نااصتن لكلاب حس رايقعا كس لامعاوج لب ا

 لي اين تنح ٌلاركى ركن” كول و ب < ايكن ايب حس ايندلا ةونيحلا ىف مهُيْغَس َّلَض نيذلا لوتس

 لو < ردكم اكهكعا هواك هس دوب هد كس نا لاح بس ْمُهْلَمَع َلَطَب دام ْمُهْيْعَس َْلْض دفا وراي

 نآرق م لقت آى راكد دوي نيا دس لومج ل لولهو ين ءاك اج ايد رج اوكنلا اكن لت كلت جس دك ل معا كيا

 لمبه لاما مانت كس نادجئ انج ايكراكذ كب اقنعتو باث باسحو ثدب شم روض” ساروا اديح ون لل د كس هر

 قار ذ لكل اغا كس نلا مت م كس لي ركن مكان نو قب ارذ ك- كس نلا مت ناو كس تمايق لب كس دمج ( لش, )

 ركذ اكن يش هريو لاما طحن كلذ هرم ل الطب ب ايكايكر كذاك يجر وسا وو نتي ب كس نب رك يتمم هات

 نولوسر هس ريمروا ل وت آى ريصروا هس م“ءازج ىكنلا ديو لك فرك فكس نلا هس فاتصلت مه ءازج رواءاوب

 تلج ل ملكك دثلا ك- كس نا كس لاما كيتروا 2 ل ناميادج كولوو كن ب (انبقاغاكلا شما ياذا قادناك

 لي لوورفلا تانج دواس مجرد للئا حس بس لبن تن ك- ثنج لوورفلا تنج وا < لاب تنايض اك ددرفلا
 هك سرك شاوخاك لكم لاقفا ك كس كرا كك سس لابو نو ردشيمب هو ل تنجب للا < ضايب تناضا

 هوم مكس تامكلس بدرب ج اجاكس لس عاج نب لانشور ىلا ياكل ا كسر دنمسرلا كح داررف بآ

 < تقتاسك ءايروااج دفني لي يومن قلي آل لعدد ك اردنمس ايدج ا متوكل امو تى لكي ح

 كج بره رهروا لب اجو مشرد نمسدو لمي ذم تنتاك برر ليد رك فاضا لش ردنا

 ىدآ لوم ناشا ىتانيج دابق لك كح دام رف لآ ع بوصنموب ءانب كريت اًدادم روا لوجدت تارك

 مدابج دلج



 ل (08) فهكلا ةروس م نال الطووراحررش نال امج
 كا

 قياوو لادا فاك ام ب ل نأ هج دوبتم ل يأ فرضووبتم كبس م كري < ىلا ىك قو فرط كريم تبا لوم

 اكتاقاط كبد ياو اذبل < لاج كى د ىلا تيبنادعو فرط ى ريدك يا ؤتلس تيأس قارب تي ردص»

 وى ل تدابع كبر طيساددا هس كل كيت رك يساهوكى ا ديل رز كس ءازجج دوا ثحبومراوريما دم دموزرآ

 -ه اكد ىراكا يدلي تدابع كر وطلاب هس لد كيش

 دئاوف ريض بك ين
 كراجرفلات انكر تو باردا ايكوم اروب مالك اكن نر لاو فرك ايدركو راشخا نس مالعرسضن حلمت لا ىلاهت لاق

 لا« ايكوراشا فرط كدارم نيش لحس مهجورخ موي ريض ٍذِئموُي هوه < ابد« (ردرثمالك لاند

 لع لب آوو تجي كلم هت اهكيدركدنب تءاراكن لا ند لس ايلدارم دوو تس ذشهوي ذنبي سف نبك
 رصف جس دارم يور كدحإ ك لابد لدم ايت ب رق ذئموي مكس ابك س نير ستر وا كل نس ب سول

 لكبمذ ءاتف ياه كح مهجورخ موي موب ريض ذئموي كح لا لإ زاد زق سرسدد دلك كيد نكس مالع

 انما اكل وج وس انرا شربل اجوم ( ن) ُجوُمي هقوتف لت لوا نم عرار كي ردنا نيني ركاإ يدركه راغا فرط
 اج دارميما لاهي دك يدرك راش فرط كتاب ساكس كح ثعبلل نرقلا ىا ريض روصلا ىف خفن

 لا ءاطغ هلوق < لركتلااورب ىا كر يقفتا لع انعمجف ارم كك ذك انت انئاك يلدا ض2

 ادض رع رصقم اي رك انيق ريت انضترع ل ك تلفف خدام لابي كت كس لبر مج رك تس
 ركع لب رب تيب تناك فلع ا اوناك < 1لئلصاك انضرع قادرو هس انيدرار قت سردولم از لي لصالح

 مفطاعاف دواس لظاورب فوجه متري ٌبسسَحَفَا < لعاذاك ٌبسيح ١ورفك نيذلا < تفم ك نورفاكلا
 ماقب لوعفماك ببح اوذختي ْنأ هلوق < ل: ماهفتسا يروا اًوْبِسَحَف ا ورفكأ < ب تدابعر ذقن <

 - ىدابع «ىنود نم رواج ىلإع لوعفم ءايلوا روا < لوا لوعفمك اوذختي ىدابع < ك لواوتفموو اقم

 وفا عا ء<س زي ًالامعأ هلوق هس لايخاك داش كا هيج انكم ىف وزه ىلاغ لوعفم اك بح جس لاع

 هوت جس دارفإ لصا ل زيتدكالاع سك ال عت سوم تس كل ايخ اكل امنا عراوفا اي جس ب روس تلكاشم
 < لاو لع باد ك ؟مه نم رواج فئاتس تب ين نيذلا مه ىا < رت كف وذم ءارتملص عم نيذلا
 لاعس لكان < ْلَض لمج نوبسحي مهو بانك قكنايب فطعروا لرب ءتفم ك َنيرسخالا « َنْيِذْلا

 كلذ له يرقرصقم لا كغ كذاضا اك خلا تركذ ىذلا رمالا ىا دعب - كلذ « كلذ هلوق <
 ل مه ءازج كلذ هلوق < ركن بخل لاراشم كس كلذ رصقم ارمود رواء رم كف وح ءادتبم رمالا

 مءابج دلج



 !' (8) فهكلا ةروس 4 كك (00 فيكلاة .٠ . 0 نالالووورا رش الا

 لفت ءازج روا كلذ رمالا ىل رمل ر مالا فوزحارتبم كلذ لم لو لاا داو تس دايقغا كس بيك

 رركومدلقب ركل سرمث قب ىلا ظءادتبمءربخ كى اا مدهج روا ىلا ءادتبم مه ءا زج دوا لوا ءادتيم كلذ .ل جس ءلمب
 فئطع اي لرب اكل ا مه ءا زج روارنم لريمءارتبم كلذ 1 هي مه ءازج ىا يس فو زرت اع دوار كل دا ءادتبم

 كا مثةرواردم لريم مه ءازج ءارتتم كلذ كمر مراتي كل حس كاي نتي ايم لربع لدب كاي

 نيدلاخخ اكرم لاح ًالزن قرم مدقعرنْمهل ركاردا جربت ك تناك الن هلوته رت كءادتبم لوم لمت «ناياي لدب
 هلوق ندب لخرع قرر 2 ع لي رزص ما عل لوح ٌلَوِج 0 لام ارسود نوغبيال < هددقم لاع

 اكل بق كوم ردصم ليدي دفنت نأ هنوف ىبر تاملك ةباتكل ىا « فوزك ف اضم ل ىلا ىبر بر تاملكل

 كور لم لفل كيس نإ نحس فاك ١ شن امّنإ ءفاضا« دايز قس زيت ادم < يلا فاض
 كح ديك كلم نأ رواه ديكاج كلم لكهذإ < لاب ل كونخم اكل وفود« ايل رمل نفود« ساد
 ركل تا رفررترش لف ص بيهلل نم( 4 وتم ىو اب نبا: بس ترك كن لبد كركم تس

 هروكرب رواه صحريفم حررط است امنأ 1 لح قال ياك ىرشتز حجو كارا نراك نأ مكس يلا

 لع نب راو زئاح 2 كة ركرمحرب ف وصفات فم ركاب اهب لي عكس وم يت ل تمي اورو رصتت لكل وطور

 مكهلا امثأ رواج ميل روصقل ف وصوم انآ رواعس روصقن ( فص ) تمير شب ىدنم نيب م لي مكلنم رش انآ امثإ

 كنس رب بلظم اكل مج با لج ءيلعر وصقل ( تفص ) تييئارصور واح روصقن ( فوصوم ) قرب ووبتم لي دِجاَو هلإ

 مث اب تو فرص وم خاج ليث مكاريمج انناج ليك م اب كراس كدشلا لوب ىدآ يأ اهيبج قت م نب 3 لك
 تييئادصو فرص ب نقر دوج كس ب بلطم كلم سدود لذ اج كب ق وديب ذب فرط ىريموج سم اناج
 ليدات مكهلا امنأ رواه تفمك رشب , مكلثم < لايخاكن رش اريج شئتنفم كرمت ب تنم
 باسحلاو ِثعبلاب ىا هءاقلو هلوق < ذيص بارما لَمْعَيِل ج- لاذ بمن ال ىححوي ركوب درفم
 روا لوصو قحمنكس ءاقلركى سايد بادج اك اوس لا كس رك سس تاملكوروكدن ريض و ءاقل هس مالعرسفم باوعلاو
 تس ملا عتشاروا < د 7قاعتطلاروا تفص كت اينامسج لامعتاو لوصور كك - سا ليت لاك هادف شئ دوا لن كح لاصقنا

 < اًردق ْمُهَل لعجنال هلوف درك تالكور ينو باسحلاو ثم : ريتك ءاقل فس ماطرسفما ذيل كأي

 6س كازو كس لامعا بس لع تييةرموودك سايد بادج كارتخا ساهر انزو مهل ميقن الف

 لاهي كج يدصالخ كبس اوبك اج ايك كن ذو اك امك ا كس لور ف اكمل جيس توج مولعش تس تيب[ ارواج دك

 هس تارتخ ضن كل كس نارك خف ووك ازنحا كا« كت تسبق ورد كل اياك نادارم فس كت نو

 هس ماعم رك ذاضاا# ًادتباو هلوق وون حن انرك اكو زق نر زو نس ىلا, ف وذم ًاعفان دعإ هس اًنزو
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 يي 08) فهكلا ةروس 1 نال لجوورا حرش نال امج

 , اًرزهَم هنوف «ح تسرد قلك تاك اربخ كا مروا ادم مه ءازج تس هفتاتسرلمب يركع سايكوراشا

 مفاشاك هللا ملع ىف هلوق < ش نحال لوعغم ار رصيدك راشا كسكس اًوُوْهُم ريل اًوُرُه
 هادم لاعتتسا_ذيبص كى تاب تناك لاهي ءاكرمب لب ليس نار زن لوخو لب تلج اك ووصقنابباوج اك لاوس للا حس

 -<جس اهي وم تنج لوقو كس اتم ملت ل

 اكانلا حس رابقفا هك ىل زا مكاو بج ىتب ليبقى وق لوو ىلا وروا لتشمل يدص الخ اك ب اوت: :باوج
 هير شو كاي درك راشاركن اء فو ذح دفنل هلو < فو ذك اضم هراشا حس هءام هفوتف اكيد لد
 مكي لاوس روصقلاباوجاكردقم لاوعليا كك سد فانا غرفت ْمَل هفوتف < َدِفنَل بادج كادوا <
 قدعإ ل فس و: قل سرد وج رك لا جد تكبد عس املك اتوم مولعمسس اظافلا كس تيب اه دوك

 -ج ريغ نتكلبق مكس يدص اظظاكباوج « لوب تش

 قرشوريما
 ركل جس ايلوارم دس مل نس نينوي رج ركأ حس ذئموي خلا ضب ىف ٌّجَوْمَي ذِي مُهَضْعَب انك َرثَو
 -< لام ى عرش طمس ىاازبلا < ايلوارم جرو رم دل س تسم ايق بسقف

 اكنلادج لش تيب آ ا روان ار فرط ىك روج ام دج ب هك جس انو مولعم وم عرار ظني لبني ي
 ذاب دلجو ورك وم ملاع ياك ترثكى نا هتك تساراكن لا زور لس نايباكتلاع كن د ىلا هد <ساو6 نلايب لاح

 مولعم وم تح ب رصد كيا تجد كى زاب دلجروادارعت ترثكر واكس لينا تس لوي رتلب قلو ثابب ىلع

 ريمه ل مهتعمج دوال لوم مولخم لوب ىف تب سسرسود كيآ لتتوصلوا بر طقم حرر سن لس لاو

 ايكو بسس سلا اي سوم نتج واوخ قولكفلكس مانت لبر شحن اديس يبل طم حجار افرك او نت نول اع
 هع لوف كرو نوح كن جايا ايك ورب ور كس لورفاكن وكم” ندد ساروا« جس يضم فارم روصرو أك ةساج
 -ك تمس لآلاب كلا ناكل نارواخ بد لثاف داي كلا ل ايندو ودك اهفاوما ذيهدرباك تلف

 نق ريم ماشر ونام العرصتل مارا قلت لس تاي ؟ودوك

 كن دجاردج إي تلاعوج هس ىاقترثلا لش ضعب ىف ٌجومي ٍذَِمْوَي مهَضَْب انك َرَثَو لع سار كمالع
 رعإ كح هس ركوب ثمار اكن اوتج ع نايياكت لاح ا للي جس لاثاك يور كس نلا تم ايق ب رقد لم رف ناي

 اع ناكتسرثك كن دوا ليسو لوخشم لع راكي و كتب لمن قت لب[ قد وف ايكوم دو سم تساراكنلا بس نك لوم
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 ِِ (8) فهكلا ةروس هع نال :اطوررا عرش نك امج

 لكى ررتكعد ساكت ايآ» روك «وجاي رام لوم ردنمس مسج اق انوج وسحاب وف تن لوم فب ماب ىكنلا بج كانت
 جارح لف مالصالا ةديقع بانك با نس مال ج لن قلح ل وكس نورس نا لش تمايق بس رزين تنك دو تسلك

 : ليز ردم دم الخاكل اه ايارفي رج ياء! شم السلا ديت كش
 اًمَح َبَو ُدْعَو ناكَو ءاكد ُهَلَمَج َبَر ُدعو ًءاج اًذإف ىِبر نم ةمحَر اذه مكساج ىف كتاب ب

 تمم يق تاالعو خس كس راهب د تح لتس شيئروج ومايا لع قئابسو قايسيرق لور دا لاو ا ااكن ير لا وذ
 ُدْعَو ذنوبنا قك تروج خروج يرو رف لش تما طارا كوم ن قولي روك نر قلاو ذدياشدوا سس اج ايكر اخ

 انك رتو ئلاعت ىراب ةارأ لش ترروص ا لب جس ايلدارم انج ثدحي ثوث لم تقو ىلاك ا فرصتس يَ
 لايق تنس ل نادك كس راجوم اهيلاريارب قتل جركت لاا دي ئددتراررتا ضعب ىف جومي ذئموي مهضعَب

 حام راو ل ءايمناةروسوج داشرا ودبل لارءاكة اج [تتفواكت م ايتدكك كل اهي كس لئ د تس« رو المتر للا

 هس حل لبي تميت تاءاليشالب تاب يول نولسني بدَح لك نم ْمُهو جوجاهو جوبا تحب اذا ىَمَح
 جرورفو تدرس نر ل ءايبالا روس تم خس اج انحراف قرف سا لب جس لركو لوك اعلق اكرادل د ل ساد

 ليو رك لوكس يسرع اكراول د ل تيب آل ارك كس لاس لائلارم انك اك روج امد روج اياز اكراول دس دارم
 (نآرقلا تيارب)-<

 تار كن ورظ نبا
 روا نير قلاو ذدسروا روج امد نوت اي لع ثمب كل داس للا لعدم دقم كس رات ا فس هدلخ نبا غرر ومر وبشم

 : قار فنايعررط لا نتتمليفارغج قلخت لس ماقمو ليس نا
 ردا بين تس البك وج روا قايتقج لو داب آل ئابقوو كس لوك بناج كب رغم لم صح لي ونس ملقا ني اسس“

 روطس نش زكر لة اكل منج لاف فاقدوكنايمرد كس لوفود نلا ردا لو لايدابآ لك تروجامد روج اي بناجج رشم

 ملقا بئاج كل اتدجتاسكس لادا عتاد لع قرشنكس ملقا تب جب ع اندم عرورشس طيرك همك اكج دم لث

 كس ملل لي دي اوم انتم باج كب ررغم موب توج لش برغم لروما دج سس طيرك جبد واس اهكالح ليز الس

 ثار لع سع> لي وناس ميلا لي وق اسمر تجس اجاج ثعوكت سس لبي في ارجج هد تس لابي جس اجاجومج لضأد ليي صح نيف
 رواج ىردتكسدس نايمرو كس هوكل سلس ىاروا جس ايكوم انؤج وك رغم لاش سس بنجر كج لابي دوا جس حاج
 ناآر عراططا لكى تروا جس عتاد ليت سس آركر كو قا مت اكل قر دتكتدس لن طسو كح صح لي دن كس ملا يي لاس

 لع تس يك أوو واكى ابغي نقاو سم بانك يفرغ نبا فس. زاد رن هلا دبطرواجبس قد كف
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 لا 00) فهكلا ةروس ليل نيل الجوورا حرش نمل اج

 هس لا اهلنا روك امج رتمآلس ك- كس لاح تفي رووا اهنا ركارجكو ور يخانج ءجس قكلحس أت اصكي درب هس ىلا

 ( نآرقلا فراوم_لاوك«-9 سور لف بام د قم )-“ كس نايب اف اصواروا تالاحكس رس ارك آل جباو

 جردجامد انروج اي ل مالسلاد يلع سنس ةايح يف مالسالا ةديق ب انكي اة هرم دف قريشا رولا م الع تمرح

 هس ب آه يرايعم للا ك تياردو نمو ايار فن ايدج رك ا رف روط فسح رك لاحاكن ير قلاوذ سرا
 ٌلانب لي راولد ب سوك كتم لاك يارب نم ز 2ك تظات حس جراراجو تخاج كل وفادنا شنو روادسفمك يار
 راو دروبشروا كذب هدايز حس لع نا« لين لاني لش نوفا ذ فلي تاءاقم فلك # لوم اشداب فلكج لإن نك

 لإ اكس اركي دواس ايات لييؤسه داب ذس جس نرد وموت اكن ايعاراب دددكدج نس ىدتا نايحوبا لوط اكل م بس نم
 رواه لاجل الدعب لاس جاسوس ايرارفب نتا مالسلا يلع مد آدبج ترج كة انك ارواج ناتداشدايروغفت

 # ليث لانج ب تاءاقتم فلكل ب راوي د ورعتم ىك حرر يامل يار

 لكن ايي كس قريش الع ترضخ لع نآرقلا صحت انك يا نس ىراوب ب حاص نكمل ظفح انالوم ترنن>
 : يدم الف اك تس كس لص وب و

 ناهس او نخل كي هك ايثيكاك فرط كيال اق عت انناو راد اكداسفورشروا حرار اجو تمخاج لك خروج اد عر: ي'*

 جروجامد تروج اي لل اكل لغد كنا تفورم كس دتشاب كس ناب تبت باج كرسود قف تس ردا 12

 روااك ثيهدايز تح بس لن نلا« قرير سو دعت تاءاقم فلن ب نوئايز فلك ل كس كن تداضورش

 كس لادا 9 او بي رك م رول ارافج ل اينما طسو دس قرسدد <. اكي اريواركذ اكل شس نام راوي و رووشم

 ريمة مور اش روا قكووج وم ل تاء كلرومت هاشداب لخروبشمد سوي «جس دنب دو مانأك عروق اج

 دم نرفس يبس كك فلكر ضاق ليما كس سلوا يكس باك بارك ذاك ا كف لجمال

 «جار ذل دج لاا قاوم رضا لبي تمر كروت بحب ركومريفس اكواب يسال ل١ اسي بس ايكرك اكل ل
 ناةرقلارماوجر يضتزا)-“ يس ناايمرو 4 ناتسودنم رواد يقر مج بس هب تسار لا كس لرمدس ري دحلا باي ساتعكأ
 ( نآرقلا فراعملاوك 8/198 صو اطنط

 ومب وقل ءج روهشممسس مان ك- باوبالا باي رؤادنب رد كيب جس عل او لع نلاتسغاو د اع كور دس كرست

 تلك لييصفى ذب تالاع كس لا لم فرامل ةرئاد فس ىلاتبل روا ل يفارغتت نس كير واروا لج نادلبلا مث
 :<ييصاظاكل لو

 رلبلا ضرع كلا < علاوي هس ءانكى رغد ( ناكاك )راض هشيم هرم كود كيادتب رد لش نايا“

 تب لكس م انك باوبالا بايروا ليم تك ككل اوريون زب ردو ارواج ًاقرش »اه دليلا لوطروا راش مابا
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 ل (08) فهكلا ةروس 0 نمل العودرا ةررش نمل امج

 م روش

 ك لوزاهبود لابج ب لش لوصتدنلب تب كس اينيكاكب ماج كب ترغمس باوبالا باب اكادس لك
 1 ل اليكرس ك9 كوول يةاق وقلب عز اقتفقوج رس تي ب لي اهجس روهشمسس مايك لايدادهدهرد تيا كايعدد

 راف لباوك ايلا حك ج قعزب بناه ىل فوج ج دسروا ليأ بير قس ىاروا امك ق اخت سا سلات
 تين كا ف ضنباهومب سيتم ولم ىلاح حماك ىلاب كس لا لكدبك وج ياني طا كت ظافخ تس لوب ب لاش

 كريس ساركالعتي بناتك انبكت اوقايروا فرط لكل اوريشونروا لسكس تروا ىدركب ش اجب كررت

 (9/ رلعن ارلبلامث ح11 فراعملا ةئاد) تس

 ىلك بنر قلاوذ دس لع نا ك- لا لين قكانب ك- كح ترورض تن كياروا ل لن ىن لاش لي داون دلك
 ديكس ايآ لش # داب ك- سدس كرف [نلاطالتخا ذب دوا لذ سآت تالاكا لن نس كن دنس لاس

 بسو نم راول د تس لي لور سر إي ررصلا ةروكرن دوج وم قكرسلج ل فود روأ س دن دد كم اناكتاءاقتم نال ود

 اجب دوا شكل نق لوكاكغ سوم ردتاعدس وت قلخت كس ساس مك فروا جس روم دايز حس بسروا ذب هدايز تس

 اك وراد نخ لاب له اعم با سرجاط ندم ل لاغ اكل ا تس هداشا كس مرن آر قرواس سب صا قرش لاغ

 د” ل تس اتي ردتكترسوكراول د ا هريخغو ىوتب را, وحسم نر عرس روط ماع سس لبن نلا لين لن لاش ايكو
 وكراولد كادوا دئب رد كس ف رول راخب «<س تاو .ب رزترك» ل دنب رد كس بااوبالا باب قاطع كس اشيك اب ناتو
 لكاكس أبي رقل با اوم طالتخاوكن لا حس ءبو كك ارتشا ك دنب مد ظفل بل اذ هو <. اه( ى ردك دس فس نات وم نم

 كف اكو وكي زاقفقلا لرب وا حس لل ي لع بادب الا باب دنب رد كس ايشيكاكن لسا هَ العرس ايكوم نابت عراق

 د تبا كيد :ظ كس نر وم انوه اكدسري لولي ل ونود ناروا هس ب ىدنلب

 لن ال9 ل لكم لسالا ةريقح هرم دق قريش اشر وفا جئديس ان الوم ترن م الحلا تيري لن وذو نلا
 -< لوم لانب نثر قلاوذ ةسييدك سدي تكس كف اقول

 ؟ لب ثوثووابء كس كتم ايقروا«<- 5 اب كيتتفو للا نايرقلاو زرس

 يري جوج وج وم ىلع ل لوراويد ىلاغنلا تنفو لا« يردي لا نير جاب كس يفارغجو ترا للك أ

 نعل ب فس نار وم السا ىلا ضبيان سا جس نب هتساراك نروج ماندو اي وتب بسالك ين تس كملي شدوا تسلك

 قرص ىف خ_ ضن« جاك دم وو جس ركذ لع ثييدعو نآر قاك نور كس نلت روج اس خروج اي كس ايدك ورش
 هدساج بل اغريايند لد تامز للا ف تع ايدرارق قف ادصم اك اوك تاج اتم وق ىلاو نحل ارك نب نافوط لعن قرم
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 ل (08) فهكلا ةروس 1 نيل لجودرا حرش نايم

 دش مب داحاروا جس طلغر ساري رص حس ايدرل ملل ماعم شارك بكن ردج ماترد ايدكس دل دوا ناتروا ىكور لوم لاو
 روا < ايكن اهب تم ايق تم الع وطب ل مكن آر قوك روج ام وج يرو رف لدلك بئر لوك يخب كس داكن

 هيلع سل وفروا لاحد وردا ويرمك حس ترص لكلا لب ريو ناعسس نب لاو شيب دم كملي قلتي نسج
 او لن ا بخال ماسلا هيلع سر ور وا لاحد جر ورخروارو اك ؟بتدعب ك- لاجد لوا ماسلا

 تروج د دج ايدواوج لب ث ف تققو ىلا نير قلاو ذك س لف الغ كس ترص نكن آر قتسإب يتلا
 ف مكاوى داب آ ىلاسنا قروي ءلبل يروا كرش اكن اك جايك للا ليطرشب سوم لب ؟فرط سا لي وقلنا
 لاجد رو رف تنس اكي آريوا لذ اكن كوم دع كح تانالعاى ذب نا كتم اقلب اوم لاك يلا واكو تب الاد

 ل ملل يلع لوطا
 ناي ايد ىراسس نس مك تك سيئر و لوك نبك ياك سدوي للبادك جس يب لش لاحم لا نين كريما

 نيترو تحاسلل ا ووج وم تل اهيرصنر كن وكول ب ا دوخ وت لدا كرك كف سئ اكر اول د ىلا نبأ را

 ءاكوم لاجلك م اكن لين لاب باس رز رول اي رورو لك حس تبمب لك عر آددجواب كح يدب نارمم لابن

 كلا ببساس ةساج لم يروا لسكس لورئاهيد وجواب كس ةسوءدوج سرا دوو بارك يب لاخوي سرمد

 قلاب اج ثدث ةسوي لكي حس تم ايدك ين ىلانم قتلك سا قطن وكن كيوم لكبر كرايتغا تروص كت لاب
 سس ؟ف رطل ما لب ووجب لك روجام روج اب حس تسر لإ ولن ذا دودو

 اًذإَف لكس تاج ايك ظفل اكس يركن آرق قف لالدتسا اذ ب جسد لاب تمايق اكس ناي قلاوذ دس ىلا

 اك روج ا انج ينو رف كم ) عي امص كبس عرس بج كل قي اكن يظر قلو ذ م اكد ُهَلْعَج ىَبَر ُدَْو اج

 ا ىَبَر ُدْعَو ل تعآ سا كس لي دكر بارب لس ناز كك هذي ر هزي روكراوند فت لا ىلاعت ثلا ف (# آتنا

 قرص اكىل ردع كوك نييوطتر ع # راب لااظاقلا كس نر قكالاع جس ايدرا روك سم ايف نس تارت نا موه

 ررط كا شيب كى رورض لوك اخت ايكفس نمبر قلاوذ ماظن وج اكغكس ور تارك عرج النرد اي كس ب نموهم
 روض مل كس لسا كس ابوجراهصروا مدر اول دير نَ#اج لحتسا راك لاك ل اج لاعتدثلا بج ع ردوتوم

 2س ركركذ لاحا لوقود لبن مومفملس ىو دو نبض تارطح مارتين انج دم لت تم يق لكأ ب هودك بن

004 
 جروجاهو

 هي دهب كِرْشُي الو ىلا» ءآَط مف داو هلإ مكه امنا ىلإ ىحؤُ مُكلَم ربا نآ امْنِإ لق
 .اَدَحأ

 مراج راج



 لا (08) فهكلا ةروس 1! نمي اجوورا حرش نال امج

 اى كيادوجم ار ابق لاب ىاىتو فرط ري ( حبلا ) لوم نانا كي ايجى ممل هيما رف بأ
 هر كروب ةيسادواهس لل كييك نجس اي سا جس دمدذر1 6 كنق لد روب سا ضنوج لب دوج

 نوب نانا كي حررط ىو اذا مانت شرك وج نكن العا فاصل م نش #ركذ فرش ى يلع تدان

 ةرلطو بست ل لع باوج اكن ولاوسس دابا لوم لئاع كت نف# ّلادخ دن روا لوم لبن ق ولك عشر لوك

 دواس ليج راينا رم قوروا لوم جانب حس كو لوم احانج كب دج لكس يرجو كاف يدش ناد سسرسود
 هساتمب هس دوا الكل مي تافصو تاذ قباوو < دوبتم ليل قدوم راببقتك هس آرب قو تا حس بسس لاي سري
 ضب يه ف قرمر عراص لوادي لاخلا يعاكىكت ترق اس سيئر ذل وكل ع هاكراب كى ااكتكرشروادرت
 هس اهب لاس كرش با شوكل قدا بترو! # ركرايقا عراص لك خجس او حاج دن وخ كت الس لاحتثلا

 نانا تسدابقفاك روف ىفي انش لتر شب قتلو يلع دثلا لص سر ضخ آل تحارب تيب آلا :هدئافف
 لي تالادكو فاصوا تبا لو حررط ك وانا لهب قس آل ع تيما مذاولروا تيب ا نتجت ىو دواء ل

 تءبس كي أ تي دبكمل "امج داقفا رطل تس بآ دمر شباك آس 4 «<س لكل شنوا ىلع لوكا كي

 انما لانا رولر قبولا لوسر ضخ ذيل كال ٍك طر تمي شلون ب ندم شب كس ب [للب < فصو فرثثا

 راء ضن رمي رك رودس رف كود جس اتركم فاص لباب د

 راس كرون ككويك انت لير اساكم لوريم فنا لسا كس ايكتاعلج لع وبات ضخب كت ريس :ه دش

 تياور يأ | لكتادتس, لزب لكسب بآراقاس مينا لي 1 لين قاتلا يسم

 عياصاظ اكل اهبل 1 آنت لج لبا دنس تيا زين هس تباع تدم ةباس كل كس ملينا لسى

 لأ إب هس راه يا رف تس يضيز ترق غ# بآ قلو كالب ىراوس كد يفص ترن لنفس كس (رادولا ب : جس
 بآل كتاب تنحي كك فص ترتسم كس ناو يدرك اكل نس لوبن «ودي دوكديفصتس دئاذ قرادس

 ان بسجج «لسوم لولا هولك 1 7ك كس لنفي ثقل اي كس ناوام نمت أبيرقفروا كم ومب ضار انس بنز ترطخ
 ل لوروااحكي دير اسساك يس آس بيز ترطح وف فير شتى اي كس بنز ترطح يآ ةن ايكو ةرورش ل دالا عد

 ؟ج انو« سياسي رج ست ال فيئر شت اب سراير كى واس انو مولعش اس اكىئد كيك كج دس
 را سوم لاو لسن ناكر ميريل منيا ليس آ كس كر جوسي »د

 - اتت قت احذري نلش زهد دوا اهقيي اس اكس آركاوج مولتم الح ارت سس ثيي دع ىلا

 هدى كرش, فخ وم لج كرش دخن جس ماعد جس لكلام رفتعنام كك رش لع تيك خآ :0دئاقف

 كى راك اي رجس اجاجوم لي ليس ىلجٍ كرش حررط جواس مان اكون ايد ىف كرش وا كت تسل ا يكن كرش
 مرارج رلج



 ل 08) فهكلا ةروس ١ نالالصوورا حرش نالامج

 شح انسوك وكول رواج بولظم حس ىلا هاجو ترهشرو ام ايلا يك ل كس ضر قويت دوج لوكس قيدركب اقل غ

 ثييداحا كتم نومض خاج نب نلاج لابد لي تر [ل ايبا لال وبقمد ووم ايككايك كك كس هس اهكردا
 -باومدراو لل

 : ل .جردراي كس لس ءايتناكسايدرواضالغا :هدئاف

 ىلغا تيباهنير لح شدني دك لاك ا قكدعب كس سد ادي لشواوم ك- كثي سلخ لنا ادب ذا لع
 ل لسن رفاطعين اس ىلاقتدئداوكص لس ١و م تيبس ليو عه اسكس شرع لج زور تم اق لكاكبرو

 فير ش ثيي دخ ءاكوج كاج لاي ولكي حل اضروا هداف هبس ل ايياوم ك كس دوروا اير لب انا اجماتبا ذا ليم

 ارسود ديه لي اك .اج ايانس. ليف ليي حس بس ندد كس تمايقوكن جايك ا يكن ايب لاح اك ويمد ن ل يبا ل
 - تكد لع زب ةروا فيرشرلس ل يصفر عم تلو ذبارست داق

 حلاضوكل كوم يدير وم ايكوم للاشدو اير ل سا ليي حس نس دمادوب روما وج حس ضالخا ل عروش لأ 02

 و قدرك

 وم كم وخ لكلا شر واد ايكرج الن فس لامن دعب كس ذس وءارول لوا ب ضالخا رف 1!”لواذا لسا دول كي
 لك وب مولعم جا فير ووك اروا هك ذر كفير تكول روا كوم تره كل بيس لاو روت ا

 - لاتزعل كس لكتاب
 ىلاعت هنوعب فهكلا ةروس تمت

 مرايج رلح



 ذل (9) ميرسم ةروس ل نالااجودرا نر نام

 ارم هاروت,
هتَدجِس الإ وأ ةّيكم ميم ةَروَس

هك الإ وأ ةيرَدمَف ا
 

 .ةيا َنوْعْسِتو ُعسِت وأ ُلاَمَث ىهو َناَيِبَدَمف ٍنيِيآلا

 لسآود فلخ مهدعب نم َفْلْخُف اء عىل مهدت ارك كرير ةروس

 - لوب لس 19998 لكيردا ل ىف د

 هدكل م لل تيآمد طل كش دس دو لع م لون نإ مة لدي لكس قرع ةردع : حيضوت

 0 : لم لت آرد مهدعب نم فلخف هحعلدع

 ُةدْبَع كبَر ةَمْحَر ٌركذ اذه كلذب هدارمب ملعا هللا : صقيهك . مِيحَرلا ٍنْمحّرلا هللا مسب
 اًرِس ايف ءاعُد ىلع ًالِمَتْمُم ًءآَدن ُهَبَر ىدان ةمحرب قّلعتُم ْذإ هل نايب يركز ةمحر لوعفم
 الا لشاب هئيمج معلا فخ نهو ىلا بز لاق ةياجإل عرس هنال ليلا فوج

 ىف راثلا اقفل ودعي امك هرعش يف بيلا َرْشَتلا ىا لعافلا نع لوُحم ٌرييمت ..اًبيَش ىنم
 َبَر كايا ىئاعُدب ىا كئاعذب نك لَو كَوُعْذَأ نا ُدْيِرَأ ىناو بطحلا

 نم معلا بيك بسلا ىف نوي نيذلا ىل َىلاَوُملا تف ىََو ىتاي اميف يي الف ىطَم
 تاكو نيدلا ليددبت نم ليئارسا ىنب ىف هنهاش امك هوعيضُي نآ نيّدلا ىلع ىتوم ُدعَب ىَئآَرَُز

 ٍيفرلابو ٍرمآلا باوج مزجلاب ري ري انبإ ”ايِلَو كين نم َكندَل نم ىل بَهَف ُدلتال اًرِقاَغ ىَتاَرما
 اًيِضْرَم ىل ااّيِضَر ّبَر ُهلَعْجاَر ةوبنلاو َملعلا ىَّدَج ”َبْوُقََي لآ نم ِنيَهَجَولاِب ُتِرْيو ايلو ةَفِص
 . ةمحر اهب لصاحلا نيالا هبلط ةباجا ىف ىلاعت لاق كدنع

 هيجرت

 بوث تو بس دارم ايكاىدثلا تالا صغيبيك جسالاو مر تيابروا نايرهدحوبس دج حس مان كس قلا روش
 اك هدبع.ايركز < لوتفم اك تصر ةريكج هركاخت اكتر كبد هس رت ياي دك دن نيس ( وظن )يي جس اتناج
 انقل تتثم ىراد زاروج ل نراكيايلا تن« قلت ٌةمحر ذإ اراكي ب روط تكبد نسا فس ىلا دلبج جس ناي



 لل 09) ميرم ةروس 1 نالالجودرا رش ن ملاعب

 نايلي مانت ىريصر اكد دوري سيما ايك رع حس لاوبقلا عيرس ( دنتإ رط) يدك ل سا لبي اصح ىلايعدد كس تءاد
 رطل قت زيكو لوقناحس لاذ اًبيش سى ذب ليج ديغس كل ولاب ل شرس سرع دوا ليث ليتم دوز
 حس يآ ل ( دوج واب كس ىا) لكل يكل نولاب سرع سريم قديفس حرر ىا جس لاب ليي[ ني نبال
 لامورك كاك ركت ساورد بر هس هسا تس بآل ث ( لال تس لا دوا ) لوم ابا انركتسساوخردد لبا
 ني [ رفد موركست تاو دنس آ ذبل ( لومار لطم اك ان) قتيل ع تشك اذ ل ءاعد اليا تس تس آلي شم لومي
 رار ابك اميبج لت رادتشر قل رعت كح فرط لك وكول علا شم حس فظل ورار تشر يرمي روا

 لك هيج لي درك اضوكن ب ددعإ كس نسمع رم ل دعب ريباك شي دنا لع طل اهم كس نيد ريد لاعب
 ( لبي تروص ا ) وس لوم لب لوا لوكس لس عس جب باو كريت قرمصروا لومي رك رطاشم لمن لت ارسا ىخ
 ثداو كي ( دوجواب كح فس ومد وقم كس يداع بابسا) حس تصر ىكوصتى نبذ نع سس ىلإي غتيسا صاخل م بآ
 فس ومما بسادج ل يفي بس ثداواك تود مهل نادتاخكس ب وقنالاواو رولا ريموت كح يدا اريبا لت
 ماي لش ر وصل ووو و روكدن لا ُتِرَي رواه عثرت بو كف سوم تم اًيلو (ركوم ل مج )دوا مان حسه ك

 مالسلا يلع اي ركز ترطح ل ىلاهترثبا وف كح دانب لوبتم ليدز نيس | كش وري دنيل وكلا راكذ ورب رم ادد الث

 حلا ايركز اي ا[ رف لش باو كس تساوخرد لك لاو لوب لاو تم رروط بو كءاعد تباجا تس

 دئاول ريف بيك ين
 كسا كح كس لودنب جسدك لوسر كس ساروادقلا مكاو اكس حس لي تابباشتب صغيهك هلو

 سكي رف سابع نبا قت نجس ىو ورك ع كلي ارم لكلا فس فالس ضن يوب قون شف
 دك ساهل يب سل ر واس ما كيا حس لل ءاسا كس نار قي رف فس هد اقروا س ملا كيا تس لب يملا ءاما

 ك ٌركذ ل تارطح ارواح اي لوعفم ات صر دبع دبع كبر تنمحر رك ذ هريئو هريغو < مثلا محا
 فاشمبناج كل ومش“ خي اررصركذ لش ةمحر ٌركذ ع نايب فطع اي لدب حس ُهَدبع ارك اهب لوعفم
 تاضا كررص» باب كبر تئاضا كردص»ةسحر روا ةتمحر هللا ركذ ىا ع فو ذك شاف اكردصمر واس

 < درو راشا ركن ا اف و ذك اذه لس ماطر كا يجرم كف و ذحادتبم اذنه ركوب لب دواس فرط كل ئاف
 ارواج ءادتيمخلا كير ةَمْحَرٌركذ الح قوم لكي بيك كيرا كبر ةمحر ركذ ولتملا اذه ىا

 تح نركل ماعم اك تضر بلطم اكتر رك دوا كبر ةمحرركذ َكِيَلَع ىلُي اميف ىاج فوز م دقمرت

 جايدرا رق فرط اك ركذ هس تارطخ ضتثروا < فرظاك ةمحرءئدان ذإ ب لش ءلباقم كس ناينوج رك دو



 لل 09) ميرم ةروس اه نيل الجوورا حررت نمل اهج

 رك الوم فرظاكرك رج رك ئدان ْذِإ كا يداتب ب حس دفاضاك ةَمْحَرب قلتم دحإ كس ذإ فس مالعرسشت
 اَنْهَو (شىم) َنْعَو هلوق ادان ْنَأ َتقو ُهاَّيإ هللا ةمحر ىا <_ رت نان, فرظاكة مح كيد زنك

 < رو دايز ىمظع َنْهَو ءلكالاحايارف ئتِ ُمظَعلا َنَهَو هس م السلا يلعإ يركز [تيرطت“ ءانوم فيض ومر وزنك

 ريوروصقم رنج ىنم مظعلا ككل لا لامجالارحب ليتل م ىنم مظعلا َنْهَو :بادج ؟ج جدايكاكىا
 ىنم نين لاش ل ايي كرف كس نارا دلو ترطت لش لب لل مظعلا ن َنَهَو لك لاء كاارلا او

 ثكهيَر ىدان لمت ب ىبر لاق هلو (عرور) لو ديكا تك مظعلا ١ ىنم حررط اايلركل اش راب ودوكو وخلك

 نادم :<س ايلا ورمل مظعلا «لب لاي ماقام 2 ىةقاز لاما فلا ل مظعلا «عسريشت

 لي لك لاعتشا هلوق نلوم سوم دورتك اي رب ضب ترو لبي ترروص لا ىقالطا اك خلك

 ترابعيزقتج لوقت لطاف رواه بوصنمز بمبي اًبيش «ل كاك بطحلا ىف ٍرانلا عاعش راشتنإ
 كتم ردصمول بيش ل تارطت ضن اوم ريفساك ولاب ءانوم امج و اًبيش ( ض)هرعش ىف ٌُبيشلا رشتنإ ب

 دوا اًبيش ٌباش لوم تراب بابل لي نخك باش ٌسأرلا َلَعَتْسِإ كر وطلب اب« اهئب وص س جي

 ردم لق وديك عر ور) هكا بئاش قتمابيش رواه ابكبسس وضاح ربو لك سو« لاح حس تارطخ ضن

 مك راد تشر جرت ,ىلوم عت ىلاوملا هلو د درك سب ةسركراتاب لمالكي م دعب هج سا سأر ل

 م اناككويت لكم السلا يلع يركز ترن سلاح.« اريدج حس كى دركف ذح # حس خ14 راع جنب اًرفاع هر

 هيلع كشكل مكرم وا مكرم كس رظروا وادي قت ل راشإ < تح م اتاك لك عراشإ روا بس روقاف تنب عراشا

 هلوتف هدي رني لوعفم ثمر رسم اًيضَر هقوف تسد كامب دز لاخ كس لش ماسلا ريلع لمس عررط سا «مالسلا

 لان اك ارواج فاضم ب ماج كل وعفم ارواج ردت ء اعدك يدركه راشا كسكس نادر يضأك كئاعدب

 د تلوذو لابد كتب مشاريع كاي اهئارك يدرك راغات ةوبنلاو ملعلا هلوتف جن فوزها ريش

 نرخ ين
 < كورت لاق نا دعس ترمس لن جركر روطيظخرو احس ةءاعددك جس وم مولع نا اًينخ ادن

 رواج لذ ني رتب ل ىفكي ام قزرلا ريخو ىفخلا رك ذا َيخ نإ ارفف ملينا لصف لوسرل

 < يلوي كيا كوم لنا ىفضركو ( حطب ندد تكس حس ترورض) ساجد اكد: جسد قدي 2

 كس مالسلا ريع اي ركز ترضخ نوم رود حس دوم اي« اجوبب هدايز عروض عروشضروا تب ناو ترن لع شرك مك

 داالوا لش هيساذ باح ذيك يد نرارق ف قو بسس دلل كول ل توتبب تحل ليا لمن ءاعد كيس ب روطريخ



 لل (9) ميرم ةروس ا نال واجودرا نرش نك امج

  1١ليل »م اتماناكما ماكر جاظكس دالاس اتا -
 ىروزكك لإ يقيا سوم تسكر كذاك روزي مالسلا يلغي ترضخ خلا ىنم م مظعلا َنَهَو ىَنإ

 كف وم تر وزنك لوزجج يقبل مك روزكاىت ناي بج نإ لوم ندب دوت تلا يي كك - لاه ايار فكن اك

 انوه لبا بهي كن لاوس -

 بحت راهظ ا اكىرتم تجاعيد ءاعد

 تس رك ملك جس اتم مولتص سس للا يامر فرك كف حضر وا ىرورفكىفب الكي ساعد فس مالسلاهيلعايركز ترعح
 ل رف ءالع ل ىلع برقا كل < تيلوق ركرك اى دنم تدجاح زين كر وزكر وا فين ىلاعدب ايا تذو
 -جس ركل كى رتم تام ىقياروا وتم كى اعترفلا لكي حس ذس كاع درك جس ايدك اما

 مانت ذسه:اديي د الواد وكي دجم كيأ كس ركرك ذاك ىروزفكر وا فعضةيسا كس مالسلا يلع يركز ترج
 ئكبابسا قرجاظ رراوا رواق ناج نولود بج ل كرات 2 ثوب لوفود مك قلبا لو روقفم باابسا قربا

 تبا دكا دقاق اكتساب لا« لو كك ومد وقم يت بابسا رج الن لبا قاوم ندب تنذو ىلا تس دووم

 دو لاك رد ماقي ني د بيرق زيزع حر قهسريدحإ كس سرعه ريمكس شي دنا كك لكوج رك ورك نعد كوالا

 دق” واب كس سوت بابسا قربا حبو كت حلتلروا ترورض ساء لي رك ارك كرك در سود دوا لب اجو هارى

 كو خسراد كرو قوبروا قس تسول نادم انوا سريست كا لوم تركت ساوخرد كن كاتس يآ 0

 راببظا اك تربكو فعض ”حس لاس ج6 ديت تجب كديساعالرسارإلا ردا اًْيَش سرا َلْمَتْسِإَو

 -<- روصخت ناجح ليك ر مس دولاك ارك وايش قود كك آولى ديفس ل ولا, ءجووصقل

 ةغالبلا

 لعتشار ةراعتسإلا 5, مسجلا فعضو ةرقلا باهذ نع ةيانك (ىنم مظعلا َنَهَو) ةّيانكلا لم
 قتشاو راشتنالل لاعتشالا ريعتساو بطحلا ىف رانلا لاعتشاب هترثكو بيشلا ٌراشتنإ َهّبَس (اًبيش سأرلا

 | يلو راعسا هال ردت من اشور لب
 حس لائدارم ىلا تغارو تس تغارو لي تيآ لا ءالع روم للاقتاب خلا بوقعي لاء ْنِم ث ريو ىنئِري

 ريان ايرك ترطح لوا ءا6/7 لاملا نوثرويال ءايبنالا نإف ملعلاو عرشلا ةئاّرو دارملا ىواضيبلا لاق

 كس ناش ربك كيادوا ؟ كوم ناوكشراواك كمر كرك تسب ا نوم تلود اى ذب لالالا كح ماسلا
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 :س لش لاس تبان نامت مارك احسب لش تمدح تود هدالع اس لا دين ركركك ويا

 ءاينتا لكويكل و ثداو ك ءايهنا العلق بس”. مل َهاييْنآلا ّنآو ءايبنآلا ٌةئرو ًءاملعلا

 لكن ا اللب تس ذوعيت ست شارو كمكروو رانيد .. ملعلا اوثّرو امّنِإ اًمَهْرِد الو اًرانيِد اوُنِرَوُي

 لا اينركل صاح ملئ لسن جس انج ملك تغار فاو ٍظحب ٌدَحأ هَّذَخَأ نمف
 “مل ركلصاع تلود كذب هس ( زر اوجلم نئاودوادوباوراواور)

 زل كنا رك يزول م ترزصرف ودب جماد عوم لك رف فلوس ل اكعد
 :اياطر فذ ملك يلع شا لصفلا لوس

 لاي وج مت قل لينك ى تغرد ىلا كءايبنا مح ٌةَكَدَص ُترَوْناَمَو ترون
 -ت قرصبس»و لو زوجت

 تشارو حس تناروركس لبد كا فاضاك ب رقي لآ ْنِم ثِرَيَو دعب لس يري لش تيآ ادوغروا
 نكت ابان ثراو ىلا ك- < بوقتن لآ اكساس ىتداج كاعد شد يب كك لك ديكس سيرارم ىلا

 ل تمي آلا رك اكن لج لن ىلاوص ىتو هو روا كح لوم دبي رق تءابصحع لس نا: اغرو كس بوقت لآل سا ليت

 كريت بسعة( تس و, برقا لن برقا حس ماسلا دي يَ ترطت لبي تب وصعروا تب رق بشاب هو بس ايكايك
 ب« فالف تئارو لوصاانلب تشارو

 :< ايكايكل تبر يش بتكل ع اعلا رد
 كنراو كح مالسما هيلع دءاد مالسلا هيلع نابلس  ىبا نع ىفاكلا ىف ىنيلكلا ىَوَر

 م السلا يلخ نابلس ملي يلع ثلا ىلسسرجروا م  ناميلس نإ لاق هللادبع ىبا نع ىرتخبلا

 -ةسوثراول- هيلع هللا ىلص اًدمحم نأو دؤاد تِزَو

 . تاميلس ثرو ملسو

 يت ناكماو احا لوكا كنس تلنارو ىلا لكم السلا يلع نابلس تيرطخوملسوريطع دفنا لسا لوسردك سجال

 يئدارم ىلا, تغارو ككل د ؤاد ناميلس ترو لاو مولتن ساس تغارو كت دوج مولد ارم تس لا لب
 لاكي ةعيساوكن ي دلاوركا وم مولعميسس ىلاانبه دي هني روا لوبقن كي وزن يس اوك ا نر اكو رو يس اًيِضَر َبَر ُهلَعْجَأَو

 -< ءايبا قرط نركء اعد كد راوطا يفد لالخ شف غراص كيت كس
 1 يركز تح يزلالاو سوم اهي هورك يس اتم مولتم حس يري اعد لكم السلا يلع يركز ترفح 92

 هس تاياود راج لكالاح هس اتوم بلطم يبي رب روط ماعاكغ ب ثرراورك كس لادوا < ردن قكدعإ ل تاذو
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 2 2ك ركل أش ىف كدت كر السلا درطعاي رك ترطت م السلا رع يب تررطتج جانو مولتم
 كح نا دق تيب لك لاب تاذ كم السلا د يلع يم ترعحركا ذاكر ان راقب دوا تاذ راقب < ماع اقب ل كف

 ميزقق لك عق ماسلا رع يس ترطح اح عس سابقا كاذبا تنكس ءاعد انبجتساف ب طيس قاب داغآ
 (نآرقلا ايب)_ومت تاغ

 نم تابِع رَبكلا َنِم ُتفَلَب دقو اًرِقاَع ىتارما ٍتناكَو مالُع ىل كوكي فيك ىنآ َبَر َّلاَق ىيحيب
 ٌرتُع تع لصاو ةنس نيعستو ىنامث ىتارما َتْفلَبو ةنس نيرشعو ٌةئام نسا ٌةياهن ىا سَ اََع
 ءايلا اهيف معدل ماي ٌةيناثلاو ةرسكلا ةّبسانُمِل ًءاي ىلوالا واولا ْثييُو اقيِفْحَت ءانلا ثري

 عامجلا ةوق َكيلع در ْنأِب ىا ْنّيه َّىَلَع ره َكِبَر َلاَق امكن مالُغ ٍقلَخ نم كِلاذك رمالا لاَ
 ,ىلاعت هللا راهظإلو َكِقْلُس لبق داَمْيَش كنْمَلَو لبق نم َكمفَلَح دَكَر قولعلل كئارما ْمْجَر ُقَيكأ
 ِرّشَبُملا ٍةَعْرُس ىلا هْسْفَن ْتَقات اًملو اهيلع ُلُدَيامب ٍباَجُبل َلاؤسلا ُهَمَهلَأ ةميظعلا ًةردقلا هذه

 ىلا َساّنلا َمَلَكْنل ْنأ هيلع كنيآ لاَ ىتارمإ لمح ىلع ٌةمالغ ىا ”ةَيا اول لعجلا َبَر َلاَق هب

 ماي ةثالث نارمع لآ ىف امك اهماَياب ىا ِلاَيَل ُتالَث ىلاعت هللا ركذ بالخبب مهمالك نم ٌعَتمَت

 اوناكو دجسملا ىا ٍباَرخِلا َنِم هوَ ىلَع جَرَخَف ةلع الب ىا مّلكت لعاف نم لاح هاير

 و هَ اَوَلَص وحبس نأ مها َرَشأ ىف نحر ةداعلا ىلع هرمي اوصل تي

 نيس هَتدآَلَو دعبو ىبحيب اهلْمَح مهمالك نم هعُْمِب َمِلُعف ةداعلا ىلع ٌةَرِجاَوَأو راهّلا َلئاَرَأ

 ثالث نبا “ جيس ةوبلا مُكحلا ةئئاو دب ذوب ةروتلا ىلا بتكلا لح يخي هل ىلاعت لاق

 مل هنا َىِوُر اّقَت ناَكَو مهيلع ةَقدَص * ةوكّرو اندنع نم اند نم سادلل ٌةمحر اَنََحو نيس

 "يدع اريكدم ارايج نكي ملو اهيل نبغى تلاوب" ربو اهب ُمُهَي ملو طق ٌةئيطخ ل إَمْعَي

 (( ِةَفَّرَخُملا مايالا هذه ىف ف ىل يح تعبي مَْيَو ُتْوُمَي مَْيَو دلو موي هيلع ان مالَسَو هبرل اًيصاع

 اهيف ْنِم وهف اهلبق هري ملام اهيف ئري ىتلا
 هس رت

 كو نس مناك كوم ثراد لب اطم كح تساوخر+ كريت: لإن تيبس د قربت د خ كد تذرف كيا كس محب ركز ا

 كاسر ص داكذ دوري رس اايكش رع فس ماثسلا يلع ركوف مانت 6 ع نتنايكس بكى هس ما جي مانمج اكل



 ل (9) ميرم ةروس ل نمل |اجوورا حرش نك اهب

 و قوخاب تس اَنَع اًييِع وجايك ئآوجرد ىل اجا ىكهياحب شرداهس هك! قويت كرم اكالاح كم ير ك

 ل يتبع  لجوم كلاس 0 دي قرروا هل ام ليوم ديامج سوبتي تدعم ىرف تسرع نش سي

 هل ا رمح كل كس فيفا ْدوُعُف كذورب رو

 جو لرب حس هرسك ل كس تايفاوم كج توك نسالك ني رجب ورك انوا لم اوك يك دب سى كك و
 اكابر سرت كوم لع تلاد ( م دوج وم ) كا ملم اعم اك ل 00 قتشالح نود دمار لاتزيد ايكوم اّيتِع

 قريت كل هس لترا زفقتما دوا لود اذول عرامتب تق م بت ليك قت ع ناسآ كه رم (رما) يدك نا رف

 ىلا يا ذ ىلاعتدشا الق لى دوج و لحي هس كاد يب قب اارابتركإ ا اتي فد رو لوو لوكا ب2 لدي

 باو كلارك جالا ؤ لبث لد كس ماسلا يلع الز ترضع ل ايخ اكل وسكس ( كن ) ك- كس داب كليف تر دف

 كل 2 (مزرف) رش تبا لو داك السلا يلع ا رك بج رواء كت لال مت ددتاكل اوج 3 ركل ياعم ايلا نع

 كس ىديي قرم نثن دك داير فقم تم لع لو هل هر برس ره اايكشعفس مالسلا يي ركز اوم نا

 كيس وكعرلت مالك وكول مكس يا تمالع ل سوم لاح ايارف فس ىلاعتد ثلا ( كح دامب ) ىلا شن لوك سوم لاح
 سلما دقجداب كس ةسد م است كس شارل كو ع اوس ب نسر مالك حس وكول كي الار نيرا ند نمت 3

 شح لاح لعاذك ُمْلُكُن اًيِوَس دوج وم ( تخارص) لكم ايا ةشلث لع نارميل اك يبجءكس دم شدد ب

 نكس رهس للروح رهصؤ تب ل دج دارو در ا م3 ارت ب( وعل مالك )كس شم ي 2

 كأول تكا بأ راش تس نوكالروا«ككاج لك تدايع لم لا قاطع مكبس نا لوم بضل مت رطتناس

 ورك ا يك دنب كا ل صح قر آروا لوا ند لومتمبسح نءورك اح ذي ذامف هرك ا يكن ايبا اب كادخ ماش

 هيلع قل ايكوم لعامة وم لاح دخت اسكس يَ ك ىويي قياوكاي ركز ترطح سدجو كلك ركدن مالك س وكول انه

 مكرواولم انت حس ويشمل تاروت شي بانك قس ايار فس قي خس ىلاتترثلا دعب لاسدد كس تدالو كاعالسلا

 اطع ىلد متر ك كس وكول حس لاي ةييسا ضاخوا شنرمت كلاس نت قم كاطع تدب تست لن يك رمل لوك نا 7

 مرج لكأس لونك ايكا يكتم عاورروا« 2 4( ل دبا ل2 نو اروبا

 هس ركل ولس ني ستوهت اسس كس نا نش كت را كت مدخ كح نإ دلاد ةييسارواايكرصتق 0

 فرط قرامت ب ساروا تس تاس او فس كى ذرو فالف كبر تيس يح لئن رفا: دوار لس تس لاو
 ْشء ا[ اج اياما كرك رت وكك لا ند لسروا كوم تاو ل نا ناد لروا سما ديب هوك لد لكني ملمع تس

 ويت نا ن) ترم قو ليلي حس لادج انكي دل زج هد( ناسنا) لت نترك ش لوفد كانلوم لوب نا

 نبا ذي ليبي حس لاك جذب قاس حس لدزنج كلا ل لاو
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 رماول ريض بيك نش
 كح مالسلا هيلع ايكو ترضخ نع عد انيجب تحك بعاذ كدت ذعاو تبث (رداضم ةاَيَح (ى) يخي

 كح ىا(ايكوم ثني جم ب نتن ايكوم هرتز متراكدملاو كلا تدالاد ل قم ترطت ل كوت تس ماناكعس دا زج اص
 هل هلَعجن مل هس تف كمالغ ئيحي همسا هلوق حس فرصتي سابو كمر وا تسي اهكر لت ماناكنلا

 ءاناج ملا نحل لاء جس رد ص اكو تعي اَنَع ب اع هلو < لام الثري < ل تنص كم الث ل خلا

 كح قتال تغلب , < ب لوعفماك غلب ايِتِع 1. ءاجامادب يك رع نوب ليوا لوو اندم اع ثوب تميابن

 لكان كل تغلب لع حقو مرد ابيع 1ص ا. حس لل نكس ايه ربكلا ٌعوْلُب كك اوم دك مرد كس

 رش تمس نوه ْنْيْه هلوق هس انلسوم بوصنم كس جو كف ع كي ", اًيِتاَع ٌبغلب ىا ها جس عناد لاح

 ثم ايظتساروا«تس جد كتل لاكروا ديقب كد هس لاوعحس تيفيكى دلو لوصتي فيك نثك ىلا ناسآ نم
 مقاضاك اهماّياب دعب ك- لايل ثلث هلو < مزال, ر يآ نسلا ةياهن ريض ى ابيع هوت بالدول“
 <س كذا ل ايل لابي رواج كفاكم ل ودك - لاه ايد قلع تعآاكد ارم ل آروا تأ ارصتقم اك
 كت ملو م لامر ىلع َكئفَلَح دقو هلوق ندم نام اًاَقوَتو اًْؤت اًقوت (ن) تقان هلوق
 كد ذا نافيش دهم با حملا ىملا هلوق < لامع ريك ْمِلكتال اوس < لاعح فاكس ٌكتقلخ

 ردقعك خلا هيدالدو دعب هلوق بلق تقرءتمحر “نازح ب ملا فطعاكل ا اًنانَح هلوق لج

 ةيسد كربتوخ كولن هس قط رك ل ساس برمي فو ذك قي اك سرك رامشا فرط كتاب لادصتقم اكس
 ل مالكم اوم مولعم و ح_وم ل حادي قا وو لكالاح س.ايككيد ماكس انت سس قئزبضمول يك ىأرؤفدعإ كس

 ا[ دركرماظ حدالودعب لس مالعرضل شع فاذع
 داق (ارف له نارك آ ةروسك اريج تدريب رذ كس دلكاط قربتو خي ةيآالا مالغب كرش انإ يركب

 قدتزرفتدالودكيفرصد ل لاتدثلا ىحَيب َكرَهَبُي هللا نأ بارخملا ىف ْىَلَصُي مِئاََرْهَرُهكِنالَملا
 ينو اا ليبى هك لارايلا قم انوا يدرك موج وتدوم ناك ادلب لانس قربت

 لكل سا لوب ش بس انما تكس ها لير شب مس دو نحكر مان اردو انيك جس اجوم مولحم سس للا :هتكن
 سرسور لين تس ةقكس ب اشعروا لشق رسدد كس اًيِمَس < ايكا يكن ايب لرد ماقماك انك كم: لابي

 ليل ىلا له نيا ءايهتاوج لت لاك نلا تالاعروا تاافص لعنبو ب بلم وفل اج كل دارس تم

 مانت قع ترضخ اجل مزال ب حس لاك شسااندج روصح اكن ا الخ كس ليش هو لص اخ تافص ناهس
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 جس فوررو ملسم يوب لف حلا كدا مفسر روا تا ليش تسرع لش نا هلي وج لأ سناب اس هن
 -ىل ليز اا تليضن لكس تايضف ل: جك كل سا( قريظم)

 < كك ف مولع تيفيكاىدلو وص يمس رورسو بنجم اهفتسا مالُع ىل ٌنوكي ىنا َبَر َلاَق

 تلاحب ايكوم انرك ل اخ حراك كح اياك اج قدانول قاد: لكن ود مت كم ايكترروص كف سوم دن ز رف عسر شن

 مج اب كس قدي ىقيا ذس مالسلا يلع ايل ترطحرعإ ! كس لا لمد وقفم ب ابسا مانت رجا لكالاح وضد الوا قتودوج وم

 ىتاتلام هدوجوم د كلاذك لاق ايا رف لش باو كس للا فس ىلا ختدلا اير فركة اك ى ريب رو فدض نجس ا دوا سد

 < ءارولاءادو تس يدا باهساتد دق كريم نر ورش كيداع بابسا كك تر ةقاكريم لعد الوا لع

 هرايود دعإ لس ساو تكس داع بابسا رواء ناسآ ل كلاب اني در كاطع دز رف يداع بابساريخب كح رمي
 < نام 1ك رص قاني دانول

 لكن ارم ترحل ا ترطعت تن ىويب لكم السلا ريلع يركز ترطح

 لَك تررطع> حرر ا لي هديا لكلب تمرض لك دج جس (هرم م اناكا دا زت اص قرود كن ارمئ ترفع يؤ دا زج اص
 عزارودايز لقي« ل تس وبول كس قت ترتد ارك ترض وا ل تس وم لحي دا ذدلاخ ماسلا هلى كتم تسرح وا

 دس روجر مو وكس امي ركل م لبس اكسس وجي احب دا ذملا لاق يا قو والعكس سماك
 ماسلا يعي ركز ترضخ كمر كرت زرفريب رذ تشرف س باج كا دتدثا ةَبآ ىل للا َبَر لاَ

 ركل ووك م الع لسا كت دامب ىلا شنوا تمم الع كاك تيب ركل اوس وقع ومب بات كح ترسصروا شوش س دام

 نوكدادوج اب كل ذو, كاندي متر فذ ىلاعتدفلا حايك[ برق تتقواكت داو كن رف ب امك وكسب لع

 ري روطدس ىلا غنرواو زج تلاع اللب كوم تجب كرم ىلتسيفيك دوا كاسر وكنت ار نم روا كد نحس

 كركر تدار كلاب عدلا قل سجد كس لدا

 لف ستة ياقع بيرل اذ اكتسدالو كرت رف بارك كم ديب دق ومر الل تماالع هروكرن بج جئانج

 ابك وكول حس ورايا فس مالسلا يلع ابرك ترن هت رعت كك زاورداكع رتل نع كب زاب كولر وا

 ( سقف ل زامفود قمري نا )وجر تدب زاف كرصطروار جن قش اشد يبل ومخس: بسسح كول تو

 ادرك راشا بماج كت داعي يذق لس مالع رض اريج بترمي فوك ةوقِب ٌباَتكلا د ىحَي ا
 ثلا لوم رادو يح الص كنب بط ائئردنا كس ناروا به ةبهد لوم تدالو كم السلا يلع يك ترطح نس

 هل لكي سا بلطم اذ ذك ات قروا جس تاداقلارعحس باك ٍةوُقب باكا ِدُخ ىنيحَي اي ايار فذ ادت
 ا



 ل 08 ميرم ةروس 1 نال ااجودرا يرش نال اهب

 نم تلقو كس تدب, اطعا هس مالعرسفىوامرف طع تدبت لمى نييك ا فس مروا اّيِبَص مكحلا هاني َو
 تارطح ضن وا «عس تديندارم حس مكي اررف ست بخ نما تمرض ؟جدارمايلتس مكر جس لاف اير كلاس

 تاب لك تست طروا ب الممل برع لكى اس نم فر صر اوي ابر بسا تسلح خس ضر واس ايلد ارم بانت مم

 مروا تدبثم قرد ازيا عي روطاس تداع قرف وت لامه اكت دم الصار س دب باج اكل لل ين نك حرر
 ا بلقلا قرروا ل 9 ةتلس كس سوكر لركوروا ك- هس نيدلاو نيس اوكا نس متددا« لد نانا كس كح بانك
 ردوا لكي تس نوتس اهن كوم انكروا نتا[ ىلا فس متر ولاوت ح لظف و عرصخ_#_ رامج كي بس يروا

 تلح كس نوتلاوو قلت رولا ق لاو فرك ولس نسجت اسكس نلاوارا دربنا رف اكن دلو تيس وورد« لاسر فاطخن تاب

 روا تيرصحم لي يسلق هزي 1 هس لاك مات ص غراصروا ىقشو نا رفا: اراد دوري ظيسا شرد مترك رابج

 هس ددام كر كاش بسج لع لو ةسوم كا (نتيشحو ل < نانا عت اوم نم اوم لير كى ماكاو كس لا رفات

 لاهترثلا 4 ةساج اهنا كس كه دن تسرق ابجج طي تحاتي ل تركى يا عساك اك توم بج كل سما

 ديل ستيب ماعلا | ضن ناماروا اس ل كس لا حس فرط ىرامج ليي لوققوم لاو نا ايف هس

 يبس لوم تبن قت تافهديعرجب قلع لوم تبغ ا ضرفلاب رك لف خس ركت ب اه ذادج اكد اليم
 باتكلا ضعبب دونم وعفا لي وركز ارنا ر ظنك: 7 رود روا نير لو ةم» هل تمالك تاك

 ضْعَبِب نررُفكتو
 رم تم طعن لس للا ءامتئاومج دعب لامس هربت كح ا :هدئاف

 جمارك لوم تمون ا عتيد لج قوم بس ليكي شووي كاي ركز ترضحروا لحب قامت لاي ع
 كت دايرف اطع اك شكو ميس لك كريب تاتددق كادغ كس ايكوم اة روا مم اك سوم دلو داع

 لوح كك تقبل مدح تراشب كم السلاريلغ كد لاقتدفا لم عت كح لس كاعد لع كدندادض» كرا ئانج

 - ل كس وق هاج حس مالسلا هيلع

 ثلزتلا ىا اًيقَرَش اناكم اهله ْنِم ْثْذَبتلا نيح ذإ اهرّبَح ىا ُمْيرَم نآرقلا بتكلا ىف ٌركْذاَو
 لا 1 ب م

 اين اهببل ذعب اهل لَمف لير انَحْور اَهَلِإ انلَسرأَف اهِضِْيَح نم َلِسْغَت وا اًهِباَث وا اًهسأَر
 ل ايقت تنك دك نإ كنِم ِنْمَحّرلاب ُدَوُعأ ىنإ ْتْلاَق ٍقلَخلا مات يِوَس اًرَشَب

 نسمي مَلُو مالَغ ىل وكي ىنا تلق ٍةْربلاب هاّيكَر اًمالُغ ِكَل َبَمإِل ئِكَبَر ٌلْوْسَر انآ اَمْنِإ

 ِْبَر َلاَف با ريغ نم كذب مالُع ٍتلَح نم ”كيلذك رمالا لاَ از حاب أمل ْمَلَو جّررتَي رْشَب



 فلا 02 ميرم ةروس الراو نيل لجودرا حرش نام

 ٍةلعلا ينعم يف ركُذ ه ام نوكلو هب لَم كيف درب ىرماب حفني ناب ىا نيه َّلَع َوْه
 دايِضَقم اًرمآ ُهُقَلَح ٌناَكَو هب َنْمآ نمل ؟انو زر انزل ىلع ضلاو اخ يعل

 َُلمَحف اَرْوَصُم اهيطَب يف لمحلاب تّمْحَأف اهعرد ٍبْيَج ىف لبا ريج خفف ىملع_ يف هب

 ىلإ ة ٍةَدالولا ع عجو ُضاَحَملا اهب ءاج اَمَعآَجأَف اهلهآ نم ' اديعب ناّيِصَق انكم هب ثحنت تْذَبَناَف ْتَرَبَتاَف

 يتبل هل يتلا ةعاس ىف ةدالولاو ريوصعلاو لمَحلاَو دلو هيلع د وَلَا دج 0:

 ىل اَهيحَ نم اهااتق ركديالو فرعا اتورَم اًنْيَش نايم ايست ُتدكو رمآلا اذه َلِبَق تب
 َُْهَو عفن ناك وام رهف يِرَس ِكمحت كبَر َلَعَج دق ىَوحت ال نأ اهنم ٌلفسأ تاكو ٌلْيربج

 ٌثَمغذأو انيس ٌةيناثلا ْثَبَلُق نْيئاَتِب هلصا طِقاَست ٌةدئاز ًءابلاو ٌةَسِباَي تناك ٍةَلخُنلا عذجب كيل

 هئفِص هج ٌزييمت بطر ِكِيََع اهكرتب ةءارق ىفو نيا ىف
 ةسيستم ريس

 لاا لبج ةجر6 قاد كس نا لك رع لم نارك باتت ميل لس يساد»

 جى كي ناب قرش ( سدقملا تيب )راد نتي ضن لج ات بناج قرش ل ناد ىلا كيارلوب كلا تدني
 لش لوريل ايرس يبس!( ردا ) لكس دم ذاك” ايلاكفلودب نك« ايل لا ودرب حس بعاج كدا لباروا لمت لب سم لامن

 نا هور ايد جم“ ل نير [رددالبا ساي كل سا ذس مد كج كلتا كس تراهط حس ياي كد ل:
 بلطءانب ىادخ ةيسا د شرك تؤكل ميرم ترزغح وب رادومترلن يدرم مكر كس هني هس ريك ساس

 ترثتح 4 هاج ثم سيو كغ نك لظداني سرع تس ناهي 33 اخ فخ ادب ل هب ل
 مد كت دون كرت اي كاوا لومي ةيسداك وزنك اب كيأ كك لوم د صا كبس دهس رعت ل ايد بادج فس يارب
 كس رك اك 0 لاتجد فرش قلصت كالا جس اسوج بل دب رم الحب لانك مجرم تر ل حس حس
 دارا كراك دوري هسرمت دما ديياك لمن كح يابس جتبل < قئاييلا فرم هك س تشرف لوم يغار داكدب لش شدوا

 هوو لكلا رجب كح لي درب فوجب حس متي ريم لحج لن ربت كري دقي ط لما سكاس آت ب ك- سري ياك

  ايكايكف طع «هَلَمْجَنِل ب سااذبا < لج قتل تاع لكدج ( نّيه ىلع وه )روك كابو لام

 واو كر نبقي تردت لاكى رام 2. ضر انوي لاق 2-2 نوبل ب ترانا ضوى الجرو جروا

 لمن نابي رككس ضيف رم تيرطحذ_ لارج ترطتجغانج دل مرعب تاو شط لل (دلو) ىلا
 رو لاح حس تزف رم تررطت انج ايكوم ختم( لمح ) لث كيب خيسا فس مكرم ترض انج ىدرام كوبي
 الس لإ تدل ركنا ذدردركب لح "جب ماقمكيأر ود تس دام ىلا ةجسالو وم تس دارا



 لا (9) مسيرسم ةروس سس ناذالجودرا حرر شن امج

 كن ايكوم لم تع اسلي ( كي بس ) تدالوروا لكتروا لص رواانج( جي) ةس ضار س4 فيسك
 روان اهبب كت لوس ل وع لك لا ورتم كسب ىل وحي كما ليت دو لوم للص ا : لكي ح هقاو ا لش شاك 39

 هدرز ل قوزاو اك بناج لع ا - رمل ذس لئار ع بنا لي عام تاتا ركذا ارهد
 اهت اكرم لخ ل كس (دركى راج )وكرت ىلا ا جسايدرلى راج شح كيان لت هب رعود رطاغ

 ليد ىلإ هذ ةفع اسس 2 عسهائازواب لع عذجب اتلّتخ تخرد هو.ائالاع الب فرط ىب اود تس كس د# هوا

 حس ننس اح رمد دهس تاس كس لاق ود لسا كا طقاّشَق حس تف كى ا اًيج رواه زيت ابَطَر يسار

 (ٌطقاست ىار -<س قاس تك لع ةأرقليرولايك يدرك غدا لن نان سدا لكى د لاب

 دئاوفىريشو بيك نش
 رك ذ ملعا © ب تدابخو ذقن جي نوم كس لاس مالك ف طغ اكل ميرم باتكلا ىف ركذاَر هلو

 ميرم هتصق ىا ميرم باتكلا ىف ركذا اهتصق ميرم باتكلا ىف ركذاو ايركز ٌءدبع كبر ةمحر
 دارمس اكدبع مال فعلا ني باتكلا ند لس برلا ةمداخ روا ءهديا ز ءودباع قحم مَيرم < فدزح نافع

 ميرم دركر ماركس اه ربخخ نس مالعرسض ل شح فرظاكف وذ اشم تاذبتنا ذإ هلوق < مكن أرق

 اك تاذبتنا زل ركل تفند فوصوم ايقرش اًناكم هلوق (ىربظ )< اتوب قاتلا لب ب لكلا لرب

 ىل تذل اناكم ثنأ ىل < لقثلن عاكس ْثَنأ تذبتنا كك ساس .ب لوعفم كا اب بس فرحت
 مل ايأ ل ث ثيي دعمك باوج اكمبش لاي اًبايث اًهسسبل دعب هقوتط نو يدب نوم فرط كيا تحدت و تدعتبا

 باد كم لئيم مديل ف3 سلات فاح تصر لن اوبك تدع مك ح

 هلوق ل امر ىاانخور هلوق كد لوج هواك اتء بع اذ فن ومدصاو عرراشم يلفت ىلفتل هلوق اهسبل دعب ٌلْخَد

 يقلع لوم هدايذ لش لاقروكرب روط ماع تفصير كل سااهت اك ةيغب علوم دلكالاح يار ف لب ةيغب اي أ مَ

 كلذك لاق نيم ىلع وه كبر لاقملوق هس لئئتمرورظ كان سدو كف مس ليك سرق عدوا ناو

 كُن رتغا كيا ب لرد« ناسسآ لس هس داعب هيك تل سا ءاكوج درى تي جس ماقن مق كس تع ك
 كس يح بادج ؛ < لت اجدتج ساب روب ب هيلين يف فطع اكليل مج لابي كه جس ب لارتكا «جس باد
 ةيآ فطع اك ةمحر هلوتف «اكت تسرد فطع للك سانلل ةيآ هلعجنل ازيا < .يليطت رج قي لعن وطعم

 طرب اد: اكايقت تنك نإ لا يدرك راشا كى لاب فوج ىهتنتف هلوقا (ل)هزدرد ضاخملا هلوق © ي

 لاوس هس ايد بادج كل اوس لي كس ركفاضا اك جروزتب  مالعرضم جورتب هلوت < توزع ىهتستف

 مراجج لج
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 جس لاشك فو ماضروا لال عاق ازيا يانكح رامج مدعي ٌىِنْسَسْهَي ْمَل كسي لاوس سايد باج
 _ قر ييخس ور ضنك يغب ُك كآ مل ل تروصلا

 روا مارت كو بس يداه حس ىلا رات لا شيوكوت لالح ىو ل فرك يام الخ ا هك
 كتاب سا كك اًهبءاج ريض اَهَءاَجَأ هلوق ايار ذاضااك اب لا مل 2ك كس رك كن ووو لالط
 مك اهق يشي رماظب. ل وضم قرعتم لوفود كس ل لش نحت كيأ لاوفود ءاجأ ردا ءاج مك يدرك راشا فرط
 ريف اًهَءاجأ ا فس العرضي لومار لود ىرعتدي اخي درك قاض زق ل عروس ءاج بج
 يكل رب لاعتتسا بج رواج لي نس بلا ءاجأ كانو قي بادجارم 0 ,ءدرل عنو سرك اهبءاج

 ( لمت )_ضيكوم لوعفم ليي ىرعت و

 رشوش
 لاك نآ رتب آس« جس صتقارمود ب تس لن لوضتروك لن ةروسل ا ميرم باتكلا ىف ركْذاَو

 ا بيج دايز وكسصقكس تدالد كم لس يل ب ترق يحر لذ كرمت ك برم ترحل يمص
 ننس بيج دايز لتكتس ذر لك فسم ادبي ديب سرج شت ذوب دوا تدوخ اب ةوعاديب هيب كس درمريخاكك
 ىرام شرب كي روش خا ركي رورشا بيب 2 لكل ده ادب دج تس ترو ابل ةياع ب لالا
 كنا نر بجو لاو تنقو ىاصقيي رول« الاد ةس دكت لالدهدايذ كس لاري تدق لاك

 لج ل 1 لودي توابع يتلا 1 ضل ياه سسكلب اق باج كق رشم دج ل ناك با
 كود ليا ك- < ذكن حس خس ةيرظن كن وكدل, لكك دنب كا دض تاس كس قت لدول لوسي ل لا هتشما

 لقي كس نا ذس مت لن تلاع لاق كيد لج لم ري رس تس اددا كرك سنن ذآ كاك ايلاف

 ردا سدر اف لع لكش كن او درعا لمسأو ناس تيه ساس كبس نلا لب اربج ترطحر و اهتوكل مارب ترفنح
 (ىلاعللارورإ هج حْوُوَو للاهتلوقلا ل دارم سيسر طت د نحو رك جس اهكفنس مسالا

 ؟س_ قوم ىن توتا يك
 ضب ليني حر قرم م تروح اي« لباب لتر دن ترم ترتكب فالتخا لبن لا اكن يرض ول ءالع

 قككرروعو قو ننس ع تس اءرفروبص الع« لين سرك ال دسا ري فس وم ل كح تدك حس تيآ ا تار

 ديل دذ كس لارج ترطختج فرط لك يم ترطب لما دجتاس كس لودرم تلاسر قو دبا جس قكس ا بناج



 ل 09) مير ةروس اهل نا الجودرا رش نوما

 - تلاسر قول قت داشب قرود لك
 هو وأ 2 ورجال حس اسك ميرم تر طخ نبع لش كن ئاوج وفور نجر روا ترو و ليا لير ترطعت بحب

 ثم حس لابي اج ادف فون كا رذ هك دكا لوم نك هاني ىادخ تيس دي سكس آكل بكار

 فس وم قتل ين بلطم لب قنا لاني خس دخت سن قت لاقت ركل ارم فلام ومغماك اج
 < اهي ل تاياور ب ىوم قر كب لطوانب وا نبط ةرمم توصل فس, قتيل كب لطب لم تروم

 متي اك وج ل شب ل هكدا« كك ثب هنتي وكب 2 كس مظل كمان كفا وانسي بحب فس نع لئارجك
 ندد دك هزيك ب كيلادض ناذابوكم يكل ومايآ كسا لم سوم شرفا يب كبسه دامبت )لش لكب «دم ل حس
 ليقع ببش لا قع تفاضاروا < ىزات سن كفرطبا نس لرب ترطح تسل كابي لع بهآ

 دثلادلوءاطعا تقيقترورن رو كورك بن ب ماج ىف اك لات لير ع تيرطغت ب بس رمال اكدلو و اطعا ل تدج تس حس

 نما لاي داهم فس ىلاعتدثلا يلج ىدركت دب افرط فيا ف لارج ب روطكس لاع تي اك!« ضي

 هاج تلال نم لاو ارق شن «لوم الاد يسد دنزرفوزتكاب فيباوكم لي كة داك حس ترم ايي

 كى لاعترفلا تبن دلو ءاطعا قباطمكس تأر قس ارك ل ساجس سى لاكشا لكل مث تدوص لاا بَ
 تسردانحكر ماب ريو شك يروا لنك ل وسر ين هتك سوم تس كل الدساس بهل ت تارت ضتع فرط

 دس تاباك والاد تبني

 ترطعح ول لومي آكل كس يس ددجب هيك اي كياوك دقوا لوم هداتسرفاكب دعست لك بكري فس رتب بج
 12( لكتب نرش كك كلاع جس اتم يه ريكس كسا مر

 ماج نس ال لابن وم لوك اكتم رقم حس درع نكس تا دبا هذ دش خلا كلذك لاق

 باابسا لد ك سنا رفاكب سدس ريتك جس قروض انواع كل كس لمتكب ج تقي طا اج ندئدوا تدير
 ل كس قيلت سر دق قب وكم السلا يلع سكت ) حا لج رواه ناس آل كب يكل هس ريم لوم لان نان داع

 رواريثخإ كح تروكروا درعا وآ اداد هس راهن فس مت لتس ىلا لوم تبا انانب تضر كل كس كولر وا ىلاثن يأ
 نابض كس باب ريخب قس لكش تح وكم السلا يلع سمسا رول ايكا ديب ريب كس تروك درم فرصولاوح راد ىرابت

 ل دداقرب سمت وراي كقيلف ل تس اياناتت يروا لو جس ايان كر اهل ءاكتد ف ياك اك ادبي تسدد
 تما ىلي ا ىب لوك ب تساي اناني وم ىلاثن تضر فيا كح كس وكول كس كاطع تدك متر طحت عررطا
 -ه »عدم لك

 لكّبوم ردقم لع تدق كارو ميكس ثلا ل قيلقى زاجاي نتن اتت باس مالكبي اًيَقُم اًرْمَأ َناَكَو



 لل 09) ميرسم ةروس ا نال لجو ورا عرش نال امج

 سل ورام فكوني ل شم ا نابي كك مير فن نار تررعح رعب لس ولت ءانططوم لكل هتوف ب اس
 رود ليكنس نول ا ءرمك يس سنان كس مشو كوكل لا مكرم ترض ايكو ر لم ميرم ترطيب كح

 لكتاب كرير ككبسجج وكركم عررط سكك وكول لاهم كس جب كنس لايخ ىلا دا« ستى ب مام
 هربا زر وأ هدياع كيا ترش ريم لاك كات اسرف حر ور كروت يك 2 تلو بك سرك رق

 - لاذ رك ذر[ كت ورك م لالا ب.ولخ سس لايخ لسا كن ورب اكدب سر ظغن كن وكدلدعإ كس لادوا يروا

 ا

 يبت فلكس موجولا لك مل اسنا نبع لم اة اجاهكر رفع اك اوك احتل قلبت تس اينو مكتوم اني 7

 0 اانا ليت تميادعم ىكرصيب_ فدك ومش صب ساس دي اشواك لي كم ندب كول كادت نيد 37

 حس لير وتم نقى لك رار ات سس تصح 00

 متع لاقتدتلا تابناج لي رزة لصوررلا ان كت ومس جي كك ل

 يولاك ىلاءاسو رس لكوب بم تلم مومن جيك هو وشي ىلااسورمبس مترا يكرر ذس لكرج ح

 ملكي رف سابع ناهس اكد انرفا دبي منيا ( بئاج لي [يز) ليي دابق بده دابقك < سايكوب ماظنلا

 02 0س رس ارب تبرعوا اي م كراج لشج ياك لابي رشه ب قلن اراب ب نا زريجاني ا ذس لم اربج تح

 كس تماركر وا ت رات ل قرف شك ار ا كوز 2ك تاسست ناب كت كس روكا تكيف كك

 كح دك سوم كس وسلا كل كس ةساعكروا إي كس كس خي بئاج ليث اب كس مكرم تطحن لاقت لاري روط

 تدار فم اظتنااك ل وروكتم زاجروا لب تاتخرو

 . عامجلاب هيجرزلا ةرشاعملا نع ةياك رعب نشمي مو :ةغالبلا
 ٌرقتل ىا لعافلا نم ْلّوَحُم زييمت ِدَلَولاب "انيَع ىِرَقَو َيِرّسلا نم ىبَرْشاَو بطلا نم لكَ
 ٌنيرت ةديزملا ام ىف ِةيِطْرُشلا نإ نوُ ماحدا هيف اًمإف هريغ ىلا مط الف َنكْسَت ىا هب ِكّنيع

 نينكاسلا ٍءاقْلاِل ريمضلا ءاي تركو ِءاّرلا ىلع اهُمَحَرَح ْثيِقلأو هئيعو لعفلا مال هنم تفذح
 ىف مالكلا نع اكاسمإ ىا اًمْوَُص نْمحّرلل ُتْرَّذَن ىنإ ىِلْوُقَف كِدْلَو نع ِكْلَأسَيف اًدخأ رْغّبلا نم

 -ةلوحت اههوق هب ثتاق كلذ دعب ىا : اًيسنإ ميلا ملك لق ليلذب ْيِسانآلا عم هريغو هنا

 ٌتخأ اي بأ ريغ نم ِدْلَوِب ٍتِيَنأ ثيح اًميظع اًيرف ف اَنْيَش تنج ْدَقل ُمُيْرماَي اًوَلاَق ةؤأرف لاح

 ِكْمَأ ْتَناَكاَمزاَيِئاَز ىا ٍءوس ءرما كوبا تاك ام ةّقهلا ىف ُهََهِيَش اي ىلا ٌحلاَص ٌلجر وه َنْوُرَه

 ر ع

 رو



 لل 08) ميرس ةروس لفل نال الجو درا حرش نيب انج

 ىا ناك ناك نم ملكت فيك هولا هزُملك ال“ هيلا مهل ثراشأف ذلولا اذه كل نبأ نيف هين هاني

 ىِبلْعَجَو انين ىِيلْعَجَو ليجنإلا ىآ ٌبتكلا نانا ” هللا ُدَبَع ىتإ لاَ ايي ٍدْهَملا ىف َدَجُو

 امهب ىَنَرَمأ ةرك ئٌرلاو ٍةوْلَّصلاب ئِناَصْوَأَو هل بسك امب ٌراَبخِإ ٍسانلل اَعاَقَن ىا تنك اَمَنيآ اكَربُم

 .اًيقش اَمِظاَعتم اَرََّج ْيَِعجَي مَلَو اَرَدَقُم يلَعَجِب ٌبوصنُم يدوب اري ناّيَح ُتْمُق ام
 ىف َْدقتام هيف لاَ اح ثَعبأ مَيَو ُتوُمآ ميو تلو موي ىَلَع هللا نم مالو هَ صا
 نبا ُلِوَق وق ىا ِرّدَقُم َْدَتُم رّبَح عفرلاب َقَحلا ُلوَق ةهيَرَم نبا ىَسِيِع كلذ ىلاعت لاق ىبحي دّيسلا

 نُكشَي ىل ةّيزملا نم :نورَممَي هيف ىِذْلا قحلا لوقلا ىنعملاو تلق ٍريدقتب بصنلابو ميم

 هل اهي نايس ولو نم 1ك اهلل نجم وذلك هللا نبأ ينبع لك ووصل مهر

 وه ٍريدقت ؛ ركَبَف ْنُك ُهَل ُلْوُقَي اَمّناَف ُهَكِدْحُي ْنآ َدَِرَأ ىا اًرْمأ ىضَق م اَذا كلذ نع

 حتفب ثةوُدبعاك مكبر ىو هللا نإ با ريغ نم ىلميعي ُقْلَح كلذ نمو ْنآ ٍرْيِدْفَتِب بصنلابو

 بر هللا او اودبعا ن عال هب ينرعأ 2 لا مهل تلق ام ليلتي لف ريد اهرثكيو زف رزيق نأ

 : نب "نم ٌباَزحآلا فلتخاَف دجلا ىلا وم ميسم قرط طاَرِص وكما اذه م رو
 ري ٍباَذَع ةَدِش لوف ةثلث تلاث وا هعم هلإ وا هللا نبا وهآ يلميع يع يف ىراَصُنلا

 اتقي مهب رِصبأَو مهب عمسأ هاهو ةملقلا موي رْوْصُح ا دميظع موي دهس نِم هريغو ٌركُذ
 رهاظلا ةماَقإ نم توُمِلَلا نكل ةرخآلا ىف اننوناي مي مهَرَصبأ امو مُهَعَمْسَ ام ىنعمب ٍبّجَعت

 اًوَمْعَو يتحلا َعاَمَس نع اَوُمَص هب نيب ىا ٍنِبُم ٍلالَص ىف اَنَُّدلا ىف ىا مولا ٍرَمضُملا ُماَقَم

 ىف اوناك ْن نأ دعب ةرخآلا يف مهِراَصِبأو مهعْمَس ىف اًَطاَحُم اي مهنم ْبَجعِإ ىا ٍِراَضْبَأ نع

 هيف ْرَسَحتي ةميقلا موي وه ةَرسَحلا موي ةكَم را ُدَمَحُم ا فَرَح مُهرِذناَو يت اًمُص ايدل

 ةَلْفَغ ىف اَيِنّدلا ىف ْمُهَو ِباَذَعلاب هيف مهل * رمآلا َىِضُق ذإ اينّدلا ىف ناَسحإلا كرت ىلع سما

 مهكالفإب مهربو الفلا نع اهلغ نمو ضزألا ترث ةبكام نينار هيد دن ويزعم نع

 ٍءاَرَجلل هيف ٌَوُعُجَرُي ايلا
 هسمسج رست

 ل انف جس زيت اًنيع ورك ى طخ لدبحل 1 سس يب دوا عب ىلإ ياك نج ردا ةاعك ليرد هذاعروا كب رمي

 سس اًمإف كت تاقتلا فرط كن ويس رود ركض نوكس كس كاش بوك ومحرك يدوب سا تثني لوقت



 لل 09) ميرم ةروس 4 ناتاجودرا سر شنئلامج

 كرك نيت جس ايك ا يدركف زطرملك ند روادلكمال كما نيو جس ايكايدرك منام لن هدا ذامدكن وف كس يطرشنلإ
 هسرجتهدردا كي دوكر شب ىلا ايك يديد هرسكت سجد كن شل اسم اتاك يمس اي دوا قكى دي دوك ار كس [لتاتسك

 17 ةسكماكتس وأ لن داب كس هروب اذ رك اني دربك 3 كل اوس قلت
 ال نت عل َمْوَيلا قع نلف لوقا لاعترشا ليلو ليتكم زورك تكا تسايلكر ذود تس

 ري ثق ؛هلمخت س ليك مققبا سوم كاب كازق ك وركن مالك حس نانا دعب كيس درجت

 نوران هساايد «0:[جك باريس اركبضفا ويف ةرسابب ةاحكدايذس مة ج سلاح

 هراكدب لاما قريت دولاهق لسن ىلاز راكدب (زق) بابارتت كمت ا لع تنفع ةتروا اخ ن حر اص كيا دو ناي
 مولعم حس ارك يدركه راشا فرط جب 2 < نا ذ مرع ترف قادم اديب كي يسر ترج قا يا
 ليما باتك كح فس لا لوب هدنب اكثلا لم كاما لوب يهدف ليي ركت اب كوك اجب كس دوك ماك تلك قولا
 ترضخ لوم تب ليث ل امج لن  اانب لاسر عن كل كس وكول نتي تكرباب تي فس ساروا ايانب بن كن دوا كد

 حك ىناصوا < ردي ةوكزروا زامندتخ روا < رت اري < كج وم ردقموج لعب نتا كت

 ٍوصنثس_ بو كر دقم ْيَلَعج ارب ح.ايانب را ذكت مدخ اكمدلاو با كم روا لومير هرتز لي كيب ج < ىنرما

 روااوماري لم كد ىو ماسر داعسر ياكل دولاب نار فاناكب ذيل تنكري وار كك لشد دواس

 و اج كك تاكد ضر سفنا تلا اقم لوتت ناو ل واج ااا كرك دز ل زور سروال ورع ذور لج

 تابعا *< تت لوثكرم نبا لاوق برم نبا كسل سا تؤسس ل راب كس مالسلا يلع نك نيس تنتج

 ّقحلا ٌلوق ميرم نبا ٌلوق ىا وجربت كف وزحءادتبم ]ف كوم دجتاس كس خرا لورق نت رن درك لول لع

 نك لوق )رو اكو بوصنعبس ربو لك وم لوعفم يو رقم لخن ثق لم تروص لاا ونوم بصب لورق لا لكارفا

 نشوء ٌةَيْرِه نورتمي ( جس ليتك تفصلا ىلا فوصرم تف ذاضا )ك2 نوب قحلا لوقلا ( نكس

 مثلا مالسلا يلع سايكس لونج لين ىراصن ( لاو ذس كك يروا ) ل كس َنْوُكُسي نحل نورتمي رداع
 لكي لكلاب حس تكد دالوا هد ة.انيدالوا ( كى ) هوك بن اشري ك لاعتدثلا فوجب لك اب وج لن كس

 مك اتداإكح لا لستر هدارا (اكةسركاربي) ةسرككس ىكبجب لوو لوم تركن اهب كاي اكاشا < تاذ

 لييرتت كن أ قف دتزي بضنر كارا كو بو كريت ىك وه عرق يحد عفر كاك ُنوكي <. لاجو م هدالاجوم

 ارامتروااريمربخالب ءجس قد يب لكم السلا هيلع سل بابريخإ ح ليث (ُنْوُكَف ْنك) ىاروا اكدت جو
 كسهرسكإ ركاروا كوم ردقم ركذأ هلسي ح انآ وم دضتاسكس زن ركاوركت دابع ىىاوم جس دل فرصر اكد دوري
 ُتْلُق ام ح لوقراكمالسلادرلع سس ررطتو وف لبلد خا. ردم لق دوا كرم ننس دق لق دي ح نإ قوم دجتاس



 ل 09)ميرمةروس 02 نالاطجودرا رش ناله

 كف الخاض سأل رفير رجب 4 ح ىلاو فايت كك تلج #ج جس مس طارص دوك يهب هب ىيترمأ املا هَل

 ابكفس ( قف رفع سود رواه هللا نبا دول ابك هس داب كس مالسلا يلع تف (قئر فاديا قاس نأ 1

 هر هوك كح كس لورفاكل ب ارسم اكل ع نم هورك ا يكس ( سسصتروا) < ادغ ارسود جت اسك ادغ هوك

 ءاكىك نلوم لكن لد لا روا كرضاح ندد ك- تم ايق بن ح- بارع تن اكىرضاح كن وس ذب حس جو ل ( دئاقغ )

 هح لوب سادتي د بوخ ايكردا ل اوفي بخ ايل ؤ يني فيصل بتل ووو ْمهْرِصْنَو مهب عش
 وكر امالي كرتين نين نسي ىتارك ترس نير لب اينو ر 1في لوم رضا تنس اسس دامج لن تدخن آ ندد لس
 كم ظنا س تكد ققروا سرب حس لح تابازق ( شايند) تس دجب لكروت جس نيب لن بم جس ايكاعكر
 هس رم ل ايند كولي كك لاح اكس ركب جنح ىزمت كاني روا ىلا ونش كلا لع ترخآ قبطان | تس سد

 كرم ناد اكتم اي هدو يسار حس نادك تدرسح وك وراك لكاس آمل يطع رفلا لش ساروا كن تس لا
 ندد لا ك كح وكول نا لاك اج اي درك مف ىرخ آلج كس كت رضي فس دك لكي ل اند راكرب ند لج

 2500000 مروا تتكسر شن اميارب كد ايي دوا لب رج للان نو لا كال داك الاع اكس اج ايدركل مف كاع

 كس كس ءاج لع تلو ىلا روا كس ركك الب وكن لا كس لوم ثراو له لوقعلاو ؤريغروا لوقعلاوذ ب اجي دج ردا

 - كس لي اج هس اندل إي هس داع

 داو ريض بيكم نشل
 < هم اني اًنيَع اًنبَع ترو قس سا نتشس و يركى زن ةرضاع ثنوعرصاو ىَرَف كذورب ْمَرَق

 ىف ب اًيرف كيد د يديك نوفإب رضاح ثعومدحاو حس ةفاَرإ ةيوزإهب ِكِيَع ٌرَفَل ىآ < لوح لا
 ٠ كلا اّييَص جام # ناك لع ناك ْنَم ُبيجعيميظع هانعم ليق و ليقو افاد انغا طك لوعفم زل يخف

 رام اك َكِلَذ يتحلا لق ميم نبا ىسيع كلذ لوم رمت كى ا اي اًيبَص قاوم مصق ا: نلاك كارو < لاح سري

 ميرم نبا فوضوم ئسيع ءارتم كلذ ليث مالسلا لم دكت سيصل اح كف اصوا وريف تمي ربعرار قا و روكرن ميلا

 ىلا كف وذ ادتبم لاضا بيكر يق قحلا وق ربثكءادتبم كِل لك تف ف وصوم تلفت ىلاضا بيك

 < ٌّلحلا ٌلوفلا لم نك ٍقحلا ُلوق نت ع_ يفصا ىلا فوصرمتاضا لي قحلا ُلوق ؛ «يتحلا ُلوق هلوق
 ل لوق لي تروص كن ولأ رق ىو اكومج لوعفم كف و زجل خت وق 2 اج احؤي بون قحلا َّلْرَق ركاروا حس

 دول آنا ارواج [نلسوم قو ر اوبك درع حس ربع دهملا ىف هلو كرم تغصلا ىلا ف وصوم تف اا ّقحلا

 نؤرتمي هيف ىِذَلا لت تسال عمو بت ان ركع: ( لاعتفا) ةبرم درب ح ءارتهإ َنْورْيْمَي ح قطو ارم



 كل (08) ميرم ةروس 2 نيل الجودر حرش ناله

 لباتت ذِحّتَي نأ“ ْوُريحَتَيو َْرُكَدَرَكَي ىا نورتمي هيف ىذلا ميرم نبا ىلسيع ىا برت كفوزكبادتبم
 نم « دلولا احيا نع ىا َكِلذ نع ٌلاَحَم وه لب هيفص ْنِم لَو ُاَحَيإ ناكاَم ىا مكن اكرلوتردصم
 هك بابرثا ليك نْوُكِيف نك روا ىنميع ُقلَخ كلذ ْنِم هنوف < 2 1 ديك تورئاز ل ث دلو

 حبس تأ جايك يودكم اقم مماقكس لاك كف زماكل ثا ردصت ُةفَحْبُس جوك قيل مالما يلع
 رب لوقم كم اسلا يح تسرح مكبر رو ىَبَ هللا نإ لي تروص اء ددقم ْلُق < ضرخملمتب هب اًناَحْبُس

 نم اذه بي تدابعرزقت خلا هب ْيَيِرمأ ام الإ ْمُهَل ُتْلُق اَم ايارفذ- قاس درطح يس ب كلا لورا

 ْمكُيَحَو نير هللا نأ ع تروص كن وتأرق ونود نأ لاعربب خلا ْمُهَل تلق ام ليلدب ئسيع مالك
 كر هزمت دوا لكاخار لع سااقت َنييأْرَق سس لش ٌنيَرَت هل وقف < لاق م السلا يلع سب سرر طح ُهْوُدُبْعاَف

 نياك لوا سايس يلارعا نوف لي رخ روزا ريل اب دكاسةس اياكرسدددوا سلك و روم ساي دوا

 اقاسو زم قاوم نايل ارس الا نلايمرد كس دكار يروا فلا با قكوم فلا حس مو لك ف# ومرح قتفضو رم لل

 رمي اياوج نين اس اهنا دهب كس نس وب لظاو ك.ليقتريك ان ناوفروا فسد طقس سر جي كم ذاجب كس يلارعا نلف ايكوم
 ابدي درع“ كريب ابا ذيلت اس لوا نونك لير جن وفروا

 1 ايكف طعوكافلا د الدب تفلاوكى ل لع مسن ل نس لب انك َننبأرَف كيم الخ :هصالخ

 ادرس د او طق اس لارا كاوأ ةس جو كيطرش نا 8, ايكف طعوكزنمج يي كوك ار تكرت كوز

 ماظدا شايك (دواايك ايوك نونا نيسانا لي لما ىسانأ «ك ناسنا اب اتثاك ين آي ئبانأ هلوق

 نم هلوتف < انكم لاح قس ري هب ءج لاح سرك تنتا“ةلمحت هلوتط ايكوم _ىسانا ايدك
 كوم لم شك ردصم دهشم ل تروصلا ميظع موي ٍدوهش نم ىا < للخت ليوف ميظع موي دهشُم
 نكل هلوتف وم لم نحل نااكرو ناز فرظ دهشم لم تروص لا اكرج ل قتلك دوش اكمروادومتتتو ا

 ارق نوملاظ رباط ما عاج 0 ْمُهَتكل رياك كس فس ركن ايبكت عانشو تحابق كن يكرشم نوملطلا
 - سموم تلالدري عيش عب ل اما كس نادك

 مالك بادج اك ارتخا سادصقنم اك اضاك- ترابعلا كلذ دعب ىا هلوقل :دئاوظ ىريسفت

 ا قوت دن كف سهلت مالك سلم لاا اًموص نمحرلل ُترذن ىنا < ايكابريهاكَك - لا قب نم

 رت مالكه حس كلدعإ كح لا ليك ب باج < مالكي اًيسنا مويلا ملكا ملف ايف س كرم ترتد حإ كس

 لاح اييَص رواء انكتب قودتاز ناكروا < مات ناكل يدركه راشا سكس َدَجَو ريق افعل نور

 < هل بتك امب اًرابخا هلوق هابص لاح دهملا ىف نم ملكن فيك ىإ جب بوضع بي كة سوم



 ل (04) ميرم ةروس اه ناتلااجووراحررش ليلى

 -< لازتتسارارمركس_ خيم اى نر وك نطعجج كبس اناني يرصقم كغ # كراك ىنلعج

 رشوش
 ليي قست كس ذس 1و بابسا كس لسلك عرم تر طتاك يس طظاف باق تسأب ياهي خلا ْيَرشاَو لكَ

 كخي لإ رجال عنقي كلب بحق /16لتا بع «ردكزج كذاك ا فركذاك إي
 رك تركي تس امم امتما اك ىلإي كج تداع قرطف كن اسناد كن بلاغ رجو ءايارف ىبرشا و ىلك ني

 (لاعملا يور )< ايتب ىلإ رجب جس جاحكاذغ لي اكس لومي بيت تكل اعتسا

 كل كس ةامكر ولك ىلإ ك كح خي لتس لوإي كس ميرم ترطخ تداع قرروا تمااركر وبا خس ىلا هتدثلا

 راو لس ومنتج هت نأ ارب ترحيل طو غير دادي دامرفم انتل اك دروب اج كي حس تضددو حس د كك وسبا
 ىلاروا ل + سكت رطتو ارم حس رادر سوا ليث كس دادس شلح ىرَس الح ايكابكى تيب دوا كد ذادأ تاي كس

 لل 2 يذوب 9 كو زاروا لإ يدشنج) لإ لشن دامك ىو او وكم يرم ترطحتس كن هس

 ركن وح اروا نركز نحمي نقشت: َرَق ىِرَق ةركارطوك وع اركي وكي (١ جا ذغديفم تيا دابا

 ردا ليث تسد مركهو لي كل و اج حسب كفي ة كورد ل غيرك كل انس نسب شفي انكي كا

 تس يس لفه انكي انركاشش نومك اذبلء لو ةسوم لنمو ل رو تلكأ ون وج تلو لح ترسم بخ

 :هددكت تس رفرابقف قاب رن ل نوع” ىكىك لوا كيسلظ تاجا راف بابك هكا اك اديبج
 كتلاالد ب تزاجا دوا ل قضم لب ا: # زيوس آكل اجامكيدا يل نلوم حجي لؤلود عررروا شيخ

 - ل سلكت لالدب تاجا مدغتج لت تجوال مم ئديبةاديت عكر وا نو ادوات ةسرك

 جلع م سك ارم نادرا احب لس ماطسلار يلع وم ترضغح ابيب اكسر ؟سدارمايكحس نوراه تخااي

 بج دك لوب مولخم كس مي د ها تاب ب بس هبي لامس لوزكت مكرم ترغخ ناين اكن لارك لس ىلا
 كات ايك اوس لوبا قاهت اجيب إي ك- كراضن ك- نارك بوش نوريخترطتة لريال ل تمرض

 ل سر زك كي لوي د صس نا مالسلاديلع ن ورإب لكلا جس ايكابكتوراب تخاوكميرم ترحب نآس داب
 رك ذاك سا حس ملكتي طاطا لس تمر ضخ آبي ىبلاو ءسر وم اخ كل ا انت لائم ول حم باوجج اك اوك يف تسرع رك
 لدم نكس ايبا كتلك جس يتمداع كن اهيا لاكي دبكات ويكي حسنا سميا رفذس مل يلعشا ليس اي
 ( ٌقانلاوى رن رتلاو لس هتاواور )ا نت تس كتم ففرط كن ئاروا لين كر ماني

 كورك كل سا بعاج كئاوراب ترطح تدين كير م تمرض ل. لإن لااتاود لم بطنك ثيي دح للا
 بس هيا



 لل 09) ميرم ةروس لسع نيل لجوورا حرر شن اج
 لآ ليتل مقلع تداع كب رع اهيجوب كرك سيري قاتك نا ذ جدا لتس لاك نادك

 يلع وم ترطحوارم سس فلا ناوراب لاهي كوي لع لإ تك بر اغادك د آكس بركدالا هن تكم تحاول
 وكرم تسر تحس ديد اان نارا مناك احب ةيسا ك مالسلا هيلع ميرم ترتكب يؤ لات ارم احب كح ماسلا
 ىت تيب لوك امان نوراب كيس اتكسدم بيب لاا رست كيلوا كس سوم ارم قش تنذو لل ابك ودإب تمشا
 نكن لوراب تمخا ليث تمروص يلا ىف يخاف رع روبشم لي لجن ودا زورا ل جرم ترض واوم شن عراسردا كي
 قب رسمتي فس مالم ىلا كت كرت ايكري فس قة ل شتلس ناوداب لع تداجحودب ذل ةلك هدم ب دوطسيبت
 لي كدارم

 لك مادي ىلا نايك اكرب رك لاء قرت د رواق قد ارب نارمت يابارت ان وس أّرما ِكوُبَأ ناك اَم
 ماكارب لوم وردم ح ءااءا لك نيتلاص وا دثلا ءايلوا ضنوج كج ان هراشا فرط سا تس اظافلا نلا كس نآرق
 قوم لاوسر روا اند كلوب هس ساح لا لكويك اناج امج ارب هدايذوكى ا تسلب لكن وكول ماع لس حرك

 -- خي اي وحرر كو دايز ىو ةقتزوادل اص لامع اوك لوا كن يماص لس سلا« جس

 روك العب دك_ بكر لابختجوركمولعم حس لاس عركم وعصر وج رك ا يورو رانا فرط كدي فس ميرم تررطن>

 ع تييادر كيا خلا فلا دبع ىَنإ انا لوب ياك ند لل اجاباكنند ليا رار يش يانج «لياركل تاب هين سي كس
 1 دود اكاد ىف تم مر طخ تقفو للا وق لك عر ورش ىف كتم دك يم ترط> نس وك لكس نا دنا تقفو لا رك جس

 وتحف رط كن وكدا راهسرب تورك اروا ايد ذوي حدود انموكت مال ىلا دان لا نس لوما بج تس جس داي
 رطل وجوب ارنا لم نث خيل هللا دبع ىَنإ ااا ب تسد سرك راشا تس تداهش تروا نس“
 اخ ل رك لوم حسزادنا تاز شا ديب ريم ج ركل يدرك دلاذااك لف ىلا لدلك هي نس مالسلاديلع ل
 تقني ماي هلو التب تحامب ليا كى راض لاس يدج لي اجوم نالتب لع كرنب ريم كول ك الدم دنياك ا دش لاك
 -ه لقاك ةترمحدت

 كرا لع تام كس كرار يش قيا نس مالسلا يلع كش تتضح لب ظئافلا نا اين ىلع و باتكلا ىنتآ
 كلا كل ساء تسون جي حرم كلاس سم جوك ىدداكالاح ء قدرت ككل باكر وا تدهس فرط
 < يقاييا لكلاب روا كح ل ارفاطع باكر وا تدري تقف تيس هن ل ايدامرفيطس هي دس لاقت ثلا سيب موب
 فلاي ىلا السلا يلع مد الكبس توك د تفو لا تسون دك ا رف سم يلع فلا ىلسفلا لورد كيج
 حس نا وكودعو تت ارق وا تت دعاك تسد اطعا حس ملوي لا ليس اك جس وبي بلطس اكلات نس

 تايكايدركر يت



 ل 09) ميرمةروم انكر نال الجودر حرش نيل امج

 ريصتسس تصد ظفلول ا وج جوجو وصتتنج رك هتاسس كس ديك هد نرى بج ةوكزلاو ةولصلاب ئئاصوا

 ترض راس مالا لنمو آكل ب ضدابع سة قلن واذ مغ ايار فرب مقوم ىلا ف. كت رط> ل اهبيج نين سل

 تاي ذ ردا تاليصفت كن ا لع تعبر ش كل وسردوا رج تبا نت قد رف ب تما لكى رب كيمو يطع دثلا لست
 تيرظق>ومب لاي كبسحب رك تس ماع حررط ىكذامف خت تلم اكتيضرف ىك قلك ب مالسلاديلع سنتا, يجن ترافل
 - ىكاىداششمد اب ناكمد ذس بآل ق تب دم لادا كس لاك اللا لع ست

 اج ساما ناسآع لي كح ومي نام ز ىلا لامئا ب ككدك س تايح قع طاارم حس تايح اح ٌتْفْدام

 اني دلال اكورلاو فرص سا ىتَدِلاَوب ارب (حرور) < داء زاكعصخر كتاب زل لون تحدها كس

 كس للا مالك ازمير اكن يي وا جس اوم ريش كس ملا ورب روط تاز وج وار يدلك هراشسا فرط كتاب لما لن للاب

 2 هيدلاوب ١ زب رطك قع ترض قاد وءجس تدامش ناك

 هيلع كت تررطح اهق مالك اك تسر طع لب اس. جس عروش مالك اكل اعتد فلا لابي َميِرَم نبا ىلسيع كلذ

 ,مالسلا_هرلع قست ررطح وق راض تمل اع كيرف طرفا لع تالايخ دون كس قراصنو دوبي قاس مالسلا

 رتل دلو وكن لال ىك ين وقو لل تك لابي لكنا هس دب رداءايدا اي اكادخ اادوكن اك ايكدلغ اتا سم مدقق

 - دامت لم تاي آنا تقتيقح يمس ركع راو ىطك وقير ف س فود ف ىلاخت نقدمه بامراهندضعسيل
 رَصِبَأو ؛عّمسأ بجعتلا ةغيص :ةغالبلا

 نم لدبي اين قذَصلا ىف لم اقص ناك لإ هرَبَخ ىل َميِهاَرِبإ ربإ باتكلا ىف مهل كذا

 مانصألا ُدْبعَي ناكو امهنيب ْعَمْجُيال ةفاضإلا ٍءاي نع ٌضَرَع ءاتلا ِتَبأي َرزآ هيبآل ٌلاَق ذإ هربخ

 دق ىلإ َتْباَي َرَص وا عفن مانيش كيِفكيال كنغ يغب الو ُرِصُي لَو ُعَمَبالاَ دبع مِ
 دلقتال تبا اميقتسم ايوَس افيرط اطارص كبها تاق كبي ملام ملهلا نب نيا
 ناّيصعلا ربك . .اًيِصَع ٍنِمْحَّرلِل ناك َناَطِيّشلا نإ ِماَنْصآلا ِةَداَبِع ىف ُهاّيِإ َكِتَعاطِب ”َناطِيَّشلا

 اًرِصاَن ايِلَو ناطيشلل َنْوكَتَف بعت بعت مل نا ِنْمْحَّرلا نم ٌباَذَع َكَّسَمَي ْنَأ ٌفاَحَأ ىنإ ِتَبَِ

 اهل ٍضْرعتلا نع َِسَ مل نيل ابعت * بأ اهُبيِعَمف "مهري ىتهلآ نع تنآ ٌبْغاَرَأ لاق ِراَلا ىف يرو
 َملَس َلاَق ًاليِوَط اًرْهَذ باِّيِلَم ُىِنْرْجْهاَو ىنْرُّدْخاَف جييقلا مالاكلاب وا ةَراجحلاب َكْنَمْجْرأل

 اراب ىا يِفَح نم ؛ اايفَح ىب ناك ُهَنإ ”ىبر كل رفغتساسو ٍهوُركَمب َكيبِصأ ال ىا ىنِم ةَكيِلَع

 هل نيتي نأ لِبَق اًدهو يبل رِفْغاَو 1 رمتلا يف نركلملا هوتي يع ري فر نفر ناعا تقل



 ِِ (9) ميرم ةروس ايم نايل اجوورا حرش 0 امج

 ذر دبغأ اوُعْذاَو هللا ِنوُد ْنِم َنْوُدبعَت َنوُهْذَت اَمَو مُكلِزَتعأَو ٍةَءاَرَب ىف ٌَركُذ امك هلل َوُدَع ُهَّنأ

 يت اَمَو مُهلَرَتعا اّمَلَف ماتا ةَداَبعب مُتيِعَش امك ِاّيِقَس هَدابعِب ىَبَر ِءاَعْدِب نوكأ آل نأ ىسَع
 ّقحسا امه اههيا سْناَي نينبإ ُهَل اَنبَعَو ِةَسّدَقُملا ضْرآلا ىلا َبَمَذ ناب هللا نوُد نم َنوُدبعَي

 مُهَل اَنلَعَجَو َدَلَولاَو ّلاملا اَنيَمْحَر ْنَم ِةَّنالّثلا مُمَل انبهَوَو © اي اَلَعَج امهنم الكر َبرَقَعَيو

 ناَيذآلا لهأ عيِمجج ىف ُنَسَحلا ُامَلا وهو اًعيِفرأ ٌءكَع قذص َناَِل

 هسه نسف

 قار ى د بهدو كعب خا - نابي 1 00 (سعقاو اكم السا اريلع ميار مادوكدن لن بانك داك افك يسآ 2

 2 هك نايبدمهقاكتقو للا نقي) لرب ح هّرِبخ هيبأل لاق ذإ ردات ىن جس تيابنؤ كس ساو

 (ضوسروا ضاع ) س- لع بكاس تئاشا ةساناج نااج ابا ا ِتَبأ ايات ايكشض رح دزآ دلاو ييسا ذل وبلا

 روا لم شوج ؟لث سرك ل وك اياجول ل (لوتب) ناب

 را لك رمل ن اهتجزوا 0 ر

 0 طارصإكي آل م ليا تاباكرم بآاذبل آل

 نااطيخ كيس كس كت عاطا لك ا لم قب تب لي ركد لس ىن اطبخ بآن اجابا اال امك

 يآ كه كي دنا كن ناجابا سا جحالاو سكارفات ترثكب < كارلا قاب كك امر( ترحل

 نبي) لب اج نير تاس لع مروا نواعم تنم لب اب نيد كاك نانبغ بال اكذب شاول باذع

 قايل طعس لولا احمل لاو يعمر لالا# ةساملا ف اق هناا ينيلق ب باي( 1
 ديت تاي ل ود لج حس لور تب كدب لم لاي آش ذاب حس ذاجج رك ل ؟ناونرل ترك ( لس نركل ونكت اك تانك /

 ماطسارميم قامت ا ايم ف فس مالسلا يلع معين ارب ترضن> وف هر وو حسه كتان اء ذ للي دط كيا اج اكل 1 لود جركل

 هج هو ربشالب ءاكلوركتساوخرو كك ك- ترفغم كي آس بر تبسا ل انباج ل ينج فيتالي آل ع قال

 فروت ساوثدد كريم هداذل الاد فس ركن امحا لين قحكس لا ققتشاس يفسح <س نابرب جرو دعي
 روك لش ءارعش روسو اير فارول حس لولا ةييساوكة دعو لا ةتيسا ف مالسلا هيلع ميئ ربا تزطحروا اكتب تيل وت

 ةروسكا هيج« ادض نزول اهقاوم لنادي كككبج ع تاباكت قو لا انركء اهدي يبدل رِفغا و
 كرت ركذومجوكادخ مى نب لوما رركر ايقغا لم دانك حس ( نوتب) ناروا قس مت ول لب سدود لع ةأرب

 متكايبج اكل ومر مدراس رك دنب كبد ةتيسا ليك ديما حل اكل وم اتركى دب كبس د نيس قليوب ةسك

 رزآروا< 210 رك عمون وير

 0 ل م اش روا سعوا

 0 ايسر بابان ابرب#

 ر اهريس



 ل 09 ميرس ةروس 3 نلالجودراعررش نا

 2 200007 دل لوددج ا بيسس نوماس شارون ا غئاربا بج يانج دهر مغسل باكل

 قي اوت نا فس مروا اان يوكن اروا لس اطع ب قير وا نتا رك صاح سلا وو تس نلت شب هدوكن لا نس مك

 هس فير جا ىلا لع نايدا ىلا ماقد هرواايكاطع ليتل ذكر ل اوكا نس متروا ل اطعد الواو لاب تس تمير

 دما ريش برك ينس
 اكس امك احا قي ردا ميرم باتكلا ىف ركذاو فلع اك ميهاربا باتكلا ىف ركذاو

 فدذمف اضم هيي كح ميئاربادكجاناتييبرصقنم /فاضا كس ةربخ هلوق دمي ةرسحلا موي مهرذناو فطع

 كس نا رصروا ل وكت سار تهب ب فيض كذاب اًقْيَدِص هنوف كت اذ نم لوم كلارك كل لا

 لل رصروا ىلوحررط يا شرور نوب اكن دصرب ركيتس اندم نا دص نب د تبن قطو ايمرو

 كح ماقع تيقنسدص م اقتم لثنأىرورض انو قل دصاكى ورب رك انوه ىلو صرب ج تدين ىق لطم صرصخ وك ع

 ايبن اقيّدص ناك ُهّنِإ هلوق < لامتشلا لرب هربخ هيب لاق ذإ هلوم < اهي © تدم اقم تس رابعا

 «<ج لارين دواس لوارمت كن اك اًفيدص < هض رتخم لقب ناايمرو كس نم لريمروا لاب دواس تلم كلب
 مولعم عرار قب تس ناي ذرلطاكس ناآرق ل ث دلاو قش مالسلا هيلع مي اربا ترظن>رز اك سابك تارطخ لب
 رلاو كس لاء اي يكاد دب / بأ أ أزاه حس دابتتا فرع قب كس بأ ارز الكس اه س تارطت ضو جس انزع

 مك ارفتتا بغارأ 1 ءايقتتسا« جس رمت لاف ماقم مات تنآ رواج ادتبم بغارأ هل وف < اردتم انك

 هلوتف « رثٌوعارشم تنا دوا مرقعر تب غارأ مكه انكم كي دوا 2 . جنان ءارتم مركبة وم كيرانعا

 لش ٌئِصَع لت نش كاك لفطود ىصاعلاو ىصعلا هنوف هنت مل نيل هللاو ىا يس متمال لم لا نعل
 ايكوم نضع « ءايديد هرسكو "داس حس تبحانم ل ايجي يدرك اندا ساجدك رول ايك اك او ءامت ٌىوْصَع 3

 هت نولودرك اء جاب رركت الد كدمجرال هيلث يا نوذك ىنرذحاو فطع اك ايلم ىِنْرُجْهاَو هلو

 ا ثم تام ذ لي ط اهله جس ىرورض ابيب كس روبي تنقفاوم ليل فوط مروا فولعخمب لي ايو ياا
 رابقتا كح قسرسددءاج لبس نح اسكس لورا ريم لكل ذارد دنا زكري بط« لين تكس ملا جس
 ءانيلاو درج ديت نيا حس جب لبث و رك راج يتب حب دذوجج ب تلاع كريمه ةلاك رج يدمج تحس

 ىنرجهاو «ه يدرك راشارك ا,ردقم ًاليوط ار ارهد هس ماعم اريج ب وصنع رود كس فرط اًيلم

 ملكك لا ةس كءافتكاوي اًئيرق مالعرسضم ام بسازم ائيرقو اًرصان هفوتف <انلسوم قلاع نس لكافريخ
 مك ساتوم مولمي موفر بالغ اكتييبآ اّيلو ناطيشلل نوكتف هه وتف اكرم سن واعم كى كل وكدعإ كس ران لود
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 ككالاع لوم تيالد تاس كس ناطيخ حس جي كب اذذع لؤي بترعرب باع لستم الو دجتاسك ناطيش
 اك رانلا ىف اًئيرق هس مارش باد كيش لا ءاكوج باع لك سدو كت عال ت نطير ل ب تنقيح

 لوعفماك انلعج لك هق وه الاد ذ#ركذلابم لش ماركا« نايربهاذب < بغع تضم َِفَح هلو ايي دك كذاشا

 باسيوط

 دهم رشي - ليي لوصتروكرن لع ةروس لما مييها ربا باتكلا ىف زك ذاو

 رصالخ اكصق كس مالسلا يلع ميت اربا ترطح
 الط روف تر طح س لولتساو كس نومي ون بسن اكّيئاربا ترضخ رابتطا كس تاياور قكراجروا تار

 ديان حس ماس دا زج اصلح مالسلا

 م اناكرلاو كس ميياربا ترطح

 «ح تاياور قّتراتروا تي روق "جس م انايكاكدلاو ك مالسلا هيلع ميئاربا ترطب ف التكا ل للا اكء الع

 لاق ْذِإَو < اياق رز آم اناكرلاو لح بآ ف يزن آر كس ردات ماناكب حاصدلاو كس بآل ستوب: مولعم

 ايش رواج لك سلا فس ركروووكف التخا ا لس نير شخ هَل اًانضأ ُدفأ َرْآ هيب مهرب
 ليتر ارطح تب ل نلا جس ىف مر ارواج ىكأ مل خر ران لين كس تميصخى نكي مان لوف ديكس ايكرج ان

 ففصو لولو ىلا رن تمب دوا قرب تب لغ خرداتبلكوج ردا لؤ تدم تسل ع نابذ قرر ذ اكلت يسد [ررط للا

 لن فيظخ اب( مث جوخ نخل رز آل لايخاكض ثبوا ءاوجروبشنسس بقل كس رزآ كس لا سددت“
 مان ىف ا فذ نير ن آر قءايكا يكف وصوم حس فصو اوكا كل سا وج وم تاب يب لن ردات دا لي كس

 جايك اياك
 < تعاود تاج نق تنبعروا قراجب اكل خرداتء جس ماناكتسب كاد اكسب نق الع رود دوا

 ادغوكرزآ لايك هلآ اًمادصأ ذختتا ىا الإ َرَزآ ُدخّعَنأ كج ب بلطم اكتييآالابهروطسمىك يزن آر قل

 حرر لا سس ماناكتمب كيب دللي < لكل دب ك هيببا رزآ كيد نكس نلا ل يضر ج انامادغول ل وتب نتن سانا
 خردات م اناكدلاو كمي اربا ترطتل هج كي لاوقروبشسيأ ءعس ليئروكذن ماناكدلاد كس. ابا ترطت لع نآرق
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 ورز لع زمزم نآرق ك- ىااهتالاي كس دالواملزنمبروا قت يب 2 ىنلا ةس دز آككج رواد ز آم اناك اتي رولات

 ساد كراجتب لا ولادبك جس اتوب ررطاىات باب اتي هيبا ونص معلا جس داشرا كى هك ايبج سيكا اي كلبك يإب
 ق كلي ذأ مانا لث لاتييد م قدس لنصل سا ساق نير قل دق كربه حس سن لالا نارك سي
 نو ةرلد ل فاك حساب ددوتسد يب تس غرور اكماوقا تسري مانا روا لن كس نكثر وا ى دق ادخ نكس لس اع
 ايك اكرر آرب م نكس اتويد قرصمك رق كم اناك اتي ىلا كل لا هت تس اك يلوكر مان كس ل اهئ ددي دج لتي مان كح

 ات ٌرراجم اناكدلاو كس ميئاربا تررطتت رو

 ترض ذآ جتا كس تحارص بج هس :يزع نآر قدك لس للا ل هدداي تافلكت مات كدا دام

 نا ي ناتو شي لك يزرع نا ةرقركوم اتم حس تاسايق ىف ل دوا ب ابناوكء العرج اح ايكي اراك يت ربا

 ع ركوب ت رورض قشروا كرش ىو نسا تاردقم ىو م زر زنا ةرقرا ذباح نبك 1ك

 دقو غر راتءايالكرز ةلكع ل ناب ذيل رعروا ل تكسو كى راجي هس ب لع كاب ذذ كدل كرد اك يسب تساي لس
 تيا دال كس ىرزآ ك ىئاانق قراجيا ب حل بسروا لا تب

 ( اهلا سب احر نآرقلا صن زوخام) راك تس مان ىكا ىف م نآرق لل سكب كمن ةس بتل
 كس نم يس انس مدت م السلا يع مي باوك "يس آمر يلع لا لسا ميه َميِهاَربإ باتكلا ىف ركْذاَو ش

 نت الاح كس قدازنب تب رواتب ك دجادج نيسان ياش ليث دالدا كسك نا ماكس قو اكنلا لغ هس داب

 نلبي مت ددقوج اكن ا وا هت رتل او قارس ذب لعب لو وقم ةييسادد تس اج لج ببدل سس كتل سرورديح فرك

 بآن اجاباريهااقتاهكاقق كرش يابا ذس لوباكب جات يلي تنو لاهو ل تيس اجانك

 اا رنا لحالك هج ذايط درا اك د رواذح كيد علوم 2 ت فام نال لوزج للا

 ساروا ال تساراح يسوكم لول ب نك دريم مب اهنني لاى إي كس باآدج ساني ايي لاي سر ناج

 ناطيخ لن قدي تب مواد تس ركرنهياب ىك متدوخوككدنب كس اد واول ا شن ني ركن لشرب كن اطيغ بآن اجاب
 نا رف نا ذم اكننامد ناطيخ كس «<س قي ناطيش مان اك اج اناركت كتبي قولك - ساس مذالأيبقي قي

 د باغ فرط كن اجري مليت قيدتا ى وقتكم ناجابا 1#« ام كك قلل ل تعاطا هد

 ترم مايك لهل ركن عل ث اب ماتو روك كس دازبجتاض نيس «ةاجدم الت دجتاسسكس نا اطيخ لب باع تري ذي

 وكمل قس اش ذاب تفس حس تداعى نا كن دوا تم لك تب نا ركام سوم رب حس لوووبتم

 ل ددركر اك كرا دا حس نورتي ر ورشا رورض

 كب تيابف كس وج ةتكر طخ حررط قروب وك وضاقت كس مارتضاو بدا ك- باب هس ةفننلا مارب ترطح
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 ةاجايكن اي ل ل مدا ريش ى تك نجس اكريح دقني ايانس طظعو اكديح ةنوكن اجاب لع كيس كس راهب وا تقفش
 قو ى تيان ل بات كس داب روا قرنا ذس باب كرشميخ انج هس انج وق تشادرب لم اق ان كس كح كرش

 ترد ل ودركر اسكس كس لإ نات دل قار رسب نورس ع7 طن ام لا

 الكمين دمج ةصتقو ىلا لو كاس لاس نتن اًيلم ( مج ئارمدد) اج لحس نح اساس سرطظتى رم

 طا حجب نلوم تاييلا ليك ئاوآ ذاب وفرك اج ذاب حس ذاك اكديح اك دواس دزوجت ب لامس ركن
 خيا كح ل راه لب باس دوب انس انبكحس مب. اولم السماري( رتب )يك مارب ترطح, كين اورج

 وكتاب ناكر بج جس كابر مجرد دعوب جود كقهبح كت يادبوكم ورك كس ورك ا مدااكت رفخن تس بسد

 ليك وم اجرك يا ثم رانك م تس كاجو متن تروا حس مقل كل ساس لوضف حبان راريم سن متت نس الا
 لكما ككل غو هرجع حررط لا حس ناادعب ل وفل االيضر ناك ورك كدنب كب سد ةييسا حس نانا رك
 لك وما ديب ليي لظذج مالسلا يلع لباسا ءايك طع احول ب وقتل وا ابد كاوا فس مروا كك لج كس كت رجب” فرط
 حاب راض كس فاصوا ك- نا بيرق ازتتسرك اكن لاك يس كيمو رسدددوا سئل ولج ساكنا كس ساكت

 -ايكايدركك 2 لابي تسجد للا

 فيرتت نإ دص
 0 الوب دن ثول كمر عذ# صك رف ضب يس ف الخ كد الع ل نىك الطصأ كس نإ رص

 ايادج هب ناين تدوم لمن لددج د وادم قداص لن جرم لو لورد داقتعا ب اك ير ف فس ضخما« نب دس

 < اهكايكرايتغاوكل وقىرخ [ىلا ل قرهظمروا ىلاعللا رود« جس نإ دن تش

 تاجردكس تيقاءرص

 4 لوسي روا رم روا < انكسر ىن ىئ دوا لوسر وق إف رص نصا نو توافتمو فلك تاجرد كس ترقارص

 إب رص قي ىئر يغلب مم ىرورض نوم ل اكل ئاوم نب هصوتج كن نم ا سم كا ركع مزال فنصو تيقن ص

 لاى هو كيد نكس تماروب#لكالاعج ايد باطخاك ةقيّدَص ُهّمأ نس ركن آر قدوفوكم رم ترطح, انكم
 -قكرم سمن تد# لوران

 كَ .رطظروا باد[ سكت تلكتو 2

 ىاعتفاوكم السلا ديلعميئاربا ترطخ, باطخ اكتبو ماظن اب ظفلرب حس دابقنا كس تفل ىلع تأ ا
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 هيك ىئاداك اب التب فرص لم ارك وار فلو كروكي إب فرط كيا يرتب كيا كرادشا تيد
 رواج تبكروا تظكروا بول اك اب فرط ىرسد« لب كك اديب ثلا لكيلا كس تس نع لش جس

 0 ىئاداكتبكروا ىلابر بم كيابدج ظفلك ِتَبَأاي لوا رف عتب حرر ط سكن شبا لب وطار نا

 جو لكلا حس لن يك تحبس ونس هيا ظن لوك فرط كايد ملت ىلإ ءايكب الخس اظفل لا لل اوراس

 ل تكرفاك يدار اكرم كراذ ل إي
 مولعول ا لس لات شاد ايار فراخ اك تق ا ىقيا لنلعب س مود« ةساجو عجاف كورال قيادوخك لامك

 لاا ءاهق الاد فس آل حن لح كرشور فك وج ايار حس دب ماجا ل لمج هت دج دوا سس رسمت لاي رف اطلع كت زن

 دجت اسكس ددشتعس دو ......تس كر ايظاولبياكى وجيب شا ذك ارت رف كنا كركر روس اج سس بابل

 ةوم حس ظفل لس ّنَُب اي لج 0 اكلت اك اظفل < ءايب كس تبا اي باطخ ول ذس لوبا ايكب اطخ

 حاج لك مكروا لص كف ركل قس كراون ارو يكس افخ تس مكارم ملل نكن لا فس د آركئاق اج

 رف كح مدس اتاك فرط ىدثلا لبس ادجاكس اي دمتك

 بادي رواد افي رش ىلؤتنموم عطاقم ماسك ي لوا اسم كل كس قد مالساظفل لابي َكيَلَع ُهالَس

 ماسي اجو هرهلر بكم الس ائذل ساهجب كح ةييسد باد اكث اب مكس ياتي طا خركق لت دقارط

 * اًمالس اولا َنوُلِماَجلا مهَبطاَح اَذإَو ا فنا لمع تنفع لكل دن عانوا لات ةيسا فس مكر

 بلطم اكل نع تك مالسظفل اهب لس دس وم ودبود كس ناي 50 هس كب اطخشالباج حسنا كو اج 1

 الس لراس لابي كت ا قتسسرسودردا كلاين فيت /”روارن زك بكا لن كس تفل طردت 0 هو

 -< لير قاس ل كساس نوم لاا ىت ل ساكس اء ماي لك هاك

 خر ونم أعم انكر اغتال حرفك ىلع يش ”ارتعاهجس توم ضارتكا كيا ى كلاب ىَبَو كلل .ففتس د

 لا دخك هنع هنا ْمَلاَم َكَل ُتَرِفغتْسآل هَّللاَو كات ايار فس بلاطو جب خيا فس ميلا لاسر تق آس

 يللا اج يدرك تاع ح فرط كى ادت اكك بج مبرر فتم فكتقو لا ك2 بآ
 0 نيكرشملل اًوُرِفْغَتْسُي نا اْوْمَمآ َنيِذَلاَو يبتِل تاكاَم لوم لزا تيك

 - عد زوج (ركرافختسا ك كساب ذس آي ذم لذاتك تعآلا لي كرافغتسا كا لس نيش بخ
 جال وركرافغتسا ك كح آل دك رورو بابا يتلا مئاربا ترطحل سي: باوج اكل اغا

 ركع انثسا روطي كى قاو ىاووخ لق نثلع د ةروسم قكق دركت ع امسدعب كس لا حس دقو ادي تالا
 م
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 تي[ يب قت ةروس او ودا زس لااروا كَ َتَرِفغَتْسآَل هبل ميها ربا َلْوَف لإ < قريد (رالطا كس اركا رف

 هلهارلا رافغتسا ناك ان ب حارق لم تيآقرصددعب ل اًوُرِفغَسْسُي نأ اوْنْمآ َنْيِذَلاَو يبل ناك ام روك

 مكاو مول حس نم هلم اَربَت هلل َوُدَع ُهنآْهَلَنْيَبَن امَلَف ُهاَيِإ اَهَدَعَو ٍةدعْوَم ْنَع لإ هيب

 مولخ < حرلقيع ١ ل نس وب هتناودع يب بجانق كلك فسم تبان ناك دخ دوا تس رت عرفك ابهدعد

 - (دارف ن العا اكتأرب ىف ميار ترحل قوم

 ناسللاب ليمحلا ءاشلاو نسحلا ركذلا نع ةيانك “قدص ناس” : ةفيطُللا ةّيانكلا :ةغالبلا

 .ديلاب ءاطعلا نع ىنكي امك ناسللاب نوكي ءانثلا نآل

 ُهَصَلخَأو هتذابع ىف ٌصْلخ +آ ْنَم اهجتفو مأللا ٍرْسَكِب اصَلْخُم ن زاك ُهّنا ناك ُهَّنا ىلسوم باتكلا ىف ركاذاو

 مسإ روطلا بئاج ْن زم ُهَللا ,م ُهَللا انا ىنا ىسوُماَي لوقب ُهانيَانَو داب انين لوُسَر ناكر ٍسَْدلا نم هللا

 ُهَعَمْلا ناب اًيجانُم يجن ُهانبرقَو َنيْذَم نم َلَبْمأ نيج ىسْؤُم نيم ىلَي ىذا ىا ٍنميآلا ٍلْبج
 ىه لاح اين ناب قطع وا ْلْدَب َنوُراَه هاَحأ انيمعب انيَمْحَر نم ُهَانبهَوَر ةمالك ىلاعت

 ”يعمسا بتكلا ىف زك ذاَو هنم َّنَسَأ ناكو هعم هاَخَأ َلِسِرُي نا هلاَوُسل َةَباَجإ ِةّبهِلاب ٌةَدوٌصقملا

 هيلا ٌعجر ىتح الوَح ا رد تنافر زلط و نق دع رق 30365

 ا رك ْرِلاَو ةَولَّصلاب هّموق ىا ُهَلهأ ُرماَي َناَكَو اي مهرج ىلا السر ناكر هاك يف

 ”سيردا بتكلا ىف ركذاو ٌةَرلك ُةّمّصلاو نيا تاراولا تلق ٌوْوْضْرَم هلأ ايضرَمِهَبَر ددِع
 وا ٍةعباَرلا ٍءاَمُّسلا ىف ّىَح وه .اّيِلَع اًناكَم ُهاَنْعَفَرَر +

 5 نا

 ظلم ناك هلإ جرن ىبا ذخر

 كنلوأ اهنم جَرْخُي ملو ئيخأو ٌتوملا َقيِذَأ نا َدْعَب اهلخذأ ٍةّنجْلا ىف وا ٍةعباّسلا وآ ٍةسِداَّسلا
 قل هدشباتو ةقضلا ىتت ىقاوهو مه عل

 : ةئيفسلا يف جون عمامس نمو سيرف لا و 1 ير نم هلوقف نيل ُةَفِص ٍطْرَشلا ةلمج

 ةّيَرُذ نمو تبوَقعَيو قاخشإو ليِعاَمْسِإ ىا مهاب هر نيو اس هنلإ نبا ميهاَربِإ ىا ىا

 ىا ةايبَعجاَو اَنيَذَه ْنَمِمَو ىلميِعو ىبحيو اًيِركَزو َنوراَمو ىسوُم ىا بوقعي وهو ”ليئاَرسإ

 ٍدِجاَس مج .اًيكبَر اًدجس اًوًرَح ٍنِمْحَّرلا ُتاَيآ ْمِهيَلَع ىلتت اَذإ َكِيوُأ ُرَبَحو مهم نِ
 مهدي نم فلخف ٌةَرْلك ُةّمّصلاو ًءايولولا ِتْبِلُق ُىْوُكَب ّيكَب ْلصآو مهّلشم اًونوكف ىا ِكاَبَ
 فرتف !ياثتلا نم تاوزشلا ارتجو ئراشتلاو درؤتلاج هكر ةرلشلا ارقام كلخ



 ل (9)ميرمةروس دك نايلاطجودرا يرش نيل رج

090 
 . هيف َنوُعَفَي ىا منهج ىف ٍداو وه ُناّيع َنْرَقْلَي

 هيج رسن

 ديتاس كس مالةقفروا مالرسك كدب لك دل ساب شالو د كبح رك ذك مالسلا يلع وسد لي بانك

 دثلا شن ) نو تكلس ندلا َنِم هللا ُهَصْلْخَأ نم صّلخم روالئ تو ِيَداَبِع ىف ٌصّلخأ ْنَم صلخم
 اي تس بناج فاد روطهوكوأ قوم ذس مروا تنس رعى هددوا ( يدرك حس لنقل[ كك م كنا فس للاعت
 «ح ني هد: (اركي) حس باو ىلا مالا دلع وم قتنجس م ناكر اهب كيادوغ داي كك هللا انأ نإ ىسوم

 ىلاعتللاملك دقي رط ىلا «ايانع برقم انيا ك- كس ولتنكدئ ارا زاروكى ا دس مهروا حس لذي بناه قتادة: ةسآ

 ( هانا ) نادرابايك اطعرك ان ىن نادرابىلاحجباك اس بسك تننث تضر ىبي اوكا فس موا اانم مالك باوك ا فس

 ا اك نكوم جس دارم ىب تدبنءاطع حس اَنبَهو دوا < لاح حس ( نورا اًبيف - نايب فطع اي لدب س
 هيلع وضم السلا هيض نلوراب روا تك دانج جوك( ناوراي) لامي كس سا دجتاس كس سار + ةس كل وقوكت سا وفرد

 هت جس هسلذب كس هس دعو هو بشاب يح ركذ اك السلا د يلع لا ساروكدن لي باكر وا - كل هاب حس مالسلا

 كتكلاس كيا ب ناد نم يما انت ايكو رواج ( رانا ) حس ضر واو يكد ارولوك املا يك يتورعو لوكس سوبا

 فرط مترج هرداي [لجباو لي راقت اك باآانتايكودعدارافتتا حس ستر فب ودك جايك( ياى)

 كر اكددورب ةيساهد ردا هس سلم كة وكن دولاكذامن ( مام ) وكم قويا نين ىلا يساء د ردات كك ةيئرل امام

 كانوا ل كورد كل لاو تس ؟او ننال ىو وُصَرَم لسا يك ىِضرَم كل. هديدشي ليد

 مروا ل ىأ هللا و قتار ى ب هد كغ بس كت اداد كس دلاو كس مالسلار يلع حر فود كس ركذ م اك ردا لن بانك
 كح فاحت زم اك تود اردا لن هرخ لن تن اب ناس آيس يبيت دج «٠ دات كك اقسدنل نا فس

 دقلاري نت فولو نإ لم ع ءارشبم كيلؤأ ككل شك تنج هوروا يك يدركه دن رول ايك يدرك ل ادار تلج دعإ

 نيذألا نييبنلا نِم رواج تفصى( نوصرم) كيلوا « ْمهِيَلع هللا معنا نيذلا رقم اعنا( صخ) نس لاقت

 محم معْنُم يدوا) ح تغ# كن مم عر شر راك نييبنلا نم رواه ل + نخل تف نايب يب دواس نايباك

 2 حس لكسر ضاتس لنا دد ماسي يدا شي ل تسل مالي مد (عهيلع
 دا 7 ح ل كاس كس حسد ترض السلا ين يارب لما يكراوس لمت سس هتاسكس ماسلا يلع رأس

 لكل مارما ضنمالسلا مب وقف روا نطاروا لباسا نم لين حس للسلم السلا هيلع اربأ حس لبن نلا ضن

 كح حلي نوكولولا( تارطخ) بسيب دوا ليث ىتشروا كسروا يركز روا نادراب دوا وص لج ب وقالو وروا ل حس
 ىلثن اذإ رك َكيلؤأ روأ لش تس م وكول لوبتمنف ب تييادب لم قم يانج لوبقتروا لام رف تيب ادب ف متوكن



0 5 
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 ل 09) ميرم ةروس 8 ناتراجو ورا رش نتاج تع 0

 اسك نا بج( رك كت سيفكي كت ارطح نا ) ع تنك كاب اًيِكُب روا ك دجاس ْذَجبْس حس خلا مهل

 لاا) #ااذيل كت ةساجل ي( ننذ ز) سوم ةسورةس وم ةس كه دجس للك لاج ني لع آكس نار( ترغح)

 مكب دعب ل نارميا ريس ناري كلوب توزع ترو راو يركب ل ىك يكب رواة ايوب جتك نا كم( لك

 تاشباوخ ل تيصعمر وا ير اصنرو؟ دوبي 1 اريج يدرك عّلاض كركوك امن فس لوبن دك سس وب اديب فلش ان جلا

 ليث لن سا ننس داو في لن م“ اّيغ) ل يو ىلا ربي رقت وليا ىنرابتا لك

 دئاف ريش بيك ين
 روس دصققلا لست نع طع ميرم باتكلا ىف ركذاو فشع اك ئسوم باتكلا ىف ركذاو هلوتقف

 ات ةسا رفا بقا فاصبح كربة لاقشا لي اق ماس مالل متنا مم

 ا ل ؤرط كت ساب ىلا سس

 فر انتل قوم رار لقا لام احا ب ةفالطلا بول كر بلا كا . ةناتلا ست لي افلا مئاربا ا التل

 مالي لاف ماحس( لاعفا ) كل !رشلا نع ةتدابع صْلخأ اًدَحّوم ىا اًصلخم اهيا ردا ادي الاغا نواب

 ناكو ساندا (ن )لأ سندلا هلوق اًراتخم ُةلعجو ةَراتخاو ئلاعت هللا ُهصْلحَأ ىا < فيم اكل وعش

 الوسر قاطصا كس يأ روا ل دارم نثىواكس لوسد ل 1عرتايبن رواه لوارمتك ناك آالوسر اين ًالوسر

 عروس كا هيعبت يدل ل 1 نري لص فرك رك ومو ساخ ردا مدت وكم اعدك هت بسس انم لل اً 2

 نو كس دام لش قولا كس يل روا قش اطصا لس لوسر فس تس ارح ضثكرواء ىلع ئسوهو نوراه بر لي 7

 ررطلا هيوق لين كس ىدنلب روا تعفر نخل لم يوم قتشمخ ةوبثىك كفو لاء لوسر بجرم ىلاع يك

 2ع تش ندا نميأ هذ وقف بكر يز ليتم اناكل جس ابي روش ايمرد كس رم
 بناركا تس جو لاو تمنت ل ؟بناو نميآلا رءاح لاح تس ريك ل ئاذ ب لوعفملس انبّرق اًيجن هلو إياد

 565 تى روط ل تسد وصح نما ونس تش ْنِمُه نميألا لج اهكذعش ارطح ضب خل اسكس ىلا لع

 1 لعن رم انتممحر نم هلا ولف اي ”انع(ن) انهو ىدادن كوم حس بناج ذاهب كرابم تب يس انكم

 كوم لدبي حس هاخا نوراه ردا 2كوب لوعقم اك كادبهو لش تروص لا هاخأ انتمحر لججا نه ىا

 ا انتل يبق ليا اكن مك مترج < لاح حس نوداب اًيين اورج ب وصمم حس جو لك سوم فو ذك ىنعا اي نايت

 ىد داش يبق الوم نادج نس ناسا تيرا ات يكرم ممالاب كح هرب ترض لك داو رل يد تل

 ري ” انْعَفَر هلوتف لت ديحادج كس مالسلاريلع حروفي رواس عرونخا مناكير دا قى كا

 أ

 مم

 7 ا“, اكلك نرأأ لع نأ يهدد عا انج مزال منو



 12 (9) ترم ةروس 6 نايل الجودر عرش نام

 7 هه ايز 3 م 1 5

 ورام كابوس ملا لولا تارت وأ ! بيرم راجو كت دن فرشدارم

 كح كس فالغا نال كتاسكس مال فروا ك- ك ( ن1 :) فظن تاس كس مال ن وك فلخ هلوتف جس سار
 . لم اي اًيغ هلوق حيرت اقاطء كس لزب ( نو بع انك عت عرراضم َنْرَقْلَي هلو بساتوم لاعتسا

 دباذع تارك

 نري
 ءاشسدارمس سرك رواء سقاققدج يحس لم لول, ان ل تروم ىسْوُم باتكلا ىف رُكْذاَو

 وءايلرك اخ ك ةييسا نس لاقت طاوكل شن دلو م الل عر اًضْلخُم نين ىلاعترثلا قله او ذكرك ككل ساء

 كرد لا مر كر كاس وع لكم السلا 0 2 اههنا ب روط ىصرصخ نر اخير ومر تاهل فرط كذا ريئوكل م

 راد كشم ماك تان كيا تس ايد صن لا هس مك ك“ ٍراذلا ىَركؤ ٍةَصِلاَخِب ْمُهاَنْصْلخَ اَنإ < داشرارل

 كم قم لما تكن لا لوم ب مرق اس ماسلا قلما مب اهنا نطاك تمار له تما« 2 كس داب كتف
 نلا تش اذج كى اهتدفلا ل تاج كس داجب حس وماني روط لد دقو ورك س لوري تمالعاك اه اتم جرد يأ
 -< لوما سك

 روب مان عا نآس عّلاو نلايصرد كس ناي دم دوارصم لع مان ككل اهب روهشمي ٍروطلا بِناج نم

0 
 لك حتس نيب م/م السلا يلع وم ترضنككلس ساس دارم باج لي اد كمال يلع ىومترطتعس نميآلا

 وك الكت حس ماسلا يلع ومي دارم كر مس ايجحف امن باج لي اد كلا روط لفي لباقلاب كس روط بج رك
 ايكوم موفعضوك بسس م الكر والنمو لج رعب وك ارق يوت وس نانا لوك ابو تقفد كس مالك جس ايكابكك - شاذار

 يلد كوم تر زعتر طع تدم اذسلار يلع ناوراب ترطعتار مس بمب لابي نوره ُةاَحَآ انتَمْحُر ْنِم ُهَلانبْعَوَو

 نواعم ايمو "لاعب ريد اند لاعتدشلا لس مالسلا يلع ئومركَك سا اناني داك و كواحم اكم السلا

 تطعن قلد رو يك ايلرييخاسس بم كى ا ىو رك ا طع تونر وا لام رف لاوبقد اعد نس ىلا غتو كر راج فلا انج كح دانب راكردد

 - انلعاجايك يي روك وجاف لو ذب لتس وم نودي

 دمتاس كس نتا كاب روا ميت اربا لاو كس نارك اكم السلا يلع لباسا ترضح ٌليِعامسإ باتكلا ىف ركذاو

 كلذ كل ناروصقناس ىلا دياش اء رفركن اكن ئادعب كس فس آركذ لج ننايسرد اكم السلا يلع وم ترطب يك يبت
 نايسرو كس ناهس ايكايكرل ذاك السلا مْ ايها تح لابي ءايدارفركذ ازقتسد عب لس خ_ كرك نطلب مانتجا اخ



 ُِك (09) ميرسم ةروس نيم نا الجودر رش نا

 بس طايل تاي زوو جابر آدقإ كس بسر اكن حماس هيلع للرواتب لك كر ليبيين كت عب هنا

 تال مدس

 هك ىاروا سات قرورشوكى ا نانا فيشر كس نست اهيا كيلا مدعو ءافيا دْعّولا قداَض ناك

 ىئرب ك سا اك ايدرا رق تمالع كن ذنوأ للاخ ءرعو لع ثي دع ساي درا رق تك لب ذر كياوأ سل فال

 جس ايكايكرك قككاففصو اخ لوتس كس ماسلا مم ايهنل لشئ ا لم مالكه سلس لما م جس انج رعولا ندا

 ناش ى ايتن صان: صور لن نلاك سس فرط ماو راشادللب لكل ع لورسود فصو يدك كرب بسلم ناك للا

 ماع ل مالسلا مي اهنا مانت تب تشير لك ذاح ايك ام رفرل جوج سلتك ماسلا هيلع قوم تسر نت> بت انكر
 اكففصو لا حس تسيصوصت ب رك كس نلا تل لسا تق لسن زينتا اخ كيا لب اوك السلا يلع كوم لقوج رس

 ١ اي درك

 احس لاو رعو اكتم لس لوب املك سس سنو سا ف تو يل زاينخا رولا لف اص اكم السلا يلع لم نسا تررطعح

 كح ةسعنذ دوم سكه اي ايكو رعو حس شاذ وبما اين "ارت تس مامجارواى و 5 57 2 ايكت هس دبى 2

 صلي رجم كيس تاس دبل السلا هيلع ل اما ت تر رند ل ورعد لا « لولبي ىلا را سود ب كس

 كلا كيم للاسم بليا ل تيا ل 000 ند د نلخ ل راظن اكس لاا ادن ب تقفو د اهت ايكو صو اكظ لس الج كيا تس

 (قررظ )سد سرا

 ند نفل ل كه رعو عقاد يايا تو اسمن لا نماتادبك تياورب ل كن نلتكس ملكي هرتنا لس شخ

 (يرت)- < لوقت فسرت بلادك
 يي فصو كيا ل فاصو؛ صوص ماسلا هيلع ليما ترضح ةوككّرلا و ٍةولّصلاب ُهَلهَأ ُرُماَي ناك

 م السلا يلع لااا ترطعدر لس ستشمل يبرم دج رك ففصوي تح تيس د مناك وك و افوكى ا غتيبساهدودك نس دوك

 تح تس رك ششوى زايننا لبن مامن كس ىلا
 ترطب لاسرارفب كيا حس ماسلا هيلع حروف ترق السلا يل شلردوا ترظت> سيرد باتككلا ىف رك ذا

 (لاعلاور)- الث © لف دادج اكس م البلام يلع روف

 نزوح نمضن للاخت شلا م نمث "ل ا . لكي دعب كس مالسلا يلع مو[ ترضخ م السلا هيلع لي ردا ترطحروا

 بسروا ( طيح. ) انت يك يدو زجر وطب باح دوا موج مل ني /؟ نانا لكي حس بس م السلا يلع لي دارو« سامر

 رواء تس ذابجبا دقي رظس لون يان فس لأ وا ءايكداهياانبا زكر وانا مثف نومك ناسا ليي ح

 ورع قريظمم ى رقي تب )-يكدابتب حس ليت اقوم كراجيادلسا نس قيس



 لا 09) ميرسم ةروس نفل نال الجو ورا حرش نيل امج

 تا اك ىدئوادغ ب رثروا تلاسرو ت وبن لح قئرنلب كديترسدامت خي د ناكم اًيِلَع اًناكم ةاَنَعْفَرَو

 ماو هاا ب ما لوقت ىلاسسج عفر ب سونا 7 نا تاياوز ل ايكيا رفاطع ماتم

 روا حس حس لش تاياود ليم ارما لرابحا بحبي 3 نم ٍراَبْحآْلا بك ٍراَبخَأ ْنِم اذه

 داس تداكأ لاي للحس لش نا ةَراكن ِهِضْعب ىفو تايليئارسالا

 نمو روا لج ننردا ترم” لرضرارمحس ىلا مذآ يرد نم َنييبنلا نم مِْبَلَع هللا معنأ يذلا كيلو '

 بروشلاو قو ادار لابراز نمو لنا فرضارع عمال جوف مالح نةموذ

 - لإ ماطسلا مسيو ترطضروا نوري دم ترض ارم للا ليو صاو لذ السلام“
 ركذاكم السلا مهب اهنا رباك دنج لن تايآد لاس ايكو اديس اًوُرَح نمحّرلا ُتنيآ ْمِهيَلَع ىلع اَذِإَ

 رطن اك ركون حس ماك ع تثق ىكم السلا مبينا لتدج حس ايا يكن ايي وكن لان تلخكىنلا لن ننتج ايكايك
 بس نادحإ كس صوم سا ك ساي دانب قتادضوكم السلا هيلع كس تسر ط> ل كر اصن ر واول زرع تررطح خ# دوبي بحب اهت

 كح ذيب رفلو طارفا دك تتس ايار فرك ل تع آل اا انب رولر جب حس تيثخو ف وخر وا نوم :ي دورك فعس اس كس ىلاهتدذلا اك

 (نآرقلا فراعم)-. نب او دانل ايسر

 نه, ائِيَه ْنْوُصَقُْي َنْوُمَظُبألَو ةَنَجلا َنْوَلُحْدَي كِبْلواَف اًحلاَص لِمَعَو َنَماَو ٌباَت ْنَم ن كلألا

 اهنع نييِئاَغ ىا لاح ”بيلاب هَداَبِع ُنِمْحَرلا َدَعَو ىلا ةّنجلا َّن م ُلذَبةماقإ نذَع ِتَْ مهب

 ال هله ِهْيِتاَي ةمجلا اَنُه هُدْوْعْوَم وا ٌىوتام هلصاو انآ ىنعمب ايتام هُْوُعْوَم ىا ُهَدْعَو ناك هَل

 ىلع مهضعَب نم وا مهيلع ٍةَكبلَملا َنِم املس نْوْعَمْسَي نكل لا مالكلا َنِم اًوغأ اهي ُنْوُعَمسَي

 ليل الو ٌراَهْن ةنجلا ىف سيلو اينُدلا ىف امهرْذَق ىلع ىا  اًيشَعَو ةَركب اَهِف مُهقزر ْمُهَلَو ضعب
 لَو هيغاطب اّيِقَت ناك ْنَم انِداَبع ْنِم لرنلو ىِطعُت ترو ىلا ُدَمَجلا كلت ادَبَآ رونو عوض لب

 امم رثكأ انور نا َكُعنْمَي ام ليربجل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو ايا حولا رخام

 رْوُمأ نم اَنفَلْخاَمَو ةرخآلا ٍرْوُمُأ نم اماما ىا انيديأ نيب ام هل ءَكَبَر ِرْمب لإ ُلزَنَن اَمَو انَرْوْرَت

 هعيمج كلذ ملِع هل ىا ٍةَعاَسلا ِمانِق ىلا ٍتقولا اذه نم ُنْوُكَيام ىا كِل نيب اَمَ

 تاوئسلا كلام بر , وه كلنع ىحّولا ريخأتي كل اكراَت ىا اًيِساَن ىنعمب اًيِسَن كبر ٌناَكاَمَو

 . ىَلسُم ىا ' اًيبْس هل ُملغت لَه اهيلع ْربْصإ ىا ”هَتدابعِل ربطضاو ُهدُبهاف اَمُهَيَباَمَو ٍضْرآلاو
 . كلذب

 ب امو اينّدلا



 لل (9) ميرم ةروس 2 نالالجودرا يرش نمله

 هسسهسسج رست
 نع تلج كول روس اكذ فس رك ىلا دوا يال نامي دوا كدي وق نس لس ركل لاب كس ليج يلارخخ بيرك

 نذع ٌتْنَج كك اج كد ىك( رباه ءرذ) لم با ورجال نا تنك ابايكد ناصتنار ذاك ادوا كس لل اج

 هاكر ره دعو تم لود ةييسا فس نراك تركت نج ود جس لدب حس ةنجلا « نْذَع كح تلج لكم ايفا شيب

 يدك( زج لوم كو رعو )ووش ارواح شئ ةوتنجب ىا ذس سودنب ناك جس يلاع جس لاح بييغلا

 ننج قتل تنج ءاببيد وتوم اكس ا اي يوتا لص كا ايهآ نم اياه ل ليج لم تنه رورض لول

 لي لي آكل وتشرفربوا ةييسا تبا كس ليسن تاب لوضن لو كلم تنج كولو هوا كس لوم لاو لي لا نت 4س

 ليث تنجردا ناعم تما ا اند تنكس رك امان اصكم اشو عر ليي تنجو ن لا لس ل م المس اكتسسرسود كا

 كلاما مكس | ا حس ل لود ةيسا تدك س تنحى اي اكرم روثروا قشور شيب للي كك نوم لير اهو

 رثج قو بج رواده رذ ل تع اط لك ئااكدم قج كك لب ركل زان( ل سا )روا كس لبي كاطع تي لب انب

 هدايز حس لامك تس تاي للا جس ام زجج ايكدك ايا رفا نيمار: خس ملريلع ثلا لتمر ضخ آروا قوم خانم ند
 روا ترث روما كس آس رامج تلح رنا لتتم خإ كس متل بر سردت مج (ايارف )وم تسرك قو ركت اقام رام
 روما مان نلا كثي ل كل كحل كس لوب كك تمم ايق حس تنذو لا دج دوما وو قس نا ايعدد كس لا رو ايند روما كي
 لاو ذب زوجت كي آبو كى در اجو نيسان خم اين جس سلاو كدر ارو رارردا بس بكى اك
 لك ىعا روا لب رك دنب كالا بآ ايل جس لش نايمرد كس نادت دوا اكل وني دوا لال اس آس كلام بد د هس

 (رسصت)- س مانمك لوكاكل ا لي ملبس يآ ا يك رهتس ب تدابع

 : ةغالبلا

 ّيِشعو ..... ركب نيو اََْلَح اواني َنيب ام هل قابطلا ل
 اينو ايِفَح اّيِلَع) صيصرلا نسحلا عجسلا :

 دئاولىريسضو بيكم نشل

 بكام سم قس غل سا حطم سيك يدركه راش كس دك ّنكل ريض لإ ّنكل هلوق

 < تنجب روكوم وو روا ٌةدْوْعَوَم ىلا ُةّدَعَو ناك لن نيتؤم سرا ليت نير فاك م قمل سا ليئح

 ما قم ايتام اباكوم لوعفمم اس ناييتا اياه لع تروصا ةَلاَحَمال اَهب ُهَل َدِعُو ْنَم ُهُلُحْدَيو ِهيِتاَي ىا



 ل (9) ميرم ةروس 0 نال ااجوورا يرش نامل امج

 5 ةُةْرْعوَم وأ أ هس ماطر ركودمد قت ردت دوا ودع "يس قكردص ما ٌدْعَو تبلا انآ ىلا بس لاف

 ايتام ليي تروصللا قوموا عنج جن هب د َدِعْواَم ح ُهدوعوم <س ايكدراشا فرط ريض رود كك ذاشا

 دك تن كو يردمج تلي تروص مب كوم اينآ حم يقام قوم لع نثر صم ذيب دعو دوا كس درب تلاعب
 اعتدال سمتج تيب لبي تروص ىرسودروا كس لوم لثاو جدلا لش تن هو ايلمرعو ةس تحس نب نيت

 - هس ررك رورو وه ايو عوج تس لودي خيا ذس

 قشور
 كج رك اك تءارطحبسييعن وف نا حس باق ْنَم لإ باءاوج يرغكدتاخ اكن اترك ناك وكول نلا لش لباس

 لاو نم نرع كلج © بو لكى رتوادخ ةرعو كول لاء م اص لامعا روا ىكبقتح كرشورفل فس لومج

 كسي لكي لوك لوف كس نانو لسن مالكل ب وا هدوبرج لاب لا« تنج كمت كو كس لوم
 مالك ايبا لابد دلكب كوم دن رودص كم الكه درب وبات حس تلهب لبارلك جس مراثنا فرط كتاب ا ءوج ثدع اباكت مي ذا اانا

 كح رئلاروا تنج لبا لع لب آلك ع لظفاو سن سا تم الس ىتالطصا اكسس ركدفاضا لب وخر وا ل الحجج كس لذ
 كح لي كمالسوك ا تشرف

 متلي تبل كرم د ةراهنو للاي ب ورفئروطروا ىثمافنيب لم تنج اًيِشَعو ةَركب اهب مهفر ْمُهّلَ
 اكتءار حس هس ومدنب كح لودي اس كرب حزادنا اخ كسي كم اشو عدوا نود تارك سل كذورمب سَ

 تداعروا فرع كين قوي ديو انلم م اشو اك ق راب بل كوم هادا اكد ح كك لودي رول كوم زارنا

 ايهم اجلب تنذو ىلا زج هد كوم لم اوخ ىكزجج لش تتقو ستوك تنج للا دك سرا تاب هي قشر ءاكو مري روط كس
 بج  موكدارم حس ماش ردك ابك س نيب رسنم ضن (َنْهَتْشَي ام ِمُهَلَو <س ناءرفاكى اتت ىرايء كة اج##

 -<س لو مدارمايند ىروي ركل وب برغش قرشمروا بس اتؤمدارم تفوت ركل وب نلد تا

 كو ربا لام
 لو ناش

 ارذ بآل لامر فرج او ذر آي حس يا ربج ترطحذ_# ملوي ىلا لوسرد كيس تيياود لم ىدانب
 4 ناردا هي آه دام ةك تا لرب هس مكس برر يتم لوم لزان تعآهداكة ب ا ليك يآدايذ
 اج قاد ب راكب سءج ليتألاو هذ زوقك سركرت الي قووك هت بسراريتروا لن كلن ىكاوسا ليز لكك يسدد

 - مااهدلب



 ل (09) ميرم ةروس مم نايل الجوورا حرش نامل اهب

 تشاوري تاس روكسوريصوك ما ول ذب فيت لوك كا ل لسلسكس تدابعروا رانج ب ىادوارك نب ىكىا

 سا ىلا كس تدابعرجب اج شنق دواس سئل "جس وكلي مروا تضم ااا لن لكسر حايكادك
 -< سلولاوس

 يق اذ ُهَيآلا هيف لالا ةَرِبُِملا نب يول وأ لح نب ىبأ ِثعَبلل ركنا ناسنالا لف
 ٌجّرخأ َفْوَسَل ثم ام ئرخألا نيبو ايهجَب امهنَي ٍفِ وو

 ةَدِاَر امو ِتْوَملا َدعَب ىبخأ ال ىا يللا ىَنعَمب ب اَهفيسالاف ٌدَّمَحُم لوقي امك ِرّبَقلا نم

 لَو ُءاَّتلا ٍتلدْبأ ُركَذَتَي ُهَلْضآ ُناَسنإلا عي َلَوَأ لاقت هلوقب هيلع كو مالا 0

 تي مَلَو ل نيالا انا فات عضو لاثلا كركسو اهكرعي لءارإ فو لاثلا ىف علا

 ىا َنيِطاَيَشلاَو ِثْعَبلِل َنيركنُملا ىا ْمُه ْمُمَتَرْشَحَنَل َكَبَرَوَق ةَداَعإلِإ ىلع ءاَدبإلاب ُلَدَتْسُيف ( :ائيَش

 ىلع ايدج اَهِجراَخ نم َمَنَهَج َلْوَح مُهََرِصَحنل مث ٍةَلِملِس ىف ُهَناطِيَشو مهنم الك ْعَمْجَن
 لك نم نَعِسل من نعل ىيجيو اُمْجَي ىثَب نم ىوَج وا ٌرُْمَج ُهَلْطأو ِثاَج ُعْمَج ابكرلا

 ّقَحَأ اهب ىلوأ مُه 6 َنيِذَلاب ُمَلْع نحل مث ٌةَءِرْج ابيع ٍنْمحّرلا ىَلَع دس ْمُهْبأ مهن ٍةَ

 رسكب ىّلَص نم ُىوُلَص هلو مهب ُءدِيف ًفاَرحاو ٌالوُحُد هاّيِلِص مهنم هُريغو َُسلا منهج
 ِايِضَُم امسح َكَبَ ىلع ناك مَ لخاَد ىا "اَهذراَو ا دَحأ مكن ام ىا نو اهحتفو ماللا
 ٌرَّذَنُو اهنم رفكلاو َكرّشلا اْوَقَنا َنيِذْلا اَهَمَحُمو ادّدَشُم ىجنن من ةكرتيال هب ىطقو ُهَمَتح

 َنيِفكلاو َنيِمْؤُملا ىا مِهَْلَع ىلعت اذِإَو بكرلا ىلع اج اَهيِف ٍرْفكلاَو ِكرّضلاب َنْيِمِلُظلا

 مثنآوا نحل ن برقا يأ اونما َنيِذَلِل اوَرفك َنيِذْلا َلاَق ٌلاَح ٍِتاَحِضاو ِتّْيَب نآرقلا نم اتاي

 وهو ِداَلا ىنعمب < ا دانيل قشعا) م0 نم وضلاوو عاق نو سللاب انكمتنو زم انا ريغ

 انكلهأ اًريثك ىا مُكَر يلاعت لاق مكنم اريح ُنوُكنف نحن َنوَْْي هيف َونّدَحَعَي وَلا ْعَممجُم
 ةَؤرلا نب 0 رز قتو الناقل نسا ةبانلا مضل نؤأ ىذا نب هن

 لقلاك َباَّذعلا ا اما َنْوُدَعَوياَم 1 اَذإ ىتح ُةَجرْدَتْسَي ايندلا قش ِهاّدَم ادم نخل هل ُهَل دمي ىا

 ُفَعصَ اناكم رش ره نم نلبس هولي متْهَج ىلع لِما *ةعالا امو رسآلاو
 . ٌةَكِئالَملا ُمهيلع َنْيِمْؤُملا ُدنُجو ُنِْطاَّيشلا مهُدنجو َنْوْمِمْؤُملا مآ ْمُهَأ اًناَرعأ هاّدنُج

 ماجي دلج



 ِِ (9)ميرمةروس ادني نيل لجو ورا حررش نيل امج

 هسمسج رست
 لازات تعش هس دب كس لس ريغ نب يلوي فلظ نب ىلا نس رككماك روم ا رعب ثتعلوج ساني[ اسناد

 ناو فلا نيرو لس هزم لحي روا( وزن ) ىل خروا دتاساس ليم كى اروا نم هزمت ىلا بجايلك لدم
 اكلك اجالاك ربت كسره دخ زري وقال ءا جرم لش ( ل ترو كو نيترو ليم قش ) لي ناروص وفود سك

 اي هنو دن ز دعب لح فرم لي قل( عسىراكتا ماها لي ادب لل ) بس لغ نشل أ اهفتسا لذ تبل اريج

 ٌركذَي الو لوقكس لاقترتلا ( باج كل وق كرفان انا ىا) لإ هدئاز ك- ك ديكاج مال دوا اه ل واج
 ردا ايكميد لرب حس ىلا ذدك تاق ُركَذَي ص لصف رح انكر لب ايو اننا نانا ريايك ب ايكتيد تس (بآلا)
 ولسا فس مكر حس قريت اسكس منك ف كرو لااذ وكسر واح كت ة رق كيرا ايئتيدركم ادا لم للاذوكل اذ
 وكلامك كر دوري سرت سرك ىلالدتسا ري وداعا تح ءادتبال انقل ودك هد لك لاح ايكادب كبي حس ىلا

 نت لترين بادن طيش هس لادكك ير حس لب نا نلت كس ليا خير ورض لاول نا يشردوا وك شد ني ركن
 ل ورم كس لورذاك ريح ليزك رضاع ع وم ركل بس وشك تس رج درك ماكنا ترحب كح بكا
 تب 1متر حس دابا جار شم م لين تفك دايز حس بسس ل لب تعكس نرد كس لب كا دوك وكول نلا حس

 « لين رادتطو داي كس م رابتعا ل نع رواه رابعا كس لوغر لو نك مق لي ةلاج بوظوك وكول

 لم ل اًنِِص رواح ني رلءادتبا حس وكل( دشا ) ىلا مذ لين خاج ب وكب سدش اري وادا لش م
 ومش دورو ب ساكس ترك ايلا لولاك ع مروا حس ذوخام حس م الف عر ىلض ايم الل سكيى ِلَص هبات ىِوْلَص
 ايلول صيف كادوا تايلر مذ 1س او يس ماو رش لشي قم ذكر ددوإ سرت اع م لنا نك

 و ولاد نكد رف كرش مخرجي ل ةتاس كس وفود فيظختروا دي دشت لم ش ئجنف كه دك كول اس ٠

 وكنا بج رولكس لي د زوج اذ لكس سون موك ولاو ف ركرفلو كرش قي وك وفا ف يروا كس شابت
 هح لي نوقير فس وفود لت تلت حس لونعومر فك ف لإث ىلاج ىللانسرك ذب لقت أ نور ىل آر ىرامج وكن ير فاكو نام
 نتشا ماَف وم جتاسسكس مم عي اهاَفَه رك راب يارامب حس رتب حس رابتتا هس نكسو لزنم قب بجرم نإ فانك

 قدا هس لي لك كس ئوان ٌىدن < دادناش سك 1 ماقأ واو ويتاسس كس مي ضرك رول اكرم

 ممم اذي لو تنل دارموكو وخايف نسحا) ل تسرك تاب رك حئاكول لاه لإن تكس( هر وشما راد لاي دج
 لكتب ل لوم ةددشل هلك نال ردا( لت 2س رفد ةيسد بادجاكى ا ىلاعتدفلا) لن رتب
 مت بج« صرت ( سنا ) تس رابقنا ك- ( تلكوشو ناش دومنم انوا امان ذاسدج لين كلك ك لب وك وم وق

 لت  ةب لش ارك هك كح دربك آ كس لي دركك الب كلن افي دركك الب حجب كرك نارك نس
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 لي 09) مير ةروس ا( نال الجو ورا حررش نامل امج

 < لع قتل هل ُدْمَي ا” ج هر تش تأ( عم اغيص )جس ُدُدَمَيلَف باوجاكل ارواج طرش (تاك ْنْم)
 وكر يج لا هو بج كت نابي ساد ليت بوخوكى ا لم ايد نتن ادا 2 وك ىر لك سا نقر تي

 لاو ل سادت كو لتي منتج تمي ا ديقو لري, باذع ب بس ايتيك دصو تس ناكل لو

 ا رواسب تاك اكسل كة اجوم مولعم بير قلن اق كس لا
 -_ ب تخ يراك ننزل علب اقعكس ناردا١ < ناطيشرلتا

 ر 200-002
 يلاوو رواه دارم وص نافل درك راشاكسكحس ثعبلل ركدملاا ريض ناسنالا لوقيو

 فرج تدرس فورى م ماكر 1 ُّتِم بودئادا ُتِم ام اذلأ هفاوتف < هريث“ن ديدي فلظ نما

 «جس اكديع مال تقلا لك ناسنالا ب مدتاز مال لع فوَسَل هلوق < لب قاس لب ات و كرش

 2 رسل مجمد فرنك جرخا اًذِئآ هلوق < عدركوراشا ةذس مالعر مخل اج

 مالم عاقب و اس كل رطل جا رخأ نابيدعكسنركرع لق رعب كريما 5
 هاي درك ن نئالس لاعالا ار داضم» وتس اجوم لدي عراضم مالدج قف - < هدا مالدوا جس كس كح ءادتبا

 لكمال ب © < شراقت لل ل يس لاو جاتو اخ دجتا سكس نكس لابتتساوكعرراشم فدع ردا

 ( نايا حرور )لمقر تا َّل يلا درب ح نحمس لاوللئرراهفم ين 2 دلا
 مبرد ماب 2 2 اذن مك ابك هس تارت نير مرقم ضنا

 تدل ااعتسسا ترش نون انت نكي مَ س لم كي ْمَل هنوف سي "تسرد. فرلت# جرخا كل كلنا
 هس بادب بس عير رشح حاو لع للا ٌعّيِم (ح)ءارفرطءقرامءتعامج قرف ةعيش هلونه ايكو يدر نع

 ل رت اينج مك يامرف سال اع ارو الاد فكلنا شك بو كفوف حبك ثا اًتج هلوق

 ل توم لاهتسا شب نعم فلو راورك يدرك راشا كسكس من لظاو ريتك اهُدِراو هس مالعرسشفلا سات

 وقس لوف هس ماطور كس دام دوره ةس خو لفوذ لدروس واروح لا

 ْمُهيأ دش وه ىا < فوزجرلصر صا ا« لوصوممنا ْمُهيَأ هل وف ب ليكن ثني يتب ازا كد
 دشا ءارتمم وه دش وه ا < فوزجل صردص اكل اع ماه قات يد كت فاضاب ىذلا نثكل وصوم ا
 - فدذكء ادم لاقت ايَع 6 ٌَنَعِزنَن در لوعقمر حس لص لوصوم, اكل وصوم ل صرلل رفادتبرفاك لا

 او الدب ح هكر[ اهت ّرْمُع لاري  ردصمإ او اًوُنْعَي اَنع رك كس. ذل اييِع ا ايتِع هلوف دش هّرتُع ىا

 ( نةرقلا تافل )اك بع عررطلا ةس جد ديك يزن كب دبل الدب درك اضن نيروبي ايكوم

 ماج دلع



 دف 09) ميرص ةروس ىلا نيل السودرا حرش لاه

 كى لصُي ىلص ب اًِم هوت ا هل تارطخ ضر

 قدي روكى ا فس وردم العمل راش انك طار صلب داربالاو ع ٌدراو هفوتف اندم لئادء < ردع

 . كرتن ىارَّذَت تب

 جتقرين
 شروا كل فارم لع بج كج اتبكل وي ب روط كس راكتاو داعيتسا ناسا ترخ آم لير ُناَسنإلا ُلْوْفَيو

 اكث حب مكرم جس ناسا لدار مس ناشادج ركأ؟# اج الات حسربقكس كو دن ررط لك رايدد كن ناكل اجد
 رولر يم ديسدب كا فظ نبا ىلا ذود كاك ايكابكل ث سراب كس لو زف ناش تي اكسس لاقى
 هديسوإ لاك يس نأ را ركل كغم تاز سماد ركذ كرك ب سان اسك مطر يلع لص رش

 كح لم دنز كت دعب لح فسم سريعا رك يري ا لجن اذبإل ( نايا حرور )- اج يدركه دخن هدايدداكى ل

 -6 امال تر دابدد

 بج ك دوم مفا_ييرم للبي بج 1 دنياك مارك و تس رفة وم يسد باوج اكلم لاهتلا
 ا اج ؟ كرم لكشمر كيك ل رام رك ا يي هدايددت يدرك ادي وكن امنا فس مكن فاتت سن اشفو ماكيتا لكك
 ارم ارفووخ ىلا ؟عس شما رفووروا نلاد نانتكنئاسا «ريترم ىرصود اي س انج لكشم ركاب هريرم لبر وجلال حس

 هس اي داني لومار ا دوك لاس

 كى كو دعز يك ونا ايش نا لكي لألف رصد رابود متلك دادي رت كسا هس من َكَِبَرَوَف

 كلي كة يدك ا ةلاعم ياام تطارد داو
 ََح اوم ذب لب كس وش فوثح باضروا ىانلوم كشك

 اىئراط تبين ب بسر واكس لي اب يس عرس م” بس ايقثاروا» ا رشم ارتبا
 ا” اج ايك فار لع تنج ركركر وبك موك ادعس وا نان وسر كس نوم 2 وم ركل به لولب سس كوم

 رول لوشكرسس ذب هس ذب كح .قرذواركرب مترج وج لصاح قو ىئادروا لست دعب كس تحب وكرظنم ساكس منتج
 ل ب اقم لوين” هس سود ني داق يلو ك حس ليد كيتي لن منت” كسرل توك ارواح سل كك ياك وذيل

 - نإ ءاوازعو دايز كسازم

 دارس دودو وج شوي متر ذك اكس رك كس ردن ايبا رفاك وم نوم نانا لوك شن اهدراَوالإ كَم ْنِإَو

 لوخواكن متت نيم 72 اجايلدارم لوضد مر واهس آر ورم غفل لش تياور كي كوسم نبك ايت دويتو ورم

 مرابج دلج



 ٠ دعا رت عاج 1115 011 كا رووا ك2 ف سا ل (9) ميرم ةروس اه ني لجودرا حرش نيل ام
 دهس اومدراو نومك يب تيياور ىك ( مبا )كا يدج كغ اج نب مالسودرب كل كس نا منك وم حرر للا

 ريلطدثلا لص آل ع لتس لوم لكس ثيي دم للا ديم ات كتل دارم دورس دودو كس ل ابعنكبا ترطن>
 قاطم كس لاا ةييسا قة نرسم نر ذكراك نلطعرم حسيب لمن كة اجايانب لب كياي داك مة يا رفة ملك

 ركورول لو زو يتكيروا سر كلل ودرب كب حر رط كا ها رد زاكي ك لج اير زكي دبا يدلج
 ركل منكي لال كروب حرر قم كس اج كيرا لاس عج لك كي كس ل اجر ذك رحل كوي دادس

 بسر وا لس لومبش برايم اك ع خس روبل ب لارفاكن را را نك تع
 كس لك ارق لع لش لك لو 0 0 ا ا علا 2 "ايو يسر مث

 باك ى راب ) - 2 كس كل الن مارس وجي لكاس آت. كك اب تاذد لكي حس تول ينس نع

 نا قل( .ايكاهكرماورخل مف ىطت) ايضعقم امتح لم تيل 0 مي( ربلاب نرسم زم

 اوم كرم كس رذكف رضرو دوك

 اكن للي لن ل ىلا ىلانركه ذي ىتتع رامبو ورفاكروا نورك لا بج انشنبآ مهْيْلَع ىلتت اَذِإَو

 مكمل نايك )3و تاج دم باج الدوا ف ايسك فاكر وا عج حاج وركت باج حس دتيرط لوقتسروا للم 21051

 سلال ةيسدل ار رت كيس ماه يكس كة دميكي زباطم كس( ع9

 نون رسمي تسرك تس ف زاوم كتاب كس لاوفاكمروا نوصل كن ارو شير قب يغار وا نم رق كسر افك لب ان
 ء سراح نب رضنب لتوبا لمع لو رف كدب سحب جس مرارا هر وشما راد اكنلا لإن كول بيحب دقت. بيم« لالي هرامع لش
 لا. قيء جس معتسمب (موردنلا راد هر وشما راد اكن اروا لين تماناكمروا لايك اش ىلاع كنلا دوا لش يرش تن

 وطقم مروا لين لوبقصروا ب ويك لاو تبا حس للا اا ذي تسل ري سركوشو ناش روا تلودو

 ىاهترطاوكباوج ى ازا« موروا ىلا كيل ليل يسد بادج ود كس ليلو سا كنا لات هشلاك وم لو ذو

 اجيك نوري كاك بيكا ىلزجج ناك ايدكس يدص الخاكل جس ايار ف ناب حس مه انكذهأ ْمُكَو نس

 لب اداب كن تبي ذلك نيا ستوك مي كس لاوتما لبي حس مت قليب بس اج ايكدلصيف اكل ابو نك كيد ا
 اكساجي لاك بازعهسشلا لئأب ايساو ىلا ناك ايد ايئتاي دكه الب ليت

 كب سالو تس رفداشرا تس ةَفَضلا ىف ناك ْنْم ْلُق لوق خيا للاعترفلادكب وج ىشسرمدد
 عا لل ل ايعم هلت و نت وك 0 كر 2 سا لن قط وعكس ليز روا تلبهدكل وجاك زيت يدك جس يدم الغ

 ابد ماتسمايق ا ول كعكة سيف باذعاك اموال اجو نلت لبم بج 1ع تذو للا وطيب اكعس

 كساد لتس روص لوك كرا تروا هاذا نادك 2 ساء عد ودلاف كي ملال تنفو للا نكي كة اجدع

 مراجج دلج



 لي (9) ميرمم ةروس اهم نيل الجودر حرش الاعب

 م روزا« كا تتجروا؟س اكل ناك سرك سيف دوغ فاكي رك دو داكمضانيا لع متلو

 ىه ٌتَحِلُصلا ُتاَِقاَبلاَو تايآلا نم مهيلع ُلزنَي امب ”ىّدُه ناميالاب اًوَدَمْها َنيِذَلا ُهَللا ديِزَيو

 لامغأ ٍفالخب عجْرَيو هيلا ُةَرِئام ىا اّذَرَم ٌرْيََّو اًباَوَ َكَبَر دنع ٌريَخ اهبجاَصل ْىِقْبَ ٌتاَعاّطْلا

 اعلا انا رفع يذلا تيرا ما ريح يقيل يآ مهلوُ بام ىف انه هيرو افلا
 ىلع نيرا ٍلاَمب هَل ٍبِلاَطُملاو ِتْوَملا َدعَب َعِبُ هل ٍلِئاَقلا َتَرآلا نبا باتل َلاَقو ٍلئاَر نب
 هلاقام ىتوُي ناو ُهَمِلَعَأ ىا َبِيَعلا ََلطَأ ىلاعت لاق « َكِيِضفَأف ِناّدَلَوو الام ِثْعَبلا ٍرْيدقَت

 قوي و اذه ند لاذع لت ما تليف قطز ةرتق نذ ماهقيتالا وزد يلماز

 ُهديِزن ادم باَذَعلا َنِم هَل ُدَمَنو ُلْوفْياَم ٍبتكب رمان ٌبْمكَنَس كلذ ىتزُيال ىا "اك هلاقام

 لامال :اًدرف ٍةَميِقلا مي اياب دلولاو لاملا َنِ ُلوقَم هنو رف ِباَذَع قزق ائاَلَع كلاب
 بارع مُهَل دع مهل اونوكيل مهتوُدبعَي لا ناقوآلا هللا نود نم ةكَم راقت ل اَوُذَّناَو دلو الو هل

 ىا مهاب هللا يا نوُْحس مهاَدَح نم عنامال ىا هالات اُْبدَعيال ناب هللا دنع ُءاَعَفُش

 2 . ًءادغأو اناَرعأ اادِض ْمِْيَلَع تْنْوُكَيَو تودي اني اًوُناك ام ئرخأ ةيآ ىف امك اهَْوُشني

 همسج رست

 دوا سرك زائري ناوكن تري رذ ك- تايآنلا اجار فافاضا لات دثلا لع تيم كن وكول ايتها دوا
 اظالكس با يدنا برعسرتت لو قئر قب كك رازكت عع اطدج ليث تاعاطد هه: لاين ىلا تس د لإ

 كح ءافكل اما ف الت كوم رتب وو كوم لصاوول اوج رج ارو! برا وثوو نش لرب ىف تبب تالاقاس ماجئادوا

 للا هس يآ ايك اوم لل اقم كس اناقم ٌريخ نيقيرفلا ىَأ لوتس نا لاعتسا رت ( ليشنأسا) لابي ردا

 نءا بايك ( ترطح) حس مس لو نبا ضاعهورول ايكرفل ياس لوي 1 ىرامب فس لس ؟اميد قر

 ( كك )مذ كس لاو نمي ضاعاكت دانا بايخروااكةساجاياحنا( كس دك ةدخذ )دعب كس ذر ةاك ا تابكذس ثندا
 دالواروا لاي ادب نش تروص كى روما دعب كيرا اهك ل باوج لس ( ضاقت ) نس لاو نبيا ضاع ونامت بلاطم ىلا

 5270 بيغ ( ضنض) يبارك يا رف(ابلاج) غن قاتلا اكل درك بلر جس تتقو لاول كس اج ىدرورض

 ل رورضاكل صو زج سيو كماهفاوزروا#ةابيدك اجاكس نادك ادا سوك لايك جس

 تنل ايلا#ةساجايددك ادد ابكذس لاجلك هس ايلدس دبع لوك دشلا نس لاا ءايك يدركف ذع ازيا ىر

 مدابج د لج



 لل (09) ميرم ةروس ادد نايل اجوورا حرش نكمل امج

 كيت لإ ( لتالم) قش هس لال كلر ورضى ا من سب دب قت ياك ةساجايد لتلك اي ال

 4 لاآلب( نا ) كاري باع كسر فكس ىلا متقن لي اج دج ةاهذ باعك كس سلادوا كس ليك
 ةرم) لام لأ حساب ددبا ب لع هس داب كس دالوا دول لام قي لوزجب نتبروا كح لي درك فاضا كب اذن
 راقك لا رواد الوان رول كوم لاب سي كس اد اك ابنت نأ اي سس داع كد كس تما روا كس رمل دعب(

 هد قش ندم تزغشع بك ناد. © لو تسرك دنب يكن الام ددجس كل اقم رك وياهلا سك

 زج لوس ةييسد بازعوكن ا ين اكوم شامي ذكر 7 ةساجايدش باذعوأك اكلي كش رافس ل اي كس رقلا( تب)

 كابي دركراكااكاجوب كنا نتي كس لب اجرب رم كك اجو لكنا 3( لطب ) ناروبخم مو كوم سلام

 2 نا ( كلا) روا' هس سوت ةس كاجول ىرام كولي“ َنْوْدُبعَي اذايِإ اوئاك ام ايامرف لش تمي اكرصدد كيا

 5 7 "اوم نير وا فلام

 دئاولاىريضو بيك منش
 كيوتل خلا َنيِذَّلا هللا د ُديَِيَو ُدَمَي ىا «حسدايتغا هس نك سب دُدِمْيلَ | فطع اك ليزيو هلوقا

 روا نإ ملا و كس رع تلرطحر صم عر اذ لاو نبا اع لاو نب ضاعلا هقوق ب ايظا لس تأ َتيَرَقَأ < اتسم

 لاو نب ضاع نار متن فلادبكت جس خرط لا يجن ليث كيا تس لعدد را لدار وشمل تج ليث دلاو كهذا ديكر
 ريال يلب لفك اطل لإ حلق ءاضازلوا رو لو ترغب
 ردا ماهيفتسا هزمت لوا لي نااامق َعَلُطأأ لم لما بيلا عل َنْيتْوأل هللاَو ىا < يمقم اا م رورضعتت
 كج يت عزا درك لا قاد سي اكس نانو دع هلوك ايلا وركف ذع فيقول لو ونمت للصووزتارسوو

 يع ل ىلا خ فضت بس كس بس ب روا اومبري ماقم لتتم لاعتسا اكلك ا لع نآر قس عرددو رج ز فرح
 دالوأو لام نمت قت هنم ةذخانو ُهُبَلْسَت ىا لقيام ُهَِرْنَو هلوق < ك- ك1 ريكا ني ُبْنُكْس
 لوا لوعفمي ١وذخختا نائل اواو كك اج جت ىلاث دو تايندروا كس للركب لس متو سا سا در

 هيب رخام[ من ًاذادنما 2 كج عيل لوغو اح
 رشوش

 تنالطروا كرشورفكل مب لولو كس نم حرررط لركن اكل وصا سرس ليا لي لا نيملاظلا ديزيو

 هدا ناميا لد كس ناميا با[ رط اج حاج فاضادوا ل ب تلالضروا توات كن ادهن رذ كس نآر تع كودك

 سرج ل



 اهل (9)ميرم ةروس سحب نايل اجودرا عرش نيل اج

 - لو ةس اجوم تفي دوا لش تيادب

 هول سرك بابساو لا نتج نيكرشمروا راكد لسكن يمس رق ع للا ُتحِلَصلا ٌُتيِقبلاو

 ذي ل" ور اكن ل” ل لاو جسد لب شيع يدم تس كلا كيتدج مترا ل اج نا تاك ساق بس
 سول فرط رابتر الص ني رتب اكاد لس لابي ك بز

 قا بمذ ءاتئر كس لير زنك م فيكم روم لييصفن كن جب نين ل ااوقا فلن ريق ُتْحِلّصلا تقبلو

 لإ ماك9 يروا تاعاط م امدارمتس نادك س

 لون اش

 ني امن لاو اكلنا نبه تسر 2 نات ل لوزن ناغ كس تاآنا انتيآب رفك ىذلا تيأَرَفَأ

 ت2 ركماكاكى رو اوج انتضر اكتنرالا نيا بايخ ترم تسال اقع ع وثم ري رشكس مالساوتج للأو

 هيلرتلا لام دك بج لا كفع ةس اتاي يلام اك مر لب تس لاو نيا لاين نور كيأ لس ساب تطل

 ورا 3م اكي مك ايد بادج هس تدالا نبا بايخ تررطنء اك لود لن طر قري - تت لع كس ركشرفك تاس ( ملك

 دعإ لح سم كت بج ءى تكي ارجج امج ايد بساوج فس للا كل وركن قت بنت رج عاجوم قوت هرايود ركع

 ىداخي جر اك ووركاوا َِْ لش لابو وأ كس اج ازاوأ تس دالوا دوا للاي كابو روا اك كس اج اا هدابدد

 (راريلاو نقلا كو برر دينا باك
 لاي كس ىلا للاب درك جيس مخك بيف لاي هس سايس ابدل وددت: يدك ايار فذ ىلاعتدثلا ٌبيغلا ٌعّلْطأ

 يسر خسروا ءازهتسا كولا تاب آروا ىَلَعَق فرضي جس لزاما ؟عبس دب لولاك ا حسد ي؟ كوم دالد دوا لا

 رولا اجو تبق لعناك ا حلا جتا سكس فسم ني نين مت قش سراو كس لا سب دركت إب كو لواددا لل. لشي

 لوس نا روا كح كس لاوج كوم باع تدلا «لتج لوشد اا واش روا م دجتاسس لاء دضاك ا الكا لي هاكراب قدام
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 هنو لو نحل اًدِض رواه لوم راكد دوا ثعاباكت زج ك كس اادوبتمي كس ب بلم 4 رع
 سوم هتك نا سكب هس نابلس ناوي لاو سلو ماكل ورصد فالغكس ارداف او نسال
 كس نا سكب لس ناك نا قر كد كس لورمود ف اظكس نا رواف او ةس الجت كلا نشل كس نا ةساججاك

 0 ك2 لوم فل اؤئلس نااروا نو ل نال 2 اجيك سوم داود

 ُلَجَْتالف وأ صامل ىلا مهتمه ننرفكلا ىلع مها نيبلا انس اترق مل
 مرابج رلج



 ل (09) ميرم ةروس < 5 نال الجوورا رش امج

 ركذا مهباَّذَع ٍتقو ىلا َاّدَع َساَقنألا وا ١ ليلا مالا ْمُهَل دعت اَمَنِإ باَدعلا بلطب هلع

 َنِْمِرَجُملا ُقْوُسَْو بك بكار ىنعمب ٍدِفاَو ُعْمَج اَدفَو ٍنِمْحَرلا ىلا مهناميإب َنيَُِملا َنيِقَُّملا ٌرْشَحَن موي
 لإ ةَعافَشلا ُساَلا ىل َركِِمَي آل ناَفطَع ٍنئاَم ىعمببِِراَو عمَج ارو مج ىلإ وهرفكب

 ىا اَولاَقَر للاب الا ًةوق الو لوح الو هللا الا هلا النا ةَداَهَش ىا ءاَدِهَع ٍنْمْحَرلا َدنِع َلَحَنا ِنَم

 ْدَقَل مهل ىلاعت لاق اَدَلَو ُنِمَحَرلا َذَحَنا هللا ُتاَنب ةكئالملا نآ َمَعَر نمو ئراصنلاو ُدُْمَيلا

 ناب ارق ىفو نوُلاب نطفي ثونسلا ءايلاو ءاتلب داك اًميِظع اًكنُم ىل اذ انيَش منج

 ىل كاّدَه لاَبجلا ِخَنو ٌصْرآلا ُقَمدَتَو لوقلا اذله مظَع نم هم ٍقاَقِشْنالاب املا ٍديِدشَتو
 هاْدَلَو َدْحْتُي نأ نمحّرلِل نِغَبَياَمو ىلاعت لاق دادَلَو ٍنمْحَرلِل اوَعَ نأ ٍلَجَأ نم مهيلع ُوبَطنَت

 اللَو ناَدْبَع نِمَحَّملا ىتا لإ ضْرألاو ِتاُمَّسلا ىف ْنَم لك أم ىا نإ كلذ هب ُقيلَي ام ىا

 ُعلْبَم هيلع ىفْحَي الف هاّدَع مُهَّدَعَو مُهطخأ ذَقَل ىسيعو ُريَرُع مهنم.ةميقلا موي اًعِضاَخ

 يي ل عل داَدْرَف ِةَميِقلا َمْوَي هِيتا مُهْلكَو مهنم ٌدِجاَو الو مِهِعِيِمَج

 هللا مهُيجُيو نباتي َنْوُداوََي مُهَنيَي اميف هادو ُنِمْحّرلا ْمُهَل ُلَعْجَيَس ٍتْحِلّصلا الِمَعَ
 قرح ردو ناميالاب رالاَنيُِملا هب رم يِرَعلا َكِناَسِِب نآرقلا يا ُهاترَسَي اَمْنإَف ىلاعت

 ْنَم مُهَلِبَق انكلهآ اًريثك ىا مكَو َةَكَم م راَقُك مهو ٍلِطاَبلاب لدَج ْوُد ىَ َدْلآ ُعَمَج هاد مَ هب

 مُهَل عَمسَت وأ ٍدَحأ نم مُهنِم ُدجَت سجن لَه َلْسْرلا مهبيذكتب ِةَبِضاَملا مَمألا نم ٍةَّمُأ ىا ”نرَق
 . ءالؤه ُكِلهُت كيلو انكم امكف ّيفَح اَنْرَص ارك

 ةيسصسست» ريسسلا

 تس راما ةساسكا بوثرب تيصخم لبا اج امكررلا طاصرب ب رافكدك نا ايش ف مترك يب مولعضوكي أ ا

 تتاوك باظط ناسي رابنو ليل كس نا قدوخ #3 كيط ئاقدلج لن ذ# [بلط باذع بانا ب فرز تنم
 (ر وطي ) تلودب لكن اما كس نااوك ويقسم: ندو لسع تتح هركذن قت اكن لو للا ء لان سدرك اش ( كتوم ) كت
 ا ٌبكار لم ننساك دفاو ٌدفو كس لب رك مكس ركراوس ارب“

 اكتسع اشو 2 لدبي تايب < 5ك راو فرط عر ذود لي تلاع كاب تنت

 لا هلا ال نا ةداهش (دارمحس تزاجاروا) مل تزاجات- لاي ك- نترغ- سك ضارب كوم رايق

 «راج لع



 ل 09) ميرم ةروس امم نال الج ودرا رش لملاهج

 دّقلا لاك هدييقخ كنك وكول ناروا سكر اضتودوبي روا هس دارقااك هّللاب لا ةوقالو لوح الو هللا

 تحس كا تابهدي شيا كذب قم قدامي كأن 5 هس متايارف ةس لاعتشلا انكم دالدا شامل ابك الئ لايق لك

 تسل دوا ل اج ثحي ناس آ ترجو ىك ( تسون ) كتاب ياك بيرق «بس اسك ( ددا6 ٌداكت

 لح كس نر فس لونك س جو لا لي اج ركبوا كس نلا شن ل اجرك ثوم هزي دهم د اهي رواركش جي اجو
 ها دجتا سكس هددشم اطول يروا ٌنْرطَفَتَي لم تأرث كياروا حاسس نو َنرطْفنَي تدداروالوا

 قارب وج سب لاوناس آو نب ز لع لاش ناياشخ كاري نتي كس ردالوا هوك مبلل كس نمر كاش ايامرف نس ىلاعت

 نأ روا ناو كح تم ايقر لرب راوخ لب : نشل لبن هاو سومر طاح رك ب هس دنب تح اسكس دقلا بس لس بسس

 تاره حاصر مكر اش رهط ى رول وكب سروا ساتر كد طاحا فس لا اكبس لا لان فنا لستروا ةفنتلا يزع س لغ
 رضاع اهني نلو كس تم ايق لايك لا بسك بسر روادرف لوكا كنان ردا < لادعت وحج كنلا تس لاق
 كح نا لاند قلا عي لاما كيت دوا سالت نامياج كعب كك كتل كن اجرك اكد روا للاي كس لوم

 رج لج نحر تعيس قا ل م ىلاعت رشا روا كس صر ل تيكروا تدوم ل لي آدو اكس درك اديب تب ( ىناب) ناايعرد

 هس دذ تام تاودب كن اميا دهن دذ كح ىلا بآل اتججس ايدرك اسألي نابذ الرع ف آول ن آرق لا فس
 تاودب كن آر سا بآ'”ناميالاب نيزئافلا ةنجلا نيقتملا هب رشبُمل زيا لش انس كرفت خوك ولاو
 ُدْلا اذن 5 ارذاج 1 اوم ول ىلاو لس وأ ل انس روف كت لحج وكن ولاو فوج ب ايما يل رذ كس نامي

 نشب لكي تع للا لس مدنا رج لكرافكه وروا«وكس او ف رك تموصخو دايز تب ديل رذ كس لطب تنس اتاك

 حس ل نا ايبك تس جي كبي ذلك ل لولوسر ( وك وقتما تتسم ) حس شي لاتم دن دم س ايدل كلب وكل وتما

 هس مت, ست زاد ىف جس لذي لت ناكل بآل كب اد آنا اي لن تسي ثم آى يا بأ
 هك لي دركك الب كن اايدركك الب كنار ل

 دماولىريضو بيك من
 ةكرحلا لصالا ىف الا ب قلم لوعفم وَ وأ ةراحبا وأ ( نن) بات ثضوهدحاو عرراضم َّزَ

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بيجعت دارملاو هينايلغ ىا يئايلغ ىا ردقلا زيزآ نم ذوخام لصتم توص عم
 لجعتالف ْمُهَّل دعت املا حرصت رمد كوُمَلُدُعَت ب سافنألا وا هلو ( نايبلارور) ةرفكلا ليواقا نم

 لااعا ٌرشَحَن موي < فرظ كف وز لش ركذا ٌرْشْحَن موي < يس لطم لوعفم ( دن اًدَع ب تاعك

 نؤكلمُيال الاد هس آي ثا اسايي 2< ملك دراو ادْرِو اتسم قك د دع روأ < نْرُكلْمَيال

 رمراج لح



 ل 09) ميرم ةروم 4 نكت لجوورا حررش نال امج

 رف نطقت ب لمس قس سري نوكيا ذا نم الإ ب لام كوع لمي ح َنْيموجملا
 اذه ُدُهَت ىا ب دهن نثر جت < .ظفلربت لطم لوعفم اك خت اّدَه لب ذب ثعي ووو بح اذ ثموم حتت عررام

 نأ لي وركوراغا فرط كت اب ساكن اء ردقم لجأ نه هذ مالعرضن_(طسوم قكل امس ٌلابجلا اًدَه ردا
 لب ركن لا فو ذم ال لكي حس نأ هس كح بضل عب لكروا سد لوعفم اكن خت روا قَشْنَت اَذَلَو نُمحرلل ْوَعَد

 ٌبجوُملا كوم ب تابع يزقتروا اكو جي رص نأ لم تروص ا اتسم قك عر ؤفرم الكي انلسوم قروب نك

 تاؤئسلا ىف < رفوصوموركن م لع ٍضْرَآلاَو تاوّْسلا ىف ْنَم لك نا. اًدَلو نمحرلل مه ءاعد كلذ
 دصاو خس تياعد اكاظفل كح لك ينآ «رتاكا ينآ الإ ءارتمر لس لك تمغصاب فوصوم جي تفصاك ا
 ىبرعلا هلو نين نيك شم رافك دارس لس او ن# ركاب جس عت لك ُدَلآ اد (ى) قود تب او ب ايكايال

 كثب آء كب جسما ارك ( ل1 ننس ) ناب ذك جس يل عتضلوارم حس نلاسل ابي دك يس ناتي دصقن سس فاض كس

 حرت ري
 لي تييصعم زين اب دوا فس دكة ارك اي كس سورفاكم دكة نس اج لكبسآ ايك خلا اَنْلَسْا ان رت مل

 نور فاكن لا يآ ا ذبل« ليث تس رامبا بوخري لالضورفل/ ورف اكهدكك كل ابيب لن يمل ن ل يشل كس نس ركل
 كح نارك تلاعفاو لاوقا ءزورو بش كس نا ىتدوخ مت لي ركن تساوثرد كفو التب ىرلج ل بازع كك لس

 تاك اهرجبا كاك اي ردا# اجر ذكت سرس لإ دوا كة اجوم قروي د ادعت ىنلا بج لن جس دركر اخ فنا
 -ك لك اجومالتب لع كرنوا دغر مروا ىلا باذع

 هي لول راوسدني نم ىكانلا اي نو وحك طظواوك وقس رو نسر كو ركب وكن د ىلا نيقتحلا رشح موي رك ذأ
 اكوجبوك وسر سكت كس ساروا ل لب بيل فرط كت لنج حس مازحا ترم تي هفدنناد كس لاف امهس كسا ركراوس
 ابوك نس سا اكعد قكراقسروا قي امج ٌلوكاكن ا لابورواءك ليد كيب دختاس اس تلذ تمي اهف لب م سايب
 كت زاجارواوم ىف لس تاجا حس لاي ك نثر فس لترك للاب كوع تدايقفا كسك شرافس كسكس
 دوبي اًذَلو نطحرلا ذختا اولاقو كل لبركى نوم فرص قش رافس تبارط>ير روا ككل وكاهلضروا ءايبنا
 < كك ا يحجب رو! كا نرطخ ايلا و ديقكي أدق جس حيرركر اياد الوا دس لاهتشلاد كج هديقكي راك كر شسر ا كراضنو

 ركركث و ئاهي دوا لح اج ثا س كاس نين زروا لي ذب ثحي ناس آت جو كريم وعر ردا بارك يتبل
 < ايكاوت تدورض ىو ال واوأ ارب قل يث هس دنب جاع كح لاروا مالك قلا بج خلا نطحر لل ىغبني اًهَو ليي

 رواوب اق لس لا بسك بسن اهكر دس لم ترق ءطاعاوكب س فس لاء لي ناش نا ياش اك اري دولا

 مراج رلح



 اه (09) وير ةروس اذنك نال الجودر حرش يم اهب
 بسس

 هوي هينآ دري ةيتآ مهلكاو و ص و “لوكس لاك جس جو كن عساكر ركر اش ةس لاوكبسدوا ليث لت تفرك

 مب ناضا ل داب كس نع قام دوا كة .ةريتاس لاس تاور ضاح ابنت نت نو كس تمم ايف صخب اًدرف ةَماَيِقلا

 .نونبالو ٌلاَم ُعَقنِيال موي ك آ اوم بج اف بس لابوك لوةر كد ديدوا قياس رينيب دك اشك

 ءانقرل لال وتوك ير فاكر وا نوت كن يوم لعن تاي[ كى خلا تحِلّصلا اولِمَعو اْونمآ َنيِذْلا نإ

 تيكا قلق تح اررصقم لسا اتقن 1ك ساء لج سرفر كذاك تق ذب كيا كنيراص نينزم سرخ با

 ايند لاح تبكروا تفلا كن ياس ىلاهتدثلاءاك وتضمنت لصاعركوج جس لوب صاع تدحا ردوا نوكسكل د ىكتنس

 لاقتدقلا بج كج ساومدراو ل فير ششي صدك ايج« ؛لث ةييسدلا؛ تجي كٌلاسدإي دوا لم كل 0120002

 تكس هس دلب لالف ل كى ب ةساءرف حا نبا لماربج ىلاعتشلا ل اني انب بوب اياكم سدنب كيت كك

 حرق وانم لب لاونابس 1 اربجر جي« لين تل نحرك تبت حس ا قم اربج لبر كت كب سس لا قب لوم اجرك

 بيان نا* ذرب ني # تل فسكت لا قكالساو ناس آم انق لل تس كتبك حس هس دنب لالف ىلاعت شلال

 اننإَف '"ىلاعت هللا نم تقملا باب بدالا باتك ىراخب حيحص” ءج لام قودكر تدق كل

 2 لقت هءاخو رتل قا ار ل زا نق نإ كيال قبل كة كن اسآوكن ارق خلا هاَنرْسَي

 يل دذ لسا اسك اي درك اس آيات لكشم الوان آر قاس لاك لطم يب «اندجاد الكرد عاد اكن هن

 هل عَمْسَتوا 2 م ارؤ حس ترآ بارع ولن يكسر وا رانك ولا ذكروا لح انس قربت خوك وبقشروا لوداكزيني

 تاك ض باج شاه وت الخ ردا تكونا غرف كلو تدك نزح يبطل وكر اًركر

 قد مل انس تك تركو تروا زاو ىف 7 12000

 مرايج رلج



 لل (0) ةفةروس اا نا الصوور [ررش نال انج

 م

 ةظ ُةَرْوُس

 ناَتنئَو َنوُعبرأ وأ يآ نوئلثو ٌسمخو ةئام ةّيْكَم ةظ ٌةَروُس

 - لي لع الايبي ب ستنتت وس الياء لكل روس

 ُدْمَحُم اي كاَرُقلا َكِيََع الزنا 1م كِلذب هدارمب ملعا ُهَللا ةظ هِمْيجَرلا ٍنمحّرلا هللا مسب

 لإ ٌكِيفَت نع ْفِقَح ىا للا ٍةولَصِب َكِاَبق لوُط نم ِِلْوُرَن دعب َتلَعَق امب بعل نقشت

 نمي هل بصانلا هلعفب ظفللا َنِم ُلدَب اليت هللا فاح /رىْشْخُي ْنَمِل هب ٌةَركْذَن هاَنلَرنَأ نكل

 ىف رهو ٍشرَعلا ىلع ُنْمَحّرلا وه ٌربكو ئربكك اَيلُع ْعْمَج هىلغلا ٍتوُمَملاَو ضْرآلا َقَلَخ
 نم امه امو ٍضْرألا ىف امو ٍتومّسلا ىف امل هب يَ ءاوتسا هاكوتسا كِل ُرْيِرَ علا

 نو همخَ اهنال عبسلا َنْوُصْرآلا ُدارُملاو ُىِدّنلا ُباَرَثلا وه هىرُتلا تْحَن اَمَو ٍتاَقْرُْخَملا

 ام ىا هنم ىفخأو رَسلا ُمَلْعيُهنِإَف هب ٍرِهَجلا نع بع هللاف ٍءاَعُذ وا ٍركذ ىف لقلب رْهَجَت

 ا ا ا ل
 دق ُلَهَر ِنَسْحَلا ُكَنَوُم ىتسخلاو ُتيِدَحلا اهب ُدِراَولا َنْوُعِسَيلاو ٌةَعسِيلا نىتسحلا ْءاَمْسَألا

 يذم نم هريس ىف َكِلذو انه اؤثكدا هيأرمال هله لاق اان ىلر ذإ ءىلمزم كيد كنأ
 دج وأ ٍدوُعوا ليف سار ىف ٍةلْعُش سف اهم مكي ىلع اًرَن ُتْرَصِبَأ تن أون رض اًيِاَط
 مدل لعل لاقو يلي مل مأطحَأ ناكو يرعلا ىلع لدي اًيِداَه ىا هىَدُم ٍراَلا ىَلَع

 ٍليراتب ةزمهلا رسكي ىلإ ه ىمؤُم اَي َىِدْون جَسْوَع ةرجش ىهو هنأ امل ٍدْعولا ٍءافوب مزَجلا
 ٍذاَولاِب كن *َكِيلْعَت عَلْخاَف كبَر ملكتملا ٍءايل ٌديكوت انآ ِءاَبل ٍءاَبلا ريِدقَتب ”م

 رابيغإب ٌفْوٌرصَم هكرتو نول ناب ٌفِطَع وا ٌلْذَب نىّوط ِكَراَبُملا وا ٍرُهِطُملا ٍس
0 

 .اهيف نئركذل َةولّصلا مِقََو ىَندبْعاَف نأ لإ هلإ ل هللا انآ بْن ىنِم كيلإ 0ىحْوُي

 هسمسج رش
 رتب“ قد جس دارم يكس لا كدفلا ةسط الاد متر تيه نلاير بها ذيج حس مانكسطلا لش لوم اترك در

 مرايج رلع



 لل (0) هس ةروم اهني نال اجودرا حرش نال امج

 لب اج ذر سي بت قتل ل اج ذب لع تققشم بآرك ايل يل زان ك ساري بآن رقيب هس مت كيسا انناج
 ل 0 ل

 ««اتكراض فوج حايل زا كك تعي ساكن آر قو مال كاذب بدنيا( فيت
 بصب لعن ا اليزنت ايارف ادبي كل وناسآرتلب روا ني ع لت ع هدركل زانت حس بئاج كت اذ لاهي

 ماقاياج ماي لج كرو اناكىربك ربع يت ج ناكائلع ىلع جس شلل (ةانلزنا)

 روا نع زروا لوفايسآ قولك يروج < كلي ىكاىا ل كوت اش لم تفل شعروا < ناش ن اياشاك اد

 قاكانغ كح ىا لو لشن لالاسدار مروا لانه ئرث لن رتل تقل زج دج دوا هس ناايمرد كس نا

 ( يل خي )وكررج 2م يشل حس هديشرل قو ورك ل ساس قنة رج ثلا وق لي رك رج عدوك بس راما لإ كيك

 2س[ ناب ( ىلا )ردا ليث س [لش لد ( فرصوج )و0 اليخ نا دوا كت ابوك تس تب 1ث حس اناج
 كح سا لي وفانن لجو وبعم لوكا وسكس لم جس هشلا و كا ون لبي تقشموكس آ سايب دذ كس رجا ذبل انناج

 ومولاي 1س لم ايكروا < ثضوح اكن محا ئنسح رواه لو ةدراو ثيدص لت هس داب كس نلت: لن مان نرتب

 تقدس ةابرعاتس ني د رد»اريقر ابي نابت قدي يبا لبا دك اذس ادبي ( مال يلع )

 رلعش لن سرس ىيرإي قزق كا ناي هس راها ك لأ لع كنس نامتمب يس قد لاهو كات جس تق
 ( ماسلا يلع وم ) روا كك رك امجروج اهنرايلا لوك شي لاي الاو فس اتي تءاد لوك اي كسك نكال(ركك)

 كدب افياوكن لاك يا رف لاعتسا ك- سا اظفل كري اشي نكت | كوصروا كت كك ناز ناز سوو كاك طل كلاب

 تاق اى ذاوأ وقامت تخرداكى رج رج و دوا كدي لي كح كلا مالسلاد يلع وص بج هي انجاهت لين نقيا دول

 تروا هس تا سكس قوس زمرد رار ع ليوا كليق ركقِدوُن دخضتاسس كس هرسك كس هرعت كس ىنإ يوم
 تدراتا تس: ةتيسا قل لد: بسدارعت لع نا هيلي ريكا كرت ا انا ىَناب نش ) كومردقماب لي حس ىَنأ

 زئاج) نوفر ني وترش وا نيب وتحس ناايب فنطع اي لدب ىوط < لش قرط داو كرايم كاي لد قم قلتو

 لوميا م قشاكس ٌةعفنب كى ْوط كب جب كوم فرص: روا كوم فرصن» قوم لبن نشك ناكر رك ىّوط ( <

 < ىراب ىكقودج وأم حس باج كريما دبل حس ايلرل بثت سس لش موق كرت وكت خس لدا كح ةيماع رة اانا
 لين زارغ رك مق امنروا رك ندايع قت كريم قنابل دوج لوكا وس ريم لو هلا قت لب كيش هس نس دورك ما

 3 نول هرب

 دئاوثىريضو ب 00

 الا لي تقشموكووخ آل ا يكس كل ان كس ساكن آر قس ماكل يي يوت“ ٌبعتتل ىا ىقشتل هنوف

 مرارج رطط



 لك 00) ةف ةررس 08 نايل ااجوورا حرش نال اج

 هللا فس مالعرسخم هل ل ماش ماناكىداو ليا ئوط قراكتي ,لعخ اكل لسه جو كم لدا
 هلا لعق اك اروأ < حس ل تاعطقم فوتيل [دركةراشا فرط ككتاب سالك كلّذب هدارمب ملعا

 هانلزنا نكل ىا _ طقم قسمي ل ايدركراشا كسكس نكمل ريض لإ ف ماطعرصخمب  ضاخدتاسكس

 اك اكد جل رد اكر رقم لشن انف الْيِزنت < لاح لدم سى قشت ةركذت ا ةركدذت

 رك كاع بجاو ف طوي دوا جس ايك ايدك رج لكما لي ل دب كس لوك دسم كرك عوكل نأ بص:

 شع ثنعسدارم قوغل لطب مللي حس ل ارم ىالطصا لدب حس لاب لاهي يس اتركت باي ىلع لوا قشر دم
 نمه جس ماقم مق فوذحنوَف بصان لاني ل قطنرو اذا ئَف كس ب بلطم اك ظفللا نم لّدب

 مدفع فلطع 6 بكن جب_ سبا لئن فطع لم ىلُغلا تاوطسسلااو ضرالا قلخ يس قلت اليزنتَقلُخ
 كف ور كف هك ادتبم َوْه نهحرلا ل يدركه راغا كسك فاضا# وه السوم ليك ارتكا اكل وا ف البا
 نك ذ ىف يرقتروا نا ونت اهفتسا روا دك يسآب اطخ جس فناتسل مت انآ لْهَو هلوف < ارؤزرم قس بد

 < ايكابال هفيص كركر يروا ازثكما < فرظاك ومشي دع ئأر ذإ < دق كله دواس كس كس ماسلا

 جاب جايك فيصاكركذ حس تياعر كله ظفار ب باوج كلا« قوت كب فرص بطاقم
 ىك ُتضَنآ < ايكيا خيصاك حس تياعر كدت هارمتكجد ادا دوا مدارج اي جس ايكل اعتسا هغيصاك ين ايت

 وصح رعب لابي رك انك ريو كرس دقي ط كح كس ساني كاي درء راش كسكس ُثْرَصَْأ ريت
 هس لطف مسا تكرم د ٍداه ىا ىذه هريثو ىرعّوع ليف لخاكل ,ىراكج ص 3 ةدارم خس سم

 ا رعت ل, ربي ل تخروراد كنك جسْرَع

 لج ل نا ذاك«  نومتناماااطص الا لي بط « ل تك ل اهب أكلم قرافء لت هت كلت اك
 ببال ركل خو "سا لاجاعجت يب تخرد لوا جس ل "لاو حس عخرد كأد روخ قيادي بس لوم لي

 ولو ل نما كاملا تسرد انه ب لولو فرصممر وا ترصتتو اس اناا فلغ لداح داو

 مهم ىحوي امم هللا انآ نا انأ ىبنإ از فرصتي حس يو كين حرا يرملع و لوم لم تكس ةعفب ا داوم فرصما

 ةليلجلا ثرعنلا نم ٌركُذ امب توعنملا ىا بربك ف وزادت هللا « ةولصلا ىف ىا اًهّْيَف < لو

 لاا وه لإ هلال رواءادتبم ( رثلا) هلالج تفل رثلا وو فصتمس يلاكتانصو رون تاذود ) هللا

 -قكم قرف

 قشوريم 1
 تدوس نآر قييدكس لوقاكتءارطح ضيع فالتخادي دن ايمدد كس نير سف جب للسكس دارك ل

 [مدابج دلج



 ل (0) ةف ةروس لير نيل الجووراحررش نم امج

 ياه لن ىئاركراسا كس ملكي ريل ثلا لص سرر ضخ كي لوقا ك تارت نعد كيا حس ل قس سا ايس م
 « كري نان ز مرق ل فود عيسي هيلا لسفلا لوسجسماي ْبَه نزورب هَط بتايكةسالخج

 كتب ج روا تعش زامف تارا كدول رول كح تاتا تقشم دمج ل تداب تمرض اركي تاباكت قد لاي

 ىلاترشلا كقو ىلا ةسابركمرو كرام سي ب 1ك قصة رفاوا زامف كوكب ريب سرسدوك ب كيا قة اج

 د لرب ح اه هزم ىرخ آس أَطَي َيِطَو اهتأط لم لا ذط كر ب نم ز مرق ل وفود بآ ةطايآم تحس فرط
 اا ع ُط

 سا لع لب ماقول ء ل اهنا تقشمع "بآلايكس ل زا: ك ىايب آان آرقذس م َكِيَلَع انلَرْنا ام

 كلل سوك آر قس مجسم كي بلم ارم: 56 "اجركم رو كرابم مداح ب 0104 ارق توالر دف

 ل تيآ ارك اريج, لال كب يرق تكل وكدوفك يكفر نردد دن لا فكس سوزفاكناب لايك لذات
 د ناميا كولر رك نب اَهَسَأ ِثْيِدَحلا اذهب اوْمْؤُي مَل ْنإ مهراَثآ ىلع َكَسْفَن عجاب َكلعَلف < هراشا

 ك قاب ددايروا تحلى رق ا ذ# مدلك : لاا ذركك الب ناج يا لم رد ىا عت هس ناب آايكة دال
 «ءاقش ب لابي )-ةاجوم لاياضردا عماد هديشإل ب ذجوج اكديح تل ع روعشل تقيس نافارب كاتس ارنا ك-
 (< لن ب بعتو ءانع

 لوقت نيام فلسروب جوج عبس قو تاب راغب ردا م قلتي شرعا لب اوتسا ئوتسإ ٍشرَعلا ىَّلَع

 نقتل كب وتسا.[هي قرورضانكر ريق اننا ب حس لمن تابباتق بيم ولتم كح فيلو تقيقت كامكس
 اسوم ستالون كارد اكل سن لوم بسانمد لب اطمح ناش كن اش ل رشلا تيفيك اس

 ايكيني هس قا اجدع نب كش فرص قلك تقول لو تركى كنف ئرقلا تحف اَمَو
 < باددجواب ك3 2لاتتا كنتاسروا تالآ نس كن دوا عرسي رو نقيب لائؤلى لاوسكسادخ ملئاك اس
 لنا روا تاقيقخت بس نا ىتد ىكراج كي وقدم شوا اج لكئراي ىلا حس داي لا ركام رب كن م ذ لصي لاسدنج
 كاك 1, ماك ت الآيب كك لارج فرص سكي آس اس بس لب تارابخا بتناك وضشنا
 ليو فرص اذا« تكس وم زج اع راكفا بس دي دج لكاس وا تال آم انته نادك ابج ادم تبان فالغ قرت ايا
 29 * هرطق طلو« لس 47 كيو زنك تروا لبس 40: ملا وتتسار طق اكن ل زك بسج اكسركل صاح ملاكات

 تنص ص وصى اى ىلادت نت قفا تختار ملل يثور اياوسكسدارقا لا لح ( سس, هدي دج تايكلف) < لس
 (نآرقلا فراعم)-جس

 كت عسو ىلا ملي تي رات نايباكفرعتو تدق موكب تيلي حلا ىقخأو ّرَجلا ُمَلعَي

 7 ماهدلب“



 كك (00) هضظ ةروس قيم نال اطودر اح حرش نام

 آب ىبتت لكم وكت قكم هدب كح بولا مال لاوو اج كركر تدوز تابدج نتععمركذت

 وبل نهب ناز قا ركيس ركع لدوجوا اج قت جلب لات تابدج رن: كل قاب هديب كس هديب
 روز تبي ترورضالب كل ىلا جس اطيجاكب سس نا معاكم احن نقب ىلاو ن# ذك مآ ىرذك باى كل لد قادوا
 9 ايف انس تير شر الع قت كرك تس دهن تيك لج حس

 يك ب حاصروا قالطالا لكلا لك قلن اكى ا نيد يب قدم نايب تافسدج اعتنق الب تايآ
 . وه لإ هلا آل هللا تيب آىلاو فس آنت آول ومتى اوببصاخ كى ا ابتوككتييمولا تفمركي ىطقتا اا نوم

 -جايابرفنايب لع

 < ايمرف نايب تضتاس كس ليفت طب تب دق اكم السلا يلع ئئوم تر تح ناهي ىسْؤُم ُثْيِدَح َكاَنأ ْلَهَو
 هرلط كو رتل عررط لن حس لا تساب ل وأ ياو ىلوك انتج قو فرط كادت رك جدك ب اهب يشأ سرك اج
 و كاب قتلت ميل ريخو يحى لكم السلا ديل كوم حرر سنس ىلا توك يس آب لتي لووك م السلا
 قالي آس كت شاور فيلا وا ليتتوعص ل نت علت # ئئوم تررطن>« جيس ايكايد روز ب لولوصا ىلا كل

 اييقي اي 1« سوم لو ظفر ومقشر ولاد بأ لغر وا ىل ايم اكدكن اراك آ حرر سوا كليب ل ركتشاادرب

 ت-لكودع نار لانا زاغآ اكتروس هلع لب اج ل هان نش كس بآروا كس لوب روصو بلاغ

 فلذ/ى سقس مالسلا يلع كوم تررطن>« لإ ساء رف ناايب دصقق اك انآ كس كوسوم تدون بسس نم كس لات ايا يك

 اق ليش تقفو كس قبب اور علم نب دج جايك يكن اهب زج هو فرصاكم تق لاهي ين ءاذلا
 كير روفص_ تارطت ضر وا باي روفص ايار وفصم ناك من ىدا مت اص لكم السلا يبلع بيش تمر ظظ> ل نب د

 دعإ كح ذكى رول تدل كت مدغروا كس تيس مشا ارو لاس قكءاقت يكد عراك 0
 دوا تدايذ كدشاخ ىلا ركود ولهدلاو ب!( كرم ىكىروي نيل ادعبا كي ب بل ان) تل اس داي لاس آل
 تاجا كوخ فس مالسلار يلقب يعش تررظظ> ى تاج تاجا حس مالسلا يلع ب يعش تررطت لكسب ا
 اكول رك هس باشاك درس (ئرجتانا ت ارتس دجتاس قويت لاح «لي درك ارمت قتل اي رك كي زن ناءاسروا ريد

 كورس هس اتاجوم عرورشم ذدددوكى ديت «ل اجو مر شتم اي ركل ساب لوجب سار لن تلاع لاء ديتاس ى“

 بءاصم نا« لأ ىيذ ار ناقج كيك ألا 2ك اهب كررس لج كئيب تسال

 كس لم تياور كمل ءامت ل الجرون كدا لب قت ك [ىويند تقيقحر ومو ىف ةرظنأا [كيا اخذو لن سيكير جك
 قر لن جس لا تمرورض كس آد تاس سريره اهيب مقالا هك سيلا فيا رك ك 1 قرب ا ف كوم تر
 رع اكو ترطخ بحب ساب لئالاو نس انت تسار لوك اب ورك همس نامي روا لوماجال_لعش اكل ارك هز لن هريشو

 مدابج لج



 3 روس لك (مس) ةلغت نق نامل الس ووراحررش نللامج

 قر كك آر وشروز لب تخرد كيا اكيد هر اظن بع رو بيكي ع لوط داو لرقمروا كاي لسا ماسلا

 قرم كت خرد لو: لو روا ع احابلبا كوم يس هدايز رف ىا تخرد «<س- قر دايز راق لك آروا

 لوك تندرا ايكرمقاكغساج بيرت ك آف كوم تر طن: حاج انوم زيت لاعتش اك اء قب ىلا داش
 بج رواه لاج ص قاع رود كلن قنا بورا كاين لوم نيل بح لاخلا وقم رك كل ب راش

 مااا خلا هللا انا ىَنإ آزاد[ لع تلا كت شبوروا تر ىا جس ركب قتاقتدد قلن تنس تن كارب
 ثم اروا لوبن انتساو آرت سب لايك عر و ابك يبل راب كد قانس كوم ي بج نس ومكه ايكل تنس بجو لس

 سر لاا تس اسس ربت ء لولب تت اسس رت لوم هينا سرت ل مب َّلآزاوآ 1؟جس لاهكة كاتي د» لي ركل ومان

 مالك اكدذلا حس لاب كيا فلي يسارا تس تمر كودك لوب بي رة حج هدايز حس ناج ريتدوا لوب كيت

 (ىلاضرتاؤ)_ت كح
 زيكا روا سرقم ليا خالي ودرع ا ةس اك م لاقل تجو لكما رضا روا بدا َكِيَلعَت علخاف

 هع كس لامك راد مك لا 2 ءجس كروب اك راسكاروا ىذتج اع لش فس دم اي دج بكرات سد رواءوم ب ماتم

 لكةسداتا يجدوا لوقو لوا حس جر نبا دوا قرب نسحروا ىلث تترد لمن تايلور ضب يبج

 لك راو دوا ءيبركل صاع تكي كة رلسح كى داو كرابم لا مدق كح ب مل كات ر نولصم

 - لرب ذيوداينجكتا اكس زكا

 روا تازايتا صان حس تدك ياو وصت ضخ صاخ كس نم ز ف ىلاعت نت ىوُط ٍسْدَقُملا ٍداَولاب َكْنإ

 كا ىْرط ءهس لاو لم نمد كس روطووكى داو ب ئوطقداوروا قونريتس قضاه ثلا تيب هبت ع اخي فرش
 -- اح ذب فرصننر يف حس ضر وا فرصنتفس تارت حساس ( اكاد

 كح ه تلاسرروا توبنوأ قدم لافتا ةوقاسسللاي رم كم السلا ر يلع ئوم بج كَتْرَتخَ اَنأَو
 كدنباك قره يلبي ح بس. نسسس روف/ اه قراج كب ناج راب ةوددج كايد مكرو ايلا رف بنت
 هي روط لتس ثبت كس تيب كايف لظاو لم كرنب دج رك ذا ولا كدت لوك اوس ريم ورك

 لان داي كارخ لى وك نوم لان حزام ىراكدإي ريم صقم اكان. يدان يي دوا ايد اكان قت
 تاففت تو ىلا قرا يلع ذي زامل فاجأ ب كل ل قكبج كج انكم قي بلم كيااك ىركذِل بانت

 < زافق# اءرف ذي آكايج رك اينو ذي ذامض قت 2س دا كريسروا ىت تكن حس تيفي ا قول كد اب« لوجذ

 ( تيقاوملا باتكف يرش ىراخب )- ل هذي دايو بسج كس اى هرافك ا كى الس اج لوجب يع اجوم

 امب سفن لح هيف ىرحتل اهاناغب رف مهل فيو سنا نع هيأ ذكأ نا ةضاشلا

 مدارج رلج



 لك 000 ةلةروس 006 دامب رثيفع

 عنو اهب نمي ل نم اهب ناَميإلا نع ا اَهنع كَتفِرصَي كندا َرَهَو ربح نم هب * ىبعست
 مىسوماب كَ ةنئاك كلت اَمَو اهنع ٌتْدَدَصنا نإ َكِلْهَتَف نىدرتف اًمراكنإ ىف ُةاَرَه

 بوُثَولا دنع اًلَع مَع اًوكَوْن ”ئاَصَع ّىه لاق اهيف ٌةَرِجعُملا هيلع بَرُل ريل ُماهبسالا
 ةَبرام ْعَمَج ُبِراَم هيف َىِلَو هَلكاَتف ئِمَتَع ىلَع َطْقْسَيل اهب رجّشلا قَرَو طبخأ شو يشَملاو

 َناَيَب باّوَجلا ىف ف َداَز َماَوَلا ٍدرطو ِءاَقَسلاو ِداَّزلا ل محك >ىنرخأ حئاَوَح ىا ِءاّرلا ثُم تلكم

 اًهِبطَب ىلع ىِشِمَت ىعست مِيظَع اب يح ىه اذاف اَهقلاف ىسوُماَي اَيقلا َلَق اهب هِتاَجاَح

 لَو اًهذخ َلاَق ىرخأ ِةآ ىف اهنع هب ِربَعُملا ناجلاِب ىَمَسُملا ِريغّصلا ناّبعتلا نايل قرش نيون

 ىف هدي لَا لوألا اهيلاَح ىلا ىا ضفاحتلا عزعب ٌبْوَصنم اهتم اهدي اهنم ”فحخت
 ُديَّسلا كلذ ىرأو اَهِيَتَبْعُ َنَِب ب اهِكْسَم ْعِضْوَم ٍلاَخْدالا ْعِضْوَم ّنآ َنّيِبَتو اضع ْثَداَعف اًهَِف

 كحاب ىلإ تكلا ىنعمب ىلا كدي مْمضاَو وعرف ىدل ُةَّح بقل اذا ٌحَرجَي لَِل ىسوُم

 ملا نم هيلع ثناكان تال جّرخت اهرحاو بالا ىلا ٍدضَلا تحت رسْآلا كج ىا

 ةاني ىهو قرح هيا ْصبلا لذ ييهشلا عامْجك ىصت صرب ىاوؤس رخني ماسبب
 ىربكلا ةيآلا اَنئبا ْنِم اَهِراَهَظال كلذ تَلَعَف اذا اهب َكَيرنِل جرحت ٍرْيِمَص نم نالاَح
 َمَدَقَت امك ِهِجاَنج ىلا اَهَّمَص ىلوألا يا ىلا اهّدْؤَع َداَرَأ اذاو ُكِيَلاَسِر ىلع ىنظغلا

 6 ةّيهلالا ٍءاَعَذِإ ىلا هِرفك ىف ّدَحلا َرَواَج :ىغط ُهَنإ هَعَم ْنَمَو َنْوَعَرِف ىلإ ٌدلوُسَر بَمذإ اًهَجّرخأو

 هسمج رت

 رمان تس تاءالع كلا برق كادوا لدم انباج انكر و ديول حس لوك لوكى ا لب جس ىلاو ذآ ائيقي تمايق

 ايبا لوك تكسر نقيب ساوك بج دل, اجايددلدبأك دبو كيت لامعا لس ساس( نو) ساوكض بلا جابو

 قادرو جاوماذي كي كس لثئاوخ با ليم راكذ اكس ارو انكر لن اميري لادج كك كورن« ك2 كر داب

 اك نيدقإ تانغ ومد اروا# جوج كالب اب رذاب حس تكسر نقيب سا ةتركا نت 6م كالب

 لع روا تو 2 ( تسحج) < ىلا قر يابك كك دمج بح اك ه زبي لاك تس 2ك كس مرقم اهفتسا

 لوب اجار يس كس تشرددهي رذ كس لا نيم لوم اتعب تس ك- كس لول ركب قياروا لوما دارابس دي لا تنذو كس
 لإ :ئاج بارعا لوقت يار ع لك ٌةَبَرام برام نوم نيل قت اكر كو لي حس لا دوا لب اكو كا هوك اج

 كت جاح نايب لم بادج ( رادقم) (هريغو) نك فووك وروناج ى ذوسرواانيلاكل لي ناك لضم ئراوح نمت برآُم

 ماب لج



 لك (0) ةلفةروس نيل نال الجور حرش نيل:

 يئاساوم احثودوو لي يق ايدلا وك ادجمانج هس دلاذ ب( نم ز) وك (ءاصع ) لا كوسا اومداشما ايار فذ اضا

 ايكابكن اج ل تع ةرصودوكى انت مزود. كس( يل دبس ) بناس دج لب ديبي ةاووايدلا ةيايكن

 كراع كرت اًهَتَريَ كس يدان تردصلج قالا( ق سك قوات ستر دالك ات داشرا جس

 مدمس ىلادجت نيا فس مالسلا يلع كوم تر طنين انج ىلل وألا اهيتلاح ىلا ىا جس بوصناسس هو كس كف ذع
 فس كك ايمرد كس نوماش لووول لكس رك فار( تر ان تاب يول ايكن ب ماصعوو قنا يدركل ماد لش

 ماس ( ءاضكبي) تشم امسك ناوترف بسج رك جايك امو كل- لاب بسير دم السلا ديل كوم ترطتروا كبدي ك
 نوال حس لان جس ل دجتانمادايا مروا سوم د هدز فوغ ( ئوم) 3 .اجوم لي ديت لش ( لكك 0

 1 سر اشم شرم ىلإ فالفرب كس تلاع ىدنك يي ىبا«ولاكت ( رجي) واول كل فاو كن كس هذاب لب لب لي
 ءاضيب روا ئرخا ةيآ لوم ىلاغن كرسوديب اكس دل ريش ند كي ركن وحك رج كك هلو راد دنع كس تردد

 ىفي وكي ركب بس يك ك دابا (ىرم ) لان بج وكم ممتد كاج ء ل لاح سرك رخت لاا
 نائولم تلاح دتلاسموك( ميتا ) سا مب روا ىلان كذب كت لاسر ىريت نت لب دامو ىل اثنى ذب كيأ حس لبن سوينا
 اج إب كس لوكدل ناموا ناوكرفركن ب وسر م ( با) اريل لاكترو ا نيل الل ولبتي نيساوك ما حر رطل باس 00

 - 0 ايكرك واهتم كت ييمولا وكر لير فكة يسا ايكوم شعاب هد كط بس لا دخت اسكس ىلاد#

 دئاوى ريض بيكن

 ءافثا حس تناباك بج برك للاطم ل هرواك لاك برك اَهَْفَو ءافخإ ُدْيِرَأ ىا اًهيفخأ داكن

 -َ هيفا لإ ئزجنل اًدحا علطا مل ىا (ىسفن نم ىتح ٌهمتك) نو تك 3 ل تاي انركذلابم لع

 هب اء ضر تمل اًهيفخأ ُداكأ ناامرو لس نناعتنروا نتن بي تس روص رسود جس اخس ةَيِنآ به لش

 هس انا فو زيك هب حرس كاس انج قر ور انو اكد اع اجسس توم دلعتب بج لصد كس يرجو كن ا ددقل
 7 يس لوعفمر يمض . ُدَص هدام« ليتل رفاب ىن بم انرك صاد َكْندُصَي <- نايأكا نم لأ ل ر شو ٍريَخ نم

 ما كلت ءادتنمماهفتسا مام. َكلِتاَمَو < ىبا# ئدرَتق ات ئدرت نأف نس ل ئدزتق ئدرتق سب لك رشا

 بلطي ماهفتتسا, لي كللت اه حس ٌرييشا نو راثشا ماج لاعركوب قل ردقم ةدئاك كنيميب روارجتو راشا

 الي داو طولا ناتج كل كس كرنب < لاك سكر تاذي كك لاس ست م
 كفو ةيَخ هس الاد ةسوعر ماه زجل م لكن كي ئاس اكءاصع اى ا بي رقي ساو تطل فمك اتت

 اهكايد فاو توك ي شاسع ذب نابعث روا لوز تكسو كي ناس وجرب روط اخ ناب تاج رداء ليث تك دك يناس رج

 مرابج دلج



 لل 2 ةف ةروس 4 نيمالجودراحررش ننال امج

 تكدتروا امض نان قل رابققا كس ثجو متدك سعيا ايدجو ىلا نابع لتكروا < ايكابكٌن اج لئثء < اناج

 < يحاجافماذإ ىنعست ّىه اذإف امت حاموم نابعث لي دعب روااهتاتبر ناج ءاذتبا اي ناج سدابقنا هس تعرمو
 كك ترفصرون«باتلسوم قلاع س ةيح رلومرلمج ىعست «بس لنرى عست رواه لوارتة يح هس ءادتب ىه

 اهُدْيوْنَس ب ىلوألا اهترْيِس ايكوم بوصات جو كى لا فذعاقت ىلوألا اَِتريِس ىلإ لم لا اهتريِس
 ريغ نم“ ج لاح سر يمك جرخت ءاضيب ىلوألا اهتنيه ىا بساتكتوم قكلارتشالا لرب حس لوضسرين
 : سيكا ش لري كس ايك ل نس كلك زوكبش لا ذفاضا اك فكلا ىنعمب هس لل كس جررخت ٍءوُس
 لفرص اج دارم زج كلوب كايد باج يس يركب رك ظفار سب لغلاكى ا« لي تكل تح دنس

 ده تف# كفو زحف وصوم « ئ ربكلا هك ايدركه راشاركن لا فو ذك ةبآآلا

 شويش
 قس نوتشرفروا م ايهنارك قتل م انباج انكر فكس قولكم انقل وكل ماعم كس تسمايق شي اًهيِفخأ ُداكأ 5

 اونا وم د ووصقم ع راوبارب ٌراص لمص ناامياركال در لكى ترخ آروا تم ايقوك وكول ركاك سهر اغا فرط لتس داك
 غرورك و مك ل ودانن» ديعبرواربي رق تاءالع كت عاق دبا« ىلاو ذآ مال لام قكسرمال ق كتاب

 روب و زن لطي رق تما الع ردا« جس تلعب كمل ور يطعدثلا لس تسر ضخ[ هديدب تامالع تس اجد: ملاك تس يق

 - لو مريد انك برغم اك حرروسروا لاجد نرورضروا قربه ١

 ملك ورم اهل ثم قل تس ٌةينآ قل كل مج ساركا ةساج ىواذج لكل بكس ساوك نب كات خلا نزحت
 اذ سد دق كي ايند تاتا ضب لمراد ل زجل را اينددك نس ب تحلو تسلك ىف لس تاق
 نابج كس [تتنوابيلا لول ىرورض كك لاء لوم تومي كءاذتج كب لوم يكل اكءازج هورس لاجل
 اكتم ايق لج اتم ولت س ا كوم ف الخ كس ضاقت ل فاضناري قدشرو عاج قد ءاذج لئاك كل سرب و كيتربب

 تميت مايق ف ىلاختو كرات داك سب تسلك يي تكسر ىلتؤكت نو كس تاومروا تمم يق بد ىروزض التعمق

 تيصحم وثع_اهوم مولعم تلو نيت اكتم اين اب توموك وكول ر كا ايار ف حرت لو. قتتنو كس راح اروا
 وكتتقو كس تومروا تمايق ف ىلاهتدشلا تدجو ىا كس لال كرافغتتساوب وقلبي كب حس تنور كس ليث داخل لع

 ووصقلاع نسر وام السلا يلع ئوم تررطتتوكب الخ م لا َكَئَدِصَيالَق < ءاترؤ كفو رمجهدنب كاتس اهكر لك

 مررط كوسم اك يدصقم اياكم لئرودص اكو ريبة انك سلا انوبم موصحت 1ك ساس وكما

 هد نلامياب تمايتدج ضيا لو[لوم دايا لكن دمت عررط ا كو دتح اوم جسما يقلب نامي ككبا

 مراه دلج



 لل (م) ةسلظ ةروس 2 نالالجوورا رش

 اوجانيباضرفلاب ركأعس هلا و ع تلف لب لءاعم كس تم ايقوكي آوجاب ر زود عنج ل لاسفن تاشباوخ ياواد انكر

 دك ئاجذي لع تكالب ىو
 ىلا رمالكروا تتكبد رمزا ترتد ك جس باطخ دنا ناتسود كاري حس فرط كن اباعلا بد كلَ اَمَو

 لا: ةساجوج رود تس مالكت افلكت هب سادو كوم كراطرب مالسلا يع توم ترظظح تشب وروا تبيببوجدعإ ل كح
 هلحي كل سااقت نانب ماس كيان لش حتر كس ناوجوكاصع ى ارك تدنن آس قتلك ل لاوس لاه دالغ كس

 هس ماسلا يلع رم بج لس هو د ررط جا بخس لاس ل دخت ب هس رت يك يكون رفرو يدرك سوك لا

 ارق اسوم لايت روا طا اخ ءيي وم الاسلا هيلع ( وصد روايكت يكرم الن زججماك فان بناسوك ا بت اصعاكى ذك يلو

 ا ل ل

 ىلا ؟تس اهلك تتابع رت وتس امك ادتاوج لاوس انت !ف رس ماسلا ريع وم تررطح ئاَصَع ّىه لاف

 قع مرر زنط حت ب نت باوتج للص فس ئئوم لابي رك جس كانت لاك باز انتا

 كيه 2 0 اشم نوم ني ماك تاتي سلا اركب تسود هس قتال قرم يك وق لوا «<س 57

 اشم لوبانيل ماكس تبي روا حس للا قود اططاس للا لا, نيل ثابت يس ك- كس لوي دقي ا تس ا زن لدا

 قت نا اءاس ايا نا تو تورط ل وم ناي دوك تس داب لس يف 9 اجاب ترورض كس دوال

 كح كك الايد اصغيي دوا لوب نيل تسلا قتكماك كف كف دوك ورد اجى فوم لوم اني كي نركب تسدنك

 مما لاككاكت يعماج ركب دا تياعددجتاس كس ل رماروا تيحو لشكل ب باوج يضل لوط ا هس ام تم 3

 حاج كرادد تاب م سا اود اف تس دعقوم قار جوتركوم نار به ببكي مج كس ضاقت كتبو قش ان

 ىلو يدار قوم صرخ مك اهيمجو مرن ى تلاوط ابي روا كح وم لسا فرش اى الكم دايز حس هدايذد كج

 تر ل« دن بناس ءاسغ لكي حس ينك ي كس نوف (اصخطتن ؟رقلا فراعم) ئرخا ُبرآد اهيف
 ىئاييا تقفو كس برت ل انج اج د بلا فوخ قرشب حجو كنب بئاس كس ءاصع كييك اج ايدارك
 ىللوالا اهتريس اهُديعْنَس ْفَحْنال ءائي نبك كترقلا كوم هوز فوخر كريد وكرظنمكانفوخ لا يقوم ترن لاو

 بارك ايذ مرعب هس سل يس زج ةووكل وسر خيا هس لاقت كراجمللا نْوَعرف ىلإ بهذ
 -لب ام لج ك- كس ةييس نامبا تورك ننوكرف

 لقساو اهقلبل قرم ل لس رو لاس لمحل هو رفص قل عراب ل
 :ىلوق اَوُمَهَفَي ارُهَقفَي هيف ٌريِغَص وهو اَهَعْضَو ٍةَرْمَجِب ِهِقاَرَتْخِإ نم ْتَْنَدَح * يْئَناَسَل نم ٌةَدَفُع

 مدابج رلج



 ل (0)ةفقررس عا نانالجودرا يرش نامل امج

 ُكظَع ”ىخآ ناّث ٌلْوُعْفم تْوُراَه ”ئلهأ ْنِم اهيلَت انعم اًريِزَو ىَل َلَعجاَ ةَلاَسّرلا ْغِيِْبت دع

 وا رمآلا ىَتقْنِصب نالغِفلاَو ِةَلاَّرلا ىا 3ئرمأ يف ةكرشأو ىرِهَط تئرزأ ةب ذّدشا ناني
 ُهاَربَك زك لركن اربح يبل كحل ع بلطلل تاو وهو رجلا عراصملا
 ْدَقَلَو كيلع امم :ىموماي َكَلْؤَس َتيِت َتِيِتْوأ دق َلاَق ِةَلاَسّرلاِب ٌتْمَعنأف امِلاَع اًريِصَب اَنب تنك َكَّنِ

 نأ ْتَقاَحو َكَتَدَلَو امل اماَلإ وا اًماَنَم كمآ ىلإ انيَحْوَأ ٍلِيِلْعَلِل ذِإ ا: ىترخأ ٌةَّرَم َكِيَلَع اَنَنَم

 ِتوْئاَلا ىف هيقلآ ِِِفدقا نأ هنم ُلَدبيو كرم ىف ( دىحوُي اَم ُدَلْوُي نَم ِةَلْمُج ىف ُنْوَعْرِف َكّلَتعَي

 ُهْلْحاَي ِربَحلا ىنعمب رمل هِيِطاَش ىل ٍلِجاَّسلاب ميلا َِقلُيلق ليلا رَْب ميلا ىف ٍتوْبَنلاب هيِفِذقاَف

 ٍسَّنلا َنِم ٌبَحْنل يم ُّبَحَم َكِيَلَع َكَدَحَأ نآ َدْعَب ُتيَقلآَو ُنَْعَرِف وهو اه ٌرَدَعَو ىَل ٌرْدَع

 ليلّتلل ذإ كل ىظفحو ئَتياَعر ىلع ىبرُت هيَ ىلَع َعَنصمِلَو كر نم ٌلكو ُكْوَعْرف َكّبَحأَف
 لقتل اهنمُةَدِجاَو يد ُلَبَْتال نو ٌعِضاَرَم اوُرَصْحَأ دقو َكَرْبَح فرغت ُمْيْرَم َكنحأ ىِشْمَت
 مو يعم هدو ا وبول ب

 رع

 وب كب ماشا كف رق ل جالب ارق هر كلو لا م

 تن مل هيي كلورتو ىعلا بيعش دنع رم نم اهيلا كَم دعب هود لأ يف اًرْغَع

 كفرت كتْعََطصاَو ىِسْوُماَي َكِرْمُح نم ُةَنَس َنِرعَبرَأ وهو ِةَلاَسَرلاِب ىِمْلِع ىف ِرَدَق ىلَع
 6ىركذ ىف اَرثفَت اّيَتألَو عستلا ىتاياب ٍساّنلا ىلا َكْوْخآَو ّتنأ ْبَمْذإ ةَلاَسْرلاِب ةىيفنل

 . هريَغَو جيبسعب

 همست
 ةفحال ةدايز لصوت ) دلو د يساري برع ريم سابك س مالسلار يلع وم

 وكول اى ن اب قريمدوا داير ناس ماك اك ( غل ) ياريم ك- سرهجروا ءهحس وج لمت ايت لاسر (راي) دكا
 كس لاسم مافي كولك حان كول ات ايلوكر لش دوم لن نيبو ناقد حجو كلج حس ىراكتجب ساكن ملوك

 لوعفم نورا تكسو ركررقمبح رت ل نامناذ سرب نواعم لش تلاسدداك يندد نر

 نامه رع



 كل 000 ةف ةروس 58 نالالسودراعررشن ملاعب

 ويتم ويبي كريم جل رذ كس ىلا لج احب رعاك ج وكن ورإب قل حس نايب ففطع حس نواب يِغَأ رواكع لع

 (ةلرشأ روا ذُدْشأ قثل) لل وذووروا درك يرشاريم لبي تلاسر راك لاحم سيمو ئاددا ةكتدرلا

 م0( مدرج حجم كف سوم )رما باوج عرراضمروا : كس موز عرداضمروا« لاؤ تلح م قت خص رم ا

 فقاو يلوم حس تالاعهس دام باك عبس سرك ح ترتكاريتروا لل ناب © كريت حس ترثك ونور

 تس اورد رت نسم عدم تسكن احا ري جج كوم ااا رفواشر ايا رفماعنارك نب لوسر سالك جس جد كم لذ
 باو وكل اما كرت فس مدلج حس .يليلت ذإ ل كك ركن نارحارم جتك ىو والعكس لا وت ادد ايلا فلوق

 وكمت هس لاءاريتلكب ج قرأ ذاتي مابلارهن رذب دج كداب تايهد لج هس دايس رمترجل رذ كس ماهل اي لل

 « توباتلا ىف + هيفذقا نأ ردا اكس درك لج كس لوبي ( دولو مولر كيد ) لمن وكف ل انت اوم فوغ وك ادوات نج

 كيس دلا ع لعاسوكن يروج سهلا 3 لبي لص تس ايدل كس ركب لي تاون توك امك يهد جس لدب ىَحْوُي ام

 باك ارواج نر اريك اكل ذي ضن اياوك اراكرخ 1ءجرمخؤخصرما (قليفف) روابي هس دانك سا نك
 وكول قلك اج لاذ تببححس فرط ىئيا ب حت خس لن ايلي و كدت نس لوكول نارك س لادحإ رول« جس ناكرف وردا
 لاى رم مك عرما 8 هلكت يع ا” وك تترج شكو ورم روا نوئرفرجي روا اجو بوبكك يدان اس

 كل كس قريب ردت مكرم نام قريت بج ( عس تاباكتتنو لابي يريلعت ذا اي لوب ل تاتو تعامد

 انت اتركي وبقوك وف تيب كى لي نااتروا اضن ايالي وكل ويلاو سالي دود تسب سس سوو ناروا قكوتر لج

 لازادعب قل ركروظنم تاب ك ادن انج؟ سكت لاذكاك ادج سودات لعن اياك ودل لايك نس (عرم)7
 كس ارك ايداهتج لاي كس لاد قرات م نس مرمي ءايلركل وتوك وف تيب كا نس شادو ل الالب دك اك ادد
 يا ذة( اتوب قام ةليا) جدد ملوك تقو اوك لادوا لوم قرم حس تاق كريت لبن
 لس ساروااهقاي درك سرصم وصخ ىتبت ليا ذ__قروا غاي نوم ن موكب با قا يلركل وقود اكل

 لم نوشتا نآكمفلتالمذس مترجب كد تاج اوك ف مترجباق مومن فرط كن وكف تس جاك
 كفل ني دم لبارحي ىد ىصاظوكه تس ناري ولا يكتم لم ستاد آوكم ننس من قواطع اس لا( الا
 فلا ترجي ايل راهن حس قي ىلا ذس تروا لاي كس ماسلا يلع بيعشدحإ ل ذنب د سرصم جسر لاس( لن)
 وكمت فس لع وما تح لاس للاب سرت ريت دددا د قم ل تلاد لع ميس رمل كفي رع اخ
 قره ردا ذاج لاي كس لوكول راين لاياشن وف قرم احب راهتتردا م ( با) ذبل ايلركب تت ك تلاسر لبا
 - ل هريفو تن قل )اهيل ن ماكسس قس قئاتاكل عن قرا



 كل (0) ةف ةروس وع نيل الطوورا حرش نال اب
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 لوقب « نبش ران ءراكددب « هس تفص رخيص تس وز رزو اًريِزو ارز < مدزك دم كس ءامد باو اهي اًرُهَفََي

 مله يورعاتل كك لاس لرا سكك اء لوعفم ناوراير واس لوا لوعغم اكل جت اًرْيزَو م ارسفم

 ءارتم لوا لوعفم عل سا لين تس انب لوا لوعفمولوررعم وقر ركل سوو رواومبافر تملك يأ لن نلا لوم م لوعفمود بسحب
 روامفرخمندوراب لاهي دواس بس انم انو: ركل لس لس وجربت ىلاغ لوعفمروا عجب ايمان هفرحنل ل سجس تب
 د ايكايدركم دقموكى اف لوفم نس جو لك سوم مت اروا تي ازعل, دوت ورك اًريزو

 ءذدشأ + ناي فطع اي لدب نورا ردا ل لوعخم يل رواوج لوا لوف“ اًريزو :بيكرت ىرسود
 كوم مط اكو رز ل ةكرشأ روا كوم قي اكو زمت لي ْددْشَأ أ زا نوم ملكت ماو عرر اضم بج شي نولود ب كرشأ

 وم تررطت تست لك وطفل وفود لب تروص اكس لوم نكس فاكر وا لع لاك سو اعد باو روا

 ردا لا اني راك يرش نياك اروا نورك ويضمن ىفي اري رذ كس لما لك حاكو تدي بلطم كوم فرط كم السلا يلع
 لاا وم ديت اسكس قنا زم ةكرشأ رول ( لب ل ) اكان جت اسكس منك هر دّدشأ لوم ظيص سرع لووول

 مه اكرم هل رذ لس لاي سرع ودل ا نتي كوم فرط كى لاهت لا تدبن كن ولخف وفود لع كترروص

 ىرزأ اككاجومطقاسوزم لكك ليك, سود جت اسكس ىجخأ بسجاك د شأ #دانب داك ير شارو اردا دك

 تفرط ف اكس ل ٌلوُعْفَم نلف َروُبْحَم قبح كاسج لغُف نزورب لوس َكَلْؤُس تشبءتدآ رزآلا

 جس. اتكتوم ىكل دب حس ةّرف انيحالا ذإ رواج فرطاكنم اًنيَحْأ ذإ ماو انت, تساوخرو حم فاضم
 فرط كتاب لسا: كدفاضا اكاماهيلا ردا اًمادع اهم كت حارص رض اريبج بس (نكسرم قب .يليطتذإ روا

 رمي, نم رخل سارضاع ثنومدعاو ( ض) ْفْذَق يفق ىتىوغل وملك قت تسل اسد ىقد يكس هراشا
 وحفر ربت شك تب ارك صاد اكرما حس ًءاقلإ قلي ( حرسكرء دلا وك اق )ج لوعفم بح اي ركن دصا»

 نع ُتِيَقلأ ىنم هرم باد ٌةَذْخاَي < ل ساي دددارم رحبلا ميل هه تيت «# لا وك اء

 وكاس تللع كّتيَفْلا ب ُبحتِل هنوف حقكم ىكتننم لةبحُم ركوب قلختتاس فوز هناك رواج

 نول ووو روك قلخنك ئشمت ذإ عنضتو ُبَحُمِل ىا ءاجوج تسرد فطع اكعِمضُحِل كنك سا فهذح
 مان جت اسدجتاسساكن امك لس للا وم: لدب حس لولا ذإ مكس تسرد كري ردا جس انك س كيا كس شع

 ىَة ةَعِضَرُم عِض ارم هلوقف ىثمت ذإ !ركذأ بس نكتم كي تايتنك نب فوز ركذا روان ىف نلاحا

 وقد قلت ردا الإ َكاَيلَمْبِإ ى١ يس قلطملوعفم انْوعُف لين تكول اد ذس الي هددد سي“

 2 مرابج دلج



 كي () ةطةرروس ا نيل الصودا حرش نيل امج

 فطع كك انعجر ف كات انا, فو حلت بيجاف هس مالعرسمم ةّريثك َنْنفب ٌكاَسف ىا ٌرودُب اك ةرذَب
 عركقس اينو يَ ىنَو اني نركب تن, نك لابم سب لصد حانططضإ ( لاعتنا) َكتغطصإ بوم تسرد
 بايك يدرك ف ذع دم ةسدك اق يور آوكن وكف لابي سانملا ىلا وركدت قس هل رضاع ركن زج ( ض)

 سايق يري يلقن تك كابتعا تحضصك اس ايكايدركف طع كس كاري ساوكى تايآ لابوك رطل
 نا ءاتوج بسانم ةلايرف ديلا و اصعلا سابك عسدلا ماطر عسا هلو انيدركف ع سوم سك
 راب لو زج دمك ا وسي ابر با كك كس اطع نارودك تد.ّلاب © كك ياطع زود كي فرص ءارتبا ككل

 عرار عن كل لا خل لقشر تار رعت كج تزل فود ب : باوجج ؟عل تسرد رك الطا 6

 - هس كتم رب

 نشرنا
 اطبع تلاسرو تبن بصنم روا ادم لصاح صان فرش ايبا مالك سد وك خكرم تيرتخ ل حّرشلا َبَو لاَ

 حرشا بر ليكم لي اعد اب تقو لا كوم .جوتم فرط كات تت اجب كس ةسدكس وربي تاذ ليا قاوم

 لمت كاتو مولع مكس د رف اطع تعسر يلا لبن سا تنس داي رفد داك يسار بر سرها ىردص ىل

 ماك غلو تورو دحوم

 0 اعد رصد

 - كح ركحش ادب ونا ليث تس لي بح صمود شوج

 بس اندم راو اي نلاسآ اك اكى سكس سا سدرك اسم ايياريم نش ىرمأ ىلْرَب

 سدرك ناس اوك كشر وا لشمس[ و اهو درلا هس لش ترهق ىلا

 ثلث تاباريم كولا كاتس دلوحكشدنب كلاب ذاكر نكت خلا ْيِناسَل ْنَم ٌةَدَقُع ٌلْلحاَو :ءاصد كرست
 مالسلا يلع يوصل ات سوم كس لي دوك لي اوك توم تررزعخ ن وعرف اوم ايبا زور ياك س يدقاو اكن سري

 لتي لن تيياور كيا ءايددكد يسرد ارنب لاك سا سيتي سرسور بن اذ لكن وكر فتنس ديت بيبا نس
 ير نورف كتاوت د ليكوو ع سن قرا كيا لدتا كس نااهتت سد ليكم السا يلع وكس

 وتد ل ارسا ىو ينجس انسب دل ايكوم كي يوكن وكف بلان ءايلزكه درا كس ركل فلس ساروا يصون وكيف كدا

 اكتساب كي بآ ماشا هك فس متازعتنب هيس آى ديت اكن وكرف«<س امن فس لويم#جدتاخ اكتمل كريس رذ كس سل
 دوا لالا لع تشل كيا يانج شرك رج ليث اه بآركاروا« سرني لت ىكزنج ىلا نيو تس كلايخ
 هدايز ل لياقم كح تارباوج هلكدج هدا ادكاتق يب لايخ ع دكر ةح اسكس قتوصرلال هل داي رباج لب تردد
 سس لب احب ديت فر طك هراكتا قت قوم تطحن امد كس تددأع كل وجي ذبل نت توم رامي روا شذ

 مح



 ل «) ةفقروس اء نتلالجودرا رش ناب

 وم تررطحكت ابك افتار ايك حس جو ىك ىلادان كن يتم د ايكهكيدج نس قوس 4 اج آن يقي وكن وكف حس
 هلع كوم ترن اي وركف رط ىك ورانا كس ك دخت اماكن لا فس نان! للم ربك ياس ذب فرط كت ارجادج دجتاب فس
 وكنلوكرف, كل ناب رز حس جو لك ىل كر لي ددع ركنا لع تب ىراكتج كيا قل مكس تذاع كل جيس مالسلا
 هك نابزح مب كك اء هت: « ىلادان كن يلب ضفيتناكترارش لكي اك وص يك آن يفي كتاب لا

 هللا لج « ماعد هس مالسلا يلع وم تررغح َك- لس ك_ وحكى اروا  ايكابكة دقع لس نآر توكة حاج لج

 جس لال انم كاعد تيل هات ايكو قاب ثا لت ىئرادقم لكلا فلوق لاعتكرإج

 ارمرلوم كير شارو ا رف اطع تس نادت سر نواعم كيا اريم يشأ ْنم اًرْيَِو لَعْجاَو' ءاعد تي
 هيلع ترضع ادانب راك ير شاكن اوكم السلا يلع ندور روا ىلامرف ل وبقى اهدي فس ىلاخنو كرابتدفلا ين انج ءهح اب تا

 -اكديدأر الطالكت وبث كادي ر ذك تشرف لاتتاكح شرعا تو سا السل

 نانب نواعمروا مو ايي اوكمع سلا هيلع ناورإب فس ماسلا هيلع كو عم تررظ> ىرغأ ىف ُهكرشا َ :ءاعد لي دكا

 مكس تح اي قي ىدجتاسركو تك تساوثرو حس ىلاتدفلا لكم اك ا اكرت فرايف لص دوخوكن ا اياب ا
 ءلكءاعو لغتنا تايد لكلا كح لسا ءاجومج لبر وخوكى بش اي لوسر ى ؟كرايقفايي ني درك يرش ع تلاسرروا تب

 1 ذم للان نش حس مالسلا يلعن ئكوم ترم السلا ريغ نلورإب ترت>

 باح شهب عرور شوج لبو < ءالددايوك وتمنح ىفبا ىلاتو كراجطلا ئرخأ ُةّرَم َكِيَلَع ان دَفْلَو

 زيك ترج نكس تدق نايمرد لس ل كان لسلسروا نيج ر فوم لو ذيع ب بآن ودرب كس كدت كت

 لاعتسا ال اك  رخأ ٌةَرم كل هس سالو وتم ا ةس ىلاغتو كراجمطلا « لاب رف تل اذ كن اح نوقلرط

 هس يتقيت» لب لب لبيمو نيو لاركر خيتو : لكي حس لادن! لإ # كدعب يتقرر بلطم كا سا رذ

 ( لاعملا نور )جس اتوج لاهتس «لم قتل ىرمواتطم كمان كىرخا هك /

 5 ْكِفَأ ىلإ اًنيَحْوَأ ذإ
 لكيبآ2 - ةلاعح نات روما, ب هس ركل كن وكل لارسال تاس لوك فاك يود ات اسوم مولعم سس

 هتري دا اك سوم كالب كح نادوا لب دلا ف لن أي دد كس كد نب لا تدب كياوكن لاك يك االتج قوه دب ماو

 اتاك ايقو لمع ب يكسر ج فس لي داهتي لباد كت لاي كح آرب واكس لي كت اذن كلا مت« يك
 - جس انكسوم مولعم ىنرب نالت حس فرط لكى ا فرص اننا سايق لبا ناك تست اذج كن ارا هرعو كلا هتدقلا ليث

 (نآرقلا فراعم)



 لل (خ) ةلقظةروس ا نيل لج ودر'حررش يلام

 ؟ قى كف رط كل وسد يري دايك
 لو اع رسودوم مولخمكب طاب ف رصدت لي كس مالكي فخ ا نت وغل لس قوافل تساي

 نو ةك وم لاش ل لا كتير وف اجلك لوسرروا ىن ء ليج” وصخ ل لس كليو حس رابا لس قت قوغل لا لوك

 اًنيَحوَأ ردا سرابتنا كس قمتم رك ذاك اكملت نيلي رز وك تكىربش ع للا ىلا كير ىححال
 تاداشراولاعرم ترحب اح[ يعز ال نوم لوسر اي ىن كنا حس لابس تس دايت اس قوغل تلا قب كي ىلا
 نتاج لو ماهلاري بأ نو ىوخلىكعررط ساءت ل وسر اي ىبن هد تمااردبمت قاف اب ليد ابني لابد
 مس وكدا ايوا[ ومتست حس حس فرط كرا برك بي دركن طين ساروا ليدل ث ندومضن لوك بلت كس ىلا

 مشرف وح اقوا ضني كر لاك ابك ءالععرسود ضتبروا نايحوبا لب « لين تسر سوم تاماهلا كس

 رام لكتتنلانا لكتب ف ندا لمار اكس عرضت لكلا لطدقاو كس. عع ترطب لس قرم تكس لسا كس

 تلو مروا قش م الصا جس ىلاج كمابلا قوي دك يس اتت تس تناذ كلا فرص قلعت سرك ارف نيت ا
 توبثقوروا تلانسر ودك اس حرالصا كقولك ناشف اك اكس تدون تد ف الخ ءاترم لي لح وك ابا حس

 هس رمكاك سال ناميارب قد با تاكل ورسددروا جس توم كرورض نال ناب روك ىو بحاصرب لسا« لين تع

 هدا لس اهنا متاخ تررطخ ت وبنو ول كس دراج قود ارو ىراج_للساكى وغلى و نت ى ابل قو

 تبن كددكلجس ايكا يكرس قرش يروا قرن تووك ا لن مالك لوك زب تيس لكجرم يل
 دوو” حس اان لصد كذادج كح تدبن ساو غيسا حس لاو” كس لاق ابع ضن ىلا يفرع نبا نم دلا لأ ع نس ىلايداق

 دهس للاب حس تاحيرضت كى رك

 ماناكمرلاو لك قتيل (ىوم
 ىرال نب دمصي تب هَناَيْحَل ماناكنلا لم ناقتاردا<س ذناحوُي مانروبشماكن اك هي ل لاوللا حسد

 بي لكم انك ناد ادعس زنك يوخنا التت تحخزاب لس بدوا اخ راب ماناكنلا نس لوكول لتر واهيس اهل
 .ميبل انوا لوم سيمولخمو يني لوكا ليست يار ف نس ىلاعملا رود بحاص« لو كس كن ايي تايصوصخب يرو
 -هس سل تافاقل< س

 لكم السلا يلع ئوم قلتلي لع تيب آس دارم ل كت ايدودواجس ايدو نمت مي « لجاّسلاب هيلا قليل
 هولك س مان كي ددرما.فيصب مكحارسودروا دلال ب دو كك نب لع لورنس ب نادك ايكا دوكو دجامورلاو

 مراه دلج



 ِِ (0) ةفةروس اه نيل الجودر ا حررش نمل امج

 جلل دك موف اكيد مترا روحشي# روا لميس. اب لقد ايد دلا ثري دانك هس ايدك وباع للا

 رملي  لتكس لادارمر جاوب ىلاعتسا محا قخمترعا غييص لابي دج دكأرك يدار قير فس تارطعح ضل ىلا
 كلا ىتايردرواس ى مكروارعا برام ةيسارعا ب كيد نفس ءالع نوت ككاك سس دلا ذرب هس دانك كلاي ددبك اين
 دوجوم كارداو لق بي بس لب ليروعشي_ تير وا تخرورل قت شلوى ايند كيد نكس نااايس بطاخ

 روا لونج بلا ءليك لوفشم لع عناق قرف بص لب زج بسوي ببسلس لن كاارداو ل كى مروا ءعس

 كح اجا يان فكم كمارتو لاالحوكن تح يل مر وعشر لقب ىو والعكس لاوفأنا

 جس نوكرفوارم كاك ئوصرو اس نت ىا ريموت اكل اهنا ص ياوكيب سا نتي ُهلَودَعو ىآ ردع هذخاي
 زاضتقو ساراس رول كيل ا انك ف اكم السلا د يلع كورس ربان بو كرك لا اندم ادغ نلف اكن وكرف

 مايا وقيام رف نو اك كوم تمرض ارجل مقار درك رك ذرب شوب كن ادلب نق سئل اك كوم تمرد نوكرف

 قير ردا ءامخ ل ملكك ثلا نجوم نشواك لزم ا«نروكرف لكك كة اجوم نذل كا نوكرفرخ الاب كس حس دبنقا كس

 لك ئوم ترضت> نس ساانق ىت نكن ىكتنقو للا ضف ل وو جس قلختاكتاذ كن وكرف كتل ابن كس انكساج ابك
 تيرا ان يد سد مكتاكل انو ىا قادم بشوك لمن ىلا بح ردا كورا اخ كد فرص تيب
 ( ىريظمو حرور )اوم متن رؤ كس قرنمش ودوار يي دن كيس

 ني 2 رف ملاعق نترك يي بلطم رواج تيب وبكت ردصم تبح ظ فلج ىلا ىتبم ٌةبحم كيَلع تقلا َو
 تبآ يداك آجلا قود كر ناشاكت يب دكا ل دوجو لب آس تصترروا تياتغ يا ةذس مكمل

 جس لوقت يضيع حسم رو م ابع نبا ترج هك نس كتبك
 هدداح اك ىسْرَف ٌتعَنَص ل برع رى اريج دارم تيب تهدم لاهي حس تعض ىنيَع ىلع عَنعِلَو

 دبا قلع قت قر رم ىِْيَع ىلع ردا كت ييب تى كس زوحك سا هس لكس فورم لع ثا

 كذب حس بس قررصم كل ساو ل ىلا لكى لاحت قت”تسسارهارب تيب تن رغم ىك كورك ادت اير رفمدارا نس لات

 ذا نوهت بذي لكاتب حس لا هواك يكل حرر لا مكب لبر عكهس لا ىت لوح كس نوكرف وتل لسا
 (ىريظم)- نوما د لايك و

 لامجبا اكلدسقق اكدعإ كس ارو انج لم بق هتك توباج ا اكن ب كم السلا هيلع وم ٌكتخأ ئشْمَت ذإ

 ركيسآ  (ابع نبا لاق )مايد اب كش ذآ كب آف م انف َكنتَفَو رف آس لتس يآ تعأ ا
 لأ ابع نبا تيياورب لم تي دع لي ول كيا ىئان نت يصفى روب كسا (كاىض لاق ) داب داب ايك ا ذآ الت
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 ل (0) ةفةروس ام نيل اج ودرا حرش نما

 ( نيك روج فرط مش رج نةرقلا فراعم كل كس ليفت )<

 ركذعي ُهلَعَل كلذ نع ِهِعْوُجُر ىف اني ال هَل الف يلا ِءاعِؤإب هىفط هنا تْوَعْرِف ىلإ اًبهذإ
 اننا ابر الاق ُعجَْيال هّناب ىلاعت هملعل امهيلا ٍةَبسيلاب ْىَجَّرَتلاو ٌعِجرَيف هللا ىطْحَي زأ طع

 اًمكَعَم ىلإ اقاختال لاَ ربك ىل انيلع -ىفطُي نأ وأ ِةَبُُْلاب َلجعَي ىل انيَلَع طرفُي نأ فاح

 ”لْيجرسإ ىبَب انعم لسا كبَر الَوُسَر نإ الو هايف لعْفَي ام نىررأَو ُلْوقَي ام عَمسأ نوب
 ءانبلاو رفحا قالا َكِلاَْشَأ ىف مها َكِلاَمعيسا نم مهنع لح ىا *ُهََْعَ لَو مالا ىلا
 عبتا نم ىلع مالَسلاَوَِلَسّرلب انقْدِص ىلع *َكَر نم جب ةياب كاننج دق ٍليَلا لصَحو
 هب انج امب ٌبَّذُك ْنَم ىلَع َباَذَعلا نأ انِيَلا ّيِجْوأ ْدَق انا ٍباَّذَعلا َنِم هل ُةَمالَّسلا ىا .:ىدهلا

 هنال هيل رضا - ىسؤاب امر نمف لاق ركذ ام عم هل لاقو هايف هنع ٌضَرْعأ ىو
 هيلع وه ىذلا ُهَقلَح تَحلا نم يش لك ىطغأ ىلا انبَر ُلاَق .ةئيرتلب هيلع هيآالذالو لآل

 نرعرف لاق كلذ ريغو هك ِيرَْمو هيمطَم ىلا هم ناوُحلا دى ل هريغ نع هب ريم

 لاق نانؤألا مهنداَبِع ىف حِلاَصو ٍطولو ٍدْوُهَو جون مر : موقك ىلزألا ممل نوّرقلا لا ٌلاَباَمُ
 ههيزاجي ظرفحنلا ُحرَللا وه ”باتك ىف ىَبر دنع طْوفشم مِهِلاَحُملِع ىا اَُمَلِع ىسوم

 يف هك لعج ىِذَّلا وه اَنْيَش ىبر ” ىَسنَي لَو يش نع ىَبر ُبيَِي ّلِضَبال ةميقلا مري اهيلع

 *غآم ءامَسلا نم + لَنا اًقرط البس اهيف مُكَل َلُهَس َكلَسُر اًشاَرِف اًدْهَم ٌضْرآلا تلَحلا ٍةَلْمُج

 لَم افانضا اًجاَوْزأ ةب انج خاف ةككم يلخأل ناشر شرم أب ةفشو امل هديت قاع لاق اًرِطَم

 ضيرسك ٍتْيش ٌعْمَج ىتشو امهريغو هْوْعْطْلاَ ناولألا ةَفِلَسْحُم ىا اُجاَوْرأ ٌةَفِص *ىَتَش ِتاَبَ

 رقبلاو ُلبالا ىه يعن ْعْمْج اهيف ةمكفاعنأ اوَعَراَو اهنم رك قّرفت رمآلا تش نم ىضرمو

 ريمض نم لاح ٌةَلهجلاو ِةَمَْبلا ربكذتو ةَحابإلل ٌرمآلاو اهبعَرَو ُماَنآلا ٍتَعَر لاقي مَنعلاو
 ىلوأل اًرْبعل ٍتيآَل انم ٍرْوُكْذَملا كلذ ف َّنإ ماعنآلا غرو لكألا مكل َنْيحْيِبُم ىا اًمْجّرْحَ
 2 نع ُهَبحاَص ىهني ُهلآِل لقعلا هب ىّيُس ٍفَرَعو ٍةقرُفك َةْيهن ُعْمَج ٍلْوُقُعلا باَحْضأل ٌءىِهّتلا

 مراج دلج
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 ل 00) ةط روس 02 نال الجو درا حرش امج

 . حْئاَبَقلا باكتزإ

 همست رست

 عروب حس تيب ولد سد <س اكس كذب كلك ت يب ود ع اوت) نس ىلا ءاج ساي كس كاوكرف لوفدد

 دذيص كب تروا عاج آذاب روا ةساج رؤ تسدثلا اي عاج دج هدركد ياش ام تس قرنا ل هس داب ع ةسدك

 كس قب ريس[ بووك ايت مولعم وكلتك كل لا ءعس حس دابنتلا كس لحب كس نلاددا كوم تسر نع>
 هس دامب لكك قي دنا لم راكد روب هس دا سايكس لوفود(انبرلتكب لطم لوكا كل امتسا كس ضيع
 اومداشرا ل آلي ربي كل ذك ت دارش يو  دام كيت كى زاب دل م ازس نتن ير دايذ يدا

 سا لاكي رك ووكيوج رول كن ونس ل وك ا ايل: دمكيوج لوم جتاس كس نولود سدد لبي لتوبإ » مث رش ثا

 لكم اخ ديتاس راهب دك ارا يذبل ليي هسداتسر فكس برس رت موب دوا ءاج لاي كس سا باكل وحبي دو
 ماكاك لا دمكدك ا هيدج«عس درك نب لاعتسا كنا لج لوم اكس تنقشم ثم م اج تمم فيت لاروا د هاج فرط

 متتقادص لاسر هود كت” ىلاثن حس فرط برع رت لاي سرت مت ماك ا ككرادم راي دوا ماك اك امتشمدا

 حس بازع كل كس ضم | قتيايك راجت كتييادب فس نس قالك كح ضن اروا لع رع 5

 سلا دوا كبي ذلك نش لوم لال كرات فس لست وجب ل ولا باع لمس قي قو ايس دام جس قلم

 اك وفود مث وضد. | ل فلس هو ايدك سس اذ روك بج دوا كك لي كس للا لاح لوفود جي ان اي ارعا حس

 تيم ري كوم نوكرفروا تس لس لن ( تلاسسر) ى قوس كك سااايكرامتتا يب وم ( لع بااطخ )9 عس ناوكبسد
 2 ساب قولت ل قو ذل ص وو بءاذاغ باوج هس مالسلا يلع ىوم امت انباج انانج ناجحا اك

 قخروا حي ل امك اوك اديح تس ل قم رجب حس زاتنع تسري هو حس جو لك لام رف طع تروص بس انه
 ٌئراصر وادومروا [ر وم وقك اريمج اومب لاح ايك اك وتما لبي قناعجسا رك اهك فس وكف لامر فاطعدتج كوري سك
 كح برع رم ملاك اح كس نا قتلك ن ليد بادج فس مالسلاديلع ئدم «تدجع كس كت دابع كل وتب سلا

 كس اثقل بار قد عد لوب اك لامعا كس نااوكنلا ندد كس تمايق ب ظوفكل ع ظوفك رول بنك لي

 مان شف عز ك قولك منك < رابتآ فس ىت س.اهيبا هد جس انوجب دل قئكل تروا تركى لي هس داب

 اروي وم الكلس مالسلا يلم وم ىلاغتدفلا ّفاسب شاب لاي تس نلاحآروا ةانب سار ك- < دابق ع نظروا

 اديب سيم فلل تاناب فلول رذ كلي سا فس مجرمي يار فة وم سكب طخ سكى ا نسا

 < كت يتش ىقش رواء كوريفو كسا ذروا وكر فلم تي تنص ك ًاجاوزا (ىتش تابن نم) سس

 رواذافك ووخ حس لي لا( ذوخال) حس قرفت قر مالا ىَّمش ب رواه انك ض يره ئضرم .كاريبج

 مءابج لج



 ل 00) ةلطةروس اع نيل ليودرا حرش نال امج

 روا كس هج روفاج جس اماج الوب لش لاي كبروا ل اكروا ثنداو ورواتب مُعَف (ماعنا) 5 الك تكل ورافاج غيسا
 مركب لاح تن لاع رض انج رخا لمت رواه كل كس تنك تروا تدحبارمعادخييصءايات وكنا هس لي
 ل لايئاشن زم ترمب لع لو زج مانت روكدن لابي « ليث لاو ذس رك راهم انارج وك وروف اج رواءاناعك < دابمت

 ىورفموكى نيف فس تارط> ض”جس ب كةفرغ فَرُع .كاريج < عت كة ىنه قت 2 ك- سدت
 اق ّىَهْن لس لس ىهن له قدر باراك اتكون لقعكي_ يئاعكر كل سا ىبهت ماناكل كيابل

 دئاؤى ريض بك ءنتح
 هلع كوم ترطب اطخرليج ؟جس تحل شايك نركب لم نيس كياوكل فود َنْوَعرِف ىلإ ابَهْذإ 2

 - كح لشرعمللب تح لوووجوم لابو تتفو لا ذل و راب ترحل جل حس مالسلا

 هس اهكايكاييا حجم كدي( تي بم اذوضاع 1 9
 انس يلب ر مالك تو فس مالسلاريلغ نلوراب حس جو كمن اجت يدايرف فش بايت ىلاختو كراتشلا م

 هل او كس نأ ارتجب ترطغح غن ندوراب ولات انسدطسا الب ىلا د مالكة س قوم نمت انس نس مالسلا يلع رم تررعترج

 ل 2با# عجريف هلوق ةيبوبرلا ٍءاعَّذِإ نع نوعرفلا عوجر ىا كلذ نع هعوجر ىف هلو امتاننح
 لات كراترقلا كس ي لاوس < باو اكردقم لاوس ل يأ ريب اههييلا ةببسدلاب ىجرتلاَو هس ب وص سجو لك

 ادق نيم المن نايجبااكن وكرف لبن ىلا ملبس ىل اعتدنا لبج ؟ يا رف لاعتتسا سيك( لكك لش ) قيل
 -سدايتلاه تاذاقياك ده تدايتنا ل مالسلا لن ور و ىوملامتسا كى اك هنو
 سا هايناف (ور) رك دلب لئازم فاح تابئروب ءانركق د ليش ءنركىدلج اطر اًطْرَف (ن) طرفي

 لامج تيما كقاضا ىِنْوَعِب هلوم «ج ديكاتك امكعم ىلإ ئراو ُعَمسَأ < ب افاختال فطعاك
 كى د: ةاج إي لادغ تاز ُةاَيتاَف جس ترن تنانادارغتحس تيم لاهي سابك بك

 كن وكرفاكايدركو راشا فرط كتاب ى ارك ن ا ردقموك ركْذاَم ٌعيِجج ُهل َلاقو اينأف هوه هدايث ماغي ههلدذ

 جلاد جس باو اكردقملاومليأي هيلع ٌرَصَعْفِإ هل وق < بترمي فو ذك ىلموُم ايامُكر ْنْم َلاَف
 رض جسوم السلا ديلن زم فرم ارث ل ىنسوم ا رواه باطخ حس لوو ئومدوا نورإب لم امك نَمْف جس
 ترن لإ ىف كوم ترن ىلسلا ليي تارغت ل وفود نلا كيس يب بسادجج ىأوأ لو سد باد هد كس للا فس مالع

 مكس باص الخاك اه ايد تس هلالذإل بادج ارمود ءايكب تنل كس ارتوكل سا از ليج عئاجروا نواعم ول ورب

 نااار يوك ساني ورا توك كبس داري قل وج لن دق بدار اذيلا سلك فس لن تق روب ريت لع نب ئكوع.١

 رك يا



 ل 00 ةفةروس املا نيل الجودر حررت نما

 رارتوكر وا كبس داري قت اد لبي ذوي كس ريتك دادنوكقتوعرم روط اخ كل كس لس الوداع دوا نسا

 را عاج ناحا لالْذِر هلوه انت سنن امحا لول اكنوكر فري نلا كس ناو راب ف الفم لوم ل بارت دول عد

 فوزجح ارتبمَوُه كج انكموم كير رواه رمت لكلا خلا ىذلا رواءادتبم انبر خلا ىطعا ىذلا ابر رك رو
 ىطغأ لوقمرك يمس تغد ف وصوم تفتك اا خبلا ىذلا روا فوصومركل بس رت ادتبمر شكى ا انب «لاانبر رواج

 لها لوشمهقلَخ ركيساتكوم قكييروا ىلا لوفمهَفْلَخ رواج لوا لوتفماك ىطعا يش لك َقلَخ ىش ُّلُك

 لاق يش لك ُهَقْلَ ىطغأ ىا ب ايكإيد ورك دقموك ىلع لوعنم كح مامتبا» 01 لك رواوم

 تلاسسر اكن نكس رك تاب ىملا وق ايكوم رمان توجب لع اورو ب نتناك قومي نوكرف بحب خللا لاب اًمف َنْوَع رف

 لك ا ماسلا در كوم ةس ابين ل طخ تس اي كارل اج كرك فس ذو غرد اكت اب ادق يلع لوكس
 ايد كس نحس عروضوم و ناوكرفروا حس د كتتس رب عروضوم لص ركع د باوتج اسرته ردا تك يتجول ذابلا يع
 قمر لبلد لوب حب للاي لس فاز كك اح هدد حس ئروضوموكفلا باك سيل وضخ ىكرطظ نم كيال كس

 5 ضرالا مكل َلَعَج ىذْل هلوف بح ايدك رورش ىل كتب قلختر ير وا اترك وكنب حس عروضوم وو

 قي حلا نش لوكنت ءادتبا يطال ىا ٌَلِضَياِل هلو < قلخ ىباوج كلوا لاوس ناكرف
 ىدف مث ردا اًدهم ضرالا مكل َلَعَج ئِذَلا هوم لين اينو لوم ذدعإ كس ملكت ىلسيالو هلو ب لأ
 مهلاح ملع ىا هلوتقف باتكلا ىف ىبر دنع اهملع ج ضرت/لمب خلا ئلوالا نورق لابام نايمرد كس
 ىلك سا تءزعن اف اضم لاح هلي ايلا ف اضم ريمثأه كس هراثنا فرط كت اب لا تس ظوفحم

 ءادتماهملع مك ايدركوراشاكركدفاضا كرو فكروا ءاك (قمتسا ذاك هس اتم ملاك تالا كن ادارم تس مك
 الح دماج قثكير روا ىل رمش باتكلا ىف ردا ل وار ىبر دنع رواج ءادتبم لاضا بيكرتب اهملع فوزه

 كف رظ باتكلا ىف رواد رت بر دنع كاتم يي دوا لومر متت كيا لولو ودنا ل ٌضماح ٌرْئُح اذه

 -:لاع حسرتي
 «س تياكروطبيب خلا هب انجرخاف رك هراغا فرط كت اب لاي حلا ُهَفَصَواَمِل اًميِمتت يلاعت لاق

 ٌءام ءامسلا نم انلزناو مالك مالسلا ديل ئومعس سجن مالك «لاعتشلا لكي جس لام الك كم اليلا هيلع ىوم

 اياركر نكت اعنا س٠ تسانب تانسحا ساهي نا رداد اجيسايك ب اطخ سمك نير ف لاعتدفا سلك

 عراك ٌتْيَيش ىَنَش < هه ثبت حتمالع ف لاك ساس لرب ىَنَش ىتش هلوق اوت مسي ئرخا ٌةرات مالكي واكس

 مب ْمُكَئاَعناْوَعراَو اوُلك م قرم نك تفم كت اوع تنم ال اجاوزا روا ىلط رم عمك ضيرم 2+
 َىْعَرو ّلكالا مكل نيجيبم تابنلا قانصأ اًنجَرْخَأ ىا ب_ لاح ريمتانجرخآ تاس نيت زن
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 ل (0) ةف ةروس 0م ناالجو د1 يرش نيام

 يدصقم كؤاضاك اُهْيحَرَوٌانأْلا ٍتْحَر هلوتف ل كح نا. ددقم ىك نيلئاق بسك نيحيبم ماعنالا
 جس لمس ل وفوو ىرعتروا مزال ىنْعَو مك اجت

 جرين
 حس لاروا < ايكركز واهتحسدع كت يوب ع هوذا إي كس وكف لطرد # نْوَعْرِف ىلا اًبَهْذإ

 ىدكرذح ناب اع اب حاج آذاب ىو حس تك اروا ل ركل وق تحن ورك انركت اب تاس كس رن

 ناوترناجس ايك يكلي لوصإقرورضرداملا يأ 2 كس ني دنايعاد ب تيا« ةساب ذب ستيب وبس

 ساي كس لا ءافق رجب اك أكس لوبي كس ليت ارسا قب ايدارنب كس كس تلظافت ىقياروارباجو ملال راديو اك نا دخل ج

 هثلا_لكالاح « لع رعقوم كراكو روك ارك جنبات مزعس صاركاب اوبر كو تيادب يقاتل ورم اخ نسا بج

 ات انزكنب اياك وصا ساوك ورب يسارك سس سيئلاو فس آذاب حان ارك شم ىف! نوكذك انقل مك لاقت
 وج وو لوصا ركوب ناي وم تعا كن وكف اجو عطار فرط ادخلو وبي نت خب ومارف قأظي رذ كس لل

 فالغ كس هسرمدد كيا ل تاذ التخا ةيسا ملل با حس تب دج لكن كج نك. هل رؤاك (رالصاو تييارب د” نام

 - بساع انركرو تمم ب للا للثأ « نث كيئحب تمد قم الس اوكا مازاد وا يزاد ناب ز

 تبث بصنموام السلا هيلع كوم بج لن مالك ادتبارك جس تؤم ادبي لادم لاهي حلا ُفاَححَن ان ان لاق
 زاكب لي ارابتدد كس لب كاطع بلغوكمقروا كس لي ركاطع تح قنات ممتلك اق يك ادو ناني ات يك ار فزارفرسي

 طمع لغو مممت كه رعد البي كس يق بادج كيل كلا ؟ايك ارب فوظيير جيد عب كس لورعو ناك لات ثانكس
 تقدارمعس لفك لااهقهدعو لمئروا ملياري كح لكل د لسا لاسر كيس كولو و دوا نيك

 نادود كوم لسماع بج وأ لغ نارك انلسدم كل يخي زين ءقكرملغ قدام دوا كوم قك لف اكيد

 كي ركل نلا ى لحي يلح تاب دورك حس يي ورطخر كلب ليعاطو تازجروا كس لس
 زن ل لاش لع لا قم يناس ترطف كونان مانت ولف وف بنس لدزيجج كفوظرك سعي باج ارد

 فس اج نب بناس ىف قب مالا يلع ومدخل رج يا يوك ىلانمل توب ف وش قتيل

 هس ف وف بوش باز هوزغب لير ذ فختال ارفذ_ لات نت هل نسر تاس الك ع ىادعب <

 اسكادو مولحتت لات اك راي را يلق ترصنو مو فرط كيا ثالكالاح قكى دوق دتخ 2ك كس تكن
 اوم لا لنك دن

 بادب كح ساروا وبكوج لاه حس نوكرف تروا لوم دجتاس دابق ح ترض وادري خلا امككفم ىِبَنِ
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 اذ ذا )ةهطقر روس مع نلاطجودرا حرش امج

 انفاق رابتر نلاطم 1س سار ومرات وكل 0 ا كيل كيج هد لع
 فيدل انهكس ساروا لب ترورض لوك دو اج لاي كس سارطخو فوفب# متل سا ودكم اك انوكل ولا يحاك
 110 ا حلا توك ةساج لاي كس نات رحنا ءسد امه اهل مارس
 ىلع مالس 2, كبَر نم ةيآب امج دق 2, ْمُهبَذعتالو 1. ليئارسا ىنب انعم ُلِسْرَأف اء ا كير لوسر انآ
 اوم مولع تس لاذ اب جدول كلا ىَلَوَنو َبّذَك ْنَم ىلع ٌباذعلا نأ انيلإ جوا دق انإ ا, ئدهلا ٌّعبتا ْنَم

 ىئاعسروا ومن دوكتسما ىئيا[ررط ا لن تكس بصنم اكةييسد نام اهيا تيبادبوكادخ قلخحرط سس مالسلا مبديا ايهئاك

 ل نوف تسود لكم السلا ديل كوم ترفق ل ساس انج لاش لن وكم ضيف كس نا ب نارك انآ حس بحب ام
 لب لاشي زج لالود

 رول هفيظواكم السلامي اهتناوج عس لوم مصاخ تيادب كيا ئدح مث ُهَقَلَخ يش ّلُك ىطعا ذل اَنبَر َلاَق
 هك قولكم تيادب يس لوم ىب وكت يارب قرسود كيا ل تس دم تانج دوا نانا بطائكس لاس كشف

 اطعروتش لاكوك وف اا دوا تانج «هس اا. رف اطعروتشب كاردا شنو ملوك قم ةس لات كراتدلا لوم ماع

 ج روكشب كااردا كس اوك قم دس ىلاقتو كراتفلا كك سد را رق فلكم كس ماخاب سجد كل اءرف

 تاقوللم نق لكن لاروا ناس آو نبذ حلاتك تييادب قي دلك ى اس كى اديب كس ماكل ك كى دكت يادب قلاطم

 ركل و سه رهط للا لش ماك نسا تبا فو هس ديسكو دوا دوسان ايم يضر لوم لكلب ماك يا يس

 اهب حان ب اقم ءلي ت#وعرخ ومد مدقم حس تنذو ذي نك يا شدوا سكئ ارأ حس للا ومر
 وك وقتا رواء لبابا لو رجا لوكوكن لا ب لسا عج ىرايقتخا ريغ روا ىرايججا تييادب كن ولكم اع ءجس لوب هل نس

 ىش لك ىطعأ اتم بترم بازعاي با لري ىلا شديت رايقفا ىاء<س لوب رايفاهد<س لوم تييادب#
 ايات ماكو اكن للعلا بر ليي حس بسوكع كرف خس كوم ترتب دوك ن تيب كمي لع ئده مث ُهَقْلَخ

 ٌلوكوت اكسا ناوكر فس ايك فس نانا سرسدد كلاي فس مت ماكي اك اتكسبك ين لوكروا < قداح ب قولى راسم

 ا « هاب اياشب حس عروضوم لصاوكم السلا هيلع كوس كا اكل ف رك تب قلختريغ كرعر رعد ل ءاكسس سدد باج
 هانت نركاتب سب قت اذوك وكول صتقم اك الا رك اوصيأ حس مالسلا يلع كوم ترضخ نوفر يب ل رصقم

 نا كيد نكس ب آد تسكت كى وطعوج ماع ماوقادوا ليش مان رود هيتباك اتت ومس !اهك فس وكف
 ارك سسي اكس لب اه رف السلا يلع كوم لبي باج كس لاوس اك اتقي دصتقم ؟وب ماها ايكاكن نا ؟جس متايكاك
 ل سوم نب ركب كولروا لو تتم ىف روا ارك تايند كراس قي هك كم وس اكيكسيب كن لين قرا
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 لل (0) هلق تروس اع نال اج ووراحررش ل امج

 ماكان وصنم كا حس لسرك ايد باد تارك ايبا كلما فس مالسلا يلع ىوم اخرجي ككاك اجو اروي رصتقما راج

 ملاكا ايسر نس يآ المن قب حتوم اك كب وكن وكر فروا كوم كردي وتاب هكا هت اهيا باوتج ناميتوو ايل
 يب لطم هن_# رك لطوا نيس انوع روا < انكم ن براري ؟ اكد ماجا ايكا كن اكس للاي كح بسر

 ءاقككم روب يرقى السلا يلع وم ترضخ لاهي بس باو رصقم اكغل_وجبر وا اجو كي دوا سايب انركدك
 اتت لمن مالك لا كس مالسلا يلع ئوم الاغا ركن اك من لين ترف نايب لبنك كت يب وبر ناش يا للاخت ثلا ك-آ

 هب انجرح لع تس ايرف وج تس ركل يك لكم الكل مالسلا يلع وم ترضصحشلا لآ خلا ىظغأ ىذلا اَْبَر

 تروى تزاجاوكم ردا سكاريب تاجاي فلم اقارب رذ كلاي سا ذس مرج خلا ىَتَش ٍتاَبن نم اَجاَّوَْأ

 حررط لش لن لايغاشن كيلا تردذ ك- كس سودن لع لو زجج روك مان نا« احكى وك ىلويشي وم ساروا اعك

 ناد كس تم يقوكق ولكم انقوو عررط اء ل ”[رفاريب تانابناكمادقا فدي رذ كلي ت نميز لك ذس لا

 -ل 4 حنثذ

 اَهنِمَو توما َدعَب َنيروبفَممُكُدِْع اهِبِفَو اهنم مدآ مكيبأ قلَحِب ْمكََفَلَح ٍضرلا ىا اًهنِم
 ى ةانيزأ دَقَلَو مُكِقلَح ِءاَدِبا كنِع مكاَتجّرَأ امك ( هئرخأ هرم ةَراَ ِثعَبلا َدنِع مكجرخن

 لاق ىلاعت هلا َدَجَرُي نا بو ُرْخِ اهنا َمَعَو اهب َبّذكف علا اهلك اَنبآ َنْوَعِف اَنْ

 رخسب َكنيِتانَلَف ”ىسوُمي كرْحِسِب اهيف ُكِلُملا كل َنْكَيو ّرْضِم اًضْرَأ ْنِم اَنَجِرخَتِل انتج
 عتب ٌبوطنم اناكم تلا الو نحن فلن ال َِلذل ادعم كنون عاف هضمي
 َلاَق ِنيَقْرَطلا َنِم م اجلا ُةَقاَسَم هيلا ىِوَتْسَي اًطَسَو ىا هّيضو ِهِلَرَآ ركب هىَّرِس ىف ضِفاَحلا

 لها َعَمَجُي ٌساَّنلا َرَشَحُي ْنأَو َنْوُعِمَحَيو هيف َنويَرَتَي مهل ٍديِع مَْي ةئيزلا موَي مدعوم ئسوُم
 هرقل ودول مرقم 11 حصل 2:3 رز ىلراا نك مف رطل ل يقل رقي
 مُكَلْيَو اًضَعو ُلْبَح ٍدِحاَو لك َعَم اقل َنْوُعْبَسو ناّنثإ مهو ىمْؤُم مُهَل َلاَق َدِعَوَملا مهب هىتآ مَ

 ءَيلا َمَضِب ْمُكَححْلُبق ُهَعَم ٍدَحأ اراب اًِذَك ِهَّللا ىَلَع اوُرتفَتال َلَولا ىلاعت هللا ْمُكَمَرْلأ ىا
 َبَذَك ىرتفا ِنَم َرَسَح َباَح ْدَقَو هدنع نم ةِباَذَعِب مككلْفُي ىا اًمهجتقبو ٍءاحلا ٍرْسكو

 امهيف مهني مالكلا ىا هىوْجنلا اوُرَسَأَو هيخآو ىلموم ىف مهب مهمآ اوَُرات هللا ىلع

 فلالاب ىَنُملا ىف ىِتأَي نم لل ٌقفاوم وهو ناذط هريغلو وِرْمَع ىبآل ٍنيَّذه نإ مهيفنآل اًولاَ

 مكيقيرطب اَبَهْذَيَو اًمهرخِسب ْمُكِضْرَأ ْنِم مكاَجِرْحُي نأ ناَديِرُي رجل ِثاَّلا هلاَوْحَأ ىف
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 لل 00) ةطةروس امه نال الجودر حرر شلل اهب

 ني مدي رغوجأف مهل امهيلا مهب مكاَرغأب ىف ترش سمبل نوم هوما
 مك ٌعَمْجَأ نم ميلا رشكو عطَق ٍةَرْمهبو ّمَل ىل ْعَمَج نم ميملا حتفو ٍلصَو ةَرمَهب رحَيلا
 ك0 0-0 اًفَص اونا م
 علاج اذإف ارقلاف ارا لَب َلاَق اضع ىقلا ْنَم َلَّوَآ َتْوُكَن ْن 101 33[ قاع ننال

 هنأ مهرخس ْنِم هِي بحي داَصلاَو ُْيَعلا تريكو نيني ناَواَولا ِتّبُق ٌووُصُع هّلْضآ مُهْيِصِعَو
 نأ ةهج ْنِم فاح ىا >ىسؤُم ٌةقيَ هسفَن ف ٌسَحَأ َسَجواف اهنْطُب ىلَع هىعست َتاّبَح

 تن َكَنإ فحم ال هَل اَنلق هب اَوُنميالف ٍساّنلا ىلع هُرمَآ سلي نأ ََرجْعُم سنج نم مهّرحٍس

 ديك اَوعْنَص ام َّنإ اْرُعَتَصاَم ْعِلَتبَت فقلت هاَصَع ىضو َكِيمَي ىِفاَم قلَو ِةَبلَعلاب هيلع ( دىلغألا

 لك ْتفَقلَتف هاَصَع ىسوم ىقلاف هرْخسب هوتا ثِيَح ُرِجاَّسلا ُحِفْالَو هسنج ىا ثرِجاَس

 همج رت

 دلع كا ردا كس كادي حس اادكمدآ اب داهم ايكاديج وكم تحس نين ( ل ) حس لا فس مترا
 ديترم اكرمود تو ل ثعب ولم حس ( ني ز) ىادوا كةاج ك نأ مبكر لاح كح ليدانول دعب كس سرع
 نايناشنوف كردي ىفبا وكن وكرف شوك ا ذس مروا اهتالاك تقو كس قيل ارتب ىراهترلم ف متاكا يد كس سناك
 اكل نك واي راتركر اكن ا تسديح ل كى اعتادوا وداج برك ارررصُمرب تاب اروي ىتاتالجتن ا هدوس لب الحلو

 راب ش ىارواود لاكتدكمت حدو كس وداج رم كلي هس راه مكس 1ك لسا لاي سس دام مايك مسا

 وس ءاكعس كل باقم اك ادج كح لب ا وداج قتيلا لبن لب اتم هس ريت تمت با ةقامجا؟س اجو ( تمولع ) تيك

 نلارييمراومت كياوركم د روا لي ركم تن كرو فالخ اك لل ركررقمتنفو ل كس للا ناايرد ةييسا دوا س دامت
 تندم شوا وسكس نع ىو حسبو كس [ف زعل ىف داج فرت بو اًناكم لي
 هس ناد كن سته داهبتو دعو يام رف فس مالسلا يلع ئوم وق وم ربارب تنفاسم كل او فس آت نيف طل بي ناصر

 عا 27 ناو ل ادربش وشن كدلك دوا ل سوم ختروا لن تس كتي ذوو لجن نلد لسا س ناد كدي كن لامك
 ساروا ايكئالج لجباو ( ليي ىفيا) نوكر فخ انج ك- كس كير وك اوم تفو لاوكيرج ءتقو كى( نل) لب اوم

 هيلع يوم( تقفو سا) وق ايئسار رقم تنو راين ارمي ايلرك حرك ركوداجراكم نر( رك ) لو شدت نيسان

 2 ق# م نر يؤكد لاير للاب ل كيلر يروا كرت ودلاه تس( لورا اج لاذ ملل

 ةزاجرلع



 اهلل اول ةلق ةروس 8 داو ؤرا رع ما

 00 مم د : تاكد 1 1 2 راب ىلاقرتلا قش ورا

 اسكس ك لوطوروا هرسككساع رواسي ْمُكَحسُيَف انو تسي تباع امو مم

 لوب وسب ايش ل قدما, هدوحرواي رواة سدركك البوك لشن

 ا ل ساب كس لاح كح كادوا يوم وُ رفخ لبي سراب كس لوو ناروا كوم ةحارلا فش لال ث لود 1

 ناذه كب اير نكس لورسودرواعس كيد زن كسرمكولا ِنيّده لو ندا دقي لووول ليل لي لب اكل و

 هداج ظييساوأم كس يب رصقم اكنلا ليث تس اف فلا لي لوتلاح لو لبن ينو: س نهم تفل ناوي دوا <

 ةنناويبج ل وركوب رب وكب سجن نير تب“ راب#روا لي ركرجاب ل أت حس نال زرس راب دوز كح

 يادكء افرشم دامت لك فزنا خل لاس ثنوم اك لثمأ ىلغُم ( سلركل اء فرط اوك فار

 000701 تريبل ند واس بس لا فزت [وفوو نإ كس نأ «يئرك م روف
 (ْعََج ىا) ّمَل ثم ذوخا ح ّعَسَج دهتاسكس مم فروا لو ةززمت اْوُعَمجاف دلرك بك أ دا

 كومه مكخأ لع قتلوا كوم ذوخأاب حس ٌعَمْجَأ ( ل تروص لا ) جس قادت اسكس هرسك هس مير دا ناطور زوأ

 ني كس َنيِفَطَصُم ب لام اًفَص ءامآ( ل ةلباتم) كوه نقع مرمر وا( ولرك موه ورب ( افي 0

 وداي جس ءاتفاوك]ت وم ابك س لوو نلا بلغ نم ىلعتس اي ؟بائوج ايكلس ىذاب كدت ّآ

 ولا ثلجي ىت مب سيرف ( فس وم ترضخ ) لس اب نب لاو غل_اذ لحي وكاصغ سا منايدلا سيك اصغ خيسا

 سوم لوما ل /* لايخ هس نا حجم كوداج كس نا لايجئال دوا لايسد ل نلا كي كرب ءالاذ ةس ومنا اج

 نكايودءقاو لوئورءات ٌوْوصُع لم لثا نضع ع لو بئاس وم تس ود لء لس شين خيسا لاجل هول ثا

 72 2 هس ( ايكوم ّئِصِع) ايكا يديد ورسكواداصروا ناتروا كس لب ح

 تشعر وكل ام كاك( وم ايبا ) كنك زج نار اكن اك ا يك وسحب ف وس جو لا نتن ايك
 رثلبرمأنيقي مهل رذ ك .بلغرب نا ى مور ذ اهك حس ىلا ذس مت ضلت نااميا ب ( كوم ) ىلا هور روا ساجد

 < كرك راكذس ( نورد داب) ناتي دج ءهرلاذ كوكل كادوا ع لس دجتإب ساده داب رواء كس مد

 ( كاف كتب نيل ) بترك ا«ركدداج ريشالب جس ايانب خس نورك داج ناجي دج رواة اجرك جاك اج لقي وكلا
 هيلع اكوضدجن انج توم لب ايماك ( سك قكوجروا) تس قت حس لأ رك داج هس كنك ورك داج كيد ل د

 كله لاقتشا قثن ذي ركل ع هرجركوواج بس با ايك م دنع بسك ناادواقايدلا ئاصع نبا ذس مالسلا

 - الس نامياي بركس كودإب دوا كوم لكك اراك روا ذي دكر نع ز سوا ةسدكمذج

 رود
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 لب 3 ةنسق ووجب ام نالالسوورا عرش نيل امج

 دئاوفىريضو بيك نش
 اطع# ان دي روا ءاصخنس دوو فرص ع 'تباوكم السلا يلع ئكوصك ايكوم لاا كبش نسا تس خلا اني ْدَقْلَو

 ع2 زج لبث تاكد تدم إل دك ايكوم بادتج اك ما حس لت هوك « تيس د اعل يل سرج ف وت ةساج قلت سد

 ماك وكرف فس مت لم تون تدك ياك ادصقم يرتب اهلك ان ٌةاَنيَرَأ ُدَقَل لك سا عك

 حس دارم قرصإ تور حس تهمك ايد درا ارح انرضنارجلا ري اًنيَرَ ايكوم رشازبلا سداد سر

 كتيتانلف ىئايربكو ىتزعو < ني تدابعيزقأ فوز مروا لاو ب ماباو# مال لش َتَنَيِتاَنَلَ

 ناز فرط ادعو هفوقا جس 2_2 للا لافي بيحزتاف ع نا نافع قا 1 َكَنيِتاَلَف رحب « هلثم رخسب

 مك ُدِعْرَم لب لش أر مل وود ىوُس < مدقم ىلإف لوتخم مكتيَبو هك انني رواج خم لوا لوخماك ل عجإ ب 2

 < داس اسان ذاضم فز مالكم يدركه راش ح هديك ىوذ ىأ هلو < ةنيزلا موي رواءارتبم

 7 بِلا ركع اتكيوم ل وفود (رؤفمدادورجب ترابا كس لكلمب ب الا َرَغَحُي نأَو هلو ل دارت اسروا
 ٍةَنيزلا ْمْوَي مك ُدِعْوَم كوب ب تدابع تن روا ءاكوم عروؤفرم قوم فطعرب ةَنيزلا ْمْوَي ركاروا كوم رورجب وقوم فطع

 ادرك ءراغا هس ركتس لولا هللا ْمُكَنَرلا مناك ْمُكَلْيَو هلوق مهّرشح ىا سّنلاٌرَشْحُي نأ مكُدِعْوَمَ
 ررعشم ل ةقيرط «ريشأ مكيقيرَط « م , مُكِفاَرْسَب هلوق جس بون سرجو كف وذح ل اع ْمُكَلْيَو ل

 ىئوجنلا اوُرَسَأ لو اكل ورأو دا ناَرِجْممَل ِنيَّدَه نإ هلوق ني + قادس موق فارغا نتا لن نس ا ىلاعم

 ناَرجسل رواماك نإ ٍنيَذَه 50 ٌركدداج لوفوو ب نقيل كوم هس يدع ك ظحابمو تحب ىلا[ تب جتنا

 : ناو ءاي جس ماك نإ ناذه لش نابز كب عكن ب ث رافي ناذه لب ترق كياروا رت كا

 ! كج ابك فس تارطح مروا ىلإ نسا قيتتوكب ارادوا لي حاشي دجتاس كس فلا ل لوتلا»

 قاوم دضتاس كس آر كس مسروا لسو هزمت اًوْعَمْجاَف «لات رجا كَّنإ نارجسُل ناذه ردا ُهَنِإ أ < .فوزم ناش

 لبا منار بلطم مدام كسك تروا قب زعل هلال ول وجنب نو: بلطم

 لاعش اح ردسم ك2 اًفَص لاح سريا ب اًَفَص هنوق ولركم حوا طي ويتضكل وريي

 حيذأ لاب درك راش فس ماعرف نا فوز رّبخا هلوتن تح نيفطصُم ل دوا < نوم حلاو

 /- مالك لابي مُهَيِصِعَو مُهَلاَبِح اَذِإَف 7-0 بمقاس يمال املا روم ورغم لي وانتي كس دعباب خيا

 70 لستر لي لحي < ياجافم اذإ رواوصف مُهْلاَبِح اًذِإَف اوَقلَأَ < يت دابعي زل نفاذ

 ل ِصِع جس اي درارقولر يكل يبخه حس ايكاح ذي ىكلعافنل قل يبخي لب ثوم لابح رواصع كك ا
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 ل 00 1 ةروس مه نيل اج وورا حررت نيام

 ري او لرجل ى يت اد لوا سم خت :فقازار طخ ى وك ءاغواو اللا سولف كنور ٌوِوصُع نع

 ٌلْيْحُي رواه ءادتبم مهيصعو مهلابح مهيصعو مهلابح ايد لرب حورس تكس نيرو داص دعب كس ىلايدركم ندا لايك

 كوم لاح ليخي تروص لا روم ادم مهيصع و مهلاَبح هدا مدقتريحاجافم اذإف < رمث كلا هيلإ

 لابح ومد نم بناج كريم بج كس اج لكي ردا« كوم فرط لى سَ دانما ى ادجتاس كسك ليخب
 ل ىعست اهنأ أ كرمدانساركوم لش ليداتك ىقلُملا يحي ايه ع الذ اه جالك ل ثيل سا ققتريف ثوم

 دقلا كفو كس تاجانماكجس باج اك ازتغا ىاي خلا ةهج ْنِم فاخ أ هلوتف < لامتثالا لدب حس ليخُي

 رمي نامت ا واو

 انت سن لوجئاسري دنا روا فوثرك يس اص الخ اكبءادج ؟ وم هدرز فوخ لوك تذو كس لباقم مالسلاريلع يوم

 يا قس نورك داج اق كنك كس زج ماسلا يلع وم تر طوداج اك ورك داج ل اق اكتساب لاري هامل,

 لم تروص ى مت انيل كر ايتغا لكنك ياس ى اصع اكم السلا ديل ئكومرو هت ايدانب باسر جايك وبما دوا لويس
 اعتصام نإ لي "لادن نايا دوا ليجد وداب قت زجل مالسلا يلع وم حنرطت نير ضاع لت اوم يشيل

 كلا اًوُعَنُص رواج لوضوم اًنع روا حس ربت نإ كيان لاس تاس اس علرك ديك تأ ًارتماع رحاس ُديك

 كرتاع ول ل اء ري ردم نأ ركاروا ٍرحاس ديك م رك ةوعنص ىذلا ىذلا نإ < يهد تفوز دئاع روا ج_ لص

 عت ةرَحَسلا ُحَلْفيال فس لاقترثلا(لاوس) رحاسلا حلفيالو اك لاب لاع لت ارهافأ لوي تروزف
 ريض ٌرحاص هس مالعرسفمب كيأ كانت رت اسس تب لا فس[ لب اقمدليج يا رف لأ يكد يتاس اس ذيص كس

 للي حس لائوارمرت اسلي سر اسمك يس يي دارم ايدركو راش ا فرط كد يعفو كس لات ا ىلا كس رك هسدج

 دعاداكل وجم ثنا ح ٌءاَقلإ َىقْلاَف لشرح اس ليس دارعددع.لءهتاسو بيرق نس الفي اك عيكس دارس ناس
 فس نير ضاح اوم هي دج ر وااو ل كتل اذ هريو لايسرو لايحشال حس نيفرط ني يصف اف ايككل اذ هو ع بح ارك

 ميرقق كنورإب ىسوُمو نراه برب انآ ٠ نيدجاس ث اًدَجبس كسر كلغ هرجركوداج دعب كس لااعكيد

 -<- حمو كت ياعر كلم

 قشور يف
 كا لو كل هن حس نا زوكو رخو تاتابن م حررط سنن تشم اقتتال وت ومضر سيب خلا مُكنَفَلَخ اهنِمَو

 < طساو لس كاازبل كك اع اكن اك آادادجانج جايكادهب نم ذاكا الكس ررط

 ساراكم اهناوم ل تلاع كلم درم لوي انجي كس ليدانولكم لعب نين ذ ىاردا«عس كا هديعبو داماك وف انا مان
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 لل 00) ةل ةروس ام نيل الس وورا حرش نال انجب

 ازغسفطنروا حس دفطت نان اكس ب باد اكل ا قاس اتؤم اديب حفظن لن امنا كَ اه اعكيدركادوا جس اندم ذك
 هح ةريرمولا ترطتحس اتومادبي - كن اضادكا#ةاجابكى ءا ذبل لومار - ىلا فروا اجومادبي ح

 27 ب اكلم كدي سا شن روام متري نانا هلساو فس: دير جدك يام رف نس مريع ثلا لميس مكه نس تيادد كيا
 تياور لب ورك تس نير سنا ذس منولا ثيي دع ير ردقم لع ملكلس_دذلا نوم نفذ اك ادلب لس اناجايك اش

 لي رمل يخلي لوقنم تكس لوس نب هللا دبع تيا ود كيأ كن ومش اوكا ٌبيرغ ثيدح اذله ايار فكس
 فان كج هاو فساده كرفس مل يلع فلا ىلا لومردك جس كى يار دي سوت لاب

 هس لكلا ريكس للا شك ابجج « < انوم نذل لع نان ذىكا تفس اترم بج رواج اناج الا ذاك زج كيأ لع
 ى_ركلقنز_بيطق تيياور ير كس لوم نو لمن ىعاروا لن كك كس اديب سس ىو كير ركوب دوا لترك يارا
 ضرب ل اورج اذزم ثمر 0 ايكراش لبي تاعوضوموك ا فس اى وج نبا روا س بي رت شسيب دصرل اير فدحإ كس

 ىكنلا حس نم: لو لوقن سس ةييرج دبا «ريعسالا ل اهع نا رك نبا ترتر باوش سس تمم كس ثيي دع لامك يارس
 ( فراس _لاوكب قريظم)_ شيئ جرد كس و ريفا تشيب صرب ك- ساس يلوم لسع تمي قنات اود

 ماتم يب الايك يرجدوخيب ك- كس لب اقتم كس ودك داجروا مالسلاد يلع وم ترت># نوكرف ىوُس اًذاكه
 رواءو من تضز هدايز ل ف آلابووكن لف ىلا توم د يارب حس داايقناك- تفاسم ك- كس نيتي فوج كبس اي اح انوي

 لات ناكو اراب نوك/لمبفاكتااب ساروا كيك رظنم البام ىل خب كا تو ىلا نحس ارفو بيزيد م فا

 ةنيزلا هزي وك عزم قررا نر ارنا زل كورا نادك لا وقر نتا قنا ومر كت ريصا وب

 راعي رايات رضاع اتءوم تس 2 ند درواوبب ند كس نت ( ىوث )  راهبتلباقسرب تم ىًحِض سائلا َر َرْشْحُي ْنَأَو

 زوز ورك ابل د لحب «تن والتخا لش للا ؟اهت انك داك يعروا نشب كسير ح# سوح الحكم نشير زور

 < ابك اروشاع مول فس تارضطح ضخ تْبَّسلا موي اكس ىكاقند

 ماكحا قرشروا ماسنقا ساروا تققيقت ودا
 هس اوم نايب كت ناسا لب لوادلج كن آرقلا فراعم لبن سنق كس تورام تدرابهرقب روس نلوم

 -ج ايكا يك ايي حس يلو خ تب وكن ومضت ا كل بع قفار جاوجر يضل كى و اطنطمم اطعرواء لي كر وجر كك ليفت

 روا ايكا لج رك ا ت-دابدد قنوع فروا قوه تسانرب 50001 د ركط_ تكتوروا ند ُنْوَعَرِف ىَلَوَنَف

 كساذ ةسآم اكل بي هداج روا يالي حس ننساك سوك كوكل وركوداج هس لاجئ انج ءايك بي ىرات ىدباقم

 نا ترج احبج ل نااديعري د وكرم تفووارمت كس لوركدداجدجتاسكس ماش او كت ةب دوا كرك ين قب ابسا
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 ل 00) ةف ةروس 1و زلال الجودر يرش نما

 «<س داكذ هدايز تبم دارعت ك وركوداج لج لوتتاور ضب روكدن رتبمدادعت كل وركوداجج ل تيادد كال ابع

 -ح لكاتدادعت كك ككل فرم تيادد ياك تل دج
 رك رعو كة زافح عرصخيرقروا تاناعفاكن ادلب دعسد بيغ تكل باقمكل ركوداج نوفا

 يا افلا, هت س رار تس ىلا با عوك اري نيس ورودوج ومس نااروا كت ع ءاررفاظع ووك ورلد داج قم ومره اق

 لكم السلا يلع وم ترطنح ئرتفإ نم ٌباَح ْدَهَو باَذَعِب ْمُكَدِحْسُيَف اًبْذَك هللا ىَلَع اوُرتفَتَل مكليَو 2

 اكدثبار سكك هك كح نابز لو ضر دل ايكوم فالتخ وكب اب لع نادك ثايب لوركوداب اكتم ظعو

 ايكراهلظااك سار سكب كس لاذ ضني م يلوم مولعم ارتكب ع سيئول وردا وكنا ومشت
 فخ ك ع نس اطقفتم ىلروا فس ركروووكاف التخا قت اب لاري« بلطم ىبإك مهب مهرفأ وعر
 نوم لب اقم اكنلادك ايكوم قافت رب تاب لاا راكرخ آس رف ناب حس ئوجنلا !ْؤوَسَآَو الاى اهل سوم هس روم

 نام فت اني اكس ركع لن ككهس داما سده ذك داب ةيسلد»الث قرد يشاب كنس لا تساج

 اكس لنج تندم 6 لغهأ ىلشُم لؤ تبساج اني دافعا اهس رتب حس بسو# دقي حلا ر اهنيك دا لي بساع
 لوك قئاروا لن

 كليك لوقنم ب حس ترطضروا نابع نبا ترتر ضلي اك ىلثملا مكتقيرطب اَبَهديَو

 ورك باقم ح تذاط رو كنا م سا لي ورك موك وكول تزرع اب دوا لو رادرس كس مالى راهتسل ل و كساب

 فرط كن ا فارشاروا ت - دارس وتعكس ؟بمل ان حس روز كس هداج ةتيسا لاب نوفود كامكس لوقنم كي رييظن رست

 - 6 ةساج هذي ناكمااكرا رق قا كس نارواك اج ذي ل سر طشرا ةقاا رام لكس لإ ابد 2 نا ايوب لك

 ولكل كس لباقمرلا نب فصرو اولسوي ولو وكل وريم يااذبل مك ذيك اًرْعَمْجاَف
 -ايكل زاب ق دايك بل اذوج ارك ساوحر شاحضارسك وكر واهس ذي بصر اداه فلا بدك ج

 لجي ك كس سلة رماظم انادي بس رول رك س ىقيا ذس نورك داج حلا ْيَقلُت نأ اًمإ ىسْؤُماَي ولاَ
 ترطتو ركل بج قت اولا لب ايد باوج نس ئومتررطح ل ب ركن اي لق تس رك آل اب ابك سقت كوم تسرع
 كا كل وركوداج ودل اجدم اديب نادك ابك لس ا 2ك كس ف اهل بترك ادبي لا فس ماسلا د يلع كرم

 تيدا سس ريعش مارت اه لكك ا هس رسدد لإ سود ز فوخ حس لوبتركر وا لاك ارتاس ل نا روا دارت كدب

 دوجري خي وسي ركوداج ردا كم ذي امج تبع اك الكل م جوج !ًروشنم اه لش ندز مس ىلا زجبج
 نوهت داسعس رامج قا كيا لكنا لم دحاو نارك لصاحب ان كدلا حسا قتلو« ليي داج يكس لي اجد

 ل
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 ل (0) ةفةروس اا نمل الطوورا حرش نيل امج

 ذي وج لايسر روا لايخمال روا يورك عرور شاك انيا نبا كس مكس ماطسلا يلع وم ترضخ ف# لوركوداج
 لاخي كم السلا يلع وم لبا ىعست ان مهِرْحِس ْنِم هيل ُليحُي لبدلاذ رب نم ز تتنو كيب لم دارت
 ماسلا د يلح وحس جو كمت ل تر كامب زود حس رو زك هداج كس كا ناي ذككروا لايسد كك اك سد ذك

 ةييسا فس مالسلاديلع كوول مج اوم ىراط فوري ماسلا ديت كورك كد لاح تروي شايك وكف وف لش لد فس
 ل انعكس تدب مانيلا حس تمير شب سانت لاوج حسدجب كن لاجل اوك قوصركا ف وخر راعكر ع ايحجي لع لد

 لغاكل رت اس نع اس عرب ساكت كتساب سا فوض ب اق سس جب كلاب ىف وخلع رجا نكي

 011 كم 11 تاجرا ل كيرا دور فال

 ح اظافلا ىل آر قكس ليَ ءاكوم لسا ربلغ ا روك بآكس لا رك آو بل ان رك واجبك ايكيالد نانا يب لن لنا

 كس مدير مساج انقاوم لوكا ريا حس دو زك هداج لب صب لئلا ةقيقح لايخضال وا لايس مكه اتوب مولتم
 - انكسر كس يأ دبتركت قيقت ىو داج ا ذب سس 2« ىلاج ىدركى نب ظأري ذ

 وداجوو رطل اء لو كح وماي لن تس وم نتا اروع ىلا ا راك دوك ايا حررط سرك اوم مولع تبر حس لا

 باتا شاوي كسل انت ايكو داج فس نو دوب 70 ”ةريلعدتلا ل اس شك رطل رم كح وم ثاتم قس

 يقل جوج لب شاتم توب ر كح اال حال 0 لوك تاو بصنم قلك حس نا ةرك وح

 ىاار وفروا س٠ زري كبس كك جب احكي عا قف لأب بج فس سرداب يرو داج هب كر رحيل ٌةٌرْخََسلا
 ل ناورإب لت تيب اا ع الس ناامما دي بد كس وسرق! ن نورا مترك راكي رول تك رك هدب كس كسلا

 د توب كت يامر كل صاف لي لص لد وج وايش ج كم السلا يلع ئكوضروا نو علاتدو ليد وج واياك رن

 0 هن مكلال َنْذا نا لبق ُهل الآ ِةَيِنَثلا لادباو نيَتَرمَهلا ٍقْيقْحَتب متنا ْنْرَعِرِف لاَ

 : َو مكيدبا َنَعطْقالَف رجلا عكبلع ىبلا معلم

 ا نلعَلو هيلع ى*ذ لخنلا هع ما هدم لجبرالاو ىنمُيلا ىلا يا
 اند فشل

 ىلع َكَراَمْخَت كرثؤُ نأ اولا ِيفلاَخُم ىلع ُموذَآ ..ىقْبأَو اًباَذَع ُدَسَأ ىلموم برو ُهَسْفَن ىنعي
 ضفاف ام ىلع ٌفطَع وا ْمَسَق الح اَنَرَطَف ىِذَلاَو ىموم ٍقْذِص ىلع ٍةَلاَدلا ِتنَيَبلا نم انءاَجاَم
 اهيف ىل ٍعاَسبإلا ىلع ٌّبْقلا ينل ةويحلا هذه يضف َ تُقام غنا ىأ ”ضاق تأ آَم

 ْنِم هيلع انتهركأاَمَو هِريغَو كاَرشإلا َنِم اناَياَطح ان هيل انيَوب اَنم نإ ةرخآلا ىف هيلع ىزُيو

 اذا اًباَذَع كم اىقنآو عي اذ انفك ريح هاو ىسوم صامل المعول رحل

 خراج رثت



 لك 00) ةيسط ةروس 0 نالااجوورا رش نال مج

 ف تومي مَنهَج هَل َنإَف نْوَعْرِفَك اًرفاك اهرجُم ُهّبَر تا ْنَم ُهَلإ ىلاعت لاق ْئِصْع

 ميل كيلا َلِفاَوَتلاَو َضِئاَرَفلا ٍتْحِلْضلا َلِيَع دق اَئمْؤُم تاي ْنَمَو ُهُعفنَت ٌةاَيَح ىبحَي الَر

 رهنالا اهتخت نم ىرجت هل نابية ناقل ىا نذع تحب ىلغأ كَم ايلُع عمَج يطع د

 . بوذا نم رهط ىكَرَتْنَم واَرَج كِلذو ”اَهيِف َنيدِلخ

 هسه رست

 رواض اسكس نش رك وز" نونو مثنْما ع كس آدس نامياب سا قرمخإك تاجا كري مابك فس نوكرذ

 فابن ا جدتي كح بس ملي 0 ديارهم ربشالب ركل رب حس فئااوكسرسود

 نوروجاو بس مروا ورم لي [ب رواوك وب نساد شن كس دفئ  قثعس لام فالخ نوم اوك

 تس قكوصروا لب مج كم لاونود مت« ةساج لجني 00 لختلا عوُذُج ىف ىدداو

 تاصن نوكوا ىلا ساي يد دواس هي رش تفلاخم كن« إب مددوا تف دإيز با ذذع اك كس له بر

 تلالد ب تنقادص كوم وج كس للااد ناره اقم كس لي كت رانا لس لي ون يرق ولوج مل جديد باادج

 ارم نقطع انهاج ام حش مقا ءايكا دب ن2 نضام احلا نال قم رو نق لسا# رج ليم ساو سك

 ( م ؟ولكا) وا هس انسرك ء اينو و نكاوو هس اتكسركه كي اكس ل ماك را لاذركيس يكف ل هساج قد

 اهيا دارو ري نسا م كس دءا لع تان آي ل 1( ثلا )روا اهيف ىا بس ب م روط لس خم بأ

 : ل 2 كك هس دف اهم كولر ك ءاردا دك ف اعموكل و الخ كوريغو كرش يرام

 ةساج لكاشمع اطا كا بج تس دابقطا كس جا سدت جس رتب هشلادوا جس ايكردبكو كمت فس كس كس فس ركب اقماك

 قرت

 تبع( رس لاعتداء اج ىك ىلا رفات كا بج تدابتلا - باذع سدت الاد كس د لإ هدي ذداا

 ند شاشه مك كسلا كس د ناكر فاك هيج ع # آلم راكم رجب إب كس برايل تلا ج

 روج اوف ل را الو رداع الا كي نتا لفز ا اجرب عطس سي سض ازال لدحر

 لت تابرد ا كك نتج ردو لت سس نوم كس لقوا ف شن لاا نس ساروا رضاع
 ندع ٌتْذج لو تافاب لاق ك تما ني ك- ب ردشيمب قي ثعدماكى لعا ردا خب ك ايلع ىلُع

 ضلك اهس مان ري لح ليج ر شم شيمب لع ناهد لوم كراج سرمغ هس نقبل <س نايباك ىلُعلا ٍتْجَرَد

 اوم تاي حس لوجان جاك
 مراج رلج



5000-0 
 لك (ه) ةق تروس رو نم اجور رت نا ا

 دماوفىريضو بيك نش
 لاتسا ري رو يرش لمت ْمُهْنَمآ ليد زنك ضخروا ءع كح توف ىراكلا ماهفتسا ورز هَل تنم أ

 داس كس نك وم لون ا 0 وْنعبتا مثنمآ ل اوم

 كس هدعاقوكو مت رسود متمَرْكأ ناذوري 9 مكنمأ َء حرض احركذ عنخ نو ات حس لك اذ ىلائروا سيمبا لبي

 نيت اوف با ,ةتلص م رقمي حس زلة ود لع للكيك ايل فاو مابتسا مرطب سا رمي الدب حس فنلا لب اطم

 ماطر نبك افلا ةيناثلا لادباو كم العرش يؤم داس كس ف ذه تس مايفتتسا ورذمت اب يتب ديت سكس ناظم

 نم ٍفالاخ ْنِم هلوتق < تسرد ةشلاثلا لادبا تبلا«جس لإ كس لادبارفإ لع تأرق نين عراك ساس
 اهيلع ىا ٍلخَتلا عوذج ىف هلوق ٍتاَفِلتخم اَهُمطَْأ ىا ب لاعرلوم لش قش كس فلا الظروا هس يئادتبا

 هو ادتبم اَنْيآ ع يمقماا لع َنُمْلْعَْلَو ح ىلع قث“ ىف لكس هراشا ل للا

 ىقب اًوُدشا 31 هتفلاخخم ىلع دما ماع و لاقل تسلمت لع ادتسا ارت ل عسيلت

 0 وحلا ىلع ٌكرئزنال روم 17 ليج لعل أوم و وزب يقر 057 انّرطف انّرطف ىدّلاَو < لود

 رثؤل نل ىا و انءاج ام يل فوطخ“ وب زطاع واو ركاروا قحلا ىلع كرثؤنال انرطف ىدذلا قحو ىا

 0 هذه ايندلا ةويحلا هذه < يدبتبا# ضاق ثنا ام ضفاف اول الو انءاج ىذلا ىلع

 ةريحلا هذه ىِف ىضقت امنا ب تدابغرم دلع بوح اغاستا تحجي ات ف” ذي لرب ةويحلا نم

 نا هي لا كي جب ل وا ني اقاج جي هد ن + امان هلو رج بوصثاسس يم لل يدركف موك ىف ايندلا

 ىا هس فوزح ل وتفماك ىضقن رواج فرظا# ىضقت ايندلا ةويحلا رواه ك كح ذك ئءاجوكل وخد
 ةذه ىف كءاضُق نإ لدم ب تدابغ رقت «وم رشف رظر وادم نإ مكي ردصم ام مكر ب اجو رصد كضرغ ىضقت

 نا ىا فو زكدت اه لص اكل ا هيضقنت نإ ما لوصو* ىذلا نام كس كوم كير جو رسمت ايندلا ةويحلا
 روا لكاطخ ىراج كبس ب اناياطخ فطخ# اًنَتْهَرْكأ اهو ( لل“ ) ايندلا ةويحلا ىف ٌنئاك هيضقت ىذا

 « حس انكم لامس رلوضوم اه ف تريك هيلع رحسلا نم ايكروتجال فس لي سته درك ف اوما كل كلا
 ساه دفئاتسد م: هير تاي ْنْم هنا لع دلة راغا  ىللاعت لاق هلوتتف <. انكم ككل كس للاي ْنِم
 < يأ ال ماحس تياض د لش مكس نف َنْيِدلاَخ ع مالك كد احسشلاريروااهقم الكاك ورحاس لأب كس

 اقري ل
 لابخ كح نارك ب ايوا م تقيقت اصع كم السلا هيلع كو < حك د حس نورك واج بح هل مسنَما لاَ

 ارسال



 دل (0) ةسق ةروس 1 نيثلالجسوورا حرش نكمل

 مهل رز ك هداج ماكي رك يكرم نيقيوكن اة فقاو تا تقيقت كوداج روارجا كس هداج در .لقدج 3: يك كل وئام
 بده وداي دوا ئومكتكايدركن العا ماعرسرب روا كك رك هدير كود كساس هز قاد يش لب نلوم نين
 ملاتدثلا كب ج مما لير حس هدب كتفو ىلا فس ورك وداج كس تي لن تااياور ضب ع آل نامي
 "ملكت فخ ىقيا ف سادت لوم لاوسر تجب ماعرسرب كن وكرف حس دحقاو ىلا ءايداحك دن مانع اكنلا لم تن فس
 نيكول سلم ا آه ناامياه بركس لادوا وريف كس تاجا كريم تاكا بك م عل زم آري دبت كك كس

 تا ا لا كلب لوكس كرف! تزاجا ريب لاقدوصقنابيد قرن اتيبوك
 رواد درك اش كس كوم متالاوب مولعم بارك يداك كمال يي زي نورك داج نلا ك كس ل انب جالس تقيقت ل صاروا

 كس ماركو يرش داع كشناسكل اذ سودركاشداتمار واهس احكضداجوكمتذس ىاجس ذاتسا ةباكبس تو

 يي بح كج اهك فس اسك لمتتسس بي برع تضل قر هد نك ريبك جس ىل نامي هبا فس لود كاش قلاطم

 ىذلا مكر يبكل هنإ 1 ماا اعربخ دعي اةزج ل 2

 قري ركع سيلك 52 "يقر ركاشو ىكداتسا ل ايمو هس ننال تن موف ىو ناوكرف لي دوج وأب رحسلا ْمُكَمْلَع

 - ىلا دصقت ا يك < غل هر < فس ال نامئابب نومك وكذلروا تل 1ذ لططل فمك وكل

 كس نوع كلذ مكب ٌنلعفال ىئايربكو ىتزع و ب يت دايي رت 0 كفوذكم ب ٌنَمَطْفالَف

 اك ود ثاك يدحتاب حس فن م باج كس بس ملم هس وج تيد كم لك زمن تنك زادت ضاحك اسلم“
 أي قدمت [سروا كك رك تاج لكس ال نامي م كوم رعود لوكروا«ةاج نك نوحناك تسربت ل كس لورد تيك

 لخنلا عوذج ىف عاب لكن اج ىرابتةنسايي كس دجب 7« ود اكلي لاتتك روج م تلاع ىعاوك مليك
 هسا كمماظوكم اودرواءارقتماكس تحث نع لاه ا ىف اجب كس ىلع رداع ىلع قث“ ىف لع
 ا ل بتل السلا

000 
 عدول اك لل 8 نلامما تام ل نوكأ نس نوروداج خلا ا

 ناش كلل | يل ميك( 0 نى ا

 5 0 لا مايد ب هس ورد داج قب دجتاسروا ءامت يار دياشم

 د هس ماصقاك لاك لاقت نانوك قمل اق رلرخإ كس " خسرم كيس ءدودح

 -< مدقمرلكىا اس لكك ايل قت دعإ لس سر صرواح

 جراج رزع



 كل 00) ةفةروس لعل نال الجو درا حررش نال امج

 سوم ةس كن اي ضغ اك فسال نلاميا ب بر كس مالسلا هيلع وم اَناَياَطَح اَنَلْر فَي ان اَنَمآ انإ

 هيل رذ ل هداج رواه داير ف فاعموك وم انك باس دامب لاحت ثلا مك ب سال نايا كس نا مايك س نودككداج

 ئوم رك واجلس سوم لاوس لابي «س ايكروبجبوكمت فس نب سل دايز فاهم قل كك لباس ٌّيَرم

 قى ذاب دوس لت هس داب كس ماركو ماعنا تس نوكرفك تت تس آخ ين كس كس ركبته كم السل ريل
 زن فس زاوف حس ماركاو ماعنا فس نوكرف لس مانا ايكل مم فلم دم بايماكل م لب اقم كس ئوم مترك قا
 فس ركب تما قتوم لثمن نس نك نبك ياك ورك داج رج ات ايلرك كو واكس رك اشبع نايت صم نيس لارج ديم
 يا تبغرواضرب ق: ءادتبا ركوداج يدك س انو وبات كلا نياعع سوم تسرد كين ابكت ايكروبب 08

 قواقتعاووخوكن لا ف مالسلا يلح ومب دعي حلبات رك 12 كف كدب اقتمكم السلا يلع ومس شرخ
 هلباقتماك ٌنوصروا تك ذب لس بذي كوسم ترم روا داتا ووثت اربي ركود اج ول كت كت كاد فوخدت اس

 ةسارلا فلك ولي ف ايكو روشم لن سراب كس ماسلا هيلع كوم فس لو رك واج بج دي ان هك فا رتل حس نساك
 اكنلا اذهل لي لوم مولع اربي لت ب كى ااه تتر واتس تح ركراكنا ضر واح تك كود اج كنا لن كس

 هوس جي كل يد قي ال ديرزمرول ايكروججوكى ا قاوم ملكك ب ذي ذتكس نلابج وأن وكف لات سرو انك باقم

 هك وم مداك 2 كلام

 كح هس كلب اقع اك لا فس ناوكرف قس لوب تاز وا مولع ساي كس لا كس تيكر لاادوا كاجو مت تموت

 موداج ليس قال نبكي اكل ورد داج حس جو كى م هت ايدي درا رقى ذال دوا قرجج وكم لخوداج سن كك تاه
 (ور)-< تسردرولا يح ايكرربك

 ناميااكى ديت كك وكر فيسآ
 او يك يشاركك يع د قرر مارب ايس 1 ىديي كن وئرف تنفو كس اكتم ساس لابو نق س شى قريت

 كح كورإب وا قوم كل ع دكا يدرك العا قلك ىلا قرف كس [بل اذ ننورإب دوا وبلا وج مولتس روك ما بج

 داركم وادس سارت ىراحب كيال ايد مك قاوم ملاك اهيا كس يس آى ديت قب بج وكن وفم لوم ىلا] نايا بسد

 ح هس دك واهس لارمتب خس ىلاغت قت كو رف حس دقوا لاحم ارناف كى اح احكي دري بنج فس يس أ: ساب

 دارك مو درصرمتيروا لاك بكر ور كا لكي
 نم نولا رشكو لص ِةْزْمَه وا ىرشأ نم عطق ةزمهب ىِداَبعب رشأ ْنَأ ىلسوُم ىلإ انْيَحوأ دَقَلَو

 مدابج دلج



 كك 00 ةفةروس 1 نمل لجو ورا حررش نك امج

 5 ارَط كاَضعَب بْرَّضلاب ْمُهَل ل لقا برضاف ْرْطِم ٍضْرَأ نم اليل مهب رب ىأ نافل ئرس:

 نا ىا اكَرَذ ُف لل اهيف اَوَّرَمَف ضْرَألا ُهَللا سيبو هب َرِمَأ ام َلَماَف اسباَي ىا انبي رخبلا

 ىَ ميلا ْنَم مُهَيِشَعَف مُهَعَم وهو هدوْنُجِب ُنْوَعْرِف مُهَعَبت هيشختالو ُنْرَعرِف َككِرْذُي

 ىف مهَعَّقْوأ ل اب :ىدَهاَمَو هَتَداَبِع ىلا مهناعدب ُهَمْوَق ُنْوَعرِف َّلَضَآَو مِهَقَرَغ ام ْمُهْيِشَغاَم ِرْحَبلا

 مُكَوْدَع ْن مك ردع نم مكنيجلا دق َليئاَرسإ ىَِب اي ٍداَشرلا ليس الإ مكيهأ اَمَو هلوَق قالخ ِكالَلا

 ْمُكلَع اَنلَزَنَو هب ٍلَمعلل ةروتلا ىلسوم ىَتؤَْ َنَمِيآلا روطلا َبناَج ْمُكدْدَعوَو هِقاَرْعاب َنوَعرِ
 دو نم ىدانملاو ٍرْصَقلاَو ميلا يف يئاَمسا ٌرَطلو جلا امه هىوُلّسلاَو نمل

 ىسوم بلا ْنَمَز مهِداَدْجَأ ىلع هب هنأ امب اويطْحو معلص دمحم لا ن َنَمَز ٍدْرَهيلا ْنِم
 . ا دار كل راع الو ركع هيت ىلا مكلز نع

 َنُماَو ِكِرّجلا َنِم بات ْنَمَل َراَغ يوان يف طق يرق ذل اهو هللا رشي طق
 هيوم ىلا كذا ىلع رار ٠ .ىدتفا ما لفعلاو ٍضرَفلاب قُدضَي احِلاَص َلِمعَو هللا َدحَو

 . نزخلا ٌديِدَش ؛ رافبأ

 ئرشأ + دقتاس اس قطر م ٍرْسأ اج كس تار لوقا ذك ودنب هس ريمكس قو لاي كس كوم نس مروا
 بكي بلطم بلطم, لأ تقلوو ير ع ذوخان ع ىَرَس دواس دجتاس كس هرسكس ناوثروا نأ هزمت ايس فوم حس

 انياب “< اَسْني انيددانب تسار لّتخ ل اب رو ركراياثعع ك- كس ناري « اب لكريم رعمتتقو تارك يارا

 وم كب لحس لإبو كول بس ذبل ي ركل كخوكن م ز نس لات ار ولايكرما لاننا فس مالسلاديلع وعينا
 ياا كاين 1 بن اكذب قرع وكمت رول كس ذكيا منوكرفك كوم شي دنا كبت هت

 ءايدركقرغكن درج اوك ناي ل ايدج ايطاحي ب نا اي رودجئان امتد هتاس كس نا دوغ و ري لام اي بقاعت

 مداج رلج



 لل (0) ةفةروس 14 نايلاطجوورا حرش نال اهج

 ملا سن تكالب وكن ادلب لامك تدار ىتديسوكن ادوارد توكد كت داب قي اوكي درك ارك موق ىيا فس نور فروا

 وكلا تبنوكرف ند داب م فس مت لم ارم ب ا فالاظرب ك دارا ٌليبس الإ مكيدغأ امو لوقا
 لك ساكس ليد تاروت وممك اهكد دعو اكس[ ب اج لب اد كروط سس مت مترو كد تاجن كك رغ
 رصقروا فخم مس ىنامص لجررؤانبمووروا يكل زان قولسروا تنل راه فس مروا كك ةسك
 كس لوم ىلا ىنوروا كت دوج وم لع دايز لس ترضخ وج لبن دوب هد دانم ل ( لب ارم قياي) دوا هس دضتاس كس

 نم اوُلُك ىلوتك ىلاختدلا ل ناب ز كس مالسلا يلع كوم ترضح :ريسوج سر دوبي ناوتب لو بطي

 ىروكم تم اهنا ر ولت ولو د نا احكتس نا لئ دوك زيك ايدج ذس مب ك كس ديما, خلا َتبيَطلا
 بضمناريبدكد مانيلا ليتل وكلن ركى ركع كتل سدير ىلا وركن ذواهت تس ( قرش ) دع لش كلاما ل 11
 ا 0 ٌساجوم ياو يدا داب

 كيس دوا ايكرك ليي لأ هو ريش الب وف ع دختاس كس مضروا هرسكلس مال ل للحي ًاجوم ل زان: بضفن ريمي لم

 تكلمرذأ ل نايا هب يبن ادحو كلا روا ىلركب وف حس كرش فس ومنج لوم الاو تح اب كح كس لوكول ا لي

 لاح حرك رقت ( كامي ]جلس لوز صو 6-0000 ةقداصرب سوتود لظوا ضرف حراص لش عل لم

 ركزوجوام دقي ومس ا(ايأةسشا) - راى م اق كتتسومري لو زج و روك رجب وا ( كَ .اجاه ب َقَّدَصُي كين

 تره دو هذايد باد هذ ىوم تتحجب كة اج لس تو ل تل تار ؟ اوم بس ايلا كن 1ىرلج

 هدايز حض بآك يال ىرلج لاي كح تس آل ي راكددوري سرج ا دوا ل جدآ بيرق عسر يم شم كتب
 هوو ربو اسوس وب يرعب

 دج ركزوج وكنا ح ذاع مك قرم ولى رابتك يامر فذ ىلاتترثلا ام لا اوم تب اندخقاو فالش ناككروا يدرك

 رع كك ومع الثب لل لكي كو تدجو لكس اي درك ارك نس قرع اس وكن اردو اي درك الب لن دتف كي دخإ كس نس

 7-2لاو# ومدرب أ رز كروا رت ترو لكلا مالسلا يلع كوم

 دئاول ريش ببكي نش
 اي كس نوكرفوك تؤم ألوا س ىلاقتدفنا ككل سا حليب مقلا لكس تق فطر خلا اَنْيَحْوأ دَقَلَو

 ا رف ناب ستقاكم ابنا كان تربك ركتالس ساروا نوكذ ياخ رول رف نلاي كس تاز ومدستق كيك كنب لوس
 رق“ ك لعجإ ب رضإ كك سا يلوم« برضإ اًفيرط هل وتقف < مقلا لصق ف طع حررط لا



 ل 0) ةسطةروس اوه نايل الجو درا حرش نملامج

 كو مرق وم فوز ب لوعقم اك ب رضا لكس نسم قي رواه يدركه راشا هذ رشا ييج ح 2

 ركز كف ذموكع فم كومة زاجج باج كنف رطتسبن كب رضإ لي تروصلا قيرط عضوم ب رضإ
 كن وليتلس لارا ياك كك سا قل طوارق مطايكوم اًفيرط مُهل ب ٍرْضإ ايددكم اقم مئاقكس للا
 تاذ ظفل لكي هع ردصم ب ح ةفلمب ل رطل صك دصع حس ردصع اسي كح نس انب ارواب حسدابفا كس دارت
 عر ٌفاختال اًسناي ىل اكو جاكت فم خيص وج سني تاس ك- نوكسكس ا دكاروا سبي تاذ ىا < فهذك
 دنا ارعا لكلوك ا تتفو للا كد هفناتسرلمتج سلب تروص احس تأر قع كارم انقد د العدسات اسكس

 ماج هس ةزتروا ٍفئاخ ريع ُكِنْوُك لاح اًفيرط ْمُهِل ب رضا ىا «ج لاح تس لافي ب ِرضإ ايءاكدب
 ءارققاقتاب ي ىشخت الو هلوقو < مز بد كلا ْفَحَن < ديحا: ال كت جو لاه اعذي تاس
 فدع اك ىشحختال ل تروص كم زج روا ب رماظ فطعرب فاحت آل لي تروص ىك عرس لتس كس فلا

 هك تياعر كل ص فاو اك عرابغا فلا ودوجومروا كرم فلا ف ع لب ىلطختتال ماج تما رول اد يب فحل

 ُهَباَقِع ٌثوعرف ْمُهَعَبْنَأَف ىا < فوزح ىلا لوعفمروا - لع لاح عمر هدوُتُجب هلوق تايكايان كب

 هلو لد كك يدقتاب كود ونجِب لع تروص لاس يت نقيا ل ايكابك كير دوا ةدونج هعمو
 لوعفماك هبا رواج لب لاح عضم ب ح سئلص 4 هَعَبنا راجل اناتتري دضقم افاضاك ُْهَعَمَرْهَو
 نرعرف ْمُهَمَبناَف ىنعملاو < ل ىداشيب دوا هدونج عم سفن نوعرف ْمُهََبْنا ليث ب ؤحروا< فوذك لع

 ةدونج ْمُهعبنا ىا ب هدئازإب لع هدونجب كس ايكابكى كيردا ىناث لوعفم َفِذُحَف ُهُدَْنِج هعمو هسفن

 ااا لس لس هيفا رم سوت رلى يجعل رب تست يعط
 وكم والعكس لاقت ثيا تقيقم' كام كلامك قوما لمى نلوم ستقوم و تشن ايئاعكر ماهي كس نس

 يلع ىوم قلو رعورك جس باو: كل اوم لارصقم كن اضاك اهب لمعلل ةاروتلا ىسوم ىتؤنف هلو انناج لب“

 < بص الخ اكباوج ؟جس لكى وكف رط مق تسبن كورعو لع مكاندعاو و ري لحس مقل تاق ماسلا
 دا فرط كم وق كل سات كس كس ىدوي: كى ناردا ك- كس لكس ى م قو عون ييسد تارك وعلئتج ل

 وطول ورادرعز نعاس م قي الات كيك نت ك جي بادج اعود جس تسرد تب سحب كت سبل

 وطرب دك يس ما نَمْل يملا هلوق يتسن كومو فرط كم قوكسس قير لبس آل كاسه
 اثات دامج ىلاعتدثلا ب لوقت لس لاقشروردا زور كل كح فذ اهكدس ويلا رسا ل_او دلت ع رم ىداو وج انت الشك

 اك ارك لوقت 0 مام ةَوَلَس دعاد اك_ىا ل لوعات لب كر شوش جس هني كمت قول

 مرابج رلج



 ل () ةل ةروس 4 نالااجودرا رش امج

 ردو ااحهرسك كل ابي للحي نمو هلوتف ذب كى وع ردصم ( ض )رضاع كر ندحاو ذنب وه اهك انس يدعو

 نيد باوج كل اوما كك هقوم ىلا ركذام ىلع هرارمتساب ريش ئدتها مث ل روض ل وداع
 يدصا لف اكباوج < لفار ىك ئدّتها لل موكل نمآ ركب حب < هائاف اكس كة كح ئدتها ملكي ووصقلا

 مة وج ف ووعي اص لامغاروا نامبا اسم اتتاجنكك لاس دارمماددروارارتساب نلاميا لاه كس
 ماهفتتسا لابي رمت ا َكَلَجعَأ رواه ءادتبم ايفتساا, َكِمْرَق نع َكَلَجعأ امَو هلوتف د لاب كك

 كزايدلب مله 2 ةاقحإب ب 58 ييتتسرورض لك اوكادغرك س ساس لكك كس م ةدافتتسا

 جادتبم ْمُه ءالوا ْمُه هلو عدركالتج لم دتتف كياوكم قى راب م سس آدج نابي كوميك اق قي كسك

 ومال يرصقم اك اضاك ٌكاضر ىلع ٌةاايز هل وف < لصاكل ا ىرثأ ىلع رواه ىذلا قش“ ءالوُأ
 لدانتبلاه لوم لصاطوكىب ناشر سنك سااضر سنك قئاضر ىلدايز جو كف كت قبس ك مالسلا يلع
 باق# اك ّلَجعَأ اه مك ب صالث اكل ا خلا ٍراذّتعالاب ىتأ باوجلا لبقو هلو < لوم بولطم

 يداك رف ىلع الؤأ مه هبي حس ةيسد بادج ل هس مال يل رم ىطرتل بر كلا تلح
 مكايدركك ايي حس لايخ سار فعدد ليث تاس ريم لق بيرو لب جس لت وتوك ا نس لشد ك يدرك اي دذع
 ترطتس وب كل تح كك كر لي دوو ككالاع لإ بس ادت كب ترم هد ٌدعقادمل كك سك قرم

 نم كموق انف ْذَق اَنِإَف ذَ اَنِإَف نس لاعترشلا بجاوم مولعم تو لا انومدعقاو ف ةالخاكناكرداهتدقاو فالف ناكماك نوم

 كس لارسا ب ىرماسلا هلوف بس تعكف سوم نونظمف اري كا يوك ,يليطم ال لي اَمِل عارف َكِدْعَب

 فذ دوبي يقب لش لاقاب ضثاج قرف ليا لشددبي هرم اسك سابك ضن بوش فرط ك هرم الين
 لدكاجوب كك كم وق ك ااقق نفانمير ب رفظنب ئئدم مناك ااهترفاك ىلا قم د كيآ كنلا. ركل ين تك ضني جس

 ل راق كيا فوغ نذ ةسهدلاو كا قتك ارك سا قت ذ ليارتج شرور كىرعاس وم لق
 ءاقق انت كح قرت وادبشحس قرص ددواهدوذ حس كيت تس امج نايل قي اوكا لارج ترن: هت يداعب

 :[رص اسك ساسكي ريخاعكس ىرق رفاك ليئاربج ًئابر ىذلا ئسوم : ُلْسرم نوعرف ُهابر ىذلا سوم :رعش
 ديشرلا بع ان الوم فيلات موسدلج ن آرقلا تال كل كس ليفني زم ) تن انركا اجو كك الج اهتالاو يس راك اتسورنج

 ردا ءامت ثعاعوي م ناكمدلاو ىانلا لو ربت روهشنكس ليت ارسا ب فر عمملع ىنسوم ( ني رك روج فرط ىلا
 نساني ع ىلر علو تكد تمخدد ىله دوا لو تكول إي م لع ناب ذ ىلاربتك جس اناجابكءامق نارهتم ناكدلاو
 ماا ايما يملا ف لع ردن كس كرنب لن توبات كيا كى د كوت دعب كس قا ديب وك توم تر س ايد لرب حس

 مرابج دلج



 لل (0) هةلطةررس 3 نيتاطبو مارس نم ام

 ايكو منوم

 رشوش
 شاف تسلك ب اكرهك لطابو نترك خوك فروا نوكرف بحج داعب رش نأ ىلموم ىلإ نحو دلو

 دمت ترج حس لابي وكلا فس لاعتدثلا با وكس وم غبت لبن تاوايق لك السلا ديل كوم ترن: يمارسان دوا لك
 اك قوم تسرطعت وكر فلاحي د متاك هس ركر ايفا دتساراكب ئاج ىكايردوك نتج ترضع ءل_ سانت عر كق رف كن وكذلك
 حس باج كر اشراك يمارسا ىف ئكوس انقر تسار قا ضي نيطساف راو مالكا لاح «وم يرد قرروا هس كبت
 قرف ب رووا بق هتك نوفل ءايكرايتنا ساري ك- ىا تس فرط ىك يرد تلم كيت كحاب
 - ايكو كن تسطتمإل وتوم تر طتحيس لور طخ ل فود تل ساقط اكن د

 فس ترطت بج مك اى موتا دب حس هسادتكس ابك نب جا لح تارطخ ب رضي تدل تي آلا

 بح انام قاس كتموب سرعم مبكر ف تسيصو ةس سوبا ق0 نسم لال كم الساي 1

 كم السلا يطعن فس تروى سري لس ديت اسك تنبات وح ترحل ؟لايخ كس ةسركت رت ليام
 هحايعطب ا فس قوم ترض: ايلول هارت تدب اتكسر مولع سس لاا اهق ولحس اياب كيا دا ءانق لي ولعم ني
 كاك د بنج « لوم ددتارس كح بآل ع تنج ل وم “اح لم ابك سايب ءلس فيا« اذكتا كل جل ابك

 لكرتس شرما خوكل شارما قنة لات اج هدا آب ذسرلداذ آكل ارمل ين دوا عساتال نامل قد نوقف

 - عارفا

 جس ديما كرام لكلوك دكت ريشي دعي حس ترج خويي رساك/ جس قيل يتب لبن ىلاعدلاحرورريضت

 باو رك لت ك- لس اي راع ترو زكي حس لويطق سس فس اهب عادوا كح ل اجرجاب كس < ةسانمديعمت

 بسب دكا هس لكك نيب لكك ال تاسرواوت لي فلأ/ت اياور ادعت ىف تنقو سا لارا ائيكةكندم

 لك ديلي ارسال ناك لوك ساكو يك يل ماكس زيي اضل اهب اك اتكطوم له تاياور ليسا

 م السلا هيلع كوسم كنس دارفا ل دادعت ى ذب لي لبشر روا كت ليت هراب كس نارك ل لا, لقبك # سوك دارت

 2 كف رطرزلق_ ا دورليركل ياسا ىفب مقفي لير صح ّلادتبا تار

 رار رتس ل نايك توك وج وف فس للا قف ىل الط لك اج لكس حرر سا كس لويس رس ا بج وكن وكف
 ه1 اك بج «ك راوصال تاس لي شا ةمدقمفرصرو ات زوخكم اي

 لسا وكول ةس مالسلا يلع يقومك ذكي 36: نوك ردملا انا نوك ر دمل انا هل نكح مالسلاريلع ئومرواءكر ارك امير

 مدابج دلع



 5 . 00 ١
 لك )٠٠0 هطفروس 5 نتالجوررا عرش نم امج

 يمل دمر ا داتسار ورش هد برارصضتاسس ردك نيِدُهَيَس ىبر ىعم نإ عارفة د

 تس تءار اليا لير هت دهق راب لكوج كس لارا قي كل نب سار وراب لق لع يرد تسجد كى نارام اصغ اني

 رايكم ركويك رم زيكا ترجي ينجب رانك نس يدرك اروا نوكرف بحب يك كت اسكس نانو ل ريت
 ببسي لابك سن اني اف و سك وكول خس نوكر فرت نب تسارع اي رد رطل كل كس ويلي ارا

 راك اك ب لذ لع هس داب كس سوم لثاو لع نوتسار لا ورواتب راربجكل ع لو ىف لوري شرك اكتبي اكرم

 هلق ملل نو د رف نوكرفركوم راسي ىذوحكيا لمار تر اهقراوسب وحل يإ نوكرف تو لاا

 لارا بد ايكوم لضاد لمس ايد قبر كتل وكر فينتج كس لا يكرم فاو لين يردك كن وفرد ايكوم وبات سس اوك
 قر بس حسنجو لكس اي ديد مكتاك ىلاو روكي رد فس ىلاعت نحف ايكوم لاو ل يرو كتل رون ىفويفرولا كس دم داي ايد
 اك هي ام ميلا َنِم مُهّيِشْغَف ح- بلطم ىب كك وما يرو

 ريلع ئكوم فس اقتدثلا دعب كس سوم راي لن اي دروا تاهنحس نوكرف نمييالا روطلا ٌبناَج ْمُكَنْدَعاَوَو
 وقوع لس 2 بتاج يكاد روطو وك ورك ايام رفو دعو رب تس لك ارسا خب مانت حس هطساد كح نلاروا حس ماسلا

 - لالر كو دباشم كى كمت ف رشا قو لارا ىخب دوا عاج كاطع تار

 فياروا 2 ب ك اكس رك روروبجل ارم ىلب بحب اكتتذو لاعقاو ب ياولسلاو ّنملا مكيلع انلزنو

 تكيح رادو[ ىلع قواد ارك كى دازميي كلا كاك رو ف الخ فس سوما ءال ماك وم لظاد لاطرمش لدتتم
 هانلا هس ترب ىك قوم تررطق وج واب كس ازم ساجر تلك لتي قداو ىا كت اس لل ايوا كك اك لا

 اقم اعنا ولسو ناس ل لن اس دل تس دم تاءانا كس ررط ررط وليش ئاء ذك يق

 كس ميريل شلا لسينآوج جس قدوم هدر قدانم لم ليئارسا ىنب اب خلا دج نَم ىدانملاو هلو
 مك يدادج ادع اكس لول دوبي دوج وم لع نازك ملوي ثلا لبيس اج حس ايكايكا كن وتقن اركذ رواق لع شاء

 مكدقزَر ام ٍتبْيط نم اوُلُك لوكس لاقت ثلا < ديهقي يك وك دوجوم لع نان كس مالسلا يلع ئكوم ترطح

 كنا نلت ور قع تقيقتروا لومد وبي كس ناي زك مالسلا هيلع وم دانم سي تقيقضر كاك كح سا لك خلا

 نو كك رم جي لاس لوب رص كاوا ككل ساكس ل ليج ابك خلا مكنقزر اه تبيط نم ولك وج فرط
 ده حاب لوقت ركع امثس موك ادد نك تاك ني ناكل ا

 اكن ا واش ذب كح آدعإ كس هس اب تاهنحس نوكرفروا ل اي رد لارا ىف بج كِموَق نَع كَلَجْعَأ اًمَو

 ملكه تك حس مالسلا يلع ئكوم ف يآدشيي تبي وكن لا دقي اكتسدابع لكلا ف اوم رك ب قل بايأ كل وقسم تب
 متلك يا رف لع باوج كح لاوس اقتتا كح نلا فس مالسلا ريل كوم ترعة دانب اد لوصم لوك ب كس سس ام

 راب دلج
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 لك ه) هةقنةروس يف نت اجودر! دا

 ترطخ ف لات فلا تتفو لاء جس لش ديب رط اكان لا لت فو فس دم كالي بسس فا تسسي تمب ساب لا تسب
 كس ىف ركاطع تان باك يادكي آم 3ع يس اج آرب روط ووك تاس كس موق ىفيارلك ام رفد دعو ب حس مالسلا هيلع كوم
 تندرا كد 50 هل :تازدة انا لوبي لم رج كن موق ارا كح بآد#

 ع وم دئاور فرط كروطو وأقوم حب لس لاك تل اقتا دايم ل نام 527
 ردا تدابعر كاب ك [ل م1 آلع_ كت كتي هرم ماكس كت صو قدك اجيبك وق قب تس جواك ( لوين كقوشروا

 ردوا ب نسرين نلورإب لن تبي كريم جس كاتب ذود ليتم رادظم كن لو اتوب لوغش شن لودر
 روا كك ل كل آل كى دلج قوم تسرع وا سر لح حس راقر قيال ارسا ىفب دوا نواب ترن, لوم فيلف

 كش ايل لج قي م لاسوكدتف ذاك رصاس لاي ركل سوم كك 7 عى بي رقد روطو دى كلل مقل يي لايخ

 ,كِمرق نع َكَلَجعَأ اًمَو ارث مالا يلع ئرمذ_.لاقتدفلا تنو لاءايكل رد ادماك ساهي كي عبو

 مك هقدي ضاق اكتمل اسد بصنم ل بآك سان رك يبحر تاب الكب جاكم اهفتسا ضي يصوك جس لمت افتسا رمت

 ترطتءايذرك ريكس قرص اسوم وقر كاومب ير يتن كف ركل كي أ« تكسر رظن م ناروا تس ددجتاس كس مق
 < اني ر زلال لباس باج اكل اوما حس فرط لكم السلا يلع يكرم
 ذه ذهل مك لالا ةرزثلا كلين قنص ى نسخ 0 لاَ

 مهل ةام الج مهل رخال م ولا ا

 ىذلا بالا ٍبَبَسب كِلاذك َبَلقلِإ ىل ُعَمْسُي ٌتْوَص ىا َراَوُخهَل اَمدَر محل اًدَسَج َىلُجلا َنِ

 مهل اذه عبو ىرماسلا ىااَوُلقف مف ىف هِعْوص دعب هَعَصَوَو هيف ٌعَصْوُياَمِبِ ةايَحلا مرآ

 ةليقّتلا نم ُةَفْقَحُم ا نوري الفأ ىلاعت لاق بلطي َبَذو انه ُهَبَر ىلموم هّيسيدق ىموُمُهلإَو

 ارض ْمُهَل ُكِلْمَي الر اًباَرَج مهل ُدْرَي ال ىا الوَق مهْنلإ لجهلا مجري هنأ ىا َفْرُدْحَم اهُمسِإو
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 ل 00) ةهظةروس ممرع نال الطودرا يرش نال امج

 3 . اهلا ذختي فيكف ىا عفن لَو ُهَعْفَد ىا
 همج رت

 اطع تار ووك ووكر ءهردعو ايست ؟ قا يكل يو دصوامجتا ذس تدهس ريم مايكل كريب ابك فس قرم

 بجاو بضم اكب ره دارت ماكاوم روظنمر وم اي؟اهت ايكوم لب وطو داي زدنام ذاك ل ادج كريم ب مايك ءاكعس دك

 كي تمسك كى زرو فالك ودعوري ةس تك تيد اكذ سكت دابع كس رس داب ساب

 م0 اًنكلَم كك ايتا غيسا ىذرو فالخ كه دعو كس بآذس م اهكذس لوبناول ايدركك نول كي
 كت اريبز كس ماق 7 ( لكي زرو فالخ) حدايقفا عيساروا تدق با كل« نإ تضزو نتبرت لزيت لع

 ةرسكر وا هضكساح دوادجت اسكس فقم م قف وااح قف انْلَمَح يلا لع ك الكا ذس مق ايكايددالبب متت دإ
 ريع ويطبق لارا في وكل موج ولاكت اروي ذك( طبق) موق كن وكرف م انفي نم دجتا سكس ددشم مي
 املا ل ل آس يك قرعاس كت ارو ذ نلا ذس مهددا ايكو هاي كس ىف اهدرجئ هت ايل ايد اعرب حتوم كس
 هس لادج و وروا كس تارويز كس نا لاي كس لادج ىككةس كرم اسامت الا نس مت حرررط لن كم عررط كا لب

 نا فس ارمي ىدلاو قاطع قير طرة ن(هدنمآ) قال ل نإ 1س م ذود لارج ترفنح
 ليتك اروااهت قي نر وخروا تشو كس لامك امم( ريشا ) بلا اكتر نانا كيا 2 كس سكول

 ركسال + سقت ءايحريش ان كم اوم حس جو كافل باالقثا يبدوا زا آ لاو ذساج سنت ىو ادئماب كس
 ور الا ىرماس يانج ايلا لم نم كس لادعإ ك كل اهذوكب لاق نكرم اسك ارو اجي هلا

 جاتا كولو وايك تاولد دايك كح دج سرك اطتاك ارنا كس لومب لابي وكادخ ةييسازت ئئومادخاك ئ وسرور اهتعس بابك

 تاالدوا نأيم) َّ اكعد سبا اكتساب كك لا شم الس انول لبا ت اب كى نا رنج هور تكي لب

 عفوك اك < كك ءاكررش نكس نارا هنأ قبس فدذحم ا اك ارواس .ليقلا نفق نأ عس بكرم
 <[ ياني وبتموك ا عرسك ح ركل صحو ارك اك فد روا لحل

 رئاؤى ريفا بيكر 0

 قلط ل وعفم نس اًدُعَو روا<حس لوا لوعفم مكروا ب ىلإف لوعفم كك دعي لمت ًةاروَعلا ةاروتلا مكيطمُي هلا ُهْنَأ

 تترافم كريم كدا, ز لبو طو اي؟ايكء د آس زج سلم يب تفلاخ ىريمددا قيال ٌدَهعلا ُمُكدَلَع َلاَطَفأ َلاَطَفَأ <

 عل لاه بسانمان قكرر ؟جس انيد توالى بلا بضغن تر صقمارابب تكس تاب لا اياد لييبا كالا فس

 مرارج لع



 ل (م) ةفةررس 2 نايل الجو ورا حرش نال اج

 هدعدي تمور تررطح ىدجوم مفلخاَف سد توك لا بضفوو كابس نمي كسكس ل 4
 هْحَو ىلَع هلوق لكم التم لع قي وكروا ىك ىلالخ رعد نع كك ءاجآ  روط دك هي سمكاقإب

 اهيف ىقلأَو جس يل آجيروا ىتآلا هو ىلع بارعلا ىقلأ ىا حس ٍباَرُلا نمو قلأكلمب ىا ىتآلا
 م اَذْسَج هلوتق مالك اا دقي < ب ىرماشلا ْمُهّلَضَأَو فطعاكل ا جّرخأف بارث نم ٌةَصِبُق دخآ نأ

 تابىاذاضا# اًمَدو اًمُحَل هلوق ٌدَسَج اًهِنْرَك َلاَح لجع ًةروص مهل َجّرْحَأ ىا < لام لجعلا
 يات نو تك وكن او آكل تت راو وئانب حس تسول تشوكو جوك ا لين تل دس كس ايك كس كس سات
 تفوز ف اشم بارتلا عضو ببسب ىا بارتلا ببسب «ٌلوت حجي كوللا1 ل ىلا تيما بالقلا

 فوزكف اشم عضو ليي تلبيس كانك راشا فرط كتاب سارصتقم اكءفاضا كس ُهعض وو اكم العرض

 لا كوم مالك اكرم اسيا ذيل ع قدركت حارصو_رشم يبجي تلح ومب يك ئوص لكان كسا ّىِبَنَف هلوق

 تيب دوا« ليث تك نس رك لتر ب روط وون اروا لإن ككل لوجج لاهي وكب سد سا قلوس اكوم ب بلم لي تروص

 ايكل وجبوكبسد خس قرم اسك كوة يب بلطسر وا كج مالك اكاد خيب لن تدروص اوم قرع اسس لاذ َيسيبَذ انكم
 لايك وجب ركل ال دسار تاب سا قرصا سسك اتسم كب ططم رول « ىلا ةركت كرت فس للا تس جو كل
 هنأ لص لأ لأ < لق مهبل ُعجَْي لأ نوري الَقَأ لوقالاو فس اهدنح ليلو كارول [كسرم سيوبتما رج
 5 تارت نبيكم هلآ درك ادا لع مالوكن وفروا يدرك طول اري رو ايكذأ كس كف فكن أ هات عجيل

 هدلاتوم سيث اودعب كس نقي لاعفا مان نك كلب ساه لطضر ين لا ركع ذي تاك بص عبري هس
 تفوح ف اضمرك يدركه راشاركن لا فدذح ُهَعْفَذ هيرمتب لي تروص ىرسود رواج ديرلع ل تروص لبي ةتيور

 6ىا اًعفَن الو اًرض ْمُهَل كلميال لوقف < كو رزاشا فرط كف وزع ف اشم كس ىلا ُهَبَُج هلوق <

 دهس عجْال فلغ

 قشور يشل
 دكا الدلايكب اطخسس موترك لبلاد لن ماع كس مث عرر فس قوم ترطح انسحب اًذَعَو مكبر ْمُكذَعَي مل

 تيادب باتكق باشاك فةلابي دك كت لج فرط ىكن كنا بناج ىكروطرليم قو كل لج ايالددايهرعواك ا دخ

 -4 لوب ددي د صاقم مانت ايندو ني دره ذل ست نس[ رفاطع

 كف اج لوعبهس داهم ل شرك ى ردك يق كت دس قب وكي هدعو لاكسشلا ثم دعا ْمُكَيَلَع َلاَطَف
 و ايلركر ايادي رطارسودأر وبكت ك- لا لوم كس ومب ليا ترك كرافت كو ردعو كيت ادودشام زايد لاتخا
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 ل 20) ةط ةروس 62 نايل الطوورا جرش نال امج مل

 اهلا يك وسكس سول سلاحا لو 16 خاج كمت تس داتا اي هاج لوب قش خلا لج نأ متدرا م

 2 لااا ايكو هند حس رواء قو تاز كي ضف بد تيس حدايق ودصتق يا دوخة مكسات
 واش هام ذلا كابو بأ لاق يدق ايكو ح مالا يطا ء تحس( في نا
 ماس للولاد نايا جسدي روط + كي كح ب. آم تدك ا قه دعد ياي كس ل لهما قرب تع اللا

 _ دك شقي

 كري لاسو "ل مك يبلطم بلطم ,ىبو ىن كيأأيي رق شل لافود كْلُم تفل خلا انفَلخَأ ام اولاق
 دوا ل تك وم روب محرك كرو لبس ىرعا سلب كل بكس ءايتغ او رست

 كن د ليث # قومك ااه اننا فرص وت نس كرم اس« ء كح تس: اذتب لع قي لاسوكتس اى دايت دوا هدارا تيسا
 ماا ادا تك وم ران حس مق مالسلا هيلع ئوج_اجوم مولعمتك دم ند وداي زوكنلا باهت تك كح رك دعو
 كابل كح اس لوني وكن اري ايك يك باو رواد ركل اي راع روب زاك ويطبقج مك لوم مولعمي
 رق رماس تن اردن مانق فس بسوي انيك هدالجوكى ا ل ديد كح ملا. يك درك يلا ايل < مار ل كاب لامي
 دس دلاذ ل قى ووو ل تن ارون زوج «ج لإ ةيسا ع دالعيركل اذ سس تس كيا ت تءارول زمامنوو هس لاء ديد

 زج وذ تنجو لك 3 لالا حس ني كرب هس وكس نك اريج تروج ىدلا و كلو كدت اسد

 - قدرك ر ورش شب كلا نس لويس دوا كل كس وب
 كرر 1 روطو وكس زور ليم لوا فس لاعتمثلا كوت لت قرن لع ىباو لك م السلا يلم ىوم تعج

 قت جلب ىبلاو تسمو كن ايدركدف اضاروا كندد لد لن لارج اتاك كس
 زور كس تمم يق ىو نكس نانا نين كس دج وب نحال سس غنا ك رْزِو رازؤل انوا اني اًنكلَو

 01 مور وا دول ز دارم حس ةنيز رواه يكايكر زو وكء انك ك ناك لبا اجةدالل )نب مجد ب ىلا

 كن ساي سسك با ووك وكلاب كس ناهتخ هك كا راع تار ذيك ايكابك كح سا( وانك )را زواوكت الز

 تروا زو وكول كة نوراب مكس لع نوف ثم دبس ايكابك(مانك ) رزوهتنلا كح لا تكس لا بلاو دك

 اول ذ ىلذ لت كك ياو و كل . كس كل فرص نيا ف راسك جس كيب لي تيياود كي ءامت ايكدبنتنب لس وم هانكس
 لح انبا زير كامي كى ادك حاقد

 0 اينو تحس هرياعم لوكس نات روا ى ذاك ون ارسم رف اكوج اكس جوماديبي لاوسيب لابي :هلئسم

 نادت للاذح حررط كر ايشا لصالا حرابم كل كس سوف ارطسم وف لاوس كس نلا لين تنكس ىل ترفاكل ل عر الطصا

 غم دايو حس روهشم ول بادج كيل كلذ ؟ ايد تيك تاك شل اذ لع تس دكدك كادوا ؟ايدرا رق تيك ذووكن لا نس

 مرايج رلج
 مل



 ِِ (0) ةظةروس اضع نمي الجو درا حرر نيام

 كت ميلا. واس .لع متل تميل ا. لام وو ركب ائاج ك كس نااهطسمج رك نيل لا. اكل صرافكلهنساعككس
 ليت اج لاعتتسا كلا كل كس ناس ركن اج ايل لاكن حس ضعت لس سورف اك اقر ليي حس مالس ا تمير شبت

 لوبقم دابج ك ناهي ىلا الجر وك اك ىلا رول اهت اج ايدك ري هريو ليش كرك ع توكل ا سارت

 ثيدع كرس جاي ايكتاي درك الحوكت ميل اب لبن تدبر ثش كملي لص تسر ضخ, يبتسم الع لك فسم

 دهسدوج وم تحارش لد

 ريظع هرم ا

 هدا منا تمم هدس لكن ايب لش كس ررشاك ادوار يس بانك رقما ننام سا سر كو تف
 دابتج هدع اق بكج سيب طرش لك الكب جوج ليكتمل ا لع لاعرب قل اءاكى ترف كاك يود تس بااوصلا ىلا برقا

 دابج رك !دواجس ايدرارق ط رش راجل ميلاغم لير يس عرش ل ىلا اج يكل سا حس نار يشمشيو نب هل رذ كس لاقو

 لا ضن فس وم لالت كس ارك تكس فلكس لب لح سكيني ليوان لسع رن رذ لس لاو

 0 ام سكوب نلا تموت السا لوك ينجس طرشتزاجاروااضد كل ورفاك

 - اوم لاطي رول

 6 نإ لا لفاو بع 3 ا حس نوم وفود و روك لا وم 2ك حس ويطل ب ترروصو روك

 - امتد لالع ك كس نا لاء يكس هر كت جرش السا ك لاه كت كأي داعب

 نا فس ميقا ىسفلا لوسر لش تناا كتب كد ا ىلا ي كس مل ري لا ىل حبس آرب ونس ترمب
 قدرك باووأ اس تابا كسك اق يد مككروا امتنا زوجت لن امو كلخ ترطح كا كس فس رك بووك اثابا ك

 د لا ر قل اط تكس تميل فس ملك يلع ثلا ليس اكلي للا« سا
 ردوا ايئايكس مكس نلورإب تضحي تور كن قفشي دع ايد كيجيوكت اروي زنلا لس مث نك اهنفذقف

 لوك كري لي اجو بت ع اب لولود« ةئيسداول ذ لش تس دكت ارد زرك كرب وكنا فس رم اسمك يس لب تاياور نب

 -ليرعتس
 كترطح لى اتوب مولعس حس تيياور كالوس نب رقئاربكر وكت لع نوف ثيي دع ّى ماسلا ىَقلآ َكِلَذَكَف

 كك نب قطا 3 داولج كك آش اروا تيس دول ث لم ل كت سارول ذ بسس كس لارسال بحب نس نواب

 اوم دون ذ لوك لب جت كس لادا هب ب سورا تررطت, ودلال قلع بأس ٌنلورإب ترطتروا اهني دم

 ل كيب هك يدرك ادري ب آب ج ككل ولا ف بج ل ابك نلوداب ترض” قرعاس تنذو للا «ودلا يار
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 ل 0) ةطط روس 86 نال الجو درا ررش نام

 رول ذوو الا ) تسحب ييسا نس ادب باء قدرك اع ذات سم ولعم ل فن رفك اك اوك ورب اجوماددنوو لوم اتباع
 لاهيا ركود دقو زيكا تري حكي كس منك هس زوكل نما ليات نس سالك وقل ابيك
 لن ولاا اي فس لا حس لن لإن اج م ادبي تايجر رول فو وشمل بي فلين وس اجذب مدفاك املج ل

 هس دالكو كلة دن ارك ادي رذ كس اك يدرك داسآر ب سا وكلا فس نااطيخ لين سوم كس د تايحدانآ

 فس قرص اسكس كيب لع تااياور ضن اكذ تل وبرك ب رجب سري انك اعد كنور اب ترن اي كف للاعرب
 هنزل ضف تراك اوبك يقوي يمان نر كونا

 لارسال يس رجاطن دا لي روك سس قطر تاور ياك دل دب ررط كولين هدرا قوما ديب ناج لع لنا تس جواك
 7 مروجو ميل تب كنمك د دلفوكن ارك نكس اج ايك يو اتغارب نم لين تاب اور

 ُنْمْحّرلا ْمُكَبَر َنإَو هب متسبف اَمَّلإ موقِي ىسوُم َعِجْرَي نأ ٍلبَق ىا ْلْبَق نم ُنوُراَه مُهَل َلاَق دَقَلَو
 ابِع ىف ىنوعبْتاَف َنيِقُم هديب ىلع نيفك هيلع لان حرب نأ اولاق اهبف 0ئرمأ وعيون تاَ

 ميلا رثكب أنا فوزه ل هلا ريغ ذم نم تضف هولا تيضقل ج9“ نعت

 ىمارر الز هلم ااا تاكو يعرب ةمانا9 نقل تاكا هزت و ىلا كازا هجر

 دعي مل ْنّمِم ْعمج عي نأ َدبآَلو كعب ول ُتْيِشَح ٌتِيِشَح ىنإ اًبَصَغ ِهبِيِمَيِب ُهَرْهَش ّدخأ تاكو

 ىف هتيآز اميف ؛ نازل زون كلر مار ع توفت ليلا ا ىبب َنيَب َتقَرَق لوقت نأ لجعلا
 هب اوُرصِبي مل اًمب ُترْصَب لاَ ٌىِرِماَس اي َتْعَنَص ام ىلإ عادلا َكَئاَش كبطخ اَمَف ُلاَق كلذ

 َلِيَربج ٍلوُسّرلا سف ِرِاَحِرْل ٍباَرْ نم بق ُتصَبْق هُم ملاَم ُتمِلع ىا الاول
 مما نأ هن قلأو بهن ىل ثسّيَز تلَس كلك عاصم لجملة ىف هنيه
 نأ كلن اَوبَلَط كموق ْتِيَرو حر هل ُربصي هل حور الام ىلعاهتقلأو ركام ِباَرْ نم هَصب
 إف انبي نِم ْبهْذاَف ىسؤُم هل لاق ْمُهَهلا لجعلا كلذ َنْوُكَي نأ ْئِفَن ئين ةَدَحَف الإ مُهَل َلَعجَت

 ىف ميه ناكف يِبرقت آل ىلا ” َساَسِم آل ُهَتبأَر ْنَمِل لوقت نأ َكِتاَيَح ٍةَدُم ىا ٍةويخلا ىِف كَل
 نم ل ا م

 مرابج لج



 ك 0) ةطةروس م نيل السودا حرش نيم امج

 م راثلب ةئقِرحل هدب اَميِقُم ىا طقكاغ ِهْيَلَع َتْمُد ىا اًفْيِفْحَت ُتَفِذُحَو ٌةَرْوُسْكَم امهلؤأ

 ل ماله زكا غب نزف ]قطو رخاء يف رف هقل لا ىف قل

 يش لك هَملع غني حا لعاقلا نم لْوحُم زيمَت ِاُملِع ْيَش َّلُك ْعِسَو دره لإ هلإ ال ىلا

 ممألا َنب هس دق اَم ٍراَبخأ ٍءابنا نم َكِيَلَع صفت ٌةّصقلا هِذَه َكِيَلَع انْضَصَق امك ىا َكِلذَك
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 ميلا موي مهل ءآَسَو رولا ِباَذَع ىف ىا هيف َنيِدِلاَح ملال َِ النت الئج كارز ة ةَمايقلا موي ُلِمحَي نإ هب موي ملف هنَع ضرع نم انآرق نارك اند ْنِم انُدَل نم كاطع َكانيتآ فَ
 نابرجنلا رسل هيلا الا نفل ولا ف مم مزن دنقلا مز نب نيو دات ماللاو ْمُهْرْزو ُةَريِدقت ٌفْوّذْحَم مّذلاِب ٌصْرصْخَملاَو َءاَس ىف ٍرْبِمَّصلِل ٌرِيَقُم ٌرْيِمَت اييلت ةالئج

 11 ضر نتف م مع د عكا حرم يعم هر ءرتوفو لاقت رسحم كاز
 ىف متئبل ام نإ َنوَراَستُي مهنيب َنوتفاَحَي مههوُجو ٍداَوَس عم مُهنويُع تاَقرز ٍذيموَي َنيِرِفكلا
 لوفي ذإ واق امك سيل ىل كلذ هيف كو اَمب ملأ نحن اهب ىلا | َنِم تاّرْشع لإ اًيندلا

 ىف ُهَنونياَعُي اَمِل اًدج اَينُدلا ىف ْمُهْنبل لِي موي لإ مثيل نإ هيف ةَقيِرط مهل دغأ مُهلم

 . اًهِلاوْهَأ نم ٍةَرِخآلا

 مم كرمه اق اي ددبك يي حس فس ؟ باو كس مالسلا يلع ىوم قم ليكي حس نلا فس مالسلاديلع ناورإب دوا
 لبث دس كت دابع لك ئا مايل نر وب ءاداببتبشالب رواوم كس سدرك التم ل شن نآس سجو كلاسك ا

 لكى هن كح لين ركتس يب ىا قلك ايد بس اج نس لولو نلاوفاب تاب كريم لن هلم اعم كس تدايعروا ورك ع راتا كريم

 تاوراب هاي امرف عإ كس ىو هس ماسلا ديل ىو” فس آل جاو لاي هس دامت كس كوم كس لد اقرب تدابع

 ل ؟اوم علام رعا يكس هذ آله للاي ريم حسبو كت دابغ كس رج كس وم واريد احكي دولنا لس بج

 هيلع ناورإب رك رمش لعب لولاو فس كى دنب كناري ؟ايك فاكس نيكل ريم فس ةقايكوس هدا ال لن ني

 حس مروا جس دختاسس ةقفروا هرسكرب ممن م نبا اي ذكي ن نا كريم ىلاحب عاج لاب سرس اكس مالسلا
 وك و كس مالسلاديلع ئوم ترضخ اجرك كلك أ اي دوا ( بس منع ىدانم تن كى دركف ذه ى)ج- قصت
 هذ ( قوم ) روا تس لاعب ( لايخا ) لرش لام كس لقوم تررظظح ناورإب تر طحين «<س الاو لسكن ابر هه هدايذ

 كرس ناس قت يساوي م صغ ة# قودي ( لاب ) كرست لكل ذب عا! ت#اجتاب ل سا

 راب دلع



 ل (0) ةفةروس مم نال الجوورا حرش نال امج

 فذ لس تانج كيال كتاب ىرورض فج آلي تت كح بآل ب ركادل اهت ايكو مشيدا ريق كح كذلك

 م مب بآروا ايلا ذ.قرفتن ايمرد كس لارا ىئب نساك ب تك بآ ف ل اتجتاس سرب كيور لاك
 رواامت ايكر كبك كس حرالصا لب ثم ) اعيد هس قتوج: لم لماع لسا اصر دن ظن اح اكتاباىرمم فس دوا تس ومص

 لماعم ايكارت كرم انس !|يايرفروا وم جوتم9ف طك ( رجب لس ماسلا ديت ئكوصرجبي ) ( ىدلا ذل رفلال يب موق #3

 تاردج فل دحتاس كس اج دول ب ؤرصْبَف لآ راو ورمودو# ل آرظأ زج هو تكن ايد باوج نس رع اس لس
 مق لثشت ( كس ء_زوحكلس لئارجج قت ) داتسرف ىلا نس لرب ل[ ملكك نورسود لآل كيسي
 دكلدةرضروادلا] لس بلاد زب 2_وبدع  نناكاخ وو ةس نصرا لرمي (لان) لكك يأ
 شكيب ساروا لول كا لش يأ حس لن كح هوك لم دككىلاؤ تاب يب لمع لد سيمر ل آدثنبإ تاب
 تهت ةس لاك اق اكيد وكم وق قريت نس ل روا كه اج ذب اج لب ساق ودل ذ لبن زيت نااج بس كا دكك اخ

 فس كوم جساتطومدوجماكن لا اريك اياحج كن هس لد رمل داني دوبعم لوك ل نا آنك نق ايكبلاطم

 ايلس كعك لكس كارم رجب كن لكس ازسيب كرت ل كدت ذ كد غداجالج حس كايسرو ع دامس ايف

 اتيلوجت لوك اايادت نيل وهتك مو بحر وااهقاجرجانلحب سن سولت ودين انجاب آن بي رقيب تن وجب د تن دك

 هرسكل مال ةفلخت اكن تذكري ع دوا اكب اع كح سرعته دعو كياروا كح تس اجومب التي لم داخب لوفود فاحت
 ا ةيسا رو #ةس اج اثير ورش كك اذغ لاك ادت ئشسديتاس كس مال فروا اكد عن حس لا ف شميت اس كس

 وكر وساع نا لوا ىتييت سك نوما ود ٌتْذِلَط لص ىو َتْلَظ امتد امج قرب تدابح كركي وكووبتم

 لب لل وك ا مت ا راكل شيبب لش كرنب كا 3 شن لن كس تمد كسلا قتسروا ايكايدركف ذم اذيفخت

 ترطخروا كح ليدا ثا سمج اضف كاي رد موكا تن كح لي دال ل ايد كس ركزي د وذي روكا متري دوا كح ليدالج

 ووبخم لوكا وسكس ارك س قددشلا] ( قش ) ووبتماراببتل جايك ايا دعإ كس ف ركع ذوك ا ذس مالسلا يلع ئكوم
 ٌعِسَو ىا (< ب ترايعيزقنروا) لوم لوقنعس لاف < زيت اًهْدِع < ىواحوك قم ملاكا ء لت

 والي انسى رمت كلا قياس آررطاك مين صق داب آذر يش لك ُهُملع
 هد نهيب سا اكس رك ارعا حس سا ضن روا ساد ناآرق نب مان تكي ليأ س للاي ةيسا دكت أ آف
 يفداك ل ردن لش باع نومك ةردا #ة_.اشنادج قاعي ذب؟ل زجاتل لد كس تست و742.

 فان ةلاوبل# راب قرارا م ويس امج رام دراج

 لاه سال سرك 1 0 بويع 2 اا ا

 مدابج دلج



 ل () ةلظةروس معا نالاجودرا حرش ناله

 ليا للوم ( لي ) ثقب ينك كنا دهتا سكس ذس وم هايس كس لارج كس نا نتن سب مب لووك ع
 ماي لذ مايق ل ةثساج بوخمت كوم د تار ناد ل فرص ايد كول ماكس لوم تسكب كتي ليج هيف لع

 مق ٠ لات ت ا قل كل سبأ تاباك ند لوو م هسدإب كح تد كميت جك (تد) لا
 زور يك للا فرصو داى ل ةارلا بعاص هدايز حس بس لش لياعم للا اك لش نا لج كلك

 اك ويك نلوم كا لن تر [بعب كس سحب لمت تي اهفوكت د لكم يق نيس اند كولي دم سس( نغربق)
 -ك ليلو باشم

 دئاول ريض بيك بنش
 ةقيقح ىلع هّبنو نوراه َحَصَن دَفَ ِهَّللاَو ىا < يمثمال نش دقلو نورا ْمُهَل َلاَق ُدَقَلَو هلوق

 وب هلع سدرك لج لع تف حس جو كس رمح مق هب مُنَف امّنإ هلوق مهلا ىنموم عوجر لبق نم رمألا
 06 تيار كدت «انب ببن اكدتف دابا رجيد لس ب بلطم اك اس اي دوم دات صحو سر صح لك امن

 هي روط ضخ لابي نطحرلا مكب تجدد ىدنو# س٠ التم ل دتف حسبو كس رجب مكس لب لطم
 هدول اج ل ركب لحس لد قصر كرك ابوم مولعم ايكيا كل كس نس ركوراغا فرط كت ءاب لا اظفل اكن
 <سهدتازال لب دجْسَف ال نأ كا ريججهدئاذال نعت ل نأ هلوه < نترووكك سا اتي كل وشر
 لوعفم ف اكل ع كَعْنُم رواج بوصنم اكسس رجو كف وم ىلا لوعفم اك عْنُم 0 يَعسَت ولن كدي

 هلوق ىعابتإ ْنِم مِهِلالَضِل َكِتَيوَر َنِيِج َكَمْنَم يش ُّىَأ ىا < فرظ 6 عبم ْمُهَتْباَر ذإ < لوا
 ٌذَخأ ناكو هلوق < ك ك1 فلع ردق»طاعان رواج 2ك كس توت ىراكلا ماهفتتسا وزمن ل ٌتْيَضَعْف
 قزق مقذ ضلك ةك دف للا نام ٌلوقت نا فطعاك ٌبقرت ملو هِسار ٌرعش ىا ٌةرعش

 ىا اَوُرُصِبي مل ىا ءايلاب هلوقف يكل ثلا ىاي + كت اباكري ذك مكس قدك ترث كادوا كورك

 هلوق خسنلا ضعب , ىف امك غوصملا حصالا غاصملا هلق َكموقو َتْنأ ىا ءالابو ليئارساونب

 رثا نم هلاوقا 0 عرب شؤم اًضبق ٌُتْضَيَقَف

 ئقلأز هلوق سيرت هس ذوك لارج قل لوسرلا سرف زفاح رلا لحم نم لوسرلا
 يلع بلق ردوا نامت إب ع كن ذل صيسرم تنس كرفت ف لعب ىيفن ىل ْتَْلَّوَس كل اهيف

 ال هلو هس اجؤب ناج لع ناج يس ىلا ق لودلا) مع سا للجبل حس ل مرا نع 1
 اًَدِعَوُم كل ْنِإَو هلوق 2 وترى كد ردا وج كك لولد كل بوصمر صم اك لعام باب ساسم

 مراج رلج



 لل 0) ةفةروس ملا نايل المو درا حرش نال امج

 اوبك ا مل يقئريكاح نوفا عرراشم لكم عيب ُهَنَفسنَن هلوتف < كس اًذْعَو لش قثاروا جس ردص# ادعو
 هس مانت اكدعق كس ماطسلار يلع ئومير رواج هفئاتس.لمب ب خلا هللا مكُلإ امنإ هلو ( )كس لدا ئارورض

 جس ك4 تاجرا لام يللا ىلنوضتي س مقتاتمرلمب قير خلا َكيَلَع صقن كِلذك هلوه
 ملف ريض ةنع ضرع ْنَم هلوق كلالك اًصصق صقن ىا < تمص كفو ذكر رص” يب ٌصشن كِلَذك

 لع نا رزولا باذع ىف ىا هيف هلوتف ب راكئ ادارع حس شارعا لاهي هك يدركه داشا كح هب نموب
 < قد شوا فرط كن م كد لامس ريك لمحي نيدلاخ هفوق جهراشا فرط كف اشم فذ
 نيمرجملا يب اَْرُر هلوق < ايكأرال خيصاك ع تياعر كحك نم لع نيدلاخ ردا اظفل لش لمحي
 نوتفاتختي ءالاو لوما لي تلم ايكستي مث ركل قال ساس يشم تف خي اك قّرزا يس لاح
 ىلا برقا ةساد يي ءالاد تك سار جودايز حس بس لدخأ ْمُهَلَدْعأ هلوت < لاع رم ان
 لكندد لا لم لاوس لا كنس اهك ذأ سدايقنا كس لوبلا ىلا برقا لك «جس ابك تس راف اك باوصلا
 بع داهطغا داي اكمل انلوم

 قشور يشل
 تير فس مال يلع نو رإب ترتر » | كس وج التب لع قي لاسوكل حارسا كب بج وراه ْمُهَل َلاَق دَقْلَ

 فيرشتب روط وكل ل كوم تررططن”ءايارجبا زارتاداسككي هب وكم وقوم ةسركادا نق كتباينو تطال قوم

 دارخت لكننا امج اروي ءلاسوكءاب درجت اسكس نلورإب ترض> قرف لوم متي نوقف نم دعب كس ذا

 ابن قرف كيرلا رانا قرفركتكوم تجلي لاسوكة#بودبّلب( ىلا لاك. )جس كال ارنب هاب

 هيلع وسر كاك هت ايكوم خي رق ما ب قسم لاسوك رف استر كس لي اج آراب مح دق ل كيك قطع كاك
 وقود نلا بج نس نلوراب كح ليلا هوبا سوك كب ومب لح سزرعي لأم قلع نس ل يكتم الا
 2000 را ىددي كم اقدار دب دل نايل از اوديقكم ةيسل لن با ي(ل )أ

 تلا قارب لييصفاك مج ايكب اط خوك يمارس ىني قالوا رك[ ف توم ترض ارد لاب ىلاكم فكارتنا سيب لوقف لون
 لاب كسروا ىف لكن اك تا يكرامهلن اكتر تفخترب نال .جوتمافرط كرو داب تضرب لكبر ذل

 لك وك عراجتااربم فس مت 36 وم التجلي كرشروا قتاركد يلد فس متكل بت ارسا ىخب نلا بجايم روان كدب
 ؟لكليكى ندد فالغ كك ريددا؟ايك

 يدارم حس عراك ب كيا ل بلطسوو كس داشنرا ا كس مالسلا يلع كوم تررطعح خللا مهيأ ذإ ُكَعَتماَ
 - مراج رلج



 ل () ةفةروس 18 ننال لجووراحررش ننام

 راجتا ف نيب سف ضر دا ؟او غنام عا يك سس نس آل اي رجب وطول م قولو تلاع كم قة مسج ل

 وق نومدوج وم لع ركل لايك كل وبكل باقم اكن ا نس 32 اخ عك وم دارك حارسا قب بج كه ل دارسي ح

 رول لكبسدا دس نلوراب ترضخ ؟ايك ثكل ويك اريل ف مت ف .ةيلظروا بع انس ريم مكبس اجكدابتب حس نايت

 رقت ّلاحياك سس هكروا يا رف باطخ حس تأ نبا يكل كنس كم السلا ديلع كوم تسر طخ يس + تكسر تمي اه

 كس م 2س كن ايي رع فس نلوراب ترضع كس لا لس ذعاريم لكي بآك- سا سوم شنان ويري لوك وم

 هلتاقمو هلباقتم تاس كس سكول نا لبي حس مآ كب آركال ايكوم هرطخ حت خلا ٌلْوُقت نأ ٌتِْشَح ىَنإ ايار
 قرف م ليا رسا نب ل ارم ايل ةىلاب كس بآرك تاس ةينلاكديتاسدازب هداك 'وميوك لا اياتركم ا دقارب سك

 «حلصاو ىموق ىف ىنفلخأ ىلا رف تيار دج تقو تلج نس ب ردا« لاجوج اديب لكض كلش داخركوم اد

 هب بسر دقإ لس لس آل باد سب لين ناكر ويف قرنلل م نارك ا مت امج انهتفح اك حرالصا لا لذ

 يلع رزطع كح نلوراب ترن لع فارع روس قرسود لع مكر كن ارق لي اج[ ياو ب ديح تروا نامياروا لاه

 سريرك ل لامك زك حن ةس لمارما ىن نت ىتنولتقي ا داك و ىنوفعضتسا ٌموَقلا نإ بتاآيكلآ

 اهيا فس نلودإب ترحل ي بلطم كساء دركل ]نو ل بخ ملتهب لع لب اقم كس لورسود قاس

 نسا لاك كدع اوك اهم نكي يل لي عع تساي تعمد ىلا ف امجد قروا لحجر دول كرام ذ

 روا نوم مداصت لو ع وقل يروا لويم اح لس ناره بلطم اكلت نلورإب كويك كاهوم (رورُش "داك ايد

 لكلام تروص2_ لاه لئووج و مري مقومدوخرلكوج ماطسلا يلع كوم تلمح تاج ثب ل لوم ركود لص ارسا

 يوتمفرط كن ذو لصارجب نكي بكس تتلو راب ترطت غرم تمرطن سا تل يئشحس اسكس نا تكا
 وكمم السلا يلع نلور اب قفا رفعي بسج نس م السما هيلع كوم تر طخ, لن تلح ومب رب تاس كيا رز لاف ود هداك سد

 - سو« موت فرط كى رص سس ملاب كح داسفروامرجب لصاوا ايد نوم

 هس قرماس وف ؟ كل وكت كريب نس قف ؟س .لماعم ايكاارتت قرع اس سيار فروا راسي كبح اَمَه َلاَف
 ادنايبي وكل حاربت ترطتىرماسم ليث لم رج دارم حس لا حتر لين لورسودوج حنو زج د فس لس رك يد باق

 وك وكل يي ارساهوروا خس 9, اديب ماسلا يلع ئكوم ترحل اس لم اهتم ديب لاس كا قس قرع اسك كل اا
 ترطخ لايواحت ايدايعج لع راغ كيا كذاهي سؤ كس لكس لودالج ةسهدلا» ىاىرماسءاهت لاس اكفس كلش

 ٌابع نبا تيار لاك )هت رفا, حس لارج ترض ىرعاس سس.جو كن تلم رف روي كا نس لارج
 هس ثول نادواايلن ايجي فس رعاس وسال فيرشنا لاي كس مالسلا هيلع وم ترض لا رب بج ين انج ( اسفل

 مرايج رلج



 ل (2) ةفةروس 8 نايل الجودر حرش نيم امج

 زا ريتتنر حرش انبي رو بيم كادوا ىلا كا كيا كدر اج بيج رفنو بيج كا حس ل

 درك صاح حس ليئارما نب .يئانج كك اجذي ناج لع للا ذل سج ايدلا ذ لبن قثنلاج بس دكا دكارك ايلرك
 رلا: لاف لت لل ض كاف سس مك لاق يكن( بل )ياس كي كدر ح تادويذ

 راهي يضتل ا رواء فوخاس اشف حس لاعملا عرور ليفت روي ل كلذ عررط كسر و تدب كح

 < موكب ادت اكبس نا لإ كك تاضا راو فس لاقي

 يل كرت وضد ك- كس قرعاس فس مالسلا يلع كوم ترض َساَسِم ل َلوُقَت ْنآةويَحلا ىف كَل َّنإَف

 از روك كس ردت راكدرساكم تس للا ل مثلو( يرك( عطاقم) ثاكلاب ىلا كا بس كى دياز
 ا اا ىدنباي كل وم كذفانيروط ىلو فاق فس قومك انكم

 ءاعددب ىك توم ترضي انج كول رم رعبا 1ك وجاك تلم لك اديك ني نااحم اعددب

 اق اجد ذجرافموكل فوة دانت ب كى ارد واي هدانا وكي ركام ديي تيفيكب ل ا ح

 انك داوم اج [فرط قي اوك لوو بجاه اب راترجب ارم ارام لع سول رود ت لوف ناهد تسدجو كف وخروارز لا
 -خ-وهبد كن لوك تل َساَسِمال تانك اله تاكدو»#

 كت ارا نكس ىدن اح ف وسار جكس انني اديب لاوسيي لا ااه كك ني دالج لب ك اوكا مل كم نرحل

 لج فالتخا ل تاب لادوث 7 لوا لكس يب باد ء لوم تروص يك ف الج ل ك اوك ا اف انت وماله

 روا تسوي تشوكر كوم لبردبت تقي كا, راك ذسدس ىدئ ايدو دعب كس فس :ءاديب تايحدان آيس
 اكو فس وس قدن اع هو ركاروا رماه بلطم كف. الج كس سا قنبنج ( ع مسار كم العرضم كا ريبج )يك ء اكن لو
 اود ( قواك ) كريس كأي اة اجايدركه رذهرذركل مك ناروسوك اك يوتوب بلطم اذ الج كس لاا قاب

 قدركك اخ لس رك شكوت ادرج ملكب ىدت اج دوا سوس م قت اء ذاك ميبج 6 اج ايدركرتك اوك ارجل رذ كس

 -< لام

 م السلا مياهنا ءجس اكل اسم كس ترخ اروا تلاسسر«ديح ولن ايب لسا لي تروصىا َكِيَلَع ُصْقَن َكِلذَك

 لمص ؟لط نس اجاوب نايب حس ليفت وب هقاك توم ترفل ف ع دب نايب لم رلسلس ىلا تاق اد
 روا تاعقاو كلامك هس او نايب لش تايآددنم اج هس صح ياكت ابنا كاس ىت تابت كتل أسر ىف موري ثلا

 ايكن ايي سقاكم السلا يلع ئئومذ# مت حررط لس تلاسسرو تون لمتد دوخ سس ناين كاكا ىبن كياراهبلنا اك صقن

 وكن وكول بآرك اج لت جس رايرف نايب ل ادراوروا كت كس لوكول سو رك لبي اسس ريت مت حررطىكا
 كس قولا قو فرص ملكك ت اهتتاو ك- لجي لاس, رارفب اك ل- سا سوم تبان تون لمد ك كس ب آهودوا لي انس
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 ل 0) ةف ةروس ايل نالالجودرا يرش نال امج

 رضوا كياري روط ضان اكو رذ

 ٍلَمّرلاك اهتبقي ناب“ ”اًفْسَن ىَبَر اَهُفِسنَي مُهَل لمق ِةميِقلا لا موي ُدوكت فيك لاّبجلا ٍنَع َكتوُلَسَيَو

 زاطاقعنإ وم اه ىرآ نوتسم انس طم اه جراب هب وشل

 عادلا ٍروُبُقلا نم م ماَيقلا دعب سلا ىل نوي َلاَبجلا ِتَفُِن اذ مي

 مِهِعاَتإل ىا هَل جوع آل ٍنمحّرلا رع ىلا لتي لف ردي وهو مرضي رسل ىف
 َتْوَص ِناَسْمَه لإ ْعَمسَت آلف ٍنِمْحّرلل ٌتاَوْصآْلا ثنكس ِتَعَشحَو اوعي ال نا َنْوُرُدَقَي ال ىا

 ةَعافْشلا عفن ال يَ هُم ىف لبإلا ٍفاَفَحأ ٍتْوَصُك ِرَمْحَملا ىلا اهي يف ماَدْفآْلا يِطَ

 نيب ام مَعَ هللا لإ ةلإ 9 َلوُعي ناب الو هَل َِضَرَو هَل عَُْي نأ حلا ُل نِذَآ نم لإ اًدَحأ

 كلذ َنْوُمَلعَيال :ااملع هب َنوطبُِي لَو اَنُدلا ٍروُمُأ نم ٍمُهَملَح اَمو ٍةرجخآلا روما نم مهدي

 ْنَمَو كرش رش امل َلَمَح ْنَم َرِيَخ باح ْدَقَو هللا ىآ ميلا يَحْلِل ْتَعَصَح ُهَْجولا ِتْمَعَو
 3 ب ىف ٍةَداَيِب امَلُظ ُفاَحَي الف َنِمْؤُم َوُهَو ِتاَعاَطلا ٍتْخعِلّصلا َنِم مَع

 انآرق كارلا ىا هنل اَركْذاَم لانا لم ىا ٌصْفَن كلذك ىلع ٌتوطْعَم كِلاذكو ِهِتاََسَح ْنم

 ِكالَهب دارك ف مهل نآْرقلا ُثِدَحُي وأ َكْرِشلا وي مُهَّلْعَلٍديَِلا َنِم يف انك انفَوَصَر اييَرَع
 لج الو نوكٍرْشُملا ُلُْقي مَع تلا ككل هللا ىلا ل33 تالا زي ؤتللا رب

 ىِذز بر لقو هغالبإ ْنِم لربح حرفي ا أهْيُحَو َكِيَلِإ ىّضَقُي نآ لبق نم ِهَتاَرقِب ىا نآرقلاب
 ل نآ هانْيَّصَو َمَذآ ىلإ ذه دلو هملع هب دار هن ّئَش هيلع لأ املكف نآرّقلاب ىا كاَمَلِع

 6 اًرْبَصو اًمْرَجأ مَع هَل دج مو اندهَعكَت ىف هنم هلكا َلبق ىل لبق نم ٍةَجّشلا َنِم لكَ
 ُةنَع ُهاَنيَهَن اَمَع

 همجرت

 ؟وم لاح ايك اكن لا ندد كس تمايقرك سئ تس ركت إي رو لقلخ س لورئاببب حس يآ كول ( ضن ) دوا

 كس لاور كير وكن االول )كس دقي رط ا اك درك شخ يع او كسك زي دوي روك لا بدار كحد رف آ

 هسا هك 6س د هكر سرك ادع راومعب كياوكن ب رمي مس دا ثان رذ كس اوم وكن اربي اك رك هذي د هزي ردت

 ح وربك ول 3 لاه سدرك زيد »زيد اهب ند لسن قتل ند لل كك دهن زارفو بيش م ىلا 3(: بطاخم)
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 لي (0) ةفةروس مو نير الجو ورا حرر نيل امج

 هك كتر نيتك« ناسا ( قئاد) هو دوا كس روم عج كس زاوآك لاو ف الب بناج كشر عب كك

 تدق سرك اراتاوكى الي بلطم لع راجل كنا قش وو لوك ساو 12 ذل + بح اس

 باج كرثك ننس تدب ل ثم أل لايزال ىلع اجد؟ تسب اساس نلت, ليد 1مانقروا كوش

 منول عورتا اقسى ل نورا < لوم زاو آى ومرق كس لؤنوا تقو كج كا ريبج والعكس ذا 1 ذكر كع

 لا وءايستي/ تاباك اروادب قيد تذاجا ةسانلتاك (شيافس) 2 لك سل از 0

 رواولروم مات ك#د؟هسرذل كايدرواوكرومامانق ل ترغآ لاو فس اجساناج هوك الا لاله ورك( ررم
 ني مولا ا( نو سال رول كسرك طاح قلل كاك دتوادخ تاذ تما نسرل بط احا ماك نلاوكت را ولحس لا
 سروال رع لغم دج اكهتس دم اك ان( سرج 07م ايناردا« كس نومة كن سرج مات ثتءاسكسللا

 مفاضا لبث نوم انك لاركروط لابو تشينغ لوكا راى نادم قب ننس وروا كس لوب كس لاما كين

 ٌصقن كلانك فلع اا حررط ىاروا ساب ىدركى م ليلتك ارك وط لياباكن اصف دا ساه ايدك
 ررط عررط غسق لش لامها ايكل ذا: نآر اكايلرعوكن ب آرق سا دنا كس ةس كل زانروكذن لن قب شن« سب
 تعض ح تلالب كم ةوغزك ك- هس نا نآرآ اان يان لي اجد حاكرش هدمك انس ناي نابع لإ ريكو حس

 دج قبح لآتابنلا جس قم اشدابدج لاعت لاوس لي ركل صاع تربت كويس لج هس كاييي( ناءاساك)

 لكس لارج نب يح داقدلب ليي س ةسد+ لقب بآ سلالم ةعب نآ راب ردا لذ تك كرش
  نآكرت نش هع راءرفيفاضا لث "سرج راكددوري ترم امك يع اعدريب روا دي - تغار ةسك

 وت ليي هس مروا توجد فاضا لم مليك ب آس لا الس اتوب لا ذان صح كب اكن آر قري بلآ بحب يانج هل دذ
 تلففسس دبع داموا كس لومبموآ ف ل اهل تس تضرد لاك ات ايدى ريكا توك د1 ليبي حس نساك
 - اياب تدماصروا تفي ( لش لات كورولا سمت حس زج ل قتمابإب شالادودارا خي وكن ا ذس مكوك

 رئاوفىريضو بيكى
 هلوتف زارفو بيش, ليث امم (مس1) نم زراومب ءناريم لمع اًفَصْفَص انيدارثاركريح ( ض)ردصم افْسَم

 فاضمن طعس نوكت فيك نس ماطر < فذ دف اضم لابجلا لاح ىا ٍلاّبجلا نع كتولئسيو
 ءازهتسار وطب ل تارطعت لتي جس ارك وج حس لاوحا كس لاكي لاس كل اوس كل ساس ايكو راش فرك
 فس 8جرج نيا روار ذنم ناك اريج اهتايكل اوم داب كس تلاع اك دئاهب تمايق زور حس مل يلع ثلا لميس
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 ل 00) ة ةروس هاك نيل الجودر حررت لال انجب

 ك1 ىلا ؟اكوج لاح ايكاك واهي نلا نادك تمايقاكادت يك ولحم حس مل يلع ثلا ليس آف يرق ضب ابك
 لم تروصلا لقف كولأس نإ ىا جس لع بادج كس ردقمالرش اف لع لقف لوم لزا: تي آووك لع باوج
 تروص اوم عار فرط ل ايجي م ليث لاحاود لمريم اهوْذَيف وكت باد لاوس لاس وك
 لع لبقاراثحارصوج وم عج ار فرط لك فراري اهلي 1. لابجلا زكارم ٌرّدَيو ىا اكرم ف وز اضم لي

 ءااق باد نم اًهرهظ ىلع َكَرَئاَم لوآك ثلا اريج ء<.ايكايل نا ددقمحس جو لاح تلالدركس شراك
 قرع حي ىو رم نحمر ٌريِصَت رّذَي روا جس بوصنم حس جو كوم لا لوعفم اك اهردي

 افصغص قصفص ل تزوضزما هياط يون كنج لس, لع اَعاق «<س لوا لوعفصريمخ اه اكو لوعفضورب

 هلوف هب بوصل الك بو كفو, ىو تفص اًعاق اًجَّوِع اهيف ئرت ال روا كوم لوا تنفم ك اًعاق

 برواس سار كم العرض يجني لا رما ترفق ارم تس م ادركت مول م تس تاياور ضخ ىعادلا

 هَل اًجَوِع َّ كح لوم لا رسا ترعح ارا دبلا< ٌتارل قوي لوم لارج ترضخ ادرك نم مولشماحس

 فرط لكى اد يضل. جس موبجفماسس نوعبتي كد < فو ذر دصم عرابتا ترم ل لن لاقخا ننخت لرمي ل

 تابعي زقتروا ع بلت م مالك اس. كنس لاسأب قولكم اند كوم شيكل دك تولد كاد تن جس ناد
 سضروص نمت سس ىلا نمحرلا ُهَل َنذَآ ْنَم لإ هلوق زاد[ تسب سمه اًسمه هلوت نع مهل جّرعال <

 لاه لدي ٠س ةعافشروا ب كس عفر لع لك < بو كة سم ب لوعفم 6 ُعْفنَت هس بوصل نم لع ل

 تءافش 1 ُهل ْنِذَأ ْنَم ةعافش الإ ةعافشلا عفنتال كوت ي تابع قت ءاكوم كرورض ف اضم ف ذع لبي تروح

 نوملعُي ال هنوف يس اتكسوم نوفوو عطقن رو لص يس لبي تمروص ا كوم بروصنمتسس جي لك ف #وم ءانثسا حس

 ىا < لي نك نوملعي نوطْيِجُي رواج للعم لوعفمأملع ل ايوركه راثشا حس زاك ا فس مالعرسشم
 (ن) َتْنَعَو هلوق يح اتكوم قي تبن اًهلع زم ل ميسا نوطيحي كادوا اًملع نوملعيال
 اًمضَه (ض) اًمضَم هلوق فاتصل مج روا السوم قلاع َباَحدَقَو هلوق نوم تسيل نوم لل ذ اًوْنَع

 اًمْرَع هلوق كلذ ّلثم لاَزنإ ةانلزنا أ < تنم كف وزر رص ناك ٌةاَنلَرنَأ كلذك هلوق رك

 اخت ذجت هج لامع امْزَع هَل هلوق < لوعفماك ْمَلْعَ قث ْذِجَن , اًمزع هدارا تف اًمزج ىا
 - ايامك نايض دلي ياك يت رصق قت, لت كس اًدصق ُهل دجن مل قل تي آدك ابك س تارغت تروا جس

 نايب سيرلسلس ىلا تاققاد كس مالسلا مي ايناس اكتلاسروديح ايي لس ل روس :تايآ طبر
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 ل 0#) ةل ةروس ما نال المودراحررش نال امج

 هه لكتاب كف يد تلا اسر لش نلمس لاا رواد ناب حس ليف طب لصق اك قوم تررطت لن
 اس صقنروا تاهت نلارك لس لاس ادب نلايب لع تايآنلادج ج- صح يراكملكو يطع دقلا لتي د تلاسر تبا ىا

 ؟ج ايكروا قلتو: لو تاناابذ كى ا كيأ لإ كك دم لبي لاس دار جراما
 قي ول ل داب كس لوزاهي تس آركن لاح اكتم ايق لول ضن ا لابجلا ِنَع كَنْوُلْتَسَيَو

 لو راهي نتج قمار داما ليوم ل ركو زي روزي روكا بداري كح دامرف يآ ؟ كوم لاحايكا كنلا لمي تم اقلك يش

 ايياوكن ع زروا حس لت تدقيق لوك نا نش اسكس ترد كب مدس رعد + سدد مك واط وينص داي ذ تسب مك
 بد لب او آكل وكو امس راب كس تشمدروا فوخروا كس ردن ارفو بيش ل بإكل م لاك كم در كف اصرواراومت

 دن ماك كت عع افش كا ى لب تنذو كاتلوج باء كس د لال انسزاو لوله دالطاس ثج آى وصدق كلي اج
 جاكم هداف كح تعافغ#ل يريدك كس لضروا لب ديد تاجا كتم افجشوكل مج لاهتدفلا تبا إب كس آ

 نبا لارج بج م و ءادتبا لكن لوقت حس رابع نبا ترضخ مب تيد م٠ نآر قلاب لج لَو
 داي مك تاميلا لينك رك شو كن اي كتي ًاضتاسكس ناي آ 3 انساك يب باردا ةساريتي لك

 ل نع يوك آ يا رف كلك توج كب آف لاقت ذبل ىق قوم هداين تن تقشموكي آل ث ىلا ساب لكس
 ولبس آ<س ىراد مذ قدام انيداركداي 0 ةيسد تكروكن ابزش دوا <س ند روزج ل ولع

 كي 1 ؛ كرا رفافاضا لع مكسر باردو ب رياك اي ايكو دوا يل انس سس ”نرانيبلتا فرص

 اًملِع ىنذِزو ْىِعََنَي اَمب ِْيمََعَو ىِمْلَع اًمب غن ْمُهَللَآ <. ىكري كيا تا لي لاعد سو
 ( جام نانا ) لاح ّلك ىلع هلل دمحلاو

 ىديكا موك د اف ماك سي بلم لن خس اَنيَّصَو اب انرَمَأ انذِهَع لابي ْمَدآ ىلا اندهَع ْدَقَلَو

 كح تخرو اوعي ايار فروا داو بس تنج وكل وفود متييدك وة نايا نين اك وفود من اطير ك هت يداي رو

 ماعم رلطسضركن ا لي ىذي لك ل # راههق تقنوا تاب كس تنج كردي لاب «رانكر دوت امك اناج تم كبير

 ركوب ع كارم ناين لاهي «قكلإي ن تب كودارا لع نا 2ك لوم ايي ميآركومر ركل اعتسا

 عفر ج ا رفاو خس قو بآءاتوم لبو طضاوسي لا لو تيك لوجو نايك للا لان يتسن كس نايس

 ناش لاهي مكاهعْسُو لإ اًسفن هللا فلكي ال < ايكايار فلم ميرك آر قروا نايسَيلاو ءاطخلا ىتمأ ْنَع
 وكن نجس انركدت راينا كب ابسا نادوا اريل د ماكحس ىزفخمراديب دارم لاهي ملكي جس ليام نايسن فورخميب حس
 حس نلا لي توم نائم ضان ك ىلاعت نتكوج ماسلا مب اينا ءجس تسب س ءاطخروا لوجن لانا كسركر ايفا

 م هت تك 6 حس لوعب اره رذ كس نم ايل لم اكل ويك سي داينتغا بايسا ناك انكسر ه ذطاومبب تابت

 مرابج رطط



 ل () ةفةروس ا نييلوططوورا حررش يلام

 2ظ200 نيبرقملا تائيس راربالا تانسح قوادفإ رينج حرصت ل وقبر كبس بئر مرج لوكا اتإ

 -< لاه قورارقزغلروا تامل م تكس ىلا اراب نا رقم لامعا كيت حس تبب كس سول
 تشم لا الع ضني ءايهئارورص ا انك لع سن حس اكتسوبن لأ ف لاو ادعو يساكم السلا ب تمرات رمح

 م انتم كس ماسلا يلع مو تدر طخ يو انكوج ع لوحي تقيقترو ير ع رسود لوب الكسل ءاي ذا تمسك لير ننس
 هنت اروااوم كب انغس فرط لات دثلاب لت ايكاي دارت ئزغلا ب نقتل نا كوكا ح ظالم
 6 اءدنسآكاسيج يك ا يكرر نايصعوكرغل ا كل ذك

 هىلإب رممكم السلا يلع مد ليث كس هدارا نخب شاك مز اًمزع ُهل دجن ْمْلَو ايار فس ىلاختدثلا < م زكاظفلارسدد

 روا تدق لم نايك آق رف لب ويطم كدصتق لسا حس جو كس وسو يل اطير وم كك هدارا نكي منك كي

 سا لبث انمكس تون لاكروا تن رمح رج قو ططولاو ل حس هدارا فعضروا لوك ءاق لج طمس

 بج ماالسلاديطن مد آت ردي انج" احاجوم عروج فرط ادخلو مه دنمر شرا مدانأر دف نانا دعب لس طلي ل
 مكي فر صد هس لاقت لاك اهب وس آل تمادنر دق لادوا كل كيج لي روضتكس_ ىلا قت شارف 3 وبنت
 - ايدام رفا اذ قي ماقمرنلب بج تلاسرو تدينركب دام رففادم

 د اروي يوكل ي تركى لم لو ل كادي نيش ليز زج لود ك يس يا رفة الئ تسرح :هدئااط
 لاعقسا وج دج ١> ال. لاهتسا ( تركب )اك ايطد هه اناعكب يس تك نم "ركب اشي لن ىلإ سمس رب
 هدئزوكل وج !*, انلع نايمرد كس نؤئواود وبك لوكراج هل انجب وكب ولصم 4 انه ذب تابتكه سرت 2

 (نإيبلا رور) ظفحلا و ةمصعلا هللا لأسنف نايصعلا ةنايسنلا بابسا دشا نم ملعاو (ّىلع مالك منز [ زوجت

 - ُبعْطَي ناك ّنجلاوبا َرُمو ”َسِيلإ لإ آَوُدَجَسَف مدل اًوُدَجْما ِةكِئلَمل انف ذإ ركذاَر

 ٍدَصحلاو َعرْرلاو ٍثرَحلاِب بغتت ”ىقشتق ٍةنَجلا َنِم اَمُكدَجرحُي الف ٍدَملاب ًاَّوَح َكَجَوَرَ
 آل نأ كل نإ ِهِعَجْوَر ىلع ىعسَي َلُجّرلا َنآِل هاَقَش ىلع ٌرَصمْقاَو كلذ ٍرْيَغو رْبُحلاو نخطلاو
 ارم ال هيلو نإ مش ىلغ افطع اقر ره حقب ّناَو هىرغت الو اهي عرجت

 نجلا ىف ٍسْمّشلا ءاَفيال ىحّصلا ٍسْمَ ُرَح كَل ْلَصْحَي ال تىحضت لَو شطغت اهي
 اهنم ُلكاَي نم ُدلخَي يبل ىأ دلل ٍةَرَعَس ىلع كلذ ذأ لق مدي َلاَق ُنِبّشلا ويل ويلا سْوسَرَف

 َرَهَظ ىا اَمُهئاَوَساَمُهَل ْتَدَبق اهنم ُءاَوَحو مَدآ الكاف دولا مل وهو ىنفيال نلبي ل ِكلُمَ
0 

 اَِفَطو َُبِجاَص ُءْوْسَي هفاَسْلا َةَءْوَس امهنم لك ىمسو ُهُريُدو ِرَحآلا ُلْبقو ُهلبَق امهنَب كِل
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 ل (0) ةف ةروس 0 نالوا [ررشدلا

 ّنِم لكلاب نىوغق ُهبَر مدا ىطَعَو هب اَريعْسَي تلا قو نم اَمِهلَع ناقيَدَح نافصحَي

 بولا ىلع ِةَمْواَدُملا ىلإ هاله ىا هاهو هَ لبق هيلع باف هوَ ُهبَر ةتجا نوجا

 ُضَْعَب ُمُكْضْعَب ًاعيوج جل َنِ ان اَمُكيْيَرُذ نم هيلع امم مب ُءاَوَحو مدا ىا اطبهلا لاق

 ةَدياؤلا ام ىف ةَيِطْرْشلا نإ نؤكد هيف اق اًَْب ْمهِضَْب ملط نم دع ضب ةّيَرُدلا

 ْنَمَو ةَرخآلا ىف نىقشَي الو ايدلا ىف َلِضَي الف َنارقلا ىا َاَُ عب ٍَمَف 5 ىذه ىنَ مكس
 ٍةَقَبَص ىنغَمب ٌرَدَم ٍنيِوتلاب اكدَص ُةَسِيِعَم هَل نق هب ْنِمْوُي ملف نارُقلا ىا ئركؤ ْنَع ٌضَرْعَ

 ملقا مي نارقلا نَع ضرُْملا ىل هَرْشحَتو هِربَق ىف رفاكلا باَذعب ِثنِدَح ىف ْثَرسُثو

 اينّدلا ىف ناَرْيِصَب تنك قر شغأ يبرم مل تر لاق كلذلا وأ ركنا خا يا هوما

 كياني لفي كاك اهب نيو مو هتك 1

 تينا ربل ٠ باَذَعَر ايّدلا ٍباَلَع نب َدَقَ رجلا ١ ُتاَذَعَلَ كوبر تاب ِتياب نموُي نموُي مل ا

 نم مهللق اال ارك ىل اكله لومي يربح مح ةكم راف ْمََّل نيد ملفا مذ

 ىف و ربل روح لال هرم كر ب عّمألا يأ نزلا

 ٍِفْرَح نَع لالا هلغف ف نم كالهإ لخآ ْنِم َركُذ اَمَو اوربت اهرْيَغو ماّشلا ىلإ مهرفَس

 1 لُْعلا ىوَدل 5ىهتلا ىلوأل اًربِعَل ٍتياَل ٌكِلذ ىف نإ ةنم َعِناَمآَل ىنعملا ةَياَعِرِل ٌيِرَدَصَم

 همس رسم

 باراك وجود ف ارك يكو رجس ف# ناوتشفورل رتل م دال ايد ملول وتشرف ف م” بج دروب تقوم ورا
 تس سا لع ابكر ايدو اهلا تفس دكا انت تركت دابعكئادختاسكس نادداامت تب رضتاسكس لوتشرفاوت

 تنج وك مير رك 4.شابيلا رع داس د ءا> س ناكى د قرتردلا رتب بغالب بكس مآ مرمي لوم لأ

 مدآ ( لابي جذب لب تنقشم وريد هاكر روا غيروا لس اكء فس« تس تج تل لن تبيصم مترج # داو تس

 كح لا راو مذ اك اهم بسك ووزكَك لا (ايك أ ير شكى دي ) جايك فتكا ناب كس تبسم لك
 كوم تايب لاهي شدوا هش تروا كوم كوتش ملاهي اكس مادري كس داب لاهي دوا < لوم كرب وش

 يعش روا سد سك طع ب لقب كس لااروا ماك نإ تاس كس ركل سادوادجت اسك يفك هز كلن
 «سلابكروا ببلد 1 فس ناطيشرج كوم لين تروم لم تنج ككل سا كرب نقال ىرك لربي وددت شن كس ديت ع
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 لل 00) ة ةروس ل نمل الجوورا حرش يما

 تشو ب كما رول اكسر ل تنحب شيب هو اك .امكوك اوج كت ضرداريا نتن لود انين تضدد اك ِ الم لغامآ

 لب ح تشرد ىلا نسا >ومدآرجانج لي ( حم ) مزال كسرولغييروا كوه شاف ناك آن افعض ع ىلا لكل
 رود كي مكر وا ليك ك يارب س لع لوفوو شي كس ل "تاس كس رود كار ساس لافود نا ايلاعك

 هدفي ) 2 كس هاكمرشبحاص اناج لحئاكواكم رش كل سا ايكريبتس ءوس دكهم شم كرمال حساس
 تسول رذ كس ىلا لوفوودك هل ذاكر يس كس( لخرد) كس تنج ريدا غيسا لولودروا < فوم تاباك ب(
 لا 1 برك نارا 4 كي مل ةلاقبح تف د ءاظ كبر يلت مامن لب

 مقيم سب تل لا رف تميادب دوا لا رف ل وق وق لكلا نتي وج جوتمافرط اوس ايلانب برقم زي يركب تن

 اح رك كنج د وم لتس نيتك تيب رذ لا كراهة ومء اند مد نسم لوود مئايامرفداشرا نس ( لاخترثلا )هكر

 هر ازد وذكس هيطرش لإ لى امإَف ة تبوك فس ضن ضني وم نمو ك ضن عل دال وا رايبمت

 ناآرق ني تيبادب ىلا قريم ( رج )لكي تياد لوك اب هس دابتتس فرط ىريمرلارجب يطا دركم اند لش
 اكس ركع حس تكتل ما ريم وج رو كم قس لبن ترآ شدوا وم هارمك ضايند شدو وف كس كراج ك
 ل قال ةَقتيَط دحتاس كس نيت اكدض قهر لا م زك سالكة الدش نامياب ساكس نآرث شم

 فرك ارعا حس نآرق سا مت دك تمايقروا < قى سرق ب اذع ل فير شاشمي عريض اه ردم

 نوي رك اهدا تن فس بآب رع ريمكس هدف اهدتااكل داي لوح[ شي لس لب اهئااهدتادك لو
 للاي © رمت تايآىرامج هت نوم ىتاسيلا لماعم اكرجداشرا قيتنقو كس ثعبروا قتكل اين دات الاو لوح آ وق لم ؟ يامل

 وكروت اراب خس ررط سن تن حررطاى امد ال سامبا ب نادل يدركك اي دالعبولن ا سار لَ

 هس ضرما كازم لكنا نتي عررط ى ارو كة اجيد ايد زوجي ل م "قش كة ابايدالمبرل# نأ ايدالمب

 لو اكبر ةيبساوج ردا كر كك رش ايكزواهتبس(دع) نس سنس ليدازسض تا (رج )ايكضنرعا تس نر
 كسك نلاايك < كاد اب داب روا تخاذب حرق ب اطرد اند بازعاكت رغ [قلاوروا سال ن نامباب

 جد كبي ذلك لك ولوسر وك وتما تشك تسبب لكي سنا نس مترك لوم ل تييادب تحس لاك لورفاك
 تس دهس نارك يي لاعاوم تاو ترثكب ركل البا راج تن لوتفماك انكلهأ بيرت مك درك الب ح
 انكلملأ يكل صاو تربح لاك لو ترمب 2ع نارود كرفس ريد ماش بكي لب تاءاقم كس

 ل( روك رم ) سا جس لبيروت جو كتي اعر كنسي دارمردصم كلبا كس قردصم فرت كر يغإ داكن
 ليي لئلد لاك طساو كس ترب 2_2 نورت

 مدابج دلج



 ل (0) ةف هروس لا نيل الجودر حررش للام

 رئا ريف بيز. نت
 فطعر لبث, فطعاكه قا ءجس دول لش لاروع تاس كرك آرقرصقيب اودجسا ٍةكشلملل انلق ُذَِ

 كماطرسخم سلبا لا هل وت اهتادم ببساك با تدارع قرسق برك ل لا حس ليتك ببسأ ليس
 سات لاما كى وفود لكدج لابي كت ةسلكح نكل ريض لإ لابو جاتوم حطم فس اهب كس تداعب

 انلم قلصت يسمو مراشارك ا هذي ةكئالملا بحصي ناك ردا كل بنس نكل ريض لإ 2

 لكن جلا وبا وهو رو يكتف للا سس لبن نير ضاحك ايك دك ذ# نيب رضاع رك كوت ب بلم باك للا
 نع ىببأ هلاوتف < لل ثاو لع هلال نيتك سا ب عطتقنا قس هي رك يدرك رانا فرط كتاب كاك
 يدك انكم كي دواس د؟ تس قت راهن كل ركل اج 2 كس ديك تكلس يبد رجسلا
 اجاب #فو زحل فما, ع تروم ادق ف كتساورارلك اكس ادم ك ف رادو نوم تلعك تلم

 نع َابإلا رهط قثمروا كوم مزال لت ئبا لسع ترروص لا لب لك س1 م زال هسفخ أ ليلخل قننرو اكوك هن
 مدآ اي هل انلقف ةنجلا ٌمدآ انلخدا ىا ع يوردقملمب فطع اكل مب لا ادلقف هلوته كس لو# ةعواطملا
 ةواقش ( )< قب او: ي ىقشتف هلوت لك ف رايكزبه كوم كتفمزيساكوخأ ب ءاَوَح هلوق

 حررط ل جس رض كت داعس تداقش ج_ خيص اكرضاح كرت دعاد رامي لن كس قرب شمس سن ردضع

 دنجاكا وغدر «ىرقاد وخد تاتش ليث سيمتبد كاك تداقش ررطاىا قورغاد قدغد لي سيم فذ كت داعس
 هن اذك ىف ُتيْقَط جس اناج الوب لج ل دارم خال ذسذي لش بشتروا تقشم لاهي عس لبن نلا ل لم
 كس تغرد ي لاوس باوج اكل اوسليارب هاقش ىلع رصتقا هنوط اى دي لاما تقشم كذب لع ىلا
 كبس اي نم حس وفود قلتو تنكر وا تواقش ةرجّسلا هذه ابرقت الف اياررف عبو ل ونود تس فس اج بيرق

 لوم رموش داوم دقن ن الكوب < يال باج كيا كفرط كرات سبن كت واتش لبي ىقشَتَف رلكالاع

 لمد آت دن كت واتش ك- لا كى ديك هس قرادمذ رج وش انا| كاك سر كت دقشم تنم كى ديت كدن <

 كس درموكك روع ايلغتر كلو لولوودارم ايكاييبا تدمج كت ياعر لسا فاكس هي باج ارسود < ىكنر

 ( نايبلا رور)- جسايدرك

 ايكايال ال تفصل دصم فارما تفم ل ُةَضْيهم اكد نوم كت اكْنَص(ل) 5 اُكنَض
 ؟ لائتقباطم لب تفصروا فوصوم :لاوس

 لاسم رورض كني ٌةكنَص ازيل لوم ربارب ثيين تورك تل ردص رواج رد صم لج اًكَنَض :باوج

 مرايج رلج



 لل 0) ةلظةروم اندر نال الودراعر رن امج

3 
 هلوتف تم بس انههرايز ل ة_اررف ةيادهلا نع ماجي ل نآرقلا نع مالعرم نآرقلا نع هلوق

 ىلاَوَت كد مز سجد فسد« طرش باد مق مت قوه تاسكس ناو كس راكد واج فئاتصر لمت هُرُشَحْنو

 توك زم مُهَلِدَهَي ملقأ هلوق تريكه رشحن <لاع ىمغأ ىنغأ < قكرب مهزمار اس يب كت اك

 قر الع ْمُهَلدهَي م لق اوُمَعَأ جي تااهيزقتج اك لعب فوجي ذك لشي ظامان جس لاب
 اًنكالمإ ْمُهَل ُرَهظَي ملف اَُمَعأ ل بقوا مزال لفي مل يدركةراشا كك نيتي ري وهي نس

 نم نم رواج فوذكز ياك مك لارواه مدقمْمك ب لوعفم اك انُكَلْهَا روا نورقلا َنِم ْمِهِلَق نب اريثك

 نوشمي هلوق نورقلا نم اًنئاك اكلها مك ىا جس م بضن لكس جد فس, تنم كريت نورقلا

 يدرارقل اع سريه كادكلشا نس نيرسف تروا اي درارقل ام رياك هلبق كن وشميب هس لكم لع
 ٌركذامو هلوق كح ترمي كج لع لواكم يسارك جس ب لاح ءايدركك الب وكن لا نس مترك سي بلمس
 كءادتبمةنِ ٌعِاَم ال روا < تلع ىكراكذن ذخا ىنعملا ةياعرل ردا نايب اكل ا دخلا ّنِم رواج ءادتبم
 ت2 لس كرفاررص ترجو كت ياعر كت ىررص ندب (انكلهأ) رو لش سي بلطس جسر

 هلأ كا
 نيل ءارمردصم كالهإ تس ادكّلشأ ( لاوس) لو تلحق كل ول ل تروص كب رادجو لاوسكت اباىا

 كم( باوج:)؟لحم رك ع قشكس ردصموكس اوج كب لل فاد ىك فرت ايا وكري لعلب جس تسرد عررط
 ىهن هلو ِكالهإلا ىف ىا كلذ ىف هلو < ااساج ايلوارمردصم كل ىردصمفرترخإ ك- كح تياعد

 شو رينل
 تلذو لما تربك وكلا لن ننس ناارواوك وتشرف م انتدعإ كس فنيل ماقيل ةكئلملل اَنلُق ْذِإَو

 هس ايكو رجت فس لاوتشيف مانع لب ركبت ركام د[ سس يكتيد مكي دت ابد لع نحب تاس لوتشرف للا
 «<حدجو كربكلا نيط نب ةتقلخو ٍران نم ىنتقلخ < اكلك ن ابر بكلب تي رصدرجو كلت ءايدركر الا

 دارك زاورودس تاغ ا[ بس تنج كل كس ءادروامدآترطتءايكايد لاك حس تنج رك وعل محلا

 لامر نار لرب تما رق 2 هدول فرم لي: تدب كل سدت قرد 2
 « لبا نوت كف ارعا وا هرقب ور وسل بصفنى روب ىرتقاو ءاناج دش بير قدس ادلب نامكش قكزج لاك

 وحب ورك ار ف لقلي لس كس تيسر اقري ساروا تكرار فكر بع اوجج عسير فرك ذداشرا هداني ةس لاعتدفلا ف لاجي

 مدابج دلج



 لل (0) ةسط ةروس مورس نيل لجو ورا حررش ناملامج

 نا مس ليحور كو موالد م تاي« دمرم اف تقو ك- هد سدقاو كارب نراك فود ملا نااطيخ

 يشم ىقشتف ةنجلا نم امكنجرخي الق اجل ان تنج تلوم ردت اكل شه دارك ذرو فاض كدبع

 تتمواقش ىقشت طفل اج ذي لش تنقشعروا لم تبي ميس جو كس داو حس تنعب لبلاك نانيخ

 تقشم ىلاسج تي ايئد تمواقش سرسووروا ترث آ تواتش ليا اتوب لاهتسا كه قدي 2 نتش

 لوك نادي ىليك 2 كرفت ىلع نثمدعي ككل للا« لن ارم ثمود ا تبيح
 حس تنهى وجت عيا يدي دك ْنِم لك اي'وه ملبس كييريضأىكتنواتش لا ذسءا رك ىاءاتك اج الوب
 نا ذ بسحب م السلا يلع مآل ايكركذ قي لب سا نس قطرة ماءاك تس اسمان نيب سضم ( يطرق ) نك صاع كاروخ

 ار واوركت هش اكل ع نا زوكن امك يسدركال كس هريغو لوا« مدنك ادي حس تنجب ف لارج قال فير تب
 كس لا داني قب يك لك فاني هريغو لور اكيضرف وتوك ارمي ول زل فاكرك اا قة اجوم رات قكب مج دحإ لس
 - لاهي دوا لكك وجي حس داب لوداكهخ كيج ركيل لور ك- فاه ئاهب كرات نور ذس منت رطحدعإ

 هيلع لت رج ترطخ علقو لا وقس ال لبا ووك ا تس تنحى ذم ردا دج_ تو كس ىلا د1« قكركي نع زر كك مل

 ( قطف ) اوم لصاح حس تمقشمو تن عرى اري نان ذ قا راكد الواكس ارولاكيسآ ! مد آه ايار فس مالسلا

 < مذ لربي رورطاقفن ناناكاى ديت
 رف ارك داواك حس تنج وك ووو ناطر كد تاميباس نمثل اك فود مناي شبكه يس ايكايارفيب لع تيآ

 ماا ءاناجابك ا يقشعف ماقتم حس اهنتمب نروايك كك يرش لم لوك دج ايا رف ل اعتسادرفمكى قشعف اظفل لشن تع
 وم تققشمو تنكدج لش لوصتلس نلا ل مذ كرب شا كرنذ تاي رورض كى ديك سال لسبب تسلا ذل يلق
 تاب رورض كءادتدعإ لح مم قارب نان زرك يدركه راشا كل ظيص اكدر فم ىنقشتف ك- ىاجس دادس ذرب وش اهنتاكى لا

 درس قفنوج اكتسروك اوم مولعم قي ليست حس تي اك يار ف سس قطر قمم اءعس دادس ذ كرت [ترضعت: ل يصنى كرت

 ىل« < ارتد اترك يرغب وكب هدالع كح لا نكو سايلرد ا ناك ين لزب راه فرصود بس بجاد
 - ليل ليز راج قع فرص لش لا كدب بجاد ب كلفن كلا اكسو العكس قويت كاد مولعم كبي حس

 مكضعب ل تروضلا < ا[ قول وفوو ساروا م السلا يلع مد آت يرظظ>ب اري اًعيمجاهنم اًطبهإ

 تس امابكي كادوا« كبس دق راج ى شو نانا كن اعيخ ىكركاج ليندا كل سا حتاو نومضمك ودع ضعبل
 .؟ج بلم ايكاك كلير شلش باطخ سلوكا باهت ايي دلاكن حس تندج اوت ليكي حس .عقاو لا فكن اطييشنلا

 كح مو آن ادار س تدار لكن اب ل تروص لا ءوموكى تءاوحروا مد[ ترضخ اطخ هروك كس يي لاح و

 مرابج رج



 ِِ () ةطقةروس الرز نيل سووا حررش نام

 هس لاجمل كدنن كاب لا حس تدارصو فالتخا ىكن اب كسدالوا كو مدارم تدارعو فاختار

 اسراوكتنلا لمع تممايق دوا كوم كت كدت كاك ايكاياتت لمي تيآ لا خلا اًكدض ٌةشيعم ُهَل َنإَف
 - وم ل تمايق با ذعاكغ سوماعدناروا# سس اج لبل ع قئايندوك اوف با ذع البي كة اجيال

 عه

 بلطم اكن ومر كرت شاين
 تركن يحاصر وا يشم لانا وضل كس را راك 7ك كت شيحم لم ندرك هس اتوماديب لاوس لاهي

 ثيدع بتكم انتروا راقب تي تسي فس احا لاند لا بعاصمودئارشو دايز حس بس, اياب < لآل

 حس بس تروا لب الب يشد يا رف فس مطور يلع دفنا ىلسفلا لوسر كيس لوقناشمي دعيه ريو دعس تيياورب لش

 سا لي قب, يفك اس تبسانم كاكا ودا ٌعراصاكجرد» لضرج دع كس نلا لين لوم تخت ءايجا هدا
 كوم كت تشيعم لكن لاك داشرا ساكن آر قري اجاب اصكيد لع تركو شير ا ىلاهشؤخوكر افك[ متى اقنلاب كس
 ايند لابي مكس يا براد رايته روا فاض اك اء ايو مولعشو رباشم فال ل اند هاك ك كس تذآ

 ردت لا 2 نا كود كه اج درك ت كرنذ كا لل (عرذ مرهق, جس دارم باازع كربق سس بااذع كس
 ددلا للا لوسردوخركس لوقناشهي دعب حس يمر وبا ترضخ ك يكلش_ 3 نايلي كنك ف اج كد ككت
 خر ذرب ماع نفل )-<س م اعاكرقوارم حس ساكس لا رفويرضتك اكدضض ٌةشيعه فس موديل

 اينو روا 6 .!جايلركب لس فصر كت عانق حس نارك ايكن ايي ى تب لطم راك سن ربج ني ديعس تمرح

 نولس للكس اة اجوم حت تاوود لا وتاتك اب كس لادك اكو تدنن اك ( قريطم ) لكك اج داعب سر
 نور املا مساع تاب ردا ككس ر نات بوكا ورطخ اكن ئاصقأ ل ب ساروا للك فام زب لا. شيب ءاكرم لابسين
 هس تحار م اتاك ضر كبس تب قت حار نااءاس لاي كح نادك س.اتزب ب بلطم اك اء جس فورتمروا هاش لع
 3 نمو اروع

 رعب عطا كفي دوا هفئاتس كل كس ديكاج كل ثا لمت < ك- تقول فت هت مهله ملف
 لس نإيلال بحاص مهانكلشأ ىا < فوزج ل وتم اكانكلذأ روا خلا انكلهأ مك تت لقت الاو ةسآ لش
 كس نارك اوم ليك عاق لمت كيو ذك نارك ل سا ايكراذ اك بيك لما فس نادطر صبرك بس اهكرايتن اوكا
 - بس ايددا رق ءاج ةسهوالع

 ىده رواج رك ل ندي كج جايك تار فرط كده اكل عاري فَي نس تارت ضن
 تيبارب يوكل لا نس ملكي يلعدقلا لصمفلا لوسراي نآرق يكس لوم يؤتي تروص اس لوس اين آر قرار حس

 ماجر



 لل (0) ةسلط ةروس سوا نيل الجودر حرش نال امج

 ل ئدنوادخ باذن حس يك ىلا رفان يا ليتمادج روا مسا ىتكهسي حس مترك يك يرفاب حس سدد كد لأ
 دو: ترج لج مبا لع لوني ذدوا لوكس نت: لو ليوم كاب كوم داقرك

 هذ اقتسللا ايكوم ب قو اوم عتاد فرط كرشلا بسام كس لوسر اب نآر عانيت ناوي ردا

 < نورقلا اجب 4 ةيددارقل اسري هَل كن وشمي هس تارطت ضو لتيار دك وكدا
 هوكي لاح كبي تييادب تحس نس كك الب وكاقلاسس ما دامت فس كلر افك ا يكد كوم يب بل طم «جس ايد دار لاح

 - صقل لزم ترثنو شروا سن رجب قي لن لافاكم تيس لشق
 مُهْل اًمِزاَل اًماَرِل كالهإلا َناَكَل ةَرخآلا ىلإ ْمُهْنَع باَّذَعلا ِريخاَتب َكَبَر ْنِم ْثَقَبَس ٌةَمِلَك ال ْوَلَو

 ٌلضلا َماَقو ناك ىف ٍرِيعْسُملا ِريِمَّصلا ىلَع ٌفْوِطْعَم هل ٌبْوُرْضَم ”ىّمَسُم ْلَجَأَو اينّدلا ىف

 ُلاَح كَرِهَ ِلَص حبس لالا راب خوشنم نووي ام ىلع ريصاَف ديلا مم هرب
 يللا يال نمو رضملا ةواش ؟قيزرخ لقر جنشلا ةولَص يملا عل لبق هب اسم ى
 . ىلا بْوُصَنَملا ٍءاَنآ ْنِم ٍّلَحَم ىلغ ٌفطَعِراَهَتلا َفاَرْطَو َءاَشِعلاَو َبِرغَملا لص ْحَْبَسَف هِتاَعاَس

 ناقل فضلا ُتِرَطَوٍلْرآلا ضِلا فرط رهف شا ٍلاَوَري لَو نَا لص
 قردخر جسمنا ينقل 0 ا ا

 ٠ ىف ةوتوا امم ريخ ٍةنَجلا ىف كبَر قَزِرَو اوغطي ناب "هيف مهنتفنل اهتجهبو اهتنيز ةايندلا ٍةويحلا
 كاقزر َكفَلكت َكلاسنال كاَيبلَع ربضا ٌربَطْصاَر ٍةولّصلاب كله رْمآَو مَآ تىقِبَو ايدل
 ْوَل نوكِرْشُملا ىا اَوَلاَقَو اهلهأل ىو ُهّنَجلا ةَبِقاَعلاَو ”َكَقُررت نحن َكِرِعِل لَو كيفن
 ٍفحّصلا ىف ام ُناَيب هيَ ِءايلاو ِءاَنلاب هِي ْمَلَوآ ُهَنْوحِرََْي امم ثهَبَر نم ةياب دمحم ايا لَه

 انا رلو لسْولا بيحب مهكالفإو ةَضاَملا ممألا بأ نم كُل هيلع ٍلِمَْفملا هوئزألا
 انيَلِإ َتَلَسرأ لَه ًالول اني ةماقلا موي اَوَلاَقَل ٍلْوُسَرلا ِدّمَحُم لبق ِهِلْيَق ْنَم باَدعِب ْمهتكلْهَ
 نم لك مهل لَ منهج ىف هىزختو ةميقلا ىف لَن نأ ٍلبَق نم اهب ٌلَسرملا كي ع الس
 طاَرِصلا بح نم ةميقلا ىف معَ ”اوَصْيرعف رمل هيلا ُلَْياَمرِطَمنَم صيرعُم مكمو
 . مثل مآ ُنخَنآ ِةَلالَّصلا َنِم 5ٌىددَتملا نَمَو مِيِقَسْسُملا َيِوّسلا قيل

 مرايج رلج



 ل () ةفةروس 2 نيل لجوورا حررش نام

 هسمج رش

 رواد رشي دكي تاباكذ كوم ليس ايقكب اذعتس نا نس( لذا مك ) تاب كب دهسرترلا

 ردا (هدركررقم شي ) لي حال ل ب ورطعم ىّمَسُم قمم 1( ,يروط رف ) ل ىتايند تك الب انوع نلت تنذو
 م لاوقابنلا ب اوس اقم مات ديكاب لنا كر بن كن اكرواس مرت يردن ناك فطعاك ىمسُم لجأ
  ج_, ةح يافا جس 2س ناي اب اسكس تكبد ةيساددا جس روش تس لاق تع آي ةيحرم
 تاردوا ام لرمع لبي حس سبور واذا كر يي سس [رولط وج لتي رجج رك جسر 2 وا

 فطع ا/رابنلا فارطاروا لب فارما نزوات اب زارف لو اشعروا برغم جي كيني نايب عن سن تاقوأ كس
 هدروا حس ترج لاو حس ل اوز تو كلا ذب ذارف كري تيب بوصنج سب لكس ليللا ءانآ نم

 روا لوم وف س بال هدرا طعس ًاركات < هرانك( ٌلادتبا) 6 لاه فضنروا(ىرخآ )لوا فصن لس ( رابن)

 كتان اك ناك وب ورلف كس نورفاك سمس نت دن رك فارق رطل زج نادل ميسآأ

 ه_ّق 7 لن تنح رواه لور دوا تن لالا 3 سال مكس هور وط لباب ساحر 2

 و قس اردا < اهم روارتبمابج ردب سيكا يد ل اضدوكن ادب حس ىلا هيطع كبد

 لل 4 نورس روا 2 ةيساوكي آم قي تك يل اوس اك ئاعم سس تآمر تس دنبإب كس لا ترو

 لين تل كرشنروا عك ك- وقت لبا قمن قم ماهعارواك لإ د موك يسآ دق ذر هس انب سف لكم اك اهم
 ردات مهيتاي ملّوأ ل 2 كلاطم واكل تسال شلال لاقتوو تس لاي كح بر تيس لاب هس داع دك

 هيام نايمه رواه لب سا ن آر قال ( ناي هد اين ست نايك وانك يب لاي كس نايك < تاس
 لكل يلع ثنا سرج وكنا متر كادوا ليث لب ربت ك سكك الب كانا س جب كبي ذلك كر ولوسر دوا لبرمشاك
 كثب ب دعس داع ا تك لول ند كس تماق كولي قو ةيسدركك الب ههئدذ كس باذع وا لي تدآ

 مع سلق تع ب ماكا كح بآ تس سال كس لا متل اه اهتك يكل وبك ل وسر لوك اي س دامب

 اتا ايكم اشارك لير ظتفن بسس كس بسس مروا كل حبا < ناي آ وة وءاوسرروا لذ لغم ل تميق

 ل6 تلالضروا ؟ لع نوكلاو قار وار اك #اجوم مولعصوك مث ند كس تمايق بير قتكولركراطظتنا دوا ؟س

 ومر لت راظخا لير طظتم كم اهنا يارب نتن) ماي رحت ؟اينه ب تعا ناك

 دئاوىريفو بيك بنش
 تما كيسة بن ماركا مور يلع طا ىلسيس لم ىذا لكس لاعت طنا ركا خلا ْثَقَبَس ةملك لول ههوتف

 مرابج رذج



 كل () ةفةروس 3 نيل الجو درا حرش يلام

 رم انياب اندم ايكوم لذا: باع ماع كبري تما انمار كس ريض ملا لوب ليوم ندعي نكس ذع ماع تس
 - ليتر اذن كل ويب انكشف ريق افك الامان لابما

 رين اكف طع اكىقسم ّلجا و كسب بلظم ناك ىف رتتسملا ريمضلا ىلع فرطعم هنوف
 -< ًامزال قت ررصماًمازل روا اًمازل هل نيعملا لجالاو كالهإلا ناك. ٠ حيت رابكي ذقت يرتنتم

 ك مار اذبا جاي لو مرشح كررت كس اقل و ماك تاك وفود ىّمَسُم لجأ دوا كالهإ : لاوس

 - كيس اه لو« نيمزال ةساجت
 لل قش رشح كا ذبل ددصم لم لص ركب لع نخل اًمزال لابي جدأ ًامازل :باوج

 رب لص عروف عري سسجج كس ب لاوس جس باوج اكردقم لاوس ليا قي لصفلا ماق هلوتل < تسرد لامتسا

 مم كالها رتتشمريم ناك لابي« يلوم ىرورضري رذ كس لصف عروف مريم ديكات لك روف عريش جاتو فطع

 دصاالخاكب ادت« لبني رؤس لصف عر وفر مريم كج لك تسيل اهي لكالاعجتسايدوم فدعا ىسم لجبا
 تس اجوج فاو لصف كزجج ىو ركود العكس لسن ريت جس يي ودروس دوا تدوصليأ كر او لس فطعل سي

 -- ايكوم تسرد فطع نس بد كس آل ضن مازلت كك ناكل اهي هس تاجو# تسدد اتاجو م تسرو فطع بت

 رص متن اك فلع بأ الى يلي ل قكم رج وود كد رف اك ٌلجا ىلسم لجو هلوف

 هوم فاد لع تجتاس الول رواوم وي ةماكف طع اكل ججا لس يدجو كرسدد جس ايكر ايفناوكى ا فس ماطعرسفمس وهب
 نولرقيام ىلع ربصاف هلوق مهل اًمزال باذعلا ناكل ىّمسم ّلَجآو ةملك الول كوب ب تءابع لقت

 ريخات نأ نم ركذام ىلع رمالا ناك اذإ ىا < يي ترابعي زفت ب فذ ط رش ياا اف ل ربصاف

 نم رفكلا تاملك نم نولوقي ام ىلع ربصاف ةتبلا مهل مزال وهو لاهما وه لب لامهاب سيل مهباذع
 ٌلِص ىا راهنلا فارطآو هلوتف ليللا ءانآ ىف ىا ىف ىنعمب نب روا تقو “ان حن ءانآ ليللا ءانآ
 حبو كح ّبسي ليللا ءانآ نم رواه بوصن سم جو كف مف طع ل ليللا ءانآ نم راهنلا فارطا
 تجد لة سم ب لوعقم اك انعم اًجاوزا هلو < ربصاف فطعاك كيِنيَع ٌنّدَمت لَو ل بوصن»

 بوم اًجاوزا كس جو لفن قاد لدهن قاد فرط ل جزر كوب رواه ب روصطم

 ىلاف لوعفم انعم ل لي قيم هدة دتج كج بون ٌةرهز ايندلا ةويحلا ًةرهز هلوق بكم
 لوعفضورب ىرعتم كل ساس رمق انيطغا لكوت اَمعَتَم روا ب اًجاَوْزَ / لوا لوتقمتس موك ظني

 فوزه لن كسي ا, غلبمإي ةرهز ىوذ ىا هتتاسك فاضم ف ذهاب سدو كف لزب حم اًجاوزا لس اكرم

 ةويحلا ًةرهزُم مذ ىا ملا لبر وصنم ية ةرهز انلعج ىا ابرك ازد انتم هب لتاوب بوصات جناك

 ماهي لب



 : ا 0
 2 06( د كن دا اكرمأ نا ااجودر ارض نات ام

 0 كشك حارب ل 00 ,ةجب نط ب بّبَسِن

 مُهتكلهَأ اناْوَلَو ان ْوَلَو هلوق مهيتات ِمَلَو اوُمَعَأ ىا ب .فطاعواورواعس لاو فو ذك هرم مهني مل وأ هلوق

 * حجو كردقم نأ ب باو اكيمايفتسا الول َعََف هلوق ب ايكيا ك- كس ديكات كل ثا ع دفئاتسدلمب ب

 َنِم ريض دتها نم فس لكمال, لت رتادتم طارصلا ٌباحْضآ ْنَم هلوق َعبتَن ْناف ىا جب بون“
 هو اطارععلا باهصاءايدركم راغا بئاج قرف لي ئدتهلا ِنْم روا ّيوسلا طارصلا بخيصا كرك ةلالضلا

 وري لتر طخ بج ل وم غلاب لع تلاح كم الساوتج كولو وردا يس آت لوب تميل تس الت اردرشج لو كأول

 رت يروا حس .يماهفتتا ْنَم لع دتها نمو تس ال مالسا ل دعب روا ار ذك م اكرفكر ب نج كالو ئىدتحلا ِنَمَو
 , ئدتها نم باحصا ىا خو: كف طعرب طارصلا بالسم ى كلغ

 قشور
 نشأ در كس نلت نو لكبر ذك تا قكدلتي حس نادك ني دك يي ذكو ناكر شمي تقيس ةملك الو

 ل نت نب كرك الب بم كبي ذك امم ل« ةساب كن اركرذكح نوما لإبد ككادلا نإ:

 شر كما سوه كك دنب نيك حس نادك باي نكي لو لاياشن كذبك كس او لمى لل مانا كارب

 هدو دلي تس 1ل- تدل ارواربخإ حاتم ماتا ووركاتومايك لصيف حس لكي نس هلاك« اليئ سد نب

 راعدد تس تلكألب رول انج آلا ب ازع لت ار وف وف حرك يكل و لس جا رف اطعام قى وكل ل تابع

 كورس .[للي د راقب[ اع كك ارب نارك درج واب كس تلاسر بي ذك سب بلطم, 2س: هكجس

 اجو مت تلم تدل «جساتي دوكم رج هداك اريج جس لوم ل تام حس فرط شا وكلا لنادي كس أ لت
 وه ٌلوكالاو ةساه سلما باذطعونادعب كس

 رواه تس رك الخ ذاهب ليش كس حررط نط تك اهب حس ناامئاوج كك للا نولرقيام ىلع ربصاف

 ناك رك فات تراكي ربك ذاك لو قفانق تبا اس لوك دكت ا حس باقلا سري دك ريطدقلا ىلا ل ور

 نآرقم ىت لوم فيكتب يرو زو يع هثلا ليس آس ابق حاول بقلك عاش لوك فاحت نكد من
 « لي ركريص لكي لي دن جول اف رط لكني كس ناك لوا حس ايا رف ني دج سدت رطود عر الع اك ديا كلا نس كك

 -<س اهك ايكو راشا فرط السر مود ال كبر دمحب حبسف « يؤ ر لوغش لب تدابع فلا زج كرسدد

 قي علب ذح لاج مانير» لت كس ةسكك اي كرباكذلا نك“ َكَبَر دمحب ْحَبَسَف
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 ل 00) ةفظةروس قل نيل اجودرا يرش اهب

 د نير ضن لوم لت 4 عاكمرف د ىو ل قزافكتلس ساس قم دارم ىتافرواهيس قكمد ام

 لانركو تتدرب نس ايلدارمتنقواتطم نس تارت يورو لئ كل دارم تاق ياي كس ذاننعس تيآو دنس
 بهدا انب رل وخشب

 حس يدص الخ اكل اء جس تمادارمركس كلوديا مثلا ىل تيس آب اخرج ركل تييآل ا َكْبَنْبَع ُنّدْمَنال

 ديفطن فرك ابي لسا لاك رطل ررطم يعدد كمت هدايا رعد لدددلا.
 هد ليث لب اررف اطول تومي رذ كح بآرواوكيسآ ف لاقت كراجتمللا« لينه زوردنج دوا ىلاذ لاتقأب سوي «ةتبت

 - لإن رت اه ردب حس تايح ل رو زو ردن نا كل دفا

 قرركل يا بلك اعيد ومر اح لع تمد لكم يعدثلا ليست تر فنتك اين ءاليأ ثني دع
 رك ررطتء حس لاب مو العكس لد زج هد كس زج لعكس مل اع يراك ىلاءاسورتسس دوا لين سوم تيلي لانج

 8و لويك سس هر ؟جس تاب يكرم ايام رف تنطإي رو فس ملوي اعرف لمي الكاجج «كس وسن ةرايظا بس لي وحج

 يمك ح تابلادو: داباكي ردا لت هس داذك رن لك حارو مارآ حررط لك رسكو رعب! ثلا لوسي ايش

 كريد ل ىايند لب زج ماركس نبي كلود يارج سن كش كتب متايكرمع اف ؟ لعيب نو لأ لغتأ
 «ءايالا باب لسن يري روع سفير ش كداب )ل مب كس كس نال تاغ آان لا

 دك اف خس ملكي يذلا ىلصفلا ل وسر ايكت اوك دضديعسوبا تيوب نسمتاعالا نا
 هدي زحس بس اكرزج لم لبي داب هس كول مع مكل هللا حنفي ام مكيلع ٌفاخآ ام ٌفّوحخا َّنإ

 قوت هس تن زروا تلود كك ايند وو < هرطخروا فوخ . ايندلا ةرهز نم

 (رشكنبا)- كك اج كدلوكر
 لذ بح لصتت اكس لا رف ل تيب اور كي حس اروبا لمن للسكس لوزن ناش كس تيب آه روك نس ىفشك
 دوجوم زج ىلا لوك مم كح قاقتا اي لاي كس ويطل ىلسبيس [ن مبكي ذور كيا كت ةس رف اروبا«
 بأ ف ملي راع مثلا لصين اتم رك ترف عفا روبا ترطظح: قكاج عيت ةنرطاخ كامب هسس سترك ترين

 لوكيل لن كروس. نام مكس داهرك سيرف ذم انبكسح كدوبيدكا ما رفروا ءاتتك اي كس دوب
 لب عرور شك بج رهام ودور كت خورفراسدا انآ (عراصود) رادقم ىكا ذبل ءككاج ىك عشا وق كن امسك سر

 هس ادوبي «ايداجتي داق دام ماغي كمل ريل لسيسآ فس لت دكلإت ةبارث حفاروبا كس اج قوركادا تبق“

 كروب نس شرك يش تس رف عفوا« سل تلح هس هؤودوكر نات رزنج وكلا إب سك يتم اعم اهدا مج ايد با

 تره مدرك ضرالا ىف ٌنيمأو ٍءامسلا ىف َنيِمأَل ىنا ِهللاَو ايارقذس اي 1ء قدرك ضعي لاح تروص
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 لل 00) ةل ةروس مرسم نال اططودرا حرش ننال امج

 هدزوو لس ل دوا لا رف تييانع ديا فس ملريطدثلا لب آن نيا دركادا ناكل لق جركل اهمدتاس

 ( نايبلارور)- لوم لز [ 1-2 لسا ف ب آت عآدي للا «ايله انآ عراصودركد كر نئاد لابي كس اكد

 ردا لايعو ىلا خيا لان لبي لنج تما دول دارع تس ىلا لب تي آنا خلا ةولّصلاب َكّلهأ ْرْماَو

 ىنيدقف رانماول لزان/ لم زلال يل لإ مكر ضيا ا لارج اظب « ء يع لاو قي نيل

 رول تاخ للا رواوم ادبي د لوح كركم كس قرورض 2ك كس كدثباي كذامن قيادوخ كن ضال جس ب تناب لرد
 هس اجاجومراكشاكى اترك وو لانا رب روط يب وج ف الخ كس سا لوح, رك كل سا ..رومدنب ي كس زار نيقلت“
 ركاب نلاكم كس لطف ردا التتررطحتنو كس زافوك رت اذود مل ور يلعشلا لصيك لوم لذات تي آو روك بج

 (ىطرت)“ةولّصلا ةرلّصلا" ل ةيسدذاوأ
 لل مرو ةعيسا قذراكل ايعد ىلا ةييسارولانيا تك تس كل يلعب تسمم نش اًقْرِر كليسنال هلوق

 وكب ايسا ل ٌشاعم بسكو دايز حس وداي نلاسنا جس اعكر لم تدق تسد تخاذل مك لاهم يي دللي درك ادبي -

 حس لاهاي دلاز ع لع اركان نب تاكل باقون راكتشاكك يا ءانك يكب آكس سا كركر ايفا
 «سدرك ركاز لي ىت نان ذإي انهو ًارايددا ساكاوك اجا 35-5 اكتر دف ماكا دوب لع 270

 هللا اج اناجوم لوشن ىدنوادخ تابع صج بلا اهكر م ايفا نسا فس تدم 6 زورديضرف

 0 2)- لي ةيسدار ناسك تنخر, يل كس لا لات

 وكم اراد ةييسا كي رم < لوم قد ناب ز وكنب نس لات ثلا 3 خب ني خلا نوملعتسف خلا نوملعتسف هلوق
 -لئنلاو ذسآم هب قوي نكي اكسر وتد اك سد يروا

 اكياج ليو بس زور كس تمايق نب اك ارواوم يروا لوبي وزنك دطلاوج باتكضم قوتي رط يروا

 ؟يبتسا رت ديسروا م ناكرولاهقرب قتاركروا قط 320
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 ع 61) ءآيبنألا ةروس مص نال اامودراحررش نال امج

 ءايبنألا ةروس

 . ةَيآ َةَرَشَع اننا وأ ئَدْحَِو ةئام ّىهو ٌةَيْكَم ءآيبنألا ٌةَروُس
 - لو تأ ابويا دايك ليا كرينا ةدوس

 7 مؤَي مُهاَسِح 2 ٍثَْبلا ورك كَم لهآ ٍساّئلِل َبْرَق ٌبّرَتقإ نميِجّرلا ٍنمَحّرلا 1 مسب

 هانم نع 6 ةلِفاَع هيه 59 نتي ١ 5 هَ 0 ا نآرُف ٍِظفل ىا اًئْيَخَف
 لإ محم ىل اذه لَه ىوججُتلااورَسَوِراَو نم لب اَملَطَنيَِلا مالكا ىا ٌيىوجنلا اوُرَسَر

 لق رح هلا نمت هنوَرصبن منو هنو رحسلا نوكانفا رح هب ىتاي امه" مكلت ةمكلتم رش
 لانا لَب هب هٌهيِلَعلا هُْرَسأاَمِل عيِّسلاَو َوْهَو ضرالاَو ٍءاَمَسلا ىف انناك لوقا معي ى 2
 رطل ملسسل دلا 14 عنيا رملا ىف غ1 ىلا شرخ يف

 ِهَدَوْلَرآلا لِسرَأ امك يب انف رغِس هب يتأ مف“ َرِعاَس َّوُه لب هقَلتخإ ُهاَرتفا ِلَب مولا ىف هَ

 اهاتأ ام اهييِذكَتب * .”اهنكلمأ اهله ىا ير 0 نم مهبل تما 1م ىلاعت لاقادالاو اصغلاو ةلانلاك

 ٍءاححلا رشكو نؤتلاب ٍةَءاَرق ىفو ْىِجْوُي الاجر لإ َكَلْبَق انلَسرأ امو ال هوي مُهفآ ٍتايالا َنِ
 كلذ تنوعت ال مسك نإ ليجنالاو ٍةرْولبَهَمُعلا ركذلا لهآ آولتساف ُةكئالَم ال مهل
 ماير هناا ىلس شخ ييؤتلا يطاصت نعبر مهبل ىلا مهو ةنردنلو ذل
 هَنيِدِلاخ اوناكاَمَو هتولك اي لب ماعطلا َنوُلكاَي ل ٍداَسْجأ ىنعمب اًدَسَج َلْسْرلا ىأ ا امو

 اكلها مهل نيقْيَصَملا ىل ٌءآَشَن ْنَمَو مُهنيَجناَف مهئاجنإب َدْعَرلا مُهاَنْقَدَص ّمُث ايندلا .ايندلا ىف

 نعل  مكركو هيفاتك شير رشم ايميل الز دق مهل نيم 0نيفرسملا

 غ . هب نوئِمْرَف طُنْوُلِقْعَت

 حس لاادو قر ايك [ب يرق نداكت م ايف ( شل ) باح اكن لا كا كس لكل ا ثعب نبي رم ( نيتي ) وكول
 نلاتس لأي كح برك نا لو وب كس ارعا #ىراتتريل دذ كس نامباه لا ل سمه ذي ل تلفغ

 مابج رج



 اخ (0) ءآيبنألا ةروس ' 0 نال الج وورا حرر شن امج

 تلح رم رو ءازهتسا لم دوك يخلى ا كولي راكي رح (ىل ؟رقاطاذلا نتن ) لآل ل جرذتب تعش لوكس اي
 نيذلا سي اشو ليي لي د سول ان ناروا نت توج لان حس قاعم كس لاا بولت كس كاك سي لاهل

 ترك وس حركي بج اذبا ن فا راستس داب# هقبؤخ يمك < لدب حداد اوس اوملظ

 بداريمدك ايارف ف زيت سر كري الوم ةنس اج مئالاح؟ كس ءاج لاي كح لاك كس هتنح تاب ىكوداج متر
 قس اجروا الاو لح بولى ا لذ جس رايت يوكتساب لرد جس انتاج لن نلع ئايدم لع نام ادد (هاوخ )وكت 52

 ( يك يفتك ب يكسو داج شي ) لع تاق ونت ك- كس لاقتا فرط كرف ىرسوو سس لترغلإيا لب سالو
 اكتم اليخ هدثكا ب غد كيد لم باو ل ل تالايخ ناي ب يابكل م داب كس لة. اراب آرقوج بآل

 وكنا )اذبل جسر عشه رك يي زج: ذبل جس رعاخ يلب يس ايلزحك( قل ) جايك رفاوك ادلب جس هوم
 دي دداو اصعروا دق ان الشم منح عك جب ( رككر لاياشن) رمي هصي رك ايبج ل ا ىلا غن ذب لوك اي عس داهسك_ ( نبساه'

 رجب كبي ذلك كت اي آنا نلا نسمح ل لكن لامجا لاو “شم سو لمي تس نا ايامرف ذس ىلاهترثلا «ءاضنب

 هس. اهتكركانب لويير وكوت لودرم فر صيكي حس سآ فس مت لينأ# حل اس نااميا لول ايكو سايدركك الب ح

 دا كس ةسدل اجيك قوم قشن) جسدت اسك هرسكك اح دوا نوف لع تأرقكياردا ىت لاب قد للاي كس نت

 تاب وول لاا ءولركم ولت النك تاراقنروا ليا قتل كذ ىلا قوم دن مولعص تاب روك مثلا وك وتشرف

 فس مروا ك لولاو فس ال نامي ملي يلتدقلا لس تدين وم بي رودي ز كس قل متت كن لا تروا لن نس اجوك

 ل اينو ترفق وا حس داسنجا قنثديمج ليث تس احكي لوم تس امخدش انعكاس نب لك لسا كس لاولوسر نا

 كس لل رشا نا رواد ن لا نس مت قش يدركاروب نشمي درك ايون مااهت ايل رعووج حس نلا فس مترك جد لائاشيمب

 هما درك ا وكن ولاو سلبي ذلك كنا قت لولاو ل رك حس دع دوا ىد تاج اباه سن تس لش لولاو

 ناب زاكرابتو ولك لا تعبك دابق لش لن كج عتاب انكي ساي هس ءابرم اوك لاس يرق

 -51لس نامياري شاك تفتت لن ىكرلب هس ل

 دئاو ريض بيك منش
 ردا َبَرَعقا كس ايدركهراشا كس كعس برق ريض َبَرْإ ةاجآ يدان ( كى ) برق بريف

 عم ىلع سنبل ق الطاير يدرك راش كس كسك اريك سانلل هلوق ني قش كيا كس لنور ِبْرَق

 قاشدو لو قد [قواصري لوشن كس كه و لت ققراج كن يب تافصوج هدنت ارك ساكس ا لبلد ء جس حس لس

 ىف مهو هلوق < فوز ناظم مهباسح تقو ىأ مُهْباَسِح هلوق < ايل آب يرق كش نب باح
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 اك (0) ءايبنألا ةروس مرصع نال الصودرا يرش ننام

 ءادتبم ْمُه نوضرعم نولفاغ مهنا لاحلاو مهباسح ٌتقو َبّرَق ىا < يلاملمب ب ٌنوضرعم ةلفغ
 ءادتسروا نيلفاغ اوض رعا ىا ب انكسوم ىكلاع ريك نوضّرعم ةلفغ ىف هلوتف ركل ا نوضرعم

 ب ركذ نم مهيتأي ام هلوتف ند هدا. [«ةوم راج ق"“ َبْهاَنو َبْهَأ بهات هلوق < قكدم قل عرب
 مفاضا كن ةرقلا ظفل ف مالمرسشم نآرقلا طفل هل وف < هدئازرب لعاف ني ل رك ْنِم ع لع كلا

 كشاروا ترفص ليان كارول مالك ذا نآر قداس نآردارمتس اك ناهيك يدلل اذا بش اكسل

 رظافلا نآر كج يدص الخاكب وج ؟جس ايكابك وك دحم وكس ارمي لبن عرق قت افص ىف اننا كس تاذ

 نيذلا ئوجُنلا اَوُدَسآَو هلوق < (4 دق تدابتلا كل كف لوله غيسا دوا جس كثداح حس رابعا لح لزنع

 00 ءوملظ نيذلا رواه كل عقر لع نكاح لرب تكاو كس اًْوُرَسأ اوملظ

 نيذلا ئينغَأ ىلا ءاكوم بوصنم الث اوملظ نيذلا لَك هايل ام ردققم ىنعا ركاروا اوملظ نيذلا مه ىا <

 ىترشب ميج دام بكى تي ولك فخ كول اين نلا نتن جس لدب حس ئوجنللا ي خلا اذه له هلوق ا وملظ
 كس ركذاضاا ًانئاك ذس قئرالعع لاسر نوتات نو رصبت ُمُتناَو مُكلشم ٌرشب الإ اذه له <

 فوزكءادتبم وه إب اذه ي مالحا تاغضأ هلوتف < لاحس لَْقلَأ ضرالاو ءامسلا ىف ل درك راش

 كغ كذب لوعفم اولا ركوب لب دوا يدرك راشا ركن اء ردقم ًَره ل قكرالعلايبج هس ربت

 هلوق جاتك لي باوخ ناضاوكن تب تالايخ هدنكارب وو ثغض ح١ طالخا حك ُكاَفضَأ ع بوصت
 لب انلق امك نكي مل ْنَِو لق هاك ىل جس مومخس قابسو قايل ءاذج ىكفدذه طرشي يآ ابيل
 ٍةيئاك ٍةيآب انسنإ ىا ب تنمىوبآ ب نولوالا َلِسْرَأ امك هلوتو يب انتَ ِهللا دنع نم ًالوسر ناك

 رك اء ددقم ال دعب لس نونموي مُهْفَ ب تفي ٍةَيرَق اهنكلما هلو نولوالا اهب لسرا ىتلا ةيآلا لثم

 ىفو لعاف بئان ْمِهْيَلِإ لوعفملل ىنبم ءايلاب ىحْوُي هل وف < ىراكت م ابفتتساو مت لب مُهََ مكايدركوراشا

 مشك نإ ىهنلاو ّرمآلا مهيلإ ىجو ىلا كوم فو زحل وعفم لك تروض لاا ءاحلا رسك و نونلاب جون ٍةأرق

 للا منش رركت لاو ري ماج ف طعرلمج مقل اس جس فو ذك مهو لئساف ءاذت لكلا يطرشرل م ب نرملعتال

 تك ر ناميابب مو يلعرثلا لسمئرج كس قب رمقت كتابك وكول نا ف الخب هد تييواوكنب دمقت كتاب كسك

 لما نينموملا قيدصت نم ُبَرْقأ هلوقق ل كيرشرواءاونمتءس راببتل بى مالسا باك اك ءلع ىلا ليث
 مكه هداشاوي اًداَسْجَأ نث“ اًدْسَج < مْلسو هيلع ُهَّللا ىلص ٍدمحمب َنينموملا مكقيدصت نم لع
 سو لال اي اًدسج ٍدَّسِج ىّرذ ىا < فوز ف اضم لي حس لاي اًداسجا قكررفم ادَسَجِ
 مهري مهادلعج الوم قلخ نتكلم ركاروا ريص نخل عج ركا لع لوتفماك ادلب لك بوضنم

 مرابج دلج



 اك 00) ءآيبنألاةررس كروز نيل الجودرا نر ثنا

 جل تنم كاذسج لنج يركع رمان ماعطلا نولكايال هلو اكدج بدمننسس جو كس + لاو لامس
 دقل اننا دَمَل هلو ماعطلا لكاي لوسرلا اذنه لام هل تك هوك دءاكل قرا ناكر شمل مج نس لصارو

 . دَقل هللا ىل ب يمقمال لع

 هر
 تروم ل ارلكدج لإ لت آمر يهدايكوس ليا لع سا ىكقاقتالا, ايبا روس ْمُهباَسِح سائل برق

 هدوم بس ايكامكر ءايهالا ةروس مناك سدوم للا سدو(« لين سد دك تاققاو كس مالسلا م ايا رعت لع
 لوح نبا ثلا ربع تر طن« لع حس لع لاوقروس ّئاتبا حس رابتغا كس لوزن ءايبنا ةروسروا او روس كرم روسنا

 - لوم تركت اقضي لن كنج ليث ناكر وا تلود مي دف كر ييبيدك لي تس رف
 هدرم ردا« عساي روج بيرق بيرق طك موج جس دارم نواكت م ايق حس فس + بير قس تنو كس باح

 كس لادوث اجب تومان اشارجروا“بيرق وهف ِتآ وه اه لك” < لوم ىف بهرتوو < ىلا ذآ ج
 رابقلا كس شاءذ سوم دذكل ب ذا هوالع هس اماجوم عردرشس قربك باح اكن انا ربك لا تست كل
 نومضمر ىلع فير شم دعس قت كتم زهد آ راينا كاز تشكك ل لاء بيرق تما لكس
 كاذب روا دكشتتو رمعرأيلس 5مل ايدج ياس لباقم كسا ذ لاي رادقم كدا ءز تشك اومدراو

 نكس لل ل رك نترك وكر اعش تلفن تيآل ارصقم,تذو اك بور رك اج ىيارارقم

 تاني د العجول ا كويل[ ب اب شوك د كس باح لا ركوب لوفشم ع تاشباوخ ىكايندلك م لاو بسر فاكروا

 -<س” اكل وئارب دوا لويارق مات
 كح انلا بج كس نايب ديززم اك ولاو ذس كت دلفف رب باعدوا ترخآي ب خلا ركذ نم مهيتاي ام

 قارن ىأروا ل تس رك ازهتسا اكاد لس لا لانس رك بوك دواس ىلو+ لزب تمي 1 لوك رقع اس

 ا سب لوا ليالي تقو كس هنع تايآ اكن آر كاس كبر بلطم كي« تيل يسال لش
 لت 2س. كرو روفر دن لع ساشدوا تس كنج فرط كن آرقكلز تسدد ل

 ردوا ىف ركووفوج يب كلن تك نس + تس 1كم لش لب [كدل رؤي نو رصبم معنا و رْحَسلا نوتاعقأ

 رب اك كت امك ب بلم « ليل ناب تاب لكما متلك يئس نتشرف لوكس نانا ايدج م نوب جانبك وسر
 - لإ تس مكر انا حس تمير كتب بجلب رف ضعت او ذالك ارسل وخل اهيج انت سيكل بق لب نوم

 ملكك سات لترك يرانا قر ذاك وكري اجلك تجي ماقم لاك تغالبو تواط ىقياملكدج نآرق

 مدابج الج



 11 طع اا دوال لا كاكا ا ا عع 12 (1) ءآيبنألا ةروس مر نمل لصودرا حرر ناتج
 2 ورع م اطساوكل وأد لرد وا لي رزار قود اج رواركدم الكل الك از تروصيي 0 لورادرسسسملا نر 7

 اننسمالك اك اروا اناج إي كس سارجب ظن ركوداج الاو فس انساكمالك ادوا جس هذاج يركن دب / ميج كلك
 كنا وتل سيل نم ارلسسر كارلو كتل ساوكتفكر ب روط شاراوذار فس سلك يك شدي اش ءهيس فالس ىدنمأو
 كح سو لوكل لاك سئ تاقتما

 لبن نت لن تيك وكل وباوق نلا ثاغضا حس تبنانم ىااهثم اك اك فلج تاك ثغص,ثاغضا
 نكت الايخ ناثي ب رمي اهكوداجوكن ارق وقل وا ذ ني رككم نا نتي لو تس اجوم لئاشنتالايخ ىلاطيشدوا لاسفل كب
 1 لا ضرع اش لوك كل تكرم« نات رداءارتفا يادخ قري دكهللا طر لحذب كس 1اس لاراب كس
 روا نا زوج وكت اب ىلا راكد دورباريص ايد باوجب نس ملوي ذا لمراد « ل تالايط نارع اش ل مالك
 سر كيف وجو ما زبل انكي د وكل لس كارب رواه اتتسوكتفل كن ودني انقرواجساناج يل فكس غنا أ
 38 [ناه بوفوكت لقيت كى | لوك دعس د لي توكذو# ر واو َّل اير مروا حاب ناهد تاك

 باوج كح لا ل لحكو  زجج دم كك بلس دام بج يب قو يكل بل نيكس ٍةيآب انتايلق

 ايكبلط ف سوبناوزجاك ررط تركع اك دم هرباشمروا رجب كاكا لش لوتعا لجيل ير ف ذس لات نت
 تكي دوك زج سا دمروا ةسالدن نامي ترجي هد رككايك آنس اس هزل تو لوحتب كس لوسر ختيسا نس ىلاعتدثلا
 ورك بك ركل زان بازع لم قتايندهكهيس ي ناوفاق اكل ك- كس لا دك يكس نامي م زج لرب كس
 وفك بااذنع مام كس اند لمن زازرعا كس ملويع للا سلا لوسر نس ىلاخت نقالموترم تمالك ددا <. لاه
 مك ايدركو رانا فرط كتاب لااركربك_ نونموب ْمُهْفَآ لك تحلم  احكو تازج ب ولظم سناك ناهس ايدك

 جاجا امك سيئوزبميولطم 2 سا قحاب كنت تكس اك لك اس نامي يورك د تاز ا نم
 ما ل ناناريف لود نلاشاروادرم بسد جيبي لوسرروا ب فس مب قكدتتع ث كلبق انلّسْرَأ اَمَو

 مولعم مس لاء قار للاخ جت اسس كس لددرم عسلي نوثاشا روادجتاس لح لونانا توب يوك ورصر شدوا

 حس لو ءاد قرطفروا ليتل تروج كس حس لعب ضفاف نلا قشور ككل لا لوم شئ تدك لولكادج

 5 5 -< داق

 مور يلع ثلا لسفلا لوسروجب لإن دارم ليا اطعروا تروم العلي احس ركذ لا لن زكا لأ اولثساف
 هحس ليو تيب دوال نجح ليم ولعم انوم درمروارثباكم ايا دوك مترك بس ب بلطس هل آل نامياب
 ْ: . واركمولعم

 يلع كي نآ ثري جس تروشو تليضفءفرشدارم حس كذ دواس نر قوارم سس بانك مكركذ هيف اًباتك

 -جاجانركردق ليلك اهس زج كت رشا ا ددوا تاز ذب كل هس دابا ذبل هس لن ناب
 مرايج رط



 1ع (0) ءآيبنألا ةروس مس نال لجوورا رش نال امع

 امَلَف < َنيِرخآ ام اهَذعَب اناا راك ٌةَمِاَط تناك اهلفل ىا يرق نم انكلهأ نصف مكر

 تلاَقَف ّْن ٍرَسُم َنوُبِرهي ”نوضك رب اهني مه اَذإ كالهالاب قا لها َرَعَش ىا آَنَساَب اوسخ

 ولست مُكلعل مكبكسُمَو هيف مكمعت مفرتا آم اًوُعجَراَو اوضكرتال ًءاَرهتْسإٌةكِئالَملا مهل
 َكلَب ْتَلاَز اَمف رفكلاب ن ملا انك اَنإ اكله اليو هيب اَاوُلاَق ٍةَداَعلا ىلَع مكاينُد ْنِم انيس

 ٍلجاَنَملاب ٍدْوُصْحملا عررلاك ىا اديِصَح مُهلَعَج ىتح اهتودورُيو اهب نوعي مُهوْع ُتاَمِلكلا
 امو ضْرآلاَو 1 ا ا ا ب

 هب ىهلُي ام اًوُهَل َدَحَتَن ْنآ آَندَرآ وَل انَداَبِع َنيِعِفاَو اَنتَرْدُق ىلع َنْمِلاَد ْلَب َنْ

 كلذ : ايف اويل رولا رولا نما نبال السار د ةخز

 وه اذإف ُهَبَهَْيهَغَمدَيف رفكلا لطالا ىلغ تاثيإلا نخلي مرت تزن لب ةذرأ ملف لهن مل كك

 لولا ةكم راق اب مل ٍلَمفَم وهو ٍبرّضلاب غامد ٌباَصَآ لصالا ىف ُهَقَمَدو ٌبهاَذ ”ّقهاَز

 ِتاوُمَّسلا ىف ْنْم ىلاعت ُهَلَو ِدَلَولا وأ ٍةَجوّرلا نم هب هللا هئوُفصت ام اًمِم ُديِدَّشلا _باَلَعلا

 لَو ِهتداَبِع ْنَع نْوَربكَتسيل ُهُرْبَخ اَدَبُم ُةكِيلَملا ىآ ُهَدنِع ْنَمَو اكلب ِضْرلاَو

 انلِشُيال ان سقئلاك مهنم وهف هنع دوري َاَهَلاَو ليلا َنوُحَبسُي تبعي ال 6نوٌربحتسَ
 بهذو ٍرَجحَحك ٍضْرآلا ْنْم ةئئاك َةَهِلا اوُذَحَنا راكنإلا ٌةَرْمَهو ٍلاَنإلِل لب ىنعمب مأ ُلِغاَش هنع
 ناكول ىتوملا يحي نمالا اَهلإ وكيالَو ال ىنوُملا ه نوحي ىا 0 ىا ِهدْوْرِشُي ةَهِلأْلا يآ مُه َاِةَّصِفو
 ِدَهاَشُملا اَمِهِماَظِن نَع اَنَجَرَح ةَنَدَسَقَل ُهَرِيَغ ىا هللا لل ٌةَهلا ضرآلاو ٍتاوْمَسلا ىا اَمِهُيِف

 ٍقاَقتالا ِمْدَعو يتلا ىف ىف عاملا نم . عكاخلا دعت دنع ةةاملا قلو ىلع مهني علاتتلا د ٍدوجول

 نم هب هللا ٌراَّفكلا ىا َنَنْرْفِصَي اًمَع يِسْركلا شرغلا قلاخ َبَر + هّللا هَ ةيزنت َناَحَبْمُف هيلع

 . مهِلاَمْفَأ نع حَدوُلَسُي مُهَو ُلَعفَي اَمَع َلاسُي ل هريغو هل ِكيِرّْشلا

 هسمسج رست

 انج مرصد دعب كس نارداايدرل_ كاب نات ماج هن رفاك شن ملاخج كس ولاد قصيت وأ ويتم ىت تروا
 اىزيت حس كلا قف ايك وكرت ككألب بحب خ- سولاو قس“ امك د ج1 با زعارامج بسج نس نومل اين نلا قدك
 وكملت ست فرط ناءاس ساروا تمول احبابك ءازهتسا روبل حس نا فس لوتشرف وف امورك رش انكتب حس
 ماي هوولهاج دج دج ب هلي حم لب اطم كس روقسر كس اينورك جول باو فرط كاف اكم تسرد قلد لوس

 مر دع



 روس 6 ءايبنألا 0 نيلاج هدرا حرش نم امج

 لاو هذ رمي د ذكرا كنب تلال كدا ل”( 2س )يك ىراع هس هل شكلا
 قئارد يدل دْيِصَح واذ ماكل سر ةسارجدت الكون ادا هدة ث دلتا 11
 تجر ورنا ا 0 وا كك يورك ترة ايسس ورك كل لوي دركذننا كس قوم تح
 ةسوب جس لع كايد كامب د٠ نم زر»ناس أ ذستد»ا اباد للا بج جايك
 روأ رك لاو تدق قرارك يني يزادنا ل 0 ب اننب سكتت, كس لاو فس كم اكو دف ديس تش انج لت
 جرفت ضب (:رل) ن زوم [نوجو وصخ نب ب روطك .شانت ليوم ركاروا نوم خان كس كس لودنب داك
 0 اي خي!( كل كس رصقم ا ) ل“ تل انب لقن سس لا اي ةقئيسا سا 00 روا كدي [اشم وب روصقلا

 نث لقبر ناميا ره ايكوم داداكل اا زي يك يي انيكت فس مان نيل تومانرك اياوكمتركأا ةيركباقلا
 م قهاز اتيدز م عندو وول تايد درمدوإ واس ( )ات ريا ريكو لفل سس كس داء د

 نقب نانا كك د ل ني كس سأل برظر راد لي ل |( تن )ك ُهَفْمَد رواج ٌبهاذ
 اب يوك لوداع بان قتل تلف كاس 2 يلم كمر

 لولا رفات رواه كل لا كا حس هي جلل ناس آو نا ذرعا ايكون( هي يقر ( ناث) وم تسرك ف صولا
 8 هددشروا سرت كلا نو ربكتسيال رواج رواه ءارشم ُةدنع نف 2س 1 اوم تداب“ كساد ني

 د رمل نا نا رك ينو ( كبار )ت8 لث ةسلا "8 شل زورو بش( لب )

 دنا رول مدس رتب أش 1 نع ز حولوا نايك انور لل لوكس ضنا شاور يجتاح ىلا
 هدئزإكل ودرموت اتكلم ىف ةوروبتسر وا لب نه سرك وتزوكل ودرع طاب نادوجم قسد وايك ب كسرات دولت رب
 ماظن نيس كل تساجوم سافل 0 وويعسر وا اوس دّثلا لي نك زدو نونا 1 نود ناملا حا
 ب2 م6 و اهتم 0 "نايمرد كس نلا( ةساجوم مترب مك ةرد )تي لتس داش
 تريح قواسم بج مكس قير وتسددوا تداع قل تمد مس ا ل
 رايقفا شاك ارك: ح نوم فا التخا رورض للي تب لش قلن ايسرد كس نا اف ل تاج من ماكط دنج كس
 < قلن بياكل رع دل لل( حس فاجوج مترج مترد قو كل للا اتوت تكس كل لو كي ردا تاتيل 1
 7 رك ف صتطوك ا حس تاافص نلت: هريغو كرش رافك يتم« لن سكن اي رف اك يت كأي حس زج لارج
 - ليلو بناوج لت داب كس لااعفا ةيساددروا لكو 3 بادج ك- كس لوم اك ةييسادو ردا( جس

 رن لب دو

 اكتم عقب ىنت ( )ان اَنْمَصَق حر زم كير مك يرق نم < مرقم لوعخم اك انمَصَق رواه برت ْمُك مك

 م ناكل نس دارس يرق كي كنت حس مر ير انركك الب ءاني د وكر رك وحي م: ءاني دكه زير هزي رءان رول اًمْضَق فورم
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 كك 60) ءايبالا ةروس 2 نيل الجودر حررش ماب

 رولاخت ايكت وتبسركاني وكب وقتل نب ف سول نب اشبع نب ئوم ترض فرط ولاو يرق لا ل ىلا هت ذل اهت اروضح

 -س ادلة ارك لدار كري ا اسطدل رز, قيقا تارت

 َنْوَضُكَرَي ْمُهاَذِإ هلوف ساوحلاب اكردا ىا اًوُسَحَأ هلوق < تنم ةيرق ب ةملاظ تناك

 دارم لابي (اناكلُديا) لجرلاب ةبادلا برض ضكرلا < رمت كلا نوضكري ءارتبم رم ْمُه ج اجافم اذإ
 بايد باج اكردقم لاوس يأ حظفل للا ءازهتسا هلوف بنر نوضكر يمْذإ انلأاهب حاكزتت<

 7 1ناااس تيس يك ؟ ى/ بكت اب عقاو فاخذ لوبذارمب قل ين موصحسسهريغو ب ذكككاط مكه سيب لادم
 هس لائألاو تبن الياس لبث نادك دق م ولحم كاب لكالا حو [شسولفرط كاف اكدوا

 تن كن فذ جايك يار فت قرموددكايبج اهكئازهتسا فس لوجنا يدك يصالغ اك ب اج :باوج

 انك نإ اََلْيَو اي لوث ناار تاملكلا كلت ما فلع اكى ا مكيكاَسُم هلوته ميركلا زيزعلا

 لجانم مهئادنو مهُناعُد ىا مهارغَد هلوق < لامع لكفرئانقلخ ي َنْيبِعأل هلوف ب ٌنيملاظ
 هم بس عب ثم اوددتدج رص« قي وم نكد وّصحم قتمررمع اًديصح (قئارد) ل6 (تيك لجن -

 اًديصح < لام مه ريك مهادلعج نيدماخ هقوق ايليا لص عب اًديضح ك لااه انتاج لإ
 هدا توم ل وعفم_ رعت لعج ركايكام م ئازتكا ياذباجس كح دعاو لوعفم_لزنحبعومي اكل وود نيدماخ

 ٍتَدْمَح  ىا لب ام مي لكك اج نتشاس رانلا ٍتَدَمح نيدماخ جس لوطي ىرحتم لاهي
 دكار ردي لكلاب كك [بج نإ كلوب تتذو ىلا راذلا ٍتَدَمَه دوا اهوم مق زيت كراخب لج نت ىف
 قورة لوب لاري ديقمبج أك لا نيبعال قثوصقلل ع اًنفلع ام,نيبعال هلو اجا

 _يروصقثق أكن يبعال لإ جب سئومقتو قيل انقلاب انقلخام ازيا

 هال ثامر ءافتا ا« يكنس باج اذ نذل نم ًةانطخت د اًوهل َدِخَتن ْنآ اَنْدَرا وَل هلوق
 ملف ةذختن غئانكل اندنع ْنِم ًةانذختال هللا ذاختاب اًننداَرِإ ْثَقلَعَت ول لوب عررط ا تدابع ازيا ايد

 انتدارا هب قلعتت

 هانذَرَأ نيلعاف انك نا جب ترارعيزقتج فوزحطرشباوج رواج يطرشنإإ نيلعاف انك نإ هلو

 ثابل اه .كفاضا اذ ْمَلَف دداءجايكءراغا فرط كى ابتسم هلعفن مل انكل لاق يسا فس مالرسضخ
 اَمِم هلوق نيلعاف انكام ىا «< (سوب ىكيقان نا َنيِلِعاف انك نإ ء<يطرش ناك ا يدرك راشا فرطاك
 ءلصاك الوب لمب نر ُفِصت رواج لوصوم ام شاَمِم لايدرك و راغا كك رفاضا اك هي لس مالعرسضخ َنرْفِصت

 امب هايا مكفصو لجا نم ليولا مكلو وهرب ترايعيزقنج_(سوب قكريردصم ا. فوزه ه ب لت اعرواس
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 اك (0) ءآيبنألا ةروس معو نامل اج وورا عرش لل امج

 قيليال امم هب هللا نوفصت ام لجا نم ليولا مكل رقتسإ ىا < للك رقتسا ٌنْوُفصت امم قيليال
 حت سوو النبع انك عي: (لاعفتسا) نورسحتسيال هلو ٌةدنع ٌمركم ىا ُهدنِع ْنَم هلو هتزعب
 كس مالعرسضم ضرالا نم ٌةنثاك ةَيلآ اوُذَحَنِإ سك اق ل بع ان كد ع: (ن) نوَرفيال هلو
 لاك لوعفماكا وذختا رداع تف“ ىذَهِلآ ركوب قلخ ل ةنئاك ضرالا نه لا يدركه راشا ركن لاب ردتم ةنئاك

 ول اَنَدَمَفل ُةَهِلآ امهيِف ناك ْوَل هلوق يس اتوب قي قلتي لنا وذخنا ضرالا نم روا بس اتكسرم قلك

 «ريغ قثكالا دواس قامت ناك امهبف روا  لعاق اكل ا ةهيلآ < طرشهس ماج ناك دوا ب طش ف7
 -هاطرشبا# اندْسفل هفوق جاورماق مرحبا بارع اكل اج تف ةهلآ

 اديب بلطم _ ان يتناك ضيتوكم دم اثنا ضيق ىلاج نين تكس ىلانوك رش باد دوا مدقموكرش ل
 . هّللا ريغ ةّهِلآ اًمهيف ْنُكي ملف اًدْسْفَن مل امهنكل

 نري
 داع م وقر دوش وق نور فني, كن كتان كويت نجع تايآ نا يرق نم انهَصق ْمُكَو

 كا ذس لات ثلا لابتج < ايددارق قا دصم اك اوك ويقسم ب اذ روا ءار وضحى كل عثروا ء لا ىل دار لايقس

 بيع ركع اين اب بيش تبر وا ايي نب ومن ضل نب فلذك تاياور لهب مان كس لس اه اهنيك لوسر

 هي نلا ذ ىلاعتدشل اق يدرك لك وسر كس ثلا فس سولاو قنا لي دوا لوك العكس نلا لن لت سيتشل او نبي د
 ساء نوم مولعم عرار لوقا رسود حس نا رقءايدرك تترك دق دول فس لس ايددك اسمو عن تن هاش ب رف اك كيا

 وا ولاو قس“ لا رواق ايكايكك الب ههل رذ  باذع كس هرييغو صروا قع اصوك ريو داعو دونم كثروا حران م لك

 اا زيل ءاكو مهل رذ كس راول ير روا اني دوكر كش اك يش قل لن حس اوم لاعتسا ظفلاك انمصق لم لسلسك بااذع

 تايددكر ركش ناك ررط كى همر اوك ولاو قتلا فس لش جدام با ع كرت تنك حس

 كس اهب رك وجي قحاب ملكي كره تنخب وايل يكد حس لوح[ ياور اخ كس باذذع فس لولو قبح

 همت ايك يئن لاب ردا تاق د لكدوس آوكم لات دوا تاناكم نسا للا حبابكرازهتسا رول خ# سوتشي ا

 نا «لالاجب ناج ركل احب روا لا امب لكك لابد كاما ف اهئ آ نحاس ىلا باع بحجب نت سانا اع

 كح 2س ركايكش ل اهج ولن لجو ترصد دوا درب م لاك لس احبابك لوتشرف اب حس لاح ناب زري روطىني وكت
 ايكشن كت وتو رو زروا تلودو لايهو بانج لهن ول حس لوك ابدي است كس درك تن منن راس تسبب لاه روا

 قدك اهب كلج نينو كابا لك وموج دب ب دقومرم نمت تس ىد آس ذب بآسك ياي ؟ يك ابك يئن اء اس ورواد
 مراهج رلج



 ع 61) ءايبنألا ةروس 2 ناتلالجووراحررش ليل اىج

رت اب بسيي)- حرت فيدو ةساد كب آروا لاكي روشنس بأ ند تام يلا تول سم ترورع
 اههت

 (ني داك
 مت فق بس كج سد ةس ااه دمام دوا يكف ارت 1 ل وسرت نيسا بنت ايلوكو نوعا ىف! باذن

 ... نطاق يشاع جاكم كراء ىج ملا

 كو لمي لإيذج بج تاكا

 مليا قسيت ع جيررك رط سخن مالم تب راكب بسس تم ادئروا فار ءاق اك بيةحيةدتور

 (لاثعدتاف) ( ثياب ذايعلا )< اجد روكا ركب ىرككلرم قلتم كلا لاب درر مط ركشاك

 مدن اف سو ثبح ىف : لوو اكسو ناوكاعروا ن١ نتن دس مث ق# خلا ٌضْرآلاو َءامّسلا اَنَقَلَح اَمَو

 د هارب نت نرش ربحا تاب سقي س الباكي ترب كد كس عض جرف فرص

 اق دساكو رم 0 مج حرك ءاجاك لايك يك

 ذوي ىب تا تير اهب وش اني اردا تي انج لزج كج لق تحس لاي يبس ا ف لوم ووصل خيط عت فنتك

 ؟ تور ض يكنس انب تاما

 نارابي لس ص0 كيا حس لي دصامكس تانكي خلا ٍلِطاَبلا ىَلَع قَحلاب ُفِلقَ لَب

وا لطب روا بل اوكري ر وا 1م لل ناهس مداصل و7 نا ايمرد لس شور ضروا ّلار ارحم ىكلظإو
 “ا رم ركب ولخمكشر

 كس لب لعب نو مروا مس اجاب لك يضرك مساك / كس ل ةسداهس دي لش كنت خان

 لكل ثبو نق لاه جس ءازراكن اديس شاشات 7 ليكي دك د الث عس اتاجومدولعو تسي انو مان

 يااموب تس ربو وسلم ابي ورم باج كب ردوا عسانا ؤ لج دكر لب كوم وآل قت لوم كك

 ثع! اكتكالب ىرابض ل ب بسري ورمي هريغو قو مش لولاك دراي ردا جبس ليتك تاتئاكر يمك

 لح لوك نسر ايقفاوكل شب سان مع جب كدت ثبعروا شارت لي اكس اكل سنو
 توثروا

 -<ه دابر دوا تكالب ىراهق الاب هجن كح تك فررك

 تس مكرم ىئالثدوا كدنب راكد دوري نسا: سكي الكس صوار درت شذ

 0 تدل لطب ددا عج اورو بش يسد لدا روكاك اي وتس يك "ل هذ كارا تيب دوف نا ظو

كماكسرعددددا لإن تلا ساس تقرب من حرر لج اذ كلا كرو عتب نين تس تكا شدوا لإن
 هبا اى 

 - كرك نات يني «لي تسد

 1 ا لاك لوكرواا وسلس ذك: وتشرف عج ب سراح بعكس ليل ؤ تس شراح نب اربع

 مدابج دلج



 ٍِ روس 4 اك (0) ءآيبنألاة 3 نلالالجوورا حررش م امج

 ماك وكارابتتايكه تت رم ايف نس بلا (قتر ىراب بك عج تتقورب تاس لوماكع مدري جس

 هك اسيبج ىلا ع هك ستشز ؟ ا غلاب روا لكل سرك ماكرو انور ح كك سنس _لفشم ر وا

 شام هس نؤئانا
 رك ليفاضنروا عانت وكل م ىلاسل عتروا لع نا لين سس ءاضعاركيدهدالع هس ناب ءاكج إل

 راك رمال الْسُر ةكئالملا لعاج [ا فذ لاقترفلا اشم لبن ةكع وب بكم اكدس مود تو كي حس نابذ

 ءلي كك كر كراج يكل كك عجوو تقو لا نجس لوب ترورض كيك اعتساوكن اذ شن قد ماشا كت لاسر
 مافن اك تنحل وتشرفروادفلا ب نينو لسكر ما ةكبالملا و هللا ُهمغل ْمهِيَلَع َكِئلْوُأ جايك يا_رفلج كرسدد
 -< فمك عتتو ةسرك ناك

 نايا لبا رتب ترطخ ل فير ششي دع رك اريبج لذ ددعشءاضعا كس لوتشرف كس ياس !اناكب اج 9

 ليلا دانت لوكب عازب, لو قكرم هدايز حس كيا كلين اب كل وتشرف حررط ا« لاذ كك تس اتبد ذاب وسمت كح
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 ردنا كس نتكاك وززج ىلا ايانب ىتووبخ مسك ع قرد لبا ردت سكك شيب نك“ خللا ٌةَهِلآ اوذختا م
 اسوم ىاوووبجس (ىرورض انو اكتر دق لاك كس ووبتس كال اه لكس داي شرا ترددت كة سكة دنزد

 وم ل تدر قوت لس لاس ايحو توم كولا

 < لاطبا كس لاورقت وا قي رابتغا لح تاداع ماعوج بس داع لو قرية هلآ اًمِهيف ناك ول

 تاز ىلا فرص ل لدن لئاكروا سمانا ذت لئاكت داي جس اح انجب لون وك ا «جس ليد اورو تب تميامن
 #وج لاك ررطرج لع تافصو تاذ ياوج جس(نكساجايكر ايفا اسكس

 < يرماظ وللؤم راتمو كل اب نوثوورول لوما رشود لش لاوفايسآروا نا زركاك جس يبدص الخ اكىداع لبلد للا

 اسود سد ليا متجرك ينك ةداعروا ُجساج ذو ذفان لش ناسآو نا نس دإل دال ماكحا كح نواودمك

 فالتخاروا سار فالتخا قد قل سا ركدنبب تو قا رسدد هس ركدنبب كيا تج ل اي سد كونو لك
 ايكاوسكس داسف اكل وفود نادبتن وقع وم فلتكل عب نلاحآو نام ذ ماكح اكس لادخوو بحب رواج يزل انوم ماكحا

 قاوم ترك س اهارسوددواوم سراب مكساج كيلو م تاردك س اهارسودرواوم ند تتذو لاك س.اهيادخ ليا الشم ؟ رم
 رك ءاتكسوم سيفا دخ وج اب ردت راو كل هوو ايكوم ب ولغم كيا ركروا كس لوم راج حررط كم اكحاداضتن كس لاول ود
 ناهي لل سلس4س باوج كس لسا ؟ جس دعإايك ع لا لي كا يكى راج ماكح اك كو وشم فود كبيس لوك
 لا واه رك ماك وكر يخإ لس هروشس سرسدد كاك مهاب كس روش ل وظود كاك لاك نم انتا فرص

 مداهج دلج



 1 60) ءآبنألا ةروس 03 نال الجوورا حرش ل امج

 لكل نان ءانلسوم لا رخ ضنا روا ليم قب وفود ازيلاو جنات كل ا كليا اح لش ناك جيسانآمنالوب
 كح رواد« دئباي اكن وفاق كلج« اناج ايي هراغا فرط ىا لن نوُلَْسُي مهو لعفي امع ُلَئْسُيال تيآ
 وأ نوم دثبإي لس مروشم لولو روا لوم ادخوو كا ءاطسو+ سئئادخ هوو رايقغا اك سدكو ذغاومكى لي لاعفاو لامعا

 دع لانمكس ٌقادغ بصنمووفوج نتاكذس«ذفاوسيوروخخل ردا ةسركلاوهتحس سرمد

 كلذ ىلع مكه ارئاَه لق اوئاَه لق خيبت ماَهعسإ بف هلآ ةاَرِس ىا ىلاعَت وُ نم اوّذَحَنا مآ

 ةروتلا وهو مَمآْلا نم ”ىلبق نَم ركِذَو ُنآرُقلا وهو تم ىا ىِعَم نَم رك اذه ِهْيلإ ليبْسالو
 كلذ نت ىلاعت اولاَق امم الإ هللا ٌعَم َنآ اهنم ٍدِحاَو ىف َسَْل هللا بنك نم اًمُهَريغو ليجنالاو
 اَنلَسرآ آَمَو هيلإ ٍلِصْوُملا رظَنلا ِنَع نَنْوْضرْعُم هَ هللا َدْيِجْوَت ىا َّقَحلا َنْومَلعَيال مهرْثكأ لب

 هدوُذبغاف انآ الإ هلإ نإ هلإ ال هلأ هَل ! احلا رشكو نواب ارق ىفو ىو لإ ٍلوُسَر نم كِل نب

 هّدنِع ةْوُمَرْكُم داَبِع ٌداَبِع مه لَب *نك ةكئالملا ّن َنِم اَدذَلَو ُنمَحَّرلا لَا اَوُلاَقَو ىِنْوُدَجَو ىا

 نُنرلَمْعَي هرم مهو هلو دعب الإ مهِلوَقب وايل لقلب ُهنوقسي ًةَداَلولا ىفاَنَت ُةّيِدوُبعلاَ

 نمل لإ َنْوْعَفْشَي لَو َنْوُلِماَع مهاَمو اوليع اًوُلِوَعاَم ىا مُهَملَحاَمَو ا مُهَفلَخاَمَر مهيِديأ َنيِباَم مْلْعَي هّدعَب ىا ىا

 لإ ىف مهب نمو َكوُفِئاََح ىا + نوففُْم ىلاعت هَيْشَح ْنَم مُهَو هل َعَفْشُي نا ىلاعت ىلعترا

 *مْهَج هيزجن كِلذَف اَهيَعاَطِب َرَمآو هيف ِةَداَبِع ىلا اَعَد سي رهو ريغ ىلا يآ هند ن

 َنْيكِرْخُملا ىءَنْبمِلْظلا ِزِجن هيِزْجَن امك َكِلَذَك

 هسسمسج رسش

 ا الدكو دبس نا <س ليم اهفتتسا لي لا ؟ لين كس راني دوبتسرواوو العكس لاختدثلا دس سوكدل نناايك

 بات لوبا سريع( لشن لن )< سل لوكا كس ناوركب رو ىلا( ياللا ذاختا قش ) تاب

 ليو تادووردا ل ددجوم ( لات ) لل وتما لبي حس هكروا س نآرقووروا تما لري حي ع دوجوم

 يدك ا ريبج لذ دوبحمر كير تاس كس لاتدفلا كس لئن قليب ىلكس لع نا« حس لن لوبا تك ىكدثلا لن امرين
 واريح وف كدشلا شن نس اج كلوا ل حس لب نارك سب تاب هس ءارولاءارو حس للا قدقلا « لل تكول
 فرط كلا اتت فس مت لوسروتب قصي تس بآل و جس درك ارعا حس لد ىلاو ف ايبج كي تس تيا

 ىلحوي لم تأرثليا ءدركرارقلاكديح 3 ريم يورك دنب قري ذيل لير وجم لولاوسي رمق قيد قي

 دالوا حس ل وتشرف ف نرد ث تك كرشني ديتاسكس هرسكهس ءاعردا جتاس هس نوف < يجون ساب
 حس ىلاوو جس انعكس تدالو تيدوجروا ل هس دنب تاب كس للا وف هورللب سكاي تاذ اكساس قران

 مرابج دلج
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 اك (0) ءآيبنألا ةروس 08 نيم الجوورا يرش لل امج

 2-1 سادعب - مكس لاا ووردا دعب ك تناجاركة لكنت لولو خا هد قم ةس لل تاب لعب
 قم روا كن رلرت / اج روا ل كك ركوج نال  فقاو تروم ماتم بلس اك نادد ل تسلل للاطم

 حس تيب لك لاهتامقووروا كه كش افساك ارك وم ىتاررشلا كل كس لتر كل لزب رك نك رافس اك

 جس صولا وو نومووبتماوسيكسادف سرك ل قبلوا لع نااركا ل جس دفن ا ؤشم ل جس داس نو لاذرل
 نادك مت ىاكلا مك ليدازس لم” مس اد مك ت عاط باردا كد تان كلن ب هس ل

 دك ليدازم قدك وشم قم نومل اين كس ليدازم

 رئاق وريف ب يد, نت
 ك لاقتا فرط ن ومضر سود جس نومك يادوا جس لب قش كأم هفنحا م مآ هنود نم اًوُذَحَنا م

 اذه هلوتف لو < را رفرماظوكن الطب كس هدعتمالا ذاختا دعب كح فس دكت رب هوك الطب كس لا ردت كل« كس
 رمي لو لي رود ىكادتبم اذنه لع وامس بتكديلا هاشم ءادتبسوراشا ما اذه ىلبَف ْنَم رك ذو ىعَم نم ركذ

 هلوف < ايكو راشا ف مال رسم كا ريمج« لي داعي واس بكه العكس نآرتكس لا نرشروا دارم نآرقس لوا

 فرط وقرف ضثبلس برع تاز ريتك اولاق هلوف تديكاج كن ومضاك لقا ب كليف نب السر اَمَو
 ونب 1 ندمت للم دعا لم لين يروج نا« لاق كس فس دم لايت كادض لهن داب كس كال ل جس عتاد
 ْنَمَو هلوق < ديب كدعإا, دوا تلع كل أ < فئاتسرل ب ب خلا مهيديا نيبام ملعُي هلوق جيون يي لس

 لعافاكل قي ركاروا« لت تيحالص كت يصحم سي سوتشرف رو < رم دقتلو ضوفلاب ل قرياك هكئالمب مهنم لقب
 7 5م 2س آمالي يلارخ قرسودروا هس لس ل لكاط تقيد هوك 1مل يلار غيب قل اج ايدرا روك ما
 َرْمَآَو < ايكوم لالا حس ىدتوادخ تضر تبا ات هكئالملا دبعأ وتود كلب ايك كوك كديسولا كس 2

 تب رك وجريح تروا لباب تاب كى لا وكلا سوسو لش لولد كس نولول لس اكس ب بلطم 6 اهتعاطب

 يو ىكفس مارت كلذ هيزجن كلذك هلوق < اال فرط كت عاطاروا كدنب قيااكل ا ليس لي كر ايلا قي
 -< مز الكت بو كف سوم طرشب اج ل مبادول دواس رمت كل اهي جف دواس روف ذك

 وشنو يف
 يبلطم, ل دارسي داس بتكد قل اسس ل رود دوا نا آر س ىعَم ْنَم ركذ خلا هنود نم اْوُلَخَتا مآ

 م نيه تسرك لاكت يوب رو تييجولا لكووبتم ىن كيأ فرص سوباتكر كد كل حس لادوا لع نآر رك سي
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 اع 00) ءابنألاةروس 3 نال الجودرا يرش الام

 - ل سد, ثوم سديحتروتسدب رول لير ايت كس رك ريتا تن كرشم

 ىلقكل و روج وم ليلو يلاعقاو روا لوا لكي ريم كفو نقرب دوجتسروا دحاو كساد كنس يي دصالف
 خلا يعم ْنَم ٌركذ اذه فرطىل يو لتولي دركو رااح اًنَدَسََلُةَهِلآ امهيف ناك و ل فرط كل يد

 انأ لإ هلا ال نأ هيلا ىحون لإ وسر نم كيبق نم انْلَسْرَأ اًمو فرط لمد اعتاد دا ءايدركه راشا
 انتم نيب بم اك بس نا لز جيك لوسر ذ# مج ىكدتح دعي حس بآل يدقتاو ثني درك راشا حس نذُبغا
 لول اقاوم لبتو ىلخأب ىو كرك ساي س راه روا سوم نك كس كرنب لبد وا لجو بتم لوك وال سريعسك
 . مكئاهرُب اًوئاَه لقورك

 شن ديد تاكو ك هللا ادب ةكئالملا ك- نكرشمس تيآلا خلا لوَقلاب ُهَنْوَقبْسيال

 دلت ةس كت قبس ثلا لش لآن اكل تس لبد ومروا ف ان جا اقوو تس مايك دال كي لاعترطلا تشرف رف

 - فرط كى لاقت نت كبت كسي بلطم اكف# ركن تقبل 0 لا

 < هراشا كفر ملك ب داك نواب 2 كس لولوج ل تمي للا تس كتم الك ووو خو منو راشلا

 بابلطم, ليكى رورش عروق اك كرم ضرفلا لي س دارمدرف كل كال دارم حس نم دكا ْمُهَنِم لقب ْنْمَ

 0 دازمم منت” توما مب لن تك تاب كلا تشرف كا ضرفلاب كس

 درا يك يضلل اك تيم ولا لكن سب "ل ساكو اديب لاوسيب لع تروص سارق لاش لع سوتشرف يكول

 باد اكل ذياب وك وكلف رط كت دايخ ىفب ا نس سماك رف اكم اعطني قر تدل كدت قب لس
 تدابع لكن انيخوكى ا د توذ كيس ا تاب دوا اجا قياوك وكدلك ميس ب بلظم اكتمدلت كن دنباقيا <
 رز اككالاح ناطيشلا دبعتال ِتّيَأ ا اتاك بحاصرلاو تيا ذ مارا تر” اريج اك يدركريتاحس

 تاباكن اطيخامج و لوج ب ءامق ترك دنب كال وتب حس ف اب وانك ناطيخل مق ركل نكتب كن ايش
 -< ايكابكى رتب كناطيخ توك نس

 ىنعمب ادُس ىا اَقتَر اتناك ٌضرآلاو ٍِتاومّسلا نأ اوُرَفك َنيِذلا مَلْعي ري : اهكرتو واَوب مو
 رطمت آل تناك نأ ءاَمّسلا تق وا اَعْبَس ضلوا ًءامّسلا اَنلَعَب ىا * اًمهقتفف ةَوُدْن

 عيتلاو ِءاَمّسلا نم لل املا نب اَنَعَجَو ْت ْتَبلاَف ٌتبنثال تكلا نأ ضرآلا ُقَتَقو ثرطماَف

 ئِدْيِجْوَتب دونِمْوُي القأ هِتوْيَحِل ٌبَبَس ًءاملاَق ىا هرْيَغو ٍتاَبَن ”َيَح ئش لك ضرآلا َنِم
 ىِياَوُرلا ىا اَهَيِف انلعَجَو مهب َكّرَحَتَت ديم. آل نا ل َتباَوث الاَبج َىِساَرَر ٍضرآلا ىف انلَعَجَو
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 اك ©1) ءآيبنألا ةروس كلين نال الجوورا حرش نيل امج

 ٍراَفْسآْلا ىف مهِدِصاَقم ىلا هدوُدحَِي مُهعَ ةَعساَو ةدِفان اقْرُظ ىل لَ البس كِلاَسَم اًجاَجِ

 نم اهني ْنَع مهو عقول ن ٍرَع ”قوُفحَم ِتْيبلِل ٍفَقّملاك ضْ ضال اَهقَس َءاَمَسلا انلَعَجَو

 َوْهَو هل َكِيِرَسآل اًهَقِلاَح نأ َنْوْمَلَْيَف اهيف َنوُركَفَتيال َتْوْضرْعُم مْوُجنلاو رَمَقلاَ ٍِسْمّشلا
 ٍسْمّشلا نم هيلا ٍفاَضُملا ِنَع ُضَوِع يوت لك ”َرمَقلاَو و َسِمّسلاَو َراَهَملاَو ليلا َقَلَخ ىِذَلا
 7 يح موا لف ةعاقلا بقتا قوانو يفكر وهو هيا رمل

 ا سد لزم 3 5م نمل نللب كرت رار اللا

 َكنوُذَحَتُي ام نإ اًوُرَمَك َنيِذْلا َكاَر اَذِاَو مكيزاَجُيف َنْوُعَجْرت اَنيَلإَو الوا َنْوُرُكْشَتو َنوُربصَنَأ

 0 ا [ جاه سياسيا بيل هب

 ركنات لق هي نالينم مك ذل ةمايقلب ذولا ذه يت يَ رذَي َلَقلا مهر هيف

 ْمُهلَر مهروُهَط َنَعلَو َرّثلا ْمهِهْوُجُو ْنَع نوعفدي َنْوْفكَي ل َنْيج اوُرَفَك َنيِذَلا دا مَع
 مه غب ةَميِقلا مهينات لب كلذ اولاقام ول ُباَوَجو ٍةَميقلا ىف اهنم نعي :ٌنْوِرَصِني

 ٍلْسْرِب ئرهَتسا ِدَقَلَو ٍةَرذْعَم وا ٍةَبوَِل َتوُلَهمُي دَنوُرَظنُي مه لَو اَهُدَر َوُعيِطَتسَي الق مهُرِيجُت

 هب اوناك ام مهنم ارح َنيِذلاب َلَرَن قاف َمَلسو هيلع ُّللا ىلص َيبلل هيَ هيف هيف َكلْبَق

 . َكِباَرِهَْسإْنَمِب ُقْيحَي اذكف ُباَذَعلا رهوأ َنوُءِز

 همحرت

 حم اقَمَو لج لوود واو كرترواواو ل ْمَلَوَأ ؟ كح دنب ( نه) نا زروا ناسآك نس اج لي رفاك اك

 اك امس نفي لي دانب نط ذ تارا نلاسآت اسس مي دلوحكول نا نس متري < اًوْوُدْسَم خماس وا اًدَس
 قرب لكل نا زاك يب بلطم اك را نقفوا ء كفو شراب رجب ىت قوم لأ راب تس ناس آر كس ب بلطم

 رينو لاعك انبوكرادتاجرج لاب لاو ككت حس ومشت ىف زروال او تسب حس ناس ةسمتردا لكس
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 1ك (0) ءآيبنألا ةروس 032 نمثل لجوررا حرش ملام

 تسد تباغرب نع ز فس مروا ةسال ليئاننامبا ب ريحت كريم ىترجب جس تايح بسك كس ءادتاجرب ليا ذيل
 حار هداغكل  لورابي * ل نلا فس متروا ركن تكرت ( ىلارطضا) راين ولو وك ماني ثاهي ساو

 لاسر كووصق ل زنم با نارود كسر فس كو كام تار هداشكر يد 1 شمس لرب س اًجاجف « دبس يدان

 كالي دوا فوم تميت كرك |ميبج ايدانب تميت طظوفك سس نسل 2ك كس نع زون اسآذس مروا ليل ضع
 لا تركي ولع نويناشن لكن لاس نتن لين سلوم 2 ضارعا سس لومتاشن رو لش ( دوج وم لن ناس )
 روا تار فس لاك س تاذهد »درو ليش لوكا كل ضرك سهو قلاخ اك اسك اجد ملاك تاب لا وكنلا

 ضب غلاتك يلا فاضمروا حس ل اكسر قو لشق يلاف اضم نب فتاك لك تس انبدناجردا تدوس وا ند
 .اكزيتاؤتل جإررمج عراد لاس آن يادننا كس لب نت سن كلت فيارب حس لن نلا لين مده دنا سل
 حل ديو الك يسد ميش تاس كس ساو فسرت دوا عساني حس كزت ل اهلي الاد فسرت كايجإ هس! لإ
 قمع

 اينو شم ماوروكرشب 5 اىتلعي حب آذس م قش لوم لذات دلخلا َكِلْبَق نم رشبل اَنلَعَج امو ةك ساجر

 هراءلمت سن ؟ك لير ششي نع اند لول رايك 34 .اجوم لانا كب آرلا 7 ءاىك ل اطعاقب كاد لمع
 كس تك يوك مروا نحت د ورم ات موم لج اند وكرات اجرج جس لش لكس كراك ماهفتسا ورثمآ ( تم نإ ْنس)

 ماصار مارك اقتنع ل لوعفم ُةدتف كس لع ارز حس تختروا ضمرواانغروار قفل شم تلاع ارواب

 قل كير[ ي أب جرف اكييروا كس ليد.لرب كم مقل كج ع انوا فرط ى راع تروا ء يدم تركن ربع
 جود لو بحاص مايك كل د تك لع لج رواء 2 انب قارن اك آن لو كلل لسانا قال كس آل
 ناطر مت ابك فس سوك ناليج لن ركع رك كس نامت كأول دوا ؟ لين سكيك تس ارب كذاك ودة داببت
 قوم لذات يلجع ْنِم ناسنالا َقِلم تعبأ داب كس فس كب لط ىرطوكب اذعكس نادوا نسا لشبأل
 مت «هساوعاني ح (وداب ك1 ) تلج نانا لي وك تس جو كى دي تلج لس داب كح لااوحا غيبسا نانا شن

 تمار لج سب ل داب سااذبل ل ةييسد سالو دعو كس باع رم كلم لايناشن قيادي آب يرق
 ك باذع ملا #4 بك دعداك تميت هدمك ل ث تل لول كول دوا يداعلو با ذهاك ل ل ددبوكن ادي انج ورك
 علو قاس راع كس سا دوكك ؟ر فاك بحبك ومرت ىك تو اوك ل ورفاك اك« دم لم رع

 رواك لك ا ساهي لحس باذع ند ك- تما و ثم كج كده كانددا تس تب شدا للا

 2 ساوكن اشري كس دكت سادترب وكن اوس قل [مد كياوكن لا تما لب بس كلذ اولاقام باد اك رق
 لي ح بآ كة اج قوش تلبم كى اوترذعاي بالام كك اج ىو تلهضاكن ناش وا لوم ترن كف ساثب
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 اع 6 ءآيبنألا ةروس 0 ني العودرا رش امج

 وك ولاو ل رك ناس ء لستلا_س مل يطعرثلا لبيس آل ع لا ايا يكرخسس تهت سكس نا لإن كك دكر
 نلا ( بازع) حس دقيرط ىااذبإ < باع ههروا كح تما ىو لس ( قكوم لزان) الر نس ززجج ىلا ىك
 دلو ةساذا قاذناكي آوجاكعس رج تركو

 رئاو ريض بيك منش
 تدابجر زل« فطعر فوزك اكَري ره ذك فطاعواوروا جس لشاورب فو زحل وز ري ْمَلَوا هلوق

 ريل ادككالاء فص اي ثح ناك اه ناك ضَْآلاو تاوئعٌسلا نأ اًومََْيْمَلَو اوكف مل وأ <

 جس لائتنقباطم لع يمروا حترماذبل لو عئال دج جس حت ارافر طك ضرالاو تاوطيس
 ح هتيور هتيور داس اردنا قرمد نكت ردا هس اروي ناسآ لاء لي دارم لود اي رولود: باوج

 ررص راك اتناك اًقَتَ هلوقف «لؤ لع ارق لولود مختاس ل واو كروا تاس ل واوء هس دارت تين

 ىاك تسرو لم كرك ا فو زحف اضمروا < تسرد قكل مة خليمء < لوم لامتسارغلتس دب كس«

 بس لوغت قش ردسملي درك اشارك د ةدورسم شح مالعرسفم اًذحاو اًنيش اتناك ىا قف ىرذ
 (شن) اهل < لب قتلك لئاف ماي لوتشما ردصم لابي ءاوم اج ءاوم ال «دنب ثم جس ردم (ن) اَنَ

 م لوعفضب ىرعت و ٌرْيَص ثيل رك يح يَش ّلك ِءاَملا َنم انلعَجَر هلو ركل انكم ذا
 رثؤم لوا لوعخم ين لك هداك مدقم ىلا ل وخنرلوب قلتح سَ ( اًيِشان فوزهم لختيساروركراج

 لوعفمليب ىرعشم لوم َقَلَخ قل عج ركأروا َىَح يش لك ِءاملا نم اًيِاَداَنلَعَجو لرمي تراييزت 4
 غي' ئساور َىِساَوَر هلوق يو لل انلعج ركل مس روريراج ءاملا نم رواه يش يش لك ةورول كوم

 زوما حس شلل اَسَر ءلو تك ةيسار قالت باغ لاجلك < لير اكضروا تباثو رار حم قساززا يشار
 نا« ةاجوم نب تلع اكاد يمت نا مك: انا ردقم.ل .ذس مالعرسفمم اجور قدتسروا تبان دب

 اك جاجف تءاروداشك ايمرد لس لد ذاب ود اًباَجِحَ 1 كرك < 2 < كرس م اق كلوا

 تدايعىردي لا لقي ْنَم عمج ريمضب ىتآ هب هيبشعللو هلوق جس ْمُهَس دعاداكماهس تيئجس ّجَف دصاد
 لوقعلاو فري كوج ل مدير وارمقفو لل عان اكن وحبي جس ب لاوس جس باوج كر دقم لاوس ليادصتقم اكءفاضا كس

 كال كل وقعلاو ذو عقترجتا سك نوف كادر واكب ارك نكن نجس اي اندم هفيص اك اذ تحوم ع كل كس نا لإ

 دل وقعلاو ريك هنا
 رج قش ْحْبَس رواه لكى سن ْنْؤْحَبْسَي فرط كرو لسلكوج كس عيدص الخ اكب او :باوج

 مرابج دلج



 اخ () ءايبنألا ةروس انك .ناالالجوورا حرش لام

 دحتاس ب رشبوكد لخلا مدع «ب ايكايال تاس كس نون ةاووكن وُحَبْسَي تس تبحانم لاا لج لنا وقعلاو ذ

 تكل اوس كن امك تس ب باج «جس لجين ملا ىف وولخ كل كس شككت ايم اكدكب رود ىذ ديو دلكالاح ايل اخ
 لحم ةريخالا ةلمجلاف هلوق تس ى تيثح كف ءرشب عقوق كتوم ك- كس ملكي يلع دطلا لس

 تم نإف ىراكنا ماهظتسا ورم كس يب بش« لازا اك ش ليا تر صقم اكت رابع نا ىراكنالا ماهفتسالا

 راك اكول كس نارصتتم_لكال اح قت اكوولغ كس ناروا راكلا جاكت وم لكي آك سي بلطم اكل تس لاي

 للا كل ساس اتباجوكمالكت رادصورنمت_ل كوب رس ضاوي ىتورمخ ملم ل رووح رك يس يب لص راك سادت «جس

 توما ُهَقِاَذ سفن لك ثُم نإ تدخلا مهّْفَأ جي ترابي زفت لسا درو ساهكايال لم عروش لمبك
 دارعتس دق اذروا ع لاصفنا حس دمجاكحروردوا لو ذاك ناويحيتسواارم حس تومروا جس دقط ان لامس لش
 دواء جس دارم كارد |اقلطم ركب ع لل تس تاي وتطم ت وملك ساس لا ةقئاذلا ةوقلاب كاردا لابي

 ف يف لوخد كاردا كت وضل ل لسا دارم كارد اك ريو مالآ الشم توم تاي داهم كس تموم قس كدا

 ٌةَسف هلو ابر شك و "باردا تنو لا اجاجوم هدرم ناشا دعب كس لوثد دوا بس سنراتلبي - دسجلا

 عاو لبث لاح عضم ردصم تو كة سوم ل ل وعم مك ولف لم لين قو نلت كف وج بوصننس ىلا

 سف روا وُلِبَ ركل لا ءجو كم رظفلريذب قل ل وعفم اك مك ولبن لح َنينتاق مك رْلبَن ىا توباك

 < طرشرواءج ب ىلوجُنلا ١رَسأَو لع لا, فطع اكل مب لا اًوُرفك َنْيِذّلا َكآَر اَذِإَو ني قتل رهن ل وفوو

 ارث اوُزُه لا كنوذختي نإ روا< ردقم نولرقي هي تلاه ءازج كسلا مكتقلآ ركذي ىِذَلا اًذهأ

 نورفاك مُه نمحرلا ركِذب مُهو ب لب نال لوعفمررصم اًوُزَه رداع مضرتمل مج نايمرد لس ءازجو

 يس قلختح نورفاك نطحرلا ركذب رواه رمت كلا نورفاك < ديكان كلا مه ىلا ءادتبم مه. لوا

 زك بي فسم للاملمب خلا نمحرلا ركذب مهو ردا نمحرلا ركذب نورفاك مه بسب ترابعيزقت
 نطحر تفاضا كردص» ركذ ادرك راشا فرط كت اباه. دفاضا ا مهل فس تلا يلع رصف ا بوصنم
 رزقت تقو لا ابك كيل وعفمأ ىلاردصم تناضا ذ- تارطق ضير واج لعاغلا ىلا رد صم تداضاري باج: ك
 َقِلُخ اماه ايجج قابيا لجع ْنِم َقِلَخ هلوق (لمت) كوم ٍديحوتلاب نمحرلا مهركذو تدابع
 ردطبث ىاج ريفي تأديب كلارا كاع اد زابدلو لعاب ةرطف_كوج ناسضارم نبط ْنِم

 باو روا < هيطرُش ول ةبآلا نوْفكيال َنيج اوُرفك َنيِذَلا ُملَْي ول هلوق < ايكابكل جبَع نم َقِلخ فلاب

 هنوتف ردا (دعولا اذه ىتم ىا) كلذ اولاق ام ملعي ْوَل ىا < (يدركر بال ةس مالعرض اريج فوذك
 عستلو عناد با عري بج كل بف ناجوكت قو ىارفاكي رايس تفرق بسب لوفما ملعي َنيِح

 مدابج لج



 اج 00 ءآيبنألا ةروس اكلكل نايل لجوررا رش نال امج

 نع ام حرم وه لش باذعلا وه رواه لتافاك ٌقاَح هب اوناكام هلوق

 شور يش
 لتتروا ىلا لدتا اي وم لصاح سس لوح وو اوخجسدارم مل قلطم حس تيري ا اووف نذل ري ملَو
 تيآ اء ملال دتسا م كوكي رواج حس هدباشم قلع اكوكب حس لع لا ساب دان ومضج رئت آكل اء
 كس نا له ك نيب لوك تل قعف دوا فوم دب قل ققر لن سوم لاعتسا ظيفلود كس ّقتف دوا ٍقتر ل
 دقكو لؤي قو ترم لي كس رايقغاس روب كس ساروا ماظتنا كل ماك موف ياكل« لإن تيك نب نترك وج
 وارمايك سس فوم دنب روانل_ وحكم رلوحتون لا نس ماك دنب نا زروا ناس آس يي دمج رت اكاظ افلا كس تي ءانوم داماك

 شراب حس سوم دنب كس ناس آس نير فؤمتر وا راهسروبمت ل كس لقنراوقا فلك ل نيف لبعد ارم كا ؟س

 -<س ايلدارم نوم راج اك وفود نا تس ك_.وحكرواج_.ايلدارم نوم دب كرا وادب تس فس ومب كح نكن ذدو انوه ناك
 سم لس ماي لوفود هت كيأ نلاس آو ني ذ ل ءادتبا كيس ايكانايب قب لطم يراك فروا نقر لس نييرسفم نب
 ل ةساءرفء ايدك تح لوى ديوك وريض ووو روكرن ف ىلا قعر يشم الع ايدك اوك فود نس مك

 هود كيا لي مدع تسل ووو نايسآآو ناي زئارتبا لن كس تحك ب سدد كيا دوا هل تلا قرم

 تكاد وفود سدت كح تر دقة دعب جد طلم طلغ ل وفود لي لعام ىلا دتبا كس دوج ورم -ُ زر

 لوم شراب ناس آش تت دنب دم وكري ىلا بس كلا كا تاقبط اس كيلر م دعب كس زنق ا ايكا دج حس سرسدد

 ىلإ تيدا يسد لوح مكس نولود كح هدئاف كس نانا عراب ذس لاتتادغرخ 1ك تن زشروا قت

 ياس عررط عررطروا لب اكدوا لاير هش فس ىلاعتت تس نان ىا كك لكاس كس نثذ سنيب ءالحكتاداك

 لك ءاملا نم انلَعَجَو « لي ادجادج لاو روارادناكك يارب حس ل نإ يكد تسارآ تس لوراتسر بس وكن اس آف

 اك إب لع قبل كرادناجرج ءح ايكرينتاوكاسا لن طيبك. «جس انو مولعم ايوب زارا ضن ب سلمت لا يح ىش
 ل تادامب لكي تاجابندللي لوو ليون تاناويح فرص كيد زنك نقنىلا عرور ىذروارادت اج دوا« جس رورض لف

 جس لا ذب لت ءافقراد ليلك ل وزجج بس اوكي كس رماظر واس تمب اف كيد زنك نق عرور وب

 ايكايكل اها ائفلاك ديمت ك- كس سا لع نآر قى لكرت يلارطقنا لب سا ايكايكا ديب ارتب بجوكن عز
 اك ا جوب اك واهي هب نبذ دس اتد فلا كى سي موف اك تييآ لين تكسو كت كج ىلارطفلا ل ىلع ديم «س
 2ك < نوناويحروا اجو ف وثوم تكرتى ارضا ر وا شرك ارك تعتس ايدل ك- كس تكرر دا راب ذا

 ( لي رك روجر فرط ريك يظل ليفني زم )حجو لاق كس تل دوا تسد

 مرابج دلج



 اك (1) ءآيبنألا ةروس ع نيل الجودر حرش نيل امج

 اكنازنتب لوك ج لع غردج حبو ىا< ماجاب لوكر واهس اورج لسارد كلف َنوحَبْسُي ِكَلَف ىف لك
 دارعرادب كسرت لش لابي « لين تكل كلو كن اس آ س تبسانم ا (حرور) لن تك لزغملا ةكلف ل اهساتبد
 ءاضفرجاباي لو ردنا كس ناس آراد هيلكس لن عرضت لوك ا لم نآر قائاغلا ليث 2 كك كه ورب نش لن
 ل رادن يس ذا < دايس مامن ل عنب تبي حس ناس[ م افاد بكه يدرك ياو ذس تاقيقحت يلح«
 ليه لسلك شرك

 لك ويقع اكرشمروا ووكر لطب لس نيكر شن: رافكل م تايآدقباس دلخلا كلبق نم ٍرشَِل انلَعَج اَمَ
 حنو ديد 2 كدت اقع نك ارك ا ايكاهكدالوا كارضوك يروا لوتشيف اي يرش اكادخوك ريو رز 65 حررت ل 5

 بولغم سس لئوروا تحج فلا بج ب وقوم ااهقدن باوج لوكس اي ك- نيف اكل جس ل اتاس د لل:
 ل تس كانك اكن كرش لاقيت كى ا« تكف كتاب زوج يروا كئيب لج ثم الجنب جس اناجد
 وكلوقم اكس نا قت زيز/ نر قاس لش تاياور ضن اهي احم تاق لج كميل ثا سما لوس

 سا كنا ذ لاهنت نقل م تي آهدوكرن «<س ايكراهلن اك وخرول نمت تدوم كي آ فس لوبا لشن لت جسايكلذ
 ايكو كوم تافو ىندلج كو يلعرطلا لسا وسر هس دامب كرك يوو لي سد باوج هد كس هذر دوا اند

 هت لال وسرروا ىف يدك لي الجو وكول مت لك اجو م تومان لا بج كه جس يدصقم راهب كا ؟ ني ما

 توم كتلا بج ؟ لل تموموكن لاايكوم نس اى مق[ ت ون كد ايبنا نترك ايد باج ياك اق لآن تدم شدو
 ايكسكم ذتكئبد ب لكن الك تواكب أح توم كي آ فايس قرف لوك م تلاسرروا تدب اىانلا س

 َ يرو قا ملحم اكتوضرلو وحكرداي لج عركا ترص غ انبات تافو 1 بآرصقم ارابةركاروا؟ عاب

 تاك قشنيك لس نسم ليف س تدم كى ب سانرم لكل يعض
 تسيل لاداع تاج ورع درب

 تسي لادوام 9- ا ىلاتز

 (قرعم)

 يلي دارمدهيضرا لوف نس لنج لاهي ءجنعحكب زماك توم ضن قي تملا ةقْئاَذ سفن لك
 يني لك توم قر وتشرف ناو كس تميت ء لؤي ليك فاو لب لما كا وفن سى الان[ سوضوك ودادناج
 ردا ناسا هاو ك ساجوم قراط تومي بست 2ك كس دظب كيا رك يار رف خد تارطح ضتبع يس فالتخا لي لنا
 يور) لو يس نالقو روحك تنج رول تشرف سابك هذ نير ضم نب يوايم لوفنروا تشرف ايا لوم يضر لوف

 (لاعلا

 مرابج دلج



 5 (0) ءآينألاةروس ايدل نيل لووورا حرش نامامج

 لتر كم لوكيل اخ كتوم ضب كانا ايي هراشا فرط لكتاب لا هس توملا ةقئاذ
 جس انرم لاعتسا ب رتقوم تلا هروح اختك وزع

 "ف ااظرم دارمسرش لو سكئ ذآ كنان مدي رذ كسرشورمث كل ةسف ريخلا ورشلاب مك و لبن
 000 لب قلاب ك- سا تس شروا قافورقفروا مو غرد كداب جرت

 فلفل تومان أ ذآ كتاب ا نتن لو اج ىو كليك نر زل ءايند لا لب زج كل وده دوك تحادد
 يي مس اعركأدا نتاك ا كركر كش لو زب رطاخ برم ررط حا شتي جس حركادا تاكا كس ركربصر مروعا عيل

 00 جس يب لطم, لي بادج كح بازعريلاطمكسرافكي خلا لجع نم ناسنالا قلخ
 لوم ار نس تاجر تدي ماج كالي زك ا لن نلا ليت لاي زكي حرر ل لع
 مف لش از قسرا يت جس ايكايكاديب حس زجج ىلا لبي شم لين تس ركريجت سس ناو اوكا برجس
 وعم, لوران ري رد مو رغد اك ىزاب دلج كرافكين انج جس لد [ادانباكس فني دك كة جابك قوم بلاغ
 ١ تايداعكو

 ةحأ ال ىا مكب لَن نإ هباَدَع نم. ”نطحرلا نراها للاب مكطفحَي مك ولكي نم مهل لق
 نآرفلا ىا هير رك ذ ْنَع مُه لب هل مهراكنإل ِهّللا َباَذَع َنوُفاَحَيال َنْوُبْطاَحُملاو كلذ ُلَعْفَي

 نق فزنا مقتول هل ىا َيِراكنالا ٍةَّرْمَهلا نم اهيف مآ هيف ُنُركََتيال حْدْوْصِرعُم

 لَو مُهْنْوُرصنَب الق مهِسْفن ٌرصن ةَهِلاْلا ىل َنوُعيِطتسيأِل ال انَريغ هنم مهعنَمُي نَم مهلا ىا اَنِنوُذ

 ل انِباَذَع نم اَنَم ٌراَقكلا ىا مُه

 ان َنوَرَي القآ كلالب اور ردملا مهل لاظ ىتح مهنه انمقلا اني مكماياو وألزم اشم ٍءالؤه اَنعَتَم

 يبثلا لبال >نوبلغلا ْمُهْفأ آ ١ ىلع حمفلاب اهِفارطأ نم اَهَصْفَ مُهَضرَأ ٍدصْفَن ٌضرالا ىتان

 اذا َءاَعّدلا ملا عمي الَو ئيفَت ليف نب الوللا نب يحول مكن ل تاو

 امب َلَمَعلا مهكرتل مه ىا ِجْنوُرَذَُي اَمِءاَيلا َنيَو اهب يتلا ٍليهْستو ٍنيتَرَمَهلا ٍقِيقْحَب

 هبل اي َنُلوعيل َكَبَ بات نز قييخ ةمفز ةضيت عهتتم قو يشل رانلالا ني رايس
 لذعلا ٍتاَوَذ طلبا َنيزارملا عنو ِمَحُم ٍْيِحَتو كاَرشالاب هني نك نإ انكم آبو آلْبَو
 0 ةئيَس فايا ٍةنَسَح صفت نم 5 تلا

-- 



 اي ©1) ءآيبنألا ةروس م نيل الجوورا حرش نال امب

 اَهِب ابو ماَرَحْلاَو ٍلالَحلاَو ٍلِطاَبلاَو ّقَحلا نيب , ةقراقلا ةرْوَلا يا َكاَقْرُفلا َنْوُراَهَو ىموُم

 مهو مُهدَع الحلا ىف ىا سا ٍساَّنلا نع بيلا ْمُهَبر تْوْححَي َنيِذَلا كَم اهب ُهَطِع ىا ارك
 هل متنافا ” هانا كَراَبُم ركذ ُكاَرقلا ىا اَدهَو َتْوُمئاَح ىا َتْرَفِفْشُماَهِلاَرْهَأ ىل ِةَعاّسلا ني
 ادق واق ولا ال عع ورمل

 . خيبوتلل هيف ماهفيسإلا 0نوركدم

 هنمج رت

 تل افق نارك راب وج جس نون وروا تاد حس باع امتد بل حس لولاو ذكر خسلا كيسا
 تس لذ لتس ىلا باذع ناتي ردوا ءاترك ينل ايبا« اوس لا )هك ذو لذا: باع ب ترك اترك

 هروب لا قي لين تس رض ارا سن آر قيل )4 بد نيس كاوا يللي سيو كسكس باع لا
 لنا )كنا لدبي ادوات دج لاي كس نايك جس كس قدا نزع ثلا م مآ 2 كئرك

 0 و, كاب حس باذن او تاذ ذ ىبا لوك والععس دامب لاي كس ناايكتن؟ ؟ لاملاب حس بازع( فيت

 باعمس راه راك هدشردا  لبكت قا يكن اءد3 ةع ليا تكا ليد( لطب ) نلاووبتسد و ليم

 هس مت ةسايج حس( تاذآ )ورواه كت لظ اذج ريترثلا تن ءاجالوب هللا كبجَص كح لع اج ةسامب س
 لش ( تلاع ىا) لكك لابي 2 ننام زاب هل رز كح نوت ق يارب نا واد او ايآكس ناروادكن ا
 يرركرق كني ذ ل 8 نا 1 د ل كاوأيب ايكك ذب لث كس وطدو» تجد اكاد انجايكر ذك ذارد ةناءذر يانا

 بلا لول ايكوم 207 ايلوس كس كاطع بلغ كيك رك باب ع ةانأ فرط ل وراي عز (ىبا) ان لإ

 باج كدشلاك م للم كحد نا بآ( كس ل ربل اذاوت) باحساس نادداايسآللي شن ل لن
 نود اناج ايكو اك اون نا بج َّشس لكتابه رجب يدوا لوماجرد ا ال دذ لس قو ح باع قيامك نس

 هتلر بنج لوم دن اب كس سرب شل نا ايمرد كسى دوا زم ديت اسكس ليك كوز ىلا هروا هس رك قتإ وزع
 ّ اج كل نوم اساكإب كي كب اع بره رتتوكن ادا( لن رم وي لل تقيقتح لوك ) تب كسك

 كح راداطخ جو كبي ذلك مح ديا ثلا لسمئروا كرش مت قو تكالب ىرا شب قنح ىرام سب لارا
 ة انكي ككل ربي «ة امايلد الصار ل سرك رع ناازبم تسرد ند كس تمايق مروا

 كزججرج مك دوا كح لي دكر ضاع وكن او زوم تم ولا مت حت توم جرب ارب كس شاد ك- ّلاد لسرل دوا كك فاش

 لابو نق تار يش نلاقرف تارك وراب دول كوم فس مك كس ب لكلاب تناب دوا لل لاك او نعل باح
 تبل يلا ىلا رفاطع بانك اك تعم كس لوراكز تري ناروا ىلاو د كل رف نايعرو ل مارتو ل اطروا

 مرات دلج



 5 (00) ءآببألا ةروس ورع نت العودرا حرش نعل امج

 تحتم فلاش ب لآ دوا لين 2 رش قس نويل نلوم كا تي تم اق كال هودوا لذ رز

 < 2 تقم اهفتتسا لعب لا ؟ وب رس لا متر جس ايكل ان نس متوكل جس

 دئاو ريض بي مندل

 انو نم ْمُهمنمت ةَهِلآ حرك ظازح ءآلك لك لك ررصم بم اركي دحاو عرراشم ( لي اف) ْمُكَدَلُكَي

 امم هلوق مُهُمَمَناَنِنْوُد نب هَهِلآ مسي ترابتي زق جسر ادع زق لن مالكه تفك ةهلآ ء اننود ْنِم

 د ليجتاس اكن لا لوبججب فش بمب انك عت ( س١ نربَحصُمال لب اين فيلكتالن لاو حس لوزج نلا مهوُسَي
 هندو لو ال ك- كس تتكن اي عراك ني زاوم طسققلا َنيِزاَوَمْلا هلو كس ل اج ل اهي دد اة ساج

 هل تورش راوفاا ك لامع اروا هربثك اوما لكدج قت حس كى ا عقا حس دابقنا 1 نزيه اياكم ىف كي كازنم
 طسقلا هلع يرج» كا تن كني زاوملكالاع<ايكايالدرفشك طسق بايك يال ساكس لل
 لاء هيف ريك ةمايقلا مويل فس مالطا جساتوم لامك بس [تروادعاو لالا ار دصعر واهس رد

 ملظتال ىا ب تنم ىق لش لوعنمك ملظن اي < ىلا: لوعفم ( ايش هلوتف < ا نث«مالدكايدركة راش
 نااكدج سرير دتا كس لاس سقت : ناك يدركه راخا كن اء رد قال معلا دعب ل- ناك نإ و هل ونه نيش اًملظ

 مما ناكل بش توصل لابس ذي + تارك نر لافته ذا ةرداج ركل ا ٌلاقنم مداه لو رداجس ماك
 لاهو نك نك نبانلا لع نينا 9 نْوَشْحَي ىا < لاعتس ري نوّشخي بيغلاب هلوق م“

 كاي درك و راشا ركن اء ردقم اًهِلاَوْحَأ رعإ ك- ةعاسلا ّنِم له تسد ت لاعترللا ىكتتتو ساق ين تسد

 -بادؤ تاكا ل ل

 نرتقي
 باع ب ملم ىو كت اد نددكل ث كيب لوو لو تاقركوج دابق خلا ْمُكَلكُب نم لق

 حس ىلا با ذذعوج جس دوا لوك ماوس دفنا يك ؟جس تركت ظافت ناوكى راببت ناد تار تس باذع لا جس انآ
 هدام ىدو وود اَنباَذع ْنِم َنْوْراَجُي مهالو لو نكس َنْوْبَحْصُي انم ْمُه آلَو ؟لك ركتظافت ىرابمت

 ايكو كنا تح فرط كن لارمج لذ لرد اقري كش حس ىلا با ذعدوارب دام يا دوغ و شم« لإ يفك س باذع
 - ل ةكاجيررظ لكس باع لأ وردا قكرم

 دب كول يدك رك زج ىلا كرات رواج اكل وتب دوا تظاذجروا تءالكىانلا م خللا مهتم ْلَب

 مراجج دلج



 12 (0) ءآيبنألا ةروس هع نيل السودا حرر نامه

 م اكن لاك ىلا با ذعاكطج وكل اس دداذك دن كى رأي كرا حس تشي تشبيك حس ب تاب لص ل
 < ايل وتم سس هذ ركل وق تعش وربمكروا ماغي ك لادت تركو روج لشن تاظفروا ور خس جواك

 ىتراج لوم كتب سورفاكن مج ذاك ابو دتسب اتسم آس كر فكر وا اكل كلبحب مالسا لب برر عت َنْوَري الأ
 ءاج آسر اجناذيا سنن تركو نما رو راخآس .م دك حي ايك سؤ راج قل اي رادرسروا سونا

 جس ترث مرا كس لوم بل نري لوف رلسمروا مالسلا لعربتك ين راوريم اكس لاا دوج واب كس تارباشم نايك
 كل فود لح نادك يمول اك ني رك ادا« تحس لاداو نق رقردا ل مكس لك اج

 انفَّرَصَو ئرُقلا َنِم ْمُكَلوحاَم اكلم دَقَلَو ن كباب كج لم ازم كت دادم» بيك ىكءاينا لايتس
 هاك آت ماهماروا اني دان تدكيصت فوم 1 ىلا قو ماك راب ني خلا مكرِذنأ امن لق َن َنرْعِجْرَي ْمُهْلَعَل ٍتاَيآلا

 ْنيَلَو ل يكب زايفعاك نبي ب ةيسادوخوو لي روضت راج وق لس وكراكي سا رك رجب كس لد« انيدرك

 ركل لي اج دن انعكس دوز اراك س ككتتقو لا فرص لن سم بس سر مموج كول ب قت خللا ْمُهتْسُم

 لكس ناك تقرت لنلا باب ى لدا كم اقتاور كادي قب لم ناك نا كتب ىارذ ىلا باع
 لآ "ىلا هت ررج كراحبر تكف لياليك ساعدي عقد لاك ليا

 كملت ب زا زنك ففاصناو لرصوم+ لمشاكىسىحبربارب كس ناو كس قار ني خلا طسقلا َنيِزاوَملا عَضْنَو

 حس عيل كن لازم نيب زاوم ( ديبنح : اكرم باحاك لد لك ساج اك ٌلداين مي قلد ءاكوم دن عَلاضرترأر هدا

 وكرم ل ايدك اريبج لوم لكمال! كلا كس كس كس ةنكل معا كس ماظل ج لوم وذا رت تسب مك ساكس
 فلل ى ل لايسرمي كلا كل ك اج ردا كا كس كس ءايشا لايس < ىلوموا زتاكم الا لك يس نواس 3
 عا حجو لاه د ماك كل وكلاهما كس مفر كوم وذا توت كي اي« لي لومدزا كلا اك < دوزج

 رعود لوك عب كس ل كرم نكل يف روا ىرخ [امحا راهب كيس بلطم اك َنْياَح اب ىنفك دايك اهتسادخيصاك
 #اكوم لالا و تل باح

 5 كنز فا كي ىف مطعم ناكر قالت لق فقالا لك نواحمر تمرد انا قل
 َنْوُميِقُم اَهَتداَبِع ىلع ىا نترْفكاَع اَهَل متنأ ىلا مانضآلا ُليِئاَمَللا هذه اَم ِهِمْوَقَو هيأ لاَ
 ٍللَص يف اهيا 8 اب و 2 مسك ُدَقَل #8 لاَ مرسلا هنييبغ 0 دل 8 8

 ىلع نو قس لك رثغ ىلع نقل رطل لل ضار ٍتائشلا توين ُكِلاَم 5

 ْمُهلْعَجَف يبرم اوت نا دعب مكماتضا تدل هللاتَو هب هَنيِدِهَّشلا َنِم ُهلُق ىذلا ْمكِلذ
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 5-5 (00) ءايبنألا ةروس ضلع نيل ااجوورا حرش نيا

 اًريبك لإ ٍساَفب تف اهرشكتو ميجلا ْمَصِب عب اًذاَذُج مهل ِدْيِع موي ىف ْمهِعَمَحْجُم ىلا ْمهِباَهِ َدعَب

 دعب اوُلاَف هريغب َلَعَقام ريف هنرفجري ريبكلا ىل هيل مهل ِهقمُع ىف سافلا قلع مُهَ
 ضعبل مهّضعب ىا الاف هيف هَنيُِطلا َنِلُهّنإانيهِاب اذه لَمق نم لعق ام مهتيؤرو مهعوجُ
 اًرهاظ ىا سانا ٍنيْعأ ىلَع هب اونا اوَلاَق نميهاَربإ هل َلاَقَي مهييِعُي ىا مُهَركذَي ىتف انعمَس

 اً ةياكلا لاّدبإو ِنيََرمهلا قيقحتب َتْناَ نان دعب هل اًوَلاَقلعافلا ُهّنِْبَلَع هدَرْدَهْسَيمُهَلَعْ
 لاق ِهُهْيِهاَرْبإَي انتَهِلاب اذه َتلَعَف هكرتو ىرخألاو ٍةَلْهَسْملا نيب ٍفِلَآ لاخذإو اهِليهسَتو

 باوج ميدقت يف هرفي اوئاك نإ هَ ْنَ ْمهولاساف اذه مهر لَ لف نع اًنكاس

 ىلا وُمَجرف اهلإ ثوكيال لِفلا نع هرجع مولعملا َمنّصلا نب ْمُهَل ضيرعت هلبق اميفو ٍطرُشلا
 نم اوس مل قيال نم يكةابهب ىل ”نرْمِلا معنا مكلا مهسفنال الاف ركفتلاب مهنا

 ىا هَدرْفِطَنَي ٍءاَلَوُه اَم َتمِلَع دَقَل هَّللاَو اولاقو مهرفك ىلا اور ىا ْمهِسْرُعَر ىلع هللا
 هريغو قْزَر ني انش مُكََني الام ُهَلدَب ىا هللا نود ْنِم َتوُدبتفا لاق مهِلاَرُسب انرماَت فِي

 مك خيو اي ىأ ردصم ىسمب اهجضو ءافلا رسكب نأ هر مل نإ نيش ثور الو و

 ةدابعلا ٌقِحَتسَتال ماَنصآلا هذه ىا مُنْرلَقْعَت لف ه ريغ ىا ديّللا نرُد نِم َنْوُدبَت اَمِلَو

 . ىلاعت ُهّللا اهقِحَتْسَي امناو اهل حّلصتالو

 هسمسج رست

 يلوم حس تاببلا متر وام . لا رف طع ىدشمترم لمي حس فتك غر ولب نعم كميت اربا قت ليكي فس مكردا
 ذب رواه مكس نت( تب) لايتروميراهك م وفق يادوا حس بابخييسا نس لال هس للاكل اهددك تح فاو
 تابعا ل ثاولوادجاوابآةيسا فس مت ايد بادب فس بس وف دم سوم كل لغ دنب ىنلا شن ؟ ل ايكوم كن
 دوا م قرم اهك حس نلا فس مالسلا هيلع مياربا 3 جس راينا ءازتقا كل يأ ذس م ذبل < اياب سوم سك

 تأ تابت حس مت لع لاق ما نيس مئايكل نبل موج لش تارك لح حسبو كف كنب كن لاب آس داب
 تدابع نت ل برارابمترلب « لب ايابرف ذس مالسلا يلع ميئاربا؟ ومع ركل ا غ ( لول ) لي تاي سايد

 ري تاي ىلا أ ل دوا ايا رف اديب كس ةسدم باس ىلرخي وكنا ةس لح اكن ون اسآروا ني نس كلا بدو <

 دعإ ل اج لج < ءابجتهتاسك لاتب دابتل ع ملكا دضدوا ( لومب لئأق ) لوب هابك ع اى نس لغد
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 1 (0) ءآيبنألا ةروس ما نال راج وورا حرش نيم امج

 درك كم ذك وتب نا دعب كس ف اج لج لع هش نيس ند كدي قياس نلا ف كل ولج لاح كيا رورض
 ندرك ارمتروا ( ايد وج ) وكم شب كس لم ناار يدرك زكي كس رتب ديت سكس هكر وال م اًذاَذُج

 نت دوك ما توك كت كرتوج ريتا سسكس نارا خا ( ليم )4 نا لي رك روج فرط كا هور ايد اكتل لش
 ماهم لا ضن وركب لوك ساس كف سلكي دجتاسك لودوبتسم رام ل نيك دعب

 صيقن كتب نا جس جابك امماوك ةوكن اج دن كيأ نس مت اهك م نب آس نوكول نادت جس سس شن سوم
 سا فالق للا كول ك جوكر ضاع ماع ءرس اسكس بسك اجا نا تاولوو وق انس س1 (لام)

 ايل ايكمولعمس سا ذس نوكدلدعإ كس ذس 1ك لاق ضفألاو سك( تكتب ) يك يد قا كتاب
 نا دللي سبك هو تس ركرايقفا توك لقي ؟ ميئاربا ساس كت كرت جتا سك لوو دامت فس
 ؟ لوم تلح لوبي ركاوركم ولمس قت نلا ل عس داب كس لاو سكت كك تيب بس كس (ورك) ذب اكس

 دب لعأ ناك تم ليس وداشا فرط كت اب لا ليك شن لأ مداه مدر باج لا
 ولو طيس دوا لس ذم لع جوس ( ركن كيرى ريئا ربا ترطح) كول دن انج , كك وم لئووبجمو و نبتروا مولعم

 )قم ندا ى بوك نار عد 0و ا

 دلوع ةنساج 30م راعس )شاد هك_نكر داء تيب فرط لفك نثث( ع ثيي فرط قرات لب

 باو فس م السلا يلع مكث اربا ترطح وف اوم تكل ويك ليك هل اوم ناوك#مت ترب قلم ل ليئرداقي سال ب لو لرداقي كوب ب

 _ آل ين ل كب اكهريغ قرد موج كوم تسكت دابعىزجج ىلا ضنا لا ني رك دوج ا دخايك كاد

 الل نحمس رد صح جت يك رسكروا تفس اذ مج فق قس ين سن اصتنبوك م دولت تمدابع كنا مثلا

 م لاكش كا لي ايكوم سكت دابعر لزوجي وكلا ممكن كتب نا دوا ( لت ن١ ابو اّبت

 -ح ىلاعتشا نق كت داع تيحالص لم نا كنب دوبتمروا لاكن لس تدابعتس:

 دا وفى ريض ب ب بنك
 «قرايثرم«تيحالص َدْشُر ةدشر ميهاربإ اني نال اًِرِعو ىا < يمقو َميِهاربإانبتا دََلَ

 هلع لا ىلسركو لسمو وم تسطيب لبق « غول َلْبَق أ < فوك يلا فاطم َّلْبَق نم ريب نسحب تيا
 «مزاط ٍفكاَغ ١ نوفكاغ لدومكورينو تاعدايرتب لاثمت عت ٌليئامعلا «ب قكرم جار وكف رط مل
 درك راش فس مالع ضم اوم لاعتسا مال لابي نان ج1 بلص كف كاع «نوفكاَع هَل هنوف ردا« فلكم
 هك يدقتمالركاروا كوم تسرد عال لص مال تو لاول اجايل ٌدباع ننس نمت فكرك ردا ليز ءااك
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 اك 0 ءايبنألا ةروس مه 1 نلالجودرا حرش نلعب

 نيدباع اهل انَناَبآ اَندَجَو اولاق كيج كد: © قانا مال لص اكففكاع ل اجايلا ك- كس صارقتخا ع جب

 كس ناكل نيكرشم ل كس لوقعل وز ركز ريضتمه شا ْمُهَلَعَجَف هلوتف اوم لاعتسا مال لص اكنإ دباع لبي
 وك اذ خذ تارطخ ضتبروا يلع ا] لعق سس جو كوم ردص» اًذاذُج هل وتف لوم لاعتسا حس دابتفا
 الك ذوذجم قحررصم ًداذُج ف تارطح ض ثراء ين كةَجباَجُر حاجز كاسي ابك اك ةَداَدُج
 عروس قتاتملمب َنِيمِلْظلا َنِمَل هن رواه رمت اذه لَعَف رواج ءارتبم ْنَم اذه َلَعَف ْنَم هلو 3

 ءركذي ىَتق انْعِمَس هلوق رثاكل ا نيملظلا َنَِ هَ رواءارتبمرلك لص نيا لوصومْنَم كس انكم قى

 تنس كنج زج كشك ىنف ككل ساس ىنف هوروا قكوم سي رومسج كس ضاري ىلا لك «انغبس
 روا<س ىَنف لوا لوعشم لوعفشرب ىرعتم انعِمَس لابي اذبلء هس توم لوعفضورب ىرعتم عميس لب تروص ىيا

 يكس اك يلج انوج لوعفم كيب ىرعتم نوم لضاو ب روم عميس ركاروا «جس ىلاغ لوعفم كوم لم مهرك ذي

 قوم هوجو دنج كفو غر فمك مارب يناغ تفند كى تف ب ٌميهاربا هل لاقي هلو ٍديز مالك ُتْعِمَس
 ميئارما لي تروصلا ٌميهاربا ُهل ىْمَسُي ىا ميهاربا هل لاقي جو كفسوم لكاف بم اناك لاقي «لدا لإ

 ,ميهاربا اذه هل لاقي ىا ورث كف و ذحادتبمميئارباكج يجو قرود «مياربا كك تاكوم مارب ظفلدار مس

 اذه , اذه مهريبك هلوق كلذ ُلعاف ُميهاربا هل لاقي ىا دم فوزحر كا رواوم ءادتبم ميهاربا

 يس لوشملقباوُسكُت لع تأرق كروب# ْمِهِسْؤُر ىلَع اوُسِكُن هلو < تن اي < لرب ح مهريبك
 رواج اعاكل وتب حرير قلت ربا ترطيب بلطس«< لا هتدقلا الاو تأ ارو كى د ثلا ى ذب وحك نك

 كرفس جو لك مب قكرجب ى بوحك ارمي ركع روج د فرط كرك ادق بير قروا اق ايل آل حجب نوب لل بس
 اًوُسكَن لي تأرقذاشروا< ايكو راغا فرط كت أرق ىارك/ رف ذاضا اك هللا َّنِم د مالعرسخمب كم ثلي فرط

 ردا كس لوم ناكرشمروخ لع ف كس اوُسْكَذ ل تروص ا ىكل كافل قريت اسكس رشت كف اكدوا تفك نوف
 ك1 ردك ركايلاكعجر سس جو كت مادنر وا كدنمر شرك ير قتل يل كريت ربا ترطغح نوكرشم كوم دب بلطم

 < باوج كف وذم تْضِلَع ْذَقَل كف رط كتاب لاه هداشاوب هّللاو اولاق هلوتف 2ك ثلب فرط رفا عب

 الق ْمُثلِهَجَأ < ي ترابي زقن لاو زري لح فوز ل تيل فوطخميس_رفط اعف نولقعت داَفَأ هلوق
 . كوُلقعت 1

 قرش ريشا

 نيد( قدنمشتوم اي تاب )شرات رياك سياق اي دارس لبق ْنِم لبق ْنِم ُهَدْشَر ميهاربإ اَنيَتآ ْدَقَلَو
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 اك (0) ءايبنألاةروس 5 عليل نال ااطودرا حرش نال ام

 ع ترا فعع دبات اربا ترطنخ حي بلطم اي ج اكلجي حس مالسلا مبكي ناورابو كوسروا ب آدقادأك

 طع تيرح الص وا ىرنمتو موك سآت ليكي حس رول كس انو قبل طم رواء كى درك اطلع ىدنمشوم ىك لي

 لاهتسا جي اك اهو روا جس لبا كرشر لاه وركه حنس اجوكتءاب ها دايتغا كس ىلا ملكتيبسا مترو تؤكد

 نلاارذ نك“ ؟ ل ايكوم كي تب دوام تكس نت ل ايتروس راك اهك حس موق قي ادوا حس باب تيس سلات هس دك

 نش خلا انًءابآ انْذََجَو اولاق لسكن ب حررط للا دخ لايت ومو ريشا تدوخ رحتي خ درك ايبدكت قيقتروا تيلصا ل

 تي لك قرا نوال دب كح بس نايات مع حى رام تدابش لوك زتعم لوا تر ذروا لخ

 لوب يس مري ليث سس آدض 2س ركاجوب كن بأ اذاد تاب هس دامب حس يداك سباك سد باوصو نكح قي

 - ليد ذوي كاتي رطاك
 لأسم ان ىرتكتروا تيب اتت راب سس ليلو لاك ايد باج فس ميار ترطخ خللا متنا متنك دقل لاق

 ونس دام أر 0 مريضا تخف قوه ردا داركررط كراهة اد اد تاب راه قك ادم تب نيبال لم

 ارت 6 6 ايدك نك كى لجأ س نارك ولكنك لم ردا تنم كتابا فخ كس ديفا مقدر
 تريصاروا نقيل رولر داس يار هديقعاريمءايد باج فس خت اربا ترضخ: اتركك وردا كأي هس ليم هديقغ
 - كءادبي نا زروا ناس آس 20 ادخ كيا ىو ب راكب ساراهفتاربم لوم اتي د تد اه ادضت اسكس

 تاب اكل ودرك خيال اك لوب هس دابتدعإ كس هاج لج هس داب اك تب آف مئاربا ترح

 فرط كتاب لاي« لك تست انح اسكس سكول متلوزكاي كم لد ةيساةقايذس السلا يلع مقاربات رح
 ل ليم كل كس ف انم نم وق بسج رين انج من ورك ف ركل نون باني ركن رك | نك لاب زاك ا قه راشا

 ظجد موج وكتب سس لإ ف رضوا ايدعكر رك وحيث لو وتب بس روج تيك قوم ل مي اربا ترطح وفقك جراب

 لاح تروصير رك ل بباو بج كولو وملح: ىداكتل لع كك كس لاى اهلكروا ايد ثوم امتنا ذب حس بس حس ءابتت اك

 5 رسج هين انج ءكاجايارك روج فرط كسرنا وج فرط كتب هب لا لايخ اكن لاري دوط لرد وللي

 لي كل كح تب اق اهلكروا لت ساب هس لحم بس رامي درظنم زيكا تري اب وقس آل بملاو حس ليش لأول

 هذ لم ايقي ؟س كس لدتا سكس لودوبختس داع تك كى داس دوا ف تكي هك بك جس لول

 ذيكال هّللاَت لوقم كميت اربا ترطح ل لونج ل لوكول نا لت انج «جعس متر دوا ملا اذه جس كتلك

 موح كنار ل ب ف ا كس لاب ل رام ه٠ انج ( ماسلا يلع ) مقربا نااوج ووو كك ليك كومان | مُكَماَنصَأ

 -<س لاسر اك كاي انو

 اهيل ل ماع ع عتق اربا ترضخ انج ست و ل بسكال تاس ماع عوكل اك ل بسر
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 2-5 (0) ءآيبنألا ةروس 1 نيل الجودراحررش يلام

 ( تب سو: فس )رك ايكفس تب ذب لاا كييك ايد باد: ف مي اربا تررضغت: اين يك ولم يس نارا
 رولبل تاب يب هس مالسلا يلع ميت اربا ترتب لي دايك او نس شقق نيس قتدوظير ورك م ولحم سس ىلا لو تك لو

 رافد انيادوغ شر واوج انتر ىو يرفوكت صم ىنيارواومانكسل وب تدجك يل ناجي كول كان وكت يكبر ليرتت
 - انلسوج لييؤوبتموو جس راتاعكر اما ياذيب كلي ومالك

 مكارما تتح يكرس بلا نالكم هريبك هلعف لب لاقل ا كس ممِئاربا ترظح ل ب ثيي دع يأ
 قياوكو راس ترطخارستروا اذنه مه ريبك هلَعَف لب ارسددروا ميقس ىنا ليا ك- كس رقلاود لس وب ثوحبن ع نس
 ىلا داقكا زم خذ نيب رف ضنك لاع تاء ( اليخ .عيصارب هللا ذختاو بايءايجالا ب انى راخب حي ) نبك ب

 هكا روا طلق ك- سادوتج واب كس سوم تسلا توك تيد لاا خس لوفارفسعب ولفمس_ نق تس .رسودي وا
 رتب حس لاا اني داب انوجتال وي وار مانت كس تسر واس لوم تنين كك ومب فرط كتالي هرعت سس كارل سايد

 ك تتتيق» يقي« حس لت: ريب كنا نايتس فالف كس ناآرقدولكد هاج درا رق نوجا ليكي

 اكس ملكت كنس اجاوب ظفل نام وذ ايبا مكه سي بلطم اكلم دلير دلكب انكساج ابك وعجيب سحدرابقلا
 هك هل م تسرد رون كس تحل تتروا ترورض في د« كس خسر سود بط ايئروا ل دارم شي

 -<ءاج لك ءاهتف قات اب

 «جس اناج اي كل كي ساروا جس حاج الوب ثوعبت رص ريق س زج فلاب حقق وعيش رو
 قدي حس دتشر السا يت نيس لكاس دلو ماكس تسرب انج لائم وجب ترص لن يدق

 كنواوسيل_ كس قرافرك مويا لسفلا لوسر تير تتركب جج نار ود كسي ترج فس انؤم نا لامباكرم شا

 تاي رو لب ع داب كس مور يط ثلا لبيس آس نب رصركدبا تررطتر ولان ل تساراكض يأ افق ادب اهكر اعنا
 شوو ل ليسا ىقي دبي ءاناءر فرب روطكس يدق ليبسلا ىنيدهيي لجر اكن دصرلبالا ترطح؟جس نال يمك ا نرك
 ردا قربت د قيد دوا ترث آرمقم اكر كولا ترق الاو سرك ربجر ك كسر فسروا الاو ذك امر قيد ل

 - لو قكل كي آل دلاثمار ص مولا لي كرت ذ كف السا دوادباهص ين تك يقولى اعتب كرت د كرفس بط ا
 هلعف بلا لبي اكن ا هه ركذاك لش تاكل م داب ك فلا ليت اربا ترضعح ككل ع فلرث شي دع

 ةغاينل نو و ةراثوس رنا تاننغم بس لع نارك لكك تابجون كتبي كل اج اذه مهريبك

 وكل ب عفر مم دكزج ”لقبلا ٌميبرلا تبن الشم ليو روكرن لبلاثم كتم كلا لن ىف عع سس ليك ذاب
 لني ىلاهتدقلا تابنا لم تققيقت روج لكى دركب ماج لكل ب تمين كت ابنا كل ساس بسر ماظل كسا

 كرما تعين كاني ك- ساه لوم يدي م حس مكسر هيا كوب ج-“ةعيدمللا ريهالا ىنب لاثم قرمدد«جس
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 اك 600 ءآيبنألا ةروس 3 نال الج وورا حررش لامع

 دانا قلي اذه مهريبك ةلعف ررط سا« لج نت انب رولر اهعس تقيد لل او ف اني مشرد < كى دركب ناج

 وكن وتبي وك تهتم تركى شب لكلا ناد تاددد هت احر عس دمجدد اك ا دضوكت ب هس ذب فس لوشن لج « هس كذاب
 لكل سس جو كت ريس انب ببس اك #ز كل وتب نلا ىق تبا يدك ايدك يك دامآىت ذس تب ذب لاي سل

 عا ل تس 1ك كر اي عررط ل تكس ميقس < ميقس ىنإ اردد جس نك وركف رط كتب 9# تدين

 ركود رك ارك ماقةقياشا ليش ارب تضحي تانك يك كك ق سن ساء ل ةس آى كس مورد لد ترم
 هراسس تير طخ ارسم ءاو جي لك ب روا تسرد دل با انبك م يقس ىنا اكي كاذبا نوثودز مروا هديجرددق لك

 رول ليد لبي لي ل وفود هراس تررطتروا ميتاربا ترج ل سا تي تنابهعقاو فاض لوك تي اعاتب نليكوك

 قيال ع اسكس هاشداب ملا نس شرك قو ورك كت د>اضو كلا فس ميئاربا ترطحروا تنس نك لا حب ىئالسا

 ا زوا ىزارد تسد كواشد بم اخ« ليث لاح ى الس ردا ىفي د سولود مترو انبكش فالس لاى متاذيلاجس اتينا
 - ليك روج فرط كن وبانكى ريال كس دقاو ك ذك[ صخر تماس وراس ترض زين نس لكس

 ركاجو بورك دقلا لش شكس اديس هوروا هس رول مات كود عساي آل من نيسرك الخ تابذكل ب ثي دع

 لك يترغل»و .ليلاجعارد اوم رو صاك زخلب سوهقوم نم ل اينو حس نارك نك يك لسا حس سكش راس
 كك لوجود ز فوخذتتسا حسبو كل الجروا تلت دفا كس لامك روعجوو حس رابعا رصتقمروا ترقيقت شن و

 وكمياربا ترطخرصقتم كثي رمل اوكا لع رن تضركل باق تس جو كتل امص رج ظدجت اس ثدومجل مت اب يمك

 لوم كراظري نا تجد كالا تيف دك تم ايقوج بس دامه اكت يفيك الب سلك كت ب ا مانوجج
 هس يدم الغاكل مع لامرف ةررط اريج الكا ذط ْمُهْريبك ُهَلَعف ْلَب سم ىل عدا وف ف ىلا ؤعرت ارسم الع

 هس ب نك“ ساتزم لش لورظانماكايج اهت ايار ف اذه مه ريبك ُهَلَمَف فلا ليث لع خس ميتاربا ترطحرك
 كف طةروا اعلم اس قزج فس لاف ركعس ذب ساكن اجاينرك فيلبس لت رورض كس كذاب دد

 مك وم اترك ود ب لبن تيربو مارا رول تنذو كس نمر ثكب هي ءاكدم ايلا كري سس دوجوم لاي كس للا تمل

 مكس لت ان ايلا ل يند ايكوم لا اياك سس لد ايك اي كس بل آب ا الا ل. توك وو بسس فس تب سب
 تل اذرلو جوك قزطلس وجيم اداب < ذب دوا« جس ىلاج لترك ويلي ىلوجت لكي ى ذم وكل وبتاس فس ناس سب
 ماك لركك فاي دوت قن لوروتم وو كس يب نايسرد هس داهبدوا ريم تروصرتبم صيف كل سا« لإز

 كس لي درك لصيف اك 6 ثوب سريرك وب لع ماعم منا كياايك قم لين تلح لوب كيب رك ادم حررط لارج ا
 ابآكك وج ةقيقح حب اقر ب روط لس ةيسدرشدتقاو فالغ انبكاذه مه ريبك ُهَلَعْف ْلَب ل ايكو مرباط س يرق داكن
 [ وما ايج اتق يكم الكم ازلاو ضيرعتر وطب كيل ود ترد كل ايخا نتف كيا كل كس قو ليتك ادلب ساب

 مراه دج



 ع (1) ءآيبنألا ةروس 1-5 نال العودرا حرش نيل امج

 اوك وكد دياب التر نيو تول لي لبن نركب وضم باج لكتب هس ةيوك وحي قس اتم لع هرظانمو ثنكب

 لويكوكل وتب ُ_# ومي نلا لبي تدابع د ختاس سيم كدم ايكآ صخب للاوكت ب  ثب لاا دي اشك اجو. جو فرط

 لوب لوم تبا ذب كيأ بج كج اماج لحكتاراكريحوت م اديب لش لولد ك نا لاخي دكا اتاج يك يرش
 لن ثم داحا لني حررط ا «# رك راوكت يكد تاس نسا تك ك ورتب نا ناباعلا بدت اترك يجئ اوك ت كرك
 - ل تكس ناايب لمى كروا ل رينج وق كا ووالع كس للا ف نير سخني ايكء يك روص الط اكبس زكا نفلري لما

 ناب زي ناومت ملالخ ىت من نعقاورككهك_ نك ليي لد ةيسارواء تكس ذب لشن جروس هور مههسفنا ىلا اوعج رف
 ساوث جدت سا سوم هس دوا كرد قرم يا دوخ تقفو ك- تبسم: ؟ لسع يكس خس بوك ورتب

 رمي ركل وم نشور لي لو كس نا نارك يأ ك قتل يوك انكسر كد مايك وردد و «كك كش دا قيادوخج لن د

 متركدجوب ناب قلك هك ثكروا كل يس دي تري تيار و تالت لالضورفكر وا كك ثبلي سجد اك ىف اين لي وست

 اك زج اعروا ىدبس ل وتب نيس نس لو بسج ؟ نو كلوب ىكرقتب لكاس اترك وك لاطض كتاب نام: ىلا ح

 متبل تس اج ارم ب وذو 62ج فروا ءايكل يدقوم اة يسو مازاد وا فس كت رك يابا ترطخ ف يركرارقا

 رايقه يباب ةكآذ مالم تقدس 1ك + ةك لوب ش ظل كارل ومب لاس و وبكر رق للا

 - خلع سي واتا دوم يكس تاباكل سدد تتار دقني دج اكل شكل
 ُهَل اًوُعَمَجَف اَهَتَرصَن ( :َنيِلِعاَف مشك نإ هقيرْححب ىا مكن اوُرُصناَو َميهاربا ىا ُةوُفِرَ اَوَلاَق

 راثلا ىف ٍذ ؛ هومر ٍقينَجنم يف ل م هل 14 هعيدبج هج ىف - ع زيكا با ّبطَحلا

 قيال وهو اديك هب اَُذاَرَ اًهِدرَبب اا لا نم ِمِلَس اًمالس نيش اًهتَءاَضإ ثَيِقَبو قبو اًهرارَح
 ىلا ٍضرلا ىلإ قالا َنِ كَ هيَ نب ولو ةنيجَتو مهِداَرُم ىف هَييِرَسحلا ْمُهلَعج

 طولو هولو َنيِطْسِلِفب ٌميهاربا لزن ماشلا ّىهو ٍراَجْشآلاو ٍراَهنآلا ةَرقكب َييمَلاَعلِل اَهيِف انكرب
 ”قحسإ تافاصلا ىف ركذ امك الو َّلَأَس ناكو ميهاربال هَلاَبَهَوَو موي امهنيبو بو ةكفتوملاب

 عج ُهاَدَلَوَو وه ىا كو دلولا دلو وه وا لوئسملا ىلع ةدايز ىا لفك َبْرُفْعَيَو

 ريخلا ىف مهب ئدتقُ ءاي ةيناثلا لادباو نيتزمهلا قيقحتب ٌةَّمْنَأ مُهالَعَجَو ءايبنا هَنيِحِلاَص .

 ىا ةةوْكَّرلا َءآَ كرا َءآنبإَو ةولّصلا َماَقإَو ِتاَرَِخلا َلعِف هيف مهيلِإ انيَحْوَو اننيِد ىلا ١ قرمأب ساقلا ن َنْوُدِهَي

 اًطْوْلَو هَنيِدِبع اَنَل اوناَكَو افيفخت ٍةماقا ٌءاه فذُحو مهِعاَبْنَأ نِمو مهنم ىتوتو ماَقتو ّلعفت نا
0 



 اج (0) ءايبنألا ةروس م نلثل لجو وراحررش نال مج

 اهلها ى لمعت تناك يب نقلا نة الهو مزعل الصف الطف انك

 موق ناك ْمُهّنإ كلذ ريغو ٍروُيَطلاِب بلو قدا راو ِةطاَوَللاَنب ” تْئاَبَحلا ٌلامعالا

 ّنِم ُهَنِإ هموق نم ُةاَنْيَجْن نآب دكر ىل انعاار نهج هزم قوي هب ديف ٍءوَس

 ٌةَنِيحلاَّصلا

 هسمسج رست

 يانج قلك د كن ادكمرلاوركوم ل ودوبخم سا ركلجوك اروا هد الج لميئاربا قت تال نك
 وك يتارباروا كدالج كلغ نوب ذلكم ات ناروا لك ين نإ زك راسس تبي كل كس فس ااجوك يابا فس لوكدل كا

 را ابرد ملك 1 فس مت ايد كيب لع كك آرك كر لع نركب يادكن ارو اسدن ب طومنم لن لوج

 الج ليكن ج كلم والط كس لونعدنب لس مئاربا هس كاي انج ءاج ني زج ىكقئالسك- ك ميارباروااجوم تم

 ديو كرتخيتاربا ترطخ سجد كويك المس لات ا ردا« قكدر لاب قود كى ا فصول م تس دع كك وا

 وكنلا فس مين انجامت ناطج ودول اهتايكو دارا اك تاوخدب تاس كس مياربا وقف لوكول نلاروا جس راظوفتسس فسم

 ىلا حس قارنا ذرسهخت ل كس نادإب لاح ل نادك دج وكاس ولرواوكم ارب فس متولي درلم اكان ل رصتقم كس نا
 كح ترثكراهشاوراهفا ليث لتر سرب كل كس شولاوايند فس م لع لس ايلاجج ركل اكن باج ك ( كك ) نان ذ

 كح نوم اقم لوو نا روا ل لقوم مولروا« تس وم شكو رف لب نيس أيت ربا ترضخ, جس ماشن نم رس ورواد دذ

 كابس قا اعد كد اليا ذس ساكس لاح« يئاربا قش وكاتلا فس مروا يت طاسسم لك نلد يأ نلايمرو

 رلولا ملودارم حس ةلفان اب دئاز حس يولطم ي غ2 لآرب ديززع ب وقنا دوا ايد للا «<س ايكايكركذ لع تاذاص ٌءروس

 فس مروا ايك اش لب ءايبنا شن نيتفاصول نس و دوا لب كس نرد ميت اربا ( تترك ) بس نلا هس متروس( انإ)

 كرا تقا لرش لكن لاك رك دب ايدك زم ىلاعروا دجتاس كس قت وزنه لوف همن يانباوشتوكب سنا

 4- لوماكك يي فرط كن لا نس متدوا ليك قربجد بناج كني د دامت اك لوول تس متهس داع دك ات «ةساج
 هيه ل عدم لئر لالاعا لتي شلت لةسلااةل ماتم ةسمل

 كس قا قرأت بس وو روا © كى ءلكف زمانك 3 7 ةماغإ ردا« لي د ماجا كين خمس نلاروا ليد ماين

 دا ءيكاطص مروي دمت كل كس ذ_ ركل نايمردهس نيس( ب 0و واس مروا هل هسدنب ساو ةسك

 ردا ترام يح ذوك( لوريك اد)روا تطاول مم ع 2 ماكس دنكدج س لولاو كا شم قلك اوكا فس ما



 اك (001) ءآينألا ةروس مور نا الجوورا حرش نذل امج

 داطول لس مت دوا هس يقل هوس ُةَءاَس «<_ِلرص ٌءْوَس لول قمن بهو ىتدتس دوا هريخد هر كى ذاب رع

 اقع لم نول وار اكون وو كش قد تاينتس مق كس اوكا فس مترك سقي رط لايك اد لم تصر لا

 دئاوف ريف بيك منش
 طرشيب منك نإ « فوذح ل وعنم كن يلعاف لا يدركه راش ل كذاضاك اهقرصن َنيِلِعاَف متنك نإ

 قلطم ل وعفماىررقم لضخ املس ٍدْرَب ٌتاذ ىا ادب ىنوك سوم ةسكراتعاوب لب سقت املج

 ىث اًمالسو اًذرب « مالس ثاذ ىا انكم فوم ف اضم كلي حس اًمآلَس دوا اًمالَس انمّْلَس ىا جس

 يس قلت فوزع لش جّرخأ قارعلا نم هلوقف !. لام م5 نايا فاضم كس كف زحف اضع
 ةمئا ةمئا يس كتوم قر فل ريذإ قلم لوعف» لنمو روا<س لاح حس ب وقل ب عسردصم ٌةيفاع نزور ةلفان

 هرقو لعفت نا تك تاريخلا لهف نس ماض ج_دئاج ككلادباكس ليك هيد ناس دبي لم زعل

 لكنا ةوكزلا ىتوت نأو ةولصلا ماَقُث نأو ٍتاريخلا لْمْفُت نأ بيك لما ك/يدركمراشا كس لس
 ماقا ابك ةولصلا ةماقإ ةولّصلا ْماَقِإ هل ذك ردصمد كدت اتومريل رذ لس مادخيص (هب ٌرمأاه) ىحوم

 كلماع رشا يروا بوصنمسس ربو لك نوزحل خ اطول هقوق < ايدركف ذم افيو رورءاتايارف ةولصلا

 قدي لن لقوم اهق مدس ناكي رق لا ةيرقلا نم هانيت أطول ادينآ جي تدايعيز فقس ليتك يلا
 -قىدابآ

 رشوش
 ةدك يدرك اوي نلا تس دقي رطميم اوك تارركو تلالطع كلا روا درك م انت تمخج بج ف ميئاربا ترطح

 ساب كح شاءت ايوركر فيس وك ولو هس نا ذس كر شور فكروا تنس مدرس تيربو لق قولك ج لل كس وم باج ال

 ةيسد البد كل ودوجم ساروا كس وم دامآي ما دفا تخف الغ كس ميتا ربااذلا تسد بع انعس كرش وكس للا
 ةسدورطروا مق ى دول لع اتم مول تاياور ىتراتء ورك رورش رايت كنيس د لكومج ع لآ سبأ لوب

 كا نع ماكل ف ركع هريغو ىزلكل ول م انق كسرشديخ انجب نسا ايدالج ل ك ةوكن ارك ايلركل يف يركب قت
 لا آياضف_لعشلس لاك كل ابيب جسر تكل وعدو ا كتب كيا رك اهلك أ ليي ساري دوا ل كتيب

 يمل اذ ل ل اوك ئاربا ترطحدعإ كس لاءةساج ل قع رذك لسا هدنري لوك كاك كوم شلب تما لع

 لت لاس آحب اناج بير قس سا ىتتساب كرو قانلا ف لع الا ذب ةتنس ا ؟ اجلا ؤ حرر لكك يكتب مارك

 مدابج دلج



 كك (©1) ءآيبنألا ةروس 33 نال الجودرا حرش نمل امج

 ردنمت كس ك اوني ايا لي شا تقو لش لارين كك جركل (ايبوك) قتلنا نس ناني جن انج ءامت
 ىررزكايكري ليل باب سراي اك فج قولك انق كن اددا ناس آن ين دب تشرف مانت تت جس ءاج كتي
 ح مئاربا ترطتل_ كركم فس لوتشرف ديد تاجا كف ركود كت ارباب سس نلا نس ىلاخت نتج

 رك ايك ضرع نينا لس ارب: ساب ددككد لاح ريم د حس ىلاكى اختدئلا تحن ايد باادج فس ميت اربا ترض ف ايكت ايدو
 كايد باج د ميكارما ترفح, لوم دايت كس رو ةييسد ماهنا تمد ل ول ترورط كردي ىلىريمدكسآ

 دهس تانرط كن ائاعلا ب دثلا للي لكاس فرط كي اركي ةتجام
 ناو ترروصي كفو( مالسوورب ب ئاربا ترض” كك ميهاربإ ىلع اًمالَسو اًذرب ئنوك ٌراَناَي ال

 ترطترواوم تر تك لم تقيقت باك كس رم انكم لكم ليدل وم لكي دمى د قل أك اكس
 كرك دناب ليي لوديسر نول يت ابا تررفعدلب تر ىل الجوك وزجج قرسود ه والعكس لاي لب كس مالسلا يلع مارب

 ل[ قرأ لوك كر ابم ندب كس منيت ارب ترضحركلايكم ترك لج نس اك تك وعسر نااجت يكل ذ لت

 رك دناب ك كس كا ذ لع لك آو اربا ترظح بج اقر احصا لني نكن اربلس نبا رتتشم نك مرج نب رنا
 ؟ع تجاع كيوم الم ياربا ا ةجاح ُكلأ ميهاربا اب ايار فروا ال فيرغتل مار ترج وف يورك ايت
 ِتْقَرَحَأ ام < يشن بعل # رذنم نلءا رواريرج ناروا بش ىلا نبا الف كيلا اّمأ يارس مئاربا تتح

 - الج / فو والسكس سوحننب كس ميئاربا ذك ةقاثو لا ميهاربا نم ٌرانلا
 كاي ارب بصب لك ياسر ف ف ترضخ آل ايكت ياو شك اع تررطح# هرديغو نلابح نمودج نبا ورمتا

 ايي ع كرم كد شك ذ_امب كن ضلك قيد لولو الع لس ككركذت ايكالا ذ لب

 يآ هلتقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رماف ءامتإب رراب كرحي كل ك ذ_ اكزيبول آجلا هقرؤناج
 فرابم ناي كت ارماوج لكلب حس بس نيكل ا لك آب جوك يئاربا ترن ايار فلتكن لس سا نس

 عبتي مل ول جس ايكت جاور حس ابع نبا فس متاح ىلا نئباروا مرج نا ءامت ليكو لا معنو هللا انبسح هو الكأس

 حس ىدرسثيئاربا ترض> وف حاج ابكت ًامالس تاس درب لأ قُ اهدرب نم ميهاربا تامل اًمالس اهدرب

 -ةاجرم
 رمت كح تس رك يا رف رواج د ذود تاس لع كأ يما ربا ترض انج مولشم سس تاياود ىقتدج

 (قريظم )- قل صاح ست نوفو تاسنلا ىلا تحار ئيلا
 ناز لا نس متوكم السلا ريل ولدت اسكس ناادوا مث ربا ترضخ شم خلا ىتلا ضرالا ىلا اًطولو ُهنييَنَو

 كح سولاد نابتج مان مت لش نان اي داي لم نا ذرس قا كي ركيو تاج ( قرع ل )اهقربلغ اكدر لت حس

 مرابج دلج



 اك )6١( ءآيبنألا ةروس م نييلالجوورا حرش نمل

 هدعومج اكل كرب كريت تبيح ىلا, روا رم الن با هددك جس ناش رس كم اشكل حس لاادارع هس كر تكي كل
 لادتعا اكاومو ب آت كرب ىرم الظروا« <سءايجنا كم نان ذيل يلع ناب جس

 انو ديرزعرم لااروا ايد قب اطم كس اعد ىلا نك اب كميتاربا ذس مت نك“ ةلفان ٌبوقعيو قخسا ُهل انهو

 -< ايا رفلفانوكل ا تجي ىاايديد ىجئانوب لآريدي زم مترك تكي فرص ةناعد سن ايد

 عئاتس لات مودس مان اك قم ساس يآ لم تايآركذ اخت يسد تان 'زقك تو مالسلريلع مول ترطعح ز

 هوا ترق ليث لم ىتبيأ فرص مقا يدركأل اب ومهتركشملا ف مالسلا يل لارج ترن نرجوا لايقسإ تاس

 (ٌابعنبالاق )- كى وجي قاب كس تس مالسلا يلع

 لكنا لابي <. اجاجاهك مابخوك وتواع ثييخروا ىدنك تب < عن كثيبخ ثءابخ ثئابخلا لمعت
 اوت داع كيا يا لابي روا تت هطاول لين نس. ركزيجي قكروفاج لست ل تداعىرتكر وا ثييبخ حس بس

 نوم لم نلا اكل اقواع ثييبمخ قرسود ىو والع كس لا دوا لد يعب قري توم ايكابك م ايخرجو لك ف سوم مرج اذبب كس

 -<س-,ء ا انبكش ئابخ قس اظاللاء جس داكن ل تايادود

 نلاروا كلساو ف ا) نامياري ميت اربا ترضحروا ( جم ) دا زردارب كس مثيتاربا ترض م السلا يلع طول تررذع>

 يافت ازذاون حس توبن نم تماكو مك تكن لا فس دفنا تس حس لين لولاو ف اج ماش كس كت رجا حس قفار تسل
 نادرا باوجب لتس رادرم حب لس نيلتسافر ع حاج هك ودسرواو روم اروا عت كك يجر كانب ىن ني قالع ل

 نس اج ف 1رككييرب لومار ذك عين لعرب تطاول م قدك ناس ذب اكرادرمن ريت صحا باك سن اقف الع ب اداشن كيا
 «هس ايكر يت ثئابخ لاهي هس ثلا تح ىزاتم لي ريو اكتبي ناي رك ركع سين ول انك ذايب لولأو

 -.اهك يدرك اتركم درك يمك نمش كس ناازوا لأ كس ركل فاو لي تمتد ى اوم السايل طول ترضخ إب
 لق ىا لبق ني علا رق ال بر هلوقب هموق ىلع اَعذ ىا ىهاتذإ هنم َلْدَي هذعب امو اخون ركذار

 ٍقرغلا ىا هويِظَعلا ٍبْرَكلا نب ِهنِؤَس يف نيذلا ُهَلْهأَو ُهاَيَجََف ُهَلاَبَجَتْساَف طولو ميهاربا

 اًرلِصَيال نآ ِهيَلاَسِر ىلع ةلادلا انياب راق عدلا مانا ني اا هاا ةلويعرق سيبدو

 لدبي اَمُهَنَّصِق ىا َكاَمَلسَو َدْواَذ ركذاَو تَنيعَمْجَأ مُهنفَرْعََف ِءوَس موق اوناك مُهنإ ٍءوُسب هَل
 ٍعاَرآلب الي ُهَتَعَر ىا ”موقلا متع بف ْتَمَقَتذِإ مَرك وا رز وه ِثْرَحلا ىِف ناَمكَحَي ذإ امهنم
 ١ ءالسلا هيلع دّواد لاق ننال عمجلا ريمض ٌلامعتسا هيف © :َنيِدِهاَش مِهِمُكْحْل اَنكَو ْتَعَلَقنإ نآب

 نأ ىلا اهِفْوُصو اهِلسَنو اَهَرَدب ُعِفَنَي مالسلا هيلع ٌناميلس لاقو مدغلا ٌباقر ثرحلا بحاصل

 عر[ ريا



 اك () ءآيبنألا ةروس فذ نال العودرا نرش نامت

 ناَميَلُس ةموكحلا ىنا اَهاَنمَهَمَف هيلا اَهَدْرَيف اهحاص حالصإب ناك امك ُتْرحلا َدْْعُ

 انين امهم الكو لّرالْل ٌحِساَن ئناثلاو يحَوب ليقو َناميلس ىلا ُةَواد َعَجَرو ٍداهتجإب امهُمكَحو
 انْرْْعَس كلانك مريطلاو َنحَبَسي لابجلا واد عم انرُخسُو نيدلا روب الع ري امك

 ناك نإو هعم اًمهِحْيِلَت َرْيِخْلَت © عاف انكَو هَل طل ةَرََق َدَجَو اذا هب ِهِرْمآِل هعم حيت

 هنا رَلا ىهو سول ةعنَص ُةسَلعَو مالسلا هيلع واد ديس هيام ىل مكددع اَبجع

 ملل نودلاب مكتِصحتل سادلا ِةلمُج ىف مل حئاَفَص اهلبَق تناكو اهمَنَص ْنَم لوا وهو ُسَبُت
 ةكم لهآ اي مثنا لَهف مكءادغأ عم مكبرخ ”مكِساب "نم ٍسْوْبِ ةُيئاَقَْفلابو َةواَدِل ةيناتحتلابو
 ةيا ىفو ٌةَفِصاَع َحْيلا نامل انرخَسَو كلذب ئىِنوُُكْشا يأ سرا ٍتيِدصنب ئمَعب دورك
 انكَراَي ىلا ضرألا ىلإ هرماب ئِرجَ ِهتداَرِإ بسحب هقيِفَحَو بوبا ةَديَِش ىا ْءاَخُر ئرخأ
 ُةوُعْذَي َناَمِيَلُس ِهيِطْعباَم ناب ىلاعت هُملع كلذ نم < :َنيِمِلاَع يش شب لك اًنكَو ُماَّشلا ىهو ” اَهِيِف

 ل رضوي نم بشل نم نرْغسو هيلع يطل ىلع ىلا هَل عزم ىلا
 يوب يا كلذ َنْوُد الَمَع َنوُلَمْعَيَو نامل َرِهاَوَجلا ُهنِم َنْوُجرْحُبف رخَبلا ىف َتْلُحْدَي

 ْنِم اوُعَرف ذا اوُناك مهل اوُلِمَعاَم اًوُدِسفُي نآ ْنِم َنِِظِفح مُهلاًنكَو هِريَغو ءادبلا نم صْرَعلا

 . رعب اَُلعَتْشُي مل نإ ُهوُدَسفآ ليلا لبق ٍلَمَع

 همس رست

 < مالسلا هير ولروا مما ربا كل كس موقق يا # لوما دكب جوك تقفو ا كس مالسلاد يلع روف كدي دوا

 وألا لس نلارواوكن لا تس متو لوب اعد كنا نس م 37م رفء اعرب يارس حلا ْرَذَنال َبَر لوقذيسا هب

 تاهل هس كبي ذكى اكس مالك اتوا تفسد: قرف متبل نوم( رادس) لن شك اكد

 امج كبي ذلك كلوي آنلا قرا فس لس س موق لا كت ظئاف كى ا شن كد ىلا ةس مكدوا ىد
 ركبس نا ذب كول ءأيقي قب حس ومد لاسر كك ادت اسك لايك اح حت قر كتلالدرب تلاسر

 ىف نامكحي ْذِإ ح ناميلس روا دؤاد ركذاو ردا كح لذاك سقس نا كن نابي روادا درو درك ف 4

 سا لاري م أيا دلبج كروكي لق لغوي قمح جس ركل صيف لن داب كس قامو لج« لدب ثرحلا
 كس نا مكتروا ست تل بيع سرك سس قي رط سا بك يك وكت ارريخب لس اورج ني ريض اج نع

 مرابج رلج



 اك (0) ءآيبنألا ةروس 28 نين الجو درا حرش نكمل امج

 ك هع هاو ]أ م السلا هيلع دوا «بساوم لاعتسا يريم لك عت كح كود لع لا 2 بيد ل م

 كارو لسن ون اروادم دود كس لارج الاو قت اياب ر ف ذ# نامي ترتعحروا ءايكل صيف اكل وبك, يكس( ناصف )

 كلاب قككوت ةس [ث ولي تلاع قاسم فب تس ةرالصا كد او لوي رقي ك ياهي ساما هداف تس ندا
 انت داتجا ل مف اك وتود روا ىلا رف اطعدجب ىلمف وك نامل ماء ورك يبا ووك اكس نال رين ايدك

 لصف لس لوقو وراك. يك كرايم ف روج فرط لصيف كس مالسلا يلع ناريس تررطحذ# مالسل ار يط دا تروا
 اق يكاطع معاك ني وروما روا توب ملت سوو نس متددا «<.س ران ك- ك- لوا ليف ىلا نايتس دذ كس د
 كل 1 جت كورنر رلى ردا هت ة لايك وملك اهق يدرك ع اتكس مالسلا هيلو ءادوكل وابي نس متدا
 ملكا جلا قس تس رك وسكق سوو بج كات درك تكس كك نا نم اق يدرك عانس مالسلا يلع راد
 ووو نا )و مكتلس السلا يعد اد دج ركام تل تمتد او ذكرت واخ ع كل وفود اسكس ةاد كت يسد

 سرصتل ماسلا ريطعد راد كس وكول ريو لمن لس خف راهتتذس مروا نق بيب كيد زن ءاهبت نبك يبل (؟

 مالسلا يلع واد ترطخ, جس ىلاج قي هددكا 2 نا( ع اجاجابك ورك ا) قكورز هدرا امكن جاكى اسس لعاب

 كيل لم لج هت سكس نيرو جانت اوراكل وثب سدس للارول لاني ورز فس سونج لو ضدي
 سس لوا كوم تا رافرط كشثباريبتك مكنصحنل قاوم جت اسكس نوفر ْمُكَِصْخ 26 اب ةسدذاك ترصد

 كوبري قوم ديضتاس كس عاق وف تس اح كاوا لوم عج ار فرط لكم السلا يطع لاو تيرن>ريم داوم ضتاس لس ينام

 قف دمت كن ولوسر يشي ل و رازل 7 ركب رمق كن واوسر اكن وتمت ريم يك كى لاس ارب كوم ارنرط

 زيت قاوم مرن تيس ًءاخر لع تي ا قرسدد دوا وكاد زيتكس نلامبلس يدرك باج فس مروا درك دارك ريب كسك
 قو 1 فرط كن ذرس سا سم 2 امو لب اطم لس هدارا كس نا(دركعإ وكم وود ) راف تسدد رار

 مراكاعتدثلا حس لي لورزج مان ناددا ل رجتاب تسزجبرم مدا جس ماشدردا جس قشر تكرب فسم” لب ل
 قلاع تاكو لك عروضتو عر وتر وضل بر ةييسادألاميطسدو سب درك اطعجيدج وكم السلا يلع نابلس دورك جس لك

 4-2 ناربلسو# لاق يدرك بارك نم ايشسير الضب نم رواايكل كن نمل ملكي. انت ةييسا هس لاعتهثلا
 ريل ولع ل روت و قش ل سارا كلت تارمادج 2 نابلس ايدددوا هك ةارط#ل م ادد

 مئابس ارا ا لي ركر ايتو وكيد كس تاب للا هت ى مت لس او نسل لارا ناروا كت تسرك اى ماك اكدر

 هسرسودوكن ارك قلتم ةساجوم عراف حسم اكلي < ةس آت اروو بج كات لومي اكن ارك س ساء يدرك

 -ك ةيسدركب افك ااقت اجو ماكاومايكهكي دج ون احاج ايكدن لوخشم لع ماك

 مراج رلج



 اك (00) ءآيبنألا ةروس مم نمل الجودرا حرش نكملامج

 دئاو ريض بيك ينس
 كسا ضن تروص اوم ب اطول فطعاكل لا 1 لت قرر جوود كفو بوصنمب لاا اًحون هلوتف

 رواد حررط ى ا روا ساب رركر وكان ُهنيبآ رينج فدذح انينآ هو روا < اكأطول و اوم نو بصاي اع

 نا اًمكح اًمُهانيتآ ناميلسو دؤادو امكح هانيتآ ًاحونو 18 ترابع زق روا اوم قلع ناربلسو

 نال الج بح اصرك امج وم بص انك ا فو زب خخ وكذا در اهم لامتشنلا لرب تس اخون ئدان ذإ لش تروص
 فوذكف اشم ئدان ذا لع تروصلا ةتصق ركذا ىا < فوزكف اضع لكي اخون بايك راشا ذس

 ٍءالؤه لبق ىا لبق نم هلوقو َتْيَكو َتْيَك ناك تقو ىف عقاولا مهَرْبخ ىا وج بوس باك
 ردا ى غلوم وق دك اسوسوف حس اسوا سس دم ثوم بيرك كاب اي مالا ريلع روف تع , ن. روك ذ هلا
 ئدان اذإ لو لاس لايجب رار كيا كرابمرم كي آس باح لاء د تايحدقب لاس داس دإ كس ناافوط
 مكب < يطاعد قثئدان ل درك راش كك هموق ىلع اعد ريض دان ج لامتشلا لرب حس اححون
 نم قم ع َرَضَن كايدركهراغاك كح ةانعنم ريفا ًةانرصنو هقوتف < لمت كك كسءاعدرب

 لاَنِل ىا هيَلإ َلِصَيال نأ هلوق < :1لكلصا« رصن الددو هس تسردانا] ْنِم لص اك أ تجد اك تس

 «< ءتايحدقب لاسوسم السلا يطرواد ترطح ناميلسو دؤاد رك ذا و < تلع كه ادعنم يب ءوسب هيلا ّلِصَي

 تايحدقب لاسومسا ومب ناميلس تير طعتروا «جس مققو اك اس رتب وسجن اب نلاهمرد كس مالسلاريلع ئوعرواد اد ترففح

 هلو ( لمت ) < لص اف اك اسوس تاسرارنب فيا نايمرد لس موي دذنا لس تررطخروا نابلس تيرطعحروا سد

 تراك دير ككس جاوي جارالب ليللاب ىعرلا شفنلا تست ههوتف كرا مك قككلغ عرز
 ءاني درك ارغركج وك كس او جرب لع نو لإ تك ٌلْهَه ردا( لن« ضم ُهباب اني درك ارغرل جوك كل

 ًاضوع ىا مدغلا باقر رب روطكس ع لأ اه < لوم لامتسا زا اير يخت اجب ك يفح ب ْمهيكُحل
 اك فئاتسلمب ل تارطح تروا ٌةحْيَسُم ىا < لاح ٌلابجلاَنُحَبَسُي هلوتف هثرح نم تافامع
 سي كف طع لابجلا َريطلا و هنوقف َنْحَبَسُي لاقف ؟ٌْنُهرخس فيك ايكل اوسذ لاس لك ايوك اه
 جفا لش تروص لاء ىكعرفرمٌريطلا و لش لور قطني كنس جو دعم لوتفمروا جس (هلسوم بوصنم و
 نا نكي اكرم فطعوب ريك َنحْبسُي اي اًضيا تارخسم ريطلا و ىا »+ فو ذحرجت كى ا دول اوم ءادتم

 كر ورش كيد زنك نائل كيد زنا نتئرعب راهو م ىرورض لفي ديك جي رؤس لص ريب تدوص
 ىا هب اَمُهَل دؤاد رمال ىا < فوز لوعفمروا  فاضم فرط كل ع ةيساررص» هب هِرْمأِل هفوت <
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 اع (1) ءآيبنألا ةروس م نيل الجوورا حرش نال امج

 سيرو سوزاه اخ 2[ ك قس عبرلو بج مال ا يطول شل ةرتف واد َدَجَو اذا حيبستلاب
 عت ٌحْئاَفَص اهوم ثق سروا اجو اديب طاشخلوم ماك انفك عنز كانهخ ةسارذ مكة
 سول ركوب قلختسس فوز ناكر وا < قلخ لس اَنمََع مُكَل لكهولايوم رتب زج اك ذوجرم ةَحْيِفَص

 روا مكلجال هانملع ىا اكرم ك_ كس ليتم زإ لب تروص بي مكل ٌنئاك سوبل ىا هج قكوم قت نم

 كرب قلخ انملع لش تروص ىكرسود روا مكناصحال مكل ىا كوم لدب تاس كس راج هداعا مكنصحيل

 بطائ كس مكل ملكك باد بش لاح سانلا ةلمج نم سانلا ةلمج عم ىا سانلا ةلمج ىف هلوتق

 دعبوج كج تقل مايك سي باد: اكساس لق ةدوجوم لش شام ذ كسدلاد ترض لبا لكالاع لين لكى لا

 باج اكل اوس ليا رصتقم كن اضا ك- ترابك لا هتدارا بسحب هلوق ص تكول با لس نوكولركر لم

 اج لن تيب ىرسود وا اوم زيت لين قتلك لحس كلا ةفصاع تففص ك حبر لاهي كسب لادسجس
 روا تدش كامكس مي دص الخ اكب اوجج «بس.انزم مولعمداضق وا فانت لن ل هود ءاوم من لل قت كس لن« جس ظف

 نم هلوق ىكقلت ى ىيواوب تس[ رفمكاريبج ىت قوم نب اطم ك هدارا ك مالسلا يلم ناريس ترن> تءاخر
 ْنَم هل نوصوغي نم هلوق < ثةمءارتبم خلا هيطعيام نأب هملع رواه مدقعرثِ ىلاعت ٌهملع كلذ
 هل انرخس ىا اكو بوصنم اور كوم لمت حس جو لك ف سوم فطعرب حيرلا روا اكسو لوفوو فوصومروا_لوصوم

 -< تدباكت ياعر كال ْنَم اناإ عماوكن وصوغي روا هل نوصوغي نمو ًةفصاع حيرلا

 هن
 نا ءهس دارم نوم ليي حس مالسلا يلع طمولروا ماسلا يلع ميت ربا دامس لبق ْنِملْبَق نيم ىدانذإ احن

 روا ًاثحارص ل بي حروف روس نايب اك ا ء<س يآ ٌةراشاو المج ركذ اك (ءاعودب) ءادن كم السلا يلع عر ون ترطح لب تي

 هي نع ز سه دداكددوري سرس قاري َنيِرِفاكلا َنِم ٍضرلا ىلع رّدتال َبَر < يمورواء<سايآ ليمن

 ملك, لامر ف لوقق حرر سا اعد لكم السلا يلع رون ترط> ىلا تدان انج زوجت شوك او تحمل كل لي نورفاك

 مدقاكرهب لع سجس دارم نافوط ىو واي سمس ب كج ايكدارم تس مهين بسك يدرك نافل قرفاكم ادد
 لن دارمم لبا ذيا وو حس ميكب رك ىلئ تاجضوكن ولاو نسال نايا دب نلا دوا مالسلار يلع رون ترضعحروا ومب قر
 ٌةنيَجنف ُهل انبجتساف هس لات ثلاوكا تس تس اهبجوك وجت نازك ناادواوكنلا موق كلا ليكي حس نافوطو#

 -بايابرف ناين - ميافعلا ٍبرَكلا َنِم هلهأو

 هسرمدد ناي ركب لك ضلي دك ايكن يبرر ىماصتق ب فس نعرف تار فن> ناميلسو دؤاد ركذاَو
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 اع 60) ءآيبنألا ةروس 32 نال المودرا عرش نلامج

 انا ساي كح مالسلا ريد واد ترطح ايدركف اصركج وقتك ااروا ليست تنقو كس تار لج تيك ضخ

 تييحكا اي ردك يد لصيف نت ل ارك هت دهتاس كس نس دمر تركو ماسلا يطعدئاد ترتعح عآم دق
 ربارب كس ناصتن ل تييكت بق لك وبرك يلا« تس اجو ىل الح كن اصتن كس سار اح لي اح درك ادت لاو
 ت]تدازج اصل مالسلاريطو كاد ول دم لب او ت كتلارع كم اظسلا يلو واد ترضي لع سدا كد لطول

 وكول نا اوم لصيف ايكاكم دقمس راهتتل امر ف تنطا دو نايس تررطت قوم تاقتالع حس مالسلا د يلع نلاهيلس تيرطح
 روا خف وداي ك_ كس نقي فوج اوم روابي زف ركل عيف اكس تم سا لن ركل ايام رف نايل تررطح اي انس لصيف نس
 لولودوج < اكل صيف هول ايكمولعم نابلس رح وف لوم مولعم تراب ييوكم السلا يطول اد تر طخ بج جوبريغم

 انلا هدر ب دي دوس او تيكن اي رك مانت بآل ”يارف ذ نلاهيلس تررعح ون ؟ رتبي حس لصف اك كس قب ف

 تيك ركحش اكل تريكو لي دا رفد ادت لس او لول ربت يحكروا اهنا هدتاق تس هريخو نلوادوا هون كس

 ءي داولدوك ساو لاول ركب إي هر واوك ساد تيت يحك 3 اج اري تلاع لاسم قي ا تيب جب دواس ركع الصك

 جس اهانب رقم لصيف با لم يامر فروا اي آدشيب لصيف وكم السلا يلعوو او ترنع>

 2 تسرد لج فيا دن كس وفود لامس ت رفضوا مالسلا يلع اد ترطخركس يب لاو اكان ياا

 م السلا يلع اهيل تررطحرو ءامت.ل مف ياض هدامت اا رف ل صيفوج نس مالسلا يطور اد ترتب كا تنقيح

 ٌريخ ٌحلّضلاَو لع نآرقرواءاهتدتب رطل يااكذ_ارك غيم نقي فركب ات سيل صيف كم رقم تقيقترو مويا رفدج نس
 ( قرم )د رودي دن كيو نكس هلا تروص رصد ديب كس لاء <ساومدراوداشنا اك

 دي 3 امم دققم اكن وقل رف لوفود للي د ةبج 1ك كر سد تيادداكل ديفا غ اذ رح

 وأ“ اء رك راه ليف كرش ابا 7ةاموم نك رك نير كشكل حتا سكس قدتما شر ل لال نا

 نولوو ناريس اجاج وتبي دوماوملمتيف فالخكس لش + ضنوو حصن قلادع داما عر لايرفداشرايب كا تدك

 مكس تروص كت حك اسمن الخ« جس اي ندم لكل ع نون اطرد وج س حاجوم مئات ناك تموارعو لبن ايمرد كس

 ( نارقلا ف راحملاوك,مالسالا نما )< ىلاجومر ودق تر فانم لك ولد تس للا

 ناصتنوكل اءاب نلاج كى د ؟هسرسددروناج لس ىلا« ساي <. اتساج الدب لصيف كى ضاق عب لس نا كدميف

 ل داايدج فرط آرقلا ف راعماي ىلرقليكل يصفبقق لاس بس نا ؟ نجس اجاند مايكل صف ]لي اين
 كل ئرصتم ادع ذي 64 لوزابب دحتاس كس ماسلا يلد لاو ترطح ةيآلا لابجلا دؤاد عم انرحتسو

 ضب واتساب يدك كل ىلا قيد لانس ل: ئابب تشكر ذاد 1ك اق تح ذب ب السلا ديلعدلاد ترطب

 مكر آر ثوكت مغ“ ا كم السلا ريلعد او تررزعتلكالاح ؟ كر تيصوصت ايلى ام السلا يلع ادرج قرم تاس كس
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 اك 61) ءايبنألا ةروس ا نيل العورراحررش نمل امج

 ل لو نابي روا لودنرب لك دبى رورض قر 2 كح هز وا ع اياب كح هزجر وطب روا ح ايكركذ صاح رولجب هس

 روا لو ُرابي ل ب نت والعكس لا ء.اتكسوماديي روعش ىلع روعشاى ذر يفرم هز وطب لب وم روتشو تايح

 جس دوج ومروتشر قي ل تح لنا كلن لور

 يبتلى نا كل سات كمت لاو ف ركل بس نارها مكي ايا« نت َنيِلعاف انك اذ
 - ني ةكرلئ ابرج مك لاه سكتورتاك سر 3

 زور كيا ا ومي ي بيس اكذ_ اهل تعنص كى اس هزوك السلا يعود ترضخ ةيآلا سوبل ٌةَعنَص هانمّلعو
 يب وف قتايكراءاب/ كس هجرمود ذس كياعس ذل ع لك لانا ةش ث رفوو تسل اي كس مالسلا م يلعدو اد ترضفح

 قوكحي ” نال علاالا اي كلام رفاعد تس لاهتدثلا فس مالسلاديلعو واد ترضتح نيل نجر انيا حس لاما تيب دكااقت
 هواه دي شيل ىقياوكم السلا يلعوألاو ترضت>ن_ ىلاترثلا لوك اك وداي | لهل رذ لس لت داك حسعنص ىلا

 ءهتح تنل زوموك حول تاي ررط لج تكس مركريفإ واي درك ظرنلاب كس موك سول كس كادوا لامس تعنص لك
 اكورز لي لش لكن وتختروا يلي دج رك لانب فس ىت مالسلا يلع و لاو تتح لوا حس بس هرز راد لوي كر وا قل
 انت كح دي لاهتسا

 كف وم لوفشم يي دع اعم كس لو ذو دابج لكم السلا يلع نامبلس ترحب ةَفِصاع حيزا َكاَميَلْسَو
 هوو كلش ك وم بس اك 5 ولصء اق زوحمماظي لكدج روااومدصغو مكتب وكنا اقوم اضق اف لرعك سو

 هذ لاقتشلا« ادرك عن ؤوكل و وكف ب آتي كلج يآ رضضرب لووك تس هدمت هلل ٌبضغلا اكس 1ح

 ملاك ناس هني دوا اهب حرر لب ل ادلع كعب كاب راقدزيت بسس نا _.اهباس لوزوك
 ترعح ان ايكايررل 2 عل اح ل ٌنلايلس ترع>وكاومم حرر ىلا تس كس يدرك كك كس مالسلا هيلعداو ترضخ

 لابو كس ركل شي لوجيروا لوتس تنفاسم كل ون تنس اح امج ركب ب تن تيم تنطلسسن ايعا تيس ٌنلاميلس
 - لاب د ركازاوكت قدس بآاوم:ةاج##

 2 هلل وفل ب لور دنس سس مكس ناوج تح حلاتك نار تررططت تانج كم ةيآلا نيطييشلا َّنِعَو
 كح تس اج ب آد ةيسد ماجنا ماك ىلرامئر كيد ررطىا تسال لاك تاراوج دا لورا

 ني نق لس عود ىو ناو ل نيمو ةيلاذس نرش نظفاح مهلك َنْيِظفاح ْمُهَلاَنكَو
 ال32 باجي راف كس ماو رلا ذكي عيش سآت اراك ي وو < كت حارص كب # مالعرسضم كسروا ساو

 ناجم عراف تس ماك ضوفمو لكي حس ذس آت اردكا كا هقانوج قرورضي ك- هس لاء تس ةيسدكب ارف ماكادم

 6 لاذ انروا شرم لب تانج هليددج ابك يكن ايي ري خس نإيرسفمبلطس اسود اجأيدركد هجم اكارسودوك لاف
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 ع 61) ءآبنألا ةروس نالالجدورا حرر نام

 رد كوكو ماسلا هي نابلس تسر تو وخ اي ني رك ىلا فان لك لاسيلس ترطح مو. دنت أكل نس انرم دايز ضع

 كن 2سم لئرداقي ذاتي نزلو ودع مكود تجد كل تت سك ضلال ككل اين

 ٍرجهو هِدَسَج ٍقْيِزْمَتو ِهِدَلَوَو ِهِلاَم عْيِمَج ِدََقِب ىلا امل ُهَبَر ىدات ذإ همم ُلَدِبُيو َبْوُيأ ركْذاَ

 ٍةَرْمَهلا حتفب يا هع ناو ةردخ بدل ول اينو الالف نويت تجوز (١ ل نناثلا بج
 نم هِباَم انفَشكَ اد هَل اف َنيِهِجاَرلا م ْمَحْرَأ تنآَوةدِهلا ىاّرضلا يسم ءالا ريد

 مُهلعمو عْبَس وا ثا ٍنْيَفنَصلا َنِم م لكو هل اويْخأ ناب تانألاو َرْوكدلا هدر َُلْهَأ هيو رص

 ٍنئاَحَس هللا ثقب ريش واو حافل وقفا هل تاكو اَهَِبَط ىف زو جو نب مَع

 ُةَمَحَر ضاق ىتح ُقِرَولا ٍرْيعّتلا ٍردنَآ لك ىرخألاو ب َّبَعّللا حْمَقلا ردنا لع امُهالإ ْثْعَرق

 اًذو َسِيردإَو ليعتسإ ركْذاَو اوبانيِف اوربصَي ِهَنيِباَعِْل ىركِذَو ٌةَفِص اندم ْنَم هل ُلْوُعْفَم

 ٍةَربعلا نم ةانيمحر ىف مُهتلحداو ِهْيِصاَعَم ْنَعو هللا ٍةَعاَط ىلع نَييِرباَصلا َنِي لك ”لفكلا .لفكلا

 نآو هليل عيب مايقبو ِهراََّن عج ماّيصب لفت هنال لفكلاَذ سو اهل هٌنيِجِلْطلا نم مهل

 ٍتْحُحلا ٌبِحاَص نؤنلا اذ ركذاَو ايي نكي مل قو كلذ ىفَرف َبِضَْ الو سانا نيب ضب
 ملو مهنم ىنماَق اًمِم مِهْيَلَع َتاَبَْصَع ىا ِدِمْرَقل اًبِضاَعُم َبَهَْذ ذإ هنم ُلَدْبْيو ىتَم نب ُسْنْوُي وهو
 وا ٍتْوُحلا ِنْطَب ىف هِسِبَح ْنِم اَنْيَصَق اَم هيلع َىِضقَن ىا ِهْيلَع َردََن ْنَل ْنآ ّنَطَف كلذ ىف هل ْنَذْوُي

 ىل نأ ٍتْوُحلا ٍنطَبٍةَملُظو ربا ٍةَملطو ليل ٍةَمْلُظ ٍتمَّلُظلا ىف ىداتق كلذب هيلع َقبَصُن
 انبجتساف نذإ الب ىِموَق نب نم يِباَهذ ىف َنيِلظلا نم ُثنك نإ ف َكدخيْبُس َتنأ لإ هلإ ل ناب

 اذا مهبرك نم ني ملا ىجنت انين امك َكِلَذَكَو ٍتمِلكلا كلعب عقلا نم ُهنيجَنَو هل :

 دلو الب ىل اذرف ىنرذتال بر لوف بر ىاا ذإ هنم لَو يركز ركْذاَو يعاب اونا

 اَذَلَو حي هل انبَهَوَو ُهَءاَدن هل انبَجَتساَف َكِقلَح ٍءاَق َدْعَب ىِتابلا هَنْيِراَولا ٌرْيَح َتنآَو ري
 3رَعِراَسُي اًرئاك هيلا نرد نم ىل ْمُهّنِإ اهِحذَع دعب ٍدّلولاب َْناَف ”ةَجَْو هَل انحَلصَ
 ل واكو اَنباَذَع ْنِم اَبهَرَو اَنيَمْحَر ىف اَبَعَر اننوُعْدَيَو ِتاَعاّضلا ِتاَرْيَخلا ىف نربي
 انحف لاي ذأ نم طفح هجر تصح ىلا ميما مهاب ىف َنيِعِضاوَعُم هيب

 هلا اَهنباَو اَهلَعَجَو ىليعي ْتَمَحَل اَهِعْرَو ٍبِيَج ىف حقل ُتْيَح َلْيرْبِج ىا اجور نم اَهنِ
 مدكتمأ مالمإلا هلم ىل له نإ لحق ٍرْيَغْنِم ُهَنَدَلَو ُتْنَح ِةكنالَملاو ّنجلاو ٍسْنالا هَيبِمَلعْلَ
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 اع 6) ءآيبألا ةروس ا نال ودرا عرش نال امج

 هنزُديعاف مكبر انو همز ٌلاَح هاو م هلع انك نأ ُبجَي ىل َنوبطاَحُملااَهّيأْمُكنِد
 مهو هيف َنيِفلاَحَتُم مهيد َرمآ اوُفَرَفت ىا ”عُهنيَب مُهَرمآ َنيبَطاَحُملا ُصْعَب ىا آوُعْطَقَتَو ْنْوُدَحَو

 . هِلَمَع هيزاجُف ىا ءَْوْعِجاَر الإ لك ىلاعت لاق ئراَصَنلاو ٍدُْهيلا ُفِئاَوَط
 0 ١ تفوت

 وك الواو لام مانتكس ناوكنادلبج جس لدب حس بؤ همر ىداَن ذإ "تلاع كم السلاريلت بولا كوي دوا
 ب نول اس تءاساي لولا ناطتوكن لا كس وكل ماندو العكس ديت اكن لادوا كس كه دايهرايوكم سكس لادا كس كك الب

 ل دتاسك يمزق ىك ايوا ققفيكس هزم يأ ايكيا ز آيل رذ كس كنز كتر اددا نيسد زوج ككل ولاسدرالا
 نو ابره بس آروا < دب نقال فيلتك راكي دكر اكد روب خييسا فس مالسلا يلع بولا بج هركد وكت ذو للا

 نقلا ناوكنا ذس مروا درك ر ودود كفيل وكنا روا لكل وبقت اعد كلا ذس مك وف لإن نابرمث دايز حس

 تاس كت نت نمت ( شن ومو ركب ) يسجل وفور عكس عيسدرك دن هوك س دقي رط لا كس اطع ثاناروا روكذ د الوا

 انت اكمرنكن ايلحكل يا اكن ارواءايكاي دامو ب ابغي ىدبت كك ادوا تويت كنلا تروا ىا نس ادت سكس ناادها تاس

 < نايلكسدج ةساكرمودددا ياس ماندسي نايلككس مدن ين لدب كا ليج ايلدب ود هس لاتشا وع كج كياروا

 اندنع نم رواه ل لوعفم اك ةنيتآ ةمحر دوو كت ضر وصب سب دهب لكك يل ابي لاسم ىدنإو

 بالنا ب نير كرش 17-2 تعقل ناولاز ذ_ ه1 قبرفا ن تنم لة محجر ركب نات (ةنئاك)

 ب تعاطا كدلا كح حس لم ني رباص بس يح هركذت اكم السلا يلع خللا ذو لير واو لب ساروا تاج ايل اطع
 لبي نا رول مت ايلركل شاد لي تاوبن كم تضر قي اوكت ارفغ” بسس نلا فس مروا ب غبس د ذاب حس تيصخم كادوا

 رولز كر هور ل كر ب لوما ركافكر حان تس وو لما لفل وؤ ال كلا ذ روا كبر يحالص لك ( توبن) لا

 امت ايلركم زال كس لي كن صغروا كس لي ركل صيف كت اء دقتم ناايمرد كس لوك ل.كوكت اب كا رواوك حي زار تاداكدو

 هك اكلذ_او لب قتل نوتلاوؤ وا خل نيو . لغكأو ذر! ايكابكءاياعجت بوخوكى راد مذ لا فس لوبن يئانج

 ىياالاو لج ب جك ركوايوكت قو لا قت < لدب سنؤلااذ اًبِضاَعُم بهذ ذإ دوال سربب ضاوي
 7 قى د لت زاجا كذ_اجدكى ادكالاحايد لجرلر, لارا تجد اك انا فيلق فطن اتم
 هذ مل يوت كف ركديق لم يب كس لج نت كح ني رك ريك راد ب ساب لج تازاجاريثإم تدك امج يس للا
 كت ار شم اما داكي لش لورصدنا وو راك خآ كس لي دكت لع نزف ترجو ل لا[: هك نيكد هو هايلرك
 لي كب لايق يروججم لوكا وسرت نادال تبل فيي دري كس لجيروإ تلق يروروا تنل

 روكي روا ىل نا اعد كلا ذس مت ف ح جو كف اج ل حس نايمرو كس موقت اجا رمخب ايكوم حس لمن سل الن
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 اك () ءايبنألا ةروس ع نيل الجو درا حرش ننل انج

 بركس ناوكن ولاد نابما مت حررط ىلا ايلاججوكى ا ير ستر وا ديد تاجسس مولا تاودب كء اعد تالك
 تايركز هّب هبر ئدان ذا هركمر كذاك يركز ردا ل ةسكو رفة د: ة كا عدت متدو بج لية. ايلابجح

 اهتم قر اكد رورب رم ا شما راكي حائافلاك اًدرف ىنرذتال بر وكبر غيسا ذاب جس ناو لاب

 رعب ل ذو انك قف اقرت قتلي كراوزتبا سس ب/اقردا سو دوك ازرع دال 2
 كسا كك سا ذس مترواايكاطعاكزل سوك ا ذس مروا ايلركل وقول اعد كسا ذس مك ف < الاد تس لاب قت
 نوم اكل يت اوم رك اكن بر ايها وو شن كولو كت بس دوا انجب فس لاادعب كس جس رجم اب دوا ايدركت سرداكى ديت
 فوخك باذع رامبو ديها كت ضر ىرامج شن متو ريماركمةهوروا تت تك تقنبس ىرلج لب لاوتغاط كل

 خ_ركعروطتو عروش لب تدابع فيا كم كس لاو ف ركى زج اع ناس هس دامت دوا كس تس داي دلما دجتاس كس

 كات ةييسد لاسر ككل ا فتي كت ظتاج كومان ىنبا فس لس ةكتح هركذ قم اك رع ىل ل دوا هت لاو
 كوبي لبن نابي مكس ساكت دقي ط لما ف لارج شم ىو كيوم حرور قي اردنا كس للا نس مروا كتضاذح

 نوتانج روا لونان ا تن نولاو ملاعوكيس رادار ساما دا صقل رايكم

 !وبط امها يم السا ت تل كَ هاج كير كس ورم ةسلوبتاك كك للا ايدانب ىلاعن ك- ك- لوتشرفروا

 برايس لارا عيسنا] لع ةدصاو ا ئرورضك- داهمت < تلى كيا ىداببت

 نايدنب قرف ل نيد ةئيسا لغ ب1 نيب ئع ضب ل ةاجومب لعق كس ريح وف كريم شن ورك دثب ون كريم اذا لو

 لات شاء كتل هور 71 كر اصنو دوبي هو روا كو رع ”تس ربو كف ركفالتخا لمي لاعم ىخي و تيس نت للك

 كح ليد لدباكل لس كير حس لن نامت نشل لت لاو سولاف ىرامب بسك بس يا رف خس

 دئاوف ريض بيك منش
 < لدب ح فذ ف اشم لا تل بويا ُهّبَر ئدان ذإ ُهَبَر ئدان ذإ هنم ُلَدبيو ٌبوُيَأ ركذاو

 از لوعفما قوص ردا هشيع قيضو هلوتف < للخ ئدان ىلتبا اَمَل هلوق ح بوُيأ َربَخ ىا

 قِيِضِب ىلفبأ ىا اكو تاس اب روا كوم فطعرب ٍدَّقف ف اجاحْي ررصم قيِض رواءاكوت فطع بأ 3

 ناي كماشرللا ٌردانآ (ت) نايلكك دْنَب نوم )دنأ هلوق < فرطظاكَىلُدبأ ب ًاثالث نينس هلوتف ِهْسِيَع

 لخنروا يل لوعفم كةانينتآ م ةمخر هلو ماعطلا هيف ُساَدُي ىذلا عضوم لو تك ٌربيخ كور رد

 < تنمى ةمحر اندنع نم هلوق (ربطا !لوالاو) ةمحر هاَنِمِجَر ىا < انكسوم قي ق لش لوعفم ىررقم

 حس تاققاد كس متارمارك يس ك- سا صيصخ كني رباع م نيدباغلل ئركألروا انيدنع نم ٌةنئاك ُةَمْحَر ىا
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 اع 01) ءآيبنألا ةروس 2 نااليوذرا عرش نيل امج

 ردقمل ثا لع ُمُهْلَحَْاَو هلو بيئاف بوي َرَبَص امك ىا اًُريصَيِل هلوقف ل توم حشو ني دباع
 بويا ناار شب م اناكنلا لفكلا اًذو لوف اسمحر ىف ْمُهْلَحْدآو َنيرباصلا ٌباوث مهائيطغَف ىا ب

 مالسلا يلع سليب اكدت < ىت ىتش نزورب تمن لليل مان لسا بقل نونلا وذ < بقلاكن ال شلا وذ روا <

 لاح ريم َبَهَذ ب اًبِضاْعُم هل وتم ايكوم نونلاوذ بقل اكنلا تسجد ىا تس جس دلي ثيبمي 1 لم يدج

 صللا تبقاع ب جب شيل 4 تكراشم لابي ركيج4-12- تكراشم شكا دج ع س طاقم باب د

 رك راغا فرط كى ارفاضا اك نابضغغ ىا د مالعرضنتك لح ركوب ضاران موقد تنجح ليتك
 قارا حسنا م قدوا سد ضاران تس مدق يادي ؤشنوم كك تكراشمر كس نامي دوا < ايك

 ٌردقن نل كج [اجيرصقم فاض خلا هيلع ىضقن هلو كال لسن اهيا مدقل عرعاءازتبارك كس لا
 ( نبل هيلع ٌردقن نل ازيلال ك ذكي ذ_ كلم نخل ردق ت ةردق دج قتشرس ٌرْذَف هيلع
 5 لم هلاك لوب ب نت اي« كح ل نب ركش فافن اكل ا لو كك ركل مي موج كح لوب هيلع ىضقن نل ف

 ماع كيا < هاديقكبر فك كر لفت ددقب لإ تك وي بلطم ولج_اجاعاب قتشنس ةردشروا ءك ليك

 دفق نأ لم ليث قكمم لير ود كلا تنال هلا ل نأ هفوتف ءئيياج جاتك د يقي لناس
 وميرفت أ لم ومر تاكا فتم مت الاو ذو لاو دهب ك لااروا ُهَّنَأ ىا وم ف وذم اك ارواومب لقا نك
 نت لل ج ناءلد: ب حنامااج جوم علاورعب كح نحت كس لوق اي لاقي ريت رك كس سا

 َنيِئراَولا ٌرْيَخ َتنَأَو وهلوتت ةمكحو ملعو ةوبن ثرا ىا ىِبئرَي هلوق هس تسرد نوم يريأك نأ اذباع
 محرلا دادسنإ ! ىا ْمَقُع هلوق نيثراولا ريخ تناّو ائراَو ىنقزراف < يت رابعرزقل < فوطتم ردقميب

 اوناك مهنا هلوق دب ث تيجالص كة سدكا ديب دالوا لس نسوي اب ميقع ةحتفلاو ةمضلاب ةدالولا نع

 ُ تاريخلا ئف نوعراسي اوناك هنأ اولان ام اولان ىا < تبل كف وزي تاريخلا ىف نوعراسي

 ني تارهت ل هت انركت قبس فرط كت ارم هوجو مانت تملع لك ما سوم لص ح بنج رعد لا ظفوتج وكت ارفق نا

 هلوتق < هراشا فرط كا لم ه#ا) ىف اهب ك ىلا لص اك نوع راسي «دختاسدمتاس كرار قتتماو تا
 دوف كة بوم عقاو نت لاع ومر رصدزوا نع كوه بوعتس_روف كوم وقم قوطي ابهر اَبْغَو
 تنم كف وزحف وصوم اهب رف تنصخأ هلوتف نيبهارو نيبغار نوعدي ىا ل تك وم بوصنم

 هلوتق خلا ىتلا َمّيرم ركذا ىا <_ىدركتحاضو ذ- مالعرضتك يمص لومتمابر كذا فوز ل تلك جس
 ايكيا رحاووكة بآ كلا تع ركل وفود دلو رواه دلو لكوج ركبت جس ايانبكن يتيآ رك اتم مولسر ماظن ةيآ

 ةيآ ليءامت ةيآ اهنباو ةيآ اهنلعجو نق لقرب( ر الوقار ناتي كار طا وراح
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 12 (1) ءآيبنألا ةروس تل نئلالجووراحررشن لام

 دجتاس بضنركروا كرمك نإ وم رجتاسكس عن رركا مكتمأ هفوقف دك ف ع+ ةسك اق بلانك

 تمارك كل اج بو اتسدجو كة سوم ذال لامس مكتنا ب ًةدحاو ةّمأ هلو نايف طع اي لدي وج
 ةدحاو ُةّمُأ كيو ابر[ل مجم كح ةدحاو ةها دوا ل دوجوم قل تيم روا تدعو وخر تا ل
 ترورض كس يصلك ئراصنلاو دوهيلا فئاوط مهو هلو < مذال ع اايتعا ل نت كس مكتما

 سس تنك اُْطَق اُْعَطَقَت ْمُهَرلآ اْوعْطَقتَو هلوق هك سة زرت كل فالس كح ساس لت

 ليث ك مهرها ىف كس مُهَرْمَأ رواه ب لوعفماكى ا مُهَرْمَأ دواس

 رصف اككيسإلا ترغح
 كسرات سنون نت حس لع نا« ل للي وط كذب تاياور لي ارسا لب دصقق كس ماسلا ديل بسإلا ترط>

 شرعدي دش وكن اكس لوم مولعمتاباذتا فرص تس ديجب نآر قم لذ لاب كفو امج داتغا لات ليجد
 هئاءذكس اق رايي ىادكي دوا ىف تاجنعتس شرم كا فك امد حملات ثلا رف الاب جس د تس اكربمد ورب لس اهق ايكوم نقل

 تكون ا لس ىلاهت نقرب حجو قرسود ارواب حس جو كت ومواوخ تك ب ب اف بس بايحاوداالوا لكلا ل

 -اكديد وترا ىف تالي دي دكا بسدو تت لوا تروا قار رفاطع تيفاعو
 ءانل تاياود قرات وداي زء لي دوجوم لش ثيي داحادثتم قرا زج ضب لعق كس مالسل ريل بلا ترط>

 ني طؤلودلاو كن ناس اند حس مالسلا يان لما نب سيكي سن اكن اروا كت هدنشاب كس موربولا كس ابك س ناذاخ
 ف للاخت نقالم السلا لت بولا ترفع هدا ردارب كس مالسلا يلع ميئاربا ترض وج لتس لي دال كنلادإب
 هس لاقت شاري اق ازاون مدظد مودال زم نوي راوسروا تاناكم دارت اج ني ز تلودو لا َّح مرو ادت

 سكك راعي متري دش لوك لع مروا ليسو تضر زج بسوي سهو كل يكتم لع شذ آر
 تكسر لوخشم داي كدتلاوكب قو ناي قلب تلاع ساب سأل عيرصح لوكا اوم بلقروا ناين تبوك

 اون لا هس لومسوثي روا لوتسووروا لوني زغ حس بو رايي يرش لاك تسر تس كا دارك كادوا كح

 وسكس اهخ ب وقل نب فسول نب مر فا تشب تتر مان اكن مج اكدبت كلا لاي ك ناايدلا ذرجاب تس كداب آ كسك
 - كركر كن ا لقد «جس ايات فسول نب اشغ تنب اين م اناكاىدبت لك بسلا ترضخ خس تارطح نامت حاج لي لوك
 نيب فل خب بس رس يا دنجج دوا لاس تاس كس رجس زكر ود تادابآمالسلاد يل بولا ترحل
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 اك (00) ءآيبنألاة 0572 نيل الجو ورا حررش ل امج
 نزع

 لكي آمل ا يك شع فس ويب كيت إي ع 1ئرب نابز تاغ فت ايغرزف راج قل كل ناي لاسو راما ل

 ب رشا تسرد عقل سرت فس نك [[رفوأ كت اهومرود فيت لهي اعد تسدثلا جس كه ذب تبع فيلل"

 مزعتاريمتت ليم لكشمذ_ را زك تبيصم قل اس تاس لين لب اتم كس ىلا ايكو هس دا ذك ب تلودو تضر

 لوك آلا ء ابوه فانه رص سكرت 2 كاسم قس كاعد ا نق مل اع وياك تاور يصروا طبطو

 نا هذ ىلاقت نتوك تى ريسيب# لوك بوت امد فرص اعديي دو ايدركر وجرب نس رك اعووكت لا فس لل يآ بت بس
 . اًرِباَص هاَنْدَجَو اَنِإ ارفع ىدامرفتمبترم لش مالكخ يسار بم لاك

 وكنلاروا لوب لوب اءو كم السلا يلع بولا بنج كس ايكت ياو سابع نب شلادبكترطت ة.متام ىلا نم

 ماري ل لإ اكل اروا تح لس كل وعي ل اك لإ فاس لابي 2 ال هذراب نع زلوم كك

 ءايلسآبب تلاح ىلا بارما كي كي ندب رب ايكن باطما فس مالسلاديلت بولا ترن كة ابد مخ ع
 مكب فرط كياركوم كنا تس سرس شوك ارو «ايامرف نتي زهدي د شل ابلاكتنج كل كس نا نس لات

 فيد مالسلا هيل بدوا« كنس هدر ندي قياوكن اذن بت 1ك كس كركر كنا تداع بص م زكي
 ايكس دنب كسادخ ارك امجد حس لأ « كي لرب تلاحك ل لا نهب سئل اهتم تسد كيت لاشك
 ترطب ءايلاحك حسا ف لون رثيحبر وا لانكا يك ؟ايكءالج لاه ا هت اتبدا دم لاهي دج راجي هوك مولعم يب

 هب يآ ايكدس دنب كس ثلا هكدا نابي تال ابلا فس م ركجو زركل وج بلا قلك ا رفة مالسلا ديل بويا
 ردا لارض لو اعد كرين نس هلا لوب بولا تو لوح وحس دو يا رفرج هس مالسلار يلع بولا ليو تن كرست

 ردا ديد لا ووك ىلا ىتكتلودو لامك! فس ىلاعتر ثلا دعب كس لاك و ةساءرف شعاب نبا «اي دام رف تمسرد كابر

 ( فاضالا»فذلا حررشكن با )قريد ىو الوادي زعربارب لس دارت كو الواروا قو لوا
 تولابسي لي شام ز كاتبا لا لكل ايك زل تءاسروا كل تءاسس كس ثبسلا تدرس رف ل روت حربا

 اربي دالوا روأ ىت نتا يلبا كناروا يدركه دن هرابود وكن ا قدام ف اطع تتكون لا فس يل اهتدثلا بج ه2 كوم

 (ىرق )< برقا اساس نآر آتي اما لاقي جس ابك ىاشب ا رف ةعم ةلثمو ذم رتلرش لكم
 كريت تاارطح نا دخت سكس للا ايسرف وركن كبس ولاربص نس ىلاختو تاك نت سيرداو ليعمسا رك ذاَو

 ل ل قتلا ذوو الجامي كياني درك ثبت ىدخم كل كس نزول كم السلا يلع لب سا تيرطخ اي داير فوركس
 تذو اوم لإقتا ايت اربا ترطح تنقو ل سد تايحديقب لاس ليف كيا لاما ترطب ايماك آ

 ركل اسامه رواه وي لاسددج يآ نكاد روخردارب ك ٌليكاسا ترطحروا ل اسس اسرتك اا :

 (لمت)-ّلإب
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 ادي ليل اسوسسس لانا كس مو[ ترضغ> ل ربحا دج كس مالسلا يلع حروف تبرضت م السلا يلع مروا ترتر
 ثوتسدعإ لاس "هك تافو كمد 1ك اسوسرت كس يروا ترطحتتقو كس لانا مند[ ترض تن تس +

 ترطخروا عر ول تر غم لير تاس ف« نس بآ حرر لاس دود لاس لل ايي ومكيا دب كح تشع روا سن
 ( لمت )< تاء زاك اسرارنب كيا نلايمرد كس لك ذدا

 نوبمارلكدج لين هس دازتاصكاففتكلا بالا ترض اكس ايكا بكسر شب مان لسا جس بقتل ب لفكلا اذ
 بقتلاكنلا حس تبسانم ىامت ايلركم الدم ف خيسساوك سس ركن صغر رول انرك م ايقوكت ارو انحكر و ور لش ناد فس

 بولسا كح ناآرقروا كت ىن كس ب تاب رك تح عراصدبع.لكب تتح سيو لفل وذاك ايما يكرم لفكأو
 سا ايك كرك ذاكنلا لع ناايمرد سم تس اركراخرلر ايا نس مكن آر قل كس سا ىلوم دين تاكا كح
 هت [راصورمركب تس لاو كات مول خمس تاياور يفرم وو لترك ءايبالا ةروسق م اناك تدوس اهو اطغكس

 تيرطتيع- تبان حس ركن رق نوم ىناك رش ترضخ ايك تفس را تاس كس دنس ىف ا نسيت نبا( ر يضم ا.:)
 هس: ماهناماكاكت باي لكن لا لش روما ىفي دوج لب داب هفيلخ اني اوكى دك باج وةك وم فيعضروا هت زو بج حر

 نمت كل كس سار وم تبا انام في ايامك يك رتوكب احس مانت ةتيسا هس رس تررتح كل كس دمعت ىلا
 تدابعوكت اوم نكرم ذو ردشيبب هو لع ب لير نت وو ءاك ل كان هفيطضوك ادم حم اج كا رش لا ضقوج لن ليش
 ابكروا لح تعكر تقتلوا روك باف ورضي ايلا كيا حس ل عموم رك نرصد اب دراي كس كس
 ويت نلا مث يد بااوج دم تس كمماك وني مايكل ايكت ايد ف عي ترضغت نور ضاع كح لس ماك ا لئلا

 ريم رف بالغ حسمت حررط كا ذود هسسرسودرج ( آن نقيل تاب اك اوك يس تررطح بل اخ.« لوم لماع اكل و اك
 نل اطيب بج ءايدركو ذم ايم فيطظ انياوكن لا فس : ل تررطح روج زق ايكوم ب نو روا نر لوم ان نب رضاع بس

 ٌلوكيركدلاؤ شارب صا عررط كرجل ابك نس ن اوكا نا تكس دم بايماكل ع سا لظشاو ذك اهي

 هس آل ولاقع راهو ددكايدوركر طع ذس نااطيش ناولا« تس اجو بلس ب صنم ياك ا ترجو كل ترك يت كم اريل
 لح تداع يبا لفل وز ءاكى ول ثظروخ لع ت لاود زوجي يوا رهو ا ماجا كف ناطيش شيلا

 ذور ريا هت ةس.ركم ار ايدى وقريب ود فرصت تر تك اج لي ادغ كرنب رهكتارروا تكسر هزوروكن د قام

 لم اهكة س نااطيشن ؟جس ناك ايار فروا عكس وم راديب يكد كحد يه ذاور ردا اي ؟تتفو كس لول ناوكر يود ناي

 قدرك رورش لك ايي ناتساد لوط كيآركح ردنا فس ناطيخ ايد لوحكو زاورد ن# لغكاوؤ نوم مولظم امس ثوإ كيا
 انارفس لخلل ز حررت ايكوم ثتنو اكم ار آكل اجيب ءايكرك حس ليصقتاك عرائس اديتاس كس سضليروا

 نع تللارع لس ال فيرشترجاب لفل و بج ءاك وداد لا راهبت بت عى سري لوي لش قربك م بج
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 هيل قا لا كس مروا كس فير كتل كس لولد بحج يب لكى اكيد 2 .كراتا اللا

 ر# ذنوبنا ضع ذوب مولظم كي ايد باج ؟س ناوكأي ايم ولعشبايكا مر ورش نانو ذاوروروا اي[ نحب كح ىت

 هرم ترطخ ايد باج فس حس ذوب ءانآ ل عن كربيسك ا نقاب تس م كذ# لت اهكدك يام رفر وا ايدلوك اورد
 وآل ومر ضاع ل روا ل كيت لع للى باك كس لصف ب آل اعيد نس لوهنا بج لن كول ثييخ ذب فلا
 ب ةبج رمي لإ يسد نقار يتمت كيلر كرارقا نس سكول نا تو للا كس لي دركروبجكرب نيسد قارون لا بآ

 لن تلارع للربع بدي ردوا اج بارك اي رف قبح ارمي لكلا ز حرر ايدركر انا زك ثا نلك

 ساو ل فيرشتل ع تلارع للرب اب بج الد نرعقوم اكمار رواايكوم مت تتفواراس كرمي ودى نآ 1[ 1 لوحي

 يرث وفاوم زور ارسمتب جك ر زك ورودرمخا كس ماروك ود عر اا ءايآن ضنا اع زوبر طيس ل2 كرات كعب

 روا يآ حررط ا زور عسرستر جاه شوب يءانيدد نس اش ددناوكى كر اك ايدك اخ ىلا نياق بلغ هدايز تمم اك

 انايجبهزاورورك كررت ارو ايكوم لاو ردنا هل رذ كس نارتشور كيا ق ايدك يس نر نان كدا اوف

 رب روتسدب م زاورد روا < ررتا كرمك فالي ل اعكيدروا كوم بارزين لفكر بورا يدرك رورش

 5 اكادخ نايك امر فروا < نااطيخبدك ايل اي خذ لفكلاو ذ تفو للا ايل اردنا ررط كو ون ايكمولعم سس لاء جس

 لن با إف لاجهسريغ كك ورلد كج ضرب كي نس 31 وا ايلركرارقا ذس لاس ملا

 كح لا ايكد تاس كس اى رش ساجوم انومج” لم دارا عسا قدك ا جلود الوسط مت عررط كلك |

 أيا نين 0ك لفكلاو ز_لكويك ايككيد باخ يل كو ذ ناك لكدقاو ىاهربك تك بسب نس ل

 ( نآرقلا فرامم_لاوكر كن با)-ه. كارد وكى ادم ذروادبع تساوت

 ءالاو لكي ؟ لو كس لا ل فلل ناب ترغت ل وأو تول ثا ضروا نالوا نونلاذ ركذاَو

 توحلا بحاصاي نونلاهذ بقل كنا ك لا هت ذي انب رن شين كس لججزوردنج اك وكم السلا ر يلع لذي تر طفح

 كامي« يات منكما لبنا اذ تارطت ب قب ناك ب حاسدلا هواجس سني مان ليلي

 كيرمهرلاو كنلا تدب ىك كيت رفع يمج كوم فرط كلاب تدب ىلا لمن تندوص اسي رف فركب
 بعسل

 ف ذا ترن: ادق ايك ا يك 2كل- ك- تييادب وك وكول فرط كونغ قبل يأ لك مما سلا ديلع سل ترت>
 ترطح اي دركرالا فاص حس هال ناميادوا لآ ارب ىسسدوادرمتموقركىد تدل كءعراص لوا نامياوكم قبب
 هومر وقب ا كس لكس قصركو لكس كس [بااذعردتاردنا كس ند نتورك ضارانحس مبا
 هذ موق ف, كوم قكل ايار: [ض تنك بنا زعرك انتو مولعم سس تاياور تروا اك. اج ىت [بءارذع با
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 كه لات 200 لكم لج كل كس رافغتساورب م روارولاج تراك وادم م انتروا كي واح_رفلو كرش ا

 لووك وق لكن لاك هيك دوى راو عراحلا لكلا نس ىلا هتدفلا كب سلط قاب حس باعوا كا كرارذو يركب وخر وضح

 تايد لان باعد داايلرك

 نلاةس ايد لاثباطحس نا فس لاعتدطلا دوا تمالس حت وقالو( ولحم السلا ديلت لذا تيرفغ> بنج
 انوع خخ لولا ذيل لاي [بارعروا لوم يزل د لص كا طردت اردنا كدر نلت ثمل ل وب قتالي وك
 موك ناك نوم مولعم كير حس تاياور, نب كيس رك شاب نلا تاكد ارم بس تسدجو قيلت ركل اخ

 ترتر فأل ثبت كسر شي دا ىلا كس درك تح مقل اوم شيب دتاوكمالسلا يلع لذي ترحب قر ازماك سميع
 دروبك اب ددامت ا” اي رد كيأ أع تارايلرلداراكذس.كتسرجتلب قرموو سابك ةساج لاو لع مافيا ةس نأ

 قشر ابكي اين لكي رت نسا ةس لقال . لكني باوك قافتا كم وجر اوم سس قش كس نك

 لكى زارتاع رق 2 ل ن_ ركبت وريف لوتس ب ايآركومرارف تس لوم خيا شك ايبا لوكس

 ل يروون ذيل ترطحركوم روب نس لاح الأ ىت من كذب ترضخ عرقووتوإب كس كس كى زارنا عرقراب داب

 «جس ليئاذف كاملا رفرواف هكر لت كيب سافل ذي كايد كلب ليا نس لاعتو كراجتشل ايدل
 كس لج نلو سلا ند لش ناو تسند نمت اياود فاق ب ذب ترضي اغرق لح كس وردنج ل
 هس لاقتدارعنايدلا يه راثكذس لجو نيه دلاث بس رانك درك: مككلجبرعب كباس دل ديب

 لباطم كس مكى ركن انج سك دالي عدودو نا تنو لووول ايد متلك رطباى ذاهب كيك ايكم اظن بكا ذغ كلا

 ( لمت ادك تاقاصلا ةدوس ف لالجلا نم أخل _ كس وم تسرد: يس آكك كل اهي قد لالي عدد تقد لوفود

 هك نثؤمبس م حررط اء ىد تاجنتس تبيصمروا مكب عرس شل نينموملا ىججنن كلاذك و
 لسا لوسر لمن تيدر كي« نوم جوتم فرط رام دقت اس كس ضالخ او قد صو و ليج لين ة# ركلءاعم بم قادت

 ىلإ كناححبس بنا لإ هلإ آل نى م ىقام نين نوباوج هدهد كن ونلاو ذل ايا رفداشرا ذس متري «رطعرشلا

 لوقا لقا اكس ذك اهو تاس كس ت تارلكن ا 2ك ك رصقم ىلا ناطر نيملظلا َنِم تنك

 رعب :مكاو كر رتاورا» اور)-كس لب رف

 الع اك ات فرط رقاد وا انركا وك كس دالوا لش هيامحباكم السلا يلعايركز ترطمح ايركز ركذا و
 تراس ايكأيك ل عطافلا ناو راشا فرط كسا كابي« رز لور ون ل يصفى رورض كا ءانابعايك

 لكتاب لادا ءايارف الصيب كيت كيآ تاك كازا[ قل اه سا نس مت سكين با ىدبج كم السلا ديلعاي ركز
 ' ايا يكركذ لاهي صاخراطاكن زج سساجايكم انتما اكل قاب نادك س قرورضك- كس اعد تيا وآل درك راشا فرط
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 لج ل 1 متوديماءتقبس ل ع نوم اكل لش« تاجانعوامد لش هاكراباكا لاعتشارجتاسكسىراذو املا شع

 -#بابظا ا عرومشروا ى زج اع تس اسس لاادوا راكي كب سددت سكس تايذجج

 -< اي زك ل يي وج جهدك ةئاكم السل ريلع ا ترطتروا مكرم تمر

 مانت تود كج ديح ند ني دووروا تس ىف ليا تم ايني دارابتازك جس دارم تم اين, د لابي حس هم
 -ب قرد, ايناماتج مالا تللتطروا هس قد ةسءاينا
 رفق ذاب هتك النو مدس ةزخج ى تارك لف نوم رهو تخلضلا نب لمْ نم

 ى ِهُنْوُعِجَرَي ةَدئاَز ال مُهّنأ اهله هلآ دير اهنكلهأ ير ىلَع ماَرَحَو هيلع هاج تكي طفلا

 رجا ريش ليني تتيفانإ مزن انا فق: ياللا ىف هزم عن

 زي ىلا دول برا ُدْعَولا َبَرَقاَو َنوُعَرْسُي 5 مد ني عقل يلح نيمو لفل
 هنت ا قوق يَ مولا كلذ ىف .ءاورفك َنيِذْلاراَصبأ ةَصِعاَس ٌةضِقلا ىأ ئه اذ ٍةَمِيِلا
 لسلك انسفنأ هنيملط انك لب مزيل اذه ني ةَفع ىف الا يف نك ذَ اال يَ

 اهل م هوقو هج َبَصَح نالوالا نم ريغ ىا هللا نود نِ نود اَمَو كَم لهآ يمك
 نم لكو اَهوُلَحَ اهوا مكْمَعز امك هه كَل ءالره ناك ول اهبف لسا هدرا

 ٍةُدِشِل اَنْيَش َدْوْعَمْسَيل ايف مُهَو ريفر اهيِف َنيِدِباَعْلِل مُهَل نَنوُدِلَخ اَهيِف َنيِدوَبعملاو َنيِدباَعلا
 ىَطَمْمُم ىلَع راثلا ىف مهف ُةكيالَملاو ٌحيسَملاو ُرْيَرُع َدبُع ىرغتزلا نبا َلاَقاَمَل َلَرَتو اهيل
 نودع دعم اهنع كيلو رك نم مهنمو 3يسسحلا ةلزنملا اني مهل تفس نيل نإ مدنا

 ٌعَرَملا ْمُهنْرَحيال هدرُدبخ ميلا نم ْمُهَسْفنأ ثَهتشا اَمِيِف مهو اَهَتْوَص "اهَسْيِسَح َنوْعَمسَيآل
 وبلا َنِم ْمِهِجْورُح َدنِع *ةكيلملا مهبط مهو راثلا ىلإ دباب َرَمْوُي نآ َوُهَو ربكألا |
 ىرطتُهل ارْئَقُم زكا بضم مي اهلا ىف هكوُدعوت مسك ىذا موي اذه مه كلوي
 0 لا و بم مالا م ْمْسإ ٍلِجِتلا طك َءآَمّسلا
 ادب امك اعجب ٍسٍُْءاَِق ىفو ىلع ىنعمب ماللاو هب بوتكملا ىنعمب ٌباتكلا ٍةفيحَصلا

 امو لو ىلا َداَع هرْيبَضو ُدِينب ةَقَلَُم تاكلاق هات دب ” ديس عذَع نَع قل لَو

 انك نإ ُهَلْبَق ام نوُمْصَمِل ٌدكَرُم وهو ُهَلبَق اًردَقُمٍِ اناعَوي ٌبوُصم انْيَلَع اَدْعَو ةّيِرَدْصَم

 ركّذلا ٍدعَب نلوم هللا ٍبْعُك ىا بادكلا ىنعمب ويلا ىف انبتك دقو انذَعَ ام هَنيِلِعاَف
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 اع (60) ءآيبنألا ةروس 7 ناثلالجودرا حرش ناب

 ّلُك ىف ُماَع ُدْوْحِلاَّصلا َىِداَبِعاَْنِرَي نجلا ضْرَأ َضْرلا ّنآ هللا َدنِع ىذلا بتكلا َمأ ىنعمب
 َكاَنلَسْرَأ اآَمَو هب َنيِلِماع ثَنيِِباَع موَقَلةمجلا ٍلوُحُد يف ًةَياَمِك اَعالَبَل نارا هية دك

 لإ مكه امن لإ ىحوُياَمنإ لق كب نجلاو سنالا تَنيمَلعلَب ةَمحرلِل ىا مح الإ ُهَسحم اي
 ىلا ىف ىحوي امل َنْوُداَقنُم نَنْوُمِلْسُم متن ُلَهف هيناَدْحَو الا هلإلا رم ىف ّىَلإ ىح وي اَم ىا ٌدِجاَو

 ىلع بزخلاب مكتمل كتل لف كلذ ناز ني رمألا نشمي ماهغيسإلا هيلو نع

 ل أ ل لع ىف يوتسف ىل لوتتلاو لاقل نو لح. ٍءاَوَس

 - سو لب جملا ل وِ لبق انو مكياج هن ءاَضِقْنِإ ىا :نيج ىلإ عمت : سَ

 رصنلا وا مهل ِباَذَعلاب ”ٍقَحلاب ىبذكُم نيبو ىِنب مك َبَر لاق ٍةَءاَرِق يفو لق ىجرعلل الَحَم
 ُناََتْسُملا ُنْسْحَّرلااَنْبَرَو مهيلع َرِصْنو ٍقَدنَحلاو ٍنيَنُحو ٍباَرْحألاو ٍدحأو ٍرَدب ابِلُعف مهيلع
 ىلعو ٌرِجاَس مُلوَ ىف ىلع ال اذا مكلف ىف هللا ىلع ْمُبْذِك نم نوف اَم ىلع
 . ٌرغِش كلو ىِ نارُقلا

 ةهسسصس رسل

 2 اج يك يانا ني كد اج كير دان كسرى ا نوم كبلز وروا هس كى سلي ضن 7
 ردا كس ليد ملدب كى لك اوك ا متوم لين تيبس د مككاىدتنك اوك وتشرف م نتي ليث تل هلق اك ىلا مدد
 ركفسول فرط ىاينداكن لا شن لب رك ش ولو ورك جسايدركك الب ذس متن ب نولاد قم ب قكى اكس مات

 جوج ل اج ئيسدلوحك "ع تاغ كر وجد (رانقاريك ككل اهي ء<هائاذال لع نوعجري ال رواها 1
 لس سليب رت اسكس هزمت كة روادجت اسكس هزم" حنو امهر ايس حتا سكس دي دشتروا فيت بحق خروج دوا

 ليم نش ىرتلبر م هوروا كوم لع تمايق برقي روا امُهُّدَس ىا تعودي فقم لاعب اريام »ب

 تتذو لاك ب ناش اكد: 0[ بيرق نداكتمايق م رضواهسروا ل لج آخ, ةود تاس زتت ح

 ا ض ايد 3م ( تكالب قراه) لوما ةساب كح لئلع ند تنسوا لع اجور لخ لع سبت نوفاك
 مكن هريفو تبووالعسادفرداإت مكى اسال ملاغإت كبي ذك كول ل خس لي تلف سنو

 توم وبتم ( قط ) تب يبركا كوم لظاو دراو لش ( مث: ) لسا بس متروا كونج نتي كمن وم تس طع

 مرايج رلج

1 



 ع () ءايبنألا ةروس مع نالاليودرا عررشنلامب

 كس نبي رباع نلاروا كس ليو راشيبج لع من” بس ني دوج ني دباعروا تسون لاو لش سا جس وكذا داك يب
 (هرنجآ) لوم لزانروا «ك لئن نكي سدو كل زج تدش كسلا لن مثووروا لوم راكي لع م2
 كس ناي ك- قنا ذيل كى كرنب ( ىت ) كم السلا مبكرا تروا يزعل هت ابك رتب زاك اب جب تيب
 يأ روا ل كوم ردقمايلاع تاجرد ت-فنرطىرام 2 1 قت لل وورلا لس نو ف موتو قباطم

 ثاكتك ( زاوأ تبكى م“ لوول نك يدك ررود تح ملول هواي ايكايكركذ كنك“ ل لولو تع

 كلو نا وؤزوا ل لح رك هوز مشجر بالنار كح نوم نع ناتي كاس اريج ةوزوا 4 لس

 اكنلا تقو تلك حس لدربت ل كح لي ركت اقلط حس نا تش رذردا«اكدك محك اب سس ل منك دنب بج ا
 ركذا دبي  ٌموَي ات جاجاركو دعو لاند تس متاكل ج ندهداراب تس قم كس لكس نادوا كلي كل ابقتما
 ثيل حررط ساوكن لاسم ت ند لس مكس للباق كس فس ركدإي قك نو هو روا جس بوصنم موي جو كردقم

 هدئاز مال لع باتكلل ايد ثيدلوكم ان لامعا ك- سادعب ل ذمه نانا شرف ى ان لبطل يد

 بنا ب وتكول فاك حررط لمن نتن لك خصما رواسب خكري بوتكب انكر وا فيرا رمح لكاي<

 وا عال له ووجو ح مدع رمفو لوا مآ جي ءرحتاس كس أ ٍبْتكلا تأرق كياروا <-اناجايد كيبل ح

 دوا عتتار فرط لك وار يملك ارواب قلخت سس ديعن فاك كس لي رك ه داعا كا دعب كس نس كم وردم

 ىكنوذح اندعو لبق خيا اًدْعَو كح لي رك (اردإ) رورضوكو عو ةعيسأ مآ جس هردعو مذ هس دامت( ي) < يردصم

 نر نوبات انك ( قلطم ) نع وب مكروا «جسالاد نس ركريكا جن ومفنلس لق ةيسايي دواس بوصل تس جو

 5 مم ثمراو ل تنج نان رم لاذك لي كج دل هس للاب كس شلال جرعب هس تلكم نفك دلي ركز
 كل ع يرمز لق عنج نق رو 7 سزرقا هضاب كت مرت يروا لوس

 رولا نم كم لولاو نابجج مانتوكي آ فس م !”مكهاروا ك- كس سولاو نس ركل ب سا نشل ني باع تحي لاك
 روجتماراببتك جس لاج كى دديق لاي هرم كحد بكي آس اهبج ك- ك- تصر تي ركانب تضر ك- < نا
 متري مايكوس جس اج ىو كدلا تيينادو قف لعاب سر يم للم اعم كس ديمولا نتي حس دوبتم ىت كيا فرص

 رم خم هظتسا ؟وج نامرف عفاتكس سا ميكس لاج كف رط ريموت اكد كتييئادصو كا نتن كس او سك
 ىلع نوما ركرادرهتتسس بازنع ري روط حراووكم لمكة كح ارف ب آ لب رك ىلاترس حس ىلا 17 تر

 فاو ى ل ابتكر يش ل دبارب واود لن ساب كس ملح لا شل لاه حس لافود لوخفمروا ل ٍءاوس

 اي اتاكد رم حس لدم لتي باطعاك تمت يباطع لكان لتي لع دادرك اجرت ل رد
 روارماظ كس لورصودروا راببت وت ىلاتشلاروا جس انناج ىتشلا لكتاب لا <س دود قا ايه آت بعرق هد <
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 كك «) ءايبنألا ةروس رع نيل الجودر حرش ملام

 م ساكت اب ىلا تك رواوم تاج كولر ردا مكن لج جس فققاو قس لوزار ناروا < فففاو تس لشي لو

 هولا وم شار ز1ك هس دابق هر ايككياج سكستقو اك اردا ىدرا مغ لم كتاب لن تي سل

 نب قتل لوا ( نامل عراتم قتلي وا د ناين هداف في تسوم شن دو رحل يارا لؤ نيكل اما هس داهتتك يد
 ةأرتلياردا لف + لكل ككى ب 2 ىلاطردا ع لباقتلاب ك-( < ةنف هلعل هددوا) < لكى اى. .ةعتس لع
 اك با ذعكس نا تي حت نايعرو كس لولادة ركب ي ذلك ريمروا رص داو ددرب سرين اك نس لاق ل

 طع لغرب نا روا كس كح التج ل بازع لم قدتخو نّسروا باز ا روا دعا رواردب هين انج # درك لصف اكريلغ ب نلا
 هوروا دم كس رك ياني متل ن جل م باقم كس لقا ناهس لاج كبظو ب س لس نايربم ا ذي بمدارام دواايكأايك

 مان رقروا« لم ٌرِجاَس لوم داب ( نابي )ب ردا« لث الو ذختتا لاق رابتج ناتبب اراه ثلا
 ل ٌرغِش لوس دات ناتبب

 دئاوف ريض بيك منش
 ُهَل هلو رفح نثكي ررصع َناَرْفُك الوم يفيح إي ورئاز نم تخلُضلا نم لمعي نمف هلو

 زبخ مارح هلو < عار فرط نم ريم هَل كج سابكذس وكول ضروب قس ترم اك ف ىعسلل ىلا
 كح كح ناهس ايدركلك الب ذس مترك ولاو قلك سي بلم« رف مءارتبم ن وهج ريل مهنا رواه مدقع

 تاج رك روج فرط كن اهب اكن لامك ايكانايب قب طر ل ار ططت بر واهبس تب ارك ثول ايدو دابدد

 كرم ب بلطم 32 اهايل ُبجا و فكم ارت كار وا هدئاز ال بس ايي دم لصيف كت واتش ك- كس نارك لس ساس
 مدع كل كس ءاذج فرط راج ل هي كس تييآ ثمل ابك س تارطت تروا بجاد اذفولش ل ايداكت لامك

 ردا كس دان عرج داكن لا فتكتسم يق ل تيان كن وعج ري 5 شن عروجر مدعي ىتَح هلوق هت عر

 دانا لش تحتف «<ءازج اك ْثَحِتُف اذإ « ّىه اذاف كوم فناتسرلمج لع تروص اهي اسوم كي ادت ىْنَح
 كلاذلاب جوجامو ج وجاي هلوق دج وجايك دج تدجا جاي دس روف عجل 1ك لاه كذاب

 تلك ون ثفايوكنلا فس ترانا ماقالو لسن ك وكت كاف لوقب لإ طفل لولو دب لن ورود

 م ناك خب كيا ك- ثفاي ن١ باي شده باكت ارزق لإ كن ائراجاتيي اكس لايخاك وكول ضايع.
 متلكف اك ب يفر عروا ايكوم بلك اك غرو كح لا لين رك فاك فلس اكن يف لن ناب كرت. ايآ ردنا

 (نرقلا تاغل )ايكوم روج اءاكلال ءاذبإا لج تيل لرب
 هلوق بادحا عالي نم تدَ هلوق انلوبكاك كررت سدارم حس نل_ وكل جروج امو خدت اب
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 5 روس اع 00) ءآيبنألاة مد نايل الجوورا حرش نما مج

 بصح < يدرك راغا ركن اب فهذك نولوقي دب تب انَليَو اي حم تحتف فطع اكل ا دعولا برتقاو

 تح م” بصح رول .انكتوم ىكفناتسالمب نودراو اهل متناو هل وق «ن دنيا هب ىمري ىا هب ُبّصحُي اه

 مكي ايكءراغا فرط كى اركي فلا بتك ىا اكتمال فلا لم روبزلا ىف روبزلا ىف هلوتف «ىلدب
 «رْبُر تثاك روبز لوم لزانب مالسلاريلعدلاد ترضحوج باتكه وكان جس باتكى لاسآ ًاقلظمدارم حس دوبذ
 بتكلل نئاكلا لجسلا ىا < تمن“ ( بتكلل ًانئاك لجسلا ىا < لاح لجسلا ب بتكلل

 ىش لك ٠ يش لك ديعن كلاذك هقلخ لوا ىف يش لك انادب امك كج مالكي زن انادب امك هلوتف

 ةمحرلل هلو < عار فرط كيش لك ريك ديعن رواج فرط ٍقلخ لّوارواردقم لوما انادب
 كتي كوم لاح ةغلابم ٌةمحر رواه ل لوتفشمحر كج اتركه راشا فرط كت اب ا رصتقم اك
 < ىلا قرتخروا بازتا كك سا اهكاعكك اوى قدتخ قدنخلا و هنوف <. انكسر بون

 رشوش
 هس رام كك تك ازم زب كس ذي قت رورضاز كس ارك يلرك اديب ف المخا ل نيد سا هس لولد نا

 الاون اميارول كم اترك بليت ضو زبك. رورض لرب اكل بس ساوكك يار دعب كس نس 1ك لبن روض ل
 - نون تبلل قويا متر وا لائم او اج تراكا تنجب اوفا كدت

 باح ركودئزوى كليب اك بع ك ساوكن ياك ل لا اهكَن وُعِجاَر اَنْ لك دج دس مكروا

 هدركجس نكات تاي يك كس نا لز كك كا متوك ويتم نترك تاب يال لكت فو لاا نأ تنقو هد كت
 لما فرصرلب ل تلكم نب كم /اريبج حس لاى دبا عروج د مدعي ككل اجرك ول ك- كس باتكب اح نين انو
 عروجا رروج اب كوم وب تمالع لارتبا كرم اك كن اروكوم كفو هو بج كك كل ابي تت كت د آد ل روكوم تو

 مولعمي_وب تسنح ىرللبرم حبو كت رثكت ياغهورواكس لبا عيد لوك ث رئي له قررت س باج

 علاو ل لما نب ون اوم انج[ ىق بير قورعو اهساكث عبروا روج وو روا كح لك رن ووجب رصرج سد لوم

 م قتىراع ابك لس رات نول هدرا لكل حور لبي لكي لين اكن كني اكس 1 ومب صتقر بى تم
 كح راو وصى مت ركب ذلك كل وسر اكس يدقق وكلب كح لج تلفف سس تلاع لاا

 وت تدايع اج ات لم ايند كن لكس ثلا زي دوبتتس دابهتروا متم ةيآلا هللا نود نم نودبعتامو كلإ

 لك وتشرفروارزرعروا 7 ترضخ وف تدابع راج نكس ويخرب ساء لغت نعني كم ف بس كس بس كوم

 مدابج دلج



 2 (0) ءآيبنألا ةروس 50 نيا الجووراحررشن يلام

 ؟و, بلطس ايكاكه ف اج لع م بسس بس لبس ككل
 هب ىلا تع أك يا كن رقاك يامر فذ سابع نيا ترض ور كيا ءجس ايد فايع با ترطن> بس اوت كا

 تاب ئمولعم ركل اوس جب كول قلعت ساكس قافنا بيجيك تك تاب كل شل
 نوكولاوب ليو: تافتلا فرط كب اوجر وار بش لأي تسرك كل اوس لل ساس ايكوم مولحشلل وكول نلا باوج اك

 لير ةرافك نلوم لذات تيبآيي بج < ةيآلا نودبعتأمو مكنا تي اهو اياررفذس بآ ؟ جايك دايكش مف

 كا باتكى با) كولر ءس لكن زق تنك وووبتسي# رام دق لع لاهل هيلع 3 لوم قرارك ان تك
 اجد باوج اك اوكن او نوم دوجوم لابو لع ركل ابك فس لا كتبك تسئاروا كك ساي هس قرعبزلا نبا( ماع

 تير وبي روا لك ع7 ترفع ران تيك نا ل اهك فس ىلا ؟ يسد باد ايكسآ ايكت فايد نس لوول نا

 شير قراء لاب سمنود ونيك ستكيكي آس داب كس نا ل ةساكتمدابع كمال يلع
 تي آي لس لاقترلا ب لا تلك سد كب ادج لوكاكس امج ىلا قتعاب يب قاوم كن دم ليغ تبي كنب
 2 1 سلول ج# نْوُدَعبم اهْنع َكِئلْؤَأ ىنسحلا انم ْمُهَل ْثَقَبَس َنْيِذْلا نإ + ق1 آج لاف لذ#
 لذات تيآري كن رق ق اخت قرع نبا ىاروا كح لن ردود تس ماد لوم ر رقم ل المج ح فرط رام

 لك يرم نبا ترضخ ل رعب ز نببا بج ثم َنْوُدصي نم كهوق اذ ًالثم ميره نبا ٌبِرْض امو < الع

 هك ذايروشس لف ليلاس مق كب لليل
 8-0 لن وس يناث دار وصرارم سرك عرفك ايامرف سس لاابع نبا ترق ربكالا عرزفلا مهنزحيالو

 ين لوقا كيلر نبا« اهكريك ا عرزفوكى وا قت تارطغح تس لوب كلل كس باص ركوب هد ذه درء بسس

 «< ايكابربكاعرزف لابي وى اك لربك ول كايد كراس حس من كوم زفه كح لوم نلت تانك بس
 هادئ تس درم بسس تس ل اوم ثحب هوايته لبن يوم انفروا لح لاير بس حس لس اوم نخم لام

 ةريرم ولا ترطخ لل هرييشو كربطييرج نبا غلوب ءديرج نب بكب قار وا شنوا نسم لع تداهغ كاك لبنا هوم
 ( نآرقلا فراومءىريظم)_< كندي دم لاح

 . هكرركك يبل جراي قارا دعب  نلل بحاكعررط لش نتن بّدُكلِل ٍلِجَسلا ّيطك ءاَمّسلا ىوطن موي

 نيل ل دتإب ساد كس للا ناس آ (رمزلا) (هنيميب تايوطم تاوطسلا و) ايار فري ماقتءعسرسدد بي ءباتيد

 هس يي برلطم, ب وتلك تحكيراتكروا لتتم ل لي بتكلل « ل كسر طجراي في تالس لجس «كع لوك سوا

 وك وزعسو ىكانلامسآ كل كس ثلا حرر ىلا نس ناس حرر ل ازين ثيل كت اذغاك سوم تلك ك- كح بتاكل

 كل كشم وكاني ثيم لش تيس
 مرابج دلج



 - (00) ءاآيبنألا ةروس مع نا الجودرا حرش نيل امج

 دق زري تحي ريو ارم ركذروا ل وج لاني ماسلا ريلعو اد ترج جس قىردول زف ايدارم تسد وإذ

 ساس ردد تاب يل طيوفك رول وقلي تل, انوفكرولدارععتس دكة ردا ليث دارم سيئاتك لاس آر تشك ارم حس

 ضل نان« لوس دنب كيت ثسراو كن زري تر لاج تكتسب يوك لمج نوبات لاح دعب كس

 ل ني هس دنب كيت كس دقلا تم حس دارم رافكاا كيد زنك ضوء دار تنج لترا كيد نكس نيس“

 رادتتقااب لم اند هوس ده دنب كيت كس هللا لب ج ناسا بش لوك ب سا دواء لوم كل ا كس داتا

 كس ىف ارا قا اكن عز قئاطم كس ىلا دعو الح نوم لا كس تنص لاهو لب "بج ىو دنس ًاروا هس روتر وأ

 دابع تسي اص دعوي «غجس اي ىل و ءهن ثعاباكل اكن ىكتروصودوج وم كرا تق .ةا ورك وف السم ل للا اًكومب ىلا
 مور حس ترفض للا بحب نارلسا لئاطم /- (طورشملا تاف طرشلا تاف اذا) < طور شم خت اسس كس

 ( براوصلاب ملكاثلاو )- كس لوم مور كسس داق كس لوم



 !00) جنحلا ةروس اهيل نال لجوررا حرش نامه

 تلا نامصخ ناذط الا وا نيتيآلا للا دبي ْنَم سانا َنَِو لِ ةيكم جحا ٌةروس

 ةيآ نوعبسو نامث وا عبس وا تس وا سمخوا عبرا ىهو تايندمف تايآ

 يك التمايآل كروا لين ف هي لتس آج نامصخ ناذط اب قي آود هللا دبعي نه سانلا نهو ركع ل ركدوم
 -لز ه1 يع ءايك لايك ه

 نآب ِهَباقِع ىا يكبر اَرُقَت- مهريغو ةكم ّلها ىا ُساَّنلا اً اَهيأب نوْيِجّرلا نئ ِنْمْحّرلا هللا مس

 نم سمشلا عولط اهتعب ثوكي ىتلا ضال ةديدشلا ةحرخلا ى ةهاشلا زل لإ هرم

 اهَْورت موَي باقعلا نم عون وه سانلا جاعزإ ىف ِدمِظَع ئش ةعاسلا ٌبرق وُ برق وُه ىذلا اهبرغم

 ىلبُح ىا ٍلْمَح ِتاَذ لك ٌعَضَمو اَسنت ىا ْتَعَصرأ مَع ٍلعفلاب ٍةَعِضْرُم لك اَهيبَسِب ُلَهْذَت
 َباََع َنكلَو ِباَرَّشلا نم ئراكسب ٍمُهاَمَو فوخلا ٍةَدِش ْنِم ئراكُس سانا ىَرَتَو اَهَلْمَح
 هللا ىف ُلِاَحبُي ْنَم سانا َنِمَو ةعامجو ثراحلا نب ٍرَضَلا ىف لزنو هنوفاخي ْمُهَل هَديِدَش لا

 َراَض ْنُم َءايحاو تعبلا اوركناو نيلوالا ٌريطاسا ُنارقلاَو وللا ثادب ةكئالملا اول عريب

 لَو نم هنأ ناطيشلا ىلع َىِضْقِهيَلَع بيك ٍدّرَمَحُم ىا هِديرُم نطِبَش لك هلاَدج ىف عبو ابار
 نإ ةكم لها ىا سال ابي راَتلا ىل نربِعَّسلا ٍباَذَع ىلا هوعذَي هِيِدَْيَر هله عب ىا

 فطن هيَ نقلت مَ بار نم مدآ ْمُكَلْصآ ىل مكدفْلَح نإ ثلا ني ٍكَش بير ىف مك

 ةماتةرَّرصُم ٍةَْلحُم ُعَضْمي امردق ُةَمُحَل ىهو ٍةَعَصُم نم مث ٌدماجلا ٌمُدلا ىهو ِةَقلَع نب مل يي
 قلخلا ءادتبإ ىف اهب الدعس اًنتردُق لامك ْمُكَل نيل قلخلا ةّمات ربغ ىناٍةَقَّلَحُم ٍرْيَغُر قلخلا

 نم ْمُكُجِرْخُن مف جور ٍتقو ىّمَسُم لجأ ىلإ ُءاَشَناَم مالا ىف فِاتسُم ٌرِنَو هتداعإ ىلع

 نيام وهو ةُقلاو لامكلا ىل مكذشَأ اوغَل مكون مث ًالافطا ىنسمب الفلم مكتهما نوطب

 لأ ىلا ُذَرُي نم مكمَو ٍدْسآلا غولب لبق تومي ىَفَوَعب ن نما ىُفَُي نم مكنِو هس نيعبرالا ىلا نيثالثلا
 نآرقلا أرق ْنَم ةمركع لاق هائيَش مل ِدْعَب نم ملعب اليكِ ]ل ٍفرَتلاو ِمَرَهلا نم ِهِسَحَأٍرْمَعلا

 مدابجرلج



 اك (00) جحلا ةروس كلل نال لجوورا رش نمله

 ثكّرحَت ُبْرتها َآَملا اَهْيَلَع اكلنا اًذإَف ٌةَسِباَي ٌةَدِماَه ضْرألا ىَرَ رو ةلاحلا هذئهب ْرِصَي ْمَل

 ادب نم زوكذملا َكِلَذ نسخ هجمت : نص جز لك ةد ةدئاز ْنِم ْتَعَبلاَو ْتَداَزَو ْتَعََترا ْتَبَرَو
 ىيحي هنأ ُهَنآَو مئادلا تبا ٌثباثلا ٌقَحلا َوُه هللا نأ ,ِببَسب ّنأب ضراالا ٍءايحإ رخآ ىلا ناسنالا قْلَخ

 ىف ْنَم ُثْعَ هللا ّنَو اَهيِف َكَه بيرل هنآ ةعاكلا ناو هوبدف يف لك ىلع هلآ ايتوملا

 بك لو ُهَعَم ىَدُهالَ مع ريع هللا ىف ُلِداَجُي ْنَم ٍساّنلا َنِمَو لهج ىبا ىف ٌلزنو ِهِروُبقلا
 نيمي نع ٌبناجلا فطلاو نامل نع اًريكدهقّدُع ىو ىا لاَح هِفطع َىننُهََم رو هل هِرييُم

 ردب موب ليقف ٌباذع زج ايدل ىف له هلل ليس نَع اهمضو ءايلا حمفب لِضيِ لامش را

 ىا َكاَذَي ْثَمّدَق اَمب َكِلْذ هل لاقيو ٍراَلاب قارحإلا ىا كقِيِرَحلا َباَذَع ِةَميِقلا ْمْوَي ُهَقِيِذنُو

 ئِذب ىا الطب سيل هللا نو امهب ُلَواَُت لاعفالا رثكا نال امهريغ نود امهب هنع ربع ُهتْمَدَ

 . بند ريغب ْمُهيَِعي يعل ملط

 هوس رسن

 ل بر نسال وأ كس هرئومكك سا « لا اترك ورش مانا لا لاو مرتب نابربث داي حس بس

 بم تري شن ل لزلز اكتم اي كتب ورك عاطا لك ااكر وطلب اور حس باعك لا

 ذي ل ( فس ركووز فوخ) فس ركرا رقيب دك وكل ءاكوج تمايق ب رقد وردا « ومدح كس لش عر ول تس باج لك
 كسالي مدور لف حسو كا( زلت ) لا كوخ دولا مور لج « كوت مسني كب ا عدد« لوم زج كداب
 لمس دركانقاسوكل منيا لاح كل ىلاو ليم رداء كه اج لوجب شم« كه درك مافي ني حدود تاك ىلاو

 تلج رشأ حسو كب ارش هولك لاحا#ع د لب تنام ىو شن حس جو كف وخ تدرك وكول ون ( بط اين يس! )دوا

 أ روا ثيراح نب رضنروا كس لوم هوز فو كأول حسدجو كل م اهو تح ا ذب ىقن با ذه اكشلا نكي كس لوم

 داس قلتي ل داب كس شلات كل كلبا كول ضروا ءلومب لذات تي آهدنم رن سرإ كح تاج

 ثدبهو ردا« لو صل سوء سسكس وكول طي نا آرقروا لون لايثبب ىكدشلا تش رف ليز تك (ردا) نون ة# ركاز
 ل تحل وم كو ك- نااطيش شك رج ل ارك ساروا ل

 مس ركتتافر كا لولوج ك < ياجايكلعيف سس داب كس لا نتن ع لجاج ىلا تسإب ب تسبب كن اطيخ دوا
 مم ركاوكول كسك 1:6 اج هس فرط رات باتا دوا« يلو اكو اوال امس رك راجا كى ا تن
 رج ايكا دهب سىس وكمو لسا ىراببمت تم وكم فس م(... رار ذوق ) وم لن كيت لن هس داب كح سوم هدظ هدابود

 مرابج رلج



 تندوف جحلا ةروس اك نك رمل اجو ورا حرش نك امي

 اكتشوأر ادقم كف حاج ساب هودوا حس تلا دوا < تسب نوقووروا حس دقلعر روا ىسفطت تيدذ كمدآ

 وترد لامك يا هب متل اج جس لومأ كك يروعواروا قكقروتاروا كس لوب يفد تاتا تقانل ( لوب) #ازك

 لش ل دام مترمكت رواء جس فئاتسدلمج_رقن و ورك لادا رو هركل الداب قلو داعا ع تدق قلة ادتبا ميكاج لي دركرم ا

 ت فيبب ك لاء ىراببق وكم متري ليت تك رة اربت كيتتتو كس ادبي تن تدم ناش كا لإ تساي

 وكتموقروا لاك ثم وأ ى لاو رولر ميكاج لان تيس درهم رج ح_ لن نكس اناا الغ روا ىلإ تس الرج ابرك نبي

 تو ى لكي تفس« غلاب# لن قود كس ل م مروا حس نايعرد كس لاس سل اي حس ليم ودولاب

 داسقروالصرمايثكس رس جو كدي اح ذب نش لإ تاج نس داينبوكرع كلج ليث هو ل مروا لإ اجو
 ني ةاجوم رتب دعب كس سومر تاب زن كيال ( ساتر ساشا كلج ) لإن تس اج ل زنم كلت“
 نكد رابط ابن ارد« لستات لاح لاو وح انكرفخشاك ىلاوخ ن آرت جكس ايار فخ دمك( ترنح)
 هدام ج لرجار»ا لك تل نس قود لإ ةسابيذإ بلا بج هاجس كفك نتن

 حل بس لا كك اء ايحاحس نانا ضف آء اداوم دودج بنس لاك تاجايناطشوفاى مرج دوا جس لوجه دايذ

 ناجس لاوذسآ قب تما روا ب ردا قر مدا اجركم دئ وك ودرس قو دوا مادروا تب اخ تقلا مكس

 روا حس لوم لان لش هس داب كس لكتنإإ تي اي رداع كادييهرابودوك ولاوربقى اترثلا روا لبيك شرما ريو لش

 ريفا وا وم ل اي كس لادج رك كس ليلو ناودب رول تيذتاو ناودب لش هس داب كس دقلا هوك و تس دم كا د[

 رك ل داجي )لة ةس .وابيو م( قو) رونويتاسسكس بانك ارواوب ك- كس لاو لس بانك ب ىف

 لضُيِل نإ تك بناج ل ا لاذ فطع او فطغروا حسم لس ثوم نورك روط ارب حس نلامبا ثم, ع لاح ( حس

 باع لاوس ل اينو كل كس ضن اح داكبب حس نيو كس لا قي تمار شار هيتس الضروا قفل

 7 الي باذعاك نس الج يك 0 لج حام قلن لد ك- تما ويك ا يك لع ددب مهن دج لانج <

 ايكريجاس ديل( تاذ ) ضن ن3 اكل اغا نلا كأن ع لوب اكل وس اك وم كس كس لوحتاب سرت يدا

 ملم لودنب لاعتدقلا كج قس تساي يروا اندم تس قت لوجتب رودص اكل اهنا رثك | ل سا تس ءانغ اريك
 دهس دا زعل مرج يشبك امك هس ل هس لاو سلا

 دئاؤ وريف بيد نقت

 مكاري © هراشا فرط ىكف رللا ىلا تفاضا ل لا لالزاك ند ك- تميت ةعاسلا ةلزلز هلوق

 -<س اعاشايروا« ني ليللا قراساي

 مراه دلج



 00) جحلا ةروس ل نال الجوورا حرش نامل امج

 فرط كت اب لات دفاضاك-ترابع ل ارصقتم كم العرس سمسشلا عولط اهدعب نوكي ىتلا هل وق
 لكل وقى اروا« اكرم دحإ حذو (رولطاك رروس سس بناج لكبرخصروا كوم لن قت ايند للذي كس انك راشلا

 < بلطعاك لعفلاب هلو «< لوب ىكح “تعضرا امع ةعضرم لك لهذت” لوك ىلاعترثلايعات

 تارا وكل زازري رشا لع تلا ىلا لو جوتم عررط رول فرط كدي لايك جب تلاع كفالي عددد
 يح اكسو قل وصوسروا اهعاضرا نع ىا ا 8ك رردسا نإ تعضرا اّمَع« اك ابدب لئن

 < ب وضنسبب ك لهذت (1) لي هوجو رنج ل بصأ موا اًهَنوّرت موي هلوتف ٠ ُةَتَعَضَرأ ىذلا نع ىا

 ع بوصات دوك ميظع )ع لرب ح ةعاسلا 0 سوط و وة ركذا(؟)

 تفوزكي ديدش هللا باذع ّنكلو هلوتف« حس دارم قرص تي وردوا لاح سري اهتورت ٌلَهذت هلوه

 رعإاب اك نكل ديدش هللا باغ نكلو ةديدشب تسيل هروكذملا لاوحالا ٍهذهف < كاردشا ح

 لامك هلوتف « لن هريثو فلظ نب قادوا لب ولا دارم حس تعامجب ةعامجو هلو« «<اتركاوب فلكس للا

 «< فوذح ل وعفم كك َنّيَبْنِل يدك رك راثتا فرط لكتاب لا رصقتم اك خخ اء ردقموكت رابع لا انتر دق

 هج الع قتئتس ووك تع دس كلج الفط د ماع لاع تري مك كمكجررخن ي الفط هنوف

 ربل تاس قفا لؤنود َكَرَخ هرمكو راك انرو يشكك رم رمعلا لذرا هلوقء يدركه راشا ذس مالعرشضمل اريج

 يةّدماه هلوقءح.ح 3 قلخأكس ا ُمَلْعَي اليكِ هلوقءلث تك نايل ع ووراول شم لتر اهن جواك

 نون قلوب بارعارجو نات لب لسا هللا ناب كلذ هلو امد ل حك لا 6 نتشح رانلا ٍتَدَّمِه

 «ب رت كف هزحادتبم كلذ ( 79غ هريخو م ؟ىب قيل لبق يلاراشمر وارث ك ادعبا, رواارتبم كلذ (1)

 هلو «قحلا وه هللا نا ببسب كلذ انلعف ىا« < بوصات وو كردقم لش كلذ( كلذ "1 كلذيرمالا فا

 قرد للوفرزامتس ملقاة تاتا لامن رن لقط حا ا ذاكدطلا ضير ث خلا خلا هللا ىف لداجي

 تافصو تاز ىكادخ قرف ل لتر ل موج لساع يات اقوول“ 1س بات شرد لوكس اي كس ىلا

 نا لهج ىبا ىف لزنو « ديك كى توملا ىبحي هنأو « ةيتآ ةعاسلا نأو ب انركا زك داب

 ليي فطغاك هللا ىف لداجي نمودج تما تيثكديأ ىلا هج تيثكل واهس ماشب نر اك
 ءهعم نئاك ىحوالو ىا تع بات كايدم ةعم رون هلوق < ب ملع ريغ هللا ىف ٌٍلِواَجُي ْنَم

 قيرحلا باذع هلو «<ح لداجي قلتي لضيل رواع لاح ريك لداجي هفطع ىناث لاح هلو

 مك هداغاي ملظ ىذب ىا هلوقف «قرحملا باذعلا ىا ليقع تفصلا ىلا نوصوم تف اضا ب

 ل قشسس ( لذ سا) ظنك ذ < فيص كذابه مالظ

 مرارج رلج



 ا (0) جحلا ةروس اهل نيثللجسووراررش نمل امج

 شنو رينل

 طرح ةروسلاس

 كس لكانلوم كل ياروا تمايق ف ىلاخت تاع نتاوكةروس لا ءامتر كذاك ت وم ا دعب ثعلب مانغا كس ءايهنا هوس

 اهيا اي (ارفء< هارداز ني رتب ك كس ترخآ كارل ج كر ايتغا يك قف نانا ا تءجس ايا رف [ردرشتس ناي
 .مكبر اوقتا سانلا

 ترايصوصتإ 11 جرو روس

 تاور كمل وفود تس ابق نبا ترض جس ف التخا نايمرد كس نرسل فس دم ىل هايلكس تدوم ىلا
 -هسايددارق ئراروكى ا ةذس قل رك ولك يشدد واريككت ايآ ةروسيي كسب لوقاكن يي سفمر وجت ء لل لوقنم

 رس اكلم لا ندواك نين تارك نو اك تساي آكل امك نس تب يب تس لن بت ايس ةدوس للا
 لكن ماو ياك ضبروا لب داهتجو كعب تلاع اكون لمي دعاك ضثبروا للم اك عدوا لتر طخ اكثروا لمن
 ب اشنت لضتئروا لين ماكل تثير وا رون لضثبروا لا نر ان تاي عبلين ارواج ادم لن تلا

 ؟ اكو بكس مم ايق ل زلز

 حس تم ايق يك ابك ضن لحي حس لااا دعإ كح ةسوم هدنزهرايود كس لوك لروا سوم اق تميت

 ضرواءج لع تايآ تسمم كديجب آر ركن اك اكومر اش ل تمالع ىرخ آى تنم يقول اوم لن ايند لت كلبي

 ملرزلز لاء ليئراضأ لوك م لوو دمك سي تقي, وم دعب كس فس ومي هر شنو رش لذ يك يامرف نس تارت

 لاي مدودروا كس لب اوم قاس ل مكس ناوقروعىلاو لص مانقركس لكىرذ نش تيآك1ت فلو ىعمإت

 وكن فس[ دقاوابيلا اج لكي حس تم يق عروق لاند ىلا لذي ركا« كلي اج لوجو جي ةيسا صقر
 تلا ارش اكنلا« كالو قرم لن تلاح ل لتر وكدج كى وت يديبج لكلا نس دعب كر شنو رشح سلاش
 نيب رفض قلروا كي اي احدت اسكس يب حرر ى اهو ءاكوماوم لش تلاح كف الي حدود لاننا اكن جرو اوم لش

 ل "اًبيش نادلولا ْلَعْجَي موي” رطل تع سولت اح تقيقتج_دارم زال ث تيآك سابكذس

 راسا لوك تبنت لب اج كل دارم تم قيل هس دار انو كتم ايت ذود لابي حرر ياس دارس كارد كك د
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 2 00) جبحلا ةروس مووع نيا اجودرا رشم امج
 2 رسل

 -ح ءداقرب قرم لامترلا ع لأ

 ا ا ل هللا ىف لداجي نم سانلا نمو

 -اهقركماكت وما دعب ثعب رواق اركابك افا سكول خلو آرقروا لايث كىاغت ثلاوكن وتشرف

 هذ اكتءاجرد فلك - لبا يلقن انا ل رواي نطير ع تي آلا ةفطن نم مث بارت نم مكنقلخ انإ

 لم راندا لصلا لوسركجس تيباور سة وحسم اهلا دبكتس روج حس ل ثم دع لي ا كى راخب مليم

 رم جحا نب كود قلع دحإ كس زور لال اجرب جانب انت كذور للاي ل ردا مترو داماك ناس ايا رف نس
 اوت احا شرف كيا ح فرط ىكى تر ثلا دهب كس لاس حاج نبب تشو خضم»و ل ند تن لال اع

 يس قرع كس اك )١( ل لاج قداوص تشرف تنذو ىلا مت اب رايب قلختكس ساروا جس اني د كيوب رود لع

 مكس قي لع تيباود كيا ( يطرق ) تنكب لٌخ ياكوم تنكبدب كي( ")مس اك ايكل نس انك ذكي ()

 - لاتمللا < روما. ب ليلك ن امنارم تشرفوج لج احاج نب هغضم دعب كس لح رك راودا فق فظن بحب
 ثلا كا لبث اي < ددقم رك ادييوكن انا اك يآ فطن لا نُ ةقلخم ريغ وا هقلخم براي اتركك فايد

 رب لس دقل دك جرم مككركاروا ساي درك تق سوك ا مترات هلق يك سات بات يس فرط كى ات

 يا كسر لابكروا ؟جس اسك كارو ؟س اير كندا ؟ريعس اي قسوا ؟ كذاب < كذلك جس اترك ل اوستشرف

 (رثكنبا) لإ لاج ىدالتبولت شرف تتفو ىلا ل اب بس
 «كك_ د [للظ بي ساوحروا روعشو لكس نانا ل لستركر موو شم رمعلا لذرا ىلا ُدَرُي ْنَم مُكْنِمَو

 هيلا ىلا لوسر اكس لوقت دعس تياورب سن فيرش لانج كا اني سرك ىلا ذس مليا ثلا لسير ك

 ةييسداركديكوالوا بس يا امديدعس ترض ثي دع وار رواه تكس ترث اديب لت" افا ليذ بحمل

 لذا ىلإ ٌدَرَأ نأ َنِم َكِبُدْوْعََو نبجلا َنِم َكبُدْرْعَاَو لخْبلا َنِم َكبُدْوْعَ ىَنإ ْمُهللا :ب ياعدود كس
 (ضرت) رَقلا ِباَذَعَو ايدل تف ْنِم َكبْدْْعاَوِرمعلا

 ْمَدَع ىف لج فرح ىلع لاحلاب َهّبُس هتدابع ىف ٍكَش ىا فرح ىلع لل دعي نَم سال نم
 كك يد لل ل

 ْمْقَسو نحب ةنتف هتَباَصآ ْنِإَو هب َناَمطإر هلامو هسفن ىف ٌةَمالَسَو ٌةَحِص ٌريَح ُهَباَصآ ْنإَف هتابف
 اًهنِم ُهَلَمآ ام ٍتاَوَقِب اًينُدلا ٌرِسَح رفكلا ىلا ّعَجَر ىا هِهْجَر ىلَع َبَلَقنإ هلامو هِسفن ىف

 الام نصا َنِمِهّللا نْوُذ ْنِم ُدْيْي اوعي ُنّيلا هيما ُناَرْسَحلا َُه كلذ ٍرفكلاب مرج
 اَوُعْدَي قَحلا ٍنَع ةُديِعَبلا بلا ُلالَّضلا َرُم ًءاعُدلا كلذ ةدبع نا ُدعَفني ل اَمَو هذبعي مل نا ُهرضَي

 َنسنبَلَو ٌرصانلا ىا َرُه ىلوَملا سبل هلّيختب َعَقَ نإ ِهِعفَت نم ُبَرَقأ هيا هّرَض ٌةدئاز اللا ْنَمَل
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 ا (0) جحلا ةروس مو نيل الجوورا حرش نامل امج

 هللا نإ ىف باوثلاب نينمؤملا ركذب نارسُلاب ِكاَّشلا ُركِذ ِبِفُعو وه ٌبِحاَّصلا ىا هٌرِْشَعلا
 نإ ”ٌرهنآلا اهيحَت ْنِم ىرجَت ِتْنَج لفاونلاو ضرفلا نم ِتحِلّضلا اَوُلمَعَو اَوْنمآ َنيِلا خدي
 ىلا هَ نأ ذأ نطَي ناك نم هيصْي نم ةَناهإو هُم نم ماركا نم ِهُدياَم لفَي هلل

 ىفو هيف ٌّدشي هِتيَب يفقس ىا ٍءآَّمَّسلا ىَلِإ ٍلبَحِب ٍبَبَسب دُدَمَيلَف ةّرخآلاو اينّدلا ىف 3

 نبعد لَه رظنيَف حاحصلا ىف امك ضرالا نم هّسفن طي نه قي ىا عطفتي لِ

 الف اهنم اًطِيَع قيَمحَيلَف ىنعملا اًهنم < طفي ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٍةرص ِمَدَع ىف ُهدْيَك

 ٍتارهاظ ِتمَيَب ٍتيآ ىقابلا َنآرقلا ىئا ُهَنلَزنأ ةقباسلا ِتيآلا انلازنإ ّلثم ىا َكلاذكو اهنم ّدُب

 افي هللا نإ قار َنيِذلاَ قولو ئرطتلو مهن فيَ َنيباَصلاَ هلاَو ُدوهيلا ْمُهَو
 ملمع نم يل ىلعهلل إدا ْمهرغو ةنجلا نيمؤملا لاذ اننا مونتي

 ضرألا ىف نَمَو ٍتوُمّسلا ىف نَمُهَل ُدَجسَيةللا نأ ملعت رت ملأ ةدهاشُم مع هب ب ملاع تّديِهَش

 نم ٌريَِكَو هنم داري امب هل ُعَضْخَي ىا ُبآَوَّدلاَو ُرَجّشلاَو ُلاَبحلاَو موجلاو ٌرَمَقلاَ سمَّشلاَو

 مهو ُباَذعلاهيلَع َقَح ٌربَكَو ةالصلا ٍدرجس ىف عوضخلا ىلع ٍةدايزب نونمؤملا مهو ٍساَنلا

 همكم نم ُهَلاَمَف ِهقُْي هللا نهي ْنَمَو ناميالا ىلع َفْقَرَتُملا ةوجسلا ْرَبَآ مهنا نورفاكلا
 مصخ نونمؤملا ىا ناَمصَح ناذه ماركإلاو ةناهالا نم ُخُءآَحَي اَم ُلَعفَي هللا َنِإ ٍدِعْم

 هنيد ىف ىل ْمِهبَر ىِف اوُمَصتحا ةعامجلاو دحاولا ىلع قلطُي وهو مصخ ٌةسمخلا ٌرافكلاو
 قوق ْنِم ٌبَصُي رانلا مهب تطيح ىتعن اَهَْوُسَي ران نك باي مهل تنايف دورتك زلال

 اهريغو موحش ْنِم مهِنوطُب ىف ام ُباَذُي هب ُرَهْصُي ةرارحلا َةياَهنُعلابلا ُءاملا نْميِمَحلا ُمِهِسْؤُر

 ىا اًهنم اَوُجرْخَي نأ اوُداَرأ اَمَلُك مهسؤُر بْرَضِل © ديد نم عمق هلو هولا هب ىو

 ع ىا ”قيرَحلا ٌباَذع اوُقوُذ مهل ليقو عماقَملاب اهيَلِإ اَوُدُر اهيِف اوُدِيِعأ اهب مهُقَحَْي مَع ْنِم ٍرانلا
 .قارخإلا ةياهن غلابلا

 تدايع كاس ل تس شك سس ل دي قدي ل فاللي ةسدب كايا كل لرد

 ”رابت لج



 ا (0) جحلا ةروس مو نايلالطودرا حرش نامل هج

 لش تلاعب سز للع تاق ءزعوات لا كل او سآت ابعت اب تكف نو ولو اط يللا

 رق ىتالسو تكمل لامد ناج كس ىلا نيك نآرف لوكس ارك ذبل وم اك هرانكه ذاهب دج جس كى ديبتدتاس
 ركام ادع هو ايكوم نتا ضرعروا تنحل ب لامد ناجح لكى ا نتي تن لوك لا روا لن تس اجو نكست نيد سا
 روااوم نااصتن اكايند حس بو كد نك لا قريه كد كس اين لج جس اناج ثلي بناج كفك ني اي دلع

 اج كش كدنب كى اركا اترك دنب كتب ركدوجج وكدا ناصتن لكى يم اوم نااصتناكترخآ حسبو قفل

 سس تجرد اهنا لرنب ياطيب سنت لوو[ ا قدس كرنب كارلا ردا( انج سبت اصتنوك ا وو ون
 4 ارك رفا بيريز جكس ىاناصتلاك تدابع ىلا ل ساد لهب ليا جساظارك
 ذلك: لن راربهو روا ارب رصان لوم ايا يقم« هدئا مال ل نمل رب قاطع

 نس نوهت ل وار نار واول ولاو نايم قاتلا البير فرك ابا لس نيس دعبإ لس رك كس ناصف كس لو

 راج نبهت لع نم اه ركل فاو نع م لونا, ىلا ل نوب كس (  ليبق ) ل لظاوفو ضئارف مل اص لامعا

 تبا كن اءرفات كس لا اي وم مارك كد او فذ كت عاطا كل اداوخ < اترك < انتباه ىلاخترثلا دوا ل لا
 وك نيا وق كس لنوم لمع ترث اوايتد كملي ذا لسممم ب نسا لات ثلا كوم اتركل يخيب ضن رواومب

 يارس (ارمود) وا ل ةعدن اب( ارميا ) كس د لب تدي لع ييسا ل ءلس عدن اب سر ل هك هدناب سر كيابب ىلاهن داك ساي

 راج )ل ركع طقس اينو اسامي رك وطلاب ل رك طوخ ل تنوحاك انيا حس لارج لس هنا تاور

 هذ لجن  قكرك مكتب سا لش داب ك ترن مدع كي آش وخ ريب طيب كلا اياه كروب ( قتيلا ل
 ترص كمل يلعدثلا لسوروا « ثجس اج برك وو سجود كا لإن ب نكس تيب آ «ج هكر لا ليصل ا
 هك يلاع < ايكل زانت آرت قاب ايل ذانفس مت قباسستايآررط لج ترهل ىاروا هس كرورش

 تياربوكع لا ل تس اءرفودارااكتيادب كل لات ثلا يخالب روا < لاح حريك انل زنا« ت آن لقت حنو

 نآرقلا انلزنا < ي ترابعريزقت ) < يسد ىك هانلزنا فطع اك خلا ىدهي هّللا نا روا لت ةايرف بين

 دوبي هوروا كرايتا تي دوبي نس لوهتج لك ولووروا نيت وم يرش لوك ب سا ( ديري نم ىدهي هللا نأ انلزنآو
 تم ايق نايمردك- بس نا ىلاهترثلا نبي شمروا ىدكروا كراصنروا ج- تعاتب كيا كا تدويركدج نثاصروا لن

 حس نم لامعا كس نا ىاعتدثلا كت ب اكعدركل صيف لح ركل ظاو نع + موك نان وصرخ وا تنحج وكن اوم نور كس

 بست اسك ىلاقترثلا 1[ يمولعم تاب يوك يكب طاق ج لساعهدباشم ميكى نب 2 <- فقاو حزب
 جس ايدج روا تخروروا ئابب رواه راتسرمأو تروا ليت لع وقيس ذ وا لين لعن لوفامسآكوج لن سكى جاع

 ( لو تركى زجاع) قد آت تب رواج بولطم حس ادب لش تاب خلات مك ا يارب ننن
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 (0) جحلا ةروس كذب نال السودرا حررش نامل امج

 اتت كبها ذعبب نتركه كات تب دوا دختاس كس ىلداي زري عروضت ( ماع) سب ةولص ربكم لين نيو ووروا

 ني ذاد شوك رواء بس فوقوسرم ناامياوج ايدركر اذ اكو ديك لا نس لوبناك كس ىلا لين رف كورولا ع ايكوم تما
 < انجاهدج ح ماركاروا تمارا دقلا «لئنلا» هس ركريعس نتي لالاو غيسد تاز لوول سل لس هسا
 هس نكي لوطود عبروا دعاو قالطا كممتسروا ل رفارسود#ضرافكروا لذ لب رفا نيتؤم ل نفر فوو ب جس اترك
 تنوي ليل: كس نوزفاكوس اكد مث داب كس كيد كس للا نثث بريا ةسلوي

 ىلإ مركري دش تمياهن نكت مكرم لورسكس كادوا كك طاعااكن ناك قالك ضنا كح لن اجه كك
 ىلإ مرا سلا عكردا ءهريغد ىل ج كل اج( ىداكك ) قداطب لي زج بس ديبي كح كاتس مايا

 4 فس لابو لورتاج نا نثل لو ةح زوقك تحول 2 2 (ازسا ) نارا ل اجا قد نو

 كا ريل رذ ل لو وتم كس سرك وار اكنك احب لك سس مجد ىك فوم قتال مكن لا ع كأنما كب بسحب دوا ك-

 هةر لاما كف الج يومك با زعاكدلع دج كة اهاباحس كادوا سلي ام يس دانوللع

 رئاوف ريض بيكو نيت

 بج فرت الإ ُهبَش هلوق» لِ َرعُم ديَْي ىا جب لاعحس لطانر يدعي ب ٍفرح ىلع هلوق
 كسا للي تي اك يووروا هس .يليثم ةراعتسا لش تي اك هداشا فرط كتاب لا ليي لا هقابث مدع ىف

 رت اسكس لامس ضر ع تاو لزاتوماوم لو ل مطساواسكس داتا نقي جات لاع

 كي“ ب هلمأ ام هفوق < ققتر تيفيكى ايبا بوكا تورم وم ركب دانك س شوج لك د

 اك ا وعدي ْنَم رواج هدا مالي ْنَمَل ةدئاز ماللا ةدئاز ماللا هلوتف «ب-(تكسرم ىكريما تمل م رواه امم قاضي

 رواج لصاكل وصوم ْنْم ركوم لمربي ر وا رت كس ارك ل حس قلت با برق رواج ءادتبم هّرض جس لوتفم

 َرْه رُه ىلوملا سنبل هلوق « هتدابع ببسب ىا هتدابعب هلت«. لوتثماكا وعدي راك لص ل وصوم
 < مذلابرصخوه رواه ريك ريشعلا « بحاصلا عررطىاءجسريضك وم رصانلا جس مذلاب وصخ
 لوق « هدعب اميف لاقي اذكو < لاح كاش ركوب قلختس فوزم اسّيلتم نارسخلاب رسثمأ لوق
 ىا ىلا جب تنم لانركذ خلا َنيِذْلا لدي هللا نإ ىلاعت هلوق < اخت. َبَّقَع نينموملا ركذب نينموملا ركذب رسم

 ةرصي يل بترمريئر شر فل لم للا خلا ُهعيِطُي نم ماركا نم رسفملا لوق ةيآلا وذه ىف نئاكلا ركدلا
 ءامموك اوم قت يوا كرم ءاهسلاء سجد كف و6 نا ذلا ىف دوبتمجس عجاف رطىكمليطع ثلا لسحر

 قم يطرشرلا ْنَم لع ناك ْنَم ددميلف هلوق ءءامس وهف هسأر ىلع وهام لك < لوقم«ل كب
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 () جمحلا ةروس 4 نيل الجو ورا حررش نما

 ْمَطَقَي ناب هلوتف كوم دوو كفو ءازت اشم لع ددميلف افرارعرلوصوم ْنَم ركاروا ومنا زج لكلا ددميلف

 < كدمد تايحدارعحس قرا ضررالا نه < فوذحل وعما طقيل رايد زكوراشا كك ذاضا اكن ُهَسْفَن

 ووخار مح ضل م ترروص ا قوم تانك نوك سكس اق نر كاروا حاجا ذب دجتاس اك قف كان سفن كب ج

 ارصارسدد دوال تدئابارسليأ اكد لش هيو تعجل وم ب بل طم« لوم نم زدارم حس شراروا« رج تاذاكل ا
 لك ارك سمعو حس هس دنعي كات رك مث قلتانبا سنين رك ج سرك زج كادوا لس هدغناب لن نددك با

 قتل وصوم اي لع ظييغَي ام «< ترس لادارعروا كنس نايباك ام ءاهنم ءاهنم ظِيْفَي م «ةساجوم لاو تروم

 ترابعي زل ح_ لوعفم 6 نبذ كل لص لوصومرواءب فو ذم مث لادئاعج لصاكى ا ظيغي «هسىذلا

 لع ريميل هظيغي «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرصن وهو هظيغي ِذْلا َىّلا هديك ْنَبْهْذُي لَه < ب
 نم ىا اهنم اًظيغ هلوتا «<س حا رفرط كن ظيي « ناك نه لوعفمريمروا«س عت افرك وصوم ا ىذلا

 لاح هلوق , ٍةرصُنلا َنِم بال هنال قنتنحيلف < ب ترابعيزقل ةرصنلا نم ىا اهنم دبالف هلو ءاهلجا

 ُديِرُي < هداشا فاضااك ُه ُهاَدَه هلوق «< تنم كت ايآ تانيب رواج لاح سري ةانلزنا تايآ لفل ندي

 نا انلزناو انلزنا ىا جيري هانلزنا فطعاكس ا قده للا نار هلوق «فرطكف ذهل وضم

 «< م تاوُمّسلا ىف ْنَم قلل ئاذ ك- دجسي فلعاك سانلا نم ٌريثك و هلوق « ديري نم ىدهي هللا
 هلوقف ء لون ركع روضت قريب رذ ل هر و ربك شم ىرايقنلا نانا تو والعم عروض” رارطغنار وا ىلي ولكن

 لكس دقيرط ا« لن رفاك يب هيب روأ تس نم لل رف كيا لي نا اوم ركذ اك وقير فوج وا نامصخ ناذه

 اي لئاقع د نوم لل رفء هس اي ايكا ارم غيصب نامصخ حجو ىاءزفاكارسووروا اوم لل رف ليا « لإ عر الود

 4 لولود تعاني روارعاو لالطا اكرريصمر واحس ردصم م يا الريب يما دعاد متألق

 لت فاذا اب لتشت دارفادنج نفر فكل سجس ايكلاعتسا فيسك عي اهي اوُمَصتخِإ هلوتف «ات“

 فوذك ف اضمك سه راشاوي هنيد ىف هلوق طهرو مرق لب عم دابا كس يروا درعاو تس رايقغا كس

 ىفام كك لابس ار فرم سوو كف وزح ل ولج كس هراشا ل للا ٌدولجلا هب ئوشت و هلو <.

 ريتك مهل ٌعِاقم مهّلو ئلاعت هفوق ءج لئزج كب رلب كى وك أت سرو فلعو مهنوطب
 مكي لاا ارسوددوا وج كك قاقتختا مال لش تروص اوم حجار فرط كانو رفك نيذلا كري لوا لي لامخادد
 0 عِماقملا هلوق 2< نوم مولعم سس قابسد قايسييروا لوم حجار فرطىك ( هفورادك غرزوو) يعاب زريمض مه

 -اًزوهت َةَعَمَفُم
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 اك () جحلا ةروس موه نيل لصودرا[ررش نمل امج

 رشوش
 ىلا نماروا ىداخب كس هب لوزن ناش اكت هيا فرح ىلع هللا دبعي ْنَم ٍسانلا َنِمو :لوزن ناش

 هك مم 0س يطد الكس رك تسربت لور يلع ا لس للا |لوسر بمجك + ايكت ياء تل اب با ترحم 5

 رعب كس سال مالسا كا يك لوم ضئوتب كن اربا سس لوك نتركه ةاجوم نار قتلو برا ضن

 ياء كيدارب يمك اق ابك قاوم ف اظغكس لا ركرواهس اجا نيد يركن بك فقم ل 2 لش لان ددالدا كلا

 ناهي اكن ارك ليث تس دم تكي هرانك ياه ناميا كالي اكس لوم لان تعبي لش هس داي كس لوألا
 نيد وتكلم وم الت لش لاشي يو فيل ى ناز ةروطب و ورك روا كك مجري مالسا ف ايك نلاءاسو تحار قود دب كس
 كرب

 07 حرر ا نوم ل تمايشورا ركل او نسج سرك ران رطل« ين كس هرانك تمس فرح

 تمم اقفتا ب نإ دوك نتي جس بي ىكلاع اك ا <. اب د داكش كب ذياتروا بع دو كت لش ساب هك نيد

 رم هو ريو تروصب ل 7 لئ ر تس و, لصاع«ج لوم كت ادافم وخد فرصتنييناكى ا كوك« لوم لبسي
 - نيقيلو نام ردا ل سوم نئارلسم وج فااظرب ك- لا «<ساجاج ثول فرط كك شوفك ني د لابآ
 ليج تس ركاواركش قلن سم د« رب حس نوتمنب ليب خر محاقرب ني درمخإ تكس هاوي كرس سكود ل نس: دارس

 - ل ةس دكر قلب ةس وم رامود حس لوفي كارو

 ح اتباو رب ضب كي كيا« 2ك كك ناب بلطمود كتيب [لا يلا هللا رصين نأ نظي ناك ْنْمَ
 لن تميت كرمك يسا هو لوم فيت كا حس ردوا بلغ كس لا كتيكهس ردود كل وسر نسا اعتلال

 ريلطدشبا لسوف لس ان حس بضُو طنيغسسا كوي دي اشعل كوكل اك نياكي دنياك ا ل كك ةيسارلا الر

 هسرمود» كوم تدي كرك ارم سان لن ترو اس اجاب لع لد تيس اركي دوك وففو ثا سوم تش ب كح ملك
 ترك يلع كلا ل1 قورواددسوج حس ناس آروا ساجد رب ناس آلي ليأ ضخ يباركك ين ب قم

 ىلاكوشروا < ايكدني /مومذسلبي نس ررتك با ماا ؟ ايكوم ا تلك اك ادعب كس لايك كيد دوا ( باتكتركىوركا)
 موف سرد هس

 داككام لصيف روا كح لي دا,رف لصيف ليك و كس تمايق نايمرد كح لوقرف لطب روا نتي وراك ىلا تو كرابترفلا
 مح اكرم حاس قس ابهو دكويكء اوم قاطع كس ف اضن لرعرلكب اكرم ليت دو ذك تادايقفا

 2 0 يلوم عرور ى ذو رن واوخ تاقولكم انتل تييآل ا بألا هل َدحجسَي هللا ُنَآَرَت مل
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 4 (0) جحلا ةروس مو نيل الجودر حرش نكمل انج

 كيا« لين قا رف ناب سيمو ىنانا عر وف نب ركام رف ناي وبك ن اوني توم رادرهتار فروا خل كل كس اخت ناس نت
 فوم نام رف بارو ءفرخنسس ف رك دبك ىف ابو رم ما كرسوددوا كير شتت سكس بسس لن هديك ادرار ل
 تس اجدم اشو مرج ردا عرفرج كقول انس ايكس فس دكا زج اع دمج ناكل جس ايك يكرس ذكى دبتل
 اكرسود« مان اكتر ىل اشي ب نع زهر كن اناء انو لاح بس نم كس لاه دب اكك يارب حس لي نالت

 -< م ناك يسد ماجاك اء. ايكايكا يب كنا ك- كس ل تمدغ فيا قي اود اكت اقولك

 تقيقت كك #ومراورجناءرفكس قولكم ارق
 حس لت ىرايقفاربغرب روط ىرسزقتروا ىف. وكت كيا نوم تهشم اجرا مكر زك قلاخ خيساكت ام اكم انت

 نسل تربع ترشق ثا شا حب لم تاذاقب ايوق تلم تاحارعرفاكاي وم نمومورف لوكان ولك

 تك فدا لوكريخإ كل تبيشمو ناذا كس لاا ئاهيبايهرذ لولاك لابتج « لع تهشمو مكر ز كس ىلاخت نقي روط لالي
 تسكن

 هركتعاطا كماكحاك ىلاهتدثلا حس رايتقناو دصق ني قولكم وكس ىرايتفا ىرادربنامرفو تعاطاكرسدد
 اري توم كروا فرحخسس لا رف اكء جس اتم رادرمنامر فو راعش تع اطا نلمؤمك جس اممم قرف اكرف اكو نام تس للا
 تعاطا ىداراروا ىرايتننا كب تع اطا رب زقنو ىف وكف رصوارم حس تع اطاروا دبل ب لاك سدي رق كتاب

 «س قكوم ل هريتو ناسناو نتج نشب لوقعلا ىوؤ فرص وت تعاطا دارا دوا ىرايقفادك ساند بشي دك
 نآرق كوك ؟ ىدكىرايتغا تع اطاروا لابكهداراد دصتقرج وق انو ليتر وتشو لقت بي تاوامتب «تاجاين تنادي

 ىك, سيما ن قولك وحس هداراو رصتقروا ر وعشر لقت تباثكثاب يب ح تاحيرضتروا صوصنر ام مر

 يىئاوأورماوكن لا كس ىاروا بس ايم رف اطعم جرد لاك اكروعشو تك لات ثلاوكت انج دوا كلاس «جس قرف اك

 ل طم لس ترورض ل: فم لاوكف صرب روا يلم حس ل تقولك اب هوالع كس لاء ايل ايانب فلكم

 هجدذ رست لي تاجات دعب كس لاء لن تاناويحروتشو لق و دايز حس بسد عب كس نانا ءجس ايككي در وعش
 هح ف ركروناسسارذ قر وتشو لاك تاجابنءجس اج اجايك وس روط ماع نر وتشو لن ايت ان اوبخ« لن تادامتج ل
 قلاخ كس نارك تك نايتي لك اا كلامنا ماعدك بس ىنروا مكانا روتشو لقت كت ادانتج نايس اجاج ايل ناي
 # لث كل ا كسوداراو رصقزينروعشو لقت كو ورك قدرت كلا

 روا ناس آف دقلا بج ل“ َنييعِئاط انين اتلاق” < ايار ف لن داب كس ني زروا ناسآ نس مكن آر

 وا ىئانجر باج اركعوأرجج ترو وركر ايتن ىرادرهتامر فس ىو يا انه د نار ف ات دام دكم يك ايد مكن ز
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 ا( جحلا ةروس ناي الجوورا حرش نامه

 كج قرسود دوا ٠ نين تس كل وق قرادرهتاءرفروا تع اطا حس وخر واس دارا يس مك ا يك تع ذس نكن ذددا نا

 سب ارتي ضب تن “هللا ةَيْشَح ْنِم طبي اَمَل اهنم ناو” ع داشرالم ركن آر لتس سرب 0 لدذئاجب
 لكل وراه ل هر شكت يب داحا حررط ا« لن تاج كح كب حسي واهس داب كس فوخروا تيخ كات تدك

 كس هدهتوكىرادريتامرف لع تي لا كس سا« لن قط تسرثك تاه روحو لق يب تاق رسودرواوكفم |
 دال كس نانا عروف ليث ب كس تي قتسروا «ج دارم ىداراو ىف تعاطا حس لما« اهك يكرس اظفل
 شل م روريكل هاكر إي لك ىاختدّقلا حس هداراو دصتق خييسا ت ولكم نت لاب( ليت لظاو تانج لع نلمس نتج )
 فاكس موو هدا ذك دبت يلو زم ليا , كس وم صح وو لن نتج قولى يا ننتجروا نلاسلا فرص: ليث نا رف علاج
 ( ملكا ثماو)- شيف ف كو داكن اجي درك لذ ف هطلاوكن فرخ تس هديك نا انو

 ءرفاكارسسدد نلوم كيا لن لل رفود ري ءساوم لم "اوم َنْيذْلا نإ” تيب اي هاك اكن نامصخ ناذه

 - تسوي تب + لاك نائماص ران دوبي ليث لدم هاي كل ورف رب
 نجل رودي ءاوم ند كس تمايق لصيف كف انخا ىا يكف الخام ب ل هس داب كس بد تيسا فس لوم

 حبلا« دعبامإي سوم كس لوا نرقواوخ ليث رافكهوركم انت لع لباقتم كس نااروا نيؤم ماع جس لن تيب[ نارك اك

 كح اذ اوربت اقم كس سرسدد كيا ل شو زرابم كس ردب ناديموج «بساوم ل داب هسل وقير فود لو فاكتب لا

 50 كح بقع نيب ديلو روادهبج ر نبا بعشروا يب ر نم اربتع حس ل رافكر وا ةديبعوبا وزو لع سرعت حس لي ناوفارلسم

 دي ديش» ريبعولاروا باول اسوة زج ترطحروا لم تيرطت يب نوف لصوت كلم هس را لو ةرافك سل

 هس داب كح نإ ذدابم نا لوا اكتب 1ءيدز مدرك يلع لومدت كس مور يلع ثلا لص رض ةروأ تس كرم

 كل كس تما كروب لب وصوت سدس نا مكي كسر جايب نايم تباف حس ثييداحا كملف قراخب اندم لش
 ( فراعمال- لو ل تا كاك اد جس ماع

 اهيْحَت ْنِم ىرجت ِتْمَج ِتاَحِلاَّصلا اَولَِعَو اَنمآ َنيِذْلا َليدُي هللا نإ نينمؤملا ىف لاقو
 بهذلاب لولا ْعّصَرُي نآب امهنم ىا رجلا اَولْولَو بَهَذ نم َرواَسآ نم اهِف نوحي رهنألا
 ىف لاجرلا ىلع سبل مّرحملا وه هريِرَح اَهِف مُهَسايِلَو َرِواَسَأ نم لحم ىلع فطع بصنلابو
 ىا َتِدْيِمَحْلا ٍطاَرِص ىلإ اَوُدُهَو هللا الا هلا ال وهو لوَقلا َنِم بّيّطلا ىلإ ايندلا ىف اْوُدُهَو ايندلا

 ٍدجْسَملا نع َوِهِيَعاَط ,ِهتَعاَط هللا ٍلْيمَس نَع ْنْو َنْوُدَصَيو اَورَفَك َنيِذْلا نإ هنيدو دومحملا هللا قيرط

 ْنْمَو ىراطلا دِواَبلاَو ِهْيِف ُميقملا ٌفكاَعلِإ َءآَوَس ٍسانلل اًدبعتمو اك اكَسنَم ُهنلَعَج ُىِذَلا مزعل

 باَذَع ْنِمُهَقِدن مداخلا َمْهَه ولو اًيهْنَم بكترا آب ِهبَبسب ىا مطب ٌةدئاز ًءابلا ٍداَْاب هيف ذر
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 00) جحلا ةروس را نيل الجو وراحررش نكمل امج

 . ميِلآ باذع ْنِم مهُفيذُ ىا نإ ٌربخ َحُْي اذه نمو ُهَصْعَب ىا َمِلْوُم لَ

 هلمج رت

 يرهق بع لج اهم رك فاو لعن تاذاب لا كك لسليت نس لومناروا تال ناميادج وكل وكول نا ىلاعتدثلا

 اك وج كم كسر ليل اكنلا لبن تنجب ردا «لس لا اج تس انبي قوصروا نك نول ابووكن لاء لوب ىداج

 قرط لا كس لاب بس حس لوتتو موا فوم نلقي, اسس كسرت لول« جس ماا انبي لي ايند ك- كس لددرع

 يداك فوم فطعرب لكاس َرِواَسأ هس اى ديتاس كس بضغ لول روا كس لوب سد[ ذج لي ف وس لومدك تس

 قكقدرلت يال تار لان ارواج هل لا لا هل «هرداء تك دركت يارب كب يطدلك ايدل ارواح
 كح ثلا وا ايكرايتننارفك# وكول نج كش ب < نيد اك اروا تسار هدي شيب اكهثلا ثم < فيلر ل لل الوج ىلا

 كح هس سكر اقايدرك اك تمدابعردا داكن ابرق نس متوكل: مارت دوا حس تعاطا كلان حس تمار
 لا طدردوك ضنا مق اكس ركر ايفا كود هاد بس تاس كس ملل ارو قو مج «لؤ رباب بسر فاسدا منش لا

 روع ملظلا ببسي ب ىا ملظب «جس هدئاز ب ل داما« لح ل املج صح ضن اهل سا خي باع

 كدمات كِإ تيرتل ع ةقدت هل ارواب نو متلو بسولمداخج ركأ اكس ركب كرا اكزنج عر ورش

 . ميل ٍباَذَع ْنِم ْمُهْقِدَن ىا 1

 دئاوفىريضو بيكن
 نبي نم . نم دوا ءقكودنلا زروا ساكس ىكيضايب نم رواسالا ضعب ىا< يضيت ا َرواَسأ ْنِم هلوف

 راوُس« «نكمب ع جور ةروسأ داع اج ةرونل زوامألا ههوق هس 2-2 نايل بهذ

 ب لكاس َرِواَسَأ مختاس كس بضن ٌولؤل ردا رم فطعري َوِواَسا تاس كس: ٍزلؤل «لك تغل لولو قفروا مط

 هارب قل اطم ل ىعنت لامر بضاذاعكتاسكس فلا ًلؤل 57 اًوُلْؤُل َنوُلَحُي ىا ارم فطع

 اورفك فطعاك نودصي(١) نو قكرع بو نمت لم بارعاك ُنْوُدُصَي , َنْوَُدُصَيَو اورق َنْيِذَلا نإ هلوق
 باو لوا ل باج نمت كلا« لات سردي ىلا, فطع اك عر راضم كوم لرتكا ير لع تدروص لا« ب

 وكذا لن لمن جس اتم دار رارتسا حس للا رلكب تس دج ليتل ارم شك لايتم اي لاح تاقوا لن حس عرد اضم
 ليش قع نب نبا «جسبب لاح خييسا عراه باوج لمت« جس لن ليداجاكاوتنا, (رراضم باد رمد« جس لاش
 نماء ن الطبل جالي رك جس لاح حس لاذ ريكو رفك َنوُُدُصَي جدو كرمدد كب اراك نودصي «<-

 لكبارعا كس نودصي «بدوجوضءاو لابي هلكالاع ترم لائئل او اور سا وم عللاو لاحركلا تبث عر اضم 2
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 ييا) جحلا ةروس هنأ نالالجددرا[ررشنللابج

 ىئاوروا نوُدصي اًوُرَفَك َنيِذْلا نإ < ي تدابيزقنا هس هدئاز ادب رثك نإ لع فودصيو «بو رست

 انلعج ْءاَوَس هلوق < هراشا فرط ىك ىلاءز لوعفماس هانلعج ب اكسنم هلوف < بيذ كن دك لاي

 رواء رف مدي رذ ل للا ٌفكااعلا رواءكو# اًيوتسم نك ء اوس رواج بوتس رو لك فس ىلاغ لوعفماك

 ريكا سا ذي( فرع سدو لكس وجاد اوس سدو تناك وع تول دا لام ءاوس

 شن ل وعفما ري ميِلآ باذع نب ُهَقِذَ ملظب ٍداحلاب هيف درُي ْنَمَو هلوتف هه سكاي شلع

 هلوق لي تكد نكن اليمروا لورع لم تفل داحلا « اًوارم هيف دري ْنَمَو .ب< ييتلاه فوذكس
 كت ملأ باَّذع نِم ْمُهَقِذ هورواانكساجامجب كف وذكرت كنإ تالفلاع ةقذن لح ُهَقذن ىا اذه نم

 رشوش
 اك وتم ناروا كن وبتنجر م روطكس_لياقتم حس اوه َنْيِذْلا لخدي هللا نإ ءامترك ذاك وبين” لب تاايآسقبامس

 كلي "ا هاني نك وت خلا َرواَسا نب اهيف َنوُلَحُي ءلكلب اب كاي ك- كس ناميا للادج جسدك

 أر رول شب زاكي فرص كس كس ودرع« < شاهين لكن اادوا ماك اكن نر انبي نكس سوبر لاهي

 دوا باتي سسكس قتد ناش ىزايننا كل وماشداب كح اين دسك نس ب باد: اب ادب لك ومب ع لي

 لع ترج رفسروا هت سوم ل لارلسمو ولج ككل ا نب قارس ك جس لن ثيي دعك ايدج تس تكسر نكت لي نحت

 كر باول لس قار روا يك سب نع ز ىرتوادخ نايا وحك اكن ا بج تلك كد ع فلكر اقرلالايآ ١

 ا قارس لاا ءايك كلا وحك اهد كملي يلع لص رشح

 سكس قرسكءاشردل اد عر لراف كل ل شاء ز كس ملثم قوراف بج دوا كس لبن 1ىإي سونار ع تسيل

 مر لكس عياص اا كك تيبس ديدوكنلا قفايكبلاطم نس كل ام ني قارس ل ادتاسك تسمن ل اوما ركب نلت

 نما« لي تس اب كسا زعا عاش قلت ب وحتي عررط ى اجب ازعل تا ليم نرادر اك ددرم م اعاني اتي
 جانب كي ردا لإ كوم كس متر ونت لوصروا ىدنايء ف ومنك كس لب اج نس انبي نكت نج لا 2
 لوا سام لوم نوت رت أه سوسك

 ءاكوم اك ( مير ) يرع سايل اكن وتتنج لع تنج مكس لن هدفك تي آم اك ورك من ك- كس لودر
 اوت ايفر حس بس لب ان ووج كس لو كس مر هريغد دهب دوا فروا تاسوبل مانت كس نارك سي بلطم

 قو دوى تروا كعك اشو < انكر تكرش مان: فرصحس مر هس ايندك جرمان مر اك تلج وا جس اناج

 ( تسب كس رك يدب بييبطر ماء كلر العر وطلاب لش كتب تلاح الشم ) كرش تسرورضم ليت سبن لوكس مير

 مرابج رلج



 4 0:) جحلا ةروس 28 نال الجور حررش نيل امج

 روجر فرط لك وبال ىكريضنب لين لوم دراو ل ديكو لع ثييداحا 2ك كس سادت كني ارك سر ورسركا هوالعس

 ريو برقر ىريظم ريض شمع ليك
 ير لع اينو وجهك يار نس ملوي شن: لسير كىئ كس ايكت اور ةييرج وبا ترطحف# نان مانا

 ل ين دوج ر وا كس م رك حس بار شكت رآه وا بس باارش ل انددج دواء اكس د مر تا ادد[ يس ل ابل

 لصللا لوسر رمي ءاك امكن لب لوترب كس دنا وسل ترخ اهواك يس امك ب لوتترب كس دن اح سدس

 (ٌقان.لاوك ىيطرق )د نب صرصخيتل_ كس تنجب لبا لي زج لوريال رف مكر يلع
 دج ركاب مدرس لوزجج لوز نا كتنج هو ل فروا 2 ماكي لانو نلف رك يبلع

 مكي رف نس ملوي طعما ىلا لوسر اكس لب تيار كن بدئ دب ترض ايدج تس اجمل از لمي تن
 (ىرو )امر ةركتس باراك حنتج ل تزخ ودا وقس كار ل بارش ضاهر ذل ضكج

 ويك ايكممدركت سس زج ىو كارب اي يلرك فاو ليغ تنجب ضل يأ بج 1س اكسو: شيب لابي :هبش
 يركاروا« تساي انوش لوضفاروا م 3 توضأ ى لابو ء لجلك لا تنج رول اكسر لوا ر وا ترضوكل ا

 مث كس تن لاك ساي داعيا نس ىطرق ب ااوجج اكل ا اني د لي دم ان لولاك رحت ارجي توون وفروا ترسح
 كس تاز هبوب نس قت م انخا وات ل ناك سوم لوا روا للا توافتتم فلم ت اجدد دوا تاءاقتم عررط

 وم تاك جت ىكلؤسفاو تست نلا كبس دانب ىلا بولقكس تنج ىلا ىلاتت ناس توت دخت اس
 ضبع دل الالا ال ببط_ملكوارم حس ارك ا رف ذس ئابع نبا ترضخ لوَقلا نم بطلا ىلإ آْوُدُهَو

 تيل لاو نا ليز بيدك يس( )دارمنآرتايارفذس

 كالي كل ين يس تع آش جس مالسادارمسدشلا لمس هلا لْييَس نع َنْوُدْصيو ارك َنيِذَلا َ نإ
 ل هانكارمد كنا مارحلا دجسملاو ني ةعورداح مالسسا كوك ورسود اك لل رود حس مالسا فووق

 لوم يدركه سدثلا تيب فج حس م: اكدتس ا لصارو مرتبك لين تكس ور حس فس ومب لاو لبن مارتن رجس وف السم
 تاو ىادوخكايبجء<س جاجايلدارم كم رحادوب ركل وب مار جريس برم تب نيا زج محا كيب كلكم رقي دواس

 جنم اذكرك 110 1و ترروص# ل 22 ورك ةيوم ل تاد لع م22 هس هرفون فالس

 مركن آر روا< تبان تسد ثيداحاوت ان ايد كوز حسو لفاو نع عظذو نع للي لكم لد ته لاجل دهم

 "مارحلا دجسملا نع مكوٌدصو” ح_(ارفلاعتسا مرت قلطم قم نزلا ماجربت لع ردقاو لا

 بلطم انتى واسم كس لون املس انت ليلك م رت
 قلعه جر لاعفا حس ننصح مانتوو ك فيرشمرتروا مارترهسكس قافتا كءاهتقفروا تما رول رب تايارما

 مرابج رلج



 اث(00) جحلا ةروس اك نيثللجووراحررش نام

 ناريمارولاكت اف. كاديمارولاكل فرط اس لوم قل لش ناديم اكن ضروس نااردأة در هرمافص بج

 تاع لوب در ناتي لاذ ىضولرب فقر 2 كس نون السك اييد كروب ليت زير فلدزنم نلاديصروا

 «< لاق اكءاهقفعا ضلي وتين نا ليز كسرت لاب وا تان اكس ماع كس سرك والعكس لاء كم
 8 اهقفوس رودرا اتعر شل برم ناطر «ح ما# ايدي ماركا انركع خورف اكنلا لو ماع فو وول

 ترطنءهس اج انيدرب يياركوكنلاروا تخورفوري رف كنا لو تكع دم اخ كلل تاناكم كس كمل ب كلسداتك

 ءامت ياني ناخ ريق كل كس لوصرجبوك اركي لعام سكن اكس اكد يما نب نااوفص# ويمن كس تبان تس هدافرمع

 ىقفروا لب ام لس لوك سرسود كرسود روا قباطم لوتدبي للالت لوقن/ تاو رود ل لا تس فيطعولا مابا

 هس دارم مارت رههس اخ كيو نكس "محا ماماروا قفاش مايا حس مارتدبتس (ىلاعملا ور ئاذك )سب لورود
 اعلا“ هدير كلا« دار مرت ارو كيد ننس مد قر و فيطوباو كل ارحم اء جس وق ى بع قم اكسو دا ماما

 كب وتدهن دوب رابع نبا ترن: ب اندم ل لان توم ل مبتسم يقر[ ساس "هيف
 يا تياور كيا ق كس بحاص ماما« تك هوركني دري يار انركت خور فون ين كدلك جد كا«

 دج قف اكارداج لكي كس لا اهيحاس مالا قلاع لاقت

 داحلا لي ا لو كس ذساج ث بس تار ديس لم تفل كك داحلا ملظب ٍداحلاب هيف درُي ْنْمَو

 لل يد رار لب شمع ةييساوك ا فس نيب سضنسسرسود رك كرشور فكك يد غلو ريد ارم حس

 0 ا لرش ليز يجو «عس لغو ىلا فاير دا انكر

 كب ا عاكه انك ررط ى اس عاج فبوداي تب باذثاكل م لم كمر ير كج كياني سيمت

 اك انك تكن ووك ىرسوو هال كس مرتك جس لاوقنل كيري يل كا حس وحسم نب فنا دبكرولا ءجس اتاج

 اسلاك كري تيل كو دأرا سخي فرص لب مرتدوا هك لمس لاك جب جب اجاب اسك جو انك سس ركام

 اك "رمتاراماج كلتا زار يتاوكذ طرقا جاناج
 ال نأ انزمآو نافوطلا َنَمز عفر دق ناكر هي هّينيَيِل تيب تلا ناكم ميهاربإل اني ناوي ذإ ركذار

 دوُجسلا عكرلاو هب نيميقُملا َنْيِمنآَقلاَو َنيفئاَصلل ناَنوآلا َنِم َىتبَب ْرْهَطَو ايش ىب كِرشت
 اهيا سيق ئب لَبج ىلع ىدانف جلاب ٍسَْلا ىف دان نْؤَو نيلصملا ىا ٍدججاسو عكار ٌعمج

 ًالامبو انيمي هج َتقَتلاَو مكبر اوبر هيلا حلا مككبلع بجو اب ىنب مكبر نإ سانا

 كِل ٍتاهّمألا ماحْرََو ٍلاجرلا ٍبالَصَأ ني يحي نأ هل بيك ن بيك ْنَم لك هباَجآف اًبرَغو اًكرَو

 لك ىلع اَناَبكُر َو مايقو يئاقك ٍلجار ُعْمَج اشم الاجر كَوئاَي رمآلا ُباوجو َكِيَبل ٌمُهْللا

 مراجج دلج



 ا (00) جحلا ةروس م نيل سودرا حرش مام

 نم ىنعملا ىلع المح ُرِماَوّصلا ىلا َنيِتاَي ىثنالاو ركذلا ىلع قلطُي وهو لوزهم ٍريِعَب ىا ٍرِماَص
 وأ ةرخلا ىفؤأٍةَراجِتلب اينثلا ىف مُهَل عام اوُرْصْحَم ىلاَوُدَهْشَيَل دعب قيرط هي جف ل

 موي وا ةفرع موي وا ةجحلا ىذ رشغ ىا ٍتاَمولُْم ماي ىف هللا مسا اوُرُكْذَيَو لاوقا امهيف
 ىتلا منغلاو رقبلاو ٍليإلا * *ماقنألا ةميِهَب نم مُهَرراَم ىلع ُلاَوْقأ قيرشتلا ماي رخا ىلا علا
 اًوُمِعطأو ٌةبَحَتْسُم تناك اذا اهنم او - احسلاو انادقلا نيوةعابورزعلا عوض ركح

 مُهْسْعَشَو مُهَحاَسْوَ اَوُليِزي ىلا مُهففت د اًوُضَقَيل ّمُث رقفلا ديدشلا ىل هرقل سئابلا

 فاوط اَوُفَوطَملو اَياحَحّصلاو ااا "مارا يحلو نيختاب ارو لكلا ملا لؤطك

 وا ومالا ىا ٍرَّدقُم ٍءادعبم ٌربخ كلذ ْعِضُو تيب زا هن ميدقلا ىا :َقييَعلا ٍِتييبلاِب ةضاقإلا

 ُهَل ريح اهُميظعت ىا َرُهَف هكاهبلا َّلِجَب الام ىه هللا ٍتاَمْرَح ْمِظَعُي ْنَمَو روكذملا كلذ ُناشلا

 ىف هيرحت مُكلَع ىلعيام الإ حبّتلا دعب الك ماَعنآلا ْمُكَل ْتْلِجأَو ةرخألا ىف ِّيَردنِع

 ضرع اَمِل ميرحتلاو الصم توكي نأ زوجيو عطقنم ُءاَيسإلاَف ةيألا ةَمِيَملا ْمكِلَع ثَمَرُ

 َلوُق اَوُبَتْجاَو كاثوالا وُه ىذلا ىل نايل ْنِم ناقوألا َنِم سْجَرلا اَوُبَِحجاَف ةوحنو توملا َنِم
 هند ئوس لك نع َنيِلِداع َنيِمِلْسُم ِهّلِل افتح رولا ةداهش وأ مهتبلَت ىف ُكرَلا ىا تروُزلا تروُزلا

 نم طقس رح مناك هللاب كرشُي نمو اولا نم نالاَح امهو هب اَمِل دبكات هب َنِرشُم ري
 ٍديعَب اقبح ناكم ىف ةطقسُم ىل حيل هب ىوهت أ ٍةعرسب هدأت ىا رطل ةفطحف املا

 اًهتإِف ىا اَنإَف هلا َرِئاَعَس مِظعي نَمَو اَدَنبم رمآلا ُمَلِبَق ْرَّدَقُي كلذ هضالخ ىجريال َرُهَف ىا

 مهنم :بولقلا ىَرقت نِ ُنَمْسَسْتو ْيَسْحَتسُن نأب مرحلل ئدهُت ىلا نبا ََر اَهَمِيِظَْت
 ُِفانَم اهيِف مل اهبانسب ٍةَديِدَح نْعطُك ٌىَدَه اَهّنآ هب ُفرعُي اَمب اًهراعشإل ٌرئاعش ْثَيَمّسو

 لج ناكم ىلا الحم مل اَهرْحن تقو ىّمسُم لجأ ىلإ اَهّرُصَي الام اهيلع لمَحلاو اَبوكْرَك
 يي . هغيمج ُمرحلا ٌدارملاو هدنع ىلا ٌةَقْيِعَعلا ِتَبلا ىَلِإ اَهِرحَ

 هسمسج ريست
 وكدثلا تيب ردا لي زكري س ارك ع قدرك دخان كلج كايعكت اخوكم يت ربا ذس مك بج كرك ذاكتقاو لا دوا

 سر هيدا ءانرلات فير شد زج كادت اسس ريم كايد مكوك ا ف مكرداءات ايكايلاحخا لنا زك( عراف ) نافل
 عي عج ءانكر كاي كح كح لولو ةسركوقتروا وكرمه ماقول 2ك نولاو ةسركفادط حس نترك

 فراخ دلع



 ا () جحلا ةروس ل نالااجودرا حرش نامت

 كيف 1 يواج تبلد اللا 6 يلةراء لدا كتان: ٍدجاس عمج هوس دوجس روأ عكار

 كسا هيدا راها اياك سبر هس داتا لتسا' ”ا رف ناالعارك جب سيئول لب ( ف ّيئاربا
 و اقرشروا لاب لبا ووك سرج تيس فس ٌميئاربا ترض رواوبكك يتب يان كبد خيا مث زيا ايكب سجاد نك ٠
 ضل ابك يبل نس ضارب حس ماعدا كس لاقروكروا حس تشيب كل ودرس ياو[ يت ابا ترضخ لان ا ايامك

 ند كس هدايباي قل الاج رس “الاجر كوتا" رما باوجردا "كِل ُمُهْللا كيبل“ اهتاوماعلك عر لب تست
 هي نؤنوا لسد ركومراوسروا لوي لاي سرت كوك لع ةدخ «<س مايق ين كم ئاق لت جس ات كلت اجا
 نيتاي تس تءارزاروو رود لايثنوا»د 2020 1 حس وجب ووو هدا. ورغ ل الطا كلا نت تو كث ضو يسد رماض

 ىورفا اي كك دئاف قود نيس دين ذك تراجت مخ حس ايكيا سدو كت ياعد كتل ماض عت في

 رز رقم نال مناك ساروا لو لة وق رقو جل قل كي اف ةر)

 نلا فس هثاد# لام كداب للاي دج نا « لي م لوق نخر« كتي نرد ىرخ آكس إل رشنم ايا لن كمولاي فرع مول ايدل ذ

 لب ل لام لك عن ذ ت ل اياكضرو ايار دعإ لس ل مارون مثول كج لين لاي دكر وا تس كرو ثضوادو لبن كيس دك

 رود ليج ل نبارك ج اجوكن ارمي الكر نم تدجاح يدش نثرت ب حاصروا لوم بهتسا درك اك كر

 1 [ ركود ( رو نت 2 وم تس ذب الش كرتكا يروا ليكي لبو سل 37

 ( ترايز) ضافا فاوط كلش تيب رواء دجتاس كس دي رشتروا فيكى اذ اًوُفوُبلاَو ني رك رول هذ ع

 ( تس ع تابعي يرقت) رت كف زيئءارتم كلذ يل يانج دج حس مك لبي هوك لس نك «ركم رت ير

 كلو زج مرتك رك رشا ضن وا صوب روا لوم ىرولول تاي هدول قم روكذملا كلذ ناشلا ا روكذملا كلذ اذ رمالا

 كانا برا ل الع نت ل ا مفك نا وف رم اج ساب لنيك ين لب زج وو قت وردا كب ملا

 كح لور ولاج اع اثنا حس ايكيا درك ل الخ رعب كس ل ركع ل

 لس لل اروا عل قس يي وس حس لف كداب ل (همألا ) ةتيملا مكيلع تمرح وكمت مرت كن

 ومر 570 لج تعود تلد مع عي توف كة سو# < نت كح ل

 كك حس ىئاوك ومجرد حس يلتف لرش قت مرة حس تابوت ردا ل تبول: تر تاع 0

 ك2 ىاوعر سل راع حس زيت رج هال كس ني راك تار نانزف ل مرد قرط ضار عسرط را رج

 لاعتس اوك اوبنتجا ( نيك رشم ريغ روأ ءافنح) لوود رواج ديك اح كل, يارب سم كير شكى تاس

 نتن كح لل كيب اوك اه دنياي رجا ني رك تس نلانسآه ودك يوك دايك كرش جت اسك دقلا فس ضنك هدا لإن
 قسيت دق كىسالخ لكى ارك مس يديقب ناكمروا كس دلا ذي مليا ردرودوك اوم يك لجل ذكي وكى ا تحس يدنج

 مرابج ملج



 اي (0) جحلا ةروس 2 نتن الجودر حررشن لام

 مث نا كي كيس رك عمت ت زكا ءاعش صوب ونسرو! فو ذجارتمرمالا لحي تكل )النير قكاو

 لكشلا ٌءاعشروا« لن تاب جيك ىدب روط ت باج لكم رتج ل فس دب هو ءهودوا < سجد اهل كد اكزيت ب كاشلا

 هك ارق ) نلاروا «س ركب رف (ركالي الحك ) وكن ادوا كل احب هيو حررط با لكلا كس رب تروص م ظنت

 لو تاج ة ايبود تجب كل جس لج قداكل تمالع كما لوكس ناك اتاجابك لا اعشاك( لورؤفاج

 اشم ل لانس + كعذ_:, عن ذ “م ررقمتنفو لع نا ك-  راببتروااني داكل مز هين لعب ابوك نادك اريبج

 ف ركن ابر كس نا سم اقتعاكن ارجو مش لاسر ترم ل ل ناوج كندا اكزجج كيلا ىو ناروتو جراوي نا

 -<س مادو دارمروا هس بير تكس دثلا تيم لجل

 دئاولىريضو بيكو نش
 هل نيب شاك اناّرَب ابك حاج «< كدي ذمه. ماك عبلة اناْوَب هلو

 ادرك رابخا فرط كت اب لاك كانَ ريضناذاّوَب خ# مالعرضضم هل ة َءاَبم نوكيو َُينْبَيِل تيبلا ناكم

 هدا زوكمالؤتوم لن شاك اهل زنا « ناوي ركاروا < كك ردت ل صروطب للي ع لائودئاذ مال لع َمْيهاًربال هك

 كرشتال نأ لج ايلهراشا تيقن هاّنرما هلوق«< فنى رعت فو لانو ملكك لاا كه كياننا

 < فزح انلق اب انرما لكي ح لا ّيَِيْرَهَطَو جي اناّوب فطعاكف وح ارواج لومتماكف وذ هب
 ميت اربا ترضخ رضاع لب دقلا تيبب الك نراتك جس اياءرف لاتتسا تسجد لاا ناي اضيص كب اخ ك كوتاي هلوق

 كب اطخ فاكت فاضا كتيب روا كتيب وت اي ىا < فهذكف اضمك اي« لوم لب هتك نالعا كس ىك

 و زوقك و تا 38 "ريمضت شح رومض دم ليك لش البد رماض هلوق «بتجاكرقب اب

 هلكالاع ع تنص راض ذيص اي نيتاي هلوق اجومراقرزيتم ولات هركالب دكا ثوددعب لس ذكي رف

 ناي دروع ايكيا عما فيصإ نيتاي تجي تياعر لكىت لس شي نكس غيت رماض لك ؛<س در ضم ماض

 رجا ىلاغج انكم ح سولود كوقاي دوا ْنْؤَأ قلخاكسا اًوُدَهْسَيِل هلوتف امت عج اجانادخيص كب انك ب دعاو
 كل لاء تسرد اناعكك كس دادلا, بجاد ياضلكدج لابي ك-قفاش ماما ٌةَبَحَتْسُم ثكناك اَذِإ --

 كل كس لورادلاب كس تيانج مد اوم كيد زن كفيطعوبا ماي رف فاض ةبحتسم تناك اذا ل مالعرسخم

 تك ى كت رايز فاوطولاىاءجس ناكر فوط هضافالا فاوط هل وتقف - نا رق مدروا عبد بت« :اج ناك
 شوو ليش قيتعلا تيبلا هل وتقف ب دعب ك حو غرراف تس تافرعتتتو كاك ابك سارض افاوكى ا لإن
 نم قوس ا ك- لا ءافق ايك انج لوا حس بسوكدقلا تيب رب روط كس نافتداجدلكدج مل رق تميل وا لمت ع



 اك () جحلا ةروس 2 نال الجودرا رش نكت امج

 لس للاهتدثاك ام رف ف طابع نبا ترطح نتن تك يشن لن كسدازآء لك سرمد دواس تسرد انبأ يرق

 ترطتوو واوا اك ف سول نا رانج أب دبا جس ايكابلق ب جلا كك بتايدالتاز 1س طاست كس هربايجوك اكد

 ذ- جاقدعب كح فوم ارو رقم هداراك ذك وخاله تيب كنا كك كلف تس فلا تيب جذ

 مير كلا تييبلا ىلا« لع تكس ناي قتتكس مير ق سكس قت تارط> ضر وا تدارك يغ كدثلا تيب هدابدد
 فوذجل قاف بم ناك لتي كس رك راشا فرط كت اب لارصقم كفاضا ل هي رك هميرحت هلوق (ل)

 هس مرق يآراتتا كل سا جوج ربو دايز نسا ف ذك ميرنا تيآ اجب كس سا. فهذي كر مالع رسمنا جس
 ُمدلاو ٌةعيملا موج شكك ساب عطش مكيلع ىلتُي ا لا عطقنم ءاشتسالاف هلوق - مرد

 لاب حس اتلسوم قبلت يس رو عضل لس ماذا لح كم اهنالادنم يس حس ديلا ريزنخلا محلو

 زاب مان كحدشلار يوم ل ام ل مكيلع ىلتي ام لا لررط

 ريما رجا ي ءافنُح هلو - وم لعن ساذج حس لكم نسالك لن تدوض لا« ايكايك

 عياوصرع اشم واس ٌةراعش  ٌةريعشدعاو كى ا نضتكو "ير لامتا ئاعش هّللا رئاعش رئاعش هلوق -<س لام ساو

 مكاتب رن ؟« ب كح ندب ريت راعشا 2و نُدَبلا ىه هلوف هس له نكس كءءانملا

 يدرك راشا دس كذاضااكم كك مهنه بوُلُقلا ىرقت ْنِم هلوق د احوم للاخ كو اعشر يروج تك ر ماعد هلا

 هدرواهس كر ورش نوب كونان لش لج لص روج لمي بولقلا ىوقت نه رواج وصوم ْنَع ل معي نع ل
 ك نئاخماماي اهبوك رك هلوق «ل تكون ابدى كت ندا مادس اناكل مت تهز ْنْعَط هلوق ب مهم

 وا قابس رث هرحلا دارملا هلوق «جس لائتسردانومراوعكس قرارطثلا تلاعريفإ كيد نكس فانحاهس فيد

 كش < ئدورض انرأ عز ذ لع مرتوو دعاك لام نذل دقلا تيب كد كك لاء ايكايديد ملت قت

 ىلا ىلا اًهّلَحَم هلوف «ب ىرورض يوم عر لع مت دودع اك ىدب كي دزن ةفيطولا مالا« لع مارت ب هقلا تيب

 5 ا فمي وم لن كواوخ لع مقدودح نسبي رقكس تلا تيب لج لسا "لذ كس ايامضرولايارب قيتعلا تيبلا

 جرترينت
 ءاراتبا كقلا تيرب ءانب

 ديثد دوا بازعوي رش كس لولاو كك ور عس مرتروا ما ةربهس لي تي آل يي حس لاا ميهاَربإل اَناَوَب ْذِإَو

 لاء ل تك كة يبس د ناك ل تفل ٌءْوَب تك تستعر وا لئاتف كس دنا تييب لش تعآ كك < ٌلايرش
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 (0) جحلا ةروس كح نييلالجوورا يرش امج

 رك الترس ماش ياسا ترحم دازت اصلح نااروا ميتاربا ترض هراا فرط كت ابالغ

 هج مكاددج و اكدقلا تيبب كحاب كري كس اوفر زاك اج قدام فى ىتدن اشف كدفلا تيب ماقول ءايدركرم ذي مايق لتلك
 ايراني ككل الم رو يك ايلا اوكك ا لش حر وف ن افوطر كات اوم تاسست |سكس دوج و كسر ماسلا يلع مدآترطخ

 اعد تس للاعترثلاوق ا رفودارل كري كدفلا تيب ردا كس ومر ذي مايق بيير قلها تييب مالسلا د يطع ميت اربا ترظنح بنج
 لكس قاوم رادروز كليا ذس لاعتطلا كيس ايكابك نس داير فى دناشن كلا تيب مام تتش تق نايلاعلا لاك رف
 تيب م اقمروا لآ ةلدب كرت كلا تيك حسية كئي لش تيد كيال مرباط لي داينب كلا تيب سم
 عروش لكدفلا تيب قب اطمكسدودع كرم متت ارباع ءاهت ترك ادني وج اوم رادو سلي أ سم سا كرم نك اسري دقلا

 بس”( رف ف فخ ترضخ[ ( لمت ) لا رفر يكفل تيب قل اطم كس ىا فس نقلا ميئاربا ترط>ج لانج ودك
 -'لومريق ص رهسدعب لاس سل يكس ارواج ( مثلا تيبب) مارتربسوو لومي نع زة هدوج دهس ليك حس

 ( دج اسملا باتلملسو اد ./امرمارتم)

 «كساه كت داب قره فعلت لان < نايباكرغ كدثلا تيب. ءانب ي اًئيش ىب ك رشت ل نأ هل وتف

 نب ْرَهَطَو هلوق + ملمع لإ 2 كت دابعمو كن” لو كس راجح تب ابدص لش شامت ذس نرش
 دللا تيب « ككل كاي حس تس اهن كمت واب دوا كر جلل يس آوكركه رص ك جس ب داجاي د مك نطل كت اربا ترطح

 مهالسلا ديك ميم اربا تيرطخازيلاح_اوم نب مثلا تيب لاهتب بس م ناك رار عطق الكب يس م ناك راوي دارج لضسكوج
 ورثت ” امرك اقل ليس رلأ باشا قئيرد»«تك كب كلب لد تمالك

 وباعما لاوذك

 السلا مي ربا ترطب سب كيس ايكل تن ابك نبا ترطعت # متاح ىلا نمبا جحلاب سانلا ىف َنؤََ
 كاد اقرت لابد اىدابآ ل امنج جس لنج لابي ءايكا ترس ميئاربا ترضح ةناوم مكان العا كسر تير فوك
 مذ كف اليججروا هس ايثج لمايد كرو جس كف كن العافرصقراددسذ كبس آ يار فذ لاعتدنلا كيني رم
 ناولوو رك م سرفر لسن ىلا لج لي تيدر كيأ دوا دب ميئارما ماتم فس ةؤلتلا ميت اربا ترطخ جس كرامت كراد
 هي مروا ينير حنا فس بدع داهمت اوك لس اك دادن يب فرطرم أب رخو أتش الاد ايمرركل اذ لايلثثا لم نوفاك

 متاربا ترحل لاعتر ثلا وزججروطبالك جس كبر لع تيار ىلا« ورك يشك تلح ا بس تيك عراك

 1 ءاب ب الصارللب ءكت سم شكواي كي ىئادج ىدايني كلك ن اللب قدايثج ل ايد قرد زاد لك فنيل
 دقلا تيب رورضدداهكيحرم فروا ابكك يبل ياو 1 افننطلا مكتاربا ترطح كة # حور لوا ل تايبما ماصرا

 مرصع

 مراهج دلج



 2() جحلا ةروس اهني نال الس ودرا رش نما

 رام ءادن كافي مت ربا ترنعح
 مقل دكسم قرا كات ايانجوج لكل فانا متن ىلاتشادجلذادآ لافتا مئاءاترنح

 ألا تيب كول حس ملاع فارطا نت "قي جف ِلُح نم نيتاي ٍرباَض ل ىلَعوًالاَجِ كوتا" هددد لد"
 ناهس بو كت« لن[ لوأكز ارورود قل او ذس آت ىراوسرواراوس لوك ودايب لوكس ل وآه هسفرط

 -ج تيفيكي كل ولاو نسف رط كذا تيب كن هك د ذكل ساب از انج اكل م اجوعرغال كلاي دانماك
 تابعا ل نس الورك خانم ظفل جك كس خانم يبل ادوخ رضاع ىلا نت ْمُهَل عفان اوي

 الح يك القدم افارسود« لل راشي# قت قف انم ىدند ىت لين راغب# قل خانم قيد لع شارك سهداشا فرط

 للاعترفلاوج يب لولي دج نا لم تارولعمم ايا بلم اناكدفلاه ورك اج( ديآلا) ٍتاَمْولْعم مايل ئف هللا َمْسإ اوُركْذيَ
 يدا الس او نوم لسع حس لادوا تشوككس لبر قك جس يشع ب ليك شم بسس لي لا« لإؤ كس اطمعوأ نا فس
 لما احاجايلب لوروفاج تتقوك فس كن ا رقروفاج لع لوفد نادت تس دك اكدثلا زن لسالب جس اج ىلومدنرمأ
 لي نت لإث دارم مايا قتو تس تارولخم م ايا جس ماعنادي عيب ايما يدرك اط تشوكاك ىلإ رق لكك تدابع يور

 كك ماعنالا ةميهب نم مهقز رام هلكوج روا لمكترات لي ومراب «لي دم رايكم ليوص رجلا ىذ نجس ائاج لإ رق
 -بهتسي وم بيجاوواوثء هس لاو ىلاب رق لك ررطرج لن لما لين ماع اظافلا

 معلَطَح اذإ" لم نآ.ةكايج ع زادجو تحابا حس لئادارمر عسي ارمارخيصبرج رك ولكل ابي اهنم اولكف
 -< تزاجا نترك «راك لع 'اوُداطصاف

 كس ازم كمرج كلج جسد مليا لب نا ليث تساج كك نذروفاج يانب كووجو فقتكل ث رد اذ :هلطسم
 بجاو يفارق كروفاج ىلع ء اج لك ا ءايلركل كل وكف الخ كس مارت ب فالخكس مر الشم« جس لوم بج ادري دوط

 ليفت لع سا« ليث تك تيبانج مد سقف عراطصاوك ابرق لماء دوج وم ل قف بتكل ينك نس لوب
 لاكبر ارك كل ضروا لوب ىرورض عركى ابرق كى كنواإي هداك ع تل رك تاون ننس

 ملا رثوج « لب ةلعاج كيد لم لوباتكى اقف لاس بسر جس حاج لبي ماك تحس قدص ل مب لس اجا
 ثدوا هس تسرد انام وخش تشو اك ا 6< اكن كامو ءارقففرصوو 0 لوم بجاد ب روط لس تانج

 بس تشو كبس نا« فاد ىلا رقم دوا تمد لع سا لضأي لوب بجو واوخ لام لاب كل كس لدرادلا

 رم ىلا سس جاي دي دوك ابك اسمد ءارتفرصح لابت كيأ ما مرداس ناي اك لن تيب[ اهب تسرد ناك
 هك ارقي بلطم “ر يقفلا سئابلا | هعطا و ٠ جس اياءرف عررط لاا ل لقب كسا - تي آن اهب اكب تس
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 كك (00) جحلا ةروس رع نيل السودا حرش نال انجب

 تنوع تسير اطك قول وكول تسدد تاس لي تشك

 لودايزروا لي تبل هريغو نلخ ند نوا تسون لكم ايبدكدج حس دعب كل دع دن ب مازحا مُهَيفَق اوُصَقَيَل مَ

 بلا «ج تيفي يا داتسروا ناقش اع لج < حاب مج ليكي ليو نارب حس جي لك, كك ركب وك لكل و
 وكت سراي فاوطروا ل ةنيي ريك وم لح ككل شراب تما, لو تس اجو ماتت ماقيروك ةتراج لذ

 منك كس دارمي حس فس كروب تروا« انيل كى طي هد جس يلوم لكلا رقو عنو شوا لإ سابع
 - لإ عر كم انمدارم سر ذنب اوصلا ىلا بس رق ارواعس كا روي وك اوم لاب دنت اك

 جرد كبت 2 0 ل اعفا

 «< رورضتنم كرا مان ركادا ناكرا كس قر عس بيت 2 ىا جس لآل ب ثي دعروا نآر بيج نوجا عر لاعفا
 موس كف الغ كس لس بجاو كيد زنك كلان مادا دوا فيطوبل ملكا مادا جس ف التخا ليي سوم بجاد
 باور ا ٠ هس كف الغ كسر لاب بيج كيد زنك نا كس ل < تليد زنك قفا مااعجس توم بجاو

 نم ايس مَدَق ْنَم' ' < ل ثيده ورم لابع نبا ترطن اتوب تأبجا» مدرك ل لاجوم عّلاو يك

 لع قر لاعفا ف صرب شن( ريظنم) عرذرلا مك ىلوموافوقوم بش ىلا نما ءادر "امد قرهيلف رخخا وا هكسن
 دج كلن قرط فنتك كنس قداح تعاود ء<س مالا ومدي لايك ماي موق سس

 عرراف حس ىلا رقروا هرمج ىروك اتراج ليوصوج هس دارم تراي فاوظس ىلا ٍقْيِتعلا تيبلاب اْوفْوطََْو
 دهرا فاكر البي جسدك رمد يع نامايكرعب كة

 روث اجري ل هرييشو بند ءامح نيم اركب« اكء ثنوادارم حس ماعنا مكيلع ىلتي املا ماعنالا مكل تلحا

 لم تيا كرسود نايباكنلا < كن اكذ# ركن سك وروناج نتن ىلاتيام لإ روا لك لالع لل مارا تلاع
 شيم بسام ايك يلم اناكدذلار يغب لسن اي وم ايكا يدرك كش أر هتق م ان اكهثلا ب لسنروا هذ وآوسروا روف اج رادرموو ءبسايآ

 وك شايوم مارا تلاع ل مارت كس
 مسا اهرسكبو ردصم نيسلا دفب اكَسنَم اَنلَعَج 3 ثفلس ٍةنمؤم ٍةعامج ىل ٍةمَ ٍلُكلَو

 اَهجبَذ دنع ماقنالا ٍةَمسهَب نم مُهَقْرَراَم يلع هللا مسا اوك ةتاكم واذ اًناَبْرُق احبذ ىا ناكم

 رع اذ َنيِذلا نيعضاوتملا ّن نيفطارتملا نمل هرتضشلا ذا اوذاقنا 0-0 ّدلإ مي

0007 

 هللا رياَعَش ْنم : كلها م لبالا ىهو وَ ٌعمج كبَر َنوَقٌدَصَتَي 0نوُفِفنُي ف اًمِيَو

 مرابج رلع



 ا (0) جحلا ةروس سا نالاجودرا رش ننام

 هلع هلل مم اور غلف ينل ف راو ملفت امك الذل ف ل .دريخ اه مك
 ىلا ثطقس ايون ْتْبَجَو اذإف ئرسبلا ِدَيلا ةلوقعم ٍثْلَل ىلع ٌةمئاق ةَفآَوَص اَهرخت دنع
 امب عتق ىذلا عناقلا اَوُمعطَاَو منش نا اهنِم اوكف اهنم لكالا ُثقو وهو رحنلا دعب ضرالا
 ريخستلا كلذ لم ىا كلذك اك كطرعتملا وا لئاسلا ْمّرَتْعُملاَو ٌضّرعَتيالَو لاسَيالو ىلعُي
 للا لاي ْنَل مكيلع ئباعلإ :َتْوَُرَكْشَت مُكَّلَعَل قطن م لاو َبكرتو ٌرحدت ناب مكلف انرَحَس

 لمعلا مكنم هيلا عفري ىا طمكم ىوقتلا ُهلاي نكلَو هيلا ناعفرُيال ىا اَهُواَمِدَاِلَو اًهُموَحْل

 مكدَمْرَ مكدهاَم ىلع هللا اوريكم مكل اَهَرَخس كلانك نامي' كلك ناميالا عم هل صلاخلا حلاصلا

 طاَونمآ َنيِذَلا نغ ْعِفاَدُي هللا نا َنيِدَجوُملا ىل؛ ردع ييسر اين اش

 ىنعملا نوكرشملا مهو يميل ١ روك هينامأ ىف ناَخ لك َّبحُبال هللا نإ نيكرشملا ٌلئاوغ
 . مهْبقاعُي هنأ

 هنيد مالغأ

 ههيوجرت
 ايكررتم ل لا رك ى لاب رق لين لكبر ذك سي جك كح تعامج نوم تن كك تمارج نس مروا

 ك1 قا ني اكْسْنَم كل ةسارف اطعوكن ا ذس سادج لب ماناكفلا لذ تقوب ب لولاي دج ضصخنا ورك اق
 اك كيا دوبتماراهمتوسء مذ مانت“ يءانرك عر ىل برقر وطب نتن < ناكم ما تاس كس. ناله رسكر وا جس ددصم دحام

 تدان كرت ثول نولاو هس ركرايقفا عمات كن لولا نس كت عاطا بآروا ومر نامرف حلاتك كوس ساد

 رتل لي هب نارك رب سوتبمصم ناوج روا لت تاجر بولت نا نجس اجاجايكر) كدتلا بج كل يو هج اد

 هر تس ل للا < ايدوكن ا فس من كي دج ردا نإ تس دك دباب لش تاقوا كس نلا كذامفوج دوا « لت تسل

 0 ل ٌنُدِبروا لئ ةسدك تار

 ترث ًارجاروااكو ركل * لا اسركا هيج عنى ود قب رش ك- دابق لوروثاج نارولايدانب تمالع كن يد

 واو ادب قاب لاي دوا وجنس ي لوري نمش هددكري لاح« دريل مناكرثلا تقو كس بنا نس جس لك

 توم د زن( ةساجرلز اد روم كادوا ) ليي كب نك ذدعب حرق بحب ني ذي رك وراك قي اود بج لب

 تع اثاري لا اج ايدي دي دج وك امك امك كوك قير ارواوم اي م مترك اك تس ل نلا < كة اعل تس لش نا

 حررط قادوا مب اجرك ضرتل اي وم حرك ل اوسوتج مو اهل ول رتسروا جس ركضت رواهساترك وسدد شدوا جستن

 رواه رت 57 زون لا وأ ( بط اني )كر وطي ا درر دن وروفاج ناك دابة مدننا هداك رم 2

 للاي كح طا ءوركادا رع كماعنا رسول يس كات كتابك همس ( ع 0ةدرو كى راوسيي نا

 مرابج دلج .



 ك(0) جحلا ةروس سو نال الجودر حررشن ملاعب

 ىا قنا راها لاب لمت اج لاين لت: كدا لي ززج لوفد م انين لئن وخاكن ادوا تشوك اكل ور ا نا
 وأ ورونابب نلاررطىاروا انج كيرا لم ملا كل كس .للاروا كيت ارابةدجتاس كس نايا كتم انين كت

 2 هدام راعشاس نيد ةييسوكم شن كاطع لح هلع مكب ت ابا هك ن ايي قبلا 2

 راكد ديد كرت و كت اب ساوكن ب دصوم قي نيب“ كيسا دوا لا رف قف ل كس ركادا كسانم كح جب ةساددا

 تقلا لاو ذ# كت نايذ ل تنادا ىلا هت ثلا حس ترردبتم كن دكرشم ءاكبيس رك رافد اك ولا» نامي لات
 2ع دا زون لا هدركك يئ يقشم يت كرش وول اترك نيب لف او ذكى ل 53

 رئازو «رت بيإ و ل

 نا رق شي نلاكم ما دختاسكس هرسكلس نيترو ءانركى ارق رد صمد يتم نسق اكسنم هلو
 قلطم (آ-) جر لاعفا مانت (*) ىلا, رق كر واج (1) <. حاج الوب لب قم كل ب ناين ىف رع ك ستر وا كش اهتم« داك
 كس لوبي قب للا ءجس ايل لمن قس ىلا رقاكك ضرب ا نس هر هداج لإن تكي ومدارم شك ونت لابي « تدابع
 4 حسرسود ل هداقءات يكاد ملتي تترك وتما لبي حس ليتم اين لوكس ايككيدوكت سما ساوج محا ىلإ رق

 تر لكلب تما لكل و كس كس داع رب تما لما حرر عر لاعفا كلو يدار كت يآ[ ب تدروص ىلا ل
 مات ليكتدابع كلا ذس متل كوت يدارم كتي [ل م تروص لا ليو كوارع قي رست فرعنا انت ضيف
 وا < ب لوعفم ار دصم [ئدز ابر قروا هس تحاضو كى ردصم شي ًانابرف ًاحبذ هل وف « لك فب لونما

 يق شتمز اس نيت يتيطم نيعضا وتملا نيعيطملا هلوتقء< تحاضو كناكم مل شن قحايسرسوديي ةناكه ةناكم

 يب لت الا قو ل وق, لين تكسو كغ تا لن نكي تسيب تابخاك ل لا« ناب اك نمل صا نيش وتسروا هس نيب

 عررشروا تغل ل وقى روا تسرد ّلالطا اكن دب هب لوفوو رق روا ليا كيد نكس يعول ماما لوقا ش مارا

 ارفع قورمسباج ترطخ ل اشر واد واد ىلا نسر قبلا و لبالا نم ةندبلا جس لم لوماقءج اوما
 لب درب كيارج حس لع رقي روا لادم لس بآ هك له دنا, مارت اك 202 عدلا لس ررش آل

 ّنذ لذ حل فرط كت اسدكء دب تدك س قورم سياج ترضخ ل ملسم عير رف لكك نوم كيش تاس

 فاوص هنو (ًرامقخا نال يشاح )جس ىدشدب ىو ايا رف قلت ( تس )رقي دو ايكايكل اوس تس سك
 ناجم ارش دارم كركر اويد ب تش طئاحلا بجو ءتطقس ىنعمب ْثّبَجو تام نث“ باص عب
 هس ليك هس بوجورما اولك كج هراشافرظ كت اب لادفاضااك منش نا متنش نا اهنم اولكف هنوف
 فوزه ل وعفماك فري كا يدرك راشاركن اي فد ذحركل اف, لئاوغ هفوتف < كك ذادج نايبروا تح ابالي

 مرابج رلج



 يك( جحلا ةروس ايزي نيام هدر نرش نتا

 ىلا سوم قككر وصور وا مكايإ هتياده ىلع ىأ انكم كي ردصم ب لع مكاده ام ىلع ام ىلع هنوق

 لصاك ار نم خل اوركشتت اوربكت دواس حس هللا اوربكتل قلخأكللع هيلا مكادهام ىلع

 - اهون تسرد اساس لع

 شويش
 تابع ركا < كى ورا رق تداب لش نيد ىلاس آرب ىلابرق كرون اج ب روطس تابعو زاين م مَ مَ لكِلَو

 فرص ىلإ راكي ماك كدعوما جاو اكرر ب تب حس لل كس ءاجوم كرش فكس ورك رو طلاس زان كشار

 تراثي كلا اشر وكول نا وا جس مك علاش مانت كفك لاقي مان كس لب ركب مان ساكا
 الج كس ىااروا جس اننب لد اكن لا ب ىكا لن تلعب نحس اسكس ىا لا تن ا مكتاك ادن كيا ىكا فرعتوج كت انس
 اى حاىذب لوكروا نو تس كت شاورب حس لاالقتساوربصوكد ئادشو بع اصمروا ء ل تس د تس د تس تدربت و

 - لاك لس نقواروك وم فكس نا فيكتروا تيم
 رك انلوك فواح بهتك كح لؤظوا فرص تسروصير كح دن اب وكت دج كح كا طك لوري نلت فاوص

 اكانلا < بلطم اكن كلب كس. ولبب ري نين زء جس رتب ركع يذكرك الك ور اجيوروا هس تسرد قت رك عزذ
 ام < لم فيلر شاشه دع« لابس د ناكر كش اكصح لولاك روب ذ ليي سكك عر وراك سا ناجم
 نع عفادُي هللا ْنِإ ( ريصلا باوبا فيلر ش ىذن 2, ديصلا بايكد وادإلا) ةتيم وهف ةيح ىه ةميهيلا نم بلا نم عطق

 هس نيكرشسوا ل سابك ل عردج اترك 6لاعفا نا لش لقا اكس يابا تس لق كتي اونمآ نيذلا
 تيري كح تس اهنا ذياوكن لا تس لم لكن يتوعد رول اهق ايدك تس ورك اسس بي وكمل يلع لا لس
 < لا فلز كك لك وناس
 بسب ىا ْمُهَنآب اهجلا يف ثلزن ةبآ ْلّزا هذهو الباقي نا نينمؤملل ىأ َنوُلحفي َنيِذَّلِل نؤ

 مهِراَيد نِم اوُجِرخأ َنيِذْلا نرْيِدَقَل مهِرضَن ىلع هللا َنَِو هللا َنَوْمُهيِإ نيرفاكلا ملطب ملظب اَوُمِلَظ ل هنأ
 ٌّقح لوقلا اذهو هّدحو ُهّللا اني نيو مهلوقب ىا اوُلوُقُي نأ لإ اًوُجِرَخَ ام جارخإلا ىف 4 ٍقح ريب

 ضب سادلا نم ضعَب ُلْدَب ٍمُهَضْعَب سانا هللا للا ْعفَد ل وَلَو ٍقح ٍريغب جارخا هب ٌحارخالاو
 توَلَصَو ىراصنلل ٌسْئانك ٌعَيبَو ْناَيْْرللعباَوَص ٍفيفختلابو ةختلابو ريل ديدشتلاب ْتَمَدُهْل

 هللا مسا مسا ةروكذملا عضاوملا ىا اَهِيِف ركْذُي نيملسملل ُدَجاَسَمَو ةّيِئاَربِعلاِب ٍدوهيلل سئانك

 ولع ٌقِوَقَل هللا َّنإ هنيد ٌرُصْنَي ىا طمُرَصني نم هللا َتَرصنَيلَو اهبارَحب ٌتادابعلا ُعِطقلَو طاريك

 هك



 ا () جحلا ةروس د نيل الجو ورا حررش نال امج

 مَرَُع ىلع مهِرضَنِب ضْرآلا ىف ُهنكُ ْنِإ َنيِذْلا هِتَردَقَو اطلس ىف ٌعِبيم ريع هقلَح

 2 طرتتلا باوج ذركشلا نع 2غ اوهلو ترغب ورم ا ّرلا اًوَتآو را 0

 رضا وو كدا جرت قو تل ذه مر هيلع هل ينص يهل تبع!

 مق نيد ٌبحْضَآ و نِطؤُل ُمْوَقَو َميهربإ ُموَقَو جاصو موق هدْوُمَلَر دره وه موق ُذاَعو ُداَعُو ىدبملا
 مهب ٌةَرْسَأ َكَلَف مهّلُسُر ٍءالّْؤِه بّذك ىا َليئاَرْس ب هُموَقأَل طبقا ُهَبَدَك ىلموُم م َبَذكَو ٍبيَعُش
 ىا هريكت تاك َفيَكَف ِباَدَعلاب ْمُهَتْذَحَأ ّمُث مهل باقعلا ريخاتب ْمُهْلَهْمأ َنيِرِفكلِل ُتِيِلمأَ
 نم مك ىا ْنياكف هدِقوم عقاو وه ا ريرقتلل ماهفتسالاو مهكالفإب ْمهيذكتب مهيلع ىراكنا

 ىلع ٌةَطِقاَس ةَيِراَح َىِهَف َىِهَف مهرفكب اًهّلها ىا ةَمِلاَط َّن ّىهَر اهاتكلهأ ٍةءارق ىفو اًهتكلهأ ةَيَرَ

 ترمي,لاخ عيفر## ِدويِشُم ٍرْصَقَر اهلها ِتْوَمِب كرم ِةلَطعُم رثب نم مكو اهفوُقُس اَهِشْوُرُع
 نيبذكملاب لَ ام اهب ولعب بوف مه نتف ضرألا ىف ةكم ٌرافك ىل اور ملقا هله
 ل ٌدصقلا ىا اهل اوريتعيف رايّدلا بارخو ِكالهإلاب مهزاتخا اهب ةرعبسي ُناَذآ وأ ماد

 ْنَلَو باَذَعلاِب كن اجعَسسَيَو ٌديكات هِروُدّصلا ىف ىتلا ُبوُلُقلا ىّمعت ْنكلَو ُراَصبالا ىَمْعَت
 ِباَذَعلاِب ةرخآلا مايأ نم كبَر دنع اَمويدإَو ٍردب موي ُهَرَجنَاَف باذعلا ٍلاَرنإبُهَدْعَو ُهَللا َفِلْخُي

 مك ةَمِلاَط َىهَو اَهَل ُتِيَلمآ ٍةيرَق نم نيََكَو ايندلا ىف ءايلاو ءاتلاب هَتْردعت اًمِم ٍةَنَس ٍفلاك
 . عجرملا ريما َُراهلها ٌُدارملااهّتذع

 قس هس زيبا

 دج تيب أليه ردا لي رك اقوول ءوكن تؤم تن < ىلاج كلا لحس ننتوك وكول نا قلى ديد تاجا
 روي الكف ركب نا كس سورفاك وم مولظمو وك حس ببس لاء لوم لان لن ساب -( لاق تذاجا)

 كس نا نك ل اك جوالب حس لور ساو لو تك د تدق ىدإل ب ةسدكودم اك نا ملاعتد لا بشالب دوا حس

 تلاقي دوا < كيرشال ةدع رشلابراراعلا ات انبكا كلارك لس ري تاب رت تر يجرم لوك جرارخا
 مهضعب ءاتبر اترك عفو يي رؤ لس ضتبوك وكول ضب لات دا رك دوا «ج.انلاكذ نتن انلاكث تس جو لكى ادا <

 ك كس ذس كن اييوكت رك ست اسكس ديدشت ْثمّدُهَل اخ تولغلس لويئار ول نوتحنإ لوب حس سانلا

 وكانا تدابع ق ولص لب ىلار بع اه تدابع لس دوب دوا فس اخ تدابع ك كرار وا<- قد هتاس كس فيظخجتروا

 مداج لج



 000 جحلا ةروس هذ نال الجودر رش نما

 روأ اما ايل ترث م ان اكدفلا لش حياوم و روكرن شم لمع نلت سن اي دركر امس لي دهس لك وفاهطسم دوا نين تكس
 نك كس اوج كس ركود كس ادشلا كت بس رواء لت اجو طق تاوابع سيو لك اجوم اريدك تاءاقه نا

 لين كلا كولر هس بلاغ لم تر دقروا تنطلس يا ى وق ب قولك يا ىلاحتدشلا بخ الباكس كو كني داس لا
 اداة وكذروا بيرل دثباي زان ىكووخ كول روق ع دربظول لاري نو 2 نال ويد تدق ايدك امتلاك

 طرش باو روا طرشروا هس طرشباوج ككرخ آى ةؤلصلااوهاقا روا« را ترحم لادا ليدل تكلموا يأ

 ماجاك وم اكم اقروا حس رت كف و زج ادتبم مه ءركل حس لص خيسا لوصوم نب زلارواءاك نيب ذلا حس لوصومر كل
 مر يل ةس كبي ذلك كب كك ول يدرك دواس ترم كروم ماندو لش ترخ آكثن س لش جناب كس كشاف
 قوم مقل داع دداهس كنون دابتعا لس قمت حل - نحمد رد هي حس سولوا اون جس ايدام مدي , امرشا لص

 4 كلوي يا ذيسا) تب يهتم قب ةس ني دب باتارواطولم دامت نيب باجصاروا طول م قروا مي ارباموقروا قم قل عراص كوت دو روا
 لارما قب مقا كت اركان اكذس ويطلب ي ذلك كوم ايكايدرار كب ذاك ل فينا ئوصروا لذ لئبركب يذكك
 نا ف لش وت < نوفل م دقي رطل ءاجا نا ك- كح بازيلاء لكبي ذلك كل ولوسر ةييسا فس وأول نلا شع فس
 بازار يعز اياز لع بازعاكلا ف ركب ىر تبن اكس رك ماكي اذعس نا نشير تلبس ورف#

 هقومربو لك بازعاريم تن كح كس يرق اهفتتساروا كس. كك الب كنا تمجو كبي ذلك كن اا اسك نا
 با ني ) يدرك كال وكنا فس مت لع تأر قيادي دركك الب فس وكن تكل ين لايتسب ىن تكل نرخ اوم ناو

 هك سيتسل نا نت صل ين لايقسإ ورك ي لاعردا <. .اهانكلها ل ةرق ل ياروا جس اهتكلها لة
 قس يوكو كيس ى قسمها ل كذب كر, لج ىلا لايقسوو باردا« ملا حسبو رفة جساس داب
 كاب ح سولو قصير ذب اخ لكل اش ىلا ىت كتسروا لث تسد ساب كور تمس بو كتلك كالا

 لامك ماهوب جبرا بولثكس نارك لية سرمب لع لع كك تاكل كني لراياك تيم كاب
 دك ل اجو را ناكل ناب ليبي اوم لذا لولاو ذب يكلبي ناجل (بازع) لا هند ذك

 مكن تاب كل ماع ترب لاذادعإ ل لسد وربت اك دابرم كورك ناروا تك لب كناارهنرذ كس نا
 كل < ديكاج كب ولقرورصلا ىف له لع لوني لن 2. اجوه ص دتا بولقو وللي رك او ليك شتا

 هل د فاظاكورعو تاك ذ كل زان باذنع ىلاترلاددئالاع لت ةس رلى دلج ل يي داب لح باع سبأ

 لور كس ترآ ند كيااك لاي كح برك باردا ايداءرفارولوءرعو نيا دس لاعتدثلا لش دب ميل لانج«#

 < قاس ,امرداءاي نوّدعي لمايند تس رابقفا كراع داهتتعس ماك لاسدازب حجو كب اطل
 ردا ءايل يوكل يتسم نا فس شي رجب ليكم انور سيب لاعوك ىو تلهب" فس لبان تركن لايق كتم دوا
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 8 0) جحلا ةروس “ا نيل الجوورا حررش نال اهب

 < انآركشوا فرط وت قريتروا لت كساد ق تسافر

 دئاوفىريضو بيكو نش
 يف ذعرول ايدركرماظوك اركب اوُلتاقُي نأ ذ- مااعرسغم اب افو زحف نوذ اك َنِذأ َنوْلِاَقُي َنيِذِلِل َنِذَأ

 ترمجدعإ ل ذس ركع حس داهجب لم تايآوداي زب حسرتسوكم لسور يلعدثلا لستر ضخ اجي رركت لالد نولتاقي
 لن ةرق ليا ءامق ني د اكد يعل يوك ك- كس. باه نوري« كى د تاجا كدامج لب لج تيلي يدعإ كس
 كلا اك نومك كل لاي <. ايكا بكت دابتنا كح ل اس تاي لام لاتقلا لكن تؤم قل تالق نوُلِتاَقُي

 «بداكت زاجا كل انقوكن دن وماي روصقن اي ب تل 00 ييساب لع اوملظ مهنأب هلوق ءامتددارا

 تروم اه ليقتسملا ىف اتقي نأ بلطم اتقي نأ عرف ذ#زارمالاءجساناجايكاكم ب نا
 ىلع هللا َنإَو «< لوم لزان لم يدم تزاجا كداب ردا < كت روصير لك جوع مت ارتكاب لي

 اًوججرخأ َنيِذلا مه هلو < هدعواكت رضنرب روطاس هراشا ل تأ [ل ارواج مفناتصرلمتب ب ريدقل مهر صن

 ةدالعلس لاس تنص كفو زج ادتبم وصوم ماركا يدركه راسا فرط كت اب لماركن ام ردم مه خل مالعرسخ

 ( رات جت" تيس "فس ومب لدبي ناين اي تفص لكل وا وصوم ( 1) نين تح وم بارععا هوجو روادنج قلك

 هذ مالعرشتيآلا اولوقي نأ ألإ هلوتف «باتكسوم قب وص ركوب لعب حسبو كفو ذك هريغو ُحّدَْأ اي ىنعا
 ءايشالا نه ئشب اوجرخأ اه ىا «_ لم سبك يدركو راشنا فرط لكتاب لاكن اب فوج اوج رخام

 نا اونو بحب وماكئل_.اذوكن اوت نق ليك بس لوكا كف ساج ل هن كس ناتؤم سك هللا انبر مهلوقب الا
 ملا بشرامب هر لسا روي جس نيرا رتقتسا برس ورب لأ عرارفا بج وم بيسي روأ ءابك ثلا اند نس لوبن

 هس :ج لث لاق ذباكا جس مذ بس ليد ناس ناهد سرد. ببس الث نان حلي
 بئاتكلا عارق نم لولف َّنِهِب مِهْفوُيّس َّنَأ ريغ مهيف بيعال

 لش لوم رادافوكا ذي < بيع ليا لع

 <- قح ريغب لد نم نس يس اولوقي نا الادج سكك ساجانكسوب قع طقم يسب اوله نآّلإ
 الا مهرايد نم اوجرخا َنيِذْلا لت" وبرك ل ساه لات سرو ين. عطقن قسري سس ضب
 اه ىا < ايدانب لصتم نسر ناب فو زج لاع نس مالعرض سس جو كاس لتس رد يل هللا انبر اولوقي نا

 ريضتى اولوقي نا ماطر سفمج_ ىنثار نثكعراضمروا هللا انبر مهلوقب لا ءايشالا نه ئشب اوجرخا

 دواس لم نكس لاق ءاولوقي نا رواج يردص»نا كج ايكو راشا فرط كت اب لا كح مهلوقب



 اك () جحلا ةروس كلو نيل لودر احررش ل اهب

 «<ه الول باج ْتْمَدُهَل رواج يعانتاا ال ول ِتيآلا سانلا هللا عفد ال ولو هلوف < ساب لش مهلرقب
 ىلاررصم تئاضا ليث هللا م عفد ردا عسر كنا قوزع دووم < ءارثم ضعبل مهضعب سانلا هللا فد

 (ةيآلاو ُعِماَرَص ْتْمَدُهل دوجوم ضعبب مهضعب سانلا للا فد لْوَل < ي ترايعريرقت ع لعافل
 راضن ةعيب ع ٌعيِبَو < تركت دابعو تضاير لبث لات بسم ار لع لم اختو اك ةعموص عِماَوَص
 كح دوبي لع نابز ىلاريعوولص عم ٌتاولَص ليت تركت دابع ب روط ىئامتجا ل لمت فحاخ تعامج كس

 لإ نيذلا هلوق < ب ْثَمَدُهَل فطع كلا تادابعلا عطقنتو هلوق ل تك انوُلَص «ل فاقت
 كح لقتروص م روكذ لو ليوم نايب لع لوصوم قباسدج لن نك تر وص مانقوو قل لسا ضررالا ىف ْمُهاَنَكَم
 اوماقأ رواه طر ضرالا ىف مهانكم نإ وب لرب ح هرصني نم الك < تسرد كت روصو لبي لا هدالع

 ءادتبم مه ركل لص خيا لوضوم, لص اكن ب ذلا كل يحس ءاذمت قرار شب ءازج تاؤوطخم جبس عم ةولصلا

 كح بيفلاب رابخا تيب آب دوا لو ني رج اهمدو ردا ل لاتقلا ىف مهل نوذام دارعحس مه رواه راك ف ذك

 دوا تر دقوب نا ذهدرب نترك س كى ورهف كف اصوا نا كس نإ جهه لش تيب 1ىاك ل سء؟ تليق
 فورعمرر وطلب ايايد لدب وكن ايي زرط ف الضرب كس ساب لابي ىمسوُم م َبِّذَكَو ىلمؤُم َبّذكَو ل نوب دعب ل نيد تمول

 دل لاكن مق كنا بي ذلك ىماطسا يلع وم تررط>ك كل لاي فرايف ضيصاكل وجة ابب هسفيس اس
 ُتِلْئأَف هلوق ءلىذ مق كن ادوغكلس بيذكك كل يدوذ ءاينادكر فالخب لكك ذ طقم قكن وك
 ىلا ْمُهتيلْمأَف قادرو اجوم تحارصمرفك فص كلا كاتب ايار فر ينفر جان مسالم كرمي لب ىلا ني فاك
 قىراكلا_ مهبيذكتب هلوف هس اتوم راذنا كي زن بت جس راكلا نثر دصم بازع ننكر يكذ ءامت كك اجابك

 هر يوكل وبط اهلك سن بلطم اكد كيرقلم اهفتتسا روا جس نع قىراكا مهكالهاب روس لوعقماو

 رواج يق ة يرق نه دوا ادتيعييربت ل نتمني ْنباكف هف و «كب-ام كر ارقا كم لكي كح باذع

 قرب شيب نياك ءايكا سكن ون تروصبوكن يوت خلا مر ل آرقاهت ٍيأك لسارد نيك ءج مث ا اًهئكلهأ
 نا. كل هس ةس كر ودا/ مايا س14 كح ةسرككلالورب ترثك ب روطم ايفل بس اجو لااعتتسا ليي تر روص

 زاغآشيمب ناك يرق نم نياك بمس ىلآدهتاسكس نزيك ا[ وكس توم وكن رورضانفل لوك ير وطب دعب كس

 ل تأرقكيارواءج اج[ كك كس ماهفتنسا تاك ت اقوا لب, ىلوم بكرم ظييجبر مث كاس آن مالك
 ىا < لاملقب ةملاظ ىهو رواء تجي كت لالد كانكلها اتكسوم كل ب بصن لكن ئاكروا < انكلها
 نا فوك ملة مالعرمم ٍةلَطعم رئب نم مك و هق وق «ج فوزه ف اضمك ايدركو راشاركن اب فوك اهلها
 مب ت دايك بقل فطاعاف دوا جس لشاورب فو ذيج ورنا اوريسي ملفأ <4 رقنلع اكرثب ادرك راشاك

 مداهج دلج



 2 () جحلا ةروس سو نيل الجوورا حرش نهج

 كل سال ال تاس اذن كف ل م لدا نإ الاسس ةاد لابي نيكو اًريسي ملف اوُلِفَغَأ ع

 كك ساه بساع او لابي دوا اذ ل ناكف يلكل جاي كس سالك ل 1+ بسائم انالاف لم ليال

 . هدعو هللا فلخي نلو <سواو لم لإ

0 

 مك بي اكدابتج تجتاسكس دانك
 دوب ادع سل ١ يسب ناسا دوج رسم |

 حر ترو طل رالمو قكاكجرم نسا قرا ربت[ وف لنصر ور رس هاي زم عن داوم اياه شس

 لكما كن وركربص 2 اررف لمع باوتج ملم يلع ثلا ىلضفلا لوسر. تت تكن ا تاجا كل اف تس ناادوا تسرك 5

 ( فراعم اوك ىطرف )-اب رىراجحررط وا ككل اس زر ليلسير ء لكى دلتتاجا كل

 ركل ل ا ءّثلا ماك !اعاروا دلتا كتي يمولظم له كس كس نايب رصقمور لع تيأس اك تزاجا كدابج

 لك” لي دن ىت يح وكن ليسو بس لاس اب دؤاؤكل ور ؤزنكر و آروز ل ايندرب #3 اج كدت قرود روادرم لكن ص ولظنم

 بلف كس لقب تع اج كلش لوكس كل طب كس كشكل تاك العا حرر اء اجو اي رب داسف لب نت ز حس جيو

 -<س دداّلاب داخ تدابع لوك كس نالاو ذك داب ئلاروا 2 اجذف ترا نول نم ام ايندت

 د اخ توغو نس حاج اكول كتر ارع ص وصنكى ويم رايندلا كراتكس راض عم كدعموص عماوص

 حرث كك ولص تاوّلص دوا« لين ا: تس+ نت كراصن لابجج ل توك ينك هبا هس ع اك تيب عيب دوا ل كبك

 -ل تكاد اتابع ونا لسع عمل [رهس دجاسَم ءنإج تك ولدا تدارعكس لال زنب عل

 روبطاك ساروا لوك بسب لن 1[رق لب قتيل نر رشا راف
 ل تي آل ارك اكن نتج تف كن وكدا نا نيذلا لش تع آلا ضرالا ىف مهنكم نإ نيذلا

 «ايكالاك جواب حس لورمكلس ناوكن تركك ولو نكن ايآتس ناون تك قح ريغب مه رايد نم اوجرخا نيذلا
 كول اق اجاي دي را قا ل نان زوك اراك ين كول اريك ايكيا ر فيي لن تيب[ يي داب كس وكلنا
 وكن وكدا فرط كن وماكك يروا ليي ركادا وكندا رب كم اق نانا ك« كس لي كف رص ب نوم اكن لاوكرا فا خييسا

 5 - لالورحس لوم اكهس يروا يد تاوكذ



 اي() جحلا ةروس 18 نات اطجودرا نرش كنا

 داق دوا تموت ب نبذ قد واط بج لى وج لزان تو ل "ا رعبا رولكس دي دم تر تأ

 لع ا ةنقاو تمول لش نكن ذاك ولكن ابجاكى دي درت ب لك لكي ل هس داب كس كلا ىلاعتدثبا رك ار لل ضو

 لش ءالبلا لبق ًءانث مارق نكن نع تمرح كل اء كس نيد ءاجما تادخ ماهر ل نيد كول يا

 -< لاف فرت لت ةسآش دج

 د” نير رشارء افلش ل ور ايدكاوب حررط لا عروق لم انداك ارد« داص فركب فج لوك شر كن آرق

 أ تردقروا تدأم كن حز ليي ح ”# 8 قادس مهرايد نموجرحخا نيذلا.

 د اطحكووك اينو فس نوم نر اكروارادركو لامعا كس نا قب اطم لس لوك شم كر [رقروا« لا رف طع تتطلسر وا سمول

 م ايا « كن ءسلم اق زاد لانج و وح نا لكن يك اعتسا ل لوماكى ل اوكرا دنقا غيسا فس لوبمك

 2م لد كا تع آيل امر ف فس ءالع كس قتل ءايكدتب تسار اكل وس كس م ءايد تراوروكل وم اك ا اكل يوهم

 دا ا ا ما كلا تالخم اظنوج روا ل لا صم تراثي ا بس كس بس نإ رشادءافلخ

 ( فراوم لوك ىلاعلا هر)-ب قاطعا خلعت دااضررواه دارا ىاهترثلا نرخ

 هدقاو صاخ سمو قلوب ماع بج نر افلادك مانيب نكيلج_ ديب ىلاعقاواكل وزن اشك تي آى اي

 كس لوك نلا لع تي آس ارك يا رف نس كاف ل يضتلا كل ىاهس انزج ماع مكتبنا توج لتمخ
 ءافلغوج ل د ماجا ماكي لم را تق رود خيسا هولك يدار اطعرا تنقاو تموت لات فلا وكن رك حس قت تميادب كس

 (يضرت)_ كل سد ماهنا ل تو نيا هس ني رشار

 ' ؤملل ٌريشب اناو ٍراَذنإلا نيب ريم ريت مكل انآ آَمّنِإ ةكم لها ىا ٌساّنلا ايي اي ل رق

 ف ىف اَوَعَس َنيِذْلاَو ةنجلا ره ميرك ٍقِْرَو بونذلا نم ةرِفغم هَل تخلاصلا اَوُلِبَعَو اونمآ

 را ناميالا نع ِمُهْنويْيو زجتعلا ىلا منْ ىل بنا ََبَتا نم َنيِزجعُم اهلاطبإب نآر رقلا انتايآ

 ُثْعَبلا مهراكنإب اَنوَوُفُي ُن لنا َنْوَئظَياَنَل َنيِقِباَسُم َنيِزِجاَعُم ةءارق ىفو مهنع انّرجع ْنْي

 غياب رأ ىبت وه ٍلَوُسَر نم كِل نم السر اَمَو رانا دويحجلا ٌبحضأ كيلوا سار

 نآرفلا َنِ سلام هي ءارق بيم ىف ُنطيَّشلا ىلا أرَ ىنَمت اَذإ الإ غيلبتلاب ْرموُي مل ىا َّيِنالُو

 نم ٍِسِلَجَمِب مَجْنلا ةروس ىف ملسو هيلع ُهَللا ىلص ّبنلا أ أرق دقو ميلا ُقَسرملا ُهاَضَرُي امم
 هللا ىلص هناَسل ىلع ناطيُشلا ٍاَقلإب ىرخألا للا تاََمو ىرعلاَو ثالأ مَآ دب شيرق

 « ىجترتل َنُهَتَعاَفَس َّنإَو ىلغلا ُقِِن نارا كليب ملسو هيلع ُهَّللا ىلص لع ريغ ْنِم ملسو هيلع

 مذهب َىَلَسُف َنِرَحَف كلذ ْنِم ِهِناَسِل ىلع ُناطِيَّلا هاقلأ اَمب ُليِئَرِبج ُهَرَبخآ مث َكِلذب اوُحِرْفَف
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 2001 جحلا ةروس ا ني الجودرا حرش نمل امج

 َنيِذّلِ ةنخم ةنف ُنطِبَشلا ىقلُي ام لعجي ءاَبَمْلَعفَي هنِم هييِكَمَت ىف ٌميكَح ٌركُذاَم ناطيشلا

 َنيِمِلظلا نإَو ّقَحلا لوب ن نع نيكرشملا ىا ميول ةَيساقلاَو افيو ُكَش ٌضَرُم مهول ىف

 ركذ هناسل ىلع ئرج ٌتيح نينمؤملاو ي ًَقاَفِش ىِفَ
 ثآرقلا ىا ُهَنأ نآرقلاو ديحوتلا ملعلا اونو نيل ليلو كلذ ل م مهْضْربامب مهلا

 ٍطاَرِص ىلإ اًوْنْمآ نيذلا ىداَهْل هللا َناَو دمهيولف هل نيمطت تخف هب اونْوُيف كَيَر نم ُنَحلا

 ُهاقْلا امب نآرقلا ىا ُهْنَم ٌكْش ةّيرم ىف اًوَرَفك َنيِذّْلا ُلاَزي الو مالسالا ٍنيد ىا : ِيقَتْسُم ٍقيرَط

 ٌةعاس ىا ٌةْغَب ةَعاَسلا ميتا ىتح َلِطْبَا مث ملسو هيلع ُهَللا ىلص لا ىلص يبنلا ناسل ىلع ُن ٌكاطيشلا

 حيرلاك ر ٍرافكلل هيف ريخال ٍردب هويوه يقع موي باَذع مُهتاَي وأ ةاَجف ةميقلا زأ مهتم

 امر ُهَدْحَو هلل ةميقلا موي ىا موي كلما هل ليل ال ةمليقلا موي وه وا ريخب ىتاتال ىتلا مبقعلا

 هّذعَب َنَيْب اَمِب نيرفاكلاو نينمؤملا َنيِب طاق مكحي فرطلل بضا راقسسالا ن

 انِتيآَب اوبَذَكو ١ ورك َنيِذِلاَو هللا نم الضف ميِعنلا تنَج ىف ِتاَحِلاَصلا اوُلِهَعَو اون َريِذَلاَق

 . مهرفك بْبْسِب ٌديدش يهم ُباَذَع مُهَل كئلواف

 ةيفمح رس

 الاد سلو 4 آي روططخت نش نومالاو سار ؤ روط اور ملم ولا ولك شن واول ال هك

 نومانك( باس كل لس ناَتس 5 كيت وا س11 نابي تاولوج لب « لوم الاو نيس د رمت خ قم وسم لا رو لو

 مكس 2
 كه لاثبا ل تيآ ىلا لم تايآ كرات دج فلو وروا هس تن مو جس زور تار و اس ل لل

 در ن الاغا نأ

 جاع فرط كنان كمل يللا ىو حس كت ةس سد "لاول نا كح كح سك جاع نش تح ديس

 روانجم تشد ل نلا معو كس م ن ايتن تكايات ١ 0 ا

 2 تفرك راع) و: مدت 07 نامل للم تس داب س دامت و عا اس نب جاع هلا ثلا

 5 0س 17: لأ و لوس لوس مول كل اسمو قانا 2422 سيم لع لاب

 م لواروا و يبا د مناك لت

 هوم يآ ا ل

2 0 
 7 0 17- ملا اينااين غدد

 لأ رتلا لأ وسر رو نوع شخ منا لي لكم تل

 رابح راج



 () جحلا ةروس ا نات اطجوررا حرر سام اة ّق 3- ا رو

 ىلعلا ق قينارغلا كلت تجول لاطيخع ا اى ”ا دعب ل ىرخألا َةَئِلْلا ٌتاَنَمَو ىزُعلاَو

 اي( ج2 )اهدي ىجَنرعل َنُهمَعاَفَس ناو

 ل رطب سل متسبب حلا( لك

 هارت ديس

 نكرم ) ىلا كريم يبقي كت عافاك

 9 تل سناب ةع قل 11 نس نب نوت وسن نادال اقرا

 كح كاري كرايم ناب زن لكي آل ل: سا لين لع قتارك إم وطدهت سسكس ناتسروا بن شي لع لن نارك ذب كأول

 رواريح وف وكن كك ولو ورك احروا ( دي درا رق وكر يدرك وخان لا ذس لس ايكوم كراج كن ارينا اك ودوبتم

 كح ناري ل دس نايئار ملا ةج قا بناب كبريت نآرقؤدركل ب ناب .ايكادل نر

 بنئاج لكم السا نيب د كتم احرك امن ل فرط كت ساروا رولاو نلايعا لاو روا ل ايوب ن زمطسو ساب لق

 مناقل ل سبرا 1س نانييخكت جو كبش لاء كس لن التم

 ب رك كت وم ل حاج [ت ماي تغفو ب ناك يل ابيب ءايدركل ب ( نس لا )وك ارجب ايكداقلا ب كاين اك
 ك كس سورفاكل م لت كا نق نداكر دبه درول عاج [ب ا ذعاكن د لدتا ري نلا اي« تس اجآك احا تمايق ( قلو )
 لوم لت اد ك ك- ساكس نداكتمايقدارم حس ممولاي ىلا سيرت وكم شن تراك اهيمج تت نخ لو
 فرطو جس نم اكس قتال لوب كس كس دقلا فرص ند كس تمايق نك“ ندد لا قتاشدإب دوا

 ل رعإ وكل من اكع دركل ضيف هل رذ كل كسلا كايمرد مكس نييرف اكوا نس مهل كس نا هوروا كوم بص ناك( زيول)

 نا تنفى يتق حد نال را روزا نوت لكيت روا كح لوب سال كاما كولو وس جس ايكن اب

 بيسر تكلس ناك كس نوكول اون كوم كبي ذلك كن وي آ[ىرامج دوا كوم ايكر كس وكول نجوا كس لوم

 -اكم با ذغاكتلزري رش
 5 .٠ 2 م + 0

 7 اولى يسضو بيكو نت

 0 ياا وو 1 سانلا هيأ اي لق

 اهلاطباب هلوق < شل نو ريم لن بازعريخ احاي لبق ومالاو ةييسد كرو الاد ذسارؤ ف اص فاس

 م تاس شمل لمس دس داي كس ا نآرق للرفاكروا
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 ا (0) جحلا ةروس 8 نايل اطوورا حرش للام

 < ىف قاب سم اهلاطباب « انتايآ لاطبا ىف اوعس ىا يس وراشا فرط [فاشم ن زءرصقم فاضا كس

 جس هللا لوعفماكن ب زباب ع لوعفماكن يزجعم «ّىبنلا عَن ْنَم رواج لاح سري كاوعس ب نيزجعم
 رواءركن امج اع حس ترك ياوكمت لن تس كى لن لااطبا ل تايآ رام كي بلطم هللا نيزجععه ىا

 زوال نفل ارب لكسز ىراه هوب نوف سقي ( لفاذم) نيازي نكس نب زج اعم لع ارق كب

 ث«ةسدكل ذات باذعري نا ىلاغتدثلا دوا ليث ةس كى ا ىرارف تس باذع كدذلا فاك ب بلطم اكتقباس

 و( طهيلعلا ل تااريعا لي َكِوُبَّذَكُي ْنَِو و (ةيآلا) ْنِم اَنلَسْرَأ اًمَو هلوف < تركت قلاسم لبي نيس دك اهب

 ىنَمَت اَذِإ هلوق «< هدئاز ْنِم لم لوسر نم رواه ك كس تياغءاذتبا كل كللبق نب ع كاكرم»

 تح روب نطقت وا: داك ا ةعتتما ىف :ناطيتلا ىقلا رواع طرش ىنمت اذا « ٌيظيشلا ىَقْل

 تت سوم بوصنم كح جو لكن وم حطقما قسد وا هذه لاح لإ ايي اَنلَسْرَأ اَمَو < يت ابعيرق < نلاع

 يمت ابكر وفصُع نذورب قونرُع د ض”رواع سودرف نزور قوَئرْع دماداكل ا قينارغلا هلوتف
 لإ كس ةاثمروا سل «لئاز قتل ئالطصارك هس دارم قوغل 7 تبا دللا عب هللا خسنيف لية كآ

 ميلع هّللاو روا لعجيل هتايآ هللا مكحي مث ىا ع قات م 6 كح رجا ل مالك لعجيل هلوق

 «لد تخةوسقلا نشك ةيساقلاو هلو ءرب للختك خسني لعجيل كج لاتخا قيء فرن ميكح
 درماظ ما َنيِمِلَظلا َّنِإَو هلوق < ب مهبولق ىف نيذلا فطعاك ارواح اكل وصوم مال فلا لي ةيساقلا

 ا ٌرقتسا بص: للاعاكِذِئَمْوَي ْمُهَّنِإ لع لسا ايكاعكر دب كريما ك- ك- نس 1نايبكت حات لدايذ لابي
 كسب نلوم نس باو ءاد# اكردقم لاوس يارب جس فئاتم مت مهنيب مكحي هلو < فدذه لافت تح لا

 اونمآ نيذلاف ىا هدعب َنِّيَب امب هلوق سات قر يلاح لمي روا مهنيب مكحي ليقف ؟مهب ْعَنْصَي اًذام

 اورفك نيذلاو ير ىكا اهيف نورقتسم ىا رمت كلا ميعن تنج ىف < ادتبم تاحلّصلا اولمعو

 مخ ىلاغروا نركشاودشاق رمت ل واسر كركر ءلمج نيهم بااذع مهل كنل واف رواج ادتنم اًنِبيآب اوبذك و
 تو كمركو لضفرس ثياب اوم لتس جو كل اتا لخاد لعب تنج كس ك- كس ذاتي رك فاد كاف

 كح م” ب اذع فالي < ايكفاضاا6 هللا نم ًالضف ذ# مالعرسغ 2 كس ذ#ركوراشنا فرط كتاب ىلا اك

 ( لمتج)_ ككل او يسا زج اذهب كتلواف ك_ ىاكومرب ى لامعا بتجرتاكل ا

 نرقتريت
 نابي دج لانج انج « حس اندم باطخوكد كن كر شمس سانلا اهيا رب روغماع لم مترك آرق ٌسانلا اهيا اي لق
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 ك0 جحلا ةروس انور نال الجودر رمش نك ام

 .كح 2س ركب لاطم اكس آى دج باع مكي يططدتلا لس شح آوج ليث دارم بولو حس لج لي ويرش وت

 هي آد ك ىاخ تق ”ةوارز ري اديخد كب اذع لوزن ساعت كت باع لونك نشكو

 قسرا بك ب1! ا لي رف ىلاتدتلاءكخ تس كا ضايق إب دارك سل قدلج سب باع س مليت

 ادغ يع ضر © لن رم نآس باغ جس اني درر ايش رواد 1ماكاريم لوم ل فسار روط ا

 -ك لي دا ز موكل وراكرب رواء ا زو ول وراكولي ىلاختد ثلاكحس رورض تاب لا دبلا < تاباكشتت

 كنا مومفاك واود بش روا وسر دك اسوم مولعم حس اظاغلا ن نا يبنالو لوسر ْنِم هلبق نم اَنلَسْرَأ امو

 دطلاو سن نون تك كا قادر سيب تاب ورواروب شل فلكل ادقا سم ض؟ جس ايكق رف لع ناوفود جس كلا

 رواوم كوز قرانم و كتارا 5و نار واوج ين ب ./اطع 2 كس نالصا كم توب صنم فرط كىلاعت

 هبات من هيي كلب لكك و تدر اب بانك ننس ملوك ا اوخوم لآ قو تفرط ىكدطلا ساي كس للا

 لكسر سورا نو ماو يلع تما لسد ايمنالا ماخروا كسي ومات عد اثم ىكدلي وجر وما, كل كس علا كت يب رش

 ا روض أم هب ملم أ خلاك تمجيرشروا بانك م كدنعلا كوم تر طحت لالا نور ترض” لا

 قرورض نوم لوس اكرم رك قرورض نوم بن 0 اءوم لب اتكروا ترش هر لتس

 هس نان ل انمكس لااهداذبل هس لت ثم د مى اطصا وت نيك وسروك يشر فاب بسال“

 تتار شح ةينمأ رواهتس ل لق“ كأرق 200222-00

 داو يال الن ثي دع بتكاج ااا اىا تارا رود تس تنبح دوا لل طيح فس نلايحوبا« نإ

 ترطب يس ليكتب ان كيد نس نش ررومتدقاو دس فارع مان غارق ودجج حس ايئايك غأ

 لل ل ادعقاو ىلا فس تارطعت نر وا جس اي طرا رو ايكيا كد قد انفو ني ردك عروضوصو ا نس

 ىلكأب تاب ب ني لج قيد تاباد# فلكس ناي كوع اه ب تيعطق كعنسو ناآر تاهو  ائاقلا

 هس لاف قومي عقاد لاري تي كيت 27

 مكبس يدصالخ اكل جس ايكنايب لقمارثدقاو لع ل ا ا مط

 مهروس هس تس آءاوج لو“ نيمو روسي بأ ؟.كك ارق وا 025 لك شل لما لس زود البا

 لب اح لايشباقا نب رب ىرخألا َةَنلْتلا َت و ىّرعلاَو تاللا ْمُثيأَ ف بادش كوش لتي م

 2 ”بج يكوج ىر ب ىحترتل ُنهتعافش تاو ىلعلا ق قينارغلا كلت ب كرابم نب ز

 بآل عرش آبج رول لاير ف توا كت مكس روستو كرا ح رقف ملكوريلططلا كسي آروا سبب شيخ

 دم آكل كسروا كك عبرت بخ نك شعب كس دقو ماي "و ديك تفس نيب رضا ح كس للك ايكو دب

 كراج هاج



 2 () جحلا ةروس اهيغإ

 هدول وكول ونس يآ ؟ ايل اند ب (يارفرواا ا فلر مثل

 رولا وم عر تنكس عقاو لاوكملو لا ل رض اي لبر 2 5 يب 1س ايداشم

 هي يمول سرا مل # اى

 طور قا يي ركء ع لات اي كف سو, هديا ذيل اوم دضت اسكس ىجروا لوسرر ب لكي وج يدم اساس باهت

 اًنْذَحل ليواَقألا ضبع لوقت 1 لامترتلا لاقع تبان تسدثلا باك الطب اكل اللب ل لكتب ان قت

 نفعا كبف لاذ 200 ىرّلا ع خطت اَمَو لاختدثلا لاقو نييتّولا ُهنم َنْعَطَمل مث ِنيمَبلاب ُهنِم

 ضنا ةقدانزلا عضو نم ةصقلا هذه ّنإ [رفذ "مز ةنمبا مارا لقنلا ةهج نم ٌةعباث ريغ ٌةصقلا هذه (ارف
 مشو روم ل يقلب زم كح اي داكذ كاست اكس وم لبلاد كس نإب رج اه حس شبح يت سكس قشر ن- نير فم

 هتوالت ىف ىا هتينمأ ىف ناطيشلا ىقلا قثروا لك كسر ق نثأك ىنغت كك لي فظح الهلا, نا ل
 ذح ناطيشكل ث سل ساع لس تييآءس باش هدإي زل مالك ي واح ل وقر اك ا كف #س يسر نبا لن كس هتأرقو

 ةلاتشاوةوب قكمدز فوري رش

 ةرولزب روث لوم ىراج تارلكو روكدن ب كرابم ناين لكم ةايطاللا لتي الذل كس ارتب نا لاو ا” نيلرشم

 - م دركماكوكت اي آيار أ دانملات ام هرلر فاس ناعيش لاقل (يدقلا ب جدلا تالك
 ل مهتقزربل را اال ينل يلا ةكم نم هبعاط ى هللا لبس ف زج لَ 1

 ْمَصِب الَخْدم مُهّنلِخدُيَل َنيِطْعُملا لضفا -َنيِقِزَرلا ريح هلا نو ةمجلا يس اا

 نع مِيِلَح مهاب ميِلَعل هللا َنإَو ةنجلا وهو مهنْوْصرَي اًعِضْوَم وا ًالاَخْذا ىا اًهِحْنَقو ميملا
 هب َبِقِوْعاَم ٍلئمب نينمؤملا نم ىزاج َبْقاَع ْنَمَو كيلغاَنْمَصَقَ ىذلا كِل رمألا «مِهِباَفِع

 وم اه ِرِهَّشلا ىف ُهوُلَئاَق امك ْمُهَلَئاَق ىا نيكرشملا نماملظ

 ىف مهِلاَتَق نع مهل :ٌروَفَع نينمؤملا نع ٌرُفَعَل هللا نإ ثهَللا ُهنَرْصَيل هلِنَم نم هجاّرخإب

 0 ليلا ف راها جونو راها ىف ليلا حل وي هللا َنآِب رصنلا َكِلَذ مارحلا

 نينمؤملا َءاعُد ْعِِمَس هللا َنَآَو ٌرصنلا اهب ىتلا ِهَرْذُق رثَأ ْنِم كلذو هب ديزي ْنأب رخآلا ىف

 وحلا َّوُه َهَللا َّنَأب اًضِيَأ وصنلا كلذ مهّواعُد َباَجَأَف ناميالا مهيف َلَعَج ثيح مهب : ريِصَب

 وهلا ناو لئازلا لاب وه مادصالا وهو نود ْنِم ودبي ءاتلاو ءايلاب َنوُعدَتاَم َنآَو ُثباثلا

 للا نأ ملعتَرت مل ُءاَوِس يش لك ُرْفَصُي ىذا درييكلا ترعب ىش لح ىلع ئلاعلا ىا ّيلعلا
 ُْفِيِطَل هللا نإ ِهتِرْدُق ِرَْأ نم اذهو ِتاَبنلاب ” ٌةَرَصضْخُم ُضْرَألا حبضََف اًرَطَم ُءآَم ِءاَمّسلا َّنِم َلّزنأ
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 4 () جحلا ةروس ايفل نال السووراحررش نال ان

 ِتاَرْمَّسلا ىف اَمُهَل ِرَطَملا ِرْيجاَت دنع مهبولق ىف امب ريح ءاملاب ِتاَبَلا جارح ىف هِداّبِعب

 .هِئاِلْول هُدْيِمَحلا هدابع نع غلا وُ هللا َناَو كلما ةهج ىلع »ضْلا ىفااَمَو
 همج رست

 هدر ( كت رت ) فرط كدي حسك ش تعط كك نش 0

 لاقشا لق هقززا قود #ةافاطع قذر ربو لا لات ثلا كرم تدوم نيب كك يس دكر يش

 لج كما لا ىلاهتثلا «.الاو ف رك ا طع رتب لن لولا فس رك طع تن جس الاو يسد رتب حس لالا يسد بس

 1 قاس لاروادجت اسكس ضاس مملَخْدُم ع تنح هوروا كس لب ركدنيي وكل ااه وركب

 ىلا تايءجس ملط ل لماعم كس يس دامك لا فقاد لون نا لاقتدللا لق هدا ليل كفو

 نيل 2 1( ملاخن)ايللرب نس نموا «يلانسوك مقسم اى
 ءامتايكل افدمتاس لس نيئؤم لع مرا ةس نوبت يرض لايك | حررط ىارختاسس كس نا كس امت ايك يكد تاس كس

 ثلا يقي اق ءايكا يكب سارك ان حسم اوكا تن ح تييقام لاو امال ان

 نلا لن مارش ءعس الار زروال ذر بيرام م ىلاهترثلا كبة اءرفودب كا ىلاعت

 هاي درك شاو لب ت - اروكك وروا ل ندوكت ار ىلاغترثلا كت بس كوم تسدج» كادي دوا اكس كل قه

 هس لد كت رد كا جالي ريدا اي درك ف اضا لن كيا م دكروط لباب ساي درك فاد لبن سرمودوكليل نق“

 مج دوك اوحا كنا روا< لاو نس واعد كن شؤم ىلاختد ثلا بخالب دواس لوب ترض رذ ك- ل

 تر دوبتم ىترثلا لكس حس بسلا قت يرن يروا خب تيل ف رشوك اعد لكن رجب يانع نوصل امك قير

 ميشالب روا الاد سوم ملاذ لعاو» لب تبودردادتةسداب جالا كل نيك ليدل يشب داجس

 اقر اس كس تملنكىكسااوسكس شارك سالاو تضخ ايباروا حس رابقنا كس تدق يا < للاعب قرم ىلا

 مدان نمور زك تاناموقز دس ل م شراب ت ناس آف اتت شلامكاتناج لين ايك <-لعذ

 روا س نابربث تب ب لدنب خيا لث نس اكاديب تاما يب رذ ك- ىلإب لاعتدفلا كس «< ثا اكتر دن لكلا

 هك لن نان ذروا لوف اس آراب حس نا ليث تس آلي لولو كس لودنب تالايخج لب تروص كري اح لك شرأب
 -<س داوازماكفيرقل ءايلوا غيساروا لن اتفكل ودنب غيسا دج جس ىقدثلا كت دواس كك كا

 انيق بيرو
 اونَمآ ّن َنيذلآ يركا اوُوَجاَ َنِْلاَو <-. 1 للا هللا ْمُهَنقْْرَيل ب ادتبم اررجاه نيذلاو هلوق

 مراح اح



 دلال جحلاةروس ما ناتلاسوورا حرش 355

 رع متعب صيت يوك ايكايكرك اكن ارب روط ضخ سس جو كن ان تسملنكىكن ارم لن لاو لبي

 كاَؤُرَجاَه َنيِذَلاَو ركوملمج رك لمس اجردا مم هلقزريل هللاو ىاه باج اكفهذح منهن ريل

 رواحس ىلا لوعفم كم هقول انسح اًقْزِر © انم خ ع اوربت كءادتبم يم قر اتوب مولعم سس لاء عسر

 اكذاضاك- نيطعملا لضفا مب نفذوا ربح هلوق جام« ىايكةسام "ليش مهب

 هي رول ماع لي كي نرجس لن نخلكس قت. ليضنبسسا ليضغس ريبخ كيس نركءراشا فرط تاب لا دصقم
 قزراييا تاس لاقت شاك جو ل او لوا« قاب نيزك مرج كل عاف مسا ليضفتمسا

 قرد هللاريفرماظب كس ع تاباكرمدد «<س لمت قم لع قرد «جس لئئرداق امد لوب لن وصخ
 لوب اطرصقم اكس اه ايد قوت مثلا كك تاباكرصتء عايد تل لع قذر درك ا طع كس ىكدشلا هو < ايي د

 يب ْمُهُنَلِجْدُيِل هل وقف «جاتوم احا ر وطب طموح اجوم قزروج اك اعتدفلاروا« وت ترخ رجا كذا مكس اتزج
 ًالاخذإ ىا < ردصم اكل اعفا ب ِ ُالَخْدُم هلو ىكرفناتس لمت روا ع السوم ىك لدب ح ْمُهْنقْوْرَبل

 ةّئجلا ْمُهَنلِخْديَل ىا وم فوز لوعفم اكس اروا اوم قل لوعفم اي هّئلخْدُيَل ب لب تروصىا دلَخْدُمو
 مهنَلِخدُيل ى الخْدُم لش تروصلا لوخد عضوم ىا اوم ناكمفرظومتاسكس م فروا ُهنوضْرَي ًالاخأإ

 ل كلاذ ٌرمالا ىا هر كف وح ء ادم كلذ هلو ٌةنوضَرَي اناكم يلعب ىلا اكوميف لوعفم اي

 لاقت فرط كمالكسرمدد حس مالك يا بج« لي ل 4 دوا حرب هل لب اود ني هس اغواا تءانأإ رفاكو نيو

 لس ل ذوخا ب بقامت َبَقاَع ْنْمَو هلوق ل كوب كلذ ٌرْمَألا كتو لا و اتوب بولطم

 لي لولا كرس“ مرحملا رهشلا ىف هولتاق امك مِهَلتاَق ىا هلوتف راج ىا ئشلا دعب ئشلا ئجم
 لش سراب كس لوكذلنلا حس لن ملك كر شمت دوك دك سابك سل اتم هراشا فرط كل وزن ناسك يآ
 لاب ورود للم فوم يكس مرحوم قا دلكال اح« تتلو حس تعاتب كيا لك ف اهل يجبر ج ككل وب لذات

 ل مارت شن لوف رطسمء اي ورك مق لن نس ركد نبيل موك انف لن مار جشم ب احا 2 ب دكر د نيكشخ

 ثلا« كس ثذث ل لب تم كس ناا تكن ارلسم روج, نكست كيا نس نوه رى د مساكن يكس كك نس كد كج

 شلن ميا لي لد كس لوفارلسن سس جو كذلك اق ين مارش ا رفاطع بغرب نرش ون نسم لات
 تيوروك ك كس ركل كا زوك ومو ىاءامت يكل اقل م مارت ش روج جردب بس لون هلم رك تلبس وسوروا

 كيس ديرسلا زج بت < اهكايكري روط تلكاشم أ اجبر« ايكريجتسس ظفل كس بقت اوك لرب اكمل لوم لاذ:

 هفوتف انب ببس اكن ماقنا حس نا مكن يكرشم نتن« ليتك ببسل ماب بسلا هيت ب «ايكابكل
 مكس اي رواوكلوضوم ْنَم بج كج ل تروص اري رواه رمت كا ُهُئَرْصنَبَل لادم َبَقاَع ْنَمَو
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 2 () جحلا ةروس كل نال و درا رم نالام

 رمت لا (ةيآلاز ليللا جلوي هللا نأب رواارتبم رصنلا كلذ هلوق دءاذ7 لكلا ُهَنرضنيل رواوجيطرش نم

 كحال رشات در دق كلاي حرك فار نس تاروكن وروا لع ندوت ار هتردق رثا رثا نم كلذ هلوف

 ر 1 هب ل تروص لاء سي زن فععا« اتا مر خل ٌحبْصُتف هلوق ” لا

 لد رول "اه زقل لش تروص ل ارفط اعرل 2 1 الطوب يروا هب ُحبَضُتف ىا كرمان

 -< روم حِبْطْتفلكاذاع ياندج بوصل ذيلاجس نا ورم ب اج ٌحبصتن

 لثبوت اكرماربق شم ايظا رواج لع مكس تمير دف رمل 1 نش_رفؤمي ىيرقلابفتسر هك

 اهب كح حبصُنف انج جواك خس ركل اعتسا خييصاك عر اضم اهب كس ىذا, دضييصرك ل اوسيب ايد با
 ؟ايكسش ني ثحبضصاف

 كح فصاح ىلا ف الخس دوحروا ب ولطملدج جس اجركت لال و يرطم ثا ءاقب خيصاك عر راضي 9

 رشي
 ا رفركت ىصوصتاكت مع انج اتم يأ لاهي با ءامقرك ماها كس نان اوم ماي لكي حس للا اووف َنيِذَلاَو

 نود لب رم تسد بلاي لوبج ريم لع لا لوو هاو موب زنك كر كذوججرا برع نيا لبن سار كاد كلج قش

 ىلاعت ثا ءاكوج فاول ىترم لكن لا بس انببس انب راين انك للدم امج اخ كن لا لابي ك هلا نسم نانروص
 .لا هس ايكك رايك كح كسلا سلاش نس سوك نكرو ا كس نوم تار حس زج لوو رك يس مولعم بووك
 تاع ميلِخَو ميل هل ليل ماكس وفك ناشر: لب رف لات قر سوت كو رف لكني اه نب 50

 ل ككل 2. ضف
 الس دايز لا ملاخخوز مزار لس ل لرب تاو #املاينركا م ولظم تن بق وُعاَم لثمب َبَفاَع ْنَمَو

 يقنا و تركت يامح كمولظمو وكس روتستزاك ارك امج ل رفد كس ارجب لاقت نق: ق | مولظمر جي مو

 . باجح هللا نيبو امهنيب سيل َُنإف مولظملا ةوعد
 ندرك ءاعد ماكتب . رك نارولظم مآ زا نت ب

 يآ ى لاقتا رس ن رد أ تباما
 انكسر تو ترصنروا اترك اك ترصن كن ومولظم ل تي[ كلب راهبلا ىف ليلا جلوي هللا ناب كلذ
 جسالا» ترقى ذب نك ىلاقترفاوج تن لو جا فرك اكتر د قي لات ثلا لش تي[ اوم داق ب ترج
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 ك(:) جحلا ةروس اهيل نيل الجودر ا حررش نامت

 رو تس 5 نلوكس لحس فرضت لاء جس لم تب كس نا احم اكون ارد نر كشسيي ثلاوكن د تم اريك

 رول بل ان يب سوم الكب لتس ركود كى منيع وقمولظم ني هور شئسداقرب ىلا هديك ل لوم ىذي تار ك

 لباب الاب جزط كانو تار تال بير يدر قب كرف كتب ع يتسع لالم
 اكس درك او لع شوف ؟ىمالس اوك ذرم رفا ا« «س اي دمي دهب ندوكت ار ىلا قندقلا حرر لل لإ
 قحلا وه هللا نأب رصنلا كلذ اني و تقر س م اظروا انتنسو رف ل [مراظم شن ريصب عيمس هللا ّنأَو

 وكلا قاب < كيا ىدادخ ايسروا ب م علا لج كح وم حس سكر واوا ترب دوبتس تسب قفا ناشلا مسي ا نيم

 هس بسر حس اي ناني دوبتمرولادضوك ماع ليث لب روا ث وجت ان بس ل تك ايجي طنحكا دج كس لادخ كوبي
 روادتخ لاتقل رطل دولا ما مهاد لافنالإب ناشي روا < اذ تح بس دواي وا

 حس شراب لكم الساد ناح لذ نلارمو رول بلف لكرفك رهط يك ليت تيس درب اداه رئيس تس شراب ىلا اوك كن ذ هدر
 كس لباب كة سانناج ىكد ريبخ فيطل هللا نإ لكم اكا ذب لوك كس ترف كى لام كي دوا كس دان دا ذةرنبس

 هك لإ نيز لكل رو ا لل قاف ْج 1ك هز ررط لكس لإ

 كاك آو ىرادرمتل اكوا تيب رتوريج ل فيطل, ىلا ربع ىقي اود رطىتا«ةساجوج بدا دوار نبع كس كبس ذجاك اجا
 ْش ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام هل اكس داني باداشورطبسسسر كاسم شراب كم السا ضب وكمد 1في بولس

 سلع نا وة ين اتاك مورو جايتحا كركوك بسردا نو قولو لولا بج لينتج مانناكن اس آو نا ذ
 هس كد اترك تس لاك ا رتقا روا ماجة انغ تبا اتسم اكمام روا عام لوكس كل ريو دردوا فرضت يس اج عررط

 -<س ماج كو دييحتافصروا سويت خم انتا كادوا سو دول عفا مانت كس ساو تدل تو تست يارسج

 بوكر لل ٍرحّبلا ىف ىرجَت َنْفّسلا كلفلاو مئاهبلا نم ضرالا ىف ام مُكَ َرحْخَس هللا َّنآ رت ملأ
 3 وخاله مويذإب لإ ضرآلا ىَلَع عفت الئلوا نأ ْنِم َءاَمَّسلا كِسْمُيو ِهِنذإب دورا لمحلاو

 مككتيوي مث ٍءاشنإلاب ”مكاّيخأ ىِذَلا َر َرْهَو ِكاسمإلاو ٍريخستلا ىف تهيج ٌفْؤَرَل ٍسائلاب هللا

 ' هكرتب هللا ميل - ٌرُْفَكَل كٍرْشُملا ىا اَسنإلا نإ ِثَبلا دنع دْوُكْيُْي مَن ْمكِلاَجآ ٍءاهتنا دنع

 ف هب تؤلباغ كسا مه عير اهرشكو نيبلا ععفب اسم انلعج ةئأ لكِ ةديِجَْ

 نلف امم ٌةولكأت نأ ُّقَحأ هللا لق ام اَاَق د ٍةَحِيبّذلا رمآ رمالا ىف ْمُهْعِزانال هب ُهاَرُي ُكَنْعِزاني

 ٍلْقَ نيدلا ِرْمَآ ىف َكْوُنَداَج ْنِإَو مِيقَتْسُم نيد ىَدُه ىلع َتْنِإ هند ىلإ ىا كبَر ىلإ عذاو

 اهب مكتب كح هلل لقب رثآلا لق اذهو هل مكياج هزم مب مل ل
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 انا
 ا (0) جحلا ةروس فعل نالالجودرا ترش نمله

 الخ نيقيرقلا نم لك َلْعَي نآب .:توُفلَحخَ ِِِف منك امي ٍةَميِلا موي نورفاكلاو نوسؤملا
 ىا َكِلذ نإ ١ ةيضرألاو ٍءآَمَّسلا ىف ام ُمّلَعَي هللا َنأ ٍريرْقتلل هيف ماهفتسالا مّلعَت ملا رخآلا لوق

 لهس ٌرِسي هللا ىلع ركذ اَم َمْلِع ىا َكِلَذ نإ ظوفحملا .ُحوَللا وه بنتك ىف َركُذاَم

 هب مه يلو ةجح اطلس ماصالا وه هب لَ مام هللا درَذ نم نوكرشملا ىل ريو
 ْمهْيَلَع ىلتت اَذِإَو هللا ٌباذع مهنع ْعْنْمَي ِريصَن ْنِم ِكارشإلا َنيِمِلاَّظلل اَمَو ةّهِلا اهن اهنا لِ

 ىا اهل ٌراكنإلا ىا ركنا اُرفك َنيِذَلا هوجو ىف ٌفرعت لاح ٍتارهاظ ِتَْب نآرقلا ن نم اَنيآ

 مهيف َنوْعَمَي ىا ” انييآ مِهِيَلَع َنْولَتَي َنيِدْلاِب َنْوَطسَي َنوُداكَي ٌسويَعلاَو ةَهاَركلا َنِم ُهَرْ

 *رانلا وه مكيلع َو م نآرقلا نم مك ةركآب ىا ' دمكلذ ْنِم رحب مكئبتاقا لق شطبلاب

 .ىه *ٌريِصَملا ّسدِبَو اهيلا مهّريصُم نب هاوُرفك َنيَِلا ُهللا اَهَدَعَو
 تسجل ريس

 وكل و زجب لكنا زج اعتكر اذ ل لوم اكعس راهبة ملاعق ثلا يم ولحمول هج اهلك ( بطب )١

 م ل نول ستور« لن قس متل [ا كك ىراوسرؤا ىرادرب راي اب ل اي رووورل وكل وتشكر وا حس لع

 مل ركل اب( لب اهو: كالي بسك دك لات هوب تاقاي) < َء هد اتصل

 هم تفوح الاو فاير ف تضرروا تقفش كدب لن كاساو يخرب سوكول ىلاختد لا بشالب ساجد

 كتتو لس ثعب اك رك دئزو "مري دعإ لس ك- ذوب كرو ءلرخت داك داب اك هتدنا نر ةلابه ل دلغت

 هتلرط كلا كل حم ارج هس مروا ارك ءاذب هك كك قولرح ل ل ر[سااك وتمخن ارش نانا كيشم قلو

 < تاس كس هرسكروا قفا نس اكَسنَم ل لئاعب تعيش( قيرط) ىا٠ < قدركررقم تجبر شاك دج
 نشد دارم ْمُهْعِزاْما ع كْنْعَزاَنُي الف وا لإ رك ران حس بآل ثلءاعم كس نذل جس اياك وكول

 لاح نالوذإ زا ناب دالك و ورم كل نس شاول اقابكف_ نوقف نا نع شع راضم

 نيد © آبغالب« سد ةيسد تدر فرط نيد كلل شن بر سا بردا ردا < ايك لن مترف كح
 وكل اما رابتىلاعتدثلادك كسر بكي آف لو ر ترك زك حس بآ ل ملام كس نيد كال ركادنا ل
 ٠١ كدي ح ةيسد مك دامت وكيس تعاد ( لاق دعا اك درورضازس ل رسوم مو انناج بخ

 لاو رركف اتخا مل لس اع دركل صيف كتاب لا نايمرد < راببت ىلاتترقلا دك تمي !ورف كر واونموم

 ياّتنتاج ليث وت ( بطاماايك )< انبكف اظرب كح قل رفعسرمود لل رفرب ح لعب لوقف لاو دمك ب قيرط
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 ا () جحلا ةروس اكول نال الجوورا يرش نا

 لب ]ووقت عرولاوم روك ن كي دج ارقي انناجوكب سس هكيدج لع نب زدوا نام-1 اختدقلا كج س ىيمرقلماهفتتسا

 2 رك دنب كل هززج ىلاه واط لاترثلا كرشروا < ناسا نكس دا مكاكروكدن شب كنب ع طوفت

 روبتمر كنس لد لوى ىلا لاي كس كاش وا لين تبدد ككل زان تج لوكس للا ل ساب كس نت”:
 وكن وكول نلا بج روا كك هكرزئايدكب ازط حس نارك وج تاكد لوك كل ولاو نس ركشين رؤ كس كرش دا لإ
 كس كراوك رب لورج كس لورفاكن لا يآ ول < لاح تارباظ كت اببب لو ىلاج لانس لتي آ لآرق عراد قداح

 ولو ناك ياتو مولع ايا جس لورشة روا تبارك كو ( وكن كس )راك اكس لو آنا ني ل + تحكي رراغآ

 وكم لايك حدب 1 كرك حس قآل بيرق نكن لت تس انسرك ذي لتي آرام ون لادج كس لي درت

 فس لاك ساس يزود هد زنج راوك ان هدايز ىككحس ةسانم ن آر قوكم قم ؟لودالتب زن راوأ ان ددايز قلك حس للا
 < تاك اهو وروا نر ذود تاك اك اك ساو ايكه دعو تلورفاك

 دئاولىريشو بيكم نشل
 يو كف وم لفار ْمَل يس نتشاس تعور يءاقت ئرق لما رق مكل َرْحَس هللا َنآ مَلعت رت مَلا هلوق

 < ارم قلتي ور تس تي وردك دركءراغا هاك مَعَ ريك رق قكوم قاس هلع فرت ى لنآ تس
 لمن ماك اخ ىك رب ذءانرك ع لب ءاناكل لن ماكءانركر حلو نت  ضيص فلا حس ريجشت ب رخص

 4 هللا < .لاعح ا هس بوس جو كف طعوب ضرالا ىفام َكلُقلاَو هلو ايدك

 رمتكنا رحبلا ىف ىرجت روا كوم لم تخيل ىئرْجَن َكلُقلا نا رت ْمَلَآأ ل تروص اس انكسوم فطع قب

 د 5 ندب رلآردا كوب دعاد ليث. ب نو كف كجساتنب ب نود ئردادعاد قالطااك ُكلُق ا

 ك ْعَف ِقَ نأ رقم اكمال مضمس تدابعلا (ّقت) الثل وا (نأ) ْنِم هلوتف اكدم خل لي رك فري نكاذو كس

 نأ َعَقَن روا َعَقَت ْنأ مه ىا < فوزحرت فرحروا لم رج لكي قف نآ آ جس ةركءراغا فرط كب ارع
 لامتشالا لرب _ ارب ت َءاَمَّسلا /ك اواي ب لي بصن لكي جد لب قنا عوقو تجد كي ررص

 مزق كيدز كس نطئرعإب < بو صنم جو كوم رل لوتس اهك فس تارطخ تروا اًهَعوقو عمي ىا

 لال ًءامسلا كليب < نت را زف كيد نيتالروا ْعَقَ نأ ٌةهارك ءامسلا كسمي < ي تدابع

 الاه لاوحا موك ررفم قسم هنذاب ل هلوق ايكرك وكت ل ائروا لوا لاتحا ن# مالعرسفم َعَقَت

 «ج- بج وم م الك< ءامسلا كسمي كجم نس لابي رواانوم لينال او لمع بحب وم مالك حرر فم قسم اكو بش

 آل < ي تراعرزقت < قل تاق ٍضرألا ىلع عفن نا ءامسلا كسْمُي ل كد: ي بادت اك ش للا
 مرابج رلج



 ار جحلا ةروس عع نيالاطووراح ةررش نام

 كل الاب 0 5 ا يسال ىف ل لوألا ني لاح ىف قتاهكر

 0 تع تما لابتي اكسلم انلعَج ةثأ ا روق زر دنت لحلب كش كرعلاو

 0 اير للإاد انلعج الرب هب للا ءراذكو نيكرشمك وم تدار وا لاس[ تيل للاي لس لحن

 و اكسنم اذا ذوخا حل تدابخ لك < ةكيسنلا مل درك راشا فرط كت ابره كح بر شري كلن

 تتر ب عومر 0 ةوكسان ب قىارداعس لتتم لك ذك وكي تدابعتقداي تاب رم

 هلوق تك لرعتم فرط كري 2ك ف رظ لماع كك لا تاج ابك هيف نوكسان ف سوم دارع يمك

 آر صتم جس هراشا فرط كتاب ىلا كسكس مهغزانشال ريض كتابا
 تس لوم حس نر ط تعز انما لح لاح انكر لل برواس انرك راس تا ام

 دس راق تاق تزف كنتاكي بج دواس ل تاك حركت تاقثلا فرط كن ناب ىنا دصتقم
 ل مااعر سم رم رمالا ىف ىن هلوف كار عل ىلغ لل رف رازكك رت ع ركن رفا ء كة ابو تن ىىدوف تعزانم

 نال اس دب كس لسا نك دياي دوا نا ايغسس نير شب دوا قلو نكي لإ | دب تي اري كج سابك س بيطت حس ايلدارم دج ذ تسرع ا

 نولكات الو نرلعقت امم نرلكات مكلام اتاك ميلا لل وسر باحسا ذس لوبا بج جس لوم لاا

 ترش لكرعالا ىلاكم ارسل تحاك( راد )اوما رامأك ا دش وام تس اجاحكر كراس دوخ متم ىللاعت هللا هلتق اهم
 نوما قا سسرك هس امذال حس لا انو ل دارمد لرش ماك ا اقلظم لابي لب شق ف اوما ماقم نركز
 م نرطسي ُداكي هلوق < ب لوعفم اكن و ربعي روا جس لوصوم اي هب لري مَلاَم هلوق امن ئرورشم ناكر اورم ل

 راج تو ف اضم وصرواح ديلا فاشم يدا كوم ارتكاب لش تدوص ارك نيذلا فايس يلا لقب
 يلا فاشما ذيلاع 7 كيلا فاضمكدج ف اضم كيس يب باد كرة تسرد حرر سك نوم حلاو لاح س ديلا فام

 نأ نرظسي ل ذل ماطر رعوو بح اص ةجورواه لاعحس هوجو راي تسرد نوم علاو لع س

 ماس جب لل سن رمت عميس نوشطبي نوطسي كي دركءراشا فرط تاب لاه كح شطب ريف

 لان مارت وه رانلا , راغلا ره هلوقء< ل ئلصاك نوطسي ءثرو< تسرداب لعا نوطسي

 لي تروص لا مكى ا هللا اًهَدَع و روا ارتبس رانلا كج ةئاج يروا اكدت ري مكلذ فققو ل تروص لاس

 7 0 اورفك نيذلا فلو

 . عقرريف
 الكوخ لإ رمعروا تقف كسا ترجي رك ىو ربايكى ىلا يىراهبقيكلاتتدثلا نتن( يآلا) هللا ُنآَرِت ملأ

 «رايج رطج

 ل



 كمر جحلا ةروس سس ناتلااجوور حرش نك امج

 روا تدوسدن ا ناس آس ترق تسد ذييسا فس ساري يدرك حبس داهمت وزنج كى تروا لسن حر هل

 ثم لورا يأ حس دام دوا روكي ادج ع احكر مانت ناوتس بلك ربان ىكريب لع لوم ءاضف لاو ل وراتس
 قي رواء كل كس ديك كت د دق تا ضب اتش اك هنذااب الإ ومدن متاكس اكد بج لس روا عع

 وم هراشا فرط كتم ايقاقاو مكس نبل

 كت نرجوا نامياوكى ا تيرم تدم ىلاحور حس مي كل متو رفكم وقوج حررط ىا مكايحأ ىذلا وهو
 جتك قواح تلون: ع دارم تما هور تس تما لابتي اكسنُم انلعَج ِةّمأ ٍلُكِل هلو كه راه دئذ تساردد

 ناس اك يكن يخت تسي رشر نوف اج تل كس تما لسن جس لكى كن خلا كيلا تدير يل كس ترب نلوم

 تارا تمر ثاكن ا تما ليا لكانت لت تسر طر اهدنا وم ترطحس مزال كلك ىا كل

 لمي ةكرما تيرش دفا هل ت ايبا هل دم بما لام كس سر طحر وا يك

 نآرق لم اروتسو روا تيار ث نوف اق كح كس لاس تما ليا كتم يق مايق س دعب لس تلعب لكل يلع لا

 ترش كن املك سس و6 تسل لاخوي تار زانت لع تعيش ماك ا تساي آدك جس اجو نيو عا

 رض قدر كرو نرش ل كبد: خروسنم يتقي ثماقدقلاسدهإ كس تندب كويل دفا لميس آلكالاح جس لإ
 حس سارا راء انكر سيتم نم حس عرش قل اس انك تس طرادجج ذلارما ريض مالا ىف كنعزانيالف اكمال

 ءايك عر ورش كل كس لوتس ضن خس لات ثلا "لسشوم حس ماا لمت كس قاس علاش ديم لكك س2 مذا

 لبق اذهو هلو < لوم مولعمبسانم ىو كى قلاسو# قرش تي اذيل جس لاكي تاب لئالا
 ضر وا« لوك يار تس لاقت يآ غروش ن ونمت انب ُملغأ هللا لُقَف َكْوَلَداْج ْنِإَو قت لاتفلاب رمالا

 دجتاس كس نادك لوم يب قس تي آل ب تروص ىلا ( د لا نروضم ) ب ماكتب اكس ايس تارظ>
 ور اوت كس طل ركب لك رظيا وكلام اعف روا ورك ثحايسو ثدكب

 روا لوم اللتي ٠٠ اج ايار ير ش لوكا دخاكس يىلاصفا يروا م زب حس بس هللا نود نم نو دبعيو
 د تنفو لا لوكرواترواكس لي آن م كي كس ناهي نسي تبيصمب اكرشكس ناك نجس ايانحكر واب ب وخيك فاضل

 اورفك نيذلا < مدقم ىلاغلوعضمر يم اه ب لوفضرب رعت َدَعَو اًورَفك يذلا هللا اًهَدعو هلوق

 فرط كى اس اهلا ْمُهَرْيِصم ّنأب لوقا فس مالعرسخمب يس تسرو قب للا اء خوم لوا لوعخم
 - ايدرارتروكو مور رانلا روايدوكو مولا و رفك نيذلا لعج لك لا ايكو داحا

 هللا نود ْنِم نودبعت نعد َنيِذْلا ثإ وهو هَل اوُعِمَتساَفَلعَم َبِرَص ةكم لها ىا سال اهب



 ا () جحلا ةروس عرعر نال ودرا حر امي

 ثنؤملاو ركذملا ىلع عقي ٌةَباَُذ هدحاو سنج مسا اَاَبذ اوُلخَي خي نَل مانضالا مهو هريغ ىا

 نارفعزلاو بيطلا َنِم مهيلع امم اَنْيَش ببذل مُهلَْي ْناَو هقلَخِل ىا الخل ىا هَل اوُمَدَتْجا رَلَو

 ٌرما اذه ىلاعت هللا ًءاكرش نودُبعَي فيكف مهزجعل مهتم ةوُدِرتسَي هوس ال هب نيخطلم

 هللا اوُرَدَقاَم ُدوُبعَملأ ُبْوَلْطَملاَو دباَعلا ُبِلاَطلا َفْعَض ٍلثم برَضب هنع دع َربُع ب ترمي

 ٌىوَفَل هللا نإ هم ُفِصَمنالو بالا نم عَ ملام هب اوكرشأ ذإ يَمظَع ورق َّقَح هوُمطَع

 َلِزنأأ نوكرشملا لاق امل لزن السر ”سانلا َنِمَو السر ةكئلملا نم ىفطصَ هللا بلاغ :ريِزَع
 ليئاكيمو ليربجك الْسو ُهْوذَحَتَي ْنَمب رريصَب مهتلاقَمل ٌعْيِمَس هللا نإ اَنَب ْنِم ٌركذلا هيلع

 ام ىا /مهفلخ امو مهيدلا نيب ام ملعب ملسر مهيلع ُهَللا ىلص مهريغو ٍدمحمو ميهارباو

 اوْنمآ َنيِذْلا اهيا زومالا عبرت هللا يَلاَو ٌدعب نولماع مهامو اوُلِمَع اًم وا اَوُفَلُخ امو اوُمَدَق

 ةراكفو وجرلا ةلِصك َريخلا اولعفاو ِهوُدَجَو مكبر اَوُدُبعاَو اوَُلَص ىا ىا اوُدَجساَو اوفكرا
 هداهج ّقَح هنيد ة ُدَح هنيد ةَماَقال هللا ف٠“ ىف اوُدِهاَجَو ةنجلا ىف ف ِءاَعَبلاِب َنْوُرْرُفَت نِوَحِلْفت مُكَلَعَل قالخألا

 ىف مُكلع لع امو هنيدل مكراتخا مكب وه ردصملا ىلع ٍقَح ٌبصنو هيف فاعلا رفا

 رطفلاو ةَنبَملا لكآو ِمُميتلاو ٍرْضَقلاك تارورضلا دنع ِهَلُهَس نأ ىا جوخ نم ِنيّدلا
 هللا فره ناو فظع ههيهربإ فاكلا ضفاخلا عَْنِب بوصنم مكب م

 ادهش ٌلْوسَرلا وكيل نآرقلا ىا اًذه ىِفَر باتكلا اذه لبق ىا لبق نب © يبدل كدت

 اوقاف مُهَْلَب مهلْسُر نأ اسر نأ "يناثلا ىلع ًءاَدهش مننأ ءاَدهش مكنآ اونوكتو مكفلب هنأ ِةَميِلا موي ْمُكلَع

 ىلوَتُمو مكرِصان "مالوم َرُه هب اُقث ”هللاب اوُمِصتْعاو َةوْكّزلا اونآو اهيّلع اَوُمواَد َةولَّصلا

 . مكل وه رصانلا ىاأٌرِْصنلا مهِنَو وه ىلوَملا َمعَِق مكر وُمأ
 ةهسمسج رست

 رك ركلم تاب مكبس ب تابووروا نسركاك) نادل اس لاج كن يب تاب بيج كيا ولاول اوك ولمس ا

 5ع لضفو ركاب ىلاوذ ل: تبدد كثار يف: سك دنب شد < ةس ايل زوجاكاض من بل

 هك بس كل ليلك ساوك ساتر لولو ثعومرواركن قالطا اكل اجب ذصاداكي اه لالا بابذ
 هدام لش )جس لوم لكارفعنرراوبشغي ناجح ني نا 2 ابل لي | كح نرارلاروا ل اوم حبس

 ؟دنب ديكر تعجم كة سد زجام نا ةك لس شقرلاو ت نادوك اق( نو + #2 عل
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 مرابج لج



 اظ(0) جحلا ةروس مرسم نلااجوورا عرشك امج

 بلاطايا < ايك يكرس لشن رك ا كل ياس بيج كوب تاب يراد يش كلا( كلا ) ل سك
 1 لاب ج لد ىلو لاذع اي لركن كرا كدت نس لولو نلا فيض د وجم بولطمروا فيتا داع
 لا بشالب نزح لس نت ناس ساروا تك رك يف تاذق (قيا) تالتجكا باريش كسا تاس
 رس لاسر مائي اتناول جس لم لول ائاروا حس لب لوتشف لاعتلا جس بل اذ بسالاو تال ذم لات
 لذ( نآرق )ركز ري ىل حس لم مت يكل ابكذس لوكرش بج لو+ لذا تقفد لا ( تيري ساني كبت 2س
 ( سلع نتشرف )1 اريج اجانب لوسروك كوك اس الاو اج الاو تتح وك ون ك نا لاحت لا بش لب ايلا يك
 بوفون تلاع تشكر وا هدثم 1ك هدا ريو مروا ميئاربا ( حس لع نوف نا )وك تل لي كيما ديط لير
 هدتح وج ردا نو كك كل الاد دوا لن نس زوج يي( لادن )وج دا نإ كج 1-74( لاطا)ج ا“ عسانا
 رواد كاسب زامف قشم ورك ايكو ربترواو دل يك عروكروول اك لع اج ع. انول فرط ترا روما ماندو! كس انيك
 مك ديما قالخا كيا روا ىكررلصرلا ايدج رل يك اك ليي واوكر ريع كريح ف كا نورك ايك دن كبد يس
 ملل 42 مايق نيد كس سل لن م1 ئلاردا كةاجدم بايماك تاس هس ءاقب يكاد لم تنج نثث سك [رالغ
 ةياوكم خس لاس تجب كة يرد بن كّقح روا كس ركف رص يب ساوك شوك دوب ىفي ادرك ا يكبح
 5 ناس وكن بي د تفو كس تدور ظلي هي رط لسا تر سيك لوب ل اهم كس اني دي مروا <س ايكبقن ل لس نيد

 تطل ارلا يابه راهت تاجا كك دو ذور ع كسرفاسمو ل ثيرعروا تيم لكارو مر دارعت كاي يدل
 دلل تن فس لا انابيب بفطعةس | اما مارا ح بوصنمس_ وو كرك طوف ارت فت ةله ننام
 قتل نارق قي يكل لع ساروا ساحر نارطسمىت لكي حس ( لاو زنك بانك ا نكن ) حس ليي مادامت
 ومواد م لياقم كس لوكول مروا حدين مافيك مم فس لامك لومهاوك نادك تسايق كس دابت ل وسمك
 وزب ل وبضسإى رثلا رواوجر ةيسد 8 ,ز رواوكر ىدنباي ىذامن كول م يداي لاي كس نا ( ماي ) هس لولوسر كس نا
 اك ك- < راهقروا ؟دو < زاسراكاجج اميلوس جس ذاسر أم ارابهتردا رائد شم ىلوم راهو هركس دربي ىا نك

 رئاولاىر يف بيكو نس
 لاء سس( ديلا هللا نود نم نودبعيو تيكا, قلختاك تي 1 لا ةكم لها ىا الا اَهّيَأَي

 ارم أش رَعَم َبِرُص < 5202 رطل يغدج جس ضو ورب دارمر كس سرك ى اج دكا بالخل تأ

 "نيا مكن تب تب يك يس ندكن ايي س لاثع عراو كياوكت فام اك قري تمد كرش بيرم هدرا «جس بكرا

 مراج رلج



 كك () جحلا ةروس سوس نيم الجودرا حرش نما

 7 :ركاديب ردا تلح ركب ديب زيج رقت ىتريا قت ركل بسس كلش لبس دوا سكي يبا يروج تب ناسا
 انتا نلا لذ اج امكن ا لايحكرواوم تس اهج هاه دج ك سوف اعكروا قاض اسكس نادازور تس ماكاذب

 لا كنا ل تيآرخآك- ساكس ل ” اج يكس تن آى ليم لايجب وكت زج فب تس سيبك فوج
 مب ي هل اوعمتجا ولو هلوق بولطملاو اطلا فعض < (ار فريج طظاقلا ناوك ل ولو سدا تلابج

 ْنإَو هلوق مهعامتجا لاح ىف وَّلو لاح لك ىلع بابذلا مهقلخ ىفتنا ىا «<س علا لع لام لك

 ى- خطل نوخَطَلُم < اًنيش لو عروا مه لوا وعم لوعقمورب ىرعتم بلسي ائيش ٌُبابذلا مهبلسي

 2111111 ترف لكن ارفع لاو بييط للصارو نا ويت ان نرك دول آب نتن

 وتحس منك لشاب رضاك باج اكل اوم ىلا لنا برعب نع ري فوق( لك اناا

 هيف رولا م 2 2 و نارك قاس لل دايك ا يكن اع

 تي اك درو راشاركن اء فوذك كسر ؛الْسُر ن رسانلا نمو هلوف نإ قي دركريجناس_ لشن تكوك ودم

 اح اداهج لم لما هداهج ّقَح هلوق اي دمك دعو الشو سوم ةسدكل اقرب لوا انج فذع 1

 مس ٌوُه نيملسملا مكفس هللا ىا ره هلوتن ب ت ليتك فوصوملا ىلا تفص تفاضارب هس

 هلا دعب كس وه لس مالم سموم ثلا عير اكلنا يارسود وا لوم مابا قرم اك ارك ب بيا نو لاما ود لش

 انكر من نايل م نآر كك ساجس نآرقلا اذه ىفو ديرقروا ايدي درارق ٌعراروكل امخا ىفاعرك نا, فوذك

 كم السلا يلق مي اربا ترضخ جس ماك اكدقلا

 رو يش
 ناي لام وم ل ةكم لها ىا سائلا اهي

 راش رواء ومر ع ول ذاك اي جر روق كل كس تتر وا نسكت ناكوك سس لي رف

 لاا لدا ع تدعو تن واع انو "ناين ن روم : هد رأو بيجر وا ربعك حس لاو ارص ماس لش ابي تس

 هك 23 5 ويب روط ىدار غنام يكتم دق قلت لع سونج نس دافاج
 لاو تعا عمل للا يوكنلا لم يلا تح ىلا سا هك تس لورد هس دات كس نا لك لكادب
 0 5 ئاتنلكك انمرشرون تنف هجروا لايحب ردت لكني داب كرك لا دضروا تمي دوجتمديتاس كس

 وكي روزكروارتنىلا ذس ل روزفكالاو خس لاكن ا وداي نحس لابو رورتكتسب كس نا هدي ننس لرواد ورنك ل ب

 -ايلانباور تنب احر وار وبس ايا

 مدابج مدلج



 ا (00) جحلا ةروس م نيل الجودر [ررش نمله

 توالت وربك اك عر وروس

 بجاو قافتالاي انركت والدرك ب لم كبر ذك بي ل تعآكيا ل عر روس( يآلا) ١وهمآ َنْيِذلا اهي
 نايفسم كا ماما «مفيطولا ملكا مايا« فالنخ اكدت لمن ب وجو كس تالت: دبكة س داك لاهي دج ب تعا
 كس هريخو روك رك كه دبكل ش تي آلا الكوك حس لاب سجاد تالت هدب تي آلا كيد زك ثلا مرر

 لج قافتا[بس لم نيعكارلا عم ىنعك راو ىدجسا و بن ءجرباظ نوم هدجك اكذامف تس لنج ايام
 نا كيد نكس هر ومما ماا فاش ماما هس لاب مجاو تداطدبك كري هداك تييآ ررط كاس دارع امن ديت
 قرسودوك عر وروسك داشرا ب لد ل ةعدع كلا كت ارطخ ناس بجاو تداظته ربك كي تيآ

 4 مالك ب تاثكس تياور للا كيد ئه مخك ماما« لي تمدااتو دجكود لش لاك جس لسا ع تليضف رب لا قروس

 نس كف رص عتق اطروا لششكى روب ىلإ الم يصر صقم ىمهربايئروادابج وٍداههج ّقَح هللا ىف اْوُدهاَجَو
 تنحل روما نيد ريو دوا جس لاش قير كف رص تتفاط ىلاكما ىقيا لش لاق تاس كس رافك لا لن تك
 شو لب ته كس ىلاسفن تاب اوخ حرر اء لاو بيرك ف رص قو تنذاط يل امال نكت شارب تنقشمو

 لقتل .ظيادبكن ب باج ترطح كش دم كيا ل ريع اح لك وق ما نس هريغو كوخ ماما ء جس لئاش لع داب ل انك

 مو يطعدللا لست ررضخت ا )1 بلاو تل لوم لكك كسافكداهتب وج تعامتب كي مارك باحسترم كيال سك
 دبعلا ةدهاجم (ىوارلا ىاز لاق ربكألا داهجلا ىلإ رغصالا داهجلا نم مدقم ريخ ُمُتِْدَق إرث
 كداب ذب حدابج سوي سل باو بوخ كول قش فعض هيف دانسا اذه لاقو ىقهيبلا هاور هاوهب

 رك ايكت ياور ةس قاتلت باور لاء راج كب اداهج كلبا قم كاي بس تاشباوخ كس ضنا لفرط

 -ج فيشانا كلارا
 ضب, قكر ل لين وكري وا دام / هلم اهم كس نيد فس لاتدقلا نك“ جرح نم نيدلا ىف ْمُكْيَلَع َلُعَج اَمَو
 تفاهم حس ب ةج لك كو انك وك ايبا لم ني د لاك س يكن ايب بلطم راك وجد قلل نيد نس كتارغح

 كلا ءانكض عنخ لع نارك نوما لجن الغ ع لك تروص لوى صالخ ترث ؟بازعروا لح

 . 2 تم سنام نب قول
 وكن جت كح كس دئاع رب لحارس ىف دج ل ماكح اري رشروا تو ودارم حس ككل يار فذ ةرءابع نبا ترضخ

 امر فذ تارطعت ضن ايئيك ضفتي وكري تما سلا جس اك يكرس لالا دا ضو لع ميكن آر
 تشاوري لات انبسفن فوج اك نايا مك وكلش نيد ساه كدت تشادرب كى نانا. كيس لمه دارعس لك
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 كاز جحلا ةروس رس نال الجودر حوش نما

 - لوم ل ماكرب كايد وو تنقشم ثم تلمع كوت عر لاب و

 لا ماكحا كس دقلا فس ل اك ليد اوك مرشح 1ك ( يآ0ا) ْمُكيْلع اًديهش ٌلوصرلا نوكيل
 لك حاج ريشا لكنا نكس لاكي بج ابنا سرسدد رك كس دكر ارق كلاي تمار وا هنت يس ايبجوكتما

 ىكرسد كت كس دايثج ماكا ك هثلاوكم قيل ىببا ذس ءايجا مانت كيش بسس دك هس د ثداهشر تما كنذو للا

 هس رامي وتادق تو تووج واك ( ريا تسما قنا اراه قبطان ذس دات ل كد رد يب نلا تس فرط كلوا

 يه. مركمت نوب وم كس ل 0س بادن اك ردت اكان كيج تسس ا لإن تلح نلب تيك اوك مب لم اعم
 قلع سد ققاوكي مت كل سا ليفي شو كت لوك ع تقادص كك نجس قس ملوي ثلا لس لاوسر عسا تاب
  ًاكردخ د يعسولا ترض د هريغو راف دك جس اكث يبدع ىلا ومضر ء كه اج كل وق تاب اك نلا فلل

 (فراعم )< ايكت ادد



 لك (00) نونمؤملا ةروس معو ند الجوورا ير نان انتج

 يل

 نونمؤملا ةروس
 1 َةَرَشَع عسي وأ َناَمثو ةلام يهو ةّيكم نونمؤُملا ٌةَروُس

 لو لع[ اوسلو رات اوس كيارواء جس كي نلونضومو روس

 مِهِتولَص ىف مه َنيِذلا ةتونمْؤُملا َزاَق حلف ٍقِيقْحَتلل ْذَق مِيِحَرلا ٍنطحؤولا وللا سب

 ةوكزلل مه َنيذْلاَو :نوْضِرُْم * هرنعو مالكلا نم رغألا نع مه َنِدلاَو َنْوْعِضاوتُم يريم
 نم ىا ِمِهِجاَوْز ىلَع الإ ٍماَرَحلا ٍنَع ”نوظِفَح مهِجْوُرفِل مه َنيِدْلاَو َتْرُدَوُم َنوُلِعاَف
 َءآَرَو ىغتبا ِنَمَ َنهِناينإ ىف ةَنيِمولَم ريغ مُهَناَف َيِراَرَّسلا ىا مُهَاَمْآ تكَلَمام وأ مهِتاجْوَر
 ام ىلإ َوُرِواَجحملاَ نكمل ْمُه كيلو هدب ءانمعسإلاك يِراَرْسلاو ٍتاجْورلا نم ىا َكِلذ

 ٍةولَص نم" هللا ّن َنيَبو مهَنبَب اَمِِف ْمهِدْهَعَو اًدَرفُمو اًعْمَج مهِتاَناَمآِل مُه م َنيِْلاَو مهل لجيل

 يف اَهَتوُميقُي ننرظِفاَحُي اًدَرفُمو اًعْمَج ْمهِتِولَص ىلَع مه َنْيِذَلاَو َتوْطِفاَح ثنْوعاَر اَهْيَعو
 هيف مُه ناتجلا ىلغأ ٌةَنج وه »سوفا َوُنَي َنيدلا مُهريَعأل ”نوُراَلا ْمُه كيلوأ اهتاَْوَ
 نم َمَدآ ناَسنالا انقل ل هّللاَو ُهَدعباَدبملا ٌركِذ ُهبِساَنُيو داَعَملا ىلا ةَراَشِإ َكِلُذ ىف ٍتوُدبَخ

 ةَلاَسِب ْقَلَعَتم © يطلع ةلتفال وعو سمج راحت ا ىلا يَ م ََّشلا ُتْلَلَس ْنِم ّيه ٍةَلالُس

 امَدَةَقَلَع ةقطتلا اَنقلَح عَ ْمَحَرلا َوُه حنْيكَم راَرَق ىف اّييَم ٌةفطن ْمَدآ َلسَن َناَسْنإلا ىا ُهاَنلَعَج من

 محل ماظعلاانوَسكفاًماطِع ةَعضْملا انقل َْصْمُام رق ةَمحَل ةَعضُم ةقلغلا انفَلَحف دماج

 نع مااا مو سير وللا ينرتما ىف نار ككل ىف نقش ازا

 ٌكوُذْحَم َنَسْحَأ ُرْيَمُمَو َنيِرِدقُملا ىا هَنيِقلاحلا ُنَسَحَأ ُهَللا َكَراَبَف هيف حوّرلا خفتب * َرَخآ

 ٍءاَرَجلاَو باَسِجْلِل هرعت ةميقا مي مكن مل هدوم كلذ دب مكامن اقلَح ىا ب ملم

 نع انك اَمَو ةكئاَملا قرط نال ِةَقْيِرَط ُعِمَج ٍتاَوْمَس ىا َقياَرط عبس ْمكقَ افلح دََلَو
 حقت نأ َءاَمّسلا كيني ةباك اهكيمُن لب مهكِفُتف مهيلع طْقْسَت نآ هَيِياؤاَغ اَهَمحَن لحل
 ًاباَهَذ ىلَع اَنِإَو ةضرآلا ىف ُهاَنَكْسأَف مِهتَاَمِك نم ٍرَدَقب (َءاَم ٍءاَمَسلا ّنِم اَنلَزْناَو ضرآلا ىَلَع

 ٌرثكأ امه 'باَنغاَو ليج ْنَم ٍتاَنَج هب مكَل اناَداف اًنَطَع مهَتاَوَ ْعَم كوئوُمَيف ِهْيورِداََل هب
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 14 (0) نونمؤملا ةروس قرع نكمل الصوور حرش ن لانج

 نم تبت فيِ ثيل ِةيِمَلَملِل ُفْرّصلا عمو اَهجَْفَو ٍنْيلا ركب ُلبَج انس روط
 نوتيلا ةَرَجَع هو ىِنَلا ىلع ةيََعُمَو لوألا ىلَع َُدئاَر َُلا ٍنهدلاب ينالثلاو يعابرلا
 يف مُكَ نو تلا رهو هيف اهب مْ ُعَبضي ماد ىل ندلا ىلع َفَطَع هَنيلكالل عبس
 ىف اّمُم اَهََِضَو نوُلا جنب مكيِقْسن اَهب َنورِبعت ُهَظِع طّوَربعَل منغلاو رَقَبلاو لبإلا ماعنآلا

 اهنبّر َكِلذِرْيَغَو راعشألاو ٍراَبْوآلاو ٍفاَّوْصآلا َنِم َةَريثَك عِفاَنَم اَهِف ْمُكَلَو بلل ىا اًهِنوطُب

 3 ْميْولَمْحَت ٍنْفّسلا ىا ِكلفلا ىَلَعَو لبإلا ىاَهْيَلعَو ةنولكاَت
 همجرست

 وغامج روي كل كس نيد ل لس و ف ركر ايفا عاقل ع لا زامف ياو سد بايماكن تؤ ومبشالب
 تاتى ل وم امشي تس مارت وج روا لت لسساو ف # رك ادا ةوكز دج دوا لين كس او سك تارعا حس هرميفو للاب

 إي كس نا كوك سس لالدلاب كت لو كل ا هد كس نتن حس لالروك لاي تس لدي لافي انكي ليث لس اوفس
 الشم هوالع كس لوي داب دوا لويت يل ق هوالع كس ناادج لاب لم ازنلا لوك ب نلا ( لغ سرع امج ) لي ذسآ

 2 ل نادت لن ساو ذك وايت فرط زج كيلا قي لين لاو نضح ذب حس دع كول يب ا فوج بلاط كدي انتسا
 كس رشا روا غتيسادوا ( تاطاعم) بال من ارق نونو ورفصروا عمت تانابا كل وتثايا قيادت ردا < سلالط

 نولور ورم روا خم تاولص لكل وزام قياوج دوا ل كو هك ظافت كريو زان ( الشم ) ناهي ومب كايعدد

 كش لل ساو سوم ثراو لول ىلا ليث لس او فس كم اق تهتاس كس ىدنب اي لبي تاقوا كس نلاء لت غارق
 (تيآ) ىلا هل لل ر لاش شيب لشن لا هد( روا) تلج جرو ىلعاوو كس لوم ثراو لس لددرفو# سر

 نلاسنا نس مترات اذ ىرامب جس مآ «ج بس انمركذ اك اديمدحب لح لاهي هراشا بتاج ىك (ماهنا) داعم لش
 هس ثول اا ذس ل قتشس ذوثان حس يشلا نم ئشلا ُتلَلَم ةلالُس دوا ايكا ديب حصالخاس لش كمدآ

 دكمد ل مزؤ نانا هس مترجب ع حس ٌةلالُس قلعأك نيطلا نب «<دصاظاك جد: هدول يكاد ترج
 هس متر ايان كوخ سب ( شمالا زولك ن ووك فطن لا نس متري جس متردوابر لش لج ظوفكك ياك ايان حس افا
 مرج يدان لايؤيوك لوب ىلا سمر جي يدان لوب تشو ( وحج ) نال 1 ةس اج ابج كم زاك ناوخ
 اَنَقَلَح رواء مظع ( اجب كس ماقع)ي نوبل لوثوو لب تأرث كياروا ءايداعج تشوك#ي لول لب نا دس

 قتلوضايدابم قولى قرود كيا رك كركي رود لش لا وكلا سمر < ل تكس انرّيَص ب لوبي سويت
 َنَسْخَأ رواج (الاو ذركوزادنا) نيردقم نك «نبقلاخ روا ج-حلاصرلح ذي حس لوانص ماتو كدشلا < نلاش
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 8 (12) نونمؤملا ةروس سلا : نيام ودرا حرش لم امج

 ايقنت وم لس او ذس رم ندم دعإ كلا مب ب فو ذك حسبو كف سوم( ناش ) مولتمل ىلا اًفلخ زيك
 ناس آت اسريوا دابق مكروا ساو هاج َعاهتا ك كس ءازج دوا باح ند كس تمار عإ كس لا

 ناس مروا لو تاره وتشرف ناس كك لاس ب كةقيرط قئارط رواج ناس آش“ قئارط مان
 2م اهقوكل وناس آمل لي اجوم كالبهد لب ساجر كر واهس نا ناسآك هت ضرس سولت كي
 دتاس ل رادقم ( بس انه ) نس هسا ضرألا ىّلَع عَن نأ ءامسلا ُكسمُي ب ش تعآك يال ايجلث

 مودعمول_ ناي ) ىل مرد اداري نع دك (لإب) ىل ةس مكرحب ءاياسمب لاب تس( لداي) ناعآ تيافكر قب
 ديل د كس الاي ىلا نس مكرحي لي اهرم حس لابب كح لودؤفاج ظيسارعم بسس بسوس ل رداق كتي ةئيسدرلا

 هس طي اوف اديب تركب لش بركن زت لاو دوك كك اديب تاني كس لود ردا لود كل داب

 ادب لم ئابي ءانبعو7 ايكا دبي تخرو كيا فس مكروا لع لوي درسوا ىرك دم قل تاعك حس لان نا لن ( لمي )
 لن قتل دقي دوا تيد اكت سيئ ايكان فرصتي رواج جتا كس لوفد وا هرسكلح نا انيس < اتم

 نولوو ّلالخروا ابر ل ثبت +2 لع انا عبس كغ ساج ساب ك كين اتحد كس

 2 كس يدعتب لش تروص ( ى الخ تي) قرسودروا «عسهدئااب سم تروص( كى ابر نخب ) لب « لإ تسرد

 ناس تس م نهدملا فطع اكس ا وم ك ناس ل كس لالاو فس امك وا هس ترد كل وت ذ هد دواس
 روا مس فنوا ثم ل نويشيوم كل هس دابقروا هس للم هو روا تجد كدب لي لاول قل انيد فدو

 قككروا, زب * ناك < ءابهتروا < تاس لدفود فروا نكس نان مكيقسن ل ةيسد ك- كس نعي دود لم

 مال سس لي نلاروا حس للاب كس (هريشو ) سكر وا حس للاب كس لاؤفاروا تس كلوا ل سد انهت تبي

 دوم سر سدا (ركومراوص) ب لوتشكر واهب لدار دم ةسامك

 رئازى ري 22 7 نق

 كح لامك لا هي ىاهساتركت الدب تاب جساتوج ادب ىلا, بج ني 2 نت ذ ُدَق

 دق وكت راثب كنا ك- اه راوديما هس دئدادف لضف كوب نيتؤم جاي دركتم هوك وتسروا هس اجندركب يرق

 تفاح الف ٌحلفأ هلوقف اا رفر مس يصد ىف, ك- صاج تش عروقراكتراشب الكوت دا ءايارف ورح
 ىف ءاقب حالف ملك يار ف ف تارطت تروا ( ووسنلا لاك ) ل تك كح هن تاروركروا ىلايماكل مب رصقتم لع

 لابي لو تكة وكر لام ردا ذ# كارا وكر شن ىردصم ننس ة وك نوُلِعاف ةولكزلل هنوف لو تال ريخلا

 قس ركأدا قلو سد ب ايماك كولو نم ء اك حبل بنهج نما لدع نت لع اذءل سا ليت دار ىردصم تم

 مراح رع
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 2( نونمؤملا ةروس مم نم الجوورا رش ننام

 زوجيوك ةوطكزلا وَ ب ةوككزلا نوتؤي ةاكزلا ءاعيا الشرج" فورعن ل ع للسكس ة وك مادا كل اوس با« لإ
 هديماء جد للتي برعم الك كين ولعاف ةوكرلل كه يبا لاب فرايقفا لويكريج كن وْلعاَف ةوكزلل رك

 ا بادج اسود ( نايبلا رور) ةوكزلل نولعافلاو ِةَمْرألا ةنسلا ىف ماعلا نومعطُملا اه تلم ىلا نب

 انا فو حدف اضمر كب قكومدارم قب ةؤكذ نايت لاهي كس ابك فس تارت ضني ووصتت تي اعر كفك جس

 تمرتح تيآلا نوظِفَح مهج ورمل ْمُه َنيِذْلاو هلوق نولعاف ةوكزلا هتيداتل ْمُه يذلا ارت
 ةيآلا هذه أرقف ٍةعتملا نع لِي هنا دمحم نب مساقلا نع متاح ىبا نبا جوخ «<سايكل الدشساي ص

 ىنيب تلاقف ةعتملا نع ٌةشئاع ٌتلأس ةكيلم يبا نبا نع يورو ؛ داع رهف كلذ ًءارو ىفتبا نمف لاقأ

 ادَعْدَقَف ةنيمي هكلم وا هللا هجوزام ريغ كلذ ًءارو ىغتبا نُمف تلاق ةيآلا ًءرق مث « نآرقلا م مهنيبو

 ْنم نإ لايدنإ, دارمح ,٠ ْثكلم امْوَأ هلوق < نم نث كى كج هراشا ل لا مهجاوزا نم ىا هلوق

 اذبل لوم قيل ولوج رب روط اخر وا لن لوم لأ تامعق ان صقر وكيك جس قري دجو كف كرمت سس ا سابك
 للاشوكل وفود ىدن ب ردا مالغمج كا حجب ل ا[مومتعسا تكلهاّم جاوا تسيب سم اهب بام

 نيه وله ريغ < تاج قنات الابانركىذ حس مال يسن كنك[ حس ىال و دام لاي دئاب فر سنابي دك

 ب روبل مرورى لاا لا لابس لإ شلات لب ات وك نيانب رصقسوكى اكسس هراغا فرط سا لي

 هس مارتديلاب انما كيو نكس فيولا زي قئأشر واكل. مابا ديلاب ءانمتسالاك هنوف < تزاجا دعاك
 رم (6 )رق ثبت كس يدنا هس فوم التب لن ز (1) جس اج دختاس كس لوط نحت دك يارف ذس يا مه

 دخت كس ديبحل اي ىذا كنب حس دجتب يساري (ا-) لش تروص كنك دن تع اطنتسا كف سدي رخ داب إب سلوا

 اننا (رامج نكس لس ذوخ ا ترس يءاكدنإب نكس عيا كةّيَرُس ىراَرَس هلوق ( نال لجيشاح) تس

 وكلا كل ىاجانباحانحر سس قويت دازآى يا ىرتسمةرجتاسسك ىدناب نانا تاقوا اب هك ءل- سا ليج ع
 ركىا كل ساس انج شخ دنا كل ا دلك: ل رج كس شخ خس شي قتشاوس رورسرجي ب بن تك هير

 مهريغال نوثراولا مه كنلوا هلوق < تمالع كءاشتا ب نيمولم ريغ مهنإف هلوق ل جك هيّرس
 واج ملم هروكدن دك ايبجوم نيفرطلا ةقرعم بجلب ءانركرم اوك انتصر صح حس نيفرطلا ةقر عمل مب فاض مه ريغ

 لاضارمح سرعت لابي جس فرك ت لالدبرصخ قب مه ريم ايمرو كح نفر طزيي جس اتومدانتتس رعت حس ىلا
 لد لب تنحى ريخو ني يروا حس الشدو العكس ضايشاهروك كيس تبق تاب كك سا« قت كان عسدارم

 لاو ىف ضايشا هروكدن لع لوورفلا تنج نم اكو + سس ءابقعا كس و درفلا تنحب توم دارم قشر صح كاوا لح نوم
 كس تالابعلا هدعب ءادبملا ركذ ةيئاتو هلوق كح نوم ضار تك ص انشا ريو لمع وتفجر كيد وكس نوب



 ده اول نونمؤملا ةروس اهدار نيل اطودراح رش امج

 ركدلا ائفل انقلخ ْدَقل هللاو هلوق < عركن ايوا بر تبسانم نايمرد ل تيب قراسروا تيبآ ارصقنم اك اضا
 لسن ناسنالا ىا هانلعج هلوق < لئاورب مباوج مال ل دقلروا < يمت ءاورل يدركه راشا ركن لا فو ذك
 < دارم مدآء تس قرع ناناروا< مد[ ارمي عار فرط كن انا روك 22 لري 0 مدآ

 لك عترسروا لوم دارم قتمإيأ حس قرسكد ليز كولا ما دق تعنص جسما دق تعنص لش مالكل ابيب يضر

 ةرججل يدرك راغا ركن اء فد ذك اناشنا ٌةَرَجَش اناشناو هلوق لوم دارم خميس رود حس راو غسول فرط

 رك رورو لارصقم كقاضا ل نيردقملا ؛ نيردقملا ىا نيقلاخلا ُنَسْحَأ هنوف < ب تاب فطعاك

 يور زقتوارمعس قلظك دبات جس ولاه لوكا وسكس دفلك اناعع حركضاقت اكتلكراشم ليضفإم اك

 لدي رقى ذيل ابركت لاو ري أتلخ نت ايفل لكوج هب ملعلل هل وتقف لات ا رتخا لوكب اا ذيل قيل د اجي اكن
 يواك لورسكس لوفانااكن جس ولع اتاطمدارمحس قف قئارط عبس ُمكقوف هلوتف [يدركف ذعالز مكس جب

 3-0 تسرد حررط ل م انبكم كف وف ري فاتت سيروج وم نانا تتفو لاا امن اك ايكا يي وك وناس [تتقو لترك كك للا

 9 دارمولعاقلطم حس مككق وف اوم مولعم

 شوري
 تققو لون اي ىكل م تماقتاو نلا ذا يساوم لاعتسا ترثكب ب تنسو نآرق الفاظفل نونمؤملا حلف ْدَ

 رواءوم رود فيت رواوم للا حدارصرم كال يث هنا كس رالف« لاج ىو توك فرط الفو حر الصوكن ون رسم

 0 يتدرب شرود كو مش يا فيك ليا رواد هن كرولا جكس رد ما ىكرارم كيارك الفل مك سرب 7

 اي وكمت لوكات كل اي اكميألا تمم هاشداباذب حس بس اك ايند جايب لل بع لل كس نانا سب سس اب كك
 كتورم لم اوخرم روا اش لم عي اغزج لوكس يئن كر اينو ساوم دن لويكى رقي روا لوسرا ذب حسب

 هك تالاعىثكاتبلاء < قكل لم تحج لي ىف ترخ 1مل اع سر سود كا قييم لاك راتبي « ساهم كد

 هرصواكة سي رالف ةس ىلاعتدفلا ل هدو تايآع لو تكا رفاطعو ل ودنب ةعيسا ىلا عتدقلا كلغ اندر الف دابا

 -ايًاردنا لح تايآن اركذاكن تل ومدوج ومس افصتاسوو لع ننس ايل نيس وم علا

 فاصوا تاس لاكن مك كل رالف
 نان رفركو كي اس جو لك سوم لوصا ىداينب رول لوصالا لا كس ناامياء جس انومب نك ؤم وق فو البي حس بس

 فرط ثلا ل نانو اكن وكلن حر راوتب و بق: نم وغل هس عروش عروض عروش بنان ( فص البي )جس
 د مرايج رطل



 0 (5) نونمؤملا ةروس اذا نات الطودرا حرر شنكال اج

 يع شلا للا لوسرمك ع تياودتسذالا تر 2 رك شك لوضفروا تريكو م وكس لت نادي ء اضع اروا لا

 تتافتلا فرط ىرسودوو كبح هساتب ردجؤتحربارب فرط مس دنب نيسا تقو كس زامن لاقت شلال ايار فذ ملت

 (هريخغو لاسنلاو رهتا هاور) لع تحل ربجب عر حس لاا ىلاهتقلا تس تركت يافتلا فرط كرسود هدب بج سك
 رج اد ليحكسس قا ذ يا لع زامغل اعطي دوك حلما فس م يلع ثلا لسصبس آر جس ورع سةر يرج وبا ترتح

 1 ضكس رك يي( فيض دنس رن رتلاو مكس هاور) ةخراوج ْثَعْشخل اذه ٌبلق ٌبِشَحول اف سك

 ( قريظم )_جوم نوكس وكسب ءاضعا كس لااا نوم عروش ع لد

 جرد 6 عروش ل نا“

 رزكل عروتخ از اننكروب كا رف عروش زارف كيد زنك تارت موو تروا ىو ىل رن ماما

 ريغ كس سا رود كامن روش /يتيش لوكل ين لا اك جس يمر ف ف تارطح ضرير« كوه ش ىتادا امن اج
 هداعل اللا كوم دف تسرد قت زار ريخإ كس غرو كسا ابك يي حس تيثيح كن كرك لوم ناج جس ذامن
 بلا إب بس ل يلن ف وقوم كل كس ةولص حسمم عروش كيس ايا رف ف قون فق ترطغخ تسمالا مدر كوم ىرورض
 بع ومر يلع ن1 وقوم ل_ ل ةرلص تيل وق

 اكوخاو مهن دن اف لوك بن لسن شن ل كس ماكل وضففي مالك وضخ لس وغلا ركزييج ب #هوغل ففصوارسوو

 ردوا ىلوا مكر مككدتاك ا رم رواوم ديظم نكس يب جرد لدا دوا «جس مال باذتخجا تس هانكر وا تيصخم جرو لا

 مالسا اك نانا حي هينعب الام هك رت أر ملا مالسا نسح نم ا(. رف ذس مرر يطدثلا ليس اء رد بجوم
 -هس د ؤوعير/ل وزب هدئاف سود بج توم ايلا بج

 صح وصل يأ اكل اح لبن عرش عر اذطصااروا لي كس ف رككاي لش تل نس قول :ق وك فصارت

 دارم كش لن تيب آلا ءجس اوم لاعتسا ليج شتا فلاب لع يركن اقروا جس نكت دصدحت اسكس اطئار شب

 ديب فس هريتو نرش كن با باوجج كلا« جس لوم ترف لع دي د ةكذ دواس كاتم اك يشري ب لا« تعد
 ك ةولصلا اوميقا لت اج كاقنالاب دج لزع روم ىئلكيوم لم ىتدكت يضرف ىك ة كنب روط وصالك جس
 م اظت ك فس ركل وصو كس لاا ب روط ىراكرسروا تالييتفت كب اصن كس لارج دوجومركذ ةولكزلا ونآ تاس

 كانلايب ب ليلو كسا سنيك د نقتل يو كل دارم شموخ قو لابي فس تاارطتح لفت ساوند كس ترج
 «ةزكتزلا نوتوي « ةوككزلا ءاتيا لابد لت كس ك_دارم نخكس ىاططصا تقول ليكن ابج لع ميكن رك يس

 ايي« لا فاير ينك ن ولعاف ةولك زلل كل دب نادنم ل اهي جس ايئايكن اهب ح ناو ةولكزلا ونآو
 مرارج رلج



 4 (0) نونمؤملا ةروس 2 نال لورا رش نال انج

 ريخب وف لت ا ك- وارم قتلت الطصا كس ة؛ك لاهيب رك لي ليتر نحمي الطصا كس ة 9 لابي كس نير اكتساب

 هج ىف ىكوو وق نك اص كي حس لك روك ضن تن اكدمدارموت سنيك: لاهي ذبل اسوم شك لي دات
 - البيك ينك ل يوك قار ذروريغو ضي مح ربكءايرء كرك

 ام وا مهجاوزا ىلع الإ نوُظفاح مهجورفل مه نيذلاو «-س مار” تفتك اكمرش :ففصو اهتنوج

 تلو تس ركتظافت كوم كمر شفي! تس هوالعكس لوب طول قرروا لال دين قيادج كول وو نك مهناميا ثكلم
 تالا لش للا نيموله ريغ مهناف ب تنانن كاف قت كك وكول يي اق كل ثلا تدب اجاب
 الاد ةس كايا ساه نب لال رتز رصقم جاي انكر لي جرد كس ترورضوكت ررورض ارك س هراشا فرط

 - لاحم الس لبق
 ءاظت حس سعات قرش ىدناب قرش اي ىويي حولكم “م نودعلا مه َكِئلواف كلذ َءاَرَو ىغتبا ْنَمْف

 حس لاس مارت عريب لا تروكوج روس لظاو قب ين لن لاس لكل الع تروص لو كو والعكس نسكت وب
 من سا لحب ركام ب روط ىرطفر يا لمع مافنو ضي تلاع سس ديت ب ازيندعتح عرى« ذكيا
 لاوكب ىطرقب نقلا نايب ) ىكيديلاب ماننقسا كيد زنك روجر وا قب نركاى روي تدهشبسس دوف اج ايدرم كنس لفاو

 (نراوم

 كمت لؤي للا شوكرتب لارج نخلق وغلك تنام ا مهتانامأل مه نيذلا و انركادا نتف ت مابا: ثفصو لادا
 هوم ردصم 2ك ىا لين راتب هلئدج ليم اوم ايكا يكس درج وداتعارب سارواوم لانا نس شكى كىرارمذ

 قوقتي سوم قلختسس_رفلا قوت اوخ نس اجو للاشوك وم ةمامق كت ناك تس ايك يال دحتاس كس ات هفيصدوج هاب كح
 داهحلا قوفترو نركب انتج حس تايد رو تامر انقرول نر كادااكتايجاوو ضار ف مازن قلت ثلا لوقت دابا

 رجاظروا ىكتس ككتساب كاد لوكس كلو و العا لا« قت فورم روب ون تش اا ىلا لبن تناناما قلت سس
 روز عررط كا ءيس تنايخ لم تناما انركر ال ذار اكلك ناذا كرشرمخب جس تناما ا يدرك اتت سك
 لكم اك جس تماما و ناكل لم ماك اوك اهب ايك ا يكن نك فرص تتفواننب ك- كس لابس ايكوم اكوج كم الد

 -ه تاخر ككتدايكددج
 لع فرعا توم حس نفر طوتب جس اتم هد ةندبع كيا ءانركا دول دبع نوعار مهدهعو :فصو اذني

 هيرو لالش لي تكس معو واسود جس اكوعرر وار رغاتركف الفكس ساروا ضف ارك رويدا لين تك رباع

 ل نيد ٌةدجلا ب م فيرشمم دمج مزال ارش نركاردلاك البس كه دعداكة سر كلس ماك لاي ةييسد
 فالخ اك ا شر طالب بس بجاد لك رك رول صو ع بحجاو لس ادا كرت حرر لت ضر منيا ودعد

 م رارج رلج



 2 (5) نونمؤملا ةروس ودع 3 هر نت

 تا نسر كروبجب ىكي تسل دعي ريو ىلا نإ رف كك كس نس اركاروي ولو طاع ك جس ب لع نوفود قرف سس هانئ رك

 ( قراهم )جس مزال اركاروب قحاكى ا ايد انكر يئروبي تلادعر هن دذب 2 كس فس كاري وكي عور فرط
 ىلا تدابعرلدب لع تام لاهم وضد انركادادختاس كس تيار دقن بادآرب توك امن: فصو لا لاسم

 زامغ ىك عرورشوكف اصوا تاس نارك رواق تاب هي« تاافص تمارس كن يحل يؤم ليني ءانومت رش لقب تس

 رك مارد كيو زك لاقت دخ ذا كس هرامشا فرط ككتاب للا لبي للا ايكايك ب زامف قم قشر رف تس
 - ل ةس اهومما ديد وخد وق ل ع لا فاصوا لاب وقع اجامح دي حتا سس تباعد كب اد آروا كدت ايوكذ امن

 لفل ايكيا رف ثراو اك وورفلا تنج لع تيب ساوكن يلا ك هروكن فاصوا نوثراولا مه كئلوا
 4 فاصوا نار اس ىرورض نيب وكت يراو اكل لا لاداكشسروم حررط لسكس هدانا تفرط للا لل ثسداو

 < ىرور ضو قت نوب لاو لن تنج 277

 كس لودرفلا تن روارب تدابحروا بغت كت داع هس ىلاهتدفلا نيل ْنِم ةَللُس نم ّنلسنإلا انقلخ دقلو

 هس رماظ تبسانم لم داعمر وار بم اجت اير رفركة اكوابعم لن تيب سقاس ايار فن اياكم اديمدعإ كسه رعد

 هلو ءرمرج ءصالخ قثك ةلالُس هلوق ْدَقَل هللاو ىا < باد كف وك مش دقل , دقلو هلوق

 ادتبا كيل ن انا ايكايك يي وكن امنا س ساركل ان ءازجا اخ كس نان زرك هس ب بلطم , لموت ني
 ركقيلكىلادتبا كل سالو سم الفد ىو اادتبا كيل لكم السلا يلي موتر طحروا حس ماسلا يلع مد[ تدرنن>
 هانلعج مث تي آىلكاءانب ببساكق يلف نانا .رمددمفطت اكن لانا كيا دعي كس سا ايكا يكب وشاف رط كيش

 تب كاياكوا لع ةفطن

 رداد, تاس لانا قبلك
 دود رصد نيع نم ةللس دي تبسي كل تع ركذ يرام تاس لانا قيل ع هروكرن تاآ

 هب لولي لش رود كج لإيزب لم ماظع ل دود للجن هغضم لد رود ك دج هقلع لمي رود هرم ةفطن سش

 اناس دج تشرك
 -عغك وجي ور تنم اكلي -:روو لا ولام
 ءلاجض رك, ىشمي باج لابع نببا ترطحر يقترف اقل .....حوورلا خفنب رخآ الخ هاناشنا مث

 جس قئاقداب فيلم” لاديح عمور هس دارم لاو [رورحس رود ىلا << لاف حس ردد ب فس هريو يلا
 كلانا ءاضعا مانت قيل كا نت تع روروكى ارفسالفرول ابطا ءج_.توجاوب ياس لم زجر برج كس لاس مرج

 مرايج رلج



 ل (02) نونمؤملا ةروس 6 نال الجودرا رش ناله

 نس حس نراورا ملاع قلت مج قت رورردا« جس ايكايكرجتسس مش طفلوكس اك سس لومرعب قيلت

 ليا ىلاخت نترليار لوك اك سا دجتاس كس ىلاويح رور سارا حس ليئد تنس ايكابكي ب ررمأ "لش ةرالطصا ىلآر قو
 مانت قيل ققشتعرور ساس ياتساب سكس نانااناوياكتقيقت كل لب ةيساررفاربي حس تددق

 بسروا ايارف مكَبَرب تسل كرك عم لاا ذس للاعت نقلك اورا لين هيي تبب حس قلقا ن فانا
 ساس انتدمدعإ كس ىلاسناءاضعا قبلك تاس لانا مل 2 قلعناك سا حبلا ءايكرارقا كتيب وب رس ظنك يلب هس

 نكي قايكي ذقت ذر سا قلخت قت عرو رت اسس يفاوبح حرورك هس اج يلوا رعي تس ردد ردكم

 زومبا نيا لك ىلاويح عرور ةقح_اماجوم عطتقمق لحي بج يح قلختسس لق ور ىا نانا تايح تير وروا
 -<س ناماهكت وها اه قيد

 رهو ريغ لإ نم مكلام هوجو وع للا اَوَدبْعا موُقلي لاق هوك ىلإ انو اَنلَسْرَأ دَقَلَو
 الملا َلاَقَف ُهَرْيَغ مكتَدابعب ُه ُهَتبْرُقُع َنْوُفاَحَت نَنوَقَتَت آلقأ ةَدْئاَر نِمو رِبَحلا ُهَلْبَق امو اَم مسا

 نآب مُكيِلَع َفّرَسَتَ َلَصَفَتي نأ ُدْيِرُي "ملم رسب لإ اذه ام مهاب ِهِموَق ْنِم اًوُرَفك َنيِذَلا

 انعِمَس ام اًرَسَبال كلذب * ةكيلم لَآ ُهْرْيَع هَ ال نا هللا ءاَسوَلَو هع منو اعوبْمَم تْوكَي
 الإ حو ام وه نإ ٍةَضاَملا ممل ىل نيل انئابآ ىف يحول نم حرُ هي اَعَد ىذلا اًذنهب

 ىنرضنا َبَر حون ّلاَق هم ِنَمَز ىلإ 0ٍنيِج ىتَح ُةوُرظَنإ هب اوُصُبَرتف نون ُةَلاَح هج + ةَلاَح ةنج هب ٌلُجَر
 هيلا انيَحَوَأَف َءاَعد اًبيِجُم ىلاعت لاق ٍمِهكِلهُت نب بِ مهييذكَت ٍببَسب ىا ديوك ابل

 مهكالفإب انرمآ َءاَج اَذِإَف انِرمَآ هَنيحَوَو اًنِظفحو ان ٌىأّرمب انييعأب ٌةَنيِفَّسلا َكلُقلا ا نأ

 لك ْنِم ةَيِفَّسلا ىف لخْذأ ىا ايف كّلْساَف حوت ٌةَمالَع كلذ ناكو ٍءاَملاب ٍزابَحَلل روتتلا َراَقَو

 يلرانفااب قام نمو لزم وعو قالو زك سلا انهجدزلا لح ساحل يتئزركذ يح:
 ب عقيق عر لح ىف دب برضَ َلعَج مريع رِطلاَو عاب جرم هللا نإ ةصِلا

 نيل لك ٍةَءاَرِق ىفو ٍةَنيِفَسلا ىف امُهلَمْحَيَف ىثنألا ىلع ئرسُيلاو ركذألا ىلَع ىنميلا

 مهم ٌلوَقلا ِهْيلَع َقَبَس ْنَم لإ هَدلوأَو ُهَمَجْوَر ىا َكَلْهآَو هل ٌدْيكاَن ِنْينلاَو َلوُعْفَم ِنْيَجْوَرَ
 يفر انلث مهيا زو مهلتخل ثلايو ماخو ماس العب نان هدو ُتَجْوَر وهو كالهالاب

 ْنَم ُمْيِمَج ليقو ْمُهْؤاَسِنو ٍلاَجِر ُةنِس اوناك لبق ُلِيَِق لإ َُعَم َنَمآ امو َنَمآ ن ْنَمَو ٍدوُه ٍةَروَس
 ةاَُمَلَظ َنيِذَلا ىف ىيبِطاَحَاَلَو ءاَسن مُهفصنو لاَجِر مهُفطِن َنْوُعْبسو ةَيَِمَت ِةَْيِفَّسلا ىف تاك
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 46( نونمؤملا ةروس م نمل الصوور حرش نمله

 ٍلُقف ِكلُلا ىَلَع َكَمُم ْنَمَو ثنا َتلَدَحْعِإ تيَوَتسا اذا هَرُفَرغُم مهنا مهكالهإ كرب اورفَك

 ٍكلقلا نم كِل دنع َلقَو مهكالهإو َنيِِفاكلا هَنيملظلا موَقلا نم انجن ىذا هلل دما

 ياَّزلا ٍرْسْكَو ميملا جع جيفير ناكت مم وا رتصَم نزلا حقو مبا عي الزم يوتا تر

 كلذ ىف نإ ٌرِكُذ اَم ِهَنيِلُِملا ٌرْيَخ ٌتنآَو ُناَكَملا أ لاّرنإلا َكِلَذ اراب لولا ُناَكَم

 نو ىلاعت هللا ٍةَردُق ىلَع ٍتَولَد ٍتياَل رافكلا ِكالهإو ِةنْيِفَّسلاو و 3 رمآ نم ٍرْوُكْذَملا

 مهيلإ ِهِلاَسْرإب حو مول َنِرَمحُم ِهَيِلمل انك نانا ٌريمَس اهو ةليقتلا نم ةفَعُم

 ىل نأ اًْوُه ْمُهَنم الْوُسَر مهِنف انلَسرَف داع ْمُه هَنِيِرَحآ امو انرَق مهدْعَب نِم اناشنآ مَن ِهظْعَوَو

 . َنِوئِمَْلُهَباَقِع حنون الأ ريغ هلإ نم مُكَلاَم هلا اوُدبعا نآب

 همجرست
 هس اايطرقذس نومنا اجيك يربي فرط موق ن اوك انتا عرون فس م ككل الجو تاز قرات سم“

 لوكا وسكس ىلا ك- راهنت وحكر وريقع كديح ون كار داورك اي ايكت عاطا ىاىا نش هركايك ل رب ىاىشلا لارج

 2س ماير 7« هدئاز نم رواه رك (( ماك ) لاك ارداعس ملاك ا( هلا) ليترك ةساني دونم
 كس موق نا "دم لكس د حس باذع هس لا يكن تددص كنس اذ ركتدابع كرين لس لا قتل ؟ب لبث

 كلا ليي رواعس نانا ( لوتس اهيبج ىنس دابقك لس سار ضب ابك نوال خيا ةس لورادرسرفاك

 يدكشلارلا ددا1اجوم موككلس لا مروا( ع اراهقو ودك قي رط اه كل صاع تقف تليضف ب تكي يرقم
 ا تاب ذسمت دان انا اتيتاو شرف ىلرايلام كرا وف عاج دن كرنب كا هوالط اس لارك اتوب رو

 سك عرف يليق حس لوتما تغزل م لوشب ليبي طيسا لو جس دعس د توف روف فرط كى سدح

 ءولركر انا اكل لا كك توم شي تنذو نصا ليا 'تقو نان كاق هس كوب نقال تين تيفي وج نت ايكوم نوجا
 ترن ىره كس ركك الب وكن لا لع ممل اقم كس نا ب آراددورب سرب!( نك اهد) ايل رع فس مالسلا يلع روف

 سوم ةس اف ل وقول اعد كم السلا ديلع[روف ترضخ لادن ن كابي ذلك ريم نس لونك سهو لا« يس رف
 تتقو لح رم ةانب 2 متهس داموا لع تظافحروا ار لتى رام مل اج وكم السلا يلع رون فس مت لب يارف

 راوسوي اك كل كس مالسلاديلع عرفي دوا هل كاب سددت كس بنان دوا مساج مك رامب كك تكالب لكنا

 كنومروا ركزي ووود حس ل رف نشامى وداد تسل مب ل قش ا« تصالع كك ةس#

 هس داك برر للا لععقاو رواء قل س كلطا « لك نم رول« ب لوعفم اك( كّلساَف) نينثا رداءانيل كر
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 4 (07) نونمؤملا ةروس ا نمل الجو درا حرش نال اهب

 ل عر فلج م السلا د يلع حر وف تمر طن قف ايدام رف عروكامرينو لودر روا لودترو ك كس مالسلا يلع رون ملاعق شلارك

 كل ةيسدركراوس ل قش نا أ فات ذم ب هدام دحتإب لايب دوار رضيت بانماداكيسآ قلعت كا دجتإب لولو ذييسا

 يسارا كوب ديك احكى ا نييثا روا اوم لوعفم نيجج وز لش تمروص اس دجتاسسكس نيت ل لي ترقي
 هور هسا م ذاتك اكتك لب حس لع نابي سرك ىلا زكي دلركراوسك واددا قدي ( تدم ب قي لل
 نار واو ايمان ك- ثفاي ردا« ماح« ماس ف الخ جس ناعنكا ذل( رفاك )اكن ادوا قويت (هرفاك ) كم السلا يلع حروف

 سال نامياوجوكل وكول نارا ٌليِلَ لإ ُهَعَم َنَمآ اَمَو َنَمآ ْنَمَو < لمدوج و روسرواءايلركراوسوكل ويد يب لونك

 ناك ايئابك( قي روا صك ايدي قكاروادرهب سيكا ةسال كاملا كلهس ذو تام كس ناد

 َك ل لورفاك حس هجن مروا كر تر وع ًآروادرم داك كلغ ناك ( حرر ع قش دادعت لكم انغ

 قا داهتتروا مب رجب ل ل "ام 2ك قرغ يقي وو ركن وكتب لش هس داب ك-( تاجنؤتي) تكالب كت

 اكد تان مزق نس لن للسكس اليابس اهبل بوتان بق
 ىنلْزنأ ب َبَر رة, اهر نو كفو قلك قرا (مُهَعَم كلهن ملف ىا) اكد تابنكم تكس كالا نلادا

 دسك هرسكلس ءازدوا فكس مروا ناكم م لاي ج ردصح ألو نه رجتاس كس قفل ءازر واط م“ لزم

 اكرسود «انراجا دل كت كري ءانراجا تكرباب عبس راما ع بآ ! راكد ورب سرها 58 هلع كف نا نت (لزنم)

 رمد اكرابم كلاَرنإ ئبلِزنا َبَر كو: ي تدابزقن س تآرق لبيك سمس ةلاففود كم قلي تأرق

 ترق رصد اووي قرفافرص (اكرابُم الو زن) ا اكرام ًالزن ىبلزنا بَ كوت ب تدايعيسدقت لب تأرق
 ضنك لب اًناب هللا تبا ل ايبج درب ىلاطخ أل وزن اي ًالزن ( ردصم )راع حس( لاهخا) ىنلٍ نأ سي
 2 كتروص كرسود روا جس ناخا اكن ووو نااكم ما روا ررصم لع تروص لبيك نوم مانو حس تابع كم الع

 ءالاو تكربا ب ءب ا ركن دعاو ما اك َراَبُم «ل لاقخا نوفود لم نالأر قل وفود لكالاع حس لاخا اكردصم فرص

 الزنمروا جس ايم فرجا قرم كر تغتم يردن كس انام هيب د كس كل ف فس مالع رسم ناكملا وأ لاّزنإلا كلذ

 هدوكرت باردا ءايدركه راشا فرط ىك ولامحا نوئود ركب( ناكملا وا لازنالا كل نا لو لاحاود هلكدج ل

 ني ساو ركل ذات نيب رتب ( لن تنكس نااكمم محا اي وم ل تروص كى ردصم حمو اوخ نم ) لي ل ةنروص ل وود

 كاد للامم اكن ركك الب وك ورفاكرون قسرا حرف كج لي روك نرعا لما بشغل ) لين كس او ذس كت فايخ)

 هقراف ايمرد ل فقر واف ان« مال دوا فو زم اشري اكدوا ملقا نقي ُنِإَو لي لاياقن كت رق

 ةس متر لث كساد ةسايذآ هل دذكس تين كا روارك يفرط اكن اك نيل رف لعق مق متذدا <

 قل حس لم يل نادت اهي لوسر كيا لغ نلا ذ مع رجب ايكا دبي بس داغوووك موق ى رصد ليا دعب كس( ل مق ١
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 م (62) نوصؤملاةروس اكل نكالجو ورا رش نام 7 :

 21 وم تس لذ مايك يروم لولا راهو الع كس ىلا ورك دنب لى لا مك ابك #رخي لا )اة دوب قي
 د5 ًافس ناهي

 دئاول ريش بيكو نت
 هيلع مو[ ترطن» نين رام رف عرورش ناي اك وصتق جاي حس لابتي ىلاعتدثلا ( آلا) اًححون انس دَْلَو

 هيلع ثلا سيب دج تسمارصقم اكن # ركن يب كس صوص لا لن قت دج لك ب سا جاكي رذكر وا راصتخادصق كمالملا
 حس موعذ لئاصخ ردا لي ركن اتقا لكلا لع لئاسخ هدي دشيل هكا جس انيد رمش كت اهقاو كس لوقا دقباس اكملت

 - فرط مقياسا بآت الاعرج لج كل سلملي يطع ثا لص سلع سوت ازين ني ركب اننا

 تالاع نادكي آلي ككل آس بناج كل وتما قنا ىكجتاسهس لوي قياس تلاع كيد لإ سلم
 2 ولصق )1١( ل يهوه ايكا يكن ايي نابع ونت ايدو لتس رورض كى ومر طان هدير ح تامقاوو

 بتل ب عر وف ءاكهدلاو كن اروا كدت رفح نق ( ت) ناورإب و و دستق (") ني رخآلا ورق قت( ا )ومب سقت ()

 تايحديقب لامس لاهي رازي ليا ب آ«جات ل ركشي هل تارت ض رواج دفا دبج اي راففلادبك م اناكيس آيس
 كس قلو تقلد ذس بآل اسوسون لس لاس دول ايا يكرفرستس توه بصنموكي آل رح كاس للان جس
 سو« لامس للايكب دار كيا حس باص ساه د تايد ديقإ لاس اس بآدعب كس نافوطروا يسد ماما ضف

 < لابي مالع رسم اه مسا ره هلوقف هس تلف زنمي ك هس لك المج هريغ هلا نم مكلام ه'وتف #١

 «ج رفا | ركوب قلختاس ًادئاك مكل ردا ثوم ماك فِ ل جس راف بيكذ تاك هريغ لا نم مكلاع
 اكد“ م اتك ظفلاس هلا تو اج ذماج قر ردا ءاكوم لانا لكل هل تقو سا تسرد قك عفر ريع
 لاه فيشر اء دك ام < فيشبك يدناروب# جدار ركاب مكل تدق, لقيم
 رتل مكروارخ ومر ادتيموك فإ كاتي بس انم ذيل ترك ملا اع توصل جية كرف ما لاك

 < كراش فرط اب رادع ا/ةنما فذ تدل هريغ ْدَبْعُي ال ْنأ هلو «ًع اج[ درارثمدقم

 هيلا ةشماك لذ رداء جتاسكس َلَرنأ لل 1 قاعلك كلب ٌّرَسَبال كلذ هلوق ب فوزمل وخضمالة يشم ل
 كل اه يرهق ل كلفلا عنصا نأ هلوق << مك فلد تاي لارين (هريغ دبعي ال نا)

 وكن يع رواج لاع سرت كع نصا ع اًننيعاب هنوف 6 لتشر عميس لق انيحوا لقا ضال

 زاه لم تع لكس هاا فرط كتي ياذاضا# انظفحو انِم ىأرمب هلو < ب روطدس ذلابم ا ع

 رافو هلوق < ايكايلدا امو ناركل ب مة اجس مناسك سيرت سولت لا لم



 2 (07) نونمؤملا ةروس يعل نا الجودر حررش نمل امج

 ملك لاءاهقوي روظاس تصالع ك- كس بازعانلب اك لاي حس لير وترواءس نايب ف طعاكان رم ًءاج ب رونتلا

 كب اذع بارك باك غل لب حس روت بج كيك دات ب وطال تمالك عراف تمرض كسي الايك ت ياو

 لكمالسلاريلن عر ون ترطقء جس دارم نمو الواروارنمومجو ز تدالدادوا جوز تجوز هلو « تاي أبي رقتتو

 ءالدم صيام ل قش سمكس ناعنكنج_رفاكةي ا هرفاكرواهق يلد دهتاس سب قش مدع ليف صر يديد

 قسم نانا م اناك  اهترف كليا تح دا زيت اصر اح كس باآءامتبلغاد م اناكى ويج هرفاك لكم السلا ريت عر وف ترط>

 مار وا« ل بيرخلاوبا ماس هت ثفاي « اح مارس مان كس نلا كتم ؤصوج دا زرت اص نلت ىل اب ءاوم لير اوس لع
 لفي جوم مولعم باظر «< باوج ءاذإ ب هلل دمحلا لقف هلوقف «ل كرتلاوإ) ثفإي روا ل ناروسلاولا

 م6 حاند كبس اهدي آلت ل ةسابدب كرش اعد كابس تو ةس تاكا ةس. فارقت ايي

 -< ايئايكم تكي آف رص سا يت اقم

 جرت رين
 روتروا جس جاب كروت توك ا جس ىلا لاكي لور ع لمت ساو لاعتتسا سس قم فروت رونعلا َراَفو

 كح ضنروا لن ديت كوك: جس ايلوار مددت كيأ فس تارطخ ضر وا جس حاج الوب كك كس نا ذاكر
 دار نك ذيك جس نايناكى رم زروال جس فالتخا لع لاس دارم يكس دوت ابي ات ى لت ماش ديدن

 وكلا لس ني سفح 7 لاب لاي لور لست سنس ارم وتوتو تس روت إل تيك قش روا دياب كر نيس :

 ا اهس نب مولعم حجو ز ل راسا لوقت تياور كيا حس ابع نبا ترضح كت ىما دواس ايكر اينننا

 روا نلافوطكس نااروا م السلا يلع حروف تر طن. توم لوا ركل سي وت تققيق ونوم ماو ل زاروا تنقيعت بج ظفل

 ركن اوني كس 2 اجا كر ورش لس للا زي او ل لصف نوتروس لبيد تاو قش

 -ةساجايلود لق كك يدل

 ىسق تيادب للسما دقاواكم السلا درع حر ترظت لمن تاي يي تس للا نيرخآ اَنْرَق مِهِدْعَب ْنِم اًنأشنا مث

 راع كج سايك ايكركذ كس نايل م: نرخ الامتا لاح محب يل وتما لكلا روا لور رسدد كس آءانق ايئايكرك

 لووول لالا هلعدوج ترغح فرط داع لي ارم عقودا دوي وام فد نير شمس تا الع
 - كلوب تدب ىراللا يلع اص ترضخ بنا

 مكامن ْمُهفْرناَو اهيل رْبِصَملاب ا ةرخآلا ءاَقِلب اوبَذَكَو اورفك َنيِذلا مرق ْنِم الملا َلاَقَو
 ْنِيل ِهَللاَو تَتْوُيَرَْت امم ُبَرْشَيَو هنم نولكات اًمِم لك اي مكّلتَم ٌرَكَب لإ اًذه اَم اَينُّدلا ةويحلا ىف

 ب
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 1 (6) نونمؤملا ةروس مذ نال الس وورا حرش نك امج

 اذا منا ىلا ٍباَوَجْنَع نم هَ اَمِهِلَزال ٌباَوَجلاَو طرَسَو ْمَسق هيف مُكل اًرْثَ متعطأ
 مكن اًماَظِعَو اًبارتا اًماَظِعٌو اًباَرت متنكَو مم م اذإ مكنا مُكُدِعَي َنْونْوْبغَم ىا نَدْوُرِسْخْل ُةْوُمَتْعَطَأ نا ىا

 مل تاَهبَم تاَهِيه ْلصفلا َلاط امل اهل دكني مكن ىلزألا مريح رم هدزجرعل

 دل رماللاو رراقلا ل عارخالا نم” طولعوت اهل انك ذكي نق رصف يحمي اق لف

 نإ 0 َنيِئوُعِبمِب نحن اَمَو انئاتبأ ةزيحب ايخن دو تول اند انتايح الا ةرابحلا ام يا ىه نإ ناي

 ىف َنيِقَذَصُم ىل :َنييِمْؤُمب هَل نحن اَمَو اًبذك هللا ىَلَع ئرتفا. ُلُجَر َّذِإ ُلوُسَّولا ام ىا َّوُه

 نحِبصَيلةَدئاَراَمو نازل َنِم ل رق مَع َلاَف - نوُبذك امب ىنرصنا بر َلاَق تملا َدْعَب مبا

 ةنئاك ٍكالَهلَو بالا ُهَحْبص ةحِبصلا متحف مهكر مرفت ىلغ 7

 محلا َنِ ابل سيلا يف ل انْ ىل سي ثَبَْهو ١ اقع مهلَعَجف اوُناَمَف يف خلاب

 ٍّمَأ نم ُقبسَت اَم َنيرخآ اًماَوقأ ىا اورق مهدعب نم اناشنا من َنيبّذَكُملا َنيِملظلا موَلَل

 انلْسزَأ مث ىنغملِل ةَياَع هِيَ دب ُرِْمَّصلا رك ُهنغ نوُرخاَتسي امو ُهلبَف توت نأب اهلحأ

 يقيقحفب مَآ ءاَج املك لوط ٌلاَمَز نينا لك َنَِب َنيِعِاَُم ىا ِهمْذَعَو ٍنيِوشلاب ”ارتت انلُسَ
 كاهل ىف اضن مهسعت ايف وذ هلو زل نين اهب ننال لبست يزال
 ”ِنيبُم طِلُسَو انياب ف نوره ُهاَحآَو ىنموُم انلَسرا م تونبؤيأل مول اذعْبَف ثيداحأ مهل

 اهب ناَميِإلا نع اًوُرَبَكتْساَف هئاَلَمَو َنْوَعرِف ىلإ ِتاّيألا َنِم امهَرْيَغو اصغلاو ُدْيلا ىهو ِةَتب ٍةجح
 ان اَمُهموََو انلشم نير نما اوف ملا َلِياَرسإ يب نيرهاق هني امو اوئاَكو للاب
 بنكلا ىَسْوُم انآ دَقْلَو ”نيكلهملا نم ارئاكف اَمُهوْبْدكف َتِوُِضاَح َنرْمِعُم : نرذباع
 همؤقو نعرف كال دب اهو ةَلالَصلا نم هب.« كونه ليا نعت موق ىل مهل ةروثلا
 نم هنذالو ٌةَدجاَو امهيف ةَيآلا نال نيا لَ ملَةيآهَمَأَو ىسيع ميم نبا انلَعَجو ةَدحاَو ةَلهُج

 لا ولا نيللى قف وأ يستفعلا كيب وفر حرم ناك ويزيل آَمِهْنيَوآَو لحف ربع
 ٌنويعلا هارت رهاظ ٍراَج ِءام ىا © 'نيِعمَو اَهونكاَس اهيلع ٌرقَْسَيلةَيِوَمْسُم ىاٍراَرَق ِتاذ

 هلمجرت

 ردت: ر فرط لكى ا نين اهت اي الطجتوكت اق الع كت رخ آروااهت ايكرفك غن #س لونج سس لورادرسكس مول كن لادا

 خرط ىراببت ني لل هيك اهتا زاد حس تامءاعنا نىك اطع ىلاوشوت لن ىل اكد ذ كدي دوكن لا نس مكر واك سك



 ل () نونمؤملا ةروس مدع نمل الجودرا حرش نمله

 وأد لح ب نك كس قد آليا يت نيس مرا ارتنا وم تا اني تور واوم تس اعأ مم امامك تو 5201

 قواك ةاجرم مبج كس اتاري سم ايكو لس او ف اهنا نصت وبل او داخعخت مك

 َّنِإ ديا كم كنأ د مكتأ ىلع رواعرمت كلوا مكتأ نوجرخم ' كس فاجسا# مة كاجم لايزيددا

 - تايهو < ديب ىف تبع ح ديل اك تبع جو كف سدج لص يوط نايعرد كس رضاك اددا ما كح

 ةسم مج قدنز كدد فرص قرنز كرام كك نايس هدئازمالددا كفل اه سور (نثث) < لا

 ايادي يس سل وسر ضني ل شئالس د ةساج تك هدغذورابدد مادو ح ةيب كح لي يسال تيس يعج

 كداب لس ةسدلمائزهودعب لس ةسرم لن 2 الد ناميارب سا زر لس اتعدناب كاتب يشلاوج < ضخ

 الكحول اكس لس كدبارم تنال راكددووب 120171 اعد نسى «ل شالو ذك ب رق

 < هدئازا, لي ليلق اًّمع كس نا ريرغكو بي ذلك قا بي رقنكل ول اومداشرا كبي ذلك كرم نس لوبا

 لب المكس ضاقت كس لدع»و لايك لاحد تكألب روا با ذع كي ايلؤلكي نسج لب اطمك ضاقت لدعم آإب

 كنا فس مج تن لن تكسو اعلى كوس اع ادرك اشاخو سكنا ذس مترجب كر م بسك بسن انجاهت

 نارمي ك_ 1 سوم وق ىلاو نركب ي ذلك نم لنوم ىرود حس تضروس لع نس ومب كت ايدركد ننام كك اشاد

 رولالياب < قلم ري تروا < قطح نب ك-آ لذ سهررقمتنفو ةعيسا تما ىلوكرواايك ديب وكل وم دق رصد ددعإ كس

 ركز تو كت ياعر كتل يلع ( نورفاتيل) اجوم رف ومس لا ايه اجبر ع ليبي سه درع تلفونك

 يلين لوفود نإ ترمخبروا ني فت ارفق جيتك لوسر ساه يد دعب كس فس مري دع كس ةسال ثنوم« لن نسال
 لك وسر عا هس لوبا (ب 1لوسر اكل ا ل 4 ( كل تما ىل ل” بج امتنا لوطن ايمرد 4 هدرجارسوؤدحإ ل كي

 نايا ب وكول نارام ادا دانب ناتسادوكن ا ذس مترا يد هم تت ك- ليارأك يأن تكالب سم كبي ذك

 ماتت ي مو نال لك دو عر لع روا ماك اوكم السلا ريلخ نوراب لاحت كس نلاددا كوم نس متري تسال لب

 نايا ملاروا تايآنلا فس ومنا اتتب ساي كس لورادرسكس ساروا ناوكرف لاذ لاين اشنركيد دوا كوم اصعروا

 يكمل ب هدرجئ انج تح كول او ف ركل صا لغ ديل دذ كس مظو ليت ارسا خي وردا ايكرمت لي سراب كس ذل
 نلا فولو دج انج ليت لوككرمروا نام رفرم ز مكترم ز # راج موق نادك ا لاح ل آل نااميارب لوف اننا ود حسب نيس م
 رك( لامر فاطع تاروت بالدم السلا يلع وم مروا كس يسدركك الب راك خ اس د ةس كى نب ذلك كل فود

 روا لل [فرطى تار تييادب حس تسار كس ىئارك ديب رز ك ىلا لئئارما ب مق كم السلا ديلع كوم لهو
 واورلاو لن اروا وك سم مكرم نبا ذ# متروا لكى اطع كرابليد عب ك ذوب كالب ك- مق ك اروا نوكرف تي دل

 نلا فس متروا جس شد يب كدلك درسريخب و وروا حس ىت كيا ىلاغن لع نوفووركك- للا ءابك ل تع آ ادانب لاش
 مدابج رلج



 ب ا روع شن اك () نونمؤملا ة م نأ الصوور حرش نمل انج

 7 شذا سقما تيبووروا لو تكلي »ا ةَوْبَر لباد تس ددج داني مكاجل سحر زرتلب ىلا كياوك فور

 ل ٠؟لاكورعسدفاب كح للاي ارك راو: جس بلطم ارا رق تماذ« لين لد ( نت )ير ب نيف

 لاي ليك ليكم لين ىلا لب كراج يم كرجاظ نت

 دئاولىر يشب بيكو نش
 منغطا نبل ِهللاَو هلوق تعامج كءافرشم وق, تعانج كن ورادرسج غن الملا ءجس عقم لَمْ

 كس لاواوكب اوج كس ىل ةروا < اجاجايإل بادج اكل ادت ةساجدم تل ووديي لاب عس اقبااطرشردا متراهي
 كفو د طرش باو طرش باج كن ميلا ُنْوُرِسْخَل اَذإ مكنإ لإ ؟ ةيسداكفذع ك1 كل اقرب باج

 ءامتكرورض نوم لمادا اف ب ساد تدج وش بادجي رك جس يمس المج نورسخُل اذا مكنا نابي كبس قي ديرق

 ؟ « نورسخت ُهْوُمْمْعَطَأ ْنإ ىا اّذإ مكَنِإ هلوق ستارت باو مساس اوت يركاوب مولعم تكيس لا

 00 ايمرد كسرت كي اروا ماكس نإ اًذإ وا يمادتبا مال رت كسا ن ورساخ رواعس ملاك نإ

 فرط كلتا فس مالعرسشمب لي ٍذيموي امص ل شكك فو زج طرشرلمج ني نت كاذإ رواء كر

 لايك سا لون ترورش كب اوت ,اتنو لاب ايل ذاضا هوُمَتْعْطَأ ْنإ ىا ك ل نس رك ورشا

 دامت ب مك دعي هلو (لمتدم سلع هفدارمب ىشلا ةداعاروا<س ايئايكركذ ك_ لع شفاك

 3 نوجرخم متم اذإ رم اذإ تضل وا َنأ نوجرخم هلوتف ب ايبا ك- كس ريكا كن ومضنلس لتر فتات

 ُّس ل َتاَهْيْه َتاَهْيَم هلوق < شريك كمكنأ كيمو كح ساس لأ ل اي مكنأ رواه فرط

 ىذا, نتمكل خام تاهبيه مكس فالتخا لع ادد حس ديكاح كلوا ىلا جس اتوج لاعتتسا ركل هكر ىلا

 55 اكل بارعا ونود اَدَعُب هس ملغ كس سلك راش فر كف التخا ساس رد صم نثك يس

 201111116 ل سا انتؤم مولخم نيب دضلا ني راتبا يب ؟ لت تنك لديك لام ار َتاَيِيَم

 - انس ليت امواكوم لت رواءانكسمم سين

 جاكم اول 00 17 جا ردا هس مات دابا ظفليدلتوب ك2

 للا سوم تس كتي اعر لك وتل وفور « اوت تنك أت سا كس ضاع ليي تس راينا لولرمو شميس اروا

 ضام ىلعف مسا ى_ مااعرسل_ شاع انوج لاعتسا قر دصم تك َت اهم لك دوا« جاين دكر لخفسا ماناك

 83 مولود ىب ارواب ايكوراشا فرط قشايسرسو وركب كي دصم ىنعمب رواجس ايكو راش فرط كى شادحي كلبا

 قا ردصمرو جس ايكل كبار ونار ل ين كلب ارما نفود ي دعب كك تحاشو
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 2 (7) نونمؤملا ةروس 1 3 نايل الجوورا حرش نال امج

 مالك ص الخ

 ب سا لذاك ادكي لوا يؤ لمت روصود لم لاف كس ىلا, لمن نات نار لفي  لثأما تايه
 ا وحن نودعوت امل عوقولا وا ةحصلا وا 0 َدْعَب ويب تردابعر زر واومر م“

 - كس كس داعبتتا ناييومودتا ذ مال رواوم اه لعاف اك الي

 توم ادع ثدحب مايك ايكو رعو حماك ن ودعوت اهل ايد بادج ؟ جس اج لككاعبتسا ري ايكابكرك يوك

 ل تارطح نبك يك ا ن ودعوت اهأ رولا دبر دعت ف مدغبلا « تايه كس ابك س تارطح ضتنروا

 ام زويل نم جارخألا ني هنو يم لبا رعا لكلوك َتاَهيَه نم له حروص ل ا 2 عررارقفيشإل 3

 ثنعب لي انبك اًيحَنَو ٌتوُمن اكن نرش لحس باد كبش ىلا انئانبا ٍتاَيحب هلوق ب نايك اء لش نودعوت

 كاي يد بادج كلبك انئانبا تايحب لس مالعرسمب نم رس توم ا رعب ثعب لوو رلكا احس ءارقا اكت وللا دعب
 هدالع كس لاءعهس قكرودنزدالوا ىراه الل ث ةساجرم م: بحب كح ب بلطم اك ايحنو ترمن لوك نيكرشم

 ىا هس راد مزق لع تيب اك سايد كب ادت ب ةسات ارطح ضن لتئاكت وما دعب ثعب قي رط لوكا

 ض#روا ناهزلا نم ليلق نع ى١ < هدئاز ب جابك تارغح ضب ليلق اًمَع هلوق ُثومنو اًيْحَن

 راج لي ليلق اًمع « ليلق نامز نع أ ليلق ئش نع ىإ ج نامز قم ئش ثم اب جسابك فس تار
 3 قلعت نيمدان ارم 5 ٌنْحَبصَيِل ( لوا ) ين لاوق نلت لع سا ؟س قلتم لسكر ورب

 ايك هر كف ذععس وو كت لالد لك« ىنرصنا أ" لبقام ةرصنن ليلق امع ىا ع للخ فوز (ارست)
 لد هس باعدارم اع كالهلاو باذعلا ةحيص ىا < ناي تفاضا لش باذعلا ةحيَص هلوق 3

 هلوتف تلوم ليتك الب حس اعل لكم السلا هيلع لارج تررقحدام موتك كح لا « احتج كلر تح
 < لاح حس ةحيص ركوب قل ٌةنئاك قحلاب اا يدركه راشا كن اب فوذح ةنئاك هس ماعم ةنئاك

 :بجاو [ركف ذعوكبص لس سا اك رك اقم مئات كس ساو صم كس ركن ذو كل تذل لا اًدعبف هلو

 نورخاتي ُ حلا ٌريمضلا َرْكُذ خلا ٌديمضلا رعد هلوق < ماتم مات ءاعددب ك- كس كرش اذعُب اوُدعبف ىا ح

 فرط ىكةمأ ربمتأه لس ب باوج اكل لا ليث سال ثنومريمردنا ل اهلج .لئالاح جايك يول ل وك يم

 ارت هلوط لج ال كو وكريم نو رخاتسي حس بي قاس رك كو هس دارم مول س تماروا بس عماد

 حم تمعبازع وايد لوب حس اترك او ءامت ارو لمع لص ارفف « اً الاصرا ىل «س تف“ لاس فو زكر دسم
 تنذو كراون ج ناينابكس تن هو خي سادلا هئدحتيام حى ةثودحا يب ثيداحا هلوتف « لإ كك ت لب/

 مراج دلج



 2 (07) نونمؤملا ةروس اىددن نيل الجوورا حرش نايل امج

 هلوق < لاذ« قبست ٍةَمُأ هدئاز ب لكاذ نم هتما نم هلوتف ل نس تلك كس حط عتزفتروا رانك
 وكس رمووروا قنوت لي ( ترو رسود ) سدي قو هزمت وفود ( ترروص لوا ) نيتزمهلا قيقحتب

 < تكرم كس اهيتوا قلت ا ًةدحاو ٌةلمج هلوتط « لدن نايمرو كس ءاوروا هرم: تن, سيب ْلهسم
 را لاقا ىتتر روا كى دي د( كرابكي ٌةدعاو ٌءلمج تيب داقدحب كح ذس وم كلب كس ناوكرف اكو يب بلطم تتذو لا

 هس ركك الب هياكل ب وكمعوق كارول ناوكرف كو ب بط لب تروص ساو قلخت يس موق كا روا نوكرف تمكألب

 - لك كاطع تي ذةدعإ ل

 شويش
 نلاروا لور رسود كس ةءافت ايك يك كو تيارب للسمع كم السلا يلع رون تمرن> ني تايآ لبي حس لا

 نادر أم فس نإ رسل تارت حس تايالعد راي آس ايكئايكر كو ريخب كس ندتشمم ب ازاتجا لاح دبب كل وتما لك
 هلع عراص ترتر متع ووو اتق ايكو كم السلا ين دومب تررطق> فرط ىكداع « لل لاو دوني وامن حس لاما
 هل د كس دكيصروا < ايارف نيب ده رذ كس او آتنكى ب نتن يصل انوم كالباكن وم وللا لبث ستق لا« تس مالسلا

 < نيرخآ ًانرق لع تاي شلال يام رف هس تاارطت ل ضب لسا جس اومن نايباكدومم وقل بن تيب كرس اندم كلب

 اوني كح بيكر و ندا اريمجوم لع قلك بازي قلب ىلا ذلك يصر انكسر ترك ين روم ورم
 < انكم قكرتاسهس اع قلخأكى ا سقي رط لاء ايك ايكو راشا

 سمه ل لرنذ لوكرواددالع كس كرت قداي داك اهقداقتعا اكن يكرشم ( سآلا) اهنا انفاَيَح لإ يه نإ
 لك وربك سلس م قرم ءس لوم هد وكن اور ايود «جس انو نعول اكنلا قت مار آو شمت اك ادا كرت كايند
 -لوم شتي يك آححلا ئاعيدج كم قك ىدركك الب يهدعد يس كي كبي ذك

 انني وكلي عتب كس ليا قتركن يذكروا جسد ةجي لوس كيو دعب كيس مرج ارت انس املس مَ
 ىر للاب زج لوكا وسلس سابك ق كس نت, ليكى وركوب رب هداج عررظللا لعق تسب هي انج هس د ةسك
 ئومدكي بلطم ( يآلا) ِنْيَرََبِ مو اولاَفف لج لاج ردا ىتري 2ك < تربع ض كلي اتساد كنا نآ
 تلالب كل ون وكرفروا نوكرفم لم انب تر رلى كرادرس نياكدارفادد كس لش لئن مت ليث رك تسدد ملغ م قو
 ىلإ اَمُهنيْوآَو لاك كيل زنم لكلا ءاضرروا تنجب ركل جيب سا كولر كانك طع تارك نا فس م دهإ كس

 رج ناب نيطسلف, قش, ىدقملا تبين لن تكس رك لاتحا نحت ل ىلا فس مالعرسفم ين تك دك جدا ةوبد ٍةَوَ
 اهتحت نم اهادانف ل مكرم روس يانج لق مكر في خت جرم ترظح تلذو كس لص ع لاهتج كولي لتي

 مثراجج ملج



 4000 نونمؤملا ةروس مه نأ لمودرا حرش نما مج

 يان سل حرر طحت نب رسفم [ م كيم قوت مهب هن اي شجي « قتيل ورك س لكك لالد( آلا )
 هلع قراورسوأ تر طوب مواشي يدل رز كس لويس وكءاشداب مامن كيل ىلا لدوري جسدا داكن يس مالسلا

 لج صمرليلكر ا حس لاب رماها جرم ترضع: تعيس رد كس لول اهق ايكون ن راكد لا لع ى نيك جو كلت
 انوا كرصمرواس ردت دير ىلع ليان انج ل آن باو ماشرجدعب هس نسر عكس ءاشداي لال ساروا ليك

 يل نيطسافاي ما نوار سس هور نب جس لين نس يرد نيم. دوا «اتاجوم قر دو تس كس لن ساي داب بان

 دبا لانج ريم كملي لس رطضرواءأيل لاش تس هوب دف كتنس لاش مالسا ىلا لارج« س
 المج« لاب هق كم السلا ديل ستمر فظن لان دوا «جس الدارمي حس هدبد هس نيخأاز تب لس از دام
 تبي لك تروا جس روبشس مان“ كفسازو رو ا رك رشراب نام لحب ج سيت وف لوكس تييثيح قر

 هسرسودو# اقدار لوكود لو ةساترق كن ك1 دارا كراس كاف ماع ضكز_ ضم كس شت ورا
 كس وادي لكأا يلا« تمافسروا تفاح جرد« انتعا: اجر بق لكم السلا هيلع كس تسر طولا ا تاب تاك

 بولطم نيرا« جب وعكس نونجروا طبخ ارب كتايح كم السايل تت رظ>سس لا اي ورع
 اك تيب عروضوم قا لان وج ليتك لامر اكرم بحاصدفلا بيب شن سانج ًاممتنروك "فس ا زول ' كوم

 ( أسفل ىلاعدتا ف )لإن كدر لي لقدر نايجو كلان لميا لي شايك مكس نت

 َنْرلَمعَت اًمِب نإ ٍلْفَثو ٍضْرَف نم اَحِلاَص اَوُلَمْعاَو ٍتآلالَحلا ٍتاّيطلا َنِم الك لَسرلا اهني
 ىلا َنْوُبْطاَحُملا اهيا مُكديد مُككتمأ مالسإلا َةَّلِم ىا هذه هذه نأ اوملعاَو ِهْيَلَع مُكْيِزاَجَف ملغ

 اهرب ئرخأ ىفو نؤُتلا ٍفيِفحتب 3 ىفو ٌةَمِزال ٌلاَح ٌةَدِحاَ ةَدَحاَو دم

 طاري ْمُهَنْيَب مهتيد مُهَرمآ عابتالا يأ آوُهَطَقَتف نورذحاف تِدَوُقتاَف مُكُبَر انآ اًانيِتسإ ٌةَدَدَشُم
 ويدل امي بز ّلك امهريغو ئراَصنلاَو دلك َنيِفِلَحَماناَرخَأ ىل اعطت جاف نم َلاَخ

 ىتح مِهِتلاَص ْمِهتَرْمَع ىف ةَكَم َراَمك كرا مُهَرَذَف َنْوُرْوُرْسَم هَتوَحِرَف ٍنيَلا َنِم ْمُهَدنِع ىا

 راسن ان ديو ٍلاَّم ْنِم مهيطغُت هب مُهَُدِمن امنا َنْوْبَسْحَيَأ مهتوم َنيِح ىا نيج

 ةّيشَح ْنِم ْمُه َنْيِذْلا نإ ْمُهَل جاَرديْسا َكِلذ نأ هنوُرْعَْيأل لَبال ٍتاَريَخلا ىف ْمُهَل ْلَجْعن
 0 نآرّلا مهر تاب م َنيَِلاَو هيلع نب دوُفئاَح هدوففحُم هن مهِفوَح مم
 نم اوطغأ اوتآ اَم تْوطْعُي نوي نذل ةريغ دعم هنو شبل مهَيَرب مُه َنيِذَلاَو ن َنْوُقْدَصُي

 رجلا مال ُهَلِبَق َرّدَقُي مهلا مهنم َلَبقَت ال نا ةَفئاَح ٌةَلِجَو مُهُبوُلَُو ةَحِلاَّصلا لاَمغلاو ِةَقْذَّصلا

 مراجج رلح



 1 (00) نونمؤملا ةروس مدح نال الجور ةررش نكمل امج

 فلكل هللا ملع ىف نفاس اهل مُهَو تاريخلا ىف َوُعراسُي كيلوأ' :نوُعجاَر مهب ىلإ

 نا علَمْسَي مل ْنَمَو اًسِلاَج لَصيلف اًمِباق ىَلَصُي نآ ْعِطمْسَي مل ْنَمف اهنقاَط ىا اَهَعسَو الإ اًسفن
 هيف ٌرَطْلُت ٌطْوْفُحَملا ُحؤَللا وهو هَْلمَع ام ّيَحلاب قطني بات اندم اَنْيَدَلَو لكاَيلَف مْوُصي
 لَو ِرْيَخلا لاَمْعَ بارت ْنِم صفي اََق اهم اًْيَش ”َنوُمَظظبا ُةَلِماَعلا ٌسْوُفتلا ىل ْمُهَو ُلاَمْعأْلا

 نرذ نم لاَمْعأ مُهَلو نآرقلا اذه نم ةَلاَهَج ٍةَرمَع ىف راَفكلا ىل مهبول لَب ٍتاَيَّسلا ىف ُداَرْي
 مهِيفَرَتُم اًنَدَحَأ آَّذإ يادي ىح اهيل نبع .َنوُلِماَع اَهَل مُه َنيِبِمْؤُملِل رْركْذَملا كِلذ

 مهل ُلاَقُي َنْوجِضَي ..َتْوُرَأْجَي ْمُه اَذإ رب َمْوَي ٍفْيَسلا ىأ باَذَعلاب ْمِهِئاَسَوَرو مهئاَببغَأ
 مهنكف مكَبلَع ىلتُت نآرُلا ّنِم ىِتاَيآ تناك دق َنوعَنال نورضتال اَنَم مكُنإ مولا اورج

 محلا وا ِتيَبلاِب ىا هب ناَميإلا ٍنَع ثَنيِريكتسُم ئرَقُهَف َنْرْعِجرَت ةَنرصكت مُكياََْأ ىلع
 يلب نوح عام ىل لاَ اًرباَس مهام ف سانا رئاس فالي نم 2

 ىف قَحلا َرغ نوُلوْفت ىا يِعاَبْرلا َنِمَو َنآرُقلا نوكْرتت : ياللا َنِم 0نورجهَت ِتيَبلا ل
 نآرُقلا ىا َلْوَقلا لاّدلا ىف ُهاَّنلا ٍتَمِعْذأَف اَورْبَدَتي هَلْضآ نوي ل لاعت لق ناز ني

 مل ما ' َنيِلّوآلا مه َءآَبآ ٍتأَي ملم مه اب مأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ٍقدِص ىلع ُلاَدلا

 قْدِص ْنِم قلاب ٍرْرْل هيف اهلا تلج هب نووي ما -:نوركدم هل ْمُهَف مُهَلَوُسَر اَوُِرعي
 لب هب نونا َّنأَو ِةَناَمَآَلاَو قدِصلاب مِهِلوُسَر ةَفِرعمَو ةَيِضاَمْلا ممالِل ٍلْسّرلا يِجَمَو يتلا

 قلل ْمُهرتكاَر مالسإلا عِئاَرَهو ٍديِجْونلا ىلع ٍلَمَحْعُملا نآّقلا ىل قحاب مه َءآج لافتا

 هلل ِدلَولاَو ِكْيِرّكلا َنِم هنري اب َءاَج َنأب م ءآوخأ نآرُقلا ىل حلا عنا لَو تئرْهرك
 احلا اهيا نع تَرَ ى هيف نمو طرآلاو ثرمشلا ِتدَسْفْل كلذ نع ىلعت
 هيف ىِذَلا نآرفلاب ىا مهركذب ْمُهَنيَن لب مكاحلا ٍدّدعَت َدنع ٌةداع يَّشلا ىف عاملا ٍدْوْجْرِل

 نم هب ْمُهتنِج ام ىلع اًرجأ اججَرَح مُهَلآْست مآ دَتْوْضِرْعُم مهركؤ ْنَع ْمُهَف مُهُفْرَعَو ْمهُركِ
 ٍةءاَرَق ىفو ٍنيْعِضَوْملا ىف اجرح ٍةَءاَِق ىفو ٌريخ ُهُقْزرو هيلو ةرعأ - جارت ناَميإلا

 ٍطاَرِص ىلإ ْمُهوُعدَ َكنَِوَرجاَو ىظعأ نَم ُلَصفآ َنيِقِزاَر
 ع بايو باو تب رسل وإلا أ اعاد جف بطل ير

 مراح رج



 1ك (00) نونمؤملا ةروس موو نات الجوورا يرش نالامج

 ْمُهَئاَضأ عوج ىا رص نم مهبام انفشكو مُهاَمِحَر ولو نودع «نوبكانل يتيرطلا يا اَرَصلا

 مُهتذَخَ ْدَقَلَو َْوُدَدَرَتَي َنوُهَمَعَي مهتَلالَض مهِناَيْعُط ىف اوَداَمَت اكل نيتي عبس ةَكَمِب

 ٍءاَعّدلا ىف هللا ىلإ َنْوُبَعرَي ؛ َنْوْعَّرَصَتَي اَمَو مِهَبَرِل اوُعَضاَوَت ة اوئاكتسا اَمَف عملا ٍباَذَعلاِب

 هِِف مُه اذا ٍلَْقلاب ِرْدَب ُموَي وه ٍدْيِدَش ب باَذَع َبِحاَص اذان مهيلع انْ اذا ياا ىنَح

 3 ِريَخ لك ْنِم َنوُسِنآ ةَنْوْسِِبُم

 همجرت

 كوم 2ك سراب” ع يشالب لع لضروا ضفوو ورك لامعا كيتو ةاعك ليج لاطح هزي هربت.
 اراه وبط اذئمس ا مالسا تل شن ب كول نلاج تاب ردا كل ودءازجوكم تيب لوم اكن لا لي تق لوجانناج بوخوكن وم اك

 كادوا هم زال لاعب عقيب رط قت كياه دمك يب لاح دمر اقري سا تك بجاد كل دابق نس نيد

 رواج تاس كس دي شتى وفروا ورك هزمت لب ترق كرسوددوا < دقت اسك فينك وفك نأ لس تأرق

 لي لب آل ب لماعم افيد نيا ناخب“ هورجي ومر تس دؤ تسب لوم ب داداه لش جس حسدابقنا كس فانيسا

 دوبي كاريج كس وم تعامتب لاو نس كف النخا ل لب آنس لاح س لكاف كس اوعطقت اًرْبَر كوم كلك

 نا آ ل( ع شنب ىا) < لاي كنا نإ دوج نك ع ٌلوخرب كاس دج لاي كسه دركرج لب هريغو كر اصنروا
 < دوب ل لايك لك تروم نا شن كح د زوجي ك- كس كك تقو ضان كيا لي تاالطم ل نوال با ئتموك

 يدلك لن لك < رركى دلج ل ناني هدئافوكن لا مك قف ليث < دهس د ل ايند دالواو للام كب دج ولن لا مكتدك لين
 لا شن ل تس رودز فوغ حس تبيه كبس ةييساو# باولو كيت بس هس لم كس كس نارك ل لا تكت كأول
 تركب رق نث « لن تكد ناماري نآر قس لت الكبد غيساوج كولو ودا ل تسد ةس ل1 تبا عكس

 ل ةئيسدوج لو ةيسد كوله وردا تس كل ندير شال كتاس كس للا ل تاس كس بر ةيسادج كال دوا لإ
 كال اال لت تسر لازرل تتاب للا بولت نااردا ل تس ركوب: لاما كيت لؤ تس كرا تب تاقدص

 اى اك اهنا دقعرج مال ليي ح م مُهْلا نام كشث واف رطب د ةيساوكن ارك كلا اج كد لاق كسب

 روأ« ل لا, ذ./تقبفرلاكن وي لع مكس ثلا كاكا ل جدل دلب لش سي كولو ل

 نزامفركوجسرتك فب ذبل (ودايز) حس تاط لكلا ني سان لئئاف لكم كمه دايز حس تس اك

 (هدرب) كيل فج ع رينو كيا لاي هس راع دوا«ك_ ردن قلك هكر نه زور ضجر وا حس ياني زاع هايد

 م لاول ساو ذسركل حم ناروا لي اي علك لانا لع لض_وفك ولد ورواد بايك قلوب اي داتماك
 رهو



 07(22) نونمؤملا ةروس اين نالالبوورا[ررش ننام

 لاا كس نادردا# جايك اكل اغا كي نا ةذاذبا ا[ ابايلد مل راما ف عنا هس لاقل ىف

 ( ك- سورفاك ) نلاروا لين لع تلاهج لع هس دايك نآرق ا بولت لس سورفاكن ا كلب كة اج ايكمفاضا لب دب

 د باعرب لاما ناك( نورفاك )نان ةسركوووكن ج لن لامع ادوا ف اظرب ك هدول لانا كس نيم

 ع بازطع كس راو كردي موي قتل لم با ذعوك ورادرسروا لورادلا» ىل وشيخ نامت بج كك لابي 6س اج

 لدور قلم رايتس فرط راج ء الج تمبا ١4 اج ابكت نا( 73) لآ ةسالج ولك للذي

 نان هل كك اهب لوي كسا سوم تس كرب ناميا م3 لح لج لاس ا ذب هيد ملت كريم ل ساب
 مانترككد ف الخ كح لم نما مرق لبا روا كتم مرج او ودك س جو لا تس جو كم ايدفلا تيب كتل تس اج ثني ا

 لكشع امن نت سوم تكس هدوبج دم تس انب لغ ابكت ار( كت ناوم ريك ) لبي تااقم يسارك حس ناكل

 هح ل قلك نآ رقلا نوح وثق ح الخ نورت كح تس انب خت بهدوبيجركوم عمد ركل هللا تيب لع لكت
 نايك تسرى ب ا مح راب كس نآرثروا ب مقثنعس لع قتال نولوقت َنْوُرِجُهُت تا ايددوا

 لاك وريدي ؟ايك يرو جس لاد دي تنقادص ل مل يلع دفنا سوي كج لبن نآرق نملك كا نس لول
 لآل ب كس دادجاواب السي كس نادت < ل زج ىلا لو اي كس نا اييدركم اغدا لم لادا جت اوربي
 كح ناؤنث لن داب كس ب آكل الباي ليث رسل نا بو كلش شافلاو ح نوسر غييسا كليب اياك

 مروا تقادص مل يلع لست نقوو يس كك ةس لدي نقرارق» مظالم ايدي ملفا ؟ني لق
 نان ون ملوي تيا ىلا كي دوا تطرخم كت لاو تنقادص لك ولوسر تيس اكن لا روادع آكل ولوسر لميا

 مالا وز و اقر دا ديح فروج ون رق كش لت كس ًارطاتسإب لتلك اي كح ننال اونربرل ( - يرجو لش )ل 7

 غل جه تاشباوخ كنا نآرث شم نقرا دوا لإ 7 تركت رفا حس تاب نتف ولرثك ا كس ل ناددا بس لت ب
 نذر اناس 3 جس ب سلا اعتاد داردا يرث س سدفلا( نتن ) ةال قد تاج يدك يجد

 تالمخا لع نأ ” ةداع تنو كس ماك ودخأ ساب لكس دباشم ماظن ةيبسا قل ةساجوم هات بس ل ل نااوتب روا

 0 كنلا لن لل ن آر قش تاب تمت ىلا لاي كس نا فس مادلب سجد كس«

 ا. بآل ننهي لاقي كن اميل“ لن تول هاب تا ا ين تس رك اد ركور قس تحديا كأول

 0 اونو رجا اكل شم قبرا بآ لهآ نو ةحكب ات رجادبجب لين تس ارا

 لع نولاو يسد هوزوا اًجارخ ملي نولود ل تأ قادوا حس اًجًرَح لي لولو لع تأرقكيادوا جس

 عن ديسل نا واب آ جر رتب تس بسوو ل لولا ةييس دج ادوا ولاد فرك اطعاي جس لاو نيس دامجا تش بس

 كر ناميا ب باقع» باو ثدب نتن ب ترخ جك لولو ناددا ليث بس رالب فرط مالسا نيد قي تءار

 مزاج لص



 ان ا نونمؤملا ةروس هل نيل لج ودرا رش نام

 هو تن ح_ فيظتاج ب نلاروا لب ارف ىلابرهعي نلا متر كادوا ليث تس ابن جس تس تءار( تس ديس) كس تلاع ب

 ا ركرارصا ع وب تشك لع اركب فولو و لي درك ر ود ل تزن لا لن كك كل امس تاسدج قرت

 جاع خس اسك بر ةيسادت هس سوكول نار جسايك ( قب ) راق ع باذع كس كرماجوكن لا سمكا ليث د

 ىلا نو < ددب ب نلا هس مت بج كك كل اهي كت يقر فرط ىكدثلا شئ ءاعددن ننس« ايل عرضت ئروا راينا عما
 يب نورعشيال لب هلو كوم ريمان حس رترم لش ند للا فكاجا قي رلوحكه زاورد كب ا ذع يدش ديل رذ كس

 - لو لتكن هددك حي تقيقتل لب هس طلغ لايخاكن لا كنس بارطا َنوُبَسُحِي

 رخو قرب نك
 هس هير دارمر كج وكمل ريلع ثلا لسا ب اطخر ب اقبح لأ لع تي آلا ِتابَيطلا نم ولك ُلسْرلا اهيا

 ردقم اًوُملعا فس مالعرم ةَدِجاَو هم مكَدتأ هذه نأ اوملعاو هلوق امتي تتار زك سارى كل
 مذا لاح هم رواه ربت كلا ْمُكْمم رواكس ماك أ هذه راع دحتاس كس هرم قف مك يدركه راشا ركن ام

 لق نكد ففنت كتل دجتاسسكس هزم: رقفروا نون في ب ترق كياروا مذا تفص كا دج دوا جس

 لاس داس كس هرسك بس هزمت وا د دشم نو نإ لع تأ ق كرست كيا دوا «هسس فد ذك ناشي اكساس

 حس ام فئاتم فنا اتبصملا لغ ف وطتم ل اء حس جو كك #س وم فخر دفا تسم لقب كوم دفن تصر لمت ب لبي تمد وص

 انايدا مُهَنِد اَوُلَعَج ىا < >آ مف قْمْدَفَف تيت ءج_ لوعفم 6 اوُعَطَق نثرفْطْفَت ي ْمُهرمَأ هلوق
 هى لوتفم اك اي ج لاح س لان ك اْوُعَطقَم ياللا ول, قل رف نكس عب كروب زي ٌرْيز هل وف ٌةفلتخم

 ( مُهُدِمن اَمْلا هلوقف مهترمغ ىف نيرقتسم ْمُهُكَرنَأ ىا «ب لع لوم اكمهردف ي ْمِهِتَرمغ ىف هلوتق
 ادم ح ثآ وك اه از لسد كف سوم لوصوم ساب ي سايد[ ايباكل ا نينبو لاه نم كك اج لوضوم

 لصتتهت اسس وكن »م ةس رك عراجا ىاخلا مر( ىلع فحبسم ) مايا فق كي انت يس اج ناج اكان

 مه نيذلا نإ هلوق هب ىا < فو زري ليلارروا رمت ومملمب عراف دواوتس مساكن « اه هيءايدرك
 ,مهبر ةّيثخ ْنِم ب رث كءادتم نوقفشم جادتبم ْمُه « ما نإ نيذلا نوقفشُم ُمِبَر ةّيشخ ْن
 «جس ماك نإ راك لص يا لوصرمءاكل وضوم ل صر نوقفشم رت قياادتتم مه ب للخت نوقفش

 رمت نإ ركوملمج ِتاَرْيَخلا ىف َنوُعراسُي كفل وأ ردا لو ملاك نإ لوضوم لوراه فاو نس آودنمآحررط
 ام نوطعي ىا < تس ءاتيا نوتوُي كلت ب لا نيرضتماع اًرَطْعَأ ام نوطعُي نونوُب نيذلاو هلوتق «ج

 نماولعف ام نولعفي ىا <- س نايتا اوتأ ام نوتوي كل ث تسامرف ار يفوتاع ردا بخ نبا اوطع
 د ل د
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 نم « لإ كع رك اظفلود لع نايب كس اه سو تس كت يياعر كك ل وظود لس مالعرست“ تاحلاصلا لامعالا

 لش اع ترطحر وا لعابع نبا ترضعح قلخت اكد امد لامعا روا ح رايقلا كس تمل نيب رسفمم اهب قضت ةقدصلا
 مادي ى# مهن رجلا مال ُهَلبَ ُردَقُي هلوق حرم ن وتوب < لاح ةَلِجَو هلوق < ت تأرق

 الكبس ةيساد ناكل تسر ف اخ ك- لا بروق كس نا قلن ةابوم تلع كةلجو كات اك ةساج ا, هدم
 اهل كلك تياعر كل 1 فاقت هَل نوقباس مهو ل منكم نفاس ال مه هلوق < ةابرتتم وانرط

 < لاشفت ُفْلُكْنال لوس اء رظ لك سر مه« نوط ْمُهَو رفا دتسلم هيد "مرموك

 نوما مهو كح ساء ليت قتال ردنا ساس دارم موك تس وب كس عن او تدق ادكإ سفن
 لامعألا كلذ نود نم ٌةئيبخ ٌلاَمْعا رافكلل ىا خلا مهَلَو هلو ءجل تسرب ا! يم ع نش

 هدا كس هروكت لاما كح كس نوم قش ان است ر يرضيه لك ابك سمداق نينمؤملل ةروكذملا

 ةيلادتبا ىتخ هلوقف اظودخز لحلواكجس بنس قد« تسد ةس ككل العا بي يروا

 ءازج لكيلا ْنْوْرأجَي ْمُه اَذِإ < طرُش مهيفرتم انذخا اذإ هلوق < روجارتبا 0 دعإ سلا

 خارصلاب اوردجاف باذعلاب مهيِفرتُم اَنْذَخَأ اَذإ ىتَح < ب تدابج زق عساف لكس يت ابافم اذ
 ركنات عرداشم نْوُصكَت ؛ 0 وي رفرلو مرا رس اًريج (2)ب نركر تت رام نو نورتي

 7 يسب م لاحت نيربكتسم نير بكتسم رورجيراج هب نيربكتسم هلوتف نوم لبباو ءانرجك ص وكن ( شت ) جس رضاع

 تيب ايس م ىتايآ تناك م نآرقايغترماك هب ع ىف نم ب قلت أ ارماس (

 روكا لاق روب ف سا رار ورخلاكن لامي مروا دفا تيب رس ليترك ل لمع ل اسساك فود نلادج لأ جس مرت يلا
 ريك نوصكني لت ن ورَجْمَتو أر ماسو نيربكتسم هقوتق ءامت حاج جوكر قلب تروصض فس بمن

 لاوحا اهب كس لاح رواة كرك ة دعب  نورجهت لاح لاقرب دايز كح كس ماع رس نو لاح تس

 ناايب لد روا تلغي تح 2س ركرابلكا ح نايا قت 2 ك- تلع ناب ديس هله ْمُهَّنأِب هلوق تسارف
 هظطاعاف ولج لاو فوزحوززمج لوقلا اورد مَلَفأ هلوط لي لوسروا تكس را تيب مك لب سك
 ( لش نا)اك ب كوم عدنا( حس سوفاتن كت ددق) كلي ايكاْوربدَي ملف اًوُمَعَأ ب ي تراعي قاس
 دان درج ودك لاك الفغ اجب كس ةداع مكاتب بسانم لابي ةداع هلوق 2س بر كو روغ

 24 ياي نتش سالبا نوسلبم هلوق < باد كالي اًوُجَلَل هلوق ةداعرلت جى زلقء اكملاع

 دس ايكوم للاب حس قدئوادخ تعحر ىو ورك س للا حس كا «انوج للا« انو ديما:

3 



 تنايإ نونمؤملا ةروس ممول نيل لجوورا حرش نمل امج

 هةر
 ءايبنا مانت هراشا فرط كت اب للا لبي تي آلا اًحِلاَص اَولِعاَو ِتبَيَطلا نم اًوُلك ُلُسْرلا اهيا

 لاما كيتي مدد لب امك ينج اطر هزني مكي لوا كى د تيا كل وفايد لن هئادذ تيسا ةتيساوكمارك
 لب ء كك بط اذ كا ىلوا قل رعب اتسم انس تيار يوكن لا لين تنسج موصخم كونج مارك اهنا بج « ليك
 بج حس لا ذب لن ٌعراص لاك ذغ ل اط دك سس ايكذ خا دجتتنيب حس مك لا ف الع« جس انركت يابو كوت تماروصقنا
 ك فس ركوداراماكك يت قاع قوم مارح ذغ بج رواء قكذ_ ومد وخد وخ قف لكل كلي 3س لوم لاط اذ
 تس ردول ارايغروا ليت تس ركرفسويل_ هلل لول ضب سس دراو لي ثيي دع« ل ىلا جوج لئاح تالكشم لب لاا دوت اب
 ان «جس انج مارح قم ناك كلارك ين تس راكي باي براي دوا لان تس اليجج جت, ك- كاعد تس اسكس لارج لا

 ( ىطرق )؟ قكرم لاق اعد لابكى كوك اتي اس قل فوك نا كوت مارترواس توت مارت لاب, مانو
 ظفاري تروا جس روهشمو فورعم لب نخل موق كري ضان ىلروا تعامتب تما نذل ةدحاو هم ْمُكَمأ

 - ليث دارم توم لابي هس قلب نك ني دردادقيب طع

 دارم حس دابقنا كس نت اجساجآ م نتا باقل ج جس ان كروب ربو ايو مهب مهر اعف
 كلج هب ديب رطروا نيد ىت كيأ لي دن اقعروا لوصاوك وتما لكن لادا ءايبنا مانت وت ذس لاند فلا « ساكت يآ
 ىقباروا كيادتتب رط اني انيا نس كارب كوم رك لكس ني آروا ءاناء دوك اة ْن وتعا ركام رف تيار

 دايز دلي سا قحم وبي نو كس # زكرو اعلق قحلس ضب قلك تت ىك ةربو كيو دداءىلاب كلا باتك
 ساني تبدا فاالتخا ئورف نكي تلم نبب قرف فقل ى كل جب لوصا رواد اقع كوك جس ب كتم ًادارعداا لين اما
 اكت يراد قرفوكف التخا ورفروا ىدازتجا للا فاجوم لبننلا تلو ني د حس تا اتا نا ليك تيك فاو ل

 ( فراعم)- شئت اج كيد زنا د تجب ىلج حس تلاه ضل ناني د كر

 يرغروا نيبو نا كس جس نتا عيا نوني ةَلجَو مهبول ا ام نط نووي نيل
 اوتآ ام نوي تأرقليا تأدقي دصشت اع تر طر واس 1 تاقرص ريض ا كس ىا لت كس ا

 ةاجدم لاش لامعا كيت مانقركرروا» ذود امغتاقدض لن لا« لين تس ركوب وج لع نك ثنا لوقنلو

 جرا قباطم كس تأر قروبشم كرف ملاصلا لاعالاو نس مالعرسضمك و تسكت ياعد كت أر تاكا«

 دقي رصغت اع ترظ> كج لب ثييدع كيادك ا هيبج لو اص لامعا ماعدارم لاحر بمكان اكاقت تاقدصركذ لابي

 هوك او فسد كركم اكيد ايكت فاي رو تس مور ياعدفلا ىلا لوسر بلطم اكتب[ اا نس ليك ين لاير ف

 مرايج رلج



 ا (81) نونمؤملا ةروس اقلك نال الجودرا عرش نما

 كولو للي لاكتساب يش لقب د ص اايافذس مرينا ىل ميس آ ؟ ليث ةس كى دج شي بارشوج لو كل

 ياش أ تسد ةسدذ تلاد ناب كس للا ليث يسد تاقدصروا بج تحب زارفروا لن كر هذودوج ل

 روا تعراسم لب نومك يت كو ى تما نوم ت لوب ( برس ياك نى رام كي و نكس دّثلا لامع ايي هس دامت

 للي وج ل كد لاول لا فس ماكل و سا. رفئترصب نست تسرطح ( ى رن رتلاو تا هاو ) لو تس ل ايكت قيام
 ( ىطرق )- تس دؤ شح ا ككل ةك ةسدذ تاس

 نوم اككايند كس كس دئاؤف ساي درادايد رطل كس يبلطم اك تاريخلا ىف نوعراسُي كفل وا

 كا لا تس ركل كايا كس كس دلا فاس نيد تارطحر لن تس ر لم رس نسال تقبس حس هس سدد كيا لع

 (فنرامم)_لو تدع أح لورود لبي لوض اكس نيب دوو كس

 لركن ال كير ذك انكي بيك ونت عنرفقرورض كتي آلا كلذ نود نم لامع هَ
 هس رك يبي اهو ركانت لاك تلف دري اكل رفكو كركي 2 كس ارك كاك سير ادع نسج
 نشل سا نتش فزت ْفَرُم مِهِفَرتُم هلوف نو حس د ةس ركل سلس قكربخ لا ريد والعكس ىلا

 كس نوب لاو ل لاحدب ىلا شو بم ريما لن لس حس رك اكس كب لع با ناك معدلات لا« لن كس لاشي

 كك كس اجب يس تب اصمكس ايند كول نب اكس ايكايك ل ساب روط ص اخ رك ناك وكول لاش لاهي دك
 تيا ل ةساج هررلوم لابس كأول لي لكي حس بس لس اج [ب اع اكدفلا بج ركل سك يلركناءاس ب
 راولل كن وف ارسم لع روب وورق جس با ذع هودارم حس لاك يام رف فس العاب نبا تر ضحك اك با ذذع لنا لاش

 ثلا لستفلا لوسروج حس ايلوارم با أوو حس بازذع ىلا فس تارت تروا ءا اوبر انبي لور كس نلا تس
 كم وم روكي لامك يريدوا ةكع دوار وفا رادرموو كك كل اهي ءاقق ايكاي درك اسمي لولاو لك حس اهددب كم ور يلع

 هس مرينا لسبب ركن جس شق ئاطمكس قئبسد ايس رك يلوارم تسر آب اذع ف نير سف تس
 قت اعددب هب ركوم روج حس ترش كم اظنم كس ناب لونا رلسصرب عقوم سا نيس كملت اعددب كل كس دانك

 (مسوقرافباهادر) "فسوي ىّبسك نينس مهيَلَع اهلعُجاو رضَم ىلع ٌكتاطَو ددشا ْمُهْللأ"
 مكايبج حس قورا رق حت ارفرط كمت نييرسفمز كاريه بب لع لا نوره ًرِهاَس هب نيربكتسه

 انتا نانو رخو قلعت باسكن قس مترك نكد سيم لاس رك اكمرتءهس ةسار قم قا كراع

 لعمر نمل تع كن آ رق اكلك برقا يب كس تي آل سا يت روا ء لتس رورض كف # كرك اك وق وبنو فورم

 ح ٌرْهَس اًرِماَس رواءاتزانروارجاكن لاري تمدخ لك اروا تدين دك رجب بسك ( فس رك ارعا) ةكم اهب لاذإب

 تركب ابك تق ركوب م تار لدناوك كت داع كبر, لت كس تال دنا نتصل نتشم

 مرايج رلج



 1ك () نونمؤملا هروح ميو نمل الج وورا حرش نا انج

 نمر ورغم رك اظفلير ء اج اجابكولوكصقرماسرولاكل نس وم لاجتتسا لم نك ىلابكستق ٌرْهَس ظفل 2 لات

 قمل خم ىىا ف نيل الج بحاص «بس او: لاعتتسا ك- كس بت نير عاس قتمير ماسي سا جس اناج الوب كس تن لت
 لابي « لوو كل ذ__ ركوكتفأوت ار نتا ٌرمس كج - كي ر ذك وادا هيبج  ايكم راش دكا ظفل اك دءامجب كس كس
 لوخشم مب لوك دوبي دوا راك ركب ل رعكن ثتوكت ادل/ن كرش كس ايكا يك ل ساكن اك اري رو ضان
 تلح تاباكتريانب ات ةسركتسج للك رفت و, ةسا ذا قااكن آر قب حاصر لآ قروا حس تسد

 2 تسرك لوك شروا ساو, م ناش كمل يلد ثلا لس تمرض آروا نآر كي رك ذب حلاك ةيسددكرأكلا

 تن ارم كك اج لوضع لس ءاشع
 لسمك ء لإ دس ا غم حس تب لن للا« جس ايد آل  دئاء ذم دق لن مروا بري لفشم اكل وكصتقوكت اد

 ةسانال ثول وكهتق لوضفرعإ لس ءاشعر وا كف ودبي #ءاشع كح كس ذك أمرا ةس موديل

 ءاشعركا حس اتكسومم هراذك اك, وم انك كسب ندد « ل جدو« مثيمدي لامعا كس نانا ي ذامف كاش دك كبي تدك
 هوا ثوب تبي لش نكس لا الع كس لاس هورطروا ثيعووخ لي اذوا اهلك لع وكت لوضفدعب لس

 هر وعز 7 اك اج كتي مووت ار بج كس يم اهئاارب اكل ا فكاروا« < انوه باكترااكل وم انك سرر ظعسرسود

 روا كت تس اررف ريح ول تيد لوخشم لع لوكانق لوضفادخإ كس ءاشعولى بسحب منك ققوراذ ل اء غل ني

 ( ىطرق ) >-- اجوم قف ل رج” م تاررف ًادياش اج وسدلج كح تس ا, رفروا كت ةييسد قا زمول نب

 هللا لوسر ك_ كس نيكرشج ع كذاك وزنج عراب ىلا كيت ةدج هب نولوقي ْمَآ ح لوقلا اَرَيْدَيمَلك
 هك لا نايب اك وج ىف كارب حس لن نا لق كرم خاب لع جدو كاس هس ال نامي هب ملوي ثلا ل

 جو لك لوكس لع نا حق كرم عبان حس اما ك كس نوكول نا هد دج كس ناك لا لت ح « جنس يدرك تأ
 كبروارظ,راكذ ا كنا با ك- لا لن ووجوم بس وو لإ ىكادووج وو بابساوج ك كس نسال نامياروا لروجوم
 َقَحْلِل مُهَرْتكأَو قفلاب عفاةاج ياا قرط ا ل تيآ كدعب كس لا ركذ اكل مت لبكي اوصل قرع

 هياعرثلا ىلضتؤلا لوسر نكي وسكس للا بح كرك ار ليبووج و سوو قبلي لقت لوك لكك لاسرراكلا شي نوهراك

 ءاقب روا بلغ اكل ومو اوم ببس اكل لش تس اح لن انفس ل تحت ارب وكوت تاب تق كول ي دوا : آريس اب نقلك

 نايب كليا تلث نا نإ ,ج قلكوم لاب ح توها رارقار جاي كو حس لع لوز ياي ناس شما وخ كرا ذتقا

 -< له تيآل ذجردنم

 سوما قسرا قول كوع كلك اهنا كس نا نك“ ْمُهَلْوْسَو اَوُفِرْعَي مآ

 ضمراج لح



 كل 2 (9) درسؤملا ةروس ضد نم ااجودرا نرش نما

 للام ل ةك اي 33د قاد داو تدار بن(: اكسل توما آت رجب لاكي جس

 دقلا لوسر اكس لوم لكتاب يق ابيب رم لاني رقت اني ارك لام لوس جب يك حس ليت لاو تا تالا د
 وكول سب يأ ا ذاراس ىلا رك نير« :ءادهب لعدكرشاكا لش بد لع دس ى شير مو يلعدطلا ل

 وي اقل داس 2-1 تاو ساوكوروا ل ريت ديشول ح نا تدان وا لك اك آر ذك تح اسك

 هددك نسل لتر طع راكنلا ب اوقات ايك رج هني وكس كب لورنس بآن ةس كبك ناو قدام
 سك اهيدكنا

 سم باذغد# كادي دلت ايكاهكي سنس داب كس كرش لم تي 1اس للا باّذعلاب مهاَنْذح دْفلَو
 ىلبت لكنا وق ني داشب بااذذع ركاعكم ترهب داير لكن لا مبا لين تس رك اير ف حس لاوس اي حس دقلا تنفو كس فس الت
 هك لي ابوه لوخشم ب ىلا. رف انوا شرم فيا قتكرجي دهب كح فس اي تاجبتس ب اذنك سي مل اعاكثممو تدار
 لسكن حس با ع كن يك لكك ل بااذذع كي اذن ادك جس نايباكدتقاو كس روكا كيا كس نا لش تي آلا

 تدق كشر تكا يسارمارب رود هك ل اكتح اسكسذلاي ككدعإ هس تاهنتلودب كاعد كم ةديطدطلا

 بازعاكا يقي لكلا
 جي لل قت اغد لك سو طلسم ب اذ اقرب هك لا ف ملكي يلع فلا لستفلا لاسر كيس كي م مراح لي

 1 ا
 ني هس يآ ايك وتاج دمك رطصرولا لمتلا#"ي آل كك كرو سومر ضاع ربط ب لب تمدف كلو

 5 قترقاو روا جس ابك ع هس ايامرف لس بآء لوم ايكاجيكر كانب تضر ك- كس برع ىلا سيل اك

 ل وهو نا ليث كك روج رولي درك اسس راومل لم كرحملس ردي فك وزب كس مدقىقيا نس بة هك س نايفمالا

 ياو ابار يمل لاو نا ترد امد هس دلال سدرك
 د اشراي ص تيآل لوم لأن مهبل اًوُااكَتسا اَمف باذغلاب ْمُهنْذَخأ ذَْلَو تي آييب ىاايكوم ثستفو
 توق اي دكت صتخح اس بد نيس كأي دعب كس ساي تاج لاار#ي سوم التب لع باذع 28

 قريظم تنخر لا ييرفكو كرش يسار كيك عفر قب ساعد لكم يلا ىلا لوس

 ( فراعم_لاوكريشو

 ديكاتام البق َبْولُقْلا ”ةَدِئفالاَو َراَصْبالاَو عاملا ىنعَمِب عملا ْمُكَلَقَلَح امنا ىِذَلا َرهَو
 ىِذْلا َرْهَو نوئعبت نُنوُرَسْحَت ِهيَلإو ضرآلا ىف مُكَقَلَح ْمُكاَرَذ ىلا َوُهَو 0َنَوْرُكْشنِّلِقلِل

 مراج رلج



 مل
 1 (05) نونمؤملا ةروس ا نيلاطوورا رش نم امج

 ٍةَداَيَرلاَو ضايَبلاو ِداوَّنلاب 5 ِراَهتلاَو ليلا فالهخا ُهَلَو ُتِيِعُي ةَعْضْملا ىف حو رولا خفتب يحي

 ا 0 ةرازألا لل ل 0

 لعب 0 ىا اذه اَنْؤاَبآَو نحن ذعر ديل نجل يلع اًمُهَنيَب 1 ىلا ٌلاَدِإو يقل ٌليِهْسَتَو
 مَ 0 كيحاضالاك ----- ُبيذاَكأ 2س 0 اذه م 3ك ل نم كورلا

 ىلع اق أكف راّذلا ىف 2000

 شرعا ٌبَرَر ُبَرَو عبّسلا ِتاوُمَّسلا بر نم لُق تملا دعب ءاَيحآلا ىَلع رِداَق ًءاَدِتْبِا قلتلا

 تركة قرف رك فاته فل لف هو رك لا لق *هلل َنوُلْوُمَب- يِسركل مركلا ::ميظعلا

 مثنك نإ هيلع ىنحُيالو حي ِهْيلَع ٌراَجيالَو ْربحي َرْهَز ِةَعْلابُملل ْماَنلاَو يش ل يَش لك كلم
 تاو د

 ُهَل ْنَم ىنغَملا نأ ىلا اًرظن ٍنيعضْوملا ىف رجلا مالب هلل ٍةءاَرق ىفو هللا دووم ننوملعت

 ُليحُي فلك ىا هدو هللا ةَداَبِع حلا نَع | ٍنَع نوُفَرصُتو َنْوُعَدْحُت 0نْوُرَحَسَت ىناف لق رك ُذاَم

 ِدَلُو ْنم ُهَللا َدَحَنا اَم َوْهَو هيفن ىف ندوب مُهَناَو قْدِصلا ّقَحلاب مهنيا لب ْلِطاَب هلا هكَل
 ك6 تس لنا طفشت ها
 نم رخآلا ّمَنْمَو هب دَرَقلا ىا َقَلَخ اَمب هلا لك َبَمَذَل هلإ ُهَعَم ناك وَل ىا اْذِإ هلإ ْنِم ُهَعَم ناكاَمَر

 اّمَع هل اهيزنت ِهّللا ّنْحْبْس اَيِنُدلا ِكوُلُم ٍلغفك ٌةَلاَعَم د ضْعَب ىلَع ِمُهِضْعَب ىلَعَلَو ِهِيَلَع ٍءالْبيسِإلا
 ا ير

 همج رت

 رش تبع نان لورد ليا آروا رابعا قتمحك زل © عمص هاني ناكمس داب س لكس تا كمادد

 «ككاج كس عم مانرطك كارول ايكا دبي س تفس لترك جس تاذ»و دوا كح كسديكا ملك تسلك اه 2

 0000 يحول رك يرق رو ل هس زف لس تشو جاكت اذاكماههددا كسقاج كس هدنزدعب كس فسم قل

 ايك هس لع رايتخا لس تاانلرب وك وروا تاره رذ ل ناصتنروا دايز ىريفس روا يك ايسروا بس قيد توسروا حس

 هلي تك لول كس اوت نو تيك تابت ىو قيل .وركل صاح تربي دم شئت وكت عنص لك ىلاهتللا
 هك هدئزهرابدد مك ايك لس ليك اج هر لاي دوا دوا كس لي اجرم م بجايك ابكى ون هس نوكول ول ذي ليث سك

 هارى

 مع



 كم نوضؤملا ةروس ذلك نايل الجو درا حررش امل امج

 كامن 5 لوما لود وا تل 0 ىلع رواج نيت نوبي لوفوو لب هزمت دوا « لات كس لاي

 تكادعب ثحب شح ا 115 جوجو رعو تس لاو دي هس دات رواتس موت اكىا حس ترك شاو تفلا لع لاوتروص ل وفود

 لت ب ىلا بجتروا لكى ذا اريج لي رآح ىلوج ل وتنمي سس لوطاوج لين مغ اب وحج دنس ضك يوتوب ياك
 < لولوج لم ل مروا نين زك - تفادوك ناي آ حاس شا ءزع ساق ةروطسأ ريطاسا

 نا( 3) له لم كل لشباب لي رورو 7 دم نس اجدكل لاي رواوكق لا كس ا رك ككل كس
 م اندا لع ىلا ذوكل ا ةروااييكى لا وكي اغاح ( تن 0

 نا يآ < رواق ذلك دنز دعب لح تد'دو < مداقري ذس كادي ادتباوج كوك ناج مك ءايكوم نْوْرْكْذَت ادرك
 هك ماع هوو جس ناك كن رنا مش شعروا نوفاسآ فاس نارك تع تنفاي رد تب حس

 11 ل 2 توا لدتا يل ( تق نا) تاكشا قي

 اهو تس كل كس غاابم ل تت ترو حس رايثتعا و زجج مانت لع جتاب كس لكس ندد

 هدو ربا قكاب كرت ماهم اتدكس اج ةتما» قاتلا رى لوكس ل اقتم

 يتم تست مال بس هلل ( تابع هسدتلا) شم تأرق تكادوا حس ثلا ( كك اا تافص نا) كح لش سبأ م رورض

 لاذ بلآ لن كح كد هام هل نم شم كَ مدي نمر لشدة ركرظأ فرط كت ابا لي نومي ل ولود

 شر تكامل عشان كراون ب ضي كصاو"" قاسدجابلا ا قا

 : انيقي دواس لاين + تب هانا سلب ح ل ب عب بسير اكس اجو تيكر وصتت وكم تتم سدو

 رار راقب وادى هك لاقدتلا ل هل لاب سك ت 53 هروا ل سرك كت اب وك ىلا ريو و

 ناتي ارجوك ولك ادضرم جوج ادخارسود لدتا سكس ارم قف ترو عادوا لود تاس كس سا شدو ايد لأ
 رم 3 تورت فسر لظوي لاو رمد جاد كل اك اا هت :

 هديشو ل ةس دلك ايي يد: ب كاي تلاه روك مام نادلا ل ,ج تس ركواشداب اين دمك ا ييج كل كس فرك

 2 علرروا ع تنص ا ظذلرجت اسكس رج حس ملا حرج ,ءاظوج رواه بمن اندوج < الاد تس اج اكل وزيت م اظل

 0 م تار اك ايس *ح الاب حل وزي زج ناو ليضرف سرت كفو زار تبم وه 17

 داى ري بد نت

 لوعتم انيلكروا < دانتس ريلي ونت ليلق 2 2 تريك تلق يا ام َنْؤُرُكْشَت اَم الِْلَق

 ردع ردا ًاليلق أر كش نوركشت يأ < يت دايخ رقت لك اه ب وصنن سس بو كوم تنص قلم

 5 طم نر لاه

 مرابج دلج



 1 (0) نونمؤملا ةروس مسا نيل اع وورا حرش نكمل امج

 هنوتف ل بسانم انودإي زك راقكي اح قشور واح لمتتس تلعب قتلك مدع تلق ل ساس انك حس
 ٌرداق قلخلا ءاشنا َرِداَقلا ّنا َنوُلقعَت الَف متلَفَعَأ ىا < طاع ان ع ثار فو ذحءوزمج ُنْوْلِقْعَت الفأ

 < ترابي را ىلاقتابارضا سف دذكيي ةكم رافك ىا الف ْلَب هوه ِتَْملا َدْعَب مهِتذاَعِإ ىلع
 ندعو دق هلو اف لَ اَوكَعَي ملف ىا < ردقمهفهع# اا لب بكت دوت اولا لب اوُرِبعي ملف

 فطع م لس عروق مري ااك عسي هدعاق كب ب ب لص انْدعُو فطع اك انؤابآ ءانؤانبآ و نحن
 رك ماقم ماقد ح يأ ل ضني حن لك لابي كس لوم ىرورضريك جريب رز لس لصفر ين نوب رك

 عت دابكي فن لع اف بع اكس ارميا وا ىلاع لوعفمك اَندِعَو ء اذه ايكوم تسرو فطع ازيك لصفش

 كح هراغا فرط كت اب لاي ال هلوق هب ادلبق ْنِم انَئابآ هريغ َدعَو ثعبلاب دمحم آلا اَنَدَعَو ل
 منك نا ىا هس ند ذب اوت: اكل سس طر - نوملعت معنك نإ هلوتف < ئىراكلاماهفتتسام زم لع انتم اّذإ َء

 لع توتر رك ايبج لو رئاز كح ك فلابم حروا لاو ل للا ُتوُكَلَم هلو اهقلاخب ب ىنوربخاف نوملعت

 نأ ىلا اًرظن هلوتف < - جي كفو نم وق هك ترضي دعت تاس ىلع هيلع ُراجُب الو هلوقإ
 ا رماظ مال لن لاوس كك نا نيش اسكس مالك ليي أك اوم علاوي نحت موادقلا فل هل ْنم ىنعملا

 هيب م انتم سس رسودء حس نال ريمه كرم انوا تي هلل نولوقيس ئشباوجاذبإ اهيف ْنَمو ضرالا ْنَمِل لق ع

 لاوس للا لن تس كف طعاما حم جو كت ياعر كافل روا لو تس كم اظوكمال تس جو كت يياعر كتم

 بر نم اللي ركت يار ىكقشسروا ءدثا اكرم باوج تققو لا ( ِسآْلا) تاوطسملا بر نَم لق لل يظافلا

 هديب نم لق ماقمس مخ حررط اكرم عتاد هلل لمن بارج تتقو ساق تاولمسملا نمل م نش“ تاونسلا
 تك اج كت ياعر خل لاوسرلاروا كوم ف ذح مال اج كت ي اعد كتف ك- لاوسرلا ئش ّْلُك ب وكله
 ل ماقم لكي حس لب لوم تم نم ناك تس ياصااخ ئش لك ُت وكلم نمل لو هي وشمل كح لا ءاكوم رجا مال
 تيياعر لك شروا كوم مال ف ذع حس تييامد ىاتفل كس لاوس ل لوم اتم وفود كس دعب روا جس ناي مال راهلنا

 ت نْؤُعَدْخُت ريش َنْوُرَحْسُت ْنْوُعَدَحُت هل وق « لإ :ءاج لوتود ف ذحردا راببا قش اكوج مال رابلا حس

 نع نوُفَرْصُتو هلوق < لش قل نؤُعدخت ااه نْوُرَحْسُم ل درك راشا فرط كتب لا كسك
 مُكل ُلْيَخُي فيك هلوق < دور# هللا ةدابع حسبي ىا< لدب حست هللا ةَداَبِع « هللا ٍةداَبِع ّحلا

 هنوف ب لي نس لّيَخُت َنْوْرْخْسُن ل رواح ل قل فيك ىنأ كج هراشا فرط كتاب ىلا لي للا

 هلا هعم ناك ول ىا اذإ هلوق < دئاز يا كس ناك نم ل هلا نم روا جس هدتا زري لوعقم نم ِدَلَو نم

 لادم مالكي ااذإ كح يب لاوس جس باوج كرد قمل اوس ليا ذاضا كه عه ناكول رب ل اذ (ِيآلا) ٌبْهَذَل
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 تنافلإ نونمؤملا ةروس 6 نلالالجوورا حرش ني اجب

 فرط كلش ل فوز طرشل دب باو ساذج فرص َبَهَذَل ابين رواوم لتي ء اجو طرت كيس اتم

 نم ىا رك ذا هلوق ءب يعاتا ول نمسا < درك ه راشا ركن ام فوذك هل هلا ةعم ناكول نس حرراش

 ملا رواسب كسب ناد تفضي لوب حلفا تاس بيغلا ملاع هلوتف دادنالاو دالوالا

 ع نثلس لإ فطع اكل ا ىلاعتف هلوتف ؛ 10 َوُه 2. اجاعذب كاس نوكأ بيغلا

 نوكرشُي امع ىلاعتف بِلا َمِلَع ىا <

 رشوش
 نووي رذ كس نادك سكاطع نتتعتالص ن كنت تنس ردا مو لقم ( آلا) ْمُكْاَسنا ذل ره

 - لقاك لةسةر ونش ذكري رجس ير« تضل وع ليل وفا لاي

 بت رعواكة سوم هدنز هرايود ين نايئابك لوم لك (ةبوتكم ةَرطَسُم قاله اك ةروطسأ ٠ ٌريِطاَسَأ

 د لإ لايئاهك اك سي بلطم فاصاكل اوم ل جا لمنور كتي ا كس ادع وأب آس دامت سا د انو حس

 فس لقد لاك العب« سختقيت” لوك نيب ىر لج لوم لتنو لنج ل دوك نوبات خس سلدادبي
 با ةيسا م ةودص كارول نب كيا لي اب “ هدنز دعب ل كح لع تركع هزي د هزي دمك س تابالاو

 53 دي اخ قايد ليما سن كانك نآس 6ك جراي خ تلد

 لايك كاك ب دوا هس دي داني تس تبيبصمروا باذن ايدك ل لات ثلا قل( ب11 هيلع ٌراَجُي لَو يجي َرْهَو

 7 ا رابتتا كايد تما يس اجت ل فيلل باعك لاك ان وكسر لب اقم كس ساد يخ

 (ىطرق )_ كس دابا تغآ
 ماقروج وم لع لارولاكن م زاكبس ميل" بج ن# نوملعت متنك نا اهيف نمو ضرالا نمل لق

 للجيب حل رميت سمت واع عد لكل .اكمش رعروا ناس ةروا جس دفنا كيل كد اهيتل ا دوا للا كر ايش

 اكنين حس ب اع ىلا هس كملت يع ادعو كا رجب جس دفنا كيا تو فرصتك لا كس تدابخ كس هد
 نع تدابع كى اوك ورسود متدوج واب كس مروا فارغا ساكس ايكوم ايكوك ولع ى راهب تسرك ثوبك م اما

 تيللامو تييقلخ كى اردا تييبوب رلكدقلا لكن دشن ياو ت تحارص ا كمي ركن آرق بوب كك يرش

 ني بس روا انقر اكل تس تييبولا ديح الفرص سبأ هت تح كميل خلاب بس الكب تح سيئر كك تيتا زردوا
 روان دهس د تارايقف اهي هس هثلاونلا كح هس دنب كيت هس ثلا تي اك هت يانج كل اقم لما ترصتروا فرص

 دايخ كساس كت عدب للادوا وتسريودرمكس لك اطل غم ىبي ل تس لل صاح بسر كهلان لذ كس نا مك

 هدهد

 - مراح رنج



 4 (22) نونمؤملا ةروس ا نالالعودرا عرش نام

 لالة س ناوسر كس لااروا ثلا اكاناح ل ةيسدذاين درزن كما: كس نا لو ةس دايك سدد وكن كرش تف

 ساد سيدرك ماد [ررط جا وقس لوس كس لااروااثلا«ورك راكي أ كس لاو تدجاعدوادا داو ثار ين تك اف
 لا لاي كس كاك أعل لا لو سكك يرش لن تدابعوكريغ تاس قل كولوج دواس لتونس لولا وسكس

 تتيقتد رو لين تح ركب اكتر 6ك رشعس بم كي ءابآردا لكاعكيد كسر مدد كيف لكلب بس ليد لوك

 قيادوخروا اج اجو كلا ارا ولا نياكي شرج اوم الار« قب امس لوك روا سد لوا لولاك لانك سب

 تداع كل وماشداب ىو دكا هيبج ارك شسو كف آبل ذب فرش رسدد فير شرم دول ارك ماظن اكاهتس 7

 روا كاي حس لاقاب مانت نلا ىلاغت ثايب واج سيئ شكشك وكس ل ملاح مار واس لما يلا بج دوا« جس لد

 - لو ةس كروب تباباكال ا ناكر شنج 2م

 قداس رف بالغلا نأ ترتر ير ذل ام ىف ةورخلا نب نوت ماعد هيل اب بز لأ
 ْمُهُدِعت ام كَ : نأ ىلع نو مهكالَهب كلف ”َنْيمِلظلا موقلا ىف ىلع الف بريل
 كايا هاذ ةئيّسلا مهن ضارعإلاو حفّصلا نم ٌةّلَخلا ىا نسخ ىه م لاب عقذا نورد

 َبُر لْقَو هيلع مِهيِزاَجنف توُلوُقَيو َوُبِذُكَي ىا :َترْفِصَي اَمب ُمَلعأ نحن لاتقل رمآلا لبق دهر

 نأ َبَر َكبْوْعاَو هب َنْوُسِوْسَوُي اَمِب ب ٍمِهِتاَغَرَت 0نيطاَيَشلا ِتاَرَمَه نم كب مصتغأ ذوُعأ وع
 ىو ثول مُهَدحَأءاَج ذة يح وسب نوُرُصحَياَمْ منَ ىرْومأ ف« نوضح

 لمع ىَلَمَل مظلل ْعمجْلا ”نؤغجرا َبَر َلاَق َنَمآ وُ ِةّمَجلا َنِم َُدَعََمو ِراَلا َنِم ُهَدَعْفَم
 لاق ِيلباَفُم ىف ىل رحت نب ُتْْيَض ُتكرت امي كوكي للا لإ ةلإ آل نأ َدهْشآ نب اًِلاَص

 مهنآ َدَد نمد 0 ٌةَدئاَف لَو اَهلبآَق وم ةملك نوغجرا ب َبَر ىااَهّلا عوجْرال ىا ها الك ىلاعت
 هن اَذإَق ُهَدَعَب عوُجرالَو َنوُشعبُي ري ىلإ عوُجرلا ِنَع ْمُهُدَصَي ٌرِجاَح حرر مهِماَمَ

 اهنع ::َوُلَءآَسَياْلَو اهب َنْوُرَحاَفتي ٍذِيَمرَي مُهيَب باَسناالف ُهيِاَتلاوا ىلوالا ٌةَحْفْنلا نقل

 ةنيزاوم لق نمَف نولَءاَستُي ضب ىلع ْمُهْضَْ ليا ئرخأ ةنآ ىفو نوفي اهِضْب
 َنيِذْلا كِئلاَق ِتاَنيَلاِب ميزا ْتْفَح ْنْمَو نوزنافلا . .نوُحِلْفُملا مه كيلوأف ِتانَسَحلاب

 .نوخلاك اَهبِف مُهَو اَهُقرْحُن رانا ُمُهَهوُجُو حفلت .”نوذلخ مْنَهَج ىف مه ْمُهَسْفن اوُرِسَخ
 مُكْيَلَع ىلتت نآرُقلا َنِم ىِتاَيآ نكت ملا ْمُهَلُلاَقُيو مهِناَنْسأ ْنَع ىلفُسلاَو اللا ْمُهُهاَفِش ْثَرَهش

 مدابج دلج



 4 () نونمؤملا ةروس ع نيل اسد درا رش لام

 هلو حقب انَواَفَ ةءاََ ىففو انتَوَقِس اَيْلَع ْتَبَلَع اَنَبَو اولا: نوُبْذكَت اهب مشكف اهب َنوُقْوْحَت

 ىلإ اَنْذُع نق اهنم انججرخأ انَّبَر ِةَاَدهلا ْنَع هَنْدِلآَص اًموَقاًنكَو ىَنْعَمب نارّدُصُم امُهو ٍفِلآو

 ىف اًرُُعفأ اهْيِف اًوَسَحا ريقرم اَينُدلا ِرْذَق َدْعَب ِكِلاَم ناب ْمُهَل لاق دَتْوُمِلاَط نإ رَتْوُمِلاَظ اَناَف ِةَمْلاَخُملا

 مه داب نم قِبرف ناك هل مهْواَجَو عليقتيف مكدَع باَذعلا عفر يف دوُمْلكَت لَو ِءلِذَأ ِراَنلا

 يرحب ٍمُهْوُمتلَُنَف :َنيِمِجاَرلا ُرْيَح ثنو اَنمَحْراَو اَنلْرِفغاَف اَنَمآ آني نولي َنورجاَُملا

 مكونا ىتخ َباَبَحوراَمَعَ ٌبْيهْصو لاب مهم ِءزهلا ىنغَمبٌرَدصَم اَهرْسكَو نيا َمَصِ
 مهني مهكر مهللإ َبِبَق ءاننإلا بس ْمُهَف مهب ءارهبماالب مُكلافيشال ركل نر

 مه مُكذاَو مهب مُكياَرهَبْسإ ىلع ىلغ اوُوَبَص اب ميلا ميلا ميل ُمُهيََج ىنإ ؛ تنوُكَحْصَت

 لاق ِمُهيرَجِل نق ٌلرعفَم اهجتفبو انبي مهبولْطَمِب َنوُرآَفلا ْمُه ةَرْمَهلا رسكب مهن
 نيس ةدع مكر وبق ىفو ايلَدلا ىف ٍضرآلا ىف ف مثبأ مك لق ةءارق ىفو ِكِلاَم ناَسِِب مُهَل ىلاعت
 ٍباَذعلا نم ِهْيِف ْمُهاَم مطَِل ةُرَصْفَْساَو َكِلَذ ىف كش موي ضْعَب وأ اَمَي اشيل اولا رمت

 لف ٍةَءارق ىَفَو ِكِلاَم ناب ىلاغت َلاَق ٍقلَحلا ٌلاَمْعأ َنيِصْخُملا َةَكِئالَملا ىا هَنيِذآَعلا لأساَف

 ىلإ بَاب البق ناك لولا نب م ادب هنْؤْمَلعَت مشك مكلا وأ الْيلَف لإ مشب اول الي لإ محبَلام ىا ذإ

 ٍلعافلل ءانبلاب ٠ .نوُعَجرتال الإ مُكَن ةَمكحل ال انَبع مُكنفل امنا ُمتبِسَحَفا الا ىف مكب

 نجلا ُتْفَلَح امو َكِلَذ ىلع ِزاَجْنو اني اوُمَجرُتو يهّنلاو رضآلاب, مكنت دئعتل لال ٍلوعفَمللَو
 ُبَر َوْه لإ ةلاال ةّقَحلا ُكِلَملا هب يال امم ِهرْبَغَو ْثََعلا نع هللا ىلاَعتف نوُدُبعَِل لإ سنإلاَ رمنإلاَو

 ةَفص هب هَل نامل َرَحآ اهلإ للا عم عي نمو ُيَسَحلا ُريِرُسلا وه َيِسرُكلا ن رركلا شرغلا

 بر لْقَو َنْوُدُعْسَيل: 9 ةنورفكلا حلفا لإ هير دنع ةواَرَجُهَاَسج مَن هَل مهمل ٌةَفِساَك

 3 ُلَضفا َنْيِمِجاَرلا ريح َتْنَو ٍةَرِفغَملا ىلع ٌةداَبِز ٍةَمَحرلا ىف َنيِيِمْؤُملا ْمَحْراَو رفع
 1 همجرت

 يدرك ماغدا لي هرتز وكن وفك هيطرش نإ اهق ام نإ لش لسا اهإ راكددورب سري ارك يم ءاعد بأ

 ل لوول مان نا عت راكد روب هس "رماني دام ووك ب بآرلا اب داج ايكو دو حس نوفاك لاكب اذن لأ

 لامك يآقداسدي ءذ كس لع جك ههزغ) «دهدد» ١» لاجإ درك كلب تاس كس نا شك يحد : لاش

 يب ارهفد 4 لاسرا ذيادكب آ شن دب لنا بأ نب دالووأ يس آل و ع درك س نا هدعوت مك ث رداق اقب تاب

 مرابب دلع



 1 (0) نونمؤجلا ةروس سي نال الوودرا حررش ني امج

 دابج متاك ( رزكروووفت )يروا رز ل تلصق كر زكروووفك سنا شن دج امجتا ىت تبع جدك يع ايدرك تقي رط

 مك ليث ت انه لت اب دوا ل: تس كبي ذلك نق“ ل 2ك ابكر يكب دج ل نس اج بخ مت جس اكذبكي تتاذاجا اك

 تالايخ لاطيغ نا لو" انباي هاني كس آل ث برس رياك ع ايكاعد لوب بآروا كس لي دازماك اوكنلا
 هرم نا يشرك للا لوبب اتجاه هاب الكي آل ث بره ري ادوا نين كا سوسو هورهل رذ لس نترك

 ب لن نا بج لك كن اهي لب ةساتاس ا قكىدب هك لسا ليو لش ع نوماكع ريم نشب نبش لاي الا

 وق اتيل وجال اميركا ناك انيااكتنب ردا ناك نياك عر زودوودواهس يابا ىتَح «<س 3 ل ؟تلواا
 نصرا عل دن ما نوغجرإ ديلا عيت لبلاو كن بأ ابر ري اهات ( كو لا)

 تافاب تدابشيي ريمان لود تدابش رشا الالاف نتن لوركل بلير كاج لع سا نوم يزوج لوك (ايند)

 يسوم ل اهيا زلوم كس لح اف ىلاختدثلا ع اجومب ضبع اك ا قدرك اضن ل تج قتتي اجو لال ك
 ل يك إب راب كح لك ااروا سايد اج لس وب يوك نس لكليا نوعجرا بر نيب غالب ءقكرم تعج
 نماروا فك نلد 0 تمايق خاب روجر وكن اوج 2 1[ك يأ 1ك سوكول نارا« لو اذ لوكا كا
 4 نا زور لا تق يناغاي قالب لع ( شكى بج ) ليس ني ا اج اذوتب لبي روصرجب سس لاب عروج ردع كح

 سايد ف لخعامتع ب قلبا لآن ةش د لوادردالث دلت لإ خل ترف كيب نت: تس ةش هناي

 ردا اكس ورك فن حس ( كيج دإ) ساوكن لا لم حت اوم ضب كس تميت ميما ليكن ىلا كح تلاع كنا

 1 / حس رطود كا لي لب امورك س ل تي ىرسود كياروا كوم قافا نا ا سن عق اوم ضنتكس تما

 اك م ترقي كت ناقتتروا لس نوب باع كاران زق اب قرا الز ترجو قوق # عر تاسسلل نورك

 كح نلا ك ارواح لور شم شيبب لع م“ موس ايلركن ات انا نس لونج كس لوب كول هو سوس كوم كاي ا ذب
 سو مح ركتوك وا ثنومب كس موا كس كادوا كس لوب جبس لعرب لانددوروا كس ذالو شن سد ل و 4

 0 نآرق وم ايكو مداشرا ح تاء نوب وم هلل كب حس لاقتناد ثنو كس ب كس نااروا هس لاب

 تركب ذلك كن ا مى تترجب مقا حاج ايالد سف وخوكم ل رذ كس تايآانلا م لح ىلاج لانس ليترك ذي لتس

 كلوا اًنتَواَش ل تأرقكياروا ىكقأ ؟بلاغريوا هس رام قد دبا كرام بنرهس داما ساكس رب هوك

 21 ءاك ت تيادب مك كت روا ليث حوت كيأ كس لافود ليث ردصم لوفوو ير روارجتاس كس فلاروا قف

 كود لك اينو ك نوممر اور وصلك رشا لي ركا تلاع قتكرجب مترا لب تكس دلاكت تملك راكد دوب دامت ا
 هومر سب ل مدحت اسكس تلذ كم ومر سب لبن اىادجت اسكس تدلؤ كوم داشرا ىلا, ذ ككل ا دعب كس رادع

 كيا لع لودنب ريم ل لب اجو للاب كول ورش اني ول تم مالك ب ع داب كس بااذطع حر خيسا حس هدول

 مرابج رلج



 لك 0) نونمؤملا ةروس م نان لجودرا حرش نال امج

 شارك لين #2 آل نامي مكر اكدر ورب هس دامب سا قتتمع امج ني جابه هو دولى لك ايل تت ىكتسع ام
 ةحازا لم قا لأ (ناعلت كساد ةس.ل مر ذب حس لالا ةس مر بس بآة يسار ف تستر مترا 3و

 لابي هس ”بابخرواراهروا بيع لالب ل نا رست توجت سكس: هرسكل قادوا مضلس لس ايرخُس سد

 ادركك رتوكوأي لما حس دهب لك سوم لوخشم ين ءازهتسا كس نا نس مقوس ىدالحجدايا راها فس نانا 4
 هاذ را نىك نا ردا قوركف رط كلا تعبني ين الب ح بو ىا سم بس اك # المب كولو ورك يوكو و

 خيا لأول قمري شال ايي دلدب ين وتمت يئار لكك فس ركرصر مايا وا ءازهتسا هس داهتلن ا يآ فس لن « جسد

 دتاس كس قفا هرم وا اكو دفناتم لب ( لن تمروص لا ) تاس كس هك مهفإ لو بايماك لي رمقم

 نورت قياددا لاند لك لق هن تارك ياو« رف لب: كال ا. لات وم ىلا لوعفمك مهتيَرَج

 ّنِم اًدَدع مك مدنبل ( حي تدابعي زفت ) زيك مك« «نينس َدَدَع يدش 1س باح لالا امم ل

 000 ا دابا و نينسسلا

 اشكل اا كس قوق سولو نس /رثوس كس يم مك تهد كايد مق حجوا فسد« مت باع الغل

 قىيىزوت < لق له تأرقلياروا حلا 2 لب رف ىلإ هذ كل ا لات تتم رك مولع وتشرف او ذك

 اي ايك حس تسبن م ايق سمة يس راهتت وقل تبع وج تل ناجوكت دس كميت لوط نس متكا توم اجا ايكوم حس د تسد

 4و ان رلأث ول اي هس دام تبكي دال يدرك اديب كس تسلك ى كرب راكب ال مذ مال سد تك < ناب م

 متردا لي انب فلكم اكن وارماوكم ل( ايكاديب ك ساوكمق غن مج )كب لأ نيت نوفوو لوبكروا فورعتم نوعجرت

 ايكادي كح كح ةس ركتسدابع فرص فاو نب نس مكتروا« “ل دءاذجو كمي فيلل ا مارد اج ل انول فرط ى رام

 وق لوكا وس ل ما قشواشداي كلج «<س رب < لأن (نلا ك- ناش اك اوج حس هريغو ثبع لات ظلام س

 قكووبتسروا ويقام كس لاحت جوا < تن رتل اك كرك شن كل اكمل لاك تسدايع ىلا

 موه لاه .فشاكت فمك اهل ء رخآ ع لكل سد لول اي كس ساي فوم دوبل لس ل اكس كى نب

 شل كوم عر الفوكل ورفاك يقي كوم لابي كس بركس ىلا ءاذج كسا يني باح اك اوس «شئرابتنا كف لا

 كس ترفل تضرام فتره نوم دوا رف ف ادم برس رنه س ا ايكاعد لول يآروا كس لوم ندر اعس

 جس لا دابق كح تضر سالاو فس لم ردك ذي سس نولاو فس ركمتر بس ظروا < دايز لش لباقم

 راو وري نيون تت
 لوعفمورب ىرعتم قف بريق يك ناوي راح .: ا ا ةءارإ علك كج 3 يرث ىتيِرت هلوقف



 1 (00) نونمؤملا ةروس مه نال الجودرا يرش نما

 مداعاط بر انقل عم تم لاير ش باج ئلعِجَن الَق هلو ىلاء لوعفم وصوم ا, لول لوعفم ملكت ريم ى رمت رليساوإ

 ام َكَيِرُن نأ ىلع اَنإَو + ىكبا# مهكاالهب ُكلْهاَف ج ايكايك_ كس كلاب شاك زتاعددا(ررقت :
 ام لوا لوعفم ل لعافإب لش يرث راج فرح ىلع ملاك لا ان بصاي لخفأب يهم فرت نإ َنْوُرِلقَل ُمُهُدِعَن
 ولوعفم ولو روا لعق خيسا ىرن ٌ ىلا لوعفمر كور دصم لإ هاني ركل جس لص لوصوم لص ركوب لمت م مُهُدِعَت ملوصوم

 رثىتإ ركل قلتي نورداق“ك َنوُرِداق اوم مرقم لغسل يسس رورجب راج اكراج قعاوم رورجب كل بحس

 < تلم كر دق ف وصوم ةلُخ لا لايدركءراشارك اب ردقمه لح # مالعرسش لصف وثم ةَلَخ ىا هلوتف
 نم هلوتقق نسحا ىه ىتلا ةلصخلاب نسا ْعَفذِإ + ب تدابعر ذقن« ب لوعفم_عفدإ ٌةَنَيَّسلا روا

 ةيّسلا « كايا مُهاَذَأ هلو هلوق < ناياكةلصخ خلا حفصلا رواكتس شايب نم ل . مهنع ضارعالاو حفصلا

 ال” يئادتا ىتح هلوتق تارغخ لافن#وم لاعيغ انك زمه تاَرَمَه هلو هس رينأك
 ميظعتلل ميظعتلل عمجلا هلوتف < ركن ايب لاحاك ورفاكدحب ك- فسم رصتقم اكمالكى ا ءجسادج لأب مالكد هبا
 هس دادس بطاقتك ىلاهتهثلاد كج ي لاوس لت جس اجاني د باد اكردقم لاوس ليا حس تدابع لاا ماطر سم

 مكس باد ارمود بس ايكيال في اك ع [رظقن جس ب باوت ساو نركب اطخ حس ئهجْلا َبَر اذبإ
 ايقلأ" لوتكس ىلاهتثلادكا مج ىنعجزإ بج رإ ىا «<ايكاي الك ذك لالدوب راركتلاو للي نوعجْرإ

 رايك ككل يما عكسي باوج ارت بد لم نعال قف نجس 2ك كسراركفلا ل 'منهج ىف

 لي قل مهدحأ كح ىلع هس تابعا ري هس قا ءافرطاك مهد مه مِهْئاَرَو هلوق < ت
 ثم عت كبش بانا ُمُهنيِب َباَسْناالَف هلوق جكس قارات يري كدعا» لي لبا جس م
 سككس اهرما هد تبان ةتمبا رقروا بسن نايعرد كس نادك س تاماديب لاوسليأ لاهي ىداو تشرع تببارق

 اركب وصقل ركاب نري ديد بادجاكل احا ك .كفاضاك نورتي ذس مالعرضنب جر
 تس ركايكرفطب تبا رقروا بسن ل ل ايد الع ناو رخافتب هوروا دوصق أك اه فو ذهبا وج تنم ك
 0 فا ل ار لا« ليئاموب مةبس هد تس

 هيبآو ِهَمأو هيخأ ْنِم أرملا رفَي ارق لم تعآ ىرسوو + ترك رظنم ىك ىانلو# كا «ك لابس

 مهلاح قال كلذ ىا ايندلا ىف مِهلاَح تالخ باسنالا ىا اهنع نولءاستيال هلوتف هنيبو ِهيبِجاَصو

 جو كف سوم لوخش لش تالاح خيا كس نلا لاش مدعي نكس تنل كن ول ءاستيال و 2 ْمُهْلْفْشَي اَمِل هلوق

 ايد باو اك ارتكا كيأ حس ترايع للا لس مالعرضم خلا ةمايقلا عضاوم ضعب ىف هلوتف اكد: ح

 4 ل ل ل تمتع

 مدابج رلج



 0 0 نونمؤملا ةروس زكا ناالالجوورا حرش نهج

 هس لوب فلثكت الاعروا تاقوا ل رشكز وردك ياصالخ كب اج نول استي ٍضعب ىلَع مهضعَب َلَبْقَأَو

 لم لب ف لكوم تلوهسارذ بج دوا كس دكني رام لكى لاق اكوج بل اذن تشم وو فو بسجج لن تالاص ضب
 ىو كوم بلان تشمد تقولوا قل سيب لطس: كس لي كى ري نرامر واكس لي كت إيد تير شر

 و لد ايي وكس سود كيا لع لب 1 كغ اجو تاوهدنوكك ب بج دعب كس ياه درو ءاكو مش لاح كاسب اك

 سوم عرونلا ف لطم نو زوم اي هس ايلي ال عا حس وو كتم“ فاي وكن يزا وم هن ونه كح ليكى كرب رار ا

 كمات فلك ءايدكايبج لوم هذال 2س كن دل نتن تب نتج ايكيا عم تس جوك

 روا ليش تانح شن ربساب لع تانسحلاب هلت لوب( سايتم) وذاك فنك كس كل ةكمانقا

 مك ابكس قررت كف وذكر ادب مه« منهج ىف هك هراشاو مُهَف هلوق تيد ندوب لقوا

 ترُمش هلوق < فئاتممب حفلت هلوق < لرب ح ُمُهَسْفنا اًوُرِسخ نيذلا ٠ نودلاخ منهج ىف
 تَحْرْتْسإ ىا < فهذه ل لي ح مهنانسأ نع ىلفسلاو هفوتف ا[ ث اناص دج ريو نتخيل رمش

 لاوس سايد بادج اكل اوما تن تدابغ لا نس مال رسفم «كللام ناسلب مهل 'يلاعت لاق هن وق ىلفسلا
 تي اكرسدد كا لاع هس اقم اكس ركم الكس نا نركب اطخ حس دافكد ل دذ كس متنبل ْمُك لاق اكللاهتشا

 لكس ب باوتج ءجس اوم مولعم رات ل بل ود جس ضاع اك ركن مالكي هللا مهملكيالو ايار ل

 تروا كس لي[ رف مالك س نلارطسا والي روا تسر هارب كس بلطم اك اا انوه مولتم ارك مالك سس تيب
 نوملعت متنك مكنأ ول هلوتف ءهروصق' حركم الكلك اب طساوب لابد بس اتوم موه انكم الكس دافك تس تأ
 فاطر ن اب ردقم مكدبل رادقم ْس مالع رضي فوز ل وعفم اك نوملعت رواج يعانق ولكل رادقم

 كب اج ف طك بك اليلق ناك فس مالنا كى شبس فوك ول ب اوج ءيدركه راشا فرط, ل وعفم
 جس هفطاعاف دوا ع لشاو ب فوز هزمت لن ْمكِمَحَف هلوق مكملع ىف اليلق ناك ىا دركوراشا فرط

 لام قوم لاف سا شتر دصم ب اَنَبَع هلو < 8-4-2 3ماهفتسامُئيسحف , مكلهَجأ ملهي تدابعي لف

 ريض كثبكي ةمكحل ال هلوتف < ل لوتف' كانقلخ رجب نيئباع ىا هس برص بوك سم حلاو ل
 هي روطح ماهفتتسا باد: ب لبال هلق < ب مكاَفلَ امنا فطعاك نوعجرتال ايلا مكنأ هلوق <
 اهل موهفمال ةفشاك ةفص هلوتف < لت دابكيب لع لو“ نسحلا ريرس وه هفوتق < ناب ددق»
 اهلا هللا َعَم ُعذَي ْنْمَو كس يدص الخ اك ارتكا ء انك فوك ازتخا كيأ حس ترابع لما دصتقم كم العرسفم

 4س دوا نابدب سهو قادس كك يرشوكفار يف لعب تدابعدجتاسكسهثلا صج كس نوم مولع ُهَل ناَهرُبال ٌرخآ

 هس دئسروا ابر لاي كح ا امس كت دابك دنا يغفر صوت كج اتوب مولع روظلس فلام وبسس للا« دنع

 مداج دلو



 0(.4) نونمؤملا ةروس ءءء نمثل الجودر حررش نيام

 بس طلغ تاي يدلئالاع
 نا لوم ك4 تحاضو ضل وج < ففاكت فص كالا رخآ كس يص الخ اكب او: :باوج

 2 كس ريكا ضك واط واك تف, حس نوم رايق اك فلان وبل صصخن مغص دبا انهم لا ايتغ اك تفائل
 ديلا فاك ح فص ىٌرئاط هْيَحادجب ٌرْيطَي هيَحانْجب ُريطي ٌرِئاَط لوقكس ىلاقتشا لا يج لوم
 نمو واذن ؟ نايك عراح لوري دج هنري هوك انبكو رك حتا تق سي وغيرك لاح 2

 لدنب كاري ضرك ركل الداير ب روطلس فلام وبخمسس هب ُهَل ناهي ال رخآ الإ هللا َعَم ْرُعْذَي
 دهس لوك ناي دادناعد سكك شار ادارفإ لا !ركارواوم ناب رب بس دوا دنس هو قتعس رك مارت

 هزمت كيد نك روججت نورفاكلا ُحلفيال هَل هلو < طرشب رج هبر دنع هباّسج اَمْنَف (نإيبلارور)

 - لو تل تلع لش كادوا جس دفنا تسلب دخت سكس سك

 ري
 57 2 عم 0000 راكي بلطم 8 [لوأود لأ

 نان ايند ركاب عيري لاخااك غد م تاو لك مايد بس نت وا قط قواك اذار تميس ماع
 ماك < لاقا قر روا سآدعل لس ئاءذ كح ملوي لا لصرف كج ىت لاما لي ىلا وم ناوي

 ب موق ىكبج لم ايند دوا « تاج [ب اذغ اكدثلا ب نا اسكس لت آم اء كس ملك يلطشا لص سر شخ
 فيل ةقدايغد حس نا لكل كييك ابر لتر ىت لومل انفصل كب اع لا تاقوا ل ولج ان [ب ساطع

 نآرق, دل قكرجا نبا ن اجب فيلتك انو سابو مث باع لوألا لش ترف لكن تس اجو انس
 فرصت يك رك رؤس باع ان ةّصاخ مكنم اوملظ نيذلا َنبيصتال ُةَنف اوهْنِإ ب داشرا اكمل

 كح لة ثيل كسا قل اول سرس هداك سد لاك سوم اين
 حريم باذعاكب آرب وكول نا ركادثلااي كس قكلاي رف نيام ديروط دثلا ىلسمفلا لوسر لي تايآنلا

 روا موصخم ايمو ير ثا لصف لوسر تكسر دن دجتاس كس سومل الن نأ تكن اجت انآ لت سس تيد سريع وا تحس اس
 ةيبسا لع لارج كك رف كل سا نيتك او سا كرب طاق قُم ل كس با آب رك وج طرفك ىلا بازع

 ( قراهم لاوكب طرق )2 ذي رجا اكس آل اج ليئ د تسكر رفتس لا لير واي وكبسد
 اند م اسكس سحق رابمتكج تردتوكمت نب ( يآلا) نورد ْمُهُدِعناَم َكَيِرن نأ ىلع اَنِإَ
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 4. (07) نونمؤملا ةروس م نم اطجودرا حرر ناب

 ككل اهب ني رك فد حن الحبوكل ارب كن لاكمي ىف اخ قا روادنل ماس كس بآن يلي دز لا هن
 كف اج قدازم ُقاكي تقول ةئساج بوث مكن لا لوم لتس اوك ودوبين كنا رداد قرم علو حرر ىلا
 حر الصاو توك رؤا كس نوم لاب فرط كي آر هدي ورك ولحس تبم لاو ثار ياك ترب مروا شري مك كب

 شيبب لش تناطاعم مك يوكن ارلسم جوج حد قكى د ميت لكى اغا مراكم وكف بآل تيآل اءاكوم لامر وصقتاك

 اناا شدت برب نا'ءانج ر تس كى ر ذكر دوف ع لب اقم كس م انعكس ناس ناكر رافك بلا «خجس اي نحر ظل

 وكت روب غم كسر قاب اظنم حس تب كس قلظ رست ما قت ب اهتج تلا نادر كاك عروس دابتج تاي امك

 «ة امايلد لثكن ا نوم كيش لم كك سدباتم ا سنالسلول ينج: ةاجايكد لاي ةسابايكد لف

 لع ترضخ[ تي كدعإ كل لا« لبي تاكد ريد ناك كانك رك( نرن) لشعرك ا سرك وتكرر وا

 لردع فرط كي آى الش لاق نادي نياك كن تشى اعد تت هاني تس لداسو كس ساددا ناطيشدك
 لوسوسو كس لاروارشس نااطيخ وم شرد اص حس ف اا داصغس نااطيبش ماك وكف الغ كس الخ ا مراكمروا فاصناد

 دقلا كان هذاهتسا فرص جز العاكس ا ك- لابن لاح لئا شدد كاد فتبسج لاكش اب كس كس ناضج ح

 0 ةعلل بحاص هاش تررطنخ, كك رانوفك سس رشروا لاخر فيج كن اطبخ قلظسر وانتو ور/ج ام 1م هاني ىاعت

 باد اكس ايار فرم ىلا« هس يدم لا ارواج اصف لويس لت باوجو للاوسكس ني دمك حس ريكي كن اطيخ
 - كك الرا هانيا هدب كرك كحد ةس آش لاب هس .رمموكن اطيب قتل لاح ىلروار تب حس ساد

 ا
 حدك رف نيمو تاملكي وكنا فس ملي يلع دفنا لسفلا لوسر ىتىل آن رنين ت دوك يلو نب دلاخ ترط>

 نب ِةَماَلا ٍتاَمِلكب ُدْمَأ < ياعدوو در ىلاج تياكغ يوت ايكر ورش انهذب ف هلاخ تنحي انج نإ كله

 (فراوم) َنْوُرْصْحَي نَآَو نطيل ِتاَرَمَم َِْو داب رش ْنمَوهباَفِعَو هللا بضع
 اكل جركا نقود 3 اهل آخ اس باغ اكتر [بج ي رفاكت نو لس توم" نوفَجرا َبَر

 -لوركل صاع تاني باع لا كس ركل كلير وا لواج ثول لبن يندرج لن

 بنج نوم كفو لس توشك ما رف فس ملوي لع دفا ىلا لوسر كس ايك نتج نبا تيا ورب سيرت نبا

 مر كوم تاي مايكل و ةس كتفي رد لا حرف اج انكي د حاس نام اساكتصردوا شرفه تقر
 لاي كس دثلا بآ احن لوركا يكركاج لع ملاع لس سوفيظتروا سوفا سرك ابك والك اج يدرك باو لاند

 -هدانول لم ايد حم قل“ نوْعجْون بر” هاته ول نإ تجول حس رفاكبج دوا اجلس
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 ث (60) نونمزملا ةروس 6 نايل الجوورا حرش نال امج

 تماقدعإ ل تومّك سا نو ل لصافر وا زج ام قت طظت خر زري( سآلا) اهلئاق وه ةملك اهنا الك

 بلطم كت يآ - لصف رم نايمرد كس تايحىورخاروا تايح ادمن ديك اجاجابك خر ذب وكدتاء نكس تكترطروا

 بر“ راب داب تس كابذ يا هد لسانك ك كس خيي لن ايد ورابو» ,روتشوفرفاكالاو فرم بج ل < ع

 مينو ا اكل و فكل عر ذرب وو باك كل سا با هداف لوكا كدلك ارك يس حارم دمك "نوعجرا

 ( ملكا لدا )قل يت كدتذ كرد لحي «حسرشفد ثيعير واج [ل بكل م اند لوا كت ول سني ذرب كس

 ناي ز ملاع راس اك اكدمج ب ثا اك ا لو فتاك اج نوحي يجرموو روصزور كس تم يأ روصلا ىف خفن اذاف
 من” تيا مرن ارق لج اجو دتذ درع م امن حس يدا درا ءاك نس اموت < 5 اوكي وج روا نامسأو

 -جسدوجوم تقتل الث "نو رظنم مايق مه اًذإف ئرخا هيف خفت

 قرف ل تالاحكس رافكروا نجوم لبر شك
 نا كم يركن آرقوكن ومشن سا كلب ان ماك تا رقروا تش ر قب بر شح ناري ني مهنيبإ باسنا الف

 ايكركذاك رورفاكل اع ل“ هنيبو هتبحاصو هيباو همأو هيخا نم م أرملا ٌرِفَي موي” هس ايكيامرف ناي ل تايآ

 ا "مهتيرذ مهب انقحلا” هس ايكركذ ب نس م ركن آر ووخ لاح كنتم لكوبك كوم دن لاح اكن اسمه ايك

 جس ل يي داحا لبي كس لي دال يتاح كح نييئاصءابآ بس( نامي طرشب) ىلا عتدفلا توك لوا كن ينلاصو نيتؤمع
 كال ) كامو قسم اقلختكس كدا اوروا لس انش دهس داس ناد كس تم ايقرك ايار فذ موديلا لس آل

 هل سس مو تاقلخت كس بآكارج مولمكسربصروا بشير مك ىرهصو ىبسنالإ ( ل لي ان ماك
 مكس ل ثيي دع كيا ءايكادار بع ميرور ارنب للاي دوا يك اكن تس لت تمنب ملكا ل رعتسر حرك وك ث يي دم ىلا
 يبس نارلسم لس لوم رار حس جوك اجب كأول بس تنذو لم زور كس تم ايق ايام ف فس مديل ثلا ليل

 رك ساكو يل لاب حس نا كوك شلك دم كيفي اكتنج هد كت ككسرم لع تلاح كيان

 ( قرم ذ ىلا نكرم ن دفنا يكن اند ىلا نيا هاو )سك كس نا ىلإ يب لي جس دك التكيس ساب لانذسا

 3 ركن اوكي زل بيك و نقر يفك تايآقب
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 0000 روسلا ةروس 6 نيل الجودر حرش نيل امج

 ا رولا هروح
 ٍةَيآ َنوَِسُو عّبرأ وأ ن ناَتنب َىهَو هيَ رونلا ٌةروُس

 نط فعلا ةزاكي اكلشلو كلم اهاطرلز افالزل وس هلع هيتس ى نمحؤولا هللا مشب

 لاّذلا ىف ةيناثلا ٍءاتلا ماغدإب هُكررْكْذَت ْمُكَلَمَ ةلالثلا تاحضاو تسيب ِتاَيآ اَهيِف اَنلَزنَو اهيف

 وهو ةلوصوم ركذ اميف.لأو ةئّملاب اَمِهمْجَرِل َنْييِصْحُملا ٌريغ ىا ىِئاَرلاَو ُةَيِاَرلا تطمن
 ىل ٍةَدلَج هلام امني ٍدحاَو َّلك اًوُدِلجاَف وهو ِهرْبَح ىف ُءافلا تلخد ٍطْرّشلاب ِههْبِشِلو ًادتبم
 4 امم فصنلا ىلع ٌقيقرلاو ٌماع ُبيرغت ِةنّسلاِب كلذ ىلع دازُيو ُهَدْلِج َبَرَص هَدَلَج لاقي ةبرض

 مثلك نإ امهتح ْنِ اَنيَش اوكرتت نب هيك ىا هللا نيد ىف فار امهب مكاخاقالو ركذ

 را هباوج ٌرُهو ٍطرشلا يقام ىلع ضبرحت اذنه ىف ِثْعَبلا موي ىا ءرجآلا مْيلاَو للاب توْوَت
 ةدع عبرا ليقو نال لبق ممل نم ةقباط دلجلا ىل امه ذَع ذهل يارج ىلع لد

 ىا ”كِرشُم وأ ناَز لا اهخكنبال لإ اَهحكيآل َُيئاَولاَو ةكرشُم وأ ةَينَز الا جري : حكي ىنازلأ انزل دوهش
 كلذ لزن رايخألا َنييمْؤُملا ىلع ىناوزلا ٌحاكن ىا كِل مَرُحَو ركذ ام امهنم لكل بسانملا

 ليقف مهيلع َنفِفنيل ٌتارسوم ّنُهو نيكرشملا اياغب اًوُجرتَي نا نيرجاهملا ًءارقف ّمَه ام
 نومي َنيِذْلاَو مكنم ىماَيآلا اًوُحكْناَو ىلاعت هلوقب سيو ماع ليقو مهب صاخ ميرحتلا
 لك ىل مها مهرب نهانز ىلع ادهش عَ وني مل م انزلاب تافيفعلا ٍتْنَصْحُملا

 مهناّيتال ال نوفا ْمُه َكِلوَُو ادب ىش ىف ٌةداَهَش ْمُهَّل اَوُلَبقَتالَو ٌةَدلَج َنيِناَمَل مهنم ٍدِجهو

 مهب تيسر مهل مهل ٌرْفَع هللا نإ مُهلَمَع”اَوَْلصَو كلذ دب 'نِ اًوبات َنيِللا الإ ٌةَريِبَك

 ةلمجلا ىلا ءاشسالاب اًعوجر لبقتال ليقو مهثداهش ُلبقُتو مهُقْسف هني اهبف ةَبوُتلا اهبف ةَبوتلا ُمهِماَهلاب
 كلذ عقو ْمُهُسْفنَ الإ هيلع ْءآَدَهش ْمُهَل نكي لَو انزلب مُهجاَْزَأ َنْوْمَرَي نْوُمْرَي َنيِذْلاَو ةَريِخلا

 0 هللاب را يلع ب ٌبصن فس ًأدتبم م 00 ةداَهََق رح

 َتَبَي ىذلا للا دب ىا ١ باَذَعلا اهْيع اروي فَلا ُدَح هنع ٌمَقذَي 5 0
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 00 رولا ةروس كيل نات اجو درا رشا امب

 ةَسِماَحلاَو ازا َنِ هب اَهاَمَر امِِف هنيبِذكلا َنِمَلهنِ للاب أ ٍتاَداَهَش عير دَهشَت نآ ِهِتاَاَهَشِب

 طلاب ةَمْحَرو مك هلا لصق ال ْوََو كلذ ىف هَنيِقِدَصلا َنِم ناك ناي هلا َبَصَع نأ

 هريغو كلذ ىف هب هب َمكَح اميف مْيِكَح هريغو كلذ ىف ةبوتلا ِهِلْوبُعِب ٌباّوت هللا أَ ّنَو كلذ ىف

 اًهُقحتسي نم ةَبوُقُملا َلَجاَحو كلذ ىف حلا َنِّ
 همج رست

 دحتاس كس ديرشتروا فين < ايكررقموك ( ماكا كس لا) دوا < ايكل ذان فس متوكل سن جس ةروس ليا ب
 ىلا ذس موا لو حس تزثكماخا لم تدوم ارك لس لا( فرط كاكا ت ثلة راشا حس درشم)

 مادا لش لاذ وكي اغاج وحكرداي مل اج ليي تلالدلا ياو كج لن كس لزات ماكحا فاص فاص لي ( تروس)

 راش ل ساء وم تورش قداشب كج درمالاو ةسك اء زروا ترو ىلاو فس ركز ورك صاح تحي منكسر
 «سادتيمووروا ( ع ىزلا نثمك ) لوصوم سب ( ىلا زاروا ةيازلا) مال فلاروا«س تاق مجبر ك- كس تروم رش

 زوو وس لن ناوكك يارب ا هدلج اف( رض ) «ورواهس لغو اف ب سا تسجد كف وم طرشلاب ب اشمكس لاروا

 ثم دعوكى شو الج كاس كارب ا اج ايكهدايز را هَدلج َبّرَض هَدَلَج < جاجابكو رام داء كس وك شن ورام

 لباب جس حان آش مترارذ لع لماعم كسدقلا ب لوفود ناوكن وكول مروا جازم آاك (ازس )دوك نوكم الدوا تجي كك
 رك وامل ث لاري ثحب موي قم وم تكسر نامي ارب ناد كس تايقر وا يرثلا مترك وو ثوبي حس لازم لكنا دكر وط

 كنتو سك زوكت قو كح ازماكل ووو دوا جس طرشلا باوج لكل اد اي س طرش بادج هد دوا ب طرش للم
 لكن وماوك كانون هكدج لوم راح < ايكابكروا سوم نك ايكابك جس ايحانبب ررضاحوكت عامتب كيا كل ون رسم

 هس دوا ك- كرشم اي ىلا ز زك يا زروا ترك يثأر دقع حس دوا كس تدوجيكرشم ا يدان زكي درم ىلا« دارت
 ريب لونموم سكب حراج اكل وينال دوا اوت روك دتج بس اقتو بس انم كس كير حس لي لافود ني لكي ات

 ني رك اكن ح تاكرشم ىلاو زدك ايكو دارا فس كي رجاهصءارقف بج اوم لان تقفو لا ( ملك ) ب جس ايكتي درك مارح

 ماع كج ايكابكر وا ساخدتاسكس ست مركب ايكابكم لي كت ضد دب ناك نادل هوك سب لاع
 نادك اي لع اذ تمبتلكولوج روا كى درك روش رذ ك- مكدم ىماَيآلا اوُحكْاَو لاق لاعتشلا ( كك )

 ىكاوركل وقد رواه سال يارب ح ل ناورا.ت ل واول اعديد مر عكس كادوا كان ذي لاروع

 :رالصا كلاما غيساروا للركب قدحإ كس لا كولوج ل ملين قطاف كول ب دوا ب ياعم كك تدابش
 ةركت ضر كس كءابلا ب لن لد كس نارواركذ ف ناب كس نال 2 كح رفسرورض ل تارت, نارك
 شل وق كه ايكابكرواك اج كل وق تدابش اكن الدوا كة اجوم ثقضاكن اديب رذ كسب وساوس لن لساو
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 ل (07) رونا ةررس 7 نمل الجودرا يرش نام

 سويت قيادج كولو وروا سد 2س ارافرط (نوقسافلا مه كلوا )» را لموكب اشتاك اج ىك
 دّقلاداب دارك تروصي ىاىادلا 1ص ا 52 اوس نسا بانذ لاي كس كادوا لي كف تمت كانك

 مهدحا ةداهش ات يموت عامج لبا باو اهم راكف ردا لوب اوس عرقي كر ىاوكرلا انكم

 اني وج لع انتساب بونت يي( ذوب لوتفي)ردصم (تاداه م ُعَبدا) + ارم

 ْعَفْذَي رثءادتبمروا لوم انوجج ل تست ما لي رك اوم تنحل كادر حرك كس ب يجرم ليدي ماج لال كدت

 تداهش كرب وشل لاوج ان زدصمو كم ا قل رطل از تس تر ارد <( فوذح) ٍفذذفلا ٌدح هنع
 < انوحب لاك تاذس لادج عزت هتا درب كب كك كاهل ترعرع »و كس لوم تبان

 اكلات شارل لود تاب رك رواد ايس لبن فس ك) تمبت ا درع رك اوم بضغن اك ادضرب تجب كبك دباب دج انما

 لووك وق لع لوطاعم رجكو رول لملم اعمل ا دفلك دوا كس رك ل ه درب لن لم اهم سما سس مركا كادوا لشي مث

 ا فس ما كج جس الاو تستروا ( تس اج ذي لي نان دب م ل شرو) اذاو فس رك ل وبق كدب توداي ذ تبي كسك
 م ازم ل ك تب وقك نت رول ايدام رف ناايب كن لش لم اعس لاس اي. رف داص مك تنالماعم ريو دوا لن ملام
 -لارفىرلج

 دئاوف ريض بيك نش
 عقر اكد ذه سر كف وذم ادتبم ةروسرك يدرك راشا تس يذل ىو زم اًهاَدْضَوْفَو اهلنا ٌةَروَس هذه

 مزال يخاكركذلا لااا ذيل لع مكلس رضاع كد ع بير تكس رك لكوج رك لير لع قاس دك
 انج ادم اكوركتس جو كت فم ىاروا تفص كى اها هلم رواوم ءادتبم ةروسك س تقي دوا( لمت )5
 واتس لايخ لب اكسيطخ نارك سيد« دوركم لت لا زلاو تيارا لوا لو سكر وصوو لج مث لكاس كسرو

 ءانتغا تيباغرول مامتما لاوكراركك كنت« ٌةروس دعب مكيلع ىلتُي اميف ىا وم فو ذكرتك سي تدوص رمد
 ماخادن دوادورص ل يدرس تدوم ما تييئادعو لالددارم ٍتانيب ٍتايآ هلوف توك

 دواس هدا فرط كم اكحا حس اًنْضَرَف توقد نيس( رفركو ريح قلو لي تروس اروا س ايار فركاك

 كذبنا بيرآإ حلوا نوركذتي هل وق < هراشا فر كدا ِتانيب تايآ اهيف انلزناو هلوق
 .ةيئازلا هلوق ايكوم نورك ذي درك ادا مع للا ذوك لاذ رو الدب حس لاا ةوك لادم الدب حس لاذ تس يب
 1 ادتيمروا جرا ودلجاف رمي ا دعب مكيلع ىلتُي اميف ىا < فو حرت كا روا ع ءادننم ىئاز 7

 جح لوضرمم كلا قلب مال فلا لن ىنازلاو ةينازلا هس داق ريف دو كس دمار 0
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 0 روسسلا ةروس مع نانلالجوورا حرش نال امج

 كلج لوم ءازجلا نقم نم قوم ايرشلا تمي رمادي بسجج حس طرشلا نكن مشو ادت حسبو كى
 معبك نا لوك لاتتدثلا خلا طرشلا لبقام ىلع ضيرحت اذهه ىف هلو < لوم لفداف ب رفع بب

 ردنا داهقركا تنس ةركودامآهي ةفأر امهبب مك ذخات الو تنطر لذا لع تيبآى ا( يآلا) للاب نونهوت

 امهب مكذخاتالو فك احكى عكا تيار كاك تسرب ماك كش ناا
 وج« ل لام ءا نجم لادوكت يب اهدوكذنروا ليث تنس اء فو ذجوكم زج هرمعب لبا روا ليث نس ام مدقمءا زج وك( آلا ) ةفأ ز

 ليقو ةئالث لق هلو < ك < بنما ْدَهْسيِلَو هلوتف لوم فوز ءازج تو لذ ءازجرب لاد ظافلا

 هسٌككلاب مالا لين دودج وم اقشا راجي نلت تنفو كس فس راب #اذوكؤ ثنو كس قفاشم ما لق وود دوك ةعبررا
 سوم لوكو كذا ملك ارق هس هللا مرد ماا زيغ ديايدما مالا « لاي فسم هدايذ حس ىلا اي دايك رف
 لإ ةتكر ءدارا ك راك تس لاو زوج حس هيتورجز ك- ك وكل نا ب اههنه لكل بسانملا هلو لأ

 هلوق نو تكور مراد كوي واي يوم هر اي ماو ل تكسو كتروعرادرم وشريف ع اث ىك ميا ىمايآلا هلو

 اولبقتالو () ٌةدلَج - نينامث مهودلجاف (1) لت ل [ رتل كا ءبس ءادتبم تنصحملا نومي نيذلاو
 ىناشماا( يآلا) وبات نيذلا الا هلوتقه نوقسفللا مه كئلوار(7) اًدبا ٌةداهش مهل

 را ازيا حس نوقسافلا مه كنلوا روا ةداهش مهل اوُلبقتال شي ولج سوو كس لقا

 52 85 رفح نار /خرالصا كل امئا خيا كح كس رت آروا لسكر الحس لد جس الاد هال تمتاز

 لمت ءاّشسا كير زن ساق يطولا ماما ءكة ايوب توك قضوا كت اج كلوق وك تمدابشو دم شكا يرن

 كسا ركتاك خاج وم 2و قسفاكيل_ او ف كر تست نابل ءعس عج ار افرط كن وقسافلا مه كلل وا نورنا
 امص نلت لاهم اك اك تمت ؟ عزوكى ويب ق“# ةباحصلا نم ةعامجل كلذ عقو هلوق ٠ «كومد لوقتدابغ

 « لمت كرم نعمتع(س ل اجارعيل( )يمانع لالب اق رج اسك

 رمت لك سا رواوم ءادتسمكي (1) لت 7 قلو ضروس نت كسب يفرم كس لا مهِدحأ ةاهَسف مهِدَحَأ ٌةَداِهَسَف هلوق

 فوزي ءارتبم ()ةنئاك م مهِدَحَ ٌةَداَهَضَف لايجوب خرم اي م مهِدَحَأ ٌةَداهَش مهيَلَعَف جت مرقمواوثوم فو ذك

 ٌةَداَهَش ىِفكَيَف ىا وب عم حبب كف وب لظاؤ اكرم لن( وس ) مهدحا ٌةداهش بجاولاف ىا ومرت

 عبرا مهِدحا ٌةداهشف تن ايكرايقفا ف لكم العون وو كف دمر كب اهتم بيك ىو كيب أ مهدخأ

 ايا رفرك حس لق وكس روص لا نس دا مونت رج رت ك لاذ ٍفذقلا ّدح هنع عفدت «ءارتم ٍتاداهش

 ردا جيسي بوح س يو كة سوج لوخخم قل تي ردصم# عي ل دوبمت ب هراشا فرط ف عض

 هّللاب ٍتاداهش ْمَبرا ٌةداهش مهدحا ةداهشف ىا <_ تفتك فوزحف وصوم عير رواه ةداههش ردصم لئاع
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 14 (00) رولا ةروس م نيل الجوورا حررش لال امج

 دهس ىا ةج رطل تراجي رزقت فاضم فرط ئاف يسار دصع مهِدخأ ٌةَداَهَسَف : هصالخ

 ٌةَداَهَش ُبجاَولاَف لومي ترابعيزقتءومرمت كفو زجءادتبم (0) لن صتروصوو كفو: رز ماسلا مهدحا
 هلوق مهدحا ٌةداهش مُهْيَلَعَف 192 ترايعر زفت ءفو ذكرتك ارواءادتبم مهيدحأ ٌةداهشف (”) مقيحأ

 هللاب تاداهش عبزأ ءادبم مهدحا ةداهشف 6 ايكاح ذب قكرجتاس كس قرح ىف ادتم ُعَبرأ

 - لات رورش كف ع لم تروضلا«رث ىلا
 هلوق ِتاداَهَش ٌعَبرا مهدحا دهشي ْنَأ ىا ب ايكاسذب ىرضتاس كس بصن عَ كيدز دس روب

 ك سقت ةداهش كيد نيلروا تب كبة قلع تاداهش كيران كن يرعب هللاب

 ايكايدركف زعوأ ىلع قداص هن ىلع ُدهشي ىا < لوم اكتادابش اي ةدابشي ُهنإ هلوق < مدقمددرك
 ارت ةسيكلاو هنو اهل كارب لتس كن 0/لانمدل ايم لو كدر نع أ
 نأ هلو هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلا ةداهشلاو < هب تدايع يفت < رش ا هيلع هللا ةنعل نا ردا

 ْمُكَحَضَقَل هللا لضف ال ول ىا < فوزحب ا ال ول هللا لضف الول هلوق ب لك َرْدَي يدهن

 عر رين
 روصقتل ركن ايب مارتبا اخ اكم اكحاهدركن ايب لن ةروم لا تس لت كج ديهقيوطبا زق حبب آبي لك روم للا

 لع لمت لوم نايب لما” /ه تي آءاضن ةروممو تؤ نايبوج رب روطى روبل م السا ءادتباززماىك كر اكدب <

 ىتْلاَو دحكردنب لمي لوك قروكر كدب نا تسدرس سايب كن رقما زم لفتت ليي بمجب كل كس ساكس اهئ

 نوم اكتداهش اكل ودرمر ايم قبر ضان اك ز تسومث قنليا م لدتا نا ( سآلا) ْمُكئاَسَي ْنِم ٌةَسِحاَفلا نيب
 هب لال للا اوقات سرنا جس روك اهني ا ذياوكي عا ذو ىلا رول انكر ديق لمبم كوك ت روك ازسروطل رسود < ايار ف ناي

 تس الْيَس ْنُهَل هللا َلَعْجي وا فرط تعسالاد نس آمكردادكي دنس آس لى رف [مكيدك ايكا يدك اي
 لب اطم كس اقتل ايار فو دعووج فس لاحت ثنايا رف ذ# عركىج وق لوم لاذان تيب آي كرون روس بج «ايداررفوراشا
 كت زوكوموسل_ لس تور وادرمس راونكبس يدر واول ليت دج وو حس كى وركررقما ربل غنت يع زروا ىلاذ

 «ةنزئادع باي دودج باتكملسا 3 )< اني داون ذك قراكع كك تروكدرم ورش قداشراا

 بامر ف ليلا وتس كاع إي تعاقب لكن خت عرراشو وخز كل وسرت راج
 سار كرمي اياىتنات ىلع. درك تزوير طاك ادد زم كمئارجت راج فس نات شي داحاروا يركن آر
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 20) رولا ةروس اهيلد ني الجودرا يرش ملاعب

 زوجت سار قرصا اي قناتك قزم نجد والعكس نا« اتاجابكدودح لع حر الطصاوكل وز يتم يا ذوي لائم
 فاك 2 مت وادشاوكاتيسدازسردت لجركوكررظتي صوبك هريو لونا تيثيح لك زجروا تلا كم رب كس

 -< اناجاهكت ويزن م راطصا كتير شوك وازم قيما اكس دازسد دك
 امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو هينازلا جرف نايعررط ل اوكازم يعازروا لاذ ذس مكن آر

 وك ودرم ب روط ماع نار قر هج يب بولسا ىفآر قم اع جس ايكامكر رخ يمول ىلازدوا مدقموك مان لع لسا ةدلج ةأه

 رك انوع مولحم حس ظافلا بت اونمآ نيذلا اهي اي لين لاجوم لئاشو وسوق لع للا متروك جس انركب طاب

 وكري لب للا تسري اش يك مكر هرخ ووك ودرصروا مديقتضوكل وتر وك اي ايكايك يكب ط ائوكل ودرع كيف ر صن لابي

 جس اتكسوب ح لايحب دوا كابس اجت دج فرطاكت دور ود« جس لابس ىلا كيا نذ لك

 ىلا هكر ذج كيأتافت كت فخ ىبارداهبس كرايح كي لم ترطفاك ابي وط ىرطغذ تدق

 -جرشا»دايز لدرس ءهدصاكل ثلا حس فرط كى ا لن تروص

 كل انا ايان حس زج م وكيلكوج اوك ين انرام ا ذوكق تكس لاس نتشا دل ن١ ودلجاف
 رثااكب رش كل ووك جس هراشا فرط لسا لبن خس ركزت تس دل قفل يا رف خس نسف ضني لان تنكس ةديلجاك ىلا
 روا ايس ليما رس كس اكل نس روك مور يلع للا ىلستفلا لوسر دوغ, نس ااينبدد ككت شوك جب- اهانه, كيدلب فرص

 اخ لوكس تارك مرتسمم هندوا س اح زعوا كتبت شوك سس لنوم تكتم دنا وكم جس ار نت كل ارتكا
 كس لوأوس فس لابغ ن با ترن« ىرارفررقمم لوكس زم كت دوظودرم فس تي ألا كرا روس كني نت فيت

 ") ركبلل دلجلاو بيغلل مجرلا ابا ر فرك درارق وصخ كس ترو درمو رش ىداشر يش ازس كداب
 ( "ه4. صريفتلا باك راغب

 تروكودرمو رش ىداشر بن اكازس لاس روك زوكوسا زم ايزك_ لصف كب زل لن تيد كد كر ولو روم

 داادولا« لان نسم رجا رس, ملم 6, هال لع ثيدعاز 0 اشروا اندم وصقو هت هس

 :ا راف ملكا لسا لوسرك مس لوح رطل تس تما ود كاتس اص نب داب ترفل لب جلم نا«
 م هللا لعج دق ىنع اوذخ ىنع اوذخ

 غدا رفارول لير وأو روس ب اانقاوم ل ءاضو روسو رعواكل لوو ةأه دلج ركبلاب ركبلا اليبس نه

 لاس رول تع روكوم كس 2 2 مرش ىداشر فاك يم:  ةأم دلج بيثلاب بيثلاو ماع بيرغتو

 م دولا واه زووم كس تروكودرم» رش ىراشروا ىو اجر . مجرلاو

 فاد اسكس لا لع ثي دح كيا دك اك از كل و زوكوسوج ليي روف وسل كح تروكو د رموش داش
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 200) رولا ةروس انيك نات ااجودرا نرش ا

 ىنلو لج كلاس كيك فاالتخ ا لم تاب لما كءابنقف» جس وكن ىف الج كى اسس ليأ كس كس درع قتلا زسدي زم
 دي دياوص كنا كيو زنك بح اص ماما فوق مب ديد ب اوصى ارحب ب جس ىذا حرر طك و وكس ا زيس كد

 لك د زولوسلجي تح كراس كك كس تروكدرمورش ىداشسك < قي تاباكرسد لع ثيدع لاء توارمو

 ب تبب انس لاهنت كس نإي رشاد افلخ رشكاروا مريع ذا لست كرك دوا ثيب دع تاياود قرسود ركع دوك قزم

 ةروسدلكدج ثري دعوي رك كف اج كى راج قرالح از فر صر ورش داش كل وم لعب لب از ل وفود يردك س
 اذه د متر كك هدش داشروا نطلع كى اسلي نآرب دي زعدولازسوروكذن لن لتس ريض كتي كرو

 ملكوت كيل اكن وذو دولت ريغ واول ىو ل كس نولاو نس كتساروارب ح ياذيب لكومازسهن دذ كس ىلا قو قري

 مج ةسازسيب يدا روا أ عاب تر: امرف لسكر ما لبن ماع عرس احس ملكي يطع ثلا ىلا لوسددوخ اكو
 (فراعم)-_ّلارفىراج راسك

 ىلا د رو لين كك كك رايتفا حس تييثح كرمت” اسك يا ةظافلا يدش دا شرير دا هرش داش :هظحالم

 هديت رن رضي لست فيفتى نص جس رككو باي نتي ر وا نصت ااطصا رش
11007 1 0 3 
 وم عراب د لثاع رواوت ىلا تسر ايه تس ديت ١

 عد طل ل ان زءازم
 دل وكر لاس امى 2 ام امك جرب مولع هس هس كرو ع نآر كت ايآروا ثي دم تايادد الب ةروك

 كاريج ٌاجامكر يقم لبر وت رورو سابا ذياوكت دوك اي درم بكرم مرج لاري دي دباوص في ريما ضو

 : اج ل اك هس وكسور فو درك ايأ لب تيكا لكروت روس سدد دودارسدد ساي كتاكل ما لك ءاض روس

 نلاريازمس ىو زوو مسلي امر فدا شرا دعب كح سو لذ نو ا وا و ل دي

 مرا اس كنا ند باك كس لا ترو ررمو رش ىداشروا لوجدت هرُش كد اشو هساج ايكءانتلا ل سكول

 (فراوم )_س ىراتسو

 < تفتازم مرج سم لب ناوفاقى السا
 لو تخت ارش كس توبشلس ىلا

 كل كح تاك لا لن مالسا دخت سسكس لاس تنته دايز تس لاقازس كم ئارجج بس لع مالس ل اززس كان

 هد ل تكد موك م از لاما ىك حز 3غ. اجوم ادي يش اي ع لكى با رذ لع نت لع تذوب ز تب قا ارش

 مدابج رلج



 00) رولا ةروس مع نتاج دورا رش الام
 2 و

 ىكوماوكل واهدرعر ايم كل كس ذكى راجدع كانزءج لاج هد الاب مرجرذقيازس ينزف رجس لاجوم فاهم
 لاك ناكل قروكودروادرم كيل ايدرصود لن تالماعمركي لكالاح جس قروض ن ليتل لوك ع لست دارش فك

 كور تو كن ومر وقم طرشىكتسداهخ اك ان ذرك اك سيب لي تدابشىا ترشروا طاطا قرسد < لوم

 هس طوكاونا ف ةدح ركوع داع مرج اكتسبت وجبت عز آلف دقي نا« ليم كولو يسد تداهم لك
 لم دبا ءانكسرك يما دفا ب تدابيش كلا ضن وكل بع تروص كفو: بش قنا رذ ك- لاك لين اهب غسل

 ىف وة اجوم تسب غانم د لي تلاع عرورشمرين اكت روك درمود حس تدابشركوء من توماك ائذ رص لبي ترروص

 هاو ماجا لصفلس ارم ىك نزح انكسر كراج كف اكل هريغو هس ثالازم قي يزخت لإ طمس تييثيح كمر كس نا

 -لي اب كد لإ روك لمد تفبت
 ٌةفأر (ن) ُفأرَي فأر ىرءتصر«تقفش,ىد ةقأر هللا ٍنْيد ىف ةفأر اَمهب مكذخاتال هنو

 زوجرلازسء اج آمن كاوكنولاو سكك راج امسك لاح! كس اروا ع تكتسب لكوج ا زساكك نع جس ددص»
 تروا مروي ومر لب لس ادا كير فكنا اكس ني درك ينك د قلتي مهتم لا 2 سا يدرك ير
 كرس دحتاسكادخ قولكم انترنت كف اعكمترديب لوري روصلجرم مرلووفكروا تصرو تأرء لب ماج اناعك

 هما

 يشتت اس هك م تاعص نا
 ل بس نا« لو فلثكت نبي لاوقا كسر يضتدتا شر يضل كتيب ساء ايكايكركذ كاك رات حس تدل ايدرم
 لعن ان ز لمي سمس ناايباكدب رواد دباشم ماع كيالي لاك رش وكل م دصح عورتا تي اك سي نلاسأ
 كس لارج ذ قالا كيا انزدك جي بلطم كت يآء ع كد اكل قرت ردود كت ا ثا لارا اندم ثيببخ

 عت تغايخروا قارب لقب تتر لزيت كس رب تك سس ٠س اجاب ذكى جازم ّقالخا كن انا عس تان يسرب ذ
 ناهس ف يفعل سد لولا ساوو لت الق لش تداع ثييبض ىلا تدك ايدرعوتج ا ذبل« اجو بس فرم

 هاتر اكدب ىلا كب ارك سياق بس انعكس نااليمروا تيبطديلب كاتلا «تس جايك ئات تسمو اور لا تشر اكنلا
 نيئيبخلل تاثيبخلأ ئلاعت هللا لاق امك وب قلخين احس ركرشنو كرشم دب كس نااايس تدوكررم لاح
 ىكيانب لكمتردا ٌعراصم ىرسود فس لاقت قتال س تاب انت كم ف ضاقت ىلا اكتعيبط ثيبغ اىنلا ( يآلا)
 يكل وك ا وق اجو عراكت حس تمدوكابك ا اكدرص راكب اشم اي ءاحكر ليما دنع سس كرشنو لرشم ين ارلسم

 نر



 060 رولا ةروس ديول نئيلباجو درا حرر نم اب

 ترايعلاذ مار نيك شملا دج نيزجاهملا ءارقف مه امل كلذ لت هدو
 لع كريم يفت ترو اكدب هداك نذ يغب ص اًياَعَب هلوف هه ايكوراغا فرط ل وزن ناشكس تيآهدالذ ت

 : د ل ها رف تحاعتاو قلع للسكس لوزف ناش تعا سقف امام لع

 « ايكفأسس هدب نيب نكب يعش نب ورع تمرطت حس لات ملأ ٌلانءىز 2 مؤادولا هعفاو الهي

 هاج هالوك وكلي حس دكه افق دنا جرم ىلا نا دثرم م ناك نب ضني جس ليز بحس الغاكل

 ىلس ير طخ[ فس بحاص نات تاقاغتك ناس لا مروع ( ىراذاب) كيا ىف ن ققانع سك ادق اتركم كاك
 هداك نك تايد لت ب اوج لوك قو للا فس يآ ب لط تزاجا كف كراك حس تدك ا س ملكي هللا
 - لانس كذب تيبآيروكد شرم نس مور يللا لصيسآ 3« لوم لذا: تعآ

 ما من اكلت تروي دك سس يب اص اخ اكن جس ايكت باور سرك نب هيا دبة لا دعتاو ارسود

 رئايكودارااك رات تس نان ضلك يم ملوي دفلا ىلسصفلا لوسر بااحصا اختي اكى راكدب اكسس اق لو زب

 -لوم ل زان تي اهدا

 كس مكاو انو ارتفع ناقة اني دب كس كت رت حس لكك بج جابك سقف هعفاو ارسيت

 كدت رسروا ليت تلت روعرو شيب هب ل هني م دوا ءافت ليبي راو تشر ب يزرع لوكا كنا لب هني دوا كس قلو

 هس تارضغت نايم انج« لع امنا هدماف حس لام كس ناهددك جايك دارك راكن حس نلا ف ءارتتف لن ستوك اخ

 - لوم لزان تي آد روك ول كب لطتزاجا كرات ع ناس ملريلع طا لسيسآ
 ياك لاس نايباكة ان ءز تمت ثا ىلع تأ( نآلا) تنصحُملا َنْوْمْرَي َنيِذّلاَ

 ترد“ ايولورم تراك اي كلوت داوكر رم اوت جس ماع تسبوا« «< ابدآ[ غ تيآودتت ال سس اك اكن نز تستر ى ديب

 فد ذقمول لح رك تبانرول رذ لس لوماوكر يد مث ةرايرلاو تمت هس لق كيا ماك ب سوك رعدرم ايدك تمد

 « مساج ايد رار تداهشلاوودرم لع تءالماعم كس كس شيمب هنت آروا ليك اج تس اكل ثوكى اوكف ذاق ديلاطم كس

 قحاب ككل وقلي تالاعم تدابشاكى ا ترعب بلاير نيج
 م رمد ليا نكس نامل جس ايكايكن ايباكن اعل دسس لب تب[ 1( سآل؛) مُهَجاَوْؤأ نومي َنيِذَّلاَو

 وكيد لمح كم تاخد رم وشر وا كويت لي عررش [رالطصا لؤن كس نس دك عددب كالا بضغروا فس رك نعل

 نوماوكى كرايم دوا اكل نز تبت ًاحارضك ن لوا جس قاب لاك حدقيرطود نز تمت ىويب ةج اتاجابكن احا

 تمت انذرب ديب قي ضب هس لاك دفظ ري يدك لس ل داب كس اجب ذي( 200 تل

 2 الش داو لاروا كه اب كاكراجاذدعيي تدك ةمسل شرا اء لع اه كك بلظواوكر هت ئاالدا س5

 - مراجد ص
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 اظافلارسبترم ليدي اي لع خ اروا ايس حو ذيسا هوك # كن ايي ركام ترم دايك .اجابك تس لاق

 راكنا حس تيك اظافلا الاب هروكر نر وشركا راكب روا تنحل كاد خرب لا توم نوبي ين هس وو ةيسا هو رك كس لوم نيك
 ك4 ف قدعروا«# كرا رقاك فوج وج نيا ذي كاك كروبكوكل ا كا اعروااك ع اهايدركل ضي ك

 متيجرمراي ىتوو كف اجابكحس تدب قا هبك لا« لو هكر ذك وادج كس افلا قتوربترم اياب اجو دايت
 ورعب ركب ساوبب بضفن كدقلالكيكس ظافلابي لش دحفد لب جن اي دوا ج انوع لبي ف اك تم درس كس دك ايب كعك
 يروط فاصل ب كس لي ركروبكروا كس كر ريق قتلا كبل هن ظافلا ب تروي ان اهيل سو تس

 بي ذلك كى اهزوك اظافلاباي اك اج قدرك ى راج انزدعرب لا تمس درك رمقتركا رك رهقن كس ظن كس درع

 بس راقت ىئاوددوا عراب تترك ذيك لامك رول عسب اضافلا ب حررط ورم قس تدور كا سك

 نوفودوك اكس درك ل رف ايمرد كس وفود نا ىاتترواهبف فريد الطول ا ذدرمركار ب ءك لعن اوم مارح

 5 وم لع مكس نئاب قالط قل زفت يروا لوم تدم اضر

 افق اَهْلَع ىلا هللا َيِضَ َنييمْؤُملا م َةَمِاَع ىلَع بذكلا ِءَوْسأ كفالاب اَآَج َنيَِلا نإ
 ةَنْمَحو حطشمو ىَبأ نب هللا ُدْبَعَو ٍتباَن نب نادَح ثلاق َنْيِمْؤُملا َنّم ٌةَعاَمِج ”مُكم ةَبصُع
 هللا ْمكْرُجاَي مك ٌريَخ َرُه لَب ”مُكَ اًرَس ةَبضُعلا ُرْيَغ تْوُِمْؤُملا اَهّيأ ُهوبَسْحَت آل ٍشَحَج نب
 هللا ىّلص ّىبنلا َعَم تنك ْثَلَ اَّناَف ُناَوْفَص َوُهَو ُهَنم اَهَعَم َءاَج ْنَمَو َةَسِئاَع َةَءاَرَب ٌرهظُيو هب

 ٍلْيجّرلاب َنَِآَو ِةَنيِدَملا َنِماَنَدَو ْعَجَرَو اهنِم َعَرَفَف ُباَججلا َلِزنَأ ام دعب ص 53 َمَلْسَو هيلع
 ٌةدالِقلا ِةَلَمْهُملا رْسَكِب وه َعَطَقنِإ ئِدَقَع اَذِإَف ٍلحّرلا ىلإ ُتَبقآَو ئئناَس ٌتْيَصَقَو ٌتْيِشَمَف هَلْ

 ةدجا تكرم نال درك لطي بكا نيقزا لح يق شلك

 ينو ثلجرو لازفلاىأواغقلا قيربالب نور ةلموملا طي طفلا ن لك اي امنا اًفافخ

 ِتتوُدِقْفَيَس مْوَقلا نأ ُتنَنَطَو هيِف تنك ىِذْلا ٍلِزَنَملا ىف ف ُتسَلَجَف اَوُراَساَم َدْعَب ٌتنَجَو

 انه حلداف ٍشيَجلا ٍءاَرَو ْنِم َسْرَغ ذَق ُكاَوْفَص ناكو ُتْمَِق َىاَنيَع بلع ّىَلِ نوُعجرَبف

 َداَوَس ىاَرَق ىلِزنَم ىف َحَبْصَف هن َراَسَف ٍةَحاَرسالِ ٍليَللا رخآ ْنِم َلَوَن أ ٍلاَدلاَو ِءاّرلا ٍديِدْسَب
 ع م وردعا لإ ميا ه0 جرف و

 اهي ىلع نزوة ما نيج مجازي دل ميم ني تفيتز ةملكب مل

 مرابج رلج



 0 روسلا ةروس 6 نيل كيددس' ارث نام

 ىأ ٍةريهطلا رحت يف َنْيِرِغوَم اوَلْنام دعب شيَجلا انين ىتح َةَلِجاَرلا ىب ُدْوقِي قلطناف اهنك
 ُةربك ىَلوَت ىذا ناو يف كله ْنَم كَِهفَرحلا ٍةَدِس ىف ٍرَعَو ناكَم ىف هدير
 ىا ْمُهَن رما لكل ىلاعت لاق ناَحِّشلا هاو اَهلوق يلهتنإ َلوْلَس نبا ىبأ نب للا دبع مهن
 ٍضْوَحلا ادب همطعم لَم ىل مهم ةرثك ىلوت لاو كلذ ىف ؟ مثالا َنِم ٌبَسَكا اَم ِهيَلَع

 نيج ذإ لَه ل ْوَل ةَرخآلا ىف ُرانلا َوُه مِظَع ُباَذَع ُهَل ىبأ نب ِهللاَدْبَع َرْهَو هَغاشاو هِيِف

 كف اذه اولاقَو اريَغ ضعَبب مهِضعَب َنَط ىا مهسفنأب ُتسْوُملاَو نونمؤملا َّنَظ ُةوُمَتعمس

 ىأ اَوْوآَج اله الول مُلُقو ُةَبضُلا اَهيأ مُننظ أ باطخلا ِنَع تالا هيف ْنيَب ْبْذك نيف
 ْمُه دمك ىف ىاوللا دنع ِئلوأف ءاَدهّشلاب اواي مل ذإف هودَهاَش ادهش ةَعَبرأب هيلع ةبصغلا

 هيف مكضفا اميف مُكْسَمْل ةرخآلاو اَينَُدلا ىف ُهْبَمْحَرَو مُكْيَلَع هللا لضف ال ولو هيف نؤبدكلا

 نع مُكضعَب هورَي ىا مكينسلاب ُهنوُقلَت ذإ ةرخآلا ىف + ْميِظَع ٌباَذَع مُنضح ى ١ ةبضغلا اَهُبأ

 ام مكهارفاب ولون , نولوقتو متضفابوا مُكّسْمِب ٌبْوْصنَم ذاو نينا ىدحلا لغفلا ن زم كقدحخو ضعي

 نيج ْذإ لَم لولو مثالا يف: ميِظع هللا َدِع َوْهَو هيف ملا ال“ فيرست دف د
 بدك ُناَتهُب اذه انُه ٍبُجَعَتلِلَوُه كنب ١ 'اذهب ملكت لا آل ىِعَبني ام وكي ام ملف ةوُمعِمَس

 هللا نبي  ْنَْبُيَو كذب اوُظعتت ل نيمؤم منك نإ اذبأ ةلنمل اذان نأ مكاني هللا مكاتب مظَغ

 3 نوح َنيِّلا نإ هيف مْيِكَح هنع ىيهنيو هب رْماَي اَمب ملغ هللاو ىهنلاو رمالا ىف ف ”تايآلا مك

 ىف ميلا ٌباَذَع مُهَل ٌةَبصْعلا مهو مهيلا اَهِتبسِِ اوْنُمآ نيذلا ىف ف َناَسْللا ةشحافلا عيشت نأ

 هبا اَهيأ منو مُهنَع اه ءافبا مَع ُهَللاَو هللا ّقحل ّقحل رانلاب هةرخألاو فذقلل دَحلاب الا

 نو كلذ ىف رشسلاب محو ةبضعلا هنأ مكلَع هلل ٌلضف آل ولو مهيف اهَدوُجُو نوْمَلعَتل

 ىف قتحلا َنّيبتل هريغو كلذ ىف هب مك اميف ٌمِيَكَح هريغو كلذ ىف ةبوتلا لوبقب ٌباوت هللا

 .اهقحتسي نم ةبوقعلاب ٌلجاَعو كلذ
 همس رك

 الوب ثوعتن ي دب ركاكل ناتبب هي شت اع ترعحن مالا معا ل حس اعد اب ناننمب ا بي هس لونج توله وريشالب

 دقي د صال اع ترطخ( ل نشكل لا )ج- تع امج كيا كن يتم لل ع تعاتبني كن نت

 ما دلع



 ك0 روسلا ةروس سوا نيل لجودرا حرش نيلامجب

 طونمومس اووالعكس تحامتج لكل ولاو تشسا نات ء ل لحج تشب تصر وا حيوا نأ نمثل ديكروا تمب ان نلب ارح وايا رف

 ترتر وا اك ارق اطعرج ا ضكلس اوك ل اهتدفلا جس رتب لي نقع داوي وحب شارب لع نتف اوك اتبب لا

 روقاو) ل ثكاع تررطت اكس دركرج ا ةارب حس تست( لطب ) ناوفص تلو ف دارت ناددادقيإ مضغ اع

 حبس بحبي انجب ءوتبارمت كس مسيل ثلا ىلصتمرضخت ةدعإ كس بايت لوزن لن هون في شكا رف( مسد تس كاي
 ةساضق لع آل يدرك العا اك سرك ووك ت ادد كني بيرق كس ني عدوا سوم لباد يسآردا كس رداف تس هدزن

 ركشس ودا ريم كادبم مولعس عت كيا جا وف قوم .جوتم فرط كو واهكدحإ كس تغار س تنجو لك لع كب ع جا

 ملهي لع“ كلج ساو كك نس كشعب قر تك راب دختاس كس هك لبن ب دق دفِع بايك سو

 لش لس ىلإ تسول وا ا دوم «اي فكر رب ثندا سريه لو دوج وم لع ردو لدلك سس »م فكتب يدوم ارم لس نوأول

 كس نوكسلس مالدوا لناس لمنع قف , حت ىلاوكمك امك تل سا ست لوم لقت لمت وكروا احا جاوجداوس
 ءل 1 جلاو( لجلي ا) لش دعب ك ف اج وم تاور كس ءلقاق لئارواءايكل راب اريل اوم يبرعالا ) إو تسول اهكل ميتا

 فرط ريم قس ليك اي نول حجب تدل بج ما افق بلان نام اكتساب سا تن دوا تر اهج قكدنبب ( ك1 )ب كا لي يانج
 مايق لع بشر آتي ل ركل شن ناوفصروا وم لن تس ب اكلي ايكوم بلغ اكدنين ب نان كس نبك لبا

 ردا َسرَع هنوف كني ب لزنم كره تنو وأ سوة تاور ل اصح كغ آد ت رار( ناارفص )يانج تن ةسل

 و (انوه تاور نق“ جلد نركم ايت كل ك1 تحارتسا لي بشر 1 أ لو ع) ع دقت دي رشتس لادا َجْلّدلا

 حس ذو« لذانمتاكب اتم هس نارك لح ىاايل نايت ىن تتكبد تحمي انج عك نج اكن سد + سوس نس ىلا
 لو« راديب لم حجو كد ب ناؤغجا ره انو نإ نت عراجرتسا كس نا تتذو كس ةن_ اهب كن ديت انج ءات اكيد لي

 لوك ئراجرتسا ةاوس سس ىلا فس لش شدوا لكتاب لوكس جب نس ل اةددطاو الاجر كدا بان
 قره وق قوم راوسوب لا لي بحب( ة اجدع ن كك دلجل 21: ) ايلا محتار اك ساروا ىدامنت قا ليا هس نما« «قكلاب

 هوم لاو ل ىركري دش تو كس مجدد كين كولد ورك سادعب كس كي راما عرج ريكي لكك قو
 هيئانج هه لاو فوم شرف ل لج م رك فو 1 قركت نت ثل قنتشن سس رْغْوأ نيرغوم كن يسد + شرف كيس

 لوس نم ىلا نفاد ايلا حرك دج هم لج لعل اهم لا ف لج ضو روااوبب كاب اق انج كا البول لا تس داب سرب

 مكب انتج جس انك نناهب صرب حس لش نلا يئاعت هلا لاق «ذس نافيشك اس ايل تيياوراو ارد مالك اشاء ترضخ اق
 . جو ذب قايل صخ هواي ز حس بس( لبن ملماعم لال حس ل حلا فس لكل كس صنت ارو ا يك سبط اعم لا نس لا

 ةفرول جس با عا ذب كح لح ىلا جس يأ نب رشنادبكو ءىد ترهشوك دوا كري ركووتكل ب لماعم ارك وط لي أي ايلا صر

 كل كس سد كيا ش لج آس لاقروكروا لوورم نارلسم واو انسوكى لا 2 ناب لس وكدا بج كال ترك

 مابج دلع
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 نظ) < تاغ( فرط ت ين ) حس باطخف لب ا ؟ بس ثوب عيري ل يدرب[ لويد ؟ايكت لوي نار اجا
 لم نويل نص هاوكر ايي نات ا لس لوول نادوا جس شم نك ةبصعلا اهيا متلقو متنتظ (خلا نونمؤملا
 هلا ب رك دوا لو ل وجج لم لاهم لا لن مت لا نتن كيد نك للا كأي ا ركش شوال كوري بج ؟ كل

 شت رخآ كم حسبو لاا تس جس دركري روك تس سب ملم لش لس ون توعد مركو لاين تر ارا داك ات
 هس درت ياورد حس هسرمدد كيا قي كح سرك شنو لاس لاوفاب قي اوكن اتم للا ماك سج توم نقتل باع تنخ
 هس بونت جو محط اب ْمُكَسَم ذإ دوا حايك ي درك ف طع كيا حس لش لا ندد تس( هنووقلت ني ) لب خ
 لش ا تاب ىلومخ يأ ا مرو انقل ينقلك ممن هس راب كس لعكس سد لاكن تاباما حسن ةتيسا وا

 اهتقانموك ا لس مب دوا كتاب ىراحب ذب تسابقت! كسهانك فيد زنك ثلا هد.لئالاع كت بسد عش تدان لأ

 وكملاءج كك بت ُكناخبْس < ناتبباذ ةيدقلا ذاعم ليات ىكحس هدم تاباىلامل اي ذلمل هلت لو
 لات هللا روا كورك وق تدين ع. سا فوج نم مترك رك تسم تنكر" ملا لربك يس امرك عنب بانر تك
 ك لاس اترك اس لرد سترك كاك لاقتدثلا دوا اترك اب ماكحا فاص ف امص كس ىضدرما كل هس داهبت
 قكنادكلايحبس ىلا :اهمجاكٌلايحهس لي لونارهطسكل د جس اجرب كولو جسالاو تكا كبروا لاو غساجا ذب ل هس داب

 رول كف قدح ل ايد كك نوكول نلا ءعس تعامب ى لوي يأ ( كن ولاو نسا امج ناروا) ل ركب وش فرط

 روا بامناج يلوي وأ امتنا لس لاحوح -- نا ىلاعخش ا < بازع كاندرد تاو كة سومرألا ناكر ات س تررخأ

 هدو مرلو لل كداب ماوكواعس ا رلاروا نس اج لن لع ناولووجد كس لايحب ىلا تع انجح( ىلاو ذك تسب لسا)
 يقل هدالعكس لاروا لي لءاعم ىلا ىلاقتدشلا كت رك دلج ل فس كو غادر بازس نت رواج دركرباظوكل ا تقي

 ««سالاوت لع ايكل طووالعس اروا تل اعم لا فس لاك مروا الا ذل وق زنا ذإ سميج كس كلوب

 دئافى ريض بيز, نتت

 ثمل لث تفل كف سب دوم (رورشرل ذاك وت اهراهنا قلت” س كك ا حس لابي كفإلاب واج َنْيَِلا نإ
 روا قطافوكق ابكي «هسد لد تس نترك طاب روا حس لن وكن توج توهج” ني رند لين تكسو تسد لوب دوا ذتيسد

 فأكل ب داب كس دادتت لإ تكا كت عاج رت“ ةبصغ لن تن كك اوك وجب ى اه دانيداكزي يد قتل اف
 وكت ارطح نلا رصتقم لين ناوفص شك ام «ركبوباروا لو يلعدفلا ليس[ ب طا كس لاا هوبسحتال هلو لؤ لاآلا
 راج رواج ككا خترم كريت هن ردوا لارع حبلا لطم زو نوفي ْنَم نم ءاج ْنَم هلو هايدلت

 لوت ةنارددا جيس ناجابك ب سترسل طعم هودغدارم ٍةوزغ ىف هنوف < اخ ةأرب رورجب

 مرابج دلج



 4 0) روسلا ةروس سو نال الجودر حررش نا

 ٌهْوُمُحاَس اَذإَو قب ات تي دارس باك باجحلا لزنا ام دعب هلو امت يآ ب لم ه0 نب اطم كس
 ةحارتسالل ليللا”رخآ ىف لوزنلا ء سيرعت ٌَسّرَع دق هلوق - باَحبج ٍءاَرَو نم نه وَلَا اًاَنم
 دارك َحَلدإَو ْسّرَع لادلاو ءارلا ديدشعب امُه هلو «نكر نمل بح ف جالدإو َجَلْدِإ هلو
 رخآ نم لزن ىا هلو «لّؤ درشم نولود لاد ش جَلَّذإ رواار لب سّرَغ مك يدرك اشار روط لس ر شنو فل

 هنب حْلْذا ليلا رخآ ىا ُهْنِم ريش جلد هنم َراَسَف هلوقف رواج ريكس رع ِي ةحارتسالل ليللا
 كافل يرتب نايمدد نس مارس عرفت كاطافلا كتر صنت اع ترط> لييللا رخخآ نبم راس ىا
 حّبصاف ُهنم َجْلَّداف شيجلا ءارو نم سّرَع دق ناوفص ناك < حرر لا تراب دروس ايار فذ اضا

 وكم نو داي هد ةألملاب هلوق ل توك ى روي رش َرغو < نت رْغُو ب َنيرغوم هل وقف هلوق ىلزنم ىف
 لوُلس هلوق تتو كس ربيود كي ةريهظلا رحن ذ ىف هلوقف رحلا ةدش ىف نيلخاد ىا نيِرغوُم ل ايمي

 هس لق شمال كايدركةراشا كركر سسيلع ن# مالعرسنخ يرما ِلكل هلو ع [؛لا كلا انادي

 ينتاب بجي (1) < اندم اكسنت الولع لشاورب قال ساس ين لول يب هوُمتْعِمَس ذإ لَم لول هلوق

 هس اترم فاد ريمسا ملي بج دواس رم يفيض ول انوه لاو ب عررام بج روا سانام يجو توم لاو م

 ارسيتروا ليت رورض كب ااوج ك- ساس يفي عئارروا ىلاط لوا اوم لاجتتسا لج الول لابي «جس اتم يع اننا

 فوزه ب ادج رب م اقتم لي ديب دوا جس دوكدن باج ب م اقم فكي روا سس ( جس ميعانا ) طر اشجي دوا للا اب روا

 نامكاجيا يه داب 1 لاا لميا نيسا قي ناميالا ىف مهسنج ءانبا ىا مهسفناب هلو (داص) <
 ك اولاق ردا نونموملا ّنَظ للام هوُمتْعِمس ذإ ةبيغلا ىلا باطخلا نع تافتلا هيف ؟ايك لوك

 بنام كب اه حس رضاع قل واهسادم تاق اكمؤد لع لوخسصل وفود داك« نجس ايحانوم معلق دوا متننظ تسبب
 هكاقتيي ضاقت اكن لاميارب دقي رط ساء: ركلابم متن ةرصتقم كت افنلا لاء باج رج ان ما سرمد دوا

 خا قلك قوركرورش دق بيعروا ىف زنعط ف لوكدل ملامح تكسر نلت بي داب كح لايتاعب يس

 ةومثعمس ذإ ال ول جب تابعي زتنءوم تسكر افدانيادوخ مرر اق ساي انرك رافد رهط ىكا اكل داعب
 هيلع اؤاج له الول هلو نيم كفا اذه تاق الهو اًريخ مهناوخاب تانموملاو نونموملا اهيا متننظ
 اك وماوكر ايي مارتفا حس لولاو ندرك ا رتثفا نس تانموسروا نوم شمس السد تتناك لاس مالكي( بآلا)

 حس لوادي ءارتفا عررط ىااتق ىرورض نست ع لب آ حررط سعب كس نس وكن اتم شن ؟ يك ل ويك اطعم
 يتروص ىرسود !ولاقام ىلع ءادهش ةعبراب نوضئاخلا !ؤاج اله اولاقو ىا امتى رورضبلاطم اكل وجاوكر إي

 هل وتقف دعت ترورظ خش اب فو حاولا تروصاءوجريف يحال ( آلا ؤاحج الاول مك جس قرم لج
 نيف ا
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 2س لا ثنا رثعوكى و ذاوري ءارتفاك سيب بش جس باوج ايش كيا رصتقتم اك اضا كس تابع ىلا ههكح ىف ىا

 «كقح ىق ب ذاك كبح ةيسدرلى كيما فراج هدرا لكالام لح كلي باش تراي هوك جس ايكا بكب ذاك

 مكتتقو ىلا قف ةيسدرك اوك ايو ركاروا كح بذاك عرشك ل تروص كف كد ليج ءاوك كس دب با

 ايكدبلاطم اكن وماوكر اي ك- سا يرون بي ذك انطا وا رم امن كن الج وكمل اهتدثلاء تدم قداصر ماب من كرش
 ْمُكَسَمل باو كلا ميعانتا اول لع مكيلع هللا لضف الول هفوق اجومر با بوخ ب لاكن دكا:
 < كلا شي دصدارمج_ لوصوم يروا ْمُكضْقَأ اه ببسُي ىا <- ببس ىنعمب ىف ْمُنْضَقَأ اميف هلوق <

 مكضوخ بس ْمُكْسِمَْل ىا <-(وب كي ردصمروا كقإلا وهو هيف ْمُحْضُح ىذلا ببسب ْمُكّْسَمَل ىا
 بسانميي كه داب مدقمفرظاك مشلف « ذإ مثلُق ُةوُمَتْعِمَس ذإ ًالْوَلَو هلوق كفالا ىف ىا هيف

 خلا اَوُدوُعت نأ مكاَهنَي هلوقف لثبس انم ذكر ك هس رام برك تاب كارل يس دقلاى نسكن انبي كا
 نار < نسم ندنىرعت لكي مكه انركه راشا فرط كت اب لارصتقم اكءف اضا كس ترابك لا

 نوظعتت هلو < ٌدوَع نوف بو لكل” يردص»نأ دوعلا نع ْمُكاْعَي ىا <ايكايدركفذعاأا
 باج 08 ورك هرايود تكرت ىيلا قوم نلوم او فكل وبق تعين مترا تنس تفص كن منوم مب ب كلاب

 (رتفاركج يرصتم ذاضا كلا ناسللاب هلوق هلثمل اوُدوُعت الف نينموم متنك نإ ىا < فدذع رش

 مهيلا اهتبسيب هلوق د: .تعاشا كشكل ' تقيقنل د وم ايمج ىلابذاكت ناب سكى تدني تاب وك وزاده
 هس ركدني تعاشا كتاب فج كالو ودارم ةبصع مهو ةبصع مهو روا لو ناوفصترطتروارشت اع تررطرارم حس مهيلا

 ْمُكْلَجاَعَل رواج دثلا لأ طع اك مْيِحُر فور هللا ناَو هلو <رمثكنا ميلا ٌباذع مهل هلوق
 ب نادوجوم هورواج فو زكر اه ءادتبمرلل يلع فوطخمر فوطخم يس باو مالو

 رشوش
 هدقاد ءامت ايكا يان ارب دق رصشت اء ترطحج رك اكن افوط سات لابي( سآْلا) كفالب اجب َنْيْلا نإ

 دارا كس سرك تي ع ةس رارشايلا نب ثراعراور يس قلطصم بيل عرالطاوكملو عشا لسعر كيني
 هورغ ( قلصمجرسايتإ؟لثج ضهر زشود زور نابعشر قاطع ل ٌنارودزفيي« سكات نفت ح

 ءاجتتكوكب يم نب هدي رب كل كس قل رقت كرب ا فس ملكي يع دثلا لمي يسآء لبن تكس وك عيطرم وو زخوكق لطم
 ابا رفر رقم ب ني اوكة راح نبدي ذل ني دايم رف حتاك حرورضوك ب اص يآ كب دقن كرهتك فس هديب ترطخ

 مولعم حس تاور يآ ءلتوارم كح بآ ابك دثلا قر دي دصرشتت اع ترضخ نيش ؤملا ما حس لمع تاره اون
 مرايج رج
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 ثوار وو لمع نجوم لص تس ايام تم لب هو نرخ لا« ليتواس وتبدا تمرح نمل ماركس نب
 ىدازتاص كرار نب ثراح راورمه نلطصمىجب لم وبريق < ومديق نارك ود« لم اش ناي دكر از إي دوا
 بنت اكموكن ا سحب اخترت لي 1 صح لقلب تبا ترطح نقول تمن ومين صوير روج

 زج رت حس لوك ل ايم رف فس يسآع ليو جر ضاح لن تدخن كبس ايي يدج لي للسكس تب تكل دب ءاهت يدان
 هس لي تيجو قياروا سدرلداذآوكم كس ركادا تباتكل دب ح فرط ى راب ياك وو« ركدنيي ترك لوم جلخ

 (دوادوباواور) ايلف لع تيجو ذى اذ يآ انج لوم نار للا ل ايكش رع دج ء لاول

 -- تايدورض فيا كولا ايكايداركن العا اك رك روك ب ركل وم شكورفرم لزنم كيب بآي ىجاو

 سوم للاو بحب , مكى روو تس رك 2 كس تدباع ةساضتق قت دش اع ترن انج «لب اجو غرداف
 انقاكي وم لزاندلكدج مككاكب ات ءهترات لفات كوم يد سب نس كعك نا ات اكس ونت ىلاهيدج ايكش سطر إب لد

 "ا لور ادرب نيدو هش سدس دي دري ب ردومروا لصوت رركر فس لن دوم شت اه ترق” سبب كل

 يت ىلوم ىلين ىل | ودل متروك تنفو للا يد فك ب وكشضوادول اي دوكر ب ثضداوك نيدو لي لن دوم نامل ماركا
 كت دارفا قل او ذ اهنا دومرعرا لت ىلا د قك سس جو لا نصح رخص توج قي د صشت اع ترطعت ب روط للا

 راور رشا و نبع 1 لباد هكر كرف إب بحثا كرت ءاكسومت اش لاضا اك وم ىلاذ كح دون حجو ىس

 ىلل_ ك- شاطى رم لي ى لك للاب نكت بآيي ماعدت [بسج ككل اخ ءاهن سيدك بدات كيم
 1 ريك كس ني هس ركرطخ نب نوف ترفه: أ ايظا« لك شسيل كش يدل رد ايدل كاك ل رفا دوك
 اذب لول املي د لو روني رصشكاع ترط> اهب كيري ماقم سا تنذو كس عتود «كتس تسرك, رتب ركل
 نْوُمِجاَر هْبلا اَنإَو هلل انا حس روز ردا لت قل رصشك اع ترطخ ليي كيل ناتي ف امك درك[ بيرق بج اي روس

 ىنملك ام هّللاَو لو قار فناء ترضخ: ايل بناس نم داي دوا لكل حيك اسس زاوآى ا لشن اه ترق” اهب

 هس كابا اشو ىلا اتم لوس هب نس اوفس كادخ هعاجرتسا ريغ ةملك هنم تعمسالو ةملك

 راوسرم ثخوأثل اع تير ايدام كال بيرق ثنوا نيا ف نلاوفص ترق ءانسلكى وكس لي كس هل انا اوس

 نب ثلادبك كعساج تس لقا تقدس ر مجدد كيحئروا تكس دم تاور هدايب اب ركزي ليك نوما وف حمر ظنوا لو

 ان عاج ىكاو فس تنكب دب روا لك يدجتاب تاب كيا ساءت نكن اكمل و يعثلا ىلا وسر را نكلاب دب ثياب ىلا
 رص ترحل لاق تروكروا حم تسر تح لاح تر طخ ب لوورم اشم تكن رسم اب ل وتب ضر وا يول نر هر

 دوثرواوك والسما كك فس رك رك نكن لوف كس ماركو انه حس سلتك هرب كس ساق نم لت تب

 مرابج دلج



 كل( روصلا ةروس ا نيا الجو را حررش نال امج

 سآلقي صاع تضحك رج ب لبي كتديب يأ رقت اتم دصدجت حس لج هج ناو يا فلا لتس شخ
 كسرى يي تاع وا سال فير توي ثلا لس 1+ يسوم راي شقاع ترضت نارود ىلا« ستر فيب_ لكاس
 ىو قيم لش لوي راجي قياس سيو كة اج كم فطلتر اك ملك «رراع ثلا لصلا لوسر« تس اجل فيرشت
 كس رك فايرو لحارس لورصوددوا ليث سال فير شت مك آل س تابايككاهقدد روا نايظركل د ئر

 .فاضاروا لع فيت ى ريم بو ىك لافتلا ب لا كيس آ #2 رف كت فاي رد حس دج لن تس ابي فير شت لاو
 اكب رع ل فرط كل كنج ك- كس تدباح انتقم مروا لمتوكت اد زور كيا دك ين ىلا رف نك اء ترن ات نم

 ا 1 ع

 تا ايارفذشت اع ترتب كاب حطسم سعت ب اك ادعس يما تتفو لا لغسل تبدا

 0 كول احب ىوجبعاابك فس سمع كددبدج لإن قارب سوي
 كل كس لليل, ستر لور نو تارك آ[تءدشروا ل ضرع ىن كح ياءانسمق ارد هذ 20 ايكصقل

 ٌلابرف شاع ترطخ, لك [لجلاو كس تدجاح اضرب لادم كس تياور كو ورع نب ماش ؛ تح تقترن وسن 1ك
 مك قاين تاجا كف ابرك ني دلاو خس حس بس آ فس لم تقع تفيرشت لو يعرقل لفل لوسر بج دك
 هدلاو ىقياروا لك آل ابي كح نإ ملاو سا لش« ئريد تاجا دس يآ“ نورك م رقاو ساري ذك باب لا

 ركع يىودعات اكان درك رد ابك لامع جتك ايكتماب قري كواكب موتة لاا

 هر لا لتر وك ىلاو نس كدح قاس لوم تيترمدنلب لي داك رموش ةيساروا تريب وثروا تروصتموت تراك

 اينو روم حس مساس ارو ترف # ميل ثلا لس تلا لوسر زف لو مرت حل ىو لو زن بج « لإ ا لاجوم بسد كس

 كلاسر 00 رب آد نه ىللا تس با آو و لوس كدفلا ا ايك رع فس ماسا تررططخ

 مشل نمل قتسماذفو تراه كم كرت بأ 1ك ايو اجب و اكتسفعو تمصع لكنا لال بس انس كس

 7 1 امو جس ب ضرع اف ليث تساي نر كمولعم لايخ قا راج آر وا حس تورط ايكو روش ار لي نا

 50 اوما ل 6 ناد احس دابتنا ميس دام اًريخ

 هللا قيضي ْمَل هللا َلوُسر اي ايكض رعي ت لاخي عدس مريع لصرف ان عسر
 روك ىلا رف سبي يم يف لااا لوسرإي كقدصت ٌةيراجلا لأست ناو ٌريثك اًماوس ءاسنلاَو ٌكيلع

 دلوّيرب ترطحؤ_يآكض من, كس داتا هد [ رف تنفإ دس ىدناب كرك كا يآ ل تبعاوساس لا
 كين“ ايسر لك تلي أ لس كلاب ناو 3 'ايلش عفة ترم ا, لكم ولع لاح تيروصرو ا (اولب

 < لاجوسركزوجت اوماسدنك اج 1. كلل نك ياو وكي ي آلا" وتو وت فرك باقروا بويتم تاب لوك شاع

 مرابج دلج



 00) رولا ةروس م نايل الجوورا حرش نامل

 ىكايند وو لبنوتك لكل اد فس آ قف امك س ىلاحي ىل جيد وارث دق للا قو و تنس اتاجاعك ارك دي اك دك

 -<- قكن اب كد ويكالاو نا
 رت كادخ لوا ايد بطخ ركوب سر عكري ربسروا كم ل فير تي دهس كن تاب اك يدب مور يلعشا لس

 :ايا رفد اشراير كس ركركذاكلا نيرثلادبكل ا ادعب لامر ف نايي
 211 تما رص اة تم ولو الب تس لكي يعضي نكون ورا"

 ضر ا زهج لعواكي د لكي كس قاد كلي دوا لكم ةساومس ىلا نسا نس لن ما ارض« < لايثبءاذيا لع

 ( | مز قلت ريس )"اكيد لاب كسر اوس تس لاس ايلم ات ةذس نوكول ننااك

 ِكفإلاب اًاَج َنيِذّلا َّنِإ شك رون ءرومل ع نآرقذ لات ئادوخ لع تأرب كدت رص تر ض>راكخ

 يركع روجر فرط كف يرش ىراذب ةليكل يفت زم, سيت لكي كري دصشت ام ترطحرب سمن لب رف لاذ ان خللا
 تبت س ايكهراشا ذس مالعرسخ ا ريمج لكننا لش لكل هيلع ىا ْمُهنِم ٍءِرْما لكل هنوف

 نايك كفإلا ىف نيضئاخ ل تيربو ا كس ازسرادقم كمر كس ىلا ك- كس درفرب لح تعا: ىلاو فس
 اي اي لاونروا < ُةْوُمِْْمس ذإ لول الب لش نااء< لارف تروا يجصتتس دقي طونوكنلا ل تيب آلا ءات
 ِمُلَنَط ىا هلوق < فرظاكَّنَط ذا روا< يب ل ْوَل « خلا ِنطْيّشلا ٍتاَرطُْح وعنا اَوْمآ َنْيِذَّلا
 نم نط رواعس تافتلا بم اج كت بيف حس باطخ لش تيبآدك انام: يدصققم اكت رابع لا متلقو ةبصعلا اًهيَأ

 ولبس فئاتمرلمتب ياك ب لوا لو لاح اود لم للا اؤاج لَم ل ْرَ هلوق < مثلك قثكاؤلاق روا مْسَنُظ

 سا رمي بلطمروا وب ضار سس تختك آلول قع اتاك ل ثا مالك ركاروا مومن قلت وكاكس ا #س ل

 -امت جس اح ةركبلاطم اكل ورباش ىئرايريءارتفا ىارواامق جس اي انركن اكتم ىت تح وكن اتم رواءا رفا
 نايس عد ز كن اذوط سا نوكن وكم ولعم دكت امنيا دقن افوطيي نم مُكيلع هللا ّلْصَف ل وَل هلو

 هداي زوج رواايككاي كس كى راج رشدعوض تبدو ايا زف لوقو بق كن امج حس لمع قيس مركو لضفؤي_ ا ضكز_# كلا

 -<- بازعري رش لم ترغ 1ك كس ناد تلبمنوكك ياك اك ثييبخ

 هلاف نطِبشلا ٍتاَوطح عب نمو يت ىل ”نطَِشلا قرط تاو وع ال اوما يذلا اهيل ا
 هَنَمْحَرَو مُكيَلَع هللا ْلْضَق دْرَلَواهِعاَبتب اًعْرَش طركسُملاَو جيبقلا ىا ٍءآَسْخَملاِب ُرْماَي عبتملا ىَأ

 بنذلا اذنه نم َرُهَطَو َحْلص ام ىل ادب ٍدَحأ نم كفإلا َنِم مق مب ُهَبصُعلا اب مكدم كرام
 ملف امل ٌعيِمس هللا نم عبو لوُبقب بذا َنِم اشي نم ُرَهطي ري هللا َنكلَو نم بلا

 سدو دلل



 00 رولا ةروس و 5 تس 00

 ىلع قيال نأ لح رب ئبأ ىف تن للا ليس ىف نيرجاهملاَو نيكْسَملاَو سرا ىلوأ
 هيلع ني ذاك نأ غب كفالا ىف صاح اَمِل ٌِرذَ ٌجهم نكس ِيَحإ هو جلب
 ماْوْحَمْصيلَو اَوُْيْلَو كفإلا َنِم يَ ملك َْم ىلع اَوُفَدَصَمي ال نآ اوُمَسََِةَباَحّصلا ْنِم سانو

 انآ ىلَب ركب وبا لاق َنييِمُْمْلِل همي َروُفَع هللاَو "مك هلل َرِفْعَي نأ نوب الأ كلذ ىف مهن
 تنصح انزل ومي نا نإ هيلع فني اك حطي ىلإ عبو يب للري نآ بأ

 ىف اول ِهِلَوُسَرو للاب ٍتممْؤُملا اهل َنهبولُق ىف َُقَي أل ناب ٍشِحاَرَقلا نَع ٍتلقغلا َفِئاََعلا
 ةيئاقرُفلاب ده مهله هب َقَلَعَت ىِذَّلا َر ٌراَرقتسإلا ُهَبِصاَن موي حْمِيِظَع ٌباَّذَع مُهَلَو كدو

 مري هَ ٍلعِفَر لق نم َوُلَمْعَي اوناك اَمب ٍمُهَلْجَرَأَو مهيِدياو مُهتنيلا مهل
 و هللا نأ نوْمعيَو مهْيلَع بجازلا ُهءَرج مهِزاَجَيّقَحلا مهند هلل مهي ديمي ةميقلا ِةَمِيَقلا

 با نب هللا ُدْبَع ْمُهْنِم ِهِِف َنْوُكْشَي ,اولاك يذلا ُههَرَج مهل َقْقَع ُتْيَح هُنا نحل

 ىف ركذ ' نمو بوق َنهِفذَف ىف ري مل ملَسَو هع هللا يَ يلا ءاَوْزا انه ٌتيَصخُملاَو

 زيدَحلل تملكلا نمو ِءاَسِيلا َنِم تعيب َنْمريغ ِةَبوَتلا ٍةَروُس َلْوآ َنِهِفذَق
 هب ةرتطلا سانا ني نطل رك اني تيل رك امم يحل سنا نم وحلا

 ءاسلا نم ابطل نوُبَطلا كيلو هلذم بيطلبو هلم ِثيحلاب قالا ىاركْذامِ تيل

 مُهَل مهيف ِءاَِيلا َنِم ُتاَنْيبَحلاَو ويحل ىا *نرلوقَي امم وريم ُكاَوْفَصَو ٌةَشِئاَع مُهنِمَو
 اهب ءايأب شيا ثروة ىف يع قو ةَرفم هَل نب تالا

 . اًمِيِرك اًقِْرو ةَرِفغَم ْثَدِعْوَو ةَبيَط ْتَقلحاَهّنأ

 ةسسسئسسال رست

 بيرروا لل كا ولج تمرب لوتسار كس ناطيخ سول تمرب مرق شن نااطيخ مثولاو نلامياهسا

 دو كد يدق ل تناس ناهيخ لاو دلع بنار لاغيش نيدو: جاب مد ناس ناطيش ضب رو 2ع

 لمت كوله او ومدن مرلو لضناكىلاتدفنارب مترك اكل كركم اكون لوقشم ان اعر شرا لايحب تن لحم حس
 رول توج تسرد تس دانك ندي ذك بزل, كذاب يهاتف فس مكس جم لاتعد فاص كب لل

 دق + 1



 2 (57) رولا ةروس وو نايل الجوورا حرش نيل امج

 ىرابمت ىلاخترثاروا ككل وبقي وق كا تهانك ساي درك اص كاي < اباد[: لاحتدثلا نكي ءاندج كاين
 تعموروا رارلاب شي لاو لضتس سمج كولو لاحت م“ روان انج وكل وداراهس داهتروا سانتنسوكل واب

 رولا ضير تير كس نضوعوكن ولاو ةسرلت ز# نع هار لا رواؤكن إي اهمنرواوكت بارق ىلا هور ع لسا

 تاتي( مكددب رج بع نكس احب دازلاخ ةييسااك ماحكم تن سماك وم لان لش هس داب كس نإ دص
 لكنا نس ) كس تس رك ررغرب نا قب رصركوبالكالاح مت ايلصح لب ىذاويءارتفا نس لوبفادك ساس نيك

 ف ست ليرد قصر ضف ا ىو هك قت ذ# نوكلروادكب حس لن باهسروا ( كت تسكت لاذك
 وكم ايكس م ركر زكر دروا ليك ف احموكن ا لمن ل ماعم لسا هك نيس اجوكن ا ايل( صح ) ىلاب ذل لم اتم كس كك تحب

 ركوبا ترظقح يس مّيرلا روت 2 ل نيم لايترثلاروادركف اعمروصتر_رابمتىلاتتدشلا لئن تاب

 كت ةدكعى زب 28 انج ارفف اعم تش ىلاقتد ثلا كل وم ترك شيب وكت اب لا لي كت ب اياءرف نس نإ دص

 روط لاب لج ر تي حب لاقناب سوا لج مادا ايدج ل تاكل تمبت اك ةزوكل قروك ما كولو دوا ايدركى راج

 وكول اق لين لاو تكد ناميارب لوسرك لاا روارشلا جل بول ايخاكذ# كس تا ف وك لد ناك

 لكن لا فال ك نا ند لس كوم بازعاذب ند ىلا ك- ك سلول نااروا < اج كت حل للي ترغ آو ايند ب

 نر كتم اي هوروا ىلحفاب سو ىلوق لامعا ءاوخ كح لو قئاوك لامعا كس ناريب ك ناروادتإب ك- ناداا لبن بز

 هلا كد لا اب نشا ُدُهْشَي ناو تك لس( فندذع) ٌرَفَتَسِإ بص ناك مدل كد

 ريل أ كح اجوم مولعضوكن ارو اكس د ىدإل كدول هوس بجاو ري ناءاذج وج كم كه دلدب لك اوارولا روب وكن لا ىلاعت

 نقب انج كمر عا رج تاس ع نارك تس دقي رط سا جس الاو ك_وحك اك ( تابإلالاو ذس رك صيف كي لاعتندثلا

 بآل ابي حل تطصروا جس كيلا نيرا بك ب ( نولاو نس ركل نا) ك2 تس كك وو لن لج كاجو

 ءارتبارواءايامرف لك كي قا لسلك ف ردك تاربطعم جراو زا« دارمم تارملم حراو ذا لكم يلدا لص

 قرتكروا روى دثكم لين هوالع كس تارمطم او زنا وو _ هكا يكركذ اكدب وق ليل سلس كس ف زف كنج: لبي تروس

 وا ءاسنلا ىلا ٌركذ اّمِم لو بم نال ل لور ىرتكد رم رنك دوا لج نلا) ك- لولو عدت لنا

 قرت رم سرت 0-2 إم روكي روأ ل أل 1 لوررم هزي ا روك زن اب ح 52 انإب روكي روا تاملك.

 ترو زيكا دوادرمو زكا دوا < هزيل اي قال كس هزيك يروا < ثييبخ لاا ك- ثييبخ نتي لو نقلا 1 لقر#
 روادرم ثييبخر ني ةيروق دعوا ت تابلا لو ناوفصترطحر وارشت اع ترضح لبي ى كاروا

 روا ترفغم ك كس لاقروكروادرم زنكي نلا شن كك نا لين ترمب تكي تج لي داب كس تارت نا لتر وع
 -جي

 ل



 كا07) رولا ةروس 5 نيلالجودرا رش ن ملاعب

 هزيل يوكن اكس لأي حس لي نا 2201 يارب لوززجج دنج شن اع ترتر وا حس ىو كت زرع لب تلج

 -ايكا يله رعواكى ور تنال اب روا ترفخ ميس ناروا ايكايكادبي

 رئاوف ريض بيك نش
 عبتي نع هلوف مرت قم يوك افلا م ةّوطخ ِنِطِيَشلا ٍتاَوطخ اَوُعْْنأل اًوْنَمآ نيِذلا ايي

 ٌحْلفُي الف ناطيَّشلا تاوطخ عبتي ْنَم < م تاب رتل فوذك با < طرش ناطيشلا | تاوطخ

 عقر ريض < ؟ءامت ي رصققم اكن ذاضا كس تدابعلا عّبلسلا ىا هلوق جس تع كرش با ُهَنِإَف هلو

 يح كلج ار وكف طك اطيخر يك هلا نس تارطح ضثيانرأ "احا كاطيخوت حس صو دارع نم

 نم ب بااك لول مككنم ئكزام يس لالخ رمأي امهعابتاب هلوق هج قكرم لكن اخري رم

 عالتتيا لتايال هلوت ب كس لئاف لي لكدحا رواه هدئاز ْنِم 0ع دحأ نم رواهس يئايب نم لع ِكفإلا

 ايكوم لتاي كك ى تم كريب نالاعق يِلتاي لع للص ليكن مسبمس اذ ركن دحاو عراد اضم نس ( لاعتا)

 لكم عراب كوفر ضني فس مالع رضي ريض كل ضففلا اولا ي ىنغلا ُباحصا ىا هل وتف مزح“ ّىلإ هدا
 لال تسبب تلين نإ دصرلا ترض” ذ قة نيدلا يف لصف ريتا كلضف رك
 قتتسةعّبلاو كش ىاجس + منال دارك ماب لش نسكت يأ أ بايصار يضك لضفلا اولوا السوم
 رتفت د مك اريج عساي اك دركف طعس وو كماقم تلادوك الياوتوي ال ْنَأ هلوق < دارم تسعسو ىلاي روا لاش

 فنع اكللا سانو هلوتف اوُْويال ْنَأ ىلع ىا ع دحتاسدس يزن كرج فرت رواه ردقم ال لش فسوي رك
 < م تدابع يدق © فوذك ب صان اك ْمْرَي ٍةباحُصلا نإ سانو ٍركب ىبا ىف ْثَْلَرَن ىا < يدا

 ردت باو ؟تس نارك رع رو رس ٌباذع«لاوم خلا ُدَهْشَت موي مهل نئاك ميظع باذعو

 باطما ذياهس اوف زووم اك ميظع لابي رداومدش حي حلاو فوصومر دمي طرش كيد انك نيرعب كل

 نمو ءاسدلا ْنِم هلو < رفااتم لمت (يآلا) نيثيبخلل تائيبخلا هلوق كس لاك ب صان ردصخ

 رسو,روا ءاسنلا لي لب لوقت يشر كت طيبخلا كج اب ب حل تدابعس ادصتتم اكمالهرسفم تاملكلا

 كك نلوا مله اتطمم قي روا انكم قد ناسا تب يذ ةرفغم مُهَّل هلو < وا قم واو روا تاملكلا

 و َْوُرَبُم لواربترواوج ل عفر ل لكس جد كف ومن

 رشوش
 بيرلروا لولي لكن انييش رك  ي بلطم ات يآ ِنطِيَّشلا ٍتاَوط اًوُعبتنال اونمآ َنيِذّلا اَهُيآ اي

 مرارج رلج



 ا 07) رولا ةروس ما نال اطسوورا حرش لاه

 راك ونوحلم نا« لحب مق شل نجلا سذالا نيشان ج اجا وم لأم اكيناكن الس ورك, درايشو# تس لوي داك
 وايلد ءوم تس ؟ل نول اي كنا لوك تجوب ناجل اج سس فرط كارب دوا لايح بس دك وكلك سيبو نشم
 ل بي رف ماودك لسا ةررط ناس داس تس ديس قكرولا يدرك فوط ب نك كن وجب شوش اسارذ هس ناطييخ
 - ع نجي

 اكادخ اج دس دهني تارت ديس وكول يا عزو لذ اكو كبس 3 ناطيخ نك مُكيَلَع هللا لصف لولو

 كس فسم التبوكضتروا قتكر نول ومتسم ركأ رف ىريكك كك ودنب صلبا ووك بس تضر لك اروا لأ

 د اتدركت سرور قف لب رعب

 وكب نإ دسم صلي سب ىولاو نس رلاي رب ناافوط ف الخ كسر دص شت ام ترض> لضُفلا ولو ٍلئاباِلَ
 ترطخوو الك نوم رج ريف سلفم لياوج عت قتل انأ نب حب تسرح كي حس لبن نا: تن كس دم كرش لادا

 بج ءكتح تس رك اي رف تماعا ىلا كن لا نم صركبولا ترطنح تس سوم كامب دا لا اي حس احب كس حزب دصركوبا
 مسمن آكل اكم يف نا مصرا تررطح فا يكرم مت ستقر وا لكيم لاذان تس ناس آت أرب ىكدقي دصذت ا ترطح
 ملمع ترطب روط ا ان ينير سدص تنتلكدج حس دقو اوك دصركابا تتح« لي كن د د لوك

 زئاب تقلا ىكوو < لوم ديما كت امس لوك نقلك لاءاوم عر هدايذ قرا تجب كذس د: كرش

 دنع آلي اعكم يا رص ترط> حس اشاد رب لا قرط للا ءجس تاب كر طف نومك تمي رب اضافت لين
 لع قل لوم للذات تيب آي بب للا« ل[ قول احصركتو لعن” لاح تس روت ىت ىلا بلان اك وركن 701000

 204 "اهلا اوودك بس انمك كس نال رفاطع تحسد مكي وروا كرب كتبي د ةس لاقت ثباوكن تحس

 ح العب لدباك لرب كس يو ىدرماوج كم لتا ء ماب حسوب دئلب تبمب الخ كس نا دوا اذب تب فرت
 لوددابب روا ل وكر مانو كت سو حس تما لك ولاول زوجي نو ك- كس ادا ناوراد تشر لو ام ةساجايد

 لك وراك طفل ساي لوم اق اش راب د ركأدا و رافكاكل او ركتسم ادهم دج لامك أل اا

 لا قي نب كر 19 كر لضيماروا لم اوخ كر زكر دوف سس ملت نت مايكل لات ماكس ذكر وو وفك سالف

 َرفغُي نأ َنْوُيحُت آلآ انن بج فس نإ رصرلوبا كس لي ثي داحا» نيس اي ىل_ كريت اووف لن اهم كس لود كس

 !راكروب تاك بح ان اَنُيَر اَي ىلب ك١ لوبأروؤ ركن ذاع موك مدفلال تس اح ليتم ايك« مكل هللا

 «قر 50 تح هيي لجسم ل تاياور ل ورك راج روتسرب داما قاس ل 1 0 ني ساو روش

 فوك ان لس اكئلادك سابك سس تارطعت ضروا فانم دبع نب بلطملا نب دابع نب هئاثا نبا وه حطسم

 -ه بتلار دواعس



 2 (0) روسسلا ةروس م نال الجو ورا حررت نام اه

 تاآك ! تس اق: ساد نايت نوم مركب ع تي آما تذقعلا تنصحُملا نوم نيَِلا نإ

 اكن ولاو فس رك قعر اكس فقدم تاي آدكوكس قرف ذب فيل لع لوفود نلا تقيقضرو نايتس كي آل نر

 ءاقثا لب مهب ع روا تنهأ كتر آو اينو لب لت ايلا لع تي[ ماء هدعو كت رفخم كل كس نا دوا ءايثتنا

 لاك تمت شئ امد رص تر طلت فس نوهت جس حس سوك نا قلخاك تيب[ اركان مولع عس سا هس دوك

 رواجسد اق ما رثْفا خيساهو ترعب كح فس دم لذات ترب كنا لي ركن آرقل تك بأ قس لارا

 -< ٠2 كاي تاكعس#

 كتب اهتاكتقو ىار ينقي هت تكس وم كير شى بارد ضو ل يضتق س تدي قي دصشت اه تمرح
 ١س تمي قي رص رح ضو عب كح ةس»م لذة تأ تاآ ل رم سئل زا لع نآر قش أم تايآ

 فاكس نلا سيث تاج سي التم لع لادارفا لضتثنروا رف ضنك سحب اريبج ع نآرقر كتر فاك خاطب هو

 (فراعم ) نو رفاكت مما عرامت: ابد وج لش ناينكىهس ركيشو كيت لوك لس«

 راكدب رطل ا نيج أل كح لودر كرب رواد "روك دكر وار اكدب قس( آلا ) َنيِئيِحلل ُتثيبخلا

 تااياناك ل ويب اعس رمت دوا تكي وح ناتروراكدب وا كرنك مت نيد قلخناكن نارك جلبت سادرع دنا

 لكنا لات ثيا شن قرم نش( حاز ) راكدب تروح كر ضع رف كابع نبيا ترن> ؟ قلخلا يكنس وركوب

 وقطر حس فلم نيب رسمنا قب مسمن مم اهوار وهم وأبسط بتي أع لل تنس ا رف تسل اذق كن

 نودنك ل اب ىدتك قب ني دارم تارلكروا لاوقا ا لام رو لابي ٌتنْيَطلا روا ثشيِبَحْلا ا

 4 نأ
 كم دوا تن تسلا مأيقرت 1 ر رمح رولا تح ا ىلا كس كس لددرم ذابكاب روا تسرح لل ا رتل وا أح

 انت نولوقي امم نؤّربم كئلوا كسك انيضج لو سوم
 « رت رجا هع

 7 منور عيلان كل ن أ ركل نكح تسد تس زال ماسلا ريل 59 رضع ”روا مااسأا ريب يان طوا حر ت>

 ا رف فس مابخ نبا ترظعا» ليك ين تب لم رول و لسفر جواب كس دس وجر فاكس تيان كلتا ناقل

 ,لن لكي ةساجوب شحاف راكرب دك جس ناكما ول اك لا اج وم م رفاكى وي لكى اق ٍ طق يبن ةأرمإ ثغباُم

 0 ( نآرقلا نلايب )- كيس و٠ كت رفا ا بجو كتسرغأ ماكي دوغ اىراكدب دوك

 اهلها ىلَع اَوُمَلْسَتَو اون تست ىل اوسناتسلت ىنح مكتوب ريع انوي اولا اونمآ يذلا ابا

 ريغب لولا نم مك ربخ مكلذ ٍثيدح ىف درو امك ىلخذأأ ْمُكْيلَع ُمالَسلا دحاولا ل لوقيف

 اهيف اوُدجت مل ثاف هب نوُلسعتف هير لاذلا ىف ةيئاقلا ءاّنل ماغذاب نوركْذَت مكلغل ناذيتملا

 هع يوم وي



 يا0) رولا ةروس 8-0 نال اجور رش نمل امج

 اوُعجْراف اوُجرا اذا َدْعَب مل لبق ذ ْنِإَو ؟مكل ةذوب ىتع هولدن الف كل ةؤاب انغا

 لؤخُلا َنِم َنْوْلَمْعت اَمب ُهَللاو بابلا ىلع ٍدوُعُقلا ْنِم مك ريح ىا ىكذأ عوجرلا ىا َوُه

 اهيف ةنوكسم ريع انوي اولد نا خان مُكلَع سل هِيَ مكياجي نذإ ٍريغو نذإب

 نوُدِباَم ملي َُللاَو ةَلبسملا ٍتاناَخلاَو ِطْبرلا ٍتويب هرْيغَو نانكبسإب مك ةغف فتم ىل عَ

 مهنا ىِايَسو ِهِْيَغ وأ جالَص دق نم مكتبي ربغ لوح ىف َنرْفَخُت . :نْوُمكَن اَمَو َنْوُرِهظُن

 مهل ْلحبال اًمَع مهراصبأ نم اوُصعَي نيم لف مهِسْفنَأ ىلع َنوُمِلسي هنو ارلخت اذ اذإ

 نإ مهل ريح ىأ ىكزأ كلذ اهب لف مهل لجبال مَع“ مهجْوَرُف اوظَفحَي از نمو ُهَرظْن

 نب نصفي تمم لقو هيلع مزاجي د جررفلاو ٍراَضبآلاب نوكتصُي امب ريح هللا

 هيلو اهب لِ لجبال مع نهج َنظْفَحَيَو ُهَرَظن َنهَل لجبال ان نمراَصِبأ

 اح 0 قو اَهنِم اهم رهط ام لإ نهر

 ٌنُهِناَمِي تكلم اًم وأ ٌنهئآَسِن وأ 0 0 0 0 وا َنهِتلوُعب ٍءاَنبأ

 نهئاسبب َجَرْحَو جاززألا ِريَغِل ُهْرظَن ْمُرْحَيَف ةبكّرلاو ٍةّرُسلا َنيَباَم لإ ُةَرظن ْمُهَل ُرْوْجَيَق
 ىف َنيعباَتلا وأ ديلا ٌرُهناَمِيأ ُتْكَلَم اَم كَلُم اَم َلَمْشَو ّنُهَل فشكلا ٍتنِلْسْملِل 7

 نم ِءاسَنلا ىلإ ةجاحلا باحصأ ةّبرالا ىلوأ ٌءاشتسا بَعَنلاو ٌةَفِص َرَجلاب َر ريَغ ماعَطلا لوضف

 تاررغ ىلع وطي وروي مل نينا ا ؟ذ ردسي ماذا لجرا

 آلا ىفو هلم بلا لافت كل 2 58 رخل ل رق نمو لي عاطل رق

 اركب جوز اهل سيل نم ىهو منا ْعْمْج مكدم ىمايآلا اوُحكناو ثانإلا ىلَع ٍروكّذلا بلع
 نم َنيِنِمْؤَملا ىا اًضلاو وئاوحلاَو راوخآلا ىف اًذهو ٌةََجَوز هَل ل نمو اًبيَث وأ تناك

 نم جووتلاب هللا مهيب ءارفف زارحلالا ىل انوي نإ دبع عوج نم ٌدابعو ”مكنآماو مك دابع



 0 00) روسلا ةروس نكن نيل اطوورا يرش نكمل امج

 نم هب َنْوُحكَنَي اَم ىا اًحاكِن َنْوُدِجَيال َنيِذْلا ٍفِفْعَتْسيَلَو مهب: ع هقلحل يار ةللاو لل

 بكلا نوبي َنْيِذَلاَو َنوُحكيَف * هلق نم مِهيلَع عيه مهي ىتح الا َنِةَففَنو ره
 ىل ناري مهيف مُمِلَع نإ ْمُهويِتاكف ِءمإلاَو ديلا َنِم ماما ْتَكلم ام ةَبتاكُملا ىتعَمب

 لك نْيَرِهَش ىف يملا ىلَع َكْنب ََماّْبِصَو ةياتكلا لَم ال لكلا ىلغ فو نام

 ئِذَلا هللا ٍلاَم نَم ٍةداسل رم مُهوناَو َكِلذ : اق ُلوُعَبف رح تن اََْيدَ اًذإَف لأ رْهَغ

 ةومزتلا امم 3 طَح ٍءاَنيإلا ىَنْعَم ىفو مُكَل ُهْوُمَرَتلا اَم ٍءادأ ىف هب َنوِنيِعَتْسَي ام دمكتآ

 ةداَرإلا هِذهَو هلع اَفَُت انَضَحَ َنْذَر لإ اَنَّزلا ىا ٍءآغبلا ىَلَع ع مُكباَمِإ ىا مُكتاََف اوُِركَنالَ

 ني وللا ِدْلَع يف ْتََرَن ايدل ةويَحلا ضرع ار ركالاب اوت طر مهم لف ٍهاَركالا َُلَحَم

 روع نهارك دعب نب هللا اف َنههرُكُي نم ان هاا ا
 3 بحر نه
 هاو بأن لع قالا يجر ذاع رمح وز انجغ اخ ات ير كأ

 1 ةظِعومَو َمَيِرْمَو َفْسوُي رْبخَك جلا مِهِراَبْخَأ ىا مِهلَْمَا سنج نم ىا مُكلبف
 لولو علا ملا م هومحْعمَس ذإ آل وأ حلا هللا نيد ىف ةقأر اَمهب مذا الو ىلاعت هلوق

 اهب نْْعِفَسُملا مُهّنآل َنْيِقتُملاب اهُصْيِصْحَنَر خلا اوُدْوَُت نأُهَللا ْمُكظَِي حلا ْمُكلُك هُْمْتْعِمَسْذإ
 همج رست

 تزاجاركك بج ومش لثاو كيتتتفو ىلا لع لور لور وسكس لورعل نيس م !ولاو ناامياتسا

 لن ايكُل خدأأ مكيلع مالسلا بكس كنيس ايدك ساو نم تزاجارم لب ولركدن مالسوك اخ للا روا كلر كت لص
 لات ح ةسوم لظاو ع تاجا ريف يرتب كس هس داهتق كم اوم دراو لكي ثيب دحر اريبج ؟ نوم [نلسومج لاو

 دوى لش لورعل ماوس كسك اهدا لم لاذ .كين انة درك يلا ياسر كس تاجا وكر لإخ
 هك خس ركب لظتزاواركاروا ةساج كدي دش تزاباوم كك بج هم لشاو سش ناز د تاجا مك

 وكي اعتدقلا < رب حس تس دج يو ذاورو داب : كول كيمو شوال اج ثداكة اج ايد تم دعإ

 ل تاناكم تيب اوك اكعسداز ب لاك نلاذبل جس رمثأبس اكن ذ ااا ريخب لوثر رو كذاالإب لوخد لامعا داهمت
 ([اش ) وم تباو تعم قى رابتسس نتروا سوم دن قلب روج دج شانك وكل م ل وب شاد ( تزاجاريخإ)
 ميكي # دوا نلاكددروا تانك هس او فوج لاهتسا هب روظكس سارع م عمك اهيبج تعفنم كور يو نكن حس ورم ىرك

 كراج رلج



 ا (0) رولا ةروس م نال اطوورا حرش نا

 رثلاوكف وم لضاو تسودارا كر الصارخ اير الصا لن لورحكك لورسود وم تس ركرب روطو ديول رواوبب تسرك شاع

 يآ ليركم السوكووخ وق لوب لظاو لي لورعك سا بج كول كسير[ بير قم ( نوم )يب دوا < انناج بس

 ردا« جس شل الط 2 كس ناانجيد اكن تب لقرى ح لوزج ناو ومن اكن نياك كح دربك لودرم ناارلسم

 كس ناي« ليل الط ك كس نا باهرا اكن نج لم راظوفك سس لاعفا ناكل وم اكمرشا فيا دوا جس هدئاز نه

 بل تب لني رشنفا لزم نا وب + مولع بس لاعتلا جس رت تن تاباكك زي يدا ن2

 ىقياروا  لئئأاج انجي د اكن تترك س لونج نا لاك يوكن وما قبال 2ع وبك لقروك ارسم وا لل

 لسد فوم ترج اظوكت ني زاقيا دواس لال اط كس كس ناباكتر اكن ج لس طن وفك حس لوم اكن لا وكل وم اكمرُش

 اكدتقركا < اجاتكيداكراضعا ا ل رم نلولا ك كس ىذتا لت نايليفتروا هرج هوروا سر اظوج كس للا ساؤس

 ايكايددارق نار باهل دس (كل واسد )زروال فلي لك لاء مار 7 لورود رواوم دش فو

 روا« نيركا ادة اهذ تلي ودول وسر وا لولو رك ورس شم 352 كير هاذ لون يا هيسود ةيسادوا <

 ىلغب ( لوب ) يب لور وشي ار < هوالع كج نويليمت اد درا تو ظلوا فرب لاك نع زهاليشإل قرا

 م لايام ذياب لايجب وش يساري لؤي نسا .ب باب كسر موش يسب با يسارا مثال يس

 ماناش ل نروا ينوشل قل( يل ةرق السل ث) يبكى بارب دف اهةجلايب ل جا
 مار نيد 2 كس والعكس لور شرح ّلايمرد 1 كلك ردا فاذا تاج انكبدهوالعاس نايعدد كس هلك

 انومودرب لس هريوركس لقروتفا2ل_ لس نارك بالسلك حرا ضر وكف سس دق لَن هئاسن رواء جس

 00 لاش متوكل ومالخ ( حس هبي لكمومت يس) افلا ننام ْثْكَلُم ام رواش لا اج

 لك( نادت اننا ) تاس كر ريغ ءا ومرت ضف لوكروا ىنلا لوم التماس اهل سوم نس تب كاتيا شن نوم
 ةاج كلت كل لقروك ل كس هريغو ف اعكوج درس»و ةّبرإلا ىلوأ كر تدب نإ را لوو

 نوقروع ( قا )وجب لوك سي اي وم دشراشتتلا لمع لما انتوضكيكس سن نا ”ايارج ( اسوم سيفرصقتم ٌلوكروا كنلا) لن

 2ك وكلب ان, لافطا قمل طر وا وم كف قاو حلالا ل هرضو عانت تكسب

 هددك ةساجدهرباظر وذ لتكن لاك رش سو لاب ةيساردا هسا نر والعكس( ةيكرلاوةرسلا ني [)

 متالات ل قكوم عل او تامدج حسهرديو رونو ورك قاس اسكس ثلا بس مثل وضضومس ارو جس بهي ذإي لاو تكي

 لب تيبادواءهيل رك ذ كل وقول قتلا لاب تاج( حس هانكك غر ونكر ظن زل ) تالا تلات نكسسءايرالف
 بترو دود سناك م مي ىماَيَ ورك اي ورك حران كن لا لوم رات ست حس لن مروا < بلغ ري ثنوموك لذ

 نلوم غيسا مروا اكل قتروكروادرمدا ذآ ( مك )ي رواوتدن ديت كلة درم رولي إي وم هرك اي هاو شر وش اكل

 مدابج دلج



 1 ا 2000
 0 روتلاةروس 01 نماطووراحرر م نامت

 لاا ىلاترقبا اس نوب سلشم ىارفا ورا عن ىكذبع دابع دوا ( درك اي ورك عراك ) ىتكاك ون دب رول مال

 ك ( تالاح كس الدوا حالاو تعسو كل تس قولك ل ترتئاروا كس درك عس تكرب ىك حراك سا تس

 تحس طبط تءانذ مكس ايدك ا خر تاحسددق حسه ذو تفر بر اكتتج كليب اا سالو نسج

 هدا شلال ناك ووري سدا ف طع تحسون ا تن هس درك اس ل نيو نا لاحت هلاك يلا ل ماك

 نس نا مركاورل "يدان بج اكسو ن لا وف حس لن لاول داب دول مال لوب لاياوخ كس تنبح اكموج حس ل وكول دابق

 هس نوي [اشم وفة يص اكتسبت ام ( امر )دوا تدق كاك كل كس فس ركادا تباتكل دب دوا تماما تشي ونت رتب

 كن كيلس مالغج داذآ اك درلادادك اة بج راو كيال /2 فام رج ا دانج بنت اكرم رار ود لا هام ودول جت فس لع

 نكات باكل دب سا وو تس لس وو ىو ناس يد مس لا: سس لش لاب لا كس دثلاروا جس روني

 ا ءاذا) كح دابق لوبثاو نش * 02000

 ولالا لوي طول ىلا هس ل كت سل "ياني درك دب حس لن لاس ايلرلم زال( يدا غيسا)

 م 0 لس طرشاذبل ارك لكون نمت مورا شي دوا ل 7 اني حز نك“* لإ اجانب د ننما امل "يهورلا وركن روب

 لت تس داب كح ىلا نب دفئا دبع تيب اري ورك سا هر ف ب : لويد ديار ذ كس هاركا مك ج سيتم لوكا كلا

 كح نا لاهتدتلا زف كه ركروبكوكن ا صا هدا ات تركر دبي فس كب سكري رذ كس ايذوك ندب قيطدكدج لوم لذات

 2 لازان ماكحا ليك ني تروس لسا لاي هس دامت س مدي شالب دواس ناب ريع لاو نكون ادعب كس فس اج كح روب

 ماك1) ع ةس درو وج نإ ككل كس ناي ماكاو لش ( تروس ) ساس تخت س كس هرسكروا تفس اب لم ( تديبم)

 دي - باهل رهقاو 6 شن اع ترطحوو روا يل ىلثعر بج ردا لش ىكلذات تاآىلاو فسر 101

 مكاسيج اه حس لى ديب رابخا ل وئولنا يشن ( شن هوم بيث )حس جو كرخ كن وكول بس دذك

 الو لوقكس لاعتدتلا ( لني ارق لز6) للاب اتت كس لولاو سووا ربثاك ترمب تنسيب ترضخ

 0 (ِم10 نوما َنَظ ُهِرْمْتْعِمَس ذإ دْوَل (روا) نم ( يآلا) هللا نيد ىف هَ اًمِهب مك لان

 ةعتنوا ويرسل (ننن مغ ( ي11) اوُدوْعَت نأ هللا ْمُكظعَي ( روا) سم( ي111) مُثلُف ُهْرُمْتْعِمَسُدِإ وَ

 لي تاما دن اف تمحو يا

 دئاولى ريش بي منت
 رقلا نت تاايادتتلاس اوِذاَمْسَن ىا اوُسناتست ىَنح مُكَبْيب ربغ انبي اوُلَحدناِل امآ َنيِذْلا ابا ا

 من فاو تاج ا الب لبر صكس ى مايا ا لطم م رف ناي ماكح ا كس ثم ارك ايو تعب اتوزتس ل لات

 ا

 هرابج رلج



 2 00) روسلا ةروس 02 نيل الجو ورا حررش نيل امج

 فاو لي (لورمك سلات قا لصي حس بسس «ايامرف ناي كن لا ذيقسا لس دعب كس ماكحا كح باتو رتسا ذبل هس ام
 هلوق بتاج نب بح اكدت تاقوا تب ذا كنا زو درع تاك 2ك سا (يارف ناي وك ادآ كس سو

 سيل هنوف ركاربي + تيا ءايل تاجا اكس ساس قش سنا ذياب < اَوُنِؤاَتْسَت نك اًوُسئاَتْسَت

 ديب قال لاح نتشاَنك  نادكتسإ هل وقف ب ءاشحا لني اَنوُيب اوْلْخدَتال حاج ْمكِدلَع
 ثلا سا غنت طابر طبر هل وف جركل صاع تدارك متت هرينو شابا كرك درس نشيل هس
 بس لوم تزاجاماع كت فرو دمآل ع نلت لت دارم امر فاسم ماع دوا سارسدو لابي ركل كس كريب اي ليش ون
 نا تبسانم ادا بد لت تك وأ ار لا ةلّبْسَملا لج ةساج ان كل كس ماع تعفنم و7 روا

 2 ” طبر ول مار ازبلا تندل 1 طبر لضرو ةليشم دمع عر زايا لكك فرو رلآم اعل م ل لج تك تناك

 (لمت) ةلبسملا طبرلاو ٍتاناخلا ِتوُيبك < عررط لا ترابع كب يطخ نوم حما وود ايزو ركركو لصتم

 طبر“ ةلْبْسَملا «< لدم تذاجاماع كذآ كك تشوه راج لع تكد اكد ات -ك ةناحن تاناح

 رواد + ودهن عيا ةعنشم | نقم عينا هوق حتي لب تن كلو تانخ ا

 ناونروك كريو ةساعتتب كول لكي مشرو» لشن ا|فيظوو ٍءاسنلل َنْيعِباَتلا ىا َنيعباتلا وا هلو هرثو

 هلو ءانلاك زاوآ تاس - تل ُهَفعفَنَي ٌعَفْعَفَن ليخالخ (ن) بيذإي لاخْذَخ ل تيل دم تاس ل

 « نوم كر تيحالص كف ركادا ل رات ق وقنوج لي دنرم نسؤمو و سس نيت اص لابي نينموملا ىا َنيِجِلاَصلا
 عر وفرع اذكتس جو لك فس وم طن قثمك نك اتبع كل يس لص لوصوم َنْيذْلاَو بنكلا ُنْوْعََي َنيِذْلاَو هل وف
 كردقم "ردا ؛ < لاح سس ريك ن وغتبي مكناميا تكلم امم رواج رمت كلا هربتاكف لد تروصللاءبس

 لحم ةدارإلا هذه هلوتف اوم ح لافتنغا باب روا اوم بوصنم الكل ب تروص ىلا جس اج قب بصأ س بو

 طرف انصحت نهرا ْنإ كج ٍيشارتغا«< باو اكل ارتعا لباب طرشلل موهفم الف هاركالا

 دروبك فئه تان نمادكي مكر وا اج ايكدن روجر ية زوك ا فين ايان ر نئمادلي لإ داب رك كس جو مولعم
 نادك دود وردوا ل اجانب نادل اي وو بح كد دب بج ىت ترورض راج امك سي بادج ني عل
 قا ةبيبؤأ هلو لكل لاء ز لخاس قرم قيادوخدو كس آل ثيم ىق تدورض كرابجنا فل ايد انج د
 هس ابتسم ل نآرق لاي لمع تدوس ىلا شي للفم هلوق تايآىلاو سرك ماووكم كحال عاف ما نيم

 وكول وم د فكل ب فس + بيج وج يكل زان قتكدتقاو بحب اكتب صنت ا تررط>روا كس لا ان ماجا مضناو كل

 ردوا تاق اك تستر تارت وفود ناك ل ل لا جس دباشم كح .عقاو كس ماسلا اهب جرمو فسوب ترض [أشم

 دار فرب امن لك رب كت ارضنا نس لاتمثل
 مدابج ملج



 يي 00) روسلا ةروس 0 نيب رولا

 قروش
 (ي0) انوي رخال ارتق نيل اهيا
 دا لت ير ظفم [ خس تروكك ياك تس كتي او رس ضن راصنا كيا تمب ان نب كدع : لوزن ببس

 دنع ركل وب فوم لمن تلاح كما نر حك تناقوا ضب ثلا لوس ايكو مرضا لمن تسد كميل
 هدولذي ول ؟ نورك ا يك ع لج حاج لاوس لوكا احا اياب تروا اب نكد كك لم تلاه لول ل لركسب

 لوم لزانتيآ

 نيم كت اناكم

 53 ىف لاقا كس 1كس تسد ل لترك هك اي نلاكم اخ انيا ىلوا (1) ىو يمر اح كت اناكم

 و لامخا اك اج آل ىلإ نوجد لويكىن مراح د ووك وب خسر قت ارح ريد لع سن نلاكمع دوس رسدد()

 نقيم جومرن اك تنوكس ضان ىلع سب اهقوجب ( 09 سوم لق ودان دش يان راك لاب لبي سس رست (س)

 ارم دهم هاقئاخ سرد تبق ون

 مولع رثح آنا يقتسا تملعر كنس سا« لتمر ورض كيل تاذاجا كى لن ارك جس يمت لامس
 جس روك ل ند آى كا مكتاكمادقا ىرسدد« جس لقب

 تلك ا ذيتسا
 يحس فس اجو لاو لع ناك كح كلت زاجاالب جس دارنا اك ٌلايح سو شما وف وت تكل ذب حس بس

 ماكح اظن ثيم لس تحلم ىلا ءه# درك ادبي شرم ملوك ع لد نااطييخ دوا برن ب لانروكرجئريش كس لاا
 نانا جس قي تعلمنا كياء ساي رف ناي لس هكدا رول ةذدع ل يركن رق يقسا

 تالا ءاتن كب سانمانرك عسل ورصد وي سجس اوم يدرك اك اهيل لوك م لات نمك يس ت اقوا ضي

 حطم ضو وب لما ج انجاب انكر هديشبل حس لورد وأب لحي لسا لير كت اجار فب صلو ع تو
 د ءاذيا بج وم كل كس لورموورواو نكبر كى دف#_ركمولعم قريزوكاوديشيب كس قلك ابد

 لظاو لي مكرم قي متر وكر كك د در بااطخدج دكا ( بآلا) اًونَمآ َنيِذْلا اهْيَأِب تايآنا :هلئسم

 صك« لإن لوم لضاو لن مك ما قي صحت وكروا جس اندم ودرم باطن كيس يب تم بسولسا ماعاكن ارق لن

 (رابج دلع



 69 رولا ةروس 6 نال دورا رش نت امج

 روقسو ىبم قا كتاروتسم كر احس ترفع انج < ىلاج قدرك ايي حتا سسكس لودرم تسيصوصختىكن ترك لئاس

 صتروكراي مدلل لير ف لايام ترضخ« مركب لطتازاجا يي حس نسم لاو لت ارك ىكبج لاقت
 هو بج « لت لركن ا ذيقسا لبي حس سوم لظاد لع كروا سصحت رك اج لي كح دقي رص شك اع ترطحرثكأ

 اعواد ثكعا)- سم لا جدع ةرنيم تبا

 كنا ذيتسا لعيب حس فسم او لع عكس ضي سوو كلك وج مولخم حس موكب تمي آنا :هليسم

 بسس اج لاي سدر قرم اية اج لاب كس تدل ككتاب ل

 نا ذيتسا بنت اج لاي كس لام رككرداي نم لا فب ان وكركا رلى« جس بها تركنا ذي

 - يلف لس ل وسر نص كيا ايكت يياور حس داي وب ءاطع انسرم امومة سلا مالا« ةتسا انك

 جس سياف ككل اسسها لوسايابك نس ضل مع ذ ((رثذ بآ ىَيأ ىلع ُنِذاتسأ | ايت فايد

 دن تاب هي كل ايل نايْرُع امرت نأ ع أ ايارفذ ب ١ 179 لول تاجا تتفو تس وب لفاوربترمرب قرب ايل

 ( لالا ىور) اهيلع ْنِذاَنْساَف ارفف 1“ يد بادج نس ضل ؟ كيد لم دلا» بانك

 رك يكابسج او نا ذيتسادج ل 12 4 ذو لاو لعب ساب قتر ديت ىلإ فرص لم كل :هلئسم
 جاد فوم لضاودللب كس اج ثردنا ك ئرالطا ريشا ر وا كايا قلاب ودك جس دقي ط عضسروا بقسم

 لك لارفم رك مز لكرؤعسم نب هنادي تر عت ء#دركرت هقيرطروا ىلاي كراكتك فاعكاي ثم كل إي

 .تلاع ىلا لمت ورك اح: تس ةييسد ركن كف انيس ليي ركراتكل م ذاددد 2 رك سراب كبح ثلا

 ( ف راوم )-و/ دش ليبوج لصون 204

 نثق قت مكلذ ملك اتطم قكيي ردا ين نقدي لوو نارام 6ص كك مُكِلَذ هلوق

 اهكر لب قلك ىب ليضفتس روك ري ْمُكَل ٌريخ هل وت «لومدارمميلتروا ل انيتسا نم لع وفود روكدن لب ايفه
 ٍلَسَعلا ْنِم ىلحأ ل ٌلخلا يولع جس كت حارص ف مالعرسضماريبج ادم فو ذك ن ذار يشب لوغو ريلع لضم

 ب نوركذت مكّلعل هلو لاين رورض كيزتت كي لن لضفم وك اجانام تفص_ةيصوكر خر كاوا ادم سس ليتك

 . نوركذت ىك « اذه مكل ليق وا كلذ ىلا متدشرأ ىا < تمل كفو زحل يد نكس تعامج كيا

 قير نونا ذي
 نان انيتسا لواولرلّن ماكو ركل كبسج ومدن لاو لكبتتفو سا لن كس ىلا ايكايانب لي تيب آد دوكذن

 وكلا ذيقسا اترك صا تاجا نتن دارم ىن نا ذيتسا حس لما كيد نك دوب دوا لع ل لنا بلط نتن ونفل ا

 مراجج لج



 4 00) رونلا ةروس 0 نالاجودرا نرش كلامج

 ولاء بطاقم فس رك سا تاجا لي حس نوب لاو راك جس هراشنا فرط لما ىلع نس ركن و تس لت اني اظفل

 هلي كح ايلير موهفصاكل ما ف تءارت> ضم ورك السوال ولا ورعد عاج ارسود « لوم لب تشو وكاس اجو

 ل تمي ادحس دابق كس موف اس ايكر ايف اوكعا نس قير قو رك الس نوب لا ل مركب ج واول ساو ت ابا

 ل و را ا دج تم ل كو

 الا تسزاجارجج س اكمالسدجي قفة اج بر ظن ىو آى كس كلي حس تيل تاجرا كس كيش ل للا
 0 ل ندوفسمدج حس ثم دع تناياور ماع دكمالس 3س اجب نر حك بج دوا دس تاجا ليي تدوسك

 اخي مالا. اتم ان تل افهك را نجا دعب كس سا يملا ركم الس سرج جب كس يهد تس اتاك

 ناس ركن لا ذيقسا هلي حس مالم فج لكيم رف فس لوبا هس ايكت باور تس ير مولا ترظت ل رطل تزال

 ( فراس لاوك ىلاعملا رور) (ايكف ذالاغكس دقي طن ونس فل 011 ورد تاجا
 يك رجا اهنا ذيتما حس مل ريل لا لسا لوسر فس صن هيا لس مامن قب كح لي ثهي دع لد ةاددلا

 رك ئ امسي زو رطل ارك اجرمابانناج لقيط كنا ذيتسا حني يا رف مخ نسا ذس بآ» للاب سك!

 ترابمال افلا كس مل ةريلعدللا لميس آف ضاق يك ماب مداخي قا لخدأ أ مكيلع مالسلا كك لول

 ل ماكو يلع دثلا ل بآ لي مقاو لا «ىديد تزاجا هس سآ بط تزاجا ٌقلاطم كس تنعروا كح نا

 جول خلا جس احانبك لخدأ ا اجب كس خلأ أ كي رسود نجس اجانركمالسسي كي ليا لت ا رف ليتالصادد
 مولع حس تيباور نا لاعرمم انت ف الخس ونبي زيتي لبن هس سك بي كت نتا سنا نقش

 وج روا ةساجوم نوت ضو رداد جس نا ذيقس مالسيب اوم داشرا ملكك # كم السوج جن نر تمي كر

 هس مكمالس» رابدو لوم بص تقو كس لحوم شار لطرحك نام واكس ك < فس ركب طا تزااج افلا

 ترحل نيج ركب لظتذاجا ركل انا دوخالاو غل تزاجاك حس يقي رطرتنم كن ا ذيتسا :هلئسم

 - كبلات زاير نب كرايمردك ملكوريل ثلا لس مر ضخ آن

 ياا لستر آخر تسر: ايك أسس بع نبا لبن ديت فربما دك نارا هس خا نب مس
 (قلاعلان ور) ؟رمع ُلُحْدَيأ مكِيلع ُمالسلا هللا لوسر ىلع مالسلا لاقف كبس تزابات مل

 ا : حاقد لس مريخ ك كس ساس كبح ١تزاجاركاج م نانياأ لدا :هلئسم
 تئراعا تس أو سا

 ون بحاص ناو كأم مولعم اخ بح اص حس ددتادك لوم ثع اك فيت دايز روا تاب يروا حو ليت

 تع( لو لش )5: لس زاد آس لتس لابس اوج اكل اوس بطاذبي« لوم لن جس اجاج ابك باد

 6 ةساييايك

 [مدابج دلج



 ل ) رولا ةروس لكل نيل لجوورا حرش نيل امج

 كيش نب ةريخم ترج ]فكس هرعي و ورك جايك تاس ىو مساع نب ىلعلش ماج ىفيا نس قدادغب بيت
 ايد باج زل بحاص ناو ايكو لعم حس ردنا ف هريخم تررطح«ىد كيد ري هارد نس ممر ضاع كس كح تقال

 وأ سا تفر شرج ابرج موج نأ مناك مج سيال تك لوكا: لوقو د سرها رف فس هريفا تير تح نأ"
 تزاباروا ورضا لت تمد كمون ىل سمر ضخ ادق دبع ن باج ترطت زور كيال لانس ثيي دعاك لا
 يمتد ر# ز فس يآ انأ ا بكف س ماج ؟ لج بحاص ناوكا يل سددنا فس ترضخ قد كتم يهذاودد كس كس
 - خاج لان ايي لوكس لا لماع ايس نيكل نأ أما ان يارفتس

 نا ني تسر تل دب لع اذرج تيرس نايتس ءجسان وعد لقد لمحلات ذاب ري دصقم كنا ذيتسا
 0 5 ؟ يم زاورد حس روجوم لي تاياوردوخ ودق رط اك لس تاجا كركم السروا كك ةزاورد هع لع

 كنا زيتسا مي رذ كس ؤراك قات .# داتب تام ني ادعب كس نحت يطر شب ايل كرو وكاد صم كس نا ذيتسا حان داججب

 دهس اتاجومارول ل مر صقم

 كج اهات دنارب حس لاا 8 ق كوم ليت تساق ال تقفد لاك اجي دبش باوج كس نا ذيتسارلا ! فكس
 ملة اج  دبك حس بآبج قلن مكل ىكأل َوْه اؤغجراق اًوُعجإ ْمُكَل َلِيِق ْنإَو < دوك احارص لم تعآ

 - جس اجاناج ثول لد ليس لتمر ورش كن مارب ل قكمم ليتم قال تو للا
 هك باق ترب كا هس ركنا ذيتسا رايووق يآ بس د لوكس ردتادوجواب كس نا ذيتساركا : :هلمسم

 مك جس اي انيل كبروا نجس اياناج ثول لت تدوص للا فس آن باوج بارك سس ركن لا يسار بتم رسمت لآ

 انجب ح لاه ازذيا بج وم انبب دكتس لا دايانب د ةييسد لسد و لسماع ليزيد تاذاجا تس جو كاك وبكل

 دثلا ل للا لوسرربت هرم كيرلس ّك تبادر رعشا قوما ترطخس رلادتكس راغب هجن رشكن باس بجبا»

 هك هس ركب لط تذاجادبترم نت بج ل َنّداَتْسا اَذِإ ما رف سم كريلع
 دعس ترج ملوي ثلا لميس ا يترم كيك حس تيياور سلا تظن, عج اي ان[ سول سا دن تاجا كادوا
 قاباو# سمس ترا يكلم. بإب كل كس نا ذيتسا قباط كس تنسر» كك لس فير شت نام كس داب

 بات ساتر وا تلح هدابع نب رعس تر“ ءايكم السدراب سري رول هرابود هس بآل مد روضتر كتب رك

 ٍِ كلك سرك وترا لئفادآ ادك احكي د فس تبرظ> بج كك ثدلدحإ كس نا ذيتسا ترم نبأ: يسد
 ناب ذ كيس آل اح ايدرتسم آركايد ب ادج وا ناد 1 لك آربجرمرج فس ل دثلا لوسراي كا يك ذغوي دوا هس ذود
 ثلا لبيس 1 )9 تكرب بجوم كل سري وو ليت هلا كس مالس داي حس هواي ل هس داب سري تس كداب

 ردوا تكس فمك يوكو يطع دفا لص سر ضخ دعس ترطب كس للا (اي احسب رط تس س ليسا فس ميل
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 -(رفل ولاة بآىى فايف
 تو لا وتاكل جاي نا بحاص بج كم ركراظننا ضن لوكا كا #2 دم كك نا ذيتسر خب :هلئسم

 ْمُهل ًريخ ناكل مهيَلإ ج رخت ىّتَح اْوُرَبَص مهن ْوَلَو < بدا نت وني < لب فاو ل لا اكل وكت اقل

 هدي« ل تل قول اهتتسا نظروا ء ل كس فس ركهدافنتساروا تس رب لعب تفل خال [راتم اتم هلو

 تت ع اوم نفث اك رك دافتتسا حس ناو يم لب تس وج لب وصخ تل كس ىلوج لن سوم تاما ى اد
 «لاتيم كرامي د» لو اقناخ» لي ديك تسجو كسل كارتشاردا ل تس اج < .انب كل < ماع هافدوج فس امر فام

 نس متاح ىلا نبباءليت لثاد لن ْمُكَل حام اف ةَنوُكْسم ريغ نيب قكريغو هريفو نما وليد« فس
 اهلك رع لا رصركبوبا تطمح 7 وم لزن( يآلا) اْوُلُحْدَتَآل اوْئَمآ َنْيِذلا اياب بج لا يكت باور تس لتاقم
 كس نا كتم اشكل سي هددت ؟ ل لي ركايكك لشي تراهتس ير قرع لح تف ارك ءارلا لوسر إب

 تس رك ايقرغسنلارود كولي لع نلت لذ سم بس فس ار فام اهم اج كس نا لم تسار ىلاروا لين تس ومر فس لدابت

 « لك اج كل صاع حس لكت اجا« كوم تدوص ايلى ا ذيقسا لابد توم لينلاو بسس ر لفن لوك ع نلا «لإث
 ( يرن متاح ىلا يادار )لوم لذ انوروكدن تاي لا

 لكنا وف لوم لايدنبإي دوا ائارشحي كل غاركتيماج كن يمن زكا لع نورادا قوس ماعداذر :ةلئنسم

 مك ةنوكسم ريغ تويب هس ركود يك ايلرك وصل ورك كبل ب لورادا وماي« لوم بجاد قدي ارش

 (تراوم)_كع سس لع

 لئاسم مت ادن قات سس نا ذيتسا
 كس ترشاعم نستروا انجب حس ىلاسرا ذيادك وكول ريصقم لص ا عرش كدا كس نلا ذتسارك ايكوم مولتمبيب بج

 - كوم ولحم قرت ذ لاسم حس حسلع كارت جس انام باد

 لام ضيقتي نفل
 هس 6 فس وم لوغشم لبي تاي رورض كرس داي سوس لس لا راو رك انركن وفيلم تتفو اوك نىك

 واذ آى اروا فوم فاد تزاجاريخب شم وب جس ىلاسرا فيا ىتد كلت لا لديك شئ اج دي دش تدورضالب
 -< لوهح كاؤ للري
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 دنا يف روسنلا ةروس م نيل اسوورارشن ملا

 رك اجايلركت فايد لكي حس ساكسي بسانع وج قئتر ىلوم تايرثك ارب نوفي سس ىلا :هلئسم
 هس ركىدنباب كى ارك لوم تاو تتقو لكل نس كت ابد نوفي

 ووو تصرقار ذوكي آر كاك اج ايلركت فايد بطال اوم لكوني وطرب نوفيليشركا :هلئسم

 مكس ركمولعم روف انزع دوب اًمبط قد آرب نس 1ك ويلي كح اتجاها رت لقي ء وركن تساب فيا لش
 املا نوفيليترك وتوك اوم لوغشم لع ماك رورض قى لاي وج لش لاح لوو حس مجد ىاددا<س.اتباج نبك ا يك نوك

 -ج لوم نومك فيت تن قيس درك ورشتتساب و لوك مب تو يسارك«
 مكب ةج ديان تسرك يادي وكرر  قتر نكن كن وفيلم لإن تن دمتي كأول :هلئسم

 د قل كلاس او فسكت ايدو ف الخ قالخا ى الس ايي ؟لؤ تسايانبكايكروا لو بحاص نك

 نومه كر ياورد كح كس تزاجاردا لي "امر نام كل تاقال كوي 1ركا :هليسم

 يمكن ىلا ب آب آي كلك اور هاج نوع هس تكل باقلاب كس هذاوروروا لاه ردئا حس كر اورد

 هدي

 «< ددقم لوعفماك لق دوا هسرما باوت يمه ِراَصْنأ نم م اَصُعي مهِراَصِبَأ نب اَوضْعَي َنيِيِمُْملِل لُ
 فه فب س ذب حس ىلا كم ليي كنز ومقر اًرُصْفَي اًرْضَع مُهْل لقت نإ < يت داب رزق

 قل اي نكد نبك نراروس ا لوا 2 كس نس ركدادسنا اك لايحب ردا قراكرب نس ركن آرقء جاتك ادد

 قررنا بس برم كيرلا« ليكم وباقل 6 تاو دا ليك حس كرب ليد كيت رووا درم ناملسم

 ساند رايد ري لكوبك هس رك شرط فرط كا دارا رابدو ]هاج ذي درم ىذا ىكلكت روك يب تروك ىذا

 هداراو رايت اروا لس لاذ تداع ىف عكر م قد ارك اك ةساج امج ل رو زعم وو ل لم« اكرم حس دايقخا كس

 ت رك دج رن لبي بس اتم يك ين لا رلج تبي قع كامي د ات رك اهئ ارق فرط كروم اج ان حس

 ركن مهراَضنأ نم ىكلابي هياشجس ايار فاعمل ا لم فير ششمي دعك ىلا لو لتس تييناسفنو
 ومو راشا فرط كى ارك يضيخبت

 تيا لا مكى ول اصح لادتباك تيآل ا ٌنهِراَصَنا ْنِم نْضْصْعَي ِتاَسْوُملِل لَكَ

 دوا تيب لد مصرح اخ قب روك ب ملك ما كس لودرم لير تسيب لير فيدكس ايكايدوك درع سبع
 مار انجي دو رم مرر اقلطم 2 كس ناظريك اهل ءالع ضب ب يك دمكل عت نر وكرظأ لنج كس تكا

 اي ن ل لسكس يكل طا تعا حس ثدي دح للا لس ماري لاا روا كس تدريب ايد حس تينا كرب دوا تدب اوفس:

 لهي وم تمرظحروارطسما ترتاح رك دقو آد اجاكس ماك ا نبا ا دبك "صرفت لوسر ملاح
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 ل (00) رونا ةروس م نالااجودرا يرش نهج

 0 ل ل و
 راما رف فس يآ لج نس اهي شدوا لإن تع هيكون لي انجب جلو و لوس كس دقلا ا ايش فس ال ما تر
 ( ىرزر تاور واوروبا واو )- لي

 لاا دا اك كلا ليتم دك اضم لول كس تدل م تتكبد اوسخ لس توباك رف نسل العر ككو ضخ

 0 ” طاحا كس ىو بكسل دوت لع لت جس ثمي دع وو كدت دصشت اع ترن

 لييكاكن ارك رك م زك بأى كف خت اع قي دصدداكس نعك وكلا كيس 1,4 < رامتو ليجد ايبا

 توب رعاك اهنا اك بسس ب تاب للا«: ضنا تلا قررت ع نور طق نارا

 د لوا فال تور ظن فا ما

 تح شاي ز قفل, ىبك وم قل ثكبي ذ لي ركام اهنوك نب ذ ىفر اك نيس ايدك قروكراا نهي َنيِديالَ
 كسا يل« رؤي ءىدن# سرس كايت بان بيش ل رماد وا 9# اول حس ماه تنام أدب كا,

 شكيت اراك نأ تس مراح: ءعس ركن راها كش 8 ز لكم تاس قر مكس ب بلم هر

 ا ام لوى روجيجردب لم تكسر الكس ساه يذبل يشي زرق ل لاب« سن

 م تاك نس ارحب اقاطمو منار تن او لبي َرْهَظ اَمََلِ نايلي” روا هرج لكس اتوم مولعم سس راغآو ثيداحا وت

 ايكلثاو لي مكر كك وصدق بو كلتش سلع نس ءاهقف كس لم راشد كمت تفتب ىلا لة اد
 مرا كت يماج روا ىلا, رفريك ب روطنايخ كر تس ساس راج دمج ناانثود ارز تس بس لب شلبي ذ قيس

 ما سيل لؤي تشي لبس لاوفود كس ارك اذ هيرست روك لش تيا «قدالتب كك ترو كانها
 انلا دم ناي هكر عسرمو جزاكي دالج ةس مكن آر قرب ماكس كبير ايا تيب كدت اررط

 َنِبرضَيِلَو لس لافت زنا ونوم ساء م اجوبم روتتسم عررط كرو ديت دا ندرك ناك سر ىا كات تساي

 دهسا جرف ناس 7 1

 كج لا« شد عرس ننتج ايكا يكن اياك هدم نا» قش سوو نهم لإ ْنُهَحنيِز نيِدبُي الَو

 نترك بع ل كنب ل مراحب لت ”ضوخ ادق قل روط ماع حس ناهس ايكايك سك ودرع نب وف لوا ني بسد

 تسودء شل اما اكدت م لاء ليث تس وم ظف اكس تسمع «ىكن روت اهو س4 ءانيايا ةعلغ ل لاقت

 ردا لودرم مركب مسجل آي تي آلاء تس فناتك فس دكا دبي تلو تدورض كتم دلي كنور

 تان فرص ل لاس مدمس لل ل لو زفدج لع باذن هوس: جس ايما يكر انتا تس هدبب كس مس صداج

 ركذ ا ايت دوا لومام ب ماتم لل ءس لوم لان دعب كس لاوج جس اهكايك م روف دروس فاضا عراب جس كن اكم انا
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 ل (00) رولا ةروس ماه نيم الجووراحررشنمامج

 - < كى و تزاجا كتفي زراهناغح اسكس نت يو لضاو لن مراح تلا قبب كيد نكسءالعردم طك يئايك يأ
 رمت اق ناد ءلن لع مكس مروكي ل دار, تركن الساس نارك لابي نهْئاَسي اا هلو

 نترك ن السب جس كلا تاباكلاعم خرالع لو قكل وحك تنح اسكس لقرون ارسم ل قكل وفتح انس مر
 لص ا رف فس قار ماما « لع لبن مكتدكس رس مرر هد جس هدب لتس ناتروكرف اكل ساتوم مولعم تس ديق اك

 فس كدي تلآقروكرف اكوج ح نينا فسروا لن لئاو روك بسر فاكرداملسنلش نِهئاَسَ مكس يبشناب

 لإن تس ارفع ابار فرايف اوكا ذس قول آم طدادخب قل ىلاعملا ردد« ب بابا هد لإث لوقت تءايادد
 (ّلاعلا نرور) تايمذلا نع تاملسملا باجتحا نكمي ٌُداكيال ُهّنإف مويلا سانلاب قفوأ لوقلا اذه
 أيرقتددرو حس ل وتروكرفاكلاك ل وقروعنارلسم لي تام للا لتس ناح بس انم كس وكول لك آل وق ليم : مج
 ب ايد ماس نم

 لاي داب وا مالغ لل لع مومكس ظافلا كح تيآ لوب لول لاقروكن اوج هوروا َنُهناَمُيا ْتكْلَم اَم وأ
 رثكاركر نايا كلسم ب اكئفان مارا اسكس مداح كيد انت بس قك وكما اناني نك نتي نيو لظاو بس
 دقف بكل ليصفت)_ نيب تيكر سي مكس ىذتاوكم الغ روا لو تيل دارم ىت لاي ليوا فرصدتس للا ءاهتفاما
 ( لير فروج افرك

 لن وس #.اهكروا لير ماكسس ماك يسا لج لا دازمر اك تمد هد ةَبرالا ىلوأ ٍريغ َنيِعبتلا وأ
 مكب رأيي ك ذخي ف امك كل ومن فس اك ريخو ادت نب لكي لنا تائب وم كتكر د ىئوشء لوم قر
 كولا متل اوترب روا لت ووارم حس لما اياب رف نس لئابع نبا ترضع ( ىلاثعدتا وف ) لوم تب كلت كس سالو
 (رثكن با )ومن تير لوك فرط كن قروقاكن لش لإ

 دج ليث كن غل اباتهددارم تس لا« مكر احس لم ماقاوراب ب( آلا) ١ُورَهظَي مل نيذلا لفطلا وَ
 روما نا اكشاج رواء لين بت فققاو قس تافصو تالاح صوتي لاتروكروا ني لى بيرق كس عر ولب ىلا

 اوم ين ايباكتاينتسا سس هس دري جس بجاد هدي حس لاس أ وليلا بيرق قي لقئارم دووم انكر قيد

 قى اروا هك ذاوآ كريب ز حس لم لرد حس دوب نم ذرب ةيساددا ( آلا) نِهِلُجْرَاَبَنبِرصي آلَ
 ىكىا لس مكاق ايكا يك حس ذكر اظو لودرم تنعي ذ قي اوك روك تيآ ارورش ومر م اظي لودرم تنيي ذ

 هدوم حس دهل رذ كلواوخ اهلا تنعي ز يا نامت بجاد انايعتي كرين ديس وارعتنمم ز حاوم 1س ديك جدي زن

 هح دوز جرب نا زايد اترك رلكرن لب آب لوم هك هر و ورك ع ساكو الاد كبح دوخاوخرول ز« ليت ماج قت

 لإ اج انس هداكت آلا ليج بسيي مذ ادآ ادرم ريفر وادم اتي حس تكد
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 كم روسلا ةروس اليفب نيل خو ورا حرش يل مب

 رز ادا ترروك

 هس فاالتخ كما للمس سا ؟ اج عانس ذاد اوكري وا ؟جس لظاو لع تسب ضف ف ذاو كت دوم يك
 لاول هس ماب نبباء لت لاوقا فلن تكس يفنح جس ايكايك يأ فاو سجن رتسو راو لك ترو بي بتكى قفا شما

 تباع ثيدعن ل( ورك لا ذآ كت روك يد زنك ديفنح كك ياس ايددارقل فاد لج رتسييانب كت عاوداك

 تاب هدب روط لوجو لت ىلر كتاب مداح حس هت كس س درب قرب - بايت لوزن تار جراوذامك جس

 وعدن هرطخ لابج روا رون ايووم مط اكس واي دن حس زاوأ كت دوق ل ع نا قوم لك لآل ب

 ( ملك ثياو)-ذاج

 ك قناع كدقاسوكفلا َنْوْئِمْؤملا َهْيَآ نم نورت ضب َنْوْئِمْؤُملا اَهيآ اًعيِمَج هللا ىلإ اًوُبوتَو
 بس موطن كسك انس لب وك ضنك ا.« عسا ذب حتا سس كسك هيأ فس رعاع نبا دوا جس جتا
 اوك تروحي كس لا اين يد مكتاكينكر لج لير ظل ودرع لصي لت صح لوا كس تي[ اوك ول سفلا بسس

 لدا ذي لسمك ىلاسفنتدبشك قكىو تيادب كس ركل ئاشوك اقروكروا لودر بسس لن رلمج للا بايك د مت

 قر هدأ ماك ا تس ىلا كا« ناسك ميشيل هرج الثري لاحت ثلاركس لكشم يو عر الطارب ساوك وسدد بس

 نس رمز 6س رك تورت رواه ركت مارتن رواه ركب تس لاك جس مارب لانو م قوم قتاتكتنو
 ىماَيأ « ل تك وكت دوغ أ بس دوا درم سانت بس < مك ْمْيَأ ىماَي مكنم ىماَيآلا اًوُحكَنأَو

 دعما“ ايا يكب لق ع لاااذي«ل ىل 1ث نذو كس ىلاَعُف عت كلت لكك ساق ميل عيت ميا لد

 ءايلوم ىمايآ :ايكايد لدي حافلا حسبو لك فس وم حرقتنم لت روا كرت ى دوا ايكايديد قف انقل

 ( لاعملا رودس لاب لق عب ل اه ذاش ياه س كلام نما «ىرشخمز هيلا َبْهْدامَك

 < م اظن لد تعم ليا مالسا
 قمتي رطل و دارا حجرا: .ءاح اك لا فرط ىرسود نس ايكا كورس لاراب كر ف لم ماما

 لولى ام التخا لس ترووورسرك رنا كد هددعوجيلج كب كا ضاقت شرد لتكن يو والعس لا ا ايكيا

 راك اكن مك ايلي د مكي لن تمي آلا جس حران لت عرالطصا كت نو ن رقم اناكاكا اج كد يد تدوص
 اى ل ثي دع كيا: هركا يدرك اكن ب هلع عقو م بس انما ايكب دس ديرو عدول لكيم ىديباب لم ويا لوج سيخ
 ءومووج و مبسج انج اج آت قو بجاكض فزانء ورك يمد لم سوم اكن نت ! لكي يار فذ مكرر يلع شا لسبع رك
 ل مرش اهم لس اب لي ىلاح دج لوم كا ب حراكت كس لائاويي لج اج « اج لا ؤوج اكل بج توك هدي دوا

 مرارج رلج



 ا (0) رونلا ةروس ما نئثلاطوررا حر رش نامل امج

 ( امل ىلافعرما وف )- ص تمم الس نامي لاكن ناك جس اجار بأن اج اتاج اهب بوينس اك: كلاب

 قراهقرلوم رورخشر ذ_اهدب حرا رداكح ككاو تون ترو ل سارك وكم الغروا ىدتاب غيسا

 راباكل د قوي رعب ك ةساجوم اكن لحس هرطخ موج وم ساروا ءورل ا يدرك ع راكذ ىلا كن ارقد ليش وهيا تمد
 قت ناادخركم لغم يك لن جتاب سلا كلي قويت دوا قراببق لى زور ولو تمس ناكنوكن اء اكن كيك
 نلان اياك راكت دك يرو رقم انها لالا لوك وكول نشروا« . دركادهي تعسو روا كداشكل م ىذور قراهم تست

 كل ديبكا لشكر لول اقوك أيس امك جاه سو تعسر تر دقو اادغ ككبسج زل شادرب رف كف
 كلامو ضل وكلا اجو ايهح عتومرتبم اك اك روا درك فكن لا حس تكرب كت فخر وا لأبط ىلا ىلاختثل
 ىكارفروا ب_ راترك شبك كل ك كرف كب ابسا دك خس ايدك اون انكرش تداوي سل راف دبع الك
 كس دعس زور لؤي رف تل كس ضخ نر مطوري ا لولا لور« ماكسس أطوار كك بابسا
 بانقجا سرق اقعرولاذف تدم تزين سدرك كارو والعكس للا« اجاج وم نوكسكت ويلف تس للا
 5< كويت ىرابمت ايكمك يامر ف تطاي دو ل مو يلع ثلا ىلسصفلا لوس حس ناكعرلح تياور لرب رجا رص ءع# رك

 تعسو بسد اص من ايكءايكت اي دد دس آر «ل /ننايكض رع ؟س ىدن اب قرش ايكم ولعل« لب يك شرع لس لوبا

 رامي رفد!" م قاحب كح ن اي م رجب" رف هس مري فلا ليس رياء لوب تستسو بح اصايل رع ن4
 كل لو هد لب ذرودايز تل بس ل لقدم سس راهقرواءوم حراك هس دج سوو لإ دب ل ماج ران تنس

 تروص كس ركذن رات كس ايكل وم تلاح ىلا نس ءايعروممجوكتيياود لا( فراعمرلاوكب قرباظم ) كرم را
 4 لاك يبرعوو رك كوم مول موكلي ثلا للص يس ؟لاح كفاك ترج بلان «دج بل ان ورطخ كانك

 ,وركاي دارك راهن كس كا لوم عراصوج لب لال داب رول مالخ تيسا نك“ ْمُكِاَمَو مك ٍداَبع ْنم َنْيِلاَصلاَو

 حس تيت الصروا وانك تع اطنتساروا تيحالص ك عراك دج لع نا يبس لع وثم وفل ةعيسا اظفلاكن اصر لا
 36 ا قف ورم لس نيا كاوا لوم لاق فس رك دا لقسو قففو تيججوز قاوتتك بم دارم

 عراك لو سدو لا يضخ نار قل ل نحمي سرك حس نيمار كن يتلا نس كر العال ايبج
 كس نا لوم عراص رك اما ديسك س يجد كرصدد : حس انكسوم لع نيل اصوو ردا اذيي حس مارترصقم لص اه

 لاو قب راك اكنلا سم وتو يك لي رك اور ىكناركوجبلي لالا ىقياوكنلاهدردا لوم تبحتس نارك وكلا
 حمم راهن كجسايكءراشاك كت خلا هب نوحكديامر يضل ًاحاكن ءهب نرُسكني ام ىا اًخاَكن هل وق <
 ب ٌلاعف نزورب اكلك لاء ب قدرك تحارب رك فاضااكةقفندرب# كف مالع رض كا جس راك لآ

 . راَزإ ككجج هس كزواكرلآما
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 ا (0) روسلا ةروس 6 نات العودرا حررت نامل امج

 لا تروصليا كل ولس نست هتاس كس لويدناب دوا لومالغ كي اًريَخ مِهِيِف مْمِلَع نإ مُهَوُبِتاَكَُف

 اريدك اوت لا ىلا قف لينا انركد لاهم اكتببتاكم مالظردا قرنإب كاك يس قاد تيار هياكل اق [ل م تيبآ
 بآل اق ذي كلش ب تروصاكتبت اكد بمتسروا لف عل كس لوا ردا كج ايي درك

 تن ةروخاب د ركل وقل ان اردا لداجومداز آل م اق« لووركاواركأاك متر نتاوي لن اب لس درك رقم مركب ب

 ةلماعم ري تل ركل وتقول مال دوا < داذآ 233 ديدرك الكاك ميت كي قرا اهل حائدغابايمالف ظيسا
 سو زج اععس ةسدكادا تباتكل ديدوخ مالفدلك 1 جس لئرايظ كفك ع سوك بابكو مانت 7
 - يبد« ماظرك دنس كت رز لوما ةساجد؟ ان تسةسدكا»ا تانك يول السله رارقاا#

 نارك لوجو يي لم ضلت قلي ل بكي ساقذ-منا تارطعخؤك ا وارم سر اريح مهيف معمل نإ
 لارعب لح ومداز آل لاك ايلي دارم سر يادي بحاصروا اك كادا تباتكي دب ايدانب بتحاكمك

 ل قكاج ل دارم كلي زج لود وكر لواط

 ةوكز هاوخوركوم كى داب روا مالغ ياك يار فوك وف اهلسسرنم تلووير مكن ىذلا للا ِلاَم ْنِم مُهَوئآ و
 ود راكد كا ل“ باقرلا ىفو” وج لش ة وك فراصمء حس لان كس تارمثو تاقدص اي وج حس لا 8

 كل ومالف كباس للملا تيبب ل دئاءز كس نيب رشارءافلخء ساه كوم لش فس ركادا تباتكل دبل وجت اكمال س
 جداد اب قييم درك لص وكب كت باكل دب كل ا كادوا« لا كود

 تاز لير ايد ليم كاك ل يدك ير كس. ذوودكو ركن روبي اوك يبدع اب قت مكيف اوه ردو
 راج لب ازم تفتر انز بج فس مالسا كت تس كل اعتسا ك كس ماكى اوك وب دغاب كول حس تب لع تيا
 تهسد ماا لا لس كس ةسانمالم را كتيب باكا خت ىرورض لايك نجاياك "اوبس مالغرواداز 1

 مناك ء لم اياب ود لي كس لا نب ثلا دبع كج ايكت يبادر باج ترثح ةس دؤوب رواملسم
 دوبي بسكوي رذ كس انزوكن ا ىلا نب ثلا دبعروا سمحت ل ر كد ني موك راكدب سا هداه ةَمْيمَأ ماناكاىرصددروا ةكيببمم
 لدم لذانتمآهرركذ قلك تءاظ متري ,راعرثلا لص رر ضخم [ن# نوظور حلا تان اترك

 نب ثلاربكب يتق: لكوراءورم سيما يسم« ذاعم صحت ايدي هج اي كس ىلا نم ثلا دبع ن تمارا هس ينتاك
 مكر يللا لص يرظخحآ خود حس لع نات قدرك ذل ادب كلا. واكس ناداه ترك دجيو نزولا ىلا

 (لاعلاةرور)- قوه لزان تيب ايدل كت ياك ح

 -2 مايلوإكد لابو لبر ذلن اوكي زك بك ونت عرتت كا اًنصحت َنْذَرَأ نإ هلو

 ىلا مار ركردجي يعزك يا ئاب كسي بلطم اكوا ميج رفع نهارك! دعب نم للا نإ
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 اك. (07) رونلا ةروس كلل نايل الجووراحررش نمل امج

 كس سراير فافاعموكء انك سا ىلاعتدثلا ف كومنت ل[ زركوب ب ولخمو روبجب سس هارك ا ورهتب كساق هدرا يك ايبا نس
 ( قريلظم )كوري لاو فس ركروبج» انكارولاكاروا

 . ٍتاحضوم وا تاحضاو ىا اهرسكو ءايلا حتفب ِتَيَبُم تبآ هلوق
 بق ىف ُهنَفِص ىا ِهِرْْن لكم ِرَمَقلاَو ٍسْمَّكلابِاَمُهرََمُم ىا ”ٍضْرلاَو ِتوطّسلا رَْ هلل
 ىا ُحاَرَسلا ُحاَبصِملاَو لنقل يه *ةَجاَجُر ىف حاَبْمْلا ”حاَبصِم اَهِبِف ةوكشمك نيم
 ٌةوْتلاَو اًهّناك ٌةَجاَجْرلا ٍليِدنَقلا ىف ةَبوبنألا ىا ةَّدِفاَنلا ريح َفاَضلا ةوكشملاَو ٌةَدْوُفْوَملاَهَلِيَِملا

 َملّطلا + هعْفَدِل عدلا ىنغَمب ِءْرّدلا َّنِم اًهَِمَصَو ِلاّدلا رسخي ىِضُم ىا ٌىَرُذ ٌبكرك اَهِيِف

 ٍعراَضُمِب ةءارق ىو يِضاَملاب حابضملا ُقوَ ولا رتل ىلإ بوتستواتا واوشو هج

 كر ةرجش ِتْيَر ْنِم ُةَجاَجّرلا ىا ةلاقزقلاب ئرخأ ىفو ِةي بم َدَقْوَأ
 وَلَو ئيضُي اَهتيَز داَكَي ٍنيّرِضُم ُدرَباَلو رَح اَهنِم ُنَكَمَتي الف اَمُهّنيَب لَ و قرف ٍةَنوتيَ
 ٍروُن ىلع رون نِمْؤُملِل هادُه ىا هللا زونو راَنلاب رون ىلَع هب ٌروُ ِهِئاَفَصِل ثرا ُهَسَسَمَت ْمَل
 ايِرْقت رماَتلل َلامآلا هللا نيب ُبِرْصَيَو ماسي نم مالسإلا ٍنيِد ىا هول هللا ىِدَهَي ناَميإلا

 ةسمق ممل

 ُحَبسِبقَلْعَُم ٍتوْيَب ىف ٍِلاَممآلا ٌبْرَص ةنم هيلع يش لك ُهللاَو اووف اوُربتعَيِ ْمهِماَهفاِ
 ىل ارك ٍةدحَرملا حف حسي ديوب ةمسا انف ركب مَ عقر نأ هللا نذأ نآا

 ُلاَجِ ٍلاوزلا دعب نب اَياَشَعلا ٍلاَصآلاَو ِركبلا ا ٍتاوَدَغلا ىنعمب ٌرَدْصَم رغب اهي هَل ىَلَصي
 ٍلاَوُس ٌباوج رَدَقُم لع لِعاف لاجرو ُهَل ٍلعاَقلا ٌبئان اًهحمَف ىلعو ٍءابلارسكب ُحَبَسُي ُلعاف
 فز ةرلصلا مولا ركذ نع بالو ءارش ىاةراجت مهيهينال هحبسُ نم يق ناك رقم

 ّنِم ُتَراَصِبالاَو ُبْوَلقلا ِهْيِف ٌبرَطْضَت ُبَلَقَتَتاَمْوَي َنْوُفاَحَب “ ”ووكَّرلا ٍءآَمياَو اًقيِفَحَت ِةَماَقإ ُءاَه

 ٍةمِيِقلا ِموَي وه ِلاَمَصلاو ٍنيِمَبلا قلبا نيب راضالاو اللا ةابنلا ني يرش كك

 4 ثيم انك ب ع بنج رقي الأ لاف بانج يبا ي ْنَم

 ىف الا تصنف ىَرُب مَ رهو ٍالَف ىف ىل عاق عج /باَرَسك مُهْلاَمْعَأ اوُرَفك

 هذجَي مل ُهَءاَج اَذِإ ىتَح ام كاقطملا ىل املا هظب يسحب اجلا املا هيي دش

 ْمَلِهَبَر ىلع َمِدَكو َتاَم اذ ىتَح ُهعََْ ِةَقَدَصَك ُهَلَمَع نأ ٌبَسْحَي ٌرِفاَكلا َكِلاذك ُهبِسَح امم انْ
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 لهل 200) روسلا ةروس الغل نال الجور عرش امج

 انذلا ىف هيلع هزل الا ى *ةباَسج ُهَقَوَقِهِلَمَ دع ةَدنِع هللا َدَجَوو ُهََْي مَ ىا ُهَلَمَع ذِجَي

 . ٍرْحَب ىف ٍتْمَلظطك هيلا ُمُهَلاَمْأ اوُرفك نَا وأ ٍةاَاَجُملا ىا باَسجلا ٌعيرَ ُهللاَو

 هذ مي ىا يحس ىنانلا جوملا ىل هوَ نب جوم جوملا ىل قوق نجوم هش تو

 ةَمْلِظو ىناثلا جوملا ٌةَمْلَظو ِلّوآلا جْوَملا ملط ِرْخَبلا ُةَمْلُظ "ضب قرف اهْصْعَب 'ُتْمْلُط
 ْمَلْنَمَو اهتز نم ْبْرقَي مل ىا كاري ذكي مَل تملا هذه ىف ُهَدَيرِظاَنلا جر اًذإ باَحّسلا

 . ِدَمَْي ملُهللا هِدَهَيْمَل ْنَم ىا طِروُن ْنِم ُهَلاَمَف ارو َُل هللا ٍلَعَجَي

 همجرست
 قي لاش قرون كس ساروا جس الاد فس ركرونجي رذ كرو سو وفود نا نتي حس روفاكن ل زروا لولا ارثل

 <س ل لب دقق كيا رات هددوا ع عراد كيا ل للا عس قفاط كيا بحب جس كما ليي لؤم بقت لفص ىلا

 ناو از نمت ركل را( لمش) قع لوب قلج تل عرج نكح ابصملا روا لب زق قثمك جابو

 لاو روادجتاسس كس هرسكلس لاادو راس نو رك ا هيمج ارينا دمر ف لش لامك لاح لب دقو دوا( ب 0لككىذت

 جي كف ركع فوك رات سا نوب كن رك فو شمر وا كوم نتشنحس عود ( تنذو للا ) تت سكس ننس
 ىلا َدقَوت قومك نوم قشر اكرم بوضع فرط وذ (ٌئرْ) ختان كس دي شتا يروا متس لد دوا«
 لكاف بم ات تقو ىا) ُدَقْوُي < لوم عرراضم حس دقوا لل ةأرق كيا دوا حابصملا َدْقَوَت ىا (ٌلُعفت)

 < انا يكن ور ءاكرم هجاجزلا ,لعاف بان تقو ىلا ُدَقْؤُف ىا < دحتاسكس احن ةأر ثا ىكرسمت وا ( اكرم عر ابصمملا

 ل نايعرد كس نادل يل غش را لرش تخردوو ب اكن وج ز هول ح 0 تخرد كرايم لي عراد

 لك لافص قالت اكس ارك نوم مولعم ايلا« لوم لي خ اورلو عرفتي( تنضرد ) سا ىدرسروا رك ورجن انج كس عنلاو
 خلاع اتب اوك شرلا رون ىلع رون <- مب كل ات يزود دب لاك اج ل1( ل جو

 برق واقع كنا ع. اناررف نايب لاثم كس كس وكول ىلامتدثلا دوا جس امرك امنمر كت مالسإ نيد شم رون

 تس لع ( ملك ) ىاروا <. الاو اج بوفاك جرم هبا دوا لب ال نامياددا ليك ل او ترق جل كس نسل

 170 دمنا لاخ س نجلا كنان لش لور ارنا لك ةركن ايلا
 ىكْخّبسُي ب قلختل ْحّبسُي لاو ذآ توبي ىف حس اجايلم ناكل ا تاس ديح زنك ا لي ناردا هسا

 هك تاوَدَغ تمردصم و ودعا تترك 8 ل كس ىَلَصُي قس حب حّبسي د ردات اسكس هرسكروا قفا اي

 كس فيس كادوا لف تروص كوكب ينفك ُحَبَسُي لاجر دعا كس لاوز تقو كس ماش رواة نك

 عى



 200) رونلا ةروس نك نمي الجور حرش نان امج

 ل يوك اكرم باوج اكردقم لاوسروا اكرم لاك دم لاخلا رواء كوم لاف ب ناك ارمي لب هل قوم جتا
 ةولص تم ااروا حرك كس .شئاوكن كل و كولي او لاَ ءايكا ايد باوج وق ؟عس ركن ايب نوايا يكل اوس

 لص ) <. ايئيدركف ذع نيف 8 خ1[ ماقإ تخورفنروا < قل لع تلففري رفد سة ءادادوا حس

 بر طلاس روو كف وخ ليت تب دوا لد حس تبجي لن ل ليث تسد حس ند يبا هد (اهق ةماقا لش
 هوروا كل ومب برغم ضايج لب اب لب اد ليك اروا كس لوب بر طم ن ايهرو كس كال دوا تاجن بس ولقب كس لوب
 لامعا تل« حس امرف اطع لوب اهجحا اكل ارعا كس نا ىلاخت ثلا كج كس ليركك لااا (و دوا ) كوب ند اكتم إيق
 هايد باس هاهو كل ثلا وا كه دهدايذوكتروا حس لضائبوكن اروا جس نلت حك َنسحأ روا بالاك
 اك ا < انرك جريج هول يوك اترك ى ارفف سا لبن جير نتن اترك ررخخ باح بسس الف جس اناجابك
 ٍةَعيِقب عاق عن ةعيق تي راوم تلج لع نااريم ليج لن ىلا لامعا ك نا ل رفاكك ولوج وا اجرك يبس امح

 0 0 و بارس ناديه لست ءارعص ثم ةالف « ةالف ىف حت

 ووك وك اذن يآ اي ك- نما بج كك كل اهي جس انخجب (لاب اسيبك باارس ساروا ل ل رند نام كس ىلإي سد
 كة اجر بج لق تاك.انبج حالما قرص الشم لمئاك اكس اتجرفاكحررط اء لاي هددكل سن اان
 كس لكي وكلا« السد نأ لوكوىما لملاك ا ننتلاك ب هنوكل مت ف كني لي كس بر ساروا

 كروب كرد لع ىاينداذج كل سكس (رفاك ) لسا ( نس دثلا) م يداكيي باح ارولار واكس ا فس لا لك باب لأي
 لاشم لك كيس لامعا كس نورفاك اي الاو نيدازج ىرلج نن الاو م ركب احرلج تبي لات شاروا«ىريد

 وم خروضروا كيا يوا ك- روم لاا رواو مايل بتاع ف روم ى ذب كياوكل سجى راج ردشم عرب اهيمج هس اكل

 ىك را كلوا نوم كراج اي دد لث لابي رات كتب بت سبت نايليراج ي«وج لااب يدا كس تروم رعود ىلا را
 ما ثم« كح هيو دوك اق لاهنت اننا لمع لديكي جنا الاد تيد رك ىو راج كل داب دوا ىلي داجاك ىف وم
 وكول ا كون تيار هس دثلاوك مش لير ونوك ا قلع دش رون ىتثلاوك دوا لوكا ناك اكتب كس ( تب )

 | و لا تييادي

 دئاواىريضو بيك من
 تاوئسلا رون رواءادتنم هللا < ك ك ريكاج كلب هفناتسالمت ب ٍضْرَآلاَو تاوطُسلا ٌروُت هللا

 هللا ىل < فوةلحف اضم ب لن دع ٌديز بج ةغابم الايبي كداب تاذ لصاكر وربك ىلا ضرالاو
 < اهكرايتخا ف قد الع كاريبج جس لم نختكس روَتُم لئاف ماردصم روث اي ٍضْرَآْلاَو تاومشلا روف وذ
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 0) رولا ةروس نكي نمي الوودر ا رش نيا رج

 < فو ذم ف امر وذ لكي تق وكرهت اا ٌحابصم اهيف ةولكشمك ءادتبم لاضا بيكر هرون لَم هلو

 «شيخ,_شيخ عطل ةجاجُ هل وف ٌحابصم اهيف ةوكشم رونك نمؤملا بلق ىف ئلاعت هرون هتفص ىا
 هلوق ب ٌةَدَقْرُملا م ةدرقوملا هلوق ب اًكءاجاب/ كى ب دق ذيل نومك شيغلكج قكىإي دق نت

 هلوق تال ةيوبنالا وا ماطر كانت بس انمى رمدد وكي < قوم قيم ل لكم ةبوبنألا

 < لكاذ كسا حابصملا «ّلْعَفَف نذوب َدْقَرَ ىطاب لعن( ) نب أرق نت لع دقوت حابصملا دقوت
 عرداضم دفا ءاثلاب ُدَقؤُن('- ) لاف بم: حابصملا بم انركرن دحاو لوب عرراضم حس دقوا ُدَفوي'")

 قس آ لربك ةنوتيز هلو ةَجاَجْلا هلق ىا تاس فاضم ف ذع ةجاج زملا لعاف ب انءلوب

 ةرجش لو تك :ءاج وكن ايب فطع نييك م تارك لا كيد نيك نلايب فطع اي  رملظغا

 ٌتيز يلا ناضمركل ع ددم لربم لدب «لدب ةنوتيز دم لديمركل م تف ف وصوم ترف# ةك ربه نوصوم

 ةيفرشال هلو ك دفوت اوم لاختا ل حرورجب راج رورجب ركل حس يلا فاضم فاضم ع فو زج فاضم

 زان ُهْسَسِمت مل رَلَو هلوق < لاع ُدزّبالو رج ٍنيرِضُم هلوف < تنم ٍةرجش ةيبرغالو
 رد كادت ناميا رون عم ىا ٍرون ىلع هنوف تيزلاب ىا هب ٌرون ًءاَضأل ىا < فوزحب اوت اكل اه طرت

 4 مهفلا ىلا بيرقت لاعتشا«< رون ىلع رون ب تياد , اسم لاا كير جتا سدجتا سكس ناي«

 - لال نامي اروا لي ركل صاع تربيت احامتب ركع د لامر ي رذ كس تاسسوسكات الوقت

 ! لرأ تش رلء هع ل اب لوقحمه بشت م للا ( يآلا) ةوكش بك هِرْوُ لَم مركتيآ :هيبنت

 كح كس يشن سب بش كس تافص ىئيا عم وكر وفروا حس بشمي روا لي دارم تييارب اي « ار شلاو ريحان اي ءنآرق
 سرك ين لب ا زج الكرت ال همي شم جس تسرد روك ريبشنا ذيل ليبى مورض انوه ىلا« لاك تورم كدب بشع

 ( لاعملا[رور)-ة اجابك( ورغم ) قرف بكر موك شن مجد لك كادوا اج ايل رتل بشرب

 تروص لا ولع لركك الود اني تايآي لوم تيادب نك رون ركل ابك كبير فس تارزطت نزين

 سبب ريشه جس حس ار رن ةيب للا ديبالا غايب حس يشم لب تدوص لامك ل لا كوب لفكر يبت يع
 الشم لي لي زج ورعتمدارم فكك ناهس د رعحلا لكل ادرس ورغم كارو طظفل ككل ساس لكى عرازتتا

 وك مج ناز بلقب بشع « لي دارم لزج ددعتت لليل يب يشم رهط ىكا رينو تيار ارشد ديح ل, نار لدا
 (لاعملا رود )- لت ف راعمو مولع وج جس ايكرونم حس تباري روث دقلا

 لب لم برغم رواج لب قرشم لاتعادن تضرد هور كس هراشا فرط كت اي لاي امهنيب لب هلوتف
 لزتم_كوج ا ومو ب1 كسو قرش تلاد لن قاطعا كاش كل « لإن تكس وسو قرش جس تن نايس
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 067) رولا ةروس موس نالالجودرا سرنا امج

 اكس بغا قرش لاجنا فال رم فافشفاص تياهن لم كنوز كل ساءورسن دواس مكه دايس جس
 لاه ٌحِبَسُي د لاو ًاهدش 1 قلعكىا توويب ىف تويب ىف هنوف لو رخل ب لوم »دايز كورس ركل ع نا

 0م قلت فورا« رات جاكم لع ومر ركل كيك (اهيذ) تلفظ عب تردوص

 ىف كبس تسرد كر روا ءاكوم فو ب ٌميلع ل تروص لا تويب ىف مكبر اوحبس كوك يب تدابيزقت

 نا ءوب لتس دقو (:,تف” ةجاجز ا. حابصم ( ةوكشم روب اخس فوزه هريغو نئاك توييب
 خلا عفرت ْنَأ < تنم كت ويب لَم َمَقرت نأ هّللا نذا هلوق ٠ ءاكوع تش افقو رب ٌميلع لغ لاقروص ل وراي

 5 يقاس كس ءاب لا ارحَبَسُي اعف هللا َرْمَأ جي تاب ذقت جس دور كردقطراج فرحا كوع رص ليوأت
 ايبكبج اكو باو اكردقم لاوسرقم لثووروا اوم لعاف فوزه لن لاجر رول ءاكوم لعاق بح: ُهل الكام

 ىلا < ايقاع مال ل مهيزجيل هلوق ةراجت مهيهلتال ٌلجر لاق ُحَبَسُي ْنَم اوماريب لاوس هل ُحَبَسُي

 4 فهذروا ءازجالا لجال ُنْوْحَبَسُي ىا باسو للخ كس حبسي « نسحلا ُءزجللا مهرما ُةَبقاع

 بارسك ْمُهَلامعا اًوُرفك َنيذلاَو هلوق هللا مُهَيزجَيِل كلذ اَلَعَف كوكي تاج يزقت 0 قل

 قات نئاك بارتسك < ىلاطءادتبم مهّلاَمْعَأ < لواءادتبمر كل لص لوصوم اًؤرفك نيذلا و حقب

 مهلامعا لع تسرد كري دوا يسرك ن نيذلاو لواءادتبمركل عسر ثيا ىلاعادتبم رمت ىلاقءادتبسركوم
 عي كو اق ٌةعبق رداههداجءاب ةحيقب هلاوتف ركن يذلا  بارسك رواو<لامتثالا لرب حس ؤهفك َنيِذلا
 ردا نآمظ درو قى يضتس_ بو كت جام تدشاك نآمظ نآمظ هلو ل تكون اريم لبس

 م ريق را تاملظك وأ أ بس: ًارظن ( لاب ىراج) باارص لش بوب تير تنذو كس روج ودوكب سس نآمظ ريغ

 وج كح لوم حلاص لامعا »د كس ناري كس لوم دنماب كس: بارسؤج هو كيا لين كس متلد لامعا كس رفا شبس كن
 اكنلالكدج لبن ترخ ركل ين ل اص لاا ارجاظنب يك لوب كس لبي لكك ىكررلص اي تارمتو قد ص لن ايند نس لوبا

 6 تاملظ «< ىك تاملظ لاثم كنا لوب كيس لامعا كس نار سود لاب كح ىلا لئئالص لوك
 تاملظ ىذك وا < يت داي اساس فاضعن ذعجس < م فطع

 مقاس كس نول مترت وصلت ل تي آس بلرلاب بكس شل خللا ت ِتامّلظك وأ :هيبنت

 يل بال جاسر #لت لا يئبرفللقلرافطا تل ديت

 حرت ريضت
 ىذيوكرذكت نلظروا نمير وفن تمي ىلا ليث كر فتي آكلات يلا ٍضْرَأْلاَو توسل وون للا

 [مراهج دلج



 206) رولا ةروس ةنكير# لالخ 1

0 

 ش فيرتت رو
 سا فيرفت روف # ىلازغ م اداء فيرى رسد دير لباج كيرا كرز كبك نتي قتلا

 وكرايشا كو رواوم نر روارماظ لم تاز ىقيادوخ ب ريغل رهظملا و هسفنب رهاظلا روعلا < ّناررفنايبررم
 دييهرصاب تاق. نانو دس م ناكت يفك ا لمار ددولكجس ل قري ظمر يضتوا ءوجالاو سرك ور زوارماط

 روبات 7-1 نإ لام ل لركك ردا اكل وزني ما ناري رذ كح لاري داههس قركك ارا

 رمد ركوب ساتر تاع سار نين قي درك شدو ىلا اركي هيقكمامجا لئاقم خيسا لي اع كدت ٍِء

 لكتاش لات نت دابتنا ل ثم قر عروا ىوغل غيبسا قالطا كرون نفل اوم مولخص سس ىلا« قي درك ن دال لزج

 كل ه لاعت ققوج لي روك ن تيك لاس كلاي دوا كرب حس لغ تايناسسجوا مشو وليك اكسو لبي تاذ

 روأب حصري رولكس ذلابمرج اي ليث كس فلس او خس ركن شور قمر قمر يخترع لافت اب وحل ساس اوم قالطا اكروائفل
 هيرو ونمو ولكم امتنان ذردا ناس ؟لاهترشلا«<س اتاجايدربكل عوكل دع بح اص بيب جس ايككايدركريجت نس دونك

 ايكلقأ 1 عارمة وا اهيرموط سر د عدب
 “ضرالاو تاومَسلا لها ىداه هللا"

 نومرو

 «هس لاثم بيم كيا لاير ساحة ع نؤم بلقدج تيادبرؤن اك اعتدثلا ( سآلا) ةولكشميك هر لَكُم

 نآرقلاو ناميالا هللا لعج ىذلا نموملا وه < ايك أر يضكس ا حس بسكن ب ىلا تطل” فس يرتب نما
 نموملا رون ٌركذ مث هسفن رونب أادبف ضرالاو تاومسلا رون هللا لاقف هلثم هللا ٌبرَصَق هردص ىف

 ( ركن با) . هب َنَمآْنَم رون ْلَعم اهأر قي بعك نب ىبا ناكف هب َنَمآ ْنَم رون ُلََم لاقف
 ل ته آل اس ايدلاذ تيارب رون اكن آر قروا ناميا نس دقلا لع لد كس لتتعس ىكنؤم لا لاشهر يشن

 هرون ُلَكَم ايار فرك اكرون كس نوم بلقرمي ِضْرآلاو تاوطّسلا ُروث هللا (ارفركةاكرون ةيسادوخ نس ثلا 2

 وف لَم جس هب مآ ْنَم وون لق <-اببك مروف لفه قبل ءفا ترطت كت أراك تيدا
 ردت اكهتلا كل ب ب لس تي آقرواج حت ارافرط كى اخته ذلار يدك كيا لو لاوقوو كس يئن قلتلك
 اسود« جس لوقاك ايع نبا ترطحر جس خلا ةوكشمبك لاثم كاس ايكامكر م مف لب بق كس ناعوج تميادب

 . مداهج ملج



 4400 روسسلا ةروس 2 ناملالعودرا رش نال اج

 مكس ياكل اتم لا لح كل سا جس دكت لالد مالك ايسبب لتس عج ارفرط كن ريمكس يلق

 ىرطف ناوتي ز نفور فافش تبن لم لا لش تق كيا لداك ا لع ساس لشق فاط كيا يسكن زم
 عررط لشد جس اك قتل وبقى فخ د وخاص اخ اكن حس ايكاعكر تجلدو لع ترطف كن وصوب جس لشن ت هاب روف

 لي نوم بلو تيار رون رطف حررط اس انك ركن روك وسو درك نور حس لش كل نوت ز نفور

 روب حالك ركن وردكم اع ركوم نور نجس احاجوج لاضتلا كا تختاسس كس ىلا مكعروا ىلا قو بحب جس ايئاعكر
 هدئافاكل اكد رك لالخ تا سكس نوم الاكر تنيد» لم بلقاس زب لم قياعآ جبل تمام

 لك جس لوم ربعاج كم ومعنا كس ثيي دع كيا ءجس ايا رف ضان وك يؤم بلت عب لاثم كس ىلا جس اتمكن لم
 كح ترطفوكل ا ني دلاو كس ارمي < اتومادني ب ح رطف ب 0 ةرطفلا ىلع دلوي دولوم
 (فراوم )< ناميا تيار دارمس ترطف لا« لو تيس دلا دم ل وقسا رالغركاشب حس وضاقت

 ناره ؤب ك لاو تيب راقزج رابحا بهك تابع نبا ترطتكس كلن ياور كيا فس وخب ماا

 هديساك يآ ةولخم < لكى ناب كك رابم بلقكس ملوي الا لسرفلا وسر لاشي هل يا رف ةس لوبا كس ملاع
 تول يدصاخاكت ورو ل ارواج تبث ( عراه ) حرابصم رواج كرايم بلت اكيآ ( لي دق ) ةجاج ذ <

 كس ساكن العا كس ساروا ىلا كو بجرم جس ناءاس اك ور كس كس لوكدل ل يب لسا لت لكي حس نااطعاو دابا كس

 < انك ف كودو اععس داس كس اتومد وف اهيا ييجي احاجو# لات ادهتان
 بيرو بيج ح تبع # هيي كس أديب كب آب تثعب تدبر اهلا كس مل ريل ثلا ليكى

 تاصاب را لع نير خر اططص وكن لث كنس لاو ةييسد تداشب كت دن كاي آدج سلبت كا لع ملاع تاهقاد
 قربك ئاصخ فس لوتس دلا لالج جس يدرك عري روطكس باكل فس ءالع حس تب وكن لس اناجابك
 < يدرك ل لازد نس مادا« 2

 كفل اذ تيار رون انيا لع نوم بلق نامت نقع تيآقلاس ( سآلا) ُهّللا َنْذَأ توبي ىف هنوف

 اطع لق قدشلاوكن نج ليث تس اهنا كأول ىتو هاف حس روف شاك اق اا رف يي لب رخ رول« ىلا رف ناب لام ان كي
 رثكاود لاه رقفتسو ماتم لسا اكن يشهي اكس ايكيا رف ناي رقنتم مروا لكك نمل ا لن تبي آى + لين تس( رف
 اكذلا ك- 1 نو( دباس ) تدي»» لو تاج كيد لع تاقداكس لو ذات عايأس وضخ جر تاقو

 -ةساجايكركذ ماناكدثلا ل كادوا ة# اجاعكر الاب هدنلي وكت ارك س يمت
 مرابج لج



 4 (00) رولا ةروس 02 نايل الجووراحررش نيل امج

 وم تاس لس مروتل هللا ىدهي) قلعت ٍتويب ىف لع بك وتل س ي لاني كيرالا لتعآ

 لس تش عفر عقر د روا لو كس يسد تازاجا تكس لا تش نْذإ َنِذَأ عقر نا ُهَللإ َنْؤ

 ل نا نتن اب مدام رك اد مكتذ# هللا كل و ناك تي آل كس ذ# كميل ركدنلب نعاس
 (رثكن با )< (يارف ناس ذس لم الكوغلروا ماوغل

 ُعَفرَي ذإ ج1 لم نآرق اختل .بعكءانب جت  نانب دهسا رمعتس نر ءايام رف فسرت ما ايدول مر

 حس دجاسم فرار فذ قرب نروا جس دعا وق اب دارمس دعاوت خفر لمع تيب[ ا ِتْيَبلا نم دعوا مها
 همة لرباصار

 جام ك كس تقو قالطا اكل ا ددصء اي غم ٌةادغ ٌرُدُغلا ِلاَصآلاَو ّرُدغلاِب اَهِف ُهَل حّبَسُي

 لاعفا عمت كل يخف لكلا عج ايكرايضاوكسا فس تعاتب كي« فرش تكف رشي لاما ردا

 67 ودع خذ نير سفمض نم لينا نس كد يوكادض لش تاقوا بس انم مانت. ك سب بلطم اكتيي 1س لانى يق

 تاقدا هس كت رع سل اوز ليصا كل سا لين كفو لي زان لاب لي لاصآ دوا« لدارمذ افك
 - لو تكا

 هس لكك ايب تنص ص اخ ليا ىكنيتؤم نأ لي لا هللا ركذ نع ٌعيبَِلَو ةَراَجِت مهيهلتال هلوق
 مكي هراشا فرط ريك اجر لم سا« لو كر ابوك دجاسروا تاءاقم اخ تيا دفا شل

 ل ّقئاتروا همت رشسمءبس ضف ني ورك نا ذارغ كن وتس كس كس قت لودرم لصارو ىرضاح دج اسم
 يدق . قنبر اسيل ٍدجاسم ريخ ا رف مي يعطل لصلا لوس اكهس ثيدع لئلا تر

 رجس لكك ايي وك تفصر ىكنيلاص نؤمن تيب لا« لن سكك يراد كسكس ناادج اسم نير
 اتركي ثا حس داي كرطلا_لغشم اكن يمد نير وا تخو فوري تسر ايل لا

 تتازتاص لس كادوا لوم لزان ل هس داب كس نولاو راذاب تمي اريدك يام رف لركن ب هثلا دبع تتح

 مل املي دوك وكول انت ايكوم تذو كامن قع دلك راذابر سلب دفئا دب تيرطح زور كيك يا رف نس ماس ترعح

 مهلهلثال ٌلاَجِر <. داشرا ياك آر قلبي داب كس لوكول ىف ياي رف قلت < داج فرط كرس كدنب ليغ اكد

 . هللا ٍرْكذ نع عيبالو ةراجت

 دمي ع ركانب راوكروا ةس كم اكاكراب دل :رصودروا ةس كت داتا: يلاعضور ل تلاسدبع

 2ك ع نارك وكوذا 2و أدب لع ناكزاوآ ىلا ذا تو كس كل_-.ةناووسركاكءانق لاعب اكتسداهتاكىلاكص
 2 ناكروا ليث راك برض كم وعتاب بسد رأرلا املا امل اع ساككر ذب سس .رسود رواء كس حاج 7
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 :ك تيد لقور انركل اذ هتج كح ليوم زرت )لو 2 وم غ.اهناري تس طوع اوت رك 3ك ازا كنا
 ( ىطرت )- قوم لان تعآسي لش رس كن لاءامق ل راوك الم تس برضاك زوو اغا

 لي ككاو كح لال جبت بوو لو زور لاس بلم اكتييآل ا ٌراَصْبالاَو ُبْوْلُقلا هيف ُبْلَقتَت موي
 كت اين ع بولقك ع يي بلطم ب هت كك دش واج كر تادقاو لا نلوم وو ليصككروا منح تمكن
 فرط ب تاج ب 559 ا لكل كو بتاج او لك نبع /روارشي رئا اكفوخروا تملأ لب سوا كومار 7

 ؟ باج ل باب حس باج ل اد ؟ لن لل حس باج لكس ان لاا اي؟ لي اب هس بس
 رابققا كس ديقكروا لايخ ةيسادج د كيا لي كس مود رفاك (يبآلا) باَرَسك مُهَلاَمْعأ اوُرَفك َنيِذَّلاَو
 رك قوم ل ايار اق ماك لكلا لكالاعا 004 ةماكي دعب كسك ةككردا لإ ةسلماككتاكب

 لأ لب لكتب تتفو كس رمي دورك ىلا لاثع كل ورفاكم دز بي رف نا« صرح لوبن لادن حس تسوق
 ىلا وتاج لابد ركوم باز سس دش سايب تسمي ر قوم كم س تقيقت» وردا د لامك لاب حس دددك سايب
 يانج اقددجوم لابو كا كس تل باح اكرر اتت دد'ءافت زك نحاس كراك تكل إب سيو لاو

 مثال قكبدايك سرك اح إو دلكدب داكج لم مد كيا باحاكىا ذس لاتهللا تو كح ترو بار طن

 سب لش لاير يدنا كن يصمم لمتورفكروا قرن ليي لوزم كس ايند كي لاي سرمد جس هد ماكر عنك
 حس برس ىفت لانكم لب كا لك نود لأي كس نا «لارف نايب آل اثم ىكنلا لن جس دامك سن
 كش حس فرط قل دئب لع تامل رتب تروا ل لوب يصدتا صلاخ كولر تل راد ف احكى

 نايا 1يخا رحب ىف ٍتْملظك وأ ا وكلا كل ورفاكءاهنمر ثلا ذوق يسد في لنك ةيسا مراعش
 هاا

 نيم رهط عل زو ةولض حشا نيو راو ترخشلا ىف نبال عجب لل رن

 ُهَللاَو مايو وص هللا مَع ذَ لك َنهتحِبجَأ ٍتاَطِيَب لاح * ِتاَفآَص ٍضْرَآلاَو ِءاَمّسلا

 قرا ِرطَملا نِاَرَح *ٍضرلاَو ٍتاوْمّسلا كلم لَ اعلا بيغ هيف هُوَ اب مل
 نيب ُفِلَوي مل تفر هُقوُسي اَاَحَس ىجزُي هللا آرت ملا عج ٍجْرَمْلا هُرْيِصَملا هللا ىَلإَو ٍتاَبنلاَو
 ٍضَْب قوق صعب اماكر هلع مَ ةدحاَو ةعطقب رمل عطقلا ُلعجَيَف ٍصَْ ىلإ ُهَصَْب مص

 ىف اَهِيِف لاَبج ٌةَدئاَر ْنِم ٍءاَمّسلا َنِم ُلِرتُيَو ِهِجِراَخَم هلالخ ْنِم ٌجّرْخَي َرْطَمْلا قذولا ىَرَتَق

 ُداكَي ءاَي ْنّمَع ُهفِرَصَيَو ِءاَحُي ْنَم هب ٌبْيِصْيَق هِضْعَب ىا ٍدَرَب "نم ِراَجلا ٍةداَعإبَلدَب ِءاَمّسلا
 ىا ْهَراَهَتلاَو ليلا هللا ُبْلَقُي اَهفِطْحُي نأ ُهَل ٍةَرِظاَنلا هراَصبآْلاِب ٌبَهَذَي ُهئاَعَمَ هِقرب انس ُبّرقَي
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 مايل رونلاةروس م نيل الصووراحر رش نما

 ٍباَحضال نِراَصِبأْلا ىلؤل ٌةلاِلَد ةَربَل بِيَِْتلا َكِلَذ ئف نإ ِرَآلا َلَدَب امهنم كب ىتَ
 نم مهنمف ةقطُن ىلا كوم نب ناَويَح ىاِةيآَذ لك قل هللا ىلاعت ألا ٍةرذُ ىلع ِِاََبا

 مُهمَو ِرَِطلاَو ناسنإلاك يلج ىلَع شي نم مُهَِوماَرهلاو ٍتايَحلاك ديلي ىلع ىِشمُي
 قل رعب يش لك ىلع هللا نإ اعملي ممل هَل هير ىلغ نمي نم

 ىا ويقسم قيِرَط طار ىلإ آني نم ده هّللاَو نآْرقلا ىه تاني ىا "متن د تنجم ٍتيآ انلَرنأ

 تا دعت ووو نسر ب قلص قوطي راو مقن ي

 :نييمؤملاب رْصرعُملا كِلوأ آمر هنع "كلذ ِدْعَب نم مُهني قرف ري ىَلوتي ملي اَمكَحاَمِبف
 هبي مكي ةنع علما هوس هلل ىلإ اذا مه مهول قمل ندا
 َنيِعِرسُم < :نييِعُم هلا آوَُي حلا مهل نكي ناَو هلا ىجملا نع هَوْضرْعُم مهم قيل اذ

 مهِلَع هللا فيجي نأ َنْوُفاَحَي ما هِتَّوبل ىف اوُكَش ىل اوبترا مأ رفك ٌضَرُم مهبول ىف نط

 هنع ماتا طوال مه م كنلوأ لَ ال ديف اَرُمَلْظُي ى مكحلا ىف هلوُسَرَ
 هةهمحج رب

 لرفع ل8 قيعن رت امو ديلا 3177
 لك رئاط ريط لل ت56 مس اليحب ب ك < يب لاع نايمرد كس نمي زروا نلاسآ ( قب ) هس هنري دوا < لشد

 00 مولعم عترواءاعد ىياوكب س ل عدمه وحكوزاب خيساك سيب لاع سجس لاع ِتاَناَص

 حس تمول كى دفنا روا < .بلمن ( ب ل وقعلا و زري )وكل وقعلا وذ ىلع لاء < م روباكل اوفا بس كس سلول نا

 أ ايل حتر اف رط كى ترثلا وا ف ١ك تاحاينروا قزردوا شراب لن كلما تاتلاروا لشن نان زروا لونا آ

 1 نون شم سايب دال مت بوك ولد اب ناري مالو تقتل الج وكن ولد اب اختر لارلك يك مولحما

 راج انج دوك داب ركب سي درك هيون ارب < ايي درك ركل يأ ( رك. )وك ورك رت انج ساني دا تس

 ا واهب ح لوز ( تس ذب هساب) هج لاهي كح لدإب نس حس لهاي دوا <- قس لوخاروم نايسدد

 رئاز ل ٍءامُسلا ّنِم رواه لدب حس ءامسلا تاس راج اعا اهيف « ءامسلا ىف ىا اهيف < اتاسمب

 تم اياد كيب ل لي لدإ لاس اجداثباكى اااه حس سر واهسامارل جس اتباج ب نك رجب جس
 اريوكك دروا تار لاحت ثئاروا 0 كين قوق ور وح 1 ىلاو تي دوكك مب 2711 توم

 ل هك شوو بامسا لش لدب لدا ساب شاب سس ال ل ل دب كس سرسودوكك يارب حس لع لا شن ابد
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 ىلا ضرس ل نا ايكا دبي حس فطن تي لاي وك رادناج تل ل او لحرب فس هئلاروا ع تلالددب تدق كلا
 3 قلع رم لوريجودوج لث هو حس لن نلا ضنروا ضرالا تارشحروا ناسك يبج لو كرس ل؛ كس ثيبب د7 لذ

 <. انجاعدج لاتقل ايدج دوا قي ومكر يبج ل كج ب لوري اهي حس م لا ضتروا < نري دوا نلاسن دكا يبج

 رثلاروا < نآرقوو لس ل زان تايآىلاد سرك راو ذس مةربغالب رواج دداقرب رم ىلاختد ثلا كس < تكاد

 يللا ماكل و تسرك ة قود ني انمي روا اجامرف تييادب فرط كم السا نيد نم مهاره انما يوكل: ىلا خت

 كى ايكمكتج نس سوفود نا دوا كنب دفن ( سس لد) شم« سال نامي ياهل وسر كس لادا ديح للا نك“
 فس رك ارا ب دوا حس لك ارعا حس ( مح ) لما تانتب كيب كلب نلا دع كس لئارجج كت عاطا نس م
 بحجر وا وم تقباطم ل نلاسلو بلقكس نلا ل لنك ين شبل او ذ# .كدهع ايلا نتي ليف شئ نلوم لكل ايل و
 هس ركل ميف نايمرد كس نا ووك اج يس غمس فرط كا دخوج لوسروو حس امالب فرط كل وسر كس ىلارداثلاوكن لا

 كوب كك مثيل مار وف وم نت ( يي ىل )6 اارك ارو  اترك ئارعتا حس ذس آلي كس بآ هوك ياكم نا
 يدلنا اي« ليث ذب لن كت لع داب كس توب كس آ هباي؟ جرفك شرم لع لولد كس نلا اية تسلح
 لب ليتم اب ين لمن؟ كة اجيك قرب لصف نا نتن ؟ هس ركب نا لم يف لور اك ارواشلالجس.ثيدن
 طيارات 21110012

 دئاوف ريض بي منت
  تيورروا + ك ك1 ررقتو زم ٍضرلاَو ٍتاومسلا ىف ْنَم هل ُحّبَسُي هلا نأ رت ملآ هلوق

 لص اس يي لطم حس تريصلو بلقب حس ليس. رعب قاله عت كل اس دارم قل يور

 هيلث ءاضف كتر دواس لركن اييتتو ننكر قولتك ن ع ذروا نوفا رك مولعم ىل وكيس آمل ريدا
 قاذرو < ح١ دابتظا كيس ٠بلغرب ل وقعلاو ذر يوكل وقعلاو ذ لامس اك ْنَم لو تسرك للا سس: نس اليحب

 ذره لاب دوا لع لضاو بس ككاو « نمت «نلاسنا لن نلت ل لا وقتلاوذ صح كيأ حس لب لوصت و لب قولك
 وتب جولصروا ح عروضتووايقنادارم عكس يدهم ىذاضا ٌةرولص حيبسُتلا نمو هلوف لين لوقعلا

 ك ةهحيبستو ُهَئالَص َمِلَع دق لك لوكس ىلاقتدشلا والعكس لا«<جسدرف ليآ حسدارفا كس عروضتو دايقفا لم

 ِتاوْمَّسلا ىف ْنَم فطع «ٌريطلا< ع كٌبكاَر ٌبكَر بج ءج غر لك ٌرئاط ٌرْيَط < ىديب ط3

 -<-4 ٍضرآلا ىف نّمو
 ضرآلا ىف نمو ٍِتاوُمّسلا ىف نم مك2_ لاءجاتآمزال_ضن لع أ طع فطع اا :لااوس
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 كارا هروكدن حس ضراالاو ِءاَمّسلا نيب س6 ىف بأ يلع فوطخمروا فوطخم ربل لن لضأو وجب ريط لش
 كراع ترماغم لب نلادللي ليت لكل يار يلع ف وطخمرو! فوط يرد الخ كب اون: بس رصتقم اني و باج

 و6 تس ركز اؤرب لش ءاضف مس اليحب ب بج سدني رواج دارم قولك كن اع ز دوا لوف اس آ سس يلع ف وطتم
 هلوتط ءايكدم ترش اكن لع نأ فطع اذبل« لي ناس آن دوا لين سوم لع ناش ذ شوو تنذو للا دف لل تس
 هس بوصنتس جو لك فسد لاح تاذ اصرواج روفر مس جو كف طعرب ْنَم ٌريطلا < لاعح ٌريط ٍتاَفاص

 ْمِلَع « ةحيبستو ُهَتالص ّمِلَع ْدَق ُّك (<ب لقى قراردوا نيب تن لبكركل قكرم قب يببكروا لم ىن)

 ىل ج لك عقر اك وريم ويت كس ي لوق كيا ءليج فكل اوقا لع لوريل تت ةح يبست دوا هنئلص
 فرط شار يمنكم ِلَع لوقا رسود هس رتب حس بس جو كرئافط فاو تروصي ةَحيِبستو ةتالص مِلَع ُُُك

 شارتخايي لابي ُهَنيب ْفَلَوُي مث هن وتف ( لمت ) سوم قار فرط ك لبر يه َحيبستو ُهَئالص رواوج خمار
 دعاو باج لئالاح جساومب لاعتتما ك- كس باح ابي دواءجس انوه لاعتسا نايمرد كس ررعتم نيب كس انكساجايك
 ءايدركو راشلا فرط كب ااوجج كس لارا هوك كرك فاضا اك ضعب ىلا هضعب مضي لاق يسا فس مالعرسض
 ليك تقو لا ترورض كب اوج هك للاخ( ةعدطق [ّر ْعُطِق) + فوذكف اضم لم باَحّس عطف ىا
 حلاو لارتعا لوك وق اج ايل ناد لترك يخت ل ةَباَحَس كب احس ركاروا هانا درفمكي ناب ج كنس
 كب دب ترورض باو بلاوج ىلوروا ام

 < ماع اًماكر هلوق <س امالي جتا سكس رو ع بت اخ رك عاد عرراشم حس اجا ىجْزُي هلوت

 هاهو رمل تارطح ضو لالخ هفوف < لاح س ُنَدَولا .لمج هلال نه ُجرخَي بتي مهت قش“
 هلوف ًاراروس نثكي لبج 2 لاَبج نزورب للخ عّن' لالخ هس ابك يأ فس تارطح ضتبروا ٌباَجِح نزورب

 لك َنِإَف باحّسلا نم ادّيبم ىا < ادت نم ءاَمسلا نم هَ نم انف لابجلا نم املا نم لِي
 ءاقبحلا ىل يا اهيف هلوق معلا ىف لابجلا يشد مط عطل ىا لاّبجلا ّنِم هلوق ءامس َرْهَف َكالَع ام

 باحُسلا َنِمأدتبُم ُلَِنُي ىا < يفي نع درب ْنِم هلوق ةفصلا عّضوم ىف رورجملاو راجلاو

 . اًدرب (وا) ٍدرب ضعب اهيف ٍةَنئاك ٍلابج نع
 ىل ل ةسوم ل لولداب لج < اتاسرب لسا حس وزايد ذب هس ذي كس لالداب جب ابيب :همج رش

 كل البي < اوم لاهتسا بجرم ني نم ل تيآه رو لذ رب لابجلا لاثماك وه ىذلا باحسلا نم لزنيو

 « يضيتأ هس ايكابكء هدئاز ب ايكابكل غ لابجلا نم اردد روا « بس يسسارفتبا نير فم افناب يب ل ءامسلا نم

 نورا 2 ِدْرِب نم رسولا ع لدب تاس لس راج ٌةداعا © ٍءامسلا نم ٍلابجلا روا يع ازيا < ايكابك

 مرابج رلج



 0 00) رولا ةروس مسا نال الجوورا حرش لامي

 دربلا سنج نم ىا < كح كس لن ايب نجس يضايب نكس يهددواهس ىلا اهقدتب فيه دالعاس لااا
 لكريم مه ِْشْمي ْنَم مهنم هلوق ىدي ىف ديدح متاخ ىا ٍديدح نم ىدي ىف ٌمتاخ اذه لاقي امك
 قيق>ل غل لا ايكايكر يآ ىثا روطس تاكاشمو او سرس لب كس كيب «كس نتابع اب جس عت ارافرط

 ريمقءال ل انلزنا ْدَقْلَو هلوق «ث تن فحاز لاو كرم لب ل ديبي ةدرو«<ج ابد[ م دعب كذاك
 اكانعطَأ لك هراشا كتاب كاي فاضا اكريمضامُه زلال نفط انلزنا دق هللاو ىاح فدزذك ما

 لب َمُكحَيِل كح باوج اكردقم لاوس لاير هنع ْعْلَبُملا هلو لوقلا نع ىا هنع هلوتق < فوزحل وعخم

 اكىتدشلا لي ت قيقا أمتك يمال اكاد: عر ذاود لوسرداشا لم لأ |لإج ؟ ع لويك فموي

 اَذِإ نوضرعم مهنم ٌقيِرف اَذإ هلوق ايظا رك اكمشلا جس اق لوسر مكب مروا مكب رشم كس

 اَذِإ رواه طرش اًوُعُد اَذإ نك 2 مارا طرشوارشبادج لوب ج كسءاذ ماقنم مما يحاجافم
 ازرع تعا 1 آد توه ريوا كس نا تت اريل | نش غّلبملا ىا هيَلِإ هلوق ءاز مهنم ٌقيرف

 رلئاغم ل ني زوهتاسكس قدوبي ليا اكس البج قوم ل زان ل سراي كس قفانم كيا ىانزغب تع آي لن سك

 فرثشا نب بعكدل اهتتباج نفل انهروا <. اجب لاي كس ملوي ثلا لس يس آل صيف ل اهتنج اج ىدوبم ءامتاوم را زن لن

 نا لي للا( ِنآَلا) ٌض رم ْمهبوُلق ىفأ هنوف ل تسرك سر وا # رام مئات اتاك ف نموا ساب لاي كس
 < كا حس لي لا زجج نلت روكن اراء اشك س هراششا فرط تعا

 قررا

 «ناعآ 0 فواح ل 417 يو ل لش

 كح لوم اكض اخ انو كب ساو ءى ىلاي ءك ار صانع لس نان ذروا دايس دواس راشسروا باباس ءب أتت 1« نين ذ

 ءاترك يكف ارك ورم س لا ادم كرب ماك ارب ارب وو < ايا رف ديبي ك كس ماك وك تروا ايا رف ديبي كس

 وكوفلا متل ىلاحدللب ع لم اقم عت لكن اكسب لت حاك ا ايس زف تناك وززج ناو ايقفاو تع اط ىلا
 - لت + هل لن تعاطا لك ارك بيري دوا كأي

 قل يا وو حس سجس اهكرروتشو ماختاردنا كس زج يارب نس للاعتدقلادك ا زف نس نيكو روا رش

 لكما ان وادج نا رف طع لاي وك لكما خوك نا نس ىلاهتنطال يرعب لوك ل ارا ف ايبيدككك ادا

 هدباشم ندد تاراك مج ليث احبك ونجم ن_اوكر يشأ ىلا نسا تناناويح فب اريج لامك نا تدابظد
 مراج لح
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 فعال ) رونلا ةروس انادي نيل اجود ورا حرش نمل امج

 اكتسدابع لكن لاكن لا تس باح ىا رواد ايامرف اطبع روق سس باح كس لاول رم سس لات دنا حرر ىلا ءتس اتم

 -<س "تاج ايايهداشا فرط وكن ومضى ا سس( يآل) هَنلَص ْمِلَع ذه لك مايا متر

 دوا ليث دارم لداب هس ذب هس ذم تس لايجروا لو لداي دارم تس ءاس لابي اًهيِف لاّبج ْنِم ِءاَمّسلا َّنِم هلوتف
 «هساتاسرب لس واووك نم ل ابيب كس لولوا لش لان اس آل سب بلطم كي كتب آلا ليز تك لهل وا درب

 هس اب ]ذي هت لوزا لو كس لايج رواج ل نك كس ىدنلب ءامس ملكه ين بلطم اردد ( ركن با )

 لان قع ككل فرب انباع بحجب ح لوي دنلب لب احاسسرب لت شراب حس ساوفاسآ ىلاتدقلا نيت سك
 ع :ر ةيدص كاس ول ياعم

 تيا كرش راكروا قف قلك اهيا نس اوك نترك ذاك وكول نلا لم تي آبي ليك لا هللاب اَنَمآ نولوقيو

 -ايكرايقفادقير طاق اقنروا < رمدركتس نامي تلددوج بس لذاك وكول ننال تي أل 00

 اعابخ نبا تررطت>, لوم لذ ان لب هس داب كح ف انم كيا ىئ انرثبب تيب آي يدك ابك فس لتاقم :لوزن ناش

 كس كداب كيا روار ثبات عررط ل ادعقاد « تلوم لذا ناش س داي كس فنه ل نرشب تي ايدكس ىبي لاقت
 روج ب ف2 هك ظئابكف كدوبي بتقدر رواق نتن رثب تت سموصخ لم اهم كس نك ذ نايم

 كل  ةساج لاي هس قدوبي (انقدادرس دوبي فيادج )ولج لاي ك- فرشا نب بكد ابك س نفل انمرشب

 هسة ودب بج اء رفرلصيف لن نكس قدذبب فس بس آكل لاي كس ملكي يطع ثلا لميس ل وفود انج ايكرارصا
 كس كدب كفي لاب هت لطي انج حس لي ركدصف حاولي ساب كرمعابكذس قئانم ف لاي

 أ اه لتولي لمي كس يآ و 2 :ارتذمف ل * نتاع ذي آخ ةك سي حل فد مابك

 ايكفس قئانم ؟ عسى ىيا تابايك ؟كِلاَذكأ يامر ف حس ف انم فرع تررطت, ارك ميف ح باك ساتباج

 رم ترس انج هوركر اظن فكس اسرع امكيلا ّحرخا ىتح اديور ارث لولو ْل#رمعت رت لاب لد

 اًذكه ارق هرم ترطحرواءايورأ اخماد ع بيار انوا ةس ل فير اراك وكندا سرك

 كسا لت ع رلات ميول صيف كس لومر كس لئاروادتلاو# هِلوُسر ٍءاَضقو هللا ٍءاَضَقِب ٌضرَي مل ْنَم َنْبَب ئِضقا

 قورافلا ىمسف لطابلاو ٍقَحلا َنيب رف رمع نإ ليئاربج لاقو لوم لران تينآيس وتم لوم اترك رط سالف
 -_ ( لم )اعبر قو داف م اناكرحجتسر تروا ايدل قرف نايم كس لاب دوا نت رمع اير ف ف لت ارب تر تح

 ْنأ مهب قئاللا لوقلاب ىا مُهْنيَب َمُكحَيل هِلْوُسَرَو هللا ىَلإ آْوُعُد اَذإ َنْيِدِمْؤُملا َلْوَق ناك اَمّنِ
 ُهَلَوسَرَو هللا عي ْنَمَو َنْوْجاَت ..نوُحبلْفملا مه ذيج كلو ٍةَباَجإلا طادعطاَو انعم اوُوقَي

 ةّنجلاب َنوُزئآَقلا ْمُه كدلوأَف ُهَعيِطُي ْنآِب اهرسكو ٍءاَهلا نكسب و

 لا

 ُهَفاَحَي هللا ىَشْحَيَو



 1 (6) رولا ةروس 58 نال الجودر حرش نكمل ا

 ٌةَعاَط * ءاوُمِسقَتل ْمُهَل لف نجري ٍداهجلاب مهترما نيل اَََع مِهِناَمْا ده للاب اَوُمَسفَو

 مُكَيَعاَط نِم ِهَنْرْلَمْعَت اَمِب رح هلا نإ هيف نوُقَدضتال ىذا ْمُكِمَسَق نب رح يل * ٌةَقورْعَم

 ٍفْذَحِب ِهِيَعاَط نع اََلَوَت ْنَف ةَلْوْسّرلا اَوُعيِطاَو هللا اًوُعيِطا لق لغفلاب مُكَمَلاَحُمو لرَقلاب

 ْنِإَو هتعاَط ْنِم ”ٍمكلْحاَم ْمُكيلَعَو غيل نم لدا يلع تحل ملا باكو الاعتلا

 اًومآ َنيِذْلا هللا َدَعَو ُنّيَبلا لِبَتلا ىا نيم غلبلا الإ ٍلوَْرلا ىَلَع اَمَو "اذدنهَت ُةوعيطت

 ٍلِعاَقلل ٍءانبلاِب َفَلْخَتْسا امك ٍراَفكلا نَع الَدَب ضْرآلا ىف ْمُهَنَفِلْحَتْسَيَل ٍتْحِلّصلا اوُلِمَعَو مكنم

 ىذلا مَنِ ْمُهل نكمل ةَربابجلا نع الَبَليِئاَرسإ ىَِب نم مهل نم َنيِذْلا ٍلوُعْفَملاَ
 هَ دالبلا ىف مهل عبو نانذآلا عج ىلع رهط ذب مالسالا وُو مهل ىطناا
 اَمب ْمُهَل هَدْعَو هللا َرَجنآ دقو ءانمآ ٍراَفُكلا َنِم مهفوخ دعب "نم ٍديِدْشَتلاو ٍفِيفَحَنلاب مُهّنَلَدَبْيلَ
 َرَفك نَمَو ليلا مكح ىف فئات وه ”انيش ىب نوكر شيال ىِبتوُدبعَي هلوقب مهيلع ىنثأو ُهَرَكَذ
 ُهنع ُهَللا َئِضَر َكاَمُع ُهَلَمَق هب َرَمك ْنَم ْلَّرَآو تنْوَقِسفلا ْمُه َكِيلوأف هب مُهنم ماعنإلا َكِلذ َدْعَب

 مُكلعل لوس اَوعِِطَو ةوكّرلا اونآو ةولَصلا اوُميِقاَو ًناَوخإ اوُناَك نأ دعب نوي اوُراَصَف
 رزقك َنيَِلا ُلوسَرلا لِعاقلو ةُاَنحَتلاَو ياقلب َنَبسحتال ٍةَمْحّرلا ءاَجَر ىل هدْْمَحرت
 ىه ٌعجْرَملارْيِصَملا سلو اتا معجم مومو اوفي ذاب ؟ٍضَْلا ىف انني

 همجرت

 هو واع درك صيف لع لا لوسر اكل اروادثنا كس "حاج ايالب ك- سا لب بج كس يق لا وق اكل اولاو نامي

 لوقا كأول نيس اروا قال ك- ناش كن متم ىعانبكايبا نش« ايل نام( مع )ايل نام دول انس نس مكتدك ين تك

 )ساروا كسر فو الا روا ءركت عاطا كلوز كس نتاروا ثلا توج روأ ل لح اب رالف تو اك

 تلج كأول قتل ا لب كت ع اطا كسا شن ع تكس هك لاازؤا نوكساسإ قي دس 1ك( باع

 رورو وو لي امر مكتاكدابتج وكنا بأ ر يل مف سلسل دل سدا

 رام للنار وسرلاحناز) اح كير كزرتالاأع يمك له جدك آءل وما عك لك

 كحد بكي آ< فاو ىل ف ع تفلاؤ المروا تعاطا الوقت ]ا ءابتلاعتدثلا وم يكس ممل نت

 فدع كاع انلوتف رك لادرلور حس تعاطى سا كول مرلا ىترميوركت عاطا كل وسر رواثلا ل

 وم ذ كس لوسركك سا( + فدهذح اطر شب اوت ن١ ( لنا اصتن لوك اك اوف ) ع بااطخو كلت نا دخت اسكس

 تكا ب



 ي(02) رولا ةروس مع نال ااجوورا رش نمل امج ملا

 َُ راو حس اقكى مزال مداه دامت تع اطادو رم ذه دابتروا ايكامكر مم كس نادج ماك غلي

 نلاتس لم مث هس ىلاتدثلا اني داي ب روض ف اص فرص م كس لوسر وا كدا اي تيبادب ال كت ععاطا كالا

 522 لة. فخ كن مز ايبا سف لن اًاهقن ل غس ل لييروا نسل نايا سايوص تس لال)

 لوب روا فور خم فلختسا + 4 لولا ح لث لارا ن هيي © قامت يع يظن ا ايزل

 250 0 ناك ١ م نا يبقي جس ايلادني كس كح ناوكن ب دلسروا( ىلإ لود )

 كح ناو اك و تعسو سي سوط كل كس نارول سس وركب ل ان ب ناي دا مانقول اك( 4 تاق ررط لا )

 مهتلَييل تسد لوب تس ناو فو ) لا دعإ لح فو لسا كس نلا حس لورفاكروا «ك لب اجب كل

 حا فادني سوم با عيا جل 0

 تس مالساووروا كت تاو 3

 رواوكر 114 53 لع لاهل سا دو داب دين انج« 0

 تدنن ورفاكس أ دب تتتدديما كك تقر ل“ سابا ريك نر ايكت عع اطا ىلوسررواورك ايد 591

 0 ديتاسكس يضاحت .روا نات فج نست كس لي دارج لبر "ف حس م ل نكت ذرك رك الرج لايخ
 - شرم تائب م( تيب )و هرواس غر ذود خترم اكان ادوا ليث ملريلظد قنا لس وسر

 دا ول ىر يسشو 2 0

 خلا اوفي ذأ رداع اعإي بصأحس بو كة يسدا ركنا ب لق سدوم َنيِبمؤملا ّلوق ناك اَمْنِإ

 رواتساص دي حلك ددارقنبكماوك وق هس قتل ىلا نيا ددا ن وا لواء سي درار7مسااكناكردصم ىل توك

 خلا اولْوُفَ نا هلوق < ودرار م عرار نس روبوت أرق لواء ددارقرمش كك اكردصم ل دانيل اًوَلوُفُي لأ

 لع لسا فتي هل وتف حس لم مكس ياشنا دب تل سا روت ملح رش بدال مارك يرقلم جلا

 للاي درك ف ذع لايق ف الخ فيقتل ف فقري يكمن هرسكاكنف اقروا كوب ف ذحاب حجو كم زج اق هيي

 ده هلوق لت فك فنك بت اجاب يدرك كسول كن يت كس سا ومب ذو لس َلِعَف فيصج كك
 وراشا فرط كى تا حس فدع اهتياغ ب بوش سابو كن حم قلل *لوعفم اكو ل خث دهب مهام

 ىا تسابكب وانس يو ل ةسدم لاح فس تارزنح نك اذهج مهناميا نْوُدهجي جي تداجيذقت جس

 رواج ءادتبم تت بكتب ةفورعم ةعاط هلوق < مابا ْنْجْرْخِل هلو ْمِهِنامِْا ىف نيدهتجم
 ظ3553-

 راج رزت



 ا 07) رولا ةروس مرو نال الجو درا يرش نال اب

 كفو زح ادتبم ةفورعم ةعاط ؛< ايل راشا فرط لكى ارك اي ردقم ٌريخخ  مالعرضجس ربت كلا خلا ٌريخ

 5 َنْوْلَمْعَت اَمب ٌريبخ َهَللا نإ هلو ٌةفورعم ٌةعاط ْمُهُنعاط ىا .انكسوم ورم ى تحس جي كفرت

 ع لوسرلا اًوُعيطاو هللا اوعيطا شح باطخوك نر روما ل اْوَلََت ْنَف هلوق تلع كرلمب كس

 نق انت ب اطخوكملوريلعرشلا لستر نت نع خلا هللا اًوُعيِطَأ لُق « ل5 بطاخس اَوَلَوَق ىتو لو بطال
 طرش باو ل لوق كيا دوا < اطرش باو: ين لَم اَمِهَْلَع اَمَنإَف هفوق < باطخو ان يي روما, ل اوت

 اه هلوتف < ايكا يك ايب ناوكي مز كس مج كا ريج تلع كب اوج لا لَا ِهْيَلَع اَمْنِإَف روا < فوذح

 3 َدَعَو مكن انآ َنيِْلا مكن اوْنمآ َنيِذلا هللا َدَعَو هلو < ديك كلب لاب خلا لوسرلا ىلع

 مهفوخ ىل ايدبتو مهنيد نيكمتو ضرالا ىف فالختسإلا هورو واس فوج ىلاغ لوعفصروا < لوا لوعفم

 هللا جي مدقق باج كردقمم مف لخَتْسيل ردا جلل لوعفم اك دعو ركل تف وطغم بسب «نمالاب

 ىا < يردص» لع َفَلْخَتسِإ امك هلوته < لادرب فذح ك1 ىلا لوعفمم نب اج يروا ْمُهنفِلْخَتْسَيَ
 نوخانع ٌركذ ام رواه حس هّدعو لاخاكلا ركْذ مب هلو مه َنيِذْلا فالخَتسإك اًفلَخَتْسِإ

 هراشا فرط لكى ا ركبك ف ناتسه .وه هذ مالعرض فناتس لمت ِي ّىَِنْوُدُبْعَي هل وق لإ دارم هوك الخ

 كددقم لاوس لياليك ب يءسايددارق نارى اة مالع رض قكرم بيكا نري ازت ف لقل ا نقض: غدانا
 قرت كف وذح ءادتبم لقب هداك ىبنوُدبعي بيجاف « نؤنِمْؤيو َنْوْفِلْحَتْسَي ْمُهّْلاِب ام ايكابكء < بادج

 مدل 7 اًئيش ىب نوكر شيال هلوق ْئتوُدُبِعي مه ل 5200 اكسر فئاتصرلمج قلب تروص لاس اكسو

 2 مُهنم هلو َنيِدَجّوم ىننوُدبعي ىا؛ «بس انكسر كل احس لع نرمي نن ودبعي رواه اتكسوم قر فناتم

 ىا «ج عار فرط كم اعنار مك هب هلوق < تار فرط كاؤئمآ نيذلل ريمه ردا لاح حس ْنَم
 مه َكنلْؤُأ نإ حجي ىاءدض كن امياكد ع تنقثنارفكوارم سر فكروا ةثلشلا رومالا نم رك َّذ امب ماعنالا
 اكل جل فطعوي ردقم لب ٌةَولّصلا اوميقاو هلو ءابكل /”نورفاكلا مه كتلوا «< با َنْوُفِساَفلا

 َنيِذَلا رواج لوسرلا يئان كا نّبسحتال هلوق خلا َةرلَّصلا اوميقاو اونمآف ىا < تركمان نايس
 «ااول طلو لو تدك الإ 0 وسلا نيرجعم ماوس بالو ادرك

 رد اس دم

 ريض نرش
 نايا لبا ت لابي ءامت نايياكراوركلس قافنورفكى با نبت تي 1ك[ ( آلا ) َنيِنعؤملا ٌلوق تاك امن

 ماج دلج



 1 00) روسلا ةروس موس نيل لجسودرا حرش نال امج

 لوسرروادثلا لش تاملاعم مانت ةيساوتب كس لوم كولو فرص نت كس لارماكو رالف تن حس نايباكل راد كس

 فصتمس تفص كي ةقتروا ىلا تييثخروا ل تس كت عاطا لكى ادوا ل تس كل بق لد فال عنف كس

 - لإ مورس تافص نادج كوله سراء لإ

 ب لامرب مكه تس ركاب كاهكا مك يمد روز قدك كامي كنفاني رف نقوم لع
 5001010 اوم لو كلا كح لوم لابجج بك رو 1م اكل ع تفو #ذآرج دوا كس ليد تاس اكس

 مقعد "مرفت كدابهج وكمت باآركادوا كس لي كميت تمت قس لي كميت ب ردا ساكوكر رج سلك
 لإ بسوي روا«ك لب اهب نوخانيا لابد م: كع رك يباكي آل ابج كه تس اجانب ودمك ا يوك ع لب كدابج
 ( ىريظم )اق جرف عيت

 ريغ حرث تع اطار دقي طف ورحم كيل لا لب تمرورض لك امك يمه داي لوم ل ذان تيب آرب ب للا
 نا رلسم حرر لج كمان ز ورغم الز انادارق ايس و بطمة ةداهك نين "ؤ رج تعامل
 (رثكبا)-اجدم لمس نا كة نيو ةسك

 نعع ب قاف كتعاطا كده دانك يستفد جرا ايكن ايي بلطمي ل. رطح غتروا
 قياس ساق لك رق راد مذ ى غل فرط ارض يادخر متت لولا اًوُعيِطأ و هللا اوعي ل

 متع اركي روا ع كتل وبقروا نب رقت وس 8 لكمال تابدج ري تروا ءايدركادا ررط كروي و كى راد مذ
 مده داببتيلايماكو ىلارم اك كن يراد لكس: ل ماخا هس لل كك وحك راد مذ ىف رك ولج قام

 كح ركأدا رف اذا قرض كس راتبك قو ذ ايمن اك مروا تار ى راهب سئل اصتنوكب كرتين« كنس دج

 اكن جس ناايباكت ارم لمن تعاطا لكل وسر لع تايآ هع 1م شد قئرادمذ قيارشار لع

 ( ىل غعرما ف )6غ اجوم عروش جب قنات رلسلس
 صاخديضتاسكس نيب رشار ءافلخ اي مارك ب امصوكو با هدو لا نس تارطح ضب ( يآلا) اونمآ نيذلا هللا َدَعَو

 قتال لو دورت تمدح اص ل نهاد لي ماعرف سر لكك يعترم نكي درر
 هيلغ ل نا زوكل وف ارلسم ىلا عتدفلاءاومروبظاكى لا ةهعو سا لع نور قلاريشروا هر شار تنف اظن دبكرك جس دورت,

 -ايد لرب حس نماوكف وس لوف |رلسصروا ايد توران دوري شي نيس« ايارفاطع

 تالا ءرفكدض كن امياكن جس دارم كرت تر فكل اهي َنْرْفِساَملا ُمُه َكِيلواَف كلذ َدْعَب َرَفك ْنَمَو

 نما روا تسوق تموكتوك ونارلسم سدرك روب هرعو اوم ايكح نوناردس م لاهت رثا تقو للك وب بلطم اك

 الس رايس رك ركاب كتنااعنا كسادذ نملك أ ركدعب كس لا« ةساجوب لاح ماتساوكن و روا نانو

 .مرارج دلج



 00) رونلا ةروس ناك نيل العوورا حرش نما

 - ل كساد ذس ركز واهتتحسدع كاتب ايس دك يدك تع اطا كت سوك
 سوم لولو و قادصم ليي حبس كلم ا هس نآر قل يرن العلا يامرف ة قوغبمالع

 تاداعنا و روكرن ك- ىلاهترفلا توم بككرمكس ميكر سوو بج رواا يكل ثق كي اع 'ترطختققورفيلظ ل لوب
 اكمال ني ثلا دبكتيرطعضرجت سكس دنس يا ف ىوخإ تكس التبن ارجو فو حس لاقر لتس سك يسع

 : يدمج ةاكا افلا بطخءاهتيد تقو كس شروف الفكس نك نع "ترطح ف نومفاوج حايك تن خرب

 لوسركح بج لو لوغش حس تنذو لا لب تان + كس طاحاد دكر بش داببت تش رفكسشلا“

 ولا هع يم ردا تسمم رف فيت ديب دم مل يطع رشا سلا
 تع اس كارما دلل ونا نوب لب ممل ادخل ولدت قرير وا كح لح اج لح باو تشرف

 راول ورك ماد لبن نايم كب اراول كات شال اوبر وا كح لوب نادجتاب كس للا اكو مر ضاع هدي رب تسد
 5 آرازب تسلب ك- لاس اجايكل أي لوكبج لكي وم لظاو لي ف نايم كبري 30 لكس نايم

 وج حس ناثع للذين انج( قربلظم ) لين تاج هس داء قد آراززب لتنج زا اجايكل ل ضيلخ ى كب جدا لإ ةساج كك

 اير قت انج ل تم اامتاوم عرورشلسلساكى ذي روش وكت |

 ملخلا اَُعْلِبَي مل َنْيِذَلاو ِءامإلاو ٍدْيبَعلا نم مُكَناَمبَأ ْتَكَلم َنيِذْلا مكنِذاَسَيِل اونمآ َنيِذَلا اها
 َنيِحَو ِرْجَفلا ٍةولَص لبق ْنِم تاو لف ىف ”ٍتاّرَم تلق ٍءاَستل َرَْ اُْكَرَعَو راَرخآلا نم مكن
 مك ٍتاَرِرَع كلت * ٍءاَضعلا ةولص ِدْعَب /ْنِمو ٍرهْظلا َتَفَو ىا ٍةَريِهَظلا نم م مكان نوْعَصَ

 ٍريِدقَتِب بْصّنلاِبو ٌتاَقَْأ ىه ىا َُماَقَم هْيَلِإ ٌفاَضملا َماَقَو ٌفاَضُم ُهَدَعَبِرَدَقُم ادم ربح عفّرلاب

 هيف ادب ايف بالا ِءاَقاِل َيهو ُهَماَقُمِهَْلِإ ُفاَضُملا مَ ُهلِبَقاَم ٍلَحَم نم وَدَب ابْوُصنَم ٍتاَقْوَأ
 ريغب مكيَلع لوُحُدلا ىف حاج ناّيبَصلاَو ِكِيِلَمَملا ىا مهْيَلَع لَو مُكيَلَع َسِل سيل ُتاَرْوَعلا

 ىلَع ُفِئاَط مُكْضعَب ةَمدِخلِل مُكْيَلَع َنوُفاَرَط مُه هَنلدلا هلَقلا ٍتاَقوآلا َدعَب ىا ”َنُهَدعَب ناَذيتَسا

 ماكحلا ىا ”تيآلا مك هللا نبي ركام نيب امك كياذك الامل هجم هلمججلاَو * ضْعَب

 نكلرآل لق ةَحْوْسَم َلِيق ناَديتسإلا ةيآو مُهل هرب اَمِب هميكَح 4 هِقلَح ٍروُمب ٌمِيِلَع ُهَللاَو
 ىف اًوُنذاَنسَيلَف َملحلا ُراَرْحَلا اهي مكدم ُلاَمْطَلا ْعَلَب اَذِإَو ناَديتسإلا كرت ىف ساتلا َنَواَهَت

 كهَتاَيآ مك هللا نبي كِلذك ٌراَبكلا ْراَرْخآلا ىا *مهلبق نم َنيِذَّلا نذاَتسا امك ِتاَفْوَلا عِيِمَج
 َنْوَجْرَي اَل ىتاللا نهِرَبكِل َدلَّولاَو ِضِيَحلا نع َنْدَعَف ِءاَسِيلا َنِم ُدَعاَرَقلاَو ويكَح ُميِلَع ُهَللاَو

 ٍراَمخلا َقْوَق عاَِقلاو ٍءاَدَرلاَو باَبلجلا َنِم َنُهَباَث َنْعَصَي نأ انج نِهيَلَع ّسِيَلف َكِلذِل اًحاَكن
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 2 (000) رولا ةروس م نال ااجوورا حرش نام

 اًهنغضي ل ْنَب َنففعََْي ْنآَو ٍلاَْلَحو ٍراَوِسو ٍةدالقك َيْفَح * و ب ٍتاَرهْظُم تجرم َرْيَغ

 ىلع الو ٌجَرَح ىمغالا ىَلَع سيل مكبوَلُف ىف امب ّمِدلَع مكلوقل عش ُهللاَو هَل ري
 اولكات نأ مكسفنا ىلَع َجَرَح الو مهيِلِباَقُم ةلكاوُم ىف ٌجَرَح ٍضيِرَملا ىَلَع لَو حَرَح جّرغألا
 تاون 0 مكيارخإ تويز مُكباَهْمأ تريب رآ مكلابا ٍتويِب وأ مك دال ٍتوُبُب ىا ْمُكتوُيب 'ْنِم
 وأ مكيالاخ ِتْوْبَب أ مكلاوخا ٍتوُيب وأ ِمُكَتاَمَع ِتوُبِب أ مكمامعأ تيب وأ مكتاَوخأ
 أ هَوَوَم ىف مُكَفَدَص ْنَم َوُهَو ”مُكقيِدَص وأ | مكر وُمَْرَح ىا ُهحِتاَُممتكَلْماَم
 نأ انج مكلَع سيل هب مه ءاَضر لع اذ ىل اوُرْصْحب م ذو زك نم توبي نم لكلا

 اَذِإَو هَدْحَو َلكاَي نأ جرحت نيف لَن ٍبَش ْعمَب َنِقرْتُم * اناتشآ وأ َنيِعِمَمْحُم اعيِمَج الكان
 اولوف مكسفنأ ىلع ع اوُمْلَسَف اَهيِف لهل مكل اَنوُيب مَتلَحَد اَذِإَف لكلا كرت ُهلكاَوُي ْنَم دجَي مَ

 اوُمِلَسَف له اهب ناك ناو ْمُكْيَلَع رت ةكئالَملا َنِإف َنيجِلاَّصلا هللا ٍداَبِع ىلَعَو اَنيَلَع مالَّسلا

 ِتاَيآلا ْمُكَل هللا ُن ب نيب كِلذك اَهِيَلَع ٌباَنُ هبط ةكَراَبُم َراَبُم هللا دنع ْنِم يح ُرَدْصَم ٌةَيجت مِهيَلَع

 . َكِلذ اَوُمَهفَت ىكِل منولِقْعَت مك مكن َمِلاَعَم ْمُكَل ُلِصَفُي ىا

 بح رصتخي .وةيمسحرتس) نسال كد
 نورا زآ كني ليتالعرولب دع سلم مث جوك ن اروا وك ناب وا مالغ قم وكن وكولكعس رابهتولاو نلاييأ سا

 زامف 60, هجس اع ىف تدزاجا لع تاقوا نمت نك ربترم مخ لين عكس وم ففقاو حس لماع كس اقروا سلخ
 تاقوا نلن يب دعب كس ءاشع ذامنرواوم ةئيسد راجا هس ريل غيبسا م بب تنذو كس رميود كش لج رمي ود دوا ليي حس

 فاضمدعإ كس ءادتيمروا سرت كف وزكءادتبك ساجد لادجتا سك نر هس (كلث) ل كس درب دابق
 (ُتلث) ردا مكل ٍتاروع ثلث تاقوا يه ىا «ب ايكوم ماقم مات ك- فاضمريلا فاضمروا «بهس فدذك

 لك ( رجفلا ةولص لبق نم ثل) لب ةيسادك سي لاح رك اء ددقموكتس اتوا لكس لا ءديتاسس كس بص

 كح فاضموك( تاروك )يلا ف اضم كس كف صوف اضم ( تاقوا ) رواوب بر وصنمهس ردو لكس وم لوب حس

 : نوت نا «<اتاو لكس بو كيس د راجا ريك نا( لل ب كيلا) تاقوا لوي رول ءايدركم اقنع اق

 ء لج ةس الك لاب ءابقتس زاجا خبري لوجيروا كولش ب ناشر وا جس مالا لوك من له دالغك تاقا

 ةياذمج ( ي)ردا ل لسد 2س[ اي كس ضلت جر 2 كركي كل كس تصدخ لاي هس دابة تسكب هو
 ناي رأ لوك لوك اجا 2 ءابت لاتقا: كك تايب ماكا هدية كاي .حررط ىلا جس ديكاج كلج لبن
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 0 () روسلا ةروس مس نال الجودرا يرش نامل

 «سالاو تدلك ل لاس حركي 2 كس لاوجروا خ فقاو ح تالاحك قولك يا اختر قلاواءجساترك

 سبب نا ذيتسا كول ناي لا روض جس ايكابكر وا < روض كس ايكا بكل ب داب كس نا ذيتسا تعبأ
 :هيبنت؛ل كلذ ركل قس نا ذيتس اك كوم ب بلطم قانرو( < بلاغ ظفلاكك2) لو هك ذك

 عل ىتوكن ا لعب تاقوا مانت وف ل اي عا رولي دص !وكولواز اعسا كيس داببةبسجب دوا روصقلاف الغي لكالاع

 ىا 2 ءابقلاتترثا ءدازآ خلاب نشب ل تل تزاجا كولروكن لمان كس ناك اهيبج جس اخاف تاجا ررط
 خيا ت ضيترواد الواوج روك ىو ىذي دوا « بس الاو تم الاو خس اج ىلا خت ثلا دوا جس اترك ن يب ماكحا ررط

 تار نلازةروب قرع( اوغ) ديما ا ( تو كدي اعذب ) كارا لوم قلو لالا تجي كه يساهم

 عي ذلك هليطرشل جاتو رتؤا كح طرت يوذ ذأ عقرب الشع ب انقل ع يسد راج سرك (طئاذ)

 رواه ربو دايزروا كس كس ناقل صر اوايطا قس لا ( ركأ) دوا« بعذاب نلت رئي ولكل اريبج نس رك ورجع

 دل اشموكب ك ك- ضاعن الد لإ جلو غد اجت ارطق كح بولروا نو لد تس /ناقإب كنا لات
 غد اهكد تاس ( لورو زر يخ) سوبا قم نيساء سان لك لير عن روا جس رتب ك- كس سة ذو جس
 ظيساإ تح لوزفلهسدالوا قيامك س لورمل ةتيسا ماك ب تاب لا < نرتب كس دارو دوا نش
 سات لوكس لون لبا حس لور لوئامب ساي تس لاركل ك- لاا لباب تس لور الإ

 2 ناي ت لور لاالاغ ليا اي كب لمان سلا تالا مكس لاويصكوكي قي اب حس لاو ملك لذات

 جباية. ت اكسر كل جس لا نتي لو شرات هسرابت دات نثر
 كس نإ روك ناكل يق يي زخم تي« وم صلت ب قيود تس دامو: سهو تسود دوا حس لورعك كس لوتس

 ةسايدج كى دنماضر كنا كك نع يت جاب نحكي دوج ويل كادلا تس« لادم لوركا

 ل ته ناش ري دقي رطقرفتن نك كلا كلا ةامكركل بسك ثا نر لكل م (تابرلا) ساهرا

 سلا ذ اهكتاسركاردءانق ارك وحن رت ن_.اهكايتزج سلوم لان لن هس راب كح كسا تي ايست
 تسال جتا قوقا لام لاوشسلا كلا نيس مبجب دوا تاعك وت اناعكد ف اتاي هناك
 ناركاروا كس ليد باوجاكاوكم شرف 2-لا َنيِحِلاّصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هلابك نورك
 تكرب در قم حس فرط كا دخوت  ردصم 6 بح ٌةيحت ءوركايلركمالس هي وظل ءاعدو كن ا قلوه شاخ ىلا لع
 ك نيد داهمت جس جامرف نايب ماكحا كس داببقىاعتد ثلا [ررطاىا جس اهاج ايدرجارب ىلا بس زج هدا لاو
 ومو ماكحا نا تك اج جام رفنايب ب دقي رط ا ووكماكا

 مدابج دلج



 كك (م) رولا ةروس 0 نال الصوور حرش نام

 داو ىريضو بيك عن
 ىا < ف لوعفم 6 كُدِؤاَنْسَيِ كري لوا ل وود لك فس وبب بوصنم لس كلث ٍتاَّرم كلن هلوق

 رك يدرك راغا كك فاض 6 تاقوا ثلث ىف نس مالعرمت ةليللاو مويلا ىف تاقوا ةئلث ىف اونذاتسيل

 ةولص لبق نم دعب لا ٍتاقوا ةشلث مُكَنذاَنْسَيِل ىا عن ٍتاقوا نث“تتاّرم رواج فرط تاره ثلث

 هر متأك تافوا ثلث دتياشعلا ٍةولص دعب نم حس رجفلا
 ٌتلث اونذاتسا ىا < لطم” ل وعفم امكن ذاتي مك يجد اكرسود كة سوم بونك تارم ّتْلث

 4 لدحر يفرم سيم كس رك دم ادتبم ُكلث مكل تاروع ُكلث هلوق تاناذيتسا

 لاء ايدركم اقم اقل لاوكٌت اروع كيلا فاضم كس كف عوف اضم فو زف اضم تاق دقإ

 لكالاع اياك اروع الو روك تاقدا مكل ةنئاك تاقوا ٌةئالث يه ىا «كدي ءاشعلا'فقنو ل تروص

 ركوب فورم لين لس ( تاروكيفشل) كمت مدع تاقدا لوتتوروأذ لك نكي ليث تا روع نفل
 ثلث لي تروص كوم بونك تاروع ثلث دوا (هيف ٌعقياهم اب ئيشلا هيمست) بس اي ايادارم فرط

 ملك < ماقم ماك فاضمريلا فاضمروا هس لدب حس لكس رجفلا ةولص لبف نم نال با باروع

 وكت اقوا حلا تس مجد ىلا «بس اناجومر مان صح هديشول حس جو لك تيس دراج! ريك( دئاز) لي تااقدا لوبن هدول
 مرقم لع كو دبت خلا بايالا ِءاقلال جرش تاروعلا اهيف ودبت ع ءادتبم ّىه هلو «<.ايكابأت ارو

 لمت للاسم نس ضعب ىلع مكضعب هل وف «ب قو راشا فرط كت لع كشك رم تاراخاكت اقوا دواس

 هك يدقتاب ل ةعيزب لدرء راغاك كت ارهظم ريش ٍتجّربتم هوت < ديك: ك مكيلع نوفارط
 . ةنيزل تارهظم ىا مالح اب شم ةنيزب لعاب تارطت ضي

 قرف هلوق < لآ بيبالج (عي' ) ماج به ندب ارإل ل خ ل هريطو تقرب داو ىدب بابلجج 0

 ةياهس ردم ةلكاوُم مهيلباقم ةلكاوُم ىف هلوش لد تكدر دي وده ح ع عانق قلت رامخلا

 هلوتف (ةثلدلا صئاقنلا هذه نم نيملاسلا ىا) مهيلباقم عم مهلكا ىف ىا < فاضم بنا ىلوعفم

 نب هلوق < كي لورد ّروادعا» ل الط اكل دص مكقيدص هل وف < فناتسل م هب مكيفتأ ىلَغ آلَ ىلع آلَو

 اذا ىا هلوق «هس دابتلا- فرعروا تاع دادقتري جس ايكايكرذ اك تمديت رايكم لب ٌركُذ نم تويب

 روك روا ءوم ارك ت لالورب قرتماضروجب وج حسبو كدي رق كيرا قلي وم عحارص ظر تماضر هب مه ًءاضر ملع

 دققإ رط لوصنكوج سس لاك ع لونج كما ح زاجايوريغد كلاس لور تت عس لع لوز اك كي داعم اع تزاجا

 [مدابت رلج



 00) رولا ةروس الا نالالجو ورا حررش امج

 حررط ىلا «هبس ليث تسزاجا ل فساتن كتاس جس كدص كة احكت اجا زي ليث لاج لاني تاس كس مامتما<
 لوعفم كررقم لني ةيحبت هل وقف ء»: ن تاجا [نرصلك كبج < لئأتسزاجا كفرت ى لن ءايشا لوكا
 برق بيرق نبك ةيحت دوا اوُمْلَم ك سا انكوم ككل ومسك اوُمَلَسف ٌةيحتت ايَحَف ىا ب قلم
 فوز رغم ل ٌةيحت قلك ا هللا دنع نم هلو ان, ح ليتل اًسولج ُتدعق لي تروص لا« ليث

 هلوتق «بس السوم قللت ديمروخروا هللا دنع نم ٌةرداص ٌةيحت ءاكوم ب تدايع رزقت اتسم كح

 جريت كراج اَهيَلع ُباَُي

 قرش ريش
 ( 101 ْمكئاَمَْل تكلم َنيِذلاْمُكنؤاَتسَيِل اونَمآ َنيِذلا هيأ اي

 مكانا ذيتسا لب تاقدا ضاخ كس مراكو براق
 تقال كى ث ةسوم نايب لع ل9/76/7- تي كت دوساىا باد آل تاقاطروا تراهم بادآ

 لح كل بس, تردكايومدرعالاو نس ضادرم ايو نان ذم عكم ومدن اد لع نورك س نا تزاج ريب فو اج ك- كس

 -لوت سكه تاقال راب د7 تك كس بناجا نا ذيقساماكحا ينك جس ايككايدرا رق ردرض اريل تاجا

 لوزن ناش

 : ل كس كس ركذ تاهقاوررعتم لبي لو ضن اسكس تعادل

 نئبرمتتنفو كسر مجود تقرع نب ردم مناك وكس ا راصنا كا نس بآل تياور لكل ابع نبا (1)

 وكس ايلواكو لع تلاح ىيلاوكر بت سرطنر وا ايكوم لضاو كيايحا لمجرد نس الالب كرب لج اهتيك لاي كس باخ
 -لوم ل زان تي ايي كت تس كني انج

 للاي كس ءاسا زور كيا هوامت مالغ غياب كيأ اك لوم لان لن س داب كح خرم تن ءاسامك يس ايكا بك( )
 - لوم لان تم ًايياقايكت سب آركذاكدقاد ىلا ذسءاساايكدنجيلان خءاسساوك سن ايكالج فيا ا

 مك يف ولوج سس مراح براق لا قلعتاكن جبس نايباكم احا نا ذيقتسا سر سود كي لش تايآنلا

 هي ركا قه سكول اهس لى هد باكل قراك س نادلا«لث تسد ةساج ةس تنور دوا ل يس دل
 لين كر كراك فاعكاي لس كش آى وصد كذا ملي كس ركع رالط اكس محك ا تفو كس نس دم لظاو لبيك
 كيادحب ل نوم لظاد ركن كانت اكلي حس فوم لاو لنك ق كتي ءج بهتان ذيتسا يروا لومب لضاد

 مراجج رلج



 0200) روسسلا ةروس 0 نيلااجوورا رش نا

 روا ترولظ تل لس ضب يب روطم اعدت: لع تاتو صا نت كل كس نلا لو ةسدةس ام لإ حسد

 رمي هد لكي تزامن كياتاقوا نو ع ايك د لش تايآن ادج يس مكتاكنلا ذيقساروا ليا لين تاقوا كس كداذآ
 خاب انرادصترل توك ب داق اد مراحل تااقوا نناء ليم تااقدا ك دعب كس زامن اشعر وا ءتتفو كس فس رك مادآوك

 درب كح تاجا سن ءاك تاولخ كى لع تاقتوا نت نادك ايكيا دباب كما قو وبدت ب لك ولكروا لوي

 :ايا رفدعب كس ماكا نا« لب اج

 كس رود كيك يت اضم لوك والع كس تاقدا نا شن ْنْهَدعِب خانج ْمِهيَلَع ألو مُكِلع َسِيَل
 نارك رك دامب يدوس تيب ةوكل وجيك جسدك هب لسا ردد ست ل دب مكي لب رك اج هليل تاذاج الإ

 - جس اي اج كس تزاجاريفب لم هاك ت ولغ مل رى تاقرانمن

 نوأوو مال روا دن ب لع لس لين كس كول قتل لسا ماع دكا مكناميا تكلم نيذلا سي تيآ

 027 حر مق متل موجريف ىلا يرش دووم غل بد مالخ لول ع نا نت لاش

 كاورم وج اوم ومد غياب قادت مالغد ورجل اي لث دارم لاي دن اب حس ظفل ىلا لابي كس للا ءجس اك ركل كي ناي

 .لز تسد ةساجةسك شرك
 < لإ مكي باردا بجتساي < بعباو كس < براقا نا ذيقسا صان لك مس فالتخا كءاع لم سا

 لس اجوم وله - قي رط قكرلا سك 2 بجو دوا < خروضيري مكر كيد فه ءاهقفروبمت ء ايكوم عروش

 ك قدي قيلاي هس لدغ # + لوخكوأو ر وتنمو اضعا طيس ل هاك تول ىفب انا بحاص لب تاقدا نلت دونك

 ترم مولع تس تيياور كيأ كا يع نبا ترطغت حس ليك ججاو نلا ذيقسا لبي تمروص لاا وج ليل بي تمولظد يت

 د لي هل ذقت ذلك لالالا سل روضات كن يتساك

 نارك سامع ثوب لات تر روك كس حس دابا كح تلاو صنى ت روكي احادي ءاسنلا نم دعاوقلاو

 مرام ل شع نتكس للا قب ناباك ع قكقديد تبل ماا كس هدي لكس لارج ن ترك كن طك

 امج قس لودرمريغ كس كس لاقروك فول جس لى رورض حس لوك انايعجي اكء اضع نلخ لاث' تس اج كس
 مري لب اج ل حكت مس اسكس مركب اضعارج لج ينديت ليا كك 1 لآقروت ئزو كلارك لبى رورض

 5 /ترايتخا تنهي زركرونس نب ليطرشب حقك وك تتح اسكس

 هذ اسكس لوصرريف قر وع ينوب رك شن نه ٌريخ َنْففْعَْسَي أَو لامر فيي تاباكرسدو لي مخ آردا

 - ربعك هس ناي قريت لكاب ح

 ريل لوزن ناش كس هدوكدن تعآ ف ني رس“ جرَح جرغألا ىلَع لَو جَرَح ىطغآلا ىَّلَع َسْيل

 مراح رلج



 1. 0) روسلا ةروس ممم نال الصوور حرش لالا

 يح نامت ىكيروا كى كنس ىلروا < يدرارق ل وزن نلاش اكتب العقاد كنس كلو كسرت اعتاد دنج ل
 - لوم برس اكت يل وزن تاهقاو ىف بسييك

 نب فاهم 2 ك1 ني روزعضروكرب لع لمار وو ليج ل فيتم اكد ج كس ايكا يكن ايب ب بلطم كيااطت يآ

 كس نوتسر دوك وكول اتطرورفعم نارك بلطم ب ( عيوللا فازك ) ىرضاح لب تعامتب روادعمج « جر «داهج [لشم

 حس ةاعكدت اسكس نوقتسردتروا سودادلا د آروزذعم اتغكس مك ل تيب اج« لات نركب لبن ف اعكدتاس
 روا تاكرت ضن ىرامج رواوبم تفس هن اكد تاس دامو كن وكد ديال اق امرك ايخ لت هت تر[ لي

 لايخرب تجب كءاقتا تي انو ينمو لقبر ين ء ىو جب لوب تشو ترفأ نب قنا و رواومب قب ا ذي حس ًياضوا

 بسول ا تاهل هع مات تاداسمو لرع لوصا راش ل ف امكدضتاسكس سوضتل مروا لورو زعم اركاوماديي

 لاء ايكت نع يل وق اك تيرم« هيب نس تشل بس انمردوا ني سن يد ناك وتل تينا ذاك

 ومدن فق كن اك انهت تس رك اينطا لن نس اكدت سريان
 صفو كساب ريل تمرورض ىلبا ساي كح ىكنتاتردا ني روزعم يب ىت 01 ليج ىكب لاح توصي ل“

 لايخوك ودم تجاه ناري لا تس نب كك براق اوذيزر طيساوكروزعم ساوو فلكي هارت انكر تع اطئتتسا

 «ليتأو لوخ نحس نسالك رام هو مولعم ايكا يكس لابي كس رودي دوا لإ كلاش 1 دن كا توم

 انا دس دقلا ودب تمم لن مابا كس حررط سا تا خو تاوخك وم لان تيب آرب كك كس حرالصا كت الايخ مانت نلا

 ( ىلا طعما ف )؟وم تس كويك تيدا ةيساددخ ترب كر كيغضو ل تاق يع

 كح باهحاو تسودروا براق او يزر غيسا فلطتالب لمع لب اكتم داعو فريد كدج لع برع لش ناين للا

 2 مابا ا اوكانإي ىثيخ ع لوك كل سا تت تس ابا تاسس قتكوكل ورسو دللي تس تنل ىلاعكدكاجرعك

 ترورض كت زاجا عرض ومد تداعو قزعزل دوا كوم تنزه لوم تداعو فرع اهم لزم سيرا كب عي

 5 امراه ناب + بدق ىاداوعلاع

 انجاح

 قل راق 2 ل َءاَعُد 20 مير ٌروُفَغ هللا نإ نإ 10 4
0-0 

 ٍتْرَص ٍضْفَحو عُضاَرَتو ِنْيِ ىف هللا َلوُسَر اهلا َِب بن اَي اوُلوُق لَب ُدّسَحُماَي الوقت نب ” اًضعَب



 3 /را 2 0) روسلا ةروس نا نايل السوورا حرش نم امج

 رْيَغ ْنِم ةَبَطححلا يف ٍدجسَملا نم َنْوُجّرْحَي ىا تاَذاَول مكدم َنوُلَلستَي َنيِذّلا هللا ُملَْي دَ

 0 ا ل

 17 ملعيو قالَ , نامبإلا نم يلع َنْرفلكملا 8 7 ع اًديِبَعَو قلع اكلم اكلي

 ِرّشلاَو رْيَخلا َّنِم مولع اَمب هف مُنبيف وكي ىتم ىا باطخلا ْنَع ٌتاَقيْإ هيف هل نوعَجرُي َنوْعَجْرُي

 خيل اَهِريَغو ْمهِلاَمعأ ْنِم يَش لك هللاَو

 همجرت
 كح لوسر شن دجتاس كس لاوو بج دوا« تكسر نلامبارب لوسر كس ارواب دقلاوجج لن قو قل نلؤم لأ

 هاج لك تتقو للا قل تروص كف [ل جذع طخاكد مج ل اريبج ليث توم عقل لع اهم مت كلت اس
 هب لوسر كس ارقام ثلا هد لم ليث تيل لس تاذاجا حس ب آف الج ء لبي لس د تااجا حس بآل ك يبت
 لإ امال ب آعتس لع ناا للي ركب ظ تاجا سبأ ك6 الر يبج لش كر نام

 وسر كول ميس ناره ادت ئابخاإب تح ءاعد كت رفخم سس مثلا ك- < نا بآروا ب ديد تاجا ذساج

 هلا لوسر | «دثلا جنب هلك دعس اوبك تس دقي للا سايل الب وكعسرسود كيأ ل مئايجوحجب تم اياك سالب كس
 ره لم ل ةساج كروم لع لآ تس لع متوج جس انناج وكل وكول نا ىلا ثلا وك تس ذاو آت سي دوا حت تروا رن
 ساروا كس ثلا كالوج ومس 2 < نير فروا« تاج لترك 1 لزج كاس كي لي تلا كب طخ تس

 لي ترغآ ب نلا اي ذب نت آ لولب ناار جس اج ند حس لوكان لا ليث تسكت فلا كس لوس كس

 رابعا لس ل 0 لكك رابتلا تيك لش نا ز دوا لولاع 1و وج وكرداي «اجوم لزات باذع كانددد لأ

 تلاع سس ( ربطات ) فلكم <١ اناب ىترات لاح سا لاعتدلا ح كى دقلا بس حسابنا ذوب كول

 لع لا كح لل اج نسال للاي كس لا بس لش لست سانناج تكن د ساروا تلاح كق افنو نامل مد” مث
 موي ٌنوكي ىتم (ملعي ىا) وم بكن دك روجر ال انناج نش تافثلا فرط ىكت بيف حس باذخ

 بس ريو لامعا كس نلا ىلاختدقلا رول كوم ايكر شوري فس لومما كيج اكعد لنج بس ند ىاوكن ا هووس عوجرلا

 7 -ه فئاوةك

 دئاوف ريض بيك نش
 «فوطخمخلا ُهَعَم اوئاك اَذِإَو يلعن وطعم خلا اْونَمآ لوصرم ما َنيِذْلا < ءادتبم َنْونِمْؤُملا اَمْنِإ

 مراح رلج



 4000 روسسلا ةروس 2 نعئاجودما رشا
 عماج ٍرما ىلع هلوتف كادتبمر ركل حس لص لوصوم ما نيا اكن يذلا لصركل حس ديان فوطخموطخم
 هلوق ل باج لك بيس" تدبن كب بس يوك ببسم حرر وا سخي بيسر مارك ىلءجس ىذاجد انما لل
 لب ؛مساقلا ابا اي اولوقف ِهبّينكب الو ٌدمحم اي اولوقتف همساب ُْوُداَنَتال ىا ٍلْوْسَرلا َءاَعُد اًوُلَعْجَتَأل
 ككيسآ عررط لسن كرابمم 06م ليلع دنا لستمرشخ هّللا ىبن اي هللا لوسر اياولرقت ناب ميظعتلاب ةوُدان

 رفاكالاو لس كفيف تراهم ناش لكي آس قرورض كك تاذو دعب انت ىرورض اني حس ميظت ل رابع تءايح

 لف وم نخب نؤلْلْسَعَي الا اذاول ايل 1ك سرسود كاع ردصم اك ( لعافم) اًذاَوِل هقوتف < نوحلو
 نم لاه عم مرسم زن اًذاَوِل َنْوُدَوالُي ىا < ددصم كفو زم ل خي اًذاَوِل َنوُلْلَسَتَي ىا ب روس دب

 ةنلف ُمُهَبِصن نأ هلوق َنيِذْرالَُم نْلَلَسَتَي ىا هس تلوم بوصنم وكيس جو كف م ناو

 ج فدع ْمُكْنأ اه قش لوم _مَلعَي ك ُنْوُعَجْرُي ميو هلو هَل ةَباَصإ ىا ء لوم ْرْذخَيْلَف
 < ادرك هر اشارك اء ردقم ملعي هس م العرس اريمج

 قرن يف
 ترورض كيلا تاجا تقو لح هاج لابي ءانقركة اك ركب سلط تاجا تفو كس هس آش تايآاكريدا

 ىلئ اجا ى كبس روا لي سومر ضاحي سالب كس مليلعدفلا ىلسفلا لوسروج لو كولو ناميالا لاكن كذاك

 كيب تساج ركل ل تاجا رهف ول لع هرغو ترواشم لاكرواءدارج « نإ ريكو ىمج الشم لوم كيش لب ماك

 - ليث لاو تاب لس لوسرروارقلا ل نق“ 'عروا نامي الا للاكدج نيج كول

 لون ناش

 هس ذاكو رمل نوتات ىرعود دوا برن تير شمر كب حب ع لوم لاني قومك باذا هوزف تيأي

 كو روك دنخ كل كس ةاهجب سددت لون اص ءروشمب لس ملوي دفا للا لوسر اق اكلت نب دس كابي

 1 ( جرت )-اهتاوم لمح ف لاوشم هزي ل تيك قرتخ در فوكو زف لا كس للا
 نونا مر كيت فورم حل دوك نخب اهم اقروا دوختا ذب يس آل سلب تيدر لك كا نباروا قم

 :تةءابدل هير ا[ تورو تيل رك اك تسمم روحت كن اهكد قبرك ردوا تس كس نس 1 قنا

 ريل زاجل لب تورش ل هاج كنس بو كت رورو يم لاكي آركاكى قم داعي كم اركي احس
2 

 تدابش تأ روا اج ذي ب سارطأى كي آسك ا ةومارك رطل ا سسكس بآل وب ياك ت زاجادقيب رطروا احاج

 مرايج رلج

 روم ردصم لإ 09



 2067) رولا ةروس نوب نالااج درا رش نك مج

 نوم لا روا تس اهنا واف حس عتوم نيقفنم, تيس ديد تاجا وف خس ايلا بآ ركب لط تاجا كس كراش
 ( نال الجر رشاح )- جس ايك فلس لتاقم سن لازم فس دا دوباوكستق للا ةابديد ينال

 2 لاعأل مت رورض اي كروب لوك كادوا تس كس داس كح تحبس لس بس نوم فالرب لح لا

 -لوم لذ تع آيه لاك ةساج رك زابا حس ترضخ

 هس مريع لا لستر ضخ آل مك سلك ادب ع ستتم اء ترن كا دج تجارب
 «ج هدا فرط كى اس ماج رم« اقاوج لع قرت دقادك يجرم اك ارنوب كس تورش منا ل _

 كلل كس سجس ماكددرج دارعتس ماجر ماكس ب تاب فاصردا حماك فلكل اقام للسكس ارم
 نيت باذن هوز ء لب. رف عيت كل كس ماك رورضروا ما كسروا لبس رف للايذ ىرورض ارك عيت وكول آ
 (ىريظم) اهتم اكاكذ_ دوك رخ

 هدوريضاليا كا مكب لْوسْرلا َءاَعْد العجم آل < اهكايدي لع تيآىرخ [مككرسود لش تي آللا
 هرع اي قو «سانالب كن وكول كلو يطع رثلا للسنتلا نأوسر وام حس لوسرء اعدك تس لكى م نمسا ل:

 معو كا قف لي الب بج وك وكل مو يلع دفلا لسن تسر ضخ آكل ين يب كح تيب آ قسرا «جيس. ل فلا ىلا تفاضا حس
 رفا رواج ماهو رف ان [تنقو لاك «<س اب ردا اكس ان فس [لن لامك يحسن حرر كك فس الب كح سوكر
 نايب دوا ىريظم كل قا ء<«قحر تبس نم وإذ ريضتي حس قابسو نايك تيآ:<اناجوم مارح اج تاجا

 تيب فس هريغو قطر قواك ب! حساب نب قلد تسرح ريض رود كيأ كلا« ايكرا ينتاك هس ناآرقلا
 قوم )حس انالب دوا راكي كس كس ترورض سمور ثا ىلا لوسر كن وكلام حس ِلوُسّرلا َءاَعُد لع

 ( كوم ل وعفمأ ىلا تفاضايي تس دابقنا سبك
 ماع ل حس ترورظ ملوي ثلا ىلا لوسر مب[ لوم نشمي كس تيب آيءاب كري

 هدرل ابكر ثلا ىلن إي دفنا لوسر اي دحتاس كس باقلا سبك لدا فالكل بتاكل
 كح باد جس انت حس زي اكدر دول نوم بج اوي سو السم قو يظلم ثبا للا لوس لصنع يع
 لرقلاب اورهجتال الشم لإن كش يبس ملك كاس حررط ىعا بت ت - ار هدوسد كا هيج س ىئابيا مكي وم تالخ

 هدايذ تس ترورطوتكر تياعر كب دا ةلوركت + حس مو يلعاطلا لسحر ضخ بج 0 م تا

 بج مجاب لوم ارق فير بم كي آب مج كي عدوا ل تس كا يكلم لب ؟لكول جيت وركن لمت ب ساد آيا
 لي تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا ُْنِإَو هركراظت لكس! فير شتم اب كح ب آللي ةالب تركة س دذادآ

 -< نايباك



 08) ناقرفلا ةروس ص نئيلالجوورا حرش نمل امج

 ميج ىلا رخآ هلا لا عم ثؤديال يَ ةيكم ناقرفا روس

 . ةيآ نوعبسو عبس ىهو ٌىِنَدَمَف
 نو شار تلك لادأ اميحر ات رخآ الاهل عم نوعديال نيذلا اوم كن اقرفةردس

 ٍلِاَبلاَوقَحلا نيب قو هنآ تارقلا ناقل لَن ىِذْلا ىلاَعت كرب : َكّربت نميِجّرلا نحر هللا عسب

 ِباَذَع نم افْوَحُم دارين ةكلَملا نُْ َنِجلاَو سنالا ىل َنيمَلعِل نوُكَيِلدمَحُم دبع ىلَع

 َقَلْحَو ِكلُملا ىف َكيِرَش ُهَل ْنُكَي مو اَدَلَو َذحَتي ْمَلَو و ٍضرآلاَو ٍتوُمَّسلا ُكِلُم ُهَل ئذّلار هللا
 هللا ىا هنود نم ُراَفكلا ىل اْوُذَحَناَو هيوم هاوس اًريِدقَت َُرَدَقَف َقَلْخُي نآ هِناَش ْنِم يَش لك

 -كَعفَد ىا ارض ِمِهِسْفنَاَل َتْوُكِلمَي لَو َنرُفَلحُي مهو ائْيَش َنْوُفْلََي آل ماَنْصألا ىه َةَمِلا هِيَ ىا
 اًنعَب ىا َناَرْوُشن لو ِدَحأل ًءاّيحاو ِدَحَل ََناَمإ ىا ًةَوْيَحَلَو اَنْوَم َنْوُكِلمَيَالَو ُهَّرَج ىا اًعفَنالَو
 هِيَلَع ُهَلاَعاَو ُدَّمَحُم ُهاَرتفار ٌُبْذك كفا لإ ُنارُقلا ام ىا اذه ْنإ اًوُرَفَك َنيِذَلا َلاَقَو ِتاَومالِل

 امهب ىا اًبذكو ارفك ةاَروُرَر اًملظ اوُءاَج دَقَف ىلاعت لاق باتكلا ٍلْهَآ ْنِم مهو نروح موق
 كلذ ْنِم اَهَحَسَنِإ اًهَبَعكا ٌمَّضلاب ٍةَروطسأ ْعْمَج ْمُهبِيِذاكَأ َنْيَِّولا ُريِطاَسَأ وه اًضبآ اوُلاَقَو

 مهيأ ذر يلاعت لاق ايتعو ةَوذع ا

 قرنا ىف ينحل ىلإ عار كرا رطل د 100 اا نك : لارين ُهَعُم
 لكات ٍةَءارِق ىفو اهب ىِفَنكَيف اَهِراَمِث نم ىا ٌداَهنِم زف هنن نمل 16و نسا بع

 نوت ام نإ َنيِِمْؤُملل َتورِفاكلا ىا رمل َلاَكَو اهب ايلع ةَِم هل ُنْوُكََف يْحَن ىا نوثلاب
 َلاتمآلا كَل اَوُبَرَص َفيَك رظنأ ىلاعت لاق ِهِلَقَع ىلع اًولغم اًعوُدْحَم َتاَرْوَحسم الُجَر لإ
 الق ئدُلا نع َكِذب اًوُلسف مآل هعم ُمْوُقَي كلم ىلا هفِاَم ىلا جاَتشملاو رَْحْسَلاب
 4 . هيلإ اَقْيِرَط ْالْيِبَس َنْوُْيِطَتْسَي
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 9 (60) ناقرفلا ةروس م نكالجدورا رش نان

 همجرست
 هس لش تاذهد هس لرب ىلاو تكرب يس الاد متر تابوا نلايربم د يتوج حس مان كس دقلا لوماترل عروش

 قرف ن ايمرد كس لظتبو نتن سال اين بك سا ناقرفوكن آرق ايكل زانري مم سدنب نيا نآر قل ناقرف

 تح باذن كسدتلا تن ومالاو ةسادز كح كس نغفل 2-12 نوجروا نوفانا قي نولاو ماعلا تءايورك

 رولا يد لترا رقد ال واول ىك نس قار واتس لصاوب تممولت ناش زروا لاو انسآك- كس لامك ت اذ كسا: الاد ساد

 تسرد ررط جا وك ارب < انو قولنا كس ايكا دبي وك كار نس لاروا كير ش لول اللا لي كلش
 ووش وروأ لن قولوثوورللب لينوكس زج كلود لين تب هدايلانيدوبتموكر ف كس شارك نوير كهّلا فس دافك دواايك

 كس ترو كن رك اصح وك ا شاي خشن ىسد وا سن تك ررايظفااك ندرك ح ووك ما نشب ناصف كن كذا
 د قالك فس رك دئز هرابودردا فس رك رعزوكى تروا 8 ف رامى لش تن ا غيلج شدوا ليث تكد دايظغ اك سرع

 اوك سس ثوعبارن لبنى وكب نآرت ب ليث تن 7 تك نوي لع ديكس نآرق كوالا ةسكوظن/ لودر

 نا ضاع لف باث يزور ع لدول ى از اسال حلاو مورد جالا ل

 تأ قي كدا دوا ايكب ءاكطرا كل وأود 2ك بذكر وارفك سوم بتم ثوحبردا لس ب كلي دس لإ

 لافارقنلا عت مشل ٌةوولُعْسأ ( ريطاسأ) < هدنلي دوم“ ني عت لافافكس ساطي نآرقك لإ

 تس انسلح ذي ماشو روك ال ىلافارخ تورم نين ةطارلل# هذ سد كس (د:4) 6 اوك وصأ

 نا وتوك ( نآرق ) ا كحد بكي سآ اياررف فس ىلاغتدشلا سوم سكود نا كل ركزي وفكر ن لارج نو ةساج

 كس ناري كس نيم لاقل دسم «تايشم لن زد»ا سونا آلى ةجسايكل ذة ةسك تاذ
 كا حس انرمج املج لي لورا إب دوا انام انام موك اوم ايكو وسر لاك ين تكس لاول كول رف كي دوا سمر كس

 تلاع اي نب رق كت وبن كا تار ذوك ( وكول ) ركو ردختاس كس سا وو ؟ ايل اتت ل وبك تشرف ىلوأ ساي كح

 ايار (ارامارام) لع نورازاب كل < شام بلطروا جوج د ذو "لا تس لن ذب اشارت الرا ا ح

 ك لكار لمقر كيارداءحركافتكاي ل ا حام وك واهس للا تي ارك نوم راب لوكس اب كس للا

 ا تا امكمت نتن تاس كس نان لاذ اجب

 لاهتتلا وم د لت كج كس ل 3 لقت ب ولغمووروخ بي رف هدزركك يأ كول ماكل ين تك لون سس ننس فاك

 روا كف وم تتنك فب كس مهد زرك لي 2كم اب بيجي بيجي ى ل 2 ب [كرا رى رج دايا رف

 هاركحس تياديها( حسدجو لكل امال برض) ىاءوبب يرش لش ىداودم ذدجتا سكس لادا نك ف # + نر اتفكر تشرف
 - ةك لقب قءاداررط تكس

 معرارج لع



 غل
 4 (8) ناقرفلل ةروس نيكل ناتلاجو ورا حرش نك امج

1 : 

 دئاوف ريش بك
 بيتك ك اددا مان كس لوم ماتت + ل: لعب ل حل تسر (ةروسيب ) تع" نظرك انتر وس

 هى لتشمل ذمكس داعم لاوتارواديح لورد :يءع سيئ زادارعت كتابت تبلا < لت بيت كت ايآروا

 روا تافصو تاذ يي ادثلا نتج ريض كراَبَث ب ىلاعت هلوتف لو لت آن لكي اًميحر ىلا هلوتف ( لمت )
 تروا حس تال مترو مروا لاف مح ع راصماكى اس قاب ىك( لات كوت هس 26 تاو يسال ل عنا

 هلوتف ( لمت تم يوب احواش له كس ىلداي ذرواوم لق تك لتس نأ كس ىكروا والعكس لالا

 ا طابو نقتلكدج هس آر تس تلع كك ناقرفوكن آرب لطابلاو قحلا نيب َفّرَف هنأ

 رت رقد حاج ابك لس ىلا نا رفاك جس ابك سس تارفعد ضب جايك جن نلاقترفم ن كا كن سا

 ا زق شك (ج حايك َ 8 شي دج لع نآرق كبي ا باع لذ: لع تدك ا

 كل لاجئا, فرط دبع هده رض رغاكس لاس هلاك نوكيل هلوق (لت) هات

 هنوتق  قكرم عقار ىكفرط ى لاقت تيا شن ل قنص وا حس قكرم عرار فرط ىكن اترف راع بعقول
 نا قلخُي نأ هناش نم هلوق ب ايل درك رقم حس جب ىف تياغد ىلإ *ونم قلت ايدي يللا

 ساس نثىلات كداب تاذ ةركك سا نك راخ سف: قوقل ادت راب تاذرصقم ناش ترابغ

 راب تلاذ بج حس قرورضن انا, شايلك ؟م زال سيضم عراخترا ورد رو كوم اننا شل دقة اج انام ن قلك كل

 كرا تاز ايكوم لاو لع يش لك َقْلَخ بج روا ايكوم لثاد لم يش لك َقّلخ الاي ايكوم تمب اخ نوم ياك ى تت

 ئاضاا قلخُي ْنَأ هناش نم هس مامر كنس رو شا رتخا لاس لاكبر ردا ايكوم تيان نوم قولك
 دهسا 0

 مددعموت ع قك آ وو لئدوحو حس معروف سال شدد وهس مرق تكلي دس يام الخ اكب اد:

 ولكى اب تاذا ين ءاوم نبك راط سرع قا“ يقرا تاذ ذلك لاء 22 1« ستندم مورعم لاشك اعتدنا وادم

 ِِ ارتكاب يفر ؛ ارنا كيا ىكئرصتم كف اا تدابغ ! ٌةَيوْسَن ِهاَرَس هلوقف كاع لرب نراعي و

 ارم يش لك َقَلَخَف اًريدقت ُهَرَدَفَو لع لشكل ساس بقلم اريدفت ُهَرَدَقف يش َّلُك قْلَخو مك

 غرو رك اي ءان رك زادت ار كر وقم قتل رقرك ل صاع ثداح قررا لذيذ كل ساء جاب

 قف اكن اك اكسب ع لوم ليلك دعب قام ساروا جس ىلوج لبي كالي رولا رمق رج ف ءاننج نس

 1 لت وف تي عر لان تيب[ او<مولخم قم لبن دعب شقر وا جانب ليي ناك يدش« نب لمن دعب ناكم أب ليي

 لع



 2 (05) ناقرفلا ةروس ايزي نمل اجوورا حررش نيل امج

 دهاوي بلك

 بح ل قس ةَيِوْسَ ُهاَوَس اًريدقت ُهَرُدَق هللب ح لبق ل م تي آل يدصالغاكب اج :باوج

 ءانركتسرد كلي كون نت حرك ويطسي ركرود 71 كرك تسرددعإ كس ساني هس اى لب تك يون روا

 لاك ارتا لوب ءااذبل < ديدعإ كس قيل روا

 اًواَج تورط لا تدابعي مرت بص ضفاؤلا عر رن اًروزو ًاملظ لج هراثا لا اًمهب هلوت

 كح تارطت ل خجرواه م ايكر ين اوكاوسا خس رد اش ايكوم ب وصن سس مجد ىك ايدك ف طوال اج فت ٍروزو ملظب

 كس لوم ب وصنن سس جو كف ومب لوعفم روز و ًاملظ لم تروص للا« لين كس فتبىرعتم ىو ًءاج كد

 ردا ايكرايتفا ذس داش كاريبج رمت كف وزحءادتبم وه نيلوالا ريطاسا نيو ُريِطاَسا َرْه هلوتقف
 لام هلو «ربث كى ا اَهَََمكإ رواوم ارتبمنيلَوآلا ٌريِطاَسَ كس اوي دداءس كس لام لم لك اَهَبَكإ
 مراكش 1رقك ع ببكد ١٠ه نالغا ذ اخ كس طا مايل رم اعدك دج اكاد كاوكمال كس اذلهل لوسرلا اذه

 مكاكسن) له نثكدل و كدت نركَيف هنوف جاب يأ جاب ايلي يفت ع سا اذا ب قام كس ىلاثع فشلا
 ركاوكم سلف كن اورج مالي كريما نربط لاو ٌنْوُمِلَظلا لاَقَو < بوصنمء_ سا باد اك( ساكمابفتسا
 - م لاكن اًولاقَو ترو ايكا ال ذلك

 قشوريش
 كذآ وذ لردع س لئبء نقم ل ا

 مك نلاءاسس اك ف ل اطيع تدكرب عطيف رواركر روك ن لا روا س لفك عرالصاو تييادب اكل ابتج مانقروا «عس باك

 تف ىليا ملوي فلا ليس آاتدج ا فو دبكة اج كس تيب ماناك يسكن ابي هدبع ىلع هنوف < ىلا ذيك
 كس نارا ابج املأ ننآرقء ايكو ىبتلكي آلادبع يآ سا كخ لاو للك م تيدبع

 نابي كم ى ؟ا يي اشو تركك كني دن حمو نش ذلك ع تروص لا ءلكوج -3 الاو ةرلو احس دب ماهنا

 -ايك تكد رش «ايارف نايكي ذن تضع

 تعب كمل وريلعشلا لصيسأ

 هللا ىل نيب آلكهجس يلع نت قاتاب يءجس ايا رف كل كس نالاعوكت شعب كمل ديالا ل سي آف يركن آرت

 هي آر كى داي لاقط تشع نلمس ايناس ك- كس نابتج دامس ف اغرب كس نمار اهنا تعب لكم وديع

 مرارج رج



 !908) ناقرفلا ةروس مها نلالاطجوورا حرش لام

 2 عي ركانياضترروا قدإب ك- ك- نؤفانناروا لونج مانت بآراء جس ركاو لإ ج لتئاى فاي لاقالع تحب ك

 كل ع ثيدصروا اُعْيمج ْمُكيلا هللا ُلْوُسر ىَقِإ ُساّنلا ايي لق ايكيا ف لش فارعا روم ث مكن آر ليث
 < ايكابتر كانون فرط كب سر وما ورم ( دباس بانك لس) دوسالاو رمحالا ىلا ٌتنعُب اير

 فرط دابا تثعب كس
 تعب كي آكل ل تابلا فالثخا < كل هس سلاو نتج تثعب كي آل يان التخا لوكا لل ىلا

 لك اكو دلا ل الجم لع جس لدن افرط كال تثعب كي آل جس ية ادا كن ير ضنرفك اء يس فرط كلل
 لم يك تيا ةساىذاد ماما« بايام فاك ككذ_ قيتروا قلص ربا سرت اريج تسرك ب
 بسلك و سذاو ننج لن لمت ليث يلوا وسام ملاعسك سابك فس كسلا بلا« ايكل ف رافجاب سار ىا
 ادلو ةذختي ْمَلو هلوق < شيد لوكس داخل ال رج لا كك طفل كن اعنا ب لظو
 ُهَرّدَقَف < دلي لوتس تع روا كرش حس ِكلُملا كا ُكِيِرَش هَل نكي مَلَو رواج درب ئكراصنو دوبي تس

 ._ لكى ادي 2 < ند” ل تسر ماع لاعفاو صاوخ وتو تس لاك عكر ل زدنا صان كيأول ثم اريدقت اًريدقت
 هلْوُد نم اًوُدَخَناَو هس قكررصاق حس فس كف رضتو لكن دودع يا ندوا قل اكن ليتم درجاب تس هرئاد تيسا

 هداك ست تسري ىقاطالا لم لكب لكلا كك | قاطو تسيب اكس ماقع اك ترجو بجتروا مطر دق لك هلآ
 كس هدذ كيآدو لكم كيسا قوت وانيادوخ كل ورايت نلالكالاح كل كل رك يدرج احروادوجتشسسردد ركب
 ع ىلواوكى حس رايفغا تسخن دوا جس لمع تق كس نا نال انرام شدوا « تكسر ل ايتا اكس دك دب
 < لايحب دوا تممافسر دق انامل ير شاك ا دخوك وبتستر وكر وا زج اع ىكماء لت تلك هناي ناصتنو

 ح درك اي زيئي لج نيكرشم لغتك ساروا هقرك ناك تافص كد او نس كل ذان نآرق 0 :طبر

 اذه لإ اورق َنيِذّلا لاَقَو < بابجاكل ويت تكد اههفمتسبن ىن آر قلااعددا نآر ترف كس ايد كنا
 نوم بن اكس لن رواس مالكودركل زاناكا دخيل انيك اكملسريلع دفا لسبب بلم ةبآلا ُهارعْفإ كف لإ
 فرط كاد خوك اروا < .ايلركر ايت مالك يأ تس دم كل ل دوبي دنج فس كس ين تقيم لين لت رك نيكل بسس
 نر خل ات اكل دق اس قدرك ر ورجل ا نس لونج لإن كك كدت سكس لا كو لوكبروا سي درك وضم
 وز مالك باكا ام ايكوم موا رك فب تس ىلا دكل يؤ تس رف م ةراوروكل قا كس نكس اه شس داع

 ايات داك ل ومالغ دوبي دنجايك ٌساجابكءارتفاو ب ذك<س نور فدايز حس بق [تفارصو تسلك كل شرك

 - لب ام زج ام كب كس شيب فاو نبدي مد ملاع غيب و تس اند مانت لب اقع كس ست ج_ (ةاجايان مالك
 مرج رلج



 ك5) ناقرفلا ةروس 00 للكل نال لودر ةررشن ملام

 3 ب قد لي تسارآش فلوق لاقل ربح بانك بان ملم يلعن لصوت اق انبكى كييك نتكرشم
 لالي سد ةس رك شلك خلا حس بولسا كنس كنس بث لاب قرروا قب زورو بش تح اسكس نا
 لاب كك نانا كيا ىكب انكي دكة كر رف سآت ةبآالا ٌرسلا َلْعَي ىذلا هلزنا لق < لكم م والع

 قوم رم ابزج لوك كن اأو نع ز حس طاح لس باكل وم قداح كادت لاسلكي بس لت و
 (لئعرتف)

 لام اِوَلاَقَو بارق سلا تسد كح تا طرد دي يد ة مدد نترات تاي قباع

 ىلسب لن وت اكن يرشح تس رك بكل ع ناش كم. يانا لسا يس آد” بس نايباكتانارثانلا حس لوسُرلا اذه
 بابكفس سمن كسا قريبتي و كحرلاسر تسير خب لن لاي دس نا كك بس ب تير شب كمل يلع ملا

 لوو 1 قي م نشعر رب اريسج لكاس دامب دواس خرج تمول ع لو رانا دوا اجي حام < أدب تس لوس اسيك

 ؟ ل .يكل وسرير نب كمت دوا كلمن كي ا بلظمعس ل 44 2006 واو تليضأ

 رك يدهش كس كاشفا دا كدت كلُ هيل لِزنأ ال وَل

 نلت هس در سس كتموب سساوظد ديكس لي تلا كا قره لسد يك. جي انتو ك وكولوا كو وخر كه عد شن انج
 قدك ل غرد ب سكولك انتاج لبدا خبث لولاك دن اج فس وستسس ناس لَنا مكاو شوارب شر فرك
 3557 ردو لور ر وا لورا خررط لك ورا دنيعز رول ل وسئر ىلو مى مد كر ثروة كيل تف رطب

 حررط لوف لب اننا بسحب تس دك امامك قري قووخ مرا مكة يس دن ول ءرصود انمي ليم كلم كلا لرب

 ؟جحايلبتت تسرى مخ يا رقما اهم ك هس ليلج» ريغ كس تلاسر سلات ثلالم ناي

 ايل روا كس ىلا زك ؟تس ولو سوا سارا ؟تيثيح دوا نك 11010 ا بلطم نْوُمِلَظلا َلاَق لاق

 ا

 55 0001 إىل ىماوج ا درك قس وز كس هداج نحس جسد وك وكل تاكا جابك

 (ليثرتاف)( شبذايعلا) ش

 8و 2 لسلك رقاد فريك تك ل 0 لاتمالا كل اوُئَرض فيك رطنأ

 بئارظة اري نون ب وزرع خت 001 اس رو! 020 7 تك مد زر كوت رواء نين تس اتسوك وكلك إس

 لش ناش كا تولد ذبل جس مارزلا ىكع مازثلا ضحي دوا لب مسرب يآ ا /ث نارك اي رالتب دوت
 نعمل 3لو ساه تسر تكاتك مل كرينات

 ٍتْنِج نانلُبلاو ثلا نم م اوَلاَق ىذلا كلذ . هرب كلل لج ءاضالا ىزلا برج رئاكت كّربت

 كل مزجلاب ُلْعْجَيَو ةّرخالا ىف اهايإ ةيطقي نأ ءاذ هنآ يذلا ىف ف“ لهنا اًهِيْحَت ْنِم ئرجت

 ١ تلابج لج



 4 (0) ناقرفلا ةروس م نانلالعوورارشنلامج

 َبَّذك ْنَمِل اَنْدَتْعَاَو ةمايقلا ةَعاَسلاِب اوبَذك لَب افانيْسا عفّرلاب ٍةَءارِق ىفو اًضُيَ ا

 انالع اقع ايل ارك دعب 'ناكم نَم مُهَتاَر اَذإ ةَّدَنْشُم ىا ِةَرْعْسُم اًراذ 517 عاملي

 هُمْلِعو ُهُثيؤُر ِطْيَِنلا ٌعاَمَس وا اَدِيِدَش اًئوَص َتاريَِرَر بضغلا ْنِم هُرْدَص الغ اذإ ناّبْضَعلاك
 ىف هنآ اناكَم ْنِم ُلاَح اهنمو مُهِيَلَع ٌقْيِضْي نب قيقحتلاو ِدْيِدْساَب اًقّيَض اناكم اهتم :رُملا آذإَو

 ريل ةييشتلاو لالغألا ىف ْمهِقَع ىلا مهد تنرف دق نيَِفَصُم نعم هل هَفِص لضلا

 ِهاَريك ارو اًوُعْداَّو اًدِحاَو و موي اوُعذَت ال مهل لاقيف اكاَم « اًروبُ كِل َكِلاَنُه اًوَعَد

 5َنْوفَمملا اَهَدَعَو تلا دخلا ُةَنَج مآ ريخ ِراَلا ةَفِصو ِدِيِعَولا نم ٌرْوكَذَملا كِلذآ لق ِمُكباَذَعِل
 لا 1 دلل نر اكبات اهنف حبل فجرت ها متر ايرث ءازج لات هلع ىف ل تناك
 انتدعَو ام انتاو اَنّبَر هب دعو نم ِهّلأسَيف هُالْوْتْم اًدُعَو َكَبَر ىلَع ركذ اَم ْمُهُدْعَو تاك ٌةَمزال

 هور 2
 ٍمُهرشحت ميو ِمِهُتْدَعَو ىلإ نذع تاج مِهلََْواَنَبَر ةكئالملا مُهل هلأسب وا كلُسُر ىلع

 ُلْرَقَك نجلاو َريُِمو ىسيعو ِةَكْئالَملا ن نم ةريغ ىا هّللا نود نم َنوُدْبَْياَمَو ةيناتحتلاو نونلاب

 لادباو نيتزمُهلا قيقحتب متنا نيدباعلا ىلع ةدَّمحلل اًناَْنِإ نيدوبعملل وُتلاَو ةيناتحتلاب ىلاعت

 ٍءالْزَه ىِداَبِع ملص هكرتو ئرخألاو ِةَلّهَسُملا نيب فلآ ٍلاَخْدإو اهو هلأ ةيئاثلا
 مهيفلاب ّقحلا َقْيِرَط ليلا ارض مه ما مكندابعب مهايإ مكرفأَب لالّصلا ىف مهو
 كريَغ ىا َكِنْوُد نم دخت نأ آنل ميِقَسسَي ىِغَبي تاكاَم كب ٌقِيلَي ال اع كل اًهيِمَت كَنحْبْس اوُلاَق

 نكلَو اتاَبِعب رُماَن فيكف ىناثلا هَلبَق امو يفّنلا ديكانل ةدِاَز ل نمو لوا ٌلوعفَم َءآَيِلَوأ نم

 ٌةَطِعْوَملا اًوكرت ةركللا اوس ىَتح قرا ٍةَعِسَو ملا ةلاط اب مهلبق نم مهعءاباو مهتعنُم

 اَمب دوذوُيعملا بّذَك ىا مُكوُبذَك ْدَقَف ىلاعت ل لاق كلم .:اروب' | اًروُب' اًموَق اوناكَو نارقلاب ٌناميالاو

 فَ اَْرَص مالو مهال ىآ ةيناتحتلاو ةيناقوفلاب نوُعيطسست ام ٌةهل مُهّنا ةيناقوملاب ن رار

 ىف اًديدَش اًريبك اًباَذَع ُهَقِذن مكنُم كرشُي َمِلظَي ْنَمَو هنم مكل اَعنَم ؟رضَناَلَر مكنَع باذعلل

 تنآف ”ٍقاَوسْلا ىف َنْوُصْمَيو ُماَعَطلا َنولكاَيل مهنا لإ َنيِلَسِرُملا نم كلبق اَنلَسرَأ آَمَو ةرخألا

 ريققلاب غلا ىف مت مكسب تجر كل لق امك مهل ل دقو كلذ ىف مهب
 لت ىف ٍلوآلاك ثوكآ ال ىلاَم لك ىف ىناثلا لوقي عْيضَولاِب ُفيِرَّشلاو ضيرمملاب ٌجيحّصلاو
 كبَر َناَكَو اوربصإ ىا رمالا ىنَْمب ماهفتسإ مهب مُنيِلتبأ نّمِم نوعمسَت ام يلع ”نوُربصَتَ

 مدابج دلج



 5(14) ناقرفلا ةروس م نايل الجوورا حرر شال امج

 . ْعَرْجي نمب وربْصُي نَمِبةاَرْيِصَب
 هيج رت

 رتب حس تارا عراب هدرك تايب ك نا قس اي ورا بس ىلاورثكرخ تن س ناش اع ذب ق تااذ كتل
 تاذناب كا لي ترف آكل لا( سدرك اطع) ل ايند نكت لوم ىراج لير منتي كس نم داك ا طع تاغإب

 روادختاسكس ماج لما ْلَعْجَي ديد( قلك ) لبس تب وكي آرداء قت ل تدم كى اق رك اعدك بسآ
 دوا لكس روب فر وعبوات لم اق كول دلل حجو كة سوم فئاتمل ب هن داس اس ر (ُلَعِجَي) 2000

 لج د تددد ل ودون ا بج هس كركر ايل ا دي دش لوم قاد ف مت كك سولاو فب ثوبا تمي

 سراب لو حسبو كب ضن ديسك نيطحت ليج شوج اك ادن ار ل كانغ تل ل لور وج اكس كولو و

 دليل ' اك( مث ) ساوو بج دوا < انناج رولان د اك ا بلطم كس و يغب نو تك كاد اري رش اًريفَز

 هيانلا ناكم دك دقي رطل ا حتاسكس فيظختواري شتا اب ًاقّيض ك لج اج يلا ذرك لج لذ ب يتب لع
 نم َنْيِرْفُم < تنص ًاناكم ل لما اهنم كك - لا لام حس ًاناكم ان ردا ك اجد كت
 تركك شمري رشتروا يك ايد وعدن اب لع قوطويت اسكس نورك نلاوك وحتاب كس نادك سد: تس دن كا َنيِدُفَصُم

 تب جي كب اذع راكي نات دم لي [ اجابت ناد ل لي راكي دكت دم لابد ل ع ك- سك نايبوك

 حس ويقام تلج هو لاشي اي؟س 5 ااوهركذ اكل تلاع راب تفصرواريعد يي باوراكي ون الوم

 نلاروا«جس انكم اكنلاروا جس ( لص ) باو ءازجج لع ميكس لا كك نا (دلخلا تنج) يدك < اهكايكورع»
 ةروكر ناو ايكح نلاء<س مزال لاع (نيدلخ) كس لو رشي هو كح لو اج هدد 177 بسوو تايورك

 مك م لاوس ةتيسا لكاس نتن انسب اطمحس لاودجس ايكايكو رعو ت لس اذيل مذ كس برهس رمت هرعو
 لوسر ةييسا نساك ا رفاطعزنج هددكمك راكد دوي رام سا كِلْسُر ىلع انَْعَو ام انِآَو انْ (باتك

 ٍتْنَج مُهلخذَأو انبر ك ل ركل اوم حررط لا تشرف ك- كس نا ءاكء فيا كس هرعو ىلا ٠ ارفعوا ذك
 هردعو تس نا لس كى سن رف لفار لع تضج لا لب اكس مايقول ن اقر اكد دور داعب سا مهتدعو ىتلإب نْدَع

 اخ جس الاوسلس ادف داكن ردا عدت اسكس إي دهادحتا سكس كاف مهر شحن وكنا لاعترثلا ذو لضروا جايك
 ٠ قتيل ك كس فس رمح تجرب ني دباع حس ني ووبتم رمي ري لإ نيت وال رعروا قتيلا دار حس هاري كسك

 ءار قدوم داي؟ قالا ذ لم ارك ا ذس متل دمك تمدابع ب اوكا ؟اهت يكد ارك ل وهئب ناس ريم ذيك
 رواركل رب سس فلاوكىلاغروا نيك ورم وفود م ْمُتناَ هس #اساح كال داي ُلِرْقَف ؟ت كك كلف تق

 لام كس سرك رعد وق كس ركفلا لايغدا كتروا كرك فاو فلا نايسرو كس عسر سودروا لبسصروا ليك ىلع

 مدابج دلج



 4 (8) ناقرفلا ةروس مد نيل الج ورا عرش نما مج

 مارك انت شكت سرو زكر يب كح دامب سندا كس ناش كرتدج كك ح زج كار كس عشا

 لبي كح ساروا ك كس ديك كى ورا ز نسروا حس. لوا لوعفم عايل وأ نم لي اني ناسراكدلا كل هوالعسريت
 لمي حس كادت دك وداد باب كس نارواوأن ا ذس بآن يأ ؟ ت2 دكر متاكت رابع وي ابك اجب ل ىلا ل وفم

 نآرقروا تحيض ني كين اجبوكر اي كك يل ابي لا رف طع دوس آن رذ كس قزر تعسر دوار ىذادد لن كك ذك
 سم نواب مانق ىرابهقتك مث وق خس ومنا ول كة اءرف ىلاهتدقلا كساو فس دم كالب تت كولي ايدركك توك امي

 لوقا داب ( ثم ) تاس كس يناق فج نولوقت «ىدركب يذل كراهة فس لودوبتمس دابق ل ايدالثج

 حل بازع لا قب كوش دوا < تتفاط كف رك عل ووكساذذع( لع نا تروا ) لن مث قلش با ل دوبتمو ورك ب

 باع ري رش لم ترخآ ثم بازعاذب وكنا مت <س ايل كرش كش مل لن تس لن م كس كده قي
 قلع ل لورازاب وا تس الاى ناحل بسك بس تينب لوسر ى نع لكي س بآذس متروك لتاعكي

 ردات ايكاب حس نلادج ا داجاهك كي بس تو تس بآراء لع لاقابانلا لن هيت ات كلا باآاذبل تنس قت ترم
 كس لقي موك سردنتروا ايك يامن آي رذ كس رمقفال وح ايدانب هيد ر ذاك ناب ذآ كه سرسددوكك يارب حس لع متافس م

 مايك ؟ لوم لتايبج لوا لطم اعمرم لنك جس هجدايك جس اتبكل ب تابرج ىلا ديل رذ كس لب ذروك ير شر دادي لذ

 ءوركربص تن سما ثم ايفتسا < ايكيا وكمل رذ كس ننتوم تف حس لوك لنا متوكل: 0
 ؟جس ترك قريب ناوكروا ؟ جس تركت اوك <سالاو كي دوي بسبر

 دماوف ريت بيتم نت
 جد ىكا جس مزلسول ىف اىك عم تافص مارد عما جوك اك فاسدا ماو جس فمواييا لرإتت ٌكَربت هلو

 ريش ئلاعث لابداذيلاقيي رم اقلك لن تدوم انبا «جس كا كف لذكر يف ا حس تيس انم لك ع ومس

 ماذا ءايربكو تلكم اقم كج لمن تروس آروا لكىرضتتس ف ترثك< ساطع ماقلكدج لاهي دوا نك
 م

 هنوف يذلا ريح َكَراَبَت ىا «لكان[كرابت راسك فاضم نزع ْئِذْلَا تا لخن َكَراَبن هلو
 سف نرش ساه رباط وو كفو رتب رواريخر اء لدب حس اًريخ وهلا اهبحَن نم ئٍرْجَن تدب
 كيد 2ك تار  ضقبروا ء كتر بييق كك ىف كر اها ناي رج رواد رحت لم سما ارق قلم وات ابكي هس داب كس راب

 روا< ادرار ب وصوت دج دو كردقم ىنعا هل تارطق ضروا«جسنكتوم ىكنايي فطخ حس اًرْيَخ

 ك2 تك يذلا تس هَ مالعرسفم خلا ُهَنَأِل هلو ب ايدرارقت فص ك تنجب « اهلا اهحَت ْنِم ْىرْجَن

 مراجج رلج



 4 (5) ناقزفلا ةروس مما نلال الجودر حررش نال

 5 سريشمو تيب رخ اًريح كل َلَعَج ًءاش نإ < اص الق اكتملع لي هر كن لاي تملع كح ركديقس تاس

 لس َلْعَج لد لْغَج قاس ماب ْلَعْجَي هلوق ىو تكلم تزخأ آ ةدرد جس تس دابا كس يدرك

 عفرلاب ةأرق ىفو كوم موز كود ادم فطخ اكلي مو زاب عاوز 7 كطرشل# لوب ةسركف لعرب

 م ءاذ وتوم لاب بسحب طرش سد تس ا فرم حس مو لك فن انيتساو طش باوج سو تس كف طخ طرت با

 قلل لاس لوس ذر ا بسارععا ىلوفود ل لا ا فوط“ يءاز ذيل لي تس ماج لوقو ماج دوا عل

 وفود عر روا ماج ل ءاات حس دو كس ىلاجوم وزنك م ءاذريش © كطرف رص ةفجس يلوم نام بج طر

 ميعبم لأ رار ىو رروامزج ُنَسْحَأ ءازجلا َكُفْفر ضام دعبو < ايف كلاب نبا« ل ةساجوت ئاج

 ل قاف نش ارتخاء انيد باوج اكشخ ا ليا رصتتم عن # كح (نايلغ 2 ريق اًظُيَْت انايلغ هنوف نأ

 ما رتعا ارغب تس انك اج انسوج ( انام شت ) نايلغ دارمح ايف لابي يد باج هس زج كفك د لمد سر

 ناك يمال كبس اج لاء بس باو ارسود ياك ارتعا هروكدن ةملع هتيور ظيغتلا عامسو هلوتف 2

 ب نارط سما ا تدابغو ظنك سايد باد# ب فس تارطح ضان ع ناكر ظيفنوج هس مل دوا تيوردارم حس ريك

 ١ تارطح ثا وج حس اًريفز قلختاك ا وعجس رواحس ايفل لخأ وأو ذبل اًيفزو اًطيغت اوأَوَو اُعِمَس
 هلوق ( لم ) نب كونو ريفز روا ظيغت قلم زكبس ل تروس اس ايل ل شل كادوا ًاقلطم راس

 هلوق < لابو لاعوو ولع حاج يدرك ملقم بج وكت لغم كو ركروا ع تفتك اًناَكَ اًهنم اًذاكم اهنم اوقلا
 نحر داب لكس ىلا ل مث تسرد لوفد ( ىف « نونو ( ش) َنيِدْفْصُم دوا /ْنيِدْفَصُ < لاع ريك اًرُقْلا َنيِن أ َنيَِرَفُم

 كلانه ب ءاز ى اَوُقْلأ اذإ َكِلاُه اًوْغَذ هلوق ن5 تاز ى زيي اًفَض ءىل كح 00

 بابك ة عاش هر ارتع> ضنا اًروبث انربث ىا يح نظم ل وعفم « ىو زحل اًروبث هلوق هس قلم اقمدارم

 ىلع مكلاعد نوكي نا ىغبني هترثكو مكباذع ماود لجال ىا ْمُكَباَذعِل هلوق < ل لوم اك اَوْعَذ

 وغض“ داءدمر سراي دكت كال فيا مس باح ا اكمورعتسروا كاد با زعاراببتررط ل شل هبدنح

 لت لكوج لص اع هنوف <؟ال نم كاتو واع سس دوب اعدروا« تس هيلا م ترث جس مكباذعك لي

 رخو ريبغو دلخلا ةنج ما ٌريخ  كلذأ هلوق دره راشان زر كلينر نا ردقم مف هس مالعرسشم ل نا

 نر باو ءجس لير لول ع لا لكل احس رمش قتل رانك جس جو موفخض حس ىلا دخلا نجي سرب هدي

 يبا ديسك قئابياوي بادجارمود« لرش لوكيل لمقتل يب قع لطف مسا زثكا ليفت يخيب مير
 لح دس 8: 2س دا 1/مالظ ديس ل عي كس لسن در ورش سوا تدار مال تس جو كس د بمال
 , كاَذ مآ ٌريخ اذه



 18 (05) نافرفلا ةروس مد نلااجوورا رش نما

 ؟ هدئافايكاكريق كرظر ب قلوب تركى دلت ا رار نج 9

 لقتال اريج لوب 4-2 ناي ك لاك انس وردا« نوب 2 ك- نيش وكب تذاضا
 كي ووصقلاب او اكريش لا تسدابعل اا ىلاعت هملع ىف هلو < ح ليوا ىرابلا قلاخخلا لوكس

 هضاب كيا كا ؟ اهكرجل ويك تس غيتس ىلا وكن ارجل اك لوم دعب كسرشنور شح دنت ًازيصصرولاو اج

 بادجارمد ادرج فيس كلا ساس كي وب ردقملكوج لع ملبس شاك سايد ئلاعت هملع ىف

 اي ريش مهل َنْيِدبَخ ةمزال لاح هلو «لث ةيسدركر تحس قدامك اس اوم قل نوب اك رك

 «<س ديكاج لكلا ل دوب موف س لتجار قش كحد بلطم اكس ذال لاح جس لاح تس داو كس ن وءاشي

 هس« م دعو رج ح نرقتملا َدِعُو نت [ركرماظم اكس ناك رصقم رذاضا ك- مهُّدْعَو هلو

 ميو هلوق < (ددارقمااك ناك كاع اهو لع نوءاشي اه ل تارت ضن« ماك ناك _ىهو

 تابع كاري تريل وعم ىك م هرْشخن «٠ فطعر لق رواه فرنك ف وزب لثرك ذا مب مهرشحي

 كيا نيدباعلا ىلع ٍةجُحلل اَناَبِْإ هلوق ب ير مه فلع اك نودبعياهو دوا لث دارملساو سرك
 رمي رجس لاح بس كل كس سما ىلبشتس يني جد ب ويغلا مالع ف لات فلا كس هيب لاوس« جتس باو اكردقم لادم
 مل حس ليكم اهفتسا حارب لاوس : بااوجب ؟جس رت“ ايكاك سك وسبب رذ كس ؟مُئللْضاَء حس ني دوبتم

 سانلل تلق َتنأأ اك ام ايكل اوس ماطسلا هيلع كس ترطض كيج جس كل كس هس ركت كاس روا بادجال

 لاوس كل ْثْلَيُق بند يب تلبس تدوءوملا اَذإَو يراىكا هللا نوُد ْنِم ِنْيهلا ىماو ىنوذختا

 يب َةَهِلآ هلآ مهنإ هدوق < ا كِيِلَم ىكلقا “< رئاب عت اًرْوَب هلوق ب ك ك4 ةكب اوجالو تيل

 202 ار ل وود بح اذ روارضاحتدج لع نوْعِيطتسَي اَمَف ساو قكلدب ع ام رواج لوقم اك نولرقت

 نبا لوقب ْمُهّنإ لإ هلو اجدع تياعر كلور قنولود كج ايايرف معن لَو ْمُهَآَل فس مالعرسضس كس للا

 كرنك لاا مُهْنَو لإ  ي تدابع رزقت ع كح بصن ل لكس جو ك فسد لاعرلمت ب كح اكدابنالا
 ذأ ركأ تبو كف وم لثاد مالي رمت كن ءجاح ذي دجتاس كس هرسكلس هز ْمُهَّإ لإ فس دوب ع فدذح
 رك ابكت اي قت نأ هس تارطح ضن لاس نري زجل رسكي نإ كيد نكس روهمت قف اجو لاو مالم ريش

 ( لاكشي دقلا )< سئسسددوي

 شنو ريغ
 تب ايك راب ليا جس اه هد < لك يكل م نازفكس للا كس يبلطم (ةيآلا) َلُعَج َءاَشنِإ ىِذَلا َكَراَبَت
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 4 (68) ناقرفلا ةروس نعابل نيل لجو وراعررش لاب

 روا تاغاب دج لم ترث آلكج ترد قوك اركب « لي تس رك لاطم كول اك سداد رف تسي انعكس للا نراب حس

 ردوا ليبى ك ا قا ىلا تسكن كيس درك طع ل اند اوكا يس آب سس هو لاذ لاو كل دوت روتر لير مخ
 هتيا لوسرووخروا اجاصكر ىف كنا ح تاووو لاء وغدروا ىدامدكت عام لك ايبئادك هس يدضافت اكل وتتراوح

 ارق فس يل آل تياور كىلماب ماادإا ترن لش ب تك اريج اي رفد شيب و كا كيسا نس مور يطع ثلا لس
 ضرع خس لب قل وم ايي دانج نوسوكل و أبيب كس كارد احح رو كح كس يآ شرك يا رفات جب سب سرا

 ثلا كسي 1ءلومر انوع ز ور كياروا ع امك ثيم ذور كيا كح كى دشيب يح رادو يب سريعا لأي

 كنك رفروا تابلاطم مانت ني دناعمر كاك تيقن كبر هوالع لس لا ءامق ىرايتما راين اورمقفيراكمل يلع
 نكتب انوكت قادص كم السلا رعب لاب« لين سيل او نس ل وبقت قادصو نقي كبت لبن اج كدر كى دول
 يدك ب بلم ةغاّسلاب اوُبْذك لَب « ل هد ز حس لاه د«لز هكاج كك كس ليم تازمتو لالدج ك- كس
 9 قة ركل تروا تررارش ل بكل بس تين كن تابلط ترقيقكلا ل لت جسدك بلاطم اكل ويح نتلو

 حس فس النبك نا تيس اي انحكردايوسايآ يكن قي با زج وازسروا تم ايق كحق سئ كسب بس اكت رار

 اكس يانج ردورض لع لاس ايك ا يكرايت نان لبقج كك "كس نا ذك اروا كيس درك[ تمايق اتم لب

 لكيلا دوا كة اجري شوب رك د رورو وينبت لم رشك ك1 غر زود ني ٍديِعَب ناكم نم ْمُهَنَأَر اذ

 نكاد يسارك ورف اكروا كح لأ اجو لإ يس كس لوريل دهس ذب ذب ح سودا كافوتروا وزادك انيضخ

 ردغا كس للا يكن« مة راعتسا ازاي تقيقح يروا نميداكم#, كت الضر وا كلج كيك تيل ل

 رايد اج ملكلو تي ودم ازعل هريقك بم اكشسع امجاو تنس لبا ليك شم اني درك يب تروق كك ارداو لاح

 - ل تس ركل وحي هراعتساو زاجنروا لين تس كرت 6 ثمل تافص» روك ك- ىلا لإن ةييسددا رام اخ اكت اين
 هدعو مذ خيا هس دقلا عررط اء اكو مادو يقي دج هرصواييلا نك“ ًالْوْتْسُم اًدْعَو ُكَنَر ىلَع َناَكَو

 2 < ناهي لبا ةس ساكس ملكت لفي ضكر « ليث تح ركياطم حس ىا نامي لاك جس ايلركب جا
 < ءالاج رداء د ّلاج كت دايع كن تن اوس دفنا ل ايند«<س ايل درارقرورض كل ةيساوكم اج ننسى لا

 سي لقاعريغوج « ل قب( نايتروم لو ىب سس لاقاسدركوروا قدرت يم ءانوسم ىذلأر رولر متي ) تادامتب لشن ناك
 كالو كيت حل تب كورد مالسلااريلع جتسرضرم زرع تررطح الشم لإن لا وج ليج قيس دنب كيت كح شارو

 اليع توق كلاي وكر وا كارواو روش قوت ادامتب لاعلان ثلا كس لوم قت ىراججب كس تانج روالوتشف عررط

 رم ىقياياياخت ايد مكتاكتدابع باوك ودنب حريم نس م1 الب اك رك مولعم سس لوووبتس بسس نا دوا اكس امر

 رد قت تقلب لين اسر اكل لاوس ر تدوخ مت بج كك ليد با وج هو ؟هكتس هس + هارك كنب كداب حس

 مرابج دلج



 ا (0) نافرفلا ةروس نكن ناك الع دورا رش نال امج

 وح ر اسراكروا ىلوانيا لش اهب كس ثلا يكن تك كس سكول رطل كت ابيات
 هس راسو كوكي بس لتر دقو ات قتلك هراشا فرط لا لي لاا ةنتف ضعبل مكضعب انلعجو

 لع لوكروا يلدا لوكا درك ياقري هرجرم نفعا كس داجو تارك سس . انكر تسردنتؤكب ساي دانب رادلام لاي كل فاما

 دى بير كى كان رادلا كى كن لافت نك لا تس مادي نخل عسب حس جو لكلا لبن ملاع ماظن كوم دن
 ردوا نايتس كدقيطرم لع فالتخا ىلا «مانككى كروا تاز بح اصول ل« راهي كى تسسردتنكى فيض وق

 قرابقتبج له يمي كمل رانا لصتفلا لوسر كل اء نات كر بسك بيراك اس نك شكرآ

 بار وما ذب حس مقل هاهو تزكروا تاق تقيد هدايز حس فلم تلووو لاس دج هس ب ب لفي ا ىلرأ
 تلاحودوجوم ىف اروااج عن سس هتك مح ميكاج لوم تكسر تييثيح كس مقلع لوز ناد هركرظن ب لوك
 ( ىريظم)_وم قف زت كن #_ركركشك ملا هتدلا لع
 7 وأ ايل السر اوناكف ةكبلملا ايل لن ال اول ثعَبلا توفاحُيال انَءآقِل نوجا َنيِذْلا َلاَقَو َلاَقَو

 مهين ناش يف اوُربكَت اريك دق ىلاعت لاق للا لوسر ادمحم ابان اير ىو

 ىنُع فالخب هلصأ ىلع ٍراولاب اوتعو اينُدلا ىف هللا ة ةّيؤر زر مهيلطب نارك رم اوُقط اْوَتَعَو

 الاَرْدقُم زكذأب هّبطنو ةَمقلا موي وه قئالخلا ةلمج ىف ةَكبآلَملا َنْرَرَي ميمي
 رح ةرارلير قفل يرحل قلق نييزملا العب نيراكلا ىف سرح ليت ىرحا
 ةكلالملا نم نوُديِعَتَْي اًذاعُم اًذوَع ىا ٌةَّدِش مهب ُثلرت اذا اينّدلا ىف مهتّداع ىلع ناَرْوجحُم

 ٍفِيَض ىرقو ْمِجَر ٍةلِصو ٍةقدّصك ريخلا نم لَمَع ْنِم اوُلِمَع ام ىلإ اندَمَع آَمدَقَر ىلاعت لاق
 نسنفلا اهيلع ىلا يول فعول اوخ هارت 0 ةلقعل ايذلا قل قرهلم ةلعار
 انُدلا ىف هيلع َنوزاَججيو هِطْرَس مدع هيف باََق الذ هب عفا مَدَع ىف هلم ىا رغما رابغلاك

 ىا مهبم اليم نَسْاو ايندلا يف نيرفاكلا نم ارقتسم ريغ ةمايقلا موب ليني هكجلا بحمأ

 ىف باسجلا ُءاضِقنإ كلذ نم ذخأو ٌرَحلا ىف راهّنلا َفْضِن ٌةَحارتسإلا ىهو اهيف ٍةلئاق عضوم

 ميغ وهر هعّم ىا ماَمعلاِب ٍءامَس لك ىا ُاَمَسلا ُقُفَْتمْوَيَو ٍثيدح ىف ٌدَرو امك راهن ٍفصِن
 ةَءارق ىفو اًردقُم ركاب هّبصنو ةميقلا موي وه تاليزنت ٍءامَس لك نِ ُةَكِلَملا َلَرْنَو ٌضيبأ
 ةنكاس يناثلا نينونب لزنن ىرخأ ىفو ىفو اهيف لضالا يف ةينالا ءانلا ماغدإب ْقنَشت نيش ديدشتب

 مويلا ناَكَو َدَحآ هيف هكترشُيال ِنْسْحَرلِل حلا ٍذِيَمْوَي َكِلَمْلا ٍةكنالملا بضتو مالا َمّضو

 مرايج رلج



 اي (03) ناقرفلا ةروس 0 نال الجو درا حررش نم امج

 طبعف ىبا نب ةبقع كرشُملا ُمِلاَظلا ٌضََي ميو نيبمؤملا فالخب ارْيِسَع َنيِرِفَكْلا ىلغ امي
 هييقلا هوي ىف اًرّسحتز امَدَ ِهَْدي ىلع ٍفَلَح نب ىِبأإ ًءاَضر عر مث نيَتداهَّشلاب قطن ناك

 ضرع هغلا اع زب دا ىلإ اقيرط الايس يدحم ِلْوّْرلا عَم ُتْذَحَلا ىبتي هلل ا ُلوُفَي

 نع ئنلضا دقل الِيلَح اًيبأ ىلا اَنالُق دحَنا مَل ىِبتيَل ىِتكَلَم هانعمو ىلُيَو ىا ةفاضإلا ٍءاي نَع

 ناسنإلل نظيَشلا تاكو ىلاعت ' لاق هب ناميإلا ِنَع ىِنُذَر نآب *ىِنَءاَج ذإ َدْعَب نارقلا ىا ٍركّذلا

 اشيرُق ىِمْوَق ّنا براي ْدمَحُم ُلْوُسّرلا َلاَقَو ءالَبلا دنع هن َءَربتَو هحرتي ناب ِهُالَْدَح رفاكلا
 ىكرشُم نم اودع كل اَنلَعَج امك كِلاذكو ىلاعت لاق اكورتم اَرْوُجُهَم كارلا اذه اَوُذَحنا مدل ع

 كّيرب ىفك و اوُرِبص امك ريصاف نيكرشملا ” َنيِمِرِجُملا َنِم اًوُدَع كلبق ين لكل اَنلَعَج َكِموَق
 د ا را ال لل كالا ىف كا تيب ريما كك

 اًريسفت نخوه 00 كاننج نإ كرم لاطنإ ف بكَ

 0 لمار منهج زغ ن2: 25 كرا" َمثهَج ىلإ َنوُقاَسُي ىلا مههَوُجو ىلع نو رفح

 . مُهرفُك رهو ْمهِرْيَغ نم اًْيِرط اطخأ
 هسا رمش

 تك لولوو كر شف وف«( توملادعإ) ثعب نخب 2 ركل يشي ثا حس لس وم ل تح اسس داعب كولو

 تا سدد ل تي ل دوب ةيسامن اي لوم لوس بفرط كرام دك ؟ تس[ ويك تشرف لاي هس داعم كل يش

 يكاد دوا حس ايلد ا ذب تبع وك آيا لع لولو يس نس لولو نايك نس لاعتداء لو لوسر كس شلال سات

 كح لادبا كس ّىَنُع فالك جس ب لش ىقيادجتاساسح واو ْوَغَع رواه لكى سى دب لس كبلاطم كت يور كدثلا ل

 تسوو كردقم ل مث ركذأ بصن اك (موي) دوا كح ستروك وتشرف لس للالظ لمن جذور لذ لم كرم روس اس
 لوم كرو ىاتنج كح كس نا هك نام دف الب كوع د كرفت خ لوك سورف تي م لور ورا«

 هاني هابي لكلا لي تبيع“ وكر ا بج ايد لباطمكس تداع با( ايلي ) هاني < انيك ا

 دك رائد د فرط وماكتتتا ناك نا متردا«كهكس اعتدنا« لاي هاني تس..لكاط ردا لال
 كنود ذه دنا يوك ( لامعا ) نإ مج وت قرد ايرف كم ولظمروا ىزاون نامبس. قئرلصر وا قدص الش ءكس لوم رجوتم لإن

 مرات دلج



 اير (2) ناقرعلا ةروس دلل نال ودرا ورش نامت

 كاي لذي يوعدرب لن ل تس ارظن لم عراروس لاو ل تكول ورذ نا اًروثنم ٌءاَبه اوقف ءابه كس نرزرا نر

 هرج لوكاكل اا نارك لس اكس لي درك تناك رتب لن ذة« دتا بس ( لاك اس نا)ا غرم

 تميت يل ناو لسا تن ىلا ء كس لع او ديد ل ىايد ءازج لكل ااروا تسيو ىف ومر وفم إرث كرا ءاكرم

 لع تنج جب لح لو رعت حس نا كلم دم اد اروا كس لإن دكتتا حس لورفاك ماين 507 اكماق ند

 < ايكايل (ًاليقه نسحا) ىاردا لم تكلس كما. 1: قرر يود لول روا هج كسل (مارآ )دولت
 لأدب عمت ناس آرج شن نع 1ذور مروا تساوموراو لل فيلر شيب صدك ا يبج اكس اجو رول كتر عجب ود بءاضرك
 نداكعمايق نادوو ردا كس لب او -راتات كب تشرف تناسآر رواء حس لأب ديفسدو روا كة ساجج ثدي كس

 لع لسا تاس دي شت كن نقشت لش تر كارلا ل بوصل روب كف وز رُكذأ موي ردا

 كرو« كركم ادا ل نينا اج ( هبي حس فيس اطدا لم نك دانس بت شر

 رو اب يسصل لس ملكا رواد اسس كس ماكس مال .وأ نأ اس دنارمدد دنا كس نولوو ُنِزنن نش تأرآ

 4 نيئنرم ف الخب اوم تا ذب كل كس لورفاكن دووردا اكد د كير لاك سا ناد لما: لوم نصر تموت ل

 رك سس وفرك لظ نم يلارجير وادق الرز ثان تاب خنس سليم ىلا نتدبقع كرش م ظنون سسروا

 م لوس تل اتزان اايك كل دوا 1ث أك ندد كس تم قداس !ةرمت اسكس تضر ١ تمم ادن ولن وختاب يس يأ

 ( لمي لس ) ل شكك تفاضا ساي فنا ,كلْيَو نك قري باقل كي جسار كس تيري كاس
 تعي لح لاح دا تسوووأ فلظ نب يلأ لشن لالف لم شاك لج كح تكالباى م خل لاروااجت ىَبفيو

 ءايدركل باو كت رحب كس سال اايئاي ساكت ستيب رط اا ايداكرب دعإ كس لس آلي سره كس لا تس نأ تش

 هاج 1010 كرك عسا ةيثلا الإ ةداضاو ك1 لينال دانا

 لنآ لا ذس مرت مقري داوددي هسا لك م لوسروا حس اتي درك رازب داما حس ىلا

 ضن اكتر عي تس م ايدانب نص اريتك ورش موق كرت رطل حير ى ارو يا رف غسلت درك رز
 4 ةسمدددو» ةسر لاير كي آ «وركربص قمت ايكربص خلوها عررط لس ذيل ايدانب نثوول نيس نمر
 ادد دب ؛ركا اه "ن نورفاكروا < نك هح ةسدكوس كريت ف الخ كس نون سرت ال لاكبسرارتت كس 2

 قرت تل حرر . ل ساروا كى رجا روب روا لياروا ت تزول عررط لج ؟ايكتايك بيل ذا: ليك تاس نيا ناكر

 موتنا رانا تسبب وللا سمت واح لإ كى دقكب لكس بآرج دذ كس للا ماكس كسا لوزن

 اريك ول يروا وم ناسآ رك أي دوا نع اك لاك ا جس اراجا هتان 1 ىَك ةروافقو كرك لوما نومتو ول ىلا نس

 .: عفوركل اوم ىاج بادج ليف تريك يش حاسس بأ كن يزال يوم بأ 1م

 مرايج رزج



 ا! 02) ناقرفلا ةروس مس نكي الجودر حررش نيل امي

 مل” ىلب هس لورج ةيساد# ل فوود لي يدرك ت يانغ ماد بدخ حس ءاقفاكس ناين دوا وك لاو سك
 بس قت لع قب طرا سمت ( ناك ) هو دوا ىل نيب [ تدب تحس دابتغا ل ناكم لول 7 اي غيم نط

 -حرفكاكن ا( دقي رط) هوروا ليت هارك د ذه لورصد ثلث ةوارل هدايز حس

 دئاوى ريب ير بن
 لااقسا نس نم قباني اوكن وجي ال «عس ريض ن وجي آل سس تفل ىَماَهَت ب نوفاخي "ل هنوف

 رماه تاب يروا باوُتلا نم ٍةعاّطلا ىلع اََدَعَو ام َءاَقِل َنوُلَماَي ال كومويمج 2 ل تروص لاء لواانرك

 لا ىلع اًوتعو هلوق < يقال نش ربكتسا دقل ترث ل احس با عود انكر لئيم كبها وج كس
 ت اياو حجو كت ياعر كل صا وف لابوك مكرمو روس اف الخ ءريخإ كك لب د بتحس ايداو < ب لش نبا اَوَمَع

 َنْوَري ىا «س لوسيل وقلب ىرشُب ال هلوتف ( اج ل هكد لع مكرم روس َني زم ) < اهكايد لاب

 برع اريج ديكا كا ارْوُجحَم رواج هزامتسا قثتردصم اربح هلو ئرشُب ال نولوقي ةكئالملا
 < يرصقم كفك كت ةرعر يك انمدق اندمع هلوتف مارحلا مرحملا لو تك ( مّرَحُم مارح ل كس

 1 اوثرايرفمولظم ف وهلم هفوق < تفص كت ايئامسج مو رقاك ل ساس لكس سسمد يذلا قالطا اك درك

 وم لوم لظاو بر لك جر رومتس ل يل هتكون راروم لسا« دجتا سك ضو اقف فك ىو هلوتف لإ تك

 ديت يوكن لا وكر كا ليت تس ارظنع_ وج تس ذا لع شر لاو ةس آس نراروسدج لن تكا كت ارذ نا ُءاَبَه هلوتف

 كس لورفاكل اند لع تلج رقم اكنيشوم ع نيرفاكلا نم اًرقتسم ٌريخ هلو < لاكي زج اما

 فرط احا ضرب ايندلا ىف نيرفاكلا نم جس ل لع ةيسا ريخ ليضأأح ا لاهي جس رت تسرقتم
 مولعمبس_ ليضمن ر يثري سير لوك ع ( منتج ) رقت كن دان ىلا اكس بااوج اكديش لاا يدك يوك ايكو راش

 هت رتشم 1 و ا
 عبر تن ضر افك كب لوم تدار نشك ,ليضغ 71 ات ٌريخ تروص ل اومدارم قمتس لع ترخآ اك دقتإ رف لاطود

 ءلوم لت ةواط لوك م شوكلا عادم ليثالح ٌلَخلا نم ىلخأ ُلسغلا) لاقكس ب ركيددا كومدارم أن
 نم ّدخأ هلو ايكوم لد شا ارتكاز , لير ورض نوم تيب اكرم لضخ ل ليضأم اج نوم مولعس سلا

 مث لحس ءاهنلا فضن باتكب اح لع شكخ لا ديم لآ باتا يحس أل ليقُم نسحا نث خلا كلذ

 « لت كح ذس ركل واقول يود قتل لسن جس ايايرف ل اعقتسا فذ اك اليتم ل كس مار 1 تجر[ كل الاب

 تياور كووتسم ب رقلا بكت رت, كس اجو قت لس رج ود تغار ف حس بانك احر[ نوم مولعم يس للا
1 



 يي (55) ناقرفلا ةروس ماع نايل الجوورا حرش نيل امج

 2 1 نيم مي فضي و ح ليك رد خر ذوو لئاروا لش تنج تنج ىلا زور كس تمايقك<
 توزع ركذأ موي ءامسلا ّنّقَشَت ِمْوَي هلوتط كد: مولحصرع لي وطتسبم وكن ورف اكروا كو, مولعمك زان كيا رق

 ُهَعَم روا قارغنسا مال فلا لم ءامسلا كج باج كتاب لاو داشا ح ءامس لك ب بوصن جواك

 ءارتبم كلملا نمحرلل ٌقحلإ ٍذئمَْي َكلُمْلا هلوق جنك ىو 10 لوا ريس هس عمق بوراشا ح

 كمل ال فس ماطرضم ٍذئموي نمح لل لوزيال ىذلا ٌتباثلا كلملا ىا ءربث مح رلل تمض كا قحلا <
 اكل لوم لزان لن داب كس ف لرفض اف كيا تعي رك سايد د اغا كسل ليرعم ىلا نبق كرشمر نت

 1 2 ا اب ل بلاي جب لاعتسريمل لكْضُعَي رلمج ىَنِيَل اي لوقي هلو انت طيرعم ىلا ندبقع م(:

 ايب ىلا اكو انا فوز د انم وف لي اك كساادنوك ب ركاروا ع طرشانوب ما ك- كس د دانمكك - لا كس كساد

 ملم بلك هراشا حس ىلاعت لاق هلوق ىِنْلَصَأ دَقل هللاو ىأ جا يمك مال ني يل دَفَل هلوق موق
 لن لتحت لّزت ناهي 5 ةدحاو ةلمج نآرقلا َلّرْن ال ْرَل هلو ايلوءارإل ب ئنَءاج ذإ مالكا كمان مفناتم

 ٌةلمج ردا لّزُ اذبلراتا تاس ليا لن نثتكس َلِزنَأ روا مراتا اروحتا زوجت قحاكس لّزت كك لاس

 هداشاركن اب فوذم ادلزَن كلذك انلَوَت جب َلِنأ نت 0 0 بورالمب مامون شراع لل ٌةدحاو

 هس نايك وتلك ع 2 ننكر جاي روط قرف آ آر ثح هب َتَبْشعِل تل رواج لوتثماكف وكل خل لذك ل دكايدك

 كفدذعءادتبم ْمُه« نْوْرْشَحُي َنيِذّلا هلوف « درك | نكن سحا س4 ٍّقحلا ىلع َنَسْحَأَ هلوقا
 -<سايدركرباظ رض الا هيج سرت

 ةآحع ف ركديما كت بورمد بوب رول داع ىف" كس اَجَر ةيآلا 5 نجري َنيِذْلا َلاَقَو

 دي لاء اها يدادضالا باك س قراينالا نادك هي« توج لاهتتسا ىلع نكس فوض ظفلب كروان

 رثج ا رجختلا رجح قمرا نسحب ققاش ابها للذوق نتاع اوذانتاو لم نق لق

 تيم ٌلوكب جب جس اجاج الوب تو لا لمي بسرد رواج ظ فلي بس ديكات لكما روب روا و كس لب ظوفكق موس
 كس تمايق هد هاني حس تيم لا لب شن هانب جس هاني دك تك حس لأول ك- كس نكن حس لاو حاس
 نبا ترضخروا ءكس لت ئفل ر قلمك تداع كايد و3 سيتواوم جال بازذع نااءاسوك وتشر فر افك سج اكورد

 بازعوك وتشرف لولي بج زور كس تم يقل جس يدارسروا نش لاوقنم ام رحم اًماَرَح يق كس ظفل لا تل ابع

 بادب كس كاش ص100 ااا
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 ا (53) ناقرفلا ةروس ضن ١ نال اططودرا حرش امج

 ( قرهظم )يس عرونكروا مارت لورفاك تلح نار وجبحم اًرجبج كس لاتثك
 تت ليف ومو تييثدوج و اكن لن لين دارمر مث داك و ترث راك ابي اًوُلِمَع ام ىلإ اَنْدَمَع انمِدَقَو:

 تت [اشع بع ىتايند لوب اكر مخ لالا كس مسلما «ىتروإيرفر وادع لكم ولظم, ترشاوم نست ىكر لص ءىزاوف تلامس

 اينو شموخ نب لس لورفاكع ع اناه ايدي د لعب تروصلس ىرتمشأ وو لقب ىف روصيوخو نسحب ىل اشي ىراملام« قرد

 حيروسوج كدت, كس لورذ نا ند كس تيت وو هلا وم تكبر عت زف رجا كنا لع ترغ اروا للام كس لامن لع

 لش لورذ تيقيح بس عررط ل ستو كري لاما كس لورفاك ابي.« لوب تيثيح بل ةسلك لتس لنك
 هع او ب لا ل د

 كم2 لدإب قر فيا عس لع لاركوب نزلا آكل ينم ماهغلا نع ىا مامغلاب ءامسلا ققشت
 ورك ورك لا رول لوم لج كىلاخت تت لن ساروا ةحس نااسآن ارعاس لشباب كس لوم تشرف لب لج
 ل لا ءاكوم ب روط كس لكك رص ني اكن لاس [تتقو ىاروا كوم كفو اك سوم عروش بس احر كس ومال

 2 نوب كس وم تسدد ناس آو نا ز بسكب حب اكومدعإ سنع 3ع 23 تارك ذا ل ماغ لوز

 كاتي عقاد ء بس ماع مترك لوم لان لم دعقاو ضاخ كا تي اليلخ اًنالف ذختا مَل تلي ُلوقَي
 لولو زخم ةلاج [ل لاو سسرفس كلب قس داع لك كاان ح ني لورادرم كرش كا يرعم نب اربقع

 قريش نإ ززعمتمداع بصح ف لاريتر ميا تاقلغ كس لاس ملوي ثلا لسفلا لوس رولات ارك تولد
 اراب شكا رف فس يس قاصر تاك نحس اسكس لآ خس لما بح: ( الب قمل يضف ىلصلا لوسرروا لكتسالد“

 مكي ردا لب يرش لوكا كس اس فيا ىلاعتد ثنا ماكو ومد ىئاوكى ا كتب ءاتكع امك نك يتتفو للااناعك
 ايلاف ل دات ةاحك بام طرش ف مليا شا لصيس ردا يلو ئب لكي خس بقع, لوم لوس اك اهتثلا

 ءاوج كرب تبي وأ ايكوم نلارلسم بقلوب مولعضوكل ا بج اه فلظ نب يلا مكسات تسود ىرلجيأ اكدت

 نكاد تربك رم ةساقلا ناعكر يغب رك  آرك رم ( يؤ ) من اربسززعشس قير قل يك ذع نس بقع

 ل اهك فس فلظ نا ىلا الد دي سلكي رطاخ ىكاتلا فس لن كلا قاتم اب كلا وسر كدب كل سره قة لج
 5 تسون تار :كسرقي مح كارلا ام لك بج كن ورك يكل وبقول اف ابا كرت

 تزن ردا( وف كل هس رام وفود لش روب ووفر ايكل ذو فود نا كانو ف لاحت لا «ارزك كرايم

 تما تتذو لا ول اكيد تاس باذعاكت رخ آب حج كيس ايكايك م تيآ ارك اك ب اذذع كس كح نا ل
 اكرر اعماق يال للقيم ردع شما

 الاكلات مواحس 2 رش كت ب هلك كس هك عكس ملي عدنا لص سرا: تك

 هاج لع



 ا (8) ناقرفلا ةروس مدد نيل لجوورا حررش نال اهب

 ل تءاركادف كك فكل وق سوكر تارطعحن فل تءاقتوا ضنك ايدج تسردانلا ذو ابد قالخا كل كس
 -لث يسال طر كدلك

 قرب ككل لا جاي نركب انما كس تبصروا قود كنتم بكسل كلب تسدد للا
 ريلمشا للا لوس كس ايكت اور س قرد يعسولا تررط# هريكو كرب تح ا دنس جس امم كدلج اكتسب

 رولجل) لام راهو اني ت تسود اني اوك ؤصريغ ىقنالا َكَلاَم ُلُكاي لَو اَنِمُْم لِ ْبِحاَصُت ل رف مل

 يلع ىلصلا لوسررك يس كياورع ةيرجوبا ترطحرواوركدش قود حس قرف نتن اهكى د قش فرص ( قود

 < اتركالع ب دقي ر طا تسود نسا (ةداع) د آر للاخي نم رظنيلف هِليِخ نيد ىلع ٌءرملا ايار ملم
 وس رانب تسدد اكل ايلركر وب خلي تف انب تسود كح لا ا

 راكدردي يس ملوي ثلا لسيس 1 اًروجهم نآرقلا اذه اوذختا ىموق نإ بزي لوسرلا لاقَر

 ياكم يلع ثلا لص ترضخ ؟ءاي درك كورت روبن رق ا نس ماق كريس راكد دوب هس رس ا لي كتي كش تس

 دير كن ءارجاظب تي لك نت سوفوو لايخاهح فالتخا كني سفن ل م سا لاند ىكا ايكوم ذود كس تم ايق تيياكذ

 كلان مارق لم تي لك تل ع يسد لقب 7 بادج كس لش قا رف بم ل ىئايند تيب اف يدك
 (ةيآلا) يب لكل اَلَعج

 دوا ايورع بس كس كس 5 ركون وكول نو لس لوس والا (ةبنآلا) لَ رن آل ول اورفك َنيِذَلا ٌلاَقَو

 اراتان لويك فد ىت ليا نر قروب عر كل وباتكىرسود بح اسره تل« س1 ارتكا لوقت يف تمياهن
 مللوريلع دلما لسور كس تومي حس لا ؟ جس ا: رانج وسحب وكدا يك اراجا كس ركا ذوحتا وتوج لش لوسي ؟ايك
 - ل تس د انسازوحتا وجت كو بس نم حقوصر ب لإن تس انك 2018

 تلون كلذ جرت كنك 72

 -بآح لوزنل نآرث قف اقول تلك ل خذ كل زاب عتردتب كل امرف نايب يوت تسلك ل وا

 هوم لاس آل ش فس ركوي حجو كل وزن تربك مودع جس طيار لس سس د ندادغراب رددوا جس د تمي وقالب لق

 ىريد قل تكي آروا اج يدرك زان تقورب باد اكلا ف لي رك ارزتعا اين لوك ب آراذك كاك ي هس سمت
 لوب نك كوم لان لسلك بآروابادج اك ازتعا صا ساروا جرم ايل عفو ىت كيا نر قارون رك رواسب

 نال كرنك نوم يوتم اكن ؤ فرط كسا تقوم روا ل ذب ترورض كف كاطع لعب نآر قولا اعرب

 - ير ورضر اص لن نا لي نكرم سيتم اكو والعاس نوتلع
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 ل (8) ناقرفلا ةروس م0 نالالجودرا رش ناله

 موَقلا ىلا آبهذا اَنلُقَف انْيِعُم ةاَرِيَِو َنوُره ُةاَحأ ُهَعَم اَلَعَجَو َةرْوَتلا َبتكلا ىسؤوُم اَنيَنآ ُدَقَلَو
 ْمهرمَدف اَمُهوُذَف ِةَلاَسرلاب مهل اَبعَدف ِهِمَْقَو كْرَعْرِف طِبقلا يآ داننياب ابدع َنيَِلا
 مهلف مهبل لْولطِل احن ْمهِِِذَكتب َلْسّرلا ايدك امل حوت موق ركْذاَو اكالهإ مهاتكلَأ ارم
 مُهََقَرْع ٍدْيجْونلاب ِبجَملا ىف مهكاَرشإل لسرلا تا ٌبْيِذُكَت ُهيِذكَت ُنَل وآ لسر ُهئاكف

 ناد َنيِرِفاَكلا نييِبعلِل ةرخألا ىف اًندَمْعَأَو ربع 1 مهّدعَب سائل ْمُهِلَعَجَو امل ٌباَوَج

 َبْحْضَأَو حلاص موق َدْوُمَنُو دْؤُه مَ اًداَع ركذاَو اينّدلا ىف مهب ُلُحَي ام كري امِلْوُم اميل

 مهلزانمبو مهب ثراهناف اهلوَح ادوعُم اوناك هريَغ ليقو ٌبيعش ّليِق مهّيبتو رب مشب سلا

 ةماقا ىف َلاَعملا ُهَلاَنْيَرَص الكو ٍسّرلا بخصاو ٍداع نيب ىا تريب َكِلذ َنيَب اًماَوَْ اًنْوُرقَ
 مه ًءايبنا مهبيذكتب اكالهإ انكلهأ دايت انت الك و راذنالا دَعبالا مهكلهت ملف مهيلع ٍةِجَحلا

 ةراجحلاب ىا ءاس ٌردصم ٍءْوَّسلا َرَطَم م ثرطما ىلا يَا ىَلَع ةكم رافك ىا اوُرم اون َقََ

 مهرَفَس ىف اَهَنوَرَي اوُنوكَي ملفا ةشحافلا مهلعفل اهّلهأ هللا كلهآف طول مْوَق ىرُق ىِمظُع ىهو

 نونمؤي الف اًنْعَب نارْوُُن َتْوُفاَحَي َنْوُجْرَيل اوناك لَ ٍريرقتلل ماهفتسالاو نوربتعيف ماَّشلا ىلا
 هاوعد ىف حّالْوُمَر ُهَللا َتَعَب ىِذَّلا اًذهآ نولوقي هب اًوُرُهَم اًوُرُه لإ َكَنْوُذَحَتَي اَم نإ َكْوَآَر اَذِإَو

 ك ل طا 0
 ْنَع انفرصُي اَلِضُيَل َداك هنا ىا فوذحم اهُمساو ِةليقّنلا نم ةفّقخم ْنإ ٍةلاَسَرلا نَع هل َنيِرقَبحُم

 اناَيِع َباَذَعلا توري ني َنوُملعَي فْوَسَو ىلاعت لاق اهنع انفرَصل يلع اََبص نأ ال ران
 *هاَوَه ُهّهلإ دنا ِنَم ىنربخأ َتِيََرَأ َنونْؤُملا مآ مهَأ اقيرط ًاطخا اليبَس لَصَأ ْنَم ةرخألا ىف

 َتْنأَقأ ىناثلاو ٌتيارل لَو لوغفم ْذَحَنا نم ٌةلمجو مه هن ىناثلا ٌلوعفملا مَدُق يوهم ىا

 َعاَمَس َنْوْعَمْسَي ْمُهَرْتكأ َّنَأ ُبَسْحَت مآ ال هاوه عابّتإ نع هظفحت اظفاح ثالْيِكَو ِهْيَلَع ُْوُكَت

 اهنآل اهنم ًاقيرط أطخا الْيبَس َّلَضآ ْمُه لب ماعنآلاك لإ ْمُهاَم نإ مهل لوقتام نلقي وأ مُهََت
 . مهيّلع معنُملا مهالوم َنْرْعِيِطُي ال ْمُهَو اهدّهعَتَي نمل داقنت

 همم رسل

 اي دانب نا( ل ) م زووكن وراب احب كس سا ديتاسك- ساروا كاطع تارت باكو كى وم ف مكر بشاب دوا
 ملكوج فرط ك ويطبق ل جس اي الجول وايلد ىرامب سس لونج ءاج لاي كس نول ول ناك ايد مك وفود فس مكروا
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 أهل يه ناقرفلا ةروس 6م نيل الجودرا حررشن لانج

 ' 6-1011 ةايظت/ل فو ذس لال نارك لايك كار ب( لذي )جلا جسم ة كاان

 لكبيي زل كن ولوسر ( مامن ) فس لوبا لج تي هكذا « رف مروا يدر كك الب ررط قروب ( نتن ) ايوركس ثمل

 رك ا يوك جو كف كم ايق كارد شاذ ناايمدد كح نلا ك مالسلا هيلع حروف ءكس كبي ذلك كم السلا يلع عر
 1 (ايكل اهتسا_خيص اك عمت ْلسُر) ك- لا اي( تح كس لولوسر كل زنمب نتن ) كس لور كم السلا يلع حروف ترطح
 فس مق ني كوتش بس لب ذك ديح قل كن ساس بي ذلك كن ولوسر لاب هك ا يوكب يذكرون تررنت>

 ككنورد كك لورفاك سوم الن لي ترخآ فس مترواايدانب تربع انك كس نوكولكس دعب وا يدرك رفكن ا

 دنع يلممسررل«لزانرلايفاودج هانت بلاط لاء وفيلو” جال لنا با
 هس داب كسى كب نااددا < ماناكل يت ونكليأ ل سر ص ورك كرا باوصا رول اكوومش موق كم السلا يلع ٌعراص

 نلا لاونكو و ننس تتكرر شاي ودوب لب فارطا كس ليو نك كت هوالعكس ناك ايكابكروا  بيعش كج ايكا بكل

 ناايمرد كس لرلا باجصا رواداع ئيثماكل وم وتتسم لب جن عن كس نلاروا ايك نجت سكس لان اكس كس ناادوا كس

 كلب ىتدحإ كس يبتتؤكن لا ذس مك هذ كمناق تحجي نا تكس نايب اء اضم رمد مع كس كيارج فس مترا
 سا رزاق لج ووردا كيتي كة[ + اينناةيسا كس نلاءايدركك الب حرر قرد كك يار نس مكر ءايك

 قاسي ناب زقياو عر ردسا# اش وسلا 0 لاس شبع ةوو لو ةدالدبن يا
 نب لكن اوك ولاو ققحيرا ف ىلا يانج ىتت مودس) قى ذب ح بس لن سويتسب ىاطدل مقلق سودا لأ
 وا برك صاح تربك ةي د للا ( قب ) ا سر فسك ماش ةييسا كول يايك د ايدركك الب حسن اك

 نامياكج جو ىب تك ر لش يدتااك فسم هدئزدعإ كس رمل كج ب تاب هللب جس اك يرق ماها
 سك لت تس ا. قارناكي آني لو تكل ذ# ركرخ تاك آب قل تحك دك يأكل بج روا سال لا

 هس ةقت رتل كيس آ حس تلاسر(مبترم) < اهتئركانب لوسر شوف مكرم فس هثلاوكن لا بحاص د لل اع ايك هك

 را نوم ايد تربك حس لوووججمم# راهم 3س لت ىلا ُهَّنَأ ىا < فوزحكم لاك ادوا فق حس لي نإ

 هو بج ا اجوبب مولعموكن لا ىت ىرلج روا ايامرف ذ ىلاهتد ثلا« تاجر حس نا م انيقي ول تس ردن كنس ب نا مك“
 هس بآايك ؟ نادم اهواهتري تمارالف شن ؟ انتهاك ضن ن والكس ليحاتر سوح لكل ترغآ كب اذغ

 ذم« ما علوم ؟يلددج نبك دزج كرش لافا حاشا ذس ضرك( تحاك )شا
 هيلع ٌُنوكت َتنَفَأ 1 رواج لوا لوعفم اك ُثييأر ركوب لمت ُهاّوَه ُهَهلإ َدَحتإ ْنَم رواه ايكاي درك ملقم تو اك

 »يكتسب ا بايك ى د كا ساب ابي جل له اليكو

 5 ناب آوج اي لو قلع ك_ 1 تب رثكا تل نادك ث تك بايك ل ؟ لن تك ل قدادسذ كتاف
 بس _ و مس
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 10 ااظرفل روك... حل علا ا م أ 8(.14) ناقرفلا ة م١ ناثلالجودرا حرش نيام
 ىكحس لوروفاج قت لع ادعس هداين تحس نادل ليث رطل ل الاي دج ضني لذ كج 1 لإ هتك

 يساوي دوا لإث تس كى رادربتا رفا ك اج اترك تشادبلكىا ( نور وناي) ننا ضجر كك ساكس لاعارباكنلا

 تن دعما ل ب لوم

 رئاوثى ريشا بيك 22 5-7 :

 ءطبقلا طبقلا ىا هلو ناثءرم«راكرد«مبعم تنضم وو ارو انيآ ل هألابو ىا انيتآ دق
 مهيلا اََهَدَق فطعاك مهانْزرّتدف هلو < نايياكابق موتو نوكر ف رورب حجو كغ سم لدب حس موقلا

 هسايددا رق لوعفم فو زن وكذا وك عرف م وقس داش جس أيا رفو راثا فس مالم اريمجء سي فو ذك

 ىلع رمضاام يون اياناب يفر ظلال ركا دوا ء<س ايد رارق طرش بااوج وكم هنق رغا ركن ا يطرشوك امل دوا
 ٌلسّرلا اوبذك امل حون مرق انقرغأ لدم ب تدابع يزن «بساتكس# ققأح ليت ريسفتلا ةطيرش

 -حركاوم ليشمل ل ىكاشل باوج كك ساكو ليس ليت رضا. قب ا طر شوك كا مههنق رغا

 لد

 عوكل سو لن َلْسْرلا ايدك كس ي لاوس جس باوت اكردقم لاوس ليا ب مهيف هغبل لوطل هلوتف
 مكس النا لو يدب ا هد لس لا هس حرراشء < (رصاو) كيا فم السلا يلع حروف كالا ل اللوك

 ملك يوك وق تس [ل وسر دوا ع قك يي تدم ناك س للي وطر دف عاد ئاء ذاك تسل اسرو تدوبن كم السلا يلع حروف تررطعح
 هس ديح ةءاجا ماك ا هديب باد رصد * لإ اقم متاق كس لوي لكس رابقتا ستارز مالا يلع رون ترض
 مِهْنلْعَج هلوق هس بي ذلك كبس»و ب ذلك كيا باء لتس يئ مت كء اهنا ماتديح قروا لي تل ب لس

 ملظلا فصوب مهيلع ًاليجست ءرمضملا عضوم رهاظلا ْمِضْو نيملطلل هلوق مهتصق وأ مهقارغإ ىا
 ليقع /- رمضا اه رواج يبوضننس بو كردقم لاي لك و هنوف مُهَل اَنْذَمْعاَو لوم لول ترايع شو

 سلوا َلاثمأ لاثمآلا ُهَل اب برض الق الك انرذنآ الشء< فهذي تلك لقسم كس انبرض رواج

 كلا دفاضا لارصقماك حرراش ارم هلوق ءلوت نها كح لاثعا لش تبارغتج لو تك[ م اضعو رووا بيج
 ٌكلص اكس ا لابي روا اج ىلادلص اك ارجل يس تؤم فب رعتم اق ,لك سس يبارك« رك ووك تارت

 اك تسردانال قئلصاك ا زياجب_ لقشر لشن وأ وُرَم اوَنأ 1 كسي باج 'جس ميال الاجار لامقسا

 هس يتابع لماء عك راطمالا ل ثني قلطتلوعفمك ترطمأ ءوّسلا َرطَم هنوف حرراشلاريلا داش
 لج هداغاي هب اًوزْهَم هلو ةراجحلاب ْثّيِمُر كا < ةرا““ ءْوَسلاو ٍءوسلا ّرَطَم موقلا ِترِطْمُ

 - مراج رلج



 4 (0) ناقرفلا ةروس هذ نال العددما يرش ملام

 اليس لص ْنَم هلوق < فوز سبا اكول ِاَهنَع انفَرَصل هلوق يس لوطا نختردصم اًوُرُه
 كح لولوعفشد لس نوملعي ماقنم ماقر لوم دلمب بس ءزييما ل ا اليس روارمت كل لا ُلَضَأ ءادتبم يماهفتنسا نم

 ئنربخا ٌتيْأَرَأ هلوتف «ك اومن للاب ترادص كديماهفتتسا نكات ايكا يدرك لس لكن ومدعي

 اهلإ ُهاََه ذا ْنَم جي ترايعل صا ءجس ايكايدركمدقموكحى اف لوعفمر نبت كس تيمنا هاو لإ ذا ْنَم
 . ًاقلطنم اًديز ٌتملع انتل لما 0

 قرشلوريش
 رام ةس لومتكاج لاي كس وكول غلا لوفود ماك جس يا رفري لش تييآل لا انياب اوبْذَك َنيِذْلآ هلوق

 ك- سا»قكس يم دارم لق تار تاي آك جسرا ؟جس دارم يكس تايآب ذلك اهي هس كب ذك كتايآ
 لب تانئاكاى روي وج لن هيلقع ل تزد ل ديح و ف ايدارعس تايآا ذبل« اوم دعب لس وكف قرت لو ذناكتادؤك
 ب «ايام رف تايآ بذكرك ركن روف لي نا« لو تك[ حب قباطم كح لقت يا وكنئاسنارج دج ء لين سا هلي
 اوُبذك اَمَل حون ٌموقو لوتاكلاعترشلا /اميج دارم بي زل كن مقل ارسءايهنا وا دقلاس بتكد ارم تس بييذلك
 هيي حس ماسلا د يلع حروف ترضخ وج لا دارم نم اس ايا تس رابقظا كس ميج كيادارم حس لْسُو لاهي َلُسْرلا

 هلكي ح مالسلا راع ئكوم ترضى اهي سر ىتا«نيئددا ترضطتروا مالسلاديلع شيش تسرح يت حتا كج رك
 9< نال نامياري نادارم حس بهي طكتروا هس دارم بي ذلك لءايهنا

 رول ترزطت فس عروأ مقل جس يدار حس ف اجت واوسر تبي كر وفم وق لولا اَوبذَك اَمَل جون موق
 كس ءاينا مامت.لكوج نيد لوصا رول كبي ذلك كءازسوءا جو توم ا دعب ثدي ءريح وف الشم نب د لوصا لس مالسلا هيلع
 -< بيذلكى ءايهنا مانت بي ذلك اى كا كلا لو كتشم

 ليفت كت الاع هس سرلا ٌبخصا هدم تش دخب تاك جز تلك سر سلا ٌبحْضا

 مولخميب تايعزار« ليي فلكل م لا تايادد لي ارساء سك كنا لن ثيداحا تروا دوك لبي نآ رت و

 ىنا# ة ركايكق بي تب ردا كح دابآف ارطا كس سونى دج خا كدلو دنا لاب هكي كس دوم وةك س لوم

 ىت 1 ناءج اياب ناوفص نب لظنح خ# لتبروا بيتش تارطح ضن اناك نا ايلا يكش وعسى لن فرم
 تبرك لاسر ءاذيا ات فالظرب كس ىاااناءدن نس ىلركاي اجر اسد لامانع كمت رهط قب تبجي وكلا نس
 لا عبس بسييدوا ايد ثلا .تفتاكن لا فس لاعتدثلا ل آش ذاب ح لاك” يا [ررط ىو يب بج كج
 ملك يس داضعر لب نب ز لس لوي وسروا تاودو

 ره راج لج



 ب (08) ناقرفلا ةروس 2 نال الجودر سرنا امج

 نارك ين تس رزكر اوم ب تايارقو تارزنح ويتم كرو داع روف موق تاج ةس ماش كل كى لاب

 تك دكت ابارغنلا رأت ربع وم لصاح س لابكت رب ةركل ل ااع ترحم تالاعكس سوم
 1 صوم روصتاك رت كت رخ آدعب كس نر موك تانك ضو ول رن كت تت ترربجرا ل لائق
 تأ رود ركل صاح ترب قرم لاو بكت رك ادع ن روت اكسب هدي ذدحإ ك نسر كيرف
 بايك تكلس و4 تس ركرازهتسا رك كد وكي آد ديت انج لن تس كرست سكس رغب يلفشم اكنلا جس
 قلب لور يب لن ٌلادخ ىراسايك ؟تلاسسر بصنمر وا تح اب ؟ج اجيك انب لوسر فس دقلاوكن لن لي كرنب

 ايار تسير ترو زروا تحاصف تاء كرش كوداب يرق ر,ناركح دورضتساب يالاب قت ةدضطم

 < ركن مارب كس يبا هس م قو يورك شك حس وددت تس راه كم لمت ابك ارك ا ق بير قاك اق ايم:
 7 (شارزإيلا)- زوم هس رك ءارك تب س مكين دوايكن لقا تاياك كاما

 هياب 23 1 ؟ ات هارت لوك م تقي كرم مولحمركن لا بت لدتكو حد سوح ل بايب بج وكىلا باذن

 قلل شاور سرج ومب شموخ كي دوبجم اكن تب لين تلح لس راد ده ذ ايكل كنس 0

 مولعم اوي ارتب ليا خرا ىدرتور لوم فنانو روا فاك وق لوم نا ومس شاف تايد يس دلج ركاشارتمر عدا

 بك ار 1ك هس رسددروا ايد كبي ال م امد لكك خوي تان

 ايكح تروا نع أ لج قرب قس نادك ل روفاب قر ةيسانم لك اى كنا بأ ُبسحت مأ

 نس ببي اددا لة داك ندر اسك كل يكسو ذكتشادبككقبلاعر هب سا جك هللساو
 كح لاول اهني نتاكك ل اسد قل غيسا تكس ب لاحاك ونتدب نلا نكي ليث يسد نايضدرب ذا اكسل ل
 يب روط عماد تي هندج لس اين راش لم تدق هنا اك اق تب لا ماكسس مو لقا ذك ار وكت ان امحا

 اك لدين اشف ظن حس لع نجل تركى ربع فرط كتي انو تقادص لي ني د لوصارواري تروا ريح ون كى اهترلا

 < ايكا يكل ع تايآودنت 1ك

 آلَ سمشلا عولط ٍتقو ىلا ٍراَفسإلا ٍتِقَر نم ليلا م فيك كبَر لعف ىلإ رت رت مل
 اللف لظلا ىل هيلع سْمّشلا الع مُل سمشلا عولطب لريال امْيقُم انكاَس ُهَلَعجل ءآَع آش
 _ عولطب ايف هاري ابق انة ! ةودمملا للا ىل اضيق مل للؤلا فرغام سمشلا الولف

 عطقب نادبالل ٌةحار اَناَبْس َموُنلاَو سابللاك ارتاس اّساَيِل ليلا ُمُكَل َلعَج ىِذْلا َوْهَو سمشلا

 ىفو َحْيرلا َلَسرَأ ُىِذَلا َوُهَو هريغو ٍقزّرلا ٍءاَعِتبإل هيف اروشنم تاَرَوُشَن َراَهَلا َلَعَجَو لامعالا

 افيفخت ٍنيِِلا نوكسي ٍةءارق ىفو رطملا مادُقةَقرَقَتُم ىا "هيَمْحَر ُىَدَي نيب اًرشُب حيرلا ةءارق
 .«راجج رلج



 ل (8) ناقرفلا ةروس 2 ناالجودرا يرش نام

 نارا لاو هدرا 8 اينراب اهرتأ ور ديم ةرثا متر يبوعت دارك لاي
 ْءآَم ِءاَمّسلا َنِم اَنلَزنَاَو ريشَب ةريخالاو لوسرك روشن ةيناثلاو ىلوألا درفُمو ِتاَرَصَبُم
 رابتعاب ةركذ وَ ثؤملاو ركذُملا هيف ىوتسي فيفختلاب نيم هدي ب م يحد ارَهطُم ناره

 ناسنا عمج اريك يك ّئِباَناَو امَنَعو ارَقَبو البإ اًماَعْنأ آَقَلَح اًمِم ءاملا ىا ُهَيِقْسْنَر ناكملا

 ءاملا ىا ُهنفَّرَص ْدَقَلَو ىبنإ عمج وا ُءايلا اهيف تمغدأو ٌءاي نونلا تلدبف نيِساَنَأ ُهلصآو

 مضو لاّذلا نوكسب اوركْذيل ةءارق ىفو ِلاَّذلا ىف ُءاتلا تّمِغدَأ اوركذتي هّلص اوُركّذَِل مُهْبَب
 ٍءوَنب انرطُم اولاق ثيح ةمعتتلل اًدوُحج تاَرْوُفُك الإ ِساَّنلا رك ىبأَ هب هللا معن ىا ٍفاكلا

 اهّلك ىرُقلا لهآ ىلإ كاشعب نكلو اهلها فّوخُي نارين ِةَيرَق لك ىف اَشَعبل انش وَلَو اذك
 َوَهَو كارييك اًداهج نارقلا ىل هب ْمُه ذهاَجَو مهاره ىف َنيرفكلا عالق كو مطل اريذن

 ؟جاَجَأ حلم اَدهَز ةبو َّر ةبوُذَعلا ديدش تاَرُق ٌبْذَع اًذه نيّرواجتم امهلسرأ نْيَرْحَبلا َّجَرَم ُىِذَلا

 ىا ِهاّرْوَجحّم اًرِجِجَّر رخألاب امهّدحا ٌطلتخي ال ازجاح اْخّرْرَي اَمُهَنيَب َلَعَجَو ةحولملا ٌديدش

 اذ ابَسَن ُهَلَعَجَف اناسنا ىنملا نم اّرَّسَي ٍءآَّملا َنِم لش للا وعر امها هناك سماربب

 ارداق اريد كبَر َناَكَو لشاعلل اًبلط ىثنا وا ناك اًركذ َجوزتي نب ٍرهِص اذ ”ارهِصُو بسن

 وهو اهكرتب ممُهْرصَي لَو هيدابعب ْمُهَفنَي الام هللا نود ْنِ رافكلا ىا َنْودبَيَو ءاشي ام ىلع

 ةنجلاب اًرِشَبُم لإ كدلَسرَأ آَمَو هتعاطب ناطيّشلل انيعُم ِناَرْيهط َبَر ىلَع ٌرِفاكلا َناَكَو مانضالا

 نم نكل لإ ٍرجأ نم هب ُثلسرأ ام غيلبت ىلع ىا َِْلَع مكلَتسآ آم لق رانلا نم افوخم ةاريِذَتو
 لكَوتو كلذ ني هقنمأ الق ىلاعت هرم ىف: لام قاقفا اةيرط ناليش هير ىلإ دحين مه

 هب ىفكَو ِهَلل دمحلاو ِهّللا ناحبُس لق ىا “ ِهِدَمَحِب اسَبَلَمُم حّبَسَو ُتوَمَي ال ل ئذَلا َيَحْلا ىَلَع

 ىف اَمُهيَب اَمَو ٌضْرَلاَو ِتوْمّسلا َقَلَخ ُىِذَلِإ وه بونذب هب قّلعت املاع ٌةاَريِبح ِداَبِع بوند

 يشأ ىف نوقلاعل ةاه ولو سلق ع3 نكي ملاكا اهيدك ىف ل اينألا مال نو ما هني

 ُنْمْحَّرلا كَِملا ريرَس ةغّللا ىف وه "شرعا ىَلَع ىوتسا مث تيا هِقلَح ميل مع لودُعلاو

 كربخي ( يس اك لال صا كل

 اَنْرُماَتاَمِل ُدجستا ةٌنْمْحَّرلا اَمَو اَوُلاَق نَمْحَّرلِل ' ٍنمحَرلل اوُدجَسا ةكم ٍرافكل ْمُهَلَلْيِق اًذِإَو هتافصب

 . ناميالا نع ُةاَرْوُفُن مهل لوقلا اذه ُْهَداَرَرال و ال هفرعنالو دمحم ٌرِمَألاو ةيناتحتبلاو ةيناقوفلاب
 وهيا راك
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 سمس رسل

 تلاع كيأوك ا اتباج هدرلا كيت نفد ك- ل عرولظسرافسا تقوي د سئلت حنص كبر ةيسا نايك
 امد جروس ايا لير بي ياس اوك تدوس مترجباتوجن لاذ حس لن رولطوج انكر كا 2 تكراوما ربي
 حبو لك شعر ولط تلا يل ثيم ترتب فرط ب وأ ياسو: لحي سوك ا ف مرمي لج كدت تان كباس

 ىلاو ف ركع الدين دوا ايانب ناس دن اء كس لعابل نين سايلوكت ار ك- <. راهب نس لاك ايلا وردا اًنيشف ايش
 هرييغو قذر لما ايانب تو اخ ومر شتان دوا ايانب ززجج كت حار كس كف وقوموكل مغ ا كل كس نوم شن

 كادوا لين قي درك وخ هوك انيكك داوم ليكي ح تضر ناراب قياكج اهيا هوروا ك- كس ذك اع

 نم ارش لي تأرقكياردا( لبا وم ) لوم قلتلي شاب نس تلا( اجب كس ةرايرلا) لبي تأرق

 رفَتو ج كتم قفاكس نفر»ا نكس سئل تأرةديام»ا كك فيج قارس نكس ني

 ذر اًرْشَب تاك ضنك تابع كس ناد نوك حس نيلي تأ, اكرر دا جسد

 ن ةأرق ىلا عررطىاروا)  ُلْوْسَو دعاواكْلُسُر كار يبج < ٌروشن درغمال (اًرْسُن نثن ةأر تلبي )«ىلاو
 ا كأي نكت كاي تس ناس آم تروا رينعب رصاو اك اًرْشُب نورا تأر قرواءجدرفماك (اًرْشُ

 ل ٌةَدَلَب < دامك فيت ادم لب ركب اداشروار يسكن م ز لش رهل رذ كس لامك نو ةساسم لاب الاد

 ايلركل ع لب واح كن اكموكة دلب كج ايككيال كذب ك- ساوكائْيَم تف كك ٌةدَْب ايء ل باب لولود ثنو مروا ركن

 وك وف سنا تس تبي دوا دك ولدك رواء سك كي و

 ايدركم اخدا لع انول ايدوا الدب حايوك نون قي نيبانأ لا ىكّىسانأ < غم كن امنا ّيساّنأ « ل تسالي

 رو تلو ةيسدركم يس نايمرو كس قولتك ىلإب سا مروا حس ب ل يسمنإ ىسانأ جي اي «ايك# ٌيبانأ
 فاكروا وكل لاذ اوُركْذَيِل لص ةأرق ل يارواايدركم اخدا لم لاوكا جوت ورُكَذَعَي لاى اْورُكْذَي يك
 هس 2س قاقرل: كالؤل رجب ني ركو يول وت كلل حس بسس( ) شابك نس تاس ضاخس
 وكمت سدو كغ سوم ( بورن ) عرولظ كس هس داس الف دكه تس تك ه ودك ررط لا« رك كس تنتثنؤت

 وكيس آس م: نكي نار ؤوك ولاو قصاد ةيسد ع (ربب) الاد ذسارذ لم قربت تساي مكر كادوا لكى د شاب

 لي رك اراجا لش تاشباوخ كينلا اكل ورفاكي آاذبل هم هداي زرج اكس آ لاح يترك نب يزن باج كن ولاو قم انت

 ل كع ىراجر كلاي ردود ذس لك اياووروا لب ركوا اج تحب كتاف روني رذفس نر تيقاسلس ناب ًاروا

 نار نورد نا رزاخ_ دة عمابن و زر نم صودا جس لير يش تيه نشري زمان ليل لب نم

 ونود نلا حس جو لك جر غناءابيلا نتي ايدوكر علام ىوقروا كح لد تهيود كيال جس بات كيا

 مرابج رلج
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 لوْخ) بست بحصول ار# ايكادب سىس ىلايدكن امنا نس لسر كبس تاذ اكاد ايكوم عرونم ناك ايد

 فوم ايومرك هس اتك را كلن وكر ؤفاووركروط لب ايانب( الو لاوقتشر ىلا سس )رهص بح اصروا (الاودتشر

 ب كل هزج ىلاركزرججل لا رف[ ب كياردوا روا < دداق يلا اهووقج هس الاو ترد ذب راكدرومارتتروا

 رواق فساث# كاصتف ب لدنب كت شدوا ل رداقرب ةسايثج لنا تس د كلج كنلادتمكا لإ تسل

 1س مروا سكت عاما كن افيش كبس راتداك نافيش لب تناك بريا ةراكدل لي تيمي

 لاس قل شله كح دربك ب آل بع اذ سم ”راندوا لي لل انس قرت وخ كنج باك اهب كسا فرص

 جر لاء لش تايفرم كبس نيس < اهيدج دك يك اتباج لئض داعم لوك لوم يك اجبر لوك ج راك
 لكذو توحي ال كا ب ةردا اترك نعتس اوك ما رن قف هس دكر ايظفا تساراك ( لاسر ) كتم ةييسا كسك

 فاو يل ع حس لوم انك لودنب ةيساهوروا«تكس هرجيو ثلا ناسا كح ناايب عت جتا سسكس تال ادد كك د

 < كايمرد كس ناوكيدج روا نيب زروا لولامسآ فس لسمك س تاذىماووروا < قلخ حس اريبخ بولي« جس بوأذي«

 ةوراءاق ل روستو اردنا نا نع ارش لنا نت باح نال اذدابكا دج لف ند

 كك( قزروا) نس قرلبرق وليا يدق ل ودع تدق لا فيل دبا ءايي دكا دج لي فك ياك ا قاتباج
 11 ئوتسا نمحر هس كرو لي تل اش تنقل ش تفل ل اي ايكوم ىوتسمرب لع هرب كس ريت

 يضم 2 ( ناش 0 نترول < ناش ناياشاك او .دارم قوقساوو حسوتساروا« < لدب سري

 هده ترك ساجاجاهك تسل رافكب جب رولكس نب لبث هس داب كس تافصا كلا كس هوك تفداي رد تس راكفلاو

 نولود اي رواج انرمات هابدسد مة دج كل لير رهن ا مت ايل ؟ يس زجايك تر لو تك ول
 وكنلا نس لوقا: كس لي رك ثيم« تنس اج لك( نر ) ا مك دك بس يب لاح ء لن مح لع اذ ردا تس دحتاسس كح
 -(دانيالاو ذسركت رفلودايزروا حس ناميا

 دئاوفىربيشو بيك منش
 ملكك ناهس يروم كس ىلا عاج كل ازين جس هراشا فرط اى رعب تيب ور حس رظنَت « « رظنت َرَث ملأ

 شاد تعور كاكا ت اذ كك - لاس فوز ف اضم لش كبر ىلإ هف وتقف «<-اجآى لا لصاك رعب تعود
 كولور تيورذ_ تارت ضو َكَبَر عييص ىلإ رت مل لهي تءاييزق 2 سا سرا

 تانئاكدج جس لم ورب وامل ديطعدثلا لص مرضت [بط يروا اي الكس ملعَت ملأ لضم حرت مل رواج لل دارع

 ليزا ليليل راب ب فوم مولا اي درظمةيبسا لن تايآنلا فس اختو كاد اجرلاءوم نك تيحالص كركر وغرب
 مرابج رلج
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 ىلا وه (1) اًسابل ليألا مُكل َلَمَج ئِذَلا وه () ُلِظلا َدَم ففيكَرت ملأ (1) يت لاررف ناب تاسوسك“
 تقو نم هلوقف اًرشب ٍءاملا نم َقَلَخ ىِذَلا وه (4) نيرحبلا جرم ىِذْلا وه (") َحايّرلا َلسْرَأ
 ش ىلا ٍرجفلا عولط نم ىا لافت بسانمودايز كك كرس سمشلا عولط تقو ىلا رافسالا
 الل تارك كل للا نم رت هواي روا وق تس رك ديه دهت اسكس ديت قى كروا تكل قلطمركرروا تك سمشلا
 وك كسلا سطو ا | لع ند اتوم لقكن ين ز

 عولط ىلا برغملا نم (7) سمشلا ىلا رجفلا نم (1) لو لق نمت كس نير ث ريض للا
 روأ < ايك تل قاكرووجوكل قدلكي رب بحاص سمشلا لاوز ىلا سمشلا عولط نم () سمشلا

 اا ليلا كَل َلَعَج هلو (لمتو كواص )لين فاوم كس نيترو هد جس لا رفضت نس مالع رسمت
 تا خلل شتا يدركف صال شرجو دوا هييشتاف 7س نوم تاس بم جد كدا نابلوك ل يل ايلا

 هداك ركن ةرقنح اسكس مالعرسفم لين تأ رقدنج لش لا اًرْشُب هل وف < غب يشل ّدسا ٌديز بلي

 روا لبي اًرْشُب ارش« اًرْشُن : اًرُسُن لو ضر راه ل لاعس اًرشث اجب كس اًرشُب لع لك سن

 لش لج ددسن < ددصايب اًرْشَا د ان ىرصتر واهس لآ ٌلْسُو دا ْلُسُر لوس كاري لين عن كر وسَف كرسدد
 ةيناثلاو ىا ىلوالا درفم هلوق ءالاوةييسد ربت نبك يشب اًرْشُب شي كج دوا ليت ربارب عمروا صاد

 < هدردا هس قت كيادعاداكتنأ اقفال كل ساق كبس اي انيك كة يناثلا و داس كس داو العرس
 وا تيم ملكي نرف لت ت كيم روا تيم اَنيَم هلوق < ريش دعاوأك ار شُب نب ترقى دوا َر ٌروشن

 ركذملا هيف ىوتسي هلو وم بيرتس سرع ايو الاد ةسرعوج لإ تك سا تيمون رمدج لن تك

 نوم ةَعْيَم ساب كس اقيم جب تلح كلا اَنْيَم روا فوصومهَدْلَ لك باوج اك ئازتكا لاي ثنؤملاو

 كنومروا ركن قالطا اكت يَ كيد يول بادج كيا كلا« ىلاجوم تققب طم لب تفصروا فوصوم كج اهت جس اي

 هود جات ساي انيك ْو أ ساهي كس واووكمالعرسفم ناكملا رابتعاب ُةَرُك ذو: باوج ارسدد «<س تنمي لولو

 تسرد نال ايم اذبلجس لع ليوا” كن اكم « ٌةدْلَب ب ع يمص اظ كب ادج سرمد «اتاجو هراشاإ فرط اك باخ

 اًماعنأ ,انقَلَح روا < ىلا لوعفم هيتس من اًماعنأ هلو < ىيجن َّذ نفطع كى ا هّيقْسُن و هلوتف 2

 وكف كى رواد رك فوصوم ع هدعا#ء جب تم امان اًنفَلَح نرد لاح سديد اك فسد« مدع
 ضررا نار بردا بب ذلكي دنيا 6ك ناسنا ب َيِساَنا هلوتف < ىلاموم لاع و ةتوم يك يدركم دق

 روس قب اب ل ٌيسينإ كك ساه للاخ حلقات يردوا بج ذاكءارفيب جس رت كيس تاه

 ريغل لاَ لَعْجاَو (ار فذ كلا نبارك اريج« لآ تي نازد ك يِلاعف تاك اس لوم قم اي لع لح
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 !ر(8) ناقرفلا ةروس 2 نالاليودرا ررشن لام

 قرم اكريمتو لك ةانفِّرَص ف مالعرخم ءاملا ىا ةانفّرص دقل ِهَللاَو ىا ُةاَنفَرص دَقَلَو هلوق ؛ بَسَن ىذ
 حرر ىلا يورك ينس رابقتا ك رادقم لع لوقاعروا لور فلك زاب فس ماك حس يب بلطم «س ايدرارق ا

 ترحب يوركميتتر ب تاقنوا فلل عررط ا« لكي يك دل ومراد السوم ل ببكي دركي تس رابعا ل تنم

 يرق ا ارواج ايدرارقوكن آرق عتبرم كريمتو كةادفّرَص ف تارضنح ضني لوقت ضأن حس لاب نا

 ايكرايتفاوكى ا ىكذ نالالج بحاصء < ايدرارق عئرموكر طمللا فس تارطخ ضثنروا ايد رارقول هب ْمُهدهاج
 هدهد رعس نااونكو لاما فلم ب ناآرق اا فس مت كاك ب بلطم لب تروص كنيس درا رق قرموك نا ارق + جس

 مولا هلو (اسفلس ساونا ةوفص) سر كركر ووو راح اياب دن وكول حس نيئارمو عب فلخكروا ك نايب ناث اضم
 هلام ُهَلقثأ ىا ٌلمجلا هب َءاَن لاقي لد ك- دوم طقاسروا ذ#وم للا قتل لاس لآ ءاونأ كا
 اب زن ىركى درسروا تنس ةنس اس قت ظوموكب كوكب مر لن تيب اج شاذ ايداكج دا ادرك اب لاركك ا فس دجال
 هرات وصي بج لي بشرف آلا هت هديقع اكلات تس كف رط كبس ور ب[ وظل مدت لن تددبن كوري
 كولر جس ىلوم شراب وقيس اتوب عرولط فيج كا لن قرش ل قلاب كس لا دواس اتوم بورن لب برغم بن اج
 ( أسفل نايا حرور ) جس ايكيا ناارفكوك ا ك- ىا تت تن. | قش ووك هكاوكو موج رك اردن قشر قولد
 (لا) لك نييك ذ شرخ عريش تسبب تاره انك ى راج ءان وجدا ٌجْوُرُم (رصنباب ىنا) جرت نوت

 فوذكءادتبم وه ()ومرتكءادتبم خلا َقَلَخ ئِذَلا (1) لد قكومرجو نت كفو عرؤفر مكس نر ٌنْمَحّورلا
 >> اًريبخ هب يب هب لأسأف هلوف - ايكرايتضاوك اوما ذ_ٌرضموبب لدب رمي ئوتسا (س)و مرتك

 لئسإ ئا ب اخت لئسا هب اًريبخ لأسف ىا جس ايكايدركمدقم سهو كل سا ف تيياعر عج قلت
 -<هسرمابا# ين هتافصب َكرِبْخُي هلوق ل ركمولخمسس ملاع لبث سس داب كس تافصا كن ترم اًريبخ ُهنع

 رشوش
 دعإ 1 قداص تت« لين جدا. رفزاغ آكل ئالد < ديح زب ىلاختثلا لابي للا َدَم فيك َكَبَر ىلإ رت ملأ

 ايتو فوج دن عرولظوكح رروس ىلاعت ترك قوم ليسوتو تتذو لا نات باسل ببكي شروط
 كلا ترتب ياسروا لوم عرورش قلي وعر تجد كل الاكن روم ترقب خس. لادم اتبر مئاق كتي

 ماق ياس شيم رها< اج لاه ح ىدض قي قدك سا ةك كوكي اسم ف لآ بورك تحف رط
 -<-اههر

 رابوراكلولل م لس لاجوم طيب بس ررط ردا دات كت ار شن خلا َحيبرلا ّلّسرا ىذلا وهو
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 (0) ناقرفلا ةروس نحل نم الجوورا حررش ننال امج

 حرر الن تل لرب كلج جوار رك غلا حس ديت: كول لج اجاجوم الاه ككلد بج «لاؤ سك ماد آر ذوب
 بج لآ تقو لا تلاع قرد ءاكو واكل لاجججاداس لب لن كه 1ك تم ايقدحب كس اني كتوم
 قلل ريك مد لي قولك وم قوم مدنين كت اففو لم“ لو تس كالا لاند سد كم اهلا قد ماكر ايا
 د لا

 ل ح فرط كن اسآرجب ليث لال اكرجتوخ كداب ليم لاسم لوا قم حبلا َلَسْزأ ىلا وه
 نايتبك لامي ناج لم نم ذ هدرم قا ةئبلاب 2< الاو ركاب وكل ورصد روا كأي دونك تاتس

 - ل سوم باريسركل لايك راب كانارواروفاب كسروا لز قلل اهبل

 هرم نر قذ# مترك يب لطم, ايدرارقن آرق ترم اكاه لم ةاَنفْرَص فس تا هاتفْوَص ذَقَلَو
 لي سا ناو لق بال اج لبن لا رفنلايي داب داب ناونحبدلفل كسروا لاثعالا ببر ضروا نيج اضمك ملاروا
 لكم العرف اريبج جس ايدرارقوكش اب قرع اك اه تارطت ضتبروا بم اسوم لات كس ديح نكاد وا لي كرو

 ل دق الس رسود لكروا لد الع كيأ لي ل تساسدرب كرب رجيم حتوك بابك جس يب بلطم يس قم كساد
 كيا لكل لوم لج سرسور دا لوم شراب لي صح كيا سرك اوم لك ابيا تاقوا ضبا

 رو تولوا تسلك لك لا بسب جس نوم ستراك ا رواء مكن قاطع سود روا لوم هدايز لي قاع

 «نومرا كر كاس تتنك اروا لب اهو لاق تر دقروا تدعو كسا كدلك انوه قمر صقم كلا او

 مكي [اشع» لو تس [رنارب رك يروارفكتل_ 2س كيد اير ركشاك ىلا تروا تنك لت وكرب كول تس تب ناك
 ىلا ايدج لذ تيبس درا رقبتك عرولظو بورن كس رات ىل اي شرك كل وراتس اجب كس. ىلا تشمل را
 -2 2 كايكتيلباج

 ترث وين كب الج ايدك ثلا ليئاتساب كب مج وكان آنك يس ب بلطم خلا احب انئش ولو
 دا لسكييكك اك كس لابنج هس راس لي رخ [بساك ادب نوت روظشوكن ارم نش هدب يطع ل قس جكس دل

 دين دك اهيفسروا عرفو نعلن اهنا كن ورفاكب آوسدل_ دكت بآرجا اك ويم امتد ك تيت كنب خامل يلع
 -<س الا ذكي ايماكإ آدثلا لي اب ةيسد ماجنا تس قدروا تاقاقددي م اكايياءلي كد تاقتلا فرم

 قلد ءاكاج جرم حديد ىاءاتآل ع تال ف ذو دازآ َجَرَم ظفل ِنيَرْحَبلا جَرَم ىلا َوْهَو
 وك نكن يكسر وكر وارثت اذ شخ تارف ل تدك ىلإب كش ٌبْذَع « لاكج كرب لبس قداذ رونا لابج ليث

 لإ تكل ارردازج جاجأ لإ تلك“ حلم نس تتك
 وراي وكن ث زدكدج طيرك « لذ عساف اديب فاي كس متو ل اينو تسدقلاب تمكروا ضف! ن_ اعتنق
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 ب (5) ناقرفلا ةروس 52 نايل الجوورا حرش نامل امج

 لإ كارت لاي صح نمت ّلاب دوا صح لاقت كيلأيي 1 طم رك فر
 كسب دوا ليرمغ« لاين شت كس للاي 22 لفرإ بدضد ل نزع عرب وا ناعم ناحل 2 افا

 كلاب سر يشك <. لامقسا كس هرمزوردوا غضب ةييسادكك انا ليث مك اذ لبر واراوكقتخ تف بسب ليرد
 اندم لب ريشركا لاي اكادير نايل سافاش نوروم فلل غصاب آل نع ذ ذس لاقت قت« تدرذ
 تبع س ضامن ىلإب كني اله لحا ابر مس جو قوبرب روا نفت دنا ماترد اماجوم اديب نم ايند رول
 روان زم تك تس رم ل دنس ل دين سيكس قولك قواك كد هرنم- صوص اجاج مدلج

 ذود اجود وق توم احم ىلإياكردشم زكا لإن لاب لزلاب نر رح بسن ارقالز ةحازبتزب تبول د ظمر أت

 تدك دوال اشف لب اجو لكشم نب رس جو كوب دب وكن ع للا ركر يف رصد سس وب دب كل ماحس نك كا

 رب اينداكيدانب ةيرولاو ثكروا نيمو رشم كدئدادف تناك ك- لا ءاتوهن ناكمئانب رود اكرادتاج كك

 د ىمتاب لتأفس زم ىتم» لث قرم ىادج قولكملا »تسد لش لادوخلث لفاجو« كلا لن لا لايكدنكاك
 تياب ىلا باكيا لي نمخ اال( ٌةروص )وكل ذايروود نس لت سالاو تردق مادو اًخر اَمُهنبَب َلَعَجَو

 روا بات يأ حدلاكت سا ظادجداب كس كروس تاو لددا نكسر كنان

 ليد اء لو ّلركركاج لم ردن لاي دن لير يشل ابتج ل دارم عقاوموو حس لايددود كلا« ايدوكر حناء ىدق

 لكى مكس قدك لف دح كيلا كيأ نايعرد كس نلا فس سهلا تدق نايا لوم مولحم ليا عراك ريدا كك ذود

 اندر 1 اجايل إب < بيرق لكلاب ح بئاج لوادك دج بئاج كرمددددا لير يشل اجايل إيلا باج يأ
 ىلاب اراصكروا لرش كتروو لوليك جس حاج ايكو رباشم كسا لين قلل م رشم لايدن ىك ىلاي ليريش قل ابتج ل

 كراكو ناش لك يرد ككم 2 ايمروا ناكر آم اقم ليا حس ل تاداقم ىتن نلا لإ كج للا كلنا كيرود

 روا ماجر رشم هايس هايساكك يار واس ديفس ىلاي كك يأ« لين تس ارظن اي ردود كس تير كلا كلا للكلاب ليا بود
 6-0 سا وودوجج كل جبار اراد كيأ نايمرد كس لولود ابر ناس لكأاب ريفسروا<س احوم حرومت

 ( اسخن آرقلا فراعم)
 نقال رارقازلوز تعرعس وا نت لوم ح فرط ناءاي بابدج ليث دارم ايراد تشروو حس بن

 لو تك تش رام ارسم فرج لوم حس فرط كى ديب دعب ك- ىداشوت
 ملكة ينج ماكاك-لاقتدثلاردا تدق كن امي اكييد بكي آ كسا ٍرخآ ْنِمِهيَلَع كَم ام لق

 رواءولركرايتفا تساراكب سد ماكي وف هدئاذ لوكا مراء هدتئاف ىلاذ لوكا يم لمن سا ندوات للص لوكس

 داره انيدرارقودماف انباكهدعاف ساس هداف اك ايي قل. .كر ايتن "سوار صن لوكا هيرمان تايب
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 اي (د) ناقرعلا ةروس م ناملالصودرا يرش نال انج

 احم لاه دتناف اني اوك اس لامحا قير رواء ل وجاب روج هداف انياوكو دم اذ هس داب يك هداشا فرط كت فش

 هوردا حس تركت يارب كن وماكك ينك ى كفن وج كج ايآل م ثيداعاك اريج « لس يس آرجا كاك مايا رف
 باو ىت اثنا روا اكس ارهلا روب كوكل ساو فس ركووخ باث اكل سكس لنا قس كل كلت قباطس هس نيك كس للا

 ( قريطم )_ لترك أل او كتبا

 نلاوكدقلا بركن ليل عسل سب اماروا تافص كتل مروا نكمر نمحرلِل اًوُدْجْسا ْمُهَل َلْيِق اذإَو

 م لبث ذا آكسهدياعم ف ملكي يطع دفا لص ن بحب ب هدقوم كردي دع سك ا يبج تح نس اج لتس لوما

 وعكأدذلا كمساب : نس اج لل ترد نترك اتا هك نس هلكن كرش هنا ياوصكترلا نك هثلا
 « ًءازوجلاو « روقلاو « ّلمحلا رشع ىنثا اجور ِءاَمّسلا ىف َلْعَج ىلا َمَظعَتُكَربت ىلاعت لاق
 « َولَدلاو « ىَذَجلاَو  ٌسوَقلاو ٠ ٌبرقعلاو « تازيملاو « ةلبسُسلاو « ّدسلاو ٠ ناطرسلاو
 اهلو ةرهزلاو ُبرْقَعلاَو ُلَمَحْلا هلو خيّرملا ةرايسلا ٍةعْبّسلا بكاّوكلا لزانم ىهو « ٌتوحلاو

 ُدَسآْلا هلو سمشلاو ناطرُسلا هلو رمقلاو ُةلُّسلاو ءازوجلا هلو ُدراطُعو ُنازيملاو ٌروثلا
 ره اًجاَرِس أضيا اَهيِف َلَعَجَو ٌولَّدلاو ىدَجلا هلو لخُرو ٌتوُحلاو َسْوَملا هلو ىرتشملاو
 عوتل ركذلاب اهنم ُرِمَقلا صحو ٍتارّيَن ىا عمجتجلاب انجْرسةءارق ىفو ارم اًرَمْقُو سما
 َركَذي نآ َاَرأ ْنَمِل رحألا امهنم لك ٌفِلخي ىا ةَملخ َراََلاَو َلْبلا َلَمَج ىلا َرْهَو ٍةَليِضَ
 ,اًروكُس َداَرَأ وأ رخألا ىف هلعفيف ريخ نم امهدحا ىف هتافام مدقت امك فيفختلاو ديدشتلاب

 نوزجُي ثيلوا ىلا هل ٌتافص هدعب امو أدتبم ِنْمْحّرلا ُداَبِعَو امهيف هيلع هّبر ةمعنل اًركش ىا
 ْمُهَبَظاَح اَذإَو عضاوتو ٍةنيكَسب ىا اَنْوَه ٍضْرآلا ىَلَع َنْرْشْمَيَنيِذَلا هيف ضرتعملا ريغ
 ْمِهتَرِل ْنوْسَب َنيِذْلاَو مثالا نم هيف نومّلَي ًالوق ىا املس اوّلاَق هنوُهَركَي امب َوُلهاَحلا
 انَع فرضا اني نوب َنيِذَلاَو ليللاب نولصُي ىا نيمئاق ىنعمب اقر ٍدجاس عمج اد
 ىا ىه .اًماَقُمَو اًرَقَتْسُم تسبب ْثَعآَس اَهَّنإ امزال ىا اَماَرَغ ناك اَهَباَذَع نإ "مْئَهَج َباَذَع

 همضو ِهلّوا حتفب ارب ْمَلَو اوُفِرَسُي مَل مهلايع ىلَع اوُفَفنأ 1إ َنيِذَلاَو ةماقاو رارقتسا ٌعِضوم

 ال نيدلاو اطسو .اُماَوَق راتقالاو ٍفاَرْسِإلا َكِلذ َنيَب مهقافنإ َناَكَو اوقيضي ىا ءاتلا ةرسك عم

 نمو ”نونزي الو قلاب لإ اهلق هللا مْوَح ىلا سفَنلا نوي لَو حا اهلإ هللا عم نوعي
 ُهل ديدشتلاب فّعضي ةءارق ىفو ُفَعْضُي ةبوقع ىا ُثاَماَنآ قلي ةئلُكلا نم ادحاو ىا َكِلْذ لَعْفُي

 00600 ااالا



 9 () ناقرفلا ةروس 0 نيل لورا عرش نما

 َباَ نم لإ لاح ااه افانيعسإ امهعفربو الدب نيلعفلا مزجب هِي لخَيو مقل موي ُباَذَعْلا
 قاكو ةرخالا ىف ٍتدَسَح ةروكدملا مهني هلل بي كلف مهنم اَحِلاَصالَمَع َلَِعَو نما

 اححِلاَص َلِمَعَو ركُذ نم ٌريغ ِهبوُنُذ نم َباَت ْنَمَو كلب افصتم لري مل ىا ِهاّمْيِحَر اًروْفَع هللا

 ىا َرْورلا َنْرُدَهْشَي ل َنيِذَلاَر اريخ هيزاجُيف اعوجُر هيلا عجرَي ىا ِاباَتَم هللا ىَلِإ ٌبوَتيُهنِإف

 َنيِلاَو دع َنيِضرعم كار اوم هريغو حيبقلا مالكلا نم فلاب اوم اذ َلِاَبلاَو بذكلا

 اررخ لب هاَنايْمُعُر امص اَهيَلَع اوطّقسي اَوُرْخَي مَل تارقلا ىا ْمِهَّبَر ِتاب اًُطِعُو اوُرَكُذ اَذإ
 رف دارفالاو عمججلاب انيئَردَو انجاَوْز نم انل ْبه ابر نوع َنيِذَلاَو نيهفتسنُم َنيرِظان َنيعماس
 ةقرغلا ُنْوَرْجُي كِيَلوُأ ريخلا ىف اّماَمإ َنيِقتُملِل اَنلَعِجاَو كل نيعيطُم مهارت ناب انل ٍنْيغَ

 ىف اف ءايلا حتف عم فيفختلاو ديدشتلاب نولي ِهّللا ةعاط ىلع ارَبَص مب ةدجلا ىف َةجَّرَلا

 مهل ٍةماقا ٌعِضوم ِناماَقُمَو اًرَقَْسُم ْثنْسَح هاهِيف َنيِدلْخ ةكنالملا نم ُناَمِلَسَو ُةَّيجت ةفرغلا
 مكب ركوب ةيفان ام كَم لهال دمحم الق ادتبملا نمحرلا دابع ٌربخ هدعّبامو كِيلواو

 لوسرلا متبَدَك دقو مكبؤبعي فيكف ىد ْدَقَق اهفشكيف دئادّنلا ىف هايا مكْواَعُم ل يم راَعُد ل رل ىَبَر

 لعّقف اينّدلا ىف مكب لحي ام دعب ةرخألا ىف مكل امزالُم ُةاَماَرِل ُباذعلا ٌنْوكَي َفْوَسَف نارقلاو

 . اهّلبق ام هيلع َّلَد ال ول ٌباوجو نوعبس ردب مي مهنم

 سسوس ريسساا

 , ءازوجلا اي رك دوي ا د را م

 (1) ولدلا )1١( ىدجلا ا*, سرقلا 4, برقعلا 4. نازيملا 4. د, دسالا كي ناطرسلا

 اة هرج ندم س بيرقتكروا لل زنم كان اترملا لع 1 توحلا
 سمن هب سلا ف, هس ناطرملزنماك ارمقلا كي ؟, <س.لينسرواءازوج لزم كل ئا:دراطع لم < نازضرواد ل لزنم ك

 هس ارواب ولدوا رج لزنم كا لن كلو توحروا لاقل زنم كى: وك رتشما ل هس سا لزنم كلا

 هس قاس خيم عت ابوس لع تأرق ل ياروااانب دنا ىلارونروا جس ردوسوو دوا ايانج قلك ٌعرامج لش ناسآ

 لاه دددا بس تربو اك تليضف ىو ليا ركز رقوقامكس تيعوصخ_ لع بكرا كان بكادك نرد
 كار هلع ووو نا م ايانبالاو ساه هذآ كح تسدد كياوأ كد روا تار ع لك يس تاذ

 00 ار) لوفود نا حس لاادج كرش ( راك ) ىلا نجس اج انجي تن كك كس ضن لا بان آي كس سرد
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 د ارفلا ةروس رو .08) ناقرفلاة م نالاطودرار 0

 كس لولوو قير واري رشك ٌركّذَي جامل رو «لس رك بي سرسودوكر شراك لا قوم ايكو ب تال لش ىلع

 نترادابع « تبا انركر شاك وتمنى كبسر ةيسا شر ابنو ليوا تيس نجس كي ركل ع لقط دك ايبج جس دجتاس
 ( لكل قا كس نو زج شل ) لت نوري كيلو لن تافص كل ااه والعكس ضرتتم لنج رعبا ر اك ارواح ءادتم
 تاباىكما حس نا لباج بحب روا ل تلح دجتاسك عض فروا نوكس قم ى زج اعرب نا ذوتج ليث هوس دئب كس نردد
 لإ يس دمبكت ابا وملا ل ل يس دربك الس بح اص دوو لين تس ركدنيلانوووك سرك لن تس دمج باخ تاس كس
 جس 3 ته لل ماي روا دب اسكس بر ةيساوكل اقادوج دا ل تر ازوفكهاثكمو ل لل

 27 / انورياح بر دما دأ نإ قب زاهر جس لبن نحمل َنيمئاق اًمايِق روا< حل ذجاس

 مزال قم تعلو 26 زر تن با 201 انكرردد/ب ازعاس 07” عس راد سدا هسا لإ

 تيابن لس كس تم قاردارارقتس ا كل سلب ني رتدب حس ظا كس ثسددوا ةسرموو كت هس جس الاو ساهم

 ع قع از اًوُرْئَقَي ني قسرا ةس/ نارا ةد سلة2 يلع ةيلوه بترا جسم

 فارسا انركج ررخ اكن اردا اوقّيضُي مل ىا اورتقي مل ( 1 رسك خم )هت سكس ايظا ( كس هرسك اج ع )هت

 راو ضال سروا لس رك 0 .رصود ى جت اسكس دذلاوج دوا اتوب دت اسكس لارتتكا نا ايهرو كس

 لوين وروكرب ) لوكوج روا تس وم لب لتم كس ان هو دوا ءدجتاس كس لتر 'نلإب سرك بث والا ايدام

 نادك تم ايقوك ا روا هتب وقع ىا اًماثأ هم .قلاس حس ازموك ات( رك كاك يأ سني لوماك

 دحتاساس دي دغت فْعَضُي لع ةأرثكياروااكعس د لم لا شيب, دضتاس كس قراوقو تلذووروا كة سس اج ايد با ظضارج هد

 هروكرن) روا تس جو لكم عقاو( لازتشالا لرب ح َقْلي) م مدرب (ذُلْخَي روا فَعْضِي نل) لخوود <

 هبقتج حس ل نا ركل جس لاعس ريمي دلي اناهُم حجو كف انين لن ىكتاس كس عفر ( لل فود
 ت لين ل تاخأ و وجان وكن هس لولدي لاعتلا اجس تكل اكياس ل ناميارواسك

 < هدالعاس لا ضي نا روا ب فت شيب تا سكس تفم لا ني 2 مرور اعتاد دا كد لب

 فرط ىكرثيا( لي تقيقح) صن[ اياز كل كيرا نءجاوم لغ ّنْمآ و َباَن ْنَم انآ ذاك

 ترا كل ا[رفاطعم زج رتب( ىلا ثا )وك كسي ا قيس ترك عوج ع نحمي تب ساتر روج راجح

 مالكم دوبي قس لو لوز يجوفلبج وا( ةيسد سئ اوك شا روا لوجو وروا) ( مج رتارسود) سوم لكل اش ل لآل

 رزلة وم ترك ئارعا تح للا( دجتاسيكا بت أهي ) تل ل تس اج رك حس تضاارش نجس انوه د ذك اكن لاري هر
 روأ لوربب حسي نا لع ىلاج كت كيت رذ كس نآر قم نوع شلان ا بج كل و كماهدددا ل ةساج
 ةس زل »م سك هدافتسا دم ةتكيد تربجمثكروا وم تفح لوق شوب تس رز ب عر لوعرلا
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 ل (0) ناقرفلا ةروس لول نال ااجودرا عرش الام

 حس فرط كوالا ىرامج دوا ل ويميت ىرام لم كر اكد دوري هس دامت سرك تسلا هس رك اعدك ين جاهدوا «لث

 وكملت روا ليتاكو رادار اريحوكن امرك وط لباب جس دجتاس كس دارفاروا عم ايام يار ف اطع كنس ل نوح
 تباغرب تع اط كدقلا 1 نلا ك- ليث اب كاطع ذ_.اخالاب دب سي تنجب كل وكول تيب اناني لع ريف كل وبطن
 ساوو كة اج ىداعد لق السروا( رخو خ ) ىاقب( ئاد) ح فرط دال وك أنا لابج حبو كس مق

 ترا دابعدعباء اك اروا كِل وأ روا حس هاكم ايق كالا شن مانت هرهعروادلج لجأ ىف تبع هد كس ل راشيبب لع
 هت لاش بح اصموكى ا مر كه ركن هاورب لو راب بسداربم كح دربك سكى ا بآ كساس رت كادت

 مباذع بي رقت و ب كك لثجتولن رثروا لوسر 3 مث اكهس رك ادب كرامتك تنم درك ئاذوكك اهددك كس داإ

 ءكس درك مزال بازع ب ملم ترف آم والن ك سوم لذات باذعيب معاهد ( تنل كس دركوم لايمج س
 (مكبابخيام قل ) لأم كالولي لس ( ع فوز ) باج اك ًالْؤل : كم كس لتس لي دب مد حس لب نادي انج
 . ىَبَر مكب ُرْبْعَي ام مك اعد ل ْرَل كوتيب تدابعي ذقت ) اب دكت لالد

 رئاوى "ريل بيك 270 5-8

 حس ل لدايس تءاس+ لين لزمه داب كرايم تاس« لن تكا كل زنمبس عراك نرد ب اجرب هدو
 لزم كيا كيا نسر قروا سيو رايس لاب لس لل زنم لذ فس لودايس عرايا لين لال زضددهداكك رأي
 لين ةقرسروا يب فج ىرتشمرو احسب ناس[ يذق اسس لت يسوم ميت يلعب ب لور ايس تاس رم ىلا لس
 58 لكتادايس يف م العرس سب نايس آلي قر وا «رب سر سود در اطع دوا ب سس رسمت هرج ذا ع دج لشرداب

 ”ابج ارسلي تباوثو تارايسس ناز طكرماكملاع كيو زن كسوطسرا لوا مخمل تيد مكب دلعس كلاي بيت
 قرم لكل اسرارفب عزي ذيب رقت عاري جس ليش عاك وا لومي كيك ا ف ا دفلوك ركع ا

 ضي ضب عاكس دوب اب امير اه ماما[ انم ى رن ساتر وك كن وهشم ىلا بكت نيب مي دج

 ( 10 لسيي دج تايللفل اوك )-ايكل جر يرظناكب أف تيب زلم

0 



 .(5) ناقرفلا ةروس هع نالااطو مرا رش تلاه

 -اإ ره هد لوصا ىواينب لس نكرر

 دهس شرك د ازور كيث زورا درك سد جابو لسا كشر ثازور كملاع بكاوك؟ لوا

 لكل راين لطريق هس دايس حس لن نا لن ذل تحسد كس دوس دايس مانت: مدد
 -< يداوم امور "باق 1كم بيت

 تايلظ اوك )وول هم نويت لغرإل ع لتز ل ىرتشم هر ترمي شا سي هرج زلم دراطع لع

 001 وديدج

 وه ام لك جدارم ل وف بناج دللي  لئرارمء اس الطصا ساس ءامسلا ىف ىا اهيف َلَعَجو هلوتف
 تاسو# اك بس تارايس, له لات سوبب ل ناس آل يب قلت ع ءاضف تارايس ءامسلا وهف ٌكسأر قوف

 هس هاي هر اش ءعساجاج ابك جر ورب وكوت نا لين لل زم كى رود تكرت كن لاري جس ايمكانج نوم لب نوفامسآ

 مناع آخد لشردا مانا ارش رج مناع 1س وددراطعروا هس نام دي لح حاماب/

 3 اجو حتاو لكلاب تاب زق خس اجاانول فرط ىك جورب ركاوكر يمت اهي سي اهيف َلَعَج ايقلااذخ لع

 رم« لإ تك دم تاضارتخا حس تب )خاج ايلوارم قش لطصا امسح ءايسركا بس سار لب لب شاي
 ٌصْخَو هس لا شس ورك البكح ليت لن ىلع نشا فطعر ءايكف طع اًجْرَس اكأر مق رعإ لس للا

 كح نارك ك- ىلا تليضفروا تيما ليا كرت ل كدت كيد زنك برع جس باوج اك ئازتعا ىا نس خلا رمقلا

 لاه ب لوني رق رادع وراداك وتدابع لغتوو الع لس للا زين عساتون حس يك لوطن” رمق بيا ح اكل اس لابي
 ٍةَولّصلاو تاّرّلصلا ىلع اوظفاخ لاري« ايكركذ ب روط اخ اكرم حس ليقع ا رعب سيمت كلا

 ج 2 < و ناي« ددس ةفلخ , ةفلخ َراَهّنلاَو َلْللا َلَعَج ىِذْلا َرْمَو هلوق < لم ىطسُرلا

 نخل عج راج اندم تاو لاه لوعغساس ٌلْعَج نددا اجا َرْيَص نمل َعَج ركاجس اتسم ىلاغلوتفم
 كح ح ةفلخ ابل هك نوهت تسرد نق“ ةددرو  ىرورض انو لام اي لوعفماكة فلخ لئالاعء.اجايل َقْلَخ

 ةفيلخ نش“ ةفلخ ء#ع اوم لكاف ما نش ررصم لع تروص للا ةفلخ وذ ىا ء كوب ىرورضانلا, فو ذك ففاضم

 تروص لاه ةفلتخم نتمفلخ كت لع لوم اقلك ايكايد قبب بااوتج كيا «ك ل اجو تسرد قمرك

 بج ٌةفلخ كل اوسيي ابر با ِنْيَقِلَتخُم امُهَلَعَج ل لوم قثسروا ومش ترورض كا فو دك ف اشم لع

 نازومج اكررصمل كج ةفلخ ادي باو كلا آل اهئ يال لويد عاووك ةفلخ اع لم نحس ربح نيفلتخم

 هس م العرس فرط لكب اوت ا« اهك يال دحاووكة فطخ 2ك ىلا ءجس انتر يذرب بس عيب رشد عاو لين ردصضروا حس
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 يل ([3) ناقرفلا ةروس مريع نال الجودر حررش نامل

 ا دركرباظ رض تس فوج ل وتفماك َرُعْذَي هتاف ام هلوف ج ايكو داشا# رخآللا امهنم لك ُفِلْخَي

 لي لمه دارم ولا تاب نتي ك_ كس ريت رد كس علوتو ميتا نب ووُكش َداَرآ زل هلوه <
 هدي زكر روا شلي فئاتس مج ب نذ نمحرلا نضحرلاُداَبِع هلو اًركش نحكي ردصم اًروكُش لو ةك دم لك عب لود

 البي لب .:] يرام تالوصتوصروا  فوصوم اربم نكترلادابع جس ايكيا ك- كح فس كن اهب فاصوأ كس لادن
 تفص كف وصوم ارتبمر دف حس تالص غيسا تالوصوم منتي < نول وقي نيذلا و كرف راج نوشمي نيذلا
 كلذ لفَي ْنَمَو ل ضر تتملمج لع نم نايمرد كسرثرواءادتبم: سرت كءادتبم خلا نوجي كيلو داس
 نوني ادَجَس هلوق ءانلج ريتا كس راقوروا تديلحسم نركز ردصم ان اه 5 اَنْ كتاماَقَم ح امان قلي

 ايلي هركمدقمس بو كت ياعر كل صاف ًأمايق وكاد .ب قلخت كس اًدَجهْس مهول دواس لاح سرك

 دقلا هو دوج واب كح هللاعم نس ريتاس كس لولكروا قلاخ لل (ةبنآلا اًنَع ف رضا انُبَر َنوُلوُمي َنيِذّْلاَو هلوق <
 تس كاعد لوي روا كس اجوم لك وفيس كسكس ورجبروا داتغا ب لاما ةيبسا ليث تس رود فوق حس باذع

 اَنُبَر لورد ًاماقمو اًرقتسم ُثَءاَس روا اًماَرَغ تاك اَهَباذع ّنِإ هلوق (ةيآلا) انَع فرضا اَنْبَر م تسد

 لكتاب ارصقم خس كح ثنعب ريش ثءاس تسب ْثْءاَس هلوق لو تلعك (ةيآلاو اًنَع ف رصإ
 جس زها ا اًرقتسم رواهس مرر ىلا لعافاك ماس حس لش مذ لامفا تءاس مكس هراشا فرط
 هس تارطنخ لن ايدركمالن هس حد اش ئه هوردا< فوذحم ذلاب لوصكروا ع ىرركرينت متري

 تفوذك لابي 52 كس ركب صتوكل وعش رول كوم حس لي فرصت ل اعف تكنو لاء<ايل كنّرخأ 1 تم ْثَئاَس

 روا اًهِيِلْخاَدَو اًهَباَحِصأ كنّزحَأ (مدهج ىا) اَهّنَأ كوت ي تدابكيرقترواء<.ًياخ ادا ا اًهَباَحصا'ور وا <

 قىرركح تسدب ريق تءاس ف مالعرسخل كس ةييسد يت ركل وا لق السوم حلاو لاح ي زيت أ ارقتسم

 زيجات با لوو ماتمروا رقم كيو نكس مالعرسفمج كب قش ثرحَأ ثءاس مكة اج وج هداشال اج

 سورفاكماقم جس ل اد نس كس ناتؤم ةاصع رقتسم «جس.يكق رف لم لولود فس نير سن, لإ
 ىلا رت اسكس اج ةرسكروا اي ضروا اووي ىا ءاتلا ةرسكو ألح ارقي هلوق جس ادرك © ك ع

 ىف مهِيَلَع َقّيَض ىا هلايع ىلع ٌرَمَق لاقي اَّرُمْفَي ىا كيد زنك نمي تاسست هرطروا اي هقفروا اوُرِْفُ

 ارق نايبوك د يصعملا نب اتق ا دعإ - تعاطا نايب خلا هللا عم نوعْذَي ال نيذلاو (رمأو ب رضرإب) ةقفن
 هو كفو هفئاتسرلتب رواء لن موز سهو كف م علا لامتشا لرب حس قي لحل وود لحي دوا في

 قي الق َباَت نم الإ ىآ ي_ صنم قس رتتمريمخئ قلي باَ ْنَم لإ هل وق < ايئاحاب ل عرذفم حس
 ضل لاء لا سرو لص يسم اهك فس ناايدوبا رجس ايدرارق وت لص لس تارطعت ضب ما
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 9068) ناقرفلا ةروس مع ناد اجوورا حرش ندم

 اًحلاص المع ٌلمعو َنْمآو بات ْنَم ّلِإ لومي يزقن لش تروصلاا نس ايكتراكذ متاكف ع اضم ب دم يس

 عطقنم قسم زبلاج يعز | اهنن كف ع اضم يف باع ءافت اك فا ضم ب ارطعروا باذعلا هل فعاَضُي الف
 ٌلِمعو بات ْنَمَو ف تارطح ضي لاعتسرم دلخي اناَهُم (ردقلا#) نكل قثمالا رداع لوا
 بوي هناف بات ْنْم كك سالم اجلوج ع ايكيشاكءازجو طرشراحتا اباتم هللا ىللا ُبوتي ناف احلاص
 دارمي وقوله مدجتاسكس لاذ رواس دارمي وق ىلا حس طرب ك جس ايد بما ياكل ا فس تارت ثا جابك

 اهيلع مزعو ةبوتلا دارا نم لإ اقم نأ كس تي آراهساي ايكركو مس اباتم ررصولء اذ حس جو كاس

 2 ٌرِكُذ ْنَم ريغ هلوت (لاكوخ,سرقلا 2 )- ما قر هللا ىلا بتيلف

 0 دعب صيصخز_ ت ارت لضنروا نسؤم لن كرسو درا لين رف اكدارمع سس بات ْنَم لي تع ليي 2-

 مشاعر نوري كب( زل اهتبا لو بايع لو

 ببوصنم فال خر زغب رو قتوم لب شلح تداهش ُنْوُدَهْسَي كأول اكواب لوعفم ٌرْوُز نع ايل قتال

 ردا لك كلايعو لبادارعس نيعلا ٌةرق اَهُوْوُرُس نيعلا ةرق نأ ةَرُف هلو رولا َنْوُدَهْشَي آل ىا ءاكر#
 اًماَمإ انلعجاَو هلوق هس يكرس كتف كن وحك وكوك اء انبم لصاح اكتسرسصر وا وركب دولى رادر بنار

 هلوق < الورم ماها ك2 ري رلك عاىانلغجا كل اه اج الوب 2ك بس رودرا

 هس تافص ىلاو فس آت هتك ياش تاااوصوموج جس هراشا فرط كن رلا دابع نا تس كلوا ]وأ نوري َكنلوأ

 لءادتم نمحرلا ُدابِع رعب اكىاردا َنْوْرِجُي كِنلْزَأ هلو نت تانرارمحس لأكل  ةفرغلا لوم فتم

 ول ْئكأ' جسابرركت الدرب باوج فوذح الو لاير وا فو اج 6 لول ْمكُئاعُد ل رَل هلوف .ِْث

 . مكبؤبعَي ام مكؤاعد ال

 نفر

 د د ل ا ا ل

 دوا« ليث كك دارم حر ورب هلس كس موجب للا حس ودب فس نير سك دهب دوا كس انبدئاج دوا خردوسروا < راس
 ك1 بيز و تكل يخت ) لج را كس نا قم لئلزنم كل ورايسس ذب سب تاس يدا ل ندب هدب ب

 ( ح لئرذكن اؤعيذ

 لاج تارك“ لو فيلكس سرسود كيا لي لب ند ا تار ٌةفلج َراَهْملاَو َلْيّللا َلَعَج ْىِذَلا َوُهَو

 طدهام 



 ب (0) ناقرفلا ةروس م نيل الجودر ا حررش نمل امج

 راصمو تا وفك لاء توم لعب تذو كيب لوود« اج لج تارا قف اج آند بج دواس اج 1ك داق
 ك- لام نك فل ف تارطح ضي حس ف قومي تطرد د آى اقب كت اجاينروا تاناديح لات حاضد اتم
 يوت بلطم كيا ردي نأ قلك َلَعَج  َداَرأ ْنَمِل هلوف ندد ندردا < ليرات تار” لو كس

 طع ركل روف نا لو تت تربك ناماس كك ضرما مايا شركيروا فالتخا راهنو لي يدك
 ليلاس يدوايكرايقفا فس مالعرضمج بلطم ارمدد جس لافطا ”يسزاب 2 كس ىلا تددقدشاخاك دول يشدو
 ق2 راو ند ىلا 2و لوجب ركن ندا تاز كيل مو تل ورك كيس يدم فلنا راو
 -<-ح ركذتي قلع هتافام لوقكسرسضمي لحس ركاروب لب تتفو سمو دوك دش تس وف لاا

 تانص رص ورنب لوبقملس ىلاهترثلا
 نت ايآكلاكت اءالعو تافصورمت لك ودنب لوبقمروا وصل ىلاتد ثلا ل ,تايآن ا نطحّولا ُةاَبِعَ ُداَبِعَو

 وسر كس ساروا كس دثلا لي بسس لامإي لوب قلت سس ندب هو هاوخ لع لاما لاذ غسساروا قرد كديباقع ل
 ىرازلت دابع كن د تار تيعون كت اقلختروا ترشاعم ديتاس كس لافانا سرسود «اكدنباي كادوا ماكخا كس

 ل لئاشوريغو ركع رالصا ىكعراوزاود الوادختاس تيس دوا ماتم ااك نكن حس لاه انكم انتءادخ فوضت اسك
 0 تارايقفاماتاح لاروادوت داك اء دج للأم | سا هدب امج 2 اكربك< اتومدبك : :فصو الهب

 داع ةيسادج نلوم نق ضع "أو تنقيب قيقحرو اكذ_ ايكو نبك لاترثلا« نين سوم رئادبب ومو مكس ا ؟لامناو

 كتتورب كسر ناجل ىخرمروا مكس بر ةييساوكن وكسروا تكدترج قي ارواوك م اور هوا وزارارج ةيبسارواوكتم الايخو

 -لدالاجبوبماكم اكل تركه سدذادآب لوك
 روا تنوكس ثم لي تلح ميتا سك عا نب نان زوو نجس أ انوه ضرالا ىلع نوشمب :فصوارسؤد

 , 2ع لح زارا ركل ةراد يبا لس عسر ل ناز لو كح تاس داقو

 نلاس آت ب ذل اكسس آلك جس لوقنل نيرون لش جس تنس ف الخ اذلج تا سكس فلكت ترورضالب رول ذل تسب تم

 -امتاتومدختاسكس ىزعت دالي اتاني
 تركب اطخ ناد او تلابج بحجب شب اًمالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اَذإو :فصو ارسيت

 طرق وماي دب هتف حس نت تاب امال حس لائم مالس ىلع س مالس لاهي ليث ةئيسد بكم الس بح اص: ليث
 تمالس لون نكس لس نت تشي مست ب ح سيئرتشاس_ميلتم سب ساكس ايكل تنس سان
 روا نما تس نارللي ةسرلل [مبلءاعم ىئ اهنا كول ب حس سولاو نس رك تأ اب تالباج فوق بس كس سلاح« انبد

 مدابج دلج



 ب (65) ناقرفلا ةروس م ناتلالجودرا عرش نك امج

 دلو ةس دكر ذك وكت اياك لس
 لي را زلت داب صحتك كتارا ن لا نش ًامايقو ًادُجس مهبرل بوتيبي نيذلاو :فصو اهتوج

 ري نام ذراع نيس دنب صوص كس ثلا لو ومو عب تلف ب اوخ تتفو لمس دب يو شل نت هس انرذك
 - لو تس ذك كدنب ىكادشرابفو لمت نادك سري بلطس لو تس دم زم د هدر كر

 ُْث اًمارغ ناك اهباذع َّنا منهج باذع انع فرصا انّبر نولوقي نيذلاو :فصو ناوجناي

 روانوخ اكادخ تورم لب تش سلوم فخ بس دوج و اي كس جسر فورصم لع تدابعز ورو بش ماكراب نلوم

 داع حسدقنار دا قت كراج قل سسك كتل كس لسبب تكرر ترآ

 روا فارسا ن تنذو كس فرك ررخ لا, #دنب لوقت ل اثلا لك اوقفنا اذا نيذلاو :فصو اثهج

 افلا ك راق لباقتلاب كس ساروا فارسا ل تأ و خس مما ب لادتع الكب ىااترلو لكن لين تس ركب رض لوضف
 ءديابمع لايك نبا ترفع ع عرش حرااطص وا لبث كح ف رك واهتتس دعم نش ىوخل كح فارسا« لان كك كس لاهتسا
 َت ارططخ ضر وا ومدن لوك كرس كلذ رك فارسا انك يرق لمي تييصحم كلا كيد نكس ترج ني اروا دانت

 كس اجوم لظثاد لع كيس ىب رق لوف شمر زبترج كركر و دايز حس تدور ضل يب لوم اك رابعا اج يا رف نس

 00 لكك فارسا كود

 روادقلا لمع لوم اكن نال ع يقبل سا لم عر الطصاروا لين كس ركل كر وا قرت جير وخمس راروا

 حس هريئدهدانقروا للابغ نبا ترضضر يخت ازرب للبلش حرك جرف لين ناس ايد تاك # كيرف فس لوس كس للا

 شن هتشيعم ىف ُهدصق لجرلا هقف نم < [ا[رفداشرا سمو ديلعدفلا لل وسر كسدقلا ( قريظم )ع لوقن*
 لم لد رواوم الت لت فارسا نس دكر ايلا كود دن ايم لن سرك حرر كس هب تمالع كى رمش كن امنا
 ( رثكن با ءءادردلا ىلا نكرجا مالا ةاور)

 نَم َلاَعاَم اذ مور يلع للا لي اه تياور حس ٌدوتس ني دثلادبك ترضخ لع ثيب دح كرس ود كيأ
 ( رك بارما ةلور) - انج لعن ات ريقف و كو وجابر مقرب لاتحاول ىو رض ايم لمن جرت قل دَضنا

 لوصا كس ىرادربناررفو تعاطا سس تافسدت لبي خلا هللا عم نوعديال نيذلاو :فصو ناوتاس
 قلعت هريقع زج لبي ل نيه جس ار فن اييوك وصا كس باتا حس ىلا فان روا تيصخم ب١ لت كم تك نيب

 - سكئ يرش ل تدايعالر وا كايت اسكس دطلا كاييدك
 < هانا ذي عس بسس لش لوجان لكي خلا سفنلا نولتقي ال :فصو ناون روا ناوهثآ

 1 1:3 كسب اهدا اك نزء تسرك كل لنق نوكى تاج شيكل إي هر انكم دنب كيت كذا ني

 مداه دلج



 4 08) ناقرفلا ةروس م نيل الجودر حرش نكمل امج

 هس كت دانك حازم هضلكم اا طفل لج سا نس هديبعوبا أيا از لك او اكرم بلكت اك وب انكنلا ضو ار

 < نايباكب اع لاك آه يح لوباذعدي دش تماهنوج جس داو كيأ مم اهارك يامر فذ نيب رسفم تروا
 وص ل_ كس راقكب سا ذعري اكس نادخ تاب دب حس قابسو نايس كس تايآءاكو مري لولاو نس كس هدوكذ مار وج
 لامعا روا لك قى فن نوبنت لولو ورك نوم قت بكم كس ع ذو لشوا ايكى كرفكو كرش نس نول

 انك اكرم سبب اكو مولي سس للا اكعد لرب حس سويدي لات ثناوك وم انك س لوكا يب ا كس رايقخا ل اص

 بج كوم لوم تروص اود سلك( ل الب مننا زم ككل نموت لي 9! تيب راسن وروسروا انكسر فاد

 001 ل اق كس ويضر وسكس ج آل م ثيي دح الشروب يك ترك الع ايو كدب ةس لتاق

 ( وتلا بات ملسم يأ ) ايدام رف فاهم حسا سل

 بلطم انل_ دب حس تانضوكت ايد

 رول لير كب تو رك قورم بلمير تسري وري واب ربت نا ديعس اقرمعب نلت لابح نبا ترج
 لامعا كس نلادعإ كس ب قال وط لياب كح لي درك إي دبتعس تانضكت امس كح نا ىلامترثيا )سلكز_ للكل

 كرثتلا احبك س يورعو اكىلاقتشلا ب هس ركر ل سرفلو كشكدإك لك اجور تاانح ىف تانمح فرص ليما

 ليم كت ائيسروا ىصاعم ناروا ليث تس اجو فاعم هانكب سس لتي رعب لس خح ركل وبق ناميا نوم لس هانك تجر فلو

 -ل ل هس تانحروام اص لاما

 كال نايا كت كس سر فكد از وانكه تح خس لوما كس كل تنوي ريض رود كيل لكلا نس ركنا
 وكت يبادر كيا ف تارططح ضن لبو لكريضت اء ككل ب اج ىو أل ايس اجب كس لوم انك سس نلاددتب كس
 -ه كلي

 اوضرعا لاقيف ٍةَمايِقلا موي ِلجرلاب ىتُي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق رذ ىبا نع
 ركني ال رقي وهو اًذكو اًذكو اًذكو اًذك ٌموي تلمع : لاقيف اهرابك نع ىحنيو هبونذ ٌراغِص هيلع
 انه اهرأ مل اًبونذ ىل نإ : لوقيف ةنسح اهلميع ةئيس لك ناكم هرطعا : لاقيف رابكلا نم قفشم وهو

 . ٌةذجاون تدب ىتح ٌكحض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأردقلو :لاق

 ليك لاو < دارك قاس ن ومضى ارماظب ب اا هللا ىلإ ُبْوعَيُهَناَف اًحِلاَص َلِمَعَو َباَن ْنَمَو
 ليك ليك ايكل نب حت لاتف سى ةروا جية ب اًحِلاَص الَمَع َلمَعو َنَمآَو بات نمل نثثتعآ
 كات آل ناميارجب تح سو اقتب كل نان زروا لج ادقاكن كر شمروار افك ماعم البي كوك فلك سبت

 مرابج رج



 .(8) نافرفلا ةروس م4 نيل ليودرا يرش لام

 َنمآ يتاسلسب لي ياه دذاكب وق لكل و راكبنكن لارلست ل ب تيب[ ادد« نر لو تبعات استانس

 ناؤموج ع رك اك زق لك وأول ناوي هك جس اتوب مولخم سس لا« جس لترك ذاك اذ كامب لع بق قسد « تس لاك

 دك وكام اللوم لازان تي آي لش سراب كس نا ةةكس وم التي نو لس تلف كه

 اه يروا تسرد انركب وق اكن لا فلان عر اصروا تسرووكل اما نيس ك- كس هد آل لي ركن اظتكا هي بق ىلإ
 [ركر كذاك بوتي هرايود لم ءازج لك ادعب كس سرك كذاكل اع لئازتبا هت اك وقطر شر وطب ك اك اج
 بترعرب غراس ل صو اكذاكي قلب لم ءازج رواه بق ل :فرصمو سك ء كبل رج لن طرشي ايل أ
 كت اف ن السم لوك اكس ي ص لاذ اكن وم كس تيي آلا ايكوم متنا زتك اكن 5+ دخت ءازج طر شا ذبلت
 تت يو ل ارك ركع الصا ىلا كيسا دعب كسب تروا ىل رك اقروا ايكوم التم لم هانكس جو

 وكت امس كس لاا دل ايكئاي الج لع تح بجد كوم ىو ىو رعات اك ارجاظب دوا كوم لوب. لبارنعب قي نك

 -# اهايدلدب تاكانح

 كح كيل رك قدعب ل نوم انك م ناايسرد اتا ر لج نايباكت افص اخ لك ودنب ضوصتروا لوبن ثلا

 < نايياكتافم لاب دعب كس لا ايآن اياكم اا
 لطب روا هر وصور لل نس د بس اس دب وص شم َروُزلا نودهشي ال نيذلاو :فصو ناوسد

 كس هانكر وا ثوحبم اعدعب لس للا« فكروا كرش لش يروا شوج ا ذب حس بسس« تس م لي يرش ل لولاك

 رباب ترن لإن يحن ليح وا يدي كن كرش بلطم اك رضاح لبن رد ذم اقم ايام رف فس لابع نبا ترغيب ماك
 ل اج كل دارم تاء اقتم قت بس هروكذن ركادوا « ل لمسك اجب نس كوارمه حس ارك يام فس يفنح نب جرا
 -<س لائاعبتما لوك كبت

 «ح اة قتش ةداهش *نودهشي رواه لدارم قئاوكى ومب َرْوّزلا نودي هس تارطت ا
 د اي درا رقد انكر ابكر كاد كتداهش وجنس مور يلع ا لس اكس تيادد لك ذا ترطيب لس ىراخب

 رزكاكن ا اتا رم سوسلك روبرت رواوغل شب ًامارك اًؤّرم غلاب ارم اذإو :فصو ناوهرايك

 - ل ساجر ذكس كج سر ظنت اسكس تئارشروا كريس ل ناجم

 . انايمُعو اًمُص اهيّلع اوُرخي مل مهْبَر تايب اوُركُذ اذا نيذّلاَو :فصو ناوهراب
 ا« تس ةيرك يو ( لش ) ردصم رو رخ ار قش م وزب ىفن عر رام بح انك اورج مل هلو

 بج مكس يب ناش كا دض ناكدنب ناك يس لاقل يا« لين لاوقا فلكس نير ضن ل ركن دش وهف يس تأ
 توب لجو جررط لك ورب دوا لوتتوتا فرط كت ايآ لا هد لس لام ٌلالدد؛ ىدز اروا تايآىرشلاو نا
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 ل (5) ناقرفلا ةروس 04 نايل الجوورا حرش نكمل امج

 كا لإ روكذت لي زج ود لع تأ اء ليث تس ركل كب نااروا ليث تس رك وفل نلا عر كن لانريد عيالك
 نوصرئا .رصود جس لم ىذي تبم روا سو وصقنرواو وكرم اندم .جوتسدجت اسكس ماتم ناد ثدي بلا تايآ

 رولانس نس لوما وكي رك ايبا لاهم لن كل كر سان ي رك ي دن جانرب تايآ فر قدك ركع ررط كال ربا

 لانس إي ع ارياف الفكس نال انور اوريو ارسل وصاوكن دارك كى يلب تنايآ ل آرق اي« شتا اعيد
 (اهننآ ةرقلا فراعم )-<س نر كروس رم جر دنا رطل يا قتكي ليل: بلس دل كب تكس لآل

 ٌةلجو ٌبولقو ةيعاو ناذآب اَهوُعِمس لب اهنع اْوُصِرْعُي مل مبرتاك اًووْخَي مل لل تارطخ ثا
 <ح لولو دز فوثروا لؤاكلس» ا فاراديشا 0

 اج وب و د ف ف هج

 ردقلا )ب - ليت ىكبي َدَعَف 1 احر قر

 مكس يب بلطم ءايكوبب 2 4 هس هداقق طك جس لاب لطم ري ءايكهب تس هد لين تلك لن هددادك ا بج (ىلاكوش

 لج لوك كي تس اج نب لتس رمح دنا كوك ت اي ادخن اكدنب هك كوم ب بلظم كتي آب ا «ايدرك ورش نود
 -لز ةفككر تحرر ةروا لو تع ح

 هك ئاوزاروادالدا قيال لا خلا اًنجاَوْزَأ ْنِم اَنل ْبَه انبَر َنْوْلْوُمي َنْيِذْلاو :فصو ناوهريت

 لب تنرسصروا ختم حس نا يم دانب كت كن وحك هس ريموك اكس اك اهدي تس لاهتدثلا ك-
 كي ادرك سي بلطم ,عكير لوفشم لم تدايع دفنا وكلا يب لطم نب اهم كسري قرمعإ نسر
 هلا كرا« ةسركرككلاك العا كاوا دد اللباد تك يئافتكا رب حرالصا ىفي ا فرصيس دنب

 دج لغار قاعد تس ملت

 قرسودوج < اعد ىك فرك صأع اذ روا بصنمو هاج ك- يسارا لش لا اًماَمإ َنيِقتملل اَنلَعجاَو

 رب رول لرد ضرب كيس ايا رف ل ريق ت يآ نا ل تار ضن نا ءجس رون سرك رصن ىلآرق
 قو بج ردا« كداب قضاوالواد لة ىرا كيكو ب لص اكعد سا كل لا رم ياو اكل ايعد للا نيس

 اش لوككتسرطحروا قمت اربا ل نب تار ط> ضي ا[ البكادجروامالاك وتقضي تد ف لك لي يحوم

 ولكي دصقم ب ب ليروصقبلط أ اور وا تس اير لوك ك- يس لاه لاكي ارق ني لاش

 هوم لصاب ليت يا ف اك امك جوني عفت نا حس ملكت داعا ليك ازتقا ىرامب لم لو نيد كوله كح دانبابيلا

 كس نإ دوج بلط كتم ياو تساي ردك قت كيا لص اك فود ال ياي رفدعب كس كل قل وق وفود ن# قطر

 كوغد»د < لك آتعن امج ملط كب صنم هاج ك- ةيسا لش سوصن نر وا هس از اهلل < شموع هدوم كل
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 ل (5) ناقرفلا ةروس كل نالاطسوورا يرش نامل

 ترث آرواءازج كن اك ؟ءايكوم ارو نايباكتافص كاد ناكدنب صوصيؤ شن نسل ا دابع كي ابيب ء جس هاجو تاغ

 - /ذاتاهددا

 هك جرد لها س وار ور ةفرغلا َنوُرجُي كلوا

 فرط ك وتشرفروا ء كوم ءازج كت ال كرتين تع اطاروار بصك نا ل ايند يروا كس ل اج كاطع فس اخالإب

 تا ب ٠ءامتركذ اها دخ ناكر نب ضنك ون لع تايد لامس« كوم كداب داي ؟رايمروا الس حس فرط كب اهحاو تسود إي

 -يكايككتمدوسلارؤ تس ب اذعوكى كرش راكب لم تعرق ضآ

 هالك لك فارع لاق اك آلا مك َءاَعُد لول ْئَبَر مكب اوَبْعي ام لق
 نانا كوك ومد تانرككر هل كارول راكي و كدفلا حس فرط رابتر ا لوم تمتوروا تريح لوى راب كيد نكس

 ردت لوك نانا تدابعريفب ل انق ناي ليباض ماع كيا يس كت دابع كدئيا هوك يس قي ىانخاك قيل
 هذ مش متيدك دَقَف «<©س باطش ل رس تلاسرروا تدابع_كدج وكن يكرم راذك عب كح لاء سيئتست و

 روابي ذلكي با“ ًامازل نوكي فوسف ليكي د كس ثلا تعقو لوك راه ةدبسا جس ايد ىك الج دز بس

 كس ركالتم لش باع ىئاد كس مترك لاهي لإث دهس تاس هس داهبقردا لين كك ني داب اكهكس هس داهبترفك

 ِراَنلا لها لاح نم للاب ٌةوعنَو كس لي د#

 نافزشلا ةَرْرْسِهللا دهب ثمن

 مرايهج رلج



 ل (1) ءارعشلا ةروس 6 نال الجوورا حررشن لاب

 2 ف

 نورْشِعو عبس نلبي ُِنَمف اهِرِخآ ىلإ « ُءارعُشلاو لإ ةيكم ءاَرعشلا ُةَروُس

 0 اا 1 ”اتومو هورواهس لب كتر آس ءارخشلاورككيس كرار عش ةروس

 بلتكلا تب تبا تايالا هذه ىا كلت َكِلذِب هدارمب ملعا هللا ةمتط 0مِيِجّرلا ٍنَمَحّرلا ِهّللا مشب

 َكَسَْ حاب محم اب َكَلعَ يلطابلا نم َّقحلا ٍرِهظُملا تِنييُمْلا ْنِم ىنعمب ٌةفاضإلا نارقلا

 اهيلع َقِفْشَأ ىا قفا انه َّلَعَلو هَنييِمْوُم ةكم لها ا اووي ال نأ ٍلَجأ ْنِم مَع اهلا
 مونت ىا جراشملا سبب تلف يا كامتلا نو نهَتَع ءلزغ انك كإوّقلا اذه ٍفِيِفْحَتِب

 ِتَعِمْج ٍتَعِمْج اهباَبرأ وه ىذلا عوضخلاب ٌقانْعَألا ٍِتَعِضْو اًملو نونمؤيف هَنيِعْضاَح اهل مُهُفاَنْعَ

 ا ايل ل يا ركاذ نع مهنا امو ءالطلا عيري هدم فصلا

 كَم ُبِقاَوَع ابنَ مهتاََسَف هب هب اوُبَذك دَق ُدَقَف 0 َنيِض ِرْعُم ُهنَع

 ٌةلالد يكد لا ردع عر ينك جنز دانك انتبْنا مك ٍضْرَألا ىَلإ

 كاز ادعو ديوي لاف دكر وللا يلع ىف هزومإل مهتخأ 36 انو قاس دردأ لامك ىله

 . نينمؤملا ُمَحْرَي كْمْيحَرلا نيرفاكلا َنِم ُمقَنيِةّرعلا وذ ُريِعلاَرُهَل َكّنَر
 هدمجرت

 3-5 الاد متر تيباهروا نابرمها ذب وج حس مانكس.ثلا لوم اترك ورش

 لطب وكن قزج لين لآ كن ةرق ( )نب اتل تايب ني يبس ناجم لت لا دارم كا مننط ل
 كح بسال اقلسآ آ م ادياش < ْنِم نك «تفاضا ل باتكلا تيا روا« ليث ىلاو ذسركز تنم حس

 كر كفيك ملا تن قتل قافشا لابي كس ُلَعَل دوا« ل لير وكن اج با سال لن لاما هك ىلا
 دب يورك نا حاسس لشركة. ناكل لكس كاجآ ناسا متل كح مريد ذا
 فرط قانعأ تدبن كعروضت ( فصو) ليج ل ل نامياوورجب ْمْوُدَت ىا < عرراضم تمت ْثْلُك ساو
 كح نادوا ايكايال ب روط حيت كل وقعلاو ذوكعروضت ف صو قل, فصو اك ئانعا باي را ( تققيقنترو )كج 111

 تنم ىكٍر كِذ ثدحُم ءلوم سرك اقر ب حس لج ل[ ىلا تيتو زاج لوكس فرط اك نكت لأي

 .مرارج رلع

 نو



 لرب ©1) ءارعشلا ةروس م نال الع ودراحررش نول

 قا باكل اك اجآ ماهنااكتءابىا لاي كس نا بع قتكوس ايد الطبال تيت سا ذس لوول ن اوت حس فش«

 ؟ 6-2 سو لكس مرج حس ترث كا لن ىلا ف مك تحبي د شل ن عز كوي بايه تك اا
 سوبسروا ل ملكك رثلا نو شئ نروم كول كاك لي ناروا < ىلاثنك تردت لاكى ىلاتتدثلا لن ىاربشالب
 < مترءل_ماقفا تلورفاكدج سلا بلغ لاي < بل ان براك يس آبشالب ًابغالب < هئاز ناك ل<اهكةس

 5 الو فرك رب نشمي

 ر اولى طريق بيك 0-4 3
 يو رصف ايم( ف لاف ما عا ْعْجاَب هلوق لن كلا كلنا« لءط لش ةرق ىووحس ب ثلادبع مط

 رك قة فد لعل كلم زغممار عب انلاؤ ثاكل زخم مارت حب ءالاو غلو ل تكل كبسة سا تس
 ردا« لإن كس فو نحل لس ايلي نتا قافشاإ وأ َّلَعَل ذبل ارم روا لو تسرد. نخل ى, 2لااهي دلك
 هس ل لح محرإ ىا قِفشأ يرعاك 2ع دارمفوخاكب طا ك- لا هزم حس فوض دك ج ىلا هتثلا

 2 نس انو اهات نمب ىرعتم بج( لاعثا) قافشإ «بلساتت بلوى كفوخ لاهي ككل للا

 رواه طرشن نإ « لزمن هلوط لو 2و, تقفشروا تمر قتالس لان اتوب لقت ا رعتم بج دوا لإ

 تح ا ء لزنن طرب اوجد هل رذ كس اذ ْتْلْقَن هلوق تارثبا# لِ ر رواج طش اشن

 عراضمنا كل ساس لفت سرديي ل لّزتن د قس عرراضم بج ن6 ( تلظ ل ) ىضار فره رب لج ءس مزج

 باو# اكردقم لاوسليا خلا قانعالا ْتَفِصْو امَلَو هلو جوج تسرد فطام ايكايلرك شي ليداجاك

 لآ ةعضاخ تفصل ااذبل- ل مكلس ثنومدعاو لج بس ع كل وقتلوؤريث قادعا كسي لاوس هس
 لك ا بج ج_ تفص كل وقعلاو ذ عروض نس ييدص الخاكب اوج هس تنص كرك ب عب نيعضاخخ مل كيسا
 يصل رك خا تلفص كا س9 يس دمبرد كل وقعلاو ذوكل وقتلاو ريغ ون قكى ورك رط كل وقعنا زري تدم
 مكس ايد كيب بادج ليا «نيدجاس ىل مهميأَر لوك ىلاهترذلالاهيبج ايكوم تسرد انال تاس كس ناو او ثم
 هك كف طوف اضم جي جس فوج ف اضم قلل« ك مهقانغأ ُباَحضآ ْتْلَط ني قم ْمُهفاَنعَأ ْثْلُظ

 هلوف جس يتادتبا نم لع نطحرلا نم رواج هدئاز نم لغ ٍركذ نم هلوتف ايدركم اقم كاتس لاول

 زنك ىف تس لج دع مج حس ركذ نم مهتاياه اه 2 لاه فهاكت فمك كذ يب ثدحم

 لا تيري < هدئاز مال ب كادوا ءس رخؤم ملاك نإ ديل ةيآَل كلذ ىف نإ هلو < لديكا تحس ثدح
 ايد باوج كيش ليا كرك حثلا لع ىف ريشأك َنييهوم ْمُهرتكا َناَكاَم < نك كة رجرعوجآل م تدوم
 تسرد يك نر كرين أفا, ناك لج درك الد ناميا همن آل سورفاكرصقم اكتب اكس يبث
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 كِل 619) ءارعشلا ةروس مورع ناالالجوورا رش ناب

 كح لالش ناميا ريكس ليوم تباث تاب يلع ىلا ملكك ىلاهتدقلالك سايد تدلا ملف باج كيفك اس
 يبلطم كسا ايد هيوبيس لاق بادجارمدد < ركن اء ساو ناك باد يس ايدركر جنسس نتا وك ا
 - لت لكلاو ذال نامياهودكا وري بلطم اكتيي[ب اا ذبل هدئاز ناك كس

 ةدئاز ناك هيوبيس لاق ء كسا فد؟[ررط اريج ماهبا ل ةدئاز هيوبيس لاَ ناك و :هيينت

 رشوش
 وكوريفو توما دعب ثدب ءتلاسسر ريح ون يدب اقعروا نيد لوصارنعار كس لاقروس كريو قبل ب ءارعش عروس

 نلايب فققوم اكن لا لم للسكس مانعا تدبر وا مخ اكم السلا يلع ميت اربا ترج ايكا يكن اب دحتاسس كس مادتنما

 تروم لا« ايكت باج لقد الظروا ترطفف اظل تبديل دذ كس عطاس ناري ردا عل عزم ةسدك
 ك1 يآلكوج كن رشم, ايكاهكروارعش وسم اناك تدوس لاك لاس كذاك ف صواب كس ءارعش كدت لي
 لءارعشم_وم ةسك دري لاذ لاختدثلاءهسرعشو < اجرك ايب كيج رواه رع اشيل تس كاب[ ساب

 الام نولوقي مهنأو نوميهي داو لك ىف ْمُهّنا رت ملا نوؤاغلا مهعبتي ءارعشلاو” لا رفانافلا لياب تمز
 «نولعفي

 من لظابو نب اتكي دوا لات عاد ماكخاروا ساو المكر اتا اكسا شن نيبملا باتكلا ُتيا كلت مَسُط
 بآل ناك يت رورض كن الكر دق لاوكووخ ل مس وكري كارد« لاو ذر ايقاب رطب و
 < يرام ةروصو رك خلا ماب َكّلَعَل + لومدع كيارغ [ى كت قفشروا ىزوس لالا كك الب ناج يا
 رك يرتب تروصوج رك لع تااقتم سحب ارك يامر فذ ىركس الع جس لع قتلك ىش ل تدقيق
 م عرراختا بسس فار ح مالساروارفكس موقفي ا ءرجضت مس امك سي بلطم جس كح لادارم لم تلقيح

 _ك كك اى نابرك حد

 لص( ر ف ىرتز الع َنْيِْضاَحاَهَل مُهفانْعأ ْثْلَطَف يآ ِءاَمَسلا َنِم مِهْيَلَع لَزتن اََن َنِإَ
 اق ئانعا لابيب ناي لباد كيج وا لب جوج عاج كديدوكى اشن ىدب ا رافك تنس َنْيِْضاَح ال اْولَطَف مالك
 رج اري نورك جي رثااك عنا ةقروا ى زج امرك كل اء تس اجور الن عتق عروس كج ايكايال ك- كنس كرب اظن سافل

 :ايا رف وم 2س ركمراشا فرط كن وضل ىكذ قدعس شح اندم

 تيسر نازارف وركز عضوت

 تا ةمخ رع عضل  ركرك
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 3 د را ال 01) ءارعشلاة م نيل الجودر حرر نيل امج

 اياز وكل واو ايقفا كس لودنب كو ىزيقر ايتغاوك دنب لاهج ركنا ذ رو البا ايندري دك يدصالغ
 لاس ايبا لوك فاتب اياد كا نرد « اي ايلركب لس لك راينا كنك نى ناقتم ىبلا تلك ل ا« ناب

 لالخ اهي هب لورسكس لترا ىف دك اريج « لت اج كيج ليد رك كبس قمر نس آد ساد نا رفرمان نا
 ومدن دب فراهسروا ماك اريك و تاقتم لكتاب سا دن ادخ تسلك ايك ل سااياركماهق يدرك اسعد
 بعرم بااقتعو بااؤثبب ىاروا ع شن ز[ كن انا كرر وقى دوا ليك أو روف, لج نا نانا دك اج لين د رطل
 ( اصف فرامم)- لئن اش كت ع اطاروا ربل مش ىل«<- رم اكردرشرد ديا رار اك دز لمد سات

 موَقلا ِتْنا نأب ىا نأ ٌةرجشلاو ٌرانلا ىار ليل ىسوُم َكْبَر ىذا ْذِإ كيرقل ٌدمحم ايركذاَو

 الآ مهاب ليئارسا يبو للاب ٍرفكلاب ْمُهَسُفنَ اوُمَلظ َُعَم ُهَعَم وعرف مرق الوسر َنيِمِلَلا
 نأ فاخخأ ىنإ َبَر ىسوم َلاَق هنوُدَجَوُيف هتعاطب هللا َنْرُفََي ٌىراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا ٌةزمهلا

 هيف ىتلا ٍةَدْفعلِل ٍةلاسّرلا ءاذآب يناس ُقِطَي لَو ىل مهييذكت ْنِم ْىِردَص ُقيِحَبَو هنز نربي
 لاق هب >نولتقُي نأ ُفاَحَأَف مهنم ٌيِطِبِقلا يب بْن يلع َُهَلَر عم هئوره ىجأ ىلإ لبر
 نإ انئياب بئاغلا ىلع رضاحلا ُبيلغت هيِفَق كوخاو تنا ىا اَبَهذاَف َكَنولتقَي ال ىا لك ىلاعت

 ىا نإ الوقف ذرع رو كاف ةقالا رجم ايرعا مخل لاك امو نولوفت ام وعم مك

 الاَفف ُهاَينأَف لين َرْسإ ىَب ماشلا ىلإ انعَم لِسَر اب ىا نأ كيلإ ةَنْيِمَلعلا َبَر ُلْوُسَر ان الك
 هماطف دعب ٍةدالولا نم اًبيرق اًريغص اَذيِلَو اَنِلِزانُم ىف انيِف كبَرن ملأ ىل ىسومل ثوعرف لاَ َرْذمُهل

 ناكو هبكاَرَم نب ٌبكريو توعرف سالم نم ُسَبَي نس نيثالث َ كرم نم انف تبل

 ىتمعل َنيِدِجاجلا هَنيرفكلا َنِم َتنَو يبقا هلتَق ىه َتلَعف ىلا َكَتَلعَف َتلَعكَو هنا ىَمَسُي
 ىنانا اّمَع هَنِيِلاَّضلا نم انو ٍذنيح ىا اذإ اَهَتلَعَف ىسوم لاق ٍداَبعتسإلا مَدَعو ٍةَيبْرْئلاب كيلع
 نب لجو امل اًمكُح ىل َبْهَرَق مكتفخ امل مك ٌتِرَرَفف ِةلاسرلاو ١ نم اهّدعب هللا

 ٍةمعتلا كلل ناب هينآَرسإ نب تبع نأ اهب نمت هَلصا ىلع اهم ةمعِ كيو هنيَِسُملا

 َلَّرَأ مهضعب رّدَقَو مهِداّيْعِتْسِاِب َكِمَلظِ كِلذب كَل ةَمُِنآل ىنذبعتسَت ملو اًدِيبَع مِهَتْذَخْلا ىا
 هلوسر كّنِإ تلق ىذلا هَنْيمَلعْلا ُبَراَمَو ىسْوُمِل ُكْوَعْرِف َلاَق ٍراكنإلل ماهفتسا ٌةزمه مالكلا

 ٌباجأ هِتافِصب هنوفرُعَياَمّناو ىلاعت هتقيقح ٍةفرغَم ىلا ِقلَحِْل يبس نكي مل اّمَلو وه يش ا ىا
 كلذ قلاخ ى اهني اَمَو ضرآلاو ٍتاوُمّسلا بر َلاَق اًهِضْعِبِب ُمالسلاو ٌةولَّصلا هيلع ىلموم

 مرابج لج



 لي (9) ءارعشلا ةروس موو ناالجودرا يرش امج

 هلأ هموق ٍفارشأ نم ُهَلوَح ْنَمِل ث وعرف َلاَقهَدْحَو هب اوي هُقلاخ ىلاعت نب هَنيبِقوُم مسك نإ

 لاق هُدوْمجَمَل مكيلإ َلِسرَأ ىلا ْمكَلوْسَر نإ َلاَق ِلَذِو توعرف ُطِيُِي هلق اميف اللخاد ناك
 َلاَق هدحو هب انماف كلاذك هنا منعت مك نإ مهب امو برغَملاَو قرشملا َّبَر ىلسوم
 ُسِبْحُي اًديدش هئجِس ناك هَنينْوُجْسَملا َنِم َكّنَلَعْجاَل ريغ اهل َتْذَحَنا ِنِيَل ىسْوُمِل ُثوعرف

 عار اوت لولا جانبا يسرا رعب 37 هاو اولا ندع نك لا لاما

 ذيب هيئاق هل هرمي لاق ينانر يلع وج هز تاو ٍنيِبُم يِبَشِب ِميَحِب كنج وَلَو َكِلذ ُلَعفتَ

 نم اهَجَرحَ هدي َعَرْلَو ةميظع َةبَحا ”ني نبأ ىه ذاق اضع تلق ها :َنيِقِدَصلا ّنِم تنك

 .ةمذألا نم هيلع ثناكام ٌفالخ © َنيرظنلل عاعش تاذ ُءآَضِيَ يح اذا هج

 همجرت

 ئوملبج ليي تار ا ايد مترك ومن تترد سرا 2ك الددإي معقاو اكتتقو لاوكم وق مكه اروا

 دقلا فس وبما كس نوكرف عض للاي كس نوكرف موق اج ركن ب لوسر لاي كس موق ملاين دف لاكي دوكتضروروا ك آف
 < ك ك1 ىراكلا ماهيفتتسا هزم لعب نوقتتي الأ هس ايكو وا نيس اركأنب مالغوكل ارسا ب دوا كس ركرفكد تاس كس

 ايش وع مالسلار يلع ئوم وف اجو لاق كس ديح فك اك كرينا تعاط كاكا د ليس دو تدشلا مايك
 لدار سجد كبي ذلك كريم كس كادوا كس لي ركب ي ذلك كريم كو لووك س شيدنا كر كودو سر سا

 تاس سر ما ذبل < لع لاوج كح لذ تجداك» كرما تابذ ريغ كل كس تن اسرماداروا: اهو
 حس نب نلا سى رج كيا كن وكول نادم ذ سرمضرا ىو عي وك لسارجج قب ناي كس ناوراب لحب رم رت انع

 قم سدا اومراغرا ل 1 رأ| لم لم لرب ل ضرك شي دنا كابل حج كذس كل ل ارم

 هداهم: يظر ضاحي بم ان لن سا« لامبارابتردا مننا رايات كرم وفود مثوس تلح ركل اج

 نولوو باق ؛ ب ايدركم اقم مات تع امج كود« لز نحوك امك لتس موج واكس وبكميجوا لن تاس
 يوك لوسر فرط ىريت كمل اع راكد دوب كيارج حل مك كس لافود منو < لادااٌاج لاي كس نوكرف

 ل لبث يوجد وا آل اي كس نوكرف تار ل وفود يجن سد فس اج فرط لكم اش د انبفس راغب ل ع ارت

 ( نس ) ؟ لكنه ل نو خيال /* نيج رت ف من ايكابك ح ققماتخ نتف [وربكت م اااوذالو

 نانلمدقت ةسلاهسسا» لاس كرمت نامي اجب تدالو لش نيك
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 مج



 ٍِ رعشلا ةروس 4 لقن (09) ءارعشلاة نك ننال الجوورا حرش نك مب

 ناوكرف نيا وك ( وم ) نا روا هت سوم راوسرب لوي راوس ىلا ىا دوا ني هيه ى نور ( لش تد

 واذا ورع اب ادس د عمات لال لدول اك س37 قت جتك »د با ذسةر»اءاقءاجابك

 ايد بساوج هذ مالسلا يبلع ومو سلع لولاو نس ركى ركاب ىك ( نلامحا) اعنا كس ف انين مالظدوا تيب ناكر

 دعا وج انه ففاو ا: حس ززج للا ( نلارود كس مايق لاي ريت نل) تتفو ىلا لب لكك ت كت فس لعب تفو لل
 نابي هس داب ب قتاوم فوغ سس مح بج ( لا رف اطع) تلاسسرروا مكؤشساياررف طع( ملاك ا) كح فس هللا لع

 دي قلك مث تأوو يايا رف لاش ل لور ردا ايار ف اطع مهؤي هس برس ريم حن رج ءايكو مرارفس

 ناي: اكةمعنلا كلت بح امكرانب مالثالل مارما ىئب نس ل تايب ُنْمَق لصا ى اهْئمَت) ابراج احا
 ملكتس جم لكمال ؟ حس لايت لاح لوكا يتب جس اعكر ذوعي دا 1ع روا اكد اني مالظوكل يارا ىب نسق قتس
 وم هس ناوكرف حس انام ردققم راك ا ماهفنتساو رنمج لبن عروش مالك تارطتضنحنروا ع اهكرانب مال نس كلا
 0 لوم لوسراك لا لاك ساكت لش داب كس لس ؟ س زج ايكن اهلا بدك ايكم ولت حس

 انمص لكلا فرص وكما, حت ليتم وص لوك تدر حم كت رقيق لات را, ليكن ولثلجرا ؟_ تقي
 ارق لس "يسد باج كن ايدكت افص ضب ىلاعت كاب نس مالسلايلع وم« اكساب اجب قدير ذك
 نا ىلاعت شاك نبقي سرا © قلاغ نس براكل وزج مانت كن ايمرد لح نلاروا ني زروا نوئاسآوو

 كس ماقيل قثن وكدلك دركررا غيسسا فس نوكرف ق6 لس نامنا ري( كيرشال) دعو للا نجس قل( تاناك)

 ارق لس ماسلا يلد وم ترطعخ ؟ وبر لئن ع ليل انما لاوسوج باج كلا مايك ابك سس لاودادرم
 جك لثاد سس ( فيرتتى ) لبي دج دكا ( فيرقت ) ب ٍِ اكاداد ياب كسا ه دابتروا اراببته ول

 هس دابق 1: لوسراراهمتشالباهك ( لش صغ) نس ( نوكرف ) تو ىاروا < ىلاو فس الورصغول ع وكرف( فير

 بر ( ق ) اكنلا < نايمرو كح نااوتب روا كب يرغمو قرم اا رف هس مالسلا د يلع كوم جس رك ايقي باهت لاي
 مهالسلاديلع وم نوكرف«و آل ناميارب كبرشال ُهَدْحَو ىل نجس قابيل »وكس نقيا كتااهساوك رك
 اهق تجاوب هنا ليث اك اك ورك انز هلاوح اقيم لب وةك ورأي جووبتسروا لوك« دالع عسر ركاب جس
 نلوكرف دس م السلا يلع وص: كح نم( تابا) كى ردا لح هيد وك لت هوك هت ان دركريق انت نان هتك ن انا
 نورتي لد 6 اد وكري تلاسر ىبباركا قشناكهس لا ايياوق قبح ورك ب لب جرس لوك رك ايكابك -

 اصعانيا ( فس ئوم ) تتفو ىا وفرك يم ليلو قيس هس لع تلاسر وقد ترك ابك حس ومن ناكر ( تبن )
 تيد تقو ىاو دق لاكن حس ناي رك يساوك تاب كم الاكذوكه جتا غيسا وا اين بدا ب روط عراو عفو هو ايدلاذ
 -80 ة ارظاف الك ككر زنك قباس ينال ف ًارظأ رادكجي ريفسكل ولاو

 مراجج رلج تح عوم



 ل 69) ءارعشلا ةروس كل نا ورا ررش نيله

 دئاولىريضو بيك نش
 ب فرت ب ليي ل لادوا < يردصمنأ مكس ةراثشا فرط كت اب لا لع رييفتر ما نآِب ىا نأ أ هلوتق

 م ًالوسر هلوق ب لع نك لاق داك تلح لاجابك كي ريتل نأ فس تارتح واي ددقم

 اي كس نوكرف انيك اي كس نوكرف م قزين هج للاخ ىلوا نب رطب نوكرف لن نوكرف م قب لاح حس رياك تل
 فلعع 6 ٌليئارسا ىنبو هلوق ءامق ىت نوكرف قش رس اسف وا م لصف سا جس انه ىلوا قرب

 مك ءانيل ماكدس دقاش تنحروا تلذ تس نا نم انرك اعم اريبج ل ومال  بلظم اك دابعتسا «< ب مهسفنا
 كفالن ع 2 ع بزعل يك ىراكنالا ماهفتسالل ةزمُهلا 3 هلو [نانب مالغ لم تققيقح

 راكم هزمت ىلا بج رواعس لن سجد اك أ منوقتت ال كك سا كت حارصف__ مالعرضامييج

 كس لومي قتل تروص ىلا كح لاس رس كر جاك ايدج تانا حس هدعا7 ل تايثا ىثأ نا اهرب لف

 لاق هلوف «ني و رجقاو ف ااشرسارس لهي دوا <س لرذ تا( ّشلا)هورك كس لااج لاي هس ناكر فم وق ذل وتس"

 كبي زلت دع 2س لع رزع نمت لع باو كس قدا دخ كد مالسلا يلع ئكوم (ةيآلا) فاخأ ىثإ ىلموم

 رم لاشنتارارذعا لوني حس لتس الس لب ناب ذاكر 1م ار كوك ولدا حس بي ذلك ل جس شيدت

 تنوعمب طز, تقيقتنايردا زج اراها حس لاراب تلامس ةسارف نايل كس جس داب
 جس سولت لاك ا شع عرف حسبو كف سوم هفناتس لم لا ىردص ٌقيضيو هلوتقف كل برواس

 بو كف سوم فطعرب فاخأ ربثىك نإ لش فاخأ ىتإ رجب ايءس ناماكتلاع يا ذع امك اعتاب

 كس هح ناك هد نورابو وم ترضتك جس بادجاكل اوصل يب ةعامجلا ئرجم اي رجأ هلوتف < رم

 تعام [ريظنرثثجا سي بادج ايكيا فيصاك خت ْمكَهَم .لكالاح اًمُكْعَم اذإ أ امث نجاح انا غي كبح
 كان كسي لاوس ج_ووصقلباوجاكل اولي قس تدابع لا انّ الك ئأ هنووتف < ايدركم اقم اقكس
 اكبادج «بس تدك ج زيكا دتعر كر واه درفسل وج رمت كوينز ركل لاه لتقيم ربما

 < دج وم تقباطم لغربتو ماكس نإ ازيل ل مكس درفم دج < لع نكس انج الك ان كوس يمال
 هلوق تب فوزه ل خب ح2 من وعرف َلاَق كاس اتي يرصقم اك خنساء ردققم كس تدابع لا هايئاف هلوق

 رولوضور يلو كس ب لاوس باو اكل اوسليأ 1 قكرمقم اكذاضاك- ترابعلا هماطف دعب ةدالولا نم ًابيرق
 لكن وكرفرجي وق, حلي هك هدلاو فيا وق لي شاء ذك قراوخر يش قي حزلسلا يلع كوم ترق, لا تكس دكدجب داوخر يش

 3 رتم وداي زكي دارعدا.زاكرعبار فاكس دارج دود تديلو كس يدص اخاكبءادج ؟مس بلم ايكا تيب 2

 مرارج رج



 يا (9) ءارعضلا ةروس م نالالجوورا رش الام

 3 راو يشم السلا يان وم ترضتت ككل سا لينا تسرورض كف كل يدان ةس ابداعك قرن ربان ةيسادكت يآ

 < تسردانبك ١ًديلو انيف كَ اكنوكفازبثءامت كوت نوكفافنروا ىلا كرك لاي كسهدلاد قيارج رك[ ئئاذ
 الكرلوم لاعبو كف سوم مدقملوج ج تف كن ينص ك رمع نم < يضيعبت نم َنْيس كٍرْمُع ْنِم هنوق
 مكدفخ اّمَل مكنم تر رفف < لاجوم لاحوو حاج اي دركمدقمبجوكتنفص كورك كل لاء بوصنم
 اك ىلاسرا ذياوكم السلا يلع وم ترطحر وأ اوما دك لاعب لش ققاوم شي دنااك لاسر ذيا حس بئاج راهبة بج نتن
 نال مكنم ("١تيآل متل روس ) ٌكولتقيل كب نورمتاي ءالملا نإ ايكابكب حس يكب كوم تنذو ىلا ملع

 لج اقدمت نول ساقوم ثم تروق ةضدج ل لع ا جوسي“

 موف كبرن مل 1 لج < تيب 2يلا راشماك كلت (ةبآلا) َّىَلَع اًهْنُمَت ٌةمعِن كلت هلوق حبس

 فطع ٌتدّبَع نأ نّيَبُم رثابءارتبسرتكءارتبم تف اب فوصوم, عطس ركوب لمت اهنمت نوصوم ةمعن ءارتبم كلت

 كح لاضتاو فزع ل ايوك يورك صني لذ يا كف زوو فتات اهب نمت لع لش اَهبُمَم نايب
 ولوارفاهسرسود كس موق ريمكس لاس لايك احا لوك هج ناني دن مال كن ريتك سيب بلمس حس باب

 ا ردا ايل يال هجرك نب مالخ وهب ةس لترك يس انكي وداي ز حس هدا ذا ذيل مق ج اعكرانب مالغ لس

 هيح كلتو هك تارت نر داع قد اينباكورفرم انج ر نوم | تحمل ليفت اب كاسح لولي رك

 هاب داتج نامحا ري جب فاك عس كاباهكت فنك اك ذو جس لات ررط لا تابع لركن بدق زم
 زم آنت اقروا اني ماكس قاش تنكروازيم آت لذ قف حس نجس اكرانب مالظوكم وق كروب كريم ركز وعجتدا ذ 1ع ل
 ءازج كَنْييِقؤُم منك نإ مك يدرك راشا كن اء رد قم تدابي فس رداش هب اونمآف هنوف < تل اجرب
 نيكل ايكل اوس رؤ كاب ل هس داي كس نالاعلا بر فس ناكر َنْيَِلاَعلا ُبَر اَمَو ُنوَعِف َلاَق + فهذك
 كح هس كل اومعتس تافصركو انج ايانركل اوس رذ كس ىَأ ك سا ج12 كف ركمولعم لقيتك
 عترفاللا نروح كوم ترطتءايك اوس وه ام سهو كت دايغ وفر ا نس ناوكرف كتي ج12

 نالاعلا بردي رذ كس. دكتتكح هراشا فرط كت اب الم ليكن ايدك تنص لن باوج كك ناين

 يل ع رطل حرر تسل يش ّىَأ اجب ة كل اوم تقيقتاك

 ٠ روا تاوطس ثم اَمُه ل اَمُهَنبَب اَمَو هلوتف ءقكرم لثمولعم ل اير سا تقي وا كك اماعلا
 016 د هو تارا مالا يل اوال كتتتما» 0 ضرا

0 0006 
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 ل (05) ءارعشلا ةروس لكل نال الجودرا حرش نما

 يرد ايكلاومتسس تقيقت لَن يملاعلا ُثر تس َوْه اَم ذح لمس لن تدق ودك ااذباه لت يحالم
 لش باو كس وُهاه هس مالسلا يلع اتيمركم ل جس درك ن ع تافع ةساججب ك فس اكن ايب تقيقت لم باهت

 يك تيب دب ر ود كس لا العب ومان قيس اكن ركل اوس ضن الكرت فرط اكس ركن ايوكتانم

 تاوئسلا بر بام: هبي هيركا با# اردد ي نيلوالا ْمكابآ برو مكبر َلاَف ؟< قرع تنادص
 ني تروا لوثاهس [فرصتو ورك ايد باو ارسود كل كس ف او رنصخوك وكر فرس لغد لش امهنيب امو ضرالاو

 نإ ابكر لوم كاننيفن خس نوكرف جن انج  قلاخ ب اكاداد باب سرت دول ارت دلك جس ل مقل كى امهنيبامو
 ني دلال الع ل ربك يضرك حس ايكن ايي بلطم م فس مالعرضخ نرنجمل مكيلإ لِ َلِبْرُأ ىذلا مكلوسر

 مكس اكمل كوب ين كف كل ورع فير تت يب رذ ك- ضرالاو تاوطس تيقلاخ ليا رف ذس اىذار
 ل لس لقاو ىكتعاب يم نيب قضت رطوصروا قلاخ هواذبل نإو عل ذل بجاو نامعآروا نا ذدك ا دبكه ب نلوكرف

 راش كتاب لا دباشم لك ل لا لج جلال بنج ا ويك دربك سس داب كس ءابآ يس دوا تيس ة درك بس ل م

 ثوم كل كس ارب ثداع هدام قراط مدعوم زج لا رو اكس اجوم مدعريرواهساومدوج اكن لا دعب كح مدعم ك جس

 قلروف لس مالسلار يلم وم برغملاو قرشملا بر < ياو ت فير تت ب فيرقت سود < كرورضانوماك

 سيمور برغمروا لش عروطظذ ارم سس قرشم جس او تحس كرس دل اكل ورع فرط كف يرعتىرست

 رقا كح للأب ىلإ ريتوم نس لاس لو طور سورمنو عرولظبي دوا انور فلك برر غمر وا قر شم اكن درج « جس دارم

 هلو ب نائلاعلا بر ى ثمود رواج لكن ا خب كس رشم كلي عاتب داتوج انفو دجتاسكس تيا كدب
 - كر قرتكا سوك مرتك ُةَمدأل

 هر
 بلا ووارم كس يملا قب! تس نيم مالسلا يلع وم تررطح بج كيس كاكا دن لاي « ىلسوُم كبَر ئداذذإ

 دك لوم وسكت رورض كك اوكا كل ك- ةييس ان: كك لوجب سار ل تارك نت دوا كيد ات: هت جس د آرعم
 ساد نابج كك جيمري شاع قيلانار ان لانسر ل ارنا اوم السلا يلع وم تيرننح بنج رول

 ايكانوس ضي ر فاكس ايل ماغي اكد ئياوكن ومل يضر وا يك يورك ارفع توب ل رو ايكل ابق سا اكن فس يب
 لاري كل 4 ةسالاج هس مكوكلاوب تب حسكرابم تاي ُنْوْبَدَكُي نأ فاخأ ىنإ َبَر َلاَق

 ران كوم اريج :اج كب جس لب لت تاب وكل وج تبت راكددم لمع مك يتوج ل نكت ساوخرد كلوز .

 كت اورو حس لو دقات واد كل كس فس ركيفمرو لب رو اهب كس ارك ايوكدتوادخ متن مالسلا
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 ب010 :ءارعتلا ةروس 5 نيل اجوورا حرش نال امج
 ءانقايك ديا وتس اذ يك باج س لادم كر َنيِلاَضلا قماناو اذإ اهم لاق

 ركبت راطخ اوك تأ ادلب تأ ضقروا دارا لو نايل ايكرورض لن مب لاباياي رف قوم تررطح
 هس ياسسرد رك وذاك ت ونا رابتتكا قير رصقم كويك كس نوكف ايكوم كالبه» تلج اتا فوك كس
 ركل انعكس تدك يدمالخ «ب دج «س لانمكس تدخل جد: كلاس كيا كلا

 ترض ايج» لت يار م ارك ب نعت فور عم لال جس كرفس بلطم اكل الطلاب اهقءاطخ ل وا
 دهس لوم د مات اس تعاود كدي ز نااروا هدا

 ناك ناج اك تقيقنروا كك الج او ذادخ كا وم مولخم سكر ابم تي آنا نيملاعلا بر اَمَو نوعرف لاق
 كل سات يمان ساهم فس مالسلا هيلع كوم ترن اق قلخت كس تيب ار دوا تقيق” اخ لاوس اكن دوف تويم
 جركل اوساييبا ردا ناكني كاروااكتقيقحروا دكا ادرك اي داير فدراشا تس لسن ساير ف نايب ف اصوا كس دئوادخ

 فلن ب تايغر اهب ىك

 صم ذي زك م السلا يلق فسول ترن هس تشن اب كس ماشن ل ييارسا ىخب ليا رسمنا ىنب انَعَم لس نأ
 ماالسلا يلع كوم تيرطخاوبفاضا ردا ل تود يزن تبن لب لأن ئاهتح احب هراب م السلا ديل فسول تررطتخت ٌعسآ
 رم لدار كت كك ر ذك اسوسر ايم دم تس د لتر صلال يمارسان« 1 ارب ليضكالوج دارت كنا لل تاءذ كس

 راك صدغ ىلبا نورك تس ايناج لبلاو نط سا كليه هس داذكا ست ز كى الغرر كلذ تيابن ع
 اي هت اممدجتاسسكس فس اهب قم اخبب فس م السلا يلع كوم تسر: اهي د لان ساج حس جو كت رورض كنب داي دوا

 ( طرق )- كت يارب لكذتيسد فساج كلم يس دك لاددا فس ذاب تس لات اهكر رك # لا لت ب للم ارسا
 ني لاوقا فلكل ب اس د تدم تكل هيب كس ناوكرف م السلا يلع كوم ترطح اًديِلو انيِف َكَبَرَن ملآ لاق

 لن ني دم لاس شذ دواس د لاهي كس ناوكرف لاس ليك ايك شى نس نالالج بحاصوكى سن لاقرب
 دعب لس ىلا« توري روط ووك عب كس سا كم م لامس لان عررط لاس د لاهيب كس مالسلا د يلت بيتش تررطعح
 ترطت لاس لاايكب دعب كس هذمعس قرا نوكرروا كد توكر ككل اس ليك ادا نس آلي كن وكف لاو

 < قي لاقل يا لوم لاس ليثوم كبار كمالسلا يلع كوم ترق حس باح ايس د تايحديقب مالسلا يلع كم
 ككل اس لذ ٌلباطم كس هدباعم رو كس لس فيل رقت دعب لس لت أ د لاس راب لابي كس ناوكرفئادتبادك

 دا زج اص افق بيش تررط> نوم رول تدل كى اس لد د تس اج لايك ىكم السلا ديلن بيعش تسرح
 تاور كل كرس ثزاجا كافتا بيعش عرطحي آن اادعإ مايق دي نم ىلاسهرامضتا دعب كس لايك راك ت

 ( اعلا ةرور)- يك ايكرارفرسي تدب صنموكبيسآءنلارود كسر فم ىلا قاس لل اير كبس آب <



 لب (1) ءارعشلا ةروس هلا نال الجو ورا رش نامل امج

 رك ليما نر_ معركن ةرقوك حج اوج ىو رن نم حس نوكرف نلا رود ك مايق هرايود كس مالسلا يلع كوم تمرطح

 ردوا نراحياوكل ورادرسروا نيا صم خس واب نين باوج لوقتم لوكس لاروا ايكوم باوج ال نوكرف بج جس ايك

 هلال اكس ركل كردا ىلع متكاملا فسد كك ي لن 2م ردا ءايدرك عروش ناكر مب

 مك اجور جا تلك وامك زج زجج ىلا لوك يب كرك يامر فس ماسلا يلع كوم تع ا وورك ادن

 توب لو فس ماسلا ديان كوم ترضخ اني اكمل ميلسكتتقادص ىريم قف بن لوم لوسر ايس اكاد قو لمع

 اج لي لضننروا ةيدوكن اخد ضن لبن مكر آر فاك فس راكع رك بابو اوج يلا ذب نا ذاع انياب روطلس

 ًاقلطم يح روا لين كوكي ناس وجي ناج ردا «ج تاجابك ا مدنا تح لو توك ناس ذب ناين جس ايكابك

 دع رواوماننب بناس( انوع ) ناجل ءادت را حري 4 لت كوكي ناس بسد
 كس تك لقا ب دؤلاووزتحس رابقفا هس تجدوا جكس اتساج ابك كي دواءدج ات اجب ( يناس ذب ناش ل
 امتد اياه رك اتبراذب هلي ىت كيا قو و اتوم لت لكرحلا خبرس يد فادي روط ماع هن اتناك نلاج حس راب
 -امتناجوولايوكامق ترحل عرسك

 كس سالي رايك اه ريغ َكَل لَه ابك تاعي د هزت اكاصع بج فس نوكرذ كس تياور هَ َحَرتَو

 تياهثوو قالك كس ركل شاو ل لب ىباروا لاكن نادينا لس م السلا ريع كوم ترن قل جس دواي هو الع

 لي اجايعدني ليتك اكامق بيرقاقت ىلا وروار ادلب
 اكل اءانت كس كس دس ركب وكرعروا هدز فوخوكم وت ىنب ا انبكل ا بر اكن وكرف ىلعالا مكبر انآ :تون

 كح مدعدوج و اك ادك ا مق فقفاو يل خن حس تقيقت>س اك ل ساس انو مولعم ىتريدبر مال داعي دولامت ل اقنع
 ءاهتق ىترصمك كي فرص ىلار لتر ز كس لاردا ءامق لن دوج ومو وكل كر ذك ا لاس دار هياينددوا ؛ جسوم دعب

 موقلا نم ْفَحَت ل امتي رف 2 ل فيرشتن إب دب مالسل يلع كوم بج فس مالسلا يلع بيعش تنطق تس جداا
 قلاخ ولووخو دوج اب كس للاخت ضف وان حس تاذ لكدقلا هك ساهكف تارطت ضب ( ىلاعملاحرور) َنيِمِلْظلا
 رواامتانام حلذل ب وج هدوج و اكك الفار واترك كا دغييرج دووم« انتاتمب سن امهنيب امو ضرالاو تاومسلا

 هو هس اتم لارلكروا كل اك ضخب_اهق لك اكتساب ارو مت انام ببن اكدوجو ل ثداوتكت كت كك الفا

 1١9 سبا« لاعبا رود )جس اتوب براك لادا اندم تدابع نلت 2ك كس نو ىلا سا

 نب مكر ا نري رخل ملج ىف قلاف مَع رجل اذه و لوح الملل ثوعرف ل
 كنيرِشح ِنِئآَدَملا ىف َْعْباَو اَمُهَرمآ رج هاَحآَو هجرأ اولا هَنْوُرُماَت اًذاَمَق رحب ْمُكِضْرَأ

 موي ٍتاَقيِِ ةَرَحَّسلا ٌعِميَف رحسلا ِمْلِع ىف ىسوم ْلْضُفَي هيلع ٍراحَس لك كونا َنيِعِاج
 مرابج دلج
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 ل (65) ءارعشلا ةروس نيو نال ا اجوورا حرر نام

 ةَرَحّسلا عن انَلَعَل نوُعِمَحجُم متنا لَه ٍساّنلل ليَ بلا موب نم ىحّصلا ُثقو وهو !مولُْت
 اويل مهل ريدقت ىلع يجرملاو عامتجالا ىلع ٌتَحْلل ماهفتسالا هني مُه م اوناك نإ

 ليهستو نيتزمهلا قيقحتب نأ َنْوَعْرِفل الاف ةَرَحّسلا َءآَج اّمََف ىلمؤم اَوُعبتَي الف مهنيد ىلع
 .: نحن انك نإ ارجل انل نيهجولا ىلع امهنيب ٍفلا لاخداو ةيناثلا

 َنيِقلُملا نقم نحن تؤُكت ذآ إو قلن نإ هل اؤلاقام دب ىو مهل لاَ َريِبرَقُملا نمل ٍليتْيِج

 لاَ اوف وحلا راهطإ ىلإ سوت ميال نيتي ذل هس رالف هدوم م ام ارق

 فدحب فقلت َه اَذإَف هاَضَع ىسوَم ىقلاق :دويِلاَعلا نحن نإ تْوَعرف عب اَوَاََو مُهيِصِعَو
 اَهّنأ مُهْيِصِو مهلابج نرليحتف مههنومَتب هنوف ءوكفاَي ام علب لضآلا نم نيناتلا ىدحلا
 ”نْوْرَهَو سوم َبَر ”َنيِمَلعلا برب انما آوَلاَق ”َنيِدِجاَس ٌَرَحّسلا ىِقلاَف ىعست ُتاَيَح
 نيتزمهلا قيقحبب ْمَُماَء ثوعرف َلاَق رحِيلاب ىْنََي ال اَضَملا نم ُهوُدَهاَش ام َنآب مهمل
 مكَمّلعف ٌرْحَسلا ُمُكَمَّلَع ْىِذَلا ْمُكريبكل هنا مكل اَنَأ َنَذ١ نان لبق يسوم افلا ةيناثلا لادباو

 بالج نم مل راو مكدديأ مال ىني مكلاتم نوُملعَت فوَسَلف رخاب مُكيلعو هدم اني

 ىف انيلَع َرْرَض آل ريض ل اَولاَقأ + نيعمجأ .كتيلصال َو ىرسيلا ُهَلْجِرَو ىنمُبلا ٍدجاو لكك دي ىا

 نأ وجرت عّمطن اّنإ ةرخألا ىف ٌنْوُعِجاَر هنِْلقَُم تاك ِهْجَو أب انتم دعب انَبَر ىلا نإ كلذ

 اَنِناَمَّر ىف :َنيِِمْؤَملا َلَوَأ انك نأب ىا ْنآ اًنيطخ انزال َرِفغُي

 هسمسج زيست

 تبا زك نافذه لعر كمل شل ب ركوداج ندا ذب لوك ركز هن حس نايم رصمووج وصور را تيبس نوكرف

 رواولى ا يآ اهكف س لول راب رد؟ وم ةيبسد» روشم ايكم ومس دلاكذ حس نا ذرم كراهة يهل دذ كس هداج ةتيسامك

 خي ( وكل وركوواج) لع لورهشروا كس وركر فوم لالا لو كل اهم لس نا نتي كح و تاب“ ( مكب )وكمل اب كس سا

 نان فيارب لوم لاذ لص كم لعب ئوصزج لي هس كركر داجزباس ملكى ذرب لاب كس بو كسر جيل اح ذسل
 هحس لوو لروا ( اك روغاع ميل تس )اهق تذواكتش اياكن دك ديكو وردا كك كك عت ركوراج ب تف هرقل ند
 كح ةسمكءدامآب عاق ماهتنا« ل دبل انمدركا ني كر اتا كل ورلد داج متلك ؟كةاجدم ان مايكل ايكابك
 5206 اجلاك وسلا هج كك تدمي ند نا لم تروص بلف كس لوركوداج قب رواء هس ك-

 نولود ل نبأ ؟ هس مانا ذي ىلوكوكمحن ايك رك بنان مترك كح نوكرف ولعل آركوداج بج خنانج

 ماه دنج



 ا 0 ءارعشلا ةروس نيدالطو رش نمل اكل 5 5358 نمل الجو رر ا حرر نام انج 1 هلا 8

 هس نوعرفء كسك ل فاو فلا نايضدد كس نوزنمت لولو لع لؤتروص ل ووو روا ليي ل هسرسودروا نيم وزن

 هيلع وس ورلد ابرك لادعب ةس مالم يلع وم رح رب لقرون نب رقمي تروص ادا سورابلا

 باج كم السلا يلع ئوم ولا ؤ انما لبر دج اهكحس نا لي ركراو ذي م اي لي كراو ذيب بآ يآ ابكتس مالسلا

 هس نورث داج جئانج ومده رؤاكن تراها تاجا اة كس ك- تاجا كتل اذ ليي كس نامكاك (ءاقلا)
 هس ماسلا يلع كوم رجب  لؤر بلاغ ىتن من يقي ملت عن وكر اداكز دوا يلا ذوكن وب كلر وا لوبي يا
 وكما” كيا حس ل لا تود حس لص ل فقل يدرك عر ورش انقتوكب حرك ءانب كس نا ىت ت1١ ايلا ءاصعانبا
 تس ذوروكن وب زكر وا لويجر كنا كولر وا كل ر لدي هل دذ كس ىدتبر نق ياوكل هزج ناوورواك كف ذع

 متاكايدبك (فاص خس نوركوداج) كك ركل ع هدترايققا هي ركوداج قت كب درب هت سدرك وين اسس#

 كك وب كف ساجوم فاد ح تاب لاك نا ب بركس نورابد وم( نم ) ةسآل ناامعارم ناملاعلا بر

 سرب تذاجا كريم متايك اهك ف نؤكرفءاسدم ليل رذ كس هداج هد ايكه ربا شمول: حساصع هس لوبا

 اكبس مم اريقي ركل دب فلاوكعسرسود وا نيكل ورنمت لاوفود لج مهمآ ؟ح آلس نامياب كوم ئتني
 ( هكر ركعتي حس متاكس )هن رك رودردا ايداحكسص> دي اكدداجوك مين انج < ايامك وداجول مف ل ور

 تاب ك فرط كياعس داهمت ب آل ايل مح فرط رك حاج اوب مولعمول من ىلا ءايكل آبل اني مث

 باو لس بس اكن ود اكلي ل وسوكابسس مروا رعب لاياب روادجتابانجاداكك يارب نكن[ وثاكل إب كس فرط كرسودروا

 لي كح بد سا سآت دوم لج رطل صدع كس سرعة جس ل لاصتن وكلم اا راع لن نرتب ايد
 تيا مترك حس بيس لاك ايرف فاعماكل واط ىرامب بداراجركي لن تك دديما منك ليج اب لي تخآ
 2 اوس تس فلا

 دئاولىريضو بيك نش
 ريو «عس رضاع ركذن دعاو كرما حس ٌءاَجْإ هج « الأ ( عي ) تعامجب اك ودادرسس لتطمما اََمْل

 تو كرما باو كوتا هلوط ات ِْنوْرْمَت لي لا َنْوُرُماَت هلوق د تلبس #د ليز < لوف
 ىلع لاخخدالا كرت ىللعو انت بسانم لابي_نيهجولا ىلع اَمُهّنَِي فلآ لاخدإو هلوتف «< مدرب
 هيلع كوم[ باوج اك ارتكا ساهي خلا هيف رمآلاف هفوتف شتاجدم لأ قراي كان[ رف ىت نيهجولا
 رواج بل وارفكو راج ككل ساايا رف تاكل بي رفكروا عليا قتنوداجب كبك وقلم منَ ام اهلا نس مالسلا
 تروحي امن يئختي اكس يدصالخاك ب اوج «# د تاك كل كي رفككى يبا يساانم كرب ع كس كس أ

 تسع
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 يل (5) ءارعشلا ةروس 6. نمل الجودر حرش نمله

 لا فس مالسلا يلع ومي ركراو ملك ود تزاجاوم ايوركر اد مل داك اتاك قس نوركوداجرك كلا تس زاجارما

 عبده ابسادت لارا جس لتس اب لوك ارت ا ذيل« ىدي د تاجا كسك وْفلُم مكن ام ارْلا كف كراد لوا

 بس انم قباني د تاجا ذياجس رفك كلي اضر رواه لك لالدياضر كت زاجا كل ير فكس اكسو ارتعا
 ريد تزاجاوك ورلوداج ل امق ىرورخك- كس تراها دوج وم لش ترايع ىا ىكباوج ايش سا ءانق ليش

 هس نير طاح وكب تترك واني دوا لشاب سا كس نارك بايد اره رذ ك هزم اصعروا لي امكو بترك ايا هورك جنساج
 ةركمدينعو/ر سجس ىئابيا يكدر جا نت اريبج ساجد عيا قرف لع لبو قرب سوك لروا اج لوري دد
 بيزا بيز تكد وقري ام بي تيزي نمت لب شن رهن: كك ذر ليس عج كا

 «هس اوم الدب عسففلا ىاهرزمت اسير لا اهلا ةشلاثلا لادبا حيحصلاو افلا ةيناثلا لادبإَو هلوق

 كثي بت ارك عم( ض) كفا َنْوُكِفاَي هلوق < لرب ح نااعلا بري نوراهو ىموم ّبر هنوف

 -ه؛يركرت هدهرايتظابس قال ةرخُسلا يقل تجسد

 زرشاوريما
 م السلا يلع ئكوم تدر ضرك يك وكت زج نارك للا سجس نك ٌميِلَع رجس اذه نإ ُهَلِوَح الملل لاَ
 راكتفا ذب لوك ير اهكت بابك ئوم تروا ايكر ايفا تسار اكدانعر وا بي ذلك فس لاجل نامي رول اترك ب دمت

 دوخركل اكن عس كل دابق مة رذ كس لان ذاب ديعش ناو وك ابك 2ك كس هاك بباقي زين ء جس دكوداج

 «رلو رادرسكس موق ؟ اج ايكل ماعم ايكدجتاس هس لا نك ؟ جس اءايكى راب الب باء لن جس اجانوم لباقي ىلا
 كت اماكن لا كس رك وك وركوداج مانت حس لورهش م انقر واود ثوججت م لاح نيا لاحلا لوك وفود نلارك ايدو روش فس

 رصد ادخن ذب تم كيا كل ورك داج يانج« اجايد باوجاكى زاب ديعشروا بحر نادك: اجاياركد باقم
 8.8 «رازثب اس «رارج 19 ءرارطم ورتساه «رارطعاا ليج للاوقا فلق ث دارت لكنا قلل رك خت حس باو و فارس

 ردا ايكوم لس تقوروا ند اكدب اقم لاعربم حس رك اكد ادت لم ذخر رت كيس اننا رتبي لت رشلادادخت لص رار
 وك تاس للف ل وفود بج < ع ةرورض كل كس تك دركرحمكيسر كيك يدرك ى راج كى ديك جى مادغ

 بلم ر ظنا ىواب ب ىا ُنْوُفلُم معن ام افلا ىنسوم ْمُهَل َلاَق ءامكو بترك انبا ليكي تمت ايار فس مالسلا يلع وم

 هج ديعب ناش دوا مت علل زج لول ع دهس دمكوداج مالسلا د يلع وم ترنجات تب
 حس دور كامكس يصل اكل اج ايلركدلظح الع لابد كي رز ليفت اونعيز لس نيقباوج ميش ما
 وج لكب انف ليتك اهكدوداج حس بما كم السلا هيلع كوم ترن رك« ناجم عاد لكلاب تاب ء نس اجيد

 مراج دلج



 ل (05) ءارعشلا ةروس هءو نال الجوورا حرش نمل امج

 ياك ساادق نمي كلك ذكري انس لارين ركل طا وكس رركاىقووصقن ل اطيااك اتت لس اد هس كدي

 ايد مكاكراهلظا هداجوكن ا ذس

 تك اهب ت ثود تدجم كى دنبر ظل وك لوج ليدل ذ لع نا ديم لايصال دوا لايسد يا ذس لو ركوداجيئانج

 ٌسجواف فس مكرك آر كس ايك وس وخر روط قبو مالسلا هيلع كوم ترده كلا نوم مولعم يمارس

 كاي ادق ن قا ردلاكى تري دوا ىلاهماكق ياوكل وركوداج نارجن انج(" -ل) يكرم ٌةفيخ ىلموم هسفن ىف

 ومتسر طحن ىلاعتدفلا ناي وم ولحم سس َنييلغلا نحن انك نإ ارجل ان ُنْبَأ نوعرفل اولاق لوتس نا
 اتقان رب ني زاكى ين انج ومجرب واورما ذرب نع ز ىأ) ياا رذ جس لب تسرورض كف رك د سلم السل يلع

 لارا ايدج يك وك وترك راس كس نلا كس كليا كيا دوا ل ركر ايتن لكن كيس دنا كوخ كيا نس اك
 ده ل تيآ

 امت اطيب ح_.اكذ سآى ل روا قر وورهل رز كح لوركدداج ننام كان ترجروا بيج ذب دتقاويي 2 ك- نوكف

 كس للا نس اهجب ناك ساهل ناميابب اال برغش اسكس بس تري عقو مركب كس ومب بلغم يفر صن وتو
 دولا يدرك رورخاناكرعد نار ثوك و ركود اجر واايكر ايفا تا راكد انعرواورياكم نس لاني ماكسس رورو ى كرو خ وكف

 4س ح لاهي ليم متي رذ كس شذاس لامك يس اتوب (ولتين رصقم راهب وا مت وم مولع ركنا ىا بس تكابك

 فدك
 نأ اًويع الا اوُديزي ْمَلف ٍقحلا ىلا هللا ٍتاَياب مهوعدي مهم اَهماَقآ َنيِس دعب ئلمُْم ىلإ انبَحْوَأَو

 ىرسا ىف ةغل ىرس نم ٍرسا ٍةزمه ٍلصوو نونلا رسكب م سكب ةءارق ىفو ليئارسا ىنب ىِداّبِعِب ٍرْسأ
 رحبلا مكءارو َنْوُجِلَيف هدردجو وعرف ْمُكُعَي ُنْوْعْبَُم مُكْلِإ رحبلا ىلا اليل مهبرس ىا
 ةنيدم فَلا هل ناك ليق ِنِئآَدَملا ىف مهرس ٌريخأ َنيح ُنْوَعرِف َلَسْرأَف مهقرغأو مكيجنأف

 ليق نوُنيِإَف ةفئاط ةَمِؤْرِعَل ٍءالوط نإ الباف سْيَجْلا َنيِعماج 6َنِيِرِشح ةَيْرَق فلآ ةرشع اننئاو
 هدي رك ىلا رقنلاب مهللقف لا ةلامقم هني ةملققو افلا نيعيسو فلا امش اوناك

 ْنوُرِذاَح ٍةءارق ىفو َنْوطِقَتُم ٌةَدْوْرِذَح ْعِيِمَجَل اَنإَو انظْيِغُي ام ام نولعاف نوظْنآَعَل ان ادي

 ِتْدَج نم هموقو قو ىسوم اوقحليإ ٌرصم نم هّدونجو مف ىل ٍمُهنْجَرْحأَف ىلاعت لاق نوُدَتْسم

 رهاظ لاوما زوُنكَو وما ٍزونكَو لينلا نم ٍرَوّدلا ىف ٍةَيِراَج ٍراهنأ ةَنوْيْعُو ليللا يباج ىلع تناك َنيِتاَسَب

 سلجم ٌةوْيِرَك ميك ماقَمُو اهنم ىلاعت هللا قَح طي مل هنأ اًروتك ْثَيِهُسو ةضفلاو بهذلا نم
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 ل (©1) ءارعشلا ةروس 00 0000

 ب اَهلرْاَو انفَضَ امك اَنجاَرْخِإ ىلا ةكِلذك مهُئابْا هِفْحُي ِءارزولاَو ِءاَرْمألِل نسح
 اًمَلَق سمشلا قوُرُش َتقو: نقم هرقل ْمُهوُبتاف هموق م نوعرف قارغا َدْعَب ”ليِآَرسإ ليعارسإ
 غمج انكر ذُي 5 نوكرْذَمَل الإ ىسوُم ىسوم ٌبحَضأ ُلاَق ّرخألا امهنم لك ىار ىل ِنعْمَجلا َءآَر

 قيرط .:نيِدِهَيَس هرضنب ىَبَر َىِعَم نإ انوكِر ذي ْنَل ىا "الك ىلموم َلاَق هب انل ةقاط الو نوعرف

 ْرَشَع ىلإ ّقَسْنإ َقلفناَف ُهَبَرَصف ربل ُكاَصْعَب برضا نأ ىسَوُم ىلإ آَنيَحَوَف ىلاعت لاق ةاجنلا

 جرس اهم لي مل اهوكلَس كلاسم اهني مخّضلا للا ميلا درطلاك قرف لك ناكف ار
 مهكلام اوُكْلَس ىتح هّموقو وعرف " َنيِرَحألا َكِلاَنُه من ابرق لاَ هُدَبِل الو بكارلا
 اًنقَرغأ من : ةروكذملا ِهبنَْم ىلع رحبلا نم مهجارخإب * َنيِعَمْجأ ُهَعَم ْنَمَو ىسوُم انيجناَ انيجَناَو

 هنم ليئارسا ىنب ٌجورخو ٌرحبلا مهلوخد منال مهيلع ِرحبلا ٍقَطإب هموقو نوعرف  نيِرخآلا نيرخألا

 هللاب : َنِْمْؤُم مُهرْكا ناك امر مهدعب َْمَل ُةَربع ”ةَياَل هموقو ثوعرف قارغإ ىا كلذ ىِف نإ

 ثلد ىلا ىسْوُم ان ٍتنب ٌميرمو نوعرف لا يؤم ٌليقزجو نوعرف ٍةَأرْمإ ةَيسا ٌريغ مهنم ْنِمزي مل
 ' محلا مهِقاَرغاب نيرفاكلا نب مافي َُهَل كبَر ناو مالسلا هيلع َفْسوُي ماع ىلع
 . ٍقَرْغلا نم مهاجنآف نينمؤملاب

 هس رست

 رذثلا( ردا )رمش اس اهلا ناايمرد كس نا ماسلا دين كونا كلس سادعباي دمك ماسلا ديم كوم فس مروا

 ناقل وكل ص ارسا كب ل ودب هس رهيرك «ابراتوعمفاضا لع ى قس كن ارك د ةئيسد قتلو دذ كس تاك

 ئرسُم تخاليا ل ىدرسأ < اسكس لوو رمت كس ٍرْسأ رواور سكس نون ل تأ رق كيارداءايب لايت تاد

 رلقلاك ساروا نوكرف تي امك اجايكب تاهت راب ايي ءاج كيلا ماو لاعتنر) ا لكل

 قرون ا روا اكالود تاهو م لب وسكس لبن اجو لشاو لبن إي ب دد هي هس داهم انج اكس م بكا اداب

 فذ 15 /لف ص سووقن نفذ 73 ررف كة يلج تارك لكن قرن ورف توج كورك

 كوكو نامل سوم تكي كح تاب داره رابرواريشرارب كيا اطلت زد لاك ايئايكن ايي يد علو

 كال تاسدادت شيكا مدقماس لاروا«قتئازب رتسرواكالدج دارت نا ايك ابك تعاتب ىدمل ومي كيا

 قل: ةسالاورنال يروا( كح شكو فن ةددو )دما رقمي اما سدلباقعكس تنك رانيا
 لان ) ليج زغمرا ديب قتل لج نك دج بسمة يشالب < يدرك ك انبضغلم ذس لشاع كتك ىلا قال كبل الو
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 كلر (21) ءارعشلا ةروس ه6 نالالجوورا حرش نا امج

 وكركتللس ساروا نوكرف نتي وكن ا هجنانج ايار ف ذس ىلاهترثلا ل رعتس تس نورذاح ةرق كياددا ( لؤء لبن
 ناح لع ح ورهف نلا كلم سلوم جروا تس ب لو رانك وفول لج ( سس اي دد) كج حس لومناب لسع

 مكث تك كل سازتكال ةزنكروا سرج ان لاوما كب ىدت ا فس وست حس نافارا ليج راج لبن لورعك كس

 سرك ادن ناوك ولج يترك حس نوشكتو بع كارو رواءارماروا ايل يك جادا نتاكى ات ثلا حس لي لا
 هذ م دعب ل ذسوم قرت موق كادوا نوكرفءاومت انلاكذ امج لب اطمكس دقي رطد درك ايب تسال لاكن كس سد“

 وأود بج لب «هدلساج حس سويليارما تقو ك- سن عرولط لت يانج ايدانب ثداداك هرج مانت نادك يمارسان
 وكمت ن# رات نوكرف نشل كل # ذكي دك نك قاس كس مالسلا يلع ئكوم ف ايلط دوك سرسدد كيا ذس لوقف

 ا ) تلح ذك يك وكمت وو نثم لكم اا رف فس قتوم ترطن>« لت نفاط لكلباقم كس نلا لن مكاو ايلي
 ارفف ىلاعترثلا اع دات تساراكتاجن وكب بير قنكو و« جتا يم ترن كب رس ريمون نييك ( 2

 لي نوصتو رابايرو تنذو ىلا «ىرام ا فس مالسلا د يلع وسد انج لي رام هي ايدو ىلا قب اك ايد مل كوم ن# مك

 لب وليا رواهتح تلج هو لع نت تح تسسار نايمرد كس سوصت» راب نارولاهتقدنناب كاب مصدر مايك جم
 كس قوم سا وك موق كس اروا نوكرف تن لورود نس مروا «هدمف دوا لوم تنم ذ كم زون راو كان حس

 هروكب تيب و" وبحاس ماركس ناروا قوم مكروا كوم لاو لن لوقسار كس نا قولى ايد انج بيرق

 اكنلا ل اي رد بج وكم ولاا ساروا نوكرف ئشم يدرك رغوكل ورسود لازنادإ « اىريد تاهن ركل اك تاب اي رددت اسكس

 ش ا ع ساري الب يدرك ركام دك يدرب نا ف ايكوم لمكح رو رف سس ايرداك وليا رسا دوا لوفد
 نوكرف شن سال ل نميري قا كولر ثكا حس لن ناردا جس ىلاثن كت ربك كس نالاو رعب لع نس ركق رن

 ل حو ترن فس لس ئومان .دنب مي رعروا لي نحدرف كي كناوكرف لآدوا ديس ديت اك
 ماقتا هر كقرفوكن اح سورفاكي انج < بل اف ب راكي آش الي وا يال لئن اما لوكء داع كس« قى نان

 -ايلاجب قرن ادن انج < نايرمها ثم ب نو سرو ايلا

 رئاؤوريت يريد نتت

 ةليلق ةمذرشل ل امتي ضاقت اكل اق نوليلق ةمذرشل مْذاَرِش () تعامب لوحي ةمّدْرِش ةمّدرِش هلوق

 ساق لح -- نب نا طبسرب رو اهق لتي طاهسا ةهذ رش اكد لع تن“ كةمذ رش ةليلق لك لاء

 عمج نق“ حيمجل هدوتف < نكرم ب لير ٠ نوليلق ردا« اعلا ردد)-ايكايل تركع
 دوا اتوب لاعتسا ىتركوبب حلاتك ات فرت حسوب شارت يكس لكس ل ديك ظنا لكي ةعامج ىا

 مرايج رلج



 ل (1) ءارعشلا ةروس 3 نييالعو درا ررش نما

 اذا له لم قتال تعابج لب لاس ديلا ة تال ياك ب ل ماك براز ءادج لكل اوتسا ركوب عل انالاعي
 ىلا نود نوُرذاَح دوا نوُرِح <اهكذديعالا نورؤاح ةأرق ىفو هنو < لئارتما لك

 4ك رذاح ردا لو ك- ظقيتم لس ٌرِذَخ بايك اه قرف نس تارطح ضنك زخم ديم «رايشو ليث ل
 دج مرر نأ بج ني تكون ولك ان وُرِذَح مك ايكن اهب قرفيي نس تارطح تروا لت كس فئاخ خم

 وءايكم رايشومو كالا ل دعب ركوم ئانكدج قي روط قب وج كل و تكسو كا رئفاح ردا ءاذلكت يب لإن تا
 هاجس تارطت ل عثكب لن لااوقا فذ س نيب رسفمل بي سراب كس للاب دارم ايك تس مك ركم اقم ميرك ماقم هلوف

 جس ايكرايتغاوكل وقى ا كن قكرالعكاريج, لو لدارم سلا كراس ةروارما فس تروا« لن ك دار تاناكم
 روا انفصو ىذلا جارخالا كلذ لثم مهانجرخآ لومي رزقت (سوم لكم بض لك كلك هلوق
 مهل ناك ىذلا ىذلا ماقملا كلذ لثم ميرك ماقم ىا هج 0و لكل عرج لكس وو كذب تنم كمان

 فدعا اهانئرْؤاو هلوف كلذك رمالا ىا مام ى“ روفر الكس موو كف سومر جت كف وك ءادتسدوا
 بقتاقتاك لوم ترطب سيئا رمونك وكول نا مهرثكا نينموم مهرثكا ناك امو هلوق <, انجرخاف

 ساروا كلم لس نوكرفوج لج دارمكولوو تس رثك اللي كل يسد رك رن بس كس بس ةظوورك ل لاه كل لن

 :ْ قكوكرروا لش 1 ًايبجهخ حال قارب كول نس لب نا هنت بوما "فرط ن وفروا يهديك

 وك ناك فس يديسروا قلك تدتاغن كربق كم السلا هيلع ف سول تر # لس كومان تنب رواسيس اقديت كا«

 -جناهكودئاز

 قرشلورين
 رول وكيف فس لوبا تس خررطرم دواايكزم لوط مايق اكم السلا يلع وم لش صم الب بحب ىلْوُم ىلإ انيَحْوأَو

 لوكروااوسكس سارت وم ودان آك- سنس ال ناميامددوجواب كح لا نايا دركرئاقتمج ب لي دس نا
 يلع كوم ذ:لاختد ثلا جئانج «س اج ايدانع ترب نلاءاس كس دكر يود حس لاكفو باذع لئلا هق ايكو ليي داع

 لتاربلا 1 آه داب نوكرفاك يار فروا لي "ام لكس لاهي ليام تادل دك بدك مانم

 ْمُهْلاَو هاو قدا لتس كا ًالوج دارت كن ا درداهت ابك كر يق ن وليل ُهَمْدْرِج هةر يلطا
 مولد قس انث نوظئاغ مهنا ل لما ءج ك 1 لصاؤف تءاعرروارصح مزقت ىك اد « َنَوُطْئاَغ انل

 يلا شك لافي لع لس حس كسوف تدوين ويطلب تاباكرمدد«ةكس جرف تاجا لري

 -<س ايدركألتج لب بضفو لفيلم نس لشكل

 مراج دلع



 ل (1) ءارعشلا ةروس 06 نالالجوورا[ررشنكامج

 رك شمل ب لءلك يكب بق هته لّياررا نب ركقلاك ساروا وكيف ل نويعو تنج نه مه انج رخاف
 مدرك وتتم نقلت تهشم وا تسكب ب ىلاتدفلا ل ل ءاومتش بين ىئانآ ب تاب دوا لاو ا

 هس ماك ايكن اهب بلطميرك َلْنْاَرْسإ ىنب اَنْ نس تارطخ لت ايدانيوكل ارا ب ثداداكنلا هسدك
 لبباورصمدعل ل ذاب لكتيسرصم لحارس ىخب_لكدكء ايكاطع قول م ارسا نب لاالجو هاج ىو دروارا تق اريمجر متم
 دان وكم وق كرسود كلش راد اك ا ذس مترك يرخخآ اًموق اًهنضَرْوَو جايك رف لع ناخد هروسزن سأل ثثأ
 لثءارعش روس لابي ناماجس ماعدج دكا ظفلاكم قم نيرخآ اًموق لج تكسي ملى ضب (ريس تلا رميا)
 تحارص ون آر قركي كوم تل ارسا ىفب مق كدارم حس للا زق دوج وم تحرص كف .انب ثراووكل ارا في بحب
 لاسم ايي راكنا كس نارواايك ايو ماك # وم لقاو لسن سدقم ضراوكل م ارسا ب دعب كس لكل سرع لب اطم كس
 ماطسلا يلع ئوم ترطحغ انج نس وم لاو لب لدقم شرا هورجيايك كم لع يح ناديمكس كر ضرس غادي كس كس

 رمت وكرف لآ تضمن ىبم شم 2 لا« ى بير قاس سرقملا تيب باطما ءارما ثي صرت ل
 (باوصلا مع داو ) لع نيطسلر ير مرعي لن اطعوكل صارساوب با يتفنن ىو ستر

 ىذبوكرا قا رادني لس ىلا 3 ل كش لك تار لوتار حس لاهي لارسا فيلا وم مولخموكن وكرفوك بحب

 ليكارما نم دق كروب فايل برقل كرك وكرف بع ءاوءا تكل كل ع بقادتكس نات تل روسو يس
 روا نوكرف ركعتي ردا ردم اق ايكى بش لع خاج # كبروا كك #“لب ايقي ل نوكر دمل انإ ألو

 ةةسك " نقي بودعو كس هلا تماقتاورك ورك د يشب كح مالا يلع اكوم تيت لاح تدوم
 ىّبَر ىعم نإ كل الت يرجو كادوا« ةكعاج لي ذاب مش كرب لك ا رفدجتاس كس قداتغادوخ كذب تقفو لا
 مكس اتم ل لوعتوم ىلا ناهتنا كن لامي ءاكسس د تسار بير قنا حي وج جس راكد دوريا ريد اسس رم نيدهيس

 اك رطل ارض «هنس حس دوك حس لوح ب ا.تساراك نكن كاي وك وانت لارج فو لحرب ماسلا يلع وم
 ب بتادت هي آدج نزلات يآ بوم دثلا لسير كل وسر تنذو كس نيب ل رظرامن تلذو كس ترتدتقاو
 نب رصركوا تقو لا« لين اجي لسرطان اه بآ ة لي كلر ظن ادذ سسك آه ةسابدكسداغ لاك
 نولود اه اسس راهب لاو كش م انعم هللا نإ ُنَّرحَت آل ايد باو بع يعل هس بآ 0

 لوسررواايارف ىّبَر ّىِعَم نإ 2 كس ةييس لطم اقيا نس مالم يملي ب تاب لان كيا لم تاق
 ديتاسكس لوس ةتيسا قوارفا كس لاك تيصوصت يم تسماي ايار انعم للا نإ هس مو يطعثلا سل
 ليد مكمل يلع ئكوم تررطحك لاس رف لانج [ررط: لا نس ىلاعتو كراج ثلا انج « لن ذارفر سس بلا تيعم
 هداب لع 6 كس للود نااروا ايكككر فرط ووو ىلإ فر اب لأ فس ماسلا يلع وم ترطعتو رام ب ردشمس ينل لبا
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 لل 09) ءارعشلا ةروس 0١ ناب ددماررث لامع

 مليا م قوم تررعحروا ايكوم ايدو قرناس ركل ادعم نوكرف ل يضر, كس نب سار وراي حس دابتنا < سلي
 0 و را الار تدب بسوي تكلس اب تانك

 لس انس ناين كلا

 ا د ل ب

 ميار َلاَق انلعف ّلثم ىا >نولعفَي كِلذك ان َءآبا اندَجَو لَباوُلاَق مهودبعت مَل نإ مك َنْوُرُصَي

 ؛!َنيِمّلعلا بَ نكل لإ مهُدبْعَأ ال ىل ٌرُدع ْمُهَّناَف َدْرُمدقآلا ُمُكْواَباَ معنا تْدْوُدبعَت محنك ام

 ُتْضِرَم اذاو نيقسَيو ىبممطُي وه لاو نيدلا ىلا ميدي رهف ىقلح ىذا هدبعأ ىف

 ”نيّدلا موي ىتنيطخ ىلرِفغُي نأ اوجرأ عمطأ ىِذَلاَو ةِنب >ُي مل ىبتيُِي ىِذَلاَو ننيِفشَيَرُهف
 ِقْدَص َداَسِل ىَل لَمَجاَو َنيِبنلا ىا# !َنيحِلّصلاب ىيقجْلاَر املِع اًمكحُ يل ْبَه بر ِءازجلا ىا

 ىا ويا لو نم اجا ٍةميقلا موب يبا دب ثوقاي نيدلا فنيل يل انس ما

 -_ ١ نم ناك ُّنِإ وبال رِفْغاَو اَهَطْعُي ْنْمِم

 ىلاعت لاق سانلا ىا ثنو ىِيْحَصُفَت َىنِزْحتَلَو ةءاَرَب ةروس ىف ركُذ امك هللا ٌوُدَع هنأ

 قافنلاو ِكرشلا نم *ميِلَس بلَقَب هللا ىتأ ْنَم ْنَم نكل لإ اًدحا نوب ال و ُلاَم ْعَفني ل ِمْوَي هيف

 ُمْيِحَجلا تَرَرُبَو هنري َنيِقتملِل تير ةَنَجلا ِتَِلْزَأَو كلذ ُعَْنَي هنإف نمؤملا ُبلق رهو
 انبصالا نم ةريغ ىا“ هللا نْوُد ْنم ثدرُدْبْعَت متنك امسي مهل َليِقَو نيرفاكلا هٌيِيِرْغلِل ْتَرِهظَ

 ماهف ارُل اوبكبكف ال هينا نع هيفدب ثَوُرِصََي وأ مكنع باذعلا عفت مُكتوْرَصني لَه

 ْمُهَو َتْواَعْلا ىا اَوَلاَق ” نوُعَمِجَا سنالاو نجلا نم هَعاطأ ْنَمو هُئاَبْنأ سيب ٌدَوْنجَو هَنْواَعْلاَو

 يفل انك نإ ىا فوذحم اهمساو ةليقنلا نم ةففخُم نإ لَن مهنووَم عم 3كرُمصتحَي اه

 لا ىدُهلا نع آَنَّلَضَأ آَمَو ٍةدابعلا ىف ةَنيِمَلعْلا برب مُكيَوَسَن ُثيَح ذإ ِنََب نيم ٍللَض

 نم نينمؤملل امك "ني ِفاَش ْنِم اَنَل امَف مهب اَنيدَعْلا نيذلا َنْلَرَأ وا ُنيطايشلا ىا َدْوُمِرْجُملا

 ايندلا ىلا ٌةَعْجَر ةَّرَك 1 نأ وق ارم همه ىل هيَ يْيدَص لَو نيسؤملاو َنييلاو ةكنالملا

 ميهاربا ةصق نم روكذملا َكِلَذ ىف ّنإ هّباوج نونو ىتمتلل انه ©َنينم وما
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 ب (29) ءارعشلا ةروس هلا نالالجودرا حرش ناله

 3 عمير ٌريزعلا َوُمَل كبَر َنِإَو هَنييِمْؤُم مُهرْتكأ ناك اَمَو .ةَياَل هموقو
 هسمسج رست

 لدب ح ميهاربإ ابن هبل َلاَق ذإ انس( ىت ) دقاواك مالسلا يلع ميارباوك/راثكروا مِهيَلَع ْلتاَ
 هس نومنا ؟وج سك دنب كنج لل مابك تس مدقق ب ادوا بح اصدلاو ةيبسا فس ماسلا يلع مابا لبج < لامتشلا
 رند ل /: لاك ف طع اك َنيفكاَع اَهَل ٌلَطَنَ رب اركان كت حارض كل خخ لذ تس رك دنب اك ل وتبي د باد

 لي باج هس لوبناروا « لين تسكت داب كنار ند حس اىدنباي من شم ليت جسر لوفش لع تمابع لان
 مبج لوى تنع رامي ايكاي[رفذس_مالسلا ديل متاربا قا يكي روعي تدابع( ىلوتب) ذاضااك (ٌلْطنف) (ُلَطَنَق

 ناصتن لم م تروص لكس ركن تدابع ايو م لب تروص ىف كت دابع اكن لا راهب اي؟ دم تس اكزوكن ا

 ةررط ل شن اياب سل اعررط ىاوكل وداد باب ةتيسا لف م: ( نسج لاتب م: )ابك فس لامن ؟ لين تس اي

 وم تس لدنب ل ( نوب ) نت داد باب هك ا<س ءاهتردا مايك ير فس (مالسلا يلع ميئاربا) ل تس كم

 ب لوماجرل نب نال اغلا بد نايل اجرك يي: نب كانلا لج لذ نمو ريم بسر ؟ايكر وفل م تلاع اك نا
 زال اجو مر ايي لم بحب روا جس اجا اج الكت وج س قتو اجا رف قربت دائري فرط كني دارت دوس ايكا ديب كن نس

 ءاذج زوركل وم اجرك يما تس لس قدروا اع كو دنز كش ربو عد تمت اقتوروا حس احايرف اطعافش خخ

 لاش ل هرعز كس لويمن نتي نيل اصول هجروا رف طع متت راكد رورب رم سا هس درك اعموكل ا طخ كريم »د

 تلج وكوبر وا ل لح [ك يتمم يقع #ريموج ل لوكا نا شماس رف اطع تراكي ريم لي لولاو دعب ردا مر:
 هدربشالب ارفف اعموكرلاو سر يمدد كة سباج لك طع تنجب وكن ب سب وكول نلا لاب رف لاش لعن لارا كس من
 تا( ءاغوإل يروا ءتساج كور كت رغم كن ارك[ فلوق لكنا لكك ساقي رطل اء لن لوب هلك حس تدار
 ايكايكركذ لبي اري روس كا ريمج« لوم ماو تقيقح كف _#:مادغ نت كس لاب مالسلاديلعميئاربا كس تاب اكد تي

 لاب ناو لس ايي لت راب كس ناد لسا فس ىلا ركن اوسر تن ناد كس فساج كس هد هرابودوك ل وكدلدوا س

 اكرم بلق اكن زم و ردا كيس اريل لد ملاس حس قاذنو كرش صنت ل 1 ماك كن جك والواو

 روا كس لطاووك ا وورك لكك اج قوركب يرق ل كاب تن كل كس سوبقتروا كوم دنمدوس كل كس ىلا لين

 ؟ لن لابو دكت تكا يكاج اوما هثلا مندل وم دج دل حس كادوا كت اج ىدركر جان منت” ك- كس لورفاك
 نيت نو تلح رك عرافو ىئانيادوخ اي؟ ل كح ركوب ىراببت كرك د باع مقووايكء كتب هذالعكسبثلا نم
 موكب كوم كت عاطا لكلا فس لبس لع او نتنروا نيخم كس اروا ركل اك اروا كول داركر واهو لب
 مكشا كح رب وب 1 ” لت اسكس لووومتم ةعيسا لن م رافكر وا ك ساج ايدلا  كسرك تم 2س انوا لش
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 كل 61) ءارعشلا ةروس هلأ نالالسدوراحررش نما

 بر لب تدابع وكم مت لج هن ىا بس فوزحم ا ااه لقثنا نفث نإ تح لم تارك لمت ربشال
 هذ نا يش نايك نا كنس ل حل تيدي ك لوراكدب نا ةساوس لل ثروات < دارج قبارب كس نا علا

 رواء ايبناروا لكان ك- كل نيتؤم اريج, لوك رافس لوكارامج بساء كو ءاققا سمت كن: هس سوكر جب نا

 لن يشد رمي رجم كيا ا نس رتل ه# درك عل لا راج وكل تسوو را وف اهم لوك روا « لت رافس نيشؤم

 نلاروا ميارباربشالب - باج اكل نْرُكَ رداع 4-2 قراهي ول 2 آل ناميامن تاج لاناج لاو

 يقل نو تلاد ةس ال نامي كول رفكا حس لبن ناس( تربخ) نات كس كس نالاو رعب رست هك 2

 -<س نايرب بلاغ دارو ياكيآ

 داو ىريضو بيك نش
 ُكُنَر ئّداَ ذِإ دلو ع فلعر ررقم ركذا ( ل لل ) روإ 2 ظطاع داو ميِهاربا آن مِهِيَلَع ُلَتاَو

 لرب ح ميِهاربا ابن َنوُدُبْعَت ام هموقَو هيب َلاق ذإ هلوتق ب متلا لعق بفطع ير ع للاع ىلع ىلسْؤُم
 باو7 كش ارتحا ليا رصتققم اف اضا ك- ترابعل اا هيلع اْوُفطْعَيل لعفلاب اوحّرَص هلوتف < 15818

 < لاقشا لايم ةك اًماَنْضَأ ( طتذ) امتد ضاقت اك ايق لعب بارت: كس ن ودب امال جس يي شارع« جس

 هلل رت باج انور وكب لخبر لاوس بج ككل نا« «ل َرفَعلا لق َنْرُفَُِي اًذاَم كنولتشُيو لول

 اَهَل ٌلَطَنَق 201 1 كل للا ترورض لكى ندرك كد د دبع 2-1 قئر ست رورض كسك

 نايبكق كس ُلْظَن ين اًراَهَن ُميقُن هلو ءج مزال ما فطع اكل نون رو اجو تسرد فطعاك َنيِفكاَع

 اقرب تبوك وشنو جي بادج كل اقل [ل يب ترورض يك نبك نيفكاع اهبل ْلَطْنَف كت اب باق باس ٠
 نيفكاع اهل ُلَظنف دس لوبا ك- لات ةس ركب سا ع اجب كف دم مدانرب ىلا اي تتكب ويتماكى ا هداهتر خب
 تمادن ثع اب كاد رفاشع اب لس دام يدا لت تيسر هت حاسس نا تقود نثر ندمت كبك

 تاوزلل سا مُكَناعُد َن َنْوْعَمسَي لَه < يب تدابير ع فوذح ف اشم لاهي مُكَنِوْعَمْسَي لَه هلوف

 هس ب ترابك ذقن جس افطاعاف جس ادري فو زو مت لبي مَع متيارفأ 1 هلوق < لب لطم لوكات

 هود اج ب لمت عوف سريمردناك نودبعت فن نودبعت فطعاك ْمُكُناَبآَو هوه نوبت منك ان ْمُئْرصِباَف ملقا

 تبن كت داع لإ ند ري»» يَ ودع ْمِهَناَف هلو < كاد يكتب ذك من لصفشعر مريس
 غلا ررصت شيرت له تعيش باب رواج قير تري جس كف رط يا نس مالسلا يلع ميئاربا ترضخ

 ريف لإ َنيملعلا بر نكل لإ هلوق ابك ىَلٌرُدَع مهناف « ْمُكَل ٌرُدَع ْمُهَناَف تك لو كس لا ةساجب
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 اي ©5) ءارعشلا ةروس ها نال ااجوورا حرش نامل امج / 1

 ىف يلو وه ْلَب ئَودَِب سيل َنيِّلعلا بر ّنكل ىو ب قسن جس عمن اتاي دك يدرك راشا كسكس ّنكل

 ءادتبم وه اي جس ناب فطع ايه لدباي ع تف ىكنيلاعلابرؤت ب ب ْينقلخ ُىِذَلا هلو ةرخالاَو اًيِنّدلا

 ايا تبن كرم لي ىلا نفسي َرُهَف ٌتْضِرَم اَذِإَو هلوتق < فوط لادعباباكل ارواج رمت كف وذك

 ىلا نزوصوم حو ذاضاي ٍقْذِص ٌناسِل هلوق جس ايل جب كب دا تياغايبا فرط ثلا كن جس كف رط

 دله ابكة عك ارطح ضن مريلا كلذ ناش ىف ىا هيف ىلاعت لاق هلوق قدصلا ناسللا ىا ع تفعا

 ب موي رواس مالك 6 كم السلا يلع ميئاربا ترضع ى يي َنؤْنَب لَو ُلاَم ُعَمنَي هل َمْوَي

 ىلإ د راش ميلس بلقب ُهَللا ىتا نم نكل لإ هلوتقف < للاخ ح ارتخا هو ركابكل دب قيل

 دم لص فتم ع رخال فرزنن) لوففم انين نات علقت قرب ورا هراغ رعت قلك

 عطقنم شتم وح اه ورارقون وبال و لاه ركام قسم قوم تدوير كيم انو مولع ان لب لاو ود

 تل ىاذخأ تم هلا هللا ىتأ نم الك ساءكوم لص قس تاج ايدرارقوكاذخأ نم قسرا ا

 ام رواج مرقم 7 َنيا٠ ُنْوُدُبْعَت متنك امنيا هلو < لثحس لن كاتم قس قس لع تروص ميم مروا

 ذكر انج لسا نع دواس - ىلا رم

 تروص لج اج لب ح دو ٌنونَع

 لارا ياريس اكييسني لدا

 شب اج بالا نينؤملا قي فول يسال ازا «ىنمتلل اَنُهءول هلوق : يار ولا
 < عرابي مجدا“ رك« َنوُكَنَف رواه فو ذكب اوت اكل اس هيطرت ل مكجابأة سس تارطح

 جاتك باَذَعلا َنِم اَنْصَلَخل ب ار” ( هيلع انك اّمَع اًْعَجَرَل ٌنينموملا ّنِم نوكنف ٌةّرَك اَنَل َنَأْوَل

 نرتقي
 ريل مي ارباروا ل حس لسن كم السلا يلع ميتاربا هواك ترك ولبن دكرشم َميِهاَرِبإ اََن مِهِيَلَع ٌلئاَو

 بسال ةلايرزلا هجبتنو او بانا تاجويركلاب 1« لن دججادج كس نا مالسلا
 يزال شرم روا سك شاور نق لي 0 ردا كدب در دق سف الخ كس قي تب خس مالسلا ديل ميتال

 وم التبغ قي تب ددجواب كس ذس وم كدت لسكن اقروا ايد ماجا

 لكزج سك م تاك اه ول حس موق قياروا داو ةييسا ذة ميتاربا ترضن> لين تس اررف عررط سا زاآ اكاد
 قريمروا بحار لاو ريما نت ليمولخمكن اركانت ليك لا لاوس كم السلا يلع ميت ابا ترض 710

 كح ىف ا تاءدقم كس ليلو ىفيا لي ك ليد بادج كولي كيج ل هت رصقملي ؟س لك اوي كرز لكم ق
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 ع (0) ءارعشلا ةروس ها نال الجودر ار رمش نكمل امج

 رورو ديشا رو قنا مكتمل يلركر رقا ف موكب اًماَنضَآ ُدْبْغَن د بادج ذس مقين انج ءكل فاني دكت املس

 يا رف وم تكسر واينب كليو باري رارقا كس ىلا نس مام لا يلع ميتاربا ترضقح لن نس رك اجو كل نب كس دع
 اكلطوس لا كس ماسلا دع مي اربا ترضعح ؟ سبب كح اين قي ناصف عفن سين اي ؟ لإن قب تفح راكي ىراهتيايك

 ارك ودا» باب ذيل قفة م: ةنساج لب مك نيك ركبت كس وم باج ال ءامت لاب ادج لوك اي هس مق
 منك ام مكيف ارق فس مالسلا يلع ميئاربا تبرر ليث تس ركع ررط ىا قلم ذبل جس اهكي د نس دك ررط

 تفعلي وكر دما كس نا ؟ايكردفل م تقيقح كنا لكل # منوم تس 1ث اياجوب مك زج نن نَودبعَ
 صدر هس تقام لاب كي "ركث اياجوب كدا ؟هكلاج يدار تدابع نق لانا تسدجو اك نجس كا ل“

 تسري ياكل وم انيك الع لا لقينح اسس راهب ىلا لع ول ؟ كس كدنج كن اومن نصت عفر مارب هذ لم ضعت

 ركاينتب كلاصتنوكه ب تح تقفاط ٌلوكردتا ك- نارك وجر رك نب تلك لا لن سلا لحس نلا كرمم لين نلت
 ردا ررضر مارس كرنب ردا تدابع كنا اذبل (ءايما) نير بْذُم ارو نأ دعب مُكماَنْضآ نيكل هْللاَف لامك
 1 200100 6< تسودروا ىلو ارم لم ترث ادايند ند وكلب ينو وو نايلاعلا بردا بلا «س ناستن

 ليث تمروص لك فس ومر اي رواه احلي جالحكهتخخ قدروا سترك انتر قرع تورو ايكا يي كتل نس ىادوا لوماترك

 حجو كت ياعر لكل صا وفوكملكش حمي لب لوخنيصم انو روكدن اكس رك دئز قتوروا كه د تدوم قتوروا ساي دافش

 -ايكايدكف طموكم كش. ياهت ىنْيِدهَي لع لسا نيدهي الش ايكا يدر كضذع
 رودص كه نكسب كاس نلا كل سا لن سوم موصخمج رك مالسلا هيلع ايبا ُيلَرِفُي نأ ٌعَمطأ َنيِذَلاَ

 ناسل يل ْلَعجاَو كح سوموفكبلاط سي ىلا وار اب سم نس .كل وحتي قتاتوك/ل افا ضني قبري, سنك
 دقلا ادت كن وبياك اوم مولعم سس للا« نين ر تس ركل عب نوظفلتي ركن ار يعوو لع رعب رم كولوج شم قدص

 فواد به رب ريش ركذ اكان ميئاربا ترطخ سيب جاسر ادع لن تروص كن ستر انروا لسير كو سن ايد لات

 / نت
 كه ضيع لوم يرطك سوم كارو ب مولعمرب روط يلم ع راب كس ضخ ْييلرِفغاَر

 ينل تاك ام < لاررف تعنامس لا دجتاس كح تحارص # مركن آر قرك ل لا لت ماج ترفغم اعد
 ٌبحصا ْمُهّْنآ ْمُهَل نيت ام ِدْعَب ْنِم ىبرق ىلوأ اوئاك ْرَلَو َنيِكِرْشُملِل اوُرِفغَتْسُي نآ اَونَمآ َنيِدْلاَو
 . ميجحجلا

 كات لينا هبي نلا فكبسج تاك تتفو لسا ترفغم اعد كل كسلا سا فس ماسلا دبع مابا تح

 ا دركر اهلا كرازنب < باب خييسا ةس لونا فاي درك اوي فس دقلا بج « لب اج ترفغش اهو كل كس لكرشم

 مدابج لج



 يل (01) ءارعشلا ةروس هاذ نلالجوورا حرش نام

 امد كتابا ترضخ يضخ اك بوي نأب بعت نآب هلوض ( ب) همم أَ لَ ّوُدَع هنأ هَل نيت امل
 رواح قكرم نش ىت كرت قاعد ك- ك- ساروا لف 3قب لكك سا نقع كرت كدلاو ذا ئبالِْفْغاَو
 دلاو نيسااعد دس مالسما يلع ميتاربا ترض سب هت اك هللا ٌوُدَعُهَنآ ُهَل نيتي نأ َلِبق اذه لوك حرراغ

 ىقدتررط لا لي لري ضني. انكسوم مولعم ىتردعإ كس لاق نرعيرفكل 2 سا ترعب كس لاقتنا ك-

 قلن ومب رب نيد ته سرتت ليك هت هك تس متي ربا ترضع روطو ديشول نس دلاو كس مالسلا يلع يتاربا تسر ظ>«س

 كس لا تقي” بسب ناي لا ر فو اعد وم تتم تققيقتؤت اب لا ف ميئاربا ترطن>, لابي نيد كس دورمن ينو
 نم ناكو نب ماع فيا فس ميئاربا ترتر كس جو قم دوا ءكدركر مالت ترب حس لاا ف لوم مولتم فااخ

 نم ناك هدو يحس لع نالاض لئاحلا فه واكتوم ندا ارياكم السلا هيلع ميتاربا تب 3 رك اياررف نيلاضلا

 ( نايل ااجهشاح) -2-( رفد نيلاضلا

 تملك كاد اناررف نوفي موي ىن زختال كم السلا هيلع ميتاربا ترض> َنّرَْعبِي موي ىنزخت ال هلو
 معلا اولوا ليف فاو ناوكحس ناش تلالج لكاففنتلا ميت اربا ترض> د روامتر اهلنا كى راسككاو عينا تنس اسكس لالجو

 روا ل اوسر لمد ك جس انوم مولع قبر حس ثيي دح كيا بح ,وصقل و تكميل تما حس للا زن ء لل حس لن لور

 باعولم كدا ريدك س قير لاخا كي لم لاس نا رف ذ فنيل مئاربا ترظح اعد كن كن حس تلذ
 تر طخ بني هك س يب نوم كش دح ار رف تلظاذق كريم حس لما كو تلذدوا ّلاوسروج حس جو كف # كر افرك

 ءاعد ك- كس نلا لن هاكر اب كدقلا ري بجرم كيا نكس ليو لان لااع سرب وكدلاو غيبسا ند كس تميل ميئاربا

 كيامرف ىلاختدفلا ؟ كو ايكروا ٌلاوسر ك- # ري هدايز ح لااا ثلا ي كح لب ا رفروا كح لي رك تس اوخرو كت رفغم

 يملا لي متع لكك و سو رتل تس ايئوكدلاو كس نار < ىوركم ارتي لورفاكت لج دس لغ

 (ًاليلخ َميهارباُهَللا ذختاو هللا لوق باب ؛ءايبنالا باتكو ءارعشلا ةروس ىراخب حيحص) تام

 نع تيب آلا فس تارضطح ضن ميِلَس بلقب هللا ىتأ ْنَم نكل لا ادَحَأ ُنوَبأل و َلاَم فني آل موي
 ماكم شبل اهيا ون اك ع ؟ماك بلا ءدالوا ناك اش ماكل اء اك ا ذود ساد 0 كرضتر راكورارق عطقنم الا

 دالواو لاب اكتم يق زو ردك س يياكت يب اص الخ: وج نوفك سكرات كا ذنو كرش رفكوج كب لق اهيا كاك سآ

 وكلا فس نين وهم «جس ايكايكريجتسس مشل بلقوكل اكسس آ اص لوا نامي باف اك 0
 كت شكا 3 تيا صو سلع قمر راو رارق لص انشا

 دالوا ديب رن تلس لست ايارف َنْومَب لَو سرك آر قلب شارك س روف ل باق قت تساب يب لابي ءاكزم متبلق

 ىت سوكؤل نو الوادي رملي اهو عل وق كف ؟ماك لن تذو # 2 اك ا يك جنتل ىلا بلاك اكد لوا ماع لان كس
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 ل (25) ءارعشلا ةروس كدب نايل الس وورا حرش نال

 ركذ كف وم عنيف ل لوكزلصيصختاب ع تمايق كل سا« فوج سنت قنيي حس لوك ل روط ماع جس ىو ح

 مت لاي كر عت ون عفن ع هنن حس لس. ايكنيك

 ب لطم كاب ىدركربالن ئرذود ك- كس سولو اركروا كس اج ىذركب يركب تنجب كس نوت
 قدرك يور كس نا ليز زج لوفود يب ليي حس سوم لشاو ل خر ذود كس لو زودروا ل تن كلوت

 6 اموهقاضا جر ورد نونطوعزوا لم مكس نورفاك سس تب خاب

 هئبأ لوطل ُهّناِل وا ٍديحوَّنلاب ئجملا ىف مهكارتشال هل مهييذكَب ةَنيِلَسْرُملِإ حون موق ْتْبَّذَك
 حو اًبَسن مُهوخَأ مُهَل َلاَق ذإ هظفل رابتعاب هٌريكذتو هانعم رابتعاب مرق ُيناتو ٌلسر ُهّنأَك مهيف

 اميف ؟نوُعِيِطَاَو هللا اَوُقَئاَف هب ٌتلِسرَأ ام عيلْبَت ىلع َنيِمآ ٌلوسَر مُكَل ئنا هللا عَنرْفََت الأ

 ىِباَوَت ىا َىِرِجَأ اَم نإ رج نم هغيلب ىلع هَِلَع مكلاسآ امو هيعاطو هللا ديحوت نم هب مكرم

 كلرقل َكَل قّدَّصن ُنِمؤْنَ 1وُلاَق اًديكات ِهرّرك * ” نومي هللا اًوََتاَف ؛ :َنيِمَلعْلا َبَر ىلع الإ لإ

 اَمَو لاق ةَقكاَسآلاَو ةكالاك ُهلَقَّسلا .:َنولَذرألا ًدتبم عبات عمج كابو ٍةءارق ىفو َكَعَبناَو
 نورت ول مهِلِزاَجُيف َْبَر ىلع لإ ْمهْباَسِح ام نإ ةَنلَمعي ازناك اَمب ىل ِمْلِع يا َىِمَلِع
 اَوَلاَق راَذنالا نيب ””ٌنيبُم ريِذَ لإ انآ ام نإ َنيِِمْؤُمْلا ٍدراطب انآ آّمَو مهْوُمَتبِع ام كلذ َنِوْمَّلعَت

 َبَر جون لاَق مَمَّنلاِب وا ِةَراَججلاب *َنيِموُجَرملا َنِم َننوكَل انل لوقت اّسَع حن ايت مل ني
 لاق َيِمُْملا نم عم نمو جو مكخأ ىل اخف مُهنيَو ىنب حلاق ةدوُيّذك ىو نإ
 انقَرع 3 ُريطلاو ناويحلاو سانلا نم ءرلمملآ ”نوُحْشَمْلا كلا ىف ُهَعَم ْنَمَو هسيجناَف ىلاعت
 َكَبَركاَو َنيِِمْؤُم مهر مثكا ناك اَمَو يال َكِلذ ف َّنإ هِموَق نم نيالا مهياَجنإ دعب ىا دعب

 ْعُمِيِحَرلا يزعل َرُهَ

 همجرت
 سال 1 ديخ لاس بس نا ايكب اكترا كب ي ذكى ل ولوسر مانغ كس كب ي ذلك ران ترطح نس رن مق

 ماق هك سولوسر كو دمك يدك سمج كس كم اق كيتا ليوط ل موق ياس نا اي سبب كف وج كرتشن ب

 احب ىسلس نا حس نادلجج ركزت حس ابقنا كفل ةيساروا ثنوم حس راينا تميس موق (اظفل) كت مام
 كح ماي لا لوم لوسرراو تغادااكتلا فرط راهب يب ؟ وم لسد تبا زعكسدثلا مايك ايار ف نسر

 مكوك لم اكس مش لن تع اط كى ارواح كمثل هد حس دقلا ماذبل جس اكتب كيد تتح دك سن لن فس اين
 مرارج رذج



 ال (007) ءارعشلا ةروس ةاع نيل الجو ورا حرش نال ابج

 تاو ارم لارج اري اتباع شئاضواعم لوكس هي لالا مي ىلا حس متلي ورك تبعاطا رع لوركا
 ايد باج ف مول حس ايكرك رك ديك رول هركت ع اطا قرير واود تس دو تسدقلا < ب ناماعلا بفرص
 تيثيح لشن حس كف وكول لإ ذر عراجا قريت ككالاع ني ركب دقت كل قست نكس ليش آس نامي اري دتتم تاي
 هس كنك حل َكُئابْنا اجب ك كعب لع ةأرق كياروا ذس لوبجومروا لومالوج اشم فس لولو
 ايك حس لوي كس نا كي ايد باوج هس مالسلا يلع حروف تررطخ ( يسرمش كى عا ناول ذا دوا ) < ءادتبم (ردا)
 نلاميا اكنلاكل احا يي ابر باء فير ش ايم ىلإ ذر كنا هاون لب لطم لوكس يني كس ناك نيرو ضع

 برك اكس دما زجوكن لا ققووس هس مذ كس ب دعس قف بارح اكن لا ( س ب هّثلا باح اكل ا قاس لايك تس لد
 هسارؤ ب روطف اصلي للاو يسد اكعدون ولاد ناميا لش تس لد لوج بيع متن لاب ؟ل بمب ى راب تقي
 يقي زوم تكس م مترج لاقت اب ناس آن ذاب ترك حروف اهلل بنك كولو والاد ةسادذ الك قش نومالاو

 هسا كاعد فس السلا يلع حروف ( ركوب روبجرجب وف) دي رذ كس جرولكى اي دهب دذ ك- لورمتب كا دكا

 رواد ردا كت درلل يف ( قطن ) ناايمرد ك- ناروا هس ريم ب اوم دركب يذكر ذس مق رصراددو بسر

 وم رجل ويت ا سكس لاردا ا فس متي انجي[ رفذس ىلنترشلا ككتنو تاهض ل كول نامي اب تاس ريد
 موق لك ادعإ كس يسد تاجنكا لن قسوم رجس لودن يروا لوفاويروا لوف انا قيء كد تاجض لم

 4س لاو كح لاو ةسال ناامبا الشك اس لش لاس ترربجتى ذب تمم لم لا نقي ايدرك قرأ ل وكول للاب كس
 < الاو كمر تسد رب ز قير اكورد ماكي آلت

 دئاوفىريضو بيك نش
 ايكاكذ نسال غيعاك تت نيرم ك كس رف كج يج ل كبش لاا دصقم اكن اضا ىلا خلا هل مهبيذكتب هلوتف

 ناو ءايهنا مانقسس عيدص ظ اكباوج لوا ل يسد بادج ود كس للا ذس رداء درف كيا هولكالاع ب رصتقم

 فااذبل لو توم قلع روما ىدايمب بج ازسوا زج لي ترخ آروا توما دعب ثحب تللارسرو يح ون شن نإ د لوصا

 لكم اطسلا يلع ارو ترن« باص الخ اكل ء©#س باق ارسود حس دل وعر بي ذك كبس بي ذكى

 ا ف قا رون ترن ابنتك تح تك وم ثروتبم ل وسر يك بي تدع نتا ب روط ماع جس لب وط تمي اهفدنا ذاك تلاد:
 هيكل ايدج« لين مام مئات لولوسرورعتمو ورك اتكس اج ابك تل لا تيس مانا تمل اسمر لنا رف لبن ثا ذ لبي ول

 ل جون موق تبّذك موق ثينات هلوتف <[ اج يدبر ضاجح تسجد كف اعكربارب كحدارفا نكس لاك
 ركن حسدابتعاك ظفلروا ثنو مس رابقطا كس ختام ةقانفلا ككل لا لين سال ثمن واكل شرك اء تن مالم وق
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 أ (03) ءارعشلا ةروس هرذ نيلالجوورا[ررش نيام

 مل ارب لاح لي جس خمس راتناكس ثم قفا تن مولع وح ناهس َلآَةَمْيَوُف رخص مع

 تياعر كلب َنْوْفَتت « مهوخأ , ْمُهل أشراضكج بلع ٌرفنو طْمَر سي لمادا اج ع

 كُن مْوْنا ركوم لج هربت كولد زَأ < ءادتبم كغابتا هلوف © هدئاز ب لوعفم نم ٍرآ ْنِم هلوق < لك

 دقي رط اكن اكس ل و ةأرق ىفو لاه مالعرضم لاح تس ريش
 ُةلْفّسلا هس لي هرثكس كك ب وقل 8( قري ع لب يحبس 3( رق ىلاو كئابتا لابي كك ىلا« سلع ىف

 ٌبرثلا كاح ؛ سوماقلا ىف لاق (فإ روأ) كئاحلا لب تك لول ت يحلي تحب «ج تت ةلفاس
 ليث لا يلع امو هلوتف ( قيوم زود شن فاكس عمت ةقكاسألا َكِلاَحَرْهف هجن اجو اكزح
 يش ىأ < ي تدابع مزقت ب قلختس ىمللع ا روار ل٠ ادتبم راكم يماهفنتسا ام ىلوا لين لتر وصود

 لواراكىل يل أ ف مالعرسضم وب قلخت اخت ىملع ب قلم تروصت لاا ريفان اه تروصىرسود !ىملع

 ترابعل ا مكخأ ىأ هفوق ايك ا دف ذم انيق ب ملِع لاك ْىِمْلِع ح ايكو راشا فرط كت روص

 , مكاحلا ىا حاتفلا لي و كح تمول نخل سن نا 2 ةحاتفنا ْحْمفاَف < انات ي رمتم كفاضا كس

 _رومالا نم قلغملا هحتفي

 قشور
 لوب كوك بي ذكى رون ترحل وسر كيل فرعي ركا سن فم نئلسرملا حو موف ْتْيَذُك

 لك ولوسر فس جر نم هاك يامرف كح لاس مز اروا فدارتم كس بي لك لك ولوشر مانت بهي زك لك وسر كيا

 -ك درف لاك موقوف تر طج ا يك ل سلا ل اهباكناوكم السلا ميل حر ون ترن, كب يذل

 ماكل تايب تاعاط
 ل ساس لتس رو اريل تدرج ب مو ميت يجوب مولع سس تي آلا رجا ني هيلع ْمكَلتسا امَو امو

 ربو ا روج تلاجب غني رخام نيب اهئ اب كني تجاري روما ىفي دهر لص ميلعتز_ نيكاس فلم

 -هنايدارق

 تبلد قاظاو لاما قلتاكتفارش

 -ي ىلاروا ل اوك رد لامدهاج ستاك .اذزا نولذزأ َنْوَلَذْرَألا َكَعَبتاَو كَل ُنِمونا اَولاَق

 هلي ةككر قلل لوثر تقي فل اج آى كولوو لع ىك نلادوا هاو ةساج كسرتكل جب هرشاعم
 0 فرع



 ل (29) ءارعشلا ةروس هاو نيل الجودر حرش نامي

 تريح روا ل ذره او ذسال نامئاري ب آدكد كس اكن ايب يرجو كال ش ناميا ذس رام وقل ب تيب[ ا
 لب باوتج كس نلا نس مالسلا يلع رون ترضن+ لي اجزم لاش سيك دختاسس كس نلا كول فير شوا تزرع ابحت لين كأول
 داينب كت فارشوكت لودو لاءاي تنارش ىلا دناخ كول مكي بلطم ؟بلطم ايكح لوم اك ارو شي لس نات ايار

 اكل مكي ب نفس ب نيت قالخاو لامعا لسارورادوراداكت للا ذرو تفارشاي تلذو تردي جس طاغي دم كت

 كل ساءليققاو تتقي” ىكق الخاو لامعا كس ضم مة.لكدج + تلامج راهي ل لذ بسييدكس

 ؟س فيرشنوكروا ل ذر نوكل م تقيل تح كلمن لوك

 كلا حس لاإي غييساوكل وكدا كس تئيحرتكر كاك بادج اك ئاوخ ىلا لكن اب نينمؤملا ٍدِزاطب انآ اَمَو

 نايا لم يامر ف فس مالسلا يلع حروف ترغيب بوتكس لا «كس لبا امدم لاش لع تعم قراهم" قول
 ءارقفروا ىلاوم ليش تمدخ كملي ثلا لس سر ضخت ل اوس اكوا تبن شير قب لوب ليألاو نس كا دجوكن ولاو
 انت ايل بي # داب كح ب امص

 تسر مئاقرب ضارعإ روأ ّقالخادب كولكس موق كن دوج واب ك غلب لاسوسون تس اس كم السلام يلع رون ترضع

 ايدو قرتبس هو العكس ناميا لا لم هبت كس لسن كءاعودب ك كس نا فس مالسلا يلع حر ون ترضح ركوب روبير خآلاب

 -ايكايدركق رعت اا لكن اميادج وثب دوا كوبي لق تك وم

 هللا هللا اُفَئاَف ثٌنيِمآ ُلْوُسَ مك ىنإ ٌةَنْوْقَتت لآ ٌدْوُه مهوخآ َلاَق ذإ ٌعَنِيِلَسْرُمْل ُداَع ْتَبَْذُك

 عر ٍلكب كوّن نؤنبتا :َنيِمَلعْلا َبَر ىلَع لإ ٌىِرِجَأ ام ْنِإ نإ رج نم ِهِيَلَع مُكَلأسأ ا اَمَو ةَنوعيِطََو

 ياو مع يريم املا درو

 نرترُمَت آل اهيف 5َنْوُدْلَت تمكنا ب مُكلَعَل ضرالا تحت ٍءاَمْلْل ٌعِناَضَم ٌنوُذخَتَتَو َنوِبَت ريمض
 اميف ٍءنوعِيِطَاَو كلذ ىف هللا اتا اوََتاَف ٍةَقَأَر ريغ نم؟ َنيرابَج مشطَب لعق وا ٍبْرَصَب مَشْطَب اَذَِ

 نسم ِتجَو َئو مغنأب عك ذمأ وُ امبمكيلع معن مُكدمأ ىلا اوُقَتاَو هب مكئرمأ

 اَوَلاَق ىِنْوُمْتيَصَع ْنِإ ةرخالاو ايندلا ىف ىف ثميِظَع مي َباَذَع ْمُكيَلَع ُفاََخَأ ىنإ ٍراَهنأ ةَنوُيُعَو

 ام نإ َكِظْعَرِل وعن ال ىا ًالصآ 0َنيِظِعاَلا َنِم نكت ْمَل مآ ٌتظَعَو انّددِع وتسم اني ٌءآَوَس

 ىا ماللاو ٍءاحخلا مضب ةءارق ىفو مهُبْذِكو مهالتخا ىاخَنْيَرآلا لح لإ هب اَنفَرَح ىذلا آّذله
 نحن امو مهداعو مهم ىل نالآلا لح الإ كفي ال ذأ نم هيلع يحن ىذلا انه ام
 ْمُهْرَتكأ تاك اَمَو ”ُةَيذَل َكِلَذ ىف نإ حيِرلاب ايندلا ىف *مهكلهأف باذعلاب اَوُبَدَكف ةَنيِبَدَعُمب

 مداهيذلج
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 ولا رمل ريا كل هر ا
 همجرت

 رم ا تشم راهبت ل وج لس د مايك بك نس دوم احب كس نلا حس ناجي الجلل وي قس لان داع
 مايك س م ذك نائلاعلا بر زار اترك ب ملط ترج لوكس مي ا ل لاء ابكر يصرو اور ؤ تسدلا لب لج
 0 رم وم كس انه ترامب ماقم بس هارب

 يح كل ني ذروا حس لاعس ريم نؤنبَف ركوب لمت (نؤفيفَت) دج تسرك تاس نااروا دم رك اول

 ريكوراد هيل رذ كس لو برض ب ىل م بج دوا جس لازم جانب ردشيمب وكمل ايدل ايولو تسانب كيث كسل
 اكززج ل ولاء تاباكريص دوا و3 تس ديلا لبي لعاعس لسا وم تركك راو دنع ا كس وبل الف لس نرخ ومب سك

 دواس لويشي وم ااررف ماعنا كل وززج نا يداه دابمتؤشن كود كرابت سلو تس لااروا سرك ل

 هس ند هس ب لع ترث آدوا ايند لش داب هس راهب ولت حب لورهن تم لوم روا حس لاوناب دوا تس لاب

 تكتب آواوثجس رباب بس كيد 'ن دامت ابك فس لوكدل نلاوق كس وركى اء رفان كريم متركا جس شيتا كب اذع

 نولبي راب ض وم سا دلو قمح لج تاب . ية [ل ئناب تع كاعد #ت ل 520 ترحل لصا اي ب رك

 مكي لسه ديقكم و تن« جتا سكس ضنا مال واخ لع أرق ياروا هس بذل اكناددا < تابالوم كراك
 لاب اع زلم ولمن روا س تتيبط كن اروا تداع كن ول ل تشل < لب نوم هد دعب لس فسرعدك دي دو لإن ماق

 ارش الب ءاي درك الب ل يندد دذ كس قلن آ وكن لا ذس مت الكب يزلك كب اذع نس لوكدل نادين انج كة ساجايد
 -<س كايربمبل اذ ىك بر اكسس[ قبس كح لاف او سا كأول تس تهب تس لي نا دوا جس لان ل

 داو ىريضو بيكي نش
 موآواع ع ايكيال ثنو موكل خال ىاس ثنو سو كف دم ل نشا ليبقداع داع ْثَبْذَك هنوف

 تح لأم استسس دا زبتاص كس ماسلا د يلع رون ترو اع ع بوضن وقرر فرط كى ا ماناكدعبادج كس داع
 وكنلا تس ربو قات ةكر قلعت نادئاخروا لسكن ادد ْدْوْه ْمُهْوحَأ ْمُهَل َلاَف ذإ هلو ( لم ) خا
 حس مالسلا يلع مد آت يرطتتت_ رج انس رابقا كس رشي روا لتسأو ناسك تيابذ م السلا ديلظووم ترطب ابك مهوخخا
 نيود فروا رسل عي عير لكب هئوق ( لمت ) + د تايح دقب لاس هسضج وسام هس كر تبءاشم هدايز تم

 3 عير ٍلكب نوبت لي كال تءار جابك س ديبعولا «هريئو لذ ابي ب ليج لب تكسر ترم ناكم ليج تسرد

 يحن ليوم نب ترام لج نب واكس ب بلطم جس ميلاح لم وفم 27 لوا ك- 23-1 ماهفتسا

 ماج د لج
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 ,ىاك متشطَب اًذإو حرر ىا دوا < بي َنوُنبت فطع اك نوذختتو « جس موصر اناني لوضفروا هداف بس لكي

 ىكناتاب نحن ىلا خلا كلذ ىف هّللا اوقتاف هلو <س قكى تقني لاقاب وهن نلتوكووم موق كس ب بلطم

 قيتتروصوو ل لما َنينبو مان مكدَما هلو رّبجتلا . روكذملا ذاختالا .. ءانبلا لم < هراغانر

 اًُبتا كاري لدب تاس ل لثداعا نولمعت امب ماعناب اء < نايب اكوا لعب يانلمج لع لذ

 ٌءاَوَس هلوتف ليث ةيسددارقراركع اهب كس لدب تارطح تروا ليي اًرجا مكلأسي ال نم اوُعبتا َنيلسرملا
 ىوَعَْ انيَلع ُءاَوَس ُهُمَدَعَو ٌطغَولا ىا < ثوم ارتبمركوم ورفم ليواتب َتظَعأ دوا < مدقعرن اَنيَلَع
 قّلخ لإ اذه ْنِإ مالسلا يلع رونو مالسلا هيلت ثيش [لشم نيلوالا قلخ نم لإ ندئاءزإب نشك َداَوَعْزإ

 كولد تغلي كح لي ركل وق ك2 ساوكت كي طظعو داهمت كس ب بلطم  تلع كل نيلوالا

 24 دلو لاب لوم سنك

 شويش
 لس ركروضتل يفقوكو ان لاهي اكد مان اكم وقري مان كس نلن احتم ناك تا دبج كس نااداع نيلصرملار داع ْتَبْذَك

 كت در كلاس ىم دقق ياووك سايب سا ىفاباكداع ىتكمالسلاديلعدو م ايكيا غيصاكش عم ثبّدك

 نوب كر ذل اير« ل تكسو تمار ىلاعك ذاب ديدن لش جس تك ةعبر «ٌير َنوئبعت عبر ٍلكب نون
 هسرسود كيا ي دوك بحكد ب اهق وم لانج دهر ع نا د صتقم اكن ا نايات تس ركرميت تراعى دا ب وار تاماقمدنلبإ

 رواج (رايض اكل اس وروا تتفو لب لوم تس كم اك ايا متي دك يامر نفس ماسلا ريل ذ وج |تررطح هت انه خي
 كت لول مب ليوم ثيعروا ضرار كح ادلب لتسبلاودافم لولاك ايندو ني د تس لترك س ايا ىرصقتم كا

 دك لين ربع تالت نا شيم هو بت خ تس ركرييقأ ترام قرر ناش ىلاعروا طم وبقى ذي وو حرر ا لي

 موسف انانب تدامتترورضالب

 رواء ارب عرش هزل اب نكابو وع تاره ا ناني نااكم كس ترورطريثب_.كاوم مولغصيب حس تيا

 ءانبلا الا هللا ٍلْيس ىف اَهّلُك ةقفنلا < لكتهاور حس للا ترطخف# ىن تماءادج اك شييدح لا بلطم
 رنا ترطح نإ رضت لكن تمئا شيل العبروا رتب لوك ب ساو قك اني ترورضالب وج تادئو ني هيف ريخ الف

 رم شم ( د ادوبا ) هنه ٌدبالام لإ ىنعي الام هبحاص ىلع لابو ءانب ّلك نإ هس لوم قس تعاود كرسود اك

 رمل ايام رف لع ىلاعملا يور« عس لكل ايد ووومت كح كس ترورضوج ترادت وركب تبيعم كل كسري ب حاصرميتت

 < ارمدوا مومزن ليات جي شانانب تاهت دنلب مضغ

 مرارج رلج



 ل 61) ءارعشلا ةروس كي ناالجودرا يرش نال امج

 رفق نم لوس مكل ىل توت ل خلاص مهو هل لق ذو نسر ذو لَ
 اًمِيِف َنْوكَرتنا هَنيِمّلعلا َبَر ىلَع لإ ىرجآ ام ْنِ رجأ نودع مكلاسأ آَمَو ةِنرْعيطَاَو هللا

 نوتجنتو نيل ٌفِيِطَل ةْمْيِضَه اَهُعلَط ٍلْخَنَ عدد نَدويعَو تب ىف نينا ريخلا نم انه

 مكُرُما ايف ةِنوُعْيِطَو هللا اوُهّناَفنيِقذاَح َنيهِراَف ةءارق ىفو َنيِرطَب د َنيهِرَف انوُيب لابجلا ّنِم

 ٍةَعاَطب هنوُحْلْصي لَو ىِصاَعَملاِب ٍضْرألا يف َنْوُدِسفُي َنيِذَلا تَنيِفرَسُمْلا َرمآ آوُعيط لَو هب
 تن ام مهلقع ىلع َبَلَغ ىتح اًريثك اووي نيذلا 3َنيِرُحَسملا َنِم تن آم واق ىلاعت لا
 عع 28 ةورطوصلا نيدتع الا كلا يو اضيا

 تن

 منا مرفت ىلا روبل ارتست مقارب رهط هيت نا امرت باذعلا مَ

 ره كبَر نإ هييمْرم مهما تاع اَمَو "هبال كِلذ ىف نإ اُكلَهف هب ةوعْرَملا هبال
 6ميجرلا زيزغعلا

 همجرت
 ل« لانو (اكادخ )كم ايك بس نا فس عراص احب ك- ناادلج االطجتوكن ولوسر ( قب ) فن دوم

 برص إرم ءاتباو للص وكب ب ىلا مل روا ول ءاهكارص دوا ور حس دقلا ثوم لوم لوسر راد تنادااراب#

 دوجوم ( ل ايند) لاهي كج ايد تس ددجتاس كس ىرظقيب لع سوزنج ( كت حار) نادك مايك سب ناملاعلا
 متكن_رشع نب ) (اي) ليت كانو منذ وشك نت لم لوروجروا نوير وا نومسجر وا لومناب ( ني ) لن

 رقلاوم حس زادنادئارجاب كت نيهراف ل ةأر تك يام ت.انيرحكرب روطيرففركئادتوكل راهب مدا( ليث سد
 مناتإب اكل ولاو ركز وايت دع كاب هس رواد ءانبك ريم لش ىلا لوكس ملي كس كس ماك دواود تس

 اكس سوكول نا وق سرك ب الصاك-[تغاطا ىادغروا ليث تسل ايي دامف ل كم ديب رذ كس ىصاعم جوا
 لكن الق ترم ايكا يدرك واج تسدرم ذرب نترك وم حس لن وكل نا مت( شن ) <. ايدركوداج ىرابا ذب نسى ني
 اص ) ركل تهزم لوك قاوم جس لع تلاسر سو نسا مترك ذبل وم نانا سي مت وب مح وم كوم بلغم ل
 (راورث) رقمك < داببتتك لاي ندد كياروا كا راب كن د كيا ىك لاي ء<س قالا كيا ايام رف فس( مالسلا د يلع
 رامبل بازع#ل-2- م تذرأإل ثبازهاكن د راحب ذب كيأ شرد [0 شدت حس تينا بولى
 وكن لاي انج كس وم نامي ب نس ركك الب كس ىلا هورمب يدر تكالب وك ( قثوا ) سا فس لومار حس جو كس

 مرابج رلج



 ل (25) ءارعشلا ةروس كي نيا لجوورا حرش نيل امج

 كولزثكا حس لي ناس ترب ذب لم ( عقاد ) لا ااقي كس وم كالب ل كي كس ل: اهوبدآ فس دوكوم باذع
 -< نابرهمهت بمب تسورب زا ذب براك آربشالب سال لكن اما

 دئاوفىريضو بيك رن
 (لكادج كس وود وتروي سنتا ليققوو كك سايس ايكيا ثعوموكل خ تبذك ٌدومش ْثَبْذُك

 «ر ف ناب اسم ناب مدإ نلم داع نب صمت ني ديب ني دوس حررط للا بسن« جس ايكا عكر م انكم قبب مان كس دق نلاجس م
 تروا راض ترد لب رع لاس ىكاوسود ف ماسلا يلع عراص ترض تما كم السلا يلع ٌعراص ترضغدرومش

 ( نال الجر يشاح )- <س..فقواك اسوم ن ايمرد كس ماسلا يلغدو#
 مارآ وغد ت لادارعجس نايك ام« ريخلا نم « ايندلا ىف ىا انُهط ريخلا نم انهه اميف هلوتف

 دحتاس كس راج ٌةداعاي خلا ٍتنج ىف هلوق < لاعح لعن ريمنك نوكرتت َنيِنِمآ < ناءاس اكت حارو

 ركب رسب ري حْلَب رم ,قوكالاو ذو مراد دوم ارتب ٌعلَظ « ءاَهْعَلَط هلوق < لدب 1_2 ليصتا ان اًنّهه اميف

 دكان 2م ٌمِلِضَه رمت رب ٌبطر

 فورعم نرسم لابي كك سا افهاكت نم َنيفٍرْسُم ٍضْرآلا .ىف َنودِسفُي َنْيِذلا هلو
 8 لو ليام تم

 قشور ين
 يس( يافتلاربا) لد تك ٌراص نئادداكل را للك اس عتاو سس لاشك ذاتتجانق رجج نكس يروم وق

 كس نات سيتس كناية اهقاومر ذك لوتس ىكنلا سو تاج كدت اكمل يلع لسبع ركن هت برع

 متر تمن نعي نينمآ انّهه اميف نوك رتتأ كل كر زك وماهر بت ىزيهت تبوك بذعم

 باع كي اوم ل ايبا قتل ست ىراكلا ماهفتسا ب ؟باارذع ندا الك نس 1[ توم لب لك ير لصأع شيب
 لكلا مك بيغ فرط كتاب سا ل لاك ةاجدم مدرس وتتناك جس اح دثلا بجده رذ كس تدمي

 داب رم و قاتم ق ايك يت ايتفا تمار اكر كشر نامي كاك س بيبج ةروإ هال نامي يب ساروا رك ادا رك كن وتق

 كذا تلوم ند زجمروطب حس ناذتب كيا كريري باطما ناج قنا ةقان هذه لاقو < ردقمارابمت

 وك ا. اق ايةيو_هل توتر حس نا زا ايكيدركر رقم ل كس نوروفاج ماريو ند كيم كثب ند كيا 2

 مصري نكي تر كيت سد كيا نلايمرد كس نا وا انرك سولف اين ناصتنوك ان داناكل رتب ح تيئاكدب
 كم وق ف ضى ان رادق كيأ لع اي داجاكت اد ذود كيأ دا الاب دب وصح لس ءا سب نو نزرع

 مرا دلج



 لين ©9) ءارعشلا ةروس هر نال الجودرا حرش نما

 او يأ اك تسد اكمالسل يل ٌعراصروا ىلاثن كت ردت كرا ليدوج واب را يايدركك الب كى ا تس كد نماضد

 ٌراص ترضع وف ينعي درك فق ثا بج ىكر نازح اكوي تمارس كرو هرفكردا لال لئن امباب ارو ةكول

 كال وكيتش#وقثزا مدبر راس نم لفن دبل دل

 قرار فروقمل تنطوي ىكيماذع لوزن مالسلا يلع عر اص تر: 2ك جدركلك الب زورا يش كول ودول يك يك

 عش وم مايرحم زورمر حي كس وم رسولي شير كل دمورذ سرج كس نادك تشد ابج لوب خرط اروبا حت

 -ك عدلا الب رذ ك2 اتحد رشروا_لزلز تغزو ره تفم

 رشف نأ لوس مكل ين وقتال طول مفرح هل لاذ نيل طول موق تنل
 ناَركّذلا تونا ”َنيِّلعلا بَر ىلَع لإ ىرْجَأ ام نإ زج نم هيلع ْمكَلأسآ اَمَو وعطر هلا

 موف عش بَل ىل مكان مكر مكل قا ام وردت الا ىل يعل نب
 نم نود انيلَع كراكنإ ْنَع طوُلي هس مل نِلاَوَلاَق مارحلا ىلا لالحلا َنوُرِاَجَُم نودع ,ُنوُداَع

 اًمِم ىِلْهََو ىبجَن َبَر َنيِضِغْبملا لا ثَنيلاَقلا نم مُكَمعِل ىلإ طول لَ انيدَْ نب تَنيجرخُملا

 0 ةَنيريافلا يف أر 0 3 0 0 ُهنيجنف ِهباَذَع نم ٠ ىا ْنِرلَم

 3 زيرعلا ل كر ُنِإَو هَنيِنمْؤُم رز ا ناك - كلذ ىف نإ 77 تَنيِرَدُملا ُرظَم رطَم
 ُمِيجْولا 3 7

 هسمسج رست

 21( تشلا) مايك ا بكس ناا هذ ( نيا ) طدا لاحب 1 نادك جاي التو و ( قت )نس طدلم#
 اتباو للص لوك سا تس مل رواوركت عاطا ىريمرواور تس دشلا موسم لوب لوسر رانا اراب و ل

 ردا 96 تسرك ىلا توجت سيك ل ودرم سس لن لوفامنا شم ملاع ىلا مايك جس سؤ كس ناماعلا بد قلعت ارم لك
 ناوي ليا« وب وب رجول لت للا 1 (لالط)ا يب 2م ءاببق ل اكمرش كنا شن زجوج كل ويس دابق

 نأ. يضيختزلن م مكبسج 6م ليج تمروص الج يروا ريت وم ننس رك ىلا تدوس لودرم ركز وميك وم كمر شك

 هس دامت ترو شل جوج هذ هللا ل و6 ب بلطم اكد نايباك ا. مكجا وزا نه قس. ايلي حابب نلمركدوا ةساج
 فرط م ارتحس لاط ن دع مب جس مارتركد جوج تس كى تيتا سكس ودرس كوبا كل اط 2
 يقي وك 1 اش اب ح ف ركريكرواهسام ملا طول سايد باد هس لولو ( كس مق ) وم هس اوغ رك زدات

 مدابج دلج



 ل ©1) ءارعشلا ةروس 36 نمل الجودر حرش نام

 س1 لوب وخان تتح تكرت قراهبقل م ايد باوج فس ماسلا يلع طول ترطح كس ةاج خس دلا#ف ترش داع
 نات مانت نارواولن ا فس موس كحد تاجنحس باعك لام اكس ناك اسر ييردا كك راكدردوي سري

 هذ مرج يدرك لب سمت كل قمر لم سولاد ةساج هدي لاقي ناك: كسايعاب كيا ز زك كد تانك
 كس ذ_ ركل لاب لج نم ياسرب جاك ورتب ( نتي ) مالا كيري نلا فس مترج يدركك الب ( قب )وكب سدا لاب
 كرا ثلا لع نا روا حس تربت م ا ربش الاخت يك يار ثوكن جاسم ب لوكول نادت اهقدييارب تبوس حس لي سوقي ط

 تاتس الاو تضرالاو تر دق ىذب براك كس دواء تسال لين اهيا

 دئا رينو بي نش
 طول ترضخ كل سا تكراشم ىلي ددنروااهق لكى بولد حاول موق كم السلا يلع اطول طول مهووخا هل وتف

 يلع ماريا ترضخ, تش مرش اب لس لاب لغ قرشتوالب روا كس هداز ردارب كس مالسلا يلع ميت اربا ترض م السلا ريلغ

 ريلع طول وا ايام رف م يق لش ليم اقم لبن ماش فس ماسلا يلع ميئاربا سال فير تس ركت رج دخت اس كس مالسلا

 دوب لش مورس لاس يول ترحم ارم ايق لن مودسرب ىرود كت نداسم ند كيا سبع تكس ناد مالسلا

 ايلا اهب اكن اوك موا ترط> حس جو ىنااهق ايكوم متا6 حس سوكدل ىت نا قب تشر اك ترج اصمر وا ل كر ايلا إب و

 رضا كا َوْزأ نم فس مالع[رداشء هس نايباكاي ْمُكِجاَوْؤَأ نم ْمُكَل ُلَحَأ ىا ْمُكأ َقَلَخاَم هلوتف <
 وفا 7 رك ءسروصقتتيياعر |, ل ْمُكَ ٌقَلَخ ام مكي لوا ايل راشا فرط كل اق ابود كسك ح ٌنِهلاَبْك

 هراغا حس نهلاَبفَأ كي مدد قمر ترورض كك ٌنِاَبفآ ىلا كاوا نم رضاك ا تدم ْنَم ةساجج
 سئل اطر يده لاط #2 ءاببقت لكن اك سي بلطم اكذ_#ج لاطعس داب يبت قداهقتكا يدرك
 دع حل ل بك ٍداع نو ذاع هلوتقف < ثرف عمم زوو يورك ثرزح عج وت لاك كك للا«
 نيلاق َنيِلاَقلا َّنِم هلوتف الاد ذ_ركرايتناوكم ارتركذ وججوكل الح رواوكل ب ركووججوكى ب" دن الا» ذك واتس

 ردا كتيب ننتج لاش ىتمومفماك رار وا ترفل م نكس ساس يلق اب ٌولَق هدام جس ا اك ىلاقلا
 كف هذحف امير هباذع ْنِم هل ونت < رمت كن ركوم قلخك فوزح لاق َنيِلاَقلا نم ء لد كس نس دعب

 نا يب لطم لولاك اهب ح لسعد نإ نا نؤلمعي امم باذع نمي ىا < هراغا فرط

 الاو ومب لازات بارطعوج ل شادإي كدب لامعا كس ناك ب بلطس «ج_ قاوم طظوفك تس عينت لامعا نى كل

 لصتم يسمو كن _ وهب لاش لع ىلا اقفل اًروجبع لإ هفوتف رف تلازج كن يقلي زيمر وا عت حس لاس
 رابتتا سات ىت نامبيا للا سم تقف ىلا كس ول ترطحروا قرب سس لن نامي لبا هوك تس رابتنا ساروا

 مرارج رلج



 إي (01) ءارعشلا ةروس ه١ نالالجودراررشنيلابج

 حروررهيضتوااهقهلعا و ماناكى ويت هرفاك ل مالسلا هيلع طول ترن, لرب س اروبي هنأ مإ وم حطت قش

 بس كارد قتلا مكس مة دج كوي هرفاكء كود عدم قويت لي كم السلا يلع« امك هيل و لش نايبلا
 فس اسرب شراب كورت ر وا كم لكن ع ذرب طول دق يك يورك ك الب دختاسك موق قتلا 2ك سا قت س لاح
 -ايك يدرك لك الب وكن ارل رذ كس لوبازع فلكر وا

 رو رين
 بج لع كرت لك تارما ترضخ ا تح عبس كس نارإب احب كح مالا يلع ميئاربا ترهق م السلا يلع طول ترنح
 هيه قار ل روما مددس موق لكم السلا يلع طولا ترططد» ملا رف ترج حتا ك ميت اربا ترطعحروا هن ايكيا
 . صقر قاطعا ماش لايتسإ

 ىل قوم حس موق ىاءاذتبا كت ضابخ ا قتتمداع رب كامدل م دق ضمت خللا ْمُكل قل ام تورذنأ

 بدو كلب ماع ل ايثد قروب فب ب باءادم حس ادولم قا اكن لو ني ل هتك تطاول لراس

 ضئوت مج لوك الفاروق عنب با نابي كس نا شن ايكايلر كيلر ئاج جو اترك ترا لين كك اره بكس
 (هنم هللا انذاعأ) ني عك ركىراشم عاق اب تن رصد كيا ل لب ادرس

 ارك جس اترجيئاني بك ياذا هك فس موق كن لا لب بادج كس تحي ظعو كس مالسلاريلعامول هن مل نيل اولا
 دهذد دق لااكى رب قلك ترآ لب كرب اب لاك حس قى يا كح متدكردايتق فياض ذاب حس فس كريب لوم كه دام

 الاد هس 1لايلا تنقد ليا جس ايلي دكت تايح صرع كك لواتروا هس لرمي يعجب نم ليس مدا
 ا[ اجامج غر اصروا كيتا ذب ولا كتم نس تسار فرط ليال بيكي حس ساو فس رك ذود كس

 ىه اهلا جمقو ماللا ىلع اًهِيكَرَح ِءاَقْلاو ةزمهلا ف ٍفْذحب ٍةءارق ىفو ة ةكيألا ُبحضأ ٌبّذك

 الأ مهنم نكي مل ُنآ مهزخآ لقي مل بيع مُهَل َلاَق ذإ ٌةَنيِلَسِرُملا َنْيذَم َبرُق رَجف ٌةَضِيَغ

 قرجأ ام نإ عرجأ ْنِمِهْيَلَع مُكْلأَسأ اَمَو ةَنوُعيِطَاَو هللا اوَُئاَف نيم ُلْوُسَر ْمُكَل ىنإ دْدِرُقَس

 اوُنِزَو َنيِصِقاَنلا ٌَنيِرِسْحُمْلا َنِم اونوكت الو هُم َلبكلا اًوُقَوأ هَنِيِمَلعْلا َبَر يللا َبَر ىلع لإ
 مِهّقَح نم مهوٌصُشنتال ْمُه َءاَيْشأ ّسانلا وسحبت لَو يِوُملا نازيملا ٌةمْيِقَتْسُمْلا ساطسقللاب 0

 ان راق *نيوألا قيل يجر مكقلح بلا ارهاق ييغ دم وم لاخ
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 ب 5) ءارعشلا ةروس 02 نمل الع وورا رش نمل امج

 ُهَنِإ ىا فوذحم اهُمساو ِةَلِبقّتلا نم ُةققَحُم ْنَو انلْثم َرََب لإ َتنآ آَمَو انَنيِرحَسُمْلا ّنِم تنأ

 تنك نإ ٍءاَمّسلا ني ةَعْطق اهجنْقو نيسلا نكسب اًفْسكاَنيَلَع طِقْسَأَف طَنيِبِذكلاَنِمَل كَ
 ُباَذَع ْمُهَلَحأَ هوبْذكَف هب ْمُكيِاَجُيف حدؤلَمعَت مب ملغ ىَبَر َلاَق َكِيلاَسِر ىف َُنْيِقِدَصلا َنِ
 ناك ُهَنِإ اوفا اًران مهيلع ْثَرَطمف ْمُهباَصآ ديدش ّرَح دعب مهللطآ ٌةَباحس ىه ”ةَلظلا مي

 6: كْهْيِحَّرلاُرْيَِعْلاَرُمَل كبَر نو هَنييِمْوُم ْمُهرَكا تاك اَمَو ”ةياَل كِلَذ ىف نإ هميِظَع موي َباَذَع
 ةهسسصتج ريست

 كح ة دوا ةييسدوكم ال تكد” اروا هزم ف ذع ليغ ةأر ليا كبي ذلك كن ولوسر ( كك ) فس لولا الي ١
 ارق نس مالسلا يلع بوش ترا نارلبج كا ئامج كن قخرو بي رقد ني م ( لي )١ هد كاسه و

 لوسررا يابا راببقل م ؟ فوغ مايك تح لتس لب نلا ماسلا د يلع بيجشب كل لاب متدخ ا( نابي )

 وركارج ارزل بانه مل اعرائددد ب لب ققاصار يماتباج سيلص لوك مثيب لا لج ون ابكر يصر واو تسدقلا لوم

 ورك لل ع لوزج كولو 027 لي سو زا نما ورك ال قس وزارت ومش ل اش لع نولاو يسد

 تمون اليميداسفويتاس كس سس ديب دذ كس هريغو لخ لسن ككاو رل يلد كوكب سس لن نكس نا م

 هدؤ سلا < لاح انعم حس افْعَت لاعؤيسا َنْيِدِسْفُم «< َّدَسْفَ تمكريتا سكس هرسكل + نع دركار#ب
 ورواه ايككا دركوداج ب نجس تس لع لولو نا قناه سل اول نا ايك ايي وق ولك 5( ر) دوام فس ل ش

 نإ أ < فوزحم اك ارواب .ليقنلا نمد ففت نإ لي تعب لم لووجبولدخج دل دواس ناسا قتايبج مت
 ساروا وكساس نسم اًفْسك #دارأ 211 اكن لاس اري وا راه لس اهنلش ( تلاسر نس #ز) تيس ةركادس

 لرب اكس اوكمتوووس ج فقفاد يل م حس لامئا هس دابق بسرارجمابك ( فس ةنيطا بيش ا ازلكق نكت سكس قف
 نا« ىكملوب كلامو ءاألي 1س باذعلس ند كساد ناب اسوكن لاوستس د تس الث رباب وأب يعش لول وووس اكسس د

 جب كج لاسر كك آيي نا فس ىلدب ىلا ازا دعب كوم نر اس ب نادعب ك فخ و التف لع كري دش كس

 نوم شكا حس ل نلاروا حس لاشن ى ذب لب لا ريشا امن ب اذعاكن لذ ىراحب سب هدميشالي كس دم كانك ل شوو
 -<سالاد مل ارمالاوبلظ ىتبداريتأيقي رواه لاك

 دئاوفى ريض بيكن
 فيلل بيهش ترطتسس كيلا ُباَحْضأ ل تلكم حك هك ءب لك ةكيل شة/رقديا ةكيأ

 مراج رلج



 مي (©5) ءارعشلا ةروس نادل نمل الجووراحررش نام

 نم ةَضِيَغ لب تك قوت خ ردك ةكبأ كج ايكايكن ايي« ل دارععس داب كس فارطا كس نيب هدد مالك

 سا ف مارب ني نيب م جس ماناكق نص لكم السلا يلق بيعش تررفعح ني دم + لين تلك زامجروا لك جتا سكس قفا
 هلوف تقاسم كذ وردم آن ايمرو كس رصمروا نإ م ءايكدبب موسوم حس يمان ننا ك_ ساق اوك ش

 اونعت كك لا لين رهن نحرك و فلك رك ظنك لالا ذو لامس هدك وم لا سل نخل اًوُتَْت نيدسفم

 رم اقءهسرسودج لم ننس نول لبج ردا ةلبجلا هل وق لو كذ كراف حك لج نتشاسس يع

 , خلا طقساف هلوق [د/ءاركو/ وادا تبب حس لم تذ- ( ناعيخ) للا اًريثك بج ل صا دقو ايف
 يل نا تفو زحل شبس اون حس تارطت ضر واس ايورارقمدتم ب اوجج اك نيق داصللا نم تنك نا لس ضن

 ( اعلا ور )عسب رركت الد ظقساف رملي

 رشوش 5
 مل الا باجسصا مت“

 فرطا كس ناي دمروا موق كم السلا ريلن بيتش ترط> حس لا لإن تكول كش دلي | ةكيألا ُباَحْضأ بدك

 تخرد كيا ىابيا م اجاجاهك و وُ دك لبن تلك تخرد ثك دلي اكس انكا بكى كير ء لا دامه داب كح
 ترن اوت ماج اهلي الا بامصاوك ونش اب كس لابو« سك اياجوب كول كل انقل كداب يان كني

 لوماج وب كت خر ورلي ١ لاهج ا مقفي داب اى اون اريل ني دل” تاكودودصروا تود راد اكم السلا رين بيش

 ملكوت هلي ١ك ى مالسلا د يلع بيعش كتم ىك كيلر نيب م ىلا دوالي ١ باساب انرم ولمس لاء
 م السأا يبل بيش تسرع لع نلمس ني دم لابن تبل« ايكس نك لابي اكو بن وخال ساق تضرب قرم

 اًبيعش مهاخا َنيدم ىلإو © منكم دقن ب م لكرإ اتم ىاركذ كى جأتروخا كنا لابد« ايكايل ماناك

 فرط كن ث ني م تود فلي رك بكرا رق قبلا كوك رم دوالي نس نير فمن ( 0 فارما)
 تا ةقررشكن باء فرط ل كني ترم قرمددردا فرط كالي ا ترم كي اق هوك يعش ترض

 دلك !بامسا لابي ظعد ىبم يك يلوكني سلبا ظعووج كناري و َلْيَكلا اْوُْوَأ < تما ىت كيابل س قع تاب
 1 تر تما لت كيا يس عتاو فاص حس لس اي داجايكاأ

 فاصناو لردع اكس لنج ايدرا رق ظفل كور نس تارطح ضتوك طق ميقتسملا ساطسقلاب اونِزَو
 وزار تاك هس يدارمء لين كل فاصنا قكقنكس طشق اي درا رقذوخا حس طْسِق ركن امال رع لن إن كس
 وحكي كسي شروا ورا. ناك تؤ قو ركلاعتسا يي روط حيرواوكر تسرد تال[ كلي نردد ا
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 ُِث (035) ءارعشلا ةروس ه4 نال ااجوورا حررش نمل امج

 اترك ب بلطم اذ كد لكل مدفن شددت قيال" لميا اوسخ لَو

 خيار ووزنم اي مال لوك كاوم مولخم سس لاازنجج ىرسدد لوكا يدمج كغ كون خي هاوخوركد كل ساس نتن

 تأ ياور لم اطمن كلا مااءجس لفاو سب ديعد سا ىو وجاك كتقو جاتك ردج لب تقوو رقم

 يكن ايب رعب نس اوت مولع واوم لبنك يرش لع ص ز ارفعي رالي ةس زو رافرعترزنخ ع لاف

 ضي رعي دلحا سنزج كل 3 لونان دكتج قدرك م كة 3ث َتْفَقَط ايار فذ قورافر متر تح زل

 حركي قباطمك نقتل فيفطت و ءافَو ار فذ كل . مارك رف

 تامه مق كتيب ترض لات نثس يدوب اذه ةّلُظلا موي ةّلظلا مري ٌباذع ِمُهَّدَحَأَف

 هيلا جمال داباربكايا سس لك الج قس رقكس نارمجرجاب نروا نم يم كت قدام رفطاسم ىركت نخل يتزور

 هس لداب سا نكرم نكن هس لد اب سا موق ى رول بحب قوم كني كس لدابل ا مدقكروب توتر لجن اوم
 للا( فراعم حر ور) ( سابع نا هاوراذل 2 رج لايم نا كراسفلا 1 اجب كسلا
 نإ دم ىلا ءايكا يكك الب هل رذ لس باعك ( نايئاس) هّلظ وكلي ١ باص رواديل رذ كج حررط لوو اكن يد

 - ايلا ل نو كاك ري نأ ةكنطلا وشل قزف دخول( رف لع روج روم عسر 2 تاس

 ( كك ثعب كك ناحل لا

 نبي ٠ نوكتل َكبلَق ىلَع ليربج ” ُنيِمآلا حورلا هب َلَزَن ” ” نيمّلعلا بر ٌليِزَل نآرقلا ىا ُهَناَ
 ناو هللا ٌلعافلاو حوُرلا بصنو لّزن ديدشتب ةءارق ىفو نيب نيم َيِبَرَع ناَسلب ةَنيرِذنُملا

 هَل كيمو ليجنالاو راك نيوالا بكري ىفل دمحم ىلع ِلُْملا نارقلاركذ ىا
 ْنّمِم هباحصاو ماَلَس نبا هّللا دْبَعَك * َليِئاَرسإ ىِبَب ُءاَمَلُع ُهَمَلْعَي نأ كلذ ىلع َةَيا َةَكَم ٍراَمكِ

 ىلع هالو يا عفو ةّيئاَقوَفلاِبو ةيا بضتو ةّياَححّملاب كيو كلاب َنوُربخُي ُهّنِإف اوما

 هِعاَبَيِإ نم ٌةَقْنأ ”نييِمؤُم هب اوناك ام ةَكَم ٍراَفُك ىا مهل رق مج عَمَج :َنيِمَجْعَألا ضْعَب

 بول ىف هب ٌبيذكتلا اَنلَحْدَأ ُهَنكَلَس مجبعآلا ةءارقب هب ٌبيذكتلا اًنلاخذإ ّلثم ىا َكِلذَك

 ةَغَب مُهيتاَيق َمِيلَألا َباَذَعلا اوي ىتح هب نووي ال ىبلا ةءاَرِقب حم رافك ىا هَنمِرَجُملا

 لاف ٌباذعلا هل عدلا دس 0 1 دو دَنوُرْعْشَي ال مُهَز
 ىنربخأ تِيََك تنوُلِجْعَتسَي انياذعيفا ىلاعت

 بنما ليلة 2 را قا سبأ 11

 مهل ٌةَطِع ”ىركذ اهلها ٌرِذَ ُلْسُر :َنوُرِذَُم اَهَل لإ ةَيرَق نِم اكله آَمَو ني مل ىل ِهِفيِفحَت

 مراج لح
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 الب (03) ءارعشلا ةروس 35-3 نيل اطوورا حرش ناله

 نازّقلاب هب تلت امو نيكرشملا لوقل اًذَر َلرَتو مهراذنإ دعب مهكالهإ ىف دف

 37 عمسلا ِنَع مُهَنا كلذ نوُيحسَي امو هب اوني نا مهل حَصَي يفي امر 5 ُنيِطَِشلا
 ٌءَريبَذَعُملا نو نول رخا اهل ألا عيم عذق لق باشا, ةريوخخت ةدراوزاعل ةكرؤاملا

 دقو ٍبِلَطُملا ونبو مِشاَه ْوَْب مهو ”َنيبَرقألا َكَتَرْيِشَع ْرِذناَو هيلا َكْوَعَد ىذلا كلذ َتلعف

 للا نا كا نمل كفاح نبأ َكَحاَنَج ُضِفْحاَو ملسمو ىراخبلا هاور اًراَهج ْمُهَرَدنأ

 هللا ريغ ةَداَبِع نم بنوع امم ئِرَب نا مهل لقف َكئَرِْسَع ىا كِوَصَع ف َنيِدَجَوُمْلا
 ني كاري عن 3 رزمأ عيب بلا لوف ىل هلا ميلا يزعل ىلع فاو واولاب لوو
 ىف اًدجاسو اًعكارو اًدعاقو اًمِئاق ةرلصلا ناكزأ ىف َكََقتَو ةولصلا ىلا ” موقت

 5-5 لَن نم ىلع َةَكَم راَقُك ىا مكدبنا ل َه ميلا ْعيِمّسلا َوُه ُهَنِإ نيِلَصُملا ىا

 هريغو َةَمَلِيَسُم ٍلثم ٍرجاف * مِيثَأ باذك كاف لك ىلَع ْلَّزَنَت ٍلْصآلا َنِم ِنيَناَلا ىدحإ ٍفذحب

 3 ةنّهكلا ىلا ةكئالملا نم هوُعِمَس ام ىا عِمّسلا ُنيِطاَّبَّسلا ىا َتْرْقلُي ٍةَنهكلا نم

 ٍءامسلا نع ُنيطايشلا ٍِتبجُح نأ َلبَق اذه ناكو اًريثك اًبْذك عوُمسَملا ىلا َنْوُمْضَي ,َنوُبْذاَك

 مّلعَت رت مل نوموُمْلم مُهَف مهنع ووري هب ووقف مهرغش ىف ”نؤاغلا مهني آَرَعْشلاَو
 ًءاَجهر اًحْدَمَّدَحلا َنْوُرِواَجُيف َنْوْصْمَي نومي هنونقو مالكا ةَيِدوأ نم ٍداَو لك ىف مهن

 ِءاَرعُشلا َنِ م ِتْحِْلُصلا اوُلِمَعَو اونما َنيِّلا لإ َنْوُبِذَكَي ىا * َنولَعفَي ال ام اَنلَعف َنولوَقَي مُهَنآَو

 اَم دعب نم ٍراَفكلا نم مهِوْجَمِب اَوُرَصتناَو اًوْرَصَاَو ركّذلا ِنع رْعَملا مهّلَعَْي مل ىا اً هللا اوُركْذَو
 ُهللا ُبحُي ل ىلاعت هللا لاق َنيِمْوُمْذَم اًوُسيََف نينمؤملا ِةَلْمُج ىف مهل رافكلا ٍرْجَمِب ٌتاَوُمِلُط

 ميل ىدخا ثلثي هثلغ اوتغاف مقلع قفا نمل ملك نم الإ لوقلا ني ووشداي رولا

 تملا َدْعَب َْوْعِجْرَي“ نوُبِلَقُي عَجْرَم ٍبَلَقُم يأ مهريغو ِءاَرَعُشلا نم اَوُمَلَظ َنيَِّلا ُمَلعَيَسَو
 هسمسج رست

 هس ةارليلب بق بأ لارج نثن نيالا رورو اج هددسرفلاذاناكن اهلا بز نا ةرقش دبشال
 لس حور روادي رثت ْلَّزَن ل ةأرثكيادوا لذ اجومب لي نولاو ار بآرك ات ل نابذ ىف ءعفاص لإ

 تاروت الشم نوبانكاكن وكول دعي ربت كن آرق هدش لاذ نري ملوي ثلا لس بشاب دوا هقلا لعق رواسس دختاس كس

 ؟ لو تنس اجى العكس لارا ىنب وكس امكن لاك ىلاشنري كت قادص كن آر ك- ك- نا ايل لمن لاو
 مرايج رلج



 ِِث (057) ءارعشلا ةروس ةرعا نايل الجودر حرش نكمل امج

 رواد اسكس اب ْنُكَي روف لين تدربت كت يمت كس اهو« سال نامئادج تس هو كس ناددا مالس نب ادب ا يب اريج

 زار شتى نآرق سام ضرفلاب ركا ارو تانج عقر لس 2 ةروا رق اج عراد ب قع

 2 اد نافارا نة رح نينا 5000 قبح ءانرل هذيل راقك/ ارق ىاووردا سل

 بوق نا) ذم بيكن آر ترجو ى ةأرقكاُ رطل جثث ررطىا جس عيل اك_مجعا نيج
 نتا ىررك او بي زلت ( قب ١) جو لك ةأر ق كى لم بولت كر افك نيعرب ىدرك فاو ( ل
 كس اوكن اروا اج[ اجاب نلا بازذعو هرمي ليلك دوب ازعل ردك يلابيي ك لب الش ناميابب نر

 نال اجيد باوجؤلن اال الس ناميا مترك ؟ قع اج ىو تلبدلم: اهلك ليي ود كر

 اجا ؟ لن حس رايت ىرلج كب طعس دامت كول ايكيا رف ف ىلا ختدقلا ؟ كس [بسكب اع رايك اوس ولو

 واخت اهكا يلو رعو تناك” اجب اع ورب ادع كس لارج ايد ف امئاو دم اف ىلا ركنا ذ ما

 نفس متروا؟ كس ماك ايك نم ةس ركاب كس لاي لي ذ# كفو كس باع ناا كد نمدوس كل اسيل اس

 روا كس تار ب روطكس تحدت وكن اوت تس دوج وم ء اهنا كيا لس او فسار ك- كس لاكي ركل ا يك ئئ اك الب وكس

 لوم لزان( تيآيب) ك- كن ركوروكل وقس نار وا هت لل ان محت لن نس ركك الب وكن ادت كس سارا

 ( لب ) لاه كسا لع ناار وا لوم لا نري اك لب اق كس ساه وهشرؤا تسال لبنات ايشوكن آر سا( شم
 ربا ل لب لين كك يسد كوردي رذ ل سولعش م لن كل يدرك مدرك بحس تنس ولم لكك لوتشرف نود بشل

 < ايالي وكم فرط كى م ايلركم اكوو سرك كة اجوج لم لولاو نسي ازس قة روراي شوكو وخسر ا دخت اسكس

 اىراخب وكل اايكت ياو ار اكمل ناروا نيو بطر وا مشب نرد« يسار وك وراد تشر حرف رؤيا رو

 تم قة رئوقاسلس نأ با ةهس لارا درج ليلا سل حس لف نرجون نتن نعدمروا نس سو

 لكدتلاريغ تل لامعا # دابق مك كس وربك سنا وق لي زك ىلارفان قرع ناادناخ ىلا سرت كدا كيس آل
 انش قاما ناقد داق وواداذ. لك رقو تك ري ثلا ابره بل انس ورجب ارد دوا لامن كرب 171

 تس اخربو تسشن كي آ لي قلص اكرا رواد سو ارك ك كس زامفكس بآل: « كحد بنوسالاىكا ماكان
 ىو كتب اكد د لب نولاو ثم ذب زارف قب نش نولاو نس لورجس كت لاح كروت رولر ودوتت ماي ( ني )و

 لن ل اتدد لع لضا؟ ل تس رئارب صخر يل يخل راندك يك لك راذكمس ا < الاو كس اجروا الاوت

 روا ءهرميشو با زذكمليسم سس لبي لون دكا ريم رج اذ راكرتك #_وصجيرب ناي يش ( ول نس ) كس كف ذهول ات كيا ح

 لو ل # وعجل تل ناروا لين سدرك اقلا ب لوثج اكل ين تيل نمسا لوك قنوت اب لوم ننس ناي

 روا ات ليي ح فس اج كورس هس اهبزب ناس آوكن يلا يشيب ردا لذ ةيبسد الط ثوختت اس تنب# لبي تاب عل
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 ل (271) ءارعشلا ةروس رس نيل اجود احررش نال امج

 لين قيوم لي تس ركل ظلم ءارعشروا لو تح ذب رعشو وول ليث تسل كولو ارك لضر عشا نلا قدرتي كورا
 ( ل سب تجر تك لع ىدادرج كفانضصا كادوا مالك كول يدل 2س اج لي آ ايك( تم لاق ) مومن

 كوم تي لب روج لو تك تابدو دوا ل ةساج ركز واهتتحس دع لم وترا ردد انجلو تس دس ربت
 ركؤوكى ا ذر عش قش ايكرك اكد ثلا ترتكب ر وا كس مىلاص لامئاروا سال ناامئادج كس لور اش نلا سادس للث لس

 وج كنتو رلحجلا ف كس لورفاكن ا ايلم اننا دعب كس قولظم نبا كسركوجت كلا حس لورفاكدول يك يكل ان تس
 وكم ولم كج رف يمشي وكن كدت زاد ادجتاسس كس لاب ىلاختد فاء لن سئس لبا كول يا ذبل تس جو كفك

 نادل 1و فرك بي رقظروا وم تلح رك اننا ريدا كس ا قم نايك واهس دابق فس لوم تاذاجا
 ( لد كف لكل ) نين قرا تورك ك دعب كس توم هوك. اجوم مولعم ولوريغو ءارعش

 تاو ريش نيرو

 اكان اتسم قيقا نيرذنملا رداءس لزب تاسكس ءاجوداعا تريك هب « يبرع ن يبرع ناسلب

 هيل راض ماسلا لندوة ايم هت تسري ايد كر خروا ار و لمن نازل رعدج لب اجو حس لم نولوسر نا أ

 اكدبش ليا رصقم كف اضا كس تدابع لا نآر قلا ركذ ىا هل وتقف مالسلا هيلع لب مسار وا مالسلا يطق بيعشو م السلا

 لن نوباتكدقباسم سمت ضن ن رق جرم مولع نيو ربو ئه ُهَّنِإ لوكس لاعتدفلا كس يدهش باد
 لب لوجو مستر ف نعي بتكاقب اس نلآر قال سي دصالخاكب او :باادج - < لئلا لكالاح هس دوجوم

 كس مالس نير ثلا ربع هباوعصاو مالس نب هللا دبعك هنوف جس ددجوم لع قياس بتكت فص كى دوار اكن م
 (0) ةبلعث ([-) دْيَسَأ (0) ٌدَسا (1) 4 راج والعكس مالس دفنا دكت سوم نارطستسس دوبي كج قاس
 نكي ةلوق سال بوث تبي دوا سال مالسا ل دعإ كح حس ل دوبي ءالع ترطح لوب يا نيماي نبا
 مساكن كت اساس رك ٌةبآ رواه ُهَمَظْعَي نأ ماكل اه مدقعربتك نكيةبآ ذآ بصنو ةيناتحتلاب
 لاا هملعي ْنَأ روا كوم لعاف اكل اا ٌةَيآ قوم دمت نكت ركاع لدب تما ةملعي نأ رواه مدقعرت مهل رواج

 ناوثإي ردا نونا حم ىكءالْعُف لعْفألادسجس عنب ْبْحَأ نيمجعأ نت مجعا عمج هل وت دج لرب ح
 ك1 فيلق تس < ٌيهجعأ سلس بادج جس سنت اياك مجغأ نيج اذهل ل آستقتاس
 رواه لومتس كة انكلس يي كلك هلوق < تسردانا نأ نيمجعا لٌئمجعاذ باه يك دركفن ع2

 ففعاك َتْيََرفأ هلو ُةَبيذكت انكلس ىا ءهتاسك فاضم ندع نآرتهترم اكريمشو لع ةادكلس
 < ةيرق رواه تف* كة برق كوم لمت ينو رذنُم اهل الإ هلو < ض رتملنب لع نايمردءعس ب اول قيف

 مااح دع
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 يي 1) ءارعشلا ةروس 3 نيم ااجودرا حرش نال امج

 < :ءاج جو كف سوم قل ع للاسر رواه هدئازري لوعفم نم لش ةيرق نم هلوف باك كل اع
 س ٌمولعم ٌباتك اًهلو لا ةيرقلا نم اَنُكَلْهَأاًمَو لئالاح ؟ يدرك كة يكول اوت دعب الا ©

 تبدو ناو

 رواه لص انومشواو ناايمرد كس تنفصفوصومرواج تنص كدي رةلمب كك ساسة اى كل

 ( لمت ) مهبلك مهنماثو ةعبس كا يبج جناب 2 كر يك كف وصرلاب تضم ل صب جس جاي الاد للا
 ولا ركوم لج ركل حس مدقء قر ادتيم ع خم ءادتبم نور ذنم دوا جس مدقعربثركوم قلت فذ اَهَل

 كوم لاح نورذنم اًهْلْهَ ردنا دق هس عت رابع يذق لبي تروص ىك سمت لاعب تفص ةَبِرَق

 ىا بس لام رم نورذنم لي ىركذ هلوق نورذنم اهل انئاك لإ ج ب ترابجيزقت لم تروص

 ! ّلدع ٌدير سج اكوم لمت لابم قع اجاحكر لاب ير الن نسا دكا ئركذ نيركذم ب ىركذ ىَوُذ نورذنم

 لرعي تابعي زثت اكو لي قت نورك دم نورذنم لي تروص لا يانج كتي ردضم جس بوصل ىاركذ

 لجال مهُردنت ىا انكتب قكرل لوعفم نب تلع ى نروذنم ىركذ ةركذت ىا ىركذ نوركذم
 ملط رقم ليث ترروص لا ىدركذ هذه ىا بساط تربت كف وذم ادتبم ىررك ف دوا بقا وعلا ْمهريكذت

 هلوت هيلا ثآرقلا رقي َنيطيشلا نإ < يروا فوزحروتماكل ق نيك رشملا ِلْوقِل در هلوتف
 ءازج كفوذحطرش نيبذعملا نم نوكتف هلو ءهرات اوان دي كى قت عك ٌباهش ُبُهش
 يثأر قوو لب لكون شي ءافلاو ؤاولاب هلوق ج ايدو رشات كلذ َتلَعَف نإ داش جس مدقم

 باوج لب ترروص حك ءاف روا كرم ف طع رز أ لث تروصاك فسم هقاسكسماو قاسم اد دات اسكس ادد

 نيدجاسلا ىفو هلوقف <_ نوطخنب فاكس ةاك لس لاري َكَبلَقَت هلوق كب لدب حق ىِرَب ىتب لق نشاطرش

 نيطايشلا ُلّرنَ لمت وج لوعفم_بىرعتم كذبنا راج قلخت مس لَ َْم ىلَع هلوط < خب نث“ لل
 لوعف سمج ونوم لوعفشورب ىرعتمركاروا حس مكر يمل وعفم ل واروا كس ثل اهوا ىلاغ كن اكو م كس نولوتفدو ماقنم مما

 ليس ول لوا لك ضل للا انجب لي ولم بس انم برك ين لع لاثماك ةمديسم لثم هل وقف اكد ماقم ما كلان
 كن وف اطيخدكس ااذبل توك ورك نب تطرو دآم لوفاسآ كنس يشب يك وتر اك تون دعإ كس تنجب كيس آس

 كم ةاعرسطما يبل اب اذ واى زتفم دات سس لع لونك ليسج يتبق رودس ل اني داكل رج لاح

 ني تكول او نير كوت اناء اك امن ماكي حيطس دلاسج ةريغو توج ليتم ولم حسد انبك ةنهكلا نم

 جان قكيئادن ىا لع ةكم رافك ىا هنوف ( لت ) لين تكد كه ساو ةييسد رت كديطام روما فا عدوا

 رث نآ َتْوُمِبِهَي هلو لور يب ل ْمُكدَبا رسم لع تروص لا ساتكسم قريت ظ ل اريج
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 لِي ©5) ءارعشلا ةروس هس نالالجودرا حرش نال امج

 جر ءاثتاس للاسف وذ وُمْومْفَم ن حلا اوم نيذلا الإ هلو جس للخ لا داو لك ىف مداج

 رشوش
 لذات ع لشروا كفساو نس ظل زان كس لادا كن آر ىلاقتدشلا حس نابي َنْيِمْلاَعلا بر ُليِزَسل هَل

 ارو ايكر اك اك فلس دمب دفنا نك زضمروا ىلا ققو كس ن آر قر افك جس يدصالخ» ل ع دارف رد جس اهنيك

 كس ركن ايب تاعقاد كس مالسلا مب ايا سل هس لاعتناايكر لكي روا مطر يطل لتي دك تنل اسرع

 هذي نوجر بترا اندم دانيل لأ هلوكن ' لوس سلك ملي .رانرثلا لستروا < ىلا ىدايبقي نآر يدك يك فادي

 تباش نارتو لا ؟اهتانركن اي رطل ت اا كس لون قرم اهنا تغزل اسما رول اع

 ال بج شرفا رنا كيت حس هدر كل زان حس فرط كى نالوا

 ناب ىسواوخ#ج ناك روب لع ناي يل رخوت حس يو نآ كح جو: مولخة نس للا نيبه ىبرع ناسلي

 تاب عيالك لح لا حاتم موفعم ف الف كس لارج اظنب َنيلوالا ربز ىفل ُهَنإ ن نايل ابكر توم ل

 ايكروا اوس كس لا بلم اك سدوم لع لولا '”قراس حس نآرقازبل صك لع ناابز يل ركدقباس بسك جس رمال

 كارا ءجسانوم مولع اضن ماظب لع لانا لود ؟ كح روجوم ل بتكدقبامس نائاضمروا ىلاعم كس نآر اك انلصم

 ىووصقت/ل سلك لح سايس حاج اي دسبكن آرق اهون تاقوا ضب تكن ةرن نيج اضم فر ضرك يان باد كيب
 (فراوم ) لن سوم ى اضم كس للااكب تك

 كلو زك ساروا تفص لك اروارمت كن اراك ب بلطم ا نيو ِربُز ىهل هن هس ع بارت ارمود

 سم ىاج مناك وميك وفود ىلاعمرولائافلا نر قكاوم مولعمازبإ ( لمت )ع روجوم لطرق سبتكك رو

 رارطا ناودب وم ىلع ناين قى هاوخدج اكن لا تس اهب ك ةأرق كن آر قا افلا سس زامفا كس قافتاه ب ىااك تما

 دهس تبان روج رس لاقل ما تيس كس ناس لوقت ل وقاك خرب لي لا حسا ضن لب لاك

 لدا اجانب ن ارثوكن ارقمج 2
 4 ناآرق اكوورا اش لاكتسرمدانبكن آر وك ا ذأ اجاكس نتن رعريخب اج تفر ص اكن ب آرق حرر ىحا

 ا ابرك اشس م: آر لج كح نآ )لعمال ابيل ةيسددا نا آرقاكى ني ركاب قرا
 قر قرط دود ل نت اطاتم قا ليئارسإ ىِبَب اوْمَلُع ُهَمَلعَي ْنآ يآ ْمُهَل ْنُكَيِمَلَو

 ديد هك نت تعامج ليا كك كر نسوة ليش لس بج وو عدلا

 مراه دلع



 ل (©5) ءارعشلا ةروس هو نال لطوورا حرش نمل امج

 ثدو ل لأ أل ديد باد كنار اكل اوم نحترم وظل تماالع ذ# دوبي الع وق كى اب كس دوبي ءالع

 ليتل ايج ليسلع نمت كملي ثلا لسى ىرخ آف ملاع ىدوبيب كيب تك عدذلا تر ىراف نامل تمرض: ليث
 ' ينانج كوم تدرب نايمرد كس لون اش ل ونود كس اركي ردا« اكعس ركل وبقي دب ءاكعس كال وق قد صووك ب لوا
 رام لين ثمدخ كميل لص تسر ضخت ارواح ال فير شتي دع لمي لئاطح كك ام ار أى ىكراف نلاملس تفتح
 هذا لص ةرالع دوبي دج رك تنو كشر وادانح تس ال ناييادعب كس ذ ركل رقت كن وتمالع وينو روك كوم

 فرت تون كس آل ث لوروا لم ودك برج حرك رارقاو العا المكر كح ركااكت اوبن كملي ريلع

 مح ءانبا نوفرعي امك هنوفرعي (ارفذ لامتلاك

 < داب كح تلاسرو تبن لكي آ فل تس ركداتغارب دوب الع لبي تالاعم ىترن كيو غيسا بج لكن يكرشم

 رك تك قاس تحاضوروا تحارضوو تح كك ال نلاميادج دوب ءالعس ذي لكالاح ؟ تس رك ببر تعا نوبك

 ايلا ب بلطم كد لم لياو تي كرف كنج لين هج لتي لا ىج كرف كسلا ليل دثلا لس
 نارتردا سا ناها د نفك شرم حرس كابن تيناهروا كتارص كك آرت ارا خي ء الكتاب
 2س كتل وأ سي كدانعر وارض جس لاا كس ذكروا بانك األ

 لوم ك ك1 موق ى رول لب شك ك وراد شرف صتسلو كل وريم َنيِبَرقآلا َكتَرْيِشَع ْرِذنَأَو

 «ناميا تورو ل وراد تشر قبح رق ء كس سس اكن ربي ردوا كداب كس كلانا ل شؤرو م راع رشا ىلسمحروا

 بس فس مالسلا ين ميرا ترطنح حرر للسن جس ولبن كيب اي صح كيب اك ادلب لان ىلانمكس ماع تولد
 ماى ئابيافصدعب ك- سوم لزانكس مككرما ملريطع ثلا لوب ين انج ء ىو تود كديح كرز آدلاو ظيبسا لكي ح

 خت لول كدلك ء# درك مخك كايا نو بج امت احاج الوب تقفو الكي «قد زاو آر كب ابصايب ردا كس عج
 مكدع ىبغأ ل مُكَسُفنَأ اوُرَتْشِإ شيرق ٌرشعم اَي يا رفركل_ دس مانا ليت قتلا لي قف ب اكس«

 نع ىنغا ال هللا لوسر ةمع هيفص اي ايش هللا نم ٌكنع ىِبعأ ال بِلظملا دبع ىنب اي اًئيش هللا نم

 ( لمت اوكي نزاخن) اًنيش هللا نم ِكننع ىِنغا ال ىلام نم ٍتنشام ىنيلس هللا لوسر ٍتنب ةمطاف اي اًئيش

 ايك جس ابابا ندمدو آلم مترج درج ومر اكن طب تشب كابي ارك وبي حس مكابي رفذس بردا
 < اهيكركانب ر زن فس دثلا””ايامرف ذس بآدعب كس لاء لي دك إ رقم [يقي لاب ابك سس بس ؟ كس نا

 تلكالب 2 بت اذهل هل انتَْعَ اَمأ كل ايت اكس باولا ب لا *لومانارؤ تباع تخلي ليمن يع
 -لوم لان تيتو روم لمي باوجب لس لاا ؟ هت ايالب ك- ىا لمت ن# قف ايكوم

 ةوم زك ع ذافهريفو ديت اهتبحب بآن نْيدجشلا ىف كلفت موقت نيج َكاَرَي ْىِذْل
 مرابج لج



 مل (25) ءارعشلا ةروس كب نايل اطودرا حرش ام

 جس اني د قاتتنو للا لو تح ذب ذامفدجت اسكس لكل ب آب سج دوا انيد وكي آود ىتتتو ىلا لت

 فيرتال#
 ناب نا اضم قشر يف ىلا يذ لكم لمت جس احاج بكم الك ارب لش تفلرعش نوال ْمُهعبْي ا رعْشلاَو

 روان رع لواوكن ا اضم كت سي ا قي يب نطنم فب سير شيكي يف اقروا «ففيل در« نل ذو «رك لوك لس لوب كك كس
 لي ءارعش عر اذطصا حك ىلا جس اتومربلغ اكن تالايخا ومد كوت ىلع لل غورعش ىف لطصا ع اجاج ايكي رعت (انق

 (فراخنم )لن هكل_ يار عشك شو نو زوممالك
 لاحت ارعشوج كلل ام نم به واو تب اش ناب نااسحءرحاور نب لاب تءرغح وف لوم لذ ان تي آد راكب بج

 لالجلاو ذدقلا لوسر كس مقا ا ايكترعروا حدر ضاح لب تسدد كلو يعدثلا ليس آس: تس هد لن روبشم

 هابتكا تقي رصقم,وعزي وصح قرف آدح تيب آيا رف بآء لو تكرعش كمت رواه لاءرف لان تي ايف
 للا جس دوك ليا صح كرف أكس تي افجوم لاو ل ءاثسا لا مئازبل توم لكك كس رصقم الف روا و دوبي راعشا

 كالا لمت لس تس ركماورع اشم لكن كرش لإ در ارعش ناكر شم لمن تي آ لادن. رف نس ني رسم
 وا ل ركوب وراعشا كس درو يبس وداد بوخ نمش أسروا نس ركون لكم يلع دفا ليس ةروا نوف رلسس تا رك

 - نامل او فس ركع راجا كنار واءارعش وبي لش تيبأ يسد ترش
 انقل ان دج صني خ# وعر ضاع حس رف لكم ركأو معنا ارعشننج ل رإي رد لتر كيا :هطيطل

 اياايياءارعش بحب كفرات كتر حس زادنا غيسا بسا فس لور اش اكله تجتاح ءارعشركن ب لك وتوو
 امتع اشرلكدج لش ابك ل كح تح ذب راعشا كس للسان لتر كك ركل صا ماركو مانا رول كك انس مالك

 هس لاعتشاروا لوس لم نوُوالا ُمُهعبتي لع ل5 تارطحر نر ارعش ايد باوج حج رب ؟ احا نس ايكراعنتا لي

 نار شن ركأ لم تيبآء ايد ماعنا بو قت اروااسنب تب لتر نو اغلا ْمُهُعبتي ءارعشلا بس ا فلن نآرق
 ري ىلاذ اهم كس طياضو لوصا لش مذو ردن هوك جس لوم كلا تيثكا لك ورع اشكو ركل ين دام ءارعش
 بكي فرصتك ث تلا ماكس فار اناا بمر واولغر دق للا لب ذا والع« لو تس رك ارراهبنا لل طم كس ديل انو

 دبكن ب املس قوزرف تكسر سيل ايخ ىت اكدودح كو ديقكر وا ناميادللب تس كيما درب لوك عر وددردا ىلا
 :ات كي رعش ليا لع نتح ذي راعشادنج لم للك للا

 تاعّرصُن ٌنُهَنك نعبف
 ماتخلا 2 قالغا | صفا و

 مرايج رلج



 ل 637) ءارعشلا ةروس هع نيل الجودرا رش نال امج

 لعق را كت اد [ررط عا نس ل ردا لاذ لوم ى ذاهكي هوك وك را ذكت اد [ررط لا نس لاازيشود

 كوم طق اسس سس هيواهس ردع ايس قدزرف, قوم بجاد دح يوا ريت ابك س ناميلس» لوما دز توك ربت درس
 -ادركف اعملك اين انج نولعفي ال ام نولوقي مهناو ارق ىلاقتشا

 هدومناكي كى ل ورع اش

 ىدالج داب لك ل كره ت راوت لايق هس داقر قرت اتي كفر سا

 دال توك مت لكك فس ةربخ كلك ا كس ني رك اي اهك كس مت ابع واب ا
 :<س اتبكاوم هركفيرقت قد هس ردد يسارع اش

 ل تاب كس اهيسيي هس الوب ناج بس لم جتاب كس ئومري ع ءاصع لاقح
 :يي رفا ظح السن وكروا رنج كس فلام

 كرك ذي دم ب دق «ليذ ىدك كالا حدناب قرع 2 مج نسعد
 :ك < كءاقءة كوك

 هد تس الغ مك كلطاحا لك حاج هوتادغ اتكرت فوخوتج ل تس كي

 جسد بئاكن أ روج «فرطيا ند سايد بئاكن داك هآ ريش لك
 < ابر بئاك نفك مذ ندب اك مترا سل الل بنك نكن ناتمن رش م

 رك رب هل دلح هل هو فب رش
 ,” < تم كك ني ةدل لارج

 هك ناك ىا ل تر تكبر عرارعا لمن ايد ىلايخ لمع لئالج كت البخت نار اشلكتج رعاش كس ملا
 - ليث سر ةس دارس ل داو كت البن وميهي دا و لك ىف < ايكاب/ ل هس داب

 هدب جس لائق لسمو و جس اجوم مولعم نوم وغسل دنع اكن لاروا تصدم تنتاك ىرح اشور عش حس تمي هداك
 شا وفروا مالك مم نيتوتو تسدن كن اسنا ككتاب وج ب تلفن داي كدا الر فان كلاهتادخ لعرعشلج

 تارورطروا ىصاعم نلاراعنشا كس ءارعش نجر وا ءعس تمن لب قرع اش انيناروا هس هورطروا مومن هوو كرك كس

 راعشا حبري ب ايدامرف يسبب دك تحِلْضلا اولمع و اوُئمآ يذلا الا نس لاهتشلاوكن ا لوم كاي حس
 بعل ب ىلا ترضخ اريج يك لاو ىلع با ثروا تح اط حس جو كف وم لب تحبو ظعوروا ناش اضم نامل ف

 مراح رج



 ِِ (05) ءارعشلا ةروس هعج نانالج ودار ثنلاب

 نكركج لوم لح تاياور لب ذ جر دنمو م اجري زم لكلا( ىراخب) ةمكحل م ضعب نإ ح كتارا

 حس راعشا كرف اقوم تلص ل نك يما حس جب نس ميلا ل سوضتا ين تحركت ياو رس دلاد ةيساديرشلا

 رغشوو ب لز ضرب دوا ايكرفسدحتا سسكس لام نبع تسر طعنت كيتو رعب حس ذو لك يو سامر اف رطم ( فراس )
 مك سايكت يا در اع فرم رك نبا ف ىلا , سمحت ىل كا بكرعش ع كاع ترتكب تس فكداخب تس ةسان

 فس قل رادع ارب جس هانكاي جسارب نومضركروا حس اهجارعش ون ريفصروا جا نومك اركاب مالكك يار عش
 ةنسحف « مالك وه ا رف ذس بآءايكل اوم لم داب كسر عش روض دقي دش ا تطعن كت هادر

 كس او ل الددايوكتيرق آو توصروا ساو فاه ذب تب كل وسر كس لارواادخراعشا ركاب ٌحيبق هحيبقو نَسَح
 باج كي آدع ثلا كسر ناسح ترض« لن بهتسم ول ومب نت قف او للشاب لاطباو نلوم ماهتشاو تيرصن شرف ا

 لاب رف اعد ب ةييسد بادج اكدت كراذك -  ك- ناح ترضخ فد بة تس رك يد باو اكدت لكن كراس
 ريب رذ لس لارج ةظرشلا اود باوجوكر افك فرط ىرامج ناسخ ا ِسُْدُقلا حورب ُهدْيأ ْمُهَلل ىنع بجأ

 (ى تصحب ع اجر يسافتلا ةصالخ) - ار فوم كك امح
 قاروم داي راعشاوكب - تلم ىلا نب يمال يفت راوس متن كس باآرج ديرب ملوريلع للا لسن

 ومس ليلك كلاب وذي وا ياي رفرج امد نس لي عب ردا ايار نس بأ اي نس لن ليث تس ورا ئانم

 لكايوكا ا ركب مالسا عش ةجيسا و وملك ايوك يا رف قي نس ب آروا«وصؤب دوا تس ارفر ابرج ب« كنس ب داعش

 دج رعي اكد يبل نب ا دتسس ار لش مالك ءارعشش ايار رف فس بآل تي ارواءجساتب ع نال مالسسا

 بم اتريسافتلا صالخ( ملسءاور) ًالطاب هللا ىوصاه يش لكل

 - ماهدط



 الر (2) لمسلا ةروس نرحو نال العودرا حرش نامل امج

 ج1 َنوْعْسِتَو سْمَح وأ عبرا وأ تان َىهَو كَم ٍلمَلا ُةَروُس
 م لتتشب تايآعس وف ايباي ساديه وفا ةرواجس لكل ودوم

 ىا نارقلا تا تبا ُتاَيالا هذه كلت كلذب ِداَرُمِب ملغ هللا فن نسلط :مِيِحَّرلا نمحرلا ِهّللا مشب

 ندا ىا ىَدُه وه ٍةَفِص ِةداَزب فَ ٍلِطاَبلا َِم يَحْلا هُم طنب بتكو هب اب

 ىلَع اهب َوْثَي ةولّصلا َتْوُميِقُي َنيِذْلا ِةَنَجلاب هب َنيقَدَصُملا ثَنيِبِمْؤُملِل ىرشُبَو ِةَلالَّضل
 امل ْمهَدِيِعأَو لالذيسالاب اَهَنْمَلْعَي ترقي مه ةرخألاب ْمُهَو ةوكّرلا نوي نتي اًههجَو
 ةَرهّشلا بيكر ةَحِنقلا ْمُهلاَمعأ مهل نير ةرخالاب نووي ال َنيِذَلا نإ ربحا نيبو هن َ م

 باذعْا ْءوس مهل َنْيذْلا كنلوأ اند اهل هيف نوريحَي هَوُهَمَي مه ةمَسَح اهو ر ىتَح

 ةَدّبَؤُملا ٍراَثلا ىلا مهِريِصَمِل نورَسخالا مه ٍةرخالا ىف مُهَو رسآلاو لقا ايندلا ىف ف هدأ

 ْنُدَل ْنِم ٍةَدِشِب كيلَع ىقلُي ىا نال ىََلدَلملسو هيلع هللا ىلص يبدل تاطع كلر مهلك

 ىلا َنْيذَم ْنِم هِريِسَم َدنع هيَجْوَز ةلهأل ىسوُم لاَ لإ رك كلا ىف ِميِلَع لَ ميك دن نم

 أ اَهلَص ذَق تاكو ٍقيرطلا ٍلاَح ْنَع بحب اهم مُكْيئاَس كاران ٍدْيِعَب نم ُتْرَصِبأ ُتسَنا ين
 ْوُعؤوا ٍةَلييَف سأَر ىف ٍراَن ِةَلْعُش ىا اًهكرتو نابل ٍةَقاَضإلاِب سب

 نب تاقذَمس اهجلقو ملا رسك راب ىلَص نب لاعفالا نب لد هلو 5

 ىأ ”اَهّلْوَح ْنَمَو ىسْوُم ىا راّثلا ىف ف ْنَم هللا َكَراَب ىا َكِرْوُب ْنأب ىا ْنَأ َىِدون اَه َءاَج ملف ِدَّرَبلا

 فدل سف فدل :ةقنو فزعلابو هيفي دعب َكَراَبو ُسكَعلا وأ ٌةكِبلَملا

 وعلا هللا انآ ُناَشلا يآ ُهَّنِإ ىسوُمي ِءوُسلا َنِم هلا هيَ ُاَغَمو َىِدوُناَمةَلْمب ْنِ يملا

 يي يف ل يو يمل

 ْنِم ةَنْرلَسْرَمْلا ئدنع ّىَدَل ُفاَحَي آل نإ اًهنم فَي ل ىسْوُمي ىلاعت لاق عِجْرَي ” ْبَقَعُي

 هي زل نأ تم وزح هاف تخلد ُهَسْفن َمَلَط ْنَم ْنكل لإ اَهِريَغو ِةّبَح

 ِةَمْذأْلا نم اهِنوَل قالخ جّرخت ٍصِيِمَقْلا ٍقْوَط َكِبْيَج ىف َكَدَي لِخذََو هلرِفغأو َهَبوُتلا لَ
 مراح لج

 0 وا

 ه2 2غ



 لي 02) لمسلا ةروس 36 نيل عودرا حرر نيل امج

 توغو ىلإ اهب السوم تاي ع ف لا رضِلا يلفت عاَعُش هل ٍصَرَي ِءوُس ريغ نِم ءاضي

 اذه اوف ةَحِضاَو ُةَيِضُم ىا 6 ةَرِصِبُم ان مه ءاَب ملف هَنيقف امو ارئاك مهلا مول

 دع نم اهنا اي ىل ْمُهسفنا اهي دَقَو اووي مل ىل اهب اَوُدَحَجَو ٌرهاظ نيب نيم رح
 قنك ُدُمَحْماَي رطلاق ٍدَحجلا ىلا ٌمِجاَر ىسُْم هب اج اَمب ناَمِيالا نع اًرْيكَت كارلو اًمَلُظ هللا

 34 . مهكالهإ ْنِم اهتسِلَع يلا َنِِدسفُمْلا ٌةَِقاَع ناك
 همجرت 592
 فس دكذاتمعحس لطاروك نت م كنت بس انكوا كن آرب لت آيب جس انداج رتبت ثنا دارم كلا نمط

 هس لاو ةسركت يا حس قئارك شن ع تيادب و« فطعر ( نآرقلا) تاس كس تنم ىلدايز ء كب انك ىلاد

 ساو اف شن ليث سرك اقزافدج ( نلمس )وو جس قربت خ ىكتنج وك لولاو ذ# ركن دفن كما نيل نيود
 لا دجتاسكس لبيد ( ناث) لوب تكسر نيقي ب ترغ ةموروا ل تس ركادا ةولذ دوا لإ تس ركادا لب اطم كس دقي اس

 هداعااك مه تمي كلم (ةرخآلاب) نايمردك (نونقوي) رمت ارواءادتم (مه) رواء لت تكسر نقل

 أ اوخب عس بس ايدركن ب موك بق لاغاكس نا ك- كس نا ذم ةك ركن امباإن ترث اوادج < ايكايك

 لير يقرع لاا ناود( ننل) لو ترب كل هدوم لو تي تقاعا كر ل ابغا ب هدكق تحسب كم أك

 نا تال ابراز تانز وك 2 تااوو صه لب

 تأ ريا اقبل تجد خش ول فرط لك اذع ىئاد كس نلا ل ل هرارخ تنجلي ترخ 1ك وردا ديتول

 21 ومب جك جدايوت فو لاس | دراج ايد جتا سوتقشم ن راس فرط لسا: مل او تلح

 قي تغلب تاكو كل اسوس اتابكتتقو كس قبور عن حس ني هتس كدي( ث) لا يس ةس

 (سَبق باّهِشب) لآل كن رلعشاوب انج لوكا كح كك لوجب تار( قيوم تررطحروا )ريل لوك كرتسار

 هدا دا كات لعشاكل ل غرم يراك كلج قادته تفاضاا كدا« كس ناي تفاشا

 احب حس اق درس جس قش مال قفروا مال كر الاب َىِلَص (َنوُلَطصَت) رواجس لوم دب اح كل اعتلال
 تا اج قووردا وم لن هس لع لا لادج ودبس تاب ل د ذاوآ وتوت لإرو بجايكل ماع

 ب فهذه ن ام ( فقل )دعي ك- لروا كف رحاب ىرصتمروا سفن رعت كاب ردوا تب كس سلا هلك نتي
 نا كل لنج سا« قكئ راندي رذ 1 نت سول نا لم ىج ( لب )+ كابن اعلا بر رثلار وأ

 ولا ةاصع ايا مروا الاو تملك تسدرب زلوم دثلا لما سب تاب اكوا < كب < بول لات

 حس ايلوييسد ورك ايدك اهلي و تركتك عررط سوك ا ف ئوم بج وس ايدل ءاصع ف مالسلا يلع وم ترتر انج

 مرايج رطح



 ا 02) لمتلاةروس هما نال الجؤدرا رش ا

 ع رام ل رؤ حسا ومي .اومداشنر امي دن وترك سلب دوا كامب كري يب ( كوم ) وق ع ناس اليت نك
 سيدي كالا مدعب ك- لاري جبايكمل هيدا نسا ةس ل تركب 2س ئارذ حهري» باسر تروفت
 ةيبسادجتاانياروا ل ودركت ررفخم لك اروا اكل وركل وقلب وق لوم الاو تمترالاو ترفخم سرق ركب لك رش
 رار هس طرد قلبو فالفرب ك كر قدتك يا هي لئاد لبن ناهي ركل شين ( نيا ) لي نابي دك
 ل لوزن( سرج دادس درك ريفوك وحك اللوم كي ىلا لن سار هريغو سر نت لو

 نا بج لن حس ص نوولاو ذر زواهتحسدعريشاط دعس, راجاهيس اي كس ملاط ىاددا نارين تل حس
 دراج اوم الك جل [جرصر هل هن كراون عز نر روا او لاو كل_وك بح هس راه لإ كس لاو

 يدك اق يكرم نقيل اكتساب ساوكن لا نم هت هك ركن دقي لوك نادكالاحايك كرار قس ايدركر اكن اكن ادا
 6 ىلسوم ءاج امير م رولكس ربكوا مس نامياراكلا ىلموم اهب ءاج امب يروا < تس فرط ىرثلا

 لو فقاوت تكالب كنا آركاهيبج اوم م ايان اكل ورغم نا كح هع د ب[ ب سس دخجلا نعت

 اوربا بووت#
 كب اكس لاوس اني د باج اكل اوم لير صتقم كم العرس سس ترابك ىلا ةفص ةدايزب ٌفطَع هلوق

 ده ل دماف قوكاكف طع اا ذبل لو نش نونو كغ لحا جس حليل مدفن ىلع وشل فطخرب ناةرقلا فل
 تف# باتل مف وطخ لابي نوم للاخ حس هدا اذ قاع قو لقشر ز تضم كول بج هه

 هوك فورعم ب اذ رك عّم' عرراشم تس ع ءاتيا َنْوَتوُي هلو اومن هدئاذالب فطعي فصتن ويت اسكس نايك

 مدقم قلمت كن ونقوي ةرخآلاب ربثكل ا َنوُنِقْوي ءادتبم مه « َنوُنقوُي ْمُه ٍةرخآلاب ْمُهَو هلوق لث تيد
 ٌةروصريت اس لس ءارتبم ءادتبم ارث تس ايكا يك داما اك مه ةكموقا ذم لأمر ورجراج نايمدد كس رم ا» ارثبم

 تش هع َهْوُهَمْعَي ةفوق جايك دصقم ىافاضا اك خلا مهَدِيِعَأو هس مالعرسخم ةاجوم لاضتلا

 اه سزفاكك < انركرود بشرب تس ترابك لا اذ اًندنع اًهِحْبَمِل هلوق الو كسدد ظروا ترت نكس لن

 وكري رفكل اما وار فك تاس كس كير ايفا يسارك روسو لج ؟ج بلطم ايكا كوم ددرتمر وار تل شب لاف
 -لب ةسدكرايفا

 جد اك راخت لن نررابخاروا ن اطيخ نب ناك ب بلطم كيو يسارك ن لين يت كيد زن هس دام هه

 رفا سررت قلع ساه وردوا شكر كق رف نايمرد كس جوا نحال يتسرب قتاردنا كس نارا لين يخت
 ةيارافكب جر كك لاه للاخ حسبشروا نهر يت كم ني دركك اي لير مئادو اق لتي يرغكل اهدا

 مرايج رلع



 اي 62) لمسلا ةروس 39 نيالاطجو ورا رش نال امج

 هوس لكس تارطحر ووجب جس وريضتب/ كلا لب شخ لوكس نمر كس ناربب قل حت نسل اا
 خخ هدا ردا ابع نا روا (روعسيلا ركذ اك ١ < لش نك اًهِبَلع نوُمواديو َنْورِعَتْسي َنْوُهَمْعَي 1

 1 ُرَسْخَأ ب تل كنْؤُرسخأ مهريصمل هلوق (أمفتل )ب كت نرمي ريتا نْهَمَْ
 ْمُه ةرخآلا ىف ْمُهَو < لنارخ2_ هس نومك لاك كس كرك 24 ذلارم ليضقت

 رافكدوثريلت لضم مكي ابك تارطت ضن _ ا نونقوُي مه ةرخآلاب مه دج < قت بارعااك ٌنْؤرَسْخلا
 هلوف كح سم ش وراش»دايز ل ترذآكح رابتنا كاين درافك تندجت اسكس فاالتخا ل ناكمد نازك ىق

 فذمولاةكيااق ىُفلَعُت م لص, لوجج عرراضمر ضاحك دحاد « جس احا ي العلم جس اجاجايك تن ىقلتل
 لا ٍةَدِشِب هلوتا < نآرقلا لوعفماودروا < ىلع ف معاق مئات ل وعفا جس لوعفس رب ىرعتسبر ساب يمك

 لم ةفاضإلاب هلوق ستقول لكروا لوم تنقشم ثم قت لقو ل لوزن شن لذ اش فيلا لش لامك

 < لاب ح باهش سوبقم نث“ سبق لع تروصلااذبلج- كاس تناضا كلش 00
 فاني ران ةلعش هلوق لدم ينام تداضا تجس لش و ووجو ملا اييجوم ريتا تفاضا كارو < تف
 ٌىدو هلوق زجل 23“ ةليتف هلوق ٍران نمر سبق ردا لعش خب ارش بريك وقويلافاضعروا

 « دووم لق قث“ ىدون 5” لضرو نا يرض نأ لع ترروص لا« كوم لاف بمعن اللا

 لس لو ايوماغيص لوك نش لآقاي ل قع لاله قروض هع كدا ارمي يت هي بلم

 الوب ٌىدون رك لئلا ل تاقتشاس لالا قو كادي تا يري يانج »بيم لكلا ةيسد

 رواوم اشري ا اك ا رواوم ليتل نكد فاكس ناتؤكي رداع ريا ياذيلء دوج نس نمل

 لب قت ررصم نأ لوثميروا نأب ىا قاس اس ففعل سوم كي ردصم نأ روا عورتا لا كروب

 ىرعتمي هللا كراب ب اتاجابكلاميبججس اندم لاعتسا قير فخقرعتم كلَ الا ىف ْنَم كرب يجون ىا د:
 لاعتسا ىكرجتاس كس لص لو مال قف رتروا كاعد كت كرب ك- ك لدآ ّلجرلا كراباي هس لازم لك فب

 ٍةلمج نم هلوق َكِيَلع هللا َكَراَب , كيف ُهَللا َكَراب ء َكَل هللا َكَراَب اثم كفرا كرمت جات«
 نيملاعلا بر هللا ناحبس تجر يزتتل مج لش ىلا لكى دءادن رنج شرك سب بلظم_ دوام
 رض ّمَلَط نم ّنكل لإ هلوق < باوج الامل اًربْدُم ىَلَو < لام لومريضئاهآ راي ُكَمْهَت هلو
 ملط نم لج اسي بلطمي_ عطتني ورك راغا فرك تاب لكك ّنكل ريضتك لا كس مالع

 تاآ ٌةَرِصِبُم هلوط < ركل ا ميحَر روفغ ىنإف رواج ءادتب ّمَّلُظ ْنَم هلو لو نامردارمس
 ور لكن اللب توم ليبى او تكي د تاي آلت اج قزاجرانا كة رب بنا لكت ايآر واس لاعتس

 مرايج رط



 ل (62) لسمسلا ةروس نورس ني الص ودرا حررش نما

 لوعفممسا ئثج لع ما ةرصبُم كأي فذ نيش ضنا يزين ل راج رهن كايت جس تاج امك دلت

 ىا هلو < لام دق يدق اوك اوُدَحَج ي ْمُهسفنأ اهتعتيتسإ هلوق ٌقوفْذَم لث“ٌقِفاد بج
 < اًوُدَحَج نلتمس ا اًوُلُعو اًملظ هلوق < هدئاز نس اهْقْيَمْسِإ لسيد راشا حس ىلا اوني
 رواه مدقعر تك ناك « فيك نيدسفملا ةبقاع ناك فيك هلوف هس تلع كر اًرُثعو اًملظ نع
 هس لم بصن لس بو كن # وم قلخت سرح را لق اروي رواج رش محا نيدسفملا ةبقاع

 قرنين
 ىلر عر رج رواه دك هقاو كيل كل ومضوبنهلكدج ل تدوص للا« مولعموكق ترا ارم قش نا نظ

 رود )-<س ىنلاميلس وسم انارسدد اك ةروص لا ايلا كر لمن وسم اناكتسروس ا ك- ىلا ل تك لمن لي

 (ّلاعلا

 مدعي ترخآء لو قككذ_لم مولعم جلا لايئارب كس ىت لابوردا تسد ومانكي مُهَلامعأ مهل اني
 كملت ىراب ماك بل وال ك- سايب ع لكى فرط كى اتت ىراب تبن لبن نيو < بس ىداينباكى ا نامي
 اودىو كك اريبج بس لى رورظ ىرتماضر ك كس هداراروا تهشمر سوم لير كس هدارا كس لااروا تهشم

 دي وا كيت نس قاتلا كس ىي وتس كلاترذلا مت اح« لحس لد شور وا اضرركه يس اتي قس هدادا يس نا
 تءار#ج حدايق ارواهدارا خيا نانا بلا ِنيَدَجْنلا ُةاَنيَدَهَو ايار لاعترألا لت عسدامرف ناو سار لولود

 - لإ ةيسداءرف ناس آت سار ىو ك- كس للا لات ثلا دب ايدج كيت ءاوخ جس اتركرإي ايتضا ىك

 دكريلبا يا تس نيب دم مالسلا يلع كوم ترحب جب كس ققاواكت قو لاب هلهأل ىسوم لاق ذا رك ذاَو
 202 اجب حسك درساتقم وم اك درسروا تس كس لوب تسر لعب تار كيد انس سد 0

 ادم ص لوكرلا ساي ك- كاك لايخ ساي 1و ران لعش لس لكآآري روطووأوكسسآ آت دود قتلو ك

 .يئانج كحاب ايكل صاع اهب كدر دين ذك لالا اج اكل و آى دلك آضرواكن ولكم ولحم تار حس لاق
 523 تقيقح لعشر ع ارنا وم ددلب دش تخردز برس ليا بِ بيرق ولع ل م السلا يلع يوم

 -اققروت اثاري تح لكك
 كى آد أني لاي كك ؟م السلا يلع وم بج يانج ٍراَثلا ىف ْنَم َكِروب نأ َىِدؤن اه َءاج امل

 لي مالسلا يلع وم تر طخ لاف بماي اك ىدون «<س لاي ل آل لادج هذ دوا نع كل وج هو هس كرام

 < ْنَم ل رادلا ىف ْنَم << ٌكرابت حم كروب ءىلكاط روا نو تلك وم قكداش ىلاعت قتل او سدي

 مرايج رلع



 اك 2) لسسلا ةروس هم ني اطسووراحررش نال امج

 كر لسع كم دارم ىكتيخردهوروا جس سار كم اطر كاريبج لإ ةككوم كم السلا يلع ئوم تمرض ارم

 نبا ترضخ ل رثكن باس دارس ولحس دان( رماقنلا صالخ )< قكرم كات داش نق تاذردا ىلا فوك آر

 نحس رانلا ىف ْنَم لاء ىت ىلاج قصاب كتي كلج اقر فلكي لكنا آي تخول يشرع

 ىف ْنَم ركاروا لوم دارم.كاطروا م السلا هيلع ئوم حررطتوارم سس ُهَلوَح توم دارم تخرد ب روفاك اي داش لات

 < لوم مولعم لوا تياور ىيمدوا لومدارم لال تس هَلْوَح ْنَم الل ومدارم م السلا يلع ئوم ترطنتعس راثلا

 دوار (رياقتلا هصالخ_لاوك «ملاعم) قداص انف ايات برق لاك ابقعاب وف اي انوم روف لاو اكم السلا هيلع ئومروا
 كراع وم اديب بخاكل ولح اك وم فصتخس ثرواح تظصروا م كساد حس ننس لبن تاهيل

 زاو آس كاي دواهزنم تس تانداوتو تانكمنو تالجم امن ىاهتدثلا َنيمدعلا بر هّللا نحب ايار نس ىلاعتر لا

 حررط ازا[ فس قتومجس يسدد كتل ول[ فاعمل[ وردوا ذس ناايدوبا لمن طيب كر يضت سيفيك ج كح
 كادت حس زادت بيع كي ب ننس وا « قتقكرم سينتج لوك سن كوت آن اسلي نس بن اجر لذ
 -< قرت يثيح كوز ياو: هت د ناءاشعا ماتا مسرب لينك ف رص

 أ لكدحتاب باننا ا يوم رو 2م لاب يفلا ماع ربت كس اوم مولعم سس نما (ةيآلا) ٌكاَضَع قْلأَو

 لكنك هكيد ةس ماسلا يلع وع بج سلي لاما تدب فيك دج مولعتي تاباكرم»«ةسرؤ شح

 يري تكا بناسدك ناج تاج امن كبس فوخبي ءامكيد د قرأ مروا كس اهب ركب را ىرموجتركن ب بناس لا

 يلا للا راحت لوك شب لولود لل تكول( عد ا) يناسب ناب هنابعث ب هيب لنك دوا هس ايكا بكن اج 4

 انت ٌناج سدابقفا كس تلد تدع سرك ق نابت تس دابتغا لس تجد مي« اتايكدم ناش اهغاردا تاج ادتبا

 مالسلا يع كوم تررظح ليي تي[ لبيك حس للا ميج ٌرْوْفَع ىنإَف ٍءْوس َدعَب انسخ َلَدَب مّن مَلَظ َْم ل
 دحإ كس لا حس رك اك كس اب ركربتي هيي سراب كس رو كس مالسلا هيلع ئئوم ترطت ل بي لس اهقركذ اكءاصع زاك

 عبروا ؟بس يك تر اك انقسا للا ناي نامرد < ركذاكء اشي دي هس زج سرسود كس مالسلا يلع ئرم رح

 < ايدرارق عمتك اثسما ل تارططحلضتثي ب فلمل اولا كس نيب رسم ارفطض لين سا ؟ لنسب يب عطل اوشا
 اك وكول ناو ركل ليي انقر كف ومن فوري ماركت ايبا لعب تيب آى بيلا كوبري موه اكتب آل تروص للا

 كل ركرايقفا لامعا كيك كس ركب رجب لوبد زرس طخ لوكس نت كالو و كتل« كس اج نوم ىراط فوقي نت ايك رك

 < لاقاكخس د قاب راغآ ل تتنلس هانكى دعب كس ىلاعم ركل إن ةيسدركف عم اطخ لات ثلارج رك كت اردت
 ك هللا كح لومي كس تي قت وق ورا رق صنت اينما سا رك دوا « لين تنس رف ان شنيجب تار حس لا
 ا قم ىل ركب وق تتح ساري ( وم قوم زرس ئزغل لوك تم ) طخ لوكس نتركه نا زب تس دك يد لوس
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 اير 62) لمتلا ةروس هم نايل اططوررا يرش نال ان

 0 ل ل فاعم غلي حسبو

 مب هراشا ىف رط لما ل نوما « تود ع .اطخ تقيقترو نو ىو نكت روصةندبا رخص هربت جس
 مكرر رشا باك ارك دا رف فاهم. لاتشادج ركادد تكرم شغل غ# كلج مالم يلع كوميك
 (فراعم.لاوكب ىطرق )ومد كف وخ قو يوت ىلوم لوم دن زل رك ايكوم ىراط فوري ماسلا يلع ئرم
 اًركش َالاَقَو كلذ ِرِيَعو ِرَِّظلا ٍقِطنَمو ٍساّنلا َنْيَب ٍءاَضَقلإب ءاًملِع ُهنبإ َناَمِيَلُسَو َدْواَد اننا دََلَو

 َمُهَف ىا رطل َقِطنَم انمْلُع سانا اَهي َلاَقَو َملعلاو ربنا َدْواَد ُكاَميَلُس َتِرَوَو ٌةَنْييمْؤُملا
 نيا هوما لص َهَل نؤمن اذه تو كلما يلا دي كيش لت نيو اَْأ
 ِهُنِوْعَروُي مُهَف هل ٍرْيِسَم ىف ٍرْيَطلاَو ٍسنلاَو نجلا َنِم ُهُدونج َناَمِيَلَسِل َعمَجم َرِشْحَو ُرِهاَظلا
 ٍراَبك وَ ٍراَغِص ٍةَلْمَن ِماّشلاب وا ٍفئاطلاب وه ِلمَشلا ٍداَو ىلع اوَنأ آ1َّذإ وتحس َنوُقاَسُي مث َتْْعَمْجُي

 باتا ىن قش ةلزت لئلا لزُت ككقهي تدزرمني9 مكر ازتجز ةاعلم كاربت
 حيل ُهَلَمَح ٍلاَيمآٍةَقْنِم ُهَعِمَس دَقواَهِلَْق نم ُءاَتْلإ اكِحاَص ٌءاَدتبإ كميل مست مهباَطِحب
 ىف ُةاَُمو ناكر هدد ناكو مهني اولد ىَْس مِهِيِداَو ىلع قرش َنِيج هدم َسْبَحف هيلا
 ْىَدِلاَو ىلَعَو لَ اهب تمعن ىتلا َكَمعب ركشأ نأ ئبمهلا ىيغزوأ بر َلاََوِرمْلا اذه
 َدَقَفَتَو ِءايلوألاو ٍءايبنلا :َنيِحِلاَّصلا َكِداَبِع ّْن 0 ىف َكِتمَحَرِب ِبلجْدَأَو ُهاَضْرَت اًحِلاَص ٌلَمعَأ ْنََو ْنأَو

 يملا هر حمس اهيف هرفتب هيلَعَلَُيَو ٍضْرَأْلا َتْحَت ءآَملا ري ئِذَلا َدهدهْلا ىرريل رطل

 نم ىِبَعَنَم ام ىل ٌضَرْعَأ ىا دُهْدُهلا ىَرَأ ال َىِلاَم لاَ هرب ملف ةولّصل هيلإ املس جاّيبخال
 اًديِدَش اًبيِذَعَت ىا اًباَدَع ُهَنَبِذَعْأ لاق اَهَمَّقَحَت اَّمَلَق بغل هرآ مَلَق /نْيِبَل لا ني ناك مآ يو

 وأ هموفلُح عطقب ُهنَحْْدأ ال تحيد ال زآ ماوَهْلا نم عَ الَق ٍسْمّشلا ىف هيرو هين شر فب

 هْييُم اطلس ةَروُسكَم نون اََيةَحْوُمْفَم وا ٍةَروُسكُم ٍةَدَدَشُم كون تي

 03 هسمج رت
 ىلوإ كوريض و دنري روا ايل اطع مل اكن ركل صيف نايمرو كس وكول وكن اريلح كثب كس لاروا رواد دس مروا

 توبنولمك لس ل لت كح كسلا للا ليش تاب ساب و6 ركاو اراك فس تارظت لوو نا رولا
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 ال 02) لمسلا ةروس كره نال الجودر حررش نفل

 روا لا رفاطع تليظن ب لوم تنهب هتس لش لود كم ةيسا مهل رذ كسري كنا يثو ذو نمد هيب دذ كس
 لوب كودي وكم !وأولهس ااه فس نلاميلس روا سوم ثنراو كس مالسلا يلع داد لش مروا تدبتم السلا يلع نار يلح

 تدجاموكنلا كن نشب ) < لج كاطعزكك ولدا ايناج ل, رفاطع هور م وكم ردا لال نب ىكذاد ؟ىانلا نتن
 لنلا لطرف لي تحس اسكس ناميلسروا( حس ضف مك ) يس لا باكا قدرك اطع هي وأو ديشالب( < لو

 لوو يجو و بج كل كل ابياقت اجيال رجب اتاماجايك ع لن ات لمت دغر يروا سلو نترك ج ايكايك ع رخل
 وج ف قويت يا ءى ذب اي ست( لس ) وجت لاهثنبجج هو ءامق لع ماشاي لع فق اط نا ديمو كني لع ناديمكس
 لقد ل شوش اد وب تيس . :ةيت هام يوك وكر لكس مالالا يلع ناس لاارداابك لس لد كل دخيل
 وكل وش وبج ومدن قربت كت كال كراببترك نا شم لس ادور لل كرت دك مع اكن اروا نامل م ئاريبا اج وم

 سر كارلوس تماإب كلا ماسلا يلع ناريلس ءاينتارلر اتا كس. الق لزنمب سوم تس ركب ءاطخ حس نا« لبي باخ

 ف اوم« ىف نك حس لين تاب لكي فس ماطسلاد يلع نلاميلسر ا يسد فراك آروا ع اركض ادت ب عيد

 وكري بيرتس قداو بج مالسلاد يلع نابلس ان اق ايداهثج كم سلا ديلض نايل" تررطتالتاب ىلا
 راوس ل "رس سر ركتلاكم السلا ديلع نابلس تم رضوا لنوم فاو لن لو روس سا لان يك تكل ابي ءايل كور

 كح ماهلا تب بآراكدرو ب سرين 1١ رك اعرب سدا( ماطسلاديلع نابلس ترضخ )ارق لتي ورايب ردا

 لامك بدوا لع لا رف اطعوكن ب دلاد سر يصروا رم نق لوركاداوي تاكو ىلا ريتال ( كسر قف 9)

 رف لاو لب ءايلواد ءايبلا لكل لو دنع كيت نيس حس تصر قي او س د لوخ وقس نترك ومر اتركل معا يبا

 ىاركرا دج اياب نكن ذرداس يلد نع زيزوكى ايدج سروري دبكات كل يعج كل وهني ذس بآددا
 ( ك) تيل لا ك- كح ترورض ىك ( ريو ) زان لكم السلا يلع نامبلسوكى إي ني ايشروا < ايدك داش ك

 ثن؟اب را يرام ديد كس تابايكدل هسا رف( املس تررطح )إب .نوكربدب نس ( لامس ترضخ يانج
 لئرك < رضاعر يغدو لادايل دم حلا تس تكي دهس لاح دج ؟ج لك اس ث حاسس ري زج لولاك
 كل ةسا.رف نابلس ترضخ وف كوم لقى رضا حري كلا بحب لاب ديد لس جي كى رض اعيش كوكا
 . هوك جو لك ركل اذ لش بوعدك ارواركذ امك دكمد لك ارواركج وفول ورب كس سال ودا زم تخت ا ل

 لم ( رع ) لطنو او لوك خس اسس ريم اء ودرك عذرك اكمل اك ا كح هر وفك لو وكيس
 او لوك رع نيا وم ال رومكن وفرحت سس لستر ح قف نوف تاس كس هرومكو رشم نوفل تيل 1
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 ا 02) لمتلا ةروس ص نيلالجودرا حرش نال امج

 دئاوفىريضو بيمن
 ناملستررطح ريَطلا َقِطَمانمُِع ُساَلا اه لاَ هنري بست كراط ربط نبط قح“ اَنْيَتآ هلوق

 (عس ل نايبلا رور )أر بكت مكس باطخزرطذ باش سايس .ينانركل اعتسا غيبح كيث ك ةييسا اكم السلا يلع
 روا ةسايسلا ةدعاقل ٌةتياعر كلذ لثم نومّلكتي ْمُمّنِإَف كولملا ٍةداع ىلع عاطملا دحاولا نوت ثول

 ضامقتخا ك دنت لوب لكل ودنري ك نلاملس تررطح لي واعي كى بأ و انأ ىا انمْلُع ملك ابك سح ارح ضنا

 اطعوزم كنك لد كت انور والعكس لوريم السلا هيلع نابلس تسر را ا روبل اريبج جس لانمكس
 6 ٌقِطنَم ٌقِطْنَم بس ايئيكري روط ص اخءركذت كلوني كل لاك سدو اسري ي ةحتقر هس ب دك كا يي ف

 ريغو هلوف ٍريطلا ٍقطنمبو ٍءاضقلاب الع ىا هس ردرب سو كف سم لع تقتكس اب يات فعال

 كت اندرو العكس تكا دب كلون يوكم السلا يلع نامل تسر هرط> حس هراشا فرط كت ايلا تس كلذ
 اذإ شح اؤُراَسَف جيب ترابعيزقت د تياغاكف وذهبي انا اذإ ىَنَح هلوتف اتايئايلانع لرد

 مهضعب اًعونمم َنْوٌرْيِسَي ْمُهَف 1 تدابعيرقل ادرار تيان اك َنْوُعَروُي ذس تارطح تروا اون
 َكِداَبع ةلمج ىف ىا نيحلاصلا ٌكداَبِع ىف هلوقف ٍةلمنلا ىداو ىلع اَوَنأ اذإ ىتح ضعب ٍةقرافم نم

 ايكوم بش راذبل ل سوم ىتاهنامكج ل دارم نحاس لاك حس نيكاصروارختاسكب فاضم ف ذع نيحلاصلا

 د لع سوم لع حسابنا كس بر ايبنادلبج ؟ججس دصقم يك حس ءاعد كف وم لاشين نيا صاكا دك

 جرتتريتت 000
 دعإ كح سكن ايب ستقام السلا هيلع ىوم ترط> لاقت شاع نت اًهْلع هبا َناَمْيَلُسو َدْواَد انآ دَقْلَو

 لبي حس نااروا هنت ب« لي كس ارف نيب صققاكم السلا د يلع نابلس تمرض #.دا زت اص كس نا دوا ماسلا يعدد
 كل ساء لو كس يرو دع ملون كس كس يلع ميكح ْنّدَل نم ٌنآرقلا ىَقلتَل َكَنِإَو لصارر صق كس دعبا.و

 جنو نكت اعقاو ك لاس لورازن دش سيل يدر لوك كس باتكى باك جل كيا ياك
 كف ركن ايي دوا لس انسوكتاهتقاو نامل يوك ا م ايكرواوو العا ىلا قريب رذاكت ولعه كاس ارك اي
 رونق يني وتل اًمْلِع ع مرقنو دماج اك يلع ميكح ْندَل نم نآر قلا ىقلُل َكّنِإَو رصقم قصروا فاص
 قلختس: تلاسرو تدبنوج لز مرلع وتو وق ادصم تس اراك لعأ ريفك ًاملع نت ك1 مكتبي ب كل
 وكم السلا يطول اد ترضح# ىلا ختد نادك ايدج يجب لوم لاش كك نق مدلتكيو لم مده اركب نو سم
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 ا( لمتلا ةروس هم نايل الجودر حررش ملام

 نين تكسر يب رايتا ان ليأ ل ءايهنا رمز ماسلا يلع ناميلسو ماسلا يلعو اد ترضخ امك تمص كى اسهر

 لئن لوف رنا فرصا /ريني_ ىلا لك تدطلسروا لتؤكى ادع ب تسدطل سوت سدت سسكس توبوا تلاس دوك نادك
 تح ها رفركة اكتبي حابس لع نوت الا ملا كت ىلاركك كلا ىكتيب لور وفاجدوا تانج لب

 ل هلل محلا ًالاقو جس رتالإ روا لاف لوتم كر مانق كتمت ايكوم وراشا فرط لابي روطكس ضنا ةراشا
 اًمُهانيِتآ دَقَلَو < ي تدابير اف ماسك لا فوز يلع فؤوطتشروا 2ك كس فطعألاو

 هلل دمحلا ًالاَقو ًاليعف اًملِع
 «لا مكنش دارم توبنو مكتمل ارو تس تارا دود ُنضيلس ُتِرَوَو «لوم لاب غارو لش لاب كس ءايبنا

 شدوا ل ةسوم ثراو ن ءايجلا نتن ثرون لو ترن ال ءايبنالا رشاعم نحن ايار فذ مور يلثلا لسيسأ

 اوُئرَرُي مل ءايبنالا ناو ٍءايبنالا َُنَرو ُءاملعلا < تياور لب دوادولا روا كن حس ءادردلاولا ت >, ثر روم

 ءاهنا نيو ثرادكءايناء الع رفاو ظحب َّدَحَأ ةذخا َْمف َملعلا اوُنَرَو نكلو اًمهْرِد الو ازانيد
 تر« جس يدرك ماو هدايز رواوكل سم لسا تياور ىكدقلا ديكرلا ترضخ, لب كلا 3 لوم كت وبن ملك تار

 كس مالسلا يلع نلاسيلس تيرغق ملوي ع ريا ليستمر ضخ اروا حس دم ثراو كس مالسلاديططو اد ترفق م السلا هيلع نابلس

 ركل سا قرم لي ارم ىلا, تغغارو لاهي ىكري روط ىلقث( ف راوم لاو ىنيلكلا نع حرور) سد ثداد
 ناميلس تر ط> تس وم ثرراو ل | بس ون ىلودارم ىلا, تغارو ر كات حدا زنت اص لا كس مالسلاريطوواو ترزعح

 دعب كس للالد نا ءبس دارم توبنو ملكت ارو حس تثنارو لجانب مولخس تس لا ؟جس نكد ايلى سيمو

 تجتس لف دارم تغارو لاب عس لاوس تيب ىلعادلنا ضن فس لوبا رع لن جس لام وم طلق تياود هد كارب
 . (تراوم«ةرور)

 اكل اسوس تس اسرار ليا نايمرد كس تد الو كم السلام يلع ايمنالا مناخ روا تافو كم السلا ريلع ناريس ترضط>

 تح الوم هدايز مب حس لامس ل اييرمم كم السلا ديل ناميلسم لين تس اني لاسوسر اير ارنب كيا لص اقري دوبي رواج لصاف
 نيرا رشم ودكم ديطثلا ىف يس 1كم السلا يطع ناميلس ترضخ« جبس لوم لاسم كم السلا يلو واد ترتر وا

 كس نااملسوج جس دالواوو كلامي تررطح ون نم ىلا, تغارورك كساس انكر لع تروص كى: ىلع غرو
 قاد تاحدقب رعإ

 ةانكرتاه ثرون ال ايارف ف ملكوريلع ثنا لص تسر ضخ آس كت ياود فس ثيي دحام ريد دوا قراخب
 ىزاجيللب ع شارع اطصا تغارو ل تيأس تدصدو لئن ةسطوج#ج 2 انب ١ ل شراد# ةقدص

 ءاملعلا <( فير شي دصدوا سس ودرفلا نوف ري جايك م نآر قلك اريج دارم نيام روا تندااخ زم
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 ار 02) لسمشلا ةروس 0 نال الجودرا حررش نشل امج

 مينا لوسر شراريم سر ييسولج” لكل ذاو لش رازناب نس كيس آك جس لوقنلا سس ةييرج ولا ترطتزيخ ءايبنالا ةثرو

 وكول, تق ورمل ملخت ميت ع انجب ليا بلا ياي هن ب لع هس لن دكة دج هس ود فأل “جس تدوم
 مك اريدج قاوم وارم قت ى اد ترو هلي م تدارم أ زيت ث اري كادوا « وسر ثار جس قيم ايامرف ؟جس لابكل اءاهك فس

 مدر لك سرسود نس لؤيب سنا كس مالسلا هيلعوواد ترطح كوم ادبي لاوسيب ري قس لوقا فور نب

 نامل ترطحركا كك ساه قا فالف يشئمذال ل كس لذ مكب ارج ياكل تسد
 مكايج وارم مروا توجركارواء< ىكاتوم ثراو اكي ايار ب ؟هرئاق ايدل ىلومتم قوم وو وصقل نيم

 ردا ليث تس وم كولن ف اصايل غل سلا كرم سدابتطا كس اجو تن الخ« ثاريم ل ىلا اس بسم اكردب#ب
 ضناور مس ساق لوب كامو تف الخ ثارعم كر ايبارك كوم تماف تاب ب بسج دوا لو تس دم لخض يإ ن

 لس روض” زفر وطبلو و رلكالاح لو 2 وم كك كف غراب ثراووأ رج ثلا ملاذ ءارنلا ةريسبل ايكوم قر اكل وقس اكس
 ٍريطلا قطنم انملُع سانلا اهي اي َلاقو تدم لة شداريم ايبا ةرتم 2 ساء كول كمن اهت ل كس نيل

 كل وظني دارعس ٍريطلا َقِطْنُم َمِلُع « ىو روطاس تقئشمي دقتسس لوكول تاب يي ذس مالساريلن نامي تسر طخ

 كمت كى دب ىك دوي ردا كاب رف طع ىدتب كى وب كر وفا ديحر كيو مكه ساه فس تارطعح ضن انجب ىو
 اطعم دب كونا ديحريد قتل رفاطع موت كى ب ىك هدنوي دك جسابكة نس تارطح ضو« وينعم
 لوكا ذبل ىترادرب كيج يي لبن تس لكي قة اجوم زاردرمل كلج دوط ص اخ تاقدا لم لول لن
 نوثوو نا دوا هس ىف تاذ ىقيادوخدارم كم السلا هيلع ناريلس تر اَمَلُعو انيتوأ هلوق تبر لبث لاب ارتكا
 هراشااك م العس ةريسم ىف هلوق ل تس ركايكل اهتتسا سايس ناي السو لولو سن تدلنكن رون ل لوغبم
 انت ياي ع ب راقلو لب اكس ودتريو لودتج «لونج لااا كل كس ذساج ليك مر فس ص اخ كلك فرط ىلا

 نامل رفح اكو ري بلطم لو كس كسور نشك ىلا قوم تش اًعزو ُحَرَي عَرَو دكا َنْوْعرْوُي هلوق
 راشتنغاروا رب مكشات اشك احامت اج ايكتسسردوك لاركك و كور ل تسرك انقلش دارت ىذب نارك اكمال ريلع

 ضلوا« رآ نع (19) تيآكادتب جس ايكيانج ْينعِزْؤا كس كد فاضا كب لس زنمت هدام وكادت ثداكش اك
 كلا كوكب سر اوم ب بلطم, لو لس نإ رفق هس سن نار تشن ٌعْيِزوت وكن وعر نس تارطعح
 ىبوفاييلا هريغوهريغو وو ركاكت اناويتروا لودنرب «وور كاك ونج«ووركاك وفانا الشم اجت ااج يورك: م وتاج
 مي لمتسل_ك لوطوو ثعومرواركذن ٌةلهن ءامتاجاج يدرك رقسراوم ذ كل ااكموركرب ردات اناج ايكت ختام كس ماظن

 لو روا توم قس ناريس تررطح او[ كيج لترك اهك سس تارطعح ضن لآ لَم عكا
 ( ريدقلا ي)-<س ايكراكت لاك ا ذس نايحالا«<- ايكل جوا قيد حكت“ لمن تلاق

 مرابج دلع



 اي 62) لسمسلا ةروس 0 نيل السدر رش امج

 ليا قل تانادترك ب لع ل لوم مولعم لت ب دتج حس ىلا (ةيآلا) ِلمّملا داو ىْلَع اونا اَذِإ ىَتَح
 دوجواب كح تليضفروا تفك كا مالسلا يلع نااربلس تر ضحك ف وب متبع حس نانو س تم روحا

 عقاد ل ديد لحن اج يسد دت تورت ل قرتيب# ليل اوم سوك رطخوك وي ك- ىاكتس سكب يلا ماع
 تك ةريقك ا لت اناويتركي اسم كل لب يلا ملام لامس سانزم مولعم كس هب طحت مل اَمِب ٌتطَحَأ
 وكت اناويحر كيد والعكس لودترب مالسلا يلع نايل تررعحر كي اك, ناك يغلا ملاع لوكا وسكس هللا كيث ددهرجب تس

 كح 2 :/اطعزايتاروطبوكاريلس تبرطح مولر. تح تعب كلو
 معمل اندم مولع لا« لونك تنك رض ريو رضا حءانركل اجاب راج لحمل دفق« ريا َّفَفَتَو

 لمي ل فكس لاي تس اج انركلامتساوك دقي "راس تييفقاو حس تلاحاكن لادوا تسيح لك ريك نىك ياه دوك

 نوب تح تس رف امتمكذيس دربنا حس تلاع كم اركب اسك فير شاتمداع لكي 50 1س لفاو
 2 ايبا فير شت ل كس تدايع و اتومراجي ركا تس ارف تنهاي رد لت داب ك- للا اج [ضر ظل بيشو اتوب رش اعرب

 دا ٌرفريرت كدلازاكس ساقوم التب ل لاير ىكرك ارا

 َناَمّزلا ّنِم + اًريسَي ىلا ِديَ ريغ اهجَو ٍفاَكلا ْمَضِب كَم ِرْذُع ىلع ٍرهاَ نيب ناب

 هت ىف لمَ ُهَلَأَسو ُنَعاََ هاج هَ ِءاَحْراو هَ عفر اًعِضاَوَُم املس رَصَحو

 هكرتو ٍفرّصلاب بس نم كنج هيلع علطَت ملام ىلع ُتْعَلا يآ هب طحن مَلاَمِب ُتطَحَأ لاق

 مُهكلمت ٌةآَرما ُتْذَجَو ىلإ هني ربح ا ب فرص هِراَبتعاب مهل دج ماب ْثَيِِيَس ِنَميلب ةلْيبَق

 اهو وعلا ةلالا نم كلما هيلا حام يَ لك نم وو سيق همس مهل كلم يه ىا

 اًعاَرِذ َكْوْنلَت ُهُئاَفِتْرِإَ اًعاَرِذ َنْرْعَبْرَأ ةضْرَعو اًعاَرْذ َنؤنامَت ُهلْوَط هُويِظَع ٌريِرَس شرع

 ٍدُرُمُرلاَو ٍرضخألا ِدَجرَبّزلاو ٍرَمْحَلا ِتوُفاَيلاو ِردلاِب ُلْلَكُم ٍةَضِفِلاَو ِبَهْذلا ّن َّنِم ٌبْوُرِضَم

 باب تيك ىلع بهمس هيلع ٍدومؤلاو رَصْألا جربو رمخآلا توها نمو

 مُهُدَصَق مُهَلاَمْعَأ ْنِّشلا ْمُهَّل ني َنْيَرَد يللا نْوُد نم ِسْمّسِلِل َنْوُدُجسَي اَهَمْوَقَو اًهتْدَجَو قَلعُم
 َمغذاو آل تَديِزَف هل اوُدُجَْي نأ ئآ هلل اوُدجسَي لا ةدرُدتفَيْال مُهَف ٍقحلا قرط ليسا ِنَع

 َنْرْدَتهَي ِلوُعْفَم عِضْوَم ىف ُهَلْمجلاو بتكلا لهآ ملعب َنِل ىلاعت هلوق ىف امك ْنآ ُكْوُن اهيف
 تاومّسلا ىف ِتاّبنلاو ِرَطَمْلا َنِم ِءْوُبْحَمْلا ,نعمب ٌرَدْصَم اَبَحْلا ٌجِرْحُي ئِذَلا ىلا ٍطاَقْسِإ

 يرَعْلا َّبَر َوُه هلإ آل هلآ مهييْلاِب دكؤتلعت اَمَو مهبوُلُق ىف َتْوُفحَت اَم ُملعَيَو ٍضْرآْلاَو
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 ا 02) لمتلا ةروس هذا نكي الج ودراحررش نيم

 ْنْوَب اَمُهنيَبو ٌسْيقْلِب شرع ِةَلَباَقُم ىف ٍنْسَحّرلا ٍشَرَع ىلَع ٌلِوَحْسُم ءاَنث هَلْ فاني هوِظَمْلا
 مرا د ل سل ا

 ل سب اس لم نفل ىلا ةلك ب كمسلمين سك

 َُعََط مث َنْيِِلْسُم ىِنْوُناَو َىلَع اول الَف دعب اما ئدُملا َعََنا ِنَم ىلع ماسلا ميحرلا نمحرلا
 َاَهوقَو سيب ىل مه قل اذه ىباتكَب بده لاق مل هَ ةَمَعَحو كيلي
 اهانآو هََحأف ٍباَوَجْلا َنِ نْدُوَي 0كوب اذاَم رظناق مهب اير فقر مُهْنَع فرَصنإ ّلَوَت

 اًهيْوَق ٍفاَرْشأَل ثلاق مث اًقْوَح ْثَعَضَحَو دعت هنأ الف اًَهِرِجُح ىف ُهاقلأف هدد اهلوَحَو

 هير بنك نإ فلا ىلإ ةَروْسْكَم او اهيل ةيلا ليهو نمل قي الملا اهي
 ئنتلاَوَّىَلَع الت لأ مميِجَرلا نِمحّرلا هللا سب ُهئْوُمْصَم ىا َُنَو ناَميَلُس ْنِم ُهنِإ موُيْحَم
 يم

 همجرت
 كتذو ىءاذو جنابك ( رك[ فس سا) لك, كر ذك د ىؤوحتينانج ءدتاس كس قرون فاك كُكَمَف

 ل تمدغ كم السلام يلع ناميلس تيرضحرب هير طدنا زج اع سوم سس اهضارسروا سد: اكئل مددواوذذاي كا اهتارزل

 هس داب كس معقاو لاو دس آلم لش تب دمتم ذروا ايدك ف احموكل ان مالسلا يلع نااربلس ترضخ انج ءاومبر ضاع

 لك اوكي آكل ومو عل ربخ ما ل شن م ؟ راك اوكي آكل وم الر جتا ىسا ل ابك س لاو ايكم ولعل
 ل ناك بسم وأود فرص يظر وا فرصخ بس لوجايال لاي كس بارت ىب كابس( موق ) ليث روا لير الطا
 ماعز مالي كرو ) ع فرصتنر حس جو ىاردا سايل مكر رب مان كس دعبادج كس ناركوج < مان اكل يبقا
 اكسال كن اهو نك“ جس ىنررك تموت درك يارب نلادك اكيد فس لي ( اكرم فرص يأ سدو كش ين اجروا

 راكد دوا دايعتب نتن لوم ترورضوك واشد اب لكى مج < ناءاسو زاس كم 7_2 يادوا بس سلمي

 هج #| ليم لا يول روادجتاب سلا ىلا دج روادحتإب تا لارل كنج قت ن اغلا مهيظكليأ كما روا ناماس
 رضا تال ايه كس قادوا تمارا تسد مروا ْدِجعذرواٌ[ررعتسال ايدوا لوتتوس حس اوما تاىدن او بوس

 موك ارواولى ا سل س٠ زاد دود ب هسركرج دوا لك تركت انسب ل اروا « لين كس درع روارطعخ ا رجري زروا
 ل ةيسدركل يش كس رك تارك ير ظنك نا لامعا نا فس ناطيخروا اياب سو: له دبتال وسكن وجل ظ لاك
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 اذ دلك فل لمتنلا ةروس هقع تلد اكمل

 هدئاز ل ظ21111>#آ#أ1 8 ند

 ك كن ذموكى لا فزت باتكلا له مَلغَيلَتِل لك لاقت ثلا كامي ايكايدرك موك نأ لع ساس
 رمال رجا دك تاتابنروا شاب شن لزج ىف كن وناسآروا نع وجل ( شلا) هد < سل كل وشما نودتهي

 يدك وزن ن:رواوم تس ايمي لن لولو ةيسا مل وزن نئتروا جس لن كس ٌءوْبْخَم ررص» ًابخْلا <

 لقب حس كلا ايميل عدو ليووبنم لوكا وسكس لا جس تري وجم ىو انتاج هوو ةس.كرماطظ < نابز

 اذي) < ديتب ندوب نايهرد ك نارلكالاح جس لنقشسب تنتكس ناطر ل هلباظم كس تنقل لت جس يات هفناتم
 مايالدب 6 درفت ذس مكس تاير فسمي 1ك سعرك دمة باايار رثذس مالا يلع املس( < قرف

 كل ح نافذ ( يدبر هس غلب مدن هيف َتْبَذَك مآ لقب يو س مك جد م حس لن نواب

 هير نايس اى زاغ يكوضو خو باريس كول بس ياو لاي فس ماسلا يلع ناميلسيجنانج ء كاد نان اك لإ
 تلك كابس س فرط قواد نم نامي تس دنب كس لا« ( لي بح ) نياك. مكان يأ نس مالم

 علاجرواوركدت سل لب اقم هس ريما رعبابا ىدهلا ّعَبتا ْنَم ىلع مالسلا ميحرلا نطحرلا هللا مسب ,مانك-
 ميار ياء رفتس دب برج ءىداكل كرب يارب للادد درك د نير سس كسول دخ ارحبي 1 لب لاي سريرك نا رف
 ءاامو مسكات بيرق ناو ناج ثم حس لاي هس نار هس ديب مق كى اروا لب ناروال طخ
 - وركار رك ساعي لاعءايآ إب كس سشرواايلطخ و فس دب دب د انج ؟ ليث يسد بسادج ايكو ورك انجب دوا
 هس رك 17 اعف قع اونا زر اهلي داطقدو ف سب بجي دلا و دوك يب طخوو نس بد خنجر

 لك وزب لوذوو حس ايكالا طخ ريكس تن تعتواب كيا فرط ريصو رادرسس لنك تانك مقبل
 ثلا مت سي نومك مج ع حس فرط نايلسج كل دب حس هرومك او ني ليم ىلا غروادهتاساس نيت
 : 5 الب لاب سر صرلورادربتارفرواو ركن ص لعلب اتم سريعدكر مهتما نكترلا

 دئاوى ريض بيك منش
 لاهتسالارثكر وار وبشمروا حس قكرقكتبذك مَ مك بادجاكل اوس ا هيف ٌتبذك نآ ْنِم ْعَلِا هلوف

 مَ بامج اي رفرتنا سوك كف ورح ردا جب ط1 يذاكلا نم تنكس مآ ذوب رضفاركب كب
 هه ب كت داع دوا بذكم اود نيبذاكلا نم تنك ما روا< جركك لالد ب ًانايخا بذك رودص َتْبِذَك

 قاما رواج رظعنا قلك“ رظنا (ةيآلا) رظناف هلوق ايكرايتتاو'ل وطا رك زوجي وكرصخا كل ساس اترك لال

 ةيناثلا ليهستو هنوعجري ىذلا رظتنا تراعي زفت < فقوزجئاع ك- لا < لمت لوي لص« ىذلا
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 اه (2) لسمسلا ةروس 39 نيل الجودر رش نيل امج

 ايي قتل دارم لب حس. ةاووكي اجو رزم لي جس لام ليك ورعاتسس ليل اهي ًاروسكم اواو اهبلقب راو اهبلقب
 ةسمكي عشا لحب 1س اكدر سلك ابع نبا تر: جس دارماخاوج فر بج حس ٌميرك ٌباتك َىْل د ُدَمْلا
 لاومؤ تن فئات مب ناميلص ْنِم هنأ هل وتط ب اندم مخ اك اانومداقواياكاخ ٌةمعخ باتكلا ْمَرك ايارذ
 ناميلس نم ُهَنِإ يد باج ؟وُهاَم اوم لاوس ٌميرك ٌباتك ّىَلِإ يقل ىَنإ اهكذس ست بج < باوجاكردق»
 مد كسرت كفو ذك ادتبم اي سارع نكح جو كذسوم لدب ح ٌباتك )إب ّىَلَع اولعت الا هلو خلا

 -َنيملسم ئنوتأو ّىَلَع اًَُْت الا هنومضم أ <-(رفرمحس

 هيلع نامل ترعضاكاوب تبث دوكذ تأ روا ل ودير ميس اوك ٌتراشمروا تيعر اوك كاع
 نارواهتخ تكررظنب قرب كساياعر قيا مالسلا 0 .

 روطوج ديرب كت سررخاب خا تثالاعكع < قرورض ريك تكل ودركًش يس وكذاتسا
 اك اع ملكي ف [ل ع ب تاب ب حس للا اوم للي وا تسرق لكن اميل تيرظغحو و سى انور وا روزنكل

 ا لش تن اظظدئام خيسا فس اظورافرركتيرطتل ع مارك راسب جاع انرك انتم داي ذاك رك اك اع روزكرم روط
 , تس تالاع كس وكول بسرل اتت 2س تشك م سويط لكو روم دبي موك قار ءايكاى راج حرر كرولا ابنا تنس

 ترين ا تاققاو تتب/ب لح ل رفد كى اقتراف كم لاخي بو تبيمم ىلكى للا« ل درج

 قالا اهي كدي كس راكان تيرثيككر ب رانك تارف ايروكا” تركيا رقع تررطت» لإن روكن لن
 ( فراعم , ىيطرق ) يوم ىلا وسرت اك ما

 راج المكوك لا فس مارك اهصروا ع امكسوك وكول فس مالسلا هيلع ءايبنادج ىلا ككروا ىلإ اهج لوصا هو هت هب
 دعي كس نارواء حت ىلر كرس كرن دخت اسكس نانيماو نم راع ملسيريغو لسى روب لم ين لس لاي الكر سك
 احل د ارم اكن ايباروا نوكسو نلما كس يندم مروا فاصناو لردع هبي ا فس ناس آد نك ذ

 نت( ناك )ءاعنصيب «ج داعش لاهيباتق كم ناكر ياردا نق كم اناكم دل ار مان ضيا ا

 هس روش س مانكس ناك بر أير واهس ب لص اف كس ند

 لا« لارطك مرو يأ لم اسك اق بتتش عابر ماي ك- ك دي دب ثم مهكلمت ًةأرمإ ُتْذَجَو ىنإ
 لوك يرو قف (0كسوم لارككررمركا «ليط يارب كح لودرم لبن لم اعمر ككل تر وكيك اناج ابك ي[ف اغرب كح
 ٠ 2 كلالدتسا رك ساكس( صقل )ايسر لول تبيع فالك تارت ىئ لسا رأي لكالاح؟ قرم لن
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 اي (62) لسمسلا ةروس هو نال لجووراحررش يلام

  لاء<سايك كذاك ارب رطل عقاد كيا ذس ميكن آر قلئالاعءجسائاج قتاربرس تدلل و تك +

 ل دوج وم لئلد عباد لع ثيدصو نار قي زادج مدعاس ىقاربرماكتروك؛ سئلت وكاكزاوج معاي اج كس ىلا
 فرض, كرف[ ئاتساب ب ضدك انلا شلع للاع لشي لا تودتهيال دواهدئا ا هلل اْوُدُجْسَي الآ

 يمك كس كاك نس ناغيخ ثدتاما ل نير قلت ْودبسَي الأ آ كج( قي رواء لي ركل

 -ل لد هدهالشاموكا يدرك

 ل فير ششي دع 2 سا ايكن ايي اش تسلظك ثلا روا < ايكو اككرشروا خو اكديح قف لكدج هس ديدي
 < لوب بضع رواريفسديبب رولا ةيرساكى ا ارواب ديب سرب تيجو رك لاف درعا

 (بهدالا باتل اووباءاساعا/(رجارنم )جس اتركر كاك وروي لس دمج لس وبي
 اك تخت مانقاه ىلا يي مان كس ايسر نس مالسلا يلع ناريس ترن اذه ئيباتكب بهذ

 نا فرصا مبرءاهقف,ح_ توبئرايقفا لا طبخو يكل م تال اعم مامر رو مولعمتحس ايا رف لب اداب
 ل لت مداهشديل رذ كس هريغو نوفيلوا مخل توك« ترورض كر يعرش تداهش لابج تعب سين لاك طخ يب قاوم

 ل ل

 . ا لابو هلم ل تعال ضال ع

 0 نور هدؤدهشت ىلح يضاف ار ةقلبلق كح ام ع رذأ

 َكولُمْلا نإ ثلاَق ِكِطت هَييرْمتاذاَم ئرطناق كِل رمآلاَو برحْلا ىف ةَدِش ُباحعِضأةِدِنِدَع

 اوئسْرُم ىل هلي َكِلدَكَو ةلؤ اهلها رع آو لْعَجَو بيرختلاب هوس هير الح اذ
 نإ اَمْدَروأ ِةيِدَهْلا ٍلْوَبُق نِم ُنوُلَسْرمْلا ْعِجرَي مب ٌةَرِظ ةيِدَهب مهيلإ ٌةَلِسرُم ىلاو باَتكْلا

 َنِمٍةنِبل ِةئامَسْمَحَو ِةَيوُسلاب هلآ انانأو اًرْوُكُذ امَدَح ْتْلَسْرأف اهْلبَي مل اين وأ اهّلبَق اكلم تاك
 ُدُهُْهْلا عَرْسآَف باَتكب ٍلْوْسَر ْعَم َكِلذَرَْغَواًربَعو اكسو ٍرِهاَوَجْلاِب اللكُم اباَتو ِبَهّذلا
 ىلا ٍهِعِضْوَم ْنِم طَسْبت نآَو ةّضِفلاو بها ُتاَنبَل ٌبَرضَت ْنآ َرمآف ٌربَتلا هربخُي َاَمِيَُس ىلا
 ٌباَود َنسحاب ىتوُي ناو ةّضِفلاو بهذا نم َرَشُم طئاح هَلوَحاوُدي نآو اناذيم عارف ٍةعسي

 هعابتأ عمو ةيدَهلاب لولا دج امَلَف هلامهنو تادّملا نممَي نع نجلا دالوا عّم رحّبلاو ربلا

 اينّدلا نم مكنا آّمَم ري ٌرْيَخ كلملاو ةوُبلا نيم هللا يبا آَمَق ٍلاَمب ٍنوُدِمنا ناميلس لاَ َسيَلس

 مراجيدلج



 1 02) لسمسللا ةروس هد نالالجودراحررش نال امج

 ةيدهلا نم هب تيتا امب ْمِهْيَلإ ع عجزإ ايندلا فراخّرب مكرخفل هدوُحرفت مكييدهب معنأ لب

 ىبا مساب ُثيِعْس ابَس مهدلب نم انو مُهنجِرَحْو اه مهل ةقاط ال لبق ال دوب مهل
 ةبذهلاب لوسّرلا اهيلا عجر اًملف نيملسم ىنوتاي مل نإ ىا هَدوَرِغاَص ْمُهَو هلآ مهيليبق
 ُْتَقْلَعاو روصق ةعبس ّلخاد اهّرصقو اهرصق ّلخاد باهبا ٍةعبس ّلخاد اهريرس ْتَلَعَج
 ىف ثلحتراف هب اهرماي ام َرظبِت ناميلُس ىلا ريسَملل ثزهجتو ارح اهيلع ثلعجو باوبالا
 اَهْياي لاق اهب ٌرعش خسرف ىلع هنم تبق نا ىلا ةريثك فولأ ليف لك عم ليف فلا رشَع ىنثإ

 نيعئاط نيداقنُم ىا هَنْيوِلْسُم ئنوتاي نأ َلْبَق اًهِشرَعب تاي مدقتام نيتزمُّهلا ىف مكي اَلَمْلا ملا

 موقت نأ لبق هب كليا انآ ديدشلا ىوقلا وه نَا ني تي لاق هدعبال كلذ ّلبق هذا لف

 ىلع ىا ُقرَقَِْلَع ىناَو راهنلا فصن ىلا ةادغلا نم وهو ٍءاضقلل هيف سِلجت ىذلا ؟َكِماَقَم نب

 . اهريغو رهاوجبلا نم هيف ام ىلع ىا هنآ هلمح

 همج رست
 بج لركس يلم كت تو لاا لبي ليام ا لي ود هر وشم تش لي لاهم لاسر م !ول راب ردا

 ىا ركل دب تاو تي ليم ىلاعروا نيتك ورنعت لاوفود لب ىنوتفأ ملأ وش دوب وم للاي رم مت

 نإ لاو ترش ى ذي لي كج كل لن كس او فس را ذي رواق اط سب مترك ايد بما نس بس نا ىنؤتفَو

 فس ست ل لي ركتعاطا كي 1م: ؟ لي اق ايانيد/ ايكا/متك ل رفد قددغ ب6 1س ءايتظالب آس
 4 لابوردا لو ةيسدزاجاذيل دذ ك- بعزك حاز لث توم لاو يروط ( دناحتاف) لي قي بجو اشداباب

 مب لاي كس لوكول نا( تسدرم لب ) كس لبي رك تانيا لاو ةكخ يرد ل ةيسدرلا كلوا تسزك
 ةاشداب رك لإ يسرك اواي لي ةسكل وقري ربو ويآ ؟ لن ةشس دلو بادج يكد ص قدك ل وحب دري لوم يدب

 لمع نمت يك ماد ر ارنب كيا ذس لت ين انج كح ليل لق دق لوم ىبن رك وا ككل دقي بة لو#
 هورو هريغو كم روا حر جاوبت حس تاربادج يارد للا لذ وسوج رداء لتر ايكو ردا هس لو

 ذبل قدر لكلا تروصوكن ايل تررنطخرك باو ىدلج ةس ديد ين انج جيت كس طخ كيا مدار هس صا

 ِى مرففن رايت ل م السلا يلع نامل دوا ايدك نب شاك ىدتاوروا وسد نامل ترح

 ( مج ظارسود ) اج داني راولد وا كا رناج ةسوسوركورا ك نازيعكس ئئزوا لبس اج دام لع نادم

 نير تس ىو لك ردا سوك قدما عع مكس لحساب قده ايد كيد رأوا كس كاديم

 مرابج رلج



 1 (2) لمتلا ةروس هد" نيل الجودر حررش نيل امي

 بج ين انج لي "اي خي دركاوك) باج لب ابو لح اد كن ايم كس لوي كس لونج وم( ك- ك-تمدغ)رناج

 ارق قد مالسلا يلع ناهيلس اور شاع لش تصدغا م الساد يلع نالس تاسس ناكرارميد كرو رار سات

 رتب تبع حايند ل ىراهتمو ب ايا رفاطع كيج كل دوا تون فس ثلا + تاه انركده كريب حس لاني

 ة كرو مي تنع ذو بع ذاك اينددكك لاء كسب سك قي نيد 0 كس ييدساىن لاب جس كاطع مرج

 ترطح ( لاح "ترورضم كر ايمو تي رباراببت ومر لوني يديني نت( < ايكايكى كي هيج كيا

 باقم نام«اجل فير لاو لاب ك( نزلا د يجرب ) ناكر مايل( سدر يما) هس نادل

 تابس شمس لا اييقي وكنا مروا ومات تفاط كلبا قم كس لشمس نارك لع اراير ايبا كس كس
 بج دين انج ايكامكرابسم اناكرشي مانا ليقول ةس آن سايس رمرك وم دادعبا:دركا ل ب دلال كصركراففو لذ
 تاما ردنا هس سولت اسك داس لكلوك تن يسل لو ايك باو ساي ك سو يل ري دسا#
 كح كيلا نايل تررطخرو يس دام ادعس رجب ب لوزاوردزيئ يدرك تك وزو رورويوركدنب دعا كس ندرك

 لح لوراورسرارب هراب لقلي انج , ل تك ايكس اهدى درك رورش قرات كذساج ك- 1 تيدي للاب

 اك ابرق اك نامي ترفض تأ ككل اهي هداف دارج تاس كس رادرسرج ردا لدم تادددتاس
 ادعم( )كل اوكاميلس تيرمح ايكو ران لساناك رفا فرص

 ل نيترمت هس ناو خم! رادع ريم سياف نس السلا هيلع نابلس تررزعح مكي الملا اهيا لاَ

 روا لس قي سدا كتي تنك كلا لكي حس هتك لاي رم لوم نامل نلاوج ليث أرق لباس بسح

 بيا لكل م دعب ج اجاني اكت نقلا كل هس ري ليي حس ذم ناسا لاء ليي حنس ركوب رادر بنام رف

 كده آلى قلبي < حلا سقيا باق يدشردا فاني«( كي لاما غل نت لكي

 نقل «اىق كره ددتاتووردا لإ لن 2 نلف تاددقع ب آلم ضرك كو سوءا اللي
 كل لي لااوريأو تارجاج سره كيج شي نوم قي نتا لوم ردات ب نس اهنا هس ا لب سا شك الا شرك ا

 هادا نما كلا لل ل سا

 دئاوف ىريضو بيكن

 اننيرمأت < م تراهع زق ح فوزح ل وا لوعفم ىلا لوعفم اك نيرمات « اذام نيرمأت اذام هنوف

 نوغجري امب هلوتف < موزج و كسور ما بادر واهس فو زب اوج كرما ىرظناف يب كغ هلو

 مب + م ٌةلِسرم فطعاكةَرظاَنَف ج- نايبك اه ل ّمب « ةيدهلا لوبق ني هنوف بس قلخت عجري مب
 مراهج دلج



 اي 04) لمتلا ةروس هقع ١ نايلاططودرا حرش نامه

 نلاوج .- اتباموكت رادصيماهفتسا كك ساس لتس ردرب كس ايكتس ةّرظان ل تارطنح ضنب قلعت

 لام َنْورْغاَص مهو رواه لوالاخح مُه ةَلِذَآ َنْوُرْغاَص ْمُهَو ٌةَلْذَأ هنوق لكك ابوه توف تروغ

 خوم ف وذم ْمْوُهْنَجرْخْنلَو ليد كءراشاركن اء ردقمكَن ييلسم ئنوتأي ْمَل نإ ىا هلو ودكم ىلع

 دهس طورشتبت اسكس طرش كف آركوم نا رف حلاتك ست لاك: تابسوكابس لبا دوا جس ءانج ك

 ريض نرش
 ١ تن انرك و روشم لام روم مك <

 وروشمل اهي ءانيد باوج اكل سم صان لق بكس نم نتشيس ئوتف ينوه ةبآلا) الملا اهّاي ثَلاَق

 كل تدتا كسر يشم وا تح صاغ ناريشم رابوص نت كس سقت طم كس تيا ور كيأ ل اعلا ور «سدارم نيد

 ممالع نيب شا حلاوه تيا ور مانقير «لين وكن لقتتاور كوادخت داي لب قكعحس لما كت دارا ارنب كي

 -<اددارقب ير قددايز بذله اجب كس قدصت اياور نا ذسئالآ

 اكدقاو سا كس عتتوكحدطلس نارا نسا نس لا قا هث طخ اكم السلا يلع نار ترزنن> بج لاي كس سنا
 بط ارت نا كك وج لد كن لا خس ام انركايك خخ كا يكب لط ور وشم ليث لماعم ا تس نارا ايكراهلنا

 اك 17 2 هسا لدجرمىراهة لصف قاموا كى كابي هبي تنس

 دوار واط هسذب مت ِكِيلإ ٌرمآلاو ساب اولؤأو ٍةَوُق اولؤأ نحن اهروم نابز لي فس لوريشسماتتدكا تدب

 قاب < مرور لوك بس داب ةسد٠ ل رايت ك- ك يسد ابرق مترج تقدمب مك ل دج كب ساب
 - ليرات ك كس ذ_.الاجساكومم كا يبج لذ علاجروامادخ دق تس نكد ت آلت ىرخآ

 اخوك روشم ىف مالسا ءجس ايار تب روتسم اك ركو روشم بع تالماعم مت اركاب مولع يب حس لا
 تاكو ارجل مسوريع ثلا لس سر ضمت ادوخبكك كل اهي« جس ايكدنباياكو روشمركتموككن اراد ذروا س د تيب

 نقي َك كس ف ركاق تنس كو روش ركل احمر ورض لوك قرد كو روشة اكلي ؟حج لل

 كوب كما كي اوصل م سا« رك ايلركور وخمس باهص روما منا س1 مالا ىف مهرواشو ايكايدمك
 ني لازفا تمتروا<

 نات اكمالسلار يلع نابلس ترطتحووراذق يب صاح اكسب كم اخ سار كيا قتدوخ ف سعب كس وروشم
 مرارج رع



 اي (ن) لمتلا ةروس هوم نيل الجودر حررش نال امج

 اجياوكمتروا ليت هاشد ب رن اوغ كس ريك ل كيا وداي« #2. اجايك راج اكمكتل نا قب لوسر كس شا قو هوك
 لايك م جيب فس اديب رط اكن اينما لاء اج ايكررط سكدلب هت اكن لامك اج ايكر وضرب وف ل جس اح اان مالغ
 كا هور وم تمالع كت اب ىلا رزقكم وم قنطار ري دب ربه وركا عيب هت هيد هكر اي لس كاس حرر >

 نوم لح لوجدت ارب زج ىرخباس مالسار»' كاميادد قل لوسدما ىف لن قا دودركادا«ت قداشدإ
 ل تيبآى ا نوم وبي (فراعم)-< يك تنس هريغودبابب سابع نبا ترضخ تا سكس ديغاساورعتم فس مرت نما

 يدب دصاقوج لك ومر 0 ب لبا إب - نابلس ترطحر ع قت ةيدهب مْ ةَلِسُم ىَنإَو <-
 ؟ لن تس كن ايب لاح تروصايكرك اووركلس لب امري

 ىرضاح لبي ىلاميلسر ارد كل ورص كس سم
 تاايصقت ذب كرفو دوشروا كن وفروا لور قه او ف آس فرط كس متم لبي تاياور لارا كرا

 50100 قضت اور م اقرب تاركا« ل بير ثور وا رود حس 8: اعلا رور بحاص لوقب دج ل داكن

 بحاص«<س لد ناب فلثل م تايادردادخت اك ورفنكر وا لومالغ «تارجادج كب لمت يلا كس دسك ل
 هت رواج ىلاجوس ياي قكدارخت كل نيا كف سوسروا ل لكن ايم ريكس 3 ردا مالثوس خراب هس نالالج

 ناميلس تررظ» ب حبر عدا هت ايد قل ليأ فس لت لمي تاس يركز قبال راتبا سد تس تارما#

 ترتد لا حس هفلابم لج كس زادتادناباش بيرو بيجي كرات كل ابقتتسا  دفو كغ مالسلا يلع

 ود لمن تسارروا اج اي دان, رفاك وثننا كىدن اح فس وسلك نفاس كل سيلين يي رقت رفوف كايد مكتفسانلامبلس
 دفو ىلكيضرغ ايكتسارآ حس مادتما صاخ وكر اب رد ةييسا حررطىكا عاج ايدركا بك وروفاج تقلخلا بيجي فرم

 58 نس ار شرك يي ب ةييساروا كس هرودذ ترم ةقاصكيدوكت كو شو ناش كم السلا ديلط ناميلس تسر طخ بحب لس

 يآ و لوم تاق اط حس ماطسلا يلع نامل ترتب ءايرلا ليث ووك وفيا كف وس قيامك س لع تاياور لأ

 زااصقلم) يدرك لاو خت كس ناركايكم اتناك تنايض ناش ناياش كن ادوا # لب لاني هدنخ قت تميابأ

 هس يبس وب ايد كلا لماي سيم لا تمرورض كاك ومب كادابموك وت يدا راه ايدرهكر وا( ىبلرةريبأ

 ؟مكون رلوقكس يدب فاك
 تسرر ركل و كرف كلاس انرم مولتص سس ل رف ست دق دب اكتم ماسلا ين نابلس تمرح

 ل قتل ناايوم ف الخ تحل وفارلسم ايي كا نك وق رار فاك عسي كتم سا نترك جس لا

 راج ل



 اي (2) لسمشلا ةروس هذ نالالجودرا يرش نامل امب

 لوك يدب ترورض في د وكر كا سكب كس سا (ىلاعملارور) لت سرد انركل وق يدب اكن لا فوم ىلوم دورك سار

 اكراذكض بسس تر وي تنم جملاعم لما كمل يلع ثلا لتس تانك كلا توج ىئاذ كسك
 ل كلاب نإ بهكت رظت ل جر ييكريسروا لع مببلا باكا ى راغب عرش راقلا ةدمص ايدام رفد اك تتنروا ايلا رف لاو ير

 ملص يلعدثلا ىلصتمرضخت رول مق كرشند لب يآ س تررورضى لهي ديل كلن نما حبك ارك يس تياور

 كك رشم متل ايدام رف للا وركك يداك ا ذس بآ ايكٌل يي يربك طوج ددداس ذرب تر

 رف لاوسس لا ذس بآ قف ايك طير دب كي لب تمدخ كي آس قبر انت نب ضايعروا« تس ككل وق يد
 يارف عن تل يدباكك رشم ثلا كل اك يدا روك بكر قي دباكى ا ذس ب! لت بك فس سا ؟وم ناملسم مث

 هس لش تعياور كي جس ايا رف لاقل ادب كس ناكر شم ضن يسلك دوج وم كت يادي ل قلاب كس للا« <س
 للامور سر كيا فس ىلار عن كياروا ايلا رف لوب ذس باءت دباب كياوكي آك رش تلاحب نس ناايفسوبادلك
 -ايلابرف لوقف يآايكل لب بد

 دري رباكن توك يلع ثلا لص مر ضخ كافي بس كيد فس ريك ين تس. رف كلل ادنالا نش
 كح لا لي ذك وقير رب اكن تروا ءايدرك ور لابو كك تيما لك فس دم لن فرط مالم كس لسا لش سك
 ( بلا ب اتكى راقلا ةع) -ايلركل وق زن تريا لك وم نارلسم

 ركل وقر اكلك رشم كس ىئ كا نقان ب بس كى هاتي درر تم العاكس ىب كي دي دوج: هس ا

 ناميلس تررطنو رذ كس لاق اهب سس تريح كت وشر كيا تقر وي طاذيا خذ لامك ا هقيب بسكب لئ اج
 ( فراعم )جس رانوفكت لمس مالسلا يلع

 ىرضاح لي نامبلسر ابرد كمن
 ركاب ْمُهل لبق ل وجب مُهّئاَنََف تاس بلاد كاايدب خس مالملا يلع نامل تررطح مهن عج

 ايدك كب العال

 وم لجباوركوم توبجروا ب وكرم ىتكروخدص اكس نقع اهكر تلاوت لس تاياور قرات ىرق

 كس ايند ناميلس. ادق لايخ ريم قدسي كا هكسس موق نيا نس ست وق ايانس كب نالعا اكفنا ناميلس ترضخ وا
 ركل باقم كدا ان ثلحس نايل اومم الع قب صنم اخ وكون ا حس فرط كذاب ل اداب رهط كل وم اشد
 لكى رضاح لب تمدخ كانتا نابلس ترطح وهتك نااءاس اسس ذكرك ء بت تتقاط لان مت كلن
 لذ لذ تدتا كسر روا تس ريش ر ابوس ناك سلبا انو مولع سس تاياور ثني كورك ورش دايت
 (ىناعملا حور« ةداتق نع كلذ ىور) دير ييششو راب وس نخر وا ع ومدارفاوكال ليش وركن خخ تح باح لا كت دارف رار



 ب م (2) لمتلاةروس نب نالااجوررار من ج

 تاب كرش لوا ى م ”رارز هاب دادخ لك ضخ ناريس ايكت اور حل ابن ا فس ماع يلا نما

 م أ ([روخ زين طوب دارفلا لوركا برا كيا كن ذو رك وسور اب حس باح لسا« دارف دكا كيأ
 كدا دعو رول ىلاعللا رود بحاص كس لا تسراز سراي لتاقم فلا ةأه عبرا تخت كسداشدابر ب دوا هاشداب
 ىرمغل ل 2 (ريرك 1 قدصلا ىلا اهنم برقا بذكلا ىلا رابخالا هذه لإ ارفف ل م سداب
 ددع رادقمام ىرعش تيلو ناريخا ناربخلا هنمضت ىذلا ددعلا نع قيضت داكتل نميلا ٌضرَأ نأ

 ميظنتو مهروما طبضو مهتسايسل ءارزولاو داوقلاو ركسعلا اذه ىلا جاتحت نيذلا نيقابلا اهتيِعَر

 . مهلاوحا

 لكي تاء سا كام انوع تسبب بلا نك هس قي قار آلابمدادعتو روكرن ل ساتوم مولعم س لا

 -< لكى ناهي كل دأب دوا سريشسى تن كوهش نتا قي كدإبآ
 لكم السلا ريت نااريلس تر طخ ركل طقم نبه ناك نوفر اش تنجب ناي روبشصروا قت يسارك مالك الغ

 روادجتاب ٠١ لوط اك ارك س جاج اهل من هس داب كس لا دوج لاهل كنك, ىدركرورش رايت كى رضاع لمي تسد
 ( باوصلاب مك ثناو )تس س د6 دج درمزرسرولا تدير لوم لن ارد حتما" اجور ودحر" رع

 باو هل نير ضاع ؟خ_ ايلي كا يكم وطعم و اهي داوم جرثار اين حس دود لس م السلام يلع ناريس تير ظظ> زور كيأ
 نت يرق رف كاك جس اتم مولع سس تاياور لتس قر آدجتا سكس لوتس يبا لس لكلا ين ساد
 (فراهم)- تب لصان هس لي

 ىِييِتاَي مكي اًوَلَمْلا اهي يا رف كس ركب طا جوكر كاسعو دونج نيس هس مالسلا يلع ناملس ترطح تقو للا

 ىترآركوم نا. رف عماتد عطس تاو لعموم السلا يلع ناميلس تيرطت> بج َنْيِلسم يوني نأ َلْبَق اهِضوعب
 هدا ك كح ةسال ناميالس لا قف كو قكوزجت تارت كيادجت اسكس تكوشو تاق اباشبم يا رفودارا قس
 هس بآل وراخاب ءامت ايار طع قو زبك تانج رخل لاحت نقم السلا يلع ناميلس تير وم ومد نواعم
 نك ضاحك ا اج ومرضاح لبي لي تكل يري وكس لا قتاش تنتاك متل حررط ىلا, رفد دارا
 عر فقرر كح لكي وفك يأ ل طسو كس ئاش تال تاس اارف 2 كس ناك تن بتاج ل
 رمش اك لاء كل اسسر كك ويمد آل اور كك تن سبب كج: امت يد امم ىتوربج هيوا كس لاروااهت هكر

 .ب او ىقداكتردقكااش لات نت اج نيو يب تنام نتاروا ناجم لقتنيي_ وم 2# اللولو ذاورد

 نوم انس لمي حاحا تح للك اكس بآل ساب كي اكشن ما دك ابك نتج لكي ىلا

 ايزأ ةيربقما هر لزسلا بكا نع هلع ةذنع ىذلا لاق كلذ قع عرش ازا ايات نأق

 مرارج رج



 اي 02) لمشلاةروس هال ناتلالجةدرا يرش نام

 َكيَلإ َدتْرَي نأ َلِبَق هب كيتا انآ | باجا هب ىعُد اذا ىذلا ّمظعالا هللا مسا ملعي اَقيِدِص ناك

 هدّجوَف هفرطب َّذَر مث اهيلا رظنف دق ءامسلا ىلا رظنأ هل لاق ام ئش ىلا هب ٌترظن اذا *َكْفْرَط

 ناب لصحف هب هّللا ىتاي نا مظعألا مسالاب ٌفصا اعد ءامّسلا ىلا هرظن ىفف هيدي نيب اًعوْصْوَم

 اذه َلاَق ُهَدْنِع انكاس ىا اًرقَتْسُم ُهاَراّمَلَف َناميَلَس يسرك دنع عَقترإ ىتح ضرالا تحت ىرج

 ةيناثلا لادباو نيتزمهلا قيقحعب ٌرُكْسَأ َءع ىنربتخيل نويل ”"ىَبَر ٍلضف ْنِم هب ىل كايتالا ىا
 مناف َركَش ْنَمَو ةمعتلا ”ٌرفكأ مآ هكرتو ىرخالاو ةلهسملا نيب ٍفلا لاخداو اهليهستو افلا

 هِرْكش نع ِّنَغ ْىَبَر َنَف ةمعَيلا َرَقك ْنَمَو هل هركش َباوث نال اهلجآل ىا ةهيفتل ٌرُكْشَي
 هتأر اذا هركنُت لاح ىلا هوريَغ ىا اَهَشَْع اَهَل اوك َلاَق اهرفكي نم ىلع لاضفالاب هٌميرَك
 كلانب دصُق مهيلع رّيْغَت ام ةفرعم ىلا هَنْوُدتْعَي ال َنيَِلا َنِم ْنْوُكَت مآ هيفرعم ىلا دنا رظنت
 ' اهل َليِق ْثَءآَج امَلَف كلذ ريغ وا صقن وا ةدايزب ُهوريعَف اًئيش هيف نإ هل ليق اَمِل اهلقع ٌرابتخا
 وهاد رهيع تيفو رض وج الك يقول عاب ليا” دذيق اذن

 املعو ٌةفرعم اهل ىار امل هل ناميلس لاق معن تلاق اذه ليف قارا خذوا للي ملقا هلع

 ىا هللا نود نم ُدْبعَت تناكاَم هللا ةدابع نع اهَدَصَو تن ِيِلَسُم اكو اَهِبَق نم معلا نيو

 ّضيبا جاجُر نم حطَس وه "َحَرَّصلا ىلا اضيا اهل ليف هنيرِفاك مق ْنِم ْتَناَك اَهّنِإ هريغ
 رامج ىمدقك اهيلجرو اهيقاس نا هل ليق امل ناميلس هعنطصإ كَّمَّس هيف راج ْءاَم هتحت ٍفاَفَش

 ىف هريرس ىلع ٌناميلس ناكو ةضوختل اَهْيَقاَس ْنَع ْثَفَسْكَو ءاملا نم ٌةََبَل ُهتبسَح ُهنَر اَمَلَف

 001 ل ا عيلان

 هتَلاَراف ةروتلا ا هل تليق اهيقاس ٌَرعَش هركف اهَجُرَرَ ةازازا ةناملاقلا ب َبَرهْلِل م

 مايا ةثلث اهدنع ميِقيو َةَرَم ٍرِهَش ّلك اهروزي ناكو اهكلُم ىلع اهّرقاو اهّبَحأو اًهجوزتف اهب
 وهو تامو ٌةنس ةرشع ثالث نبا وهو كِلَم هنا ىور َتاميلس كلُم ٍءاضقناب اهُكلُم ىضقناو
 . هكلُم ماودل ءاضقنإ ال نم ناحبسف ٌةنس نيسمخو ثالث نبا

 ردا الدب دامتملماكب انك هدرك زان إي كس لسن لو انا ىدل قس لا شن ابر نس مالسلاديلع نامي

 معراج رلح

 حس



 اي (2) لمتلا ةروس هد نات الجودرا حرش نال امج

 اعد هين رؤ كس ارلا_لمشلا مكاو وام ففقاو مش ماكس ثلا »و ءاهق اف ب تيقطمدص م اقم هداف يطرب نأ فص آو

 باكبب#ل وأ هي يدب بالو ب العكال لش فلوق اتش سابك
 هي انج لذ 6, فرط كن احس آايك اك رع حس نامل ترعة (ايخرب نب فص ) لعاتوول نشرب

 ا ل ا

 لورق اهدا انج« اعدم انج آه وك ا ةافلا اك اعدك ذب ملا مسا فس فم ؟نارود لس هس كرف ط كن اع 1

 يلع ناميلس بج ايكوم راووضخ اسكس قركى نامت .رزعخروا اوم شاور كيب كني كس ناخذ تنك 5072

 ةحاءز اه هورك اة لأكبر ريم انال كل سريرك ما نشل يايا رف صك ددوج وصور هر خيساول تنك فس ماسلا

 ىلاترواركل دب ©س فلا ىلاعروا نشك وزن وود لج ركض حر كرات ىكتنقثاي لوماتركى دال لعمل
 ىا غي ارازك ديتاس كس لادا كيتروا كرك شاو فلا نايمرد كس هسرسودروا هلعسروا تاس ليبستك

 0 قل ساس تركى را زكر كل كلمات

 لطف برب لاو ذكى رش كن وتب سرك 6 ميركل (روا) قس سي رك لا بدار يرش

 ولاهو بج ركود لدب امن اوكى ما شن وو ركل دبود رج ل م تكدس لاك يد هل املس ( ترطح) لس ُسايرف

 ( تن ) ىلا < قكر لع لاو ةغس اب ناي جس لب نايتيوكىاهدايآ هل ير م ( لاجلك دن ناي عيد
 ك2 ساء تل ز 1 لحس ارصتقم كدب هدر ىلا« قورلم ينك كس نا لع سب لش تفنى

 دهن رذ كس هريئو قي كه دق ل تتم انج لكك ع لقكىك اك هت ايكبك تس مالسلاديلع نئاميلس تسر طخ

 بس قاميبج لا ىكتنكاريتايك ل ؟ س قئاميلا تتنك رت ايكايكا يك تطاير حس ىلا نأ امو بج «ايدركل برمج
 نوبناككاريج ايداطل غسول لا( قب ) فس سا ءايل ن يبيدكت نتف # ىلا ل ع قتورك يوك قايد باج ف ست ول
 نايس بج قي دب/م رولان اجابكي ركاروا ؟س تنجت ارتب يايك ابك لي ( حس سا) كس سا ءاهق ايدل خمول ا نس

 ناارف عل حابس ماني( )ف ايكاي دامت ىت لكي حسدعقاو ساق لي لكي رف وكب تفرحط م ما ةس مال يلع

 - كك نابلس د1( كو تمدخرض اركب

 ف كم الع ايدرارقل وقام السلا يلع ناميلس ترض( -1!) ملا ايتو لس رشكن بارسفم :ثون

 تك هى لحي تادقاو لا قت جاكي امج تروا جس ادرار وقاك تل ند نيب سفرك« ايكر ايضا وكلعا قب
 تابع دارت حل تدابغ نا كارول تح كد نارف علاروا طمس بردا ل + ك كس دقلا ب 1

 كتاب يس لأ كس لش مقرفكوايقي( < دبعت تناكاه لماذا اهدص) تانك كرس س7

 سات ىراج ىلإ يي كس سنت( شرف) عيشي فافش فاص وو (روا) كح لس فيرشت ع رم كب

 مراج رلج



 اي (2) لمسلا ةروس نايرع نال الجودر يرش نما

 نونو كاكا هت ايكابكس ناميلس ترضع. ات اان 2 سا ( مح اي) لثاكدشيشي ردا « سكون ايل ع
 نايلي قياس لإ ابرد ا اهلا لقي سلب بج نو ضرع د ع رك لؤطودروا َنايلذي

 كا ينانج كة ارف فري تك اس كس لكم السلا هيلع ناريلسروا «ٌعساجوم لاو ل ساركاج ني دلو

 ردااك راكي ح لئاكش بش رادلبب نع وراك لا ف ناربلس تررطتح هناي تروصبو خوك ومرفروا ليل ذي

 رولا يكرر وا جا سل لهب قرف سرت تزدروهدا ]نفاق 2 ىو تولد كم الساوك مت

 نا نايم ا رفودارا 6 راك حس لما فس مالسلاديلع ناميلسروا لوب لال نام ب ناملاعلا بركوب دجتاس كس ناميلح

 سا فس سل لي زا دعب انب (افص لب شس) هرون ك- كس للا نس نا ايش انج ايكدشيلات حس الاب كس لوي ذنبك
 ناميلس تر عحر وا ءامكر رار زري كك كس كس اوك 'ساروا ايلرك اك ت لاذ نابلسعإ ناك فاص لاب ت

 ريلض ناربلس تعد : ل سكارف مايق زور نضل كح لاروا تس ركايكت اقل بجرم كيأ كا لبي هامرجج

 م السلا يلع نايس ترضغ>ك جس اهكايكت ياو ءايكد# مي ماتتفا لكك كل | قادت اسكس مانت كس كك كس مالسلا

 كس كل كس لنك كي ثلا «ايامرف لاق لاتتس كس لاس نين تبجي روا كت بس هاشد اب لتس كس لاس ريت بج

 هس لكل اوز ك- كس مادد

 دئاوىريضو بي منش
 نابلس ترضتلكج ايكابك يخرب نبا فصآ هلونط ءامقرطي ناوكذ ماناكن ل: سا نجحلا نم تيرفع لاق

 هرم هلؤح كح تس ومر ماظ تبع تداع قراوخرب مضتاإب كس للا ءاهق تس ل دثلاءاي ايلوارابكرواامت احب دا لاخاك

 همي كرك عروار فك لوم اع قي اهو نت اهوْفكَي ْنَم ىلع ٍلاَضفالاب هلوتف هدئازب لي هفرطب هفرطب
 كذسوءرمابادج ظن هلوق < ىبر لضف نم اذهه لاق فطعاكى ا اهل اورككن . اهل اوركن لاق نركب لس

 ضشاعتن اًناَسج اَيمدَقو اَِقاس ئاّرف ريضاكل ثا, ضن اًهبَقاَس َرعَس َةِرَكَف هلوق < مز حبو
 هيج نير, لت بص ايلي ردا مرقس ا وم تس ركرطن عطس لولا مكه كيج قي فس تارطح ف 26

 دهس حا درما ل كي نس لا نت هيرضا رعت منوف فروق

 قرت رين
 راما لوب دق ب انكم للاي كس ناس قم لوم نباح ىرلج قت سس سا لمن اير نس مالسلا يلع ناميلسرت

 ىلاعتثداوك ونج امتى نم: يقي يدك جس نوم مولخم سس لبا« لوم انس اياب( اي كس ب آى ليي حكيت كي وكما

 مرايج زطع



 اي 02) لمسلا ةروس 3 نال الجو درا حررش نمل امج

 نويكرو ارؤ ز قاتل وواوخ كك نانا ىلا« جسا اوفس نانو ق مخ ريش لي لياقته كس اوفا نس
 ناك يار عي دوا الامثا تاش تنتس لابو ساب (ابس) نكت بد انحس لدقللا تيب هوك ياي ومد

 كسكس نع نوزمثةلصافاكل رار نمت قله جايكراب ذوو رك لصاف

 بات زواق ايلي د مسساء: باكي ردا ؟ايك دعو كفل تنل ش نو مف لح انقل وكي

 كيا ء<.اًنناج رتبرثلا لام تقيقت» لو لاوقا فلك ل لا ايك ا يك وذ ب ري روز كس لسن "اق ايكم يي ردا ؟ قت

 لن تروص اتق إي كس ىف نلاودإين حس بس مكب انك لس سا ليز دارم ناهي ترتر وفك جس ب لانا
 كروب وكلا ف قطر قروا حس يكتف مرج نبا سس هدا يضم رثك رك اهقروصقت يمر وا ءاوم هزجبرولب لاهم دو

 ايخرم نب فص آم انك فس تأ نب هت لع باتا كح ماسلا يلع نناهلس ترد ضخ لوك لك ادرارق لق

 « لوم لدقةاج كاعد كج ح لاقت ثنا ثيوك ارك س يدص ان اكل اتقن ماك را جسايت

 و لل عا تسول اانا ترضخ انكسر رك تلك حد ماض ىو خان نااميلس تزعج رك ماكي

 - لوو تماركى ايذرم نب فص ري لم ترو لاس مافات قى نا بلا

 قرف ل تماركروا هزم
 نآر كا يبجء<س توم لعنه نقاتسس اروارب هزل اندم لا لوكا يعط ب ابسا ل زج حرر

 ناو لولاك يعبط ب ابسا قل تمارك ع رطىلا ىمَر هللا نكلَو َتْيََر ذإ َتيَمَر اَهَو ايار فليك
 لك اتتا فص قرف لع وود نا« تسد لن كل ع راينا ل تماركبح اصرواو زج بحاص لود وب روا 23

 تارك وم روبي رضتإب كس لبر خر كار وا جابك زج وجي دجتإب هس قو بحاص ىلا ءاكتسداع قراخ لوكا ايا

 هلال
 دب در لش ارك ايد مكس مالسلا يلع ناميلس ترض نايك ين ىلاهيلسراب و تنتؤتا شاك تلي بج

 رت ةسققنلبج ءايكايدركل دبور نب عمك مكس نابلس ترد ناينجد تالاسآ كا متل اجوورك

 لربودر ككدح للاكل م تنل كدت ءجس قد يوك ره هناك ايد باوج ؟س كئيبا تختار يكد اي مولتم سس ىلا

 دك دبات اب لوك يالي يكرالا فص ترو يك كرا رقااكذ#:, ذيل لع افلافاصّك- سات ايككي ورك
 اج لك سد نايل ماك تسشناغم كس كس كل اذ لم داتا ةس لسلك رارقا داس اذ نم نمت
 تايديد بادج اي وات لاوس

 مج نبا ءاكم السلا ديلت ناميلس اي جس لو اكتسب ..ف نخاع سدا كس للا البف نم معلا اني



 ال (2) لمتلا ةروس هدد ناالالجووراحررش نال امج

 عقاد لا ترك وكدلك ايكض رعذ_ ست نتن رفقتاكم الكل اسكس ىاروا<_.ايدرا قل وقم اكس توا نس

 كس بآت دصاق ب ج لو كوم تس لد تلذو ىا مروا« 17 ند كت وبن كب آى دبي كج

 نابلس ترظظ>رر حس ايك حس دباب خس مرج نيباروا ءا كل بكت جاح لادنج كو زج لاء نس. مولعمتالامك

 عل اجابس كك ايكايداتج سلمي ( كوري ذب ) لمسة كاف ذ# مالسلا يلع ناريلسسك يبل طم لوم كم السلا يلع

 - كوم تمرض اىركوم نايف

 ناَقيِرَف مه اَذإَف هوُدَجو هللا اوُدبعا نآب ىا نآ اًجِلاَص ةليبقلا نم مهاخآ َدومَت ىلإ آلَ قلو

 نيبذكملل َلاَق نورفاك قيرفو مهيلا هلاسرإ ٍنيح نم نونمؤم قيرف نيّدلا ىف ؛ َنْوُمِصَتْحَي
 - هيل عع وسلا لالا ةرابشس هازل

 01 ا اوباما واوا

 موق معنا لب هب هب مكان هللا دنع مكُموُش مك رباط لاق اوعاَجو َرطَملا اوُطحُف ُتِيَح َننِمْوُملا ىا

 َنوُدِسفُي ٍلاَجِر ىل طهر ةَعسيَدوُمَنةَيَِم ٍةيِدَْلا ىف ناكَوِرّشلاو ِرْيَخْاب نْوُربحْحُت هوست

 َلاَق ىا اَوَلاَق ٍةَعاَطلاِب هَدوُحِلْصُي لَو ْمُهاَرَدلاَو ريِئانّدلا راند مِهْضرَق اهنم ِْصاَعَمْلاب ٍضرألا ىف
 نم ىا لهو ياا ل ضو ِءاَلَو نوب يبل هللاب الحا يآ اوُمساَقَت ضل مهضَْب

 اًندِهَش اَم ِهِمَد َّيِلَو ىلا ِهيَِوِ نَا مالا ّمضو ِءاّنلاو نواب لوف مّن الَْل ملفت ىا هب ّنَما
 انو هلق ْنَم ىرْذَت الَق مهكلَم وا مهكالهإ ىا اًهجنقو ميما ّمَضِب هله َكِلهَم اَنْرَصَع
 آل مهر مهيَبرفُع ليج مُهانيَرَج ىا اًركَم انركمُو اركَم كلذ ىف اْوُرَكَمَو نَكوُفِداَصَل

 ةَحِيَصِب :نيِمجأ ِمُهَموَقَو هاك مهام نأ مهركم ةَبِقَع ناك فيك رظناف هنوُرعش

 .: : ريب لَو اََنْوَري ٍةَراَجِحِب ِةكئالَمْلا يمّرب وا َلْيرْبج
 مقره يال كلذ يف ذإ مهرفم ىل مهب ماب ةراشالا نعت هيف اعلا لحل
 كرَقلا هوتي اوئاكو فلا عبر مهو ٍحِلاَصِب اماني انج ترف اَترذف هدومي
 منو َةَطاَوَللا ىا ٌةَسِحاَفْلا نوانآ هِموَِل َلاَق ذإ هنم لدبي ُهَلِبَق اًوَدَقُم ركذأب ٌبْوُصنَم اطْوْلَو

 ةَيئَثلا ٍلْيهْسَتو نْيتَرْمَمْلا ٍقْيِقْحَتب مكتب ةَيِصْعَمْلا ىف اكاَمِهَنإ اًضْعَب مكٌصعَب ٌرِصْنُي هَدْرْرِصِبت
 موق مآ لب "ءاسبلا نود ني ةَرهَش لاجل نول ٍنيهجَلا ىلع اهني ٍِآ لَو
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 0-0 تا هدف كك

 اَهاَنلْعَج هاند ةةئارما ل راكع ُهاَنْيَجْناَف لاَجرلار ٍراَبدآ نم نقره نان 6

 مهتكلفأ ٍليَجِبلا ةَراجح وه "اَرطَم مهبل انرطمآو ٍباَذَعْلا ىف َنيِقابلا هَنيِباَعْلا َنِ انريدقتب
 ممألا ِراَقُك كالَم ىلع هللدحْلا دمحم اي لق مهرطم باقل يملا رطم سب َءآَسَف

 افي هيلا لاَدبإو ِنْيتْرْمَهْلا قيقحتب هللا ء مُه ئفطصا َنيِذْلا ٍِداَبِع ىلَع مالَسَو ِةَيلاَحْلا

 هيب هتوك رب ان هدي نمل ريخ هكرتو ىرخألاوٍةَْهسملا نب فِ لاح اَهْيهْستو

 همج رست

 0 ايييرك راص ل ٌلاحب كح اكردارب كنا إي هس دوس مًيقي دوا

 كس ذرب لتس داب كس نيد كتم قر فود لت نا( خت ةفاظ ) كك ماك اجوم لق كسديحآل

 2 نا يا اخت اك ورفاك لإ رفارسود روا حس تلو ك- تتاكد هيلا باص تفرط كى لاءامت اك ونوم

 قدلج) كب اذهب حس تقر ومد ولى ءرلج ىلإ لرب دي ح ماو وس مق ري سابك ح

 مَ الس باذع يدا دام جس تقود ركوب سال سايس دام جابك فس تكس دايت سا( دج تس كلان

 زك تك كلاواو واج كك الت لش باعك اجيك ري تلح تك اء ست لاهم كرش شاك للا
 ادرك اخوا لع اللوك جارت انطق لج لما اَنيَطا بج تعب لون وك ونموم شم ىولاو ديت ايس سس راه وادك مث

 لش لا تسول حسبو ريت كم ايلا اًنْرْيَطلا ايد درك فاد لب رورو زمن ( تس جب ل فس آمن ال نول ب ءادقتبا)

 هد« حس لب كس دقلا تسوى راهم رف هس ٌعراص ترضخ, قو زاكتن كى رماجتروا ىلاس كت موق ككل لكس

 ( رت ) رمش ووشرواوم تك كح التجلي شلي نهيب رذ كسر شور جو هدم تولد لب جس ايال إي هس دابا ىق

 مارد لع لدقيرطاسداسف ى نا كح تس ركايدب داسف شن ( كك ) ناش ذ هل رذ كس ىضاعم وج هت تيرا لتولي

 تسود كيا ل ل 47 نس سوكر نا خ سداد عرالصا (ارذ )ول رذ ك- تع اطول اتت لاش ب انغاك اكن ندو

 داتلامكتم ار لير نوخ بشر ورضي لما هس ادد! مالي باصات ارك دك عكا كابل

 تن له رواء تاس اس يمانع اجروااج ( كس ناو اجب روادجتاس كس ناذ ُهَنبْمَف ل ى درك فورط

 هس كا مك كلي داب ف اصح مدا لوكس سا مرج رول ل دارم لسا ةسال نامي ماطسلا ديل ٌعراص ترعح

 اسكس نان مالا يدا اسكس كذ نلوفتل ح يت (ى)ددجو: تقوس سكك ح للا
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 الر (2) لمسلا ةروس ها نمنالجددرا[ررش نامت

 كح تكالب كنا نتمسك قفا ميرا كوك ذل الب كن ا نشاء ضس مث كلهم َكِلْهُم <

 روا كري طريف كيا يلم اعم سا فس لوبا ليث جس لكلاب متروا ؟ايكى لن سكك اكس اج لمت اذبلء تكنو

 كس ناولوط دوس لوم ىربتوكن اروا ىدازم كركر فركب باذع ىرؤفوكن ا ذم نت كريب نيا أ )نسم

 دهر ذك ف داءرتي ك لوتشرف ب يب رذ كانو لمار وكم دق كرو اىكنلا رواوكنلا نس م ؟ادج يك اجا كرك
 لن ذب الاخ حسجو مسج تاناكم كنا لن بكت تي د سيال وتشرف رك تس كي دوك ل ورتب هدايدركك اب

 ل) قتل هراشا مل للاع لن لا رواج بون س جو لك سو لاح ةّيواخ بد كرفكلس نلا

 لص تعيتنوس لن ةن-اجوكت ر دق ىرامت وج ك- كس سكول نا تربت ى ذب لن ( جب لن ) لا ريخالب < (ٌريشا

 حس كرش ورديت تح اب اي هدردا كت سل كاملا ب مال يلع اصداراتنا ةساماد« نيةك

 َلاَقْذِإ رواه بوصل سس جو كف وذح ركذا لئا ذا اطول عمرك اكم السلا يلع طولروا كس تس كر ييري

 نثل ماكل يح مايك ابكت س مقاس مالا يلع ولدت < لرب اطول ركذأ نل) تسلا ِهِمْوَعِل

 وم تكبد انوه لوخشم ردد كيا م ة اهكد اندم كمبنم لع تيصخضو#رسدد كيا م ليلئاردوم سرك ةطاول

 روا ليي كمسرصوور»ا نيل وزن نوفود شن مكن ْمُكَنِبَ ؟ وم تركى لار توب لودر كويل قرد“ مئايك

 ب ا كح ركل فاو فلا نايمرد كس لود لي لوتروص ل ونود

 لاهم كس لوريد كل ودرم كولي وراك قم اوكن يتلخ ك !سواك انقذ كب كنك رب اوم ب اوج لاي كل

 تيكن را ةسايوع لور 2/لا لادا اذ من يجلب
 هذ سوفت رقيل_رلكموروا ىداسرب شراب كمت كيا ذس مت نلاروا يدرك ب لولاو خسر لاب لعب باز

 كلب ك- لوم وقا قاس كح دربك هسا كر ابك موري وكول وم سار ؤ تس باذذع نااوس يدر كك الب وكن لا

 قاد ك- كح اس رتبدثلاايكء جس مالسوب لودنب هي زلرب كس لاروا لو ك كس هللا لتر بس ينل
 وكمسرسددروادجتاسكس نم كل وزنمت لوفد ل ٌريخ هللا لئ ةارول يرش لوا يك هواي سترك د

 ريتا كس اج ردا اي توك ٍرشُي كركك روك اروا كس ركل فاو فلا نايمرد ك دققتكروا لهسروار كل رب حس فلا

 ذا وم تركك يرش حس تحك سوم دوبجمدجتاسس كس للا متوكن لج لي زجج هواي جس رم هللا هلك للا سا نم

 -لث رتب كس كس نإ دباع

 رئاوثى اريبشو بيك 0

 نيو ح لستات نا ىكم السلا ريع ٌعراص< ماناكرعبأ كس ليمقوومث ْمُهاَحَأ َدوُمَت ىلإ انْلَسرَأ ْدَقَلَو
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 اي 02) لمتلا ةروس ه4 نال لجووراحررش نم انج

 نين تل قي ةداعوكوومت سما كم السلا يلع ٌعراص ترنغ>_دارم ىت ليبرمان كليبقرب مان كس ىت ديالا ىلا
 ع مهاَحأ ءاَحِلاَص هلو ( لمت ) لص اذاك اسوس ايمرد كس يع انداعروا ىلواداع جس م اناكدوم موق واداع

 لاسوئضو وسراو يم كالا يطد»# ل مع كك اسس ىكاوسود فس مالسلا يلع ٌعراص ترحب نلايب فطع اب لدب

 َنْوْمِصَتخي ناقيرَف مُه اَذَِف ( لمت ) < لصافاكل اسوس آن ايمرد كس ماسلا يلع حر ور وا مالسلا يعدو م لد

 ليل لم وقير فود هس نسال نس لكبر ةس آل نايا كروكي نيجسدارع اس موقتس نايف

 هر ؤ كاف هب فيلل بلطميراكن ايروكا ممن لع« جس ادرار كنار هدرا السلا يلع عراص ترحب رف
 كم« الصتنسس تلاسر وك تنس ل كت لالد ب لاصتنالاب بيقعت اذ ل سا ايكهدابآ فس فطع

 زان تفند كن ابر فكس تسرابتغاب نومصتخي هل وقف موق كنا نير فارمدد ردا عراص ترضخ نر في ني

 ديدنج لع ىلا كح سا توم لتشس وار فا دنتج قل رف .لكدج ركع ريتك وطفل ابقعار دج رك ف وصوم ناقيرف
 روا ِةَنَيَّسلا بلطب ىا ِةَنيَّسلاب َنْوُلِجْعَتسَت َمِل هلو < دوج وم تقب اطم لع تلفصو فوصوم ازيإإ لين كس

 ىا َّرَطَملا اًوُطِحُق هلوق ايكو راثشا فس مالعرسسكاريمج جس ارم تصر ةَنَسَْحلا روا بازع ح ةنلس

 من مشكس دوك ايكاك دومث ةنيدم هنوتف لكى د لور راب تو كتسوكى راب رطملا اؤُسِبُح

 ىك طهر هلوق قدا, ودي لكس قدا» نايمرد كس مارد ادي درجت جسابك فس نيترو ءاهترج
 تدان نوظفلإط هو ح قلاوزتس راسا نحل ةعسن ٍِطْهَر ايدك راشا كسك ليرريلت

 ٌةعست «ج ينايب تفاضا لع طهر ٌةعست اكد عج ندم حلاوي كاذبا عة حس رايقفا كس تمر درفم
 هراشاك رك اوُفَلْخِ ريظتاْوُمَساَقَت لمت توك ع نت لن توك اؤثا كح لد طهر « طْهَر مه
 لن اخ لبا كس مالسلا يلع ٌعراصروا قفا نس لوهنج نس لوم اوف نارك س ب بلظم جس خي اكرمارك يدرك
 ع اهنايبلا يمال ورم ناب راانارع ا باشاللا يرانا تكانس
 ليقف ؟اولاقام ايلا يك اوس يوك اكد لاو ريت ولاقل ع تروص سا انكسوم قى ل اْومَسافَع

 7 كح ير كلل تاررورضرب سامع ليخجباب« لوعفمر يمن ة ديك رف ملك عت عراضم يي اومساقن
 حلاصب اونمآ هلو < ماي رواسي ردصماب لايدركمراغا كس كح مههلظب ريف اًوُمَلَط مب هنوف

 ريكا قرير صقسم“ لامركرم تب ريت نوتات َنْوَرِصْبت من َو هلوق «- ًاحلاص اونمآ ضرس ارو

 كلا 20 دارم قرش تيبور حس تمي وردك هراشا فرط كت اب لا تس اًضْعَب ْمُكْضْعَب رْصِبَي < دي دشتو

 كدر نسا قع للام كيور تماقو ر صم 2: نا تي رق عرفت اها رع
 < ماهباد# ل َةَشِجاَفْلا َْوئاَنَأ ح ٍءاَسَيلا نْوُد ْنِم ةَرْهَش َلاَجَرلا َنْوَاَنَل هلوق دم تركت كرت ىا
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 ب 02) لمسلا ةروس 3 نيل الجودر حرش نام
 تت

 تيب نكن اياك مهو كس ادلب نايب لاق ب تكرير كس هراشا فرط لا لي تكسر مب لوا حس نيس كلا
 هح قكوم رداص تكرت يا حس قلل 4 رك يقل رقت كا دمتم روا لقى ذ وب لوك راوشو دوا لكم

 كس لودرم شن تيصحم فر طود لم تكرت اكس هراشا فرط لكتاب ملا ل ىلا ٍءاسِنلا نود نم هلو

 لود لكالاع تنفع مق ( لاوم) نولهجتت هل وقف < تيصخم كن اكل روكروا < تيصحم لخويا

 ب لاجوم ع بج تبطاروا تبي( باوج) ضاع نولهجت رواج بم انهوق لك لا كت تقباطم لع
 بطائبل دج كى انكعاج اب كبي( لمت ) حاج اجايدي دريلظري تبيفك طا سجد كف سوم الاه تبطئ آف

 < لا ٌةبقاع هل وق < ايكيا تاس كس هفيص لس بطاؤع تفصل كر لش جرد لس رضاموك ا كح لاس موق

 اولاق نآ َلِإَو < مدقءرب ناك هموق ٌباوج ناك امف هنوف < فوز ل وتمكن ولهجت كس هداشا

 ادرار قربك اوكدعبام روا اهئ عر ريو رارق ناك اوك اوجج ل نلت ىلا نئاروا مهو لإ ىا < ماكل ا

 يق ومخسريخرواووبخسريف شرابوو قب كل كس نكت لاا دب يرطم تدشديك نب اًوَطَم هيلع انَرطْمَاَو هل وف <
 -<س مذلاب صك هّرْطَم رواج قلخ نيرذنم باذعلاب

 نر ين
 ْ لي معركن رقم اناكم السلا يلع عراص ترن: جس سقت اهتدجاكتسدوس للاي ْمُهاَحَأ َدْوُمَت ىلإ انلَسْرَأ دَقَلَو

 لل اكم السلا يلع ئراص تعددت تس ووك ما دم اديب ل موق ل من مالسلا يلع عراص تدرس ا ابدآ

 < زاد تيثيح ىفيرات ىم دواس مكى وخبماءارب ب ماج كتوم دب كس نلا حس لوطسا ود بسن
 ترطتس داوم: جس بم انك لتا ثمروصكس ناادوُمم انكددم كج حاموم ماد قكيي حس لا( نآرقلا ص ضن)

 لكن مدام ني دومش ل حروف نم ماس لم مرا نر ماع ني دومش ل لات للوقود لن بسن لسلسس لس كتم السلا ريع حروف

 دوم ولب لين تفكك عراروكل وعسر ود قيل مارك يت امر ىلاحملا رو بح اص ماسلا لع روف نب حاسس نب ا نب

 لول ىف وي هت كك عي رجتاسك مالا ريطعدوم تررض>تنذو كس تكألب كى دا داع ءجس راش كيل اوت ماوقا ىلا

 - لالا طاع« لس قمروا لن

 نايتس كروم
 نيرجت لاي داب آلا سرما ورش يقل سا ؟ تح وم هج لن رطخ سكروا ؟هتس داب[ اهكدومش

 جف لكن آروا«< تولع م اقم اكان لا بسب جس احرظنن لا ريموج كت رق ىداد نايمرد لس ماشروا تلات ء لك

 , - لو دوج ملك جر آراغ آروا تابارقءكس لوبتسل كروم روبشن سس م[ هقانلا

 مرادلج 07



 ال 02) لسمشلا ةروس 052 نال لجوورا حرش ناي

 ب اكدوا
 ناووبتمس تمي هوالعلس كرشال ةدصو ارض ردا تسري تب خرط كل وتسيب تمب هور لوو

 نا ءايكاكر كاتب لوسرروا مي انوع راص تررطنت حس لن ليبق كس قت نلا كل كس حرالصا كى ساءت راشسرب كس لطب
 تومرطن السلا درع راص ترتر يان نب ليي حس فس باعت تسل نامئابب نادارفا دان رايأيي رس ماقرك
 - ايكوم ر ووش ومرطت م اناكل ا تس جو ىاايكم لاق عراص ترتب كك ل فيت

 ُ ثلا ةقأن
 قري تب« لكل وقلت جن لكن لاك للا تس اجب مق اياحبت بم كو ومض موق ذس ماسلا يلع عراص ترعح

 ردوا وزنك رك اب داتوم قت فاضا لب تلات كم السلا يلع عراص ترطحر وا, راجإي ف انعو ضبان ا« اراب حس
 ءاقتر اقم قيم تب تعامج كن وكدل لاهشيخوارا نتا لا ردا هدرد آريرسرك ايلركل وبق نلامبا فس تععارتب رمت
 ناك ئراص ترن: ايلانب راعشوكت قف ارفك اهب كس نس .كادايي كش اكتب اذرروا قي زف كتر لون كد كاد
 نااشتروا ءايدركر اناس ف ركل وبق#و,ت حت تور ئارهضجر وا «ىعر ىلا ذا قي قادخ اكن ادلب كب ي ذلك يفرم
 -ايللاطماكت دب

 لصف قاو تس تيثيح رات
 نراك ت خل السلا دع عراص تر طف” بج مد كم السا يلع عراص تبرع ب لبي كمتاو

 ناثن لوله هداتسرف اد قلو وترك عراص ارك ايكيلاطم لج قورجوم كم وق ةسدارفا وركرمروا ليش هس

 كس [ن اشترك مش ايينارلك يامر ف فس مالسلا يلع رص ترف, لي ل نامياري تقادص قريت م هركاجءاهلو (هز)

 بيع نع الس ناار وفك ايكو صو ديكأتب نس لورادرمنلاكس مقدم مما ب دوار راف قكدعإ كس

 قصاب راهب لسا اسك اهكذس لومنا؟ لن تس ايم اشناكم الورك ايكت ايد فس ماسلا يلع عراص ترج
 م السلا يلع ٌقراص ترطتءس د ًاروقرواوم نكي ايكدج كر كرمان قنا ىلا كيا بضن هرانكو ب سرب لاك

 نار كك دمي ايدج نس ساروا لوران قفا لاح حسرتي سا تو ىعا سن تش كس سمن كاعد لعن ىلا هاكر اب فس
 مالسا ل قدرت لكلا بج قس لورادرمسر سود وا ايكوم ناهس تقو ىا وركن ب عر دج سس نع لورادرس

 -اهكر زاب ةسال مالساوكن ا نوخب لس لوردنمروا لولكيت كس نات ايكودارا اكسال
 لصيف راكد قاب بلط ىراهق لاتروح داك ديبار فا مانت موق ذ#_مالسلايلع ٌعراص با

 لووك ارادرمثرواءاكل ورنا كس ناروا موتى روب ندد يروا اكو اك شدا نما لد كيوم ررمقم راب لك ىلإ ملك <
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 ب 02) لمسلا ةروس عا نئالاطوورا حرر 001

 هس لام وق قروي رواءاب رانج حررط ىارلسلسيب فيت كيا سرق ىرابت ةاهبيراز وكر «كي داتيزا

 كنق: لامك ف وه روش حر الص لا لب ردا لتكن لا قتكتساب هياتم: امج قر لاا ورث انتهدود

 لاق عك < راهدوخروا كس كس للاي وج هس دامب بالكوك لس تاجنح ل كس كداب كاتس اج اي درك

 عرض ضل ياوكوخ نقود ترروكرادلاب ليو نيس ليا قوم فسم كوكس للفيس تشادرب

 هدركال ا يك يشر كبك تاس اك( را دق) ءاديقوكى لا ترروصبو كيا ىقيا ذه زنك تدوكر املا. قرسود دون تس اسكس
 هداب آكل كس ساو ررصمر وا فلاس نب راريقرخ ادرك يك انب ىوي وكن ا متم لو ككل كداب يي ف لي درك ك الب كا ان

 راو دنج دوا ني دركل صب ىلا لس خاج هاكادج بج ةقان دوا لب اج تب يتب ل هاد ووك اياب لس ددا اهكايلرك
 ايل رعاك قش لو

 هي ةسوم تارك امك يمتم ربع لب ةروا ايطتاي ورك سرك ناس حرر اوك انوا ايك ا يكى ناسيا دليضرغ
 اراه ماكي دك هل لد لد نقي ركامك يمت يلوا كس ساربر واكس يدرك نتا لايعو لل كح ادوار اص بس مك
 ايكدم بع اذ لمت كذاب امالي انتر دايك ذج .يزابب كك احب كوك دير دير عدا تس سئاىتووجومتتنو ىلا رمت سن

 _راظتااكبازع لادخ باءانقهرطخ حم اكل اوم يور ا رف وق لوم عرالطا لك ا بحب وكم السلا يلع جراص

 ردا يدرك توك سس لم تار فس لاا ايبا ذعاكك ذكروا كتي كل يرجئ را ءاكعس درك انكم تدعي كس ناد نيج رك
 يكد د قبساكت ربج فرانك < نوف اناس اوس

 ىلا تاءاط كب اع يدومتكل و تس. رفييركل م لاما روض كول اديس ماعلا [رور بحاص
 جركاياجوم لش تلاع لا تبا كف وخلا هيبج كس ذي دز عررط ىلا رج كح بس نا زور ليي « الذ« رادو سس
 4 بس نا زور هس رسمتر وا اق جرد اسود اكتشمدو فول ايو رس 6 بس زور كرمود رواء س

 -ج امهد لاب جاكى ت ومدح لس لركجس ماقتمارستو واكتشمدو فوخ يروا هت هايس رج

 تلاع ىاوك ب نس او ؟كأن تبييإ كيأ تذو - تارا اي ادوكومتقفو دحإ ك- ند نا مرا لارج

 ردا( لكراد كذلك )يقنع اسر ماقم ىكزاو[ليرفآتكالب ا فس ذي زن رق امقوو لم تلاحم لج ايدركك الب لج
 كت فيا بسر سف(: )جيل ضتبروا ( كان تضم دال يغالي لعبوا ( قلو يسد للا ذل زن الكب كك
 نايكاتلوم كب اذع سا ك- لاقت ادضك اجوم مولعمرر لاجل تارت رابقطا - فاصوا فل كت قي
 صر لى

 ة_ ادخوكن وفاطسصو رتب كس ناروا مالسلا يلع ٌعراص ترضخ فرط قرسوداومب ىل زان باع ب دوش طلي
 امك وفك باع لاو ادواايللس لع تلظافت يا
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 ل (02) لسمسلا ةروس هع نمل العد درا حرش نما

 تيا طوارق
 يلع مارا ترطخ م السلا ريل طول تزض> سكيب آكذاكم السلا يلع طول تر طخ لعب تاهفص تشك اًطولو

 كح م السلا هيلع مت ريا تررطخ ندي اكم السلا يلع طول تر طحءامت نلاراإب مان اكد لاو كس نلا ل هدا رهاب كس مالسلا

 ترطب حب دوا لإ جس ددجتا سسكس ماسلا يلع ميت اربا ترضخ قيل ين ترمي مالا يلع طول تر اهت ار ذك ياس
 كدت اسم ايق قلك ل يجر صصروا كت ءارمم م السلا يلع طول ترطعح ب تنلذو لا نت اح ك ل فيرطترعم السلا ريل مئاما
 لي اي لح هروم ع روا مودسدق الع كس نورا قرشا كت درجت سرع وكلي لس تاب يب حس هدوم بإب رلش
 - لل اج نيطسلف ياو يارب تنرط>روا لي ركم اك كت ع اهعاو علمك يطع ني درك لاي دا

 ورم

 نايتس ىكو روم عد مودس لاهج كس ماقم»د سجس اد طولك اي تيسر ب[ ابتب هس بما هد اكن درا
 لف تام كيسا رأس ايز بادج صح ماي دكجسداقتع ايباد ولاو نم لن اوطدرك هس لابد لينا

 كل قا, كلي ب سددت عرطتوسرايأبي رقم ذوي حسبو كب اذع يطول دقن تدار خم ساروا زا ذ
 (ه< لاين رقلا صخر وكب حاسب سب ةدلج ناتبإ) ل ةك طامي ا

 بنل ني ثلا نا داق كوالا رب مك لوز ضزالاو تحتل 0

 4 يل لاو نش هرم جت دم عكر اعمار

 موق مه لَ هلإ ََُم َسَِل ىا كلذ ىلغ ٌةاعإ هللا عَ ٍةَعْحلا ِهِِضاَرَم ىف ِنيهجَرلا ىلع
 هنت امهف هلال لمَجو اهب يما رار صال لج نأ هيأ نو رشم وأد 003

 2 0 بح
 بيجي نأ ةديجوت ةدوُملعَيال مهرتكأ لج لل عم 26 رغالاب امهأ طي ال حلملاو

 ْمُكَلعَحَيَو هِريَغ ْنَعو هريغ ْنَعو هنع ٌءْوُّملا ُفِشْكَيَو ُهاَعَد اَذِإ ٌرُصلا ُهَّسَم ْىِذَْلا َبوُوكَملا ٌرطضُملا

 ام الي اللا عم هلا هَلبق ئذلا نقلا ٍنْرَف لك ُفْنْحَي أ ىف ىنغَمب ٌةقاَضإلا * ضرألا ءاَفلَخ
 نم لِيَ لل ةدِاَر امو لادا ىف ِءاَلا ٌماغذإ هيفو ياحلو ِةئاَقرَفلاب تطمع َدْرْرْكَدت

 راهن ضرآلا تامل البل موج رحل ِرلا تنل ىف مكدصافم ىلا مكر مكيف
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 كب (2) لمسلا ةروس نتف نلالصودرا يرش نامل امج

 اَمَع ُهَللا ىَلاَعَ اللا عم ُهلاَء ِرْطَمل رطَملا َماَنُق ىا ًهِتَمْحَر ىَدَي َنيب اًرشب َحاّيرلا ُلِسْرُي ْنَمَو

 اوفي مل ناو ِتْوَملا َدَعَب هديُ مَ ؛ٍةَفظُ نم ماَحْلا ىف لَا مي نم ريغ هب كوك شُي

 هللا عم لإ ِتاَبلاب ”ضرالاَو رطَملاب ِءاَمَسلا نم مُكفرَي ْنمَو اهيلع ِنيِهَرَبْلا ميل اإل

 مسك نإ مك مكي ْمُكداَهْرُي اَوئاَه محا لق هعم ةلإ الو ُهّللا الا رك امم انس ُلَمْفيآل ىا

 نَم ملي ال لق َلَََقةعاَسلا يق ِتفَو نع هوس َركُذ امم انيس َلَعق اهل ىعم نأ هَنيقاَص

 اًمَو ُهَمَلْعَي "هللا نكل الإ مهنع با اَم ىل بِلا سلو ٍةَكِلَمْلا نم ضرآلاَو تولّسلا يف

 ىفو ٍةَءاَرِق ىف ٌمَركأ نْزَوب كرد لَه ىنغَمب لب هنو َتقَو كاي مهرْيْفَك راما ىا َنورْعشَي
 َْيِلُتْجاَو ٍلاَثلا ىف ْثَمِغدَأ لاَ ُماَيلا ِتَلِدْبَأ َكَراَدَت ُهلضآو ٍلاّدلا ِدْيِدْشَتب َكَراَّذا ىرخأ

 ٍِتْفَو نَع اَوَلاَس ىتَح اهب ىا رجالا ىف ْمُهُّمِع قَالَ عَن وا قلو َعلَب ىا ٍلصَوْا ُةَرمَ
 (ه وهو ٍبَْقلا ّيمَع ْنِم ُهَدْوْمَع اهم مُه لب اهم ِكَش ىف مه لب َكِلاذك ْرْمآلا َسِيِل اًييحَم
 اًهرْسُك ٍفْذَح َدعَب ميما ىلإ ْتَلِقف ِءاّلا ىلع ُةُمَّصلا ِتَآقنْسْسأ تؤّيِمع ْلضآلاو ُهَلبَق مم ْعَلب

 هس رست
 هس ماري ءاياهبّل إي ك- هس داب سس ناس ارو ايانيوكن يب ذدوا لولا آس لسن جس رتل تاو ؟ انياب

 ناهس تك دقي نادم« تافتلا فرط مكس تبيف ل اَنْ «تسكا راب قاوداب هه دذ كس لاي لا
 ,ولس اوك تشرد كس لوحي نا منك ارقد نامل دابق ءوم قل داني راولد فرط ل وراي كس لمن تكد ك راب

 كح ةسدكد دري ماك ا؟ جس دوبتمروا لوك ختاسكسدثلاايك (ةانب كنك يب) حسرجو كف سوم ن دداقرب لاا هس داببت

 ل ناتروص ل وأو روا ليي اكسر سودروا نك وزع ووو لع لَ < لا لوك تاس سا نتن

 ل تار بككرسمت اك ا دضوج كن ب لأول ىلا ويلك ب تاءاقم لوتس كسك او فلا ناايمرد كس لورنمت لوفوو
 ساروا الذ درع عز للباك اح ايانبو كر ارقوكن يش ز نس لج تاذ داي لان تس ارب لير شاك اول ثلا ريغ ( شم )

 يلارطا و ورك حيد ركن كاس وكن ب زدهل رؤ كنا: .انيزثابيي ك- كس ذ_ اركب ناي ذ دوا لل انه لير مش نا ايسدد كس
 دا ايك ل اجومن اعلم طخ لع لج امك ح لان لصق دح نايمرو كس لير شو روش لاذ ايددودروا دل تل
 قررا ر قيس وج تاذ»دايكل سو تب راريح ولت لول ل ةووايز تس لف لا ِ ؟ ع روبتسروا ىلوكدجتا سسكس

 لك ورسود روا كسا روا دم ايكوم التم لع لوفيطتوج كووز تبسم لا ثم < اتراكي دك لا هو بحب < قف اعد

 لبو من دعبرب نتن ىف خت ففاضا لج ضرآلا َءاَفَلَح <. اتا هفيلخ اكن زوكم رواه ترك ودوكل ؤنتبيحم
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 آي 02) لمسلا ةروس هع نال الجودر حرر لام

 رواج ل نورك وم 2ك صاح تكل تممب مث ؟ بس دوبخسروا لوك تاس كس دفنا ايك بس جاني ماقم مات اكل سن
 ناب دك( مدع قش ) تلق كل تس هدا ام دواس مادا لع لا ذاك اح لع ىادوا« ل شرق ل وفود دجت اسكس ا
 ركحارء هس لكلاب, لم لولي ران تروا لس فرط دصاقمس دابق وكم ثتج تاذهدايك كسك
 < الج لع اوم ىلاو نيس د قرت و خ لكي حس ٌرابوج تاذ» وا مهل رذ كس نا ث تاءاطع لش كدداادهل دذ كس مب
 ايش ةحكه يش ديت اسكس دقلا ووك لج ب كاي حس وزب مان نادل ؟ بس قتروبتمروا لوك تتاسك_ هلاك

 اكو داعاوك امج رك كه دانبل دعب تروم وك ارب لركا دي ارتب حس فطن ل ردام متروك ولكوج تاذ»و

 (ايئا يكل اوس لع هس راب كس قيلقورابود حس نا ك- سا ) لين دوج ومر عطاق ناب يهداعا لكوج راق سيف ارتكا
 دقناايك ( ابكي ) قيد ىزورول مهل رذ لح تانابن تس نال ذروا مهن دذ كس لاب حس ناس آوج تاذو دوا

 يس روم وكيت اسكس لادن وا جركل كب لوكا وسكس دفنا حس لاي وص اكو وكب تت ؟ حس دوجتما سوو لوك تا سكس

 لش نوحاكو وأذن فس لتس وويخم لوك يتاسس هس ريدك ب تاي كادر رو وم جملا هكتدربآب آدم

 زتايكل اوم لع داب كح تتذو ل نس( مئاق تسمايق ف ( نكرم ) حس بآ ( بج دوا 5 ايكم اك لوكس
 ةيا) قو بيغ نانا لوم ككاط او حس ل نولاو نا زروا ناس كحد بكي آ لوم لان تأ (هدنمأ)

 باكو ارك ل اج كيب دنمان كس لورسود رافك وا < انناجوكى ا دا هر انناج لوك وك وزج ىف( ح

 ريرشت كمال ُكّراَِإ لع تأرثىرسودروا لع تارا ْمَرْكأ كنور َكَرْذأ ع لَه نم 1 ؟ 7 اجايامئا

 مزال ن ولسمو ادتبا)ايكايدركمثم لمع لاووك لد دداايكيد لدب اجوك لاد تل رادَف لما كلا تاس
 كح لوم لي تروص كت أري قش قلو ْغْلَب لايك يدرك دفاضا كلو هزمت ل وورش( حس جد كذآ
 يلم ماع وم ايكك قل ب تداباس تزذ ملاكا يس لوب ل تروص كت أرق ردد قحالتو ٌعَباَتت روا

 ب قم لس ةرغ آلا للا تابدم ايكل اوس ل هس داب كس آل تقول تخ آ تسجد كل ( وم

 كس لو لإ سوم طبع تان تلا يدلل لا الت لع كك لب داب كح تمايق عروق, كولي لب هبا اهس
 ست لسا َنْرُمَع ردا (< خللا مهملع كراذإ ب َنْرُمَع مه لب قشن) حس غلا حس ل يروا ساما
 - ا دي دال يدعإ كس ذس كف زعوكو سكس مبروك راوشد بيم اهق نويبع

 دعاولىريضو بيك نت
 ْنَم مآ ٌريخ مكُئْهِلآآ مزقت كسا اهكذس ماحوبا < عطس ْمآ ٌضْرْْلاَو توسل َقَلَح ْنئأ

 نم َنْوُدْبعَت اَم ٌةَاَبِعأ لش 2- نايب ي قس تببآ ذل تارطح ضتروا < ٌضرألاو تاوطّسلا َقَلَخ



 يي ) لسمسلا ةروس هد نا اجودر رشا

 مك دا ول لع ترو, 11 ءاكوم لصتخم ا لعب ترروص للا ٌضرآلاو ت نَا َقَلَخ + ْنَم ٌةدابِع مآ ريخ مُكناثْو

 نمو فس مالع رضي كح ركاب قس لج نقتشاتحس لاعبي نولدعي موق هلوف كس لوب نكس

 ىلا ذ_ركزواهتبحس دم من لب كس ذكر واهت تحس دع قتال لت انكسر نقش وتس لاورعا ناز كس دارم

 َقلخ ْنم وك ولمج ونت هس مىاهاو نس[ م دعب دوا اًوارق ٌضْرآْلا َلعَج نم فس تارضنح ضو م
 هقيرط ل يادح تيكبت ب سومو كيس ىلوم مولتميي تاب جار عزا جس يددارل رب حس تاوطعُسلا
 قلَخ نخل ْعَج ركاج اكرم قب نرظ# َلعَج اَهَلالِخ هلو < كك لافتا نرط دقي راس ردح
 فلعا# ُفِشْكَيو هلوف ( لم )< ابايل رص نخكَلْعَج ركا<_اسوم ىح ىلا: لوعفماكَلْعَج ردا اجايل

 فرط كى ارك بك يع عَ ُهْنعَو فس مالغر ضب حس ليال ماعلا لكل اخ فطغيي جي رطضملا بيج
 اًوُفرَعَي مَ ْنإَو هلوق < اقاطم كر كذت دارمس ريلكلايمدعجس انكي ليلقلا ليلقت هلوق <ايكءراشا
 ناار ذل يو لتكن لماق كس تولل دعب ةداعا ر افك مج كج س يي لاوس جس بااوج ردم اوعي خللا ةَداَعإلاب
 عيدص الخ اكب او ؟س تسرو ككل ابك هس رك هرتز دعب ل صرواح لركق يلقي رتباوج تاذ هول نبكي س

 ا وقروار مال تلالدبب هس داعا كءادتبا تس لئاتكس قيل رتبا طخ سك اق كس تدلل دعب ةداعاج كافل كس
 - ايئتايك اوم لمت #دإب كس هداعا كسك ضفو داعا( نيف رحم ) ني قوكن لا تسجد اس

 وكىلاعروا جايك نول ْمُه لب ءل واجيك لج عاب لسا ماقم ساد ولا عم اهلا
 لق وكس خرداب ْنْوُكِرْْي اًمغ دك ئارري َنْوُرْكْذَم ام الْيلَق كش لاهروا < ايكم سي َنْوُمَعَي ل ْمُهرثكا ْلَب

 لكك ساه اهلا ُهعم نأ ةباوص اهلا ىعم نأ هلوق حايك م بر َنِبِقِداَص مشنك نإ ْمُكَداَهرُب اوُئاَه
 < نكل رضى لإ < عماو لكأاب وج حس دذلا عم ةساجب ك عم لع لو ض تب ايكابكه عم ٌةههلاأ لسا

 ىف ْنَم وكرثلا وأ |ج انا, لص سماك ل سا عطف قسمي كيس هراشعا فرط كتاب ىلا كسك

 للا ذيل ترورض كن اكم 2ك ك- ضرآلاو ٍتاوْمّسلا ىف نم واكرم نك اش ل ضرآلاو تاونّسلا

 اهب ريض ةرخآلا 2 هس د رار عنو سل ساس ل تسرد كد اكو تب ان نلاكم قت كس كس

 < كلانك رمالا سيل هل وتف ايكوم :جاع ماكنا لقلختس ترف ةايك تنجب زن ىف مك ايدرك راش كسلا

 وُكَذَصُي ْمَل ىا ةرخآلاب ُمِلِع ْمُهَل لصْحَي ْمَل ىآ ب لم نثاكس ىراكنا ماهفتحا ْلَه نشكل ب كا يدركه راشا
 . اَهوُدِقَتعَي ملو اهب

 سراج لج



 عي (02) لمنلا ةروس هعك نمل الجودر حرش نيل ام

 قشوريش
 يارف لت حس داج تك نايب لئلد كس ساددا نرخ كدت طيب حس لاهي ٍضْررآْلاَو توما َقَلَ ْنْمَآ

 هاو سكش ركزوا هس راتس نور ءبكاوك اخد ل نا الاد ف انب دحتاسس كس ف روصبوخروا ىرنلب تاو وفامسأ
 روبط كس مادقاو عراوفا روا لايتيحمراهشا ررشس. تس« لير هن راهب لس ا دوا ناش ز حرر ىا ءالاو نساني الفا

 ايل ؟ < نالالاو ذاك تاغاب قدا تدهن رذ كس لئاركاسرب سراب حس نام رو الاد فس دكا يهب هرينو تاناديت

 روا تكل قب دكر شم لل با وجب كس بسس نا ؟# دامك ركأجلا قت تخرو سس نان ذوتب كبس ايا لوك سب لب مث
 لزج مانق ناتج تاذ» دايك سي لم تايآن ا مومفماكْن مَآ < قل الاد فس كوكب بسه تخ تس [فارتعأ

 (رثكنبا)؟ لاقرب قس لن نلادج تس ررط كك اس ىلا ةسانباك
 نا زك اج كيس وركب صف ابيب سب سؤ يب للا ك كس ذل رك تلك تلك يل رطفنا كن شذ هس ىلاختو كرام
 م: نقر بن ام حركت نبيذ عدم سوم كس تك ورع قب دوا يلارطضا كلا لنا كس وم لباق هس تنوكع
 َلَعَجَو انو سل وكل ع تنوكس تحس نب ل ىئراج جتك دعا اب لتلت لوفود ىروكروا ذكر كت

 - كك دريت هاتي آن اقرذةروسل_كس لينتو هلالخ
 ورطنملاعتدقلا لبن تال اعموروكدنحررطل قت هللا لإ بيَعلا ٍضْرآلاَو تاوطسسلا ىف ْنَم ُمَلعَي ال لق

 هوا ويجمع لاب غلا ملاع لوكا وسكس اهب درظنمدو يلب مكس بيغ حررط لا سيرت يرش لوكا كابس
 تانالتاع ىلملكوج رول« اي دالتب شايب رذ ك ماهلاروا قو ىلاخترثلا ان انوع مع ىتاتتا قتلو ولوسر

 زجر ريروط لاذ لسا ورواد رذ ىو كيس هدد بيلا ملاعءاجاج ابك أب يغلا ملا موكا عكس للا قوم لصاع
 دقلا فرصروا فرص تسفر رواو هئرج اب حس و رءاد كس لا زج سس قرواومر خاب حس تنقيح روا كسر ملثك

 ىلا, رف دقي دصدشتت اع ترن, لك يغلا ملام لوك ب تانئاكا وسكس ساس بيلا ملاع وتو فرص شاك
 يدشلا لس لا لإ قتكتر ملكك تالاح لاو فس. آي لكو نم آمي دللا لستون كس انكر ناك صرب ب

 راخب عج ) - < وكدثلا فرص لعاب يغ لبن ناز دوا ناس آ كساب راء رف قود ذلك ل- لما اعدنإب ناتج ذب تب
)2 

 اكنلاسلكل ين ياي« انجاع حس خاج مثال عرق تاغ 1ملتكن لا ل ةرخآلا ىف ْمُهُملع َكَرْذإ َلَب
 نلا با مكيروكء يلوي نوع 1 قياوك ورعو كك كس لب رايك تمايق ذنوبنا رك ئل- لما ايكوم لمكرلع

 نكل انني موي ْرِصْبَو مهب عيضأ ار فس« لو جسد تس انج تا كولي سايد اكو سيت : كح

 مرارج رلع



 آي (02) لمسللا ةروس هعع نالالجودرا يرش امج

 (028 ميرموروس) نيم ٍلالَض ىف مويلا َتوُملفلا

 تريصبو لقت خا ركت ح دنادب لي لم كت ضن هن داب تاغ اين د ني َنْوْمَع اهَنِم ِمُه لب

 لكشم اجنبي يجو وصقنا كل سا اج لير نسا روك دنا خرط لس اتم لن مور نس نادقيل ب تاخآ سجد اك
 راكب ر وقل ع لكلد نلا حس مج لدانع لاننا كولي يحيل د سس هيل دذوتجاكترغ آلا إل رمت عررط ا« جاي
 راه ذب تالت ياذبل ل لوم ديما كاسر كيووصق سس نت ةس آل مرفأ تلو ووك ا كس ا ةس كك

 6 عروق مرعري روط ل قم اصرتا حس ترف ارك انيلر كك عفر كس ركرطتفل مب لكذد تاتوا ضبا و كيت لترك

 ارك يئروف وم لئالد لئاق
 ِرْبقْلا َنِم ىل هدْوُجَرْخمل انآ انآَباَو اًاَرت اك اًذإَء ِثَبلا ٍراكذإ ىف اًضيأ آورفك ورك َنيِذَلا َلاَقَو
 ىل مّضلاب ٍةَرُْطسُأ عمج يلوا رِطاَسأ الإ آذه ام نإ لبق ْنِماَنْوآَبَو حن اذه اَندِعو دق

 هللا ىلص ىلِ ٌةَيِلْسَ .دَنْوُركَمَي امم ٍقْبَض ىف ْنكَتالَو ُمِهيَلَع ْنَرْحت لَو باَدَعلاِب مهكالَه
 نإ باَذعلاب ُدعَوْلا اذه ىنم نَْلْوفَيَو مهيلع كّرِصاناَنإف كيلع ْمهرُكَمب تهت ال ىا ملسو هيلع
 مهَل َلَصَحَف نوُلِجْعَتْسَت ىذَلا ُصْعَب مكَل َبَرَق َفِدَر َنْوُكي نأ ىّسَع لق هيف تَنيِقِداَص منك

 ٌريخاَت هنمو ٍساّنلا ىَلَع ٍلِصَف ْرْذَل َكّبَر َّنإَو ِتوَملا دعب مهنتي ِباَذَعْلا ىقاَبو ٍرْدَبب لفل
 مهراكنإل باَذَعل َريخاَن نرُرُكْشَي ال راَفُكلاَف نزركشي ال مهرتكا ّنكلَو راَقكلا نع باّذعلا
 ىف ِةَبئاَغ نِم اَمَو مهينسْلاب تنوع اَمَو هيفخت مُهُرْوُدَص نكن ام ْمَلعيَل كبَر ّنإَو َُعوُفَو
 وه نيب ني بنتك ىف لإ ِساَّنلا ىلع ءافخلا ِةَياَغ ىف ئش ىا ٍةََلاَُملل ُءاَتلا ٍضْرلاَو ٍءاَمسلا

 ىبب ىلَع ّصْقَي نارَقلا اذه َّنإ ِراَفكلا ٌبيِذَعَت هنمو ىلاعت هَّمْلِع ُنْؤنكَمو ُظْوُفَحَملا لا وللا

 ىل ننوُفلَمحي مه ذَا رثكأ ملسو هيلع هللا ىلص انين ٍنَمَو ىف َنْيِز جوملا ليئآَرسِإ
 ٍةَلالّلا نم ىَدُهَل هنو اوُمَلْسَآو هب اوُدَحَآول مهني ٍفالخالإل عِفارلا ِههْجَ ىلَع ٌرِكْذ ام ناَيَبِ

 هِلَدَع ىا "دوكَح ٍةَميقلا َموَي مهرْيفك ْمُهَنِبَب ضي كبَر نإ ٍباَذَعلا أ! َنِم هَمْؤُمْلَل ةَمْحَرَو ةَمْحَرُو
 اينُدلا ىف ُراَقكلا َفَلاَخ امك ُهُقلاَخُم اًذَحأ نكي الف هب ُمُكَحَيامب هُيِلَعْلا ٌُبِلاَلا ُرْيَِعلا َوْهَو

 رضنلاب كل َةَبِقاَعلاف ِنْيَبلا ِنْيَدلا ىآ ِنْيبُمْلا ّقَحلا ىَلَع كَنِإ هب قب هللا ىَلَع ُلُكَرَتَ ةءايبنأ

 لَو ىتوَمْلا عملت ال َكَّنِإ لاقف يِمُعلاو ّمصلاو ىتوَملاب ًالاَتْمَأ مهل َبَرَص مث ٍراَفكلا ىلع

 مرارج رلج



 يب ("2) لمسلا ةروس دسح نتااجودرا رش نك اهب

 3 نيم الو ِ ٍءاَيلا َنيِبو اهبيب يناثلا ٍليهْستو ِنيتَرمُهلا ٍقيقَحَتب اَذإ َءاَعّدلا ملا عوسُت

 نارُقلا ان نمي نم الإ ٍلوبقو ماها عاَمَس عِمسُن ام نإ ”مهيالَص ْنَع يمعلا ىِداهب َتنأ

 ىف مهب لي نأ ُباََا َّنَح مهْيََع لوقا مَ اذاَو للا ديوتي نوُصِلخُم هِرْمِلسُم مُهَف

 اَهجْوُرخ نيج َنيِدوُجوَملا مك ىل ْمُهُمَلَكَت ٍضرآلا َنْي ُةّبآَد ْمُهَل انجّرخأ ٍزاَقكلا ٍةَلم
 نإ ٍةَرمَه خف ٍَاَِق ىفو ةكد َراَفُك ى َساّنلا نإ اَنَع انهالت مَ ني مهل ُلرَُ رعب

 6, ِثعَبلا ىلع ٍلَمَعُْملا نارُقلاب َنْومْوُي آل ىا ُهَنوْقُيآل انئئاب اواك مُهُمِلكت دعب ءابلا ريب

 رِفاك ُنِمْؤُي لَو ِركْنُمْلا ٍنَع ىهّنلاو ٍفْرْرْغَملاب رمآلا ْعِطَقنَي اهجورخبو ٍباَقِعلاو باَسجلاو
 . نما ذَق نم لإ كَِْ نم َنُْي نه حُْن ىلا ىلاعت هللا ىو امك

 هسه رست

 ايك أ, ادا باب هس دامب دوا كس لذ اجه مت بج ايكء ابك قلم داي كس ثحبراكلا نس لور اكدوا
 0 اه اني حس سوربق مب

 ءوم ايك يلون سمت ب ىلوججوو قس حت كم خأب ةروطسأ ريطاسا « ل لاينابكا لوك دلي دلي « لتتم « لإ

 باغ وو روا ؟اوبج ماها ايكح جم كراك اكس ن ناك نلوسر لكى ول + درك لج ارذ لش نان زل حدك آ

 لف هبال ومن لل فيس ىلا لو جس درك ل شرا كير جب دج دوا كبح دن ني نا آس ناجم كالباكن ادهن دذ كس

 هس كي ل مب اقمكس نامت وجد نم آر شنان فانك ب 1س لإ يلعلا

 2 (ودالتب ف ) دم جس لك هدعو ل ماركا ؟ بك رعو يكب اذع كل ث تك كولي « ليث كساد

 اا لج دب هوز انج ومال قت بي راع راهعتصح#ب اك اوبس رايت كدلج مفك باذع لكلاب

 نو رفاكروا تس لاو ىلا ذب هب لوكولد ادور اكسس انتي آدحإ كح توم باذغ لاب دوا ايكوم قتال باذع

 مكن س باذع روف كهيانج نت سكى ركب كوالا هس اصح ايقتب لظف( لس سار يش جك اع سس

 هج دات انا ادق هايد قس أ ارارلشاكب ا عر احس جو كف

 لتزج هديشوب سا ى لولاك نت ذردا نلاسآ ل درك جا حس لوفي ذ قي ا وو ل ثروا لذ 5: تاج
 0 وا وب لك يبان كل كس سوك زجج هو تل 2ك كس فلابغاح لي ةبئاغ روا ءوجرش ل نكات

 أنيق قمل يبس دازسوكر ذك حس لت ءايش ان وفك ين ارا« ليث وفك ب لاقت راب ملاين وفتكحرولوارم حس

 فالتخ اي لع نمجيساترل نيب ع بهو رثك اوك م ةرسا (ب دوجوم لبن ناين كس ملريلع ثا لصون هس داع نآرق
 بمببلح

 هرايج لج



 اي (6) لسمسلا ةروس 06 نال اجودرا حرش نمله

 4 نا تل يركميلتوا ني ركر ايضا دك ا كولي هلا كبس تركن ايبا رط ساو( فالتخا) هدوكمن شن نش تسل
 لع تعصب و كيت دا هبعباب تالا اه نأ ةيبباج دنا قران كانا

 1 هداك رالف تاس لرع نخ متي ا قكلع ناايمرد ك ناد نشا كس لورسود ند كس تمايق براك سآ

 را عررط سر كوع ش تسر دف كف رك تسفل زل كوك <.الاو خس اجاكى اج اتركي اكتب لشروا سس بل(
 حلاو ثم لين ب نتا و: لكك يآ بشالب كك ددسورجبوب ىقدقلا بآل جب كت فلا ىكءايبنا كس لا فس دانك م ايد

 نام كوع روا نوربج وا لددرم ىك ورفاكذس لاقت ارب < ىكىبأ يب سرفاكراكرف آل ب نيد
 ى ا ءَحد دلع لري هنجود دقو درج شدا لق ةكانمل هدرع شدا( قا ) ب شايف يب كاي

 (ركاجب) حس تارك نئاوك وعنا شدوا نلايمرد كاي دواوزنمت دختاس كس لب امك دروا نيك ومس ل وفود

 هوري لو تلد ناميا ب لو رام وج ليت كح انسان وكول ىت نا فرص ننس اكل وتو مث نيس آ لي ةع رف لامننر
 كب اع كاما اجو تب انهو ع , نا بج + روا لج توم ضلك ب ريح ون كرشلا ( تس ) لن سلوم قرارت اير

 فاح نيزك نا م34 ابدج لذا: باذن( لك )هناك اذكل منكر وط لبابا اج ومب تب اهو رعد

 مت ب حس نلا ل ىل رتل سومدوج وم كولو تلو كس نورس للا ناهس كلاب حس نادت كح الار وناج

 ناقل ابرام كال كس س٠: ةس.1ت ياك س فرط راع كس ماك يدا لمسنا دسم

 ئثءدعإ ل ْمُهمْنُكُف دقتاسدس يقف كاب < اسكس قفكس نا ل ترق كياروادككراذك شن هس تسيل

 رمادعب كح حروفك ساروا جس لتشم ( لوربخ ) كب اقعروا باحردا ثعب ركوب تس كر لن تي ب نآرق

 اوك( رعب ل نا) ( مشو اول لكستقو سرر ل سا ك2 .ابومتث( تقول ) كأن كوول فو ب

 ناييا لوك( با) س لبن مدقاىريتكي وتو فرط كم السلا يلع رون ذ# ىلاهتد لا كاي« اكس المن نااميارفاك
 كيال ناميادج سلا ةساوساكة سال لأ

 دماولىريضو بيك نس
 لاق ةسابج ك ابار ان اذ وَلاَ نا ايكركو لوصوم نيدلا تساهم ىريمخ ورع َنيِّْلا َلاَقَ

 تدع لكل طاب لاوقي كبس نااروا اجو راما فرط كرفكدم ومن تنفص كن لارين رؤ كطصرل جايامرف ور فك نيذلا

 رزقت ءباب زك للالو نوجرخم ال < فرط كف و زحل اًِإَع (ىلاعللا رور) < هراغا كف رطك

 رعبا اك ل سس لاكش سردانيدرارقمدقمفرظاك ْوُجرْخُمل واذ َ ارق انك ١ذإ جارخنأ جس ب تدابع
 لع لأ, كل كس دعبام ذي كيارج حس لب كا مال نإ هدرز« لي ووجوم اوم نيت سس لس ركل كي لباب كس

 وس

 معراج لج



 ب (2) لسمسلا ةروس كيلي نا ايودرا عرش كلام

 ضب انوه يار يبي ىت لاوساك كل كرب نطثار كس دعباب لب اجو عت عام نلت بسحب دواس الام حس سل“

 ركلكآل كماعط اًديز نإ بت قكركل كم لبموو قوم ماطلاب نورتتمبسجر مث ىكذإ هك سابك س تارح
 هدرواه فو زحل اعاك الكب جليل اع6 اذ تؤجر خمل كرم كمل يراذبل لب تاج هر لايت هدر
 فطعرب لص عر وفسر نصوم لاوس لابي سب ماك ناك طخ اكل ا انناَبآَو هلوق ب جرخن ع

 ؟جس لال اهي رك لوم كرورضريكا يب زك لص ريما هس

 ريك جرار وزنمت ل نإ ردا ىكر سيت تسرورض كديك اج بااذبل ع ايك آخر نادك نابي ©
 (حرور)_-ه كك. لدي دشتو

 ليكسةلع 2 كس ذك ءراشا فرط كتاب لارا كس كدي دهتم اي ٍضْرآلا ىف اوُريِس لق

 دن عروجر فرط كك ا ده قب مترك اك ايدركا تب ل با زعوكن ا راكرخآ ايك يبث عروجر فرط ىكادخ قت لوما

 فرصبطاقيدكالاع بس ايكل اهتسارغيص اك غب لب َنْيقٍداَص منك نإ هلوط «ةاجايدر كت داغوكم الكس ورك

 ٠ - ليث مر يلعدثلا ل ترضخ
 ا[ اذ نرش هت لير شوت دس كنتم نذير كريو تدلادعب تعبي 9

 ىلمع كا بكه س تاق لي تكس ناقل لابي ئَسَع نوكي نأ ىَسَع لف هلو < ايكل اهتسا ذيص
 مكس توم كس كح فس رك راشا فرط كتاب لعاروا حس توم لج نكس مزج لم دي اوم كولا قوس « َّلَعَل و

 دج جس نك وك اكس لتي ا َفدَر ىذا ضعب ْمُكل فِدَر هلوق < لماكس (نرعت كرين هراغا كنا
 هس داش جوا ءا جس لاك اسك لص لس مال لاعتس ايف در لكك لا َبْرَق « اَنَ لشمءوم م اللب ىرعتم

 عراضم<_ نتشس نانكا  ٌنكْناَم هلوق لكن اكَفِدَر ىذلا ضعب رواء عك تس َبرَق ريض فور

 يك بال فم ومو ساس ران ماسك عبر رْودص لعافاك ابدت لابي «<س لامي هدى ب اف ثم ّومرعاو

 هس تفي ليد زن تارطخ ضنا لاقسام  ريثككس فورم يشب بركس هقول / ةبئاغ هلو <
 2ك ك ثياناح لكى ا اذبل« ل ٌرفاك روا نهوه كا ريبج بلاغ تيما ركب شن وقنم فرط كت يمسا

 رشم اورلاركهّيواَر كاريبج وم أ داو تف كييك نيك ف وصوم تعوم لوكا« ارك - ساس سي

 وم فروا بم اذن جازي يك كل وقنمافرلط كت ميس اوكا فس تا ارض ضعوا ابعت لي تك

 نيبم باتك ىف هلوق < ل ةحيطنو ةحيبذ تان /ارينج لو تكل قب ابكت ساروا« ل تكة بئاغ دكا

 وا نمت او لمع ُنونكم و ىلاخت راب م ىرسودروا ءطظوفك رول كيا ايكو راسا فرط لك ورهيضنيو لكما نس ردا
 اكد ايشارامهنا لكل ىلا ليث لع ىل ذا للسيل لم طرفك ول ل يزج ديشول وا قم انت كن اس آو نم نزع

 مرابج رلج



 ع ([غ) لمتلا ةروس هما نال الجودراعررش ناملامج

 رثكاوو لي لس دار تابوت ركذ ام رواج قاخس صقي روريراج رك ذاه نايبب ىا هس ءادتبم وو

 قاس عفار هباوذخاول روا حس تمص لكن ايي عفارلا ولات نايبب هجو ىلع ل ةسركف التخا

 ركون اي لاي ركاجسناجدب خر فال كاك جارك اياررط لاكن الخان نآس
 -<س ايد باد7 اك ارتعا كيا فس مالعرضنلس كس هلذع ريتك همكح , ِهِلْذَع ىأ هلوق

 يب لطم ابل ل ب قمت نوثو ورك ل ساس لت رورض كة 1 هيكُحب دعب ل ْئِضْفَي :ضا رتعا

 -همكحب مكحي اي ءاضقب ىضقي او
 اًدحا نكمي الف هلو ل سف دارتم لوفد ذبل لدعلاب متدارم حس مكس يدص الغ اكبا#

 كن هلوق تس [رفركو لمتسس زيزعلا وهو وك ا مال رض ل اتوج رتبت عرفتم زيزعلا وهو يي ةتفلاخم
 لوم لازان 2 كس نس ركعتي اديديرعا لكم يلع اذا لص يس آل ب داب كح دافكت يآرب ىنتوملا عمْسُتال

 لزج كس لودرم حرر لن تنس ك- ك- فرك خطت يار ديما ياني داي اسكس لودرموك ورفاك جس
 توو كلت لي كرم ب بولقكس نادك ل ىلا لين سدر مس دانا هس بولقةيسا كر انك ق تر لبن 7

 نودرمتسس لاس ليئلسم كراع معاي( راسس لد لابي) < سوم فد ررثا نايئا داس اكس رم ارفكت

 هدو للرب كج نس لاراب يل شي ريدم ارو هفوتف ( ع لنك لالدتا(رام دعس
 لت قرم رك قوم عطقن يس بو كف # ومار قديما لك راس ضن يل ل« ايكو مد وقفم لكلاب ناكملاكت يادب هس

 ىداهب هلوتف قوم عمخ كريما كتم هراشا هايل زوم غر رانيا نس رجم بج رت اني كتاب عس هدا
 كلامو نمش خس فرص تيار هلكت لابي« ترم كل اعتسا لص اك ةياده ْمِهلالَض ْنَع يمُعلا

 ةياد ْمُهَل اًنجَرخأ هلو < رس ُلْوَقلا َعَقَو خلا باذعلا ُقَح هلوق < تسرد [:ال نكلص اكىا

 هل تارطت تبر وا كل حس افصووكر وفاج ةقلخلا بج كيادعب كس لاقنا ل قدهمروا كدت رفح مق برق

 هللا نع ٌةباين وو لن ب جكس مالك هلم كس رك مالكل يفر تس ناكل دهسا اقدر اقموكفأ اطروارجت

 -(هك هللا نع ٌةباين « نونقويال انييآب اًوُاك الا نإ لوقميراك ا اش ايبلس قال تياكط نوط

 رشلوريغل
 تك لج اءاجاهكل ث داب كس بانك باص اتررق ؟عس سورفاكن ا بسج نت“ اًوُرفَك َنيِذّلا َلاَقَو

 اورْيس لق «لّو ترآ لج لوقت سلبجوج لو ص ابالانس رب لل ءجس لات قيقح لوك ش لاآقاب ناكل ين
 تانانروا تابارتروا تارزنككلس نا لبرج بليا ةكع بامتاكل ةرمان ك سراي ضل ىف



 9 (2) لمسلا ةروس دمع نمل الجودر رمش نك امج

 ناب شاد اي كك لامر انس ىلا بسارذع لم وق ىلا نس ركب يي ذلك ولوسر دوا نا. رف ادق اسك كة سساجوم مولعمرك مو
 يمرطلا لس رك آي( ) مهْيَلَع ْنَرْحَ 5 حس لو كتتقادص كس ورمفتوج ءل لباج كداب مو كالي
 اشو شرا طبرق رك نا تروا نوهت شت رازس رزقا اذ ل دانه كك ناي آل ل

 كرت اروإ بكم رعد« ب اذنك لي 2 ركمولعمس ب آي ُدْعَولا اذه ىنَم َنْوْلْوفَيَو شل اذ كت ظاننك
 بيرق تبب حس مقيياشوم راهب ىدلج مكن ليزي ل كلش نال يحد باوجب بأ ؟ ؟ةالج قرم جس مترك
 «<س دار يق با طعرجي يا ذي آب لورفاك ل م لك كريس او د نآج ل بارع »و اكردب كب دارع جس لا لوم لآ

 قي لا مرو لضيذي كي رك ترك في سود ل دوا ىساعاك ات دثلا« لي تدم وارم لك ذود

 ساس ليكى روضت لوكا زسو اج زورروا توم ا دعإ ثدحب لبن نك ذ ك نورف اكو رجس اي اوم دا ركشتاك ا

 ' يبش نم اًمَو ىا رس ةبئاغ ب ءافخلا ةياغ ىف ىش ىا هلوق < كفو لوكا كس اوكن اك
 ُنآرُقلا اًذه نإ ءض ةَمالَع لا سج لج ذوخاب حس مفلابمءام قتل ترش يشل لاتنا ءافخلا ةياغ بئاغ

 2 ف التخا لع لقاي نتن لكارما ىنب ءنآرقيب « نوفلنخي هيف مه ىذا « رثكا َلْيْاَرْسإ َِْب ىلع ٌصْقَي
 دهس تركن ايوكتكا لي

 مكبس انوع مولعم سس لا ِنْيبُم باتك ىف لإ ساي آَلَو بطَر الَو < ايا يارف م مكن آرت

 -< اكن اوك ذك 1 ن ارق اندم مولع تيب هدو روا جس دوجومل ل ناآرق زج كذب لوب
 هراشاروازروكل ردا دهتاس كس تحارصل لا نايس ركن ايي شب ن اراك يرصالخ مباج ©

 لاش ر اخت لوك ساا ذبلت اسكس

 هت كلو, ميترع نوقف فلك بدال نت 2س كف التخا مجاب باتكل ا لم نت لاقي نا لمس

 لكنا ىلاسيعروا هت تركن وتو ضيقت كم اللا ديلع كس سرع ووبم مخ ف النخادي رش ىلع د اقنع كس نارك نت

 « لي ارق ناي لمت ب كما تلا تكس نا ةس ركن آر ادي درارق ايجاكدثلا اي« مثباوكٌ يدر نعح جوله لبي ناغ

 قرفترلوم تف السخا رت تعد ناقش نمو ناقه درك إي كن رود كاوا «<س احد عمو نتن نل

 - ةساهوم ةراتغاروا
 قت ورك اتتصوكل بو نتتبك ركل صيف ال داع ناايسرد كس نلا نو كس تم يقرا نم مُهَنِِب ْئِضَقَي كبَر نإ

 هس دل سورجبرواداتعا هي رشناوك آل ع تييآ للا هللا ىَلَع ْلُك ونش كة ا رف انتجااكازسو ءازج لب اطم كس ىاردا

 اذبل لو ب تقني د ب آكري لوا لين لم رف نلايب لتوو كارو جس ايكايد مكاك فسكت هادي كني د نانمشومدا

 ل سرك سوربر وادا ادق يس نش” دايز اكتاي لا قبح اص

 كراج لج



 ِْي (24) لمتلا ةروس كيلو نايل الجودر حررش نيل امج

 تلع كرسو دوي الكس كداب كن ورفاكروا فس رك ورمئر واد اغار ثلا ( تي لاذ فرعا عِمْسُت ل َكنِإ

 اَذِإَو ل تك دروا لئ تلح هد” ل رج رنج ب ةكاشلا ليو رماف ركن كت ابكى لج لإ درع كولي نت

 اك وم علو لبث ردب كب صح وحب اكل اس ايكا يك راشا لمع قلبا فرط كل سن كوم يق اكس ارذع لاري لوقا مَقَو
 ”ي آل اريج حس لب تاءالع كتم ايق ب رق < باد ىدديي ُةباد هَل انجرخآ ادم لع شاءذاكرغ ايدها

 الك كروفاج كيأ لع ناولو كد دن لاي 1 ب رم اي

 حس برغم اجب كقرشماك جرروت ىلانن ليك بسر عسل تياود قزمد ( نتخإ بازل لس 0

 بلوت راي رده ركودعب يح لاين وود ان كراج تقو كس تشير واجبساند رول

 _ (ضرآلا ىف ةنكمو لاجدلا جورخ ىف باب من )

 مُهَ َنْوْعْوُبْتَملا مهُّؤاَسَوُر مهو اَنئئاِب ُبْذَكُي ْنَمِمةَعاَمَج ابوُف هم لك ْنِم ٌرْشَحَن موي ركذاَو رُكْذاَو
 َّلاَق باّسجلا َناَكَم اًوآَج اَذإ ىَتَح َنوُقاَسُي مث مِهِلَّرَأ ىلا مهرخا ِدَرب َنوُعَمحُي ىا ( دَنوْعَزَوُي

 ام ىف مآ ُماَعْذإ هيف اًمآ املع اهب مهبيِذكَ ةّهج نم اوطيحت مَلَو ىتاياب ىئايبنأ متبّذكأ مهل ىلاعت

 مُهْيَلَع ُباَذَعلا َّقَح ُلْوَقلا ٌعَقَوَو مئرمأ امم َنْولَمعَت مشك ىِذَلا اَم ىا ٌلْوُصْوَم اذ ةّيِماَهفَسإلا

 اًوْنكَسَيلَلَللا انقَلَح اَنلَعَج نأ اوَري ملأ مهل ةَبح آل ذإ« ,َنوَفِطََي ال مُهَف اوكرشأ ىا اَوُمَلَط اَمِ

 ىلَع ِترالَذ ٍتياَل َكِلَذ ىف نإ هيف اوُقرَصَنيل هيف ٌرَصِي ىنغَمب اَرِصبُم َراَهْنلاَو مهريمَك هِِف
 نيا ا يحل ع ركّذلاب اًوُص ( :نونِمْوُي مول ىلاعت ِهتَردُ

 ١ ىا ضرآلا ىف ْنَمَو ٍتوُمّسلا ىف ف نَم حل ليفاَرسِإ نم ىلوألا ُةَحفلا نرقلا ٍروصلا ىف حفني

 يقتل ياما هيف راو َقَِصَق ىرخأ ا ىف امك ٍتَملا ىلا ىضْفُملا لا اوفا
 هللا ىضر ٍساّبَع نبا ْنَعو َليئاََْعَو َليفاَرساو َليئاكيمو َلِيَربج ىا هلافاكيوت ديرو
 ىا هيلإ ٍفاَضْملا ٍنَع ضَوع يَ لكون مهب دن اي مه ذا ءَدَهشلا مه امهنع

 ىف ٌرييعتلاو َنْيِرْغاَص تَنْيِرْجاَد ٍلِعاَقلا مسإو ٍلعِفْلا ةَعْيِصِب هوَ ِةَمِقلا َموَي مهاّيحإ دعب مهلك

 ٌةَدِماَج اَهنطَت اَهْبَسْحَت ةَحفنلا َتْقَو اهُرُصِنَت َلاَبِجْلا ىَرََو هِعْوْقَر ِقْقَحَل ئِضاَملاِب نايثإلا

 عَ ىَح هريس ريف ى حل هَبَرَص اذإ رطملا باَحسلا مر هر اهم اك

 كَم ردم هللا نص ارم ْءاَبَعٌريصَ مث نههلاك ُرْيِصَ م ةَْوْعبم اهب ىوَتََق ٍضرآلا ىلع
 َنَقتا ىِذَلا اًعْنُص كلذ ُهَّللا َعَنَص ىا هِلِماَع ٍفْذَح َدعَب هِلِعاَف ىلا ٌفيِضأ ُهَلبَق ِةَلْمجلا نْوُمْضَمِل

 مرايج رلج



 كي 04) لمسلا ةروس هحع نايل اطسودرا حررش نك امج

 نم ةُواَيلْوََو ِةَيِصْعَملا نم ٌةْؤاَدعأ ىا ِءَّتلاو ِءاَيلاب دَنْوُلَعفتاَمب ري هن هَعنَص 'يَِش لك لك مكخأ

 سيلو اهَّبَسِب ىا اهني َباَون ريح لف ةميقلا موي هللا الا هلإ ال ىا ٍةنَسَحلاب َءآَج ْنمةعاَطلا

 يمي عَ نم اهب توا ىا ُْهَو اهيا رْشَع ىرخأ ا ىفو اهم ريح لف ال ذإ « ليصل
 درَتلا ىد يسلب اج نمو هئوتبا ميلا حقو نوم عرفو اهجتقيو عبولا رشحت ٍةفاَصالاب

 َساَّوَحلا نم ِفْرَّشلا ٌعِضْوَم اهنال ةوجيولا ٍتَركْذو اهو نأ هراَثلا ىف مُهُهْوُجَو ْتّبُكَف

 نم نب دنولمعت مسك ام ءاَرَج لإ وَرِجَت ام ىا ْلَه كك 2 مهل لاقُيو ىلوأ ٍباَب نم اهي

 اهَلْعَج ىلا اَهَمَّرَح ىلا كَم ىا ٍةَدلَبْا هذه ِّبَر َدبْعأ نأ ترآ اَمنِإ مهل ْلُق ئِصاعَملاو ِكْرَّشلا
 اهاللَخ ىلتخُي الو اهُدْيَص ُداصْيالو ٌدَحأ اهيف ْمَلْظُي الو ناَسنإ مَ اهْيَف ُكَفُي ل انبا امَرَح

 عليج ىف ةماعلا نتفلو بذا مهب نع هللا يف ىف الف شر ىلع عيل نب كلذو

 هلل هل ؟نموسمْلا نم نوكأ نأ ثرِأو هلام فاح هنو وهف يعط لك ىلاعتهلَو بلا داب

 ىِدَتِهَي مناف هل ىلدتملا ِنَمَف نامل ىلإ ةوخللا هودي مكيلم «©نارْقلا َرْثتا ْنََو مديجرتب

 آمنا هل آملا هل لقَف ىذل ىلا َقْيرَط اطخأَو ناَميإلا نع َّلَض ْنْمَو هل ِهْئاَدتهِإ َباَوَن َنآَل اهِلِجاِل ىا "سفن ىا ييفنل
 هلل حلا قو للاب رمآلا لب اذهو عل الا ىلغ َسِيَلِف َنْيِفَوَحُملا هَنْيرِذمْلا ّنِم انأ

 مِهَهْرُجُو ِةَكئالَملا َبْرَضو َىِبّسلاو َلمَقلا رب موي هللا مِهاَرَف 'اَهتوفرْعَتف هيايا مُكيِريَس
 ٍّلهْمُي امئاو ءاتلاو ءايلاب ٌةَنوُلَمْعَت اّمَع ٍلِفاَعب كبَر اَمَو ٍراَملا ىلا هللا مهلُجعو مهَراَبذآو

 . مهيلَر

 هسه رست :
 ( الجت وت ريموت ل لب ركع مج اكن وكول نا ورك يأ كيأ تس لع تمار مك” ناو ضم رك اوكا نكد للا

 اكناب وكن لارج اك اج اكدر تس كتي 2 1نا# اج اكوروكن ا ع نوم ئزتقس ءاس ور كس نااوو دوا كس سك

 وكم ايتام نس مايك ساير حنا فاختر ثلا كس لج اج ق؟ لش باح ماقتعمو بج كك يل اهي اك اج

 اه وك مآ ل اًمأ ايك تر طاحا لعاب ت هج كبي ذلك كنا نس مت س يب لاحافت اا تاس لات[ قربم
 ماك ايكايكذ مح لب نامت يك ايد متلك مناك وم اكن تجر وا ىذلاام ىا < وصوم اي وركم ادا ل يصايفتسا

 كس نادك ل سا لو شومان وو باايكوم تباع تاك ب اذنعب نلا تاج كفل كرش وشب ملك ناروا؟ كس
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 ب 02) لمسلاةروس هده نكي الجوورا عرش نكمل امج

 رثلاب كس لورسدد هك حايك دب تس ؟ اني( كيراح ل وكتنار فس ممتد كل ث سد لت دديايك < لليد لوك إي

 ني رك راكم اكل م ارك كك اظن م لاك ًءانءاييا قتل (ايانب )الو كي دون وردا ليك صاع نول لش لا قي

 ايايكركو ك سام روط ص اخلاك ( نيينؤم ) كك سولاو نامي ليث ( لئالد) لايغاشن ب ترددت كادط لي لاأءيقي

 مل كنيس ثم اك اج اهزوجي روص نو لمن ءرفاكد لش ل ة اهنا هداف كك ناييا للا ت تردق لالدك

 توضم اياك اك لن اياك ثا شم لح سار لاو نايس نا زو كوم د وصبي اكم السلا يلع لنا ارا

 ضرك ل تيب كس وب عروولان قير يجتسس يصح ىف دوا ّن قيصف ل تيا رسود كيارل اهي اكد

 < اكدرم سابع ن باردا مالسلا مل ار زو لمغارساد لج كيمو لع ارت: بج ( 4 ربك يو ) اشاد اعشلاو

 7 اع بس كس بس دوا اجا ايك ا طع ل زر روضتس بد كس ؛ناوكن لا ل هدتز هدمك كس ىلا « لل ء دايت دل

 مهاّيحإ دْغَب مهلك ىا ب ل شك يلا فاضم ني وتاك لك كس لوم ضاحد بورك لارلوم ( تسيل
 ركوب تسيو لب ذ ثم نبي غاص تمل َنْيِرجاَ و تسرد نوفود لاف مروا للي مرت هنأ ةَمايقلا ٌمْوَي
 مدلج با نم عكسي 1ك وراي نت ايريس ىلا حجو كف وم قس ارو ناب هداك

 شاب نش لاراب بوو كح لحلو تقو كس لا قب 1ك نال تكس ( لا ) مقسم كف + مظبلس نا

 رداكس لي ذيك نان زك تلت دالي تاس كس كيت نم ترج اذان اادمدك يدك لات تس درب ةنس ذا[ ررطك
 < يك لج اجو رايغاوم اجار كس لب ايو لاب كس ندا لوم تدرب كس ليت ادم كن رك هدثكا
 ككل عاف كاف غي تفاضا ل« يسب هركديكات ل ومش كس لمت لباسه غي يا ردصم ةعنص , لرلا لا تعض

 هس لح اًفنَص كلذ ُهَللا مَن عنَص (ح يت راييزق) ع ح ةسكن طا لام رس كك نط

 156 هك لااؤتوتاسكس: دهاا يس فققاو يلوم حس لا هدوم تس ركم وح دج _بش الب يانج لل وقس عر ونصر خس
 هلإ نا لسلي نر تما ضنج سلو ( فاو حس لا) لو سكت ع اطاد يلوا كح لعاروا تييصخم

 ساه لي قلل ليضفتمس ٌريخ ةيبخ رود كلم ىلا قتلا بارت كسا ا ره هللا لإ

 لوو واكس هدايز انك نس لاك س لش تيب ا رسودروا ع لل يلو كرب« هللا 5 لإ هلإ ل 9 ١

 عزف دواس كس م ةقفروا مم ءرسكروا تنفاضا كح اوم نوصي سس فوخ كس ند ىلا لاو ذس ك4 لي نسا

 هداك هس ارك كرش ( قرب ) ةَنيَس عوج دوا ( ب تأر كيا قت )تاس كس تفس مداد تاس كس نير

 هرج ككل لاء اج ايدركل وتس ك اوك ورجج كس قب رط للا اج ايد فوج ل كآن توا
 رك ناوجالوكن ارو ادراج قس ) لوا نإ رطبه والعكس هرج ؛< ماقعاكف رشا ح لي ( ض ئاوح)
 بآ هل كم جاك اجايدلدباك ( ىصاعمو كرش تتم ) لادعا لا فرصولم يك م .اجابكتس نا ك- <
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 آي 6) لمشلاةروس / نيح نمل لجوورا حررت ناملامج

 مرق ا لس لش لوم راتركت داع راكد روب كس كك ريش لا لكس يكاد ينص كعك حنا

 < انكساج ايكملظب ىكر سارتر واج نكساج اياهب نوخ اكن لانا كلش ىلا نايانبالاد كادوا م كرك شن جس يان
 شير قل تاءاعناري رواه انكساجا ثاعكا#, اع قرب ) اشر واج( ايكراكغاك( روناج) راكغ كس لاشددا

 ريد كمل اهنا لس نوتتف وم هل لع برد الب مانقروا برفع تسرك نلا كسدألا « لو هس دش اب كس لات ب
 رك جس ايكايد مكتاكتناب نما كج روا < كك ايو للاخ روا براك لا قد لبس قي لم تيل كى ادوا
 ىلا تركو مت لير ( بس ايكأ 7 اكتساب سا تح روا) لوم لع لوادر ام فكس لا جتا سكس ريح وفك ا

 اكس ركرابقفاءار كس ىف ةييسا هداف اع كدايتغا دار كن اميا دج انج لوم داتانس كح ذب آر هي روطكس ناميالا
 ماركس تيار دواء اج كب ح ناميادج رولكس كى ا باث كف كرايتفاهار كلاما كس ياك كل للا
 ترص ولام سم لاا الاو الد فوخ شن نوب الاو سار فرص ون لبي و دب“ حس يا اج كت ح

 كح قاشلا لير اتركه كح دربك آروا < اكلي  نحسم لذا مكاابج ( مك )يداه انيداهتب ( ماؤي)
 لاند كدب وكن ا ذس ىلاتدلا جن انج كح دا ناييدوخ مر يمت كة اهكو لايناشن قياأ| مبمرقكوو لإ رادازم

 موكب دج ردا يكل لع مترك ادقلا تلج وا ايداغلو را ب لونير سس نا دوا لورجج كس نلا اك كئاط ردا ديت دوا
 د انيد تملك كف وارد تتقو فرضنا «دجت اسس دالي تس لكل ثان ب راكي آس لادم سدل

 دئاإفى رين بيك نش
 لكم ني رم شرق رح ىصرصخر رعب كسرطح ىو انياب ُبْذَكي نعم اجو ةمأ لك نيم رشح ميو
 تكرس قزق جدلا فج اوف نما ا ياي نم لث بذي نهم رداهيس هيضيعبتن ب لن

 كءاسار كح تمارج حس تام رواج ل نثتكس تعارتب قلم ابيب رك ب تكد كت عام لاو ةسدك
 هداز3ةارف مه رخآ ىلع ْمههلْو درب مرلا يلع خرراشرلا مهل ىلا مهرخآ درب هلوف بدار تعامج
 لارا م دجتاسكياروا لي اج وم دخت سكس نا قل او كيك حاكة اج اكوروك ولاو هاه كس 1 شن توم بسانع
 ؟لكبي ذلك وك ى كت ايآى ري ذس متن 8-23 2ماهفتساي ىتايآب يئايبنا مبدع هلوق (ىداص)

 عبدك هذ مال ؟ كبي ذكرك لتآى رم ذم كه يدقتابروا لوعفما# ْمُعْبْذَك ىتابآب
 هلوتف عذب [ركف لك والب حجو كاس لاك ترورض لوك الكا لاح انا ردقماكى ئايبفا لوعفم اك
 قرص نس مشن ديكات كب يذكوراكلا قلاسروا جس لاع ريم ُئبْذُك لمت املي اهب وطين مل و
 رزق كلا َنْوُلَمَعت مشنُك اَذ امأ هنوف هس بيس: اه ذخاومج يدرك ركنا كك بد وسرير وزر أو روق ل اكتن 0
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 اي (02) لمتلا ةروس هحع ناءالجوورا حرر نحاسب

 ده

 متنك ىذلا قتل وصوم او ءارتبم ئش ٌّىا تحكي مايتتسا ام ام ةتولمعت متنك ىذلا ىَّشلا ُىَأ < عت دابع

 ل تايآاى روك لس ةسدكايك ق2 ىيب ئشسءربت كءادتبم اد ارم ركل بحس لص لوصوم صر وجلب ةيرلمعت

 تالا تدقق ةسوم رولا قع هغوقو برق ىا لولا َعَقَو هلوق ؟ ب سنى ب عقو م ان_#_ كركر روغ

 لك عررط لن «< اًرصبم َراَهْنلاَو ميرتروا ع وذ اًملظُم دعب ليلا انلَعَجَو ع ايككايكر يبت

 تعضصو لاء ايك يور كف زعوكه يف اوفّرصتيل حس اًرِصْبُم َراَهَلاو ةسدم تكل اقرب هيف اوُنكسَيل
 هدر عمود, ساجاجابكى ب نتصل ارو ل تك عرزف كوارث (:يآلا) ع عفت هلوق ءلز ل كا
 مانت لوا تذذو لس ىلوا ف اجو علاو توم سس لركن كس قب بسس ىلا نخل ننتج ايكا بكن تركى وا

 ل ا م ا ةمل 5
 هس تارطخ ضن اكو لصاذ اك اسلم اج ناايمرد كس ل وقل ووو رواء مث او: هرتز هدرصرم حب كس ين دوا

 ميسو تيم نم اها سووا + تايكن اياك

 هَ الع . اكل ووو فرص حس ثييدع 5 فيض تياور ركل تايح دارت وا توم اق ا كس ا 8 2 نر

 وا نا وبالس تقل زي عسل رفح رطف ريثآاكب احسن مالعرسخم رطملا باَحّسلا رم رمت هلو

 نب لاطم اكىا ُهلبق ةلمجلا نرمضمل ٌدكؤم هلوتقف ني دارما ناكر مان لاح باجي لت ل

 ناور كير اكل وابي رجيردا تومرجب عرف رواروص غر نتي ريكا نكن ومضملس لبج كس لل هللا مع ٌعْنص كج
 دجتاسكس تناضا فرط لك, ب ىك عزف ةفاضالاب هلوتف يس تحضص كاقتدثلا بسوي انرجب تسلا ررطك

 لل سىس كفو قف لن سوم قت حر زتفم ول رواء اكدت هرسك تسجد لكس د ديلا فاضعرب ميكس مو

 عزفو هلو فروا ءرسكاكم ملي ل أر قود لن مسكس مب هكا يوك« جس لصألا يكب فاضم فرط ىكذإ م

 ك1 تفاضا قل تذاضار مب روا لو تلح ذب ىكرجتاسكس تفاضاوكم يل تن ب ةفاضا فطع اكى ا اَذَونُم

 ىب دق فرص ميلي تروص كت نااضا مدعروا لو تسرد لوفود دقوا هرسك ل ث مسكس موي لن نشب داس

 نب لصف كن نت لين قترس لكك لكت طاب ست ارح ساوحلا نم فرشلا عضوم هلوتف < - ثسرد

 رثوم طب لين تكن وطبان ليث صح نت لاس مرج كيأ كل ثدلش ني رفع وا من نرد:

 20200 باذنه بس مدقم ناب اي «<س له كايمرد كس لولود ءطسوا نلبي رواك فرط كوداع يواذ

 «< ماقماكظ فاح ة وري دوا« < انوه مدقم سن فرط كي ركوج خرم ناب ءعس م اتاك ايخ تاقروا كرتشم

 ل هرج اظن لاوتروا ( ين ف اقامت ين وقاك )  ماقتع اكسب او توقروامفرصتلتاققروا جس انوي حس بس طسوا ناب

 ليدي اي تبلادقت اذ 5 وق ماخة ولات ماسة وق ال هرصابة وق لع لو لع رس رايق كس سما قوق اوستس

 ومش لحس لا ل كب ج < لاديلبه داي نحس بس ل لاق ولم انقسم 3 وقس ماعاش نلدب حس دل يب سما ةق
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 مِن 02) لمسلا ةروس دا نامالجودراعررش نام

 -<جسطيارُهَل رواه ءازج كّْلض ْنَم لمت ب نيرذنملا نمانا امنا هل لقف هلوق نكس فراح

 قرشريش
 خس داني هوركف لكك نؤئاسنا حس دابقفا كس دتاقعردا لاما ( ِديآلا) ابر ما ّلُك نم ٌرْشْحَن موي

 وكن وع م ليج كوم لم تروص ىلا بلطم روك لس لوم لع لو ارتب كلا كلا مب كس جددرب كس ليا
 لوب عرراضمسس جرو كارد ايك/مستلا, لامللا ع ّزؤَأ لاقي ركن خل عاريا عساج انا حس عازيل
 وكن ولاد تت رول نيد غصن ذب هن هس آودايزوك ولاول [نكايند نوم ترش عك عت لوب نس للا قس جانا

 حس لأ اجور ضاع بس ل فقوم بج اًؤاج !ذإ ىتح ل كل دارم حى فس لكم العاني دس دن هت هدايذ
 كح وسرير وا كيوت لشاب لل ك- تدر رواديح ف كريم ف متكلم ار فس نلا ىادتفلا
 لك وت ادع كس لا تي ماك نس م و رككروا تكول تنك تب وسرلا شن سد تس الجلل دخت رحب
 اذبلايك يئى رك روف # رس مكوك تاباكر طعس د دقن لوم نال اسر كحق ا سك بي ذكك

 - ةك ست لثاداب مرج لاتجد للعمر سرمد
 وفول كس ب بلطم ل حس ٍضْرَْلا ىف ْنَمَو ٍتاومّسلا ىف ْنَم حم ءاشحاي هللا ًءاَشاَم الإ

 ََش رف ورايح نس مالعرسفم 9 لوب لوف ندوكي ء لوم لب سمار لوكتنو كس شمر نر وم قلل

 < وم مولعم بم قس تياور كرت نر يعسرواٌةريرم ولا «لث كل دارعءادهش سس لاوت كس لاب نبا تروا

 رتل لوم حرت رك لك ع دغاب لي راوك قب تنفو كسرت لا دارمءادبشتس ناكل ث تس امرت نا يعم
 تس [ًاظفلاك َقِعَص اجب كس عِزَف لي ليزم ةروسك لومب لئاش ىلوامجردب لن ىلا مالسلا مك ينام ايار

 هوم ومب نشك نص هللا ًءاَش ْنَم الإ ٍضْرلا يف ْنَمَو ٍتوْمّسلا ىف ْنَم َقَِصَق ٍرْوّصلا ىف خف
 < اناجرم يروا ناجوم للا هس ًالوادارمروا ل كس

 روكا الج يا ذاهيب كج يا بلطم كيا اكل ا ٍباَحّسلا رم رمت ئهو ٌةَدِماَج اَهبَسْحَن ٌلابجلا رْئَو
 تس سد لج حس ىزيت هد لكلا سات اوم امج دكت لا الاد تكي درك داب طيب انك اج للك عررط سلك
 هامل س ب بلطم ارموو ءبس ايكو رانا فرط كب لطم ىا حس اهمظعل اًهّناكم ةفقاو هس مالعرسفم ليث

 هذ رتكا تدل ليا لن هس داب كح ناس ب دوك د ادب امج جتا سكس لزيت ىدب تفو لسا دف ولاهي حل بط اخ
 ةدلب ةدلبلا هذه لس رجب ثا ررط كن ولكل لور ندد كح تمايق ذاهب بم نوم لك كر وضت انج ردا
 بس قمل يع ثلا ىل سيسي روا هس هذلا تيب لع كاك جس اك يكل كك لما صاح وبلاك اس دك دارس

 تضخ رد ءايركر اك ءانركملس عركى دير نوف ليج لاك ب بلطم (انب لاو تمرتؤكلا لس ىلا تدق ءامت ب بكد داي
 0 ديصو لمربي ءكرا ب اتكلم ناجل باتل راخب )- جس حوا قاخناكلك قت احح سا رانك



 ب (2) صصقلا ةروس هلق نالالس دورا حررشنلامج

 ا

 صصقلا ةرؤس
 نيذلا الاو ةفحمججلاب تلزن بألا ُضَوَف ىذا نإالا ةّيِكم صَصَقلا ةَروُس
 ةيا نوثامثو نامث و أ عبس ىهو َنيِهاَجلا ىنَنبت ال يلا بتكلا مهاب

 بتكلا تيا ُثايألا هذه ,تايألا هذه ىا َكلِت كلذب ِهِداَرُمِب ملغ هللا همس وبحر ِنْمحَّرلا ه هللا مْسب مسب

 ىسُْم ربح مث نم كلَ صف اول لطابلا نب حلا روطُملا يملا نب م ىنعمب ٌةفاضإلا
 ىف ْمَظَعَ الَع َنْوَعرِف نإ هب توُعفَسُملا ْمُهَنل ْمِهِلَجِل كْرمْوُي مَْمِل قذّصلاب ّقَحلاب َنَوَعرِؤو

 ليئارسا وني مهو ْمُهنم ةَفِئاَط فِعِضَمْسُي هيمدخ ىف اقر اًعْيِش اَهَلْهَأ َلَعَجَو رضم ضرأ ضرآلا
 ادولوم نإ ل ٍةَهَكلا ٍضعَي وقل ًءايحأ نقي ْمُه َءآَسِن يحتسَيَو َنيِدولوَملا مُهماَنبأ ُحَبذُي
 ُديِرنَو هِريَغو ٍلَْقلاب هَنيِدِسْفُمْلا ّنِم ناك ُهَلِإ َككَلُم باهِذ ّببس نوكَي ليئارسإ ىنب ىف دلوُي
 اب ةيناثلا لادباو نيتزمهلا قيقحتب مآ مُهلمْجَنَو آلا ىف اوُفِضعسا َنيِذْلا ىَلَ مَن نأ
 رصِم ٍضرأ ضل ف مهل نمو وعرف َكلُم هَنئاَلا مُهلمجَتُو ريخلا ىف مهب ىف
 ٍعفَر و ءارلاو ةيناتحتلا حتفب ىَريو ةءارق ىفو اَمُهَدونَجَو َكاَماَهَو َنْوَعرِف َىِرْنَو ماشلاو
 هيدي ىلع مهكلُم بهذي ىذلا ٍدولوملا نم نوفاخُي َِدْوْرَدُحَي اوناك ام مهنِم ةشلثلا ءامسالا

 هتخا ٌريغ هتَدالَوب رْعْشي ملو ٌروكذملا ُدولوملا وهو ىَسْوُم مأ ىلإ مانم وا ماهلا ىو آَيَحْوأَو
 هقارفل رحت لَو هَقرَع ىفاَحَت لَو ليلا ىا رحبلا ميلا ىف يقف ِهْيَلَع تف اَذإَف "ديِعِضَرَأ نأ
 ىف هتعضوف هيلع ْثفاخو ىكييال رّهشا ٌةثلث هتعضراف هَنيلَسرُملا َنِم ُهوُلِعاَجَو ِكِلإ هدر ان
 توباتلاب طل الأ ليلا رحب : يف هنلاو فلفو هيف هليوم لحاد نم راقلاب يلظت تريب

 نم ٌصمي وهو هنم ىلموم وم جرخاو حتفو ِهْيَدَي نيب هوعّضوف َنْوَعْرِف ُناوعا لا ٍليّللا ةحبيبص
 ىفو مه ًءاسن دبعتسُي َرَحُو مهلاجر لعقي اًوُدَع ٍرمالا ةبقاع ىف ىا ْمُهَل َنْوُكَيِل انبَل هماهبإ

 هلِزح نم ٍلعافلا مسإ ىنعمب انه وهو ردصملا ىف ناتغل ىازلا نوكسو ءاححلا مضب ةءارق

 اوُبِقوُعف نْيِصاَع ىا ةئيطخلا نم َنييِطنخ اوناك اَمُهَدْوْنُجَو هريزو َناَماَهَو َنوَعرف نإ هنَرْحأك
 رم: ولفت ال ”َكَلَو ل ِنْيَعةََف وه هلتقب هياوعا عم ْمَه دقو َنْوَعْرِف ُتَرْما ِتْلاَقَو هدي ىلع

 مرايج رلع



 اي (8) صصقلا ةروس 0 نال الجوورا حررش نيل اهج

 5 اف حَبصَ هغم مهرمأ ةبقاعب ننْورفشَي ال مهر اهوعاطاف دلو هَ وأ انعفَي نأ ىلع

 اهنإ ىا فوذحم اهمسإو ليتل نم ةفّقْحُم ْنإ هاَرِس امم اًغِراَف هطاقتلاب تْمِلَع اَمَل ىمْوُم

 َنييِمْؤُمْلا َنِم َنْوُكَتِل هاَنُكَس ىا ريصلاب اهل ىلَع انطَبر نأ الو اهئبإ هنآب ىا هب ىدبتل ثَداَك
 ىتح هّرْلإ ىعبتاْيَصُق ميرم تح ْتلاَقَو اهّلبق ام هيلع لَو الول باوجو هللا ٍدعوب نيقدصُملا
 اهنآ 3نْوَرْعَْيال مهر اًسالعخإ ديعب ناكم نم بنج ْنَع هترصْبَأ ىا هب ْثَرْصَبَف ِهَرَبَح ىملعت
 ىذَت لوبق نم هانعنم ىا همأ ىلا هِذَر لبق ىل لبق نم ْعِضاَرَملا يلع انْرَحَو قت اهنآو هلخأ

 ىلغ مُكَلدَأ له هثخا ا له همخا ْتَلََق ةَرضحملا عضارَملا نم ةدحاو ّىدث بقي ملف همأ ريغ ٍةَعِضرُم

 ثثرسَفو نوح هَل مُهَو هريغو ٍعاّضرإلاب مك هَنوْفكَي هيلع مون ثا امل تيب لف

 ةيط اهنأب هلوبق نع مهتباَجأو اهيدل ٌلبقف همأب َت ءاجف تييجأف مهل اباوج كِلَملاب هل ريمض

 ىك هم ىلإ ُاَندَدَرَف ىلاعت لاق امك هب ثعجرف اهتيب ىف هعاضرإب اهل َنِذَآَف نبألا ةبيلط حبرلا
 سانلا ى ْمُهرثكأ كلو ُقَح هبلا هرب للا َدعَو نأ مَلَتِلَو ذهديح تَرَ لَو هئاقلإب اهي رت
 خا اهيلع ىررجأو هتمطَف نا ىلا اهدنع ثكّمف هنأ هذهو هتخا هذه كآبالو دعولا اذهب كرمال

 ىلاعت لاق امك هدنع ىّئرَتف توعرف هب ْتَنَف يبرح ُلاَم اهنال اهثذخاو ٌرانيد موب لكل اهترُأ
 َنييس كر مع ْنِماَنِبِف تدل اديلو اَنِِف كبرت ملآ ءارعّشلا ةروس ىف هنع ٌةياكح

 هسمحج رش

 لن باذكا ثايآ لو تاي ن مكب انك تايآ هب جساناج رت ىتد بس دارم يك دثلا حس للا ٌمسعط
 ناوكرفو ومنح اسكس بآم لين تايآ كب انك ىلاد فس كذاتنع حس لطب وك قرار م سس. نم رو نام ؤ نحت دا
 سمت لا ورك ل سا كل كس نيتؤم ( نثن) لجن تحك رنامياوج كيك وكول نلا ليث تس ركن ايبدهقاد جك

 نوقف ك- كح تصدغ باوك ورتشاب كسرصمروا لكوتررلى رص لطر صم نان زرع نور نقي سيث تسرك داقتسا
 دولا انا رك لل وكزل وولوموف ل نا تش لجارسا قبه وروااهق هكر كر وزنك ةرفايا[ تس لن ناقل رك ير
 سنا ارسا بكس جدك يأسر حس لاا كلون اك تن انت انكر قاب هرتز تاهت اد وجيم رعزوكن ويك كن ا

 روا حس لع لوديفم قئامت سجم كريو ل وربشالب ءاك خب بس اكد تا كس كك سرت وج رم ادبي كاكا

 فوود لي انياوتجوكن ا متدول ا هكر ركرو كلم كلن مج لي رف ناامحاريب نامت رك اد ضاق اك تيشم راج
 ثراو كك كح نائف وكنا متروا تساج كءاتقا كلا لبر يشك اج ءركل دب يوك ان عزنصروا نك وزن

 مرابج رط



 ث (8) ضصصقلا ةروس هوا نامل الجوورا يرش نايل امج

 كياروا كر تبل نارا ناءابد كاكرفروا ل رفاطع (رايتفا) ترق ل ماشورمم كلم وكن ا متمكو يدا ل اني

 لّمارسا ىف تاس كس خفر كس( امرؤ نامإب«ٌنلوكرف ) سومسا لون وا تحت اسكس فاكس ارواب ئري لس تأرق

 كك كنا سمت لس لت هد زنون تجب لا( ىف ف )هو كن سدد ذ هو تال لأ اهكلوووح فرط

 ئوصروا روك دلدو قت ( وم )وا كد ىانم ياهلا بغاج كو دلاو كى دم نس مروا ىتردقم ىداب بك
 ل هس راب كك ا كد بج رواد لالي هحدودوك ارك اوم للاى كس نام ىكنلا اوس اكتدالو لكم السلا يلع

 مت ركماك لادم ىك ساروا نركشيرغا اك قرناس سا شدوا نيل ث ل لص تس ايرووكى ا قوم مولعم فوض لوك
 كو ب نترك تومي انج ليث ساو فس انب حس لن لولوسر يبس ساد ليت لاو ف ايدل فرط ىريتكل يقي
 كيأوك يوم و ايكشيرنا اك ئذ ( بج) ب قتوصروا تس لن( قب ) سور نوع كى د لالي حدود (هدلاو لكن اا)
 تقوك تارروا يدرك نبوك ارو اي دوكر لع توبات دمك فو جيروا مهل ( لوكراج )تش نفور تسددنا

 نوكرفوكت وبات لاا دعب ايلاحنا نس مادخ كس لا شن ناوكرف ل ةوكت وباج باك ت اد اىكا تن ايدلا ف لب لع سايد

 يس راكم ايما 011 كمن دي تدور تزل كامو يارد الاف ت توب اوك ٌقتوضروا الوكره كر ع ان

 كياروا انج ىدتاب وك قروكىانلا بس ثنعاباك ةرزررا يل لوورفتس نبق اجو ند اكنلا -

 ما لابي ردصمروا« ليث تفلوو ب لم (انزح ) ردصت يس ختاسكس نوك كس ءاز روادها ام ل ارح نم تأرق
 نوكرفكل الع لوكل مب ساء كس ُهَنَرْخَأ لع تروا حس( لا) هن انَوَح دوا لب نكس لعاذ
 كس لس او ذك فان قواه نتشنس ةيطخ (َنيِبِطْخ) ت2 راك الخرل اكن ولود ناروا ناءإب يو اكن ئاروا

 نيا نوف لج ابك حس كوي كندا ادد ازمدكت اد كح اق مالسلا هيلع وم تنحي انج ىلإ

 نارك لكس اه لري كن وح ؟اىرتروا رجم يات ايلركم دارا اكس مالسلاريلع ئوصوهتاس كس لور ارد

 دامس ساكويا لنا تاباكلاذس لالرناجن انج للاعب سامية ايل ينك

 كومكاوب مولع الج ايكومدارثعبس لداكودلاو ك مالسلار يلع وم( رعدا) تح تكسر سئ روش اكم اهنا نسا

 فوزهم لاك ا فنفس نإ هب نإ « ترش تابالوكل ب لو كس لاا ءاوسكس قتوم شن ءايلاحما فس نوكرفوك

 تاكو رول زذ كسرص ول د كس للا ف ك1 اي اريم ورك لي دركرماظوكت اي لا هوك مكب يرق اًهَنِإ ىا 2ع

 ةسلكي دق كردو كس شا قير لع سوة كيو وكات.ةيدد للكس املا نيس

 لك ومس هدلاو ك مالسلاديلع ئومروا «عساي دكت لال (ئِدنمل) لاءاكا لولي باوتب ك.الولروا« سلب نولاو

 رود تاهو سدربناب حس لاح كس للا كا ناج كي عي كس نا نتا مارس اك كومار ذاتك تس رع نا

 ناروا © ناي كاهورك الوعد ور فكتناب ساو قعر فروا ىتر قوي وطي فخ تس رود تل قرود
 مكي ا



 اي 8) صصقلا ةروس 3 نيل الجودرا يرش نال امج

 0 لاك
 هيلع وسو انجات ايدك اح فكل وق ناتي كس[ لكى لواط عدلاد ىئباوكمالسلاديلع سنن توتر

 كناري ئومبج ١ هس نبك مالسلاديلع وم نايك يل وقل ن انين كى لس لم لكنا قلاب هل مالسلا
 سدي كالي هروح دود 18 نساك دابتجر ا ودل تئاثن كذا مل ل اول مل ايكابك احكي دوت قفش

 هاي داني هاشوأب لش باوج لس لاوس نا ترم اكر يمك ل نس مرمر وا وم قكواوخر كس كا وو دوا ؟ سدر
 وم تررطحروا ءايلركل وقل فايل كولو قياس قوم وق الالب دك امي ا هودي ايكءايل نار مروشم اك يرع نان

 هدودو رعروا ىلاووبشيخم ردو مل اكل م باوج كس لاوس جو كف كل وقل وفاتي كاك ئئومف# هدلاد لك

 هيلع ئومورلاو كوس يانج كى ديد تزاجا كسالي دودو ومر كايجلر حكي اوكن لان انج جس توك ىلاد

 لكك امكان ايدانول للاي ك2 هرلاو كالا قوم ةس مترك ايار ذس لاقت شاك ا همج« لب 510 ياو راما

 6 رمل ناي[ اجروا لن ردت ل م لس( قارف) تّقو للا كا جروا لوم كتم رك جردا نوب شم تس تاق ئوم ست

 لت ةئس اه تاب ييدضدوا نس اج لبيت ل هس داي كس هردعو لا كول شكل نايا عر هرعو اكدقلا كغ انو لاي كس نا
 ناوكرف ) روا © د كك اي دود لاي كح هدلاو يا مالسلا يلع كوم لاي الكاب دوا نب كس ابرك

 لك كوم ترطخروا ىوركر رقم يمول راني د كيا تدمج كالي عددد ك- كس هدلاو كم السلا يلع وم تءرعت ( خل

 وصيغ انج ليت آل لاي كس نوكرفدملاو كن اوك وصرجامت لامك تك ل لاا ايل وكت ربت! للا نس هدلا»

 ل ءارعش عروس ومب سكن ايب تيا كا ذس لاقت ثلادكا هيج جد ةساب تيب تلي كح ناكرف مالسلار يلع

 -نينس ٌكرمع نم ايف َتْنبلو اًديِلو نيف كبَر ملأ يا رفداشرا

 ريافوريتتن تبر
 اولعن ىا ب يفيحبس ْنِم ّيَحلاب توعرفو ىلسوم ربخ ابن نم َلْيئاربج ةطساوب ىا َكْيَلَع اً

 ابن نم اًئيش كيلع اولتن «لوعب ترابعيزقنءج_انسوم ىكفوذحل وعفم اك اولتن ىلموم ب ضعب كيلع

 حس لطانرماولتن ي ّقحلاب هلو ىسوم اَبَن كيَلَع الن ىا <: السوم ىكورئاز ْنِم شا لوقب ىلسوم
 اًسبتلم ربخلا نوك ى١ < لام حس لوعنمك الن اب قدصلاب َنْيِسَِتلم اًننوك لاح ىا < لام

 نمش رك لا, دوصقن تس قلت اولتن رواحس .يليطتم ا لم موقل مكه هداشاو مهلجال هلوق قدصلاب

 ئومكايئايكل اوسيي رك يوك جس فئات مب العن ملعب الَع نوعرف نإ هلوق لو توم عش لا تورك لان

 لوقل ع لهب ح فعضتلاي يمه ءادبا ُحبذي هلوق ىلع توعرف نإ يد باج 7 مدصق ايل اكن اوكرفو

 ني



 ير ©8) صصقلا ةروس نوع نك2الجودرا يرش نام

 ةموق عيل ريكي نلف اتلاف قر ىف لل لكحل ديوك < تلع كح بذي يب ٍةَنهكلا ضعب
 سش امهدونج «ىلا:لوعفم َنْوُرَّدَحي اؤئاك اًمو < لوا لوعفماك يرن تافوطخمس لاروا نوعرف َىرَ

 «< ايكايد سبك اكن إب ًابيلغت وكر كتل هاشداب رول اقيمذواكى لا نايا رولا كن اوكف ركل زي أ ًايلغتتئاشا
 لاف ءامسا لوثتت ل ترروص لا جس ري ل تأ كيا رواوم رشا ع رصف وكوب كنا كس ناضوكي رو

 هس فاالتخا ل مان كس مم رتكودلاو لكم السلا يع ىوم ىسوم ما ىلا هلو كس لوب رؤؤرم تجب كف سم

 جس بوق نب كو ال نك ذيإب تنجام وأم اناكتلادك < ايت ىبشز_ ىطرقروا ل ةسانب ُذئاَحْوُي 3
 لو هلوق لي ةكوم لوو يردصعروا يرض نأ هْيِْضْرَأ ْنأ هلوض لو دوك ىلا قا روا وهالع

 عه انو مولعم ران لع لوفود ىفاختال ساي راجابكل ابي دوا هيلع تفخ اًذِإف اهت ايكا يك دا هقرغ 0

 ل رواه دارم فوخ اك نذ ل تفحي اذا ايل علو توم كذلك هِقْرَغ رين فانا يات

 انه حاج اياك لطوريغد قشسوج هدا. لايسدايس راقتلا بس سئ رات لوكا ذاع أكف وفك قرف ل يِفاَحَن
 شبس تقنع ىلطم ىلا تفي اة تف* كت وبات ب ِدَهَمُم هلو هريضو لور تس كش ثا
 همم وعدت فيكم السلا ريلع ئومد كج قدا لور لوم لو لع ساروا سكش ثا ىلإ ملح ايد ل لوكر اج لي

 نا هك تكلل د كك تبقاعما لين وكيل الاي درك راشا حس لاا رهالا ةبقاع ىف هل وتف ادم انجب

 هلوق هوم مرر بسك كس سويغ كفروا نوكرفدحب كس نس وب ناوج اجت نانب نلب اد صتقم وق تتشو تس اهنا كتل

 لقت نلايعرد كس نوعرف ةأرما تلاقو فوط“_وانوعرف لآ ةطقتلف يلم لوطخر خلا ناماهو نوعرف نإ

 هلوتف ديلولا ني ناإيرلا ناب ديب نب مترزم تنب يس آم كى ديت كن وكف نوعرف ةأر ها تلاق («ل )عض رم

 اًنطَبَر نأ ول هلوق رت كف » زج ادتبم نيع ةرق مكي درك راشا ركن اء ردقع وه كلو ىل نبع ةرق وه

 نأ الول < ب ترابعيزقتءجساب درك لا» َنيِدبعل قي لمار اك لول ب لتس فوذح بارت اك الول خلا
 ميرم هتخال هلو < لاحت نوكرفلآلمت ب نورعشيال ْمُهَو هلوق اه هنأ ُتَدَبأَل اًهلَق ىلع اطر

 زئاعومان كورلا «جس يك ىكموكواللك اهم كس ميرم فس تارطح خلو ني قا وم ترج رم
 لووول كس الث ه والعكس نااركدلاو كس ميرمورلاو كم السلا د يلع سمت يرطت ناريس نلاركصم ناكل اود
 هراشا فرط كت ابى ايي ٍديعب ناك نم هن وقف ( لمت )< لصاذ اكل اسوس ارارنب كيأ نايمرد كس لاوفارمع
 ٌعِضاَرَملا هيلع اَنُمَرَح ءافتخإ ىا اًسالتخا ٍديعب ناكم نع ىا بس تنم كف وز ف وصوم ٌبْنُج اك

 يب كوكل و سن اي دارم نتن رش مكر ابي ك لباس ذارم عك خم أزاهب تس مرت انعم ىل اًنضْرح
 5 كا صوصوتاس كس لاترد الب حدود لكدج جس رك ْعضْرُم عارم ءانوبب لابأس اد يعرش فيلا:



 ب (8) صصقلا ةروس 0 ش نال الجو درا حرش نامل امج

 (لاعملارور)- لس ضتاح ست حس ايكا يورك توك

 قشور يش
 ملكك فو لس ترتر جس تروس رن آت بس لع ناقروس كيس حاجابكوتأ وم روسو | صقل روس

 مب كف وكس رافكدعب كك حد ران نس ملوريلع لا ليس اء لوم لذات ناايمرد كس( خلا ر)رفجتروادمرك

 فس اج كبي رثس ( غار ) هت تسار فور عرين بج اه ايم فر ايقخخا تس ار ف ورحم ين كسك كك سار فورت حس
 سال فير شتا السلا يلع ليا بج ترطختنذو لا ءاين اواي كف ولام نتانيا وكي 1 قال ركع لع سار فورتشل ساو
 لا «سابد آداب لااياررف فس كيسآ جس ابد ادي دم ادبي بآل ع ل نك انياوكبسآايكركيس دك يار فس بردا
 ركوب يمرر اكم اجناك يس تراقب لكتاب لاكي آ يرن لس ل لانس تدوس كنا آرق فس نما لارج
 بس لب صمت روم داعم ىلإ كلها تآقلا َكِيلَع ضَرق ىئِذلا نإ سيب تعاد اكس [لبدذغت كس يآ

 نلايب دصق اكن وكرفو قوم كت وعفا ليفت يروا الامجبا لوا اوم ناي صق اكم السلا يلع وم تر ضعت ليبي

 ل تسرق ابع نبا تر طق ل داب كس تروم لاس اد+ نايب صق اكن اوراق وا كوم ل تروس ارواج و
 -هس ل كايمرد سدي طدواموج لوب لان لم فجتم اسالي ل ههشروا هس كش تدوس مك

 مل لطد كتاب لاييانرك ابدت اسكس تايب ىلا قركيقاو كل مالا يع اكرم تر كن 72

 حررط لس ايي درك يب نر ا لكلاب وكت اهقاو كس لك لاسس لورا ريب كس ىلا قولو و لوس سهلا ْسآ
 تلذ تييابنوكل مارسا نب اق جالبكووبعم ذب دوخروا اتاعكرركم ركز راباك متو ملقز# نوعرف يس نان 2
 لمارسا قبلك ق تق ةساج كح لئارما بهو تت ماكل تلذروا تقتشم قع ادق امرك لت لب تقتشم
 ب لك ويصوم ضخ جو لكى اها ثوجج و رن ز وكن وبك كك كراك سدو هت اي دارك نكن وكر اا

 ءاكو تا اكتتطلس كاوا تلال كن وكرف لوحتاب كب كيال او نس مادي لعن ليمارس ا ىقب اقل وكن

 هكا وم لبر نس لما سلا ككالاح سامي درك كس لتامرولخا سجل اب رولا لسا رح
 (رسدقلا 2 ) ليو ترورض كن اور ل واج انوجبو وركأرول كج درك: ًييقيايا نجس هنن كرك

 سوم ثرداو كح ني ز ىك ويناعتكل م ارسا ىئب لابج حل دارم ماش شرا حس ضررا ىف مهل َنكَمْنو
 ( ما اد) جس لئاتمان ارسدعب كسل سرع ليام كك

 هب بكج سي بلطم«تلاسر قورك نجس انلا تاب لش لددارمع حس ىو لاهي ىلسْؤُم مَ ىلإ اَنْيَحْوَأَو

 5 اك لادج كى ادروارك نوف كف ساجوم حئاضإب ةبس ذك ساروا دلاؤ لش لم ايدك طخ نو

5201118 



 ب (8) صصقلا ةروس هود نال الجو ورا حرش نك اهب

 وكوت كن وكيف قاوم هدايزرلسلس اكل ا ؤ بح ليث ساو نساني ربت سا متدوا كس لي داثولف رطل كريت سائقي
 ف ركووخ لطم اكل تقشمو تنك ل كيم كس لس هاجمت لس وكل يمارسان ليل اد نال ءرطخ

 كارول ليم اج كس للا لاس ليا كايكايددكى راج مكان ب سمايل نوكرفذس لوب رك اك ظيدنا لا ليذي
 كس ل يوسروا ادق لبيس اك لس لوجدت: سة اديب لاس لا ماسلا ديل ناو راب ترن, ل اج تيس زوم” لاس
 رماظراخ آكس لمي هدلاو كنلا قواك يا رفا ديب رطل ا نام اساكت تاج ىكنلا نس ىلاهتدفلا نايس اديب لاس

 هك قوما قدلعرم اكتدالو ك- ىلا ليك اجآ مر كن ويئاد لوم ذوب كن وكرفوو تس لرسم لأ
 كم السلا يلع مريب رذ ك قو ذس ىلاعتدثا روخ ماكل م ءاهقد وج ومورطخ اكد كس تدالو نكي ايكر ذك تاس
 تلات (رمثكن با ) ايدل ف لع لج تس ايرد كس ركب لن تدباح كيأكن لا فس هدلاو ىك نم هن انج اي دامت دك« دلو
 -ايللاك ذس نورك ي رك كس نوكرفرو ات اي رد بلو انقر ب ل لكس نوع اوما

 كانت ىن وح آرواد جي نبا حسا ذس لوبا نس كس كس تبان مال ل انَّرَحو اًوُدَخ ْمُهَل نوكيل

 نوعرف نإ ءاوج تبان ثع باكو عر ردوا نشوان لا هولدن اك كس نا ماشا نكي لهيب نسكن الركن
 تبان لوك و كل كس نا مالسلا يلع قومك ليل قب لمت ن َنيِطْخ اوناك امهدونجو ناماهو

 - كح راك اطخروا ناي رف ان كسلا بسو وك ل لا وم

 لح ضن اكيد نس لوفد لو ناتكيأ لب تابت بج اهكتشو لاي خلا نوعرف تأرما تلاق

 ل سا ذ نوع قة كس جوف لاب لس ىتفا و كن اوكف فس ماسلا يلع ىومبج هس لوقاكت فو لاري كيد ف

 هيك روا سوم هي لا رككلكمالسلا هين كوك نس ريشي لكم السلا يلع ئوم تسر طعح ( ريما فنا رسما )اتاي ديد ممتك
 نايل لات فس مادخ كس ناوكرفروا يكلم فرط كل كتموب نال اعيد بنج ننكر لج لو زود انس مامي

 لاق بيرق ايككش مور بص ضد تس تاب كس كادوا سمرا رقيب هدلاو كس نا قدرك ودل و لي ارم كى اح تروص

 رك شعورك شفا اكاد وق تس ركدت م وبتسوك و كس نلا مترك كيث تس رف ىلاتدطلا سباك م اهيك يدرك ماظ يود

 ه لبلاو تمالس وك كوم لع لس ايس آراب كو عودا اتا رويل اكس ربح هدلاو ومنسق نراه
 دول كو العكس لاء فيا كومحس متل ىفي وكت دقق ا هس متدك ترف لاتقل ءاق يا رف كك كس نس نول

 د بايماكل فساركي ح دوا سالي هدود لأ نا لوكووجواب كح شر ايسب يانج ءايدل رس 3 هدوداك

 م

 لكل دات انام مك يبا ليل ركل يب لوب خلاب لتر كد سس يوم اخ ىك ذب عر نب لك ئكوصر تمر
 لموت روك اجر كا بكس مكرم ريش ىكئ وم ترحل نون كر فرين انج < درك روب كركي لا كداب

 مراح رلج



 2 كن
 أي (28) صصقلا ةروس هندي نادرا رشا

 مدور اك دلاو با هس مالسلا يلع ئوع تي رطخ بج هناا للام كمال يلع دج لاء فيان ان
 كوم ناي دحوم تيب ردا شوب م كيك اح ىكاعدتسا كس لن ىت لتس هدلاواك وهف نون ايل
 يم آلاب قمر لك ابي ركز وهتك يروا دنواخ لشكر رف سوم تس ل هرج ظع اكىراودوخروا لاقت بس دلاو

 هه انثىتاش ليا ترج كادوا لي رك رودي لالا لد دا« لي اتبع يسا قت دحتاس نسا هوك ينس كاي لس
 لس نا اعلا برع لي ركل وضوح نوكرف تسر ادا لبي 8 ةيساهدود ترزق لرطلاثلا اهب اجل ريد ح
 _ خا رفاروب تقي رط نصا لا دعداكفس نول لبا دوك وع
 ةمكح امك ُةانْينا ةنس نيعبرا غلب ىا َىوَتْساَو ثلثو وا ةنس نوثالث رهو هدأ عَلِمَ

 مهسفنال َنيِبِسْحُمْلا ىزجَن هاديّزج امك َكِلَذَكَو ايبن ٌتعِبُي نا لبق نيّدلا ىف اهقِف * اًملِعُو

 اهله ْنِم ِةلفَغ نيج ىلَع ًةدم هنع باغ نآ دعب ٌفُم ىهو نوعرف ةيدم َةئْيِدَمْلا ىسوم َلْحَدَر

 ىل هْرَدَع نم اًذهَر ىليئارسإ ىل ِهِتعيِش نم اذه نال ٍنلجَر اَهيِف َدَجَوف ِةلوُليَقلا تقو
 ىئِذْلا ىَلَع هيَعيِش ْنِم ُىِذَلا ةَئاَعَساَف وعرف خبطم ىلا ابَطَح لحل َيليئارسالا ُرَبسُي طبق

 ُهَرَكَرَف كيلع هّلمحأ نا تممَه دقل ىسومل لاق هنإ ليقف هّليبس لح ىسوم هل لاقف ِهٌرُدَع نِم

 ُدَصَق نكي ملو هلتق ىا هلع ىطَقَق شطبلاو ةوقلا ةيدش ناكو هفك عِمُجب هّبرَص ىا ىسَْم

 مدا نبال | ردع هَل ىبضغ جيهُملا 'ن ذبَتلا ٍلَمَع نم هتك ىا اذه لاَ ٍلَمَّرلا يف فدو هد

 َوُه هنا ”هَلَرْفََف ىلرِفغاف هلتقب ىبفت ُثمَلَط ىتإ بر امدان ُلاَق لالضالا نيب ؛ هني هل َلِضُم

 ٍةرفغَملاب َّىَلَع كماعنإ قحب َتْمَعنَأ آمي ِبَر لاق ادبآو الزآ امهب ٌفصعملا ىل هميِحّرلا رولا

 ىف َحَبْطاَف ىتمَصَع نا هذه دعب نيرفاكلا َتَنْيِمِرْجُملَل انوع اًريهَظ نك ْنَلَف ىنمصعا

 اخر ضتسي سمالاب ةَرضَسْسا ىلا َذإَق لَقلا ةهج نم هلانيام رظعي ّبْفرَي انآَح ٍةَيِدَمْلا
 مويلاو سمأ هتلعف امل ِةياوَغلا نيب -دُنيِبُم ٌىِرَعَل َكْنِإ ىسوُم هَل َلاَق َرَحا ىلْبِق ىلع هب ثيفتسَي
 اناظ ُثيغتسملا َّلاَق هب ِثيَِمسُملاو ىسوملاَمُهَلٌرَدَع ره ئِذَلاب َسطْيَي نأ داَآ ةدئاز نأ اّمَلَق
 نآ لإ ُديِرَت ام ْنإ ”سمالابأ اًسفن تلق امك ىدلقت نأ ُديرتا ىلمؤُم اي هل لاق امل هب طي هنأ

 نأ مِلَعف كلذ ىطبقلا عوسف < َنْيِحِلْطُمْلا َنِم َنْوكَت نأ ُديِرت اَمَو ٍضْرْلا ىف اًراّبَج َنْوُكَ
 اوذخآف يسوم لعقب نيِجنّدلا ُثوعرف رمأق كلانب هرّبخاف َنوَعْرِف ىلا َقلَطناف ىلموم ّلئاقلا
 ٌحَرسَي عسي اهرخا ٍةيِدَملا ىَصْقأ ْنِم توعرف لا ُنمؤم وه لج َءآجَو ىلاعت لاق هيَلإ قيرطلا

 اسم د ويسلم

 ماج دج



 أير 08) صصقلا ةروس هه نان الجودر رش نيل

 كب َنْوُرِمتاَي نوعرف موق نم االَمْلا نإ ىسْومي َلاَق مهقيرط نم ٌبرقأ ,قيرط نم ِهيشُم ىف
 َجَرَخَف جورخلاب رمآلا ىف َنْيجِصْنلا ّنِم كَل ىنإ ٍةئيدَملا َنِم جّرخاَف َكوُلقَيِل كيف َنوُرَواَشَي
 ع موق هَنيمِلظلا مْرَقلا َنِم ْىِبَجَن َبَر َلاَق هاَّيإ هللا ثوغ وأ بلاط قوحل ٌبْفَرتي اًفئآخ اًهنم
 . ٌنوعرف

 هسيمس ريس
 سنا ثم عكس وم تسردتروا انا قروا لين لاس لت ب لغو وردا تل توك ىلا رولر ىفب ا بسج كورا

 كا طعدتم كني دوا تست ا ىتن لكي حس هاج تس اني ىج شم ايل الع مترو تستر لا فس مس دق كس دب كس لاس

 نوكرف يكل لع مش وم روا لين تيس دء!ذنج وكل ولاد فس ل ناسحا يدا غيسسا ىدءا نتج وك ومر اريج حررط ىكا مروا

 كل رولي لول رمش كه وم لظاو لع تنذو كب ا دعإ كس تنس د بح اذ تدع كياانق ثم مان اك لبر بش كس

 نمو لااارمود رولات لس ارا لاك ىردارب كسا دنيا رايب تس دج تس لك وص ود نابي هل للان تقو

 ىكىرموج لح لس خس ناوكرفوك وب لكو ورك اتاي رركر وجي تاب ساوك ا رسا ( ىف ) رق تتش كب ىردانب

 تال ماسلا هيلع ئوس تت واي رفا كوم انت حس سم نت مكس نااوج ك9 ف نا لس ضمت سا ن# سات اك ردارب

 "كل وماكو ركودارا لش ابكح م السلا يلع وم تر اياب( حد فس اج ) د رومى اا قف ابك حس

 تب كوم اي درام كم كس كدب تاب ماي رام اسنوحتكياوكى تف مالسلا يلع قومي نس نوددكر يب رسسرمت نايل

 م تي روك ارداءامق سيم دارا كس كى سا لكالاح يدرك لولى ندم انج كل لاو تفرك فكروا ىق

 الحك اكل وفااسنا نااطيشريشالب ج الاد لس كزجبواصغس ريم دج كوم تك ىلاطيخ لم يا رف فس قطوصروا درك
 22 هيوا يسار لس ركل لكل قس لع دو دورع سرس سا ايك شع ركوب مدان ايي هلا قلع نمر

 1 دجت اسكس تافض ل وفود (نلا ىلاختد قنا نكن مرور وفتوو شال ءايدركف اعموكن ا هل دقلا لي دام رف افاعم تن بأ

 قرم شب قد صح ل ا رف م اهنا اك ترفغم رمت يوا سر بسس ريس ادلس نك كوم , ليي فتم أبا و الن

 كت شمدو فوخ ل ماسلا يلع وصرجل اكل وج ن راكد اكن عرج هدتن آل جوف كت ل اذن ىريم فس ةنركا اس رف تظافت
 ةككي دايك ) كايا زق ع ح1 ( ملام )ايكون اس بناب كلوت كن دم تس دكراظتنا يك بلم تلاع
 راه( ك )وقوم فالخكس شا رمد كيا قايد حس ىوم لكدش زل صا سن يو 0س

 بج جن انج لك رآروا كف ةلوج حس جم كتلك نلا ىف« ةاددب ترص لق كلب لس نسا رف وم ساب
 م السمار يلع وم بح هس هدا نأ كلي ارادوا وص شم اتق نيمو كل ولودوج ياهحؤب تاب فرط ضن ما وم

 تركى ريم»و ( حرآدياش) كغ وم كت ب نس ىدايرف ابك مب نيم ٌئِوْعَل كَنِإ ح( لّيارسا) ىدايرفذ-
 يب

 مدابج رلج



 آي (8) صصقلا ةروس هوم نال الجوورا حرش نامل اب

 ا اند مس انجاي ركل وتتم اق درك شيا لذ 3 نررط ل ايكوم. كس ليك
 ىو اني وم لتاق ( كلك )لك يكب قمتم ب ب بحب هس لتي ن انج تس اي ل نارك يوم تس ايان الب دوذ
 فرط ادا نجا دركرداص مك تس ئوموكس دج ذس نوف قدر فاك ارك ثياب كس نوت ف نس

 ب كل ودالج لاو تود حس هس رانك س هي كسرت عن نعوم يأ كن وكرف لآ رف لاحت لا «ةكس وج شاود

 جدر روث اكل سرت رادرسلس موق كن وكرف كوش هنن ( ردا )إب اوم الج حس ىزيت ستارك يدل

 ات ركوجودز فوق حس لابو كوم لب لوم هاو ارت لب لأهم لسد وشمس حر ورفع رواج رك رغاذبل لج

 تدك تل هدم تكل ك سم ةسءكراظتلا رد كتلي( سس ةس رك شي دنا 6 ) كك نالاو سل

 طاع تمل ؟نوكرف قش مر نتن راكد روب سرع

 دئاوفى ريض بينت
  هلقع لماكتو هبايش ىهتنا ريض ىوتسإ رئامالعرمخم ةدس َنيِْبَأَعَلَب ىا ىوتْساَو هلوق

 ترطب كف ماي لاس لد ل تمدف كت يعش ترند نبي ركل ا اجو: بنس انمروارج اف داي زول تس ا رف

 مكابس ب بلطم اك ا كلا تق ارك ماسلا هيلع كوم تنقو سا لوم ىولاو كررصم كم السلا ريع ئكوم
 تاج ايل كلاب لاس ستناج مايق اك وص ترططنح لبج صر روا ابد لاس ناي ين رمعم م ايق اكم السلا يلع وم تررغح

 ..اكالاح جاي ىلوم لاس لايجب رم كم السلا يلع وم تتقو ناو ح نيد ةاجس ارق هس مالع رش اريج

 لكشييل تروا تسيل ب لير وا تسي رات نب د ناوكرف لابنج جس ما رمشلتا  ٌفنُم هلوتف < فالف تحارص

 تس جب كف وم ل قل ءاضقلا َعَفْا ب هيلع ىطفف لب تك كف وطاكوش كاس فرصتريف تس ب

 لوكات 7 كلا عرش ف الخ فس مالسلا يلع كوكس باد كبش لاو هدصق نكي لَو هلوت < لاقت

 راربالا تانحي ةتراففنتسا رب لأسم اابر باءت طخ لي كس ب باد ؟ ركل توضح لتتل يدب ورين يك

 داعب يدرك راشا فرط كر يلاراشمك اذهركربك هلتق ىا هلتق ىا اذه هلوته انت ليكي نير قمل تائيب

 دو ذرب لبس ارسااكى تؤتي لخناكل نقم شن ادرار قوكل تم ليلا راشس اك اذنه فس ت ارح ضروب _ لق

 وتو املا روك ويلا رام اك اذله ل تارطد ضخبروا جنو ذخ اوم لب رج اقلك اعيش لعن رك قمريز

 امن ريب روط لس ىضتدكروا عضو رف ىسفن ٌُتملظ ىنا « قوصروا ءاتدرفاكت عام لكس ا روا رتل ىل ليخ ووخ

 1 كداعنا قحب ري تمن اهب خس مار لع كا ٍقَحِب مَ مب َبَر لاَ هلوتف

 كح فاشم ف ذع مالكدوا سين تمعنأ ع يردص'اب كي لواهس ايكو راثا فرط كل ناب ود

 ابج دلي



 ث 00) صصقلا ةروس هلل نمل الع وورا حرس نك

 قبب رك يدرك راشا فرط كتاب لاركن ا فو ذكي يْمصعا كي تاباكرتروا كهاعنا قحب ىا سدت
 ةرفغملاب َّنَلَع ٌكِباَعَنَو حب ْيِنْمِصْعإ < م تراعي زقتب_ قلخ فوز بمص دور اب راج

 نلف ِبَتْمَصْعا نإ < ب ترابعيز قت باج اف وذح طر شب ب َنيِمرجملل اًريِهَط نوكا ْنْلَف هلوت
 رك نير فاكر ين رجب ام العرسمم ةرسلاا هذه دعب ىا هذه دعب هلوت» نيهرجملل اًريهظ َنْرْكَآ
 لام لتكن لعركجساتدم تس اج آم النوت فكك ارا قباطم كسرت ارك لس سلانوج لاكن بس نم
 قري سس *س دارعر او تس نيب بق رتي ًافئاخ ةئيدملا ىف َحَبْصَاَف هلو (اسف ل ت0 - بف كر

 < فوزحل وف 'اك ُبفَوََي رواه قلخت ا # لا ةبيدملا ىف رواج كح بصا ب اًفئاخ هل وتط اقاوم لتتم
 لوعفم فلكل ُبْقَرَتَي نتي ال ما نوعرفل لصو له « ربخلا وا , جرفلا وا « ةوركملا ُبَْرْثَي ىا
 هرصنتسا لوصوم لا ب ينتاب افم اذإ ئِذْلا اَذإ هلوه ل كس يسد ركرباظ يداك اريج لو ةكوم فو ذك
 رفا ٍرْضَمْسَي ءادتبسرلا ل تنص ف وصوم تلظص لك ارسال فو حب فوصومرك يي لص لوصتومرلص اكن ئا
 حر ْضَتْسِي سمالاب ُهَّرَصنَْسا ئذلا ىليئارسإلا اَذِإ جب ترابتي قل, لس هرصنتسا يلع سفالاب

 ةديدملا ىصقا نم لج كك سا اتسم قلاع لجر ىعْسَي تتنك ُّلُجَر ىعسَي هلوق

 فيش عن معا ملا < تسرداننب لاك اوذ اك لجر توب لكل مش ايكو فر عم سس رهو كف سوم فعن حس

 ىلا عجار ريمضلا هاّيإ ليث جس رركمروشموو بع انرك اتت (لاعتفا) رامتيإ َنْوُرِمَناَي تعامج كل ورادرم

 يىلموم

 قرشلوريسا
 فمش نيك نانا كس انين يانا لح تدشو تاق نظن ٌّدسأ ىاوتساو ُهَّدْشَأ ْعَلَب ُمَلَو

 0 ةتررشو تدق” ل ووجو لس لاك © آاييا تتفو ليا <. اتعاب فرط كت رشو تدل ةددتب ح

 «< اتم ف لذ رايقنا لس حرازم كس لوم وظروا صوطخك نا زري دوا« اتاجابكد فاك تشو ىلا «س لاصوم قروي

 هس لقشر ديم يدب تياورب حس دباجر وال ابع نبا ترن نيل سرداكى نرراهسط ؟قدلجداذاك شاول

 ركاب دعي انو وشناكن دب لش لست اناج ابك دقو ناي ىلاك طك اس جوج لمع لاس ينس عر شامل

 دوا طاطخنا دعب لح لاس سنن اي« لين عيكس ىوتساوكى ا تا ذاك فقو كيل اس لمثل اي دعب كس لاس تاج كر
 -< ابر كلاس سب اج رك عرورش حس رم ىك اس ستفي رشا اكاوم مولعم حس لاب اتاجوم ورش فعض

 2 نوم فتكلاس ليس لاس وراح اوشا جس اهكف نزاخ(فراعملاوكى طرقورور)

 مابي دلج



 ب (7) صصقلا ةروس 1 نال الجوورا حرش نيل امج

 ل زج لولو ديب دواس ايلوارم نب لا ىف قفتروا تدك سس ًاراعو اما حا تارطح شنثب ًاملعو اًمكُح ُهاَنيَنَأ

 َلَْخَدَو هس متاكد يعرش م اكحا حس مروا تلاسرو توبندارم حس مك يوزن ضتبروا ينك اع تبل لبق

 لت حس تلفو كس تلف وا ( ضدم)ر صم يشر ارم ديم اهلها ن زم ةلفغ ٍنيح ىلع ةئيدملا ىموم

 تذو كن ل ايمرد ل اشعر وا برغم ل ضن اس ةعستسلل تكفادج ايلدارم تفواكر بي ود لس تارغح

 - 2 تب كرب, تيشرت ىرسكح 90 “ ةنيدملا َلَخَ عرار لدار ايلرارم

 رداص دارا الب حس ٌقوموج لور فات م ل كتيآل ا خلا يشن ثعلظ نإ تو لاف لاق
 لات لاركد مرج حس هدعاق كس نا رقم تائيسرارم الا تانمح تك طخ لا فس ماسلا ديل ئه ايكوم
 -(دايرف فاعمل ىلاقترلا كبل فم

 م اد صقوار علنا انقل ةيسددابنتا كس حرالطص ا ل قوت كييك توماد من لاوسنيا نابي ه2

 انخ للا توصي ءافقد رب اعم لوك سا كم السلا يلع ئومش رولات ىئذ كتم ولكى السا كلت ياكريك اق حرابم

 وكل اهتاب كملي نامل ليال مانت عجايب نوجرتا بج دمر اب وف ناك ا ءايدرارق ويك انكروا ناطيبخ لك
 دارماو لير كك ذاب

 < لاب كى رارغرو ا قكتمبع ىذرو فالخ كت 2 هام ىكيركروا ىلوق بيج هرباعم كس ب باج تطل

 هج فدارعاس كبك ىزرو ف الرو ىذا ىدضاياىا لا ترم تو رباعم اكمسديأ قيل رباع عررط سا

 كح نانيباو نلما ناب ل: تصوت كرسدد ى وسيف كبروا نلبس كسي تروس كو اهم
 ترثشاعم كرر ئاقوم اجاجاج ىرادغ حس نمر راب ثول نركب سرد كي« لوم تنل جس دديتاس
 هد كسبعش نم هريغم ترض يد كا« ليث ئاج ىذرو ف الخ كنلا لين تس دم هدباعم لاكمي تتم الا عمروا
 خياره نب وريفما تررطن» اتي دعق داك لاء ايكت يدور لستم بم ورشلا بات ف راقب مامادك جس ثيي دع

 2 و تعامج بيا كرافكال ش تيم اج ارز لكي تس سال مالسا

 اكن وكول نا لاي وج ر وا كس وبج نار طسسرك مب تمد كر اليسير ملاك كاك هارد

 لاملا امو لبقاف مالسالا امآ ءاارفواشرا فس يس آر ساءايدرك م لم تمدخ ملي يطع دذلا ىلصفلا لوسر هت اي

 كيس“ هيف انل هّتجاح ال ردغ لامف لاملا امأ لت طظافلاكب تياور كرؤادولاروا ئيش ىف هنم تسلف

 لست ا راغب عرراش لئكتسجاح ليم كلتا يسوم لنا تسيير ورد كدج لا يي وق للم مال

 كح يأ لكك ل الح نيل ثول لش ناسا تلاح لاء كراك كس انف ظئسصب حس ثيي دع لاك يرفع حرش

 تناا يأ ىو رباعم ىلراكنلا لؤ تكن وما. وكساس سسود كيل ساو فس دك ماك تاس ليا ب لسا و تسد
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 اي (8) صصقلا ةروس دل نان الجودرا رع نامت

 للاقمروا راك فرصوو ل يب توم لال كك وق هلم: لاوما كس راقكروا جس ضف نكت ظن اذه كس
 لا كراك ندوب ةكت نوما سا حس سرمد أركب لع كااد نك تلاع وم لاط لب ترروص

 :بت اياك م لي راقب ةررش كذا ىف السب سياج ايل ثا
 هدارااكى قس سا ذ_ قنوع ترطحرئاتق دياب وملاك يان هرباعم لما لكى ني صالخ

 ىلا اىتاركك لوم سير يسمس ٌةداعوج لاك برض كدجتاب 2 كس نس اهب حس مك لاوكل مارس جب مق يك نش
 يات لاك جرد كس برر ماك كس نك خف دوك اركاو+ لاس ياكم السما ديت كوم لايك حس برضا

 - كب لظترفخم حس ساروا رق اشيش لكلا كس ىل تن تسدد كس سري لوايذ
 كس لاذ يآ ايدام فافاعم بج وك زغل ا ىكم السلا يلع 0 ترض ( آلا ) تمععنا امب بر لاف

 دع كلاما ست ف كوم ترطخاوب ولحم سس سلك ورك تدم كرب كلهن آل لايك ريب لن ير
 كح اج تداع كام ل رجول ذب دوخه ولاقت ايكوم مولخم سس عقاو سودا اك هاب كس كح

 ريضأاكن حجب ب لا سابع نبا تمرطترو لفه اك سرك وم كتيرا كله دنسآ رك دارت بكى
 ندرحجبرلظتل ب ريت ابان ن# نال الج بح اص« اء رف قب رقى تكن هداقروا جس لاقيت هس نير ذاك
 د اكس مالا يلع نيد كل قالي ارسال رب مولع دقو يام كرولا« لكس ني رفاكر يك

 - لاي رفوارما ركب مولظموكس را دقت نارلسم وج
 ىت ناف روار فاك رك مولظم ليج تس وم مولع سوو حس لسن لا كس مالسلاديلع وم ترطح : هلئسم

 ىف َحّبْصَاَف لنزئاج نركودم كم ا مرج ىادكج سات تبان لمس ارسدد « تساي لكم كساد هن هديك
 إبر فسروا لع ئتموو كس بق رتي ب ة كف وخاكى راق شن م تس رؤ افئاخ بكري اًفئاَخ ٍةئيِدَملا

 لع لوثيلد نا لبث داب تيس ا دوا سد تكس اجر دارنا ب روطس طايقعا لوا جس ايدداارق رق جوك نتمكن وفود هن

 س96 ةس كريما كود روا تماعا كى اند لا سرسدد الت
 هلل رف وف اهكيد سم لا يت نعود كياوكل مارا اى ذود عسرسود فس مالسلا د يلع وم بج

 ىلإ زوكل ارساء دجلا حس سرمود نر آدداءاققب رتب حس ىلا يا ف وتل لكس قوم مولع تدارك كريت
 تركى ريم ياش امج ىو ياهع دب دجتإب ف مالسلا يلع وم كل < ذل كو ذخاوم سس لتر عب ل نك ئه

 تاب وي متل لتس لم( يآلا) يلفت نأ ديرقأ وم 'ءاحما لوب لي ارسا اج ايا ذب دختاب كس كس سك

 كس لتس ئومذ__نوكرذ متقن سن ىدركرثكن كرف ركاج نس سجس كوم لتاق اك اهتم لج لكك أ
 -(دركرداص م تاكل الس قومك كو وشمس تدطلس ناكر ارا لوادر ةيبسا كك

 ماج دلج



 آي (8) صصقلا ةروس ان ناد الجودرا رن سانج

 هروشكس لوي وكر فروا ايآا وح ثوداتواوخرش اكم السلا ريل وم مرر طج وج ضن أت دانك كى راب كس

 ضب ؟ اق نوكض خلا ن1 ١تع 2 دانل لس مشب كاب لج كب ردد اك هواددزوجيرعم اركاب درا كدر 11

 اك كوم تر طخ ودرب ردروا ايان نلاعمس فس ضننروا نوعم لح ضن ات للي زم لاعب داذ اب اكن وكفرلل ب تك

 -اهتراودشر قعرقا ٌقوععرر ضحوا ليارساك ين نك ”ءانتدردمج 5

 رصم نم مايا ةينامث ةريسم ٍبيعُش ٌةِرَق ىهو اهتهج َنْيذم َءاَقلت ههجَّوب دَصَق هجرت اّمَلَو

 ٍلِئيتلا َءآَوَس ىييِدَهَي ْنآ ىَبَر ىلمَع َلاَق اهَقيرَط ُفرعَي نكي ملو ميهاربا نبا نّيدَمِب ثيمس
 اَمََو اهيلا هب قلطناف ةَّرَدَع هديب اكلم هيلا ُهَللا لسراف اهيلا طَسّولا َق ٌقيرطلا ىأ قيرطلا دصق ىا

 مهيشاوم ( َنوُفْسَي سانا نم ةريثك ةعامج مهب َدَجَو لَصَو ىا اهيف رئب َنّيِدَم َءآَم َدَرَو

 ام امهل ىلموم َّلاَق ٍءاملا نع امهمانغا ناعتمت ناَدْوَذَت ِنيتَرما مهاوس ىا ٍمِهِنوُد ْنم َدَجَوَ
 نم اوُعجرَي ىل عار عمج اعلا َردصي ىتَح سن الالاف نابقسُتال امكناش ىا امكبطح 1

 ءاملا نع مُهّيِشاوم اوفرصُي ىا ىعابرلا نم ٌردَصُي ةءارق 5 ىفو ىقسدف ماحزلا قوخ مهيقَس
 - تار ريع اا ا خيش انو

 َر لاَقَق عاج وهو سمشلا رح ٍةدش نم ةرمس ّلَظلا ىلإ فرصنإ ىّلَوَت مك سفنأ ٌةرشع' |

 انك ايس وني يل اؤزيإ يف لوز عاد ٌريِقف ماعط ريح نم ىلإ تن 2
 ىلاعت لاق ىل همد! امهالحال لاقف امهل ىقس نمب هاتربخاف كلذ نع امهلأسف هيف ناعجرَت

 نإ تلاَق هنه ًءايح اههجو ىلع اهعرد ّمُك ٌةعضاو ىا ْغآَيجِيْسا ىَلَع ْىِشْمَت اَمُهالحلإ ُهَنَءآَجَف

 ثدصق اهناكو ةرجألا ّدخَأ هسفن ىف اًركنم اهباجاف "انَل َتيَقَس اَم ٌرْجآ َكَيِِجَيِل َكْوُعدَي ئبأ
 .اهقاس ٌفِشكَتف اهبوث ُبِرْصَت ٌحيرلا ٍتلعجف هيدي ّنْيَب ُتْشَمَف اهُديري نّمم ناك نإ ةافاكملا
 مالسلا هيلع بيعُش وهو اهابا ءاج نا ىلا تلعفف قيرطلا ىلع ىِنيِلَدو ىفلخ ىشما اهل لاقف
 تيب ُّلهأ اناو امُهَل ٌتيقس امم اًضوع ٌنوكي ن نا ٌفاخأ لاق شعّتف سلجإ هل لاق ءاشَع هددعو

 لكاف ٌماعطلا معطْنو فيضلا ىرقن يئاباٌةداعو ىتداال لاق اًضوع ريخ لمع ىلع ٌبلطن ال

 هلتق نم صوصقملا ىنعمب ردصم َصَصَملا ِهْيَلَع َّصَقَو ُهَءآَج اّمَلَقف ىلاعت لاق هلاحب هربخأو

 ناطلسال ذا :َنيِمِلظلا مولا َنِم َتَوَجَن فَحَن آل َلاَق نوعرف نم هفوحو هّلتق مهدصقو ىطبقلا
 هذَخَنا ةَرِجاَتْسا ِتْبآ اي ىرغّصلا وا ىزبكلا ٌةلَسْرُملا ىهو اًمُهدخإ ْتَلاَق نيدم ىلع نوعرفل

 مدابج رلج



 كي (28) صصقلا ةروس 3. نال اطجودرا حررش نما

 هتناماو هتَّرَقِل هرجاتسا ىا يملا ىوَقْلا ٌتْرَجاَتْسا ِنّم َرْيَخ نإ انَلَدَب ىا اَنَمَنَع ىغري اريجأ

 امل اهنا ةدايزو ىفلخ ىشما اهل هلوَق نمو رئبلا رجح هعفَر نم مّدقَت امب هثربخأف امهنع اهلاَسف
 ىدحا كَحكنأ نآ ُديِر نا َلاَق هحاكنا نا ىف َبغرَف هعفري ملف هّسار بَّرص اهب مِلَعو هتءاج

 ىنامث ىمتغ ىعَر ىف ىل اًريجَأ ٌنوكت ىِنَرُجاَت ْنَآ ىلَع ىرغّصلا وا ىربكلا ىهو ِنيَئاَ تبا
 ّقْشا نأ ُديِرأ آَمَو مامتلا ”كِدِنِع ْنَِف َنيِبِس رشع ىعر ىا اًرْشَع َتْمَمنَأ نَف َنينس ىا ؟ جججج

 ىَلشوُم لاق ٍدَهَعلاب َنْيفاَولا هَنِيِحِلَضلا َنِم كر هلا َآَسْنإ ْينُدَِتَس ِرَّشَعلا طارتشاب * َكِيَلَع

 ىا هب ُثيضَق ِهّيعَر ىا ةدئاز امو رَشَعلا وا نامشلا ِنيَلَجآلا ام كَنيَبَو ينيب َتلُق ىذلا كلذ

 وا ظيفح* ٌليكو تناو انآ لوف ام ىلع ُهّللاَ هيلع ٍةدايزلا بّلطب * َىَلَع َناَوُع الف هنع ُتْعَرف

 همددغ نم َعاَبسلا اهب ُعَقدَي اًع ىسوم ىطعُي نأ ٌهَنْبِإ ٌبيعُش رماو كلاب ُدَفَملا ٌمتف ٌدْيِهَش
 . بيعش ملعب ىسوم اهذخاف نجلا سا نم مدا اصع اهدي ىف عقوف هدنع ٍءايبنالا َّىِصِع تناكو

 ةهسسمسخ رست

 حرصموج وقسم السلا يلع بيش ني د ءايك خر فرط كن يمان قت وج .جوتم فرط كنيدي بج دوا
 ما ماسلا يلع مارب نكي ني امس دازنت اص كس مالسلا يلع ميئاربا ترطح, تخل اورب تاس كك دج آ

 بر ريما تع دل نك وق 2 سكققاو تتءار كس نيد مالا يلع نوم تزطخروا ء ىتموسوم قنمب

 مثلا انج ءاكعس كى امضنتر كسار طس وتم كس ني ام شن سارح ديس تشم اك امر ل امنجر ىك تسارع ديس
 رعجردشرفوو قات و زين لب دحتاب كس ل ايد تل تشرف كيا ساي كس مالسلا يلع وم ترنه>ن_ لات
 م لينكس سا ملي كس ني دم مالسلا هيلع كوم تمرظنت بحبي انج ءالجن لس فرط كني دم وكم السلا
 دوك روك فل تس وكدا نلادواس تراي ل يدك ويشيب وم خيسا تعامتب ى ذب كيا كلود اك

 سوك لي يي م ل
 دتبج نتنجاتاك جار عايرلا «لثالي لشاب تلت اج لت د باو ساو. ج كبح للولد ؟ لإ دالي

 مرح بج روا ) تالي سيلا جم كم ابدا فوغ لبس ام دع د لباوركألي لاي وكل ورافاج ةيسا سادت ب

 ءاملا نع مهّيشاوم اوفرضُي ىا < (لاعفا)ى اير ٌردْضُي لع ةأركياروا« كلم الي مناف( كة اج

 قب سالب ىلإيهو نثن لذ تس ذو كسرى ب بحاصدلاو# رامت دوا ( لدم نول شوك ودون اج غتيسا كييبسج كس )
 0 02 راركج حس ليك سود وكل ول رب كن لا نس وم ترظنتت كس بصل خ لان ل

 رطل اا

 وي



 الي (28) صصقلا ةروس 3 نايل ليودرا حررش امج

 قلت اهنا( شم )وارفا لووك سرك اي داخل ( هنت ) فس مالسلا يلع كوم ترضخ سس لينك ارمي راب كيا اال

 السلا يلع وسكري لاع كول فرط كباس هك تغرد كاك لوب حجم قى ركت كبري

 كسا لب ( هرييغو) اتاك ليد عقر ب قب تناج ( تقو لا ) راكردورب سريا ل ءاهدر#ب كروب

 هك ناجل يسال تنذو مكس لاا لمحت رك يولع تنذو هن ( شاور ) لايك ل وفود هدد انج« لوئرنم تجاع

 لن سراب كس ضعى ا ف لوبا قق كت اي ردرجو كف آد قدلج حس نا فس دلاو كس ناو ليك [ش دل ل

 دا« الالب لاي سريموك ا هك تس يأ تس لي نا ف دلاو كس ناادقءامت ايالي لي دك وبدا ىكاشلا نس لن كورت

 تررطح شن ىو لوم لاير ترك ل 1اكلاليأ للاي ك- ماسلا ديلع ئكومسس لع لوو نلا لن غيار رف نس لات
 ليث ح ءالبدكي آن اجابا هرم ينل ةس + كك درب سرج ةيساوكن نس آى كي تس جك ء اح تام

 وات دلو ككل ما فس مالسلا يلع ئئوم تررظح ني ورلص كس اسس الي ىلإ يك ( لوروناج) هس دامب ج فس بآرك

 تدرج مالسلا يلع ئوصركا هت ني دملرب رصقم اكد ايوكروا سس دج تس ركرني وكتب ترج ا لع لد يبس ءايلركل دق

 وك ذي لكل حس وم لك كا اوك يكس سااوك دو 1 لب حس آل آل مالسلا يلع ئو* كلم رجب لن امانيل

 فك ابي ايكيا ذكرا انج ومد لات تسارع ردادل يي سرب متي رفذ_ مال يع وع ةوك سكرب

 فير ظن يامرف فس بيعش تررطتءاحترايتاناصكاكم اش لي كس نا« كلب كح مالسلار يلع بيعش نااجابا غيساك

 كس نا ( ام )يمك دئاميلا لت حس رشيد تح يام رف ف ماسلا يلع كوم ترفع, كي اءرف لون ناعكر ا كك

 تيل لاتسلا لولي ريثراكم تكس تس فسارك ير قلت يصر وا وج لك كسالي فاي سريموك( لود اج)

 كت ارب متل س لومي اكدادجاو ابآ ريم دول رصد تس لاتمام اى ايار ف فس مالسلا يلع بيعش تح

 تشرك ( رول ) ىقيارول ايامرف لدا انام فس مالسما هيلع يومين انج ل تس الحك امك وا لبث تس كى زادف نلامبس
 يكن ايي لاع اراسس ايا تس نلا دوا كن لاي كح نا مالسلا هين ىوم بج ةءاج اًمْلَف ايار هس لات .لا ءلان

 بئاب كس نورفروا هك ل نأردا سرك لنيل قي لب قشباس شرعت يس ردمس صصققا)

 12 ل18 ناو/لاغ مرد قيد( با) كهل بيش لان تشن كركر الكفو غال
 نابل وجت اي كذب ءات اهب ( فس الب )وك ققيكتو وردا نس كيا حس لي نا جس لن تدلطلس كن وكذب نيم

 ا ا ل ا
 رنا مل كي ارنا ترا نا نق رار نا وااو 1: زن: ب باش نان رب تح

 هد فس لاو ايكم ولعم لن راب كح تافص لود نا تس م يا فس ( مالسلار يلع بيعش )دين انج « 0

 مرايج رلج



 ا 68) صصقلاةروس هدو نايلالجودراررشن ملام

 كس ناروا ف اهنا ( هنن )وكر قي كس ليو نك هس نا نتن لي ابوك حاصرلاو يس جاد ذكري دارك اكان” لمت اب بسس

 اكد ؟[قريموكن ارو يمل اي كس نا لن بج كدت سكس فاضا كيدي زعرواولب كب كي رك نيك تسلا

 مالسلا ريان بيعش وف «س م بغار فرط كف سك راك حس نا بسيعشج انج« يانا وا الاكتر سانيا قاوم ملع

 مكي طرشلا لو ايس قبه دروا لوم اتباج انرك اكن حس متاكد ياس لت لوين لوفد نا فيا لشسك يارفذس
 ايدو لامن بالا ادم سا نايك كم اقدر تزال لابي سره ظلام

 سس تقشمىل رك رش كل اس لووك آل دوا اكو: حس فرط ثآ مانا وق لبي امج لاير, اس لذ شم

 ارق مالسلا يلع كوم ل يالا ةسرل ندواربع كن 1-2 كوت دثلاء اثنا بردا اتباع ليج نلا د

 0 هيل مور لزق وو لاي سم ل نت

 تداكفساه قعدت ازا لم امك ا ومدرب لوك ب كس كب لاطم اك داي ري ا لوك دو لن تولت د

 تروا ايكوم لم( جرا )دقت تابللا هس داش ايس نايتنلا لو جس دسبكهكيدج مدد( لوركا دول ) ل

 لي رك ظ افق تس لودنرد كن ويريد رؤ كس لش لب ديد اصع ليا ( وكن ا) اهكس قش (قيا نس ماالسلا يلع بييعش

 د ايل" آان اكم السلا هيلع مدآ م دجتب كس كلين انج تح دوج وم لاي كس نلااصعتسس تببج ( كح نتا ايناروا)
 ايل رك مكس مالا يلعب يعش بعدو فس مالسا يطا انج انت اكو روم تشرد ك تلج

 دئاولىريضو بينت
 دصق ريش َليبّسلا ًءاوس طسولا قيرطلا ىا < فنوصرلا ىلا تفمتئااشاري ٍلْيبّسلا ًءاَرَس هلوق

 نب رطلار يك فر طلا رست حس لي فوصوما ىلا تفمتنذاضا ريدك ذاق دواء بس كس لييبا
 لوالي ساسوكي هس ناجع [جومب انوه حس هس زيت رولا ذي تس ءابصع هزنع ةّرتَع هلوق هس كك اسولا

 وره لي ح رعب دداجسدارم لكل دب لاعركا درك راغا كسكس ريب رين َنيدم َءاَم هلوق لوما

 هداشا كرك ةرثكدءامج ريظت هم هلوقي اهيف نئاك ٌرئب وه ىا <_رمثكل ا رثب < فوذكءادتبع
 َدَجَو ككل لالا لوم اكو ل تفص كن يتارما ناَدْوُذَت هلو < 2 شكيب شكد

 هن ّىِفَل نث“
 روا ىقسَت لَو ناَدْوُذت َْرْفْسَي ؟ج ايئايكف ذه سيدك ولوتفم كس لاعفا داح ىلذ جردنم

 (لاعنا) ًءاعرلا ٌرِدِصُي ا.

 < ايئيدركف زعوكل يك نم كس سولف ل ورايح روك نا ذبل لوضفم كن جس انوم لنا زلايدوصقن كج
 مر ارج رط ٠



 اي (6) صصقلا ةروس 3 ننال دورا رش ن كلامج

 كيلع وا ىلع أطورشم ىا < بون نكس يو كوب لاححس لوتغمايلعات ىنرجات نأ ىلع هلو

 رواج ءادج كلذ هنوف رت كفو زج ادب ل دع ّْنِم ل يدرك راش ركن اف وذ مامتلا هلوق كلذ

 ده طربا ناوذُع الف ب هدئازا يطرش ا نيَلَجآلا اما هل وق ركل ا كنيبو ىنيب

 نقر ين
 ناس موسوس مان مب ميتارما نكي ني دج حس مناك شليا كس ماش كك نيد نيدم َنّيدم ءاقلِت جوت اَمَلَو

 تطاق عل اوي تنطام كن د آني حرص: اق ردا حس تمول ىل وكر ف لع ام اياسب وكري لسا فس قا

 تر م” ترسم الاس لك وا لانم كس تود وج ءاي آلم فوت لاك ويج ايس ىف كرف بج وكما لايم وم

 تا دطد يوم سر طحروا تقسم ارب اولا وا ني ميدل ا يكرايتخا ك- ادي اشوكح سمس لكن يي مروا ايا رفودارا

 نكس !اسلا ين بر ونال تير سول كح ماالسلا ريع كت ربا ترن وم ترج ات حس ل دال ل كميكاربا

 لهن حل لأ

 كمال ناماس لوك وانتر شق لوك كس نم تلاماك لاء اسورسيس لكلاب سرصمم السلا يلع رم تررنعح

 ءاوس ىنيدهي نأ ىّبر ,ىلسع لاف, اعوروا وم .ج وتم فرط داش لدا ل تلاع كراررطفا عا« مولخم سار

 ءاندي لك وم ترطت ل ىلاهتشلاءك سا رف امن افرظىك سارح ديس براري كس ديما شن ليبسلا
 يلوكرف يا رف رايقخا تعار طم وتم كر توادخ تييادبمب هس ماظسلا هيلغ كوم ترحل سار نان كح نإ ل لور لوت

 0 اراعريس الاوت وجهل نع روفر وال شو شن كبة

 0 سار هو رعي وا لب طرأ وتكسر هت ديسروارمقن ون وم ازيا تركيا سار فري

 تاع هرمخك م السلا يلع وم ايكر ايقخخا تمار ىلع وطروا راوشو ٠ك كك 2 تءاراعديس لايمرد ذس لويتايس لذ خنانج

 يان كوم ترتر فس ىلا 2 رج تكل نري سف 1 ل يباورساخو بح اخى إس وكفروا تكس يي روصقتلزنم فيا

 هك يكس لقشر فرصا ذغ م السلا

 تس اي لإ دك ودؤلاج ةيسا كول قك اس لتس دارم اوك و تس نيده ءام َنْيدم َءاَم َدَرَو امَلَو
 يرام قوم ترطب قش ردو سدت كس هوك وي ركبقيا هوك مكي دوك قتروكود فس مالسلا يلع وص تسر ط> كس

 م وأود نلا ؟ لنا سدي لِ ؟وج كرمك سور لوجو كن وب ركب ى با ماك ايكم ولعم حس 00

 تلي اكل ون كك يتق ل ا كح كس خت ح اطالتخا تاس كح لودرم مكس قع تداعائرامت دك يد ب

 ترم لد ابي دابت ايدكس ا ل



 كب (6) صصقلا ةروس 9 نال الجوورا رنا

 دلاو دامك ايدي درك بكر يبك خيش اَْوبَأَو ىقدوخ ذس لوما باوج اكل اوس لا لكك حد ماها ماكر يوت مك
 لكتاب يتساءل ردك كس ماكل م كس لل تك ركل اكييوو لإ ذوب دوا فهشتمب بحاص

 - قر الواشي رثاقوك مالا يلع بيش حرر عتق مولحم

 شتا ترورض تذوب سود «س تنم كءاينا ءانرلورب كن وفيض وا« دم لسماع دئا فمن ادنجج تس دعقاو للا

 را ادقاوب جس دول ناكل روك ايحو مرشارسهتم ومرت فوخ اكدتف يطرب« سعت اضم لوك ع ذك ابحث د#

 عركتشادرب بفيس جد كتارا رطف باه سيكل نود ىو لاكي كلي ت تبع تح مالا

 انت رنيلات ىتكتتقو لاا انلكن ك- كس نوم كاسر م اراك قر وك قد« ايلي شي التغاسكس لد درعرك ايكاراوكق
 ل كت ذوب روا فيحض بح اصرلاو هس رام لكدج لايك ايب رع ركابك كغ كت ماب خيي ذس سوك ىاان اج
 هسا ذيانتوكمت كروي جردب كس للا

 سرسود بير اكس للاي تلي كى لايك آمتر حس مجو لكى روج كن اري لوك انام السلا هيلع وم تمرنع>
 نون ركن ارو ايدحكر كل اركان امتحن تع املا ىو آى د لتمر اهتم اعكر رتب راب كيب لت حس ليك
 امد ل كس ىرتم تجاع قياح ىلاعترشلا روا كس كدب ركاج ل ياس كح تخرد كيا لس ليت دوا ءايدالي لادا

 هلال

 هققاو نس سيدا كت فايرددجو ذس دلو ناقل منك لكي - تقووررقم يس لايك ردك ادم يرعرا

 نلا لب ك- ساء جس اج ل كت افاكم كاس ايكن احا فس سكاكا هس فانطلا بيعش تررطتءايك اهب

 : هب دنع تسدج» كو احسب ةايرشردا لج لوم لرش اسك اهي اب ل الب أك يا ح لي لوك لاولود

 هيلع وم ترضخ وق ىداينيوكم السلا هيلع ئكوم ترطعخ تو كبح اصدلاو يسارا« كتاب اكدكر نا اك سك

 ترفح قو لاب لكل ب كلاس لنا ربما ك2 رت لكدج اوم ذب لجت اسكس للا مالسلا

 ومر لات تساررلبكل يك اب لي اد شو راش ا رواولج هيك هس ريم مترف نس مالسلاديلت كوم

 ابك كس امكن فلنا بيعش مترات اناحكاكم اش لوم مالسء اد تس مالسلاد يلع بيعت ترحل رك
 أ ىلع كابلي ككب 12 نيل داي ساكو رك ترس امك كك خس ٌقرمرك

 ارامج ف نركى زاوفناربم لك و اهمللب سلات ماب ىلا يم رف فس م السلا يلع بيعت ترن وثوم ضو اهم اك ا اناعك
 خيا فس مالسلا يلع يوم تررطخ ناارود كس اهل ياررف لوات اناصلت نس مالسلا هيلع وسنن حس دقي رط لانا

 .قالعرر ورك نرثي دثا با يمر ف فس مالسلاريلع بيعش ترعح ىدانسداددر روب كك ير رت رقاد #دإإ

 0026 لت اداه لاهي دوس ردا جس تسدلك نوكرذ
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 ماكس مكابس آك اكشخ سدلاو غيت 37 ار وغم ناك سن فلس دات اص ليا م السلا يلع بيتش

 زال ع قر ورش .: كن وفود نين مزال كوخ كر مذ اطر ىك كلا بس آس ترورض مز اللا كس كس راك

 ايكوم ه زارنا كتدق تلا حس فس الي ىلإي رك خارجي هتك نا ليتم راد تايدو تم ادا رسود تيد الص لكم اك

 -< اي دهب رك كى راد تماما خس يس دركي غييسا لي تسارا
 داليا يا ىدوخ ركن يمه َّنَنبا ئدحإ ٌكَحكنأ نأ ُدْيِرا ىَتإ د مالسار يلع بيعش ترف انج

 لوك كلي قد للاخ بسام ٌئراصدرم لوك ساكس لوم مولع تاب يب حس ىلا« ايار فرجا هدام اك راكع

 وجي دوعمزلا «جس.ءايبما تنس رك كبج ىدوخ لكي وم شكلي تس فرط كس ذلك جس ايانرك رات اكل
 -< اهب ارفصاكى ذب رواء اريخسم انكر

 ممول ل رف ركن ركن يختز لي تس لي سوك | فود هس مالسلاد يلع بيش نينا ىدحإ

 بابيا لع لس اقف ليت اك دق عاق اب بلك كك هدرا اكةيسد لع راك كس ب آه يأ كس لع نادك عكر
 لاس دج اوكي ركل اشم, لابو لس ل اعمار شبح قوى ماعم قي الكب جس طرش نوما وجاوكر وا لوو
 مكتوم ستيج قت لاوس لابي اذبا حس لي درك بآ اكن كردي مت قوم وظن“ تم الع لاهي هس رام كيت

 ؟ ايكوم تسرد تك اهزريخإ كس نبت كى ولع

 ل ابتقف لن للا ءايكا يدار قرم اك عر اكن كت مدخو تم الس كل اسد آ ججج ٌىنامث ىنرجان نأ ىلع

 رام اعميي اك ماكسي تاب لوا« لدن ساكس درا رقربعاك اوك تصاعد تمدخ كويت قيارم وشبك سس فالتخا

 مسرما لش ايبا حن ارشوج تسرد حس احل كس تهب ش كم السلا د يلن بيع شرك دن تسرد ل اال كس ياتي ش

 < تبافحس صوصلانوم قرف لع للاسم ىو رف كس

 ءالع ع لذ تيياور كيا رك نكس ايان لرب صوك جوز تصد رك انو مولخس حس تاايادررم امن كفيلا ماما
 لوك رك تانك ماركاو ما خا سرج 8 تاني درارقر مو تمد ىىويدونل ايدى فخ ني رخاتم

 ةساب قدرك يش تسد لب اطم كس هراجا طارش لع لاس هريفو تاهت نامج لاي رك شعوم كرب ب حسك ماك ايلا
 كري ما زك مزال كت د 210 تروص كى ون قكى وركن بخت نسر: كاس دس آل تقاو لااا يب

 ( فراس لاوكعاس نب رو فن حنا ديلا ىل ؛ركذ )كوم ماجاني ررارقربوكء اذ لاق كوم مالم كس

 مك ويد اصغ كيو لا ابك قكلاقياذس ماطسلا يلع بيعش عر طح مدآ ءاصع اهدي ىف عقوف هلوق

 كوروكو [ت رطل بن نا تح تاي اب كرمت السلا مب ايا لاي كس تبيع لي ركل ارلكك وب ركب سس لا
 لا هت انبي الكوت بيعش تر ط> يك اصع ىتو لت تاب كس كذا سالت اسس تنج هوك سن امن قتك اصعد و

 عر نو
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 قورابرج رايك باو دبجرم تاس ررط لا «و دي دار سو دمك يدرك جلا ومسك يس ءاصع اكاد اريدك يار كم ولحسركل وس

 سصخم قاما كءايبنا نيك يآ ايذ لم دعب وك سيعشرطلاي دي دوك وم ترن اصع ىتنوأ روج هت اح ع تختار اصع

 ل يرغ 1قكح ذي »دايز تاباوماديب عراذن لم ىلا اي دركر كلا نس ماطسلا يلع سرك ايكبلاعم كى بلاد تس اجاني د

 ساروا ايآتشرف كيا لمي لكن كن امنا يانج ءاكر م روظناوكن دقن فو و # ركل يفوت و نس 7 ضفأوب لييب حس بسلام

 لس م السلاريلع يب يعشروا اي يك ايار اني هس لس هده اهناج تساي دلا بنك اصع لاك ا يكل صف سنس

 دايك دي دوكىت ناو الاخ نس ماسلا ديل كوم تسرطت, لحس امنا دنس كف اهنا

 ولأي َراَمَواهب ُنوضَملا رهو َنِيِبِس َرَمَع وأ ناَمَث وهو ُهَيْعَر ىا َلَجآلا ىسْوُم ىسَق اّمَلَف
 هلآ لَ لاق ”اَران ٍلَمَج مسِإ ر روطلا ٍبِناَج نم ٍديِعَب نم ٌرْصِبَأ سنا رضم وحن اهيبا نذإب هِتَجْوَز

 ثيبعب ِثيَب ٍةَوُجَو اًماطخا دق ناكو قيرطلا نع ِربخب اهم مكي ىلع ارا تسلا ىنإ انه اوثكما
 نم لاعتفإ ِءات نم َلّدُب. غءاطلاو َنْوِْفَدَنْسَت دوُلَطْصَت ْمُكَّلَعَ راَنلا نم ٍةَلْعُش وا ٍةَعْطَق عيجلا

 ىف ىلسومل ٍنَميآلا ٍداَولا ٍبِناَج يِطاَش نم َىِدوُ اهات اَمَلَق اًهجّقو مالا رسكب راَثلاب ىِلَص

 راجلا ٍةَداَعاِب ئِطاَش ْنِّم ُلْدَب ٍةَرَجَّشلا َنِم ب اهي هللا مالك هعامسل ىموُمِل ِةكَراَبُملا َةَعقَلا

 بر هللا انآ ىلإ ىسومي فحم ال ةَرَسْفُم نأ حمرغ وعوا قيلت وا باَنع ٌةَرْجَش هو ِهِِف اهتابِْ

 نب اوشا اال عر 351115 كرست زين اها نالتانلال ”كلاَصَع لأ ْنأَو حَنيِملعلا

 ْكَْنِإ فخت الَو لبق ىموُمي ٌىِدْوف عج عجْرَي ىل بقي مَلَو اهنم اًبراَه اًربدُم را اهيكرَح ٍةَعَرَس

 اهجرخأو ٍصْيِمَقلا قوط وه َكِبيَج يف بلا ينعمب ىنميلا َكَدَي لخذأ كّلسأ تّنيِمالا ْنِ
 اهجّرخأو اهلخداف ٍصَرَب ىل ْْوُوَس ريغ نم ءاصِيَب ٍةمدآلا نم هيلع تناكام فال جّرخَت
 نيقرحلا جتفب ٍبْهرلا َنِ َكَحاَج لإ مصار َرَصَبلا ىِبفُت ٍسْمْشلا عاش ّيِضَن
 يف اهلخدت ناب ديلا ٍةءاَضإ نم ٍلِصاَحلا ٍفوُخلا ىل هّهَضو ِلوآْلا حتف عم ىناثلا نوُكُسو

 َكِناَذَف رئاطلل حانجلاك ن ناَسنإلِل اهنال جانجلاب اهنع ربعو ىلوألا اًهيَلاح ىلا ةوغتف كبِيَج

 ربكذَتل ديما امهيلا هب واشملا رف امنإو نام امهو ديلاو اصلا ىا فيفخعلاو'ٍديدشعلاب

 َنيِقِق امْوَق اوناك ْمُهّنإ هِئالَمَو َنْوَعَرِف ىلإ كبَر نِم نالَسرُم ناناَهرُب هرب

 ةهسمسج رست

 ردا تراس لاي آاهورواءتد كلاب( لايرب ) تل ورك ى رول تدم فس ماسلا هيلع كوم بج يانج

 مرابج رلج
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 2ك وم قاوز كسار مت فرط رحم حس تاجا كدلاد ك- اوكريلبا قياروا ك سدو لاس لزرك سي ناكل اذ

 + حك اذ لوو لب اإل ةوجك ابنبال مناي كال رشح(

 ةوُدجج لآ لش الاكل يك كس لوجب تار وس[ س يب لاح مش كتسار تس لابد لشركه بس نالت
 َّىَلَص عدوا« < لوم دب حج كل اعنا باب ءاطو كيس كان شي لاج ملام لإ نتاج بارعا لات لع م
 بماج لي اد كن لاوك دم وني لاي كل كك مالسلا يلع كوم بج لب« ققتشيسس مال قفا مالهرسك_رانلاب
 بي كفل مالكا اكدتلا ل نادييم لسا كس نا له نااريمكرابم كك ئومب يك دارت حس تشرد رانك قدا

 ديو كف س وم مالكم حس دقلا وا غل تدوبنوكن ا ل ناديم لئااقت كرابم تياهن كك وم ناديه مو ثنا

 هو رواء تس جو 2 راو لا كس تخرد لاس لدبي حداد دضتاس كس راج ةداعا ٍةرجشلا ْنِم (ح

 كن وف امهج هس راس لوب دفنا ىت لب انيق كوسها هفقثل رك” مس هرسفم أ اهق ترد كى ئامجت اي لتر ما اي بانع
 - اسك احكي دولى )سا بجرب ىدلا ذ قال انج هس دلاذ لق يا (كوعسا) ل آاوآ ( كي ) دداراكت دوب

 حس لا كوم واج باس انوتج ب( نناج) #.اايتغاك نسم تلكرحلا عرسه ورك يوك بس تدرك تلك حرر
 ذا مترواوم لم للا م انيقي لور ذروا 5 1-11 كوم ١ (اوممكك د ف) اهلي دن تركع تت روا كس اهب كر كن
 فالظرب - كر قرنكق اس ( خيسا) لبن توك ابي مكه سك وطروا ورك اد لع ناهي رأ نيس اوكوجتاب نجس اد
 دنا كس لوكاعش لا يروم قنالاكنر ولايك ووك تا يانج ريخب لس( هريغو) صر نتلكهلك ومان كح رم ىرخا

 وفرت ل وأود لس الط فرط ىياوزاي يس( ك كس ةكم) حس فوخرول اتاي درك دج ايي( هش )وكن وحج وا اهت ندد
 هذ وءرادلكب هس قارب ( كن )ح فو للا شك لآوامضروا لوا رف عم نول هسرسودروا قس

 روااكةسآث دلي تلاعدقباسىياوو تورك فاد لب نابي رك يسا (هرابود )وكرت تكر وطلب اب وم لاح تس جيك

 س زد لب ذاب كل كس لدن بت ل ع ادهتب كل كس نانا ل سا ايكريبجت سس هاب وكتاب

 طقس فيرواري رش َكِناَذ لو كيك فرط كل ورادرسكس لاروا ناوكرف تس فرط بسد سرت كس ربت

 هس ءادتبوو ع ايكا يك راشا فرط ك ونود نارهل رذ كس هراشا مل لشروا لو تعوم لوذود ب روادي رداء اصع ثم
 - ل بأول نار انعس ةبهودلتول سيو كت اعد كف سم كن كسرت كلا < ايككي لكي وكل ا

 دئاوثاىريسفو بيكم نس

 نإ تك ةدذج قتلى زك وسوم رلعش لب .رساس شلت كوك ذكاء ل بارع لاتلم ةَوذُج_
 جيا ءادتبا ثلث ىداولا ىطاشلا نم هقوف < د[ حرماك اه ل اهات اًمْلَف < نايك ٍةوذج ٍران نم

 مراج رع



 يب 08) صصقلا ةروس ل نمل المودرا حرش نال امج

 اك ٌئومح نياك باو رواء ناياد م ناك نيا روأ < تنص كى داو اي اش نأ وا < 2ك

 ماسلا يلع وم ناديموو تب هللا مالك هعامسل هل وق ج- نأ” رو ةعقبلا ىف دواهس دارنا بناج
 فرشاكى الكم تحس ناملاعلا بدو اهكا يكن ارفرس سس تدينوكن ا لع نااديم ارك ا هق كرايم كس ىلا كس كس
 هه يف اتا هس مالعرسخلبناج كسا هورولاءجس لاتالا لوب حس ماشي ةرجشلا نم هلوق ءاوج ليا
 اكزج نك عض رده: ل[ تخروءارنل ا يوك ك لاامت ل (هدانك ) ىطاش تخرووورلكوج هيدر راشارك

 رولا ذب حرب لكلب تيك ت بانع قتل جب كس ج نورعملج بانع ل والي كس لقت وقت لن سات
 «لز ةسعم كتب يس < لومزجج كيا امن ليت ىلاو تيل حس لقشر دب ْقيلُع اسود« بس نوب لام قت ايس رس اكد

 كرا هس قيدركل ضرك دج لراكل اكس ّلاج ثيل ب تخرد لس اج امج ب تشدد هس دوب هنن كس لاوس
 < نازتفا مان ىلع لين تلك اهب شكل ع ىراف ء ليتم!« لات لثك ؟نإن مان فلكس ىلا ل ماو جس تنته
 ري روط ماع وك سن« لذ ت1 لب كن تك وجت وبك ساس تخرو لت كياراد لك جسوع ار

 رصف يس ل تسسردوج بس بكهلقا نفق أ ىا فس تارزم> ضب هرسضم نأ هلا وفل تس ريب
 اي نأب ىدوُت ىا < نيخت نوم ورشة ناك اا ذبل نمت كس لوقا وج هاون يآ ىد تدب لبكي سن لاس
 نآرق ب تلو ناس قلشم ةيح روا لإ تلا ناس: نابعث دوا لين كيلا ناس لس وج ٌقاج ىلموم
 رككات رم (انوجج) ناج قنصتفو ل5١. دتبااك سيب تروص كت قي ناي واهس ايك بكا ناجل ا لن ميك
 رابقا كس جو مراهق تكرم خلرس خرط كي ناس فس وج هو حس دابا كس تكد ةعرس ا اخت اناجدم ذب لش دعب

 دي دواءاصع,ل يس يب لاوس جس بادج اكردقم لاوس ليا امها هب راشملا ٌرْكْذ هلوض ءاقتابدألا نابت
 لي لاك س ةيدصالغ اكبادج ناذ لدتا ئساجانال "نان" مو راشا ماك كس نازي لو ثخوم لولد
 ةنامدم تقباطمر اج ةس آه كز ىكءادتتم 2 سا كن جس نافاهرب كلج رجس لاك ت ياعد كرت
 ركل اذ نالسرم خس مالعرسضم فرط سجس تنم ك ناناهرب هوروا < قلتو فدك كبَر ْنِم هلوق
 <[ فوزح نانئاك فس تارطتضتروا< ايدركو راشا

 رشاش
 ىزال لاسر اللوج قدوركى رهل تم زال تدم ذس مالسلاريلع وم تررطت ب جب ّلَجبْلا ىلسوُم ىضَق اًمْلَ

 فيشاع قومتررطخ تدب لاك جس ىلهارع تدي لاس لد فس ابغ ن نبا تير هدب قى رايتفا لاس لدا

 ٠ عكر كرت جرب لا ناري كس دوب لاس لد قومك توب ىلا وخ كم للا يلب عش تنرطحر ضي شو دوا
  سرعو لج --



 ا نيسفل روس ل يل ا قل ا ل يي 0 ب (8) صصقلا ةروس 5 نال الجودر يرش امج
 ر) ايك ب دش انركف الخ كل شئ وخ لد كرس وب خيسا فس قالا تامي رك كس مالسلا يلع كوم تمرح« تس
 اداوداز تح قتل ساوكر از ترك كر ابم تداع وب قب لكم ريا دفلا لص ترضخ ( تادامبشلل باتل رابلا

 -<س لاف تيادب كلا قالت مارد ةسامرف
 لور وسرول للروم لب ناس استق كس ماسلا يلع ئئرم نمضي( يلا ) نمييالا داوم يلياش نب ىِدوُ

 6 لاذ لجكريك قل ازم لرب لكتب لتر رواء ىن كاي رقت نومك و فلك ركأ طئافلا جاكي هذال

 بايك يارف ىنارت ْنَل تدابتنا كس لاذ لك ارم السلا يلع وضوضرول هكر شى كلاي اينو لا ورباشم
 < قتاتاذةباشمدارم ةكك هد لك

 ترطخ باب لح ادروا سس فرط لب ادكس ذاهب حح باب لو خنج قوت ات راثك سا ئداوزاوآ

 كدي لوم سيب عاب لباب لباد لوك زجج قا اي كراهب كل سا سس دابقنا هس مالا يلع زم
 "هس لوم بناب لك ايلي اد

 لب ببساكة سوم كرام ارك س قير ماظ دواس ابكدكرابم ءعقب ةس مكن آر قلم اقم للا كس دطك
 راس اندم تاو لديك منا لوك م ماتم لسكس اندم مولعم سس للا كحك د ران لكتب مام ساوتج بس كدت اد
 و جامد كرت ماقموو

 هزم ايكايك ا طعءاصع ةزججدعإ كس لس ركرزارفر رب تون بصنموم السلا ريع ئوم ترج َكاَصَع قل ْنأَو

 رماط تس ىدتوادخ ىرهشمو يس اتوم فالق كس قرجاط باهساروا ت اداع ماعوجج جس. اجاجابكو كل اهم تداع قرش لكدج

 كل سا ءومدش لايك وك برقم بير قلا لبطتوو واخ نوم للبن لظوو رايق اكن لاننا قتلي روبلن يس ساس انك
 توم ترطح وف يكب بناس لراعي ل ثودروا لركت كرت تس ك١ ذب نام ذ لل كتاب كس ماسلا يلع زم بحب
 ليصفنو كس اءايا رف اطعءاضيم دي هزتمارسود ءاوب رود فوخ اك ٌقتوم وق ىو لست ا ايلتب نس لاختدثلا بسج كس رذ لك
 هك تقارص لو خ# قوم ترطت نع اسكس تعانتب لك اروا نائف زج وود روك ءس لكبر ذل لباس
 -ت ل ييرو

 وه ُدوْراَه حو هب نذوُأتقُي نأ ُفاَحَف قباَسلا يبقا ره اًسفن مُهنم ُتَعَق ىلا بر لاق

 ٍ ةيكَدَصُي ٍَرمَه الب لالا حف ةاَرِف ىفو نيم اءذر َىِعم ُهلِسراف نأ اًناَسِل ىنِم حَصْفأ

 ٌدَشَنَس لاق هنوبْدكُي نأ فاخأ ىنإ ٍءذر ُةَفِص هبلمُجو عرب ٍةءاَرِق ىفو ءاعُذلا ٌباوَج ٍمْرَجلاب

 امن ؟انيزاب اًبهذإ ٍءوُسب "اَمُكْيَلِإ َنْوَلِصَي الَف ةَبَلَع انظلُس اَمُكَل ُلَعْجَنَو َكِيِخَاب َكيِوَقن ُكَدْضَع

 لإ اذه اَم اَوُلاَق لاح ٍتاَحِضاَو تايب انيئاب ىلموُم مُه َءآَج اَمَلَف مُهَل نُنيِلاْلا اَمُكَعَبْلا ِنَمَو

 مرابج ملج



 ٍِْ 07) صصقلا ةروس الي نيل الجو درا حرش نال امج

 يسوم اهنودبَوٍراَوب َلَقَو هَيِلَدلا انئآبا ماا ئف انئاك اذهب اعِمَس امو ََلَمحُم ىَرتفُم ٌرحِس
 ُنْوُكَي ْنَم ىلَع ٌفطَع ْنَمَو َبّرلل رْيِمَّضلا هدنِع ْنِم ىدنهلاب َءآَج م ٌمِلاَع ىا ُمَلعأ ىَبَر
 ىف انآ َرُهَو ىا ةّرخألا رادلا ىف ٌةَدوُمْحَملا َةَبِقاَعلا ىا دراَدلا َةَبِقاَع ُهَل ةّيئاَْحَّتلاو ةّيئاَثوَقلا

 الملا اًّيأي ُنوَعَرِف َلاَقَو نورِفاكلا دَنوُمِلاَطلا حفل ُهّنِا هب ُتئج اميف ُقِحُم انف نيّقشلا

 اَحْرَص ل لَعَجاَف رجالا ىل خّبطاف نيِطلا ىَلَع ُكاَماَهاَي ْئِلدِتوَأَف "ىريغ هلإ نم مكَل ُتْمِلَعاَم

 هَئاَعّا ىف كلان هال ىناو هيلع ُفِقَو هيلا رطنأ ىل يطومولا ىلا علطا لعل اهاقاوشل

 كْوُعَجْري ال اني ْمُهّنأ اونَطَو ّقَحلا ريب ضرآلا ىف ُهُدونجَو وُ َربكَتساَو هُلوُسَر هناو ٌرخااَهلإ
 رار ياش ملا جا ىف وئنصتالا يقالبتا ةةرتخر دال لوقملاو لافتا ءانبلاب

 قِيِقْحَتب ةّمِئأ اينّدلا ىف ْمُهَنلَعَجَو ِكالَهلا ىلا اوراَص َنيِج « :َنيِمِلظلا َةَبِقاَع ناك فيك رظناَف

 موتو كرشلا ىلا مها رتل ىلإ كوُعدُي كرشلا ىف يم

 قيقا ا
 هسمس»- رسسث

 لباس ىو هورواامت ايكوم نوخ اكشن يأ كس نا تس جب راد دوب سرس اايكض رع( مالسلاديلعإ) كرم

 اعس نامللا تود اين حسب ناوراب احبار مروا لما ركل اوت ل ضل سا سباك شيد كح ارقى

 رات كريم هو جس كس هزمت يب تاس كس قد لاد اًذر ل ةرت ليأ كحد جي ركانب نواعم (اريج) ىلا

 1 در ركوب لج تاس عفر فاق ةأرق ليادؤا(( ةلسرا) ماعد باوججتاس مزج ْيِْقَدَصُي ليك

 تارا لاعب راها ما اومداشرا«ليركبي زلكى رم كولو ورك شي دئا هت تجب كف سوم تنك

 قدي متجول لكلا اطعرلغو ( ممتد وا ل /ذ تحد هس ايزاب تيتو 2م( )لإ ةييسد انياب

 ئومبج ضرغ كس ومد بل اني نلا ناش ل راهقروا ماجر ( زج ) لايناشن ىرامب كوم ل تسد حس

 سمسا دراج ازباب اي فانز رانا عن لع ِتاَنَيِب آركذس نايناثن ترص دامب لاي كس لولو نا

 بوثوكض ناار اكددو ياريم هل هتك ئوصروا«وم لوم تاباىما لمن ثا زك لوداد اب هك اه راصد ك انس لأ
 كس ءاورمثب ل كياروا <( لاق ) تخت اسكس ةاو لي تأر قلبا <: 1ك تيادب حلا إي كس لد جانناج

 ماما (اهيحا) لع ترخآ كك سن (سانناجب ىك )وك ادوا ءس عت ار فرط كب درهم ( ودنع) ( لاق)

 مدابج دلج



 نب (6) صصقلا ةروس 1 نال لسودراحررش نال امج

 نتي ا لمي لوم اال كيج لوس« لوم وت لش لن تدوس لاو هد تس لن تدرخ آس ماجا رتب تل جس
 رق !ول راب رده 0ث نوكرف ليث ضن رق ل وفوداج رولي لع نوكي كح لب اين حرالف كولمان يقي لومي
 رولاونب للاى قتئاوكبرلاولل (اوازب) لع ل اوك سل_ هر يمل! نانإب هس !ءاناج روم لوكا وس ةيسااراببق
 نلاجوب فققاو حس ساروا نوع وكن ا لوكا ا دخ كس كوم ل ضرك اج لكاهتو وج ترام وابا 2 رم
 انوجج < لوس اك ىلا هوكي روأ جس ووبتس اردد ( لوك والع سر )كل عي كوكو لا ل لاول وع وأ ل روا

 رك شمول ل ايس دامت ولن لامك سدد لان رول متامكرامئارس تاب لس اينو ن# ركنا ساروا ناوكرفروا نوعان

 لي ايرورك جوكر كال سا رواول سا نس متوس لين ارق ن ووو لوجيروا فورعم (ُنْوُعْرُي) جس ليك قنانآ
 مكررا ع فرط كت كلب »و بج ؟ 9م سيكم اهنا اك وم ان كي هدأ دوس كس وم قرفو وري انج« لم روشة ايددايد كيب

 لوئود ل (ةمئأ)ر 2 2- الب فرط منت هل رذ كس تنوذ كك شوك وأول ياني او ايلا لش ايد وكنا ذل

 كرك فو باع حس نا زور كس تم اق دوا اني لتر لم كرش شب ركل دب سايكس مووروا نيكل وزنا

 هو زور هس تمايق روا ىداكل لاوسر تنعي كس نا ى ل ايند ىلا ذس مرداس لذ امك مدد( اقطم)

 - لك نوم لع لوكول دهس راكد

 دئاؤف ريض بيك منت
 رك خس اج انبكرما باوج لش لما ءاعدملا باوج راكرد نخب لاع سريا ُهْلِسْرَأ اًءذِر هلو

 50 تس البكا ءاعدوو لو سوم لاعقنا غيم سر ماوج لع روض ىلاقترثلاكَ كح ىل جابك ادب امد باو ابدا

 ركض قو ذاب تقل ل ساس هكا يلوارم ببسمركل وب ببسي لكم زاب لع لا ٌكَدْضَع ٌدْشَنِس هلوق

 لم نارك اع ايكالوب خيصاك ع يددركإ دارم قدي ردااصععس تاي اهي انياب انياب هلوق - لوم مزلتس

 ٌمِلاع ريثأ ْمَلعأ ٌملاَع ىا ُمْلَعَأ هلوق < لام تايآِت اني لوقا لتمر تما رعب كيب
 مصالغ كب اج « او لأب صفار ليضتمارك جي لاوس ب دوصقائيو باج اكردقم اوما كك

 رداربتك نوكت ُهل «جاهذي اساس اتةسمارقماع ُثوكتر جس شن نطلس لعام ليشكل لابي كسي

 سس لك ومملمت رادلا ةبقاع هَل هدادجلا كلا ىه ريمثررتال نوكت الك انو قي رداع مالا ٌةَبقاع

 ٌةبقاع ُهل نوكي ْنَم ردا ىادهلاب ءاج ْنم لاهي دانكود حل هرانك نت .رشحاك قش نيَفِش دواسر

 ,يرجاظ تع اسوم ىيقلخت- نيحوبقم ةمنيقلا موي نيحوبقملا نم مه ةمئيقلا َمَْي هوت ليت دارم رادلا

 مدابج دلج



 اه (8) صمقلا ةروس لعل نيل الجودرا حررش نال انج

 كاوحبق َنْيِجوبقم « نيحوبقملا نم مه ةمنيقلا موي اوحبق < ب ترابك منج قلخس فوز س
 كس نا ناد ك- تمايق كج ب بلطم اوم اذكبل ب نحس لمن جس عتناك حوبقم نيحوبقم باركر يق

 (فءلك) لوعفللا حوبقم ءلكل ب اجوم ليث لية رواه ايسكو غرس ر#

 قرشوريم
 طحت كس نا. لكويكء مت نقالوكن اج ىك ئئوم ترطحوج اهقورطخ قو يارب اًسفن مُهنِم ٌثَْعَف ىنإ ىَبو لاق

 لكن لايب يجو كم تاك ع ناب ذك قوم تمرطتت هس رايق لس تبادر لس ارسا انتا دم لنك تاليا حس
 ذس بآ 3ك كد لومي رورو دانا ك آغا 4ك مالسلا يلع ئكوم تررزعح سي نيكس وك

 مركن آرقوم بل وكيد كخ#_ ركون اور تؤكل ج ناب كي آس جو كل: اق ايلوكر سئ نم كاهن
 هيلع ئوم تررعحروا تل مالكلا ع دايذ حس السلا يلع كوم ماسلا يلع نورإو ترضخ س تب اغيب تس ناك

 هلع كوم ترظف, كدحإ كس فو زارفر مس تدون فس لوما ءاعد كدنل_وحككس لج ىو رك ب ناي كم السلا
 ,قكى ركل وبقرج لامر فد اعد لكس كك يرش لي تلاسرراكدكم السلا يلع نلوراب ترطح لين دن اد هاكراب نس مالسلا

 إي كس لوغوكردل وكف وفود كادي كرو ايكأيدانب د اكددد نواعمأك توم ترتر يل نوراب تير

 ح لنا رف تلقاذح ىراهتكت جس لت ترورض لك اربي فس رؤ روا ورك م نت تموك تس اسكس لادا ةاج
 -4 سام مكب راهي لاوم راوتلس لارول نور

 لغيرايردس نوك "رف وداد َّى ومع رت

 وكت ابو كوش مارق نوكرف كل يد يح ون تسودي ديب للم وك ووكر فروا ناوكرف فس تارتعم لوذود نا

 قت تيابن كيا كنا تبرك ايد مك البوكن إب يو نيس رول يآرب قة شكد ئايكوم باوج ال بحجب نوكرذ يكد
 - لو+ تب ايحانم دوكادخ كس ئكوسرل دج بلال خاوي ترامئالايودنلب

 ناوكرفر ياك نم اددخب ءاقد ناو اكريلك ونا في ليي حسعقاو لا هس ناوكرف اكس اسككغ# نيب سف ب
 ىلا ولروارودزم كس ئرامتصرارنب سايب 2 كسري كرا فس نوفاك جس لش تاياور فترات« جس دابعااك
 بج كيت راه دنلب ه دايز حس ا لي شام لاك اني اهضوا انتاوك يروا كس هو اط كس نلا فو فس كم اكل
 لن اي دارك رك زك تكس لكلام برش ديا ذا وبني دم تكل ةس لات ة قوم لمكتسدام
 (فراعم_زاوك ىطرق )_ كر سركبسد ىو آل ودارزب ك- ناكر

 ماج رلج



 يل (8) صصقلا ةروس ل نيل الجوورا رش مل اهج

 مهريغو د ةوعل ذاعو جول موق ىلزألا نزف انكلهأ آم دعب نس ةروتلا ب بنكلا ىَسوُمانيتا ذَقَلَو انينا ذو

 نر طرقا نورد امير در ل برق نيام و لوك نإ ال
 آنيضَق ذإ ٍةاَجامْلا َنْيِج ىسوُم ْنْم َيِبرَعْلا ناكملا وا ىِداَرلا را ٍلَبَجلا ٍبِناَجِب دَمَحُم اي تنك

 هفِرْعَتَف َكِلذِل ةَنْيِدهاَّتلا َنِم تنك اَمَو هِموقو َتْوَعِرف ىلا ِةَلاَسَرلاب َرمَأْلا ىَموُم ىلإ انيَحوا
 ارسنق مرام 5 ىل مَا مهيلَع لزاطتف ىنسوُمدعَب امم نوف اناا اكو هب ريخُف
 هريغو ىسْؤُم َرْبَخ َكِيَإ انيَحْوأو ًالوُسَر كب اًئجف ّىَحَولا عطقناو مولعلا ُتَسَرَدئاَو دولا
 انكلَواَهب رم مهعصِق فر د ربح نبي هَ وُ نيم لهأ ف امم ايواَ تنك امو

 اَنيَذاَن نيج ذإ لّبَجلا رزؤطلا بِناَجب تنك اَمَو َنيِمَدَقَتُملا رابخاب َكِبَلاَو كَل َنِْلِسْرُم انك

 0 ل ديول

 ْثَمَدَق اَمِبأ ةبوفُع ةَيِصُم مُهَِيِصت نأ هل وَ َنْوُطعتَي حك

 اهب لَسرملا َكِتا عبق ُلْوُسَر انيَلإ َتلَسرأ لَم آل ول ان رف قو ريل مهب

 ٌةباضالا لول ىنغملاو ْاََتبَم اهدعب امو ٌفوُذُحَم ال ول ُباوَجَو هَنْيِمْؤمْلا َنِم َنْوُكَنَ
 مهل السوال بول ْمُهاَلَجاَل اهنع بْسملا مُلوق ال وقرا مهو اهنع ُبْبسُملا

 نم ينمو توا آم لعم ىتوأ اله آل ول اَوْلاَق انددِع ْنِم ْدْمَحُم َقَحلا ْمُه َءاَج اّمَلف الْوُسَر
 آَمِب اَوُرُفَكي لَو ىلاعت لاق ٌةدحاو ٌةلمجب باتكلا وآ امهريغو اَضَعلاَو َءاَضِيَبلا ٍدّيلاك ِتايألا

 اف ىفو ناَرِجاَس ملسو هيلع هّللا ىلص دمحم ىفو هيف اوُاَف ُتَْح لبق نم ىلموُم ىتوأ

 لق هنوَرفاك نيياتكلاو نيّيتلا نم لك نإ اولاَقو انواَعت اًرهاَظت ثارقلاو ٌةرِوّتلا ىا نارحس
 مكلوق ىف هَنيقاَص مهنك نإ عن باَتكلا نم آَمهنم ىالهأ ره هللا دنع ْنِم بتكبب اتا مهل

 ْنَمَر مهرفك ىف مه ءاَوْهأ نوعي مَلْغاَف باتكي ناّبنإلاب كءاعُد كَل اوُييحَتسَي مل نإ

 / كَنيِملظلا ْمْوَقْلا ىِدْهَي ل هللا نإ هنم ُلَضَأ ال ىا هللا نب ىَدُه ريب هاََه عَ ِنمِ َلْض

 نيرفاكلا
 ةسيياستح رست

 تاروت باكل مالسلاريلت ئومدعب كس ذلك البول ريغ و دوو داعو حر وفم وق ( الشم ) نوت ]كة مكروا

 ماج دلج



 ' عير 8) صصقلا ةروس 6 نالالجودرا حرش نكمل امج

 نا قكتضرروا # ركل كي ساوجب 2 كس ضنك إس ارك تيا دوا ترص كل كس لولد ع اع
 باتكلا « ٌسانلل رئاّضب لت لم ساوج حس سوت نا لي ركل صاع تحي رك حنس ال ناميارب ىاج ك- كس
 ساروا بولقلاز اونا بلطم اكرئاسبروا ل تكد كى روف تريصاروا جس يب كا ىةَرْيِصب رئاَصُي رواه لاعحس

 ه2 شئاجوم باج لن كم رغب باج كاداد ير فاي باب اهب لغم ى قزم تدك تابانم م
 نولاو هي روكدقاو سا مشروا كوك قووك قوم كك ف هن ماب باج كم قا ك دوا ناوكرف فس مت بج
 رم ناري ليل اديب لسا ىتسمب دعب هس قوم فس منيت يدرب كادوا ةسدعرجتاب حس دقتاو ارك كس لع
 ونايكوم عطقم (_ليلساك ) وزو كك ثم مولعروا تك لوجبوك اجب ودب ليم لب وط ل رت كن لا ئشنايكر ذل ارو منام

 عذي ماق كلش ني دع ىلا مدا بد كدقاد كس ريد السلالم وم فرط قراها كنب لووك نسم:

 1 < فانك تْنُك اَم (جهيلع الْدَم) لوكس دانسرك ذي هب لتس[ قرات كل ودل نا مكس لت

 قرارت وك وم ذم بج ردا لو لو كي ورك ( تاققاو) كس سوو دكر لسد تيركانب لوسروك

 لكبر دابا مف مدللب تح سددت وم لع بناج ىروط ل بش من ( ى بح )نول ادق حس وبطل اكمل

 لي كل ا هوروا إي ؟للاو لسارذ لولي تمل لس لك اد ذوكم للا هل حايك كنب تضر حس بناج

 ترريبعمو نا تلورب كور يغورفك لق فرك لوحتاب كس نارك لوم ث تاب ري دكا دوا لي ركل صاع تحت و ورك
 بك قريت مت ؟ اجيد لوك لوسر لوف رط ىرامن فس راكد ردرب راهن حامل تح اربي قف لب تبوك لب
 رعبا اك ارؤاعس فو ذب اوجك ( لوا) ال ول دوا ةساجوبمب لش لولاو ناميادوا تس كى رادعلا كل وي لدم
 «<- ببساك لو رانيا ٌتْلسْوا ال ول لوق كس( لورفاك ) نادكوج انني اكتبدصمركأ ل يب قرد ءجس ءادتبم
 < ببسل# خلا اًلوسر انيلا ٌتْلَسرا ال ول انبر لوقاكن ارك ايءةس. كى دلج ل ةييسدازمل ام ا اتوهن
 م تحس فرط ىرامت لاي كس نلا بج رمي كيش دش رك نم لوسر فرط كن اوك سآت انف هن اكتسبدبسم تب اصا
 دوب كرابكي ايء اعد ءاضيب دي اشم كا را وم ىست ؟لادن لوبا لاقت لركن ا هل بل ( ركل ا اين
 درو كم فس وبما قلى د ليي حس لاو وموتج كس لسا سو لير كول بايك ايا رف نس لات ثلا باك
 كلاوج نآر قررا تار سس نارحس لع قر ك يروا لج ركوداج لولو اهكل ين هس داب كس مل ميلع ثإ لص

 نايآ نسا لت هس لغ لوباتك ل فوداي لوين ل وفود مارك ث تل اى” ل ولو وردا لال نواعم كس سرسور

 ومرتب حس لوباتك لود نلا لشن سكت هبا دب دج آس سلي ؟ال لإ هس شا باكل وكردا 2 قاجبال يدرب ح

 دبي آ لل ان تاباكسآ ذا باتك كلي كاري رلاركوب جس لب تاباقباثرل1«ل ورك رانا كى

 تاشاف قباب ؟ ل: از نوح ضب اردو < لبي ل تاشبا يا لص ضرتكيل
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 اي (8) صصقلا ةروس دن نيل الصودرا حرش نيل امجب

 نوكدلرفاك مل الن با ىلاعتدفلا « تارك وكو دايز عس لا ثم وم لبعد ىلوكدثلا بن ينك لس لارخبوم اج عك كس
 -انركايد لكتاب

 دعا رشا نيك نت
 مال انوماكم وق كس داع قوه فطعب روق رك اهيل كدت هي موق طع اكل ا َداَعَو هلوق

 ملل لادعإ دومثو داعو جون موق انكلهأ ام دعب ْنِم < ي تدايكي نس موق يادوفد اع ككالاح اكس

 دش بتنا اكفطع عر وفلاح تكل دهتاس كس فلاوأد اهل اهب س انما ءوكدوترواوكواعروا حر اظم وق يدرك الب نس من

 وقلما. د فوج فاضشمركا ٌرئاصب اذ ىا < لاح حس باتك تاس فاضم فن ذم ٌرئاصب هلوق انا
 هروكدن قل ٌةمحر دوا ده ررطوابسانلسوب قبل لوعفم سس باتك رئاصب دواس. انلسدم لاح كك ةغلبم

 نرعإ رصقم اك اضا ل ترابعلا ناكملا وا ىداولا وا لبجلا تناجب هلوق نو قكرم سبك سوق

 فرط كى بر غلا تذاضا كب ناج كس يب ارتخا جس انركا عفوك ناز لاو نوم نب اطم كس بج

 تفصروا فوصوم كَ ىاهس لم اج لابي كس نائئرعإ ب روا ع ح ليث تفصلا ىلا ضوصوم تفاضا

 روا بناج كك ساه ىااييلا لاهي دوا آم زال ف ىلا قل تذاضا حس لااذبا < يلوم شوت بيب
 كب ناج ل” ايل لاء فو ذك لبجلا ىفوضوماك برغي ك لس نس ركخ ووك ئازتعا سا« لن ثلا ىبرغ
 تولى حس لع لوبت نا لن سا. فو ذجحاظفل نم # مالعرسفمب باج لكى بر غلا كد نوم بناج كل بج تناضا
 تاركا« انم سمت او رت روكدن قل اطمح كس بمجن كس نال لإن تلك دراي لا فاضم كب ناب
 تامتادد تالاعنلا بآردا كلل نيدهاّشلا نم تنك اَمَو هفوق لو درجوم ترثكب لج ثيدعروا لق
 دوج ومل ع بناب يفر كابي كج ايكابك ع لقا كيس اتوماديب لوميا لابي « هت شل تكي دوري
 ؟هدئافايك نكن يدهاشلا نم تنك امو رمي قاع لاجوم قب وخووخ كورباشم سلعه

 ناسا جس اتوم قت ايبا تااقوا ضن ليكى رورضو دباشم كل كس فس ومر ضاع كس ب لص اراكب اج

 ام ُهَثرضح ولو عضوملا كلذ رضحت مل [ارفذ_ابع نبا سيو ىاءاتايرك يو رباشم كيس اوم روج وم
 1 . هيف عقو ام ٌتدهاش

 مه .انلطوم قى كلامو ب تريك تدك روا ىلاعربتك تنك ركوب رلمج انتايآ مهيلع اولتت هلوق

 روج وم لغ نب دن للا يآ لت جس رانس تاعقاو كح نإ دب لبا لا يآ بسج نم ء ليث كى ا ترم اكرييخ
 كت اققاووت الاح مانت ننا كس لبي لاسم ارب لب زج دانسوكم وق فيا رك ييووكت اهقاوو تالاع ك- نادك

 ماهي دلع



 اي 00) صصقلا ةروس نمل نايل الجودر يرش نيل امج

 ةرقب ٌباتكلا لح نأ هلوق < لد ناو داعخباكةسدء هن هس بآك# كى راج ىد قودي ذب وكي آر

 تيآدقباسروا < ايكق لخت حس تارا ءاتباوكٌب اتكلا ٍذُح نا نس ماطر شنايدر كاع تير يقينا لع

 كلاس ليو ردك تاويل لامد كلا ج يقل لامي ىبرغلا بناجب ٌتنكامو

 دوج دو عانت ال ول « ٌةَبِصُم مهبيصت نأ ل وَل هلو ابق كل كاك اف تارطق ضر وا ج.لصاف

 4 مهل ةّبيصملا ٌةباصا الول رواج ييردصم نأ لع مهبصت نأ «<اتركتلالو ب ىلةءافتا تجي كلوا
 ول اسود حس تفوز كانلسرَأ ام باوج اال ولروا كس فوز ٌد وجوه رم كءادتسروا < ءارتتمر لوب لب قتم

 امل ةبيِصم ْمُهْنباَصأ اذإ اذه ْمُهّلوق ال ل < يتداي قت دوك كاي َعبتَف بادجاكل اهي يفي
 برس رس كب بسر لك اكلاسرا < بيس ل وروااكل ولع ببس ةبرقع ةباصا(ص الغ) ًالوُسر مهل َكاَتلَسْرَ

 لح يسافر وا يدرك فاو ةباصا دكال ول سجد كاك ل اسدااوم ببس ل وق طساوإ ةبيصم ةباصا اذبلاتوم

 وتتوعد لاقي ناكل با كا ءعس لاق اكلك ى لا بس اكل اسرا كيس آن ءايدركف طعرب ةباصا اكاول رقيف يل دذ

 ًالوسر انيلا ٌتلسرَأ الول لوق اكلك ا ببساك ( لاسرا)ءاننا كس لاسرا مدع نيش رك انب لوسروك يسأل

 دهس تبي تباصا ببساكى وق اروا<س

 الزل زا هلوق هس لع قمل لاسرا تسيب كفو يحتل تاب ىثأ ين افق اكل اسدا مدع : هيبنت

 كح نلا من ف نامت ببس اك تنل اسر مدع ءافننا للوق اكن لا تّفو كس ةيبصم ةباصا شي خلا اًهنع ببسملا مهلوق

 كس الوله ي لصاع اك مت« تس رابقفا ل قمل صار يت يدش ركاب لوسروك آر وا تس كلج لن باع
 ي كانلاسرا ام هلوق < اهم هلوق اهنع ٌبّبسملا حجو ىاء بس روكي لاوق اكنلا بيس اكم اهنا كح باد

 مهيلا ثلاسرا مدع ىفتنا ىنعملاف جاب رركت لالد ب باد ءافتا تس ءجو كطرشدوو ب هس ىف” باج
 رزعي تتقو ك بازع لوزن ق درو تاج ايدركم وكر زعل نا ثّذو ل باذع لونك: روك ذملا مهلوقل
 لا كب اذعر دوا ةسال نامبا لمت 32 آءايهنا نعام ك لوتس ارقباس ل اي # داع ركل هت ةك كن اي
 هس رك ازتعا ص وكلا« درك كر فص ساكس نارك رفشس تبالي يلع لس, 2س« داب لي تريعم
 ءاقتا حجو ىكقئاودوجو كس َِ وَ روا كس لوم علاو نبع تمايق زورو 1 رق لوقمو روك روا تبيبصم تباصارك

 ابيب ضرغم ىرواس ومرج وم قحاب كس هيدص الخ اكب اج جس ليلا لاهي ملكالا حس جركل لوي لا

 كىتوا ام لثم © باتكلا وا هلوتف (ًاض لمت ) ريدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع تث_دازمترروص لان
 ىكاَمُه نوزحءارتمي نارحاس هلوق «< ي تايآلا فطعاك باتكلا وا رواهسهراشا فرط ريض رسود

 -هسر#

 مرابج رلج



 ٠ صصقلا ةروس 2 نييلالصودرا رش نالامج )08( 9

 رنين
 ردن ماوقا ىو ن ورق ٌساّنلل ٌرئاَصَب ىلؤألا َنوُرُقلا انكَلْهأ ام ِدعَب ْنِم ّبنكلا ىَسْوُم انيتا دَقَلَو'

 حت كة ريصب رئاصب « لؤى ك الب حسبو كى فيا ليي حس لتوصوج لين دارم السلا من ولو عراصودومو

 تح اررف ديب لي بواقكس لوناننا لات طلادج جس روفوو حس لاادارصروا لوو كس لفتو لو نحتفل لتس
 - لكرلزايقا اكل ابو نقروا شكر كك ارد كءايشا كاتو و تس ل 220

 كس نا تارا نيش لوك م سا فس تما م السلا د يلع كوم ترتر مس شارك سادلط رئاَصُب
 مل او مادي لاوم اهي تح لئاد قييم تسما ل نلت ث دارم نانا مانت حس لسانك« موب 2س

 عررط س/كانبكم اصب كل كنا قت ليوم ردها رذ ل تافير و جس دوج وم تاراقوج لي شام كس يده تما

 لي ثيي دم ملكالاع جس اج انركه دافتتما عس تارق ى كوك ون اهلج ساج آم ذال هب ول حس لامك بدوا كوم تسدد

 رز يلق كنا مك ديلعشلا ىلص_ رض بيرم لي ذل قورنت ترن روهشمتاو ار ترعح

 كاننيفختف# مل يتلا صفا لوسرري ساءوم ف 2 لن ملبس ناك ات سديحنب وكنا لين ريو راصنوج لن تارا
 تاتو مز الاعرايتا ىتارم قون زق توم هرمز قت كوم تنقو لا رك مك يا زفر

 امتورش عرروا فرح اتقدوجوم لاي كس لوكدل تيفو سا زج كت ار لكس اتكس جاه لي باوج: لس للا

 تل انن لكي قلن آرتف مكي يافا لي ةتنقو لاءامت كراج قكلملس اكن رق ونامت تام ذ ارتب كم الساردا

 قش تالاح ناءامتقايدامرف علت رح ضب وبس تكل تتركي داحا يا 2 كس تكسر انفك الم طلخا
 قلطم كت ار نك اج[ سن الير حس لا ءانق فال كس طايع ارك حرم ان نا بانه ذياكب اتى لاس آءدش ةركرعود
 نلا سن لتر لويتوكن دج قلختيس مليئا للا لوسر وج تش وو كس نابت لاس حبا ركل طمرو انهي
 هدايز حس بسلك لعاعم سار ايحا بعكروا السن ثلا دب تير يس تبث مارا باحصانركل رول ةركدعلاطم اك
 رئاصب بشاب روا ليث دوج وم مبا نال اضم ف رئريغ لع ليا روا تيب ركون يب تيب ؟ل صاح كل ا + لو فورم

 « لترك ق رف لع فكري وا فركرج لن كح ركىت كول بما فرصو دانس اري رك تسرد هدافننسا حس لا لي
 ل نتج اكن وانما نا مكس لي جذي هد بطلا فم كد لكك جس ىررض كل لا باتت س لاما
 ( ف رام ) لت اضم لوك كل كس نير ما ءالع+ جس اي انركز يتب سلامك ناوكماوتك دم ليم[ للشوق

 «لث لد اطول كم السلا ريل لب هسا تر طنا لئ دارم برع تس مق ا لابجب ريذن نيم مهنا ام اًموق رتل
 مكاو م مولعشس- سا مت اوج لش موقبرت وكل ب نلا كدا زك ملوي لص اهنا تان حسدعب كس كادا

 مرابج دلج



 ب 00) صصقلا ةروس ى نئتالمودرا[ررش نا

 ساء اي اضرب اكدقلا لع سترك ىلا تما لوك اًهنفالَخ لإ ةمأ نم نإ كداشرايباكن آر قب رصد
 وك ع نار عب كس مالسلا يلع ليم سا ترطغت حس اردد زك جس يدار كتي آى التويكس لان ىلانمكس تعبأ

 تر لو كتمم اري ىلا تس نس آىئ وا لوسررك يآ ئاى

 قو حادا اشخب فرش اك الكمتوكم السلا يلع ئوم فس مب بج هي روطووك ث ىبرغلا بناجب تنك امو
 بيير دلك تح لم سول و تكي ورظنمير نروا تح لوو وم لابو سآ ( ملوي ,راءرزا لص )رئيس انازاو تس تلاسر

 هك ل لاء لإ قترربتب آله لغد كتابى ادج لن جدالتاكب آب دذءاس قوتك ل ث لت بهدا
 * مهيديا تمدق امب ةبيصم مهبيصت نا الولو ايكورباشم اك لادوغ رول لين نكح ىىت تنبأ

 ء اهنا تشزل س دجو ىك لاء ز لوط_ل كدي اجبر كاني لوسر ذس متوكي آك كح نسل كر ذع سا كح نا

 روي قم« ل توم ىف قتنك تررورض كبل كك تسالاح تي ادوا لبو لومار ف تور كن ادوار تاميلخأ

 ل سد روك( ثيدصو ناآرق ) تاميلخت كمي رطلا لص قط خ نر طع الاخ رتب نس لاتئلاك جس
 رواه نأكل كغ: ايد تالف كي آ تسجد كى ترك ايدامرف ماظن اى دكت يلاددا جس اعكر نوف

 - دش قاب ترورض ىف ىلا ته ىر للا

 كس دوبي ءالعكس دي ددفو كيا نبا بج قكىكت قو ىا تب يب نس كن كرش نارهاظت نارحاس اولاق

 يلعدثلا ليس آف سكول نار انج اتا كل كن رك صاع تا ولتم لن هس داب كس مريع دثلا ليس آل
 لكلا لي تاروقم تدك ايو بادج ف دوبي ءالع و ايكم ولحم سس دوب ءامق لن سحاب كح تااءالعددوا تالا كس ملت
 نارحاس اهكفس وكول نلا تتئو لا وق ىو رمت كس اوك وكولرك اك فس دفو جن انج «ل تس إي تافصروا تاالع

 ( فلل مت )- لن كت تفاوم كس ردد كيأدج ل هداج ايركو داج لود ب نا رهاظت نا رحس اب نار هاظت

 ٌبلكلا مُهاَنيَنا َنيِذَلا نونمؤيف َنَرطِعتَي ةَنوَرُكَذَتي ْمُهلَعَل تارقلا َلوَقْلا م َلوَقْلا ْمُهَل اني اَنْلََو دَقَلَو ُدَقَلَو

 مالس نب هللادصك هوتيل نب م اوُملْسَأ ةَعاَمَج ىف لزن اضيا تَكْوْممْوُي هْب ْمُه نارقلا ىا ِهِلِبَق ْنم

 ُهّنإ ةب انما ولك كارقلا موتلخ ىلتي اذار مالا نمو ةشيخلا نم اوعي ىاراتلا يؤ هريغر

 مهئاَميإب ِنيَرَم مُهَرْجأ نوَْوي كِنلوأ نيِدَجوُم هَنِِمِلسُم ِهِلِبَق ْنِم انك ان آَنَبَر نم ُّقَحْلا
 اهو مهم ةئرلا تسحب نوف نومي امهب لمعلا ىلع مهرْبَصي اًوُرَبَص اَمب نيزاتكلاب

 آمل اَوْلاَقَو ُهمَع اًوُضَرْعَأ رافكلا ّنم ىذآلاو َمحِّملا ّرْفّللا اَوُعِمَس اَذِإَو نوُقَّدصعي كرمي مُهفَزَر

 هبل آل هِريْغَو منّا نم انم مَتمِلَس ىا ٍةكراتم مالس ْمُكْيَلَع مالَس 'مكلامغا مُكَلَو انلاَمْع
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 الإ مهيب ني نكس مل مهكاسم كلف اهلهأ ةيرقلاب 0

 كي (08) صصقلا ةروس 0 نال السوورا حرش نيام

 نإ بلاط ىبأ ههَع ناميإ ىلع مّلسو هيلع هللا ىلص هِصْرَح ىف لزنو مهُيحصتال هَنيِِهاَجْلا

 اَولاَقَو هَيِيِدَحهُملاب ُمِلاَع ىا ُمّلْعآ َرْهَو مآَمُي ْنَم دي هللا َنكلَو هتياده َتِبَبحأ ْنَم ىِدهَت ال

 نكت ملأ ىلاعت لاق رشي اهنم جرت كا انضر نِم فطن كَعَم ىانُهلا عت نإ هموَق ىا

 ىَبجُي ضْعَب ىلع ٍبرَعلا ٍضعَب نم نيَمِقاَلا ٍلَقلاو ٍةراغالا نب هيف وأي اني اًمَرَح مه
 ّنكلَو انَدنِع ىا اَنُدَل نب مهل اًْذِر بْوَآ لك نم ٍيِبَش لك ُتاَرَمَك هيل ةّيناتحتلاو َِيئاقوَفلاب

 ديرأو اهني ىل اهتم ترب "يرق نم انكلمأ مكَو ٌنَح هلوقنام نأ دوما مهر

 نحن انك و هضعب وا اًموي ةّراملل

 ًالْوُسَر اًهِيَظْعأ ىل اَهمَأ ىِف تعبي ىتح اَهِلهَ ملظب ىرقلا َكِلْهُم كبَر ناكاَمَو مهن هنيِئِراَولا
 ني ميو ام نم ميتا امو لسْرلا بيذكتب نُدْرُمِلظ اَهّلهَاَو ّذلِإ ىرقْلا ىكِلُهُم انك اَمَو“ انِتايا مهِيلَع اًْلَي

 هلا امو نفي مف مكيويح ميا ب وُ نوت كا "هيرو ايدل ٍةويَحْلا عاف يش

 . ىزافلا نم ريح ىقابلا نا ِءاتلاو ٍءاَيلابٌهَنْوْلِقعَي القأ قبو ريح هِباَوَ رهو

 هسسمسخج رست
 نامياروا لب ركل صاع تمحي ول حاجب مت (ايكناييركل وحك وك نآرق شب وق كل كس لولو ذس مترا

 سا كودبي تيآيب لث تكد نامما كك ب نآر اود لا رفاطع باكل جي حس ناآر قلما فس مكن: لي آل
 كس كراصن ناروا هيد مالس ني ناب اريج ءافق ايلركل وقم السا ن# نوهنج لوم لاذان ل سراب كح تعامج
 هس راه كب لامك م ةيسدبكه دعس ان اج يانسرك ذب نار ثوكن لا بج دوا تنس سس آس ماشا شتوج لش سحاب

 نوئود ذيل كليب ل دعوم قم نارام سس قت هبي تلاقم هع نايياارام ب سوم قت فرط بد

 رواء لس لب اج ةييسدرت اردد سدجو كف سكري( تققشم ىك ) لك لولووروا سدو كك د نامي اب لاوباتك

 روا ل 2 ركق دص ( لج ادغدار) حس لث ىلا < دوب وجان ا ذس مدد لذ ةييسدرل يفداك دب حس لن كولي

 هس كس راه لارا لذ ةييس دربك وا ليث ل رك ران تس لاقل ث تلح تاباكت يذاروا تاب وخل ىلبمج
 ملت ) اندم ( مالس اك رج اهي نم التساراتم مالسيي لن ةس.مالسول من قت جس ك- < دابق اد اهتروا
 تاع لك (انهلا) تجاصم ل ل ولد ام وار ته اسس حس هر لاك فرط راهب منك ( ريتال

 قوم لززان له داب كس ذسوم يره دايزبب نامي! كس بلادنا ب ةييسا كس مو يلعطلا لس س1( تييآودنمآ)
 22 جس وىامت«لالاو ذاب تيادب: عسايدرلت يادي جايدك نشل لب عر ل تيادب لال جب
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 اي (8) صصقلا ةزوس 3 نايل الج ودرا حرش نمل امج

 ىف نال ل اب 2 كيا ح كلل ةيسامت قلع اج ني دادعبا لس تعاد لوب اسس بامتلاك مق
 لع ساد ورك ؟ د للي لي متل او نيماروا ماو لا ذس مايك اج ايكرج اب لاكت حس كك # دامت كم تروفلا

 لت لح متم لاهج لن سرور نوما. بس قدوم ناد ( ب د ماعإل ماب لع بريك دج حس ير كراطد لك

 شكلوا ثلا حس لع نا نلت كس قزرروطل كس كس نا ح لاي # راع ل ةسآج جس بناجر

 لبا زانرب شين لاماس سادت لن كسك الب لايتسب كما كتم مروا جس ندد لو تما كيجل كساب

 كا ك2 نورفاس م ةرحإ ك- نادج «تاناكم كس نلا ليت ب لث دارسي رق لبا تسير وا
 سا) دم كملت قحبات سلبا ىابرار تروا سد ثداد كس نلا تمت راك خ آردا صخب اكن لدايانلد
 ركدذب م آى راصد ادج سد ناكر يشك كلم مام ددصاس ( شبتسإ) كل بج اجرك كلب ( كتاتننو
 را سرر كسر كبي لك كل ولوسر لس او قلب ج ل تس كك الب تلو ىاوك ويتسإ مروا انس

 رواوم سانا ور اف لع قرن ايا مع لن هس تن زاك ساروا ناءاساكى رش كوت د ضم 22 ايكايددك مكب

 ؟ كلبي ب مورو قاتم دج لاي كلا لب جس اناجوم فرب ظل صاع تفي زتس لا

 < رتاج رب حس ىلاف لاب يبقي دوا سيك ل رق وو دوت اسكت دوا اي لش نرلقعي

 دئاوفى ريب بيدي نت
 خيا لوضوم نيذلا هلوق ايكن ايبركلوحكتس م اهيكيردهي ذم ( ليش ملت عيب نا انلَصَو اَنلَّصَو

 ليس ري لاء ادتبم قلتي نوني هب هب روارتىارتبم مه نونموي ىلاءارتبم م مه ادتبسركوم مج ركل بس دلص

 هس يررصا هكا 0 مهربصب هلوق ملكا او امك ىا اًضيا ' هلوق مك لءاتتا
0 

 م تي ع يو هلوق ا

 هموق ىا اولاقو < شسئشراخت لوكس ميقتسملا-طارص ىلإ ىِدُت َكّنِإ ردا لق ااذبل» كب مط ةءارا
 ىل ىلبجُي هل ونف ب ف انمدبكن ب قون نب ناثع نب ثراح لئاقر واس مقاك/ تي يلع لصيس آد رمح مق

 ا ئيش لك .تارمث هلوق بناج لك نِم ىا بوا لك ْنِم « هيلا ُقاَسْيو ُلَمْحُي
 اهئشيِعم هلو رج لك اندكت جذرارم قات رورضرب لغ يبش ّلُك ْنِم ْثَيِتْوُأ لوقكس لاقتدثلا كا يج
 شيع ريض هشيم فس مالطرسضمروا هس بوصنتتسس بو كتير ظوتا كس فاض ف ذع اًهَنْسِيِعم اهَشِيَع ىا

 َكْلِي للاعر واه لامر ملتي ْنكْشَن مل هل وت اهتاّيح نمز ىف ْثَرعَب كوكب تدابكيقل باه كبس
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 ب (0) صصقلا ةروس 0 نمل لودر حررش نكمل اهب

 يش ام ايندلا ٍةويحلا ٌعاَمَف ىش ْنِم ميت امو هلوتف < قكرم كل اعرب كءادتبم كت جسرا نق

 دهس طرب اوجركوم لقب روا عر كفو ذك ادشبم وه ايندملا ةؤيحلا عاتّمف < نايباكل ا يش نم ردا

 نشرت
 ىلاغت نتءانثب ىرركا لدا ع لورات نتوغلهس ست قتشنس_ لصوت انْلّصَو ( ِيآلا) اَنلّصَو دَقَلَو
 رحب كس باتكك يادواارسدودحإ كس لوسر كيا شن اهكر راج ليلس كت ثعب ىءايبنا ك- ك- تييادب كوكو

 يوك ايبادهل رذ كس موتم تما كت يارب وشر دعب ل تثعب كملوريلع ثلا ليس ارك ق تع د قي بانك رعد

 ديكر لابأتمرورض لك كلبا يدا رف كراج لسلس

 لوزن ناش

 لكل يللا سلا لوسروج كس دك اكب اكل با نلا ل تي[ ىلا ( آلا ٌباتكلا ُمهنيَتآ نيذلا

 نقل ب ناآرق لو زغروا تظعب كمل يطع دطلا سمس آي ءانب كل قر اشب لوم د كل يما روا تار ىت لكي تست لعإ

 حس رابع نبا تيرطن, ع هس نااميارب ءانب كن دقي لباس ةيبسا دق لوم تنم كمل يطع دثلا لميس بسحب تس تكسر
 لوسر بج سور طاع تقفو لا لين بيطديي م دآ اج تس 0 نال راب رد كس شع ماشداب ايل س تاور

 تس ل نا كدا مزح لس وم كير شل اه كلير هنت لوخشم نر موز مل يعدل ىلسمفلا
 كسدشلا مدل اكس اورد حس آ ةاصكيد لاح اك تق ئاعم مارك باهص بج هس سوك ناءادم ليل تقم لوك

 تاجا بآل يمال كس ركمهارف للاي ك- كس .بامصركاج باو كلل ةييسا مت ليك تو بح اصروا رادلاب حس لت

 ( ىريظم ىلا رمطلاو يودرم نبا جرخا ) لوب ل ذان تي آ يدب لاء ديد

 شبع لب حدي ل ترج بج دجتاس كس لوا يس رف تسرك جس تياور سر جبت نب د يعس تيرطحروا

 تي داقروا كس باتكل ئاوج رايرد لا ل ساروا ىئئاهن دن ليك شي تامين ى السا ل رايرد كس ئاجعروا هت كل

 نااميا ل شا تتقو ىأ نع ولو كس نات سوم تكبد لت العروا تراشب لكملكوريطع ثلا لصفلا لوسر ل ليا

 (ىريظم)-ايدلاذ

 نايا ىلا باكر واءايبنا لي تالاح4س مرج دارمسربص ١وربص امس نيقرم مهّرْجَأ ٌنوتؤي كيلو
 نامي اري ى هلي ءاعكر نامي ب قرسود دعب كس لاب سا ف ل[ اك بي هس انب د ما حس دف تب فرب للاهل نال
 تليضفي كنا كل فيرششم عع .جاارمدد ك هس ناءةال نامءاهيىاقايآامأ ارسدددعإ لح لاا
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 أي 08) صصقلا ةروس دم نيل الجودر حررش نيل امج

 ناييابب ى نيا وج جس باتل بادد كيا لع ناس رجاارج ود ك- كس لوشن مت ايا رف فس يس آءجس كت اي
 ( نامي الا باتكف يرسم )-ايال نااميابب جرب وااجت انكر

 بحاص هس نولباجروا« لي تلح ماكسس ءزكردروا لذ ةيسدركف اعملي ةييسد لتس ذاب باد كلاب

 اكان تفح تايوغل سس نمو باج ىلبسج كس ب تداع هليل كل وكول نا يشم لن تساي د ذك دب مالم
 اب تك اتم الصك ا تس. .ك ديل انحجلا تس لول ىلاج مدل مالس رام مك يس دره يكس اجم  ةييسد باخ
 د عراد تاقال تتوب لش لوف الست جس ديتتالسد وج تعنارم كمال روان تك تلاع

 لون ناش

 لاقت عب اطوبا اتب راسك وا دردمب كس مو يلع ثلا لص[ بحب ( دبآلا) تْبَيحأ ْنَم ئدهبت آل كن
 كا ت ناب يا يآ اجاب اا رفروا كح لس فير شت مش تمد كيت ةعيسا موديلها لسسبسآ ناز سم

 كت ووجوم للرب اسر رو نيل وكر كراس اسكسدثلا تميت زور لك امن ليل بكهلذلا لا هللا ال لكي بترم
 دن اندكت اب ىلا ل نادم جس ماكل ومانناج ل يكس ريما اا رفوي طم جسد مدرس ناامبا تس جو كل
 ىرابةرورضرك كل كر لع اف انتم دنرشي دنا ب رك ءايكرؤ تت وم كل كرعإ ل ذم رم كولا ل ومنك

 ك2 ذي راعشا ير « لد مدد كرر او رضوا م تهد دابق رك ل لاا درك شط ليك

 انيد ةيربلا نايدا ريخ نم دمحم نيد ٌنأِب ٌتملع دقل

 انيبم كاذب اًغمس يىبتدجول هبسم راذح وا ةمالملا ال رول

 دنا لس تاه مث فانم دبعو مشاهو بلطملادبع خايشالا ةلم ىلع توما فوس ىنكل ءايابرفرميروا

 وكوشي, لاير ف لذا تبيح نم ىدهت ال كنا ىلاهترفلا ب قوم ساءاوممرصروا للا باك تاب لاول و يلع
 هملاعدلا رو ررييفنب ساروا نك ششولم اك اكس آس لل ش ترد كب آانيدراجا لم لد نامي ادد اني دانم نلؤم
 مكبس ايانركب انتا حس ظحابمو كبروا تسرورضايب# لم هس راب كس ناميادرفكلح بل طوبا جوف كس ل

 1 ( باوصلاب ملكثياو )< لاح ذيا قبلا ترم
 كوم ىلزنات لمت هس راي كس فانم نب لثون نب نافع نب ثراحلا تايب َكلَعَم ىلا عت نإ اَوُلاَقَو

 ركل ناب تالت اميخت كي آم دج ركاءكاكن اب رجم كيأ كف سال كلاما يسل ةنهريشو نات نب ثداع
 رواة اجو نو ارام بر عا راس ل لب "اوم جتاسك يآك كل كر تعب ادب كي سآ مترك كي ورطخ لي
 ةيسد بادج كك ار زع لا كس نا مكن آرق (اك اج ايكرجاب لان )6 اج ايل كيا تلك لش ذ كامب لا

 مرابج رطج



 كي 8) صصقلا ةروس ف 4 نالالجودرا يرش نال امج

 كسر فكس نا ةذس ىلاعتدفلا بج كج للاب كل سارع راكن ا ننال( ديلا ) ْمُهَل ْنكَمن ْمَلَوَأ جس اتايرف سس«

 ءس مارت تنحى رك اد لألم لس ايدانب مارت كرار احكر رك ناءاسس ل دق ليا كت ظناذج كن ادد اب
 نلاهو لي تروص كف !) ناميا وقس امكر سد كلذ لش نا ذرس ل ادوج واب كح كر شور فكس نا نس ىلاتدقلا بج
 ؟اكه دة لالب و

 ُلوْريق الا ةويحلا حام ات نك ةدجلا وو هيمو نس اذَو نعوم
 ىواسُنال ىا رفاكلا ىناثلاو نمؤملا لوالا رانلا تَنيِرَصْحُملا ّن نم ٍةَميِقل لا موي َرْهأ 3 بيرق نع

 لاق ىئاكَرْش ْمُه هَنْوُمْعْرَت مسك َنيَِّلا ناكر َنيآ َلوقَ هللا يا موي رك ذاو امهنيب

 ةلالّصلا ْءاَسْوُر مهو رانلا لوخُدب ُلْوَقلا ُمهيَلَع ّقَح َنيِذَلا
 1وناك ام مهنم كيلا اَناَربت يغلا ىلع مُهْهركن مل اَنيَرَع اَمُك اوَرَقَف هُرَبَح ْمُهاَنيَرْعأ هتقِصو
 مشك َنيدَلا مادصالا ىلا مكءاكَرش اوُدا ليِقو ِةلِصاَفلِل ٌلوعُفَملا مِدقو ةيفان ام نَنْوُدبْعَي ناي

 وأ هرُرَصِبأ َباَّذَعلا مه ْوََرَو مه ءاعد مُهَل ابجي ملف ْمُهْوَعَدَف هللا ًءاكرش مهّنآ َنرْمَعرَت
 9 ويف هلا مهدات موي ركذاو ةرحألا يف هوا ام ايندلا ىف هودي اراك مه
 اوُدِجَي مل ىا ٍذِئَمْوَي باوجلا ىف ٌةَيجنُملا ٌرابخالا ءآَبنَألا دآلاْمِهَِلَع ْثْيمَعَف مكي ِهَنيلَسْرُمْلا

 َقَُدَص َنَماَو ِكْرَشلا نم َّباَت ْنَم اًمآق نوتكسيف هنع تَدْوَل َءآَستي آل ْمُهَف ل ْمُهَف ةاجد هيف مهل ارْبَخ
 هللا دعَرب َنيِجاَنلا هَنيحِلفملا نم نكي نأ ىلسعَف ضِئارَفلا ىذ احِلاَص َلِمَعَو هللا ٍدّْيِجوَنب

 نحب ئش ىف رايتخالا .ةَريخل نيكرشملل ْمُهَل ناك اَم ِءاَسَياَم ٌراَمحَيو ُءاَشَي اَم ُقُلْخَي َكْبَرَو

 َنِم مهُيوُلُق رست مُهَرودُص نك ام ُمَلْعَي َكْبَرَر مهكارشإ نع نُنْوُكِرْشُي اّمَع ىاعتَو ِّللا
 ىلرألا يف مح ل ] اوه الا هلإ ا هللا َرُهَو بّذكلا نم مهيب هدول اَمَو هيو رفكلا

 لهل لق ِروُشُتلاِب .نوُعجوتْيَلاَو ىش لك ىف ُِاَنلا ُءاَضلا ْمكُحْلا لَو ةنجلا ' .ةرجالاَو اينثلا

 هللا ُرْيَغ هلا نم ةَمقلا مْوَي ىلإ اًمِئاَد امي ادرس لبللا مكيلع للا لم نإ ينوُربخَأ ىا معَ ةكَم
 نوعجرتف مهفت عامس كلذ تَنَو وعمي الق َةَسِيِعَملا هيف نوُبُلطَت راهن ”ءايِضب مكيِتاَي مكوعَرب

 هللا ريغ هلإ نم ِةَمِقْلا موَي ىلإ يقل موي ىلإ ادرس راها مك هللا لعج نإ مرآ مهل لق كارشالا نع

 َنِم هيلع متنأ ام هَنوُرِصِبت الفا ٍبْعّنلا نم ”هْيِف نوحيرَتسَت تونكست ليلي مكي ْمُكِوْعَرب

 ىف هيف اوُنكسَِل َراَهَلاَو ليل ْمُكَل َلَعَج ىلاَعَتهمْحَر نِمَو هنع َنوُعِجرَتق كارشإلا ىف ءاَطحلا
 مرام رلج

 ًادتبم ءانيوغأ َنيِذَلا ءآلْؤط اَنَبَ



 كي 08) صصقلا ةروس 0 نالاجوورا رش نام

 موي ركْذاَو اَمِهِيف ةَمعَيلا دتوركشت مُكَلَعَلَو بلكلاب ٍراَهَنلا ىف هلضَف ْنِم اَوُعَبتِلَو يللا
 انجز اغرب كوق هيلع تل نظرك دب توغل تك نيذلا ىلاكرش نت لوكيل ودان
 ْنِم ملام ىع مُكداَهرُ اونا مهل انلفف هولاق اب ْمِهِلَع ُدهْشَي مهين وهو ادهش هم لك نم
 اوناك اّم ِمُهْنَع باغ َّلَضَو ّدَحَأ اهيف هك 4 ٍراشُي ال هلل ةيهلإلا ىف َّنَحْلا نأ آوُمِلعَف كارشإلا

 . كلذ نع ىلاعت اكيِرَش ُهَعَم َّنَأ نِم اينَّدلا ىف ف أ َنْورتمَي

 هسسصسمت ريس

 ( يدوكوم) ةرعو ىلا قش < الاد فس اي ًاعطقوو تن امك معو » لي ري كاف م حس للى 2

 يدا رو الا لقول ملا اب لور دس الاد كك

 كح لي اج كلر ضاح شن نر زود كس ركراققرلوج كوب شي لوكول نلا زور كس تمايق هرج كة اجن+ لئاذ بي رقاق

 نا لاعتارف ند نمش لو ركد اي وكن لد لا دوا كوم دش تاوانم لوكس نوئور ترفاكارسود ردا اكد نوم ضلوا

 مح ران لوخر اكادخري نم: ل كرش ره هد كس قلت وكن شن ل لاك يرشد سر كهل لري كن ورفاك

 كي ةيكلت الإ كاشي دم يسرع سار كاظم كت هداكوماكج وم تياغ

 رن كح كح رون عررط لس ايار حررط تاون لا فس مت سر مث رف كى ا ْمُهاْيَوْغ روا جس تمفص كارول ءادتبم يات

 يابت تسرك تأ راما س فرب ا سانا لم راكرم رم” اننايك روب قارون ا ذم تك كيب

 ءاكرش ةييسا كة اجاهكردا < ايا يلمدقم 2ك 2 تياعز لل و لو م اه تس رك تسد بع ىرامب

 باد راكي لك نلا« درس ل رايد نلا هوجن انج لت كير شمس ريمي اكدت تعمق تول وتب نا يت لاب أ

 نا وف سوم ب تسر هار ل ايند كولر لاك كس ليي لو سس لوح ىف! وكب اذع كروي دوا ل لي دن كت

 دبات ايكوك ولوسر نسا ف ماك و ركاز حس ناادقلا كلو لس عري دك ناو لما ردوا تي هرن لج تاو ساذع

 هد كس ن) لكلب اجوم م لبلي) بس ىلا ذسالد تانك كل ب باوت كنا ند للا رمي ؟اهت

 هع ليد كش لج اوددا وع تاجشاك نا لن رك تس[ لد قم لكك ني( حس لبن 3

 نامياروا كبت كرش فس صدا كس ل ب وبب باج ا سديد كلج: روج نجل لت ساب
 هسدعو كس دقلا فاول اكس نيتي ل كس ادا ضر تن كل لامعا كيتر وا قف دن كريد دف كا ني ئه

 كرش لحس لع ناارواهس ان اتباجولى رواه ترك ادبي بس اتباهوج براك ساروا لوم بايمأك للاطم كس
 بس نا ب راكي آروا ةسركك رشا ناه ةرهددواه كك كس قش لئرايق ايل زج لك
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 يي (0) صصقلا ةروس د نال الجور يرش نال امج

 تو ليث تس رك ا حس ناي ذي اوووف موصى را ل سايت يح كس نااوكن نع انناجوكل وناب ل هريخورفك

 لاورارف كك ىاروا فيرتتكى ا لع تنج ل تر رو ايند لك تدابع لا لوكو والعكس لا < دوبخم

 اجو اهب لكلاب 1 اج 2 انولفرطىا كرك دتز روا  ذفاب لصيفاكى المزجج رج( نتن
 رك ع ووجتماذاوو لب لايخهس رابتتاوس كسادض ليس د تسر تارادتتس اق 2 ك_ شيب يم لات شارل امك
 ؟ وم لب تنس كل كس بوكت اب للا مئايك وركب لط ىزور مب سكة آد نو كن دك #ابت

 تابق قهر ند ى ند ليتم اق شيب يم ىلاقت شلال اك ايتيك جول حس ناؤاجآناب كرش مك

 وركمارآ تس جي كنان ملت رك ؟ سافل تار للاب دابق: حس دومتم ناو كا وسكس للا قب اطم كس لاي

 ىلا دس لاقتشا اب آرب عس كرشلا تل ( تسكت ) تجد ل كى حوا لم رملاهسكس كاش مايك

 نئلاع زوراك ا ديل ذك بسك ل نو روا وركم ارب ت ارك ا انب كدروا تار ك- © ءابحس تمر

 كارم مقلي ك 6س ارفها ركب أ ناد ل وركواي ردوا درك ادا كش اتقن نادرو تارك تداول

 بأ كيا تت صارم م «هس دنانير سا كل وقو دنس آل حايك ف هرابدد(وكك تبل نا)؟ لب لابكمد تت تن

 نوكرشم نا م دق اكس د تداهشمب لا كد ابكت س ىلا ذس سوما هيو كوم ىبن اكنلاهدروا كس لين الركلات اك

 دل تايم لش هس هاب كس ةيمولال كاجو مولحمركن ئاورك يش ا للورب # كس كرش نسا قل 1

 حس لادثلادلكالاع نس كير شاك اله تكا طتك م ايدو ددكيدج ردا لت يرش لوكا كلا ل ةيمولال لكك
 -6 ةاجوعبت افك إي هس نا بسد: تاك

 دناوف ريو بيك نش
 ناكر شم بج هس لاو لع باو كس رد قمل اوم ليا ج فئاتسل بن ُلْوَقلا ُمِهَلَع َقَح َنْيِذّْلا َلاَفَ

 اجب كس ةئيسد باج اكل اوم لان ؟كس هس كا يك اياجوب مكن تن ليث ابك اكرشد و ريذلاك اج ابك حس
 وكن لدن اج نربط تسر وا كس لن درا رق ازلاو روم يو بتم ند احاك # اجو عرورش اكتب سن عراجا دوا ءأاس ردك نكت 00

 مه هوروا فد ذحدتاع لص رلوم لمت انيوْغَأ لوصوم ما َنْيِذْلا فوصوموراشا ما ِءال وه ًهعفصو ًءادتبم هلوتف
 انيَرَغ امك انيوغأ روا ءارتبمركل بحس تنصف وصوم تفصح لص ل وصوم مُهاديَوْعأ < يت داي زق <

 لوعفم عل كس تياعر كل شا وفءاهق انَنوُبعي اؤئاك ام لس لسا لصافلل لوعفملا ّمَدُق هلو رت كءادتبع
 تارت ضثبروا« ع باوج اكول هب ةرخآلا ىف ِهْواَر اَم هل وق ءايكدم نودبعي اَنَيِإ اوناكاه ءايئايدركم دقن
 وكاتلا لمع ترآ نومه تييادب اكن لا وق سوم ب تيار... ايد هو دكا نت انا, فوج كلذ ْمُهاَجْنآِل نس



 2 ©8) صصمقلا ةروس 6 نالااطوورا حرش نام

 < يل ءجساتوع داش ل 2 ماك تانك بط لي لا ءاَبنالا مهيَلع ٌكَيِمَعف هلوق اجد درك ايماك

 تمغف هلوه «بايكهراغا- هي ايوراشا فرط كب لقاح هيف ْمُهل اًرْيَخ اودجي ْمَل لواكس رداغ ِءاَبنأْلا نع ع اوُمَعَف

 ناهي ىلمع وكي نأ ىنسغ هلوتق < تجد كذ»+ نم حس َىِفَح ىلع لصاكى مع ل مهبل
 هللا اريل لج نكس ركألا مركا فل اهترذنا دوا جس قتحررمرراكن بتي قب ع نابي هس سمر كس نق

 -[و+ حسدابتتلا كس بم اح ف اج ايل لع قتل كى تركوا ءايوم نفح ث“ ىلسع ل مالكا

 لون ناش

 ذب تاب يدك وكول يك وداكت دوج فس مور يلع ثلا لسحر ضخ [بح راحو ُاَضَي ام ٌقلَخَي كبَر
 ردا بيج اذيوكن آرق ل وذفرب ب آروا تدين كمل ويل ثلا سس تسر ضقت آخ هريخم نك يلو ب رؤط ص ا لوب مولعما بيع

 لوسر نوير لتس لي لودادرمدد ناك ف اطر والك نامت ىك انانب لوسروكى سكى اهتديت امك ابكر دا م

 ٌدْرَس اًمئاد قثك_ ىلا: لوعفمك َلْغَج اًدَمْرَس ( لمت ) قوم للان تي ةوروك لم داب كس للا قل ؟ ايانب لاك

 ثالث «ىث كوب لش داب كس متربشا برع جس هدئاذ م2« لن كراجات وا تعباتم نحال سا تش

 .. كلا كياروا نيب لس نمت ٌدرف دحاو ٌدرس

 ردا مير < حس ناطف عرزات باب ي اًدَمْرَس راهتلا ْمُكلَع هللا َلعَج نإ ميلَرآ مهل لق هلوق
 كح كس لادا ايديد لكل لاي لو جس اي ناني لوعفم انياوك ل يللا قت لوثود ءاي را زن ل لبْللا تت َلْعَج

 < يماهتسا رق الاد نس وم لاو لي رحب ىلاغ لوعفم اك ارواب ة ل ةومتيأرأ هوروا ايل كام بنو دل وا لوعفم

 6 ٌلُعَج ليلا «ب لئافاكادطلار وا طرشل خل عَج ردا جس طرف نإ «بس اًده رس لاه لوعفماك ىلا لخروا
 هللا َلَعَج نإ ىا < ؟ٌنولَعْفت اًذاَم هد فو ذك ط رش باو دوا تس لاو لوعفمادمرس رواعس لوا لوعفم

 منك َنِْْلا ىئاكَرش نأ هلو ' هيلع َىِنَيِل اناث َركُذ هلوق نولعفت اذام اًدمرس راهنلا مكيلع

 ث عيرقت رعإ ٌعيرقت < اكس قواضيب < لآ قلع رولر ورش تب آلم جس ايكدل ردت رمودوك نومعزت

 لكنا لوا ايس لئثكىلاو ةئيسد ترو ضم دثلا قلوكهداي حس كثي ل لاس تم ال دعب كس تما

 تشكر ح ضفتي تتم لكتاب كك شك 2< ستين رواج 4-2 فس نايك ادا

 دج يس اومروا

 0 رشي

 حس بارع نار فان روادو هرج عسل وتمت باطما ىلا ةرعو ناميا لبا قم اًنَسَح اَّدَعَو ُةاَذْدَعُو ْنَمْفأ

 مراج رلج



 يد (5) صصقلا ةروس دلك نال الجوورا حرش ملام

 ؟ نو تلح وم ريارب ل وفود رايك اكدر احدد

 روا كت تس رك ارمكدكر شراع مترك ريو ني يش نتن كارم ختم كرش لا وسال حس ناكر شن لئرشك
 ةساجتك فس دكت سرزعم يسد بادجاعديس ؟ لو ةكك ركود مكب كرابتموايك؟ لن نابكةدان 1م تن اانبكاكنلا

 رباك يارد وذا سمك يبروصق ملوك راب ليي" يب مح لبن رم مازلا ور وصول سرسدد بيا لعب لب

 مرج كس ساق ايكل من م ةروبكركا قرد هر كرب ذل مباح لنك يب يشم اياك فس ند ايش نا قلت

 انو وام ماسلا مبنيا ايما تل ب كس سارت اكرم كرب دكنلا نسم: طلت لكوك يقرب تمد كي دللي لك

 تيساهس دايما يس لس لوبا ءات يد ب تتر نات ناز قتل 3ك تيان ا سد

 0 ”_ اوم مولعم سس سا نيج تلح وم رب بك وفل نام كراج « فان تاب كء يمنا

 رل نان تاب لك الاو لس رل ار ساه كس ل رولاو يسد د توكر فرط كن تووروا لوم دوج وم ريضاو لئالو لس تروا

 - لرتعسرزع لوك يق اج ذي لي قارك
 بج لاقت نال س ماك ا رايظفادارم حس داني كس يق بسط كيا كى ا ٌراتخيو ُءاَسَياَم ُقْلْخَي َكُبَوَو

 زفان ماكابب قولك با جساجدج درفت كت ماكاءارتا للا ”ليرشاك سا لوكس درظنمل م تانناكق يت

 لتسير ش لوك لب ىعر شتر ايتغا ئه يكرش لوك ىف دكر ايف اك لاهتفلا مر لك جس ب بل طم سا رف
 يدار تس رايققلا امك س ايكن ايي لس داعملاداز فس مت نيام العروا لمريض اوجب سهو موبفمارسوداكل ا

 باو يب ىوقب لوقب روا ليث تيل رف بانا كل كس زا زعاو ماركا يبس ليث اج وك لس لمي قولك ىلا هتدقلا كس

 لزارلاو "فايل ميظع نييرفا نم لجر ىلع انآرفل اذه لَن ال ول لوقا سكن كرش
 لع لس للكل زن انري نكت 551 ارق ل زان قد اهي كل ل فك اطدو الرمس ةيددكس برع زفات انك

 <سايارفا ديب هدا كد يرش ىلريفبوكت اول نق خس كل ل اير ف ل باوج لس سا؟ قتلو تدلك ا يك

 كدي دى راممتد لع ساه كنتوا س حس لب قول ياك كس زازعا اخ نيس اكس لص حولى ا ىتر ايري

 دلل الرواق كسا ناك نبي لوك

 « لي سيتم ى م تبع ىل ىلاهتقلا لوفود يب تاددوا ند ( آلا ) َراِهتلاَو ٌليَللا ْمُكَل َلَعَج ِهِيِمْحَر ل نمو

 دواس روبي ةسمكمار رز فس وم وب حسبو كس رصدت للا لامار آول بسر جاين كير تك اد

 كت ىئاعم بج جي د عوم اكن وسع دقي رط لامك وك لوك سوم تاق يس ةتيسأ كس نس وسرد فس كار آركا

 فول وكيل قطو سئل احب لانا ور يغب كس ساء ىرورض تيب اه انركا دوب رئي 2 كس لات رابوراكدوأ هدو:
 كأول زيئاجوم حلاو للظ ل ب تحارو مار آ كس لولاو سوس وف سوم ودو كيف ورصمرككل اج كير وا سو: سدوم

 مدام دفج



 أي (86) صصقلا ةروس ها نانلالجوورا حرش امج

 رشا كح لاح تراتتفاكر ص اختو كواخن كس هرمود كيا ماظن اك اينددلبج تس د مور تح نواخت لس سرسود كيا

 قات ل نمار رددت كى لوك وا كم ار[تنو ليي قولى راسل اح ايدركك يراتركت ار نس لاق

 نجوكن انا وق ومش قود يي رك كن د كح رك دقيب رطرترابور اكلنا نلاسنا لم ورك ايانب نشر روك لد خرط
 ده اتركك ادوات ىلاسأب نيب حاجيات ركانع اسكت الكم

 ةرثكَو َوُلُعلاَو ربكلاب ”مِهِيَلَع ٍمِهيَع ىغَبف هب َنماو هيلاخ ناو هَمَع نبا ىلموُم موق نم ناك نوْاَ نإ
 ىا ِةَّرَقْلا باحصه ىلوأ ةَعاَمجلا ةَبصُعلاب لقثت َءوْل ُهَحِتاَفَم نإ آم زوما َنِم ُهسِيئاَو ِلاَملا
 ذإ ركذأ كلذ َريَغ ليقو ةرّشَع لبقو نوعبرَأ ليقو َتوُعْبَس لبق مهُتدعو يدلل ءابلاف مهل
 بحبل هلا نإ ٍرطَب حرف للملا ةركب خرفت 3 لرئرسإ ىبَب نم كرولا ةمرق هل لا
 نجلا
 َنّسحأ امك ةقدٌصلاب سالل نيخأَو ةزعخالل اهيف لَمَْت نا ىل ادا نب كيس كوع سدت

 َنيِدِسفَمْلا ب ٌبِحُي ل َهَّللا نإ ىصاعملا ٍلمَعِب ضْرآلا ىف َداَسَقْلا بلطت عينا كِل هللا

 ىبَب ملعأ اكو هيلئاقب قل فأ *”ىددع ملع ىلَع لاملا ىا ُهَتيِتْوأ آَمنإ َلاَق مهُبقاعُي ُهَنَأ ىنعمب

 نورُقلا َنِم هِلبَق نِم كله دَ هللا نمي ْمَلَوأ ىلاعُت لاق توراهو ىلموم َدعَب ةروُلاب َليئاَرسإ
 لَو ىلاعت هّللا الا مهكلهُيو َكلذب ٌمِلاَع وهو ىا لاَملل امج رثكَو ةوق هنم ُدَسآ َوُه نَم مآل

 يضانوزا حرف باسيل زل هيقالاو اموال فس يس رخ

 الَوهللا ةعاط ىف فِي نأ ةّرخألا َراّدلا لاملا َنِ هللا كا آَمْئِف بلْ غتباَو كلذلب

 مكي ةرجالا ىف ادَعَو لب وتوا َنيِذ ١ ىف ُهَلل آه ملعْلا اوتو
 ىف ُثوراق ىتوأ امم ؟نياَم لَو نم نه هَل ةرجألا ف وللا باركر ةملك

 هب اَنفَسَحفةَيِعْعَملا نعو ٍةعاقلا ىلع دَورِباَّصلا لإ اهب َباعُملا ةدجلا ىا اَهاََلُي لَو ابنا

 هنع اوُعَنْمَي نآب هِريَغ نم هللا ْنْوُد ْنِمُهَنْوُرُصَي ِةَِف ْنِم ُهَل ناك اَمَق ٌضْرآلا ِهِراَدِبَو نوراقب
 نين صم هوست تل ل يي فلل

 ل تسد 0 00131 019 رآ وألا ىضسب كاكاو اند ل تعم( شكت ل

 مدابج لج



 اي (8) صصقلا ةروس يرسم نال التودرا رش الرج

 . توراقك هّللا ةَمعِنل ةَنوُرِفاكلا ُحِلُي ال ُهَاكِيَو لوعفملاو لعافلل
 همج رست

 رآ اقبال نامياري مالا هيلع ئوصروااهت احب داذزملا رداد ا ذايب ( نق“ )اتت ماقد مالسلاديلع كوم نورا

 نار مت تسد ةسافر دق ل الكا نس مترو ءاهتكل نسر سلامك سواول هيب ذك لا تزثكروا قلت

 لاو ةساقاردا) 2ك ك يدقتاب سكؤي ركل موب وكنا تب حقي دركر اي لاركو/ل ولو لرو ارد قلك لايك

 ناو لين لاو قتكو و الكس ل قرر يكابكروا كرس ايانكابكروا ترس -ايكابك(دادعت كدارفا كس تعامج

 ىلا, لاختدفلا قلادات تم بم لاب ترثك ابك للا ف وكول نؤم كس لم ارسا ىفب موق كى ا بج هركدايوكت ذو

 دقي رط لا هكر قب كت رخ اراد لعن ا جس احكر سد نس ىلاختد ثلا وكد بج لام دج دوا اترك يبني وكل واو فس نا ب

 روا ءور اترك كتل كس ترغب ينوراكروط لباب رك لوم ارفدصتح انا حس ايندروا رك رخل يب تع العا كلارك

 تيصعم لئروا حايك ولس ستريت اسس رمت فس ىلا ختدثلا هل اريبج ركل ولس نست هيل رذ ك .ةدص وجت اسكس سوكر

 هس وا زسوكى اك ك قت ااجرك يشي وك ولاو سرك اي مداسف ىلاعترثلابش الب ومش لاياوخ اكداسف لبن كلم ده دذ كس

 لارسا خب دوا تلورب كاك نرتب كريم نتن النحس ىدنمرنج لاذ رمح كب بس ايد باوج ةس نورا

 لاعترللاك يطل اكت اب سا ساايك ايار فذ ىلا ءامتل اعاكت ارو داي حس بسد هب كس ناوداب دوا كوم لي
 رابقتا كس ىو عم كلام دوا وداي زى ةوقس للاوج كا يدرك ك الب وك وقتما كما تسبب لحي حس لا فس

 معاكس ونذ كس نا ىلا تلا رواء دركك الب وكن لا ىلاتدفلا دوا ملح اكتءاب اوكا كم لت دايرن لحس

 اكس رك فاو سن خر زوو كس( بانك ) باحر خبر وا كس كش لاوس لن سس داب كس ب وظذ كس لا تس مجد ككل

 كرز دكد هارت كس نما س تم ةييسا( زور كيا ) اسكس مق قي ادهتاس كس( ناش ) شر آىدإل نورا لب
 رن قود الك كح راوس و ثوكروا لورجت سوم دل ح تارولز كت وبك نتبعز لابلاكم ردوا

 اب قليب < اهكايد ل ايندوكن وراقدج احاج لوو حررط ىل تب لعن شاك سك كس رينج ب كل نك ل هنن
 اكو زج نلاوكن لج كولو دوا ( < بسن  اههنم ع .اهجب كس اهي ) <.الاو فس اي صح لاو تسايند م < راد بين
 ( لبو ) وم لانا رابيس دا هلل بك ( تحير وطبا) حس ناهس ايارفو دعو لي تاغ آف ىلاعتشلا اكن: يكاد مل
 وج ع ايكايد لع اينذوك وراقج حس للا ع رتب ( جرو رارب) تنج ( شن ) باث اكدثلا لب ترخآ ةقلك

 جل ةساييدى كا لطس بارو ترها كح لد لي ردا «رءايال ناييارج سس كنسي

 لل وسكس دثلا روا ايداسحو ل نا نكس لك لازدعوان وراقراكر ل لاو ذكر ب تيصخضو تعاط

 ردا ءاوج لت نولاو ف اهب حس با عدلا وخوو شدد قل ايوا تس تكألب ( نن) ركود ىك ارك وعدن تع ام
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 كي 08) صصقلا ةروس ورسوم نال ااجوورا حرش نامل ام

 وك ثلا مك انوع مولعم لي هك تت تح < رركا نمتلك سوم اسيج كس لا لي بيرق تام لكل

 هك انا ٌُبجعإ ثا مَ روا < ادركت باج كى رول اجرك تعسو لاك ذور حس لش لودنب عسا ساو

 وفود لوججروا فورم فسح ا داسضحدولمت ول وع لبر لتلاب مار اروا جس مال نش فاكر واهب لمن ثم

 5 وم لل ايم كوك ولاو فس ركل كن وتمت كرش تما كس نورا ايكوم مولعم ب 0

 دئاوف ريض بيك ين
 تاي نت قلختالس ناوراق, جس فرصتي سهو كت سيطروا مج جس اف ( لرب ) كن وداق نورا نإ

 ل ىلا ءامق تشر ايكاك ماس مالسلا يلع ئكوسركت اب يبى لاب ءاتقدرفاكىردارب لكم السلا يلع يقومك هدشلس
 كم السلا يلم ئرمك و ةك رم قلك تش لورد يمت لاعب دازلاخارسود» امت لامي دارناقب لوا« لين لاولا فلك

 نم رك “نم ندراقس[ررط ا بسنت لاق لو دالع هس لا ذو لم راف كسب كس مالسلايلع ىلا

 نإ لو نوبت راب نارك نلت ( نن) ءون عوني ءان بح اه ثنو مرصاو عون ثم نب كارمن وردا ء_ ثصاق

 يؤم تروص او ك كي دعت ءاب ب( لوا ) لون ضتروصود ل ةَبْضُعلاب وتل ةبصعلاب َءوَل هَحتاَفم
 نارك وكت عامب كيا وكول ؤنقاطك ضو إي زرق لا لايفك م ءايوقآلا ةبصُعلا ُحِتافَملا نعل ح لو

 َُتَل لوه يي قثمروا تس. اج انا, بلقب ةّبصُلاب وفل ( ردد )جس لب لق لي تروص لاء يدركرإب

 اكد يدمج رت حاج انامل بلك كل ساء سيق دركراب لاركدكت ع امج: ى يأ ايفو ةّبصُعلا ٌحتافملا
 جس لقكف افيدك سم اء تقي دركر اي لامك دخت ع امن كأي ايوقال

 اَمَع َنيعمجأ ْمُهْلأسَنَل َكَبَرَوَف < ش تءآليا:لاوم نومرجملا مهِبوْنُذ نع ُلئَسُي لَو هلوق

 يروا كة ابيك تل اوم لع هس داب كس مئات كس ناهس ناظر ب كيس ب ملمس تمي ليم نولمعُي ارئاك

 كس مارت كح نلا حس نانرجب ماتم كه سات مولعم حس تمي[ قرسود دول ءاك اج يدرك فاد ل مث” بانك برامح

 ؟جس تروس ايكىكق يل نولودءاكةاجايكل اوم ساب
 ةاصع نب اريج |جاج ايدركف اهم حي كح نس ركل وسلك ءانتنتسا لاوس لين نيمو كل اوس : باو

 ا[ اج يكل اهم ايادجتا سكس نم

 لوكاذيل جس دارم لأكل اوس ملدا لابي« # اج يدركل او لمن مرعب لج عرق: لاوسارسود

 ٍةئِف نم هلوق «بغرطنلمب لث نايمرو جي هتيتوا امنا لاق فطع اكرا جرح هلو جس ل اتت

 رول كوم لكاخ اسما ةئيف قاوم ماج ناكر كارول ءرجت ىلا ُهَل دوم دصققاب ناكر كا #اكسرم قمح اكن اك ٌةئف ُهَْورُصنَي

 مراح رطط



 ل 08) صصقلا ةروس دلك نالالصودرا رش نيام

 لاح ةنف هللا نود نم هلوف هرئاز نك سا عرؤفرم ارععرو ومرور اقفل ةئف تفص ك ةئف هنو رصني

 سما ازاووكب ير قدثاءذجسدارم بي رقت زل لت لا رم دش زك كنتم قش ساس سسمآلاب هلوف «<
 فر نأ رواه باطخر مف اك بكرت تس كل و < مة ذردا بهتك َنأَكْيَو هلو ل ةيسدكريجل
 اهدي اه لى رعب كساد ا جاتك لالد يبت ساو لة اهكذعح ارت لن, لعلب رشم

 نَم َناَكيَو لي ةيسداك نأك دعب ك-لادوا لو ةحذي ىو 0و 1 تسلك قب لإ ةيد

 لاو لكت بمس ىلا اتم شكر لاي كس لش سدا“ رض شيع شيعي رقتفي نهو بحي تشن دن هل نكي

 (نآرقلا تاغل)-' تراك ضن ل 100 اتوب انف رواه

 عقر
 تر امك اكن وكفرو ما قزم ترض>معق لبي ع هاوار عددي حس نش تاعتادود درك اهب لم صنم روس

 دهس دقاسكس نوراق ضيا كس لم ارسا ب ىردارب كن لاروا مالا يلع وم

 لاب كج تلو لام ايدك اواي ل تم 1ليكل سي ترس انم لب تادقاد لورد :طبر

 اًمَو ح لى رنمشأو اني درك ومارفوكت ررغ آرلوم تفيرفري ساروا اناج كل لم تبجح كا ناجح ران زوردتج دوس

 هوم ل اع تاودو لام لس لامك س اك ياتي لصق كس نوداق آلا اًينّدلا ةويحلا ُحاَنَمَف يِنَش نم ميو

 مذ كس لادوااكل ف رك ركشب لكلا ثلا كوم تسم لب شن تاودو للاي ىكايندرول ايد العجوكت دكت اادعإ كس
 ايكايداسضعو ل ل ز تيبس اوفا: وو لهن لش ايكوم كرك يارا كنا بجاو ق وقت لاسدج

 م السلا ديلع وضل لوم مولعم سس نأ ارث تاب كا قلخس نوراق جس ار انحس ظفلاك وراق

 ؟ انتشر ايل سس مالسلا هيلع كرم تررطعحاك ارك فاالتخا لاك م تاب ساركماهق كل يارسا ب كرها

 جس اهك وود فس ضتروا هس ايات احجي دا زلاخ فس ضثوا ىل ابدا زاب هس ضن

 بشق اب دا نايت اكم السلا هيلع ئوم تسر طتو وكس درع حس ميتا رباد داو عرج نب او اه نبا ترطح

 ناب نو راق هس سطل لا بسن اكن ور اقروا مالسلا يلع ب وتنال ناب ىو ال ناي ثبت نلت نلارمت نم ىوضتسس حررط لأ
 هددك جس قورم مس لما نب مروا م السلا هيلع ئوم ل نباتا لابع نببا نب اطع لج نايبلا عر وا ثبات نب ربكم

 ر يصاب نب نور اق ثسباق نب ر مستلم نم نارمتن لب كوم لان تس دل ايي حرر لذ بسن هت يتراكم السلا يلع كوم تمرح
 (لاعملاةرور)- ثماقنلا

 تاق انت ل انمدننا كس ىرعاسر كك تمل اع اكجردع رست دعب كح كورابو ئوصزين امتظفاح 6تارون وراق
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 كي (©8) صصقلا ةروس اك ناثلالجودراررشن لامع

 راهظااكررحسا ف نوراق برم كيا قدح وراق كجو اء كاي كس نورا يكرم ترحل دج ت

 جان ع شكل رو لوك يب ساارامج هيون عج راب ييجي هيياسو

 (لاعلاور)- ايدركرانتا تسرك قل رن ىك قوم نو راك

 مل ايابرف ل تيس نب ريعسروا السكب م يدر 6 ب لاورسود لع شن كس تلودو لا ةييساروا

 باف ىلا لبي شام زك تراادا للا ءافقر وما ب ىلا كل يمارس قب حس باج كن نوت امتد ةراد يارس ناو داق

 شن ليم كل ارم قويا نس ني رضفنسس تب لين سة سرب ثلا كس ىنب اتم تسبب وكل يرما
 - كر ثنت لبي ذورمتنالن ارو كل ف ركر بكتب لب ارسا ىفب سر شن كس تاودو لام

 بح اناجابكوكل اء سا زنك ع عرش الطصاروا« و تك وكن از نوف سعر كراك ونك زاوُنكلا نم ُهاَميتاو
 نوري ناشلا ميلي كم السلا ريل فسول ترك ارك سس تيياور حس ءاطع تعوم كى شاد ة كن كج

 ( أصل رور)-اهتايك يدان
 روا فس وسلس لاك سب بلطم تع ارتب تلك بصح ءاناج كج حسوب عون ُء وشي ًءان ةبصغلاب ءونتل

 وعلا هر نانو مرق هللا كنا تس ردق لا قودنص د: تلا

 دك تكجرقتو لص ذو ورسودروا نس ام8ةلرع ل ةربكروا نسا تا اترك وخر دق سارع لن وم مد ركار اهلنا

 -تس ادرار قوم لع تايآ ًاررعتسو فذ مركن آرق, سيئا :

 اطع كس تلودو لامدج هس ىلاهتدشاا دك كت حي وكن ورا نس سونادلسم (يآلا) هللا َكاَآ اَمبف غتباَو
 ترث أم اينوركه ب روارلش لوم ارف ساس ضخ اريتوج لب يندر واركم هارف ناماسس اكتر اجل دذ كس ساه لاف

 لبق كتحصو ٌكمره لبق ٌكبابش سمخ لبق اًسمخ منتغإ جدراو لب فيلر ششي دح«مر تركن نك

 لت ( لكم ثي دح) كتوم لبق كتايحو ٌكلغش لبق كَتارفو كرقف لبق َّك ءانغو ٌكمقس

 كح تاددو لاب سرك جس يمص الخ كا ءابكل م بادج كس نادي ني ملم ب نس كوداق تيتا امن

 ووخ اكل اسال تسجد كلك اك لاذ# ريحت وق تلودو لاب ب« جس لب فو لوكا ىرتوادخ لضفر ع لوصح

 تراه اشم, جس مكاكريبا لن ىئاعمدارم حس مكي تي آل سس ير اس لك احا اك جب لش سا لوما دتح
 اكتسارد نوراقدك تس لن تايادر لك يبج جس ايلدارم اكتم اروح مذ نير فم فو ريغو تحن
 روا نري ملك اوك ارطاتت يار ف بنتن ل كس تاقيم نس تدك ادق حس لش باحصازتس ناد اقماع دا نام
 فينو لاك ىلا نيا اءايكو جاري روع

 نت النا سلع تاير معاش الكل و كس كس ىكيي قتلي ىدنع ملع ىلع ُهتيِتوُأاَمْنِإ
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 7 خب 08) صصقلا ةروس لك نمل ااصوورا حرش نالامج

 نما فس رش با ماما رم ات ج1( متاكنس انب وس )اسيلكا ملكي ابك نيب رف ضن لين ليتر عب كل ىلا

 هانت لم وقل ل توج يارا, لتكشعع اراك ليضف لوك ىلاوارف كت لودو لام جس ايدراراكوتدروا بيير فت
 هج ليتم اب ل وقعم لوكان تليضف شع اب حاروا رك ويك تلود ىلي اندرات كس ىلا لع شنب م

 ناش قد لش تييعم لكم شو مدخ رول نيت صخب رازب خيسا وراق زور ليا هتنيز ىف ههوق ىلع َجَرْخَف

 بيعذ لكك وراق نوقف انعروا لور فاك اي ل لونارطسمراو اينو كي بج ء الك تيتاس كس تنمي زو بي زروا تلوشو

 نود اكل تكل ب داب هس ناوراقروا كانت كس :/اهيبج هس لانا كيد وكك يو كتي قدي ددوارفو ركزوا تنجب ذو

 -< دنع لاقارواءراد بيعت ناب

 قاس مروا باقتعو با ف ترخ ًادايدو نترك مللي إف الرب كس سوك لرادايند ملعلا اوتوا نيذلا لاقو

 دهس ردا نمت كى تنع زو بذي ىايدإ : < دا هك سانت ايككايد معاك وردعو كسلا دوا كداب هو تكألب

 تقيل لك اوم تمد فير فب تنم ذو زوردنج لا منا ذيلاهس باو رجا اكتدخآ ةقالاو بس د لاب شيب سه زوردنج

 تيآ لاء بس اتمولاك لو راكولي سولاو نامبا باو رجا كتل آء لي داي سس سلس كوك( كو ءارطخ)

 وايد اراتسال < فرط لا وراشنا ماو لمع لتس ايكايكتح ايندلا ةؤيحلا نوديري نيذلا لب انتم اكم الع ل

 ١ - لائم كاكا ناني روصقن

 لف كود كت اياور قس اناصق اك طر لبي ناي ز لس كود ا

 م السلا يلعن قوم تررغحروا كوم ررقسم وداب روا وم تررطخ تدايقو تدايس بج 1ث علك زر: بابا

 لكن وداب هو« ار ؤندج ئءيدامرفررقم سركلاك سوينا زق شن ( نا رقلا تيبجالوكم السلا هيلع ناورإب تدر ل

 هس »م لوبقنالس فاي رقي ايو دالجو مارك كك لاس آردا اج كر لن اكن لاير بن ىلا رككىكن لا ترم
 نارك داكن ابرق نواب دول رعد دوا« لين قر فج يآ اهكرولاوم دحر تاب اوك وراق« لتس العاك
 لو وكريم ليت سات دقلا بماهضرم يايا رف حس توم تررفطن, # رص رك خخ لوبت طاح قب اكتءارت ل روا
 نول ودادرصخس لج رسا ىفي فس قوم ترق: جس دفا بلاير عا يار وركن يقي يكن هذ نكن وراق جس لن
 عدس اجور ثيسرع قل كن * كال نايحل ىفبا يابس مك ايد متو يآ 3سم خب بس بج ايد مت فس

 اكن اورإب ترضخ وف اكيد وك ئابسجب ايك ا يدرك نب لي ناك كيا لك توك ويف بس كوم نق. ىلا ركون برق

 هس لاك ورك واج قير اهك س نورا انت لمريم لحن اعيد با رف سس ماسلا يلع وعش .رزعح اي ايكوم ظيسرس اصغ

 و لاب رف بجاو وك هس ىلاهقثلا بج ءايلرك رحل ياو ورادرس حس تبي كس لي ارسا ب ركام الحك س ند
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 ب (8) صصقلا ةروس ع نايل الجوورا حررش نيم امج

 واو لامر شك اياك باح نس نورا بج ككاو لس اني دداني د كي دارج دوا تس آل اي كس ناوداق قوم ترض>
 لاماراببا لوجدت تيافكو كن ام اناب ذس متاهك هيج كيس اذ وم ان تاس ركع توكل يارا خب دوا ايار

 نز لالفابكةس كوراق ل سرر موج هوم رتم لثروا سب نس دام مابك سماق, سرك كتل

 ١ اجدع ناب ح وم قاوكتح تاب ي مقاس اكل تمي قوم ترطب / رك مدار اريد كب تال وش حاذ

 يف تمجتركالد دهب تهب حاددا آت دودو هليضر كاب لع تاج سس ى الغ لاوكب سس متدوا اك
 رضاع كولر ايكضرعزوا كم لس لاي كس مالسلا يع وعكس كتل م ارسا قي تاس ااروا كوراق ايلركى فار

 دش اكدت باكردج كاتيا مانت لمرواهككس دس. رفاظعدروا سال فير تراب قطو تمر« لي رفيع وكن لا بآل
 الوب نارا نار ف ناب مكاكذ#_ركر الس وج نصر كاروا هس وكس وتوج ناصر ىلا رك دواس وك ى اا زس كت مروا

 س5 يد قئاوكت روكوو رك« الب وكت روك اا رف ستة: ايكدب لس توك الف نس ب آت كر تيدا
 ديد ايكل تو ريتا مزج نس ل ايكت روق ايارق وم ترحب ف وعر شاع ثتدروب جب «قك الإ ترودو
 تيداروا ايدك ف اكغ ل يرد ك- كس لارا ىفب ذب لش سماد ملكت اذ لا كس لع روا ل ا

 سا فس نوراق كتم لن ف وجب كولر لكك ر وا كل وجبل اطيخ ديك م ساه تسدد هاب 5 5.3 لامر ف لاذ

 لوم اخراورسرولايلاكدجر سدواايكرجتر كن عتاب ب نوراقع سوركمت كب آدجتاس نسا سرك هت يك ضاري لاء رد

 رت برس رم اايكش عركة وردوا يركع هديك قوم ترضخ, كس وم هوز فوخ حس ىلا باعوا كس وم

 باج ىكىلاختادخ سدرك امري ىلا كح زق / لوم لوسر ارت لم رك اج انركا وسر كن روا قدا ذيا كن نس نينو لا
 وكنا فس مالسلا يلع ئوم تردي انج كك الاه وو كوبكوج ود مكوك ب ذدوا ءاهخئارس قس ا ايارف ل آنك حس
 امرا كك راجل كوم ب كوم ب نار اقرا ءايكرورش انت ترتب فس نع زد انج ءلسس لترك ن وراقاك ايدك
 ( قربظم )-ميكوم بح اعلم نا زرولاوج نورا فكي ركاراكروك قوم تررطت جرمز تسب لكلاب

 ةاكراب سي آرب كل ركعتي لاب كح سال داع وكن وراق ك- نسا ذ يومك نك ل ارا رجب

 ابراج الج ىتاتضو ربارب روا يك ذى دنا نرخ اك ادن انج ع داسضحو لن ناخذ كوكا رن شارك ايكرغ ل قدا دخ

 (قوضلابت اجرسافسلا ةصالخ )<

 رك رداء زرآي لكهكو ىلاوشوخروا ف تكن وراق لولوج نسما ُهَناَكَم اومن َنيِذَلا َحَبْصَاَو
 مكي” شوم وكلا ب («هكلس ذرعا ب سوف كرد ماجاب ياكل آم اندم لاح ورع وتاهيل ىتمت لثك

 وك وردوا ل تى دغد كى سي اوبر جذ كثر دن اكس لش بناس تروصاوت ليا لع تقيقت تلود كما

 ىكت ماجوروا قت ايدءج.انكرتمماجوروا تزفكيود لاهي سئل جسام انيك لصفر كوب متكوأد

 مراح دلع



 يل (8) صصقلا ةروس د نال الجودرا حرش نما

 6 دركهداشكدس ذاورد ل قزور كت ب سانع كل لس قادت ثلا ءقلي نب لير ايعم اكس ومد ودرع اي لوب كس

 ريت اكل اا تاقاااسب لكي لكل سد كت بيم وبكروا تيل هت ىلاوار فو ىف ارف كت لودو لاب «س درك تس اهرب ىشروا
 -< تومرادومل م تروص كت كالب ىدباروا قات

 اقوزرم هاقلت لهاج لهاج مك هبهاذم تيعا لقاع لقاع مك
 اقيدنز ريرحنلا ممِلاعلا رّيصو ةرئاح ماهوالا كرت ىذلا اذه

 ٍلَمَعب ”اًداَسَف لَو ىغّبلاب ضْرَألا ىِف اًوُلُع ُنْوُدْيرُي ل َنيِذَّلِل اََلَعُجَت ةنجلا ىا ةّرِخألا ُراَّدلا كلت

 لع هلق دنسخلاب ءاَج ْنَم تاعاَّضلا لَمَعب هللا اقع َنِيتمْلل ٌةدومحملا ٌةَبِقاَعْلاَو ىِصاَعَملا .

 لإ ٍتاَئْيّسلا اوُلِمَع َنْيِذْلا ىَرَجب الق ةنيلب عاج ْنَمَو اهلاثأ مَع وهو اهيَسب باو "اهني

 كم ىلا داعم ىلإ ؛ كذآ هلزنا نارفلا َكِيَلَع ٍضَرَف ىِذلا َّنإ هّلئم ىا تّدْوْلَمْعَي اوناك ام ًءازج

 راقك لوقل اباوج لَن نيم ٍللَض ىف َرُه َْمَو ىدُهلاب ا ْنَم مَلعآ ىَبَر لق اهَقاَنشا دق ناكو ٠
 تنك امو مِلاَع ىنعمب ملعاو ٍلالَّصلا ىف مهو ىدهلاب ىئاجلا وِهَف ىا ٍللَض ىف نإ هل ةكم

 انعم اريهل ركن الق كير نب ةمحَو كيلا ىقلا نكل الإ نارقلا بكل يل ا
 عْفرلا نو ِتْفِذُح َكتتوُدَصَي هلصا َكَنَّدُصَي لَو هيلا كوَعَد ىذلا مهنيد ىلع هَل

 1! ِتبا ْنَع ٍةَنِكاَّسلا نوثلا ٌعَم اهناقيلال ُلِعاَقلا ُواَولاَو مِزاَجلل '
 مهيناعإب َنيكرْغُمْلا نب نير لَو ِهيداَبِعو ديوب َكَبَر ىلإ سانا ٌحفاَو كلذ ىف مهيلإ

 كلاَه َىِبَش لك وه لإ لإ ال رخخا اهلا ول عَ ديت ذم هيانيل لغلاف ُمزاجلا وي لو

 ٍروبَلا َنِم ٍررشْلابُ ٌكَنْوُعَجْرَ ِهَلإَو دفانلا ُءاَضَقلا مكَحْلا ُهَلُهايا لإ ُهَهْجَرَلا

 همجرنت

 ردا لو تس ايان اذ هي رذ كس ملكت لئايدوج لو تس كان ك- ك- سوكدل ل ثبأمت تنج كثي ترف دادي
 دف تس كس كس لولاو ةسرؤ حل باع ألا كسك راوربتبف ماير ةكروا نإ ةس كاف كسك افا ن :

 راي رب ضو روا رج نراك وبكيت لا وو رول كيس رج جال ويلي ا د رتب تس لاو رطل ل

 ايل ذا آرت بآة ادخل ص تحركه وانتج كهل لرب تاتا يت تس ماك اكى دب وج وك وكول ب اوس

 يآ آهات يا فرب ان قايتش ك كس كنس بردا (فرطاك )كنج الاد لسانا ليي و رايددكب ادهسو

 لولا كس كر افكت يآرب هس لع نارك ترص ن وكر اه ار دماط ناله اناج بوق بداري كحد 0

 راسا تدم ل ىارك ا يرع قلبت داب ب اذ سيالواك ل يمل ذة لش باق

 مرابج لج

 عجرت آل ىا كيلا تل ذإ دعب



 ِْث اننا صصقلا ةروس رعب نيل اوور درايش 00

 نآرق باكي بي تأ و عل قي تركي آ جس لن نحل ملاع ملعأروا نزح لع ارك ودوا لن ساو هس

 هس كاوا قاس كس كاك سرفاكب آاذبلاكى ل زان حملا باكب زك بآن بآرك ةساجاك لذا
 نقال لاتشاوى اراك (يآرانكب ل ( كر لايخ) روا لبد نواعم ذرب ل /: يد توكووكي آهو فرط كل لع 1

 00 لي لما َكْنُدُصَي ون + لوب لزان قو وكس ناادعإ يد كررت

 1 ايلي درك ذه حجو كن كاس ءاتلادتاس كس .ثكاس ن وفك او دوا ءايطي درك ذع حس جي كم ذاج

 فرط كت داع وريح كبد ةييساوك وكلي آروا تح دن تافنلا فرط ( كت افارخ) لكنا لب لءاعم لا سآ

 كفو قنوكل نس (ال )ماجد سد دس ل لك دس ا

 اف قش اوس تاذ كسا لبو وبعمروا لوك ثلا زب. كس دن ادن كري كدت اسكس ثلا را ايد ليم زج حسبو

 كانو تفرط كى ا مت دعب كس فس كه دئذ حس لورهقروا ع الاو سوم ذفان لصيف كت اذ كاس لاو دسم

 -ك اج

 دعا ىريسضو بيك وء نش
 سركوم مب العجن تفد كسا لس ب يكرتب ةرخآلا رادلا فوصومءارتتم كلت ةّرخآلا ٌراَدلا كلت

 هلوق تايلدارمد هوك قم نس ضروا الدفن رغم فلا حس داعم ٍداَعَم ىلإ َكُداَرَل هلوق رقك

 رنا الاوماو ةئقب ال عنمما» زب راش ل خا لنُدُصَي رواه مزاج يبا آل َكنّدُصَي لَو

 رثأي مل هلو هللا تايآ غيلبت نع ىا فوذحم فناض' لابي هللا ِتاَيآ ْنَع هلو ريكات نوثرواب

 1 هج لذ لد اج لذا لايق لك نوظفلف_ مزاج ال ل ٌنتوكتالو مزاَجلا

 «< اكدر اك تيراوخكس كح كيف عذت دبعت هلوق يك نيب كدي را نو نَيوكت

 راو تاذلاب موك ساس لم اك راوي بس كرش حس هدرم ايوب حس هز هاو بل طك تك جرراخ

 -- لاكش لطم جرد كس بابسا ركب كرب لط شار

 نر
 نلا ف رصوك الفروا تاجات رغ اراد ل تلا اًداَسَف آلَو ضْرآلا ىف اًوْلُع َنْوُدِيِرُي ل َنيَِّلِ

 اورو دوكيسآ يبس فتنس ارم سوك لب ركن ودارا اكواسفرواولع لي نم زوج < ايك يامرف ل موصل لس نوكول

 5 كوول ربح نانقزو ازا ركزت زا زوايا دهحم



 5 (6) صصعقلا ةروس دع نتلااجودر ترش نال

 لكن اروارافتري سلول لع لح يكوون ايكايكركذ لي تي آلا لاب وروا تصر لك تربك: :هدئاف

 ل و 200 هك راقت ب لورسود ليج ماظن كن اكم ككتا اذ ىلا ليلتك ةيساثرو ءومروصق قف

 د زرت كا لن ثيي دم ليا كس ل اهيبج

 < تيصحم قم دب اكت يصحم
 كت ديصحم ىلا مولع للا ديثو كذب مدرك تر اراد بودارا كس دافرواولت لع تيآ لا

 لاه نوذ ادخوو كاري حبلا( حرورلا لاك )-<س وك تييصحم قو ءوم لع جرو كس مش مج مرارا كب

 ريوانك اكس ببحر اري ىلا واس اوم ترو ليتم ان لامعا كس لا با للي كمانك ف يسس درك توك دادا

 هركذ امك )4اس دانكر وا تيصحم قو ون كردي كل كس انك سوقي اراك كاد لوا لوم تا

 * يرجو كب الفروا تاج كتر اك ي لصاع اكل اا نيقتمدلل ٌةبقاعلاو ايامرف لع تيب ارخآ ( ىلازغلا

 بانتبا حس داسفرو ربك صج ىرورض كي دئباب كح اص لامعا يتم قققروا«جسكردرض ب انتج حس دامب

 (فراوم )< طر نركادلاكتايجاوو ضار فلكي لن ىلاك انيك
 ةياروا لتكمل يلع ثلا لس وسر تايآيب ل تروس ( ِبآلا) نآرقلا َكِيَلَع ضَرَف ىِذَلا نإ

 -< كل هديك لكتتس د مق ررظ رول ب تود تلاسر ضير ف

 لوزن ناش

 تتتو كس تارحس دراف تتقو كس ترجي مور يلع ثلا ليلا لوسر كس تياورعكس لت اقم لبر يضت ا

 م اقنم بح كل لع بقا هت نلقي ايكرفس سس تعارف ورحم يغرك وتوك تسار ف ورعمبل_و ف اهني هوا كل

 هس اجاج لتعار ف ورخم ديب ل حس لكل ايد دوا جس بير قاس جار لزضمر وبشار كس بطي دج كثب ب لك
 روك ن نام لسرتب تذو ىلا ءايك داي ني زرع نو نيا رواد ثلا تيب دك م بآ وف يرتب تار كس همك نو للا

 اين دكر جب دكي 127 فرب لامي تدهن تلعب 1م جة و لذ ريلي

 قلوب لازات ل دقق. دلكدج تي آيدكس لع تيب كي سابع نبا ترحب تراثي لع روج 4 اهايد

 -لشرواح قكددعأ ارياذبلع لك نايمرد كس ديب ه رواد ج

 ريختلاب عبارلا دلجملا تمت



 كغ لاو قا 2 لاعتثاكك ين

2200000 

 مات رشات لونا كيلوا كى تت
 - + لكل نايب زانت لوذكتشم سمن
 اينو« كب تسود« زارنا وطو اغتيال كلج ذل
 يامر كت او فانثروام ب16 قوتك لزاسأ لس

 ّعزتتور 2
 رياوف كش يراعأ- لينال نانبتاكشيراعأ

 5 قشير امأ,عترشملو

 5 تين قوت

 راف مارا شر اناا رع
 قات ا

 1 ا
 فاي مم رمز



 هيناتا فانت

 اه 200

 بح نيلارا”ح
 ُىدْيِشرلا ٍبوياَدَ

 تك 0 20 4 .
 ما شل لا راحت ىف ناتج

 3 ادخال ص

 ىاك شات ىررن الع ةيبالشإلا مولعلا ماع


